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الطاهر المعز

 

    رحل يوم الثاني والعشرين من آب/
أغسطس 2021 الُمثّقف الثوري، 

الشاعر األميركي، والمناضل الشيوعي، 
اأُلَمِمي، “جاك هيرشمان”، عن 87 
سنة، إذ كان أحد مشاهير الشعراء 
األمريكيين، فضال عن ترجمة أشعار 
عديدة إلى اللغة اإلنغليزية، وعن 
مواقفه ومساندته لحركات التحّرر 

وللقضية الفلسطينية، ونشره للثقافة 
الثورية، عبر “كتائب الشعراء الثوريين”، 

ضمن سلسلة “األنطولوجيات«.
كان هيرشمان رّساًما ومترجما وشاعًرا 

غزير اإلنتاج، إذ نشر نحو مائة كتاب 
شعر، منذ سنة 1953، ُتْرِجَم نصُفها 

لتسع لغات، وَتْرَجَم “هيرشمان” 
عشرات الكتب عن الروسية والفرنسية 

واأللمانية واليونانية واإليطالية 
واإلسبانية والفييتنامية وغيرها.

منذ سنة 1988 سهر جاك هيرشمان 
على إدارة مهرجان سان فرانسيسكو 
العالمي للشعر، بداية من سنة 1988، 
رفقة مجموعة من أصدقائهع ورفاقه 
عراء من “كتائب الشعراء الثوريين”  الشُّ
)أصدر سلسلة من األنطولوجيات تحت 

هذا العنوان( .

جًا”  وق���ع اختي���اره، من ِقَبِل بلدي���ة املدينة، “�ش���اعرًا متوَّ
ملدين���ة �ش���ان فران�شي�ش���كو )2006-2009( املدين���ة التي 
اأ�ش����س واأ�ش���رف بها على مهرج���ان لل�ش���عر العاملي، وكان 
ع�ش���وًا موؤ�ش�شًا يف حركة ال�شعر العاملية ملدينة “ميدلني” 
الكولومبي���ة، و”كتائ���ب ال�شع���راء الثوري���ني” يف �ش���ان 
فران�شي�شك���و، واملنظم���ة ال�شيوعية، ورابط���ة الثوار من 
اأج���ل اأم���ركا اجلديدة. كم���ا يعتربه البع����س اآخر �شعراء 
“جي���ل البي���ت”، رغم اختالف بع����س خياراته ال�شعرية 

وال�شيا�شية.
ترك هر�شم���ان مدينته نيوي���ورك باك���رًا، وو�شفها باأنها 
واح���دة من اأه���م املراك���ز الراأ�شمالية والإ�شت���الب، وذهب 
لدرا�ش���ة الأدب يف جامع���ة “اأنديان���ا”، حيث ن���ال �شهادة 
الّدكت���وراه �شن���ة 1961، وعم���ل اأثن���اء درا�شت���ه ُمرا�ش���اًل 
لوكال���ة “اأ�شو�شيتد بر�س”، ثم اأ�شبح اأ�شتاذا يف جامعات 
كاليفورني���ا ولو����س اأجنل����س وفني�شيا، وواح���ًدا من اأهم 
اأع�ش���اء “احتاد �شعراء ال�شارع الي�شاري”، وا�شتقر، منذ 
�شبعيني���ات الق���رن الع�شري���ن، يف “�ش���ان فران�شي�شكو”، 
م���ع رفيقته ال�شاع���رة والفنان���ة ال�شويدية “اأنيت���ا فالك”، 

ّول  يف ُغرف���ة ُموؤّج���رة ف���وق “مقه���ى تري�شِت���ه” ال���ذي حَتَ
بف�شلهم���ا اإىل مركز للمناظرات وملباريات ال�شعر والثقافة 

واملناق�شات ال�شيا�شية...
�شارك “هر�شم���ان” يف الإحتجاج���ات وتظاهرات الّدعم 
حلركات التحرر وللق�شية الفل�شطينية، وكان ُيْلِقي ال�شعَر 
عل���ى اأر�شف���ة ال�ش���وارع، ، وُينّظم مناظ���رات يف املقاهي، 
ُيداف���ع م���ن خاللها عن �ش���رورة تغير الو�ش���ع ال�شيا�شي 
بالولي���ات املتحدة والع���امل، و�َشّدد ثمًن���ا ُمرتفًعا ملواقفه، 
حي���ث مت طرده م���ن وظيفته كاأ�شت���اذ ل���الأدب يف “جامعة 
كاليفورنيا” �شنة 1965، ب�شب���ب حتري�شه طلبته لرف�س 
التجني���د الع�شك���ري ورف����س املُ�شاركة يف الع���دوان على 
�شع���ب فيتن���ام، كم���ا مّت���ت ُما�ش���رة اإنتاج���ه، وقاطعْت���ُه 
املوؤ�ش�شات الثقافي���ة الأمريكية، ودور الّن�شر التي رف�شت 
موؤّلفات���ه، بينم���ا كان���ت ق�شائ���ده تنت�شر خ���ارج الوليات 

املتحدة.
حتّم���ل نتائ���ج مواقف���ه، وَرَف����سَ الّتن���ازل، رغ���م الّتكلف���ة 
الباهظ���ة واملُ�شايق���ات، والّطرد من العم���ل، وال�شعوبات 
الت���ي لقاها لَن�ْشر موؤلفاته، واحل�ش���ار الذي فر�شته عليه 
املهرجان���ات واملوؤمت���رات، فبق���ي يقراأ �شع���ره يف املقاهي 
والأر�شف���ة واملظاه���رات، حت���ى عندم���ا اأ�شب���ح معروًف���ا 
و�شيًف���ا لبع����س الّتظاه���رات الثقافي���ة العاملي���ة، وكان���ت 
مدين���ة “�ش���ان فران�شي�شك���و” ق���د اختارت���ه “�شاِعَره���ا”، 
�شن���ة 2006، ويتمث���ل دور “�شاع���ر املدين���ة” يف ق���راءة 
عر يف الولية، كم���ا يلقي ق�شائد  ُمداخل���ة حول حال���ة ال�شِ
يف املهرج���ان الأدبي ال�شنوي للمدينة “ِل���ْت كِويك”، واأن 

يعمل يف برنامج لت�شجيع ال�شعر لدي عموم النا�س.
ال�شع���ر وهم���وم احلي���اة  “هر�شم���ان” ب���ني  َيْف�ش���ل  مل 
اليومي���ة للنا����س الُب�َشط���اء، وُمعاناته���م من هيمن���ة راأ�س 
امل���ال، اأو ب���ني ال�شع���ر وال�شيا�شات اخلارجي���ة العدوانية 
الأمريكي���ة، ول بني الولي���ات املتحدة )الّداخ���ل( والعامل 
)اخل���ارج(، وُتَلّخ�ُس اإح���دى ت�شريحاته موقفه الذي عرّب 
عن���ه )رمبا �شن���ة 2010( كالت���ايل )ترجم���ة تقريبية، غر 
ُمرتف���ة(: “يج���ب اأن تفه���م بو�ش���وح �شديد وبدّق���ة، اأن 
الع���امل الراأ�شم���ايل قادنا بعد انهيار الحت���اد ال�شوفييتي، 
ثم اأح���داث 11 اأيلول/ �شبتم���رب 2001، اإىل الّدمار، وفق 
اإرادته، بناًء عل���ى منظومة من الأكاذيب، اإذا َرّوج الإعالم 
الراأ�شمايل وال�شيا�شي���ون احلاكمون لوجود اأ�شلحة دمار 
�شامل )قبل العدوان عل���ى العراق واحتالله �شنة 2003(، 
وكانت تلك كذبة كبرة. نحن نعلم الآن اأن الذين يحكمون 
ه���ذا البلد ل يتوّرعون ع���ن اختالق الأكاذي���ب التي تن�شر 
ر وخائف  ���دَّ فين���ا الّرع���ب واخَل���وف، لن�ْشَتِكني ك�شعب ُمَ
يف نف����س الوق���ت... اإن ال�شع���ر �شالح حقيق���ي. انه �شالح 
روح���ي لتغير العامل. وطبيعي اأن تكون ق�شائدي ق�شائد 
ح���ب. اأجمل الأ�شياء قاطبة يف العامل هي اأن تثّقف للحب، 
ب���دل احلرب” )حل�شن احلظ اأننا يف اللغة العربية نحذف 
حرف���ا واح���دا، لتغير لفظ احل���رب اإىل لفظ احل���ب(، كما 
اأ�شارت اإحدى ق�شائده اإىل ُبوؤْ�س الأمريكيني ال�شود الذين 
يدفعه���م الَفْقر اإىل الإنخ���راط باجلي�س، فهم ي�شكلون نحو 
12% من العدد الإجمايل لل�شكان، لكن ن�شبتهم يف القوات 
َعَفة،  امل�شلح���ة تتج���اوز 20%، ليحارب���وا �شعوًب���ا ُم�ْشَت�شْ
دفاًعا عن م�شال���ح ال�شركات التي ُت�َش���ّدد بع�س الّر�شاوى 
لن���واب الكونغر����س، ودفاًعا عن بن���ات واأبن���اء الأثرياء، 
الذي���ن ل ميوتون يف فيتنام اأو العراق اأو يف اأفغان�شتان، 

فقات... بل يتعّلمون فنون املُ�شاربة وال�شّ
من اأب���رز موؤلفاته ال�شعري���ة: “ي���ود” )1966(، و”الألف 
HNYC ( الذي  ال�ش���وداء”، �شن���ة 1969، و ديوان ) 
���َر �شن���ة 1971، و”حري���ق لو�س اأجنل����س” )1971(،  ُن�شِ
مت���ارة” )1976(  و”اخلط���وط الأمامي���ة” و”ق�شائ���د 
و”خط���وط مواجهة” )2002(، و”كل ما َتَبّقى” )2008( 
كتابه  ن  مَّ وَت�شَ و”عاطفة، اإثارة”، و”نب���وءة” )2015(، 
املُِه���م بعن���وان “الأ�ش���رار” 126 ق�شيدة، واأك���ر من األف 

�شفحة، توزعت على اأكر من األف �شفحة...
�شن���ة 1960، يف مقدم���ة جمموعات���ه  كت���ب هر�شم���ان، 
الأمركي���ني”:  “مرا�ش���الت  بعن���وان  الأوىل  ال�شعري���ة 
“ال�شع���ر لي����س جمّرد و�شيل���ة لقول �شيء م���ا، اإنه طريقة 
ننظ���ر بها اإىل الأ�شي���اء... فال�شاعر احلقيق���ي يهتم باللغة 
وبا�شتخدام الأ�شلوب والرّتاكيب، من خالل نظرته للعامل 
ولالأ�شي���اء وللب�ش���ر... “، و�شّكل كتابه بعن���وان “عتبة ل 

