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يف ي��وم من أيام ش��هر متوز ع��ام  ،1858تتوقف عربة ع�لى الطريق املؤدي اىل
واش��نطن ،ليصعد إليها رجل يبلغ من العمر سبعة وثالثني عام ًا ،ميلك قامة هائلة
تشبه قامة عمالق ،يرتدي مالبس تشبه مالبس العامل،
غط��ى رأس��ه بقبعة ،كان مرح�� ًا وهو ي��روي حكاياته
للمسافرين ،وعندما قرر مغادرة العربة ،بادل الركاب
التحية ،وعند مغادرته ع ّلق أحد املس��افرين عىل هذا
الرجل امللتحي بقوله ":إنسان لطيف"فأجابه السائق:
نعم إنس��ان لطيف ،لكنه غريب األطوار حتى إنه ألف
كتاب ًا عجيب ًا ،فس��أل الراكب :وما اس��م ه��ذا الكتاب؟
فقال السائق":أوراق العشب".

من اآلن سأمضي الحتفل بكل
ما أراه أو أكونه
علي حسين

ولد والت ويتمان يف الثاين من �أيار عام  1819يف"لونك
ايلند"وهي جزي ��رة تواجه البح ��ر ،كان االبن الثاين بني
ت�سعة من الأطفال ،خ�ل�ال طفولته تنقلت عائلته كثري ًا فقد
عم ��ل الوالد جنار ًا ،ثم بعد ذلك جرب الدخول يف م�شاريع
بن ��اء �صغرية .ورغم �إنه ح ��اول �أن ي�صبح رجل �أعمال� ،إال
�أن حلمه مل يتحق ��ق فمات وهو مديون ب�سبب ف�شل بع�ض
م ��ن م�شاريع ��ه ،ويخربنا االب ��ن ويتم ��ان� ،أن وال ��ده كان
�إن�سان ًا م�ستقيم ًا ،يثق بالنا�س وي�ؤمن باملثل الدميقراطية،
ومث ��ل ه ��ذا ال�سلوك يتعار� ��ض مع رجل الأعم ��ال مما �أدى
اىل خ�سارت ��ه .ويعرتف ويتمان �إنه ورث حب احلرية عن
�أبي ��ه .كان الأب حم ّب ًا للكتب ،ويف منزل ويتمان كان هناك
على الدوام كتب تتحدث عن الأفكار الثورية .وقبل وفاته
ق ��رر الوال ��د �أن ين�ش ��ر على نفقت ��ه �أول دي ��وان �شعر البنه
الذي مل يتجاوز �آنذاك ال�ساد�سة ع�شرة من عمره ..ويربز
لنا كات ��ب �سريته� ،إن الكتب التي امت�ل��أ بها البيت �صرفته
ع ��ن الدرا�سة حتى �أن املعلم�ي�ن يف املدر�سة �أخربوا والده
�أن �إبن ��ه ك�سول جد ًا ولن ينجح ب� ��أي �شيء ،اتفق الأب مع
ر�أي املعلمني ،فق ��د كان يرى من العبث �أن ي�ستمر ابنه يف
�ش ��يء ال يحب ��ه ،و�أن من اخلري ل ��ه �أن يتعلم حرف ��ة تق ّربه
�ام ،وهناك
م ��ن النا� ��س ،وكان عمل ��ه الأول يف مكت ��ب حم � ٍ
ا�ستط ��اع �أن يتع ��رف عل ��ى نوع جدي ��د من الكت ��ب ،بعدها
�سع ��ى لتعلم مهنة الطباعة ،هذه املهن ��ة التي قال عنها �إنها
�أ�شب ��ه باجلامعة ،وهي نف�س املهن ��ة التي �أ�صر مارك توين
أحب الذكريات يف تلك ال�سنوات
على تعلمها �أي�ض ًا ،ولعل � ّ
بالن�سبة لويتمان ،هي تلك ال�ساعات التي كان فيها يجل�س
يف زاوي ��ة م ��ن زوايا املطبع ��ة يقر�أ يف كت ��اب ،مما ا�ضطر
�صاحب املطبعة اىل �أن يقول لوالده ":لو �أن نوبة �أ�صابت
ال�صب ��ي ملا حترك" ،ون ��راه يكتب بعد �سن ��وات �":أنا �أقر�أ
ك ��ي ا�ستدعي روح ��ي" ،بعدها ج� � ّرب العم ��ل يف التجارة
فف�شل ،وح ��اول الع ��ودة للدرا�سة فلم ي�ص�ب�ر كثري ًا ،ويف
النهاي ��ة انحاز للأدب وقرر �أن يتفرغ له .يف تلك ال�سنوات
كان ي ��ويل اهتمام ًا لأحوال النا� ��س ،ويتمنى ر�ؤية �أمريكا
خالي ��ة م ��ن الفقر ،وم ��ن �أ�صحاب ال�ث�روات الكب�ي�رة ،بدا
اهتمامه بقراءة مفكري التنوير الفرن�سيني فولتري رو�سو
ودي ��درو ،بعد �سنوات �سيعمل ويتم ��ان حمرر ًا يف �إحدى
ال�صح ��ف املحلي ��ة� ،إ�ضاف ��ة اىل عمل ��ه من�ضّ ��د ًا للح ��روف
وموزع� � ًا لل�صحيف ��ة على امل�شرتك�ي�ن ،يف تلك الف�ت�رة بد�أ
بكتاب ��ة مقاالت �ساخرة عن الب�ؤ� ��س ،والفقر ،كان يريد �أن
ي�ستخ ��دم ال�سخري ��ة ك�س�ل�اح يف معركت ��ه �ضد �ش ��ر الظلم
والتوزيع غري العادل للرثوات.
يف الع�شري ��ن من عم ��ره ين�شر ويتم ��ان �أول عمل روائي،
وق ��د حققت الرواية جناح ًا كبري ًا �إذ متكن النا�شر �أن يبيع
�أكرث م ��ن خم�سة وع�شرين �ألف ن�سخة خ�ل�ال ثالثة �أ�شهر،
وبدا لويتمان �أن الطري ��ق �أمامه �سالك لكي ي�صبح روائي ًا
�شه�ي�ر ًا ،لكنه تخ ّلى عن الفكرة بع ��د �أن �أعاد قراءة روايته
فوجده ��ا �":سخيف ��ة مليئ ��ة باملواق ��ف امل�ضحكة"كان ��ت
الرواي ��ة بعنوان"حكاية الأزمان" ،وبع ��د �سنوات طويلة
�سيتذك ��ر ويتم ��ان� ،إن ��ه كت ��ب ه ��ذه الرواي ��ة ل�ي�روي فيها
احلي ��اة التعي�س ��ة لل�شباب الذين ي�أت ��ون اىل نيويورك من
الأقاليم للبحث عن عمل ،وجند ويتمان يوجه نقد ًا �شديد ًا
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للأغنياء الذين ا�ستولوا على كل �شيء.
ويب ��دو �أن ويتمان �أدرك �إن الرواية واملقالة الأدبية لي�ست
عامل ��ه ،فعاد م ��ن جدي ��د اىل ال�شعر ،فه ��و الآن يف الثالثني
من عمره ،وب ��د�أ يخطط لكتابة ديوان ��ه"�أوراق الع�شب".
يف كتاب ��ه عن والت ويتمان ي�شرح لن ��ا موري�س مندل�سن،
حت ��ول ويتمان اىل ال�شعر ،حيث ي�ؤك ��د �أن ال�شاعر �أ�صابه
�ض ��رب م ��ن اال�ش ��راق ال�صويف ال ��ذي حوله م ��ن �صحايف
عادي اىل �شاعر كبري.
يف الع ��ام  1855ت�ص ��در الطبع ��ة الأوىل م ��ن"�أوراق
الع�ش ��ب" ،وكان ��ت املجموع ��ة عب ��ارة ع ��ن كت ��اب بثمانني
�صفح ��ة م ��ن احلجم الكبري ،وق ��د ن�شر ويتم ��ان �إعالن ًا يف
�إح ��دى ال�صح ��ف ذك ��ر في ��ه �أن ب�إم ��كان �أي مواط ��ن �شراء
الدي ��وان مقاب ��ل دوالري ��ن� ،إال �أن الإع�ل�ان مل ينج ��ح يف
جذب القراء ،فا�ضطر امل�ؤلف الذي طبع الكتاب على نفقته
اخلا�ص ��ة و�أن ي ��و ّزع العدد الأكرب من الن�س ��خ التي طبعها
على الأ�صدقاء ،وقد حتمل خ�سارة مادية كبرية.
وبع ��د عام تق ��وم �إح ��دى دور الن�شر ب�إ�ص ��دار طبعة ثانية
�أ�ضيف �إليها بع�ض الق�صائد ،مل تلق النجاح �أي�ض ًا ،وبقيت
معظم ن�سخه ��ا يف خمازن املطبعة وعل ��ى �أرفف املكتبات،
وبرغ ��م املقدمة التي كتبها الكاتب ال�شهري �إمر�سون والتي
وجّ ��ه فيها التحية لل�شاعر �":أن ��ا على ب�صرية بقيمة كتابك
املده� ��ش فوجدت ��ه �أعظم حتف ��ة من حتف احلكم ��ة ،جادت
به ��ا �أم�ي�ركا اىل غاي ��ة الآن ..ان ��ا �أهنئ ��ك يف بداي ��ة عملك
العظيم"ف�إن الطبعة الثالثة مل تلق النجاح �أي�ض ًا ،وك�سدت
يف الأ�س ��واق ،ومني ��ت حماولة ويتم ��ان الرابعة يف طبع
الكت ��اب بالف�شل �أي�ض� � ًا .لقد ُن�ش ��رت"�أوراق الع�شب"ع�شر
امل ��رات خ�ل�ال حي ��اة وال ��ت ويتم ��ان ويف كل م ��رة يالقي
الف�ش ��ل ،و�إن ال�شاع ��ر ال ��ذي وجّ ��ه ق�صائ ��ده اىل ال�شعب،
وحل ��م بجمه ��ور وا�سع من الق� � ّراء ،مل يتمكن خالل حياته
م ��ن الو�ص ��ول اىل ذل ��ك اجلمه ��ور .و�إ�ضاف ��ة اىل ع ��زوف
الق� � ّراء ،ف�إن ال�شعر مل يرث �أي اهتمام داخل �أ�سرة ويتمان،
فق ��د كانت العائلة جت ��د ابنها ي�صرف امل ��ال على مغامرات
�أدبية فا�شلة.
ويب ��دو �أن الق�صائ ��د �ألهم ��ت ابراه ��ام لنكول ��ن �أح ��د �أبرز
الرم ��وز الأمريكية �آنذاك ،فنج ��ده يكتب يف دفرت يومياته
�":أن جمموع ��ة ويتمان �أوراق الع�شب �ستظل من الأ�شعار
القليلة التي تثري االنتب ��اه لن�ضارتها ونظرتها امل�ستحدثة
و�أ�ش ��كال تعبريه ��ا الفري ��دة" .ويف لن ��دن يحق ��ق ويتمان
ال�شه ��رة ،فنج ��د كاتب ًا مث ��ل �أو�س ��كار وايلد ،يق ��رر ال�سفر
لزي ��ارة ال�شاع ��ر يف بيت ��ه ويكت ��ب ":لي�س هن ��اك يف عامل
�أم�ي�ركا ال�شا�سع العظيم هذا من �أحب ��ه و�أحرتمه �أكرث من
ويتمان" ،وبعد �سنوات يكتب د.ه .لورن�س ":لقد و�ضعنا
ويتم ��ان على ال ��درب من ��ذ �سن ��وات ،فلماذا مل يكم ��ل �أحد
الطري ��ق؟ مل ��اذا اليقبل �أح ��د �أعظم كلمات ��ه؟ �إن االمريكيني
لي�سوا جديرين ب�شاعرهم ويتمان".
يف ر�سال ��ة يوجهه ��ا همنغواي اىل وال ��ده يكتب ":تعلمت
م ��ن ويتمان �أن �أم�ضي يف احلي ��اة مقات ًال ،و�أردد معه بيت
ال�شعر الذي كتبه :
ومن الآن �سام�ضي الحتفل بكل ما �أراه �أو �أكونه
و�أغني و�أ�ضحك وال �أنكر �شيئ ًا".
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ش��اعر يبقى معنا
والت ويتم��ان..
ٌ
الكتاب :عن ويتمان

