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يف تقدميه لكتاب الشاعر واملرتجم 
العراقي فاضل السلطاين: »األرض 

اليباب وتناّصها مع الرتاث اإلنساين« 
الصادر حديًثا عن دار املدى ببغداد، 

يتحدث خلدون الشمعة عن مسألة 
جوهرية تصب يف جوهر أي نقاش 

محتمل عن الرتجمة، وال سّيام ما يتصل 
منها بالنصوص املرتجمة من قبل. 

نقصد هنا ما أسامه الشمعة بيولوجيا 
دارون التطورية. وهو يقصد بها أن 
الزمن يف تراكمه »ينتخب« الرتجمة 

الفضىل. يحدث هذا االنتخاب عندما 
تكون هناك »متتالية« من الرتجامت 

لنص واحد يحظى بأهمية مخصوصة 
يف إطار أدب وثقافة بعينها.

فه���ل يعن���ي ه���ذا »النتخ���اب« اأن الرتجم���ة الأح���دث ه���ي 
الأف�ش���ل؟ ل اأظن اأن الأمر بهذه الب�شاطة، ومل يقل ال�شمعة 
كالًم���ا من ه���ذا القبيل، اإمنا اإ�ش���ارته لفع���ل النتخاب ذات 
دلل���ة متفردة. يتعلق الأمر هنا مبا اأ�ش���ماه عبده وازن يف 
مراجعته لكتاب ال�شلطاين ب�»نقد الرتجمة« التي ُتفيد، من 
، حت�شني الن����ص املرتجم وانتخاب الأف�ش���ل؛ اإذ اإن اأية  ث���مَّ
ترجم���ة جديدة ه���ي نقد للرتجم���ات ال�شابق���ة، حتى اإن مل 
ُيفرد املرتجم »الأحدث« ف�شاًل اأو مكاًنا، يف ترجمته، ينتقد 
فيه عمل �شابقيه. نتح���دث هنا عن »عربية« الن�ص املرتجم 
وجتويدها يف �شياق الرتجمة العربية لن�ص �شعري عاملي 
كان ل���ه، ول ي���زال، تاأث���ر بال���غ يف ال�شع���ر وال�شعراء يف 

العامل كله، ول �شّيما يف العامل العربي.

برج بابل وتسويغ الترجمة
يف مقدم���ة كتاب���ه، ي�ش���رف ال�شلط���اين يف عر����ص اأدّلت���ه 
على ت�شوي���غ ترجمته اجلدي���دة، فيذك���ر : ترجمات كثرة 
لن�شو����ص عاملي���ة اإىل الإجنليزي���ة، منه���ا مث���اًل الرتجم���ة 
املتالحقة مللحمتي هومرو�ص »الإلياذة والأودي�شة«، كذلك 
الرتجم���ات الإجنليزية مللحمة جلجام����ص. وهو اأمر حدث 
كذل���ك يف اللغة العربية، كما ح���دث يف غرها. لنتذكر هنا 
الرتجمات العربية لكت���اب فرديناند دي �شو�شر، موؤ�ش�ص 
الل�شاني���ات احلديث���ة »حما�ش���رات يف عل���م اللغ���ة العام«؛ 
فق���د ُترجم خم�ص م���رات اإىل العربية، ويف زمن متقارب ل 
يزي���د على �شن���ة ون�ش���ف »1985 – 1986م«. نتحدَّث عن 
ترجمات عراقي���ة وتون�شية و�شوري���ة وم�شرية ومغربية 
لكت���اب نظ���ري واح���د، ف���ال خي���ال، ول �شع���ر، ول مع���ايَن 

غام�شة.
ول نتح���دث عن ترجمات ن�شو����ص كافكا اإىل العربية، ول 
حت���ى عن ترجمات م�شرح �شك�شب���ر. فهو حال كل اللغات، 
وكل الآداب؛ ما دامت الرتجمة حاجة ملّحة ول غنى عنها. 

ومثلم���ا هن���اك طل���ب دائم عل���ى الرتجم���ة فاإن ه���ذا الطلب 
ي�شتجيب ملنطق الرتجمة ذات���ه، املتمثل يف انغالق املعنى 
و�شياع���ه، ول �شّيم���ا يف ترجمة ال�شعر الت���ي جند اإجماًعا 
ا على ا�شتحالة حتققها. ول ت�شذ الرتجمة اإىل العربية  عامليًّ
ع���ن الرتجمات اإىل اللغات العاملي���ة الأخرى. ريكور نف�شه 
ال���ذي ي�شت�شه���د بكالم���ه الأ�شت���اذ ال�شلطاين فيم���ا يخ�ص 
تكرار الرتجمة لالأعمال العظيمة، يتحدث يف كتابه »�شرة 
الع���رتاف« عن ا�شطراب الرتجمة اإىل الفرن�شية. فارتباك 
الرتجم���ة واإغالق املعنى وا�شطراب���ه مل يكن، يف يوم ما، 
حكًرا على املرتجمني العرب، اإمنا هو �شاأن الرتجمة ذاتها. 
ويف احلقيق���ة، اإن منط���ق الرتجمة ي�شبه منط���ق الفل�شفة 
ذاته���ا باأ�شئلتها املهمة التي ل جند له���ا اإجابات نهائية، بل 
ل قيمة مطلًقا لأية اإجاب���ة؛ لأن ال�شوؤال هو الأهم. و�شوؤال 
غ الرئي����ص للرتجمة  الرتجم���ة هنا ه���و املهم؛ وه���و امل�شوِّ
ا، كذلك ل نهاية  ذاتها؛ فال نهاية للفل�شفة لأنه ل جواب نهائيًّ
غات الرتجمة؛ ففي متاه���ة الربج، برج بابل، تتدافع  مل�شوِّ
اللغ���ات والأ�شوات والكلمات املختلفة، ويغدو الفهم اأ�شبه 
بالنف����ص الأخر قبل املوت الأكيد. هك���ذا هي الرتجمة يف 
ال���ربج ال�شاع���د نحو �شماء بعيدة ل تهت���م كثًرا باأ�شوات 

املختلفني فيما بينهم.

يف ترجم���ة ال�شاع���ر فا�ش���ل ال�شلطاين ثمة اح���رتام كبر 
ا، تخ�ص تقاليد تراكم���ت عرب الرتجمات  مل�شاأل���ة مهمة ج���دًّ
العربي���ة ال�ش���ت الت���ي در�شه���ا يف كتابه، وهذا مم���ا ُيحمد 
علي���ه املرتجم كث���ًرا ول �ش���ك. يتعلَّ���ق الأمر هن���ا بالتزام 
املرتج���م بتقاليد جرى تثبيتها يف ترجم���ات عربية �شابقة 
لق�شيدة الأر�ص اليباب. نتحدث عن خم�شة تقاليد اأفرزتها 
الرتجم���ات العربي���ة ال�شابق���ة. يت�ش���ل التقلي���د الأول باأن 
ترجم���ة الق�شي���دة كان���ت ت�ش���در يف كت���اب كام���ل يخت�ص 
ب�شعر اإليوت، ثم �شارت الرتجمة تخت�ص بق�شيدة الأر�ص 

اليب���اب فقط. وكان ميك���ن، يف كل الأحوال، ن�شر الرتجمة 
الكامل���ة للق�شي���دة يف جمل���ة خمت�ش���ة، وه���و م���ا ح���دث، 
���ا، مع ترجمة لوي�ص عو�ص؛ عندم���ا ن�شرها يف جملة  فعليًّ
»�شعر« البروتي���ة »العدد 40، ال�شنة العا�شرة، خريف عام 
1968م«. ويف هذا ال�شي���اق فاإن و�شع الق�شيدة املرتجمة 
ر من ن�شر الرتجمة العربي���ة لق�شائد منتخبة لإليوت  تط���وَّ

يف كتاب كامل اإىل انفراد الأر�ص اليباب بكتاب كامل.
وهذا الأمر ا�شتقر مع ترجم���ة الدكتور عبدالواحد لوؤلوؤة، 
وه���و ما التزم ب���ه ال�شاعر ال�شلط���اين يف ترجمته. التقليد 
الث���اين ترجم���ة هوام����ص اإلي���وت التي يق���ول لوؤل���وؤة: اإنه 
اأول م���ن ترجمه���ا، فيما احلقيق���ة ك�شفها ال�ش���دور املتاأخر 
لرتجم���ة توفي���ق �شايغ، وهي تقول لن���ا: اإن توفيق �شايغ 
ه���و املرتجم العربي الأول ال���ذي ترجم الق�شيدة كاملة مع 
هوام����ص اإلي���وت. اإن الأمر املهم، هن���ا، اأن املرتجم العربي 
كان لديه يقني باأهمية الهوام�ص التي كتبها �شاعر الق�شيدة 
»الأجنبي���ة«، مع اأن الأ�شتاذ ال�شلطاين يقول لنا: اإن اإليوت 
ق���د ندم عل���ى فعلت���ه، واأ�شق���ط الهوام�ص من طبع���ات كتبه 
الالحق���ة. نح���ن جند ه���ذه الهوام����ص يف ترجم���ة �شايغ، 
وماهر �شفيق فريد، ولوؤلوؤة، وترجمة ال�شلطاين الأحدث. 
التقلي���د الثالث يت�شل باأن الرتجم���ة كانت ت�شبق اأو تلحق 
ب�شرح ملقاطع الق�شيدة اخلم�شة. وهذا التقليد فر�شه يقني 
املرتجم العرب���ي اخلا�ص ب�شعوبة الق�شي���دة، وا�شتباكها 

العوي�ص مع الرتاث ال�شعري والنرثي العاملي.
جند هذا ال�ش���رح والتف�شر يف ترجمة اليو�شف، ولوؤلوؤة، 
درا�ش���ة  برتجم���ة  يتعلَّ���ق  الراب���ع  التقلي���د  وال�شلط���اين. 
»اأجنبي���ة« ون�شرها يف الكتاب ذاته مع الق�شيدة. ونح�شب 
اأن اليو�شف هو م���ن بداأ هذا التقليد، عندما ترجم وخل�ص 
م���ا كتب���ه الدكت���ور روب���رت ب. كاب���الن. ولقد توات���ر هذا 
التقلي���د يف ترجمة لوؤلوؤة الذي خت���م كتابه بعر�ص مو�شع 
للدرا�ش���ات والكتب التي اخت�شت ودر�شت ق�شيدة الأر�ص 

فاضل السلطاني يفتح الملف المهمل بترجمة 
جديدة لـ ))األرض اليباب ((

  حمزة عليوي
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اليب���اب، وترجم���ة ال�شلطاين، وق���د و�شعن���ا �شاحبها يف 
ال�شي���اق الأ�شح لتنا�ّص الق�شيدة مع الرتاث العاملي عندما 
ترج���م ف�شاًل من كت���اب »ق�شائد تي. اإ�ص. اإلي���وت« ملوؤلفيه 
كري�شتوف���ر ريك�ص، وجيم ماكيو، ونح�شب اأن ترجمة هذا 
الف�ش���ل تتيح للق���ارئ العربي اإمكانيات جدي���دة وخمتلفة 
لفهم الأر�ص اليب���اب. التقليد اخلام����ص يخت�ص بالدرا�شة 
املقارن���ة الت���ي و�شل���ت اإىل اأق�ش���ى كماله���ا ون�شجها لدى 

ال�شاعر ال�شلطاين.
يعي���د ال�شلط���اين مو�شعة ه���ذه التقاليد يف �شي���اق كتابه؛ 
مة  فالأولي���ة عنده كانت، بعد تق���دمي ال�شمعة للكتاب، ومقدِّ
ق�ش���رة، لرتجم���ة الق�شي���دة مو�شوع الكت���اب، ثم ترجمة 
هوام����ص اإلي���وت، ث���م �شرح ع���ام مل�شم���ون الق�شي���دة، ثم 
الدرا�ش���ة املقارن���ة للرتجم���ات ال�شابق���ة، وكان���ت اخلامتة 
خا�ش���ة برتجم���ة الف�ش���ل املذك���ور م���ن كت���اب كري�شتوفر 
ريك����ص وجي���م ماكي���و. وه���ذا الرتتيب يق���رتب اإىل حد ما 
ر كتابه  م���ن ترتيب كتاب لوؤل���وؤة، �شوى اأن الأخر ق���د �شدَّ
بف�ش���ل ع���ن ال�شاع���ر، ثّم اإن���ه اأف���رد للمخطوط���ة اجلديدة، 
وقته���ا، ف�ش���اًل اأ�شهب في���ه بعر�ص اأ�شول ق�شي���دة الأر�ص 
املخطوط���ة  الأوىل حت���ى ظه���ور  ع���رب طبعاته���ا  اليب���اب 
اجلدي���دة. ويف ت�شوري اأن تقدمي الرتجمة للق�شيدة على 
�شواها ا�شتعادة لأهمية الق�شيدة، وكاأن املرتجم يقول لنا: 
ترجمتي املختلف���ة وقد بنيتها على اأ�شا�شني، الأول هو نقد 
الرتجم���ات ال�شابقة، والث���اين معرفة حمرتم���ة بتنا�شات 

الق�شيدة مع الرتاث العاملي.