���ا ملعرف���ة مرجعيات���ه التاريخية  نهاي���ة له���ا”، مْرَجًع���ا ُمهمًّ
وال�ّشعري���ة وتوّجهات���ه الفكري���ة وال�شيا�شي���ة، كم���ا اأْظَهر 
اطالًع���ا عميًقا عل���ى التاريخ واحل�ش���ارات، فاأْنَتَج ق�شائد 
ح���ب رائع���ة، ح���ب الإن�ش���ان وح���ب الُفق���راء والكادح���ني 
َطَهِدين يف العامل، باأ�شلوب �شعري جميل، ومل ُتَلنينِّ  واملُ�شْ
لُغت���ه العاطفية، مواقفه املُعار�ش���ة للراأ�شمالية ولالأثرياء، 
والتي دفعته ملواجهة املنظومة الّراأ�شمالية بُرّمتها، بهدف 

تغير العامل.
مل يف�ش���ل ج���اك هر�شمان �شاح���ب كت���اب “كّل ما تبقى” 
واملجموع���ة ال�شعري���ة “مرا�ش���الت الأمريكي���ني”، ال���ذي 
ن�شرت���ه جامعة “اأنديانا”، حيث كان طالًبا، وكتاب “عتبة 
ل نهاي���ة له���ا”، ب���ني ال�شع���ر واحلي���اة اليومية، ب���ني الَهّم 
اخلا�س وهم���وم الأغلبية من الُفق���راء والكادحني، وَظَهر 
ذلك جليًّا يف ال�ّشريط الوثائقي الذي اأعّده املخرج “ماثيو 
فيوري”، �شنة 2010، بعن���وان “ال�شاعر الأحمر”، حيث 
يتح���ّدث ال�شاعر بب�شاط���ة وَعْفِوّية عن انحي���ازه للُفقراء، 
ُن جميع ق�شائ���ده روَح التمّرد واملقاومة، ورف�س  مَّ وتت�شَ
اأّي���ة و�شاي���ة اأو �شلط���ة، وكان ي�ش���ارك يف الحتجاج���ات 
والتظاه���رات ال�شيا�شي���ة، وت�شّم���ن ال�شري���ط الوثائق���ي 

تو�شيًح���ا لفه���م ال�شاع���ر للمرك�شية، حيث ق���ال: “مل اأولد 
�شيوعي���ًا، ب���ل اأن���ا ل�ش���ت �شيوعًيا. لق���د �شّكلتن���ي الأ�شياء 
الت���ي راأيتها، وتل���ك التي در�شتها، والأ�شي���اء التي �شعرت 
به���ا ب�ش���كل طبيع���ي، لأُْدِرك الطري���ق الت���ي تو�شلني اإىل 
جوه���ر الإن�شاني���ة... هذا م���ا جعلني اأُِري���د الإ�شتماع اإىل 
الع���امل كّله، والإنحياز اإىل ق�شايا املحرومني فيه، وهو ما 
دفعن���ي كذلك اإىل تعّلم ت�ش���ع لغات وترجمة عدد من الكتب 
عنها...”، وكان هو نف�شه ُمرتجًما، ترَجَم اأ�ْشعاَر فالدمير 
ماياكوف�شك���ي، واأنطون���ني اأرت���و، و�شتيف���ان مالرمي���ه، 
كما عا����س منا�شاًل �شيوعي���ا، غزير الإنت���اج، اإذ ن�شر مائة 
كت���اب �شع���ر، ُترجم حوايل ن�شفها اإىل م���ا ل يقل عن ت�شع 
جًا” ملدينة �شان فران�شي�شكو  لغ���ات، واختر “�شاعرًا متوَّ
)2006-2009(، وكان ع�ش���وًا موؤ�ش�ش���ًا يف حركة ال�شعر 
العاملية ملدينة “ميدل���ني” الكولومبية، و”كتائب ال�شعراء 
الثوري���ني” يف �ش���ان فران�شي�شكو، واملنظم���ة ال�شيوعية، 
ورابط���ة الث���وار م���ن اأج���ل اأم���ركا اجلدي���دة، وكتب يف 
ق�شيدت���ه “َوَط���ن”: “وط���ن واح���ٌد، م���رًة واح���دًة، واإىل 
الأب���د. لي�س �شرخًة عرج���اء تتكئ على ع���كاز يف ر�شيف 
اأغرق���ه املط���ر. كال، اإنه الوطن للجمي���ع”، وهذه مقتطفات 

خسارة للشعر وللّتَقّدِمّيين
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من الق�شيدة الت���ي ترجمها اإىل العربي���ة ال�شاعر العراقي 
الّراحل “�شعدي يو�شف” ) 1934 – 16 حزيران/يونيو 

:) 2021
...اأّما اأنا، فاملفرَت�س يفَّ اأن اأكون وطنيًا

����ُد اندفاع���َة ال�شيط���رِة عل���ى الع���امَل م���ن ِقَب���ِل ع�شابة  اأوؤينِّ
روؤو�س املوت

الطافي���ة يومي���ًا م���ع كل ف�شاده���ا الأخالقي، عل���ى قنوات 
ياأ�شنا.

الرع���ُب النووي اأيقَظ الإله من موت���ه، واحلروُب املقد�شُة 
تتالحُظ يف خ�شّم اأكاذيبها

بينم���ا الأطف���اُل هن���ا، والأطف���اُل هناك، مطحون���ون حتى 
عروِق ابت�شاماتهم الربيئة التي ل تزال ممكنًة

ويف روؤو�شهم ال�شغرة، يف عتباتهم، وفرا�شهم
يتمنون لو دفنوك اأيها القاتل اخل�شي�س، جزاَء ما ارتكبَته 

بحّق الأطفال الذين اآذيَتهم
ول�شوف ُيهيلون و�َشخًا �شعيدًا على جثتك.

اأيها ال�شيد الرئي�س. اأنت ُتْدِرُك مااأقول! اأنت ُتْدِرُك ما اأقول
تع���ّرف اأثن���اء الن�ش���ال �ش���د الع���دوان على �شع���ب فيتنام 
عل���ى ال�شاعر الأمركي “لوران����س فرلينجيتي” و�شارا 
�شديَقنْي، كم���ا َرَبط عالقة �شداقة، قوامه���ا املُرا�شالت مع 
ال�شاع���ر “األن غين�ش���ربغ”، وكثََّف ن�شاط���ه ال�شيا�شي بعد 
اإبع���اِدِه م���ن العم���ل الأكادمي���ي، وان�شّم �شن���ة 1980 اإىل 
حزب العمل ال�شيوع���ي، واأ�شبح ع�شوًا يف احتاد الكتاب 
الي�شاري���ني، وجتّول يف اأوروبا، خالل العقَدْين الأخَرْين 
م���ن القرن الع�شري���ن، و�شارك يف العديد م���ن التظاهرات 
الثقافية، وترجم ق�شائ���د عدد من ال�ّشعراء الذين التقاهم، 
كم���ا ترج���م اأ�شع���ار الُعظم���اء مث���ل “بابل���و ن���رودا” و 
ال�ّشعر  ل���وركا” وغرهم من عظماء  غار�شيا  “فريدريكو 

العاملي...
)نيوي���ورك  هر�شم���ان  ج���اك  الأمرك���ي  ال�شاع���ر  كان 
1933 - �ش���ان فران�شي�شك���و 22 اآب/اأغ�شط����س 2021(، 
اأح���د اأقطاب ال�شعر العامل���ي، ومن اأه���م املَُثّقفني املُقاومني 
لهيمن���ة الّراأ�شمالي���ة، واملُناه�ش���ني لالإ�شتغ���الل الّطبق���ي، 
ُعوب. ُت���ويّفَ ب�شكل ُمفاجئ، ُقبيل اجتماع  ول�شطهاد ال�شُّ
العاملي���ة” الت���ي  ال�شعري���ة  ل�”احلرك���ة  التن�شي���ق  هيئ���ة 
“جاك  ان�شحب  حيث  ق الع���ام”،  يتوىّل به���ا ُمهّمة “املَُن�شنِّ
هر�شمان”، ُقبيل الإجتم���اع، ثم اأخربت زوجُته ال�شاعرة 
َوْيدّي���ة “اأغنيتا فال���ك” احلا�شرين بوفاته،  والفنان���ة ال�شُّ
بع���د م�شرة اأدبية امت���ّدت من 1953، عندم���ا َن�َشر ُكّرا�ًشا 
�شعريا �شغًرا، اأردفه بديوان �شعري بعنوان “مرا�شالت 
���َز مبواقف���ه ال�شيا�شية  يَّ الأمركي���ني”، �شن���ة 1960، ومَتَ
املناه�ش���ة للع���دوان على �شع���ب فيتنام، و�شع���ب العراق، 
والّداعمة لن�ش���ال ال�شعب الفل�شطيني، وللثورة يف كوبا، 

ولالأنظمة الّتقّدمية يف فنزويال وبوليفيا...
يعترب “ج���اك هر�شمان” اأن “عالقات ال�شوق هي تراجع 
حلق���وق املواطن، وهي تتجاوز حدود البيع، لت�شل درجة 
َط النظاُم الّراأ�شمايلُّ الن�شاَن العاديَّ  الإ�شتعباد... لقد َورَّ
يف �شب���اق متوح����س جتن���ي اأرباح���ه كربي���ات ال�ش���ركات 

الراأ�شمالية«
ويدية “اأغنيتا  �شارك مع زوجته ال�شاع���رة والّر�ّشامة ال�شُّ
فال���ك”، �شنة 2019 يف مهرجان ال�شع���ر بهانوي، عا�شمة 
فيتن���ام، كم���ا �ش���ارك بال���ّدورة ال�ّشاد�شة ملهرج���ان ال�شعر 
ب�شيدي بو�شعيد )�شواحي العا�شمة تون�س( �شنة 2019، 
ِفي “الغرب”  َ باملنا�شبة عن اأ�شفه لعدم تعري���ف ُمَثقَّ وَع���ربَّ
بالثقافة العربية الت���ي تت�شّمن ال�شعر واملو�شيقى وفنون 
اخَل���ّط العربي، وتركي���ز و�شائل الإع���الم “الغربية” على 
����س لالأغلبي���ة م���ن �ُش���ّكان الوطن  الإنتم���اء الّدين���ي املُْفرَتَ
العربي، ون���ّدد باحل�شار الذي تتعر�س له الثقافة العربية 