تأليف :س .ك .ويليامز

ترجمة  :ابتسام عبد هللا

هل ب�إمكان النا�س يف هذه الأيام الكتابة مثل والت
ويتم ��ان؟ تل ��ك الأحا�سي� ��س املتدفقة جت ��اه العامل.
وكما قال �أحدهم قبل �أيام�"،إنني �أقر�أ �شعر ويتمان
وك�أنني ال �أقر�أ �شاعر ًا كتب يف القرن الع�شرين".
ق�صائده متنح نف�سها لن ��ا كلي ًة ،وهو حتى �إن كتب
ع ��ن املوت ،ف�إنه يفع ��ل ذلك وك�أن ��ه يحت�ضن حمب ًا.
يالتكام ��ل �أحا�سي�س ��ه ،وبال ��ذات روح ��ه ن�سبة �إىل
�شع ��راء اليوم .وم ��ن يكتب بتل ��ك امل�شاعر ،ال يقدر
�إ ّال حماول ��ة تقليد ويتمان .ب�إم ��كان �ألن غين�سربغ
�أن يك ��ون وا�ضح� � ًا وم�سرف� � ًا يف التعب�ي�ر ع ��ن
عواطفه ،ولكنه كان مت�أكد ًا من معرفتنا �إن ويتمان
كان الق ��وة اخلفي ��ة ،ولذل ��ك اختار بعدئ ��ذ �أ�سلوبه
اخلا�ص .فرانك �أوهارا قد يكون حميم ًا مع القارئ،
ولكن عمله ج ��ذاب وذكي� .إن هذا الكتاب ال�صغري،
ال ��ذي ج ��اء يف ال�سل�سل ��ة الت ��ي يكت ��ب فيه ��ا كاتب
ع ��ن �آخر ،يقرتب ج ��د ًا من ال�شاع ��ر الرمادي بفرح
وحري ��ة تنا�سبه ،عرب عدة مق ��االت و�أفكار خاطفة.
وي�ست ��ويل ويليامز على تل ��ك امل�شاعر اال�ستثنائية
الت ��ي لدى الق ��ارئ املتابع لأعمال ويتم ��ان ،والتي

�أ�صبح ��ت ج ��زء ًا م ��ن الإن�سانية وم ��ا بعدها .ويف
�إح ��دى تلك املقاالت يتحدث امل�ؤل ��ف عن حرف ()I
بطريق ��ة مل يفعل بها غريه مطلق ًا بالن�سبة للق�صائد
الغنائي ��ة .ويتن ��اول ويليامز بع� ��ض اللمحات من
حياة ويتمان .هل كان �شاذ ًا� ،أم مزدوج امليول؟ من
ي ��دري! خا�صة ان النا�س ب ��د�أوا يتعاملون مع هذا
املو�ض ��وع ب�شكل خمتل ��ف يف الوقت احلا�ضر .هل
�أ�صيب يوم ًا بخيبة �أمل م ��ن ق ّرائه؟ �أجل ،وخا�صة
عندم ��ا �أح ّب ��وا�"،أوه ،كابنت،كاب�ت�ن!" .ولك ��ن هذا
الكت ��اب ُيق ��ر�أ ويف�سّ ��ر مثل �شخ� ��ص ،وقع يف حب
املو�سيق ��ى ،وه ��و مقب ��ل الآن عل ��ى غ ��رف �أحلان ��ه
املف�ضل ��ة وحينما يفعل ذلك ،يتح ��دث ويهز ذراعيه
ويرق� ��ص .وحت ��ى �إن كان الق ��ارئ ال يحب ويتمان
يق ��ف �ض ��ده (وال يع ��رف م ��ا ال ��ذي يفتق ��ده) ،ف�إنه
�سيح ��ب طريق ��ة و�أ�سلوب حب ويليامز ل ��ه ،وك�أنه
يكت�شف ��ه للم ��رة الأوىل ،وبنف�س في�ض ��ان الده�شة
املتوا�صلة ل�شخ�ص غري م�صدق

عن /الديلي تليغراف

العثور على رواية للشاعر والت ويتمان
عبد اإلله مجيد
ُع�ث�ر على رواية لل�ش ��اعر وال ��ت ويتمان
يف �أر�ش ��يف جري ��دة ا�س ��بوعية كان ��ت
ت�ص ��در يف نيوي ��ورك يف الق ��رن التا�سع
ع�شر .ورغ ��م �أن الكتاب ُن�شر على حلقات
با�سم جمه ��ول يف ال�صحيفة اال�سبوعية،
ف� ��إن ن�ص ��ه يطاب ��ق امل ��ادة اخل ��ام الت ��ي
كتبه ��ا ويتم ��ان يف دفرت مل�ش ��روع رواية
ظ ��ن الباحث ��ون �أنه �ص ��رف النظ ��ر عنه.
ون�ش ��رت جملة"وال ��ت ويتمان"الف�صلية
رواي ��ة "حي ��اة ومغامرات ج ��اك انغيل"
على االنرتنت جمان� � ًا .واعلن االكت�شاف
اي ��د فول�س ��وم حم ��رر يومي ��ات ويتم ��ان
قائ�ل ً�ا� :إنه ��ا كانت ب�ي�ن امل ��واد املحفوظة
يف مكتب ��ة الكونغر�س ع ��ن ويتمان وكل
م ��ا يتعل ��ق بحياته و�أعمال ��ه ،مبا يف ذلك
�أر�شيف اال�سبوعي ��ة النيويوركية .وقال
يغي
فول�س ��وم� ،إن العثور عل ��ى الرواية رّ
كل م ��ا كان معروف� � ًا يف ال�سابق عن حياة
ويتم ��ان الأدبي ��ة يف �سنواته ��ا الأوىل.
ونقل ��ت �صحيفة الغاردي ��ان عن فول�سوم
قوله"ن ��رى الآن �أن الرواية وال�شعر كانا
ميتزجان بطرق مل نكن نعرفها قط".
وع�ث�ر عل ��ى الرواي ��ة زاكاري ترب ��ن من
جامع ��ة هيو�س�ت�ن يف �أر�شي ��ف �صحيف ��ة
�صن ��دي دي�سبات� ��ش التي كان ��ت مكاتبها
يف مانهاتن .و ُن�شرت الرواية التي تدور
احداثه ��ا يف نيوي ��ورك عل ��ى حلقات يف
عام  1852و ُكتبت يف الوقت نف�سه الذي
ب ��د�أ فيه ��ا ويتمان العم ��ل عل ��ى ق�صيدته
امللحمي ��ة"�أوراق الع�شب"الت ��ي ُن�ش ��رت
بعد ثالث �سنوات .وقال تربن� :أن رواية

ويتمان عمل مبدع ،غريب وممتع يروي
الق�ص ��ة الكال�سيكي ��ة ليتيم فق�ي�ر ي�صيب
�ام ن�صاب هو
ث ��راء فيم ��ا بع ��د بطلها حم � ٍ
م�سرت كوفرت الذي يحاول االحتيال على
موكلت ��ه مارثا ل�سرق ��ة مرياثها .وينربي
جاك الذي يعمل موظف ًا عند كوفرت النقاذ
اليتيمة ،ويف جمرى العملية يكت�شف �أن
م�صريه مرتبك مب�صريها .والحظ تربن
�أن ويتم ��ان ال ��ذي يعتمد ا�سل ��وب ديكنز
ي�صف ��ي ،على م ��ا يبدو ،ح�ساب ��ات قدمية
حمام
يف الكت ��اب لأن وال ��ده كان �ضحية ٍ
ن�صاب يف نيويورك.
ع�ث�ر تربن عل ��ى الرواية امل�ؤلف ��ة من 36

�ألف كلمة خالل النب�ش يف اوراق ويتمان
وخمطوطات ��ه وم�سودات ��ه ودفات ��ره
الكث�ي�رة .وب�ي�ن الدفات ��ر وق�صا�ص ��ات
ال ��ورق ظه ��رت �سل�سلة م ��ن ال�شخ�صيات
ب�أ�سم ��اء كوفرت وجاك اينغ ��ل و�آخرين.
وبعد عمل ال يقل تعقي ��د ًا عن التحقيقات
اجلنائي ��ة تو�ص ��ل ترب ��ن اىل اع�ل�ان يف
�صحيف ��ة نيوي ��ورك ديل ��ي تامي ��ز (لي�س
نيوي ��ورك تامي ��ز) ع ��ام  1851ع ��ن ن�شر
رواي ��ة بعنوان"حي ��اة ومغام ��رات جاك
انغيل"على حلقات يف ا�سبوعية"�صندي
دي�سبات�ش"بقل ��م كات ��ب جمه ��ول.
وبع ��د مقارن ��ة �شخ�صي ��ات الرواي ��ة م ��ع
ال�شخ�صي ��ات الروائي ��ة الت ��ي ت�ضمنته ��ا
دفات ��ر ويتم ��ان تو�ص ��ل ترب ��ن اىل �أن
ال�شاعر ه ��و كاتب الرواي ��ة .وال يكت�سب
االكت�ش ��اف اهميت ��ه م ��ن كون ��ه اكت�شاف� � ًا
ن ��ادر ًا وفري ��د ًا فح�س ��ب بل ميي ��ط اللثام
عن �صراع ويتمان م ��ع الرغبة يف ايجاد
�شكل جدي ��د للتعبري عن اف ��كاره .ويتفق
فول�سوم حم ��رر يوميات ويتمان على �أن
الرواية تك�شف �صراع ويتمان مع ال�شكل
وحت ��دد بدق ��ة وق ��ت انتقال ��ه اىل كتاب ��ة
ال�شعر .وكان تربن قد عرث العام املا�ضي
عل ��ى دليل"ل�صحة الرجل"بقل ��م ويتمان
يتناول ال�شاعر فيه كل �شيء من الفحولة
اىل العناي ��ة بالقدم وممار�س ��ة التمارين
البدنية .و�أ�شار تربن اىل امكانية العثور
عل ��ى كتابات و�أعمال �أخ ��رى يف �أر�شيف
ويتمان ال�ضخم.

عن موقع ايالف
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جهازه ��ا الق�ضائ ��ي� ،أو وزرائه ��ا� ،أو �سفرائه ��ا� ،أو �أدبائه ��ا،
�أو �أ�سات ��ذة جامعاته ��ا� ،أو رج ��ال الدين فيه ��ا� ،أو �صالوناتها
وحاناته ��ا� ،أو �صحفه ��ا� ،أو خمرتعيها .توجد عبقرية �أمريكا
يف املواط ��ن الأمريك ��ي الع ��ادي» .و�أ�ضاف« :ي�ش ��كل الواحد
اجلمي ��ع»( .ي�شبه هذا تعب�ي�ر «�آي بلوريبا�ص �أونوم» باللغة
الالتيني ��ة ،ومعن ��اه�« :ش� � ّكل كثريون واح ��د ًا» .وه ��و �شعار
الواليات املتحدة ،املر�سوم يف رمز رئا�سة اجلمهورية ،ويف
العمالت املعدنية والورقية).