في متاهة البرج ثمة ضوء بعيد
يف ترجمة ال�شلطاين ت�شتعي���د الرتجمة العربية �شياقاتها 
الة؛ اإذ جند فيها جمل���ة �شعرية عربية تتجاوز  العربي���ة الدَّ
احلو�شي م���ن الألفاظ، وهي نظيفة م���ن الرتاكيب العامية 
ط املرتجمني  التي داأب لوي�ص عو�ص على ا�شتخدامها، فورَّ
الالحقني عليه يف ا�شتخدامها، حتى غاب اأي حرج ميكن اأن 
ي�شعر به املرتجم العربي من ترجمة فقرات كاملة بالعامية 
امل�شرية كما حدث مع ترجمة »نبيل راغب« لالأر�ص اليباب 
وقد �شّماه���ا »اأر�ص ال�شياع«. وُيحم���د لرتجمة ال�شلطاين 
ابتعاده���ا مم���ا �شّم���اه اأح���د مرتجم���ي الق�شي���دة ال�شهرة 
ب�»املحكي���ة العربي���ة« اأو »العربي���ة املحكية«، وق���د ا�شتعان 
به���ا يف ترجم���ة ال���كالم ال�شعب���ي ل�شخ�شي���ات احلانة يف 
الق�شيدة. ونحن ل نعرف كيف ن�شّمي ال�شتخدام اخلاطئ 
لنظ���ام اجلمل���ة العربي���ة ب�»عربي���ة حمكي���ة«، يف ح���ني اأن 
���د التجاوز  ���د اخلطاأ اأو تعمُّ حقيق���ة الأم���ر ل تزيد على تعمُّ

على اأنظمة الكالم والكتابة العربية.
يف النهاي���ة ل عربي���ة حمكي���ة �ش���وى العامي���ات العربي���ة! 
ومم���ا ُيذكر لرتجم���ة ال�شلطاين ميل���ه اإىل ا�شتخدام ال�شم 
املن�ش���وب بدًل من الفعل، وياأتي غالًبا ب�شيغة ا�شم الفاعل 
اأو ا�ش���م املفع���ول، وتاأخ���ذ وظيف���ة »احل���ال« غالًب���ا، نظر 
ترجمت���ه: »ج���رذّي ان�ش���لَّ به���دوء ب���ني النبات���ات/ �شاحًبا 
بطنه املوحلة على ال�شفة«، وهي ب�شيغة الفعل يف ترجمة 
لوؤل���وؤة مث���اًل: »ان�شلَّ ج���رذ رويًدا خ���الل الع�شب/ يجرجر 
بطن���ه املوحل عل���ى ال�شفة«. وهي بال�شيغ���ة الفعلية كذلك 
يف ترجم���ة عو����ص »وهو يجر عل���ى ال�شط بطن���ه املغطى 
الو�ش���ف  ا�شتخ���دام  اإن  الق���ول:  وبالإم���كان  بالوح���ل«. 

املن�شوب هو �شياق التزم به ال�شلطاين يف ترجمته كلها.
يبق���ى الأم���ر الأه���م يف ترجم���ة ال�شلط���اين اأنه���ا مثَّلت ما 
ميك���ن ت�شميته بذاكرة الرتجمات العربية. نتحدث هنا عن 
»اأخذ« الأ�شلح من الرتجمات ال�شابقة. ول يعني هذا الأمر 
مطلًق���ا اأن ترجمة ال�شلطاين كان���ت جتميًعا من الرتجمات 
ال�شابق���ة، اإمنا ُيفيد اأن املرتجم هن���ا مل تاأخذه العزة بالإثم 
كما ُيقال يف مواقف م�شابهة؛ فيعمد اإىل الإتيان برتجمات 
خمالفة فقط لأجل الختالف. ما يظهر اأمامي، على ع�شرات 
»اجلذاذات« التي �شجلت عليها ملحوظات �شريعة، منها ما 
هو خا�ص مبا اأخذه ال�شلطاين من ترجمات �شابقيه، يظهر 
هن���ا منط���ق اخلبر ال���ذي يعرتف بجه���ود �شابقي���ه عندما 
يج���د الرتجم���ة يف �شياقه���ا ال�شحي���ح، وينتق���د الهف���وات 
والرتجم���ات املرتبك���ة. منطق اخلبر هو م���ا جعل ترجمة 
ال�شلطاين تبدو اأ�شبه بذاكرة ميكن الركون اإليها يف �شياق 
مراجع���ة ترجم���ات الأر�ص اليب���اب، ونح�ش���ب اأن ا�شتغال 
هذه الذاكرة فيه بع�ص ما اأ�شماه »ال�شمعة« بفعل النتخاب 

الداروين.
ويف ه���ذا ال�شي���اق فاإنن���ا نتح���دث ع���ن عن���وان الق�شي���دة 
وعناوي���ن مقاط���ع الق�شيدة اخلم�شة الت���ي ا�شطربت على 
اأيدي املرتجمني حتى ا�شتق���رت يف ترجمة لوؤلوؤة. وهناك 
الرتجم���ات املتماثل���ة اأو املتقارب���ة، وق���د جن���د ترجم���ات 
���ل ال�شلط���اين اأن يبقيه���ا يف ترجمته  متنا�شخ���ة، وقد ف�شَّ
مث���ل مفتت���ح الق�شي���دة »ني�ش���ان اأق�ش���ى ال�شه���ور«. فيم���ا 
يخ����ص عن���وان الق�شيدة ف���اإن اأدوني�ص/ اخل���ال، ولوي�ص 

عو����ص، وماهر �شفيق فريد، وتوفي���ق �شايغ، قد ترجموه 
���ل لوؤل���وؤة اأن يرتجمها  اإىل »الأر����ص اخل���راب«، فيم���ا ف�شَّ
اإىل الأر����ص اليب���اب، وتابع���ه يو�ش���ف اليو�ش���ف، لي�شتقر 
العنوان يف ترجمة ال�شلط���اين ب�شيغته الأخرة »الأر�ص 
اليب���اب«. ونلح���ظ اأن ما ي�شتقر يف ترجم���ة ال�شلطاين من 
اجته���ادات �شابقيه ُيلحق، غالًب���ا، بتف�شر ي�شيء لنا �شبب 
الختيار والتف�شيل. يف اختياره �شيغة »الأر�ص اليباب«، 
مثاًل، فاإن ال�شلطاين يف�شر ه���ذا الختيار باأن »اليباب« هو 
الأدق؛ ذلك اأن املعجم العربي يعطي لكلمة »يباب« معنيني، 
هما: اخلراب واليب����ص. والق�شيدة، كما يكتب ال�شلطاين، 
تتح���دث »عن اأر�ص قاحل���ة، جافة حتى من قط���رة ماء، فال 
�ش���يء غ���ر ال�شخ���ور«. وه���و تف�ش���ر يقرتب م���ن تف�شر 
لوؤلوؤة لتف�شيل���ه »اليباب« على »اخلراب«؛ فاليباب عندهما 
يحي���ل اإىل اليب����ص وفقدان املاء. يف حني جن���د ال�شلطاين 
م���ه لوؤلوؤة  ي�شم���ت ع���ن م�شاألة اجلر����ص املو�شيقي الذي قدَّ

على يب�ص الأر�ص.
يف عناوي���ن مقاطع الق�شي���دة اخلم�شة، فق���د ا�شتقرت يف 
ترجم���ة ال�شلط���اين ب�ش���ورة متاث���ل و�شعه���ا يف ترجم���ة 
لوؤل���وؤة �شوى اأن عنوان املقطع اخلام�ص ترجمه ال�شلطاين 
اإىل »م���اذا قال الرعد«، يف حني ترجم���ه لوؤلوؤة اإىل »ما قاله 
الرع���د«. والعناوين ه���ي: دفن املوتى، ولعب���ة ال�شطرجن، 
وموعظة الن���ار، واملوت باملاء، وماذا ق���ال الرعد. ما يبدو 
لن���ا، من الرتجمات الت���ي اأمكنني الرجوع اإليه���ا، اأن هناك 
ا�شتقراًرا لدى املرتجمني العرب على ترجمة عنوان املقطع 
الأول اإىل »دف���ن املوتى«. وهو ح���ال ترجمة عنوان املقطع 
���ا  الث���اين اإىل »لعب���ة ال�شط���رجن«. ونلح���ظ اختالًف���ا جزئيًّ
يف ترجم���ة عن���وان املقطع الثال���ث »موعظة الن���ار«، وهي 
الرتجم���ة الت���ي اختاره���ا عو����ص، ولوؤل���وؤة، وال�شلطاين، 
و�ش���ذ عنه���م اليو�ش���ف برتجم���ة جزئه���ا الأول اإىل »ِعَظة« 
ح  الن���ار. ويف املعجم العرب���ي »الِعَظة« و»املوعظ���ة« النُّ�شْ
والتْذك���ر بالَعواِقب، لكننا نفهم من بع�ص اإ�شارات املعجم 
العرب���ي اأن »العظة« ُتفي���د التذكر باخلر، اأم���ا »املوعظة« 
فُتفي���د التذك���ر باخل���ر وال�ش���ر، وه���ي اأ�شل���ح واأدق من 
كلم���ة »ِعَظة« للتعبر ع���ن الق�شم الثال���ث، وهو الأطول يف 
الق�شيدة، ويخ����ص »موعظة النار« التي خ���رج بها »بوذا« 

ا اإياهم على التخلي عن ال�شهوات. على اأن�شاره حاثًّ
وق���د يب���دو اأن لالأمر بعًدا اآخ���ر؛ ذل���ك اأن �شياقات اخلطاب 
املبا�ش���ر يف تراثن���ا العرب���ي جتعل املتعايل يق���ول للحكيم 
املج���رب الثياب: عظن���ي؟ ول يقول »اأوعظن���ي«. ِبَ ُيفيدنا 
ه���ذا الف���ارق؟ اإنه يق���ول لن���ا: اإن العظة مبا�ش���رة ل ترتبط 
بالواع���ظ، بينم���ا املوعظ���ة عك�شه���ا مرتبط���ة بالواعظ يف 
ا ت�شلح  زم���ان ومكان خمتلفني. ثّم اإن العظة خمففة �شوتيًّ
للحدي���ث املبا�شر، اأما املوعظة فهي لل�شرد، وهو �شياق هذا 
الق�شم من الق�شيدة. ومع عنوان الق�شم الرابع جند اأنف�شنا 
اأم���ام ا�شطراب املرتجمني، فقد ترجم���ه لوي�ص عو�ص اإىل 
»امل���وت غرًق���ا«، وتابع���ه »نبي���ل راغ���ب« يف ترجمت���ه، لكن 
ترجم���ات اليو�ش���ف ولوؤل���وؤة وال�شلط���اين توات���رت فيه���ا 
الرتجم���ة اإىل »امل���وت بامل���اء«. وجمل���ة/ العن���وان: املوت 
غرًق���ا اأبل���غ؛ لأن التقدي���ر هن���ا »غارًق���ا«، واحل���ال يجب اأن 
تك���ون م�شتقة، وامل�شدر يوؤول بامل�شت���ق، وهو ال�شتعمال 
الأو�ش���ع يف العربي���ة. ث���ّم اإن جمل���ة »املوت بامل���اء« ت�شمر 
حاًل حمذوف���ة، وهي »غرًقا«، والباء هن���ا »باملاء« وا�شطة، 
ول ُتفي���د ال�شتعان���ة. ون�ش���ل اإىل ذروة ال�شط���راب م���ع 
ترجم���ة عن���وان املقطع اخلام����ص؛ فقد ترجم���ه عو�ص اإىل 
»م���ا قاله الرعد«، وتابعه لوؤلوؤة ونبيل راغب، بينما ترجمه 
اليو�ش���ف اإىل »مقال���ة الرع���د«، واختار ال�شلط���اين �شيغة 
ال�شتفهام؛ فرتجمه اإىل »ماذا قال الرعد«. ويف احلقيقة اأن 
»ما« يف جملة »ما قال���ه الرعد« اأقرب اإىل كونها »مو�شولة« 
منه���ا اإىل ال�شتفه���ام »لأن ال�شتفه���ام يتطلب ح���ذف الهاء 
م���ن الفعل قال، اأو اأن يك���ون هذا ال�شمر عائ���ًدا على ا�شم 
مو�ش���ول حم���ذوف والتقدير: ما الذي قال���ه الرعد؟«. واإذا 
كان���ت »م���ا« مو�شول���ة فنح���ن يف �شي���اق الإخب���ار و�شياق 
ال�ش���رد وف�شاءاته، وهو ما رجحه اليو�شف، �شمًنا، عندما 
ترجمه���ا اإىل »مقال���ة الرع���د«، واملق���ام ه���و مق���ام ا�شتفهام 
ولي�ص اإخباًرا عن اأمر بعينه، وهكذا �شتكون اأبيات املقطع 

ا ل�شتفهامية العنوان. جواًبا مفرت�شً

نقد الترجمة وأخطاء الترجمات العربية 
السابقة

كان الدكت���ور عبدالواح���د لوؤل���وؤة اأول م���ن فت���ح ب���اب نقد 
الرتجم���ة فيما يخ�ص الرتجم���ات العربي���ة ال�شابقة، ولقد 
�ص فق���رة كاملة يف كتابه عن ق�شي���دة الأر�ص اليباب  خ�شَّ
لذل���ك النق���د. ويف �شياق نق���ده للرتجمات الأرب���ع ال�شابقة 
عل���ى ترجمت���ه »اأدوني����ص/ اخل���ال، وفائق مت���ى، ولوي�ص 
عو����ص، ويو�ش���ف �شام���ي يو�ش���ف« حت���دث ع���ن اأخط���اء 

وهف���وات املرتجم���ني ال�شابق���ني، لك���ن ذل���ك النق���د ان�شغل 
بق�شاي���ا عام���ة، م���ن قبي���ل اأن الإدراك اللغ���وي لأدوني����ص 
واخلال مل ي�شاعدهما يف التغلب على �شعوبة ن�ص اإليوت. 
لكنن���ا ل نع���رف بال�شب���ط ما املق�ش���ود ب���الإدراك اللغوي؛ 
وجند الدكتور لوؤلوؤة يعيب على املرتجمني ترجمة و�شف 
�ش���ورة »حت���ول فيلوميل«، وبع���د اأن يذكر ن����ص الرتجمة 
يكتف���ي بالقول: »وهذا لي����ص املعنى املراد قطًع���ا!« وانتقد 
حتوي���ل املوؤنث اإىل مذكر يف مو�شع ما من الرتجمة. ويف 
مو�شع اآخر جنده ي�شحح الرتجمة اخلاطئة. وياأخذ على 
ترجمة »متى« اأنها �ُشغلت بالتف�شر – الرتجمة – التعليق، 
وه���و يق�شد اأن املرتجم قد جعل من نف�شه �شارًحا ومف�شًرا 
للق�شي���دة يف �شياق الرتجم���ة. ويف نقده لرتجمة الدكتور 
لوي����ص عو�ص ير�ش���د ثالثة عيوب كربى، ه���ي: الرتجمة 
التف�شرية، وهو ينكرها وي�شتنكرها كل ال�شتنكار؛ اإذ اإن 
التف�شر لي�ص من حق املرتجم. وهو ينتقد ب�شدة ا�شتخدام 
املف���ردات العامي���ة امل�شري���ة يف الرتجم���ة، كما اأن���ه ينتقد 
ا�شتخدام الكلمات الأجنبية املكتوبة بالعربية، مثل اأ�شماء 
ال�شه���ور »اأبريل مثاًل«، وينتقد كذل���ك تغير نظام الأبيات، 
ويجع���ل م���ن »اأغ���الط« الرتجمة عيًب���ا ثالًثا رئي�ًش���ا اأ�شاب 
ترجم���ة الدكتور عو�ص. وعل���ى الرغم من امتداحه ترجمة 
يو�ش���ف �شامي اليو�شف؛ فه���ي »اأح�شن« الرتجم���ات، فاإنه 
ياأخ���ذ عليها ملحوظات كثرة تت�ش���ل بالتحليل والق�شيدة 

