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كانت أمي صغيرة من دخان أسود،
حملتني مقمطًا فوق المدن المحترقة،

كانت السماء مكانًا أوسع وأشد عصفًا من أن 
يلعب فيها ولد

وقد التقينا بكثير من أولئك الذين يشبهوننا
جميعهم كانوا يحاولون ارتداء معاطفهم بأيٍد 

صنعت من دخان.
كانت السماوات السحيقة مفعمة بآذان 

منكمشة صماء بداًل من النجوم.

هذا مقطع افتتاحي من قصيدة للشاعر تشارلز سيميك 
ال���ذي ترج���م مجموعته الش���عرية »العال���م ال ينتهي« 
الش���اعر والمترجم الس���وري أحمد م. أحمد، ونش���رتها 
الهيئة العامة في وزارة الثقافة الس���ورية في دمش���ق 

مطلع هذا العام.

من هو سيميك؟
ه����و يوغ�ص����ايف االأ�صل، هاج����ر اىل الوالي����ات املتحدة يف 
اخلام�ص����ة ع�ص����رة من عمره، فنال����ت اأعماله هن����اك »بلوز ال 
ينته����ي« و»اأن تخ����رج القط����ة ال�ص����وداء«، و»فن����دق االأرق«، 
جوائ����ز عديدة من بينها جائ����زة بوليتزر 1990 عن الكتاب 
ال����ذي ترجمه اأحم����د. لكنه ن����ال اأي�صًا جائ����زة موؤ�ص�صة ماك 
اآرث����ر يف الع����ام 2007. ه����و يكتب باالنكليزي����ة لكنه يعتمد 
عل����ى جتربته الذاتية يف بلغراد مدينته االأوىل التي مزقتها 
احل����رب، و�ص����اغ من �صوره����ا ق�صائد تدور ح����ول اخلراب 
املادي والروحي يف هذا الع�صر. ولد ت�صارلز �صيميك يف 9 
ماي����و 1938 يف بلغراد، ول����ه اأكرث من 60 كتابًا موزعة بني 
ال�صع����ر والنرث والرتجمة. نال العديد م����ن اجلوائز اآخرها 
اختياره م�صت�ص����ارًا لاأكادميية االأمريكية لل�صعر وح�صوله 
عل����ى لق����ب اأمري �صع����راء اأم����ريكا ل�صن����ة 2007. وهو يعمل 

اأ�صتاذًا للغة االإنكليزية يف جامعة نيوهامب�صري.

ناٍج من الحرب
الكات����ب لي����ام ريكت����ور يقول عن اأعم����ال �صيمي����ك انها ت�صل 
ال�صف����اء واالأ�صال����ة التي مل يدركها اأحد م����ن معا�صريه. اأما 
فيكت����ور كونتو�صك����ي ف����ريى اأن اجناز �صيمي����ك يعترب اأحد 
اأهم التجارب ال�صعرية املتاأ�صلة يف القرن الع�صرين. وكتب 
بيرت �صتيت ان �صيمي����ك اأم�صى العقد االأول من حياته كناٍج 
من احلرب العاملية الثانية يف اأوروبا ال�صرقية، وذلك بعدما 
اأم�ص����ى �صن����وات عم����ره االأوىل يف بلغ����راد واأجلت احلرب 
عائلت����ه مرارًا هرب����ًا من الق�صف الع�صوائ����ي. وكان ال�صاعر 
ق����د قال يف اإحدى لقاءاته على موقع بورتاند ريفيو »هتلر 
و�صتالني كانا وكيل����ي �صفري«، لي�صتمر جو العنف والياأ�س 
بع����د احلرب التي اأرغمت والده على مغ����ادرة بلغراد للعمل 
يف اإيطالي����ا، وحاول����ت والدت����ه م����رارًا اأن تلح����ق ب����ه لك����ن 
ال�صلطات اأعادتها املرة تل����و املرة اإىل اأوروبا ال�صرقية فيما 

كان ابنها �صيميك هناك.
يف اخلام�ص���ة ع�صرة من عمره رتبت والدته اأمر �صفره اإىل 
باري�س وبعد �صنة ق�صاها يف درا�صة االإنكليزية يف مدر�صة 

م�صائي���ة، اإىل جانب ح�صوره درو�ص���ًا يف مدر�صة فرن�صية 
حكومي���ة نه���ارًا، اأبح���ر �صيمي���ك اإىل اأمريكا حي���ث اأعيد مّل 
�صمل العائلة هناك. وانتق���ل مع عائلته اإىل مدينة �صيكاغو 

حيث اأكمل درا�صته ال�صنوية يف ال�صواحي.

الشعر والفتيات والجاز
اأوىل اهتمام���ًا خا�ص���ًا بال�صعر، واأو�صح الحق���ًا اأن ال�صبب 
الرئي�ص���ي الذي دفع���ه ال�صتك�صاف هذا الف���ن هو رغبته يف 
لق���اء الفتيات. وبني �صغف مبّك���ر اآخر هو �صغفه مبو�صيقى 
اجل���از التي اأحبها - ويق���ول انه �صمعها للم���رة االأوىل يف 
موق���ع ع�صكري اأمريكي يف اإيطاليا - ُن�صرت اأوىل ق�صائده 
ع���ام 1956 عندما كان يف ال�21 م���ن عمره. ويف اخلام�صة 
والع�صري���ن �صرع بكتابة رواية ندم الحق���ًا على كتابتها »ال 
ب���د اأن تك���ون على درجة م���ن احلماقة لتكت���ب رواية واأنت 
يف الع�صري���ن. اأتذك���ر انني كتب���ت احلبك���ة الروائية ويف 
ال�صفحة 55 توقفت الأن االأفكار نفدت مني«، يقول �صيميك.

الريفية والفولكلور
ب���ني عام���ي 1961 و 1966 التح���ق باخلدم���ة الع�صكري���ة 
يف اأم���ريكا وكت���ب العدي���د م���ن الق�صائ���د الت���ي اأتلفه���ا. 
اأم���ا اأوىل جمموعات���ه ال�صعري���ة املكتمل���ة فعنوانه���ا »ماذا 
يق���ول الع�ص���ب«، وق���د ن�ص���رت يف الع���ام 1967 باللغ���ة 

االإنكليزي���ة، التي اأخذ يرتج���م اليها نتاج عدد من ال�صعراء 
اليوغ�صافيني.

وق���د الحظ اأحد النق���اد اأن جوهر �صعر �صيمي���ك املبكر هو 
اأوروب���ي ريفي اأكرث مما هو اأمريك���ي وح�صري. فاأروربا 
الو�صط���ى الغاب���ات وبحريات امل���اء واآالت املزارعني، هي 
م�صدر عامله ال�صعري. ث���م ان بع�س ق�صائده تعك�س نزعة 
�صوريالي���ة وميتافيزيقي���ة، بينما تعر����س بع�س ق�صائده 
االأخ���رى لوح���ات واقعية كاحلة من العن���ف والياأ�س، لكن 
ناق���دًا فني���ًا اآخر ي���رى اأن ج���ذر ق�صائ���ده الرئي�صي يذهب 
عميقًا يف الفولكلور االأوروبي. وهناك من رّد تهكميته اإىل 
يوغ�صافي���ا. ذل���ك ان ما�صي اأوروبا الو�صط���ى وال�صرقية 
ينب����س يف عروق���ه. جتارب احل���رب يف طفولت���ه والفقر 
واجلوع تكمن خلف كث���ري من ق�صائده على ما يوؤكد بيرت 
�صتي���ت، معت���ربًا اأن اأث���ر االأنظم���ة ال�صيا�صي���ة القمعية يف 
حي���اة االن�صان العادية هو ما ي�صكل ع���امل �صيميك املخيف 

والغام�س والعدواين.

عالم الشتاء والنأي
منذ عام 1973 دّر�س �صيميك االإنكليزية والكتابة االإبداعية 
والنق���د يف جامع���ة ني���و هامب�ص���ري يف الوالي���ات املتحدة 
االأمريكي���ة. وه���ي الوالية اململ���وءة باالأمكن���ة النائية عن 
الطرق التي متتد �صتاءاته���ا لت�صعة اأ�صهر، ويقول �صيميك 

اإن �صبيتها الفقراء ميتلك���ون حيوات جوانية وانطوائية 
الأن لي����س ثمة م���ا يفعلونه هن���اك �صوى اإمع���ان النظر يف 
ذواتهم الداخلية. وعلقت ديانا انغلمان باأن �صوت �صيميك 
ال�صع���ري مزدوج ينط���ق باالأمريكية وباملنف���ى. فق�صائده 
تق���وم بتو�صي���ل ثنائي���ة املنف���ى يف خ�صو�صيته���ا، فه���ي 
يف الوق���ت نف�ص���ه بيان اأ�صي���ل عن احل�صا�صي���ة االأمريكية 

املعا�صرة وتقرتح جمازًا ملا هو �صامت واأجنبي.

قبلة وهراوة وابتسامة
كت���ب �صيمي���ك م���رة »عندم���ا تب���داأ بتدوي���ن الكلم���ات على 
ال�صفح���ة �صتت���والك حال���ة من التداع���ي لتق���ول يف �صرك 
فج���اأة: يا اإلهي كي���ف دخل هذا يف راأ�صي، مل���اذا هو مدّون 
عل���ى ال�صفح���ة؟ وم���ا اأفعل���ه ه���و اأن اأم�ص���ي اإىل حي���ث 

ياأخذين«.
املرتج���م وال�صاع���ر ال�صوري اأحم���د م. اأحمد كت���ب مقدمة 
طويل���ة لرتجمته ق�صائد �صيميك، معت���ربًا ان يف عامل هذا 
ال�صاع���ر »تنتظرك قبلة اأو هراوة اأو ابت�صامة من �صخافات 
املجتم���ع اأو ذك���رى مروع���ة كاحل���ة م���ن احل���رب العاملي���ة 

الثانية«.
واحلق ان ترجمة اأحمد لهذه املجموعة ال تقل �صعرية عنها 

يف لغتها االأ�صلية.
عن �صحيفة القب�س

عالم تشارلز سيميك الذي ال ينتهي..
أنديرا مطر
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كلب يحاول اأن يخط ق�صيدة عن �صر نباحه،
هذا اأنا يا قارئي العزيز!