ً
أهمية
والت ويتمان :وظيفة الشاعر ال تقل

عن وظيفة رئيس الجمهورية

محمد علي صالح
�أ�سم ��ع �صوت م�ؤذن عربي ينطلق م ��ن قمة م�سجد ،و�أ�سمع
�صوت واع ��ظ م�سيحي يف كني�سة ،و�أ�سم ��ع �صوت حاخام
يهودي يقر�أ من التوراة ،و�أ�سمع �صوت مدر�س بوذي يع ّلم
تالميذه.
تق ��ع والي ��ة نيوجري�سي عرب نه ��ر هد�سون م ��ن نيويورك،
وعرب نهر ديالوي ��ر من فالديلفيا .وطبع� � ًا ،ال تناف�سهما يف
ال�شه ��رة .لكن ،ال ب�أ�س ،ففي هذه الوالية نيوجري�سي :فيها
جامع ��ة برن�ست ��ون ،وفيه ��ا �أتالنتيك �سيتى (حي ��ث كازينو
«تاج حمل"ال ��ذي بناه دونالد ترمب) ،وفيه ��ا ولد م�شاهري
مثل املغنيني فرنك �سينات ��را ،وبرو�س �سربنغ�ستني ،وفيها
دف ��ن م�شاه�ي�ر مثل توما� ��س �أدي�س ��ون ،خم�ت�رع الكهرباء،
ووالت ويتمان� ،أبو �شعراء �أمريكا.
م ��ن فيالدلفي ��ا ،يتجه الطريق ال�ب�ري رق ��م � 67إىل كوبري
ويتم ��ان ،ث ��م �إىل مدين ��ة كامدي ��ن ،حي ��ث ح ��ي ويتم ��ان،
حي ��ث متح ��ف ويتم ��ان ،وق�ب�ر ويتم ��ان .وعل ��ى م�ساف ��ة
قريب ��ة ،يف جامع ��ة بن�سلفاني ��ا يف فيالدلفي ��ا «مركز وثائق
ويتمان"(توج ��د وثائق �أخ ��رى يف مكتب ��ة الكونغر�س يف
وا�شنط ��ن العا�صم ��ة) ،وتوجد عل ��ى نهر هد�س ��ون املدمرة
«نيوجري�سي"الت ��ي �صارت متحف� � ًا ع�سكري ًا ،ويوجد منزل
ويتمان ،الذي حتول �إىل متحف.
يق ��ع املنزل على �شارع ل ��ه ا�سمان :اال�سم الق ��دمي« :ميكيل»
(ا�سم رجل ا�سكوتالندي �أبي�ض) ،واال�سم اجلديد« :مارتن
لوثر كينغ» (زعيم حركة ال�سود للحقوق املدنية) .ي�ستعمل
بع�ض النا�س ا�سم الأ�سود ،وي�ستعمل �آخرون ا�سم الأبي�ض
(يركز املتحف على ا�سم الأبي�ض).
ميكن ربط هذا االختالف ب�أن ويتمان كان عن�صري ًا يف بداية
حيات ��ه ،ثم �صار �أقل من ذلك (عار� ��ض جتارة الرقيق .لكن،

قال �إن ال�سود ال ي�ستحقون الت�صويت يف االنتخابات).
عن ��د مدخ ��ل املن ��زل املتح ��ف توج ��د مقتطفات م ��ن ق�صيدة
�صاحبه":يبن ��ي ال�شخ� ��ص من ��ز ًال ،لي� ��س لي ��وم ،ولكن لكل
الأيام .لكل الأع ��راق ،وكل الأجي ��ال .للما�ضي ،واحلا�ضر،
وامل�ستقبل".
وتوجد يف املتحف ن�سخ قدمية وجديدة من ديوان «�أوراق
الع�شب» ،واحد من �أ�شهر دواوين ال�شعر الأمريكية .وتوجد
�آخ ��ر ق�صي ��دة كتبها قبل وفات ��ه ب�أ�سبوع .ق ��ال فيها�":أح�س
ب ��الأمل ،وال �أج ��د راح ��ة .وال �أج ��د خال�ص� � ًا .ي�سب ��ب الأمل
ال�س�أم ،ال�س�أم ،ال�س�أم".
قب ��ل �أع ��وام قليل ��ة ،احتف ��ل الأمريكيون مب ��رور  120عام ًا
على وف ��اة ويتمان .ول�سب ��ب ما قرر �صح ��ايف من �صحيفة
«وا�شنط ��ن بو�س ��ت» الكتابة ع ��ن قرب ويتم ��ان ،القريب من
متحف ويتمان .وقف �أمام القرب ،وت�أمل يف عقيدة ويتمان
الدينية.
ويوم عيد املي�ل�اد املا�ضي ،ن�شرت �صحيفة «لو�س �أجنلي�س
تاميز"تقري ��ر ًا عن ويتم ��ان ،حتت عنوان« :ه ��ل هناك دين
�أمريكي؟» (تك�ث�ر ،يف مو�سم الأعياد الأمريكية الذي ي�شمل
الكري�سما�س وبداية العام اجلديد ،نقا�شات الأمريكيني عن
الدين والتدين).
وقال ��ت ال�صحيف ��ة� ،إن بع� ��ض الأمريكي�ي�ن يعتق ��دون �أن
ويتم ��ان هو «بوذا �أمريكا» .وذلك لأنه كان يعتقد ،مثل بوذا
�أن ه ��دف الإن�س ��ان يجب �أن يك ��ون ،لي�س فق ��ط البحث عن
النبيل داخله ،ولكن البحث عن النبيل يف دواخل الآخرين،
�أي�ض ًا.
ون�ش ��رت جمل ��ة «�أتالنتي ��ك» تقري ��ر ًا حت ��ت عن ��وان« :ملاذا
ويتم ��ان �أعظ ��م �شع ��راء �أم�ي�ركا» ذك ��رت في ��ه":كان ال�شعر
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بالن�سب ��ة لويتمان ،لي�س فقط للتعبري عن الر�أي ال�سيا�سي،
بل ال�سيا�سة نف�سها .وكان ويتمان ي�ؤمن �أن وظيفة ال�شاعر
ال تق ��ل �أهمية ع ��ن وظيفة رئي�س اجلمهوري ��ة .و�أن ال�شعب
الأمريكي �أكرث �شعوب العامل مي ًال نحو ال�شعر .و�أن ال�شعر
والدميقراطي ��ة مت�شابهان ب�سب ��ب قدرتهما على التعبري عن
اجلميع ،ولي�س فقط عن الفرد".
و�أ�ضاف ��ت املجل ��ة":يف ه ��ذه الأي ��ام الت ��ي ينق�س ��م فيه ��ا
الأمريكيون انق�سام ًا رمبا لي�س له مثيل منذ احلرب الأهلية
(�إ�ش ��ارة �إىل االنق�س ��ام ح ��ول دونال ��د ترم ��ب) ،نحتاج �إىل
حكمة ويتمان".
ول ��د ويتم ��ان يف هنتنغتون (والي ��ة لونغ �آيالن ��د) ،قبل �أن
تنتق ��ل العائل ��ة �إىل كامدين (والي ��ة نيوجري�سي) .وب�سبب
فق ��ر العائلة ،مل ي�ستطع �أن ينتقل من املرحلة االبتدائية �إىل
املرحلة املتو�سطة ،وبحث عن عمل لي�ساعد والديه وثمانية
�إخوان و�أخوات .كان عمره  12عام ًا عندما وجد وظيفة يف
�صحيفة «باتريوت» ،وهي تنظيف �أر�ض املطبعة من احلرب
الأ�سود املتدفق.
ث ��م انتقل �إىل �صف حروف ال�صحيفة .ثم �صار يكتب �شعر ًا
ن�شرت ��ه ال�صحيفة (كان عم ��ره  16عام ًا) .ثم �أ�س�س �صحيفة
«لونغ �آيالندار"املحلية (كان عمره  20عام ًا) .وكان النا�شر،
ورئي�س التحرير ،واملحرر ،والطابع ،واملوزع.
وعندم ��ا ف�شل ��ت ،انتق ��ل �إىل �صح ��ف �أخرى ،ث ��م ا�ستقر يف
�صحيف ��ة «بروكل�ي�ن �إيغي ��ل» يف نيوي ��ورك ،وتخ�ص�ص يف
الرواية وال�شعر (كان عمره  40عام ًا).
يف ذل ��ك الوق ��ت (ع ��ام  ،)1860ن�ش ��ر الطبع ��ة الأوىل م ��ن
دي ��وان"�أوراق الع�ش ��ب" .ويف ذل ��ك الوقت ،ب ��د�أت احلرب
الأهلي ��ة بني احلكوم ��ة الفيدرالية ووالي ��ات اجلنوب التي

كانت قد �أعلنت االنف�صال لت�ستمر يف جتارة الرقيق.
يف البداي ��ة ،كان ويتم ��ان عن�صري ًا �ض ��د الزنوج ،وعار�ض
حرك ��ة «�أبولي�شان"(�إنهاء الرقيق) الت ��ي قادها رجال دين،
ومفكرون قب ��ل مائتي عام من ا�ستق�ل�ال الواليات املتحدة،
وقب ��ل مائة عام من ق ��رار الرئي�س �إبراه ��ام لنكون بتحرير
الرقيق.
غي ويتمان ر�أيه مع بداية احلرب الأهلية ،وبعد قرار
لكن ،رّ
لنك ��ون (ع ��ام  .)1863لكن ا�شرتط �أال ي�ص ��وت الزنوج يف
االنتخابات.
أوراق العشب
ال يعت�ب�ر ديوان «�أوراق الع�شب» واح ��د ًا من �أ�شهر دواوين
ال�شع ��ر الأمريكي ��ة فق ��ط ،ب ��ل �أي�ض� � ًا� ،أق�ساه ��ا والدة .ب ��د�أ
ويتم ��ان كتاب ��ة الديوان وعمره  32عام� � ًا .وق�ضى  40عام ًا
يعدل ��ه ويغ�ي�ره .ومل يكمل ��ه �إال قب ��ل وفات ��ه ب�شه ��ور قليلة
(ت ��ويف وعمره  72عام� � ًا) .كان يف الدي ��ون� ،أول مرة12 ،
ق�صيدة فقط .وعندما اكتمل ،و�صل العدد �إىل �أكرث من 400
ق�صيدة.
قب ��ل وفات ��ه ب�شه ��ور ،ن�ش ��ر الآت ��ي يف �صحيف ��ة «نيويورك
هريال ��د»« :ي�سر وال ��ت ويتمان �أن يعلن ،ب ��كل احرتام� ،أنه
�أكم ��ل ديوان �شعره (�أوراق الع�شب) .ويعترب هذه الن�سخة
الأخ�ي�رة قد ن�سخ ��ت الن�سخ التي قبله ��ا .ويراها غري كاملة
ه ��ي نف�سها .لكنه يراها �أف�ضل من �سابقاتها» .وكان ويتمان
�أول �شاع ��ر �أمريك ��ي م�شه ��ور كت ��ب ال�شع ��ر م ��ن دون قافية
موزونة.
قب ��ل �أن يكتب «�أوراق الع�شب» ،كت ��ب مقدمة له يقول فيها:
«ال توج ��د عبقرية �أم�ي�ركا يف الرئي� ��س� ،أو الكونغر�س� ،أو

