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شاعرة الحياة اليومية

أليكزاندرا ألتر
ترجمة :سعد البازعي

واالساطير
علي حسين

ً
دائما ما تفاجئنا جائزة
نوبل لآلداب  ،نحن
العرب من المهتمين
بالشأن الثقافي  ،حيث
أن توقعات القارئ
العربي تنحصر دائماً
بما ُترجم من كتب الى
العربية  ،وليس بما
يقدم من أدب ربما لم
نطلع عليه ،

ونح ��ن يف ه ��ذه البقع ��ة من الأر� ��ض كنا نتمن ��ى �أن يح�صل
عل ��ى اجلائزة كاتب عربي  ،بعد �أن ظ ��ل �أدوني�س على مقعد
االنتظار منذ �سنوات  ،وكانت بع�ض الرت�شيحات قد طرحت
ا�س ��م �أمني معلوف  ،لك ��ن لي�س كل ما يتمن ��ى املرء يح�صده
 ،ويف الياب ��ان التي تتنظ ��ر منذ �سنوات ح�ص ��ول مواطنها
" هوراك ��ي موراكامي " على اجلائزة  ،حتى �أن جمموعة
كب�ي�رة م ��ن املعجب�ي�ن ب�صاحب رواي ��ة كافكا عل ��ى ال�شاطئ
يتجمع ��ون كل عام قب ��ل �إعالن اجلائزة وه ��م يتطلعون اىل
�شا�شات التلفزيون ومواق ��ع التوا�صل االجتماعي ع�سى �أن
تنطق االكادميية با�س ��م روائيهم املحبوب لكنها يف كل مرة
تخيب �آمالهم  .ويف كل عام نكت�شف �إن حب القارئ الياباين
ملوراكام ��ي �أك�ب�ر من ح ��ب املتناف�سني الياباني�ي�ن الآخرين.
وعندم ��ا فاز الروائي الربيطاين الياب ��اين كازو �إي�شيغورو
يف عام  2017باجلائزة  ،اطلق �أ�صحاب املكتبات يف اليابان
احل�س ��رات وهم ي�ستبدلون كتب حمبوبهم موراكامي بكتب
مواطنهم الذي يكتب باالنكليزية �إي�شيغورو  ،العام املا�ضي
ن�ش ��رت �إحدى ال�صحف اليابانية مق ��ا ًال عربت فيه عن خيبة
�أمل عميقة تواجهها الأمة اليابانية كل عام حيث يتم ا�ستبعاد
موراكام ��ي من اجلائزة  ،ووفق� � ًا مل�صادر مقربة من اجلائزة
فان حظوظ موراكام ��ي كانت عالية قبل �أيام  ،البي بي �سي
قال ��ت يف تقرير له ��ا �إن �صراع موراكامي الأب ��دي مع نوبل
ي�ضع ��ه يف نادي الأحالم مع الروائي الكبري ميالن كونديرا
ال ��ذي ال يزال من ��ذ �أكرث من ع�شري ��ن عام ًا عل ��ى ر�أ�س قائمة
املتناف�س�ي�ن  ،وعندم ��ا مت تر�شيح موراكام ��ي جلائزة نوبل

البديل ��ة عام  2018ان�سحب من املناف�سة  ،م�شري ًا �إىل رغبته
يف الرتكي ��ز عل ��ى كتابات ��ه .وقد عل ��ق بع�ض املتابع�ي�ن ب�أن
موراكامي يري ��د البقاء فقط يف نادي الأح�ل�ام مع كونديرا
 ،واال�سرتالية مارغريت �آتوود والكيني نغوجي واثيونغو
ال ��ذي كان ��ت االنظار تتجه �إلي ��ه  ،ورغم �أن جمع� � ًا كبري ًا من
املراهن�ي�ن يف العديد من م ��دن العامل �أجمع ��وا على تر�شيح
بع�ض م ��ن الأ�سماء املعرو�ضة على جلنة نوبل ،وكانت هذه
الأ�سم ��اء تنح�صر ب�ي�ن الفرن�سية ماريز كون ��دي والرو�سية
ليودميال �أوليت�سكاي ��ا والكندية مارغريت �أتوود والياباين
هاروكي موراكام ��ي والأمريكية جاماي ��كا كينكيد والكيني
وا ثوينغ ��و وال�شاعرة الكندي ��ة �آن كار�سون و املجري بيرت
نادا� ��س  ،لكن الذي ��ن تطلعوا اىل رئي�س جلن ��ة جائزة نوبل
ل�ل�اداب وهو يعلن ف ��وز ال�شاع ��رة االمريكية لوي ��ز غلوك ،
�أ�صيبوا بال�صدمة  ،فهم مل يتوقعوا �أن تفوز هذه املر�أة التي
دخلت عامها الـ  77قبل �أ�شهر  ،وهي نف�سها مل ت�صدق الفوز
ب�أك�ب�ر جائزة �أدبية  ،حتى �أن رئي�س اللجنة وهو يت�صل بها
قال ��ت ل ��ه �إن الأم ��ر مفاج�أة مل تك ��ن تتوقعه ��ا  ،مثلما مل تكن
تتوق ��ع �أن تقرتب �سنوات عمرها من الثمانني  ،بعد �أن �أعلن
الأطب ��اء قبل �أك�ث�ر من �ستني عام ًا �أن ال �أم ��ل يف ا�ستمرارها
باحلي ��اة  ،تتذكر �أنها يف الرابع ��ة ع�شرة من عمرها �أ�صيبت
مبر�ض غريب قال عنه الأطباء �إنه " فقدان ال�شهية الع�صبي
"  ،وبع ��د �سنوات �ست�صف املر�ض بانه نتيجة للبحث عن
ا�ستقالليتها يف احلياة  ،ورف�ض منطق الو�صاية التي كانت
�أمها تريد فر�ضه عليها � ،ساعدها العالج النف�سي على الت�أمل
 ،قالت �إنها كانت تتوقع املوت يف كل يوم  ،لكنها �أ�صرت �أن
تعي� ��ش من �أجل �أن تثبت لالخرين نف�سه ��ا  ":ما كنت �أعرفه
ب�ش ��كل �أكرث و�ضوح� � ًا وب�شكل �أكرث عمق ًا ،ه ��و �أنني ال �أريد
�أن �أموت".
غل ��وك ه ��ي امل ��ر�أة االمريكي ��ة الثالث ��ة الت ��ي تف ��وز بنوبل ،
فقبله ��ا ف ��ازت به ��ا الروائي ��ة بريك ب ��اك ع ��ام  1938وفازت
ت ��وين موري�س ��ون ع ��ام  ، 1993وه ��ي الآن �صاحب ��ة الرقم
 16يف قائم ��ة الن�س ��اء اللواتي خطفن جائ ��زة نوبل للآداب
با�ستحق ��اق  ،وهي �أول �شاعرة امريكي ��ة تتوج ب�أهم جائزة
�أدبية عاملية .
حاولت لويز غل ��وك �أن تقرتب من الرواية يف بداية حياتها
الأدبي ��ة  ،فهي متلك حكاية ميكن �أن ت�صب ��ح رواية م�ؤثرة ،
حكاية عا�شتها على �سرير املر�ض �سبع �سنوات  ،لكنها وهي
حتاول �أن تكتب روايتها الأوىل وجدت نف�سها عاجزة  ،ومل
تب ��د�أ بكتاب ��ة ال�شعر �إال بع ��د �أن توقفت ع ��ن التفكري برواية
وقائ ��ع حياتها  .بقيت تكتب ق�صائده ��ا �سر ًا يف �سن مبكرة،
مت�أث ��رة بالأ�ساط�ي�ر اليونانية والق�ص� ��ص الكال�سيكية التي
تعلمته ��ا م ��ن والديه ��ا  ،الق�صائ ��د اىل �صديقاته ��ا  ،البع�ض
منه ��ن ي�سخ ��رن من ه ��ذه الفتاة الت ��ي حتل ��م بال�شهرة وهي
عل ��ى �سري ��ر املر�ض � ،إال ان قررت ع ��ام � 1968أن تن�شر �أول
كتبه ��ا  ،وكان عمرها �آن ��ذاك "  " 25عام ًا  ،قالت �إنها �صممت
خو�ض التجرب ��ة دون خوف  ،وعندما ذهبت اىل دار الن�شر
لت�سل ��م �أول ن�سخة من الديوان  ،قررت �أن تخب�أها خوف ًا من
�سخري ��ة املحيطني بها ..كان عليها االنتظ ��ار �أكرث من ثالثة
�أ�شه ��ر لتعلن �إنها �أ�صبحت �شاع ��رة ..وبعد  52عام ًا بالتمام
والكم ��ال �سيق ��ول عنه ��ا رئي� ��س جلن ��ة جائ ��زة نوب ��ل بانها
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�أف�ض ��ل �شاعرة عل ��ى قيد احلياة  ،م�شي ��د ًا ب�صوتها ال�صريح
والوا�ض ��ح والذي الهوادة في ��ه  ،م�شري ًا اىل �أن جمموعاتها
ال�شعري ��ة االثنتي ع�شرة  ،متيزت " بال�سعي �إىل الو�ضوح"
 ،وقارن رئي�س اللجنة كتابات لويز غولك بكتابات ال�شاعرة
االمريكي ��ة ال�شه�ي�رة �إميل ��ي ديكن�سون الت ��ي كانت تو�صف
ب�أنه ��ا �شديدة الو�ضوح يف ع ��دم " ا�ستعدادها لقبول مبادئ
الإمي ��ان الب�سيط ��ة" .ولعل اعجاب غل ��وك بديكن�سون قدمي
من ��ذ �أن ع�ث�رت عل ��ى جملد ق ��دمي بعن ��وان " ق�صائ ��د �إميلي
ديكن�س ��ون "  ،و�ستق ��ر�أ �أن ديك�سن ��ون �أي�ض� � ًا كان ��ت تكت ��ب
ال�شع ��ر �س ��ر ًا  ،وتخفي ��ه حتى ع ��ن عائلته ��ا  ،و�إن ق�صائدها
كان ��ت ت�سجي�ل ً�ا حلياته ��ا اليومية  ،عن امل�س ��رات والأوجاع
الت ��ي م ��رت به ��ا  ،وله ��ذا امتلك ��ت �أ�سلوب� � ًا �شعري� � ًا �شدي ��د
اخل�صو�صية يالئ ��م �شخ�صيتها التي كانت تو�صف باملعقدة
 ،وت ��درك غول ��ك �أن املكان ��ة التي ح�صلت عليه ��ا ديكن�سون ،
كان ��ت ب�سب �أن �شعره ��ا كان انعكا�س ًا ع ��ن جتاربها النف�سية
والرغب ��ة يف التعب�ي�ر ع ��ن ذاته ��ا  .ولهذا جن ��د �أن غلوك يف
ق�صائدها حتاول �أن ت�ب�رز �أحالمها و�أوهامها � ،إنها كما قال
تقرير اجلائزة  ":تكتب ال�شعر ال�سردي الأحادي الذي يذكر
بالذكري ��ات والأ�سفار  ،فقط للرتدد والتوقف للح�صول على
ر�ؤى جدي ��دة .العامل حمروم  ،فقط لي�صبح حا�ضر ًا بطريقة
�سحرية مرة �أخرى " .
ول ��دت لويز �إليزابيث غلوك يف  22ني�سان  1943يف مدينة
نيوي ��ورك  ،وهي �أكرب �شقيقاتها  ،هاجر �أجدادها اليهود من
املج ��ر اىل الوالي ��ات املتح ��دة االمريكية يف بداي ��ات القرن
املا�ض ��ي  ،كان والده ��ا �أول طف ��ل للعائلة يول ��د يف امريكا ،
امتلك ��ت العائلة متج ��ر ًا لبيع املواد املنزلي ��ة � ،إال �أن والدها
كان يطم ��ح �أن ي�صب ��ح كاتب ًا  ،لكنه ف�ش ��ل يف حتقيق حلمه ،
مم ��ا �أدى ب ��ه اىل �أن يغر� ��س يف ابنته ح ��ب الأدب والقراءة
 ،فق ��ر�أت دانت ��ي وت�أث ��رت ب ��ه وه ��ي يف الثاني ��ة ع�شرة من
عمره ��ا  ،وكان �إلي ��وت ملهم ًا لها  ،وظلت ت ��ردّد على م�سامع
العائلة مقاطع من ق�صيدته ال�شهرية " الأر�ض اليباب "  ،يف
مراهقتها ت�صاب باملر�ض  ،تق�ضي �أوقاتها بقراءة الأ�ساطري
اليوناني ��ة والق�ص� ��ص الكال�سيكية  ،وكانت له ��ذه القراءات
تاث�ي�ر ًا وا�ضح� � ًا عل ��ى �شعره ��ا  ،ب�سب ��ب املر� ��ض مل تلتحق
باجلامعة  ،وقد و�صفت قرارها بالتخلي عن التعليم ل�صالح
العالج بانه �ضروري  ":حالتي النف�سية  ،جعلت من التعليم
مهمة �شاق ��ة "  ،لكنها �ستلتحق بور�ش ��ة لل�شعر كانت تقيمها
جامع ��ة كولومبيا  ،عام  1967تتزوج من ت�شارلز جونيور،
و�سرع ��ان م ��ا �سينتهي ه ��ذا ال ��زواج بالط�ل�اق  ،جمموعتها
الأوىل " البك ��ر " �ستحظى باهتمام النقاد  ،وب�سبب مزاجها
املتعكر تتوقف عن كتابة ال�شعر حيث عانت من حالة نف�سية
� ،ستع ��ود ع ��ام  1975اىل الق�صائ ��د  ،ت�ص ��در جمموعته ��ا
الثاني ��ة " بي ��ت يف امل ��روج " وفيه ��ا ت�ستع�ي�ر �شخ�صيت ��ي
يولي�سي� ��س وال�ساحرة بنيلوب  ،لتن�سج ق�صائد حول احلب
والزواج والفراق واخليانة والرغبات  ،و�سيكت�شف القارئ
له ��ذه الق�صائ ��د �أن �صوت ال�شاعرة ينطل ��ق من خالل زوجة
يولي�سي� ��س  ،وق ��د كانت ه ��ذه املجموع ��ة تعرب ع ��ن حالتها
النف�سية بعد طالقها من زوجها  ،اعترب النقاد هذه املجموعة
اجن ��از ًا كبري ًا يف ال�شعر االمريك ��ي ،و�إنهم اكت�شفوا �صوت
�شع ��ري متمي ��ز  ،ع ��ام  1976ت�ص ��در جمموعته ��ا الثالث ��ة "