وحينما حاولوا اأن يركلوين من املكتبة
حذرتهم باأن يل موىل خفيا وقويا

وبرغم ذلك ظلوا ي�صحلوين على الأر�س من ذنبي.
هكذا كتب ال�ص���اعر الأمريكي يوغ�ص���ايف الأ�صل ت�صارلز �صيميك 
يف اأح���دث دواوين���ه، ثم ح���دث اأن غ���رت املكتبة راأيه���ا، وراأت اأن 

جتعل من �صيميك اأمرا لل�صعراء الأمريكيني.
اثنت���ان  كتب���ت   2007 لع���ام  اأغ�صط����س  م���ن  الث���اين  يف 
م���ن كربي���ات ال�صح���ف االأمريكي���ة هم���ا نيوي���ورك تاميز 
ووا�صنط���ن بو�صت تزفان اإىل ع�ص���اق ال�صعر يف الواليات 
املتح���دة، وع�ص���اق ت�صارل���ز �صيمي���ك � اأين يكون���ون � خرب 
تكرمي���ه باأرفع ما ميكن الأمريكا اأن تكرم به اأحد �صعرائها: 
اإم���ارِة ال�صع���ر االأمريكي. كتب���ت نيويورك تامي���ز عنوانا 
يق���ول: »ت�صارل���ز �صيمي���ك ال�صوري���ايل ال�ص���وداوي اأمريا 
لل�صع���راء«، فيما احتاجت وا�صنط���ن بو�صت اإىل عنوانني: 
الرئي�ص���ي منهم���ا ه���و »�صاع���ر ال�صع���ب« � ال اأع���رف كي���ف 
ق���راأ �صيميك ه���ذا العن���وان � اأم���ا العنوان الفرع���ي فيقول 
"�صارلز �صيميك اأمريا لل�صعراء". رمبا تبدو �صيغة »اأمري 
ال�صع���راء« عربي���ة اأكرث مما ينبغ���ي للقب اأمريك���ي، ولكن 
الرتجم���ة احلرفية اأو القامو�صية ال تبتع���د كثريا عن هذه 
الرتجم���ة الت���ي نوؤثرها. فالرتجمة احلرفي���ة هي »ال�صاعر 
ج« وهو �صيء يوح���ي بجال امللك واالإم���ارة. ثم اإن  املت���وَّ
اللق���ب نف�ص���ه ماأخوذ عن تقلي���د بريطاين مُين���ح مبوجبه 
ه���ذا اللق���ب ل�صاع���ر ي�صبح »�صاع���ر الباط امللك���ي«، هكذا 
كان تي���د هي���وز وفيليب الرك���ن وهكذا هو اآن���درو مو�صن 
الي���وم، ون�صبة ال�صاعر اإىل الباط امللك���ي اأي�صا مت�صمنة 

يف »�صيغة »اأمري ال�صعراء« التي نوؤثرها.
اأمري ال�صعراء االأمريكيني لق���ب تخلعه مكتبة الكوجنر�س 
االأمريكية على �صاعر تختاره ليكون م�صت�صارا �صعريا لها، 
وال تطالب���ه باأي �صيء � با�صتثن���اء اأم�صيتني �صعريتني � يف 
مقابل خم�ص���ة وثاثني األف دوالر يح�صل عليها على مدار 
عام واليته القابل للتجديد. ومع اأن لقب اأمري ال�صعراء هذا 
مل يظه���ر اإال يف عام 1987 اأي منذ خم�صة ع�صر عاما فقط، 
اإال اأن وظيفة امل�صت�صار ال�صعري ملكتبة الكوجنر�س اأ�صبق 
م���ن ذل���ك بكث���ري، اإذ اإن هناك �صبع���ة وع�صري���ن م�صت�صارا 
�صعري���ا للمكتبة قبل ا�صتحداث هذا اللقب. ومع اأنه ال تكاد 
توج���د تكليفات الأم���ري ال�صع���راء، اإال اأن العرف جرى على 
اأن يختار اأمراء ال�صعراء م�صاريع يتبنونها لرتويج ال�صعر 
ودعم���ه يف اأمري���كا. هكذا فعل بيل���ي كولينز يف م�صروعه 
»�صع���ر 180« الذي ال يزال م�صتمرا بعد �صنوات من انتهاء 
والي���ة كولين���ز حيث ال ي���زال بو�ص���ع الطلب���ة االأمريكيني 
اأن يطالع���وا يف موق���ع عل���ى االإنرتن���ت ق�صي���دة اأمريكية 
معا�ص���رة يف �صب���اح كل ي���وم درا�ص���ي، وهك���ذا فع���ل ت���د 
ك���وزر يف م�صروعه »احلياة االأمريكي���ة �صعرا« وهو اأي�صا 
م�ص���روع م�صتم���ر اإىل االآن، يق���دم يف ع�ص���رات ال�صح���ف 
االأمريكي���ة عم���ودا اأ�صبوعي���ا يحت���وي ق�صي���دة اأمريكي���ة 
امل�صم���ون الأحد ال�صعراء االأمريكيني مع قراءة موجزة من 
كوزر. وهك���ذا فعل يف العام املا�ص���ي دونالد هول اإذ نظم 
بالتع���اون مع اأمري �صعراء بريطانيا اآمدرو مو�صن �صل�صلة 
م���ن االأم�صيات ال�صعري���ة العابرة لاأطلنط���ي. وهكذا فعل 
كثريون من اأم���راء ال�صعر االأمريكي���ني الذين اختاروا من 
امل�صاري���ع ما راأوا فيه املقدرة عل���ى تو�صيع جزيرة ال�صعر 
وو�صله���ا بالع���امل املحيط. واأخ���ريا �صيمي���ك. الذي كتبت 
اإليه اأهنئه واأ�صاأله عن امل�صروع الذي يتبناه فاأجاب قائا: 
�صاأل���زم البي���ت واأكت���ب ق�صائد«. وم���ع اأين �صحك���ت اأول 
االأم���ر، اإال اأنني تبينت اأن هذا امل�صروع هو اأكرث ما ينبغي 

اأن نتوقعه حينما يتقلد اإمارة ال�صعر، �صاعر.
يبل���غ ت�صارل���ز �صيمي���ك م���ن العم���ر ت�صع���ة و�صت���ني عاما، 
ول���د يف بلج���راد بيوغ�صافي���ا ع���ام،1938 وهاج���ر اإىل 
الوالي���ات املتحدة مع اأ�صرته وهو يف ال�صاد�صة ع�صرة من 

عمره، وب���داأ كتابة ال�صعر باالإجنليزية بع���د �صنوات قليلة 
م���ن اإتقانه للغ���ة. يقول �صيمي���ك: بداأت كتاب���ة ال�صعر حني 
الحظ���ت اأن اأح���د اأ�صحاب���ي يف املدر�ص���ة الثانوية يجتذب 
اأحلى البنات بكتابته ق�صائ���د عاطفية. ويقول اأي�صا: حني 
ب���داأت كتابة ال�صع���ر كانت الفتيات الات���ي اأردت اأن اأريهن 
ق�صائ���دي اأمريكيات. وذهلت الأنه مل يكن من املمكن قط اأن 
اأكت���ب بلغت���ي االأ�صلية. بهذه الب�صاط���ة يتعامل �صيميك مع 
حال���ة قد ترق���ى اإىل م�صت���وى العجائب. �صحي���ح اأن اللغة 
االإجنليزي���ة ق���د اأنتجت اأدبا عل���ى اأيدي اأدب���اء مل تكن � اأي 
االإجنليزي���ة � لغته���م االأم، اإال اأن ذل���ك االأدب كان يف االأغلب 
روايات وق�ص�ص���ا كما هو احلال عن���د نابوكوف وكونراد 
على �صبيل املث���ال، اأما اأن ت�صبح اللغة �صعرا على يد �صاعر 
مل ين�ص���اأ على ه���ذه اللغة، ومل تهدهده اأم���ه بها، ومل ينطق 
به���ا يف اأحامه، فتلك حالة ن���ادرة. ولكن �صيميك ال يتوقف 
كث���ريا ليحاول تف�صري ه���ذه احلالة، اإذ اإنه فيم���ا يبدو كان 
اأك���رث ان�صغ���اال باإنتاج اأكرث من ع�صري���ن ديوانا، واأكرث من 
ي ومنها  ِ ريرَ اأربعني كتابا منها م���ا هو نقدي ومنها ما هو �صِ
ترجم���ات ل�صع���راء م���ن اأوروب���ا ال�صرقية لع���ل اأبرزهم هو 
فا�صك���و بوب���ا الذي ترج���م �صعدي يو�صف بع�ص���ا قليا من 

�صعره القابل للرتجمة.
كم���ا كان �صيميك م�صغوال اأي�صا بكتابة تلك املقاالت البديعة 
التي تظه���ر بني احلني واالآخر يف ملح���ق نيويورك تاميز 
لعرو����س الكت���ب، وه���ي املق���االت الت���ي يقدم م���ن خالها 
�صيمي���ك �صع���راء وكتاب���ا واجتاه���ات يف الكتاب���ة والف���ن 
والفل�صف���ة بروؤى طازج���ة متنح لكل هوؤالء حي���اة جديدة. 
هكذا فع���ل �صيميك موؤخرا مع اإليزابث بي�صوب، ومن قبلها 
م���ع الدادية، وم���ع جمربوفيت�س، ب���ل ومع اأقران���ه واأبناء 
جيله مثل بيلي كولينز وجيم�س تايت ورا�صل اإد�صن. ويف 
كل ذل���ك ينطلق �صيميك بدافع م���ن حب حقيقي ال ي�صدر اإال 
عن روح كبرية. ولي�س اأدل على ذلك من قوله يف ابن جيله 
ال�صاع���ر الفذ املهم�س را�ص���ل اإد�صن: لو ج���از لليوتوبيا اأن 

تتحقق، فلن يكون اأمري �صعرائها اإال را�صل اإد�صن.
يف البي���ان الذي اأعلن به اأم���ني مكتبة الكوجنر�س تن�صيب 
�صيميك اأمريا لل�صعراء، قال اإنه »من ال�صعب للغاية و�صف 
�صيمي���ك، وتلك ميزة كربى«. ولكن �صيمي���ك اأعفاه من هذه 
املهم���ة فو�صف نف�ص���ه لنيويورك تاميز موؤخ���را بقوله »اأنا 
�صاع���ر مدينة، فلقد ع�ص���ت عمري كله يف املدن، اللهم اإال يف 
ال�صن���وات اخلم����س والثاث���ني االأخ���رية! «. اأي منذ توىل 
من�صب���ه االأكادميي وب���داأ تدري�س االإجنليزي���ة يف عدد من 
اجلامع���ات االأمريكي���ة، اأما قبل ذلك فقد عم���ل بائعا للكتب، 
والقم�ص���ان، واأمين���ا ملكتب���ة، وكان يف االأ�صا����س يري���د اأن 
يح���رتف الر�صم اإىل اأن اأدرك اأن���ه "لي�س موهوبا يف ذلك". 

يق���ول �صيميك اإن �صاغل���ه ال�صعري الرئي�ص���ي هو التاريخ. 
"اأنا اأقرب اإىل منتج من منتجات التاريخ. هتلر و�صتالني 
هم���ا وكي���ا �صفرياتي، ولوال وجودهما رمب���ا كنت ق�صيت 

طول عمري مقيما يف ال�صارع نف�صه الذي ولدت فيه«.
وعندما �صاألته نيوي���ورك تاميز عن دور ال�صعر يف الثقافة 
�صخ���ر من ال�ص���وؤال قائا »اإن ه���ذا ال�ص���وؤال يذكرين كثريا 
ب�صب���اب ال�صيوعيني حينما كان���وا يف موؤمتر كبري للحزب 
يت�صاءلون عن دور الكاتب«. ولو طالعت حمررة نيويورك 
تاميز كت���اب �صيميك »العراف العاطل« لعرفت اأنه "بال�صعر 
وحده، ميكن االإن�صات لعزلة االإن�صان يف تاريخ االإن�صانية 

كله، واإن كل �صعراء التاريخ � بهذا املعنى � معا�صرون«.
رمب���ا مل يبق ل���دى اأمريكا الي���وم ما تعطي���ه ل�صيميك الذي 
اأعطاه���ا الكثري م���ن ال�صعر. فق���د ح�صل من قب���ل على عدد 
كب���ري من اجلوائ���ز �صواء ك�صاع���ر اأو كمرتج���م، ولعل اأهم 
ه���ذه اجلوائز ه���ي جائزة بوليتزر ع���ام 1990 عن ديوانه 
»الع���امل ال ينتهي« والذي ترجمه كاتب هذه ال�صطور ون�صر 
اأغلبه يف ع���دد حديث من جملة نزوى، وهو الديوان الذي 
حظ���ي برتجمة اأخرى اإىل العربية قدمه���ا ال�صاعر االأردين 
حت�ص���ني اخلطي���ب يف جمل���ة الكرم���ل، كما حظي���ت بع�س 
ق�صائ���ده برتجمة م���ن الناق���د ال�صوري �صبح���ي حديدي. 
وم���ن هذا الديوان، ومن ترجمة كات���ب هذه ال�صطور نقدم 
هن���ا خمتارات م���ن ق�صائ���د �صيمي���ك النرثية، احتف���اء منا 
ب�صاعر ومثقف ومرتج���م وناقد جدير باأن نحتفي به وباأن 

نعرفه.