الحلم األميركي
ُ
�أن�ش ��د ويتم ��ان للحل ��م الأمريك ��ي قب ��ل �أن ت�صب ��ح العب ��ارة
م�شه ��ورة .وت�صور ق�صي ��دة «�أغني لأم�ي�ركا» �إميان ويتمان
بالفردي ��ة ،وبقدرة الف ��رد على �إ�سعاد نف�س ��ه ،و�إ�سعاد غريه.
وقال فيها:
"�أ�سم ��ع �أم�ي�ركا تغني� ،أ�سم ��ع الرتاتيل .يغن ��ي امليكانيكي
وه ��و يل ��وي احلدي ��د .ويغن ��ي النج ��ار وه ��و يقي� ��س قطعة
اخل�ش ��ب .ويغن ��ي البن ��اء وه ��و ي�ش ��كل احلج ��ارة �أ�ش ��كا ًال.
ويغن ��ي �صاحب املركب وهو يقودها و�سط الأمواج .وتغني
الأم وه ��ي تر�ض ��ع وليدها ،وتغن ��ي الزوج ��ة اجلديدة وهي
تب ��د�أ حياة جدي ��دة .وتغني الفتاة وهي تخي ��ط املالب�س� ،أو
تغ�سلها .يغني كل واحد �أغنية لنف�سه ،ال لغريه"..
وكان ي ��رى �أن املب ��ادئ الأمريكي ��ة يجب �أال يقت�ص ��ر تنفيذها
عل ��ى الأمريكيني فقط ،بل يجب �أن تنت�شر يف كل العامل .قال
ذلك يف ق�صيدته «�إىل بالد �أجنبية» .ويقول فيها:
"�سمعت �أنكم (الأجانب) حتاولون فهم لغز الدنيا اجلديدة.
�سمع ��ت �أنكم تري ��دون تعريف �أمريكا� .سمع ��ت �أنكم تريدون
فهم الدميقراطية .لهذا� ،أر�سل لكم ق�صائدي".
تق ��ول مارث ��ا نا�سب ��وم ،م�ؤلف ��ة كت ��اب «العدال ��ة ال�شعري ��ة»،
�إن «�شع ��ر ويتم ��ان يربه ��ن على ق ��درة ال�شاعر عل ��ى اخليال
الوا�ض ��ح ،واحلك ��م العاق ��ل ،وامل�شاركة يف الف ��رح واحلزن،
وت�صوير الواقع ،والطموح ،والتغيري".
�أم ��ا �أل�ي�ن �س ��كاري� ،أ�ست ��اذة يف الأدب يف جامع ��ة هارفارد،
وم�ؤلف ��ة كت ��اب «�أون بيوت ��ي �آن ��د ج�ستي�س"(ع ��ن اجلم ��ال
والع ��دل) ،ف�ت�رى �أن و�ص ��ف ويتم ��ان للوالي ��ات املتحدة هو
«�أروع ق�صي ��دة كتب ��ت» .حاولت �س ��كاري الدفاع ع ��ن اتهامه
بالعن�صري ��ة بقولها �إنه كان «�ضحية العلم اخلاطئ يف زمانه
(تق�ص ��د �ضحي ��ة تف�س�ي�رات «علمية» ب� ��أن الزنوج �أق ��ل ذكاءً،
و�أقل ن�شاط ًا).
ويتمان والرومي
قب ��ل �أعوام قليلة ،مبنا�سبة احتف ��ال الأمريكيني مبرور 120
عام� � ًا على وف ��اة ويتمان ،كت ��ب �إيبو باتيل ،م�سل ��م �أمريكي،
وم ��ن م�ست�شاري الرئي�س باراك �أوبام ��ا الدينيني ،وم�ؤ�س�س
ومدير جمعية «�إنرتفيث يوث"(تدعو للت�سامح الديني و�سط
ال�شب ��اب) ع ��ن الت�شابه ب�ي�ن ويتمان وجالل الدي ��ن الرومي.
وقال« :قبل �سنوات قليلة� ،أعلنت �صحيفة (نيويورك تاميز)
�أن الروم ��ي هو �أ�شه ��ر �شاعر م�ؤثر يف الوالي ��ات املتحدة...
م ��اذا يج ��ذب الأمريكيون نحو الرومي؟ يق ��ول بع�ض النا�س
�إن ال�سب ��ب هو غ ��رام الأمريكيني بكل ما ه ��و غريب ،ومثري.
خا�صة م ��ع موجة الروحانية اجلديدة و�سط اجليل اجلديد.
لك ��ن� ،أق ��ول �أنا �إن ال�سبب ه ��و الت�شابه ب�ي�ن ق�صائد الرومي
وق�صائد ويتمان".
و�أ�ضاف« :مثل الرومي ،ركز ويتمان على اجلانب الإن�ساين
يف الدي ��ن ،وعل ��ى �أهمي ��ة الرتاب ��ط ب�ي�ن خمتل ��ف الأدي ��ان
والعقائد ،وعلى حب التنوع والتعدد و�سط �شعوب العامل".
يف ق�صيدة «�أغنية �إىل نف�سي» ،يقول ويتمان�« :أ�سمع �صوت
م� ��ؤذن عربي ينطلق م ��ن قمة م�سجد ،و�أ�سم ��ع �صوت واعظ
م�سيحي يف كني�سة ،و�أ�سم ��ع �صوت حاخام يهودي يقر�أ من
التوراة ،و�أ�سمع �صوت مدر�س بوذي يعلم تالميذه".
من ق�صائ ��د الديوان�":أفتخ ��ر بنف�سي� .أحتف ��ل بنف�سي� .أثق
يف نف�س ��ي .ومثلما �أفرت�ض ،تفرت�ض �أنت .ومثلما تنتمي يل
ذرات ج�س ��دي ،تنتم ��ي لك ذرات ج�سدك .ها �أن ��ا �أت�أمل� .أركز
على �أوراق ح�شائ�ش ال�صيف".
هذه مقتطفات من بع�ض الق�صائد:
�أو ًال :ع ��ن الفردية�":أن ��ا عم�ل�اق� ،أن ��ا الب�شري ��ة� ،أن ��ا متنوع،
ومنفتح ،ومتعدد".
ثاني� � ًا :عن الروحانيات�":أري ��د �أن �أعي�ش و�سط احليوانات.
�أريد �أن �أبحث عن الله يف احل�شرات".
ثالث� � ًا :عن الواقعية":نقل ��وا املعتوه �إىل عن�ب�ر املجانني .لن
ينام مثلما كان ينام يف �سرير قرب �سرير والدته".
رابع ًا :عن �شعره غري املق ّفى وغري املوزون":كلماتي ب�سيطة
مثل ب�ساطة احل�شائ�ش على �سهل منب�سط".

عن ال�شرق االو�سط
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"أوراق العش��ب"لوالت ويتم��ان:
أميركا التي كانت ُح ً
لما
إبراهيم العريس
عندم ��ا كان �شع ��راء جي ��ل «البيت»
يف الوالي ��ات املتح ��دة ،وعل ��ى
ر�أ�سه ��م �أالن غين�س�ب�رغ وغ ��اري
�سناي ��در ،ي�صرخ ��ون يف �أوائ ��ل
�ستين ��ات القرن الع�شرين غا�ضبني
«�أم�ي�ركا م ��اذا فعل ��ت بحلم ��ك
اجلمي ��ل؟ �أم�ي�ركا� ،أعطين ��اك كل
�شيء ومل تعطنا �شيئ� � ًا ،»...كانوا
م ��ن دون �أدن ��ى ري ��ب ،يتذك ��رون
�سلف� � ًا كب�ي�ر ًا لهم كان قبله ��م ب�أكرث
من ق ��رن م ��ن الزمن ق ��د �صرخ يف
وج ��ه �أمريكا �صرخة �أخ ��رى ،بعبارات من نوع �آخر:
�صرخ ��ة �أم ��ل بعب ��ارات تف ��ا�ؤل .كان ذل ��ك ال�سل ��ف ال
يزال يحل ��م ب�أمريكا الرواد والطبيع ��ة والت�آخي بني
الب�ش ��ر� .إنه وال ��ت ويتمان� .أما �صرخت ��ه ،فقد حملت
عنوان ًا ال تزال له قوته التعبريية وح�ضوره الطاغي
حتى يومن ��ا ه ��ذا�« :أوراق الع�شب» تل ��ك «الق�صيدة»
الطويلة املتعددة التي مل يتوقف ويتمان عن كتابتها
والإ�ضافة �إليها منذ وع ��ى كونه �شاعر ًا للمرة الأوىل
وحتى وفات ��ه�« .أوراق الع�شب» كانت ،على �أي حال،
الق�صي ��دة الأمريكي ��ة الأوىل ،باملعن ��ى ال ��ذي ميكننا
الي ��وم �أن ن�سبغ ��ه على هذه الكلمة .م ��ن هنا� ،إذا كان
العدي ��د من ال�شعراء والك ّت ��اب الأمريكيني قد رجموا
ويتمان واعتربوه ن�شاز ًا وفا�سد ًا و�شاعر ًا �سيئ ًا حني
�أ�صدر «�أن�شودة نف�سي» ،التي �ست�ش ّكل جزء ًا �أ�سا�سي ًا
الحق� � ًا م ��ن «�أوراق الع�ش ��ب» ،ف� ��إن �إمر�س ��ون ،كاتب
�أمريكا و�شاعرها الأكرب يف ذلك احلني ،مل يكن بعيد ًا
م ��ن ال�صواب حني �صرخ يقول بعدم ��ا قر�أ الق�صيدة:
«الآن ميك ��ن الأمريكي�ي�ن الذي ��ن �آث ��روا العي� ��ش يف
اخلارج �أن يع ��ودوا ...لقد ولد لدينا فنان كبري» .يف
ذل ��ك احلني كان �إمر�سون الوحيد الق ��ادر على الدفاع
ع ��ن «�أوراق الع�ش ��ب» وع ��ن والت ويتم ��ان ...ولكن
الحق� � ًا ،وعلى رغم كل �شيء� ،صارت «�أوراق الع�شب»
�أ�شب ��ه بن�شي ��د جماع ��ي لرفع ��ة �أم�ي�ركا وعظمته ��ا.
و�ص ��ارت املعادل املو�ضوعي الداعي �إىل تر�سيخ قيم
الطبيعة والإن�سان والفن والإخاء وال�صداقة واحلب
والدميقراطي ��ة ،يف الوق ��ت ال ��ذي كانت في ��ه الآالت
ال�ضخم ��ة واجلرافات بد�أت ّ
حتط ��م الطبيعة وتقطع
الأ�شج ��ار وت ��ردم �ضفاف الأنهار لك ��ي تقيم اجل�سور
والطرق ��ات وامل�صانع ...وكل تلك الأمور التي �أنهت،
�إىل الأبد ،فك ��رة كان والت ويتمان نف�سه يحملها عن
�أمريكا التي يريد� ،أم�ي�ركا التي"و�ضعها داخل كتاب
�أ�شعاره قبل �أن ت�ضيع �إىل الأبد".
يف �أواخ ��ر �سبعين ��ات الق ��رن الع�شري ��ن ،ح�ي�ن نق ��ل
ال�شاع ��ر العراقي �سعدي يو�س ��ف �إىل العربية بع�ض
مقاط ��ع"�أوراق الع�ش ��ب"-ومل يكن ه ��و بالطبع �أول
م ��ن قدّم ه ��ذا العمل �إىل ق� � ّراء العربي ��ة ،-ت�ساءل يف
نهاي ��ة مقدمت ��ه التو�ضيحي ��ة ،الت ��ي غفل ��ت عل ��ى �أي
ح ��ال عما يعتربه النقاد الغربي ��ون �أ�سا�سي ًا يف حياة
ويتم ��ان و�شعره :فل�سفته للمثلية اجلن�سية ،ت�ساءل:
«م ��ا �أهمية وال ��ت ويتمان للق ��ارئ العرب ��ي وال�شعر
العربي؟" ،و�أج ��اب":يف ر�أيي �أن تقدمي ويتمان �إىل
قارئن ��ا و�شعرن ��ا يف هذه املرحل ��ة بالذات ل ��ه �أهمية
ك�ب�رى ،فه ��و �أو ًال ن�سم ��ة �شعرية �صحية ب�ي�ن الكثري
الكث�ي�ر مما يرتج ��م من �شع ��ر اىل لغتنا .وه ��و ثاني ًا
�شاعر �أمة يف دور النهو�ض ،ما يقدم ل�شعرنا املتطلع

