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علي حسين 

 عدنان منشد

 لل�سن���ة �لثالث���ة على �لت���و�يل، لوح���ظ �أن \"ندمي بو\" 
�لغام�ض �� �لذي ظل يد�ّسن بانتظام ذكرى ميالد �لكاتب و 
�ل�ساعر �الأمريك���ي �ل�سهري �أدغار �أالن بو بهدية من ثالث 
ورد�ت وزجاج���ة كوني���اك �� قد �أخف���ق يف �لقيام برحلته 
�لليلي���ة �إىل �سري���ح �لكاتب �الأ�سل���ي يف بالتيمور، فيما 

يبدو �أنه نهاية لتقليد ��ستمر الأكرث من ن�سف قرن.
و�ملعروف �أن يوم 19 كانون �لثاين هو �لذكرى �ل�سنوية 
ملي���الد ب���و ) 1809/1/19 ����� 7/ 10/ 1849 (، بو �لذي 
�ساه���م يف �خرت�ع �أنو�ع �لغمو�ض، و �لق�س�ض �لعلمي، 
و �لرع���ب يف �الأدب. و�إذ� كان كّت���اب مث���ل يل ت�سايلد، و 
َري بر�دب���ريي، و �ستيفن كن���غ �أ�سودً� �أدبي���ة �الآن، فذلك 
الأنه���م يتتبع���ون �الآث���ار �لتي خلَّفه���ا �أواًل ب���و، �لذي مات 

يف بالتيم���ور و هو �س���اب بعمر 40 عام���ا.وكان �سخ�ٌض 
جمه���ول �لهوية يق���وم �سنويًا �� يقال �أن���ه يرتدي �الأ�سود 
م���ع و�ساح و قبعة عري�سة �حلاف���ة �� بزيارة �سريح بو و 
و�س���ع ث���الث �أور�د و ن�سف زجاجة كوني���اك عند قربه.

ويف �لوقت �لذي يخالط �ل�سك �ل�سبب يف موت بو، فمن 
�ملرج���ح �أن �الإدم���ان على �لكح���ول كان عام���اًل م�ساهمًا، 
�إىل جانب جملة م���ن �لظروف �الأخرى ب�سمنها �الإ�سابة 
بال�س���ل و�لقلب �ملحّطم.و �إذ� م���ا �أثبت �لعلم يومًا ما �أنها 
لي�ست هي �الأ�سباب يف موت بو، �لذي كان يكتب بالتقليد 
�لرومان�س���ي �الأمريكي �ملبكر، فاإن من �ملحتمل �أن يطالب 
حمّب���و �لكاتب ب���اأن يت�سمنهم ذلك باأية ح���ال. فهكذ� كان 
فه���م �لكاتب �لطويل �ملعاناة يف تخّيله �أجيااًل من �لقّر�ء. 
و ق���د ت�سمن جزء م���ن ذلك �الإدر�ك غمو����ض \" ندمي بو 
\" �الآن���ف �لذك���ر. فق���د وردت تقاري���ر ع���ن م�ساهد�ت و 
هد�يا �أواًل يف وقت مبكر، يف عام 1950. و مل تعد هناك 
زيار�ت يف عامي 2010 و 2011، و مرت �لذكرى لل�سنة 

�لثالث���ة من دون �سحر �ل���ورد و �مل�سروب �لكحويل. وقد 
�س���ّرح جيف جريوم، و�س���ي �ملدينة على منزل و متحف 
�أدغار �أالن بو، للمر��سلني ذلك �ليوم ، يف مقابلة هاتفية، 
�أن تلك �لزيار�ت لن حتدث مرة �أخرى كما يبدو، \" و قد 
�أذعن���ًت نف�سي تقريبًا لفكرة �أنها قد �نتهت، و كنت �أعرف 
�أن �خلامت���ة قادمة و من نوع �لهب���وط �ملفاجيء \"، كما 
ق���ال جريوم �لذي ظ���ل �أمين���ًا لبيت بو منذ ع���ام 1979.

كان ب���و قد ولد يف بو�سنت، و ُعرف باأ�سفاره و عي�سه يف 
�أماك���ن عديدة، مب���ا يف ذلك برونك�ض )حي���ث يوجد بيت 
�آخ���ر لبو، �إ�ساف���ًة �إىل �أن هناك حانة ت�سم���ى با�ستحقاق 
\"ز�وية بو �لد�فئة\"(. كما �أن هناك يف مانهاتن �سارعًا 
با�سم���ه الأن���ه عا����ض هن���اك يف جمم���ع �جلان���ب �لغربي. 
وعا����ض �أي�سًا يف لندن، و فيالدلففي���ا، و ريت�سموند قبل 

�أن ميوت يف بالتيمور عام 1849.

Times Angeles&nbsp; Los / عن

لم يعد ألدغار أالن بو َمن ينادمه!
  ترجمة / عادل العامل

إدغار آآلن بو متمردا 

ول���د الأم �إنكليزي���ة عا�س���ت طفولتها يف 
مدينة بو�سطن �الأمريكية، كانت مُتني 
�لنف����ض �أن ُت�سبح ممثل���ة �سهرية، �إال 
�إن �الم���ر �نته���ى بها مع و�ل���ده �ىل �أن 
يعم���ال يف فرقة م�سرحية جو�لة، يف 
عام 1810، �سيهجر و�لده �الأ�سرة، 
وبعد ع���ام �ستم���وت و�لدته، ليجد 
�إدغ���ار �آالن ب���و نف�س���ه يتيمًا وهو 
عم���ره،  م���ن  ع�س���رة  �لثاني���ة  يف 
وق���د ت���وزع �الأبن���اء �لثالث���ة على 
بع����ض �الق���ارب، فانتق���ل �إدغ���ار 
وهو يف �س���ن �لثالثة ع�سرة �ىل 
بي���ت �لتاج���ر ج���ون �آالن، �لذي 
ه���ذ�  ويف  بعنايت���ه،  �أحاط���ه 
�لبيت عرث عل���ى كتب �سك�سبري 
وول���رت �سك���وت ف�سغ���ف بهما.

بعده �سي�سافر م���ع �لعائلة �لتي 
تبتنه �ىل �إنكل���رت�، حيث �ُسجل 
يف �أح���دى �ملد�ر����ض �لد�خلي���ة، 
�للغ���ة  تعّل���م  �ملدر�س���ة  ويف 
�لالتيني���ة، وب���د�أ بكتاب���ة �ل�سعر، 
وحف���ظ �أ�سع���ار باي���رون وكيت�ض، 
�ىل  �سيع���ود  �سن���و�ت  بع���د خم����ض 
عل���م  بدر��س���ة  و�سيهت���م  نيوي���ورك 
و�لع�سري���ن  �خلام�س���ة  يف  كان  �لفل���ك، 
م���ن عمره، و�ل���ده �لذي تبن���اه ميلك ثروة 
كب���رية، مما مكنه �أن يتفرغ للقر�ءة �لدر��سة، 
يق���ر�أ بالفرن�سي���ة و�لالتيني���ة و�النكليزي���ة، �إال 
�أن ه���ذه �حلي���اة �ملرتف���ة مل تدم طوي���اًل، فاالأب 
كان ياأم���ل �ن ي�ساعده �بن���ه بالتبني يف �عماله 
�لتجاري���ة ، و�أن يرتك هو�س���ه بالقر�ءة وكتابة 