النهر ينسى أحيانًا ويجري إلى الوراء

1
بلغن���ا من الفقر اأين ا�صط���ررت اإىل اأخذ مو�صع الُطعم يف 
م�صيدة الفئران. ووحدي يف القبو، كنت اأ�صمع اأ�صواتهم 
تهم  وه���م يذرع���ون الطابق االأعل���ى، ويتحرك���ون يف اأ�صرَّ
ويتقلب���ون. قال يل الفاأر وهو يقر�س اأذين »يا لها من اأيام 
�ص���ر ع�صيبة«. ومرت �صن���ون. ولب�صت اأم���ي معطًفا ياقته 
مك�ص���وٌة بفراء قطٍة ظلت تتح�ص�صه���ا اإىل اأن اأ�صاء �صررها 

القبو.

2
اأنا اآخر اجلنود النابليونيني، بعد قرابة مائتي عام ال اأزال 
اأن�صحب م���ن مو�صكو. وعلى جانب���ْي الطريق �صجر بتوال 
. تريد املراأة العوراء اأن تبيعني  اأبي����س ووحٌل اإىل ركبتيَّ
دجاج���ة، ولي�س على ج�صمي قطعة من ثياب. ي�صلك االأملان 
. والرو����س ي�صلك���ون ثالث���ا ويلوحون  طريق���ا واأن���ا اآخ���ررَ

مودعني. مع���ي ح�صاٌم للمنا�صبات. اأق����س به �صعري الذي 
يبلغ طوله االآن اأربعة اأقدام.

3
حواديت االأ�صب���اح مكتوبة مثل املعادالت اجلربية. اإميلي 
ال�صغ���رية مرعوب���ة اأم���ام ال�صب���ورة. تبدو ح���روف ال� ظ 
ان���ة يف الليل الدام����س. واملعلم يريده���ا اأن مترَّ  كاأنه���ا جبَّ
بينه���ا بقطعة الطبا�صري. حب�س االأطف���ال جميًعا اأنفا�صهم. 
اأ�صدرت الطبا�ص���رية البي�صاء �صريًرا وحيًدا بني عامتي 

الزائد والناق�س، ثم �صاد ال�صكون من جديد.

4
ال�صخ���رة م���راآٌة ال تعم���ل بكف���اءة. ال �ص���يء فيه���ا �ص���وى 
الغ�ص���اوة. غ�صاوتك اأم غ�صاوتها، من ي���دري؟ يف ال�صمت 

يكون لقلبك �صوت �صر�صور اأ�صود.

5
يخط���و امليت نازال من عل���ى املق�صلة. يحم���ل حتت ذراعه 

ه الذبيح. راأ�صرَ
�صجر التفاح مزهر. واملي���ت ي�صق طريقه اإىل حانة القرية 
واجلميع ي�صاهدون. هنالك ي�صحب كر�صًيا ويجل�س جنب 
من�صدة ويطلب زجاجتي جعة، واحدًة له وواحدًة لراأ�صه. 
مت�ص���ح اأمى يديها يف املريلة وتقوم عل���ى خدمته. ما اأ�صد 
اله���دوء يف الع���امل. ميك���ن للم���رء اأن ي�صمع النه���ر، الذي 

اأحيانا ما ين�صى يف غمرة ارتباكه، ويجرى اإىل الوراء.

6
هذا زمان ال�صعراء ال�صغار مقبٌل. مع ال�صامة يا ويتمان، 
وي���ا ديكن�صن، ويا فرو�صت. ومرحب���ا بكم يا من لن ترتدد 
اأ�صماوؤك���م خ���ارج نط���اق اأ�صركم ال�صغ���رية، الله���م اإال اإذا 
جتاوزت���ه اإىل واحد اأو اثن���ني من اأق���رب االأ�صدقاء الذين 
يتجمع���ون بعد الع�ص���اء على اإبري���ق نبيذ اأحم���ر قوي... 
بينم���ا االأوالد ينع�ص���ون متذمري���ن م���ن ال�صو�ص���اء التي 
حتدثه���ا واأن���ت تنب�س يف اخلزان���ات باحثا ع���ن ق�صائدك 
القدمية، خائفا اأن تكون زوجتك رمتها مع خملفات الربيع 

املا�صي.
اجللي���د ي�صقط، هك���ذا يقول واح���ٌد حانت من���ه نظرة اإىل 
اللي���ل املعت���م، ثم يلتف���ت هو االآخ���ر اإليك واأن���ت تتهياأ كي 
تق���راأ بطريقة �صب���ه م�صرحية، وبوجه اآخ���ٍذ يف االحمرار، 
لرَت���ك الغرامي���ة الت���ي ال تع���رف اأن اآخ���ر مقط���ع فيها،  مطوَّ

�صائٌع، وال اأمل يف العثور عليه.
عن �صحيفة ُعمان 2007/08/22

"بالشعر وحده يمكن اإلنصات لعزلة اإلنسان"
أحمد الشافعي
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رحل تشارلز سيميك عن 84 عامًا، قد يبدو الموت 
خبرًا مألوفًا لعامة الناس، لكّن فجيعة الشعر تكمن 
في موت الشعراء، السيما من هم بمنزلة سيميك، 

أولى ترجماتي له كانت عام 2012، وبعد ذلك استمرت 
قراءتي له وتواصلي الخجول معه، لذلك سأحتفي 
بذكراه هنا، عبر نشر مجموعة من النصوص التي 

ترجمتها في أوقات متفاوتة.

اأحبُّ �صيمي���ك الأ�صباٍب ذاتية جتعلني قريب���ًا من ن�صو�صه 
ال�صعري���ة، وتل���ك االأ�صب���اب هي ذاته���ا التي قادت���ه اىل اأن 
يك���ون �صعره ولي���د التجارب الت���ي عا�صها اأو م���رت عليه، 
ب���دءًا من هجرته �صحب���ة والدته اىل اأمري���كا، وذلك يعني 
ف�ص���اًء لغوي���ًا جدي���دًا علي���ه اأن يغام���ر يف ال�صباح���ة اأو 
ال�صياح���ة يف اأمواج���ه، مغرتب���ًا ع���ن لغ���ة م�صق���ط راأ�صه، 
االأم���ر الث���اين ه���و االنخ���راط يف اخلدم���ة الع�صكرية يف 
اجلي����س االأمريكي �صاّب���ًا، وهو نوع من االإك���راه الق�صري 
الذي تفر�صه قوانني اخلدمة االلزامية، وما ي�صاحب هذه 
اخلدم���ة بالن�صبة ملهاجر، من �صراع���ات نف�صية بني الوالء 
للوط���ن االأم والوطن احلا�صنة، وال�صمت االجباري الذي 
ق���د يكون من هو مبثل �صيميك عانى منه تبعًا لوعيه املبكر 
و�صاعريت���ه املبكرة، كذلك اأجُد فيما عاناُه �صيميك من ع�صر 
يف احلي���اة وفق���دان �صكينة معي�صة جعل���ه يتنقل بني مهٍن 
كث���رية لتاأم���ني قوت اأيام���ه، اأجد فيه عامًا اآخ���ر اأ�صهم يف 
تن���ّوع موا�صيع ق�صيدت���ه، االأمر الذي جع���ل بع�س النقاد 
ي�صنف���ون بع����س ق�صائ���ده �صم���ن ال�صع���ر اليوم���ي الذي 
التفا�صي���ل ال�صغ���رية وي�صع���ل يف اهابه���ا روح  يلتق���ط 
ه���ا روح �صيميك التي الميكُن �صرب اأغوار لغتها  ال�صعر، لكنَّ
بال�صهول���ة التي متتاز به���ا الق�صيدة اليومي���ة، فهو اأ�صتاذ 
لغ���ة، وميكنني االعرتاف كذلك اأنَّ ماق���ادين ملحّبة �صيميك 
ب�ص���كل اأعمق هو بع���ُد ق�صائده عن احل�ص���و اللغوي الذي 
متتاز به بع�س ق�صائد من جايلوه من ال�صعراء، رمّبا مليل 
�صخ�ص���ي اىل الق�صيدة التي حتمُل مع���اين م�صّللًة ت�صلح 
لتاأوي���ات متعددة بعي���دًا عن �صمة التطوي���ل الذي ياأخذك 
يف رحل���ة متعبة المعن���ى لها، من اأج���ل الو�صول اىل قلب 
املعن���ى، ويف النهاية اأج���دين م�صدودًا الي���ه �صاعرًا كبريًا 
يعم���ل بدون �صخ���ب اأو �صجيج، بي���درَ اأن ق�صيدته مت�صي 
���ه انت�صار املرء  بعي���دًا لتوق���ظ الغافلني عن اجلم���ال... اإنَّ
حني تك���ون حياته دافعًا لر�صم �ص���ورة اأخرى حلياته عرب 

الناأي بذاته عن االّدعاء..
كيف يعمل املوت.. ؟

ال اأحدرَ يعلم
يف اأيِّ يوم طويل �صيحّط رحاله

الزوجُة الوحيدة دائمًا
تكوي غ�صيلرَ املوت

البناُت اجلميات
يقمن باأعداد طاولة ع�صاء املوت

اجلرياُن يلعبون الورقرَ يف الِفناء اخللفي

اأو يكتفون باجللو�س على العتبات
ليحت�صوا البرية
ويف غ�صون ذلك

ويف جزٍء غريب من املدينة
يبحث املوُت عن اأحٍد ي�صعل ب�صكٍل رديٍء.

غري اأن العنوانرَ م�صّلٌل نوعًا ما
وحتى املوت مل ي�صتطع االإهتداء اإليه

بني تلك االأبواب املقفلة جميعها
وحيث ي�صرع املطر بالهطول

يف ليلٍة عا�صفة
هكذا

ميوُت بدون حتى جريدة تغطي راأ�صه
ال مبن يغيثه ودومنا قطعة نقدية متكنه باالت�صّ

متثاقًا يتعّرى على مهله
ويوثُق عاريًا اإىل جهة املوت يف ال�صرير

)�ص���د ال�صت���اء(
احلقيقة داكنة حتت جفنيك

فماذا �صتفعل ب�صاأنها.. ؟
الطيور �صامتُة

وما من اأحد ت�صاأله
�صتم�صي طيلة النهار حمّدقا بال�صماء الرمادية

وحني تعوُل الريح
�صرتجتف مثل ق�صة

و�صينمو لك �صوف،مثل حمٍل ذليل
منتظرا اأن يطاردوك مبجّزاتهم الهائلة

الذباب يحوم حول فٍم مفتوٍح
وما يلبث اأن يهوي

كما االأوراق
تتبعها االأغ�صان العارية

بغري جدوى
ال�صتاُء.. يحّل

مثل بطٍل اأ�صطوري يف جي�س مهزوم
بينما تظّل يف مكانك

كا�صفا راأ�صك لنديف الثلج االأول
حلني و�صول جارك

الذي ي�صرخ بك
اأنت اأكرث جنونًا من الطق�س.. يا �صاريل

)يوم عا�صف(
زوج ٌمن املاب�س الداخلية

اأحدهما اأبي�س واالآخر وردي
يطريان �صعودًا ونزواًل على حبل الغ�صيل

يخربان العامل كّله
اأّنهما يحّبان بع�صهما بجنون

)ثلج(
ال�صيء اأكرث هدوًءا

من ت�صاقط الثلج بهدوء
ندفٌة تدّلل اأختها

د كي تتاأكَّ
اأّنها لن توقظ اأحدًا

)Fork صوكة�(
البدَّ اأن هذا ال�صيء الغريب

قد ت�صلل االآن من اجلحيم
اإّنها ت�صبه قدم طائر

ي�صعه يف عنقه اآكل حلوم الب�صر
وعندما حتملها يف يدك

و تطعُن بها قطعة من اللحم
ميكنك تخيُّل ما تبّقى من الطائر:

براأ�ٍس مثل قب�صة يدك
، با منقار، واأعمى كبريًا، اأ�صلعرَ

)كنُت هناك(
مل يرين اأحٌد يف �صوارعكم

على الرغم من اأّنني
ما زلت هناك

اأت�صّكع
واأتوّقف الإلقاِء نظرة خاطفة

على املتاجر الفارغة
ث اإىل حمامة وحيدة واأحتدَّ

)العا�صق(
عندما كنت اأعي�س يف مزرعة

كتبُت ر�صائل حب
لدجاجاٍت ميار�صن النقيق يف الفناء
اأو كنُت اأجل�س يف الغرفة اخلارجية

اأكتب ر�صالًة لعنكبوت
حتوُك �صباكها فوق راأ�صي.