�ّب  عن نهو�ضن ��ا� ،أمنوذج ًا عالي ًا.
�إىل �أن يك ��ون املع رّ
وهو ثالث ًا �شاعر ث ��ورة �شعرية امتدت �إىل �أوروبا،
و�آت ��ت �أكله ��ا ،فق�صي ��دة النرث م ��ا كان له ��ا �أن ت�شق
�سبيله ��ا الأوروبي ل ��وال �إ�سهامه ويتم ��ان الكربى.
وه ��و رابع ًا �شاع ��ر املح�سو� ��س والواق ��ع املعي�ش
واملف ��ردة ال�سائ ��رة ،وما �أحوجن ��ا و�أحوج �شعرنا
�إىل املح�سو�س واملعي�ش واملفردة ال�سائرة".
والواق ��ع �أن الأدي ��ب الفرن�س ��ي فال�ي�ري الرب ��و
ال ��ذي كان م ��ن �أف�ض ��ل م ��ن قدم ��وا ويتم ��ان �إىل
الق ��ارئ الفرن�س ��ي يف الق ��رن الع�شري ��ن� ،سب ��ق
�سع ��دي يو�سف �إىل هذا الر�أي ،وكان يرى �أي�ض ًا
�أن"طم ��وح والت ويتمان كان يكم ��ن يف �إعطاء
�أم�ي�ركا مث ًال �أعلى ،فل�سف� � ًة ودين ًا" .ولكن ،وكما
يح ��دث ع ��ادة يف مث ��ل ه ��ذه الأح ��وال ،مل يكن
الأمريكي ��ون �أول و�أف�ض ��ل م ��ن ا�ستقب ��ل �شع ��ر
ويتم ��ان� ،سبقه ��م الأوروبي ��ون �إىل ذل ��ك ،على
رغم حما�سة �إمر�سون الفائقة ،وفاقوهم فيه� ،إذ كان
الإنكلي ��ز -وب�أقل منهم الفرن�سي ��ون� -أول من احتفى
ب�شع ��ر ويتم ��ان ،ويف مقدمهم روزيت ��ي و�سوينربن
(ال ��ذي مل يفته �أن يقارن ويتم ��ان بويليام بليك)� .أما
الحق� � ًا ،فق ��د كان كبري ًا عدد �أولئك الأدب ��اء وال�شعراء
الذي ��ن « ُول ��دوا» م ��ن رح ��م �شع ��ر ويتم ��ان ،وح�سبنا
�أن نذك ��ر هن ��ا �أ�سم ��اء هرني ميل ��ر ود .ه� �ـ .لوران�س
و�شع ��راء «جي ��ل البيت» ،لكي منو�ض ��ع �شعر ويتمان
يف مكانه ال�صحيح.
ولكن بع ��د هذا ،ما ه ��ي «�أوراق الع�ش ��ب»؟ بب�ساطة،
هي جمموع ��ة ق�صائد ت�ؤلف يف نهاي ��ة الأمر ق�صيدة
واح ��دة .والعم ��ل هو من ن ��وع ذاك ال ��ذي ينمو عام ًا
بع ��د ع ��ام ،فف ��ي البداية يف مت ��وز (يولي ��و) ،1855
�ص ��درت الطبع ��ة الأوىل من «�أوراق الع�ش ��ب» م�ؤلفة
من  12ق�صيدة �أ�سا�سية ،هي التي ر�أى فيها �إمر�سون
باكر ًا «�أعظم قطعة حك ��م �أنتجتها �أمريكا حتى الآن».
ويف الع ��ام الت ��ايل ،يف طبعة ثاني ��ة� ،أ�ضاف ويتمان
 21ق�صي ��دة .ويف الع ��ام � 1860أ�ص ��در طبع ��ة ثالثة
حتم ��ل  122ق�صي ��دة �إ�ضافي ��ة ،من بينه ��ا املجموعة
الت ��ي حتمل عن ��وان «فاالمو�س"(تلك املجموعة التي
�أدانها نقاد كثريون ح�ي�ن �أ�صدورها م�ضافة� ،إذ ر�أوا
فيها متجيد ًا من ويتمان مبثليته اجلن�سية ،فيما ر�أى
نق ��اد �أقل عداء لويتم ��ان �أنها �إمن ��ا حتتفي «بتعاطف
الإن�سان م ��ع �أخيه الإن�سان ال �أكرث») .ول�سوف تظهر
يف حي ��اة ويتم ��ان �ست طبع ��ات �أخ ��رى ،ت�ضاف �إىل
كل منه ��ا ق�صائد جدي ��دة ،بحيث �ضمت املجموعة يف
نهاي ��ة الأمر  411ق�صيدة ه ��ي التي ت�ؤلف اليوم منت
«�أوراق الع�شب» النهائي.
والالف ��ت هو �أن هذه املجموع ��ة ،على رغم �أنها كتبت
ط ��وال ع�ش ��رات ال�سن�ي�ن ،وحكم ��ت بع�ضه ��ا ظروف
تختل ��ف ع ��ن التي حكم ��ت بع�ضها الآخ ��ر ،حتمل يف
نهاية الأمر وحدة ع�ضوية ،من ناحية ال�شكل كما من
ناحية امل�ضمون ،بحيث تبدو لنا اليوم عم ًال متكام ًال
واحد ًا بالكاد ميكن انتزاع مقطع منه ،وهي يف �شكلها
النهائ ��ي تبدو �أق ��رب �إىل �أن تكون �سرية ذاتية للحلم
الأمريك ��ي ...لأم�ي�ركا كما �آلت على نف�سه ��ا �أن تكون
وكم ��ا كان يج ��ب عليها �أن تكون .ويتجل ��ى هذا �أكرث
م ��ا يتجلى يف «�أن�ش ��ودة نف�سي» ،التي تب ��دو كن�شيد
للثقة بالنف� ��س ،ودعوة �إىل كل �إن�س ��ان لكي ميو�ضع
نف�س ��ه يف تي ��ار الطبيع ��ة الك ��وين .واحل ��ال �أن هذه

«الأن�شودة"تب ��دو
كله .
يف نهاي ��ة الأم ��ر وك�أنه ��ا حم ��ور الكتاب
وامل ��كان ال ��ذي تلتق ��ي في ��ه ال ��ذات بالآخ ��ر :الف ��رد
باملجموع ،لي�ؤلف االثن ��ان بوتقة واحدة تنطلق مما
كان بحث� � ًا عما �سوف يك ��ون .وويتمان يبدو يف هذا
ال�سياق وا�ضح ًا� ،إذ يقول يف واحد من �أقوى مقاطع
«�أن�ش ��ودة نف�سي»�« :أرحل كاله ��واء /و�أهز خ�صالتي
البي� ��ض لل�شم�س الهارب ��ة� /أهرق حلم ��ي مياه ًا ،يف
جداول م�سك ��رة� /أوحّ د نف�سي بال�ت�راب ،ال جنم من
الع�ش ��ب الذي �أحب /ف�إن �أردتن ��ي ثانية فابحث عني
حت ��ت نعل حذائك /قد ال تعرف من �أكون وما �أعني/
لكن ��ي �س�أكون لك العافية /ونق ��اء الدم ون�سيجه� /إن
مل جت ��دين �أو ًال ف�ل�ا تي�أ� ��س� /إن افتقدتن ��ي يف مكان
فابح ��ث عن مكان �آخر /ولتجدنني �أنتظرك يف مكان
ثالث".
وحي ��اة وال ��ت ويتم ��ان نف�سه ��ا ت ��كاد تك ��ون �أ�شب ��ه
بخال�صة للحياة التي عا�شها من قبله و�سيعي�شها من
بعده ع�شرات الكت ��اب الع�صاميني من الذين �صنعوا
جمد �أمريكا الأدب ��ي .فهو ،الذي ولد العام  1819يف
لونغ �آيالند ،مل تدم درا�سته طوي ًال� ،إذ �سرعان ما نراه
يلتحق بالعمل �صبي مكتب ،ثم عامل طباعة ثم معلم ًا
يف مدر�سة ث ��م �صحافي ًا متج ��و ًال ،وينخرط بعد ذلك
يف ال�سيا�س ��ة ع�ضو ًا يف التجمع ��ات الدميوقراطية،
ويب ��د�أ بن�شر كتاباته ،و�أهمه ��ا يف ذلك احلني الطبعة
الأوىل م ��ن «�أوراق الع�ش ��ب» .وح�ي�ن تندل ��ع احلرب
الأهلية يج ّند كم�سعف ويعي�ش بني القتلى واجلرحى
جترب ��ة قا�سية �س ��وف تطبع ��ه دائم ًا .وبع ��د انق�ضاء
احل ��رب يعود �سريت ��ه وي�صدر كتاب ًا ع ��ن احلرب كما
يكت ��ب مرث ��اة لأبراه ��ام لنكول ��ن ح�ي�ن يُغت ��ال .ويف
الع ��ام  1871ي�صدر «الرواي ��ة الدميوقراطية» .ويف
العام  1873ي�صاب بال�شلل وي�ستقر يف نيوجريزي.
ومي�ض ��ي ال�سن ��وات الع�شري ��ن الأخ�ي�رة م ��ن حياته
وحتى رحيله يف العام  ،1892يف م�ستقره ال يقطعه
�سوى ت�أرجح بني جت ��وال �سريع وبني اهتمام بن�شر
كتبه وطبعات «�أوراق الع�شب» املتتالية.

عن احلياة اللندنية
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م��ارل��ي��ن م���ون���رو وأوراق

ماء
له
طريق كان يجوبه لريى حيوان ّ
ٌ
الش��عر الخائف مختبئ ًا خلف األشجار أو يرشب ً
طريق يشبه طريق نحل فريوز،
السارح..
ٌ
من البحرية ،لرياه يف غفلة النائم أو سكون ّ
ترابه ليس عىل األرض ،نجومه ليست يف السامء.
م��ا الذي كان يس��معه والت ويتامن مخفور ًا بالفراش��ات يف عزل��ة ال ّتالل خلف بيت
وأي
صخ��رة عناها يف
أي
ٍ
ٍ
قصيدة ما ّ
حبوه ّ
طفولت��ه؟ ما ال��ذي كان يراه؟ هل عرف ُم ّ
ٌ
خارطة للطريق التي
يدي
اندس يف ريش��ه ،كام فعل
طائر
مجانني دايل؟ حسن ًا ..بني ّ
ُ
ّ
أحب أن يكتب شعر ًا ،وقامئة بالطيور التي تعيش يف غابة أشجارها
كان يس��لكها إذا ّ
طيبون ،اقتفوه حتى كادوا يرسمون
حبوه ّ
والتي كان من املمكن أن يسمع تغريدهاُ .م ّ
الطقس
بوابة الريح ليكتمل
البكرة التي ترفع ّ
ُ
ش��كل الشمس يف وقته وأرادوا إحكام َ
وتعود األ ّيام.

والت ويتمان

تحسين الخطيب

أحمد العلي

والت ويتمان..