�لق�سائ���د �لغريبة و�ملخيفة ، يف �ملقابل كان هو 
يرف����ض تقاليد �لعو�ئ���ل �الر�ستقر�طية، ويريد 
�أن يعي����ض �حلياة عل���ى طريقته، مما دفع و�لده 
بالتبن���ي �أن يحرم���ه م���ن �مل���ري�ث، فا�سط���ر �أن 
يعمل حم���ررً� للرو�يات �ل�سعبية، قبل هذ� بعام 
كان �إدغ���ار �آالن ب���و قد طرد م���ن �جلامعة بتهمة 
�ث���ارة �لفو�س���ى ، و�لرتوي���ج الف���كار متطرف���ة 
، مم���ا دفع���ه �ىل �الن�سم���ام �ىل �جلي����ض �لذي 
وج���د في���ه ��سباعا لرغبت���ه يف �لتم���رد ، لكنه مل 
ي�ستمر طويال ، يف تلك �ل�سنو�ت كان قد �أ�سدر 
ديو�ن���ني �سعريني مل يلقي���ا �الهتمام، فوجد يف 
وظيف���ة حمرر بابًا للرزق، وه���و �لعمل �لذي مل 
يرتك���ه حتى وفاته يف �س���ن �الأربعني.. وعندما 
�أ�سي���ب بخيب���ة �أم���ل يف طموحات���ه �ل�سعري���ة، 
قرر �النتق���ام لنف�سه بطريقة عجيبة، �أخذ يكتب 
ق�س�سا غريبة عن �ملوت وطموح �الإن�سان �لذي 
يري���د بن���اء ع���امل جدي���د.. كان �ساع���رً� وقا�سًا 
وفيل�سوفًا يف نف�ض �لوقت، و��ستطاع �أن يبتكر 
لنف�س���ه �أ�سلوبًا ميج���د �الإر�دة �لتي تتفوق على 
ثغر�ت �ل�سعف �لتي تو�جه �الإن�سان، من خالل 
توظي���ف �سطحات �جلن���ون و�خلطيئة و�ملوت 

يف تقدمي فن جميل.
عندما بل���غ �ل�ساد�سة و�لثالثني م���ن عمره ن�سر 
ق�سيدة "�لغ���ر�ب" �لتي القت جناحًا كبريً� دفع 
�لعدي���د من �ل�سح���ف �ىل �إعادة ن�سره���ا. �الأمر 
�ل���ذي دفعه �أن يو��سل ن�س���ر ق�سائدة بالتز�من 
مع ق�س�ض �أطلق عليها ��سم " ق�س�ض غري عادية 
" �متالأت بالرعب و�لدماء و�حلكايات �لغريبة 
�الأمر �لذي جعل �أندريه بريتون يكتب �إن �إدغار 
�آالن ب���و �سب���ق �ل�سرييالي���ني بتقدمي���ه لوحات 
�أدبي���ة مث���رية باأك���رث م���ن ثمان���ني عام���ًا، وهي 

�لق�س����ض �لت���ي ترجمها بودل���ري �ىل �لفرن�سية 
وكتب له���ا مقدمة يحيي فيه���ا روح �لتمرد �لتي 
ت�سيط���ر على كتابات �آالن ب���و، مل يع�ض �إدغار ، 
�سوى �أربعني عامًا، �إذ �نتهت حياته يف �ل�سابع 
ع�سر م���ن ت�سرين �الأول ع���ام 1849، حيث عرث 
ميتًا يف �أح���د �لطرقات، وقد تع���ددت �لرو�يات 
ع���ن موت���ه �إال �أن �س���ارل بودل���ري �عت���رب موت���ه 
وحيات���ه �إمنا : " تاأرجحًا بني �حلقيقة و�خليال 

�سيرتك ح�سورً� لها مع مرور �الأزمان " 
من بني �لكتب �لكثرية �لتي تركها �إدغار �آالن بو 
كت���اب بعنو�ن " فل�سفة �لتاألي���ف " �سيعرث عليه 
فيتزجري�ل���د يف �إحدى مكتب���ات �لكتب �لقدمية 
يف والي���ة فرجينيا، و�سيجد فيه �لطريقة �ملثلى 
لكتاب���ة عمل �أدب���ي حُمكم وجي���د، و�سيكتب يف 
يومياته :" هذه �سفح���ات �ستوؤثر على رو�يتي 
�جلدي���دة �لتي �أخط���ط له���ا "، كان فيتزجري�لد 
قد و�س���ع خمطط���ًا لرو�يت���ه غات�سب���ي �لعظيم 
و�أر�دها �أن تكون �أكرث �ساعرية، وتناف�ض �إغر�ء 

�ملر�أة �جلميلة.
ب�س���ر�ع  ��سب���ه  ب���و  �آالن  �إدغ���ار  كان���ت حي���اة 
حمم���وم للتغل���ي عل���ى ق�س���وة �ملجتم���ع �ل���ذي 
حرم���ه من �ل���رثوة ، وجعله معل���ق اليعرف �ىل 
�ي طبق���ة ينتم���ي ، وم���ن �جل �ن يثب���ت مكانته 
خا�ض مع���ارك �سر�سة لالنت�س���ار على �الفال�ض 
و�حلرم���ان و�لدي���ون �لت���ي تالحق���ه و�الهمال 
و�لرف����ض ، لي�سكل من خ���الل كل ذلك �سخ�سبة 
�لكاتب �ملتمرد و�ملتفرد يكتب فيتزجري�لد وهو 
ي�سع �سورة �إدغار �آالن بو على مكتبه :ط يجب 
�ن النتعج���ب عندما ن���درك �ن �لع���امل �حلقيقي 
وع���امل �لفن ، عامل���ا و�حد� يعتم���د وجوده على 

�لتو�زن  �لدقيق للقوى و�لطاقات " .

لكن ألس���ت أنت ميتًا أيضًا، ميتًا بالنس���بة للدنيا 
والسماء واألمل ! لقد عرفت وجودك داخلي "

إدغار آالن بو

ادغار ألن بو.. في التفرد والخروج عن الالمألوف  
من غري املألوف اوربيًا ان يتصدى الش��اعر الفرنيس ش��ارل بودلري لرتجمة اعامل الشاعر والقاص 

االمري��ي ادغار الن ب��و "1809- 1849" ليعّرف الق��ارة االوربية بأكملها بأهمية وف��رادة هذا االديب 

االمري��ي. وم��ن الغرابة ايضا ان تتأثر الش��اعرة العراقية الرائدة ن��ازك املالئكة وهي احدى ثالث 

ش��اعرات مبدعات يف عصور الش��عر العريب – حسب رأي ادونيس – شأن الخنساء وفدوى طوقان 

لتسري عىل خطاه يف امنوذج احدى قصائده الشهرية خالل السنوات الخمسينية املبكرة من القرن 

العرشي��ن. ومن املس��تغرب كذلك ان تنهم��ك الناقدة اللبنانية الحصيفة خالدة س��عيد يف ترجمة 

قصص "بو" املثرية تحت عنوان "مغامرات وارسار" يف مطلع سبعينيات القرن املذكور.

