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كلمات

السبت  14تشرين األول  2017العدد 3298

ترجمة

القصيدة هي أنت

صفحات اإلبداع من تنسيق:
أحالم الطاهر

في أحد اللقاءات التلفزيونية ،تسأل المذيعة جون أشبري :هل أنت بالفعل أهم شاعر
أميركي على قيد الحياة؟ فيجيبها :ال أظن .لكن كثيرين يظنون أن جون أشبري الذي
ولد في روتشستر في نيويورك عام  ،1927وتوفي في  4أيلول (سبتمبر) 2017
عن تسعين ّعامًا ،هو بالفعل ّواحد من أهم الشعراء األميركيين المعاصرين .كان
أشبري أكاديميًا وناقدًا وصحافيًا ومترجمًا (عن ّالفرنسية) ،وشاعرًا .هو واحد من
شعراء مدرسة نيويورك؛ الجماعة األدبية التي تكونت في الستينيات ،وجمعته ّبفرانك
أوهارا وجيمس سكايلر وكينيث كوك وآخرين .ترك أشبري نحو ثالثين كتابًا شعريًا؛
نشر أولها عام « 1953توراندو وقصائد أخرى» ،وتاله «بعض األشجار» و«أنهار وجبال»
و«كما نعلم» ،و«كانت النجوم المعة» ،و«اسمك هنا» وغيرها .أما أبرزها فهو ما صدر
عام « 1975بورتريه شخصي في مرآة محدبة» ويحوي قصيدة طويلة تحمل اسم

الكتاب ،وفاز بثالث جوائز حال صدوره؛ منها جائزة «بولتزر» و«جائزة الكتاب الوطني».
استمر أشبري في الكتابة ،وفي  2016نشر كتابه الشعري األخير «هياج الطيور» ال يمكن
ببساطة مقارنة أشبري بأي من شعراء مدرسة نيويورك ،وأظن أنه ليس في إمكاننا
مقارنته بأي شاعر آخر ،وليس غريبًا أن تصادفنا مقالة نقدية بعنوان «دليل التعليمات
لقراءة جون أشبري» ،وأن تتساءل ناقدة أخرى :كيف أمكن لهذا الشاعر المعقد
الغامض أن يحتل هذه المكانة في المشهد األدبي األميركي؟! فما عنده من الشعر
يختلف كثيرًا عما عند اآلخرين ،وتصوره لما ينبغي أن تكون عليه القصيدة أمر يخصه
وحده ،فال يبحث أحد عن معنى واضح مباشر ّ ،ألنه إن فعلت فلن تجد .يستمر أشبري
شخصيًا يحب اللعب ،ويرى أن ما يفعله ليس
قصائده ،وهو
في تفكيك الحياة في
ّ
غموضًا من أجل التعقيد بحد ذاته ،بل من أجل السخرية واللعب

عمل
لجيني
مورغان
(نيويورك)

قصيدتك،
وهو ما ال يمكن أن يحدث،
ما املستوى العادي؟
إنه هذا وأشياء أخرى،
تشرك نظامهم في اللعب ،اللعب؟
حـسـنــا ،فــي ال ــواق ــع أن ــا أعـتـبــر اللعب
شيئًا خارجيًا أعمق،
نمط حالم،
كما هو الحال في تقسيم عطايا أيام
أغسطس الطويلة دون برهان مطلق،
وق ـبــل أن ت ـعــرفــه يـضـيــع ف ــي الـبـخــار
وثرثرة اآلالت الكاتبة،
ُ
ها هو قد لعب مرة أخرى،
أظ ـ ــن أن ـ ــك مـ ــوجـ ــود ف ـق ــط لـتـغـيـظـنــي
بفعلك ذلك،
على مستواك،
وبعدها تختفي،
أو تتبنى موقفًا مختلفًا،
وال ـق ـص ـيــدة أجـلـسـتـنــي ع ـلــى األرض
بجوارك،
القصيدة هي أنت.