كان ذلك عندما حّلقْت زوجتي مع �صاعي الربيد.
اجلريان كانوا يغادرون كذلك

اخلنازير و�صغارها ت�صرخ
راك�صًة خلف ال�صاحنة املتحركة

وحّتى تلك الفّزاعة
التي ربطُتها ذات مرة ب�صجرة

لذلك يتوّجب عليها اأن ت�صغي اإيّل.
)الفقيدة(

االآن بعد اأن اأ�صبح اجلو دافًئا
ي�صلُح للجلو�س على ال�صرفة ليا

ت�صادف اأن يتذكر �صخ�ٌس ما
اإحدى اجلارات،

على الرغم من مرور اأكرث من ثاثني عاًما
منذ اأن ذهبت

يف نزهة ق�صرية بعد الع�صاء
ومل تعد اأبدًا

لزوجها واأوالدها
)جنون(

ندفة الثلج ذاتها
ظلَّت تت�صاقط من ال�صماء الرمادية

طيلة وقت ما بعد الظهرية،
تت�صاقط وتت�صاقط

ثمَّ تناأى بنف�صها
بعيدًا عن االأر�س

، ثّم تعاود ال�صقوط
ولكنها االآن متار�س الكتمان

بحر�س اأكرب
كلَّما مرَّ الليل

ملعرفة ما يجري
)حجر(

اأم�صي اإىل باطِن حجٍر
ذلك ما�صيكون عليه طريقي

تاركًا ل�صوايرَ اأن يكونرَ حمامًة
او �صريرًا يف ناِب الّنمر

و ي�صعُدين اأن اأكونرَ حجرًا
فاحلجُر يف ظاهِره اأُحجيٌة

ال اأحدرَ ي�صتطيُع االإجابةرَ عْنها
مع ذلكرَ

عليِه اأْن يكون باردًا
وهادئًا

حّتى اإْن دا�صْت عليه بقرة ٌ
بكامِل وزِنها

حرَ بِه طفٌل اىل النهر حّتى واإْن طوَّ
احلجُر يغط�ُس على مهِله

اإىل قاِع النَّهر
دومنا ارتباٍك

حيُث االأ�صماك التي تاأتي
كي تربترَ عليه وت�صغي
رر يتطايُر لقد راأيُت ال�صَّ

من احتكاِك حجرين
فلعلَّه بعد ذلك

اليكوُن معتمًا من الّداخل
ا يكوُن هناك قمٌر ي�ّصعُّ رمبَّ

يف مكاٍن ما
ُه وراءرَ الّتال كما لو اأنَّ

وِءِ فقْط مايكفي من ال�صّ
ليغازلرَ الكتابات الغام�صة

ومواقعرَ الّنجوِم
على اجلدراِن العميقة

)الق�صيدة(
قطعة من اللحم

يحملها ل�ّس
ل�صرف انتباه كلب احلرا�صة

)الدر�س االأخري(
�صيكوُن عن ال�صيء

لي�سرَ عن احلبِّ
اأو عن الله

لكّنه عن الّا�صيء
�صتكون �صبيهًا بطفٍل م�صترَِجدٍّ يف املدر�صة

يخ�صى النظررَ اإىل املعّلم
بينما يجاهُد كي يدركرَ

ماذا يقولون
عن هذا الّا�صيء املاثل

في وداع تشارلز سيميك
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عال المصياتي

كيف يمكن لسيرة ذاتية أن تتلخص في صورة 
حساء فيه ذبابة؟ تلك هي باختصار سيرة الشاعر 
األمريكي من أصل صربي تشارلز سيميك )1938(. 
سيرة وشخصية يشبهان بعضهما البعض. فمن 

يولد في يوغوسالفيا، أو إحدى دول أوروبا الشرقية، 
سيمّر تاريخه الشخصي بكل ما هو عام وواسع في 
انعكاسات العالم، وستتحول تفاصيله الخاصة إلى 

فقاعة المعة كمنظر ذبابة في صحٍن من الحساء. هو 
تشبيه يجبرك على البحث عنه بين سرد الذكريات 
والوقائع التي يمتلئ بها كتاب السيرة الشخصية 
لسيميك "ذبابة في الحساء" )دار الكتب خان 2016، 
ترجمة إيمان مرسال(، ليس ألنه عنوان الكتاب بل 

ألنه تلخيص لحركة التاريخ التي وقعت على رأس تلك 
الشخصيات، وسارت معها أثناء ترحالها وهجرتها 

ولونت شكل وطبائع بشر كثيرين.

من اجلوع يبداأ �صيميك يف بلدته بعد اأن هجر االأب اأ�صرته 
ال�صغ���رية مط���ارًدا حلم���ه بروؤي���ة مدينة نيوي���ورك، التي 
كان���ت اأكرب من كل االأفكار، وحتى اأكرب من احلرب نف�صها، 
هك���ذا بداأت االأ�صرة تقاي����س ممتلكاتها بخنزيٍر برّي مرًة، 
وببط���ة م���رة اأخرى. لتلع���ب فك���رة الطع���ام واحليوانات 
الربّي���ة الت���ي ُتربى لتك���رب، وريثما تتح���ول لوالئم و�ُصفر 
مت���اأ البط���ون اجلائع���ة، اإىل ج���زٍء م���ن ذاك���رة وطفول���ة 
الكات���ب. يتحرك مالكو تلك احليوانات يف بيوت اأ�صحاب 
املقتني���ات يرف�صون ويقبلون الب���دل الر�صمية والف�صيات 
واالأواين والت���ذكارات، لتم�ص���ي �صن���وات احلرب االأوىل 

ويوغو�صافيا تقاي�س بع�صها البع�س من اأجل اأن تاأكل.
اأّم���ا عل���ى جانب اآخر من بداي���ة تلك ال�ص���رية، في�صكل لقاء 
الكاتب م���ع اأحد ال�صعراء االأمريكيني مف�صًا ُمثرًيا للروي 
والتخي���ل، فا�صًح���ا للقارئ البعيد تخيل تل���ك العادّية التي 
كان���ت ُتق�صف بها مدين���ة بلغراد، حني اأخرب ذل���ك ال�صاعر 
ت�صارل���ز �صيميك حكايت���ه مع املدين���ة، فال�صاعر مل يزروها 
اأب���ًدا بل ق�صفها مرات عدي���دة، اإًذا كنت تق�صفني اأنا. تعرب 
ال�ص���رية الذاتي���ة تلك االأ�صئل���ة االأخاقية الت���ي مل يتوقف 
عندها �صيمي���ك وقا�صفه، اأو اأحد ال�صعراء على حّد �صواء. 
فتع���رب زمنًيا بيوًتا مق�صوفة كانت فارغة واأخرى اليعرف 

�صكانها كيف �صيم�صون اأيامهم جوعى.
اإذا افرت�صن���ا اأن اجل���وع ينته���ي بع���د اأن تغ���ادر العائل���ة 
يوغو�صافي���ا وتبداأ طريقه���ا اإىل اإيطاليا، ومن ثم فرن�صا، 
بهدف اللحاق باالأب املتاأمرك. لتبداأ رحلة ال�صبا واليفاعة، 
�صعب���ًة بلغة فرن�صية ي�صعب نطقها وفهمها، اأدت اإىل ك�صٍل 
وتاأخٍر مدر�صّي عند �صيميك، يتذكرها بق�صوة وي�صتدرجها 
ع���رب �صاحة ال�صانزيليزي���ه التي ق�صدها اأول م���رة مرتدًيا 
معطف���ه الف�صفا����س الذي ي�صي بفقر حال���ه، حني عا�س مع 
اأم���ه واأخي���ه عاًما يف فن���دٍق فقرٍي ين���ام فيه عل���ى االأر�س، 
وي�صتغ���رق وقًتا طويًا بتاأمل واجهات املحال الباري�صية، 
ب�صحب���ة من هم مثله، مغرتب���ني وفرن�صيتهم ثقيلة ال تكاد 

تعينهم على مواعدة الفتيات.
تل���ك العادة التي ظل���ت معه حتى ركب البح���ر اإىل اأمريكا، 

الت���ي ب���دت خمتلفة ع���ن اأوروب���ا بكل م���ا فيها م���ن قمامة 
ونفاي���ات ولوح���ات طرقي���ة وواجه���ات حم���ال، �ص���وارع 
واأبنية. هو احللم االأمريكي الذي اأنقذ عائلة يوغو�صافية 

من وابل قذائف احللفاء امللقاة يف عجلة على بلغراد.
يلع���ب االأب جزًءا كبرًيا من ت�ص���ّكل وعي الطفل، من خال 
عاق���ة غ���ري تقليدية باتت مفتاًح���ا لفهم خباي���ا ذلك ال�صبا 
ب���كل م���ا منح���ه االأب من ثق���ة وتواف���ق اأزالتا عبًئ���ا ثقيًا، 
كان���ت االأم تزيده ق�ص���اوة خال رحلة الهج���رة والهروب، 
م���ن تفا�صيل �صغ���رية باإجباره على ارت���داء معطف كبري، 
وامتناعه���ا عن �ص���راء املاب�س اجلديدة، اأم���ام تبذير االأب 
للمال بهدف املتعة، حتى لو كان اأجار البيت اأو مااًل مدخًرا 

لل�صروريات.
هن���اك يف اأمريكا ب���داأت تاأمات ال�صعر والف���ن والفل�صفة، 
يف تلك املرحلة التي تنقلب معها حياة �صيميك، و�صفحات 
���ا، االأمر ال���ذي يجعل منه كت���اب �صرية ذاتية  الكت���اب اأي�صً
لكات���ٍب يتقن ال�ص���رد ال�صخ�صي اخلا�س فيف���رد حياته من 

خال اأق�صام و�صفحات اإىل اأعوام ووقائع وتفا�صيل.
تتكون تاأماته من �صيغة فريدة لتجارب تهجري وتهمي�س 
كاأف���راد غرباء يف بل���ٍد كبري، وكهاربني م���ن نظام �صيوعي 
اعت���ربه الع���امل اآن���ذاك اجلن���ة املرج���وة. كان الفا�صي���ون 
يعتربونهم �صيوعيني، وال�صيوعيون يعتربونهم فا�صيني، 
ه���ذا ما خرجوا به من بل���ٍد اأكلت احلرب كل م���ا فيه، حتى 