باأمريكا ال�شمالية واأوروبا...
حزيران/يوني���و   09  ( “الع���رب”  �شحيف���ة  ن�ش���رت 
ّم���َن بع����س الآراء والأق���وال  2019 ( ح���واًرا مع���ه، َت�شَ
ح���ول ال�شيا�شة وال�شع���ر، و�شاهم مع �ُشع���راء اآخرين يف 
مواجه���ة الّدكتاتوري���ات وتيارات اليم���ني الراأ�شمايل يف 
اأوروب���ا واأمري���كا، واعتربه���ا امت���داًدا حلرك���ة “�شع���راء 
البي���ت” )كاليفورنيا( ويعتربها بدوره���ا امتداًدا للحركة 
ِوي، وُيوؤَّكد “هر�شمان”  ال�شيوعية، رغم طابعه���ا الَفْو�شَ
عل���ى اخت���الف الفو�شوي���ة، ع���ن ال�شيوعي���ة الت���ي انتمى 
لها، فه���و يعترب ال�شعر و�شيلة للعم���ل الن�شايل، وكان من 
موؤ�ش�ش���ي حرك���ة ال�شع���ر العاملية الت���ي تطم���ح اإىل َتَبننِّي 
مواقف تقّدمية من الق�شايا ال�شيا�شية العاملية، من ُمْطِلِقي 
احلرك���ة ال�شعري���ة الت���ي تدع���و اإىل “عامل بال ج���دران”، 
ب���ال ُحُدود وب���دون َمْيز ُعن�ش���ري اأو ثق���ايف اأو تفرقة بني 

ُعوب... ال�شُّ
من ق�شائده الثورية:

ثوري ي�شعد من القواعد
حيث تر�ّشخت جذور ال�شجرة

من النجوم التي تتفتح اأغ�شانها
يف ال�شماء

والتي، يف الأخر، �شتكون ملًكا لنا جميًعا.
عن الق�شية الفل�شطينية:

ُت�ش���ر ق�شي���دة “ول َم���ّرًة بع���د الآن”، اإىل اأحداث احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة، حي���ث اأن�ش���اأ النظ���ام الّن���ازي باأملاني���ا 
)ملُج���ّرد  اليه���ود  �شمنه���م  وم���ن  للُمعتَقِل���ني،  ُمت�ش���دات 
يهوديته���م(، ح�شل���ت بها عملي���ات اإبادة جماعي���ة، قبل اأن 
ُيحّررها اجلي����س ال�شوفييتي الذي َدَح���َر جي�س الإحتالل 
الّن���ازي )الأمل���اين( م���ن �شتالنغ���راد، وحتى برل���ني، حيث 
توقُّف احل���رب. كان �شعار اأوروبا الغربي���ة )الراأ�شمالية( 
 Never again( »اآنذاك “ول مرة اأخرى اأبًدا بعد الآن
ل���ن يحدث مثل هذا الأمر اأبًدا يف املُ�شتقبل،  اأي   )  now
وكانت تلك ذريعة لإجن���از امل�شروع ال�شهيوين )الذي بداأ 
قب���ل النازية بخم�شة ُعُق���ود( واإن�شاء دولة دخيلة ولقيطة، 

على وطن واأر�س ال�شعب الفل�شطيني...
تعك�س هذه الق�شيدة العقلية “الغربية” يف اأحد جوانبها 
)اأح���داث احل���رب العاملي���ة الثاني���ة( ولكنها ُتعي���د الأموار 
اإىل ن�شابها بخ�شو�س ت�شري���د ال�شعب الفل�شطيني، رغم 
الُغُمو�س الذي يكتنف نهاية الق�شيدة، فما هي “اإ�شرائيل 

اجلديدة”؟

ول مرة اأبدًا بعد الآن!
مت َقْتلُُهم بالغاز، اأُْحِرقوا

باملاليني، فقط لكونهم يف الوجود.
الذين جنوا قالوا: ول مرة اأبدًا بعد الآن!

طلبوا منهم اأن ياأتوا اإىل هانوي
من اأجل اأن يوا�شلوا الثورة ال�شرتاكية.

فاأجابوا: ول مرة اأخرى اأبدًا بعد الآن!
ول مرة اأبدًا بعد الآن �شوف نثق باأي حكومة.

�شوف نبني بيتنا يف فل�شطني،
�شوف نهزم العرب الذين هناك و�شن�شتتهم

اأو �شوف ن�شمح لهم باأن يعي�شوا مثل ظالل رثة بالية
يف حقول جمالت احتاللنا.

�شوف نعي�س من ويف عا�شمة الوليات املتحدة
كاأمة يهودية، با�شم اإ�شرائيل،
ولن ن�شت�شلم اأبدا لهولوك�شت
ب�شبب جرمية الوجود لذاته.

لكن بينما كانت اإ�شرائيل تنمو وتزدهر،
اأولئك الذين �شردتهم واعتقلتهم

كانوا يهم�شون: ول مرة اأبدًا بعد الآن!
فقراء وبال اأر�ٍس، �شيدوا مقاومتهم

وقاتلوا وخ�شروا مرات ومرات
اأمام اجلي�س ال�شهيوين بالأ�شلحة الأمركية.

لغة ال�شرتاكية ولغة ال�شداقة
والتناغم بني �شعوب ثقافات متلفة

مات من ال�شتنزاف يف ال�شرق الأو�شط، من اأجل
امل���ال، والعقود، واحلف���الت الباذخ���ة للمراحي�س. البغال 

الكئيبة.
الوا�شون ال�شخفاء. التعوي�شات عن املوت. جنمة

داود امل�شرعة على الأر�س.
لكن وجوه داود احلقيقية كانت يف ال�شوارع

ترمي احلجارة على جالوت.
اآه يا لل�شخرية الفل�شطينية، املتعار�شة مع تلك للعربيني.

الأ�شد فقرا، اأولئك الذين لي�شت لديهم دولة،
الذين حولوا كراهيتهم اإىل قبول خا�شع

للعبودية يف كتائب �شهداء الأ�شلحة
الب�شرية النتحارية والذين نادوا اإخوتهم

للتوحد معهم يف هجومهم �شد امل�شتعمرة ال�شر�شة
للوليات املتحدة يف ال�شتغالل.

هم، الأ�شد فقرا، بال ماأوى، الذين فيهم
بعد ل يزال يتنف�س احلل الأوحد، الوحيد الأوحد

حل غر اإبادة جماعية ول قتل لالأ�شقاء،
ل “احلل النهائي”، حيث �شغوط

الأيدي والكلمات ل يزال باإمكانها اأن تفتح الأبواب
للغة ا�شرتاكية امل�شتقبل لإ�شرائيل جديدة

وفل�شطني جديدة،
- ول مرة اأبدًا بعد الآن!
�شتكون �شرخة موحدة

لكليهما موجهة اإىل
اأر�س الحتيال و

اإىل ماأوى اجل�شع.
عن احلوار املتمدن

1
جناء. لقد ردَّ ال�شُّ

واأعلَن �شحايا
مَرقِة ُمع�شكِر العتقاِل يف غّزة

ُهم عملياِت الإخالء ال�شّت رف�شَ
ملنازِل الفل�شطينيني يف منطقِة ال�ّشيخ جّراح

بالقد�ِس ال�شرقّية،
واقتحاَم امل�شجِد الأق�شى

الذي حدَث طبعًا
بف�شِل الرئي�ِس الفا�شّي ال�شابق

للوليات املتحدة، القمامِة ترامب،
الذي اأعلَن القد�َس

يًا عا�شمًة لإ�شرائيل، ُمق�شِ
ال�شعَب الفل�شطينّي باأكمِلِه،

وبف�شِل نتنياهو،
الفا�شّي اأي�شًا، املُّتهم

بالف�شاد، والذي يحتاُج
اإىل �َشِنّ حرٍب ما، لُتبقيِه القّوة العارّية

والنزعُة الوطنّية
يف ال�شلطة. لكّن الفل�شطينينَي

�شِئموا هذه املّرة. لقد رّدوا
بالناِر على ال�شرنِّ الذي

تغّذى مبليارات
الدولراِت الأمركّية لأنهم

�شِئموا ماِرَقهم،
�شئموا هذا ال�شجَن املَك�شوف،

وهذا البيت املُْفَقر الف�شيح ال�شخم،
املليِء بالق�شباِن من كّل اجلهات،

منذ 73 عامًا.

2
ذكرى النكبة لي�شْت جمّرَد احتفاٍل

بل اإحياٌء لذكرى الكارثة
التي دّمَرْت

حوايل 400 قريٍة فل�شطينّية،
الكارثُة التي َهّجرْت

وَطَردْت مليوَن لجٍئ
اأُجربوا على ترِك منازِلهم

ليعي�شوا حياَتهم بني نقطِة تفتي�ٍس واأخرى،
تنتظُر الفتياُت ال�شغراُت مع الأهِل يف ال�شّيارات

ل�شاعاٍت يف ال�ّشم�ِس احلارقة
ملجّرد العودِة اإىل املنزِل لُيفاَجاأوا

بالفتِة قيوٍد اأخرى جديدة،
بقانوٍن جديٍد �شّد ال�شعِب الفل�شطينّي.

واإىل اأن ي�شرخوا جُمّددًا ل ل�شّم الأرا�شي،
دون اأن يلقوا اأذنًا �شاغية. واإىل اأن ي�شرخوا

ل للف�شل العن�شري،

دون اأن يلقوا اآذانًا �شاغية. وعلى الرغم من �شرخات
“مرك���ز بدي���ل”، و”منّظمة زوخ���روت” )ذاكرات(، 

و”مركز عدالة”، و”منّظمة بت�شيلم”،
ما من �شيٍء يوِقُف احتالَل امل�شتوطنني

واإخالءهم للمنازل وحقِدهم ال�شهيوين
الذي زاَد من ُظلمِهم،

حّتى يف الأنفاق،
يف تلك املدينِة ال�ُشفلّية،

يف �شبكِة الياأ�ِس تلك،
لن ُت�شاِهَد اأّي �شكٍل من اأ�شكاِل القتاِل

يف عيوِن الكامراِت ال�شاحكة.
اإذن، كيف ميكن ماربة عملّياِت الإخالء

التي مل تتوّقف منذ 73 عامًا،
والإهاناِت املتكّررة للكرامة الفل�شطينية

يف اأواخِر �شهِر رم�شان
با�شتثناء �شواريِخ حما�س

التي ينفجُر كلٌّ منها
�شارخًا: ل�شنا الإرهابيني

بل اأنتم، اأنتم الذين مل تقولوا اأبدًا
مفعمنَي بالأمِل واحلبنِّ

لل�شعب الفل�شطيني
دياركم!” يف  بكم  “اأهاًل 

ِه ال�شعُب الذي يرف�ُس عوَدَتٌه اإىل اأر�شِ
، ُرّ �شعٌب اآخُر ُي�شِ

يف مفارقٍة باردٍة �َشِمجة
على اأن هذهِ البالد لطاملا كانت ُملَكه منذ البدء.