والتعليقات.
درا�ش���ة الأ�شت���اذ ال�شلطاين املقارنة تختل���ف ول �شك؛ فهي 
ق���د جاءت بعد ع�ش���ر ترجمات �شابقة لق�شي���دة اإليوت، مبا 
فيه���ا ترجمة لوؤلوؤة نف�شه؛ اإذ هن���اك الرتجمات ال�شت التي 
ها الأ�شتاذ ال�شلطاين بدرا�شته املقارنة، هناك  ذكرها وخ�شَّ
ترجم���ات فائق متى، ونبيل راغب، وال�شاعر اليمني حممد 
عبدال�ش���الم من�ش���ور، وق���د اأهم���ل ال�شلط���اين الرتجمات 
الث���الث الأخرة. وهي تختلف كذلك لأنه���ا تفيد من اأحدث 
الدرا�شات الغربية الإجنليزية عن ق�شيدة الأر�ص اليباب، 
ويف الطليعة منه���ا درا�شة كري�شتوفر ريك�ص وجيم ماكيو 
الت���ي نتمّن���ى اأن نراه���ا مرتجم���ة اإىل العربي���ة يف الزم���ن 

القادم.
م  وه���ذا بع�ص م���ا جع���ل درا�ش���ة ال�شلط���اين املقارن���ة تقدِّ
ا لهف���وات الرتجم���ات ال�شابقة بلغ���ة نقدية  لن���ا نق���ًدا جذريًّ
ر�شينة وهادئة، ول�شان حال الدرا�شة، ومن قبلها الرتجمة 
اجلدي���دة ذاتها، يقول لأ�شحاب الرتجم���ات ال�شابقة، ولنا 
ًغا كافًيا لرتكاب  من ث���ّم: اإن �شعوبة الق�شيدة لي�شت م�شوِّ
الأخط���اء. ويف احلقيق���ة، اإن الدرا�ش���ة املقارنة ت�شعنا يف 
مواجه���ة العقدة ال���كاأداء التي واجهت الق���ارئ العربي مع 
ترجم���ات الق�شي���دة الأهم والأك���رث تاأثًرا، وه���ي انغالق 
ا  املعن���ى وتهاف���ت ال�شع���ر املرتج���م اإىل العربي���ة. �شخ�شيًّ
اأتذك���ر انطباعي الأول بعد اأن اأكملت قراءة الن�ص املرتجم 
الكام���ل للق�شي���دة، قب���ل عقدين م���ن الآن، قل���ت يف نف�شي 
وقت���ذاك: اأهذا هو �شعر اإليوت؛ اأه���ذه هي ق�شيدة الأر�ص 
اليباب التي كانت املوؤثر الأهم، كما يقول لنا دار�شو ونقاد 
ال�شع���ر العرب���ي احلدي���ث، يف التح���ول الكب���ر يف ال�شعر 
العرب���ي، املتمثِّل بظه���ور ال�شعر احلر يف الع���راق على يد 

ال�شياب ورفيقيه؟

خلدون الشمعة
ى ال�شلطاين اأخطاء املرتجمني ال�شابقني وهفواتهم،  يتق�شَّ
مب����ن فيه����م �شاحب النق����د الأول لوؤل����وؤة، ويف ه����ذه الأثناء 
م لنا التف�شرات املختلف����ة وال�شارحة �شمًنا و�شراحة،  يقدِّ
ول يرتكن����ا يف معمع����ة ال�شح واخلطاأ، اإمن����ا جنده يقرتح 
الرتجم����ة ال�شحيحة. مفتتح الق�شيدة مث����اًل »ني�شان اأق�شى 
ال�شه����ور«، وق����د كان ال�شلطاين ب�شدد بي����ان تهافت ترجمة 
�شاي����غ برتجمت����ه املفتتح، بقول����ه: »ني�شان اأ�ش����رُّ ال�شهور«، 
مبالحظت����ه الفارق ال�شا�شع بني »ال�ش����ر« و»الق�شوة«، كانت 
منا�شب����ة ملناق�شة اأمرين؛ اأحدهم����ا ظاهر وقد ذكره بالن�ص، 
وه����و خا�����ص بتف�شر دلل����ة ني�ش����ان وق�شوت����ه املتاأتية من 
ق�شي����ة اأخ����رى ل عالقة لها ب�شل����ب امل�شيح، اإنه����ا ذات �شلة 
ا لأن����ه بداية  بق�شوت����ه عل����ى »اأولئ����ك امليت����ني امليت����ني روحيًّ
الربي����ع الذي تتفتح فيه الطبيع����ة وينبثق اجلمال بينما هم 

عاجزون عن التمتع بخراته، وهذا ي�شاعف من اآلمهم«.
لكن ال�شلطاين ي�شكت ع����ن م�شاألة وردت يف ترجمة عو�ص 
اخلا�ش����ة مبفتت����ح الق�شيدة ذات����ه، اإنها تخ�����ص ا�شتخدامه 
ال�ش����م الالتين����ي لني�ش����ان وه����و »اأبري����ل«. وه����ذا ال�شمت 
يعيدن����ا اإىل فر�شي����ة ذاك����رة الرتجم����ة الأ�شل����ح وما حتدث 
عن����ه »ال�شمعة« فيما يخ�����ص فعل النتخ����اب؛ اإذ اإن الأرجح 
لدين����ا اأن ال�شلط����اين ق����د وج����د اأن الرتجم����ات العربي����ة قد 
ا�شتقرت على ا�شتخدام ال�ش����م العربي ل�شهر »اأبريل« وهو 
»ني�ش����ان«، فتاب����ع امل�شتق����ر بعدم اإث����ارة اإ�شكالي����ة ا�شتخدام 
الأ�شم����اء الالتيني����ة يف درا�شت����ه املقارن����ة. ويف مث����ال اآخر 

����ق ال�شلط����اين يف موق����ع ال�شف����ة بالن�شب����ة للمو�شوف  يدقِّ
يف �شياق ترجمة »فري����د« و»عو�ص« و»�شايغ« لقول اإليوت 
ف  »ثلوج الن�شي����ان.. وثلج الن�شيان«. وه����ذه الرتجمة تعرِّ
ا؛  »الثل����ج« باإ�شافت����ه اإىل »الن�شيان«، فتقلب املعن����ى قلًبا تامًّ
لأن املق�ش����ود هو و�شف الثلج ب�شف����ة الن�شيان اأو اأنه كثر 
الن�شيان، فهو »الثلج الن�ّشاء«، اأو »بثلجه الكثر الن�شيان«. 
وجن����د ال�شلطاين ي�شتعيد الرتجمة ال�شحيحة من الدكتور 

عبدالواحد لوؤلوؤة ويو�شف اليو�شف.
ويف مث����ال اأخ����ر؛ اإذ ل جم����ال لعر�����ص موا�ش����ع ت�شويب 
الأخط����اء الكثرة يف الرتجمات ال�شابق����ة، يقف ال�شلطاين 
عند خط����اأ ثقايف يف الرتجمة، اإذ يعم����د املرتجمون الثالثة 
لإقحام ثقافتهم الإ�شالمية يف ترجمة ن�ص ينتمي اإىل ثقافة 
ا ع����ن ثقافتهم، فلم تعرف تلك  و�شي����اق ح�شاري خمتلف كليًّ
الثقاف����ة »الأوث����ان« اأو »الأ�شن����ام«. ومع ذلك جن����د الدكتور 
لوؤل����وؤة يرتجم قول اإلي����وت اإىل »كومة من مك�شر الأ�شنام«، 
وعو�����ص اإىل »مه�شم الأوث����ان«، واليو�ش����ف اإىل »كومة من 
الأوثان امله�شمة«. والرتجمة ال�شحيحة عنده قوله: »كومة 
�شور مه�شمة«. هذه الت�شويبات ت�شهم كثًرا يف التاأ�شي�ص 
لرتجمة عربي����ة حقيقية لق�شيدة الأر�ص اليباب. وهي ذات 
فوائ����د جمة يف اإعادة فتح املع����اين وتداولها وو�شعنا، من 

ثّم، يف جوهر �شعرية الن�ص الإليوتي.

التناص وكشوفاته المبهرة
ي�شتكم����ل ف�شل تنا�ص الأر�ص اليباب مع الرتاث العاملي ما 
بداأت����ه الدرا�ش����ة املقارنة، �شوى اأن ه����ذا الف�شل هو ترجمة 
ممتازة اأجنزها ال�شاعر ال�شلطاين لف�شل من كتاب »ق�شائد 
ت����ي. اإ�ص. اإليوت« ملوؤلفيه كري�شتوفر ريك�ص، وجيم ماكيو، 
واأحلقه����ا بكتابه عن ق�شيدة الأر�ص اليباب. ويف احلقيقة، 
اإن تنا�����ص الأر�����ص اليب����اب مع ال����رتاث الإن�ش����اين العاملي 
حظ����ي بعناية خا�شة من جانب الأ�شت����اذ ال�شلطاين؛ وتبداأ 
ه����ذه العناية من عن����وان كت����اب ال�شلطاين نف�ش����ه »الأر�ص 
اليب����اب وتنا�شه����ا مع ال����رتاث الإن�ش����اين«، وه����و العنوان 
الأول والرئي�����ص للكتاب، ويف عن����وان ثانوي، اأ�شفل غالف 
الكت����اب، ثم����ة خ����رب ع����ن ترجم����ة ال�شلط����اين اجلدي����دة مع 
الدرا�ش����ة املقارنة للرتجمات ال�شت. ه����ذا التقدمي والتربيز 
لق�شي����ة التنا�����ص تظه����ر فائدت����ه وك�شوفات����ه الباه����رة على 
دة يف كتاب ال�شلطاين، ب����دًءا من الدرا�شة  م�شتوي����ات متعدِّ

املقارنة، اإىل الرتجمة ذاتها.
ول مبالغ����ة مطلًقا؛ اإذ اإن التنا�ص ال����ذي اأ�شار اإليه الدكتور 
لوؤلوؤة يف اأماكن خمتلفة من كتابه اإ�شارات عامة، هو مفتاح 
، ترجمتها. فه����و ي�شع القارئ  فه����م هذه الق�شيدة، وم����ن ثمَّ
والناق����د واملرتجم اأمام الأ�شول ال�شعري����ة اأو النرثية التي 
اأخ����ذ منه����ا اإلي����وت. اإن����ه ب�شيغة عام����ة خارط����ة ي�شتخدمها 
ل����ه ق�شيدة الأر�ص  ال�شاع����دون اإىل متاه����ة الربج الذي متثِّ
اليباب. نتحدث هنا عن الك�شوفات الكربى التي يتيح اإياها 
التنا�����ص لنا لنفه����م ون�شتوعب، كما يعرب الدكت����ور لوؤلوؤة، 
ه����ذه الق�شيدة. يف البدء، كان اإليوت، كما ينقل لنا الأ�شتاذ 
ال�شلط����اين، ل ي����رتدد ع����ن املجاه����رة باأنه ال�ش����ارق الأمهر، 
د ال�شلطاين »باأن ال�شاع����ر اجليد هو  وه����و نف�ش����ه كما ي�ش����دِّ
من يعرف كيف ي�شرق، اأما ال�شاعر الرديء فهو الذي ُيقلد«. 
ول تعن����ي »ال�شرق����ة« �ش����وى »ا�شتيعاب ال����رتاث الإن�شاين« 
وحتويل����ه اإىل ت����راث خا�����ص بال�شاع����ر. ويف ه����ذه النقطة 
تكم����ن حقيقة قولنا: اإن التنا�ص ه����و مفتاح فهم وا�شتيعاب 
ق�شيدة الأر�ص اليباب و�شعر اإليوت كله؛ فال يعني الرتاث 
ة اإىل  عن����د اإليوت �ش����وى الرتاث الأورب����ي واأ�شول����ه املمتدَّ
ال����رتاث الكاثوليك����ي القرو�شطي، فل����م يكن اإلي����وت متعلًقا 
بالطقو�ص الوثنية؛ فكيف نرتجم ق�شيدته بوحي من تراث 
وثقاف����ة خمتلفة؟ ميكننا اأن نلح����ظ ونكت�شف الرثاء املبهر، 
ونتع����رف اإىل الك�شوف����ات املذهل����ة الت����ي يقدمه����ا التنا�����ص 
يف الف�ش����ل ال����ذي ترجمه ال�شلط����اين واأحلق����ه بكتابه. هو 

بب�شاطة خارطة كاملة و�شعها خبران يف متاهة الربج.
يف النهاي����ة، اإن كت����اب الأ�شت����اذ ال�شلط����اين اإ�شاف����ة مهم����ة 
وقيمة اإىل ال����رتاث الإليوتي يف النقد العربي؛ فهو ترجمة 
اأ�شيل����ة وخمتلفة، وه����و خارطة طريق جدي����دة تعيدنا اإىل 
ا.  اخلرائ����ط الأ�شلية اخلا�شة بق�شيدة الأر�ص اليباب اأي�شً
وعل����ى امل�شتوى ال�شخ�شي فقد دفعتن����ي ترجمة ال�شلطاين 
وك�شوف����ات كتاب����ه املمي����زة واملختلف����ة ملراجع����ة م����ا تي�ش����ر 
م����ن ترجم����ات عربية لق�شي����دة الأر�ص اليب����اب. وبعد �شهر 
م����ن املراجع����ة ميكنني الق����ول: اإنن����ي، للم����رة الأوىل، اأفهم 
واأ�شتوع����ب الأر�ص اليباب، بل اإن كت����اب ال�شاعر واملرتجم 
فا�ش����ل ال�شلطاين قد اأعادين اإىل اأ�شئلتي الأوىل عن حقيقة 
تاأث����ر ال�شي����اب بق�شي����دة الأر�����ص اليب����اب. يكف����ي اأن اأقول 
لنف�ش����ي، يف الأقل، بعد هذه املراجعة، بع����د عقدين بالتمام 

والكمال: اإنني كنت على �شواب يف مزاعمي ال�شابقة
عن جملة الفي�صل
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فاضل السلطاني

ملاذا هذه الرتجمة لقصيدة “ األرض 
اليباب”؟ سؤال ال بد أن يخطر يف ذهن 

أي قارىء حني يقرأ ترجمة جديدة 
لعمل ما. وقبل القارىء، هو سؤال 

يقلق املرتجم نفسه، وقد يدفعه لرتك 
املحاولة برمتها، ويريح رأسه ورأس 
القارئ أيضًا، الذي قد ال يكلف نفسه 

قراءة عمل مرتجم سابقًا، تعرف عليه 
وألفه مهام كان مستوى الرتجمة التي 

اطلع عليها. ويزداد األمر تعقيدًا، إذا كان 
العمل قد ترجم عدة مرات من قبل، 

وليس مرة واحدة، عىل أيدي كتاب ونقاد 
وشعراء معروفني، قد تكفي اسامؤهم 

لتزيك عند القارئ ما يفعلون وما ينتجون.