ا�صمه.
حل���م مبمار�صة ال�صعر لكن���ه مل ينعم برغد احلي���اة يف بلٍد 
منت�ص���ر، حي���ث �صاقت���ه ظروف���ه ورغبت���ه باال�صتقال عن 
والدي���ه للعم���ل وجمابه���ة اأح���د �ص���روط احلل���م، فل���م تعد 
واجه���ات املح���ال واإعانات ال�صح���ف للت�صلي���ة والتاأمل، 
ب���ل اأ�صبحت �صغًا يعي����س منه. اكت�ص���ف مو�صيقى اجلاز 
والر�ص���م والقراءة، ح���اول التقرب من امل�صه���د االأدبي يف 
�صيكاغو ونيويورك يف الن�صف الثاين من اخلم�صينيات، 
م���ن خ���ال بحثه عن ح�ص���وره ال�صع���ري يف االأمكنة التي 
تنق���ل فيه���ا. لتنقل���ب احلي���اة وال�صع���ر والتفا�صي���ل م���رة 
اأخ���رى، فتمر جتربته ال�صعرية بتح���والت �صتى و�صغوط 
نف�صي���ة �صدي���دة، يعاين معه���ا مرارة ظروٍف ت���كاد توازي 
جترب���ة الهجرة االأوىل اإىل باري�س، بعودته مرة ثانية اإىل 

فرن�صا ولكن كمجنٍد ع�صكري اأمريكي.
اأ�صدر ت�صارل���ز �صيميك بعد تخرج���ه يف جامعة نيويورك 
يقول���ه  ال���ذي  "م���ا  االأوىل  ال�صعري���ة  جمموعت���ه   1966
الع�صب" ليبلغ عدد كتبه اأكرث من ع�صرين جمموعة �صعرية 
وكت���ب اأخرى ت�صم مقاالته وبحوث���ه. من كتبه املن�صورة: 
خمت���ارة" 1963-  "ق�صائد  الكت���وم" 2005،  "حميط���ي 
2003 وق���د ح�صلت ه���ذه املجموعة عل���ى جائزة جريفني 
الدولي���ة لل�صعر ع���ام 2004، و�صرعان ما ج���ذب االهتمام 
اأدبًي���ا ونقدًي���ا بع���د ن�ص���ره لق�صائ���د باللغ���ة االإجنليزي���ة 
وترجمات �صعرية ل�صعراء يوغ�صاف. ينوه لها يف مقدمة 
الكتاب �صارًحا لعنة التهمي�س واحلرب التي اأخفت الكثري 
من ال�صع���راء والكتاب اليوغ�صاف. نالت اأعماله ال�صعرية 
جوائ���ز عدي���دة منه���ا جائ���زة البوليت���زر لع���ام 1990 عن 
ديوان���ه "العامل ال ينته���ي"، وجائزة واال����س �صتيفنز عام 
2007 وانتخ���ب ملن�صب �صاعر الواليات املتحدة يف نف�س 

العام.
تقدم هذه ال�صرية اأف���كاًرا وتفا�صيلرَ لتجربة حياة ت�صكلت 
يف انعطافاتها موهبة ال�صعر والكتابة و�صقلتها اخلربات 
الت���ي �صكل���ت الذاكرة منبًع���ا غزيًرا له���ا، فاأثم���رت �صاعًرا 
وكاتًبا له ح�ص���وره وموقعه يف امل�صه���د االأدبي املعا�صر. 
يق���ول �صيمي���ك يف كتاب���ه: "علمتني حيات���ي اأن التخطيط 
للم�صتقب���ل م�صيعة للوقت. اعتاد اأب���ي اأن ي�صاألني مازًحا: 
اإىل اأي���ن �صتهاج���ر امل���رة القادم���ة؟ ما زالت جترب���ة القرن 
���ن ه���م مثلن���ا كان���وا  الع�صري���ن يف املن���ايف م�صتم���رة. مرَ
حيوان���ات جتارب. اأغرب م���ا يف االأمر، اأن يقوم واحد من 

فئران التجارب بكتابة ال�صعر«.
غالًب���ا ما تت�ص���ارب تفا�صيل احلرب م���ع تفا�صيل التجربة 
االإبداعي���ة، التي اأنتجت ذل���ك الطاب���ع الت�صاوؤمي واملزاج 
ال�صوداوي ل���دي �صيميك. كما �صاع���دت روؤيته للعامل التي 
لعبت فيه���ا الزوايا العدي���دة التي راأى منه���ا عامله ووعيه 
املبك���ر يف اكت�صاف اأهوال احلرب. فعلقت مرحلة الطفولة 
وان�صحب���ت لت�ص���كل ن���واة اأ�صا�صية يف العملي���ة االإبداعية 

عند الكاتب.
عن موقع / الرتا

تشارلز سيميك.. ذبابة السيرة الذاتية
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رشا عمران

في منتصف عام 2016 كنت مدعوة للمشاركة في 
األمسية االفتتاحية لمهرجان برلين الشعري، وتشارلز 

سيميك كان هناك، مدعًوا مثلي للمشاركة في 
افتتاح المهرجان. يا لهذه الفرصة العظيمة ويا لتلك 

الرهبة والخوف: أن أقف على المسرح وأقرأ شعرا 
بعد تشارلز سيميك مباشرة، أحد أهم شعراء العالم 

المعاصرين بالنسبة لي وأحبهم إلى قلبي؛ لكنه كان 
فخًرا أيًضا واعتراًفا بأن عطايا الشعر ال تنتهي.

حين وصلت إلى حديقة المسرح قبل األمسية كان 
سيميك جالًسا هناك، رجل سبعيني أنيق ووسيم، 
تشتهي امرأة مثلي أن يكون رفيقها في الرقص، 
قلت له هذا بعد أن ذكرت اسمي ومن أين قادمة، 

ضحك وقال: حين عرفت أن شاعرة سورية سوف تقرأ 
بعدي بحثت عن اسمك عبر غوغل وقرأت عنك وعن 

موقفك مما يحدث في بالدك، ولألسف ال أعرف 
العربية بما يكفي ألقرأ المزيد لكنني مبدئًيا موافق 

على الرقص، سنسميها رقصة الالجئين الناجين، 
فكالنا الجئ وكالنا ناج من الحرب.

هك���ذا ابتداأ تعارفن���ا، به���ذه الب�صاطة االآ�ص���رة التي ت�صبه 
�صع���ره، واأم�صين���ا وق���ت املهرجان والتقينا م���رات عديدة 
���ا خالها على ح�صور الفاعلي���ات اخلا�صة بنا  كان حري�صً
نحن ال�صوري���ني املدعوين اإىل املهرج���ان، اأو يف احلقيقة 

كان دائًما اأول القادمني للح�صور واال�صتماع.
اأغرتن���ي �صخ�صيت���ه مبحاورته، قلت له ه���ذا واتفقنا على 
ا معي حواًرا ل�صالح  ذل���ك، لكنه قال اإنه �صيجري ه���و اأي�صً
"نيويورك���ر ريفيو" عن �صوري���ة وعن ال�صعر! ثم انتهى 
املهرج���ان وعاد كل منا اإىل وطنه البديل وتبادلنا الر�صائل 
وا�صتغلن���ا عل���ى احلواري���ن مًع���ا، واأجنزناهم���ا يف وقت 
واح���د تقريًب���ا الأدخ���ل امل�صت�صفى قب���ل ن�صرهم���ا واأخ�صع 
لعملي���ة قل���ب مفتوح وتغي���ري �صرايني. ع���رف �صيميك مبا 
جرى معي فن�صر احلوار نوًعا من الدعم املعنوي واأر�صله 
يل من�ص���وًرا، اأما حواري معه فن�ص���ر بعد مدة ق�صرية يف 
"�صف���ة ثالث���ة" حاولت خاله���ا كتابة مقدم���ة له فعجزت 

ب�صبب حالتي ال�صحية.
خال ال�صنوات املا�صية بقينا على توا�صل عرب االإمييل كل 
مدة، ي�ص���األ عن اأحوايل ال�صحية وع���ن ال�صعر ويخربين 
ع���ن كتابات���ه اجلديدة. اآخ���ر اإمييل و�صلني من���ه قبل عدة 
اأ�صه���ر، بعد انقطاع طويل، اأخربين اأن كتاًبا جديًدا �صوف 

ي�صدر له واأنه �صري�صل يل ن�صخة منه.
رحل ت�صارلز �صيميك قبل عدة اأيام عن 84 عاًما، مل يتوقف 

خاله���ا عن كتاب���ة ال�صعر جم���دًدا فيه با�صتم���رار وبجراأة 
ا على ال�صع���ر االأمريكي اأمناًطا جديدة  يح�ص���د عليها فار�صً
بالغ���ة ال���رثاء م���ن ق�صيدة الن���رث، وخال �صن���وات حياته 
ترج���م العديد م���ن كتب ال�صعر م���ن واإىل االإنكليزية، وظّل 
متابًعا ومعنًيا بالق�صاي���ا االإن�صانية العامة م�صجًا موقفه 

منها يف مقاالته التي مل يتوقف عن كتابتها طيلة حياته.
مبنا�صب���ة رحيل���ه اأج���د اأن اإع���ادة ن�ص���ر احلوار ق���د تكون 
مبثاب���ة التحي���ة اإىل هذا ال�صاع���ر اال�صتثنائي الذي ح�صل 
عام 2019 على جائرة االأركانة العاملية لل�صعر، وهي اأرفع 

جائزة �صعرية عربية متنح ل�صاعر.
هنا ن�س احلوار مع �صيميك من�صور يوم 3 نوفمرب 2016
لت�صارل���ز �صيميك مكانة رفيعة يف امل�صهد ال�صعري العاملي. 
هناك عدد ال باأ�س به من ق�صائده، بل من اأعماله ال�صعرية، 
مرتجم���ة اإىل اللغ���ة العربي���ة الإعج���اب مل يح�ص���ل ل�صاعر 
اأجنب���ي منذ فرتة طويلة. وال بّد اأن لهذا االعجاب ب�صعره، 
وتع���دد ترجماته، اأك���رث من �صبب. قد يك���ون وقوع �صعره 
ا ح�صور ب���اده االأوىل،  بني عامل���ني، وثقافت���ني، خ�صو�صً
التي كن���ا على متا�س معه���ا يف العقود املا�صي���ة، اأال وهي 
يوغ�صافيا. بيد اأن هذا احلوار الذي اأجرته معه ال�صاعرة 
ال�صوري���ة ر�ص���ا عم���ران، لي����س ح���واًرا عادًي���ا. وجت���يء 
ا، بني  خ�صو�صيت���ه من كون���ه اأدنى اإىل لقاء �صع���ري، اأي�صً

عاملني خمتلفني لغًة وجن�صية.
)*( اأ�صع���ر اأنني واحدة من فئران التجارب الذين حتدثت 
عنه���م يف كتاب���ك "ذبابة يف احل�ص���اء". اإال اأنني من فئران 
الق���رن احلادي والع�صرين، وب���داأت رحلة املنايف واأنا يف 
�ص���ن متاأخرة. رغ���م اأنني انتقل���ت للعي����س يف دولة تتكلم 
لغت���ي، لك���ن �صيًئ���ا ما تغ���ري يف كتابت���ي ويف لغت���ي. اأنت 
اأتي���ت اإىل اأمريكا يف �ص���ن مبكرة، اإىل لغ���ة خمتلفة متاًما 
ع���ن لغت���ك االأم، وع�ص���ت حي���اة طويل���ة عا�ص���رت فيها كل 
يف  واالجتماعي���ة  واالقت�صادي���ة  ال�صيا�صي���ة  املتغ���ريات 
الع���امل. اليوم وبعد تاري���خ طويل من ال�صع���ر، اأتعتقد اأن 
اللغة ال�صعرية تتغ���رّي وتتطور بفعل تغيري املكان واللغة، 
اأم اأن م���ا يطوره���ا ه���و تاأث���ري م���ا يح���دث يف الع���امل على 