عن موقع جهة ال�شعر 

بركان النكبة 
جاك هيرشمان

ترجمة: عماد األحمد
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مرام مصري

ال�شاع���ر  هر�شم���ان  ج���اك  ال�شاع���ر  ح�ش���ول  مبنا�شب���ة   
الي�ش���اري – موؤ�ش����س م���ا ي�شم���ى �شع���ر ال�شارع.كم���ا انه 
�شاح���ب  خم�شني كتابا معظمها مرتجمة لعدة لغات-،على 
جائزة مدين���ة �شان فرن�شي�شكو بع���د لورن�س فرلنغيتي، 
جاني����س مركيتاين وديبورة ميجور الذي���ن لي�شوا باأقل 
من���ه التزام���ا  اعطي ال�شالحي���ة على اأن  يطل���ب ما ي�شاء.
فطل���ب ان يقيم مهرجانا عامليا  جماني���ا، ي�شتقطب �شعراء 
من كافة انح���اء العامل.فوافق املحافظ  غيفن نيو�شم  على 
ه���ذا امل�ش���روع وعمل ا�شدق���اء مكتب���ة �ش���ان فرن�شي�شكو 
العام���ة على تنظي���م هذا املهرجان ال���ذي مل يكن بال�شهولة 
الت���ي ميك���ن  ظنه���ا.  فعل���ى الرغ���م م���ن كل امل�شاع���ي  مل 
ي�شتط���ع ال�شاع���ر العراقي �شب���اح اجلا�ش���م ان ياأخذ فيزا 
اىل امريكا..ول ال�شاعر الفنزويلي.. وبقي مكانهما خاليا 
ال ان ا�شعارهم���ا قد ق���راأت باللغتني.وكان غي���اب ال�شاعر 

العراق���ي خا�شة ح�شرة املنظمني فف���ي كل افتتاحية كانت 
ر�شالت���ه املوؤثرة تقراأ بنف�س احلما����س والأ�شف… جرت 
افتتاحيتان يف ق�شر الفنون اجلميلة. ويف كل مرة �شمت 

ال�شالة  جمهورا كبرا فاق احتمال املنظمني..
وكان الت�شفي���ق يعلو بعد قراءة كل ق�شي���دة ولكن عندما 
اعتل���ت ال�شاعرة الفل�شطينية حن���ان عواد. �شجت ال�شالة 
بالت�شفي���ق وارتفع���ت  الأ�شاب���ع موؤ�ش���رة عالم���ة الن�شر  
�شابط���اي  ه���ارون  ال�شاع���ر ال�شرائيل���ي  دع���وة  م���ا كان 
�ش���وى  لتع���زز موقف امل�شوؤول���ني من ال�ش���الم يف ال�شرق 
لل�شيا�ش���ة  املعار����س  ال�شرائيل���ي  الأو�شطفال�شاع���ر 
ال�شرائيلي���ة ومنا�ش���ر للق�شية الفل�شطيني���ة – مما اتاح 
لل�شاعري���ن – عر����س وجه���ات نظرهم���ا املكمل���ة… بع���د 
هات���ني الفتتاحيت���ني، ُنظمت ق���راءات ثنائي���ة منفردة يف 
منه���ا. املقاه���ي  ال�شواح���ي احل�شا�ش���ة واملكتب���ات ويف 

مكتبة �شيتي ليت امل�شهورة التي اأ�ش�شها ال�شاعر لورن�س 
فرلنغيتي موؤ�ش�س حركة beat وهي حركة �شعرية األفت 
يف اخلم�شينيات خرج فيها ال�شعر عن الكال�شيكية بطرحه 
موا�شيع املجتم���ع الأمريكي وم�ش���اكل ال�شباب واجلن�س 
كم���ا خ���رج ال�شعر عن �شكله املنظم من اأج���ل ق�شيدة حرة.  
ب���داأ ال�شاعرالبال���غ الثامن���ة والثمانني من العم���ر. قراءته 
يف مقه���ى تري�شت���ه ن�شب���ة اىل مدينة ايطاليا،  ب���اأن اعتذر 
للح�ش���د لتاأخره لأن���ه كان)كنت من�شغ���ال بتعليق �شعارات 
اإدانة لرئا�ش���ة البيت الأبي�س عند النوافذ العليا لدار ن�شر 
�شيتي ليت  ».ثم قراأمقاط���ع من ق�شيدة �شيا�شية هجائية 
ا�شمها)هن���اك كل���ب…( وهب���ت عا�شف���ة م���ن الت�شفيق..
لي����س ال�شاع���ر لورن�س فقط م���ن لقى ه���ذا ال�شتقبال بل  
كل ال�شع���راء عل���ى حد �ش���واء، اتذك���ر عندما ق���راأ ال�شاعر 
الفرن�شي فرن�شي�س كومب ق�شيدته عن نيويورك اجلريئة 
والقا�شية التي ينتقد فيها املجتمع الأمريكي  والتي اأترجم 

بع�س مقاطع منها:
عندما راأينا /) من كل انحاء الأر�س يف نف�س الوقت(

الطائ���رة الأوىل تخ���رتق ال���ربج./ ظنن���ا يف الب���دء بان���ه 
حادث���ا./ ثم اأتت الطائ���رة الثانية/ فركع���ت ابراج الورلد  

تريد �شنرت على ركبها../)ترجع للمر�شل( ..
عا�شفة ال�شحراء عادت من حيث اأتت/ الرياح تدور حول 
الأر����س/ ومن يهبب العا�شفة يجن���ي الأع�شار../ موتى 
فيتن���ام. موتى ت�شيلي. موت���ى اأندوني�شيا/ موتى باناما، 
موت���ى رون���دا/ الفل�شطينيون الواقع���ون يف �شرك)احلل 
الأخ���ر (/ موت���ى يوغ�شالفيا،/ اطفال الع���راق/ الذين ل 
ي�شتحقون اأن ياأتي التلفزيون لي�شورهم/ يعربون بدون 
ان يهرع���وا/ كم���ا يف اأحد الأفالم حي���ث تتوقف ال�شاعات 
كله���ا/ لزمن يهبط فيه اأهل الف�ش���اء على الر�س/ ميرون 

يف و�شط الدمار
غر مكرتث���ني باملاأ�ش���اة./…../ ولكن العم���ال تبداأ من 
جدي���د/ ال�شح���ف املوؤرخة يف 11 ايل���ول تباع حتى 200 
دولر/ يف ال�شاع���ات الالحق���ة. تفتح �ش���وق لبيع احجار 
وانتف�ش���ت  ال�شفق���ات./……/  فلتزده���ر  الب���راج/ 

ال�شالة بالت�شفيق ملدة طويلة بعد ان �شاد �شمت مقلق..
. يف �شان فرن�شي�شكو اجلمهور مب ومرحب ذو ا�شغاء 
مده�س  وهي م���ن املقاطعات التي كان انتخاب بو�س فيها 

�شئيال.
مدينة �شان فران�شي�شكو

خا����س   ج���و  ذات  مدين���ة  فران�شي�شكو.بالفع���ل  �ش���ان 
بطرقاتها. بج�شرها. ببيوتها وباأهلها. لونها ابي�س تفتح 
ذراعيه���ا للمحي���ط الكبر ويلع���ب به���ا الهواء.ورمبا لهذا 
ت�ش���ود بها حرية  ل توجد يف امريكا املتع�شبة.ت�شعر باأن 

هناك اأناقة هادئة تهجع بها ول غريب يف ان تكون املدينة 
الت���ي ت�شكلت بها حركة beatالتي مهدت الطريق للحركة 
الهيبي���ة ردا على ح���رب فيتنام. لي�شت ه���ي  مدينة فاخرة 
كاملدن الأوروبية ذات البنية القدمية والهند�شة املعمارية 
الفخمة..طبع���ا ه���ذا ل يخلو من وجود مناط���ق لالأثرياء. 
واملعروف فيها غ���ر ج�شرها منطقة  ال�شاينا تاون مت�شي  
وكاأن���ك يف ال�شني. �شوارع  �ش���ان فرن�شي�شكو ت�شبه موج 
بحره���ا الهائج والبارد  تعل���و حينا وتنخف�س حينا  اآخر. 
ل يوجد بها  زحمة �شيارات وقد. تعر�شت  لزلزال  هدمها 
ال انه���ا انبثقت من جديد.يف احلقيقة من ال�شعب  و�شف 

ذلك اجلواخلا�س..؟؟
امل���دن.. �ش���وارع وابنية. اأ�شج���ار وب�شر.  … هك���ذا هي 
واإل  واأ�ش���وات..  ول���ون  اي�شا.�ش���وء  وروائ���ح  �شم���اء 
لكتفين���ا ان ن���رى الع���امل عل���ى ال�شا�ش���ة اأو يف البطاقات 
الربيدي���ة.. وعلى الرغم م���ن اعتدال جوه���ا  هناك وخزة 
هواء باردة يف �شهر يوليو متوز مل نتوقعها ولن نن�شاها. 

ومل يخربنا احد عنها..
�ش���ان فران�شي�شكو �شد احلرب عام���ة وخا�شة احلرب يف 
الع���راق. �ش���د بو�س وم�شاعدي���ه.. لقد جن���ح ال�شعر �شعر 
العدال���ة الن�شانية واحلب ان يفتح ك���وة يف خوذة القنفذ 
وكم���ا كتب ال�شاع���ر �شب���اح جا�شم)اأولي����س لقاوؤنا �شوية 
ه���و مبثاب���ة اأبيات ال�شع���ر التي توؤل���ف ق�شي���دة؟ اأولي�س 
مب�شتطاعن���ا عم���ل تل���ك الق�شي���دة الت���ي تكاف���ح م���ن اأجل 
اجلم���ال وال�ش���الم والإن�شاني���ة؟ ومن ي���دري بف�شل هذه 
الْي���ادي امل���دودة وال�ش���وات العادل���ة  �شي�شتطي���ع الأخ 
�شب���اح اأن يزور العم �ش���ام بدون فيزة..ورمب���ا �شي�شبح 
الع���امل وطن���ا واح���دا و..وو..و..و… وح�شن���ا  ح�شن���ا 

دعوين اأحلمفكل �شيء يبداأ بحلم
عل���ى كل ، كن���ت يف �شان فرن�شي�شك���و وكان كل العرب يف 
قلب���ي.. وطبع���ا مل اأن����س ان اأ�ش���ع ورودا يف �شعري  كما 

الأغنية التي رددتها مع اخوتي..
من الق�شائد املقروءة

يف يوم ما �شاأتخلى عن الكتابة و�شاأكتفي بالر�شم
 �شاأتخلى عن الر�شم و�شاأكتفي بالغناء

�شاأتخلى عن الغناء و�شاأكتفي باجللو�س
 �شاأتخلى عن اجللو�س و�شاأكتفي بالتنف�س

 �شاأتخلى عن التنف�س و�شاأموت فقط
�شاأتخلى عن املوت و�شاأكتفي باحلب

�شاأتوقف عن احلب و�شاأكتب فقط.
جاك هر�شمان

 جملة نزوى 2009

سان فرانسيسكو.. وضيافة الشعر

بعد الحادي عشر من ايلول. اغلقت امريكا األبواب 
على كل من يأتي اليها من الشرق األوسط.. وبدت أكثر 
من أي وقت آخر كحيوان القنفذ منكمشة على ذاتها 
وخائفة  ومتحفزة للهجوم في آن واحد. تلقيت دعوة 
لنيويورك لم استطع الذهاب اليها ألن  جواز سفري 

الفرنسي لم يكن مطابقا للمطالب الجديدة ألمريكا. و 
ها انا اتلقى دعوة للمهرجان الشعري العالمي االول في 
سان فرنسيسكو  من الشاعر جاك هيرسشمان. طبعا لم 
ارفض لمعرفتي الشخصية لهذا الشاعر ولمواقفه األنسا 

نية وحياد الحرب..
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صباح محسن جاسم

أنطوان جوكي

  

ولد يف نيويورك عام 1933 ح�شل على �شهادة الدكتوراه 
يف الأدب م���ن جامعة اأنديان���ا عام 1961 . مت اختياره يف 
الث���اين ع�شرمن كانون الثاين احلايل 2006 �شاعر مدينة 
�ش���ان فران�شي�شكو خ���الل مهرجان اأدبي �شن���وي اأقيم يف 

املدينة.
اح���د اأبرز اأع�ش���اء - احتاد �شع���راء ال�ش���ارع الي�شاري -. 
�شيوع���ي وم���ن منا�ش���ري ح���زب اخل�ش���ر. عم���ل اأ�شتاذا 
م�شاعدا يف جامع���ات كلفورنيا ولو�س اأجنل�س وفني�شيا. 
ن�شر اأكر من �شت���ني ديوان �شعر وترجم لأكر من خم�شة 
واأربع���ني كتاب���ا بثم���ان لغ���ات. ل���ه العديد م���ن املقتطفات 

الأدبية وال�شحف.
موؤخرا بداأت دور ن�شر مهمة كدار ن�شر – موؤلفات اأ�شوية 

املدينة- يف �شان فران�شي�شكو بطبع نتاجاته الأدبية.
يعترب من اأعظم �شعراء اأمريكا الذين ما يزالون اأحياء.