احلديقة " التي ت�ضعها يف م�صاف ال�شعراء املتميزين  ،عام
 1992حت�ص ��ل على جائزة بوليتزر ع ��ن ديوانها " القزحية
املتوح�ش ��ة  ،كم ��ا ح�صلت على اجلائ ��زة الوطنية لل�شعر عن
دي ��وان " انت�صار اخيل " ال�صادر ع ��ام  ،1985و�صفت هذه
املجموع ��ة ال�شعري ��ة ب�أنه ��ا "�أك�ث�ر و�ضوح ًا و�أنق ��ى و�أكرث
ح ��دة" من اعمال غلوك ال�سابق ��ة  ،فيما اكد العديد من النقاد
�أن غل ��وك �أ�صبحت "من بني ال�شع ��راء املهمني يف ع�صرنا".
يف ع ��ام  ، 1984تنظ ��م غل ��وك �إىل هيئ ��ة التدري�س يف كلية
ويليام ��ز كمحا�ض ��رة يف ق�س ��م اللغ ��ة الإنكليزي ��ة ،يف العام
التايل  ،يتويف والدها  ،تكتب �إنها تلقت �أكرب اخل�سارات يف
حياته ��ا  ،ت�صدر جمموعة �شعرية بع ��د وفاة والدها بعنوان
" �أرارات " و�صفتها �صحيفة نيويورك تاميز ب�أنها "�أكرث
كتب ال�شعر الأمريكي وح�شية وحزن ًا ُن�شر يف الربع االخري
م ��ن القرن " ،ت�ص ��در عام  1994كتاب ع ��ن ال�شعر بعنوان "
براه�ي�ن ونظري ��ات  ..مق ��االت يف ال�شعر "  ،ف ��ازت بالعديد
م ��ن اجلوائز الأدبية الك�ب�رى يف الواليات املتحدة  ،مبا يف
ذل ��ك ميدالية العلوم الإن�سانية الوطني ��ة  ،وجائزة بوليتزر
 ،وجائ ��زة الكت ��اب الوطني ��ة  ،وجائ ��زة دائرة نق ��اد الكتاب
الوطني ��ة  ،وجائزة بولينجن  ،ع ��ام  2003تتوج باعتبارها
ابرز ال�شعراء االمريكان .
تق ��ول �إن ال�شع ��ر كان خميب ًا لآماله ��ا يف البداية  ،فهي كانت
تري ��د �أن ت�ستقر داخ ��ل الأدب من خالل الرواية  ،ال �أن تنظر
اىل احلي ��اة من باب ال�شع ��ر  ،لكن الأ�سل ��وب الق�ص�صي ظل
وا�ضح� � ًا يف ق�صائدها  ،فهي تبحث دائم ًا عن غاية ما و�سط
التفا�صي ��ل احلياتية التي حتيط بها  ":يجب �أن تكون هناك
مرجعي ��ة ما لهذه احلياة العبثية �س ��واء ق�صرت �أو طالت" .
وق ��د ظل ال�شعر هو الإطار ال ��ذي انتظمت حياتها به � ،إال �أن
احلياة دائم� � ًا ما كانت ت�ضيق بها حت ��ى �أن جتربتها الثانية
يف الزواج انتهت �أي�ض ًا بالفراق  ،ت�أتي احلياة الداخلية �أو ًال
عن ��د غلوك  ،وتبقى مُلك ًا خا�ص ًا لها ولهذا جندها تعار�ض ما
ت�سمي ��ه " الب ��وح الن�سائ ��ي البغي� ��ض "  ،يف مقاالتها ت�شيد
بالن�ب�رة الأ�سطوري ��ة عن ��د �إلي ��وت  ،ويف حال ��ة اال�ستم ��اع
اىل الذات عن ��د ديكن�سون  ،وال�صم ��ت الطوعي الذي واجه
ب ��ه عزرا باون ��د احلياة  ،تتذك ��ر �أنها �شغفت بدي ��وان باوند
"الأنا�شيد" حيث وجدت فيه �صوت ًا داخلي ًا عميق ًا  ،رف�ض
احلداث ��ة ملجرد ال�ش ��كل و�أ�صر �أن مين ��ح الأ�سطورة مكانتها
يف ال�شعر
يف حوار معها قالت �إنه ��ا متنت لو �أ�صبحت كاتبة وجودية
 ،لأن ه ��ذه الفل�سف ��ة �أ�ص ��رت عل ��ى �أن يرتك ��ن الكات ��ب اىل
جتربته ال�شخ�صية وهي حتفظ جملة الفيل�سوف الوجودي
الفرن�س ��ي مريلوبونتي  ":احلياة ت�صري �أف ��كار ًا  ،واالفكار
تع ��ود اىل احلياة "  ،وهو ما جعله ��ا ت�ؤكد �أن ق�صائدها هي
بحث عن الوجود الفردي .
ق ��رار االكادميي ��ة ال�سويدي ��ة جلائزة نوب ��ل ل�ل��آداب �أكد �أن
غل ��وك ،متي ��زت بال�سع ��ى �إىل الو�ض ��وح ،فمو�ضوعاتها عن
الطفول ��ة والأ�سرة  ،العالقة الوثيقة مع الوالدين والأ�شقاء،
ه ��ى موا�ضيع ظلت حموري ��ة معها ،وف ��ى ق�صائدها جندها
ت�سرتج ��ع م ��ا تبقى م ��ن �أحالمه ��ا  ،حي ��ث تنطل ��ق �أ�صوات
دانتي وا�سخيلو�س ويوربيد�س  ،وجميع الذين حاولوا �أن
ينزعوا عن الذات الب�شرية قناعها امل�صطنع .

وُ�ضعت غليك يف مو�ضع غ�ي�ر مريح .فازت بجائزة «نوبل»
ل�ل��أدب �صباح اخلمي�س ،فا�صط ��ف ال�صحافيون يف ال�شارع
�أمام بيته ��ا يف كيمربغ ،ما�سا�شو�ست� ��س .مل يتوقف هاتفها
ع ��ن الرنني من � 7صباح ًا؛ هجمة م ��ن االهتمام و�صفته ب�أنه
«كابو�سي».
يفرت�ض الآن �أن تكون غليك معتادة على الإ�شادة .يف م�سرية
جت ��اوزت اخلم�س ��ة عق ��ود ،ن�ش ��رت اثنتي ع�ش ��رة جمموعة
�شعري ��ة وح�صلت على كل اجلوائ ��ز الأدبية تقريب ًا« :جائزة
الكتاب الوطني» ،و«جائ ��زة البوليتزر» ،و«جائزة جمموعة
نقاد الكتاب الوطنية» و«ميدالية الإن�سانيات» ،وغريها.
يقول �صديقه ��ا وحمرر �أعمالها منذ ف�ت�رة طويلة ،جوناثان
غاال�س ��ي ،رئي�س دار «ف ��ارار� ،سرتو�س وج�ي�رو»�« :أعمالها
مث ��ل حديث داخلي .رمبا حت ��دث نف�سه ��ا� ،أو رمبا حتدثنا.
ثم ��ة مفارق ��ة يف ذلك� .شيء واحد ثاب ��ت يف �أعمالها هو ذلك
ال�صوت الداخل ��ي� .إنها تقيّم التجرب ��ة با�ستمرار يف مقابل
مثال ما ال ت�ستطيع التجربة م�ساواته».
كان ��ت الأ�شهر الأخرية مرهقة لغلي ��ك ،التي تعي�ش لوحدها
بع ��د الط�ل�اق ،وكان ��ت قب ��ل اجلائحة معت ��ادة عل ��ى تناول
الع�شاء خارج البيت م ��ع �أ�صدقائها �ست ليال يف الأ�سبوع.
كان ��ت لعدة �أ�شهر �أثناء الربيع تبذل جهد ًا كبري ًا لكي تكتب.
ثم يف نهاية ه ��ذا ال�صيف بد�أت تكتب الق�صائد مرة �أخرى،
و�أنه ��ت جمموع ��ة جدي ��دة عنوانه ��ا «و�صف ��ات �شتائية من
املجموع» التي تخطط دار «فارار وجريو» لإ�صدارها العام
املقبل.
تق ��ول هي« :الأم ��ل هو �أنك �إن اجتزت ال�شت ��اء حي ًا ف�ستجد
فن ًا على اجلهة املقابلة».