لق���د قال ب���ول ريكور م���رة اأن الأعمال العظيم���ة قد �شكلت 
على مر الع�شور مو�شوع ترجمات عديدة.

وع���رب التاري���خ الأدبي، جند اأمثل���ة كثرة عل���ى ذلك. فقد 
ترجم���ت “ الأودي�ش���ة” لهومرو�ص، الت���ي كتبت حواىل 
700 �شنة قبل امليالد، ع�شرات املرات اإىل اللغة الجنليزية 
منذ اأن ترجمه���ا جورج �شامبان، معا�ش���ر �شك�شبر، �شنة 
1615؛ منه���ا 27 ترجم���ة �ش���درت من���ذ 2000 حل���د الآن 
باأ�ش���كال خمتلفة، ن���رثًا و�شعرَا، و�شمنه���ا ترجمة اإمييلي 
ويل�ش���ون ع���ام 2017، وه���ي اأول امراأة ترتج���م امللحمة، 
وترجمة بيرت غرين عام 2018. وينطبق الأمر اأي�شًا على 
الإلياذة،التي ترجمه���ا توما�ص هوبز عام 1676، واإنيادة 
فرجي���ل، وكذلك ملحم���ة كلكام�ص، الت���ي ترجمها جورج 
�شمي���ث ع���ام 1870، وتوال���ت الرتجمات له���ا. ويف بداية 
ه���ذا الق���رن، 2001، ترجمها بنجامني فو�ش���رت، املخت�ص 
بالبابلي���ات يف جامعة ييل الإمركية، ث���م �شدرت ترجمة 
جدي���دة لها عام 2007 ، اأجنزها اأن���درو جورج، و�شدرت 
ع���ن مطبعة جامع���ة اوك�شف���ورد، بعد العثور عل���ى األواح 
جدي���دة له���ا يف �شوري���ا تت�شم���ن اأبياته���ا الفتتاحية، مت 
تهريبها م���ن العراق بعد 2003. ونح���ن نذكر املالحم هنا 
دون غره���ا، لأنن���ا نعترب، مث���ل كثرين، عرب���ًا واأجانب، 
“ الأر����ص اليب���اب” ملحمة القرن الع�شري���ن فعاًل، ورمبا 
تكون امللحم���ة الوحيدة يف ذلك الق���رن ال�شقي، بالإ�شافة 
اإىل الأعم���ال الدبي���ة التي ترجمت اأكرث م���ن مرة اإىل هذه 

اللغة او تلك والتي ل ميكن ح�شرها.
ولك���ن، م���ع ذل���ك، لي�ص ه���ذا ه���و الداف���ع الأ�شا�ش���ي لهذه 
الرتجم���ة اجلدي���دة ل����” الأر����ص اليب���اب”. لق���د قراأنا يف 
اأوق���ات خمتلفة من���ذ ال�شتينات عدة ترجم���ات عربية لهذه 
الق�شيدة، ووجدنا لالأ�شف اأنها حتتوي على اأخطاء كثرة 
يف فه���م الن����ص الأ�شل���ي ويف موا�شع مهم���ة اإىل الدرجة 
التي تعك����ص املعنى اإىل نقي�شه، كم���ا �شنبني يف الدار�شة 

املرفقة.
وه���ذا الكالم لي����ص املق�ش���ود من���ه التقليل من �ش���اأن هذه 
الرتجم���ات، ول من اجله���د الكبر الذي بذل���ه املرتجمون 

الذين نناق�ص ترجماتهم هنا، وهم 

:
 1. يو�شف اخلال واأدوني�ص

 2.لوي�ص عو�ص2 
3.د.عبد الواحد لوؤلوؤة3 

4. يو�شف اليو�شف
5. د.ماهر �شفيق فريد 

6.توفيق �شايغ. 
 لق���د ق���دم ه���وؤلء جميعًا خدم���ة كب���رة للثقاف���ة العربية، 
ولل�شع���ر حتديدًا، حني ترجموا من���ذ وقت مبكر “ الأر�ص 
اليب���اب”- كم���ا نرتجمه���ا به���ذا العن���وان لالأ�شب���اب التي 
�شنذكره���ا لحقا، والت���ي ترجمها اجلميع، م���ا عدا د. عبد 

الواحد لوؤلوؤة ويو�شف اليو�شف ،
ب����” الأر�ص اخلراب”- م�شاهمني بذلك يف اإغناء جتربة 
ال�شع���ر احلديث، التي �شكلت هذه الق�شيدة ب�شكل خا�ص، 
عن�شرا ً اأ�شا�شيًا يف ت�شكله وتطوره الالحقني، كما ح�شل 
م���ع التج���ارب ال�شعري���ة اجلدي���دة يف اأج���زاء كث���رة من 

العامل.
وق���د فعلوا ذل���ك يف وق���ت مل تتوفر درا�ش���ات نقدية كافية 
ع���ن ه���ذه الق�شيدة وعامل اإلي���وت ال�شعري عموم���ًا، اأو مل 
يت���ح لهم الط���الع عليها، كم���ا يف وقتنا احل���ايل- يو�شف 
اليو�شف مثال ا�شتند اإىل كتاب مدر�شي ب�شيط هو” مر�شد 

الطالب اإىل ق�شائد خمتارة من اإليوت« .
ومن هنا، ميكن تفهم ال�شعوبات التي �شادفها املرتجمون 
املذك���ورون وغره���م يف ترجم���ة ه���ذه الق�شي���دة املركبة 
الت���ي هي عبارة عن قطع يب���دو اأن ل عالقة ظاهرية بينها، 
ول من���وًا ع�شوي���ًا ينتظمها، لك���ن يوحده���ا، يف النهاية، 
املو�ش���وع الع���ام الذي توحي به عرب ا�شتخ���دام ما اأ�شماه 
اإلي���وت نف�ش���ه ب�»املع���ادل املو�شوع���ي«، ويعني ب���ه اأنه ل 
ينبغ���ي على ال�شاعر احلديث، بعك����ص ال�شاعر الكال�شيكي 
والرومانتيك���ي، التعب���ر ع���ن عواطفه ب�ش���كل مبا�شر، بل 
ع���رب اإيج���اد جمموعة م���ن الأ�شي���اء، وو�ش���ع �شل�شلة من 
الأح���داث الت���ي ينبغ���ي اأن تك���ّون ال�شيغ���ة الفني���ة له���ذه 
العواط���ف. ولذلك ل بد من فهم الق�شي���دة ككل فهمًا دقيقًا، 
خا�شة اأنها ت�شتن���د يف بنيتها اإىل م�شادر انرثوبولوجية 
وفل�شفي���ة وثقافية و�شعرية من ال���رتاث الإن�شاين كله يف 
كل �شط���ر منها تقريب���ًا، وتتنا�ص مع الأ�شاط���ر القدمية، 
يف  اإدخاله���ا  م���ع  وال�شرقي���ة،  والروماني���ة  اليوناني���ة 
الن����ص مفردات من لغ���ات اأخرى، كالإغريقي���ة والالتينية 
والإيطالي���ة والأملاني���ة والفرن�شية. وله���ذا ال�شبب اأرفقنا 
بهذا الكت���اب ترجمة ملعظم الف�شل املتعل���ق بالق�شيدة من 
كتاب” ق�شائد تي.اأ�ص. اإليوت” لكري�شتوفر ريك�ص وجيم 
ماكي���و. وهو �شف���ر �شخم �شدر مبجلدين ع���ام 2015 يف 
اأك���رث من 2000 �شفحة، ونفد م���ن الأ�شواق خالل اأقل من 
�شهر مما يدل على اأن قارئ القرن الواحد والع�شرين، ابن 
التح���ولت الجتماعية والثقافي���ة والتكنولوجية الهائلة، 
م���ا ي���زال متلهف���ًا ملعرفة املزيد ع���ن عامل اإلي���وت ال�شعري، 
وق�شي���دة” الأر����ص اليب���اب” بال���ذات، بالرغ���م من مرور 
ما يق���رب من قرن على �شدورها، ومئ���ات الدرا�شات التي 
�شدرت خالل هذه الفرتة الزمنية الطويلة. ومن املالحظ، 
ح�ش���ب بيان���ات دور الن�ش���ر الربيطاني���ة، اأن الإقبال على 
ق���راءة هذه الق�شيدة قد ازداد بع���د ال�شتفتاء على خروج 
بريطاني���ا م���ن الحت���اد الوروب���ي، اإىل جان���ب رواي���ة” 
التي مير بها  الظ���روف  اآروي���ل، وكاأن  1984” جل���ورج 
البل���د الآن ه���ي تقريب���ا الظ���روف نف�شها التي م���ر بها يف 
بداي���ة القرن الع�شري���ن، وقت ن�شر الق�شي���دة عام 1922: 
القلق، وعدم ال�شعور باليق���ني جتاه اأي �شيء، وامل�شتقبل 
الغام����ص، واأخرًا �شعود التيار ال�شعبوي، الذي ل ميكن 
اأن ينت���ج �ش���وى العن�شرية والفا�شية، كم���ا تعلمنا جتربة 

احلرب العاملية الثانية.
 يف كتابهم���ا اجلدي���د ع���ن اإلي���وت، وهو كتاب عم���ر فعاًل، 
مل يب���ق املحرران ريك�ص وماكيو �شط���رًا من الق�شيدة، اإل 
واأح���اله اإىل م�شادره الأ�شطوري���ة والدينية ، وال�شعرية 
والنرثي���ة، يف كل الرتاث الإن�شاين ولي����ص الغربي فقط، 
حت���ى لتت�ش���ور اأن اإلي���وت مل يفعل �شيئًا م���ن عنده �شوى 
جتمي���ع ه���ذه امل�شادر م���ع بع�شه���ا البع�ص، عل���ى طريقة 

القطع والل�ش���ق احلديثة. 
وه���و يف حقيق���ة الأمر مل 
يفع���ل �ش���وى ذل���ك، ولكن 
اأ�شب���ح  خالق���ة  بطريق���ة 
فيه���ا الن�ص ن�ش���ه، ن�ص 
اإليوت���ي بامتي���از. ه���و ل 
ينك���ر ذل���ك، فلطامل���ا ردد 
ب���اأن ال�شاع���ر اجليد هو 
من يع���رف كيف ي�شرق، 
اأم���ا ال�شاعر الرديء فهو 
ال���ذي يقل���د. وال�شرق���ة 
اإليوت هنا  التي يعنيها 
ه���ي ا�شتيع���اب الرتاث 
وه�شم���ه  الإن�ش���اين 
اإىل  وروحي���ًا  فكري���ًا 
الدرج���ة الت���ي ي�شبح 
اخلا�ص،  تراث���ك  فيها 
وهن���ا عظم���ة املوهبة 
الفردي���ة، �ش���واء عند 
اإلي���وت اأو غ���ره من 
ال�شع���راء. وال���رتاث 
يعن���ي  اإلي���وت  عن���د 
اأوروب���ا، احل�ش���ارة 
الت���ي  القدمي���ة 
اأجزاء  اإىل  و�شل���ت 
م���ن اأمري���كا، حيث 
اإلي���وت،  حت���در 
العي����ص  وطقو����ص 
يت���وق  كان  الت���ي 
ظهرت  كم���ا  اإليه���ا 
ال���رتاث  يف 
ليك���ي  ثو لكا ا

القرو�شط���ي، م���ع اأن جذوره���ا موج���ودة 
يف روم���ا القدمي���ة واليون���ان الكال�شيكي���ة. وه���و عك����ص 
اإزرا باون���د، ودي.اأت�ص. لورن����ص،و اإي. اأم. فور�شرت، ل 
ي�شعر باحلنني اإىل الطقو�ص الوثنية، فهو يعترب الإغريق 
والروم���ان ه���م اأ�شا�شًا منبع امليثولوجي���ا، وم�شدر الأدب 

الإجنليزي والآداب الوروبية الأخرى”.8
 من هنا يتبني لنا اأن اأية ترجمة لهذه الق�شيدة اإىل اأية لغة 
اأخرى لهي مهمة �شاقة حقًا، وحتد كبر بحد ذاته، لكن هذا 
ل ي���ربر، يف الرتجمات الني نناق�شها هنا، اقرتاف اأخطاء 
عك�شت، وحرف���ت املعنى يف موا�شع كث���رة اأ�شرنا اإليها، 

وكان من املمكن جتنبها.
لق���د تتبعنا ما ن���راه اأخطاء، اأو تف�ش���رات خاطئة، وثبتنا 
الن�ص الأ�شلي وما يقابله من الرتجمات ال�شت، ومواطن 
اخلل���ل فيه���ا، لياأخذ الق���ارئ فكرة كاملة ع���ن طبيعة عملنا 
ودوافع���ه، وه���و فه���م الق�شي���دة ب�ش���ورة اأف�ش���ل واأقرب 
للن�ص الأ�شلي ومعن���اه، كما قدمنا مقارنة لكل ترجمة مع 
الرتجمات الأخ���رى، م�شرين للخلل فيها، مثبتني ما نراه 
دقيقًا، اأو اأقرب للدقة مع تقدمي التف�شرات وال�شروحات، 
اإ�شاف���ة للن�ص الأ�شل���ي، التي تدعم ما ندع���ي اأنه خطاأ اأو 
�ش���واب. وثبتن���ا اأي�ش���َا هوام����ص اإليوت عل���ى الق�شيدة، 
بالرغم من اأنه اأبدى اأ�شفه لحقاأ على ذلك، مف�شاًل اأن تقدم 
الق�شي���دة نف�شها، اأو يتوىل النق���اد املهمة. ويبدو اأنه فعل 
ذل���ك بناء على طلب نا�شريه المركيني، اللذين اأبلغاه باأن 
الق�شي���دة املكونة م���ن 434 بيتَا ل ميك���ن اأن ت�شكل كتابًا. 
واأتبعن���ا ذلك بهوام�شنا اخلا�شة عن موا�شع و�شخ�شيات 

واأحداث وجدناها �شرورية لفهم الن�ص.
وكان اإلي���وت ق���د ن�ش���ر الق�شي���دة يف جمل���ة” داي���ل”يف 
نوفم���رب/ ت�شري���ن الثاين/ م���ن عام 1922 ب���ال هوام�ص. 
ولك���ن يف العام نف�ش���ه ن�شرتها “ بوين وليفررايت” باألف 
ن�شخ���ة مرفق���ة بهوام�ش���ه. وامل�شاألة الأخ���رى التي ل تقل 
اأهمية، اإن مل تكن الأهم، هي مدى �شعرية الرتجمات التي 
قراأناه���ا، ومدى �شعري���ة الرتجمة اجلدي���دة. احلكم بهذا 
الأمر نرتكه للقارىء بالطبع. وعمومًا، نرجو اأن توفر هذه 

الرتجم���ة فهمًا اأف�شل للق�شيدة، “فكلما عرفنا اإليوت اأكرث 
كلما كان ذلك اأف�شل”، كما قال اإزرا باوند مرة.