هذا ال�شاعر العظي���م مل يداهن اأو ي�شاوم على ما يوؤمن به 
من املباديء وهو بال���كاد يدفع ثمن كعكته اأو الإ�شربي�شو 
وجبن���ة الكرمية وثمن القهوة. ي�شك���ن وزوجته يف غرفة 
ف���وق مقه���ى.ل ميل���ك يف ح�شاب���ه الآن �ش���وى 46 �شنت���ا.

يقوله���ا دون �شعور بال�شعف بل ويجد لذة يف اأن يتقا�شم 
ب���كل ما توفره كتبه من عائد ب�شيط ورفاقه الذين يقولون 

ال�شعر يف ال�شارع .
ج���اك هر�شم���ان يوّظ���ف مهارات���ه للم�شاعدة عل���ى اإيقاظ 
ال�شعب الأمريكي وف�شح �شلبيات نظام ال�شلطة ال�شيا�شي 
ال���ذي ما ع���اد يهت���م بال�شع���ب. بذل���ك يعترب م���ن ال�شعراء 
ال�شتفزازي���ني . وي�شي���ف ج���اك يف مث���ل ه���ذا النوع من 

ال�شعراء “اأنهم نبوئيون«.
منت�شف ال�شبعينات حدث حتول لديه بعد اإن اأم�شى فرتة 
اثنت���ي ع�شرة �شنة يعمل يف ال�شحافة. اإذ تو�شل اإىل اأن ) 

باإمكان الأدب والفن اأن يعطي ويغر الكثر(.

يق���ول يف ال�شعر : “هو �شالح حقيق���ي. انه �شالح روحي 
لتغي���ر العامل . وطبيعي اأن تك���ون ق�شائدي ق�شائد حب. 

اأجمل الأ�شياء قاطبة يف العامل هي اأن تثّقف للحب.«
كت���ب اأك���ر م���ن خم�ش���ني جمل���دا يف ال�شع���ر واملق���الت 
وق�شائ���ده ذات �شفافي���ة وحما�س تله���م اجلماهر ثورتها 
والف���ن يف  الأدب  دور  ح���ول  نتاجات���ه  ت���دور  الواعي���ة. 

التحول الجتماعي.
ويندد بالراأ�شمالي���ة فيعلق: “عالقات ال�شوق هي نكو�س 
للمواط���ن تتجاوز ح���دود البي���ع.” ثم يعق���ب مو�شحا:” 
اأعني بذل���ك كل ما ي�شاعد ال�ش���وق يف الدفع باجتاه البيع 

اإمنا هو من زيف الراأ�شمالية.«
ع���ن فوزه يقول: “ اأنه اأمر ي�شرفن���ي وهو ن�شر متوا�شع 
للحرك���ة ال�شعبي���ة التي مل ت���رق مبا حققته م���ن اجنازات 

والطموح و�شط هذا العامل املت�شم بالفو�شى.«

اأزرق
يجتاحني احلبُّ

كما فتاة تغادر
تاركة ثوبها الأبي�س

بزهراته الزرقاء
وراءها. وراءها وراءها

وتدلف اإىل امل�شتقبل
عاريًة بتاألق. ما علي ّبه؟

اأاأرتديه ؟
اأنا ل اأرتدي ثيابا. اإين اأع�شق

ما بداخلها.لكن
هذا الثوب �شد ما هو حزيٌن ووحيد

�شاأركنه فقط ي�شطجع
هنيهة على �شدري ،
على انحناءة ذراعي

وان اأجعل اأزهاره الزرق تغدوا
زرقاء متاما.

يف عام 2006 نال ال�شاعر الأمركي الكبر جاك هر�شمان 
)املول����ود ع����ام 1933( “جائ����زة مدين����ة �ش����ان فران�شي�شكو 
لل�شع����ر” املرموقة. لكن قبل ه����ذا التاريخ، َمن يف الوليات 
املتحدة كان ي�شغي اإىل هذا العمالق الذي جتّراأ على البقاء 
كم����ا هو - من����ذ نحو ن�ش����ف قرن - �شاع����را ثوري����ا متزّهدا 

ومثرا للفنت؟
جدي����د  دي����وان  �ش����دور  مبنا�شب����ة  الت�ش����اوؤل  ه����ذا  ي����ربز 
لل�شاع����ر، علما اأن العامل الأدب����ي والجتماعي والقت�شادي 
وال�شيا�ش����ي برّمت����ه تظاه����ر بال�شم����م اأم����ام ه����ذا ال�شاع����ر، 
با�شتثن����اء اأولئ����ك املنفتحني على و�ش����ع البوؤ�شاء يف عاملنا 

واحلاملني بحظ اأكرب من الإن�شانية للجن�س الب�شري.
اجلمي����ع اجتم����ع عل����ى نعته ب�”اجلن����ون” واحتق����ر ن�شاطه 
التحري�شي الذي يعود اإىل زمن اآخر واأدار ظهره ل�شراخه 
“املزعج” م����ن اأجل العدالة وجتاهل من����ط حياته املتق�شفة 
والتزامات����ه النبيل����ة ومبته ال�شادقة للفق����راء وخ�شو�شا 
موهبت����ه ال�شعري����ة الفريدة. وال�شب����ب، هام�شيته الق�شوى 
وح�ش����وره الق����وي وجانب����ه ال�شعب����ي العاطف����ي وظهوره 

بو�شفه اأحد مّلفات جيل “بيت« )Beat( الذي م�شى.
منذ اأكر م����ن ن�شف قرن اإذا، ترّدد �شوت هر�شمان العايل 
داخل �شحراء قاحل����ة لأنه تقّياأ، كل يوم اأكر فاأكر، فل�شفة 
وطن����ه “ال�شتعبادي����ة”. وق����د يق����ال اإن هر�شم����ان لي�����س 
ال�شخ�����س الوحي����د ال����ذي ف�ش����ح ت�شّل����ط الإدارة الأمركية 

عل����ى امل�شتوي����ني الداخل����ي واخلارجي. ه����ذا �شحيح، لكن 
هر�شمان ن�شط م����ن موقعه بو�شفه �شاعرا فقط، اإذ مل يكن 
يوم����ًا اأ�شت����اذ األ�شنية اأو اأدب اأو فل�شف����ة ول باحثًا ول حتى 

�شحفيا.
وبالت����ايل، عانت معار�شت����ه الطويلة والعميق����ة ل�شيا�شات 
ب����الده م����ن مع�شلت����ني: انبثاقها م����ن �شاعر مع����زول ت�شّور 
ال�شعر تدريجيا كاأقوى طاقة يف العامل، اأقوى من عامل املال 
والأع����راف واحلروب، وكاآخ����ر احتي����اط اأك�شجني للجن�س 
الب�ش����ري، وتنفُّ�س هذه املعار�شة ه����واء ال�شعب بعلٍم كبر 
����دة لف�ش����اء اأك����ر النا�����س عري����ًا وحاجًة  ومعانقته����ا املتعمَّ
بني الفق����راء، وبالت����ايل جانبها ال�شيا�ش����ي و”الطوباوي” 
والثوري “غر املقبول” اأمركيا، متامًا مثل حياة ال�شاعر.

الديوان الجديد
دي����وان هر�شم����ان الأخ����ر ال����ذي �ش����در حديث����ا باللغت����ني 
الإجنليزي����ة والفرن�شي����ة عن “دار ال�شع����ر يف مقاطعة رون 
األ����ب” )فرن�ش����ا( حت����ت عن����وان “كل م����ا تبّق����ى” يتاألف من 
خم�����س وع�شري����ن ق�شي����دة طويل����ة، �شب����ٌع منها كتبه����ا قبل 
نيل����ه اجلائ����زة املذك����ورة ع����ام 2006، والق�شائ����د الأخرى 
كتبه����ا بع����د ه����ذا التاري����خ ومّده����ا بالن����ربة الثوري����ة ذاتها 
م�شّج����اًل يف معظمها مقارب����ات �شعرية جدي����دة ومثرة مع 
وجوه معار�ش����ة ن�شطت يف ميادين اأدبي����ة وفنية متلفة، 
كالروائي����ة دجونا بارن�����س التي تاأّث����رت ب�شديقها العمالق 
حل����ركات  الفوتوغ����رايف  امل�ش����ّور  اأو  جوي�����س،  جامي�����س 
املعار�شة يف اأمركا اأيرا نوفين�شكي، اأو ال�شاعرة والفنانة 

النا�شطة يف “حب الآخرين” �شوزي بركيالند.