املخيلة ال�صعرية؟
اأتيُت اإىل الواليات املتحدة �صنة 1954 وكان عمري خم�صة 
ع�صر عاًما وبداأت بكتاب���ة ال�صعر يف ال�صابعة ع�صرة، رغم 
توق���د طموحي الأن اأ�صب���ح ر�صاًم���ا. ويف املدر�صة تعرفُت 
اإىل �صبي���ني �صغفا ب���االأدب بقدر ما �صغف���ُت، وكانا يكتبان 
ال�صعر. ذل���ك ما حّفزين على كتابة ق�صي���دة، لكنني كتبتها 
باللغ���ة الإنكليزي���ة الأن كّل م���ن �صادقُتهم كان���وا اأمريكيني، 
واأردُته���م اأن يفهم���وا ما كتب���ت. هكذا ب���داأُت الكتابة. ومع 
تقّدم���ي يف العم���ر، تعرف���ُت اإىل �صعراء ور�صام���ني، بادئ 
االأم���ر يف �صيكاغ���و ث���م يف نيوي���ورك وتابع���ُت الر�ص���م 
والكتابة من دون اأن األقي بااًل ملا �صاأكونه بعد ذلك. وحيث 
اإنني مل اأكتب ق�صيدة واحدة بلغتي ال�صربية االأم، مل اأعلم 
م���ا هي اأوجه االختاف عن تلك الت���ي كتبُتها باالإنكليزية، 
لكنن���ي اأتخي���ل اأن ثم���ة اختاًفا بينه���ا. فلكي يكت���ب املرُء 
ال�صعر، عليه اأن يك���ون متّيًما بلغة ما وباالأدب الذي ُيكتب 
بهذه اللغة، وقد ع�صق���ُت االأدب االأمريكي. وكما اأن والديَّ 
مل يظّن���ا يوًم���ا اأنن���ا �صنم�صي بقي���ة حياتن���ا يف الواليات 
املتح���دة، مل اأتخيل بدوري اأنن���ي �صاأكون �صاعًرا اأمريكًيا. 

ومن اأجل ذلك، اأنا مدين بال�صكر لهتلر و�صتالني.
»الرتجم���ة هي العاقة االأكرث حميمية التي ميكن للمرء اأن 
ين�صجها مع الق�صيدة، لذلك ال مفّر من ت�صلل �صعر االآخرين 

اإىل دمائنا«.
)*( ميكن و�صفك ب�صاعر "متعدد الهويات واالأمكنة"، لعل 
ه���ذا م���ا يظهر يف تن���وع كتابات���ك وتناق����س عواملها؛ بني 
ال�صوريالي���ة والواقعية والو�ص���وح والفل�صفة. وبالن�صبة 
اإىل قرائ���ك، فاإن �صغفك بالفل�صفة معروف. كيف ا�صتطعت، 
ع���رب ه���ذا املزيج الغري���ب كل���ه، اأن تخلق لغ���ة خا�صة بك، 
عميق���ة اإىل حد الغمو�س اأحياًنا و�صل�صة اإىل حد اأنه ميكن 

الأي قارئ عادي لل�صعر اأن ي�صتمتع بها؟
نح���ن الجئ���ون، اأو كم���ا كان يحل���و له���م اأن ينادونن���ا بعد 
احل���رب العاملي���ة الثاني���ة، نازح���ون، ممن لديه���م حيواٌت 

معّق���دة للغاي���ة، عبثي���ة للغاي���ة، ماأ�صاوي���ة للغاي���ة، وغري 
معقول���ة للغاية، وحدُه متازج االأ�صالي���ب االأدبية ميكن اأن 
ين�صفه���م. عندما ي�صتف�صر النا�س عم���ا اإذا كنُت �صوريالًيا، 
اأق���ول لهم اإين واقعّي، من حي���ث اإن ذاكرتي احلّية االأوىل 
حتفظ حلظ���ًة انقذفُت من فرا�صي الأقع على اأر�صية الغرفة 
واإىل ج���واري �صظايا زج���اج النوافذ امله�صمة لدى �صقوط 

قنبل���ة اأملانية، ثم ا�صتعال النار يف بناء على الطرف االآخر 
م���ن ال�ص���ارع. كان عم���ري ث���اث �صن���وات، وكان التاريُخ 
ال�صاد����س من اأبريل/ ني�ص���ان �صنة 1941، ويف ذلك اليوم 
كانت مواجهتي االأوىل مع الواقع. كتابتي تعك�س تاريخي 
اخلا����س وتواريخ االآخري���ن الذين مروا مبا مررُت به من 

دون اأن يربوؤوا منه.

رحيل تشارلز سيميك:
"قصائدي أفعال حدسية تعكس نظرتي للعالم"
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)*( على �صرية متعة ال�صعر، اأظن اأن مهمة ال�صعر االأوىل 
- اإن كان لل�صع���ر مهم���ة اأو وظيف���ة -هي اإعط���اء جرعات 
مكثف���ة من املتعة اجلمالية للق���ارئ، وهو ما اأح�صل عليه 
كلما قراأت ق�صائدك. اأميكن القول اإن وظيفة ال�صعر، هي 

تقدمي املتعة، اأم ثمة وظيفة اأخرى له يف راأيك؟
اأتفق معك. ال تهمن���ي الق�صائد التي تنطوي على ر�صالة، 
وال يعنين���ي ك���م هي �صامي���ة وجمدية. فمعظ���م الق�صائد 
مل ُتكت���ب ل�صب���ب مه���م يتج���اوز اإمت���اع كاتبه���ا اأو اإمتاع 
�صخ����س اآخر. يف االآونة االأخ���رية كنُت اأعيد قراءة كتاب 
ق�صائ���د ق�صرية تعود اإىل الزمن الذي كان فيه العرب يف 
االأندل����س. كانت ت�صمى casidas/ )الق�صائد( ومل تزل 
قراءته���ا ممتعة. من اجللّي اأن غر����س ال�صاعر االأ�صا�صي 
كان اإمت���اع وموؤان�صة القارئ من خال ابتكار ا�صتعارات 
بالغ���ة اجلراأة واالأ�صال���ة يف اخلطاب حتى لي�صعب على 

املرء ن�صيان الق�صائد التي ت�صمنتها.
)*( عوامل���ك ال�صعري���ة متنوع���ة جًدا وبالغ���ة الغنى، فكل 
تف�صي���ل مهما كان �صغ���رًيا، ميكن اأن يكون جزًءا من هذا 
الع���امل ال�صعري، وبراأيي ال�صخ�ص���ي فاإن هذا ما مييزك. 
كي���ف ت�صتق���رئ العامل به���ذه الطريق���ة املذهلة؟ م���ا الذي 
يجم���ع بني الذبابة مثًا وحو�صلة الطائر وطبق الطعام، 
م���ع احل���ب واحل���رب والفق���ر والوج���ود؟ اأق�ص���د، كيف 
متكنت عرب ال�صعر من حتويل تلك املوا�صيع الكربى اإىل 
تفا�صي���ل يومية؟ كي���ف اأعليت من �ص���اأن يوميات احلياة 
الب�صيط���ة ومفردات العامل، التي ال ي���كاد ينتبه اإليها اأحد 

اإىل موا�صيع كربى؟
ر، بل هي اأفعال حد�صية  لي�ص���ت ق�صائدي م�صبقة الت�ص���وُّ
تعك�س نظرتي اإىل العامل. فقد اأعمد اإىل ح�صد الذهن يومرَ 
اأقف على مرتفرَع واإىل جواري بع�س املعجبني بالغروب، 
نع���م، اإنه اأخاذ، لكنن���ي اأراهن على اأن هن���اك يف االأ�صفل 
امراأًة عجوًزا تعاين من وجع مرّبح يف اأ�صنانها، وزوجني 
ي�صرخ كلٌّ منهما يف االآخر. كان الر�صامون الهولنديون، 
 )Hieronymus Bosc( مثل هريونيمو����س بو�س
مولع���ني  واآخري���ن،   )Pieter Bruegel( وبروغ���ل 
مب���زج مكونات الواق���ع املتناف���رة يف لوحاته���م، وهكذا 
ال يعود الفردو�س واجلحيم مكانني منف�صلني، بل املكان 
الواح���د ذات���ه، حيث ميع���ن الع�ص���اُق كلٌّ يف عيني االآخر 
بينم���ا حترتق البل���دة يف البعيد اأو تغ���رق �صفينة ما يف 
عر����س البح���ر. األي�س هذا ه���و العامل ال���ذي نعي�س فيه؟ 
ننه����س يف ال�صب���اح والطي���ور ت�ص���دو وال�صم�س ت�صرق 
لك���ي ن�صاه���د يف التلف���از �صبًي���ا يف حلب اح���رتق وجهه 

حتى �صاعت ماحمه.
)*( اأنت �صاعر ق���دم اإىل ق�صيدة النرث نوًعا من ال�صرعية 
الوجودي���ة.  وحت���ى  ب���ل  التعب���ري،  ج���از  "الفني���ة" اإن 
وه���و م���ا رف�صته يف البداي���ة اجلهة القائم���ة على جائزة 
بوليتزر. فهل ال�صبب كتابتك ق�صيدة النرث ب�صبب اأ�صلك 
االأوروب���ي، حيث ولدت هذه الق�صي���دة؟ ثم ما هو و�صع 

ق�صيدة النرث اليوم يف ال�صعر االأمريكي؟
كتبُت ق�صائدي النرثية من دون وعِي اأنني اأكتب ق�صائد 
نرثي���ة. كانت تلك "الق�صائد" جمرد خرب�صات دّونُتها يف 
دفاتري على مدى اأعوام، وذات يوم تنبهُت اإىل وجودها 
ب���ل اإىل اأن هن���اك العدي���د منه���ا، فجمعُت بع�صه���ا �صمن 
كتاب. لكنن���ي مل اأكن االأّول. فهناك عدة �صعراء اأمريكيني 
كتب���وا ق�صائد النرث قب���ل اأن اأكتبها وهناك اآخرون فعلوا 
بع���دي، لذلك، يف هذه االأيام، ال يوجد كثريون من اأولئك 
الذين يت�صاءلون عن م���دى اأهلية هذا الطفل امل�صخ الذي 
يجمع النرث وال�صعر وينجح بطريقة ما يف اأال يكون هذا 

اأو ذاك.
)*( ع���دا عن اأن �صعرك ترجم اإىل معظم لغات العامل، فقد 
ا ع�صرات الكتب ومئ���ات الق�صائد اإىل  ترجم���ت اأنت اأي�صً
اللغ���ة االإنكليزي���ة. ال اأع���رف ملاذا اأح����س اأن ال�صاعر حني 
يرتجم ق�صائد غ���ريه، ُيدخل جزًءا مما يرتجمه اإىل لغته 
ال�صخ�صي���ة. ال�صاع���ر الذكي هو من ي�صتطي���ع اإخفاء هذا 
التاأثر ويرتك ق�صيدت���ه على حافة هاوية، فا هي ت�صقط 
يف حف���رة التاأث���ر الكام���ل وال تقف وحده���ا معتمدة على 
املوهب���ة بعيًدا عن اأية موؤثرات اأخ���رى. قلة من ال�صعراء 
املرتجم���ني جنحوا يف هذا، ح�ص���ب اطاعي. واأظنك من 

هوؤالء القلة، اأ�صحيح؟
اأن���ِت عل���ى ح���ق. اأ�صع���ر اأن ال�صع���راء الكثريي���ن الذي���ن 
ترجمُته���م ق���د اأّث���روا يّف. فالرتجمة هي العاق���ة االأكرث 
حميمي���ة الت���ي ميك���ن للم���رء اأن ين�صجها م���ع الق�صيدة، 
لذل���ك ال مفّر من ت�صلل �صعر االآخرين اإىل دمائنا. وحل�صن 
���ا بال�صبط كم هو  احل���ظ، يف مرحلة م���ا، يعي املرء اأي�صً
خمتل���ف ك�صخ����س ع���ن ذل���ك ال���ذي يرتج���ُم عملرَ���ه، بذلك 
ي�صتحي���ل اندماج املام���ح. وعلى �صبيل املث���ال، اأنا اأجّل 

�صع���ر �ص���ارل بودلري، لكن ه���ل اأرغ���ب يف اأن اأكون مثله؟ 
اأبًدا لن يح�صل ذلك.