واأخرًا ارتاأينا، اأخذًا بن�شيحة اإليوت، اأن تقدم الق�شيدة 
نف�شه���ا، واأن يقراأها القارىء العربي اوًل  ككل، ويكت�شف 
عوامله���ا اخلا�شة بنف�ش���ه. ومع ذلك، اأحلقنا به���ا تلخي�شًا 
عام���َا مل�شام���ني اأجزائه���ا اخلم�شة ق���د ت�شاعد عل���ى ك�شف 
�ش���يء م���ن غمو�شه���ا، وبالت���ايل فهمه���ا وتذوقه���ا اأك���رث، 
بالإ�شاف���ة اإىل ف�ش���ل مرتج���م، كم���ا اأ�شلفن���ا، ع���ن تنا�ص 
ق�شي���دة اإليوت مع الن�ص الرتاثي الإن�شاين، �شعرًا ونرثًا 
وفل�شفة، ليتع���رف القارئ العربي عل���ى م�شادر الق�شيدة 
الأ�شا�شية، واأرفقنا ذلك بهوام�ص واإي�شاحات عما نعتقده 
جمه���وَل عن���د الق���ارئ، وكذل���ك التعري���ف بال�شخ�شي���ات 

التاريخية والثقافية امل�شار اإليها يف الن�ص.
 

الأر�ص اليباب
ترجمة فا�شل ال�شلطاين

باأم عينّي هاتني راأيت �شيبل يف كيوماي
معلقة يف قف�ص

وعندما كان الأطفال ي�شاألونها:” �شيبل، ماذا تريدين؟«
كانت جتيب:” اأريد اأن اأموت«.

اإىل اإزرا باوند
ال�شانع الأمهر

دفن املوتى
ني�شان اأق�شى ال�شهور

ي�شتولد الليلك من الأر�ص املوات،
مازجا الرغبة والذكرى ،

حمركًا اجلذور اخلاملة
مبطر الربيع.

ال�شتاء اأدفاأنا، وهو يغطي الأر�ص

بثلج ن�ّشاء، مغذيًا حياة ق�شرة بدرنات ياب�شة.
ال�شيف فاجاأنا، وهو يهبط فوق “ �شتارنبرغر�شي

»األرض اليباب” ت. إس. إليوت:لماذا هذه الترجمة؟
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بوابٍل من املطر؛ توقفنا حتت اأعمدة
ثم م�شينا مع �شوء ال�شم�ص اإىل “ هوفغاردن                          

�شربنا قهوة، وحتدثنا ل�شاعة.
اأنا ل�شت برو�شية، بل من ليتوانيا، اأملانية اأ�شيلة.

وعندما كنا �شغارًا، نقيم يف منزل الأر�شيدوق
 اأخذين ابن عمي على زلجة.

خفت كثرًا، فقال: مري..مري
 �شّدي بقوة... وانحدرنا.

 ت�شعر اأنك حر يف اجلبال.
اأنا اأقراأ معظم الليل، واأذهب اإىل اجلنوب يف ال�شتاء.
ما هذه اجلذوّر املت�شبثة بالأر�ص، واأية اأغ�شان تنمو
من هذه النفايات احلجرية؟ يا ابن اآدم                        

اأنت ل متلك اأن تقول اأو تخمن �شيئَا، اأنت ل تعرف
غر كومة من ال�شور امله�شمة، حيث ت�شفعك ال�شم�ص،

وال�شجرة امليتة ل متنح ظال، ول اجلندب راحة،
ول ال�شخرُة اجلافة �شوت ماء.

لي�ص �شوى الظل حتت هذه ال�شخرة احلمراء
) تعال حتت ظل هذه ال�شخرة احلمراء(

لأريك �شيئًا خمتلفًا عن ظلك امل�شرع
خلفك يف ال�شباح،

اأو ظلك الذي ينه�ص يف امل�شاء ليالقيك.
�شاأريك اخلوَف يف حفنٍة من تراب.                         

عليلٌة تهب الريح

باجتاه الوطن
يا طفلتي اليرلندية

اأين تهيمني الآن؟
» العام املا�شي، اأهديتني زنابق للمرة الأوىل

» ف�شموين فتاة الزنبق”، 
-  لكن حني عدنا متاأخرين من حديقة الزنبق

وذراعاَك ممتلئتان، و�شعرَك مبتّل.. مل اأ�شتطع الكالم،
 وخانتني عيناي، مل اأكن

حيًة اأو ميتًة، مل اأعرف �شيئًا                             
واأنا اأحّدق يف قلب ال�شياء، وال�شمت.كن  

مقفر وخال هو البحر.

مدام �شو�شوتري�ص، العرافة ال�شهرة،
 اأ�شيبت بربد �شديد، لكنها

ا�شتهرت اأنها اأحكم امراأة يف اوروبا،
وهي متلك اأوراق لعب بارعة. قالت:

هنا ورقتك، هنا البّحار الفينيقي الغريق،
)تلكما لوؤلوؤتان كانتا عينيه. انظر!(،

هنا بيالدونا، �شيدة ال�شخور،
�شيدة املواقف.                                      

هنا الرجل ذو الع�شي الثالث، هنا العجلة،
هنا التاجر الأعور، فارغة هذه الورقة، 

�شيء يحمله فوق ظهره،

 ممنوع علي اأن اأراه. ل اأرى
 الرجل املعّلق. احذر من املوِت باملاء.

اإين اأرى جموعًا من الب�شر، يدورون يف حلقة.
�شكرًا. اإذا راأيت العزيزة ال�شيدة اإكويتون،

 اأخربها اإين �شًاجلب خريطة الربوج بنف�شي:
على املرء اأن يكون حذرًا كثرًا هذه الأيام.

مدينة وهمية                                           
حتت ال�شباب الأ�شمر لفجر �شتائي،

تدفق جمع غفر على ج�شر لندن، غفر جدًا،
ما كنت اأح�شب اأن املوت ح�شد كل هذا العدد،

كانوا ينفثون ح�شرات، ق�شرة متقطعة،
الكّل م�شّمرعينيه على قدميه.

تدفقوا على التل ثم انحدروا اإىل �شارع “امللك وليم”،
حيث “ �شنت مري وولنوث” اأوقفت ال�شاعات

ب�شوت مكتوم عند الدقة التا�شعة الأخرة.
هناك راأيت �شخ�شًا اأعرفه، فاأوقفته �شائحا: “ �شتت�شون«
 اأنت يا من كنت معي يف ال�شفينة يف” مايلي”!               

»تلك اجلثة التي زرعتها يف حديقتك العام املا�شي..
» اأمل تتربعم بعد؟ هل �شتزهر هذا العام؟

» اأم ال�شقيع املفاجئ اأقلق م�شجعها؟
» اأوه، دع الكلب بعيدًا من هنا، فهو �شديق الب�شر،

» واإل �شينب�شها باأظافره مرة اأخرى
» اأنت اأيها القارىء املنافق!- يا �شبيهي- يا اأخي!

من مقدمة الكتاب 

ق���د ي�شتغرب القارئ من العنوان اّل���ذي و�شعته ، فما املنا�شبة منه والكّل يعلم اأن 
ملحمة اإليوت ال�شهرة ) الأر�ص اليباب(

ق���د ُن�شرْت يف ع���ام 1922 ومّت���ْت ترجمته���ا اإىل العربية من قبل فر�ش���ان ال�شعر 
العرب���ي ) اأدوني�ص ، يو�شف اخلال ، توفيق ال�شايغ ، عبدالواحد لوؤلوؤة ..( فبعد 
ه���ذي الرتجمات ال يكفي اأن ن�شّل���م بها؟ وملاذا الهتمام الكب���ر بهذه الق�شيدة ؟ 

وما عالقتها مبا بعد احلداثة؟ لالإجابة عن مثل هذه الت�شاوؤلت :
مب���ا �ش���در موؤخرًا ع���ام 2021 ع���ن دار املدى هو ترجم���ة جديدة لأر����ص اليباب 
بعن���وان ) الأر����ص اليب���اب وتنا�شها م���ع ال���رتاث الإن�شاين( لل�شاع���ر واملرتجم 
العراق���ي فا�ش���ل ال�شلطاين . الق���ارئ للرتجمة احلديثة ي���رى اأن املرتجم قد اأخذ 
دوره ال�شع���ري والأكادميي اأي�شًا يف البح���ث عن املرجعيات الثقافية يف ق�شيدة 
، كذل���ك الوقوف عند اأخط���اء املرتجمني ال�شابقني ب���كّل مو�شوعية ، وهذا تطلب 
مغام���رة م���ن املرتج���م ، وت�شلح ب���اأدوات معرفي���ة وثقافي���ة عالية ، وق���د ذكر يف 
التق���دمي قائاًل )) واأخرًا ارتاأينا اأخذًا بن�شيحة اإليوت اأن تقدم الق�شيدة نف�شها ، 
واأن يقراأه���ا القارئ العربي ، ويكت�شف عوامله���ا اخلا�شة بنف�شه .. بالإ�شافة اإىل 
ف�شل مرتجم عن تنا�ص ق�شيدة اإليوت مع الن�ص الرتاثي �شعرًا ونرثًا ، وفل�شفة 
ليتع���رف الق���ارئ العربي عل���ى م�ش���ادر الق�شي���دة الأ�شا�شية(( ، به���ذه ال�شطور 
نك���ون قد اأجبنا القارئ عن ال�شاوؤلت امل�شبقة ، ونوؤجل اإجابة ال�شوؤال عن عالقة 
العن���وان مبا بعد احلداثة ، فهناك �شوؤال اأخ���ر يتطلب طرحه عن الرتجمة : وهل 
الأولوي���ة لل�شعرّي���ة اأم لالأمانة فقط ؟ تبدو وجهة نظرن���ا املتوا�شعة اإن ال�شعرّيَة 
�شروري���ٌة ولزمة ؛ ك���ي يتّم جتنب الرتجمة احلرفية والقامو�شية ، وهذا ما وقع 
ب���ه بع�ص املرتجمني يف الق�شم الأول من الق�شيدة بعنوان ) دفن املوتى( فر�شد 
 what are the roots املرتجم ال�شلطاين اأخطاء الرتجمة القامو�شية ومنها
that clutch الت���ي ترجمه���ا د. فري���د ب�شكل متناق�ص م���ع املعنى الأ�شلي : ما 
ع�ش���ى هذه اجل���ذور املنتف�شة . ويذكر الرتجمة ال�شحيح���ة لعبدالواحد لوؤلوؤة : 
اجل���ذور املت�شبث���ة ، بينما وقع يف اخلط���اأ القامو�شي هو د. فري���د وهذا ما نبهنا 

علي���ه املرتجم فا�ش���ل) اأن ترجمة د. فريد مليئة باجلمل املقع���رة القامو�شية التي 
ل تعك����ص املعنى ال�شحي���ح يف اأحايني كثرة ، لي�ص يف اأر����ص اليباب واأمنا يف 
ترجمات���ه ملعظ���م ق�شائد اإلي���وت(. يف حني ن���رى اأن املرتجم ينب���ه اإىل خطاأ اأخر 
يف املقط���ع ذات���ه عند ق���ول اإلي���وت Aheap of broken images .عندما 
مت���ت ترجمته من قبل لوؤل���وؤة اإىل )كومة من مك�شر الأ�شنام( ولوي�ص عو�ص اإىل 
مه�شم الأوثان ، واليو�شف كومة من الأوثان امله�شمة ، وقد ذكر املرتجم فا�شل اأن 
ه���ذه الرتجمات بعيدة عن روح الن�ص وقد اأقح���م املرتجمون ثقافتهم الإ�شالمية 
عل���ى ن�ص و ابن ثقاف���ة اأخرى ل تعرف الأ�شنام اأ�شا�ش���ًا وكان ميكن بكل ب�شاطة 
ترجمته���ا ب���� : كومة �شور مه�شمة ، �ص 75 . فهذه الإلتفاتة مهمة من قبل املرتجم 
فه���ي تنب���ه اإىل اأن املعرفة بثقاف���ة الأخر �شروري���ة يف الرتجمة ، كذل���ك اأن لفظة 
الأ�شن���ام هي لفظ اإ�شالمي جاء بعد ولدة الدي���ن الأخر ، بالرغم من اأن املرتجم 
مل ينّظر للرتجمة م�شبقًا لكن اإجراءه التطبيقي على الن�شو�ص هومبثابة تنّظر 

ملن يقبل على ترجمة ال�شعر يف امل�شتقبل .
 وننتق���ل اإىل ال�شق الأخر من الكتاب ه���و مرجعيات الق�شيدة التي بينها املرتجم 
اأنه���ا نابعة من الرتاث الإن�ش���اين ، ف�شاًل عن اأحداث اأث���رت بال�شاعر نف�شه ، فعن 
) الليل���ك .. مازج���ًا الذكرى والرغب���ة ( يذكر ) كتب اإليوت م���ن فرن�شا عام 1910 
اأري���د اأن اع���رتف اأن ا�شتعادتي لالأحداث املا�شية ق���د تاأثرت بحدث عاطفي ذكرى 
�شديق جاء عرب حديقة لوك�شمبورغ يف م�شاء متاأخر وهو يلوح باأزهار الليلك .. 
( �ص 124 ، غر اأن املرتجم ال�شلطاين يتعمق اأكرث ويعيد هذا الن�ص اإىل تنا�ص 
م���ن ال�شاعر والت ويتم���ان ول�شاعر اأخر جمي�ص توم�ش���ون ، وعن العودة اإىل ما 
بعد احلداثة واأر�ص اليباب نرى اأن اهتمام اإليوت باملوروث الإن�شاين وتوظيفه 
مبلحمته لي�ص من باب العودة اإىل املا�شي ، واأمنا من قبيل اجلنوح اإىل احلا�شر 
وامل�شتقب���ل متخطّيًا جغرافية احلدود ، معززًا ثقافية الهوّية لأنَّها الوحيدة تكون 
مرتّحل���ة فيما وراء احلدود ، والدوام فقط لالإن�شان بعيد عن كل هوّياته الأخرى 
الديني���ة والعرقية واملذهبية وغره���ا وهذا ما اهتم به اإليوت ، ف�شال عن اخللود 
الدائم للق�شيدة ، وهذا ما جعلها بعد قرن كامل تعاد مرة اأخرى وبرتجمة اأخرى 
اأك���رث دقة ، وميكن القول بعد قراءتنا لهذي الرتجم���ة الفاح�شة اإنها �شتكون هي 

املعتمدة عند قراءة الق�شيدة اأو درا�شتها .