ويف ه����ذه الق�شائ����د يرف�����س ال�شاعر فيها كاملعت����اد الأنانية 
الأمركي����ة واجل����ور والالمب����الة داخل جمتم����ٍع “كل رجٍل 
في����ه م�شوؤول ع����ن نف�شه فقط”، لكنها تنم عن تعمٍق اأكرب يف 
ا�شتنباطات����ه ال�شيا�شية، كما لو اأن �ُش����دودا جديدة تفّجرت 

وانفتحت اأمام في�س وحيه وب�شرته.
ولفهم ه����ذا الديوان، ومعه اأحد م����ّركات �شعر هر�شمان، 
ل ب����د م����ن الع����ودة اإىل م�شدريهم����ا، اأي اإىل الع����ام 1939، 
وحتدي����دًا اإىل ذلك اليوم الذي �شعر ال�شاعر فيه بنوٍر �شاٍف 
يدخله ل����دى تاأّمله طفال يلعب يف ال�ش����ارع، وكان اآنذاك يف 
ال�شاد�ش����ة م����ن عم����ره، حادثة رواه����ا فيما بع����د يف ق�شيدة 
بعن����وان “اأ�شا�س” حتدث فيها عن تل����ك الوم�شة احلد�شية 

التي جعلته ي�شعر وهو طفل باأخوة عميقة جتاه الب�شر.
والأمر ل يتعلق هن����ا باإح�شا�ٍس رومان�شي بل بلقاٍء حقيقي 
وغ����ر منتظر مع الآخر تلّقاه هر�شم����ان كنعمٍة �شوفية اأو 
كبذرٍة منت داخله واأجن����ب بوا�شطتها، مع �شعراء اآخرين، 
 )street poetry( م����ا ُي�شم����ى الي����وم �شع����ر ال�ش����وارع

النابع من القلب واحلد�س.
واإىل ه����ذا النوع م����ن ال�شعر ينتم����ي ديوان����ه اجلديد الذي 
يحم����ل عنوان ق�شيدٍة اأ�شا�شية له يتنّباأ فيها بعودة الن�شاط 
الثوري والأمل ال�شيا�شي ب�شرَطني: اإدخال الإدراك احلميم 
للم����وت اإىل حياتن����ا ملوازن����ة اأهدافن����ا عل����ى �ش����وء قدرن����ا، 
وال�شع����ي اإىل اإ�شقاط �شورتن����ا لفردو�ٍس على الأر�س ينعم 

مببادئ ثالثة: الأخّوة والعدالة واحلرية.

جيل “بيت«
ف����اإىل جان����ب الق�شائد الت����ي يحتفل ال�شاعر فيه����ا بالوجوه 

الثوري����ة التي �شب����ق ذكرها، نقراأ ق�شائ����د ر�شدها لأ�شدقاء 
م����ن جيل “بي����ت” تاأّث����ر بهم، مثل ج����اك ك����رواك ووال�س 
برمان وِكن واينيو، وق�شيدًة مهمة بعنوان “لغز الرف�شة” 
ي�ش����ّدد فيها دينه لمراأٍة �ش����وداء عادية ت�شبه ماليني الن�شاء 
يف بل����ده، ذّكرته زجنيتها العنيفة برف�ش����ٍة تلّقاها وهو فتى 
وفتح����ت اأمامه ماأ�ش����اة الإن�شان الأ�شود يف بل����ده، كما نقراأ 
ق�شي����دة عنيفة بعنوان “فرجينيا ت����ك” يرف�س هر�شمان 
فيها الوجه اجلديد لأمركا كبلد انطوائي وم�شّلح باإفراط، 
ي�شتخ����دم لغ����ة الق����وة والعن����ف يف كل �شيء وي����زرع بذور 

املوت واحلرب اأينما حّل.
ولأن احل����ب ه����و مو�ش����وٌع ثاب����ٌت وجوه����ري يف كتابت����ه 
وحياته، نقراأ يف ه����ذا الديوان اأي�شًا ق�شيدة بعنوان “لغز 
دروب احل����ب” ي�شف فيها ب�شغف وغنائية كبرتني احّتاده 

بزوجته اآغي ج�شدًا وروحًا وقدرًا.
باخت�ش����ار، ت�شتح�شر ق�شائد هر�شمان احلديثة والقدمية 
تل����ك الت����ي كتبها قبل����ه �شع����راء مقاوم����ون كبار، مث����ل جاك 
بريف����ر وبول اإيلوار ولوي�����س اأراغون، لدفاعها عن حقوق 
جمي����ع املحتاج����ني، ولكن اأي�ش����ا ل�شعيها اإىل اإع����ادة ابتكار 

احلب املجنون والكّلي.
لك����ن املقارن����ة مع ه����وؤلء ال�شع����راء تتوقف عند ه����ذا احلد. 
فعل����ى امل�شت����وى ال�شكلي، يكت����ب هر�شمان كم����ا يتكلم، اأي 
باأ�شل����وٍب مبا�ش����ر ولغٍة ب�شيطة، ت����ارًة رقيقة وت����ارًة عنيفة 
و�شهواني����ة تتخلله����ا عب����ارات بذيئ����ة و�ش����ور فاح�شة على 

طريقة جامي�س جوي�س.
عن موقع اجلزيرة نت

الشاعر هيرشمان.. االنتصار للبؤساء

جاك هيرشمان شاعر أمريكا 
الشيوعي يثّقف للحب
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فقد الشعر العالمي أحد األصوات 
األكثر دعوة للحرية ومقاومة هيمنة 

الرأسمالية، الشاعر األميركي جاك 
هيرشمان )نيويورك 1933 - سان 

فرانسيسكو 2021(، حدث ذلك أثناء 
اجتماع هيئة التنسيق لـ”الحركة 

الشعرية العالمية” األحد الماضي، 
فقبل االجتماع بخمس دقائق، التحق 

بغرفة الدردشة االفتراضية للحركة 
كل من الشاعر الصيني جيدي ماجيا 
والبرتغالي لويس فيليبي سامينتو 
والشاعرة الهندية راتي ساكسينا 

واألميركي جاك هيرشمان في انتظار 
التحاق باقي أعضاء الهيئة ومن بينهم 

كاتب هذه السطور.

لك���ن مع بداي���ة موعد الجتم���اع ان�شحب ج���اك هر�شمان 
ال���ذي يتوىل مهمة املن�شق الع���ام للحركة، لتخربنا رفيقته 
اأنيت���ا فال���ك بخ���رب وفاته اأم���ام ده�ش���ة اجلمي���ع. طبعا مل 
ي�شّدق اأغلبنا اأن اخلرب حقيقي، فرغم �شنه املتقدمة مل نكن 
ننتظ���ر منه اأن يرحل عن عاملن���ا ب�شكل مفاجئ ويف حلظة 
حا�شمة م���ن م�شار احلرك���ة ال�شعرية العاملي���ة، بل وخالل 
بداية انعقاد اجتماع حا�شم من اجتماعات هيئة تن�شيقها. 
لكن اخل���رب الذي بدا مث���ل مزحة ثقيلة �شيت���م تاأكيده بعد 
ذلك بقليل. لقد كانت �شدمة قوية تلقاها اأ�شدقاوؤه ورفاقه 
ومّب���و �شعره �ش���واء داخل احلركة ال�شعري���ة العاملية اأو 
خارجه���ا، كان موت���ه خ�ش���ارة فادح���ة لل�شع���ر وللمواقف 

النبيلة ل�شاعر ومنا�شل اأمركي متمرد.
عا����س هر�شمان العديد من الأح���داث ال�شيا�شية والأدبية 
خ���الل عم���ره ال���ذي امت���د اإىل 87 �شن���ة، افتتحه���ا �شعريا 
بديوانه ال�شع���ري الأول: “مرا�شالت الأمركيني” 1960 
)�شبقه كتيب �شعري عام 1953(، عرف جاك حياة الت�شكع 
يق���راأ اأ�شع���اره يف �ش���وارع ومقاه���ي �ش���ان فران�شي�شكو، 
ورب���ط عالق���ات مع “جي���ل البي���ت” وخا�شة م���ع ال�شاعر 
لورين����س فرلينغيتي، لكن �شع���ره كان يتفرد بخ�شائ�س 

مميزة جعلت منه �شاعرا اأ�شيال ل ي�شبه اإل ذاته.
كانت مواقفه ال�شيا�شية طليعية اأي�شا، فقد كان من املثقفني 
الأمركيني الذين وقفوا �شد احلرب الفيتنامية، كما كانت 
مواقف���ه امل�شان���دة للثورة يف كوب���ا والداعمة لالختيارات 
ال�شيا�شي���ة ال�شعبي���ة يف كل م���ن فنزوي���ال وبوليفي���ا ج���د 
ممي���زة، و�ش���وًل اإىل مواقفه �شد غزو الع���راق وت�شامنه 

امل�شتمر مع ال�شعب الفل�شطيني.
توال���ت اأعمال���ه ال�شعري���ة منذ 1960 وحت���ى �شنة 2008، 
فق���د �شدرت له العديد من الأعمال مث���ل: “اإثنان” 1963، 
مبا�ش���رة” )1967(،  لن���دن  “م�شه���د   ،1964 “تب���ادل” 
 ...)1988( ال�شفل���ي”  و”اخل���ط   ،1970 “�ش���رارة” 
وكمرتج���م نقل اإىل اللغة الإنكليزية كتابًا ون�شو�شًا ملئات 
ال�شعراء والكتاب وم���ن لغات متلفة، مثل بابلو نرودا، 
اأنطون���ني اأرت���و، فالدمي���ر ماياكوف�شك���ي، ج���ان كوكتو، 
روكي دالتون، روين ديبي�شرت، من بني العديد من الأ�شماء 
الأخرى، فمنذ اأن غادر هر�شمان عمله كاأ�شتاذ جامعي يف 
ال�شتينيات، اختار اأن مينح وقته كامال وب�شكل حر لل�شعر 
والأدب وال�شيا�ش���ة، مقت�شم���ًا حي���اة اللت���زام م���ع رفيق���ة 
حياته ودرب���ه ال�شاع���رة والنا�شطة ال�شويدي���ة اأنيتا فالك 

الت���ي نقلت خ���رب وفاته لرفاقه يف هيئ���ة التن�شيق للحركة 
ال�شعرية العاملية التي تنتمي هي الأخرى اإىل ع�شويتها.

من���ذ �شنة 1988 �شهر جاك هر�شم���ان على اإدارة مهرجان 
�شان فران�شي�شكو العاملي لل�شعر رفقة جماعة من ال�شعراء 
الرف���اق الذي���ن كان ي�شميهم “كتائب ال�شع���راء الثوريني” 
)اأ�ش���در �شل�شلة من الأنطولوجيات حت���ت هذا العنوان(. 
رحل ج���اك هر�شم���ان لكن مواقف���ه ال�شيا�شي���ة ال�شجاعة 
والنا�شع���ة �شتظل را�شخ���ة يف ذاكرة جمي���ع الذين كانوا 
قريب���ني م���ن عامل���ه و�شخ�شيت���ه و�شع���ره، ال���ذي علينا اأن 
نكت�شفه الآن من جدي���د واأن نقرتب من وهجه الآ�شر. هنا 

ثالث من ق�شائده نرتجمها تلويحة وداع ل�شاحبها. 
ملهرجان لتينيٍّ

زهرٌة وغناٌء
اأتذكر التدحرج

لي�س لزوج من الرند، ولكن
لذلك القطار القادم من املك�شيك

وهو يعرب احلدود خل�شة.
اأتذكر �شقفه، اأواه

يا حزوز اللهاث الأخر،
�شرخات الأظافر،

دموع الدم،
وطوفان امليتات الذي

اأتى، بال قطرة ماء. ثمانية ع�شر فردا
اختنقوا يف ذلك اليوم. كم عدد الذين هناك

مل يتم اأبدا الإبالغ عن اأخبارهم؟
اأقراأ اليوم هذه ال�شطور يف زهرة

وغناء، يف الواقع نقراأ جميعنا
ونغني الكلمة احلّية

لالأمل الالتيني و
ت�شيكانا، ملفوفة يف رغائف من غ�شب،

وحولنا اأ�شوات الأبواب
املحطمة من قبل الغارات الوح�شية

الليلية، لالأ�شابع احلديدية

امل�شمرة على اأكتاف قاطفي
الأعناب التي مت تثنينها،

يف جذوات ق�شائد مقاومة
وتغير حقيقي، تغير

ثوري ي�شعد من
القواعد حيث تر�ّشخت جذور ال�شجرة

من النجوم التي تتفتح اأغ�شانها يف ال�شماء
والتي اأخرا �شتكون ملًكا لنا جميًعا.