كيف �سمعت اخلرب؟

 ج ��اءين ات�صال ه ��ذا ال�صباح حوايل ال�سابع ��ة �إال ربع ًا.كن ��ت ق ��د �صح ��وت للتو .ع� � ّرف رجل نف�س ��ه ب�أن ��ه �سكرتري
الأكادميي ��ة ال�سويدي ��ة ،وق ��ال�« :إنني �أت�ص ��ل لأخربك �أنك
ف ��زت بجائ ��زة نوبل» .ال �أذكر م ��ا الذي قلت ،لك ��ن كان فيما
قلت �شيء من ال�شك�.أعتقد �أنني مل �أكن مهيئة.

كيف كان �شعورك حني ا�ستوعبت �أن الأمر حقيقي؟

 يف غاي ��ة الده�شة �أنهم اخت ��اروا �شاعرة غنائية �أمريكيةبي�ض ��اء .كان م ��ن غ�ي�ر املعق ��ول .الآن �شارع ��ي مغط ��ى
بال�صحافي�ي�ن .ويخربين النا� ��س كم �أن ��ا متوا�ضعة .لكني
فكرت ب�أنن ��ي �أنتمي لبلد لي�س حمبوب ًا ه ��ذه الأيام ،و�أنني
بي�ض ��اء ،و�أننا ح�صلن ��ا على كل اجلوائز .ول ��ذا فقد بدا �أن
من امل�ستبعد جد ًا �أن حدث ًا مثل هذا ميكن �أن �أ�ضطر للتعامل
معه يف حياتي.

كي ��ف كان ��ت حيات ��ك يف ه ��ذه الأ�شهر املتوت ��رة والعازل ��ة �أثناء
اجلائحة؟ هل كنت قادرة على الكتابة؟

 ال ب ��د يل �أن �أكت ��ب لكن على غري انتظام ،ولذا فهي لي�ستالتزام� � ًا ثابت� � ًا� .أعم ��ل عل ��ى كتاب من ��ذ �أربع �سن ��وات ،وقد
عذبن ��ي .لكن ��ي فج�أة يف نهاي ��ة يوليو (مت ��وز) و�أغ�سط�س
(�آب) كتب ��ت بع� ��ض الق�صائ ��د ،وفج�أة ر�أي ��ت كيف ميكنني
ت�شكي ��ل ه ��ذه اخلطاط ��ة واالنته ��اء منه ��ا .كان ��ت معجزة.

تقول لويز غليك التي فازت بجائزة «نوبل» في األدب« :أفترض أن كفاحي ومباهجي ليست
علي وعلى حياتي بحد ذاتها ،وإنما أن
فريدة من نوعها .ال يهمني أن أجعل الضوء يسلط َّ
يسلط على كفاحي ومباهجي ،على البشر الذين يولدون ثم يجبرون على الخروج».
((أنا امرأة اجتماعية ً
جدا .حقيقة أنني أكره الحوارات الصحافية ال تعني أنني منعزلة)) :ذلك
ما قالته لويس غليك في بداية حوارنا.

لق ��د جرب � ِ�ت �أ�شكا ًال خمتلف ��ة �أثناء م�سريتك ،م ��ع �أن �صوتك ظل
ممي ��ز ًا .ه ��ل كان ��ت تل ��ك حماولة متعم ��دة وواعي ��ة لدف ��ع نف�سك
بتجريب عدة �أ�شكال؟

 نعم ،ط ��وال الوقت� .إنك تكتب لكي تكون مغامر ًا� .أود �أن�أُحم ��ل �إىل �أماك ��ن ال �أعرف عنها �شيئ� � ًا� .أود �أن �أكون غريبة
يف امل ��كان .من الأ�شياء الطيب ��ة القليلة التي ميكن قولها عن
ال�شيخوخ ��ة �أن ��ك تعي� ��ش جتربة جدي ��دة .لي� ��س االنكما�ش
البهج ��ة املتوقع ��ة لدى كل �إن�سان ،لكن ثم ��ة ما يقال عن هذه
احل ��ال .وذلك ثمني ل�شاعر �أو كاتب� .أعتقد �أن عليك دائم ًا �أن
تنده� ��ش و�أن تبد�أ م ��ن جديد ،على نحو م ��ا ،و�إال ف�س�أ�صاب
بامللل �إىل حد الب ��كاء .وقد مررت ب�أوقات ظننت �أنني كتبت
تلك الق�صيدة� .إنها ق�صيدة جميلة ،ولكنك كتبتها من قبل.

م ��ا ه ��ي الط ��رق الت ��ي ت�شعري ��ن �أن ال�شيخوخ ��ة قادت ��ك بها �إىل
ا�ستك�شاف مناطق جديدة؟

 تكت�ش ��ف �أنك فق ��دت ا�سم ًا (لغوي ًا) يف م ��كان ما ،وجملتكتنم ��ي هذه الفجوات الوا�سعة يف املنت�صف ،و�أنت �إما عليك
�أن تعيد بناء اجلملة �أو تتخلى عنها .لكن الأهم هو �أنك ترى
ذلك و�أنه مل يحدث من قبل .ومع �أن ذلك كئيب ومزعج ويعد
بالأ�س ��و�أ ،ف�إن ��ه على الرغم من ذلك ،م ��ن زاوية الفنان ،مثري
وجديد.

ال�شعور بالفرح الغامر والراحة مل ي�ستمرا ب�سبب «كوفيد»،
علي �أن �أدخل يف معركة مع رعبي اليومي والقيود
لأنه كان ّ
ال�ضرورية على حياتي اليومية.

ما هو حمور املجموعة اجلديدة؟

 الت�شظ ��ي .ثم ��ة انتح ��اب كثري يف الكت ��اب .وفي ��ه �أي�ض ًاالكث�ي�ر من الكوميدي ��ا ،والق�صائد �سوريالي ��ة بكثافة .كنت
�أكت ��ب عن املوت منذ ا�ستطعت الكتاب ��ة .على وجه التحديد
من ��ذ كنت يف العا�شرة و�أنا �أكتب ع ��ن املوت� .صحيح �أنني
كن ��ت فتاة حيوي ��ة .ال�شيخوخة �أكرث تعقي ��د ًا .ولي�س الأمر
�أن ��ك بب�ساطة �أق ��رب �إىل موت ��ك� ،إنها قدرات ��ك العقلية التي
تعتمد عليها  -تنا�سق ��ك اجل�سدي وقوتك ونباهتك الذهنية
 ه ��ذه �أ�شياء تتعر�ض للخل ��ل �أو التهديد� .إنه مو�ضوع منالطرافة التفكري فيه والكتابة عنه.

يتك ��ئ الكث�ي�ر م ��ن �أعمال ��ك عل ��ى امليثولوجي ��ا الكال�سيكي ��ة،
وين�س ��ج من ��اذج �أ�سطوري ��ة علي ��ا مع �أ�شع ��ار معا�ص ��رة حميمة
ح ��ول الرتاب ��ط وال�ص�ل�ات العائلية .ما ال ��ذي يجتذبك نحو تلك
ال�شخو�ص الأ�سطورية ،وكيف ترثي تلك احلكايات ما ت�سعني
للتعبري عنه وتو�صيله عرب �شعرك؟

 كل م ��ن يكتب ي�ستم ��د قوته ووقوده م ��ن �أكرث الذكرياتقدم� � ًا ،وم ��ن الأ�شياء التي غريت ��ك �أو مل�ست ��ك �أو �أثارتك يف
طفولتك .ق ��ر�أ وال ��داي عل � ّ�ي بر�ؤيتهما العميق ��ة الأ�ساطري
الإغريقي ��ة ،وح�ي�ن ا�ستطع ��ت الق ��راءة بنف�س ��ي وا�صل ��ت
قراءته ��ا� .شخو� ��ص الآله ��ة والأبط ��ال كان ��ت �أك�ث�ر حيوي ًة
بالن�سب ��ة يل مما كانت للأطف ��ال ال�صغار الآخرين يف احلي

يف «لون ��غ �آيالن ��د» .ومل يك ��ن الأمر كما لو �أنن ��ي �أتكئ على
�ش ��يء متلكته يف مرحل ��ة مت�أخرة من حيات ��ي لإ�ضفاء نوع
م ��ن التلميع املعريف لأعمايل .كانت هذه هي حكايات النوم
يف �صغري.
وم ��ن تلك احلكاي ��ات ما ا�ستمر ي ��رن يف الذاك ��رة ،ال �سيما
حكاية «بري�سيف ��وين» ،وقد �أم�ضيت ح ��وايل خم�سني عام ًا
�أكت ��ب عنها من وقت لآخر .و�أظنن ��ي �إىل حد كبري متورطة
يف �ص ��راع م ��ع �أمي ،كم ��ا هن الفتي ��ات الطموح ��ات غالب ًا.
�أظ ��ن �أن تل ��ك الأ�سط ��ورة ب�صف ��ة خا�ص ��ة هي الت ��ي منحت
تلك ال�صراعات وجه� � ًا جديد ًا .ال �أعني �أنها كانت مفيدة يف
حياتي اليومية .حني كتبت كان ميكنني �أن �أ�شكو «دمييرت»
بد ًال من �أن �أ�شكو �أمي.