األرُض اليباب في معاصرة ما بعد الحداثة

األرض اليباب وتالقحها مع الرتاث 
اإلنساين هو كتاب صدر حديثا عن 
دار املدى للشاعر العراقي املقيم 

يف لندن فاضل السلطاين.

يق���ول د. خل���دون ال�شمع���ة يف مقدمات الكت���اب:” ل 
�ش���ك عندي اأن �شج���ال فا�شل ال�شلط���اين مع التنا�ص 
واإملاع���ات الأر�ص اليباب، �شجال مثر لالإعجاب. كما 
اأنه يدل من حيث اكتماله على �شيطرة معرفية متميزة 
عل���ى جل م���ا يت�ش���ل باإلي���وت ونظريت���ه يف الرتاث. 
فه���و يناق�ص ب���دءًا من مرجعية الن����ص الإليوتي �شت 
ترجم���ات عربي���ة لالأر����ص اليب���اب: “لوي����ص عو�ص 
واأدوني�ص ويو�شف اخلال وعبدالواحد لوؤلوؤة وماهر 

�شفيق فريد ويو�شف اليو�شف وتوفيق �شايغ”.
الق�شي���دة  م�ش���ادر  ع���ن  درا�ش���ة  الكت���اب  ت�شم���ن 
الأ�شطوري���ة والديني���ة ، وال�شعري���ة والنرثي���ة، يف 
كل ال���رتاث الإن�ش���اين ولي�ص الغرب���ي فقط، وحتلياًل 
لأق�ش���ام الق�شي���دة اخلم�ش���ة، بالإ�شاف���ة اإىل ترجم���ة 
جديدة، ودرا�ش���ة مقارنة لرتجمات عربي���ة للق�شيدة 

�ش���درت من���ذ ال�شتيني���ات وبعده���ا للوي����ص عو����ص 
واأدوني�ص ويو�شف اخلال وعبدالواحد لوؤلوؤة وماهر 

�شفيق فريد ويو�شف اليو�شف وتوفيق �شايغ«.
ه���ذا ال�شج���ال ع���ن ترجم���ات الي���وت، تنطل���ق في���ه 
الرتجم���ة اجلدي���دة يب���داأ مبناق�ش���ة م�شته���ل الأر�ص 
اليباب: »ني�شان اأق�ش���ى ال�شهور«، مثرًا بذلك م�شكلة 
التنا����ص والإملاع���ة اللذين تنه�ص عليهم���ا الق�شيدة. 
يق���ول: »يفتت���ح اإليوت ه���ذا الق�شم مبقط���ع عن جدب 
عاملنا املعا�شر من خالل ت�شوير ني�شان �شهرًا قا�شيًا، 
لي�ص لأنه �شهر �شلب امل�شيح كما يعتقد د. عبدالواحد 
لوؤل���وؤة ب���ل لأن���ه قا����ص بالن�شب���ة لأولئ���ك العاجزي���ن 
روحي���ًا. فهو بداي���ة الربيع الذي تتفت���ح فيه الطبيعة 
وينبث���ق اجلم���ال بينما ه���م غر قادرين عل���ى التمتع 

بخراته...«.
العرتا����ص عل���ى تف�ش���ر عبدالواح���د لوؤل���وؤة ميكن 
اأن يب���دو مقب���وًل اإذا كان���ت الإملاعة هن���ا تقت�شر على 
الإ�ش���ارة اإىل �شلب امل�شيح، ولي�ص مقبوًل اإذا اقت�شر 
عل���ى ذل���ك ومل ينظ���ر اإىل الإملاع���ة باعتباره���ا حتي���ل 
بدوره���ا اإىل اإملاعات اأخ���رى ل�شهر ني�ش���ان. واأحدها 
ولي����ص كلها اإ�ش���ارة ال�شلطاين اإىل ق�شي���دة ت�شو�شر 
القائل���ة: »عندم���ا تت�شاق���ط يف ابري���ل زخ���ات املط���ر 
الطيب���ة الرائحة«. هنا تكم���ن م�شكلة اإحالت التنا�ص 
يف �شع���ر اإلي���وت. فه���ي تتج���اوز املحم���ول املع���ريف 

لإحالة واحدة.
وع���ن الرتجمة اجلديدة، يقول املوؤلف:« لقد قراأنا يف 
اأوق���ات خمتلفة من���ذ ال�شتينات ع���دة ترجمات عربية 
له���ذه الق�شي���دة، ووجدن���ا لالأ�شف اأنه���ا حتتوي على 
اأخط���اء كثرة يف فه���م الن�ص الأ�شل���ي ويف موا�شع 
مهمة اإىل الدرجة التي تعك�ص املعنى اإىل نقي�شه، كما 

�شنبني يف الدار�شة املرفقة.
وه���ذا الكالم لي����ص املق�ش���ود من���ه التقليل م���ن �شاأن 
ه���ذه الرتجم���ات، ول م���ن اجله���د الكبر ال���ذي بذله 

املرتجم���ون الذي���ن نناق����ص ترجماته���م هن���ا، وه���م : 
يو�شف اخل���ال واأدوني�ص، ولوي����ص عو�ص، ود.عبد 
الواحد لوؤلوؤة،  ويو�ش���ف اليو�شف، و د.ماهر �شفيق 

فريد، وتوفيق �شايغ.
 لق���د قدم هوؤلء جميعًا خدمة كب���رة للثقافة العربية، 
ولل�شع���ر حتدي���دًا، ح���ني ترجم���وا منذ وق���ت مبكر » 
الأر����ص اليب���اب«، م�شاهم���ني بذلك يف اإغن���اء جتربة 
ال�شع���ر احلدي���ث، التي �شكل���ت هذه الق�شي���دة ب�شكل 
وتط���وره  ت�شكل���ه  يف  اأ�شا�شي���ًا  عن�ش���را  خا����ص، 
الالحقني، كم���ا ح�شل مع التجارب ال�شعرية اجلديدة 

يف اأجزاء كثرة من العامل.
لك���ن هذا ل ي���ربر، يف الرتجمات الن���ي نناق�شها هنا، 
اق���رتاف اأخطاء عك�شت، وحرف���ت املعنى يف موا�شع 
كث���رة اأ�شرن���ا اإليه���ا، وكان م���ن املمكن جتنبه���ا. لقد 
تتبعن���ا ما نراه اأخط���اء، اأو تف�شرات خاطئة، وثبتنا 
الن����ص الأ�شل���ي وم���ا يقابله م���ن الرتجم���ات ال�شت، 
ومواط���ن اخللل فيه���ا، لياأخذ القارئ فك���رة كاملة عن 
طبيعة عملن���ا ودوافعه، وهو فه���م الق�شيدة ب�شورة 
اأف�ش���ل واأق���رب للن����ص الأ�شل���ي ومعناه، كم���ا قدمنا 
مقارنة لكل ترجمة م���ع الرتجمات الأخرى، م�شرين 
للخل���ل فيه���ا، مثبتني م���ا نراه دقيق���ًا، اأو اأق���رب للدقة 
م���ع تقدمي التف�ش���رات وال�شروح���ات، اإ�شافة للن�ص 

الأ�شلي، التي تدعم ما ندعي اأنه خطاأ اأو �شواب.

و�ش���م الكتاب اأي�ش���ًا، مقتطفات وافية م���ن اآخر كتاب 
�شدر عن اإلي���وت بعنوان « ق�شائ���د تي.اأ�ص. اإليوت«  
لكري�شتوف���ر ريك����ص وجي���م اكيو،وه���و �شف���ر �شخم 
م���ن 2000  اأك���رث  ع���ام 2015 يف  �ش���در مبجلدي���ن 
�شفحة. وفيه مل يبق املحرران ريك�ص وماكيو �شطرًا 
م���ن الق�شيدة، اإل واأحاله اإىل م�ش���ادره الأ�شطورية 
ال���رتاث  كل  يف  والنرثي���ة،  وال�شعري���ة   ، والديني���ة 

الإن�شاين ولي�ص الغربي فقط.

أرض اليباب: ترجمة جديدة .. ودراسة عن الترجمات السابقة

موج يوسف

متابعة: المدى
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يف�ش���ر األيوت جمريات احلياة عل���ى اأ�شا�ص التكامل الكلي 
، بالبح���ث مابني اللغة عما يخلق الأث���ر اخلارق لإ�شتفزاز 
طاق���ة الكلم���ة واإيقاعه���ا من خ���الل الإ�شتخ���دام ال�شحيح 
والفائ���ق لو�شائ���ل ال�شع���ر الفني���ة مبزيد م���ن اجلهد الذي 
ي�ش���ل ح���د الإعي���اء للو�ش���ول اىل م�شم���ى الأمل اخلارق ، 
يري���د األيوت اأن لتقف الروؤيا بح���دود ذلك واإمنا اإ�شتقراء 
متوالي���ات مابعد تلك احل���دود اأي الإحاطة باأ�شخم كٍم من 
املوج���ودات لي�شتط���ع التعبر عن موروث���ات عديدة منها 

الفكري والديني والعاطفي ،
وكل ه���ذه املوروثات ليع���رب عنها �شعري���ًا �شمن احلاجة 
الآني���ة لل�شاع���ر اأو ب�شكله���ا الف���ردي ، واإمنا �شم���ن العام 
واجلمع���ي ، اإن هن���اك مو�شوعات ينظر اليه���ا األيوت من 

خ���الل تاأثرها الكلي وما فيها من عنا�شر الت�شاد والقدرة 
عل���ى الإنفالت من تاأثر الذهن لتحقيق عملية �شهر الذهن 
ل عملي���ة مزجها لت���وؤدي وظائفها يف معناه���ا حيث يكون 
احل���دث عبورًا حلدٍث اأخ���ر وبرهانًا على ق���ول الكثر يف 
�شرٍد يفي�ص بال�شرد وقل���ب املعني للحيلولة دون اأن تاأخذ 
املت�شابه���ات حيزا لها يف الن����ص ،وبهذا املعنى فاأن األيوت 

ميار�ص اإق�شاء لغته للتهيء للكتابة بلغة جديدة :
ليحم���ل النه���ر زجاج���ات فارغ���ة / ول اأوراق���ًا ُتل���ف به���ا 

ال�شندويجات .
ول منادي���ل حريرية ،ول �شنادي���ق كارتونية / ول اأعقاب 

اللفافات
نعوم���ة/  يف  ت�شل�ش���ل  اجلمي���ل،  التامي����ص  يانه���ر  اأن���َت 
لأين،لاأرفع �شوتي ، ول اأطيل كالمي/ ولكني من ورائي 
/ اأ�شم���ع قعقعة العظام تنتقل م���ن اأذن اىل اأذن/ لذلك عند 

اأمواهك/ جل�شت وبكيت .
اإن خي���ال األيوت خي���اٌل مرتبٌط بالإح�شا����ص بالإيقاع وقد 
خلق ه���ذا الإرتباط الدق���ة وكذلك الت�شل�ش���ل غر املنطقي 
للكلم���ات لذل���ك فاأن األي���وت ينتم���ي يف جتربت���ه ال�شعرية 

اىل ك���ون جترب���ة ال�شع���ر جتربة لغ���ة لكنها لكنه���ا لي�شت 
حت���ت تاأثر امل�شتوى ال�شم���ويل للعاطفة ، اأي اأنه يرى اأن 
هن���اَك اإنف�شاًل مابني الكلم���ات وموؤثراتها م���ن ال�شخنات 

الإنفعالية ،
فاللغ���ة تعن���ي ال�ش���ور والإيق���اع والتح�ش����ص اجلم���ايل 
وامل�شم���ون وامل�شم���ون ال���ذي يقبع فيه �ش���ر اللغة والذي 

يعرب األيوت عنه
بالإيحاء وخلق ال�شور ال�شعرية التي تعطي اأكرث واأو�شع 
م���ن دللته���ا الرمزي���ة ورغ���م ذل���ك فه���و ي�ش���ر اىل بع�ص 
الإ�شكالي���ات الدينية وال�شيا�شية والتي يعتربها جزءًا من 
التجرب���ة الإن�شانية خللق ما اأ�شم���اه ) بالغابة الفو�شوية 
( والت���ي لب���د اأن ينت�شر ب���ني مدياتها الن���ور على م�شاحة 
اأو�شع وهو مدخ���ل من مداخل األيوت نحو ال�شوفية التي 

حت�ش�ص القارئ بالرهبة والإحتقان اخل�شوعي :
اأيه���ا الن���ور املحج���وب اإي���اك نحم���د/ نحمدك ل���كل �شوء 
اأ�شعلن���اه/ نح���ن ن���رى ال�شوء/ لن���رى من اأي���ن ي�شدر/ 

نظرتنا اىل الأعماق/ واأعيننا تنظر اىل الأعلى .
يعر�ص األيوت م�شتويات متباينة من الوعي على �شعيدي 