******
كاكري يف كاراكا�س

يف املزارع املركزية يف غوايكابورو، يف
يف مقاطعة �شاريا 

ُهزم ظل الأبراج
العليا لكاراكا�س،

كاكري جاز!
جاز الكالب ال�شالة، ح�شًنا، هذا ما يعنيه كاكري:

ال���كالب ال�شال���ة التي مت�ش���ي لت�شتق�شي، م���ن قمامة اإىل 
قمامة.

هكذا ي�شمون اأنف�شهم: بابلو،
اأرماندو����س  ولين���ني،  وماك����س،  واإيرف���ني،  وخو�شي���ه، 

الإثنان، داريو وخي�شو�س-
هذه املجموعة من قطاع الطرق يف غرفة يف حجم بالكاد

يكفيهم مع قعقعة
اأدواتهم التي تزهر مب�شر وا�شح،

ن�شوة اأفواه واأيادي الطبل،
ورفيف القياثر والبا�س يوقع عليها الرعد اأنغامه..

الزقاق ال�شيق هناك ي�شع اأ�شماعه على الباب.
تاأرجح هوؤلء الفتية لأجل جالجي األي�شون ولأجلي اأنا،

ُر من الوليات املتحدة؛ هم واقفون ونحن نتكوَّ
عل���ى الأر����س؛ ن�شعر جميًع���ا باأننا يف بيتن���ا يف عامل بال 

ماأوى
يحوم حول تلك النقطة حيث

يبداأ كل ات�شال وتناغم، �شوُت

كل دوامة.
ا يا هوغو! يبداأون ويقرعونه! نقرعه واأنت اأي�شً

و�شط هطول وابٍل من اأمطار كاكري
يف مثل هذه الف�شاء ال�شغر جدا، مو�شيقى جد متباعدة!

مع القليل جدا من الطعام والكثر من الن�شج
طبيخ غر تقليدي على الطبول،

الكثر من النكهة يف ال�شاك�شفون.
ال�شعب موحد يف ال�شوت

عرب اإيقاعات الأمل،
�شعر حر من فيثاغورا�س

حتى كولرتين، مرورا ببوليفار،
اأبدا لن ُيهَزم!

كاكري، كاكري، كاكري، كاكري!
ي���ا له م���ن مزيج، ي���ا ل�شط���ارة يف تل���ك العب���ارات املنمقة 

والبارعة، يا لها من وليمة
لتغذية ح�شا قلب الفقر العذب!

*****
ول مرة اأبدًا بعد الآن!

مت قتلهم بالغاز، اأُْحِرقوا
باملاليني، فقط األكونهم يف الوجود.

الذين جنوا قالوا: ول مرة اأبدًا بعد الآن!
طلبوا منهم اأن ياأتوا اإىل هانوي

من اأجل اأن يوا�شلوا الثورة ال�شرتاكية.
فاأجابوا: ول مرة اأخرى اأبدًا بعد الآن!

ول مرة اأبدًا بعد الآن �شوف نثق باأي حكومة.
�شوف نبني بيتنا يف فل�شطني،

�شوف نهزم العرب الذين هناك و�شن�شتتهم
اأو �شوف ن�شمح لهم باأن يعي�شوا مثل ظالل رثة بالية

يف حقول جمالت احتاللنا.
�شوف نعي�س من ويف عا�شمة الوليات املتحدة

كاأمة يهودية، با�شم اإ�شرائيل،
ولن ن�شت�شلم اأبدا لهولوك�شت
ب�شبب جرمية الوجود لذاته.

لكن بينما كانت اإ�شرائيل تنمو وتزدهر،
اأولئك الذين �شردتهم واعتقلتهم

كانوا يهم�شون: ول مرة اأبدًاً بعد الآن!
فقراء وبال اأر�ٍس، �شيدوا مقاومتهم

وقاتلوا وخ�شروا مرات ومرات
اأمام اجلي�س ال�شهيوين بالأ�شلحة الأمركية.

لغة ال�شرتاكية ولغة ال�شداقة
والتناغم بني �شعوب ثقافات متلفة

مات من ال�شتنزاف يف ال�شرق الأو�شط، من اأجل
امل���ال، والعقود، واحلف���الت الباذخ���ة للمراحي�س. البغال 

الكئيبة.
الوا�شون ال�شخفاء. التعوي�شات عن املوت. جنمة

داود امل�شرعة على الأر�س.
لكن وجوه داود احلقيقية كانت يف ال�شوارع

ترمي احلجارة على جالوت.
اآه يا لل�شخرية الفل�شطينية، املتعار�شة مع تلك للعربيني.

الأ�شد فقرا، اأولئك الذين لي�شت لديهم دولة،
الذين حولوا كراهيتهم اإىل قبول خا�شع

للعبودية يف كتائب �شهداء الأ�شلحة
الب�شرية النتحارية والذين نادوا اإخوتهم

للتوحد معهم يف هجومهم �شد امل�شتعمرة ال�شر�شة
للوليات املتحدة يف ال�شتغالل.

هم، الأ�شد فقرا، بال ماأوى، الذين فيهم
بعد ل يزال يتنف�س احلل الأوحد، الوحيد الأوحد

حل غر اإبادة جماعية ول قتل لالأ�شقاء،
ل “احلل النهائي”، حيث �شغوط

الأيدي والكلمات ل يزال باإمكانها اأن تفتح الأبواب
للغة ا�شرتاكية امل�شتقبل لإ�شرائيل جديدة

وفل�شطني جديدة،
- ول مرة اأبدًا بعد الآن!
�شتكون �شرخة موحدة

لكليهما موجهة اإىل
اأر�س الحتيال و

اإىل ماأوى اجل�شع.
عن العربي اجلديد

خالد الريسوني

وداعًا جاك هيرشمان: صوت الحرية في الشعر األميركي
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رحل عن عالمنا المترجم، والناشط 
السياسي، وقبل هذا كّله، الشاعر 

األميركي المعروف بانتمائه لجيل 
البّيت جاك هيرشمان. كان جاك غزير 
اإلنتاج، إذ نشر مئة كتاب شعر، ُترجم 
ما يقارب نصفها إلى أكثر من تسع 
جًا” لمدينة  لغات، واختير “شاعرًا متوَّ
سان فرانسيسكو )2006-2009(، 

وكان عضوًا مؤسسًا في حركة الشعر 
العالمية لمدينة ميديين الكولومبية، 
و”كتائب الشعراء الثوريين” في سان 
فرانسيسكو، والمنظمة الشيوعية، 

ورابطة الثوار من أجل أميركا الجديدة.

ب���داأ جاك م�شرته املهنية وهو يف مدر�شة كلينتون 
الثانوي���ة يف نيوي���ورك، حيث در�س فيه���ا املرحلة 
الثانوي���ة. يف �شن اخلام�شة ع�ش���رة، عمل كمرا�شٍل 
ل�شحيفة “برونك����س تاميز” وجملتها التي ت�شدر 
اأ�شبوعي���ًا. ث���م بع���د ذل���ك، وحتدي���دًا ب���ني العامني 
1951 و1955 عم���ل يف وكالة الأخب���ار الأمركية 
“اأ�شو�شيت���د بر�س”. ن�شر ج���اك اأوىل ق�شائده يف 
اأثن���اء درا�شت���ه يف كلي���ة مدين���ة نيوي���ورك، وكان 
كتيبه الأول بعنوان “مقتطفات” يف العام 1953، 
حيث طب���ع منه 75 ن�شخة، وّزعها جاك بنف�شه على 

الأ�شدقاء واملعارف.
يف اأثن���اء ذلك كّله، قرر هر�شم���ان، يف اأحد الأيام، 
اأن ير�شل ر�شالة اإىل اإرن�شت همنغواي الذي فاجاأه 
ورد عليه بر�شال���ة حملت عنوان “ر�شالة اإىل كاتٍب 
�ش���اب” ُن�شرت بعد وفات���ه. يف عام 1959 تخرج 
هر�شم���ان من جامع���ة اإنديانا حا�ش���اًل على درجة 
الدكتوراه يف الأدب املقارن، وبحلول العام 1960 
ن�ش���ر ديوانه ال�شع���ري الأول بعن���وان “مرا�شالت 
الأمركيني” ال�شادر عن جامعة اإنديانا. طرد خالل 
عمل���ه كاأ�شت���اٍذ جامعيٍّ يف كلي���ة دارمتوث وجامعة 
كاليفورني���ا يف لو����س اأجنلي����س ب�شب���ب ت�شجيعه 
الطالب عل���ى مقاومة اخلدمة الع�شكري���ة يف اأثناء 
حرب فيتن���ام. يف تلك املرحلة تع���ّرف على ال�شاعر 

الأمركي لوران�س فرلينجيتي و�شارا �شديقني.
ب���داأ جاك يف حقبة ال�شتيني���ات عالقة �شداقة قائمة 
عل���ى تب���ادل الر�شائل م���ع ال�شاعر األ���ن غين�شربغ، 
وانتهى بهم���ا الأمر باللقاء يف �شق���ة غين�شربغ يف 
نيوي���ورك. يف تل���ك الأثن���اء كان قد ب���داأ مبمار�شة 
الرتجم���ة، فرتجم كاًل من فالدمي���ر ماياكوف�شكي، 
واأنطون���ني اأرتو، و�شتيف���ان مالرمي���ه، كما ترجم 
بعد ذل���ك الق�شائد التي كتبه���ا جوزيف �شتالني يف 

�شبابه.
بع���د ترك���ه للحي���اة الأكادميي���ة، ب���داأ ج���اك ن�شاًطا 
�شيا�شًي���ا مكثًف���ا ل���ن يتخل���ى عن���ه اأب���دًا. يف ع���ام 
1980 ان�ش���م اإىل حزب العم���ل ال�شيوعي واأ�شبح 
ع�ش���وًا يف احت���اد الكتاب الي�شاري���ني. اإ�شافٍة على 
كون���ه �شاع���رًا ملتزم���ًا يف كتاباته حي���ث يقول يف 
ق�شيدت���ه التي حتمل عنوان وط���ن: “وطن واحٌد، 
م���رًة واح���دًة، واإىل الأب���د. لي����س �شرخ���ًة عرجاء 
تتك���ئ عل���ى ع���كاز يف ر�شي���ف اأغرق���ه املط���ر. كال، 
اإن���ه الوطن للجمي���ع”؛ كان ج���اك �شخ�ش���ًا ملتزمًا 
باملمار�ش���ة ال�شيا�شي���ة اأي�ش���ًا، وه���ذا م���ا دفعه اإىل 
ق�شاء جزء كبر من حياته يف ال�شوارع ي�شارك يف 