)*( املو�صيق���ى وال�صينم���ا وامل�ص���رح والرق����س والف���ن 
الت�صكيلي باأنواعه، اأظنها موؤثرات دائمة يف ال�صعر. مما 
قراأته عنك ومن خال �صع���رك، الحظت هذا التاأثري الذي 
ال يق���ل اأهمية ع���ن تاأثري الفل�صفة والفك���ر. اأعرف �صعراء 
كثريين، يعتربون يف عاملنا العربي �صعراء مهمني ورمبا 
ا، ال يهتمون بالفن���ون االأخرى، عاقتهم  يف الغ���رب اأي�صً
ه���ي مع الكتب فقط. حني اأقراأهم اأ�صعر اأن ثمة ما ينق�س 
فع���ًا يف التجرب���ة. براأي���ك اأتكفي الكتب مب���ا حتمله من 

تراث فكري اإن�صاين الإثراء لغة ال�صاعر وتطويرها؟
ال، ال اأظ���ن اأن ذل���ك يكف���ي. دعين���ي اأورد مث���ااًل واح���ًدا: 
بالن�صب���ة اإىل االأف���ام، مث���ل معظ���م النا����س يف اأوروب���ا 
والوالي���ات املتح���دة االأمريكية، كنُت يف �صب���اي اأ�صاهد 
فيلم���ني اأو ثاث���ة يف االأ�صب���وع، الأن اأمي وجدت���ي كانتا 
ت�صحبانن���ي اإىل دار ال�صينم���ا حت���ى يف خ�ص���م احل���رب 
العاملية الثانية. كنُت قد �صاهدُت مئات االأفام حني بداأت 
كتاب���ة ال�صع���ر، وال بّد من اأن تلك ال�ص���ور التي اختزنتها 
يف خميلتي قد تركت اأثره���ا لدّي. وهذا لي�س غريًبا باأي 
معن���ى من املعاين. فق���د كان النا�س الذين طمحوا اإىل اأن 
ي�صبحوا �صعراء يف فرتة �صبابي، مهتمني ببقية الفنون، 
لذلك كان���ت هناك موؤثرات عديدة اأخ���رى. وقد كنت دائم 
الف�ص���ول حي���ال اأ�صي���اء كثرية، ب���دًءا م���ن م�صامني كتب 
الفل�صفة، التي كنت اأّطلع عليها يف املكتبات، و�صواًل اإىل 
اأم كلثوم التي اأحب جًدا مو�صيقاها واأغنياتها. واأنا على 

يقني اأنِك تلقيت املوؤثرات ذاتها.
ر، بل هي اأفعال حد�صية  »لي�ص���ت ق�صائدي م�صبقة الت�صوُّ

تعك�س نظرتي اإىل العامل«.
)*( تعلم���ت م���ن والدي، وكان �صاع���ًرا معروًفا يف العامل 
العرب���ي، �صيًئ���ا مهًما: حني علي���ك اأن تخت���ار بني احلياة 
وال�صع���ر، اخ���رت احلي���اة، احلياة تاأت���ي بال�صع���ر اإليك ال 
العك�س. اإىل اأي حد تظن اأن على ال�صعر اأن يكون مغم�ًصا 

بتجربة احلياة ال�صخ�صية؟
كان وال���دِك اإًذا رجًا عميًقا للغاي���ة. ولطاملا مل�صُت ما قلِت 
واخ���رتت احلياة العادية، كالعم���ل لك�صب العي�س واإعالة 
االأ�ص���رة. ال�صعر فنٌّ يتطّلب االّط���اع. فال�صعراء يقروؤون 
ويعيدون ق���راءة �صعراء املا�ص���ي وال باأ�س يف ذلك، رغم 
اأن النظري���ة القائل���ة باأن���ه عل���ّي اأن اأكر�س نف�ص���ي ب�صكل 
ت���ام لفّنيرَ ب���دت �صخيفة بالن�صبة اإيّل عل���ى الدوام. كتبُت 
ع���دًدا ال ي�صتهان به م���ن الق�صائد يف مطبخنا بينما كانت 
زوجت���ي تطب���خ ونحن نتج���اذب اأط���راف احلديث حول 
الكث���ري من امل�صائ���ل. ال اأنكر اأن املرء يحت���اج اإىل العزلة 
واجللو����س ل�صاع���ات �صارًب���ا احلائط براأ�ص���ه، �صرط اأال 

يجعل االأمر نوًعا من الرهبنة.
)*( يف ال�صي���اق نف�ص���ه، ثم���ة املل���ذات الت���ي نعرفه���ا يف 
الطع���ام وال�صراب واجلن�س وال�صف���ر، اأي االأبيقورية اإن 
�صئت. اأنا من املنحازين لهذه امللذات. هل يعو�س ال�صعر 
عنه���ا اأحياًنا؟ اأو مبعنى اآخر هل ميك���ن ا�صتبدال امللذات 

بكتابة ال�صعر؟

ال اأنظ���ر اإىل احلالت���ني عل���ى اأنهم���ا يف موق���ع التناف����س 
اأو اأن اإحداهم���ا تق���وم مق���امرَ االأخ���رى. اإن ملت���عرَ ال�صع���ر 
خ�صو�صيته���ا. فكتاب���ة ق�صي���دة اأو ق���راءة ق�صي���دة �صاأن 
نفعل���ه الأج���ل اأنف�صن���ا وم���ا ير�ص���ح يف تل���ك اللحظات ال 
ن�ص���ارك اأحًدا به. وحني اأفع���ل، اأ�صعر باالرتباك، وكاأنني 
اأك�صف عن اأ�صياء ينبغي اأن تبقى طيَّ الكتمان. كالعا�صق 
ال���ذي يرثث���ر متبجًحا اأم���ام ع�صيقت���ه يف الفرا�س، وهذا 
لي����س الئًقا. �صحي���ح اأنن���ي ال اأ�صتطيع العي����س من دون 
كتاب���ة ال�صع���ر، غ���ري اأين اأخ�صى م���ن اأن ي�صعقني الربُق 

فيما لو قراأُته ب�صوت مرتفع.
)*( اأعي����س وحي���دة يف القاه���رة من���ذ اأك���رث م���ن اأرب���ع 
�صن���وات. اإنه���ا امل���رة االأوىل الت���ي اأكون فيه���ا يف و�صع 
مماث���ل. خ���ال هذه املدة ب���داأت بالكتابة ع���ن عزلة املراأة 
اخلم�صيني���ة، رغ���م اأنني اأعي����س حياتي ب�ص���كل طبيعي؛ 
اأ�صدق���اء وعاق���ات و�صهر و�صف���ر. لكنن���ي الأول مرة يف 
حيات���ي اأنتب���ه اإىل معن���ى العزل���ة، اأتاأم���ل حتوالته���ا يف 
داخل���ي، اأحياًن���ا اأع���زو االأم���ر اإىل �ص���ن اخلم�ص���ني، هذه 
املرحل���ة اخلطرة يف �صن امل���راأة. حني بداأت بقراءة كتبك 
التي ترجم���ت اإىل العربية، الحظت اأنه رغم انتباهك اإىل 
كل تفا�صيل العامل، اإال اأن ثمة تاأمًا للعزلة خلف كل ذلك. 
ثم فكرت اأن لدى كل من اأحبهم من ال�صعراء، ثمة م�صاحة 
كب���رية للعزل���ة يف �صعره���م. ه���ل ال�صاع���ر اأ�صا�ًص���ا كائن 
مع���زول من دون اأن يعي ذلك، وبالتايل تظهر عزلته مهما 

حاول اإخفاءها؟
ه  اأظ���ن اأن كلَّ من حظيرَ بال�صعور العمي���ق والتفكري املنزَّ
ع���ن االأهواء، يفهم العزلة الت���ي تتحدثني عنها. هل هناك 
م���ن �صاعر كبري منفتٍح ب�صكل كّل���ّي؟ لطاملا اّدعى ال�صعراء 
ال�صيوعي���ون اأنهم مل يحظوا بحياة جواني���ة ثم غالًبا ما 
خل�ص���وا اإىل اأنهم عا�صوها بعد فوات االأوان. العزلة هي 
ما ي�صُل ال�صع���راءرَ بالب�صر االآخري���ن، ولذلك تدوم قراءة 
ال�صعر. وهل من مكان �ص���واه ي�صتطيع الب�صر اأن يجدوا 
فيه �صيًئ���ا من الت�صام���ح وال�صلوان يف مواجه���ة ماأزقهم 

اخلا�س؟
)*( رغ���م اأنن���ي ل�صت م���ن املعجب���ني مب�صطل���ح "العزلة 
الوجودي���ة" النخب���وي، لكنن���ي اأعتقد اأن عزل���ة الوجود 
موج���ودة لدى جميع الب�صر، وه���ي متازمة مع النهاية؛ 
امل���وت. �ص���وؤايل: ه���ل لل�صع���ر ق���درة عل���ى اإ�ص���اءة هذه 

امل�صاحة يف داخل ال�صاعر لتظهر يف ن�صه؟
لقد قالها كبار ال�صع���راء بكافة مذاهبهم واجتاهاتهم، وال 
يعرتين���ي اأدن���ى �صك يف اأنه���ا ال تزال قابل���ة الأن ُتقال من 
جدي���د. فال�صعر الغنائي يف جممله يتمحور حول جتربة 
املوت، وه���ي املو�صوع املف�صل لهوؤالء ال�صعراء و�صغلهم 
ال�صاغ���ل. قد يك���ون الزمن غرمينا، لك���ن التاريخ غرمينا 
ه���و االآخ���ر. اأفكر بذل���ك الهول ال���ذي جلب البوؤ����سرَ اإليِك 
واإيّل وباالأق���دار االأك���رث رداءة اإىل ماي���ني النا�س. وذلك 
االإدراك كامٌن يف باطن ذهني يف حلظة الكتابة، من حيث 
اإنن���ي مدين له بهويتي، بالقدر الذي اأدين بها الأبي واأمي 

الرائعني.
)*( ح���ني اأكت���ب �صعًرا عن احلب اأو ع���ن املتعة اجل�صدية 
يقول يل بع����س القراء: حتى يف كتابة ه���ذه املوا�صيع، 
تكتبني بحزن! رغم اأنني يف �صياق حياتي اليومية ل�صت 
حزين���ة. حني اأقراأ ق�صائدك عن احلب اأ�صعر بهذه البهجة 
التي تكتب به���ا عنه، بهجة االإميان املطلق. احلب اأحياًنا 
اإمي���ان، بالن�صبة اإيل لي�س اإمياًنا مطلًق���ا متاًما. اأ�صعر اأن 

احلب بالن�صبة اإليك يقني كامل، هل "يقينياتك" كثرية؟
حت���ى ق�صائد احلب املبهجِة حزين���ٌة، الأن الزمن مير ولن 
نعود �صباًبا كما نحن يف هذه اللحظة. لقد خرج ال�صعراء 
من خال التاأمل ال�صطحي للزمن هذا بق�صائد عظيمة يف 
بحثهم عن �صبل جديدة عرب قرون من ندبهم تلك احلقيقة 
املرة. حاولُت اأن اأجتنب هذا املو�صوع يف ق�صائد احلب 
الت���ي كتبُتها واأحتفي بلحظات ن�صيانن���ا م�صائرنا. واأما 
ع���ن اليقينيات، فل�صُت اأدري كم ل���دي منها، لكن مهما بلغ 

عددها فاإنها مل ُتدخل ال�صكينة اإىل حياتي.
)*( قل���ت يف اأحد حواراتك، اإنك "ت�صّبه ال�صعر ب�صندوق 
يتم في���ه تو�صيب اللغة". ال�صندوق ع���ادة مغلق، ال�صعر 
ه���و حالة انفتاح على العامل باأكمله، ح�صب ما اأعتقد. ها 

�صرحت كيف يكون ال�صعر �صندوًقا لتو�صيب اللغة؟
ُيحيلني �صوؤال���ك واإجابتي اإىل اأعم���ال الفنان االأمريكي، 
جوزيف كورنيل )Joseph Cornell(، الذي ا�صتهر 
بعر����س علب �صغرية م���اأى بلُق���ًى عرث عليه���ا يف اأثناء 
ا، تبدو  جتوال���ه يف مدينة نيوي���ورك. والق�صي���دة، اأي�صً
كواحدة م���ن علبه، حافلة باملفردات وال�صور التي عرثنا 

عليها يف اأثناء تنقيبنا يف اأعماق اأذهاننا.
عن موقع "�صفة ثالثة"



تشارلز سيميك أحد أكثر شعراء اليوم إنتاجًا. يتحدث 
مع محررة الشعر في مجلة غرانتا، راشيل ألن، عن 

الحركات الشعرية واألطباق البسيطة والكوميديا 
التراجيدية.