هذه �حلقائق وغريها رمبا تك�سف لنا �لكثري 
م���ن قد����ض �قد�����ض �ل�سنع���ة �لفني���ة الدغ���ار 
�ل���ن ب���و ك�ساع���ر وقا����ض وناق���د �مريكي يف 
�لن�سف �الول من �لق���رن �لتا�سع ع�سر، �لذي 
قد ي�ساهي �دب���ه ��سهر �المريكان �ملعا�سرين 
حلقبته �لزمنية �مثال �ل�ساعر و�لت و�يتمان 
و�لرو�ئيني �ملعروفني: هريمان ميلغل وجاك 
لندن. كما تك�سف لنا �سر نفور �الدباء و�لنقاد 
�المريكان من "بو" �مثال ديفيد �سنكلري وت. 
�ض. �إلي���وت وموري�ض ب���ور� و�آخرين، حتت 
�دعاء�ت و�هية غ���ري من�سفة ومنها �لت�سكيك 
يف �سريت���ه �لذ�تي���ة �و كونه �سك���ري فا�سل مل 
يبل���غ �ل���ذروة �ملطلوبة من���ه �س���اأن �لكبار من 
�المري���كان و�الوربي���ني يف مرحلت���ه �و �ن���ه 
موهب���ة عالي���ة لفت���ى مل يبلغ �س���ن �لر�سد، �و 
ن�سف مثقف ب�سبب نق�ض ثقافته �الكادميية، 
فهو خم���ادع ومفتعل، وخط���ري وال ميكن �ن 

ي�سدق �بدً�!
وحدهم �لفرن�سيون، �مثال بودلري وتلميذيه 
�ل�سهريي���ن "فرلني وماالرمي���ه" من ��ساعو� 
ق�س����ض وق�سائد ونقد �دغ���ار �لن بو خارج 
�لع���امل �النغل���و- �سك�سوين، وم���ن ور�ئهم 
تو�فرت �لرتجم���ات �لعربية الأدب "بو" يف 

�لع���امل �لعرب���ي، بعد �ن و�سل���ت قدماه 
�ىل حد ال يتوقعه �حد يف ت�ساري�ض 

�الدب �لعربي.

و�ل�سوؤ�ل �الآن: ماذ� قدمت �لرتجمة 
�لعربية لنا من �دب �دغار؟ 

نق���ر�أ  مل  باأنن���ا  �لق���ول  �ىل  و��س���ارع 
�لر�ئد  �المريك���ي  �الديب  "عربي���ا" له���ذ� 

�سوى ق�سائ���د �ربع، هي: "�لغ���ر�ب، �ناييل 
يل، �الجر�����ض، �والل���وم" ومقالتني نقديتني 
"فل�سف���ة �لتاألي���ف" و"�ملب���د�أ  حت���ت عن���و�ن 
�ل�سع���ري" تف���ردت بهم���ا �ملج���الت �للبناني���ة 
يف �لعق���د �خلم�سين���ي �ملن�س���رم، ف�س���ال عن 
��سمامت���ه �لق�س�سية �ملذك���ورة �لتي قر�أناها 
ب�سغ���ف وم���ا ز�ل �سد�ه���ا ينب����ض يف �س���در 
�لقا����ض �لعر�قي �ملبدع حمم���د خ�سري، ويف 
جتليات �لبيانات �مل�سرحية �خلم�سة للمخرج 
�لفنان �س���الح �لق�سب. ولعل ه���ذه �لق�س�ض 
وحده���ا ه���ي مو�سوع���ة ه���ذ� �ملق���ال كجولة 
�تبوغر�في���ة ممتعة يف �آف���اق رحبة من �الدب 

و�ملعرفة.

�شحر ال�شرد اأوًل
يدخل �لق���ارئ �ىل عامل "بو" كم���ا يدخل �ىل 
متاه���ة به���دوء وب���دون خط���ة حمكم���ة. ثمة 
��سرتخ���اء �سردي من �لقا����ض يفاجئ �أي �فق 
يف �لق���ر�ءة م���ن قب���ل �ملتلقي. ب���ل �ن �الخري 
يو�ج���ه �فق���ًا مفتوح���ًا يقظ���ًا يف �مكن���ة غري 
متوقع���ة: م�ستودع، �سرد�ب، بئر، زنز�نة، �و 
ق�سر منيف.. غابة معتمة حافلة باال�سر�ر �و 

بحر يرغ���ي ويزبد. مدن م�سابة بالطاعون 
حافل���ة  وبل���د�ت  �لكول���ري�،  وب���اء  �و 

باأجو�ء �ألف ليل���ة وليلة، �و معمار 
�حلد�ث���ة �و �لهند�سة �لقوطية 

�لت���ي حف���ل بها �لبن���اء خ���الل �لق���رن �لتا�سع 
ع�س���ر. ��سكال لولبي���ة �و جم�سم���ات د�ئرية، 
م�ستطيل���ة، مربع���ة، تاريخي���ة وحو��سري���ة 
و�سو�حلي���ة و�سحر�وي���ة وجبلي���ة. وال نفتاأ 
�ن نو�جه بع���د ذ�ك بال�سيء �جلليل و�لنادر، 
�الن�س���اين و�خل���ر�يف مع���ًا، يف ق�س���ة متقنة 
�ل�سن���ع، ق�س���ة تكمن لذته���ا يف زيغان �لذهن 
ريغان���ًا ال يدرك يف حالة غ���ري منتظرة �و يف 
ذه���ان غ���ري م�سب���وق، يف فطن���ة جريئ���ة، يف 

تهور بني مز�لق �الن�سان و�لطبيعة 
و�لك���ون  �ال�سي���اء  ومف���رد�ت 

و�حلياة.

وه���ذ� كل���ه يج���ري يف مزي���ج م���ن �لطاق���ات 
�لروحي���ة �و �العتماالت �لنف�سي���ة �مل�سبوبة. 
و�إذ يتحد �لقارئ �ال�ستثنائي �حل�سيف بهذه 
�ملتاهة، فانه ي�سطر �ساغرً� �ىل متابعة �إدغار 

�ألن بو يف �سرده �لق�س�ض �جلذ�ب.
ال مغ���االة �ن قلنا �ن���ه حتى يومن���ا هذ�، على 
�أدب  عل���ى  �طالعن���ا  �لن���درة يف  م���ن  �لرغ���م 
"بو" �لذي مل يتو�فر لنا كاملة ك�ساأن �الدباء 
�المري���كان �الآخرين 
ي���ن  لذ �

تبع���وه بعد عق���ود طويلة من �لزم���ن، ومنهم 
جون �ستاينبك و�رن�ست همنغو�ي و�ر�سكني 
كالدوي���ل، فان���ه يظل �سيد ��سي���اد �لغر�بة يف 
�ل�سرد �لق�س�س���ي و�ل�سعر. و�ن هذه �لغر�بة 
هي �بد�ع "بو" �و هي �لتي �ره�ست ومهدت 
ال�ستغ���ال �لف���ن و�الدب بالغر�ئ���ب و�جلنون 
و�خت���الل �لنف�ض �لب�سري���ة، بو�سفها �سو�غل 
�ن�ساني���ة مهيمن���ة، كم���ا فع���ل دي�ستوفي�سكي 
وفر�ن����ض كافكا، وهم���ا يخلقان عامل���ا جديد� 
مبتك���ر� لهما ولالن�سان، �و عامل���ا جديد� للفن 

و�حلياة.