ق ��ارن البع� ��ض ب�ي�ن �أعمال ��ك و�أعم ��ال �سيلفيا ب�ل�اث ،وو�صفوا
�شعرك ب�أنه اعرتايف وحميم� .إىل �أي حد اعتمدت على جتربتك
اخلا�ص ��ة يف �أعمال ��ك ،و�إىل �أي ح ��د ت�ستك�شف�ي�ن املو�ضوعات
الإن�سانية الكونية؟

 �إنك تعتمد على جتربتك اخلا�صة دائم ًا لأنها مادة حياتك،ابت ��دا ًء بطفولتك .ولكني �أبحث عن جتارب النماذج العليا،
و�أفرت�ض �أن �صراعاتي ومباهجي لي�ست فريدة من نوعها.
تب ��دو فريدة ح�ي�ن تعي�شها ،لكني ل�س ��ت حري�صة على جذب
الأ�ضواء �إىل نف�سي وحياتي اخلا�صة ،و�إمنا �إىل �صراعات
ومباه ��ج الب�ش ��ر� ،أولئك الذي ��ن يولدون ثم يج�ب�رون على
اخلروج� .أظنني �أكتب عن قابليتي للفناء لأن من ال�صدمات
املزعج ��ة يف الطفول ��ة �أن تكت�ش ��ف �أن ��ك لن متتل ��ك هذا �إىل
الأبد.

لق ��د ُو�ص ��ف �أ�سلوب ��ك غالب� � ًا ب�أن ��ه متق�ش ��ف وم�ش ��ذب .هل ذلك
ال�ص ��وت ال ��ذي ي�أت ��ي �إلي ��ك �أثن ��اء الكتاب ��ة طبيع ��ي� ،أم �أنه �شيء
طورته و�صقلته؟

 ه ��و م�شذب �أحيان ًا ،نعم� .أحيان ًا �أكتب على نحو حواري.�إن ��ك ال ت�صنع �صوت ًا .جتد اجلمل ��ة طريقة للتحدث بنف�سها.
ويب ��دو ه ��ذا قريب� � ًا م ��ن نب ��و�آت ديلف ��اي (يف الأ�سط ��ورة
اليوناني ��ة)� .إنه �أمر ت�صع ��ب مناق�شته ،هو �صوت .و�أظنني
مفتون ��ة ببنية اجلملة و�أ�شعر دائم ًا بقوتها ،والق�صائد التي
�أثرت يف بقوة مل تكن الأكرث امتال ًء بالكلمات .كانوا �شعراء
مث ��ل بليك وملتون ،الذين كانت بني ��ة جملهم مذهلة ،طريقة
توظيفهم لأماكن الرتكيز.

تد ّر�س�ي�ن يف يي ��ل وحتدث ��ت عن كي ��ف �ساع ��دك التدري�س على
اجتي ��از �صعوب ��ات واجهت ��ك يف كتابت ��ك �أن ��ت .كي ��ف �شكل ��ك
التدري�س من حيث كونك كاتبة؟

 �إنك غارق دائم ًا يف غري املتوقع واجلديد .عليك �أن ترتب�أف ��كارك لكي ت�ستطي ��ع �أن ت�ستخرج من طالب ��ك ما يثريهم.
يده�شن ��ي طالب ��ي .م ��ع �أنن ��ي ال �أ�ستطي ��ع الكتاب ��ة دائم� � ًا،
فب�إمكاين قراءة ما يكتبه الآخرون.

�شكر ًا جزي ًال لوقتك .هل هناك ما تودين �إ�ضافته؟

 لو ت�أملت حقيقة �أنني يف البداية مل �أرد قول �شيء ثم قلتكل �ش ��يء ،ال لي�س هناك م ��ا �أود �إ�ضافته .معظم ما �أود قوله
مم ��ا له �أهمي ��ة خا�صة يخرج يف الق�صائ ��د ،وما يتبقى لي�س
�سوى ت�سلية.
عن ال�شرق االو�سط
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د .جواد بشارة

مصطفى ديب

ناهيك عن الف�ضيحة اجلن�سيّة التي ه ّزت الأكادمييّة ال�سويديّة
�سنة  ،2018بالإ�ضافة �إىل االنتقادات واال ّتهامات التي طالتها
بعد منحها اجلائ ��زة للنم�ساويّ بيرت هاندكه �صاحب املواقف
ال�سيا�س ّي ��ة الإ�شكاليّة .عادت نوبل هذا املو�سم ب�إدها�ش جديد
جت�س ��د ب�إعالن ف ��وز ال�شاعرة الأمريكيّة لوي ��ز غلوك ()1943
ّ
بـنوبل للآداب ( )2020تقدي ًرا "ل�صوتها ال�شاعريّ املُميّز الذي
يُ�ضفي بجماله املُج ّرد طابعًا عامليًا على الوجود الفرديّ ".
�أثارت الأكادمييّة ال�سويديّة �إ ًذا اجلدل من جديد ال باختيارها
ا�س ًم ��ا �أدب ًّي ��ا م ��ن خ ��ارج لوائ ��ح الرت�شيح ��ات �أو التو ّقع ��ات،
�أو بتجاهله ��ا املُ�ستم� � ّر لأ�سم ��اء �أدب ّي ��ة عامليّة تت�ص� �دّر امل�شهد
عن ��د اقرتاب موعد الإع�ل�ان عن الفائز ،منها مي�ل�ان كونديرا،
وهاروكي موراكامي ،وب ��ول �أو�سرت؛ و�إنمّ ا مبنحها اجلائزة
ل�شخ�ص ّي ��ة ال تتج ��اوز ح ��دود �شهرته ��ا الوالي ��ات املُ ّتح ��دة
الأمريكيّة �إلاّ ن ��اد ًرا� ،إذ ُتع ّد وكما و�صفتها ال�صفحات الثقافيّة
ال�صحف العامليّة� ،شاعرة جمهولة عامل ًّيا.
لكربيات ُ
لك ��نّ غياب غلوك عن امل�شه ��د ال�شعريّ العامل � ّ�ي يُقابله ح�ضو ٌر
ق ��ويّ داخل ح ��دود الواليات املُ ّتحدة ،ك ّر�ست� � ُه عرب  12ديوا ُنا
�شعر ًي ��ا بالإ�ضافة �إىل عد ٍد من ال ُكت ��ب النقديّة املُتع ّلقة ِّ
بال�شعر
وحتوّ الته ،بيّنت فيها �أو ترجمت عربها نظرتها �إليه وعالقتها
ب ��ه � ً
أي�ضا باعتب ��ار �أنّ �أكرث ما فتنها به ه ��و "االحتماالت التي
يُتيحه ��ا ال�سي ��اق ال ��ذي تو�ضع فيه املُف ��ردة" .كم ��ا �أنّ �أكرث ما
كانت تتج ��اوب مع ُه هو "الطريقة التي ت�ستطيع الق�صيدة من
خالله ��ا �أن تمُ ار�س فعل التحرير ،عرب الإطار الذي تو�ضع فيه
الكلمة".
تق ��ول لوي ��ز غلوك �إ ّنه ��ا اختارت اللغ ��ة الب�سيط ��ة يف كتابتها
لل�شعر لأ ّنها تتوافق و�ش ��كل املُغامرة ِّ
ِّ
ال�شعريّة التي تخو�ضها
قرن من الزمن ،والتي تعود بدايتها بطبيعة
منذ �أكرث من ن�صف ٍ
احل ��ال �إىل ما قبل ن�شرها جمموعتها ّ
ال�شعرية الأوىل "البكر"
( )1968الت ��ي ع�ّب�رّ ت فيها عمّا تريد ُه من ِّ
ال�شع ��ر� ،أو ما الذي
تري ��د �أن تقول� � ُه من خالله� .إذ جاء عملها ه ��ذا وما تال ُه ليكون
�أ�شب ��ه مب�ساحة مفتوح ��ة ت�شغلها �أ�صوات مُـتح ��اورة مخُ تلفة
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عن موقع م�سارات

�شاع ��ري ممي ��ز ي�ضف ��ي بجمال ��ه املجرد طابع� � ًا �شمولي� � ًا يغلف
الوجود الفردي للإن�سان.
�أ�ستاذة الأدب
ول ��دت ال�شاعرة لويز غلوك يف نيوي ��ورك �سنة  1943ودر�ست
الأدب يف جامع ��ة كولومبيا ،جت ��در الإ�شارة �إىل �أن لويز غلوك
هي �أ�ستاذة الأدب االجنلي ��زي يف جامعة يال مبدينة كمربدج،
وتعتق ��د الأكادميية ال�سويدية �أنه ��ا ت�ستحق اجلائزة جلدارتها
وكان ��ت ق ��د �أ�ص ��درت ديوانه ��ا الأول �سنة  1968حت ��ت عنوان
الولي ��د البك ��ر «و�أعقبت ��ه بدوواين �أخ ��رى مثل انت�ص ��ار �آخيل
وب�ي�ن الأهوار وال�سو�سن ��ة الربية و�أر�ض امل ��روج  .كما كتبت
النق ��د ال�شع ��ري يف املج�ل�ات واجلرائ ��د الأمريكي ��ة ون�ش ��رت
كتاب ��ا يف ذلك حتت عن ��وان» براهني ونظري ��ات �شعرية» الذي
جمع ��ت فيه مقاالتها وبع�ض حما�ضراتها حول ال�شعر .يحتوي
�شعرها على م�سحة من احلزن والعزلة ال�شخ�صية ،و�أكاد �أقول
�إنه ��ا تكتب �سريته ��ا الذاتية �شع ��ر ًا .فغالب ًا ما تف ��وح ق�صائدها
بح ��وادث م�ستوح ��اة من جتربته ��ا ال�شخ�صية ،وهي ن ��ادر ًا ما
تتقي ��د بالقافي ��ة وال�شع ��ر الكال�سيك ��ي وترك ��ز عل ��ى موا�ضيع
وجودي ��ة كاملوت والرثاء واخل�سارة والرف�ض وف�شل العالقات
وكاف ��ة املتناق�ضات احلياتية التي تعك�س عالقتها املتناق�ضة مع
ال�سلط ��ة والأخالق واللغة الت ��ي تثور عليها لأنه ��ا ت�شعر ب�أنها
تقيدها.

للسنة الخامسة على التوالي ،وكما جرت عادة "نوبل لآلداب" في السنوات
أدبي في العالم دون ُمفاجأة .الجائزة العريقة
حدث
أهم
ٍ
األخيرة ،لن يكتمل ّ
ّ
خصوصا خالل السنوات القليلة األخيرة التي شهدت فوز أسماء
والمثيرة للجدل،
ً
ُ
ّ
المراهنات ،مثل سفيتالنا
أدبية غير
متوقعة أو موجودة ضمن لوائح مكاتب ُ
ّ
أليكسييفتش ،بوب ديالن ،كازو إيشيغورو ،أولغا توكارتشوك ،بيتر هاندكه.