البيئ���ة والأف���راد �شم���ن ن�شق���ه الدرام���ي ل�شال���ح �شلطته 
عل���ى اللغة اأي �شلطة مكونات���ه النف�شية الإبداعية ولي�شت 
�شلط���ة اإدراك العق���ل لالأ�شي���اء، �شور ت�شرتك به���ا الألوان 
والإيقاع���ات والإنتقال املتفاوت للعب���ارات مواٍز لل�شكوك 
والالمنتهي���ات وه���ي دورة اإخ�ش���اب كاملة لتظ���ل املفردة 
تزدوج على نف�شها لتكوين خليطها القيا�شي والذي يخلو 
م���ن التح�ش����ص بعن�شري الزم���ان واملكان وتل���ك �شرورة 
لزم���ة لت�شوية �ش���راع الأ�ش���داد لبيان املغ���زى والأهمية 
حني التحول م���ن ق�شد لأخر من مبهم اىل حم�شو�ص ومن 
حم�شو�ص اىل الالمرئي وهو لي�ص باملنظور اأو املت�شور :

ولك���ن فهم/ نقطة التالقي بني الالزمني والزمن/ واأكرثنا 
اإل اللحظ���ة العاب���رة/ هنا يقهر املا�ش���ي وامل�شتقبل/ ليتم 

الت�شايف بينهما
اإن التاأم���ل يف الكون اأحد اأه���م الأ�شياء التي �شغلت اأ�شئلة 
األي���وت املتزايدة ع���ن الكون وهي اأ�شئل���ة غزيرة مبعناها 

و�شموليتها وكانت اإجابته عليها:
كل مامنلك���ه هومن حقنا يف الإختي���ار/ فاأما نار �شهواتنا 

املدمرة/ اأو النار املفزعة املبهمة/ نار احلب الإ لهي

م�ش���ت 50 عام���ًا على وف���اة ال�شاع���ر الربيط���اين ت. �ص. 
اإليوت، وقد اطلعت عليه �شحيفة النيويورك تاميز: “ذلك 
ال�شخ�ص الرمادي الذي منح اللغة النكليزية معنًى اآخر”. 
و�شه���ر حزيران ي�شر اىل مرور ق���رن على �شدور “اغنية 
احل���ب لألفريد بروفروك”، والت���ي مع ق�شائد اأخرى، مثل 
البالب���ل”، �شاع���دت اإليوت، يف  �شي���دة” و”بني  “لوح���ة 
اإح���داث �شرخ مفتوح يف ال�شعر اجلديد. وفيما بني 1915 
و 1920، عندم���ا كان���ت حت�ش���ل بع�ص التط���ورات كانت 
تن�ش���ر بع�ص الق�شائ���د املبتكرة. وقد ن�ش���ر اإليوت العديد 
م���ن الق�شائد احلديثة، كم���ا انه ن�شر جمموع���ة كبرة من 
النق���د املحاف���ظ، وحتى قب���ل ن�ش���ر “الأر����ص واخلراب” 
كان اإلي���وت كان �شه���رًا بن�شب���ة عالية، ما يجع���ل املقارنة 
بين���ه وبني لوي����ص اأنتر مير، ال���ذي تخي���ل “اين�شتاين 
بني اك���واب القهوة” ويف اأواخ���ر 1922، اطلق “الر�ص 
اخل���راب” اىل العامل الذي بدا وكاأن���ه كان يف النتظار او 
رمب���ا كان م�شتع���دًا لها. اما جيم�ص جوي����ص فكان قد طبع 

“يولي�شي�ص” يف �شهر �شباط من ذلك العام.
و�شرع���ان ما متت ترجم���ة “يولي�شي�ص” بع���د اأ�شهر قليلة 
حت���ى يتمكن الفرن�شيون م���ن قراءته، كما ذكر احد الكتاب 
المركي���ني، وقد متت ال�شادة ب� “الر�ص اخلراب” حتى 
قب���ل طبعها، م���ا ادى اىل انت�شار الق�شي���دة . وقد جتددت 
احلرك���ة الدبية، وهي عرب احلداثة �شتجدد نف�شها تلقائيًا 

بال توقف.
ان ال�شكل الفني يتجدد با�شتمرار مع احلداثة. وقد حتدث 
روب���رت كرافورد عن ذلك يف �شرت���ه الذاتية: “اإن اإليوت 
ال�ش���اب ي�شتمد مو�شوعه اىل اأبعد م���ا تعنيه تلك احلداثة 
يف الوق���ت الراه���ن”. كان اإلي���وت مو�شوع���ًا لع���دد م���ن 
كتاب ال�ش���رة مبقارنته مع الآخرين، وق���د منع النقاد من 

ا�شتخدام عباراته.
كان اإلي���وت ق���د ن�ش���اأ يف عائل���ة متو�شط���ة، وكان م�شدرًا 
لالذى، وكم���ا يقول كرافورد، ان ال�شاع���ر يف طفولته كان 
خج���وًل يف عائلة �شارمة، وعلى الرغم من معرفة اإليوت: 
“ان الأدب لي�ص اأمرًا اأ�شا�شيًا بالن�شبة للقومية، بل للغة”، 
كم���ا ان���ه اأدرك اأهمية، امل���كان، موؤكدًا، اأنه وبع���د 30 �شنة 
كمواطن اإنكليزي اأدرك اأن “�شعره”، “تعود م�شادره اإىل 

منابعها العاطفية، ويعود اي�شا اىل امركا«.
ويتح���دث كراف���ورد ب�شكل ممت���از، يف بحثه ع���ن العوام 
الوىل لل�شاع���ر يف �شان���ت لوي���ز، ودرا�شت���ه يف هارفود، 

ورحالته واختيار لندن للعي�ص فيها.
ول���د اإلي���وت ع���ام 1888، يف عائل���ة حمّب���ة، وكان م�شابًا 
ب���� “الفت���ق” ولدي���ًا. وع���اد كات���ب ال�ش���رة اىل الر�شائل 
واملذك���رات، وحت���ى اىل م���ا كتب���ه الط���الب وع���رث عل���ى 
�شل���ة ما ب���ني العامل ال���ذي واجه���ه اإليوت وال�ش���ور التي 

ي�شتخدمها يف ق�شائده. وقد تاأثر اإليوت مبو�شيقى واغرن 
واملو�شيقى المريكية اآنذاك “الراغ تامي” ، وكل ما تاأثر 

به اإليوت انتقل اىل “الر�ص اخلراب«.
وق���د �شاف���ر اإلي���وت اىل مدن كث���رة وتاأث���ر بعاداتها ويف 
برغ�ش���ون،  هي���رني  حما�ش���رات  اىل  ا�شتم���ع  باري����ص 
وا�شتاأج���ر روائي���ًا �شاب���ًا يدر�ّش���ه اللغة الفرن�شي���ة، يدعى 
هي���رني الينان فوري���رن، وا�شبح متمي���زًا مبعرفتها وعقد 
اإليوت �شداقات عّدة م���ع كّتاب من ال�شباب ومنهم ال�شاعر 
المرك���ي كونراد اإيكني وجان فردين���ال، والذي قتل يف 

احلرب العاملية الوىل.
ع���اد اإلي���وت اىل هارف���رد، من اأج���ل امتام للح�ش���ول على 
�شهادت���ه يف الفل�شفة. وقراأ اإليوت برغ�ش���ون بالفرن�شية 
وباتاجن���ايل باللغة البالية. كما ق���راأ بال�شن�شكريتية وقراأ 

اي�شًا باليونانية والملانية واليطالية والالتينية.
وق���ال اإلي���وت ذات ي���وم ل�شدي���ق: “ل بد ان تك���ون للمرء 
نظري���ات، ولكن دون احلاجة اىل ت�شديقه���ا، ومل يكن اأي 

�شاعر كبر مثقفا ومتعلمًا«.
ويذك���ر كراف���ورد، ول ميك���ن لح���د ع���دم لتفاق مع���ه، اأن 
اإليوت قد تاأثر باعمال “ييت�ص ،غوثا، مليتون، براونينغ، 

�شبين�شر، اآرنولد«.
بداأ اإليوت الدوام يف اوك�شفورد عام 1914 من اجل انهاء 
درا�شت���ه، وب���داأ بع���د ذلك الندم���اج يف احللق���ات الدبية، 
وغ���دا �شديق���ًا لإزرا باون���د، برتران���د ر�ش���ل وجمموع���ة 
بلومزب���ري، و�شرع���ان، م���ا التق���ى بفيفيان هي���غ – وود. 
ويق���ول النق���اد ان احلب الك���رب يف حيات���ه كان ل�شديقته 
يف بو�شط���ن – اإميلي هيل. وكت���ب اإليوت لحقًا، بعد عام 
من ال���زواج، “لقد اكت�شف اأنه ما يزال يحب اإميلي هيل”. 
وا�شب���ح الثن���ان يعي�ش���ان كالغرب���اء وذل���ك ال���زواج منع 
اإلي���وت من املوافقة لل�شفر اىل الولي���ات املتحدة، لي�شبح 

بروف�شورًا يف الفل�شفة من جامعة هارفرد.
ومل يهت���م بذلك المر كثرًا، وكذل���ك فيفيان والتي �شرعان 
م���ا ب���داأت يف عالق���ة م���ع برتران���د ر�ش���ل ووج���د اإليوت 
عماًل وا�شب���ح مديرًا لإحدى املدار�ص ث���م انتقل للعمل يف 
م�ش���رف لوي���د – وكان يكذب املقالت النقدي���ة اآنذاك، كما 
ا�شي���ب بالمرا�ص، اإن تفا�شيل احلي���اة الزوجية لإليوت 
واأمرا�ش���ه، و�شرع���ان م���ا تغرت حي���اة اإلي���وت العاطفية 
والعام���ة واو�شكت على النهي���ار. وعندما كان يف مرحلة 
ال�شف���اء، انه���ى كتابة “الر����ص اخل���راب” والتي منحت 
�ش���ورة اخ���رى لي����ص فق���ط حليات���ه وم�شاع���ره، واي�ش���ًا 
موقف���ه من العامل احلديث، كما اظه���رت عبقريته ال�شعرية 
ل���ه، وب���دا  وكان���ت “الر����ص اخل���راب” �شع���رًا ل مثي���ل 

ال�شعراء الخرون باهتون بجانبه.
عن: االوبزرفر

إليوت الشاب واألرض الخراب

أليوت .. ال يحمل النهر زجاجات فارغة
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سالم خياط

احلوا�ش���ي  وق���راءة   ، اأوراق���ه  بت�شف���ح  الكت���اب  اأودع 
املر�شوم���ة على �شفحاته،،، اآجتزئ منه���ا بع�ص النفثات 

قبل ان يفارقني الكتاب � اأو اأفارقه � دومنا رجعة !
كت���اب خمتلف من���ذ �شفحاته الآوىل .فق���د تعر�ص ب�شكل 
تف�شيلي لعالقة ال�شاع���ر بزوجته )فيفيان وود ( وعالقة 
الزوجة بالفيل�شوف )برتراند را�شل ( غ�ص ال�شاعر عنها 
الطرف ظاهريًا ووجدها تنبع يف ق�شائده كنافورة ماء .

اإذا كان ال�شاع���ر يف غنى ع���ن التعريف لكثر من املثقفني 
يف اأوروب���ا واأم���ركا ..فهو اأي�شًا يف غن���ى عن التعريف 
جلمه���رة كبرة م���ن املثقفني العرب ،، �ش���واء منهم الذين 
جاه���روا بغمو�ش���ه .اأو الفئ���ة الت���ي و�شم���ت بالتاأث���ر 
الفا�ش���ح ب���ه باإ�شتعارة �ش���وره كبدر �شاك���ر ال�شياب يف 

العراق ، اأو �شالح عبد ال�شبور يف م�شر .
تع���زي موؤلفة الكتاب ب���رودة العاطفة ل���دى ال�شاعر اإزاء 

زوجت���ه كنتيج���ة لتجربة تعر�ص له���ا .. والت���ي �شتدمغ 
بب�شمته���ا العميق���ة عل���ى م�شاع���ره و�شلوك���ه … بع���د 
تعرفه على �ش���اب ي�شاركه النزل واإ�شم���ه )جان فرديناند 
(،، وال���ذي ق�شى نحب���ه يف اإحدى الغ���ارات .. حل موت 
فردينان���د كال�شاعقة على اإليوت .. فكتب اأ�شهر ق�شاائده 
) الأر����ص اليب���اب (م���ن وح���ي ذاك الغياب . ام���ا زوجته 
) فيفي���ان وود (املليح���ة فق���د تعرف���ت عل���ى ال�شاعر حني 
اإنت�ش���ب جلامع���ة اوك�شف���ورد لدرا�شة الفل�شف���ة كانا يف 
ال�شاد�ش���ة والع�شري���ن م���ن العم���ر …. بع���د اأ�شبوع من 
زواج���ه ، دع���ا ال�شاع���ر اأ�شت���اذه ) را�شي���ل ( لزيارت���ه يف 
�شقت���ه والتعرف على عرو�شه .. تلك الزيارة ، قلبت حياة 
الزوج���ني راأ�شا على عقب ..فعلى الرغم من �شاآلة حجم ) 
را�شيل ( وق�شر قامته وذقنه املتديل ، واأ�شنانه املنخورة 
ال�شف���راء . اإل اأن �شحره كان طاغيًاعلى كل من عرف من 

الن�شاء.
من���ذ الأي���ام الأوىل ، �شج���ع )را�شي���ل( الزوج���ة ال�شاب���ة 
لإقام���ة عالقة عاطفي���ة مع���ه ، ووجدها)اإلي���وت ( فر�شة 
�شانحة للتخل�ص من اأعبائ���ه الزرجية …ثم ابتهلها منة 

م���ن ال�شماء ح���ني دعاه ) را�شيل ( لالإقام���ة معه يف �شقته 
ال�شيق���ة التي ل تت�شع اإل ل�شري���ر اأحادي تعتليه الزوجة 
فيما يتمدد ) اإليوت ( قرب ال�شلم يف املدخل ال�شغر …
ال�شائق���ة املالي���ة الت���ي حاق���ت بال�شاع���ر ، جعلت���ه يتقبل 
عطاي���ا را�شي���ل باإمتن���ان ، ويرت�ش���ي اإغ���راق) فيفي���ان (
بالهداي���ا ، ويغ�ص الطرف ع���ن العالقة التي توطدت بني 

الزوجة وامل�شيف.
ال�شوؤال الذي ل يحتاج لإجابة : هل كان ) اإليوت ( يجهل 
م���ا يجري حتت �شمعه وب�شره ؟ اأم اإنه كان يعلم ويغ�ص 