الرقا�ص والبئر
يف �ول ق�س����ض "مغام���ر�ت و��سر�ر" 
الإدغار �لن بو نقف على ولع ��ستثنائي 
غري���ب له���ذ� �لقا�ض ح���ول قو�نني 
ل���الآالت  �لفيزيائي���ة  �حلرك���ة 
�ملعدني���ة، حينم���ا نتع���رف 
على �سجني �سيا�سي حتت 
طائلة �لعذ�ب – كما و�سفه 
�ملفك���ر �لفرن�س���ي مي�سي���ل 
ف���وك يف م���ا بع���د يف �ح���د 
كتب���ه – �إذ هناك �سجني معلق 
عل���ى هاوي���ة بئر، يتاأم���ل رقا�ض 
حدي���دي عم���الق م���ن خ���الل عقرب 
�ساع���ة ��سب���ه بح���د �ل�سي���ف. وهي 
ق�س���ة وال بد �ن تذكرن���ا بافتتاحية 
�بن �ملقفع يف "كليلة ودمنة" حينما 
يتطل���ع �ل�سج���ني �مل�سلم م���ن �عماق 
بئر ��سبه بهاوية �س���ود�ء �ىل �حلرية، 
من خالل حبل مهرتئ يتناو�سه جرذ�ن 
��س���ود�ن. ويف �العم���اق �ملظلم���ة ثم���ة 
�فعو�ن���ان مرعبان، يتاأم���الن �سقوط هذ� 
�ل�سج���ني، يف ��سد�قهم���ا، عل���ى �لرغم من 
هلع �ل�سجني وذعره من مو�جهة �لن�سر �و 
�لعقاب �لذي يتحني خال�س���ه "حريته" عند 

�سفة �لبئر �ملذكورة.
هك���ذ� كان �دغ���ار �ل���ن ب���و �لفت���ى و�ل�ساع���ر 
م�سح���ورً� باالدب �لفار�سي و�ال�سالمي، وهو 
مل يبل���غ �سن �الربعني بع���د، حينما كتب ق�سة 
"�لرقا�ض و�لبئر" وهو من وقف على �الدب 
�ليوناين يف ق�سة "�لظل" و�الدب �لفرعوين 
يف ق�س���ة "�ملوعد" و�دب �ل���ف ليلة وليلة يف 
ق�س���ة "جزي���رة �جلنية" و�لفردو����ض �ملفقود 
لل�ساع���ر �النكلي���زي ج���ون ميلت���ون يف ق�سة 

�ونهامي". "جنة 

ق�شة "القط ال�شود"
�الدب  �س���رود  �ملث���رية يف  �لق�س���ة  ه���ذه  يف 
�لق�س�سي ثمة خطاب �ويل �سبه ملحمي، 
بري�س���ت  برتول���د  ب���اأدب  يذكرن���ا 
�مل�سرحي ح���ول مغازلة �ملتلقي 
قبل �لفعل �لدر�مي �ملحتدم، 
�لذي قد ي�سقط �لدر�ما 
لي�سي���ة  �سطا ر ال �
 ، ف���ة و ملعر �
�ن  ق����ب���ل 

حت�سل ه���ذه �لدر�م���ا منذ ��ستهالله���ا �الول. 
يف ه���ذه �لق�س���ة روح هائم���ة ��سكالية �ملنبع 
و�لن�س���اأة و�لتكوي���ن. روح رج���ل يع���ود �ىل 
بيت���ه لي���اًل ليجد قط���ا يح���اول جتنب���ه، روح 
حتيط نف�سها بالقطط، وهو �ملعزول دوما من 
�لكائنات �لب�سري���ة، حتى يف �ختيار زوجته، 
يختارها ب�سيطة و�ساذجة، وال تعار�سه �بدً�، 
بل تتحد�ه يف �الجها�ض �سد عامله �حليو�ين 
�لغري���ب و�ملت�سابك، �لذي يقف فيه قط ��سود 
بائ�ض ك���روح مهوم���ة يف �ملن���زل، وبا�سلوب 
�س���ردي مك���ني ال ت�ساهي���ه حت���ى �مليلودر�ما 
�لفكتورية و�لرومان�سي���ة �ل�سائعة يف �سرود 
�ملدون���ات �الوربية، كما يفع���ل ت�سارلز ديكنز 

وفيكتور هيغو ومارك توين.

ال�شر" ك�شف  الذي  "القلب 
"�لقل���ب  عنو�نه���ا  ل���ه،  �سه���رية  ق�س���ة  ويف 
�ل���ذي ك�س���ف �ل�سر" كم���ا يف ترجم���ة �الديبة 
�للبناني���ة خالدة �سعي���د، �و "�لقلب �لو��سي" 
كم���ا يف ترجمة طاه���ر �لرببري، يق���ع �لبطل 
�لق�س���ة  ه���ذه  يف  �لرئي�س���ة  �ل�سخ�سي���ة  �و 
حتت وط���اأة فكرة م�سيطرة عل���ى عقله تدفعه 
نح���و قتل رج���ل �آخر، الن���ه يكره ل���ون عينيه 
�لزرقاوي���ن فهم���ا عينان توؤرقان���ه وت�سيبانه 
باجلن���ون وتدفعانه يف �لنهاي���ة �ىل قتل ذلك 
�ل�سيخ �لبائ�ض �لتعي�ض، الن عينيه �لزرقاوين 
�ملخاتلتني ت�سبه عيون �لنمر. لكنه بعد �لقتل 
ال ي�ستطي���ع �لتخل�ض باملرة م���ن تاأثريه، وال 
من جرميته، فذك���ر�ه و�سورته و�سوت قلبه 
و�ساعت���ه، تظ���ل تع���ود �لي���ه وت���ر�وده حتى 

يعرتف بجرميته.
لقد كان من �هد�ف "بو" يف �ل�سعر و�لق�سة، 
كم���ا ورد يف مقال���ه �الول "فل�سف���ة �لتاألي���ف" 
�ن يغرق �لقارئ بتاأث���ري�ت وحمن، وكو�رث 
رمب���ا ق�س���د منه���ا �ن يت�س���در فيه���ا، �و ه���و 
نف�س���ه م�س���اب �و غ���ارق فيها، �و رمب���ا �ر�د 
�عمال���ه.  يف  وي�سقطه���ا  منه���ا  يتخل����ض  �ن 
ولكن���ه م���ع "رعب �ل���روح" وهو دي���دن "بو" 
يف كل م���ا قر�أن���ا ل���ه يف �لعربية، ع���زز "بو" 
بع����ض �ال�سكاليات �خلا�سة به �سخ�سيًا، تلك 
�ال�سكاليات �خلا�سة بالتوحد مع �سخ�سياته 
�ل�سردي���ة �ملبه���رة، وه���ي �ل�سخ�سي���ات �لتي 
حاول عل���ى نحو متكرر �ن ي�س���ف �و ي�سور 
�و ي�ستخل����ض م���ن دو�خلهم���ا ذل���ك �لدم���ار 
�لك���وين �ملوؤك���د، �ل���ذي ال ميك���ن جتبن���ه �و 
حموه، حتى و�ن جاء يف هذيانات، كما يفعل 
�ملنا�سل���ون و��سحاب �مل�ض م���ن �جلنون يف 

نهاياتهم �اليديولوجية و�لقدرية.
باخت�سار مفيد، يعد �دغ���ار �لن بو �ول �ديبا 
�مريكي���ا ذ� �س���اأن، حينما جت���اوز �ثره حدود 
�مري���كا، وكان م�س���وؤوال �ىل ح���د كب���ري ع���ن 
�سياغ���ة �الدب �لرم���زي �جلدي���د يف فرن�س���ا 
و�لع���امل �الورب���ي �الآخ���ر، بع���د �ن �طلق هذ� 
�الدي���ب �لكبري �ملخيل���ة �الن�سانية من عقالها، 
�الن�ساني���ة  �لطبيع���ة  ��س���ر�ر  ل���ه  وتك�سف���ت 
و�لنف����ض �لب�سري���ة باأق���ل �لكلم���ات �ل�سعرية 

و�أف�سح �لتعابري �الن�سانية.
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رحيم العراقي 

يوهانس شميت

وقد �ث���ارت حياته و�أعماله مناق�سات حامية 
يف �و�س���اط �الدباء د�خل �مريكا وخارجها. 
ومعل���وم �ن �س���ارل بودل���ري كان يرفعه �ىل 
�على علّيني وال يحلف �ال با�سمه وقد �م�سى 
وقتا طويال يف ترجمته �ىل �لفرن�سية. وكان 
يفتخر باأنه يعرف �دغار �آالن بو، �ي يعرف 

�نتاجه ويقر�أه با�ستمر�ر وي�ستلهمه. 
ثم يقول �ملوؤلف �لذي قدم العمال �دغار �آالن 
بو: يقال باأن �ح���د �ملعا�سرين عندما �سمعه 
ين�سد �سعره ب�سوت مرتفع ر�ح يرجتف من 
�سدة �النفعال. لق���د �ح�ض وكاأنه و�قع حتت 
تاأث���ري �سيء ي�سب���ه �ل�سح���ر �و �ملغناطي�ض. 
ومعلوم �ن �لدو�ض هوك�سلي كان يقول: كل 

ق�سائد بو �ساحرة. 
ولك���ن �ملوؤل���ف ي�سي���ف قائ���ال يف مقدمت���ه: 
هن���اك �س���يء �آخر باال�ساف���ة �ىل �ل�سحر يف 
هذه �لق�سائد. هناك �لعمق �لفكري و�لنزعة 

�الن�سانية �ل�سافية. 
ث���م ي�سيف �ملوؤل���ف قائ���ال: كان �دغ���ار �آالن 
ب���و يعت���رب نف�سه �ساع���ر� بالدرج���ة �الوىل. 