و ُم ّت�صل ��ة باحلياة اليوميّة والعائليّة لل�شاعرة الأمريكيّة التي
بدا �أنّ ق�صيدتها �شخ�صيّة حميميّة متيل ل�سرد تفا�صيل حياتها
أ�سلوب �ساخر تختلف �أ�شكال ُه و�سياقاته � ً
أي�ضا.
ب� ٍ
ويمُ كن الإ�ضاف ��ة �إىل املوا�ضيع �أو ال�سمات التي �شغلت غلوك
يف �أعمالها املُب ِّكرة تداعيات العالقات الإن�سانيّة الفا�شلة ،على
حب �أو �صداقة �أو ح ّتى عالقات عائليّة،
اختالفها وتنوّ عها بني ّ
عل ��ى الذات الب�شريّة .بالإ�ضاف ��ة �إىل م�سحة الي�أ�س الوجوديّ
ومُعان ��اة ال ��ذات ،ال �سيم ��ا الأنثو ّي ��ة منه ��ا �إزاء موا�ضي ��ع
ح�سا�سة مثل الأمومة �أو مواجهة ال�سلطة الذكوريّة ومجُ اراة
ّ
التح ��وّ الت الراهنة وغريها من ال�سمات الت ��ي هيمنت تقريبًا
ال�شعري ��ة الت ��ي ك ّر�س ��ت �صوته ��ا ِّ
عل ��ى جمموعاته ��ا ّ
ال�شعري
ُ
ُ
ّ
ولغتها املُبا�شرة /الوا�ضحة واملراوغة /املبطنة يف � ٍآن معًا.
مم ��ا ُذكر �آن ًف ��ا �أنّ �شعر لوي ��ز غلوك يدور ح ��ول نف�سها
يتب�ّي�نّ ّ
مبعن � ً�ى م ��ا� ،إذ يبدو يف م�ضمون ��ه وجوه ��ره �شخ�ص ًّيا لكونه
مُتع ِّل ًق ��ا مب�سائل �شخ�صيّة وداخل ّي ��ة ُم ّت�صلة بحياتها وعائلتها
وطفولته ��ا ،الأمر ال ��ذي مينح ق�صيدتها �ش ��كل م�ساحة تمُ ِّكنها
م ��ن االعرتاف بتفا�صيل مخُ تلفة مُتع ِّلق ��ة بت�أثريات /تداعيات
خ ّلفتها حوادث وجتارب مُعيّنة اختربتها� ،أو عالقات ما تر ّتب
عليها خ�سائر ر�أت �أن ِّ
توظفها داخل تركيبة ق�صيدتها.
ولع � ّ�ل املُث�ي�ر لالنتب ��اه يف جترب ��ة ال�شاع ��رة الأمريك ّي ��ة ه ��و
�أنّ ق�صيدته ��ا ال�شخ�ص ّي ��ة واليوم ّي ��ة �أُجن ��زت بن�ب�رة متي ��ل،
رغ ��م ب�ساطته ��ا� ،إىل الأ�سلوب امللحم � ّ�ي� .إذ يمُ ك ��ن هنا القول
بخ�صو� ��ص هذا الأ�سل ��وب �أن غل ��وك �أع ��ادت �صياغته بحيث
خا�صا بها ،يتواف ��ق ومُغامرتها ِّ
ال�شعريّة التي
ُت�ش� � ّكل �أ�سلوبًا ًّ
و�صل ��ت بها �إىل ح�صد "نوبل" .والت ��ي ال يمُ كن احلديث عنها
دون ذك ��ر العنا�صر الأ�سطوريّة يف الق�صائ ��د التي �ش ّكلتها� .إذ
لطاملا جل�أت غلوك �إىل الأ�ساطري الإغريقيّة والدينيّة ال�شرقيّة
لتطعيم ق�صيدتها ومنحها عدة م�ضامني مُتجدِّدة متنح بدورها
معنى �أ�ش ّد ا ّت�ساعً ��ا وقابلية لت�أويالت وقراءات
جتربته ��ا هذه ً
مخُ تلفة.
لل�سن ��ة اخلام�سة على الت ��وايل �إ ًذا ،تذهب "نوبل للآداب" �إىل
�شخ�ص ّي ��ة �أدب ّي ��ة غري متو ّقع ��ة ،مع فارق �أنّ لوي ��ز غلوك تبدو
جمهولة متامًا خارج حدود بالدها ،ولكنّ هذا مل مينع �أع�ضاء
جلن ��ة حتكي ��م اجلائ ��زة م ��ن اختياره ��ا وتقدميه ��ا �إىل العامل
�شاعرة تقول �إ ّنها مُن�شدّة �إىل املحذوف� .أو بجملةٍ �أخرى� ،إىل
الأ�شي ��اء التي ال ُتق ��ال ،والإيحاءات التي ال تنطق� ،أو ال�صمت
الذي ميُكنها من كتابة ق�صيدة �صامتة بدورها.
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كنت من بين الكثير من المثقفين العرب الذين كانوا
يتمنون فوز شاعرنا الكبير أدونيس بجائزة نوبل لآلداب،
ولكن حسابات األكاديمية السويدية لديها اعتبارات أخرى،
فالجائزة الوحيدة التي منحت لكاتب عربي هي للروائي
المصري نجيب محفوظ وكأن العالم العربي ال يمتلك
المبدعين الذين يستحقون هذه الجائزة.

امتدادات ا�سطور َّية
مل �أتفاج� ��أ مبن ��ح جائ ��زة نوب ��ل ل�ل��آداب له ��ذا الع ��ام لل�شاعرة
الأمريكي ��ة لوي ��ز غلوك البالغة م ��ن العمر  77عام� � ًا التي نالتها
للع ��ام  2020لأنن ��ي �أع ��رف من هي ه ��ذه املبدع ��ة ومطلع على
نتاجه ��ا باللغة االجنليزية ومل �أقر�أ ترجمات لها باللغة العربية
حت ��ى الآن ،وكن ��ت �أع�ش ��ق �أجواءه ��ا وعوامله ��ا الت ��ي تتفاع ��ل
م ��ع موا�ضي ��ع ه�شا�شة وح�سا�س ��ة كالطفولة واحلي ��اة العائلية
وامتداداته ��ا الأ�سطوري ��ة ،ولقد �أ�ش ��ارت الأكادميية ال�سويدية
يف قراره ��ا من ��ح لوي ��ز غل ��وك اجلائ ��زة مل ��ا متلكه م ��ن �صوت

الأ�سطورة الإغريقية
والهتمام ��ي بالأ�ساط�ي�ر العاملي ��ة يف ثناي ��ا بحث ��ي الوج ��ودي
والعلم ��ي الك ��وين ،ت�أث ��رت ج ��د ًا بديوانه ��ا الذي ن�شرت ��ه �سنة
 1966حت ��ت عن ��وان �أفرين ��و ال ��ذي ي�سحبن ��ا نح ��و تف�سريها
الر�ؤي ��وي لهبوط بري�سف ��ون �إىل اجلحيم عندم ��ا كانت �أ�سرية
ل ��دى هادي�س �إله املوت يف الأ�سطورة الإغريقية ،تتناول غلوك
يف �أ�شعاره ��ا العالق ��ات الأ�سري ��ة املتوت ��رة وامل�ؤمل ��ة على نحو
مبا�ش ��ر و�صري ��ح يخلو م ��ن الزخرفي ��ة ال�شعري ��ة .وهي تدعو
�إىل �إح ��داث تغيريات جذرية يف طبائ ��ع النا�س واالجتاه نحو
والدات جدي ��دة عرب التج ��ارب الذاتية والنقد اجل ��ارح للنف�س
والعالق ��ة مع الآخر .ه ��ي رائدة يف ال�شعر الن�ث�ري ذي الطابع
الروائي ي�ستمد �أ�سلوب ��ه من الذكريات والرحالت التي تطوف
الع ��امل وتدعوه للتحرر من الأغالل .تقف لويز غلوك دائم ًا بني
احل ��دود الق�ص ��وى للمتناق�ضات احلياتية ع�ب�ر �صورة �صادمة
وجاذب ��ة يف �آن واح ��د ،م ��ن خالل النق�ل�ات ال�شعري ��ة املباغتة،
لكنها م�صاغة بدقة ودرا�سة حت�ت�رم الإيقاع ال�شعري للتخفيف
م ��ن �سطوة البعد الفل�سف ��ي والأ�سط ��وري امليتافيزيقي ال�سائد
يف ق�صائدها.
الحب والكراهية
وم ��ع ذل ��ك التخل ��و �أ�شعاره ��ا م ��ن متاهي م ��ع امل ��وت واحلياة
واحلري ��ة واحل ��ب والكراهي ��ة والهي ��ام بالطبيع ��ة م ��ن خ�ل�ال
ال�ص ��ور ال�شعري ��ة املجازي ��ة والتوري ��ة ال�شعري ��ة ،ي�سحره ��ا
ويجذبه ��ا ويفتنها الالمرئي والالم ��كان والذي اليقال واملخفي
عن امل�شاهدة ونعرفه بالإيحاء ال�صامت واالجنرار نحو القوة
الكنية الالنهائية التي يبحث عنها الب�شر ويرنو �إىل ت�سخريها،
رغ ��م �أن ما نعرفه عن الكون يكاد ال يذكر �أمام ما جنهله عن هذا
الك ��ون ،الذي ترحل يف ثناياه على غرار القطب ال�صويف الذي
ي ��رى الك ��ون دون يتحرك من مكانه ويط ��رح ر�ؤاه الأ�سطورية
عن ��ه و�أحيان ًا النغمة التنب�ؤية الت ��ي تبدو ملتب�سة على القارئ،
لكنه ��ا متن ��ح الن�ص نوعا م ��ن التجدي ��د ،كما �صاغ ��ت ال�شاعرة
العديد م ��ن الق�صائد الغنائية ذات النربة ال�صارمة وهي بعيدة
ع ��ن الب�صم ��ة الهوياتي ��ة فهي لي�س ��ت �شاعرة �أمريكي ��ة بل فقط
�شاعرة فح�سب ال �أكرث كما تقول.
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لويز غلوك :الكتابة تشعرني بالحياة ..
رافع البرغوثي
كتاب ��ة ال�شع ��ر يف غالبي ��ة احل ��االت معاناة وع ��ذاب وعذوبة .ال ت�س�ي�ر الأمور على
م ��ا ي ��رام ..ال ت�سري على ما ي ��رام ..وبعد ذلك ت�صبح رائعة .ثم يتك ��رر الن�ضال مرة
�أخرى .تكون هناك فرتة هدوء بعد اجناز بع�ض الأ�شياء الكبرية .تلك هي اللحظة
الرائع ��ة التي يتحدث عنه ��ا الكثريون ،حلظة الإجناز ،انه ��ا جميلة جدا .ولكن بعد
ذل ��ك يكون هناك �شعور ب�أغرب �أنواع القلق ،القلق اخل�صب املتزايد ...عندما �أكتب
ا�شع ��ر ب�أنني مفعمة باحلي ��اة ،وعندما ال �أكت ��ب يت�ضاءل �شع ��وري باحلياة ...هذا
بع� ��ض ما قالت ��ه ال�شاعرة الأمريكية لويز غلوك ،التي ف ��ازت قبل ايام بجائزة نوبل
ل�ل��آداب ،يف ح ��وار �سابق م ��ع جملة الأكادميي ��ة الأمريكية لالجن ��از ،ك�شفت فيه ان
الكتاب ��ة كانت حلم طفولتها ،اذ كانت تعرف �أن ما تريده هو الكتابة .وعندما ارادت

�أن تك ��ون ممثلة ،قالت لها �أمها ،التي كانت يف حالة حرب معها «عزيزتي ،عزيزتي،
م ��ن الع ��ار �أن تريدي �أن تكوين ممثلة ،لأنك كاتبة ور�سام ��ة رائعة» .وتركت الباقي
دون ق ��ول ،ما جعل لويز �أكرث عنادًا ،قبل ان تع ��ود �إىل حلمها ،ويظهر كتابها الأول
وعمرها � 13أو  14عامًا.