الحتجاجات والتظاهرات ال�شيا�شية.
بني حقبت���ي الثمانينيات والت�شعيني���ات، قام جاك 
بجول���ة يف اأوروب���ا، �ش���ارك خالله���ا يف العديد من 
الق���راءات ال�شعرية، اإ�شافة اإىل ترجمته للعديد من 
ال�شع���راء الذين التقى بهم. ت���زوج يف العام 1999 
م���ن زميلت���ه ال�شاعرة اأنيت���ا فالك، واأقام���ا يف �شان 

فران�شي�شكو.
عن���وان  يحم���ل  ال���ذي  الرئي����س  عمل���ه  يتك���ون 
توزع���ت على اأكر  ق�شيدة  “الأ�ش���رار” م���ن 126 
من األف �شفح���ة. نذكر من بني اأعماله الأخرى على 
�شبي���ل املثال ل احل�شر: “الألف ال�شوداء” 1969؛ 
“اخلطوط الأمامية. ق�شائد متارة” 1976؛ “كل 

ما بقَي” 2008.
�شحي���ح اأن ال�شاع���ر الأمركي ج���اك هر�شمان قد 
رح���ل عن عاملنا عن عمر يناه���ز الثمانية والثمانني 
عام���ًا، اإل اأنن���ا على ثقة تام���ة اأنه �شل���ك طريقًا “لن 
ياأخذه اإل اإىل طريق املجد، �شائرًا ومن�شدًا” � متامًا 

كما يقول يف ق�شيدته “طريق«.
عن العربي اجلديد

manarat

طبعت بمطابع مؤسسة  لالعالم 

والثقافة والفنون
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جاك هيرشمان.. منشدًا وسائرًا



 The Beat  وقد بزَغ هر�شمان �شاعرًا، مع جيل الِبيْت
Generation«... منت�ش���ف ال�شبعينات حدث حتول 
لدي���ه بعد اإن اأم�شى فرتة اثنت���ي ع�شرة �شنة يعمل يف 
ال�شحافة. اإذ تو�ش���ل اإىل اأن ) باإمكان الأدب والفن اأن 
يعطي ويغ���ر الكثر(. يقول يف ال�شع���ر: “هو �شالح 
حقيق���ي. انه �ش���الح روح���ي لتغير الع���امل. وطبيعي 
اأن تكون ق�شائدي ق�شائد ح���ب. اأجمل الأ�شياء قاطبة 
يف الع���امل ه���ي اأن تثّق���ف للح���ب”. وي���رى اأن اأعظ���م 
ال�شعراء هم ال�شتفزازيون، النبوئيون، وهو بح�شب 
م���ا كتب املرتج���م املغربي احلبيب الواع���ي “دافع عن 
مبادئ���ه ب�شرا�ش���ة بالرغم م���ن الفقر املدق���ع الذي دفعه 
اىل ال�شك���ن هو وزوجته يف غرف���ة وحيدة فوق مقهى 
وكان يتقا�ش���م ما يك�شبه مع رفاقه من �شعراء ال�شارع. 
�شع���ى هر�شمان من خ���الل ق�شائ���ده اىل ن�شر الوعي 
واإيق���اظ ال�شمر الأمركي وف�شح النظ���ام ال�شيا�شي 
القائم ال���ذي ورط الن�شان العادي يف �شباق متوح�س 
جتني اأرباحه كربي���ات ال�شركات الراأ�شمالية”. ويندد 
بالراأ�شمالي���ة فيعل���ق: “عالق���ات ال�شوق ه���ي نكو�س 
للمواطن تتج���اوز حدود البيع”. ث���م يعقب مو�شحا: 
“اأعن���ي بذلك كل م���ا ي�شاعد ال�ش���وق يف الدفع باجتاه 
البي���ع اإمنا هو من زي���ف الراأ�شمالية”. اجلميع اجتمع 
عل���ى نعته ب�”اجلن���ون” واحتقر ن�شاط���ه التحري�شي 
ال���ذي يع���ود اإىل زم���ن اآخ���ر واأدار ظه���ره ل�شراخ���ه 
اأج���ل العدال���ة وجتاهل من���ط حياته  “املزع���ج” م���ن 
املتق�شف���ة والتزاماته النبيلة ومبته ال�شادقة للفقراء 
وخ�شو�ش���ا موهبت���ه ال�شعري���ة الفري���دة. وال�شب���ب، 
هام�شيته الق�شوى وح�شوره القوي وجانبه ال�شعبي 
العاطف���ي وظهوره بو�شفه اأح���د مّلفات جيل “بيت« 

)Beat( الذي م�شى، كما يقول انطوان جوكي...
ولد هر�شم���ان عام 1933 يف مدين���ة نيويورك ون�شاأ 
يف برونك����س. ُع���رف مبزجه ال�شيا�ش���ة بال�شعر، وهو 
يوزعون  ع�ش���و يف جماعة “�شعراء ال�ش���ارع” الذين 
يف  امل���اّرة  عل���ى  املطبوع���ة  الأ�شع���ار  م���ن  �شفح���ات 
ال�شوارع. اأ�شه���م يف ت�شكيل رابطة الكتاب الي�شاريني 
يف �ش���ان فران�شي�شك���و، وحظ���ي بلق���ب اأم���ر �شعراء 
هذه املدينة عام 2006... اعت���ربه الفرن�شيون �شاعرًا 
�شيوعيًا م���ن الطراز الأول، كما اأن�ش���اأ عالقة دائمة مع 
فريق البيتل���ز و�شائر الع�شب���ات الي�شارية الأمركية، 
وطالب ال�شعراء والفنانني بالتوحد وت�شكيل ما ي�شبه 

ثقافية«. “اأممية 
دّر�س هر�شمان يف جامع���ة لو�س اأجنلي�س. ومن بني 
طلبته املغني وال�شاعر جي���م موري�شون موؤ�ش�س فرقة 
ُط���رد م���ن الكلية لأّن���ه وهب طلبته  “ذا دورز”. وق���د 
اأع���دادًا عالية تتيح لهم الإفالت من الإنخراط يف حرب 
فيتنام. هجر التدري����س يف اجلامعات، ورف�س الن�شر 
يف املوؤ�ش�ش���ات الت���ي ت�ش���ر م���ع التي���ار الع���ام، فكان 

يطب���ع على نفقته 150 ن�شخة، اأو ين�شر لدى دور ن�شر 
ي�شارية �شغرة.

م���ن اأعماله: “الأمركي���ون” 1960، “لريبو” 1976، 
“اخلط���وط الأمامي���ة” 2002، “كّل ما تبّقى” 2008. 
الرو�شي���ة والفرن�شي���ة والأملاني���ة  ع���ن  اأعم���اًل  ترج���م 
والفييتنامي���ة  والإ�شباني���ة  والإيطالي���ة  واليوناني���ة 

و�شواها.
  

ق�شيدة من جاك ِهر�شمان :
اأْن�َت َت��عِرُف م�ا اأق��وُل

كم من اأبناء وبناِت
كِل املئاِت من الرجال والن�شاء يف الكونغر�س

يحاربون يف العراق ؟ اثنان .
ح�شنًا ، اإنه جَلي�ٌس تطوُّعّي

ال�شفق���ات  ذوو   ، ون�ش���اوؤه  الكونغر����س  ورج���اُل 
وال�شتثمار اخلا�س

معظُمهم ذوو ماليني . اأنت تعرف ما اأقول .
لي�س على اأولدهم اأن ياأخذوا غ�شياًل ع�شكريًا

لأنهم مّت�شخون بالعن�شرية
مرَتمون مبخافة ال�شجن

مط���اَردون بالبوؤ����س ، مثل ال� 20باملائ���ة من الأمركيني 
الأفارقة يف القوات امل�شلحة

)الأمركي���ون الأفارق���ة ميثل���ون 12 باملائ���ة فق���ط م���ن 
ال�شكان (

اأو مثل ن�شبة الالتينيني الثقيلة
والفقراِء البي�س اأي�شًا

يتلّقون الأوامَر ، ويحاربون يف بالٍد
ن�شُف �شكانها اأطفاٌل يف اخلام�شة ع�شرة اأو اأقّل .

اأنت تعرف ما اأقول .
اأّم�ا اأنا ، فاملفرَت�س يفَّ اأن اأكون وطنيًا

����ُد اندفاعَة ال�شيطرة على الع���امَل من جانب ع�شابة  اأوؤينِّ
روؤو�س املوت

الطافية يوميًا مع كل ف�شادها الأخالقي
على قنوات ياأ�شنا .

الرعُب النووي اأيقَظ الإله من موته ،
واحلروُب املقد�شُة تتالحُظ يف خ�شّم اأكاذيبها  ،

بينما الأطفاُل هنا ، والأطفاُل هناك
مطحون���ون حت���ى ع���روِق ابت�شاماتهم الربيئ���ة التي ل 

تزال ممكنًة .
ويف روؤو�شهم ال�شغرة

يف عتباتهم
وفرا�شهم

يتمنون لو دفنوك اأيها القاتل اخل�شي�س
جزاَء ما ارتكبَته بحّق الأطفال الذين اآذيَت��هم ،

ول�شوف ُيهيلون و�َش��خًا �شعيدًا على جثتك .
اأيها ال�شيد الرئي�س . اأنت تعرف ما اأقول !

رحيل الشيوعي األميركي جاك هيرشمان.. 
شاعر الحياة اليومية

رحل الشاعر االميركي جاك هيرشمان )-1933 2021(، له أكثر من خمسين كتابًا منشورًا كما أنه ناشط 
معروف بمناهضته لكل الحروب ومدافع شرس عن الحقوق والحريات في الواليات المتحدة والعالم. 
لما كان في التاسعة عشرة من عمره أرسل بعض قصائده إلى الروائي إرنست همنغواي الذي أجابه 

في رسالة يقول فيها “ال يمكنني إعانتك يا ولد، فأنت تكتب أحسن مني لما كنت في التاسعة عشرة 
من عمري، ولكن المشكلة أنك تكتب مثلي وهذا ليس بجريمة، غير أنك لن تذهب بعيدا بهذا”. كان 
شاعرًا سياسيًا وال ينكر التهمة. يسأله مذيع في لقاء تلفزيوني عن البروبغندا فيكون رده أن الكلمة 

ليست سلبية عنده وال تزعجه وأن الجميع في الواقع يقومون ببروبغندا. يقول للمذيع: “قمت بكثير من 
البروبغندا للحب«.