الحر
صانع معجزة الشعر األميركي ُ
ال �أع ��رف الرتجم ��ة ال�صحيح ��ة لكلم ��ة  ،Townلكنه ��ا
امل ��كان الذي �إذا هبط الليل في ��ه ،ال ي�ضيء �شوارعه �سوى
خ�ض ��رة �أ�شج ��اره ،ت�سمع اللي ��ل كال�شيخ ال ��ذي يتنف�س..
م ��كانٌ ه ��و م ��ن اله ��دوء والق ��رب حي ��ث ت�شع ��ر �أن يف كل
غرفة اثنان ميار�سان ا ُ
حل ��ب .هنا م�ساحاتٌ وا�سعة مهملة
تلم�س ب�ساط ��ة الأحياء مل�س الي ��د؛ خ ّزان
خل ��ف البي ��وتُ ،
ماء يرتف ��ع يف الو�سط وطريق رئي� ��س واحد ي�شق املكان
ن�صفني ،مالعب البي�سبول م�سّ دها الله قبل الب�شر ،وتبدو
ال�س ّي ��ارات خط�أ مطبع ّي ًا بحت ًا ،ويب ��دو ّ
خط القطار طوي ًال
أبدي لكالم غام�ض عن امل�سافات والبُعد واحلنني.
ك�سطر � ٍ ّ
ٍ
�أتو ّغ� � ُل يف هذا الري ��ف الأمريكي لأ�صل املن ��زل الذي وُلد
في ��ه ويتمان ،لأرى �سرير �أمه والعناكب النبويّة يف زوايا
غرفت ��ه ..يف هذا الري ��ف يفاجئك الل ��ه بهند�سته ،هذه هي
�إذ ًا �أوراق ع�شب ��ه ،متد ّرجة اللون ك�أنه ��ا البحر للناظر من
أ�شجار مل ترحل بعد كما غادر
ال�شاطئ ،هنا موطن لقبائل � ٍ
�أ�سالفه ��ا منهات ��نَ � ،أ�ص� � ّروا عل ��ى الف�أ�س حت ��ى حمل ثيابه
وم�ش ��ى ..ج ��ذوع ر�شيق ��ة ومتطاولة ومتج ��اورة ،غابات
ومفاجئ ��ة ،تخرج
ال�ساح ��رات ببي ��وت خ�شب ّي� � ٍة خمتبئ ��ة
ِ
من مداخنه ��ا �أ�صواتٌ رائعة ،ال �أعرف كي ��ف مت بنا�ؤها �إذ
تتكالب عليها الأ�شجار م�ش ّكلة ُق ّب ًة خ�ضراء بفتح ٍة �صغريةٍ
ُ
يف املنت�ص ��ف ك�أنه ��ا بئ� � ٌر لل�ض ��وء� ..أخ ��اف �أن �أقرتب من
�شجرة فتفتح عينيها وتعطيني تفاحة� ،أن �أ�ستيقظ �صباح ًا
ف�ل�ا �أعرف �أين �أن ��ا الكت�شف �أنني حتوّ ل ��تُ �إىل �ضفدع� ،أو
ري حت ��وم حويل قط ��ع الطماطم
�أنن ��ي موث � ٌ�ق يف ِق � ٍ
�در كب ٍ
والتوابل ..هربتُ من خويف ودخلتُ بيت ويتمان ..دفعتُ
الباب ببطء ك�أنني �أ�ست� ��أذن �أ�شباحه وانتظرت �أن ي�أتيني
�أح� � ٌد بعد �أن دوّ ى جر� � ُ�س الدخول يف املكان .ت�س ّمرتُ ون ّز
ُ
العرق من جبيني؛ تقدّمت �إ ّ
يل ال�ساحرة.
ّ
عل � ّ�ي الآن �أن �أ�ص�ي�ر جث ��ة ..ال �شيء �أملكه لك ��ي �أ�شعر مبا
ح ��ويل يف هذا البي ��ت الذي تع ��و ُد �أخ�شاب ��ه �إىل �أكرث من
مئتي ع ��ام؛ لي�س للغة مكانٌ هنا ،وح ��ده اجل�سد ي�ستطيع
علي الآن �أن �أ�صري ج ّثة تعرُجُ و"ت�س ُق ُط عيناها
التخاطرّ ..
للدّاخل"لأرى روح املكان� .أنت ال�ساحرة �إذ ًا ،تبدين طيّبة
نوع ًا ما� ،صافح ُتك وا�ستطعتُ احلركة بعدها� ..أخرجتني
م ��ن مبن ��ى ا�ستقب ��ال ال�ضي ��وف �إىل �ساحة بي ��ت ويتمان،
�رت ب�إ�صبع ��ك �إىل هن ��اك فنب ��ت م ��ن الأر� ��ض متث ��ا ٌل
�أ�ش � ِ
لويتمان ميد يده وعل ��ى �إ�صبعه فرا�ش ٌة كانت ترفرف لوال
�أنك خزرتها.
نٌ
طوب قرميدي،
من
ع
مرب
احلديقة
يف و�سط
مكوّ
حجريٌ
ٌ
ٍ
فائز بجائزة ويتمان ال�سنوية
يُنحت على كل قرميدة �إ�سم ٍ
لل�شع ��ر� ،أو �إ�سم م ��ن دُعي للإقامة والكتاب ��ة يف البيت� ،أو
ي�ستطيع �أحدهم �شراء طوب ًة ليحفر عليها �إ�سم حبيبته كما

فعل الل ��ه بك ..عندما وقفت عند طوبتك و�ضربتها بقدمك،
كانت �ضرب ًة �شابّة ،كانت حياتك املتبقية كلها تت�سل�سل يف
تلك القدم حتى اخ�ض ّرت.
ت�ؤجل�ي�ن الدخ ��ول لبيته ..ت�ؤجلني ك�أن ��ك ت�ستعذبني تعبي
يف قط ��ع م�سافة ث�ل�اث �ساعات بالقط ��ار للو�صول �إىل هنا
ومل يب ��ق �س ��وى �ساعة عل ��ى �إغالق املرك ��ز ..ذهبنا للكوخ
احلمي ��م املخ�ص� ��ص للق ��اءات جمموع ��ة ال�شع ��راء ال�شابّة
املنتمي ��ة للمركز ،عندما دخلت ،كان ��ت حق ًا �صغرية بحجم
غرف ��ة ن ��وم ..تهام�س ��ت النوافذ (من ه ��ذا الغري ��ب؟) ،بد�أ
ال�ضوء ينفذ منها ب�ش ��كل عجول وع�شوائي لريى وجهي،
�سمعتُ َ
خبط يديه على خ�شب اجلدران من اخلارج ور�أيته
بعني واحدة..
اختب�أ خلف النافذة ُمطلاّ ً ٍ
ال �أذك ��ر رائحة امل ��كان لكني �أذكر اله ��دوء ،هدوء ال ينتمي
ل�صخ ��ب الثدي ّي ��ات ،ه ��دوء من ُول ��دوا يف زه ��ور �شجرة،
ُتغل ��ق عليهم �أوراقها يف الليل وترفعه ��م للأعلى ،حتى اذا
جاء ال�صباح� ،أثقل الندى الأغ�صان واقرتبت من الأر�ض،
سري �إليها الآن.
في�ستيقظون ويج ُرون نحو البئر الذي �أ� ُ
ُقل ��تُ �أخت�ب ُ�ر �أحالم يو�سف� ،س�أنزل هن ��اك لأدرك معنى �أن
ُتل َق ��ى يف بئر حجرية كهذا ،هل ُ
يقف املُلقى على املاء؟ ماذا
يفع ��ل؟ يغ ّني؟ لديه من املاء ما يكفي ��ه ليعي�ش �أيام ًا طويلة
دون �أكل ..مل حتفل ال�ساحرة بخيايل هذا وهوّ مت بيديها
فج ��اء الدلو من زاوية املزرع ��ة ودارت البكرة التي ترفعه
ع ��دة م� � ّرات وا�ستيقظ احلب ��ل ،ر�أي ��ت كي ��ف كان ويتمان
يجل ��ب املاء من الع ��امل ال�سفلي ويدخل ب ��ه البيت (�شكَكتُ
حق� � ًا يف ال�ساحرة ،هل ه ��ي �أم ويتمان؟ ما هذا احلنني يف
عينيها للتفا�صيل؟ ملاذا �أنقا ُد خلفها هكذا ،و�إذا مل �أ�ست�أذنها
يف التقاط ال�صور ،تخرج يف �شا�شة الكامريا حمروقة؟).
بنى الأب ويتمان املنزل اخل�شبي بيديه العاريتني� ..صمّمه
و�أخف ��ى فيه غرف ًا ك ��ي ال ي�أخذ منه جاب ��ي الدولة �ضرائب
�أك�ث�ر� ،إذ كانت حتى خزانات املالب�س والأواين ُتعترب من
الرثاء لأنها ال بُد و�أن حتمل �شيئ ًا له قيمة ،فتزيد ال�ضريبة
( ُتبنى خزانات املالب�س فوق املواقد لتدفئها النار(.
هك ��ذا قالت ال�ساح ��رة .هل تعرف ملاذا يب ��دو مدخل البيت
وا�سع ًا بع�ض ال�شيء ويبدو الدرج مدفوع ًا �إىل الوراء يف
�آخره؟ لك ��ي ي�ستطيع �أطفال الأب ويتم ��ان (ومنهم والت)
أجرا�س تو�ضع يف
اللعب فيه� ،أنظرُ ،ع ّلق على باب البيت �
ٌ
�أعناق البقر واملاعز نهار ًا ،لكنها ُتع ّل ُق هنا يف الليل لكي ال
ي�ستطي ��ع �أطفال الأب ويتمان اله ��رب دون �أن ي�ستيقظوا.
تو�ض� � ُع بجانب الب ��اب دِال ٌء مليئ� � ٌة باملاء دوم� � ًا لإطفاء �أيّ
حري � ٍ�ق حمتمل .نواف ��ذ البيت وا�سع ٌة ج ��د ًا ،لي�س حُ ب ًا يف
ال�ض ��وء ،و�إمنا لتقلي ��ل كميّات خ�شب البن ��اء وم�سامريه.
ال ُغ � ُ
�رف مفتوح� � ٌة كله ��ا على بع�ضه ��ا ،وال غرف ��ة خالء يف
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البي ��ت (ومل �أ�س� ��أل م ��اذا يحدث ع ��ادة!) ،غرف ��ة اجللو�س
وغرف ��ة مام ��ا ويتم ��ان ال�سفلية عل ��ى اجلان ��ب الأي�سر من
مدخل البيت ،وينفر ُد املطبخ باجلانب الأمين.
عندم ��ا دخلن ��ا املطب ��خ ،مل تتح ��دث ب�شيء� ،إذ م� �دَدتُ يدي
بعفو ّي ��ةٍ ومل�ستُ خ�ش ��ب طاول ٍة كانت لويتم ��ان وهو يعمل
مد ّر�س ًا يف اجلوار ،م�شيتُ �أحت�سّ ُ�س يف املطبخ كل �شيء؛
طاول ��ة الطع ��ام ،املدخنة املعتق ��ة ،م�ستطيل �ش ��واء اللحم
احلدي ��دي و�أدوات حتري ��ك احلط ��ب ،ال�شم ��وع والأواين
والطناج ��ر وما ال �أعرف .قالت ال�ساحرة يف قلبها �إنني لو
�أع ��رف قيمة ما �أمل�سه ملا مل�سته ،لو �أنني � ُ
أعرف مث ًال �أن ذاك
ال�صن ��دوق ي�ض ��م �أدوات �صنع ال�شم ��ع ،كهرباء الوقت يف
زمنه ��م ،له �أرد َي ٌة خا�صة وطقو� ��س ت�شبه ال�صالة ..ال�شمع
الكي
نف�س ��ه يُ�ستخدم يف ك � ّ�ي الثياب �إذ ال تو�ض� � ُع حديدة ّ
ف ��وق القما� ��ش مبا�ش ��رة دون طبق ��ة �شمع بينهم ��ا ،ال�شمع
حديدي
يو�ض ��ع �أي�ض ًا و�س ��ط قنديل بيت ويتم ��ان ،قندي ٌل
ٌّ
�كال ُ
تخ� �ُّ�ص بي ��ت
يُر َف� � ُع بالي ��د وم�شغ ��و ٌل بعالم � ٍ
�ات و�أ�ش � ٍ
ويتمان وحده ،و ّ
لكل بي � ٍ�ت يف اجلوار عالماته اخلا�صة،
وه ��ذه العالم ��ات يعرفه ��ا اجلمي ��ع ،حت ��ى �إذا خرجوا يف
اللي ��ل ور�أوا قندي ًال يبعث �ض ��وءه يف اجلوار ،عرفوا َمن
ألوف ،د�سّ وا
�صاحب القنديل ،و�إذا بدا �شكل ال�ضوء غري م� ٍ
البارود يف بنادقهم وانتظروا وجه الغريب.
تغي �صوتها و�شعرتُ
مل ��اذا �صارت هذه املر�أ ُة دافئ ًة هكذا ،رّ
�أنن ��ي �أري� � ُد �أن �أن ��ام عل ��ى فخذه ��ا من ��ذ دخلنا غرف ��ة ماما
ويتم ��ان التي وَ لدت فيه ��ا �أربعة �أبناءٍ منه ��م والت .رفعَت
الفرا� ��ش بثقة الداخل للجن ��ة وقالت مل يكن يف ذلك الوقت
م ��ا يُ�سن ُد �أك ��وام القطن والري�ش والأع�ش ��اب ال ّلينة �سوى
�ال نقاطعها ك�شبك ��ة ال�صيّاد �أو كخي ��وط ربط الأحذية
حب � ٍ
�أ�سف ��ل الفرا� ��ش ..ن�شدها ج ّي ��د ًا ثم ت�ستلق ��ي ماما ويتمان
كر�سي القابلة
لتلد هنا .ه ��ذه طنجرة لإحماء املاء ،وه ��ذا
ُّ
وعلي ��ه �س ّلة فيه ��ا �أدواتٌ لغزل ال�ص ��وف واالنتظار ،وهنا
َمه ُد الطفل و�ألعابه..
خرجت ب�سرعة و�صعدت الدرج للطابق الثاين فلحقتها،
ثم َ
نظرتُ للأعلى و�أنا يف �أوّ ل الدرج وهي قد و�صلت لآخره،
ُ
تنظر �إ ّ
أر�ض
يل كما ينظر �صق ٌر لفري�سةٍ بي�ضاء
تتحرك يف � ٍ
حمروق ��ة ..حا َذرتُ �أن ي�صطدم ر�أ�س ��ي ب�سقف الدرج و�أنا
�أ�صع ��د ث ��م �أوقفتني بجانبه ��ا وقالت :ه ��ذه �أوّ ل درجةٍ يف
ال ��درج كله ،ملاذا يبدو ارتفاعه ��ا ب�سيط ًا جد ًا مقارن ًة بباقي
الدرج ��ات؟ (ال �أدري!) ..لأن الأب ويتم ��ان ال يري ��د ملام ��ا
ويتمان �أن ت�سقط يف الليل وهي نازلة للأ�سفل ،فتتح�سّ ُ�س
بقدمه ��ا بداية ال ��درج هذه فتعرف �أن عليه ��ا �أن تهبط الآن
بح ��ذر .هذه غرفة اجل ��د واجلدة ،ملموم ��ة وب�سيطة ويف
الزاوية ،فيها نافذتان تقف بينهما �آلة يدويّة ل�صنع خيوط