ولك���ن �سرور�ت �حلياة �ملادية �جربته على 
�مته���ان �لكتابة �ل�سحفي���ة وتناول خمتلف 

�ملو��سيع لكي يك�سب رزقه . 
ولو �سمح���ت له �القد�ر ملا كت���ب غري �ل�سعر 
وتفرغ ل���ه كلي���ا. ويف ��سع���اره نالحظ ذلك 
�لبحث ع���ن �ملطلق عن �حلقائ���ق �ل�سماوية 
�لعلي���ا �لت���ي تتجاوزن���ا وتتخطان���ا فنح���ن 
عابرون يف هذ� �لعامل. نحن ل�سنا كل �سيء. 

هناك حقائق عليا �كرب منا. 
ول���د �دغ���ار �آالن بو يف مدين���ة بو�سطن عام 
1809 ولكن �بويه ماتا بعد �سنتني فقط من 
والدت���ه. وهك���ذ� ��سبح يتيما ب���دء� من عام 
1811 وعندئ���ذ تلق���اه تاجر غن���ي و�أ�سرف 

على تربيته ولكن دون �ن يتبناه ر�سميا. 
ث���م ح�سل���ت ل���ه م�س���اكل كث���رية م���ع و�لده 
بالتبني وهرب من �لبيت وهام على وجهه. 
و�نخ���رط يف �جلي����ض �المريك���ي لفرتة، ثم 
ترك���ه و��ستغ���ل يف �ل�سحاف���ة. ور�ح ين�سر 
�ل�سعري���ة و�لنرثي���ة حت���ى  بعدئ���ذ �عمال���ه 
وج���دوه ميتا يف �ل�سارع مبدين���ة بالتيمور 

ع���ام 1849. هذ� يعني �نه مل يع�ض �كرث من 
�ربعني عاما، ومع ذلك فقد مالأ �لدنيا و�سغل 

�لنا�ض باأدبه و�نتاجه. 
وي���رى �ملوؤل���ف �ن �دغار �آالن ب���و كان ناقد� 
�سارم���ا ال يرح���م. ومل يكت���ف بكتابة �ل�سعر 
و�لق�سة و�إمنا نظّر ل���الأدب �ي�سا. ويعتربه 
�لبع����ض مبثاب���ة �ملوؤ�س����ض للنق���د �المريكي 

�جلديد. 
وق���د نا�س���ل ب���كل ق���وة �س���د تاأث���ري �الدب 
�الوروب���ي عل���ى �الدب �المريك���ي م���ن �جل 
له���ذ�  �لذ�تي���ة  �ال�ستقاللي���ة  �ىل  �لتو�س���ل 
�الخ���ري. وم���ن �ه���م در��ساته �لنقدي���ة نذكر 
در��سة بعنو�ن: والدة �لق�سيدة وفيها يحلل 

ق�سيدته �ل�سهرية: �لعذ�ب. 
كم���ا وكتب در��س���ة �خ���رى بعن���و�ن: �ملبد�أ 
�ل�سع���ري وي���رى �لبع����ض �ن���ه ��س����ض فيها 
م���ا ميك���ن �ن ندعوه بالف���ن من �ج���ل �لفن. 
ولك���ن يب���دو �ن هدف���ه �ال�سا�س���ي كان يكمن 
يف در��س���ة �لتاأث���ري �النفعايل �ل���ذي تولده 
�لق�سي���دة عل���ى �لق���اريء. عل���ى �لرغ���م من 

�ن �ل�ساع���ر و�س���ل �ىل �ل�سه���رة و�ملج���د يف 
حيات���ه لفرتة ق�سرية �ال �ن �لظروف تاآمرت 
علي���ه فاحتق���ره معا�سروه ونب���ذوه وعا�ض 
�ل�سن���و�ت �الخرية يف حياته يف فقر مدقع. 
ويبدو �نه مل يربح من كتبه �كرث من ثالثمئة 

دوالر طيلة حياته كلها! 
وقد ح�سل له م���ا ح�سل للر�سام �ل�سهري فان 
غ���وخ �ل���ذي �نتحر ب�سب���ب �لفق���ر و�جلوع 
و�الآن تب���اع �للوح���ة �لو�ح���دة م���ن لوحاته 
بثالثمئة مليون دوالر ن�ستمع �ليه يقول يف 

در��سته: مبد�أ �ل�سعر: 
يف ه���ذ� �خلطاب ع���ن �ملبد�أ �ل�سع���ري لي�ض 
مق�سدي �ن �كون �سامال �و عميقا �ريد فقط 
�ن �حت���دث ب�سكل مو�سوع���ي وبدون منهج 
منظ���م ع���ن �لطبيع���ة �ال�سا�سي���ة مل���ا ندعوه 
بال�سع���ر و�أري���د �ن ��سع ب���ني �يديكم بع�ض 
�لعين���ات من هذه �لق�سائ���د �ل�سغرية �سو�ء 

�أكانت �جنليزية �م �مريكية. 
ثم يردف �دغار �آالن بو قائال: 

وه���ي ق�سائد تتنا�س���ب مع ذوق���ي �ل�سعري 
وقد �ث���رت علي كث���ري� عندم���ا قر�أتها ولكن 
�لق�سائ���د  �ق�س���د  ال  �ل�سغ���رى  بالق�سائ���د 
�لق�س���رية.  �لق�سائ���د  و�إمن���ا  �ل�سعيف���ة 
و��سمحو� يل به���ذ� �ل�سدد �ن �قول لكم باأن 
�لق�سرية �حلقيقية هي �لق�سيدة �لق�سرية، 

و�أن �لق�سيدة �لطويلة ال معنى لها. 
هل �نا بحاجة الن �قول لكم باأن �لق�سيدة ال 
ت�ستحق هذ� �ال�سم �ال �ذ� هزتنا من �لد�خل، 
�ال �ذ� �رتفع���ت بن���ا �ىل م���ا ه���و �عل���ى منا؟ 
وقيم���ة كل ق�سيدة تتنا�س���ب عك�سا �و طرد� 

مع هذ� �ملبد�أ. 
كل ق�سي���دة ال حتر�سني ال تنهرين ال ترتفع 
ب���ي �ىل م���ا ف���وق �حلي���اة �ليومي���ة لي�س���ت 
ق�سيدة ولك���ن كل حتري�ض هو بال�سروري 