■ تقول جوان ديديون انها تكتب لتفهم من تكون ..ملاذا تكتبني؟

 �أكتب الكت�شاف املعنى� .أريد �أن تعني التجربة �شي ًئا� .إنها لي�ست م�س�ألة من اكون،بق ��در ما هي �شعور ب�أن ��ه ال ينبغي �إ�ضاعة �أي �شيء .يجب �أن ي�أتي منه �شيء .كذلك
ف�إن الكتابة نوع من االنتقام من الظروف ،اذا �صنعت �شيئا من �سوء احلظ ،والفقد،
والأمل ..فلن تهزمك هذه اال�شياء.

■ ماذا عن التناف�س مع الآخرين؟

 انه ��م يجعلونن ��ي كاتبًة �أف�ضل� .إذا كان ��وا يقومون باكت�شاف ��ات ،فمعنى ذلك انهمي�سمع ��ون �أ�صوا ًت ��ا ال �أ�ستطيع �سماعها .وحني اقر�أ �أعماله ��م �أبد�أ يف اال�ستماع اىل
تلك الأ�صوات .ن�ضارة �أفكارهم تبعث يف نف�سي ال�شعور بالإثارة واحلما�سة .هناك
ع ��دد ممن هم يف مثل عمري قاموا او يقومون باعمال غري عادية رائعة .لكني انهل
�أكرث من اعمال ال�شباب لأنني ا�شعر ب�أن �أ�صواتهم جديدة على �أذين.
■ ح�صلت على جوائز كربى كثرية ،كيف تنظرين اىل اجلوائز؟
 �أن ��ا فخ ��ورة به ��ا .ممتن ��ة ،ممتنة ج ��دا .لق ��د �ساعدتن ��ي كث�ي�را .رفع ��ت راتبي..لك ��ن امل�شكل ��ة هي� ،إذا ح�صل ��ت على جائ ��زة ومل تكتبي �أي �ش ��يء� ،أو رحت تكتبني
�أ�شي ��اء تب ��دو غريبة جدًا لدرجة �أنك ال تعرفني ماذا تفعل�ي�ن بها ،ف�إن م�شاعرك جتاه
نف�س ��ك كفنانة تدفع ��ك اىل الت�س ��ا�ؤل� :أال ازال فنانة؟ ما الذي يج ��ب ان اقدمه الآن؟
التناق� ��ض م�ؤمل للغاية يف بع�ض الأحي ��ان .والق�ضاة ب�شر ،لديه ��م �أجندات ولديهم
نزاعات ولديهم والءات .قد نرى فالنا يح�صل على جائزة لأن املحكم ي�شعر بالغرية
ال�شديدة من �شخ�ص �آخر كان يجب �أن يح�صل عليها ..والتكرمي يجعل الوجود يف
الع ��امل �أ�سه ��ل .ي�ضعك يف و�ضع ي�سمح ل ��ك باحل�صول على وظيف ��ة جيدة ..لكن ما
�أري ��ده ال ميكنني احل�ص ��ول عليه يف حياتي� .أريد �أن �أعي�ش بعد �أن �أموت ..ولي�س
هناك �سبيل ملعرفة ما �إذا كان ذلك �سيحدث �أم ال..

نوبل تمنح جائزتها األدبية ألكبر شاعرة في أمريكا

■ ه ��ل تقر�أي ��ن ال�شع ��ر م ��ن �أج ��ل الع ��زاء �أم هن ��اك �شع ��راء ترجع ��ون �إليه ��م لأ�سباب
خمتلفة؟

 ق ��راءة ال�شعر بالن�سبة يل معق ��دة للغاية الآن� .إذا �أحببت �شي ًئا ،جعلني �أرغب يفالقفز من فوق ال�سطح� .إذا مل �أفعل� ،شعرت بالغ�ضب� .أميل �إىل قراءة الروايات من
�أج ��ل العزاء .هناك �شع ��راء ال �أملهم �أب� �دًا .مثل جورج �أوبن ،وم ��ن ال�شعراء الذين
احببتهم يف وقت مبكر وليام بليك� .أحب اللغة املتق�شفة .لكن هناك بع�ض ال�شعراء
الذي ��ن �أحبه ��م ومل اع ��د �أ�ستطيع ق ��راءة اعمالهم مث ��ل �إميلي ديكن�س ��ون التي كانت
واحدة من �أبطايل العظماء يف وقت مبكر.

■ هل الإبداع �شيء لدينا جمي ًعا وميكن تعزيزه؟ هل ميكن �أن نكون جمي ًعا �شعراء؟

 ال �أدري� .أق ��وم بتدري�س الأ�شخا�ص الذي ��ن ي�أتون �إيل ،وهم ي�أتون لأنهم يريدونكتاب ��ة الق�صائد� .أظن �أن كل �شاب يبلغ من العمر  21عامًا لديه ع�شر ق�صائد يكتبها.
ان م ��ا ي�صنع ال�شاعر لي�س املوهبة فقط� .إن ��ه اجلوع ،اجلوع العميق الذي ال ميكن
التخل� ��ص من ��ه ،الذي يجعلك ت�ستم ��ر يف الكتابة  50و  60عا ًم ��ا .ال ميكنني معرفة
م ��ا اذا كان ه ��ذا اجلوع موج ��ودًا لدى الكاتب ال�ش ��اب ،وهل �سي�ستم ��ر وينجو من
الت�شوي ��ه ..لكن ��ي احاول من ��ح ال�شاب املهارات الت ��ي �ستكون مفي ��دة اذا كان الأمر
كذلك.

■ ما الن�صيحة التي تقدمينها اىل �شاب يريد �أن يكتب ال�شعر؟

 الن�صيح ��ة التي �سيقولها �أي �شخ�ص :اق ��ر�أ ال�شعر .اقر�أ .ابق نف�سك منفتحً ة علىاخلي ��ارات .احلقيقة ان الأمر يعتمد على ال�شاب ،والإجاب ��ة ت�أتي بنا ًء على ادراكي
لقدرت ��ه ..البع�ض يقر�أ الكثري واذا ن�صحت ��ه مبزيد من القراءة ف�إن �صوته �سيغرق.
ه ��و بالفع ��ل يقر�أ املزي ��د ..يقر�أ طيل ��ة �ساعات يقظت ��ه .لذلك ادع ��وه اىل العي�ش يف
الع ��امل .امل ��ر�أة التي تق ��ول انها لن تنج ��ب �أطفالاً  ،ول ��ن ترتبط مبهن ��ة ،ولن تذهب
�إىل كلي ��ة ،...لأنه ��ا ترغ ��ب يف كتاب ��ة الق�صائد فقط .اق ��ول لها� :أعتق ��د �أن ق�صائدك
اال�صيلة -التي لي�ست ً
ن�سخا من ق�صائد موجودة � -ستولد يف معرتك حياتك ،الذي
ل ��ه ت�أث�ي�ره العميق عل ��ى �شغفك وابداع ��ك .و�إذا رف�ضت ذلك ،فلن تكتب ��ي .اعني انه
ميكنك الكتابة ،لكنك لن تبدعي.
عن القب�س

لويز غلوك ..الشغف باللغة
محمد حجيري
ف ��ازت ال�شاعرة الأمريكية لويز غلوك (او غلك �أو
غلي ��ك او جلي ��ك) ،بجائزة نوبل ل�ل��آداب ،2020
و�أو�ضح ��ت الأكادميي ��ة الأ�سوجي ��ة يف حيثيات
قراره ��ا �أن غلوك( )-1943كوفئت "على �صوتها
ال�شاع ��ري املمي ��ز ال ��ذي ي�ضف ��ي بجمال ��ه املجرد
طابع� � ًا عاملي� � ًا عل ��ى الوج ��ود الف ��ردي" ،و"يف
ق�صائده ��ا ،ت�ستم ��ع النف�س ملا تبقى م ��ن �أحالمها
و�أوهامه ��ا ،وال ميك ��ن �أن يك ��ون هن ��اك م ��ن هو
�أ�شد منه ��ا يف مواجهة �أوهام ال ��ذات" .ومن بني
الأ�سم ��اء التي كان ��ت مر�شح ��ة :الفرن�سية ماريز
كوندي ،الرو�سية ليودميال �أوليت�سكايا ،الكندية
مارغريت �أتوود ،والياباين هاروكي موراكامي.
لكن النقاد الذين ا�ستطلعت وكالة "فران�س بر�س"
�آراءهم كانوا يرجحون فوز الأمريكية الكاريبية
جاماي ��كا كينكي ��د� ،أو الكين ��ي وا ثوينغ ��و� ،أو
ال�شاع ��رة الكندي ��ة �آن كار�س ��ن� ،أو املج ��ري بيرت
نادا�س� ،أو الفرن�سي مي�شال هوليبيك...
وتعترب لويز غليك من الأ�صوات ال�شعرية املهمة
يف ال�شع ��ر الأمريك ��ي املعا�ص ��ر .وق ��د نوهت بها
املو�سوع ��ة الربيطانية الت ��ي �أ�شارت �إىل ال�سرية
الإبداعي ��ة لل�شاعرة .وكان الظه ��ور الأول لغلوك
ككاتب ��ة الع ��ام  1968مبجموعته ��ا ال�شعري ��ة
"فري�ستبورن" (ال ِبكر) ،كما ن�شرت  12جمموعة
�شعرية ،بالإ�ضافة �إىل جملدات من املقاالت حول
ال�شعر ،وتتميز جميعه ��ا بال�سعي �إىل الو�ضوح.
وح�صل ��ت غل ��وك عل ��ى العدي ��د م ��ن اجلوائ ��ز
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املرموقة ،م ��ن بينها جائزة بوليتزر ( )1993عن
جمموعته ��ا "القزح ��ة املتوح�ش ��ة" ،كم ��ا ح�صلت
قب ��ل ذلك عل ��ى جائ ��زة "نا�شيونال ب ��وك كريتيك
�سريكل" عن جمموعة "انت�صار �أخيل"(.)1985
ويف الع ��ام  2003اخت�ي�رت "�شاع ��رة ام�ي�ركا
املتوجة" بع ��د ال�شاعر بيلي كولين ��ز ...وجائزة
جوائز الكتاب الوطني ( )2014وهي واحدة من
اجلوائز الأدبية ال�سنوية الأمريكية.
وغل ��وك لي�ست مغمورة يف الع ��امل العربي ،و�إن
كان ��ت غري م�شهورة �أو غ�ي�ر �شعبية� ،ش�أن الكثري
من الأ�صوات ال�شعرية العربية والعاملية ،ف�سبق
لعدد م ��ن العاملني يف احلقل الثقايف �أن ترجموا
�أعماله ��ا ،بينه ��م ال�شاعر �سامر �أب ��و هوا�ش الذي
ترجم لها جمموعة "عجل ��ة م�شتعلة متر فوقنا"،
و�ص ��درت عن من�شورات "اجلم ��ل"� ،أي�ض ًا الناقد
�صبح ��ي حدي ��دي ترجم له ��ا بع� ��ض الق�صائد يف
موق ��ع "جهة ال�شع ��ر" ،وهناك ترجم ��ات متفرقة
لعا�ش ��ور الطويب ��ي وج�ل�ال نعي ��م و�شريف بقنة
وفايز يعقوب احلمداين ،حممد احلموي ،ن�صري
فليح...
وتعت�ب�ر غل ��وك �أن "عالم ��ة ال ��ذكاء ال�شع ��ري �أو
ال�صنعة ال�شعرية هي ال�شغف باللغة ،التي يعتقد
�أنه ��ا تعني التجاوب املحم ��ود مع ا�صغر وحدات
اللغ ��ة :الكلم ��ة" ،بعن ��ى انها متي ��ل اىل ا�ستعمال
اللغ ��ة الب�سيط ��ة ذات ال ��وزن" ،فم ��ا ال يق ��ال يف
الق�صي ��دة ي�ضم ��ر ق ��وة اك�ب�ر" ،بح�س ��ب تق ��دمي
�سام ��ر ابو هوا� ��ش لرتجمتها ،و"دائم� � ًا ما متيل
�أعمالها الأدبية �إىل العاطفية وت�صويرها املتكرر
للخرافة �أو التاريخ �أو الطبيعة" على ر�أي بع�ض
متابعيها.