7

ال�صوف ..وهنا غرفة الأبوين ،ب�سيطة �أي�ض ًا ،وهنا غرفة
الأوالد .تبدو غرف ��ة الأوالد بيت ًا لل�شياط�ي�ن� ..سقفها ك�أنه
أ�صباغ �أو
ر�أ� ��س هَ َر ٍم م ��ن الداخل ،للأخ�ش ��اب �ألقه ��ا دون � ٍ
ديك ��ورٌ ..
ري يف الو�س ��ط و�أدوات الزراعة
فرا�ش واح ٌد كب ٌ
َ
�صناديق
ا�س و
واللعب وبرميل اال�ستحمام و�أوانيه ،و َك َر ٍ
درج خا� � ٌ�ص بجانب باب
مغلق ��ة ..كلها هن ��ا ،وللغرفة هذه ٌ
الدخول يف الأ�سفل.
ر�أي ��ت ال�ساح ��رة تتح�سّ � � ُ�س بداي ��ة ال ��درج قب ��ل �أن تنزل،
فكتم ��تُ هلع ��ي .وقبل خروجن ��ا من البي ��ت� ،أرتن ��ي لعب ًة
يلعبه ��ا طف�ل�ان .اللعبة تتكون م ��ن قطعت�ي�ن ،الأوىل على
مي� � ُد يدي ��ه �إىل جانبي ��ه،
�ش ��كل دب ��دوب خ�شب ��ي مبت�س ��م ُ
والثاني ��ه قطع ��ة خ�شبي ��ة م�ستطيلة تو�ضع عل ��ى ر�أ�سه ،و
ي ُّ
ُلف حب� � ٌل يجمع القطعتني ببع�ضهم ��ا حيث يمُ �سك الطفل
الأول اخل�شب ��ة ويرفعه ��ا عالي� � ًا فينزل الدب ��دوب للأ�سفل،
فيم�س ��ك الطفل الثاين طريف احلبل م ��ن الأ�سفل في�شدهما
ويرتف ��ع الدب ��دوب ،وت�ستمر اللعب ��ة بهذا التك ��رار (هكذا
كانوا يعلمون الأطفال كيف يحلبون البقر).
قل ��ت لنف�سي حتى ل ��و مل متكن تلك امل ��ر�أة �أم ويتمان ،فقد
بثياب
ولدت ��ه يف قلب ��ي .خرجتُ م ��ن البيت فرح ًا� ..أط�ي ُ�ر ٍ
وا�سع� � ٍة ك�أنيّ من رج ��ال ال ّتبت ،قلتُ �ألتف ��تُ لأُحيّي البيت
للم ّرة الأخرية ،لكنني مل �أجده.
كان ويتم ��ان الف�ل�اح مفتون� � ًا يف �شع ��ره بال ُغرب ��ة وثيم ��ة
الغري ��ب ..الفالح الذي خرج من قري ��ةٍ يعرف ُ�س ّكانها بيت ًا
أنا�س ال
يوم بجانب � ٍ
بيت� � ًا� ،إىل مانهاتن التي يعبرُ فيها كل ٍ
يعرفهم وقد ال يراهم م ّر ًة �أخرى يف حياته كلها ،البارونات
وقائ ��دو مركب ��ات اخلي ��ول وبائع ��و اخل�ض ��رة واملمثالت
مع�صور على هذه
بقلب
ٍ
ال�شقراوات ..يعبرُ ُ التامي �سكوير ٍ
الأكت ��اف التي تتالم�س دون تب ��ادل كلم ٍة واحدة ،يقف يف
امليناء الذي يل ُد مئ ��ات املهاجرين يومي ًا دون لغةٍ م�شرتكة
بني عيونهم ..هذا هو الرعب الذي ات�سع يف قلب ويتمان.
و�أ�صدقك القول ..كتبت هذا كله ومل �أقر�أ لويتمان ق�صيدة
واح ��دة� ..أردت �أن �أحب ��ه م ��ن رجف ��ة �أي ��دي حمبي ��ه وهم
يتحدثون عنه..
من طقو�سه و�صمته الرهيب لأكرث من  25عام ًا بعد احلرب
الأهلي ��ة الأمريكية� ،إذ كان يقط ��ن امل�ست�شفيات لي ًال خاللها
ويلح ��ق بعمله يف مطبع ٍة نه ��ار ًا ،طرده النوم من و�سائده
ور�أى امل ��وت ّ
يتم�شى �أنيق ًا عل ��ى الأر�ض ،ف ُذه َل وحيد ًا يف
بيت ��ه ،لي�س �سوى عوائد ديوانه (�أوراق الع�شب) تبتاع له
اللقم ��ة ُ
و�شعلة الدفء والرباغي التي تث ّبتُ الكر�سي الذي
مات عليه..

ما الذي كان ي ��دور يف خلد �إيف �آرنولد حني
التقط ��ت �صورته ��ا الأيقون ��ة تل ��ك :مارل�ي�ن
مونرو تقر�أ عولي� ��س جيم�س جوي�س .كانت
مارل�ي�ن ،يف ذلك الوقت ،عل ��ى عالقة عاطفية
ب�آرثر ميلر ،وتقوم بزي ��ارة ل�صديقه ال�شاعر
نورم ��ان رو�س�ت�ن� ،صاح ��ب "اقرتب ��ي ،على
مهل ��ك� ،أيتها اجلن ��ة" .كان زم ��ن ال�صورة قد
توقف ،بره ��ة ،يف الع ��ام  ،1954يف متنزه،
قرب �شاطئ بني ��و �إنغلند ،لتخرج مارلني من
�سيارتها ن�سخة من الرواية ،كانت تقر�أ فيها،
ب�صوت ع ��ال ،من حني لآخ ��ر ،لت�ستغرف يف
قراءتها ثانية ،وعلى نحو �صامت هذه امل ّرة،
�آن كان ��ت �إي ��ف ت�ض ��ع الفيل ��م يف الكام�ي�را.
ال ت�شي ��ح مارل�ي�ن ناظريه ��ا ،يف ال�ص ��ورة،
عن"عولي�س"ق � ّ�ط ،وال ن ��كاد نلم ��ح كام ��ل
تفا�صي ��ل وجهها �أبد ًا .فه ��ل كانت �إيف ترغب
يف تخلي� ��ص مارل�ي�ن م ��ن �صورة"ال�شق ��راء
البلهاء"التي رافقتها يف بداية اخلم�سينيات،
لتدخله ��ا ،عل ��ى مه ��ل ،م ��ن ع�ي�ن كامريته ��ا
الذهبي ��ة �إىل م�صارع احلي ��اة بكل متويهاتها
و�أقنعته ��ا وتخفيّاته ��ا؟ كان ��ت مارل�ي�ن ،ويف
لقط ��ة �سابقة على ه ��ذه ال�صورة ،قد اعتمرت
قبعة ق� ��ش كب�ي�رة ،ت�شبه تلك الت ��ي اعتمرها
ال�شاع ��ر الأمريك ��ي وليام كارلو� ��س وليامز،
يف �صورت ��ه ال�شه�ي�رة تلك .ث ��م نراها بثوب
�سباح ��ة معروق بالأحمر والأزرق والأ�صفر،
م ��ن بني �أل ��وان قليل ��ة �أخ ��رى ،جال�س ��ة على
دوّ ارة بق�ضبان حمراء وزرقاء .كانت ن�سخة
الرواي ��ة الت ��ي بني يديه ��ا قدمية ج ��د ًا ،ك�أنها
من حياة �أخ ��رى .كان ا�سم"عولي�س"مكتوب ًا
ب�أح ��رف كبرية حم ��راء ،وكان ا�سم الإرلندي
ال�شه�ي�ر ق ��د ّ
خط بح ��روف كب�ي�رة �س ��وداء.

�أجل�س ��ت مارلني"عولي�س"عل ��ى ركبتيه ��ا،
قاب�ض ��ة على الغ�ل�اف القدمي بيده ��ا اليمنى،
�سان ��دة حافت ��ه بذراعه ��ا الي�س ��رى ،رافع ��ة
ا�صبع ��ي قدميه ��ا الكبريين نح ��و ال�سماء .ثم
تنتقل عني الكامريا ،م ��ن الدوّ ارة �إىل �إحدى
الأ�شج ��ار .ن ��رى مارل�ي�ن ،وهي حتم ��ل ذات
الن�سخ ��ة ،جال�س ��ة يف ح�ض ��ن �شج ��رة ما .مل
تكن مارلني ،يف ه ��ذه ال�صورة ،ترتدي ثوب
ال�سباح ��ة ذات ��ه ،بل �س ��روا ًال ق�ص�ي�ر ًا �أ�سود،
وحمال ��ة تتناث ��ر يف بيا�ضه ��ا قطع �س ��وداء،
حتت�ض ��ن ثدييه ��ا املكتنزي ��ن ،النافري ��ن �إىل
حت ��ت� ،إىل م�ستق ّر"عولي�س"عل ��ى الركبت�ي�ن
امل�ضمومت�ي�ن .تظهر ال�صورتان مارلني وهي
حت ��دق يف ال�صفحات الأخرية م ��ن الرواية.
فه ��ل كان ��ت م�صادف ��ة� ،أم تراه ��ا كان ��ت تقر�أ
يف احللق ��ة الأخرية ،احللق ��ة الثامنة ع�شرة،
يف"مناجاة"موللي لنف�سه ��ا ،وهي م�ستلقية
يف ال�سري ��ر بج ��وار ليوبول ��د بل ��ووم؟ ف� ��إذا
كان ��ت مولل ��ي ،عن ��د جيم� ��س جوي� ��س ،هي
نظ�ي�رة بينلوب ��ي ،عن ��د هومريو� ��س ،يف
الأودي�سّ ��ة ،ف� ��إنّ مارل�ي�ن هي نظ�ي�رة موللي
ونقي�ض ��ة بينلوب ��ي على حد �س ��واء— فهي
عل ��ى �شاكل ��ة موللي يف كونها رم ��ز ًا للج�سد،
ونقي�ضة بنيلوب ��ي يف كونها مل تكتف برجل
واحد ،بل كانت"تلتهم الرجال كالهواء".
موللي مغرمة بالقفازات وبالثياب الداخلية،
وكذل ��ك كان ��ت مارل�ي�ن .موللي حتل ��م بعالقة
حميم ��ة م ��ع �ستيف ��ن ديداليو� ��س ،املثق ��ف
ال ��ذي ه ��و نظ�ي�ر تليماخو� ��س وهامل ��ت،
وعل ��ى خطاها �س ��ارت مارلني :كان ��ت ت�سبح
عاري ��ة يف الربك ��ة الت ��ي يف من ��زل �إيرن�ست
هيمنغواي ،وت�ضع ر�أ�سها على كتف ال�شاعر