نف�ساين، عابر موؤقت. 
ومب���ا �ن �لتوت���ر ال ميك���ن �ن ي�ستمر لفرتة 
طويلة فان �لق�سيدة ينبغي �ن تكون ق�سرية 
بال�سرورة. ولهذ� �ل�سبب قلت باأن �لق�سيدة 
�لطويلة هي كذب���ة مفتعلة. فال يوجد �ساعر 
بق���ادر عل���ى �ملحافظ���ة عل���ى �لتوت���ر لفرتة 
طويل���ة مهم���ا كان عبقريا ثم يتوق���ف �دغار 
�آالن ب���و هنا عند �العرت�����ض �لتايل: وماذ� 
تفعل باجلن���ة �ل�سائعة �و �لفردو�ض �ملفقود 

مليلتون وهي ق�سيدة طويلة جد�؟ 
وم���اذ� تفع���ل بااللي���اذة لهومريو����ض وه���ي 

�ي�سا ق�سيدة ال نهاية لها؟ 
�مللحمت���ني  هات���ني  ب���اأن  قائ���ال:  ويجي���ب 

و��سكالهما عبارة ع���ن ق�سائد ق�سرية ولكن 
متتالي���ة ور�ء بع�سها �لبع�ض. وبالتايل فال 
ينبغ���ي �ن نعتربه���ا �سعري���ة م���ن �ولها �ىل 
�آخره���ا. فهناك حلظات يتوق���ف فيها �لتوتر 
�ل�سع���ري ويتباطاأ قب���ل �ن يتو�سل �ل�ساعر 

�ىل زخم جديد وهكذ� دو�ليك 
ثم يتو�سل �دغار �آالن بو �ىل �لقول باأن هدف 
�لق�سي���دة هو �جلمال، ه���و �لق�سيدة ذ�تها. 
وبالت���ايل فعالقته���ا �حلقيق���ة �و بالو�ج���ب 
�سعيف���ة، وحتى معدوم���ة. �لق�سي���دة لي�ض 
هدفه���ا �ن تعلمنا �ملب���اديء �الخالقية، و�ذ� 
م���ا فعلت ذلك فاإنها تبط���ل �ن تكون ق�سيدة. 
كل �ساعريتها متوت �ذ� ما حتولت �ىل وعظ 

تربوي �و تلقني �خالقي. 
�ل�سع���ر  جوه���ر  ب���اأن  يق���ول  �لنهاي���ة  ويف 
يكم���ن يف �لتطل���ع �الن�س���اين نح���و �جلمال 
ف���وق �لطبيع���ي �و �خل���ارق للطبيع���ة. و�ذ� 
مل ت�ستط���ع �لق�سي���دة �ن حت���دث فين���ا ه���ذ� 
�النفعال و�الهتز�ز، �ذ� مل ت�ستطع �ن ترتفع 
بن���ا �ىل �ع���ايل �ل�سم���او�ت فهذ� يعن���ي �نها 
لي�ست ق�سي���دة. �لق�سيدة، �حلقيقية، ترتفع 

بروحك �ىل �آفاق مل تكن يف �حل�سبان. 
ويف مكان �آخر يقول �دغار �آالن بو بالن�سبة 
يل ف���اإن �ل�سعر لي�ض هدف���ا و�منا هو هو�ض 
�نفعايل ي�سيطر علي.. نعم �ن �ل�سعر هو�ض 
غال���ب مثله يف ذلك مثل �حل���ب، �و �حلرية، 

�و �جلنون. 
�ل�سع���ر لي�ض عق���ال، �ن���ه يتج���اوز �لعقل �و 
ينطل���ق خ���ارج �غالل���ه وقو�نين���ه لن�ستم���ع 
�ليه م���رة �خرى وه���و يتحدث ع���ن �لعالقة 
بني �لعبقري���ة و�جلنون: ما يدع���وه �لنا�ض 
بالعبقري���ة لي����ض �ال مر�سا عقلي���ا ناجتا عن 
تط���ور ال طبيعي، �ي تط���ور م�سرف الحدى 

ملكاتنا �و مو�هبنا. 
و�أعم���ال مث���ل ه���وؤالء �لعباقرة لي�س���ت �بد� 
�سلب���ة بحد ذ�ته���ا و�منا تعرب ع���ن ��ستالب 
جماع���ي.. وبالتايل ينبغي �ن نفهم �حلقيقة 
�لتالي���ة: كل �ل�سع���ر�ء �لكب���ار جمان���ني، �و 
م�ستفزي �الع�س���اب، �و متوترين �ىل �حلد 
�الق�س���ى و�ال ملا ��سبحو� �سع���ر�ء. وعندما 
�ق���ول �سعر�ء فاإين �ق�سد كل �نو�ع �لفنانني 
و�لر�سام���ني،  و�لكت���اب،  و�ملو�سيقي���ني 
و�لنحاتني، و�ملبدع���ني �جمعني فال�سعر هو 

غاية كل كتابة وكل فن �يا يكن. 
و�لفن���ان ال ي�سب���ح فنان���ا �ال الن���ه مهوو�ض 
باجلم���ال فاجلم���ال يوؤم���ن له متع���ة �سهوية 

ت�سل �ىل حد �لن�سوة �لعليا.

ولك���ن �ل�ساع���ر �سخ�ض مري����ض مبعنى �نه 
يح����ض باالهان���ة �ل�سخ�سي���ة �ذ� م���ا وجهت 
ل���ه ب�س���كل �كرب بكث���ري مما يح����ض �الن�سان 
�لعادي. وبالت���ايل فهو يجعل من �حلبة قبة 
ب�سب���ب ح�سا�سيته �ملتطرف���ة �و �لز�ئدة عن 
�حلد. �ل�سع���ر�ء ال يجدون �لظلم حيث لي�ض 
ه���و ولكنه���م يح�سون به ب�س���كل �كرب بكثري 
م���ن �الخري���ن فمنظر �م���ر�أة فق���رية �و طفل 
حم���روم يجرحهم من �لد�خ���ل ويتحول �ىل 
م�سكل���ة �سخ�سية هذ� يف ح���ني �ن �الآخرين 

ميرون عليه مرور �لكر�م. 
ينتج عن ذل���ك �ن �الن�سان غري �حل�سا�ض �و 
غري �ملري�ض من فرط �حل�سا�سية ال ميكن �ن 
يك���ون �ساعر�. ولكن �ل�ساع���ر باال�سافة �ىل 
ذلك �و ب�سبب ذل���ك مهوو�ض بالعدل و�حلق 

و�جلمال. 
م����ن �ملعل����وم �ن �ل�ساع����ر �لفرن�س����ي �ل�سهري 
بودل����ري كان معجب����ا بادغ����ار �الن ب����و �ىل 
درج����ة تفوق �ملت�سور وكم����ا قلنا �سابقا منذ 
ترج����م معظ����م �عمال����ه �ىل �للغ����ة �لفرن�سية 
و�لو�قع �ن����ه وجد فيه �سالت����ه �و باالحرى 

نف�سه. 
وميك���ن �لق���ول باأن���ه ل���وال بودل���ري مل���ا لقي 
�دغ���ار �آالن ب���و كل هذ� �العج���اب لي�ض فقط 
يف فرن�س���ا و�إمن���ا حت���ى يف �م���ريكا ذ�تها. 
فاالمريكيون كانو� يحتقرونه وال يعرتفون 
به �ال قليال، ولكن عندما وجدو� �كرب �ساعر 
فرن�س���ي يهت���م به �ىل مث���ل هذ� �حل���د قالو� 
بينهم وبني �نف�سهم: لو مل يكن مهما ملا �هتم 

به بودلري! 
وهكذ� ع���ادو� �ىل در��سته و�الهتمام به من 

جديد. 
ي�س���اف �ىل ذل���ك �ن بودلري وج���د يف عذ�ب 
�دغ���ار �آالن بو �سيئا م���ن عذ�به هو وقد عرب 
عن ذلك �ف�سل تعبري يف ن�ض يحمل �لعنو�ن 
�لتايل: »�دغار �آالن بو، حياته و�أعماله. بقلم 