ويق ��ول �صبح ��ي حدي ��دي :يف م�شه ��د ال�شع ��ر
الأمريك ��ي املعا�ص ��ر حتت � ّ�ل لوي ��ز غل ��وك موقع ًا
�أمامي� � ًا يف ّ
�صف املدافعني عن "القول ال�صامت"،
�أو املعني الذي ال يُقال �أو ال ميكن �أن يُقال (�أ�شهر
زمالئه ��ا يف ه ��ذا ال�ص � ّ�ف جيم�س مريي ��ل ،مارك
�سرتاند� ،شارلز �سيميك) .ويف مقالة تتناول هذه
املقول ��ة حتديد ًا ،تكتب لويز غل ��وك�" :أنا من�شدّة
�إىل املح ��ذوف� ،إىل ما ال ُيق ��ال� ،إىل الإيحاء الذي
ال ينط ��ق ،و�إىل ال�صمت املتع َّم ��د البليغ .ويحدث
غالب ًا �أن �أحلم بكتاب ��ة ق�صيدة �صامتة ،متام ًا كما
يحدث حني �أحلم مب�شاهدة ما ال يُرى".
ويقول �سامر ابو هوا� ��ش �أي�ض ًا �أن غليك تتحرك
�ضمن جمالني يف�صل بينهما خيط رفيع ،غالب ًا ما
تنجح يف احلفاظ عليه :جمال العادي ،ال�سردي،
االوتوبيوغرايف ،اليوم ��ي ،والواقعي ،واملجال
الآخر االيحائي ،امللغ ��ز ،امليتافيزيقي ،اخلرايف
الأ�سطوري .ت�ستعي ��د �أو ت�ستعري ال�شاعرة ،مث ًال
يف "امل ��روج"� ،شخ�صيت ��ي عولي� ��س وبينل ��وب
وال�ساح ��رة ت�سريي� ��س م ��ن الأودي�س ��ة ،لتن�س ��ج
ق�صة متع ��ددة امل�ستويات حول احل ��ب والزواج
والغياب والرغبة واخليانة....
تفوز غل ��وك هذه ال�سنة بال �ضجي ��ج ،على عك�س
ح�ص ��ل يف ال�سن ��وات ال�سابقة مع بي�ت�ر هاندكة،
وبوب ديالن ،وغريهم ��ا .وفوز �شاعرة �سيخفف
من "نق" مع�شر "ال�شع ��راء" والقول �إن اجلائزة
منح ��ازة �إىل الروائيني ...تفوز غلوك باجلائزة،
بينم ��ا اجل ��زء الأكرب م ��ن تعليق ��ات "فاي�سبوك"
متحور حول ال�شاع ��ر ال�سوري �أدوني�س املُنتظِ ر
من قبل اجلائزة وبعدها ،منذ عقود ،والتعليقات
كوميدية م�ألوفة..
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لويز غلوك:تميزت بصوتها الشاعري المميز
ً
ً
عالميا على
طابعا
الذي يضفي بجماله المجرد
الوجود الفردي

لويز غلوك ..
نوﺑﻞ تﻨتﺼر للشعر 2020
GLUCK

LOUISE

THE NOBEL PRIZE IN LITERATURE 2020

كتابة  /الكسندرا ألتر وأليكس مارشال
ترجمة  /أحمد فاضل

منح ��ت جائ ��زة نوب ��ل يف الأدب يوم اخلمي�س � 9أكتوب ��ر  /ت�شرين الأول
� ،إىل لوي ��ز غل ��وك � ،إح ��دى �أ�شه ��ر �شع ��راء �أمريكا  ،وق ��د مت الإعالن عن
اجلائ ��زة يف م�ؤمت ��ر �صحف ��ي يف �ستوكهومل  ،وغل ��وك كتبت العديد من
املجموع ��ات ال�شعري ��ة  ،يتعامل العديد منها م ��ع حتديات احلياة الأ�سرية
منه ��ا " ليل ��ة م�ؤمن ��ة وفا�ضلة " ف ��ازت عنها بجائزة بوليت ��زر عام 1993
 ،وعن ��د �إع�ل�ان جائزة نوب ��ل � ،أ�شاد �أندر�س �أول�س ��ون  ،رئي�س جلنة منح
اجلوائ ��ز  ،ب�صوتها الب�سيط وخا�صة الق�صائد التي ت�صل �إىل قلب احلياة
الأ�سرية .
وقال :
" �ص ��وت لوي ��ز غل ��وك ال لب� ��س فيه " � " ،إنه �صريح وال هوادة فيه
 ،وي�ش�ي�ر �إىل �أن ه ��ذه ال�شاع ��رة تري ��د �أن ُتفه ��م  " ،لكن ��ه ق ��ال �أي�ض� � ًا �إن
�صوتها كان �أي�ض ًا "مليئ ًا بالفكاهة والذكاء الالذع " .
ول ��دت غل ��وك يف مدين ��ة نيويورك عام  ، 1943ون�ش� ��أت يف لونغ �آيالند ،
وكانت منجذبة لقراءة ال�شعر وكتابة ال�شعر عندما كانت طفلة  ،كتبت بع�ض ًا
من �أقدم �أبياتها عندما كانت يف اخلام�سة من عمرها  ،وعقدت العزم على �أن
ت�صب ��ح �شاعرة عندما كان ��ت يف بداية �سن املراهقة  ،عانت من مر�ض فقدان
ال�شهي ��ة عندما كانت مراهقة  ،وهو مر�ض ن�سبته الحق ًا �إىل هو�سها بالنقاء
وحتقيق ال�سيطرة  ،وكادت تت�ضور جوع ًا حتى املوت قبل �أن تتعافى يف
النهاية من خالل العالج .
ب ��د�أت يف تلق ��ي ور�ش عمل �شعري ��ة يف ذلك الوقت  ،وح�ض ��رت كلية �سارة
لوران� ��س والحق� � ًا بجامعة كولومبيا  ،حي ��ث در�ست مع ال�شاعر �ستانلي
كونيت ��ز  ،لق ��د دعم ��ت نف�سها من خالل العم ��ل ك�سكرترية حتى تتمكن من
الكتاب ��ة  ،يف ع ��ام  ، 1968ن�ش ��رت جمموعته ��ا ال�شعري ��ة الأوىل فري�ست
ب ��ورن �أو " ا ِلبك ��ر "  ،لقي ��ت ه ��ذه املجموعة ا�ستح�سان النق ��اد  ،بعد ذلك
تول ��ت من�صب� � ًا تدري�سي� � ًا يف كلي ��ة ج ��ودارد يف فريمون ��ت � ،ألهمها العمل
م ��ع الط�ل�اب لبدء الكتابة م ��رة �أخرى  ،ووا�صلت ن�شر ع�شرات املجلدات
ال�شعري ��ة  ،ويف الكثري م ��ن �أعمالها  ،ت�ستمد جلوك الإلهام من ال�شخ�صيات
الأ�سطوري ��ة الكال�سيكية  ،يف جمموعتها لعام " ، 1996ميدوالندز"  ،تن�سج
مع� � ًا �شخ�صي ��ات �أودي�سيو�س وبينيلوب من �أودي�سة هومريو�س  ،ومع
جمموعتها ال�صادرة عام  ، 2006ا�ستخدمت �أ�سطورة بري�سيفوين كو�شيجة
للعالقات بني الأم وابنتها واملعاناة وال�شيخوخة واملوت .
غالب� � ًا م ��ا تعك�س �أبي ��ات غلوك ان�شغاله ��ا باملو�ضوعات املظلم ��ة  ،العزلة ،
واخليان ��ة  ،ومت ��زق العالق ��ات الأ�سرية والزوجي ��ة  ،واملوت  ،قال الناقد
والكات ��ب داني ��ال مينديل�سون  ،املحرر الع ��ام ملجلة نيويورك ريفيو �أوف
بوك�س :
" �إن لغتها الفائ�ضة املقطرة  ،وجل�ؤها املتكرر �إىل �شخ�صيات �أ�سطورية
م�ألوف ��ة  ،مين ��ح �شعره ��ا �شعور ًا عاملي� � ًا وخال ��د ًا  ،وعندما تق ��ر�أ ق�صائدها
عن هذه الأ�شياء ال�صعبة  ،ف�إنك ت�شعر ب�أنك مطهر بد ًال من االكتئاب  ،هذه
واح ��دة من �أنقى احل�سا�سي ��ات ال�شعرية يف الأدب العاملي الآن � ،إنه نوع من
ال�شع ��ر املطل ��ق � ،شعر بدون حيل  ،بال بدع � ،إن ��ه يتمتع بجودة �شيء يقف
خارج الزمن تقريب ًا " .
يف مقابل ��ة ع ��ام  ، 2012و�صف ��ت غلوك الكتاب ��ة ب�أنها "عذاب  ،م ��كان معاناة
 ،مرع ��ب "  ،فب ��د ًال م ��ن كونه ��ا و�سيلة ال�ستك�شاف ال ��ذات  ،فهي تنظر �إىل
ال�شعر على �أنه و�سيلة ال�ستخراج املعنى من ال�ضياع والأمل .
كت ��ب دواي ��ت غارنر يف مقال ن�شرته �صحيفة نيويورك تاميز عام " : 2012
�أرارات "  ،وهي جمموعة ق�صائد من عام  ، 1990كانت " �أكرث ق�صائد ال�شعر
الأمريك ��ي وح�شي ��ة وحزن� � ًا  ،مت ن�ش ��ره يف ال�سن ��وات اخلم� ��س والع�شرين
املا�ضية " .
وو�ص ��ف ويليام لوج ��ان  ،يف مراجعة ل�صحيفة التاميز عام  2009عن "
حياة القرية "  ،غلوك ب�أنها :