ال�شهري كارل �ساندبريغ .وموللي هي"زهرة
اجلب ��ل"— لي�س عن ��د جوي� ��س فح�سب ،بل
عن ��د اجلنوب �أفريقي جي ��ه�.إم .كويت�سي يف
رواية"�إليزابي ��ت كو�ستيللو"�أي�ض� � ًا ،وحتى
عن ��د كي ��ت بو� ��ش ،املغني ��ة الأ�سرتالي ��ة ،يف
�أغنيته ��ا ال�شهرية التي حتم ��ل ذات العنوان؛
فيم ��ا مارل�ي�ن ه ��ي وردة"�ش�ل�االت نياغرا"،
و"الأقحوانة"الواجم ��ة عل ��ى حاف ��ة ال�سياج
ال ��ذي يحدق م ��ن خلف ��ه ،بنظارت ��ه ال�سوداء
وقمي�صه املق ّلم� ،صاحب"موت بائع جوّ ال".
ثم نع�ث�ر ملارلني على �ص ��ورة �أيقونة �أخرى،
وه ��ي تق ��ر�أ"�أوراق الع�شب"لوالت ويتمان.
كان ��ت ال�ص ��ورة ق ��د التقطه ��ا ج ��ون فلوري ��ا
بفن ��دق بيف ��ريل كارلت ��ون يف نح ��و .1952
تظه ��ر ال�صورة مارلني ،وه ��ي بكامل ثيابها،
م�ستلقي ��ة يف ال�سري ��ر .وثمة �ص ��ورة �أخرى
له ��ا ،وه ��ي تق ��ر�أ ذات الكت ��اب ،م�ستلقية يف
الع�ش ��ب هذه امل� � ّرة .كان ويتم ��ن ،وفق ًا ل�سام
�ستاغز ،كاتب �سريتها ،هو �شاعرها املف�ضّ ل.
كان ��ت تق ��ر�أ ويتم ��ن لرتي ��ح نف�سه ��ا ،وكانت
�إيقاع ��ات �أبيات ��ه ال�شعرية الطويل ��ة املتدفقة
تل�سع"اجل�سد املكهرب" ،كي يهبط من علياء
الروح التي يحف بها الدخان.
وكان ��ت �إي ��ف �أرنول ��د ،قبل ذلك ،ق ��د �صوّ رت
مارل�ي�ن ،وه ��ي ترت ��دي ث ��وب �سباح ��ة ك�أن ��ه
ُق� � ّد م ��ن جل ��د فه ��دة م ��ا� .إنه ��ا امل ��ر�أة الفهدة،
م�ستلقي ��ة يف ع�شب وال ��ت ويتمن على طرف
املي ��اه .وبني رحل ��ة عولي� ��س و�أوراق ع�شب
والت ويتمان ،لف ��ظ اجل�سد الأيقونة �أنفا�سه
الأخرية ،وه ��و بكامل عريه ،هذه املرة ،ويف
�سري ��ر م�شابه!"ك�شمعة يف الريح"يف مدخل
الطريق املر�صوف ببالطات �صفراء.
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ضد رغبة ويتمان..
َّ

مل يح�ترم الش��اب األم�يريك زاكري
تروبني ،رغبة الش��اعر وال��ت ويتامن،
يف أن يظ��ل ماضي��ه األديب الخفي��ف
ال��ذي كان يعت��اش من��ه كصح��ايف
وكاتب روايات مس��لية وخفيفة بأسامء
مستعارة ،مدفون ًا يف النسيان.
فق��د ع�ثر تروب�ين امله��ووس
بصاح��ب"أوراق العش��ب" ،وال��ذي
يقيض منذ بضع س��نوات معظم وقته
منقّ ب ًا يف أرش��يف الش��اعر ع�لى رواية
مفقودة لـ والت ويت�مان (،)1892-1819
تضم
يف أوراقه املؤرشفة رقمي ًا والتي
ّ
مالحظاته الخاصة وكتاباته ومراس�لاته
ملدة خمسني عام ًا.

العثور على روايته المفقودة
الرواية هي واحدة من عدة كتابات
�صحفية وروايات مثرية وم�شوّ قة
لويتم ��ان ،م ��ن بينه ��ا �سل�سل ��ة
مق ��االت بعنوان"ال�صحة الرجالية
والتدري ��ب" ،ك�ش ��ف عنه ��ا تروبني
نف�سه �سابق ًا.
ويف الوقت الذي كان ويتمان ي�ؤلف
ه ��ذه الرواية الب�سيط ��ة كان يعمل
عل ��ى"�أوراق الع�شب"املجموع ��ة
التي يعت�ب�ر الن ّقاد وم�ؤرخو الأدب

�أنه ��ا ح ��ررت ال�شع ��ر الأمريكي من
الوزن ،و�أدخلته مرحلة جديدة.
كان الأم ��ر �أ�شب ��ه بعملي ��ة تنقي ��ب،
ا�ستغرق ��ت ب�ض ��ع �سن ��وات م ��ن
حي ��اة طال ��ب جامع ��ة هيو�س�ت�ن،
يف �آث ��ار ويتم ��ان قب ��ل �أن يك ّر� ��س
حيات ��ه لل�شع ��ر ،فق ��د عم ��ل ال�شاعر
النيويورك ��ي مع ّلم� � ًا يف مدر�س ��ة
و�صحافي� � ًا وروائي� � ًا .وكث�ي�ر ًا م ��ا
و ّقع مق ��االت وروايات من دون �أن

ي�ضع ا�سمه احلقيقي ،وفق ًا للطالب
الذي ّ
اطل ��ع على الأر�شي ��ف ،مبيّن ًا
�أن ��ه كان يحاول حماي ��ة �شخ�صيته
ال�شعرية.
يق ��ول تروب�ي�ن �إن ��ه كان يفت�ش عن
ه ��ذه الرواي ��ة الت ��ي ذاع �صيته ��ا،
وظل ��ت مفق ��ودة ال يع ��رف �أح ��د
م�صريه ��ا ،ورمبا تكون م ��ن �أ�شهر
الكت ��ب املفق ��ودة يف �أدب ويتمان،
�إىل �أن و�ص ��ل �إىل دف�ت�ر مالحظات

فيه ق�ص�ص ن�ص ��ف مكتملة وثالثة
�أ�سم ��اء غريب ��ة :ويغلي�س ��وورث،
�ارب
�سيمت ��ث ،ج ��اك �إنغل".كمح � ٍ
رقم � ّ�ي اعتق ��دت �أنني ع�ث�رت على
ذهب"ي�ص ��ف تروب�ي�ن عثوره على
الدفرت.
ب ��د�أ ال�شاب مبطابقة هذه الأ�سماء
م ��ع �أ�سم ��اء م�ؤلف ��ي من�ش ��ورات،
�أو �أ�سم ��اء وردت يف من�ش ��ورات
�أمريكية يف الق ��رن التا�سع ع�شر،
�إىل �أن ع�ث�ر عل ��ى �إع�ل�ان �صغ�ي�ر
يف �صحيفة"نيوي ��ورك ديل ��ي
تاميز"يف � 13آذار /مار�س 1852
ي ��روج لرواي ��ة �ستن�ش ��ر قريب� � ًا
يف �صحيف ��ة The Sunday
 Dispatchبعنوان"حي ��اة
ومغامرات جاك �إنغل".
ق ��رر ال�ش ��اب /املن ّق ��ب البح ��ث عن
ه ��ذا الع ��دد ومل يك ��ن ذل ��ك بالأم ��ر
ال�سه ��ل ،فق ��د كان ��ت ال�صحيف ��ة
تب ��اع بثالث ��ة بن�س ��ات وممل ��وءة
مبوا�ضي ��ع الإث ��ارة والأخب ��ار
اخلفيف ��ة والأخط ��اء الطباعية ومل
تكن جريدة يُحتفظ بها.
لك ��ن وبع ��د بحث م�ض � ٍ�ن �آخر ،عرث
الطال ��ب عل ��ى معلومة ب� ��أن ن�سخ ًا
منها مدفون ��ة ومن�سية يف مكان ما
من مكتبة الكونغر�س ،ولكن مل تتم
رقمنتها بعد .وملا مل يكن قادر ًا على
حتمّل تكاليف ال�سفر لزيارة املكتبة
طل ��ب ن�سخة من الع ��دد امل�شار �إليه
بالربيد الإلكرتوين وانتظر �شهر ًا
قبل �أن ت�صله ن�سخة"بي دي �إف".
وبالفع ��ل كان ��ت الرواي ��ة تت�ضمّن
الأ�سم ��اء الت ��ي وردت يف دف�ت�ر
مالحظ ��ات ويتم ��ان ،حي ��ث كان ��ت
تقب ��ع يف تل ��ك اجلري ��دة ،وي�ص ��ل
عدد كلماتها �إىل � 36ألف كلمة ،وقد
�ص ��درت يف الوقت الذي كان يكتب
فيه جمموعة"�أوراق الع�شب"التي
ن�شرت عام .1855
عنوَن ويتمان روايته با�سم"حياة
ومغام ��رات ج ��اك �إنغ ��ل� :س�ي�رة
ذاتي ��ة (ق�صة نيوي ��ورك يف الزمن
احلا�ض ��ر)" .وي�صفه ��ا تورب�ي�ن
ب�أنها ت�شبه ن�سخة معدّلة من �أعمال

ديكن ��ز ،وحتكي ق�ص ��ة يتيم يعي�ش
يف مدين ��ة نيويورك ،كم ��ا �أن فيها
كل �ش ��يء يبح ��ث عنه الق ��ارئ ،من
الرومان�سية والإثارة والعنف �إىل
جانب كوالي� ��س ت�شويقية للمدينة
الغام�ضة.
�إن كان ويتم ��ان كتب م ��رة يف عام
�":1882أمنيتي ال�صادقة واجلادة،
�أن ت�سق ��ط كل تل ��ك الكتابات اخلام
وال�صبيانية يف غياهب الن�سيان"،
وع ّل ��ق ،عندما �سمع الحق� � ًا �أن �أحد
النا�شري ��ن مهت ��م بن�ش ��ر �أعمال ��ه
القدمية"،عل ��ى الأرج ��ح �أنن ��ي
�س�أرغب يف �إطالق الر�صا�ص عليه
لو �أتيحت يل الفر�صة" ،فقد يكون
ه ��ذا ال�شخ�ص هو تروب�ي�ن اليوم.
لكن الأم ��ر اختلف ،ف�ل�ا �شيء الآن
ميك ��ن �أن يح ��ط من قيم ��ة ويتمان
ال�شعري ��ة وت�أث�ي�ره يف تاري ��خ
ال�شعر.
يذك ��ر �أن تروب�ي�ن ب ��د�أ حالي� � ًا يف
البحث عن عمل مفقود �آخر لويتمان
بعنوان"املتح ��دث نائم� � ًا"The
 Sleeptalkerكان قد �أ�شار �إليه
يف عدد من مرا�سالته.