نوافذ رطبة ()1977

فلسفتي في الحياة ()1995

جون أشبري
ترجمة
عـنــدمــا فـكــرت أن لـيــس ثـمــة حـيــز في
أسماء ياسين عقلي لفكرة أخرى،

خطر ببالي فـكــرة عظيمة أسميتها
فلسفتي في الحياة،
بــاخـتـصــار ،ه ــذا يــورطــك فــي العيش
مثلما يعيش الفالسفة،
وفقًا لحزمة من املبادئ،
أوكيه ،لكن أيها؟
أع ـتــرف أن ال ـجــزء األص ـعــب ك ــان أنــي
كنت أملك نوعًا من املعرفة املسبقة ملا
سيكون عليه األمر،
كــل ش ــيء ،أك ــل الـبـطـيــخ ،الــذهــاب إلــى
ّ
الحمام ،أو حتى مجرد الوقوف على
رصيف املترو،
غارقًا في التفكير لدقائق ،أو قلقًا أن
الغابات املطيرة ربما تتأثر،
ب ـت ـع ـب ـي ــر أدق ،م ـن ـح ـن ـي ــا ب ـم ــوق ـف ــي
الجديد.
لن أتحول واعظًا ،وأقلق على األطفال
وكبار السن ،اللهم إال بطريقة عامة
حددها كوننا املتناغم،
ً
بــدال مــن ذلــك ،ســأتــرك األش ـيــاء ،نوعًا
ما ،لتكون ما هي عليه،
بينما أحقنها بمصل املناخ األخالقي
الجديد الذي أظن أنني ً تعثرت به،
ك ـغــريــب ي ـض ـغــط خ ـط ــأ ل ــوح ــة خـلــف
خزانة للكتب،
ّ
ليكتشف ُسلمًا مضاء بضوء أخضر
في مكان ما باألسفل،
فيخطو تلقائيًا إليه ،وتنغلق خزانة
الكتب،
وكما هو الحال في مثل هذه املواقف،
يجتاحه العطر على الفور،
ل ـيــس ال ــزع ـف ــران وال ال ـخ ــزام ــى ،لكنه
شيء بينهما،
ّ
فــكــر فــي الــوســائــد الـتــي يتكئ عليها
كلب عمه في بوسطن،
ً
بينما يـنـظــر إل ـيــه مـتـســائــا ،وأذن ــاه
مطويتان فوق رأسه،
وهنا حدث االنفجار العظيم ،الذي ال

فكرة واحدة منه تكفي لجعلك تشمئز
من التفكير،
ثــم تتذكر شيئًا كتبه ويليم جيمس
في كتاب لم تقرأه قط،
كــان لطيفًا ،امتلك اللطف كلهّ ،
غبره
مسحوق الحياة ،مصادفة بالطبع،
وع ـل ــى رغـ ــم ذل ـ ــك ،ال زال ي ـب ـحــث عــن
دالئل بصمات األصابع،
أحدهم استطاع التعامل مع األمر،
حتى قبل أن يصوغه ،رغم أن التفكير
كان تفكيره هو فقط،
ال بأس ،في الصيف ،إن أردت أن تزور
الشاطئ،
هناك رحالت كثيرة يمكن القيام بها،
بـسـتــان مــن ال ـحــور الـيــافـعــات يرحب
باملسافر،
وبالقرب منه املراحيض العامة ،حيث
َّ
الحجاج الضجرون أسماءهم
نحت
وعناوينهم،
وربما كتبوا رسائل أيضًا،
رسـ ـ ــائـ ـ ــل إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا هــم
جــالـســون يـفـكــرون فـيـمــا سيفعلونه
بعد استخدام ّ
الحمام،
الحوض ،قبل
ويغسلون أياديهم في
ً
أن يخرجوا إلى العراء ثانية،
هل كانوا مقتنعني باملبادئ؟
هل كانت كلماتهم فلسفة ،أو نوعًا ما
مادة خام لها؟
أعترف أني ال أستطيع الحركة أبعد
من قطار التفكير هذا،
شيء ما يعوق حركتي،
شـ ـ ـ ــيء ل ـ ـسـ ــت نـ ــاض ـ ـجـ ــا ب ـ ـمـ ــا ي ـك ـفــي
الكتشافه،
بصراحة ،ربما أكون خائفًا،
ماذا كانت مشكلة الطريقة التي كنت
ً
أتصرف بها قبال؟
ربـ ـم ــا أس ـت ـط ـي ــع الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى حــل
وسط،
نــوعــا مــا ،ســأتــرك األش ـيــاء لتكون ما
هي عليه،
فــي الـخــريــف ســأصـنــع الـجـيـلــي ،ضد
برودة الشتاء وعبثه،