ُن�صرت ق�صائد ت�صارلز �صيميك االأوىل عام 1959 عندما 
كان يف احلادي���ة والع�صري���ن من عمره؛ وه���و االآن من 
اأك���رث ال�صعراء غ���زارة يف الكتابة. ن�صر اأكرث من ثاثني 
 The »جمموع���ة �صعرية، مبا يف ذلك »الع���امل ال ينتهي
World Doesn End احلائزة جائزة بوليتزر، 
جنًب���ا اإىل جنب م���ع الروايات واملق���االت والرتجمات، 
و�ص���رب  فرن�صي���ني  �صع���راء  اأعم���ال  ترج���م  اأن  بع���د 
وكرواتيني ومقدوني���ني و�صلوفينيني. ومبنا�صبة ن�صر 
ق�صيدت���ه »اخللود« يف جملة غرانت���ا العدد 124 يجيب 
هن���ا عن اأ�صئل���ة للمح���ررة را�صيل األن، عل���ى االإنرتنت، 
عن احل���ركات ال�صعرية واالأطباق الب�صيطة والكوميديا 

الرتاجيدية.

قصيدت���ك ف���ي المجل���ة، »الخل���ود«، ه���ي رؤي���ة   
بانورامي���ة تنتقل عب���ر المناظر الطبيعي���ة والوقت. 
إنه���ا قصي���دة شاس���عة بالنس���بة لحجمه���ا. كي���ف 
توازن بي���ن االهتمامات الموضوعي���ة الكبيرة – في 
النطاقي���ن الجغراف���ي والزمن���ي - بح���دود ثماني���ة 

أسطر؟
- م���ن ب���ني كل االأ�صي���اء الت���ي قيل���ت ع���ن ال�صع���ر عل���ى 
االإط���اق، فاإن البدهي���ة القائلة اإن القلي���ل هو االأكرث قد 
اأحدثت االنطباع االأكرب واالأكرث دميومة لدي. لقد كتبت 
العديد من الق�صائ���د الق�صرية يف حياتي، با�صتثناء اأن 
كلمة »كتب���ت« لي�صت الكلم���ة ال�صحيح���ة لو�صف كيفية 
ظهوره���ا. نظ���رًا الأن من غ���ري املمكن اجللو����س وكتابة 
ق�صي���دة م���ن ثماني���ة اأ�صط���ر �صتك���ون كب���رية بالن�صبة 
حلجمه���ا، ترتكب ه���ذه الق�صائد على م���دار فرتة زمنية 
طويل���ة من الكلم���ات وال�ص���ور التي تطف���و يف راأ�صي. 
وتتطلب الق�صيدة املخت�صرة التي تهدف اإىل اأ�صر خيال 
القارئ حتريرًا ال نهاية له للح�صول على جميع اأجزائها 

ب�صكل �صحيح.

 وصفت���ك هيلي���ن فيندل���ر بأن���ك »مح���ب للطعام 
تتلق���ى تعليم���ات عند الج���وع«، وق���د أطلقت على 
نفس���ك، عندما يتعلق األم���ر بالكتاب���ة، »راهب في 
بي���ت دع���ارة«. يب���دو األم���ر كما ل���و كنت تس���تمتع 
بالقيود المفروضة على العمل بأقل عدد ممكن من 
الكلمات. ما الذي تكس���به من هذا التقييد، وكيف 

تعرف متى تتوقف؟
- اإنه���ا م�صاأل���ة م���زاج وجمالي���ات. يف املطب���خ، اأح���ب 
االأطب���اق الب�صيط���ة املطبوخة باإتقان ب���داًل من اإبداعات 
���ا، كلم���ا ق���ل عدد  الطه���ي املعق���دة. يف املو�صيق���ى اأي�صً
االآالت، كان ذل���ك اأف�صل. مثل م���ن يتدرب على قطعة من 
مو�صيق���ى باخ على اآل���ة الت�صيلو بينم���ا مي�صي �صخ�س 
حت���ت نافذت���ه، اأو بيان���و يف وقت متاأخر م���ن الليل يف 
مقه���ى بالكاد يتبقى في���ه زبون، كل هذا نعم���ة بالن�صبة 

يل.
الكوميديا واملاأ�صاة

 تتماش���ى قصائ���دك م���ع اإلحس���اس بالغبطة في 
الوج���ود مع اآلم���ال الصغيرة الدائمة ف���ي أن تكون 
إنس���انًا. أفكر ف���ي قصيدتك »كان���ون الثاني«، التي 
تب���دأ به���ا مجموعت���ك Unending Blues، بمقارنة 
اثنين من »المنبوذي���ن«، »واحد يعلن | نهاية العالم 
| واآلخ���ر | يعل���ن أس���عار صال���ون الحالق���ة المحلي. 
لماذا تش���عر باالنجذاب لتحقي���ق التوازن بين الدفء 

واللعب بهذا األسلوب المقتضب والمختصر؟
- الأن احلياة هكذا. �صبيان �صغريان ي�صربان بع�صهما 
بع�صًا ب�صعادة يف الفناء اخللفي بينما جتل�س والدتهما 
تبك���ي يف املطب���خ، الأن مكاملة هاتفي���ة جعلتها تعرف اأن 
زوجها يخونها. الكوميديا واملاأ�صاة لي�صتا بعيدتني عن 
بع�صهما. اق�ِس يومًا يف التجول يف اأي مدينة و�صتجد 

الع�صرات من االأمثلة ملا يدور يف ذهني.
مفاجاأة القارئ

 قلت عن قصائدك »أردت ش���يًئا يبدو أنه غير فني 
ومرتجل لمفاجأة القارئ من خالل نقل المزيد. بعبارة 
أخرى، أردت قصيدة يس���تطيع الكلب فهمها«، هل 

كان من الصعب الحفاظ على هذا المبدأ؟
- لي����س به���ذا التحدي���د، لكنن���ي اأمتن���ى اأن يت���م فهمي. 
تعلم���ت ذل���ك عندم���ا كنت �صاب���ًا اأح���اول اإغ���واء الن�صاء 
بق�صائ���دي. كي���ف كّن �صيقعن يف حب���ي اإذا مل يفهمن ما 
الذي اأحت���دث عنه بحق اجلحي���م؟ اإن »الافن« ونوعية 
»االرجتال« خدعة. تق���ول الق�صيدة للقارئ، ال يوجد ما 

يخيفك، حتى جنذبه ثم يبداأ يف فهم اأن هناك الكثري مما 
يحدث يف الق�صيدة اأكرث مما اعتقد يف البداية.

 ُس���ميت ب�»الكات���ب البعي���د ع���ن وطن���ه«، وقد تم 
التعلي���ق كثي���رًا عل���ى طفولت���ك الت���ي نج���ت م���ن 
الح���رب العالمية الثانية في بلغ���راد، في المقابالت 
والملفات الشخصية. هل ما زلت تشعر أنك تتعامل 
مع صدمة الحرب واالنفصال عن المكان الذي ولدت 

فيه؟
- اأعلم اأنه اأ�صبح من املاألوف يف يومنا هذا ويف ع�صرنا 
اأن نتظاهر باأن كل �صيء �صيئ مررنا به يف �صبابنا يبقى 
معنا اإىل االأبد ويطارد حياتنا، لكنها لي�صت جتربتي اأو 
جترب���ة الكثريي���ن االآخرين الذين عرفته���م ممن عا�صوا 
رعب���ًا اأ�صد مما ع�ص���ت. الوقت ي�صفي، كم���ا يقول املثل. 
انتهت احل���رب عندما كنت يف ال�صابع���ة من عمري، اأي 
قب���ل ما يقرب من �صبعني عام���ًا. حدثت يل اأ�صياء اأخرى 
كثرية منذ ذلك احلني، �صواء كانت جيدة اأو �صيئة، لذلك 
م���ن املرج���ح اأن اأفكر فيها اأكرث م���ن التفكري يف اخلوذة 

التي حملتها من اأملاين ميت يف خريف عام 1944.
حركات ومدار�س �صعرية

 عايش���ت العديد من الحركات الشعرية والمدارس 
والتغيي���رات في األس���لوب والنبرة والمث���ل العليا. 
كيف تغيرت آراؤك عن الش���عر والحركات الشعرية 
بمرور الوقت؟ كيف تشعر أن قصائدك قد تغيرت؟

- احل���ركات ال�صعرية متعة كبرية للم�صاركني فيها. مثل 
الكاب التي تنبح يف ان�صجام تام يف قرية ما يف الليل 
اإزاء خ�ص���م حقيق���ي اأو وهم���ي، وبعد ف���رتة من الوقت 
تنب���ح لا�صتمتاع اخلال�س. اكت�ص���ايف يف تدري�س اأدب 
الق���رن الع�صرين على مدى �صنوات عدي���دة اأن الق�صائد 
اجليدة ميكن اأن تكتب من اأفكار �صعرية خمتلفة جذريًا 
ب���ل ومتناق�ص���ة، لذل���ك اأبق���ى متفتح���ًا. لكن م���ا يوؤملني 
حت���ى امل���وت وجهة النظ���ر القائلة ب���اأن ال�صع���ر يحتاج 
اإىل التغي���ري با�صتم���رار لك���ي يتكيف م���ع التكنولوجيا 

اجلديدة وق�صر فرتة انتباه القراء اليوم.

 لمن تقرأ اآلن؟
- ق�صائ���د دين يونغ الرائع���ة واملختارة التي مت ن�صرها 
اأخ���ريًا، واأعي���د قراءة كت���اب رون �صيليم���ان االأبجدية، 
وه���و كتاب �صخم �صدر يف عام 2008 ويتاألف من �صتة 

وع�صرين كتابًا �صغريًا واأنا معجب مبعظمها.
اخللود

عنا اأنا واأنِت ل�صاعات �صِ
يف مدينة يختبئ فيها الكثري:

اجلرائم، والغنى، والن�صوة اجلميات،
فذهبنا لن�صاأل جزارًا عن الطريق.

كان جال�صًا يعزف على االأكورديون
حيث عيون احلمان مغم�صة يف نعيم

لكن لي�س �صكاكينه ال�صريرة.
قال لنا هلموا، يا رفاق

حوار مع الشاعر تشارلز سيميك
أجراه: راشيل ألين

ترجمة: سهيل نجم