�سارل بودلري«. 
وفي���ه يق���ول �ل�ساع���ر �لفرن�س���ي �لكبري مبا 
معناه: هناك م�سائر قاتلة، م�سائر ماأ�ساوية، 
ويوج���د يف �دب كل بلد كتاب يحملون كلمة 
�لنح�ض على وجوههم �نها مطبوعة باأحرف 

�سرية جمهولة على جباههم. 
ويق���ال �نهم قب���ل فرتة ق�س���رية �قتادو� �ىل 
�ملحكمة �سخ�س���ا منقو�سا عل���ى جبهته هذه 

�لعبارة: يالحظ. 
وهك����ذ� يحمل يف كل م����كان �يتيكيت حياته 
متام����ا كما يحم����ل �لكتاب عنو�ن����ه وبعد �ن 
��ستجوب����وه �كت�سف����و� �ن �الم����ر �سحي����ح. 
ويف تاري����خ �الأد�ب هن����اك م�سائر م�سابهة. 
يح�س����ل ذل����ك كم����ا ل����و �ن �لق����در �لعاث����ر قد 
��ساب بع�ض �ال�سخا�ض و�ختارهم من بني 
كل خل����ق �لله ككب�ض فد�ء. و�أ�سبح يجلدهم 
�لو�حد بعد �الآخر لكي يتعظ بهم �الآخرون. 
ولك����ن عندما نطل����ع على حياته����م جند �نهم 
كانو� مليئني بالطيب����ة، و�ملوهبة، و�لنزعة 

�الن�سانية. 
فم����ا ذنبه����م �ذ� كان حظهم عاث����ر�، ما ذنبهم 
�ذ� كان �لقدر ق����د حط عينه عليهم؟ و�الأنكى 
م����ن ذلك هو �ن �ملجتم����ع ينكل بهم وينبذهم 
وي�سطهده����م. لقد فع����ل »هوفمان« كل �سيء 
لك����ي يتحا�سى �سربات �لق����در! وفعل بلز�ك 
�لعاث����ر  �حل����ظ  يتحا�س����ى  لك����ي  �س����يء  كل 

ويخرج من ورطة �حلياة. 
لقد �جرب هوفمان على حرق عموده �لفقري 
عندم����ا ��سبح مبناأى عن �لع����وز و�حلاجة، 
وعندم����ا ��سب����ح �لنا�س����رون يتقاتلون على 
حكاياته وكتاباته، وعندما و�سل �ىل ذروة 
�ملجد.�سربه �لق����در يف �للحظة �لتي و�سل 

فيها �ىل مبتغاه. 
وبلز�ك كان يحلم بثالثة ��سياء: طبع �عماله 
�لكامل����ة �د�ء ديونه، و�ل����زو�ج باملر�أة �لتي 
يحبها. وعندما حتق����ق له كل ذلك مات! ومل 
ميهله �لقدر لكي ي�سع����د بالو�سول. وميكن 

�ن نقول ذ�ت �ل�سيء عن �دغار �آالن بو.

 “ال �أتوق���ع �أو �أطلب من �أحد ت�سدي���ق �لوقائع �لغريبة �لتي 
�أتاأهب لكتابتها يف هذه �لق�سة �لق�سرية”، هكذ� يبد�أ �لكاتب 
�الأمريك���ي �ل�سهري �إدغار �آالن بو �سرد �أح���د�ث ق�سته “�لقط 
�الأ�س���ود”، �لتي تعترب م���ن �أكرث ق�س�سه رعب���ا. وال �أحد من 
�لق���ر�ء يعرب عامل ب���و وال يت�ساءل من �أين ياأت���ي هذ� �لكاتب 
بخياالته �لغريبة وحكاياته �ملليئة باالأ�سر�ر و�ملفعمة بخيال 

جموح، خمتلف عن غريه من �لكتاب.

ماآ�شي بو
ر له زيارة منزل ب���و يف فيالدلفيا بالواليات �ملتحدة  م���ن ُتقدَّ
�الأمريكية، �ستتاح ل���ه فر�سة �لتعرف على �أركان �ملكان �لذي 
كان ب���و، ر�ئ���د �أدب �لرع���ب، يجم���ح في���ه بخياله، م���ع قطته 

كاترينا، �لتي ��ستلهم منها فكرة ق�سته “�لقط �الأ�سود”.
من �خل���ارج ميكن مالحظة �أنه مبنى ع���ادي متاما مكون من 
ثالث���ة طو�بق وم�سي���د باحلجارة. خالل ع�س���ر بو )1809-
1849(، كان �ملن���زل عمليا يقع يف �ساحية ريفية بفيالدلفيا، 
حي���ث كان���ت زوجت���ه فريجينيا تغر����ض �الأزه���ار، وت�ستقبل 
�سيوف زوجها برتحاب �سديد على �أنغام �ملو�سيقى. ي�ساف 
�إىل ذل���ك �أن و�ل���دة زوجة ب���و، كانت تعي����ض معهما يف نف�ض 
�ملن���زل، وكانت ت�ساع���د يف �أعم���ال �لبيت، ف�سال ع���ن رعاية 
�بنته���ا �مل�ساب���ة بال�س���ل. نظ���ر� �إىل طبيعة موق���ع �ملنزل يف 
�جلهة �لقبلية، كانت �ل�سم����ض تدخل جميع حجر�ته لفرت�ت 
طويلة من �لنهار، وهو عن�سر مهم جد� بالن�سبة �إىل �لكاتب، 
�أخ���ذ� يف �العتب���ار �أن���ه يف تل���ك �لف���رتة �ل�سابق���ة الخ���رت�ع 

�لكهرباء كانت �ملنازل ت�ساء مب�سابيح �لكريو�سني.
ول���د �إدغ���ار �آالن ب���و يف بو�سطن، لك���ن غياب و�ل���ده ووفاة 
و�لدت���ه جع���ال عائلة م���ن فريجينا حتت�سن���ه. ن�سر ب���و �أول 
�أعمال���ه �ل�سعرية وهو دون �لثامن���ة ع�سرة من عمره بعنو�ن 
“تيمورلن���ك وق�سائ���د �أخرى”، وبالرغم م���ن ولعه �ل�سديد 
بال�سع���ر، �لذي كتب فيه الحقا �أ�سهر ق�سائده و�أكرثها تاأثري� 
“�لغ���ر�ب”، �إال �أن���ه حق���ق مكا�سب �أ�سرع وب�س���ورة �أي�سر 
م���ن بيع ق�س�س���ه �لق�سرية لل�سح���ف �الأدبي���ة. �إذ �سرعان ما 
�كت�سب���ت كتاباته �سخ�سية متميزة لرتك���ز على جر�ئم �لقتل 
�لب�سع���ة، وق�س�ض �خليانة، و�حلو�دث �لتي تروح �سحيتها 
فتيات �سابات جميالت، “م�سرع فتاة جميلة يعد بال �سك من 

�أكرث �ملو�سوعات �ساعرية يف �لعامل”، كتب بو عام 1846.
بعد عقود من رحيله �أكد و�حد من كبار �ملتخ�س�سني يف �أدب 
�جلرمية، �آرثر كونان دويل، مبتكر �سخ�سية �سريلوك هوملز، 

�أن بو يعد بالفعل �لر�ئد �ملوؤ�س�ض الأدب �جلرمية و�لرعب.
بع���د عقود من رحيله �أكد �ملتخ�س�ض يف �أدب �جلرمية، �آرثر 
كون���ان دويل �أن �إدغ���ار �آالن بو ر�ئد وموؤ�س�ض �أدب �جلرمية 