وهو ما سيكون أمرًا إنسانيًا ،وذكيًا
كذلك،
لــن تحرجني تـصــريـحــات أصــدقــائــي
ال ـ ـغ ـ ـب ـ ـيـ ــة ،وال ح ـ ـتـ ــى ت ـص ــري ـح ــات ــي
الشخصية،
رغـ ــم ال ـت ـس ـل ـيــم بـ ــأن هـ ــذا ه ــو ال ـج ــزء
األصعب،
م ـث ـل ـمــا تـ ـك ــون فـ ــي مـ ـس ــرح م ــزدح ــم،
وت ـق ــول شـيـئــا ي ــزع ــج امل ـشــاهــد ال ــذي
ً
أمــامــك ،ال ــذي ال يحب أص ــا فـكــرة أن
يتحادث شخصان بالقرب منه،
ح ـس ـنــا ،عـلـيــه أن ي ـتــدفــق ح ـتــى يجد
الصيادون فجوة للوصول إليه،
كـمــا تـعـلــم ،ه ــذا األمـ ــر يـعـمــل ف ــي كال
االتجاهني،
ال يمكنك دائمًا أن تقلق على اآلخرين،
وتـ ـح ــاف ــظ ع ـل ــى مـ ـس ــارك ف ــي ال ــوق ــت
نفسه،
سيكون هذا مسيئًا،
لـكـنــه يـشـبــه ن ــوع ــا م ــن امل ـ ــرح ،ف ــي أن
ً
تـ ـحـ ـض ــر م ـ ـثـ ــا زف ـ ـ ـ ــاف شـ ـخـ ـص ــن ال
تعرفهما،
مع ذلك فإن هناك الكثير من املرح في
أن تظل في الفجوة بني األفكار،
هذا ما خلقوا ألجله،
اآلن ،أري ـ ـ ــدك أن تـ ـخ ــرج ،وت ــرف ــه عــن
نفسك،
نـعــم ،استمتع بفلسفتك فــي الحياة
أيضًا،
إنها ال تأتي كل يوم..
انتبه ..هناك واحدة كبيرة!

مفارقات ومتناقضات ()1981
هـ ـ ــذه الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة ت ـه ـت ــم ب ــال ـل ـغ ــة فــي
مستواها العادي جدًا،
انظر إليها وهي تكلمك،
وأنت تنظر خارج النافذة،
أو تتظاهر بالتململ،
أنت تملكها لكن ال تملكها،
أنت تفتقدها وهي تفتقدك،
كالكما يفتقد اآلخر،
القصيدة حزينة ألنها تريد أن تكون

عندما أتى إدوارد رابان ماشيًا بطول
املـمــر إل ــى املــدخــل املـفـتــوح ،رأى أنها
كانت تمطر ،لم تكن تمطر كثيرًا..
كافكا ..اإلعداد لزفاف في الريف
املفهوم مثير لالهتمام؛
أن ترى األشياء كما لو كانت منعكسة
على زجاج نوافذ مشرعة،
نظرة اآلخرين عبر عيونهم هم،
خــاصــة انـطـبــاعــاتـهــم الحقيقية عن
اتجاهات تحليالتهم الذاتية ،املموهة
بوجهك الشبحي الشفاف،
أنت في فيلم فالباالس،
فــي حقبة قــديـمــة ،لـكــن ليست بالغة
ال ِقدم،
مستحضرات تجميل
وأحذية مدببة تمامًا،
ت ـ ـن ـ ـجـ ــرف (إل ـ ـ ـ ـ ــى أي م ـ ـ ـ ــدى ي ـم ـك ـنــك
االن ـ ـ ـجـ ـ ــراف ،إل ـ ــى م ـت ــى أس ـت ـط ـي ــع أن
أنجرف بعيدًا في هذه املسألة)
مثل عفريت العلبة الــذي يتجه نحو
سـطــح ال ــذي ال يمكنه االق ـت ــراب منه
أبدًا،
ال تخترق الطاقة األزلية للحاضر،
الذي سيكون له وجهة نظره الخاصة
في هذه األمور،
وهي أن اللقطة املعرفية لتلك العملية
املركبة ،كانت حني ذكــر اسمك للمرة
األولــى في حشد أثناء حفل كوكتيل
منذ وقت طويل،
وأن ش ـخ ـص ــا مـ ــا (ل ـ ـيـ ــس ال ـش ـخــص
املـ ـخ ــاط ــب) س ـم ــع ذلـ ــك وأخـ ـ ــذ االس ــم
فوضعه في محفظته لسنوات حتى
ب ـل ـيــت امل ـح ـف ـظــة وان ــزل ـق ــت ال ـفــوات ـيــر
منها،
اليوم ،أريد هذه املعلومات بشدة،
ال أستطيع الحصول عليها،
وهذا يغضبني جدًا،
ي ـجــب أن أس ـت ـغــل غـضـبــي ف ــي صنع
جسر ،مثل جسر أفنيون،
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ــرقـ ــص ال ـ ـن ـ ــاس فـ ــوقـ ــه ف ـقــط
ليشعروا بالرقص فوق جسر،
ي ـجــب ف ــي ال ـن ـهــايــة أن أرى انـعـكــاس
ً
وجهي كامال،
ليس على املاء ،لكن على حجر أرضي
رث من جسري،
سأحترم نفسي،
ولن أكرر تعليقات اآلخرين عني.