الطرف ؟؟
ه���ذا ال “”غ�ص الط���رف “” كان يتف�شد رموزًا ودللت 
يف العدي���د من ق�شائده يف تلك الف���رتة وما تالها ،، وقد 
يكون �شكوت )اإليوت ( يحمل اأ�شبابه معه : اأوًل — كان 
را�شيل مر�ش���ده ،،ومب�شتطاعه تقدمي���ه للمحافل الأدبية 
وال�شحاف���ة ودور الن�ش���ر ، �شيم���ا واإن تزكي���ة الأدي���ب 
لل�شاع���ر يف تلك الأو�ش���اط ل ميكن اأن تخي���ب ،، ال�شبب 
الث���اين : جناح را�شيل يف اإر�ش���اء الزوجة املتطلبة فيما 
اأخفق فيه ال���زوج .. وال�شبب الثالث مورد معلوم للرزق 
…… مل جتر الرياح بال�شفينة مبا ي�شتهي الربابنة ،، 
فق���د تعرف الربوفي�ش���ور اأثناء اإ�شتجواب���ه — لتمزيقه 
الدع���وة للتجني���د الإلزام���ي والدعوة لل�ش���الم واحل�ص 
على التمرد — على اإمراأة داعية مثله ، اإ�شمها )) كوليت 
اأوني���ل (( ومن���ذ ذل���ك احل���ني مل يع���د يف حيات���ه اإلها ،، 
لتو�شع فيفيان على ال���رف ،، مما جعلها حت�ص بالدونية 
، ولتتفاق���م حالتها النف�شي���ة �شوءا … بعد همود الرغبة 

بالزوجة ، اإت�شع اجلفاء بني ال�شاعر والداعية .
رغ���م التباع���د الفيزياوي ب���ني الزوجني .. فق���د لعبت )) 
فيفي���ان (( دورًا مهم���ا يف حي���اة ال�شاعر بعدم���ا بداأ يلمع 
جنمه يف �شماء الثقافة ،، ولطاملا �شوهدت يف اإجتماعات 
زم���رة ٬”بلومز باري “” — ذل���ك التجمع الثقايف الذى 
�ش���م النخبة من مثقفي تلك احلقبة — متاأبطة م�شودات 

الق�شائد اأو حما�شرات )اإليوت(.
عل���ى الرغم من قطع العالقة مع ) را�شيل ( اإل اأن ال�شعور 
بالغ�شا�ش���ة - رمب���ا م���ن تاأنيب ال�شمر كون���ه مل يوقف 
تل���ك العالق���ة الآثمة ،، ب���ل �شجعه���ا ، م�شتمتع���ًا مبا كان 
يغدق���ه را�شيل م���ن عطايا وما يع���د به لن���وال ال�شهرة .. 
عندم���ا اأيق���ن ) اإلي���وت ( اإن زوجت���ه ب�ش���ورات هياجه���ا 
وكاآبته���ا �شتكون عائق���ًا اأمام �شع���وده املتوثب و�شهرته 
املتعاظم���ة قرر الإنف�ش���ال ،، لكنها مل ت�شت�شلم ب�شهولة ،، 
كان���ت تالحقه يف اأي مكان يلق���ي �شعره فيه وجتل�ص يف 
ال�شف���وف الأمامي���ة لت�شاهد م�شرحيات���ه مرتني وع�شرة 
دومنا ملل … حني يئ�شت من اأ�شرتجاعه اأغرقت نف�شها 
بال�ش���راب وبجرع���ات الدواء حتى توفي���ت وحيدة عام ) 
1947( وظل���ت حتى اأخر اأيامها تردد - لي�ص الذنب ذنبه 

. �
بع���د اأعوام )الدعة ( وحتى وفاته عام ) 1965 ( مل يكتب 
ق�شي���دة واحدة ع�شماء ول األف م�شرحية خالدة ،، وهو 
ما اأجن���زه طيلة �شن���وات �شقائه مع )) فيفي���ان (( والتي 

قاربت ال�شبعة ع�شر عامًا…
عل���ى الرغم م���ن �شخامة حجم الكت���اب )) 680 ((�شفحة 
، ورغم اإنح�ش���ار عدد قراء الكتب الورقي���ة اأمام اإكت�شاح 
الإنرتني���ت ،، فاإن العجب حقًا اأن يقبل القراء على اإقتناء 
الكتاب بنهم .وت�شجل مبيعاته �شمن قائمة الكتب الأكرث 
مبيع���ًا … ولعج���ب ،،اإن���ه : )تي اإ����ص اإلي���وت( �شاعرًا 
و ناق���دًا خادع���ًا وخمدوع���ًا ، حي���ًا وميت���ًا ،، وممعنًا يف 

احل�شور .
�صبق ان ن�صر يف �صحيفة املدى

األرض اليباب

بعض الكتب تنوشها الشيخوخة ، بىل،، بعدما أتخمت قراءة أو عرضًا .. 
إستهجانًا، او إستحسانًا.. من بني تلك الكتب التي أودعتها الكيس الذي ذهبت به 

ملخزن ) اإلحسان (
كتاب طيف ملون ،، ملؤلفته ) كارول سيمور (،، عن سرية الشاعر : يت .إس 

.إليوت .



 

ألقت الحياة في األعوام المبكرة 

درجات من الضوء على انهياره 

وبقائه عازبًا فترة طويلة، وكتاباته 

ترن بتحديات تجاه السيرة الذاتية 

قائاًل: )ان حياتنا مغطاة بأفعالنا 

الحاضرة(. وعلى الر غم من إلحاحه 

على الشؤون الداخلية، فانه يتجاهل 

االستبطان وفحص النفس، الذي كان 

سائدًا آنذاك.

وم���ع مرور 50 عام���ًا على رحيل الي���وت، فان مو�شوع 
�ش���رة حيات���ه كان يف الأج���واء، وكان ريت�ش���ارد اإملان، 
الذي كتب �شرة جوي����ص، قد اخربه ان زوجته الثانية 
فال���ري قدمت له طلبًا بذلك، ولكنه رف�شه، لأنها لمتنح 
احلري���ة لكاتب ال�شرة الذاتية. ام���ا روبرت كروفورد، 
الذي كتب اأطروحة عن اليوت اأ�شرف عليها اإملان، تقول 
ان الي���وت ال�ش���اب كان �شد ال�شامي���ة، ا�شافة اىل اأمور 
اخ���رى، اع���رتف به���ا ال�شاعر، اأم���ور حدث���ت واأزعجت 
البع����ص، ولك���ن زوج���ة الي���وت ل���ن ت�شمح مبث���ل هذه 
الأم���ور، وكان���ت زوجته حتمل ال�شعل���ة وحتافظ عليها 
لع���دة اأجيال، ومابع���د وفاة اليوت، وحت���ى وفاتها عام 

.2012
ع���ام  اوك�شف���ورد  جامع���ة  يف  األقي���ت  حما�ش���رة  ويف 
1996، اأنه���ى الربوفي�شور جيم����ص فينتون حما�شرته 
قائ���اًل: “كان اليوت وغدًا”، عّم ال�شمت برهة، ثم �شفق 

احلا�شرون«.
ويتح���دث روب���رت كروف���ورد عن���ه قائ���اًل:”كان ول���دًا 
خج���وًل واأ�شبح بعدئذ �شابًا خج���وًل ورجاًل يبتعد عن 
الخري���ن، وكان يخجل م���ن اأذنيه الكبرت���ني ويحاول 

اخفاءهما«.
اليوت بعد الأر�ص اخلراب:

وعندم���ا كان الي���وت يف جامع���ة هارف���رد، كت���ب ابياتًا 
�شعرية عن بولو وكولومبو جلمعيات الأخوية، وكانت 
عم���اًل )�شبياني���ًا( على الرغ���م ان الكتاب ال���ذي يت�شمن 
ر�شائ���ل الي���وت . ويتبني للقارئ انه وا�ش���ل ذلك النوع 
م���ن الكتابات وق���ام بتوزيعها حتى بلوغه ال����43 �شنة، 

وكان اليوت عنيفًا مع الن�شاء، وقد هدد زوجته الوىل، 
فيفي���ان هيغ – وود، ان يتحول اىل م�شا�ص دماء ما مل 

تتوقف عن اإزعاجه.
ان عي���وب الي���وت حتت���اج اىل نظ���رة دقيق���ة ع���ن كثب 
لي�ص كونه���ا تنال من عظمته، بل العك����ص، لنها تتخلل 
اأعم���اق الأمور التي يهتم بها يف �شعره، كان ميتلك عقاًل 
ي���درك ماهية احلياة املثالية، وكان اي�شًا ميتلك ال�شدق 
والأمان���ة لالع���رتاف بع���دم العث���ور عليها. ام���ا املظهر 
اخلارج���ي بالن�شب���ة اليه، عندما بداأ يكت���ب ق�شائد مثل 
ط���الب مل يتخرجوا بعد، ف���كان ينظ���ر اىل خلف الزمن 

الذي نعي�شه، نحو الال زمن.
وهن���اك ق�شي���دة كتبها مبك���رًا بعنوان “�شم���ت” تعود 
اىل ع���ام 1910، مل ت�شج���ل عالم���ة يف �شع���ره وهو يف 
مرحلة ال�شباب، يكت���ب فيها عن اختفاء ال�شوت املزعج 

والرثثرة املتوا�شلة، ليحل ال�شمت بعدئذ.
وق�شيدت���ه “الر����ص اخل���راب” تب���دو اأعظ���م ق�شي���دة 
يف الق���رن الع�شري���ن، انه���ا لي�شت ق�شي���دة عن اخلراب 
فق���ط بل ع���ن الأ�شى اي�ش���ًا، فهي ق�شي���دة لتتحدث عن 
، وا�شوات  الر�ص اخلراب، بل انها ر�شالة يف رعد مدوٍّ
الطف���ال وذك���رى ح���ب نق���ي، ياأخ���ذ املتح���دث اىل قلب 

ال�شوء، ال�شمت.
ان اخل���راب ه���و النقي����ص، عندما ي�شق���ط املتحدث يف 
“املدين���ة غ���ر احلقيقي���ة” بع���د حرب لن���دن، اجل، بل 
هن���اك اي�شًا اثين���ا وال�شكندرية وكافة امل���دن التي كان 
لكل واحدة منها يومها، يف �شياق التاأريخ، الزمن نف�شه 

بهذه امل�شطلحات غر الواقعية.
فم���ن  الي���وت،  حي���اة  ل�ش���رة  كات���ب  لأي  وبالن�شب���ة 
ال�ش���روري علي���ه مواجهة كت���اب �ش���رة يف زمن معني 

يت�شكل يومًا بعد يوم.
ويف متابع���ة الأع���وام ال����34 من حياة الي���وت، جند ان 

اليوت ال�شاب ي�شتن�شخ يومًا بعد يوم.
وبالتاأكي���د، ق���د تغ���رت هذه احلي���اة، بع���د هجرته من 
بو�شط���ن اىل لن���دن، بعد زواج���ه التعي�ص م���ن فيفيان، 
واجلهود التي بذلته���ا يف عملها كمدر�شة، ثم احل�شول 

على عمل يف م�شرف لويدز.
وم���ع مواكب���ة احلي���اة وانهي���اره يف ع���ام 1921، كان 
متعم���دًا، وق���د تعلم اليوت ذل���ك من اأج���داده املتزمتني، 
واي�ش���ًا م���ن ق�شائد والدته، ان فرجيني���ا وولف كتبت 
ذات م���رة، “ان حكايات ال���ولدة واملدر�ش���ة ثم الزواج 
واملوت. ففي احلياة حلظ���ات من الذلل والنت�شار”. 
وي�شقط ييت�ص اي�شًا الأحداث لأغرا�ص غر معروفة او 
مرئية، ان ال�شاعر الكبر لي�ص ان�شانًا مو�شو�شًا، عندما 
يجل�ص لتناول الفطار، “بل انه ان�شان ولد جمددًا مثل 

فكرة، �شيء مت عمدًا كي يكتمل.«
ان ال���روؤى والأ�ش���وات يف حي���اة �شاع���ر مث���ل الي���وت 
لتتال�ش���ى وكذل���ك الأمكن���ة لنه���ا ترتب���ط ب���ه، وعندما 
ي�شم���ع املرء مو�شيقى الراغ ت���امي او اغنية فاننا نتذكر 
عل���ى الف���ور، الكلمات احلقيقي���ة – عزيزت���ي عزيزتي، 
وه���ي الأغنية الت���ي كتبها الي���وت حلب���ه الول )اميلي 
هي���ل( والت���ي غنته���ا يف بو�شط���ن ع���ام 1913، وتل���ك 
الذك���رى البعي���دة م���رت بذاك���رة الي���وت وه���و يكت���ب 

)الر�ص اخلراب( يف عام 1921.
وكان روب���رت كروفورد دائ���م البحث عن م�شادر ذاكرة 
الي���وت .. وق���د رتبه���ا ح�ش���ب تواريخها والكت���ب التي 
قراأه���ا وكلم���ات الغاين ال�شائع���ة اآن���ذاك، ومنها )ع�ص 
احل���ب( وقد عزفت مو�شيقاها فرق���ة، عندما كان اليوت 
يف م�شحة بل���وزان، وق�شا�شات م���ن ال�شحف، ومنها 
واح���دة تكتب )اإع�شار �شرب �شانت لويز، ولكن اليوت 
مل يك���ن هن���اك – 1890( وهن���اك ام���ور اخ���رى ولك���ن 
ر�شال���ة كتبه���ا اليوت يف ع���ام 1939 – لكات���ب �شرته 
ج���ون هاوارد، وبع���د 11 عامًا، ق���رر العزوبية، وابتعد 
ع���ن فيفيان، ث���م تركه���ا نهائيًا، وق���ال لأح���د ا�شدقائه: 
)مل اأعا�ش���ر ام���راأة اأعجبتن���ي اأو اأحببته���ا، ومل اأح����ص 

بالجنذاب اليهن مطلقًا(.
وهن���اك �شوؤال اآخر: مل���اذا ادعى ال�شاع���ر: )ان اأ�شعاري 

باحا�شي�شها تنبع من امركا( ؟
ان احلي���اة املبكرة لليوت تدع���و وتركز على الغرتاب 

عن الوطن من اجل جتديد اخليال.
عن: الغارديان

ت.س. إليوت الشاب: من سانت لويز إلى أرض الخراب
ترجمة  : عبد الخالق علي