" رمب ��ا تك ��ون ال�شاع ��رة الأدبي ��ة الأك�ث�ر �شعبي ��ة يف �أمريكا  ،قد ال
يك ��ون جمهوره ��ا كب�ي�ر ًا مث ��ل جمه ��ور الآخري ��ن  ، ،ولك ��ن ج ��زء ًا م ��ن
طابعها هو �أن �أ�شعارها مثل الر�سائل ال�سرية للمبتدئني " .
غلوك هي �أول �شاعرة حت�صل على اجلائزة منذ الكاتبة البولندية وي�سالوا
�شيمبور�س ��كا ع ��ام  ، 1996ومن بني ال�شع ��راء الآخرين الذين ح�صلوا على
اجلائ ��زة �شيمو�س هيني � ،شاعر �إيرلندا ال�شمالية  ،الذي فاز يف عام 1995
 ،وهي �أول �أمريكية تفوز منذ بوب ديالن يف عام  ، 2016وقالت مات�س مامل
 ،ال�سكرت�ي�ر الدائم للأكادميية ال�سويدية التي متن ��ح اجلائزة � ،إنها �ستلقي
حما�ض ��رة نوبل يف الواليات املتحدة ب�سبب قيود ال�سفر املفرو�ضة نتيجة
لفريو�س كورونا  ،و�سوف يحتفل الكثري يف عامل الكتاب باختيار الأكادميية
لغل ��وك كخيار جدير بناء ًا على مزايا �أدبي ��ة بحتة �إنه ميثل �إعادة
تعيني مت�س احلاجة �إليها للأكادميية وجلائزة الأدب  ،التي
ابتليت بها اخلالفات والف�ضائح يف ال�سنوات الأخرية .
يف الع ��ام املا�ض ��ي  ،تعر�ضت الأكادميي ��ة النتقادات بعد
�أن منح ��ت اجلائزة لبيرت هاندك ��ه  ،امل�ؤلف والكاتب
امل�سرح ��ي النم�س ��اوي ال ��ذي اته ��م ب�إن ��كار الإبادة
اجلماعي ��ة ب�سب ��ب الت�شكي ��ك يف الأح ��داث الت ��ي
وقع ��ت خالل حروب البلق ��ان يف الت�سعينيات  ،مبا
يف ذلك مذبحة �سريربينيت�شا  ،التي راح �ضحيتها
حوايل  8000رجل م�سلم  ،وقتل الأوالد ال�صغار  ،كما
وج ��اءت ه ��ذه ال�ضج ��ة ح ��ول اجلائزة بع ��د عام من
ت�أجيل الأكادميية جلائ ��زة  2018ب�سبب ف�ضيحة تورط
فيه ��ا زوج ع�ضو يف الأكادميية اته ��م ب�سوء ال�سلوك اجلن�سي
وت�سري ��ب معلومات �إىل وكالء املراهن ��ات  ،وحُ كم على ذلك
الرجل جان كل ��ود �أرنو  ،فيما بعد بال�سجن ملدة
عامني بتهمة االغت�صاب .
كان ��ت تل ��ك الأح ��داث نقط ��ة هب ��وط
كب�ي�رة بالن�سب ��ة للجائ ��زة  ،الت ��ي
يع ��ود تاريخه ��ا �إىل ع ��ام 1901
 ،وق ��د مُنح ��ت لبع� ��ض الروائي�ي�ن
وال�شع ��راء وكتاب امل�س ��رح الأكرث
نف ��وذ ًا واحرتام ًا يف العامل  ،ومن
بني الفائزين البارزين يف املا�ضي
ت ��وين موري�س ��ون  ،وكازو
�إي�شيغ ��ورو  ،و�ألي� ��س مون ��رو
 ،وغابريي ��ل غار�سي ��ا ماركي ��ز ،
و�ساول بيلو  ،و�ألبري كامو  ،ويف
عام  1964اخت ��ارت الأكادميية
جان ب ��ول �سارتر  ،الذي رف�ض
التكرمي  ،قائ ًال �إن الُكتاب يجب
�أال يقبل ��وا اجلوائ ��ز  ،وبالنظر
�إىل اخلالف ��ات الأخرية  ،توقع
العدي ��د م ��ن املراقب�ي�ن �أن تذهب
جائ ��زة هذا العام �إىل خيار غري
مث�ي�ر للجدل  ،قال بيورن وميان ،
املحرر الثق ��ايف ل�صحيفة داغينز
نيه�ت�ر ال�سويدي ��ة  ،يف مقابلة عرب
الهاتف قبل الإعالن :
" الأكادميي ��ة ال�سويدي ��ة تعل ��م
�أنه ��ا ال ت�ستطي ��ع حتم ��ل ف�ضيح ��ة
�أخرى".
عن � /صحيفة
نيويورك تايمز

manarat

WWW. almadasupplements.com

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

رئي�س التحرير التنفيذي
-----------------------علي ح�سني
�سكرتري التحرير
-----------------------رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني
---------------علي كاطع

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

نجم��ة المس��اء
ترجمها عن اإلنكليزية :بشار ساجت

مرةٍ منذ �سن َني عديدة هناك ،ظه َر يل مر ًة �أخرى،
الليلة ،ل ّأولِ ّ
أر�ض
حل ٌم عن روعةِ ال ِ
يف �سماءِ امل�ساء،
أر�ض
أظلمت ال ُ
بد�أَ النج ُم ال ّأو ُل يزدا ُد توهج ًا حينما � ْ
حتٍ ى �صار يف النهايةُ ،
اليقبل مزيد ًا من الظالم �أ ّما النو ُر  ،نو ُر املوت
أر�ض قوتَها من �أجل العزاء مل يكن يف ال�سماء � ّأي جنمةٍ عدا تلك التي اعرف ا�س َمها ،كما يف حياتي الأخرى،
فبدا يعي ُد لل ِ
�إ�صابة :فينو�س جنمة ال�سماء املبكر
لك �أهدي ُحلمي منذ ذلك احلني
على هذا ال�سطح الفارغ
منحت مزيد ًا من النور
لقد َ
لتجعل �أفكاري وا�ضحة مر ًة �أخرى.

قصيدتان للشاعرة األمريكية لويز غلوك
ترجمة /صالح الرزوق

�أم وابنها

كلنا حاملون ،وال نعلم من نحن.
�آلة جمهولة خلقتنا� ،آلة عاملية� ،أو عائلة �ضيقة
ثم عدنا �إىل العامل ،بعد �أن ملعتنا �سياط ناعمة.
نحن نحلم ،نحن ال نتذكر.
�آلة عائلية :فرو �أ�سود ،وغابات ج�سم الأم
�آلة �أمومية :وداخلها مدينة بي�ضاء.
وقبل ذلك :الياب�سة واملاء.
والطحالب بني ال�صخور ،و�أجزاء ممزقة من

الأوراق النباتية والأع�شاب.
وقبلها ،خاليا يف عتمات عميقة
وقبلها ،العامل املحتجب.
لهذا ال�سبب �أنت ولدت :لتهدهدين من �أجل �أن
�أ�سكت
�أنت خاليا( )1من �أمي و�أبي ،وهذا دورك
لتكون احلكم ،ولتكون ال�شيء الرائع.
وها �أنا �أرجتل ،لكن �أنا ال �أتذكر
و الآن دورك لت�سلم قيادك
ف�أنت الذي طلبت �أن تعرف:
ملاذا �أت�أمل؟ ملاذا ال �أبايل
مع �أن اخلاليا يف العتمة العميقة .و�آلة جمهولة
خلقتنا
لقد حان دورك لتواجه املع�ضلة ،ولتعود �أدرجك
وت�س�أل
ما النفع املرجو مني؟ ما الغاية املرجوة مني؟.

 -1خاليا :لها باللغة الإنكليزية معنى �آخر وهو
زنازين .وال�شاعرة هنا تلعب باملعاين.
�شعاع القمر

�أ�شرق ال�ضباب مع �صوت باهت .مثل خبطة.
وهذا يعني �أن القلب ينب�ض .و�أ�شرقت ال�شم�س،
وخفتت قليال.
وبعد ما يبدو �أنه �سنوات ،غرقت جمددا
وغ�سل الغ�سق ال�شاطئ وتعمق هناك.
ومن مكان جمهول جاء الع�شاق،
�أ�شخا�ص ال يزال لديهم �أج�ساد وقلوب .هم حتى
الآن
لهم �أذرع ،و�سيقان ،ولكن رمبا يف النهار
هم ربات منزل ورجال �أعمال.
ولليلة ذاتها قدمت لنا �أي�ضا �أ�شخا�صا مثلنا.

�أنت مثلي� ،سواء اعرتفت بذلك �أو مل تعرتف.
�صعب املرا�س ومتحذلق .وجوعك لي�س ملزيد من
التجارب
ولكن لال�ستيعاب ،كما لو �أنه جماز وجتريد.
ثم حل النهار جمددا و�أ�صبح العامل طبيعيا كما
كان.
الع�شاق مي�سدون �شعورهم ،والقمر يتابع وجوده
الأجوف.
وال�شاطئ تنهبه جمددا الطيور الغام�ضة
و�سريعا �ستظهر على طوابع الربيد.
ولكن ماذا عن ذكرياتنا ،ذكريات �أولئك الذين
يعتمدون
على الت�صورات؟.
هل هم ال �شيء؟.
ثم �أ�شرق ال�ضباب ،وا�ستعاد الدليل على احلب.
ودونه لي�س لدينا غري املر�آة ،و�أنا و�أنت.