الرسام ()1956
يجلس بني البحر واملباني،
يستمتع برسم بورتريه للبحر،
وكما يتخيل األطفال أن الصالة هي
مجرد صمت،
ي ـت ــوق ــع هـ ــو أن م ــوض ــوع ــه يـتـحـقــق
بــاملـشــي عـلــى ال ــرم ــال ،وال ـع ـثــور على
فـ ـ ــرشـ ـ ــاة ،ول ـ ـصـ ــق ال ـ ـبـ ــورتـ ــريـ ــه ع ـلــى
القماش.
ل ــذل ــك ل ــم ي ـك ــن هـ ـن ــاك أي رس ـ ــم عـلــى
قماشه،
حتى قاطعه الـنــاس الــذيــن يسكنون
املـبــانــي قــائـلــن« :ج ـ ّـرب أن تستخدم
الفرشاة وسيلة لتحقيق هدفك ،اختر
للبورتريه شيئًا أقل غضبًا واتساعًا،
أكثر مالءمة ملزاج الرسام ،وربما أكثر
مالءمة للصالة،
ل ـك ــن ك ـي ــف يـ ـش ــرح ل ـه ــم أن ص ــات ــه،
لـلـطـبـيـعــة ،ال ل ـل ـفــن ،ق ــد تـسـطــو على
القماش؟
اخـ ـ ـت ـ ــار زوجـ ـ ـت ـ ــه م ــوض ــوع ــا ج ــديـ ـدًا
للرسم،
جعلها هائلة ،كمبان مدمرة،
كما لــو أنــه ينسى نفسه ،البورتريه
عبر عن نفسه بال فرشاة،
ً
تـشـجــع ق ـل ـيــا ،وغ ـم ــس فــرشــاتــه في
البحر،
وت ـم ـتــم ب ـص ــاة ق ـل ـب ـيــة« :يـ ــا روحـ ــي،
عندما أرسم البورتريه التالي ،كوني
أنت من يدمر القماش»
ِ
انتشرت األخـبــار عبر املباني كالنار
في الهشيم؛ لقد ذهب إلى البحر من
أجل موضوعه.
َّ
تخيل الرسام مصلوبًا على عمله
غير قادر حتى على رفع فرشاته،
اسـتـفــز بـعــض ال ـف ـنــانــن ،ف ـمــالــوا من
املباني في مرح خبيث« :ليس عندنا
صـ ـ ــاة اآلن ،لـ ــوضـ ــع أن ـف ـس ـن ــا عـلــى
الـ ـقـ ـم ــاش ،أو ل ـج ـعــل ال ـب ـح ــر يـجـلــس
أمامنا من أجل بورتريه»
آخرون أعلنوا أنه بورتريه شخصي،
في النهاية ،كل الدالئل على املوضوع
بدأت تتالشى،
تركوا القماش أبيض تمامًا،
فوضع فرشاته،
فورًا انتشر عواء،
كانت هذه أيضًا صلوات انهالت من
املباني املكتظة،
ومـ ــن فـ ــوق أع ـل ــى م ـب ـنــى ألـ ـق ــوا عليه
البورتريه،
التهم البحر القماش والفرشاة،
كأن موضوعه قد قرر أن يظل صالة!

ما الشعر؟ ()2007
مدينة مــن ال ـقــرون الــوسـطــى برسوم
جدارية لفتيان كشافة من ناجويا؟
ثلج يتساقط حني نريد له يتساقط؟
صور جميلة؟
محاولة لتالفي األفكار ،كما في هذه
القصيدة؟
لـكــن أن ـعــود إلـيـهــا ،مثلما نـعــود إلــى
الزوجة ،تاركني العشيقة املشتهاة؟
اآلن عليهم أن يصدقوه ،كما صدقناه،
في املدرسة مشطنا كل األفكار،
ً
وما تبقى منها كان حقال،
اغـمــض عينيك ،وستشعر بــه ممتدًا
حولك ألميال،
واآلن افتحهما ،على طريق عمودية
رقيقة،
ربما يمنحنا ...ماذا؟
بعض الزهور قريبًا.