و�لرعب
�لظ���روف �ملاأ�ساوي���ة �لت���ي تعر�ض له���ا بو يف حيات���ه كانت 
مبثاب���ة مادة خ�سب���ة �أثرت عامل���ه �ل�سردي. فق���د توفيت �أمه 
�سحي���ة لل�سل، عندما كان طفال مل يكمل عامني من عمره، �أما 
و�ل���ده �ملمثل �لفا�سل، فقد هجر �الأ�سرة قبل فرتة ق�سرية من 
رحي���ل �الأم، ليعي����ض بو مع عائلة حا�سن���ة ويفارقها من بعد 

�إثر تعدد �خل�سومات بينهما، ووفاة �لزوج.
تزوج بو �بنة عمه فريجينيا �لتي توفيت �أي�سا �سحية وباء 
�ل�س���ل �للع���ني. �أم���ا �أ�سد �ملاآ�س���ي �لتي تعر�ض له���ا بو فكانت 
رحي���ل �أعز �أ�سدقائ���ه، ومكت�سف موهبت���ه، و�ل�سخ�ض �لذي 
يعتق���د �أنه كان ع�سيق �لكاتب �الأمريكي، فقد لقي حتفه �أي�سا 
نتيج���ة ملر����ض �ل�سل، بع���د �سه���ور قليلة من دخول���ه م�سحة 
عقلية. مدفوع���ا بحاجته �مل�ستمرة �إىل �ملال، ورغبته �لدفينة 
يف �أن ي�سبح يف يوم من �الأيام مالك ورئي�ض حترير �سحيفة 
�أدبي���ة مرموقة، كان ب���و د�ئم �لتنقل من م�سك���ن �إىل م�سكن. 
فبعد �أن �أقام لف���رتة يف بالتيمور وفوردهام، وبرونك�ض يف 
نيوي���ورك، عا����ض �الأديب �س���ت �سن���و�ت يف فيالدلفيا، حيث 

تع���رف عل���ى ت�سالي���ز دكين���ز، �ساح���ب “�أوليف���ر توي�ست”، 
وتبادل �لر�سائل مع �لعديد من �لكتاب و�ل�سعر�ء مثل هرني 

و�د�سورث لونفلو وجيم�ض ر��سيل لويل.
ب���د�أت كتابات بو جتت���ذب �لقر�ء ب�سورة فعال���ة منذ �أن �أقام 
 Burton’s“ يف فيالدلفي���ا، حي���ث �رتفع توزيع �سحيف���ة
�إىل   500 من  Gentleman’s Magazine” �الأدبية 
3500 ن�سخ���ة ب�سب���ب ن�س���ر ق�س�ض ب���و يف غ�س���ون �سهور 
قليل���ة، مم���ا دف���ع �ل�سحيف���ة �إىل �لتعاق���د معه كمح���رر باأجر 
ثاب���ت قدره ع�س���رة دوالر�ت يف �الأ�سب���وع. يذكر �أنه من بني 
�لق�س����ض �لت���ي ن�سرته���ا �ل�سحيف���ة “�نهي���ار من���زل �أ�سر”، 
و�لت���ي تدور حول خروج مادلني بع���د وفاتها من تربتها قبل 
�أن تلته���م �لنري�ن �ملن���زل، وباملثل كتب جزء� كبري� من �أ�سهر 

و�أهم �أعماله وهو ديو�ن “�لغر�ب �الأ�سود” يف فيالدلفيا.

القط الأ�شود
�سرع���ان ما �كت�سب���ت كتابات���ه �سخ�سية متمي���زة لرتكز على 
جر�ئ���م �لقتل �لب�سع���ة، وق�س�ض �خليانة، و�حل���و�دث �لتي 

تروح �سحيتها فتيات �سابات جميالت
وق���د �أك���د �لع�سر�ت من �س���كان فيالدلفيا �أن ب���و كان يقيم يف 
�لبد�ية يف �ملنزل رقم 532 باجلادة �ل�سابعة، لينتقل بعد ذلك 
يف �أربعينات �لقرن �لتا�سع ع�سر �إىل مقره �لنهائي، �لذي مت 
�إعالنه ع���ام 1930 معلما �أثريا تاريخيا. قل���ة �الأثاث باملنزل 
تزي���د من �سعوب���ة حماول���ة �لتعرف عل���ى تفا�سي���ل �حلياة 
�ليومية لدى �لكاتب �أثناء �إقامته باملنزل، �إال �أن �لقبو �ملظلم 
�لذي ميالأ ن�سيج �لعنكب���وت �أركانه، وعامود �ملدخنة �ساهق 
�الرتف���اع قد ي�ساعد�ن خيال �ل���زو�ر يف �لتعرف على م�سدر 

�إلهام �لكاتب لنهاية �أحد�ث ق�سة �لقط �الأ�سود.

ي�س���ف �لرو�ئ���ي من خ���الل �لق�سة م���دى تعلق بط���ل �لق�سة 
بالق���ط �الأ�سود بلوتو �لذي �أهدته �إلي���ه زوجته، �لتي مل تكن 
توؤمن مبعتقد�ت تلك �الأزمنة �لتي كانت تعترب �لقطط �ل�سود 
نذير �س���وؤم �أو �سحرة متنكرين. ولكن يب���دو �أن �أحو�ل بطل 
�لق�س���ة تط���ر�أ عليها تغيري�ت مهمة منذ دخ���ول هذ� �لقط يف 
حيات���ه، فيب���د�أ يف معاق���رة �خلم���ر، ب�سبب �عت���الل مز�جه، 
ويتح���ول �سلوك���ه �إىل �لعنف، �إىل درجة �أن���ه يف نوبة هياج 
حت���ت تاأث���ري �خلم���ر، �أقدم عل���ى �نت���ز�ع عني �لق���ط، ب�سبب 

خم�سه له على �سبيل �ملز�ح.
ي�سيط���ر �لعن���ف متام���ا على �لبطل حت���ى يق���وم ب�سنق �لقط 
بحب���ل على �سج���رة. ولكن بعد فرتة من تل���ك �حلادثة ينتابه 
�سع���ور جارف باحلن���ني �إىل �لق���ط �الأ�سود، فيع���رث على قط 
�أ�س���ود �آخر �سديد �ل�سب���ه بالقط �لر�حل فياأخ���ذه �إىل �ملنزل، 
ولك���ن �سرعان م���ا ي�سعر بال�سج���ر منه ويف يوم م���ن �الأيام 
حتت تاأثري �لغ�سب يحاول قتله بفاأ�ض، ولكن �ل�سربة تخطئ 
طريقها وت�سيب زوجته يف ر�أ�سها لتلقى م�سرعها. يف نهاية 
�الأحد�ث يتحول �لقط �الأ�سود �إىل �ساهد �الإثبات �لذي ير�سد 

مبو�ئه �ل�سرطة �إىل �لقاتل و�أين �أخفى جثة �لقتيلة.
“ظه���رت �جلث���ة يف حال���ة تف�س���خ ت���ام، تعلوها بق���ع �لدم 
�ملتخ���رث، تنت�س���ب و�قف���ة �أم���ام �جلمي���ع … كان يرب����ض 
ف���وق ر�أ�سه���ا، �حلي���و�ن �الأعور �ملرع���ب بعني ينطل���ق منها 
�ل�س���ر�ر، و�ل���ذي دفعني لوؤمه الرتكاب جرمي���ة �لقتل، و�سلم 
م���و�وؤه رقبت���ي ل�سي���ف �جل���الد. كنت ق���د �سوي���ت بالوح�ض 
�ل�سري���ر جد�ر مقربة �لقب���و”، �ختتم بو ق�سته مب�سهد �لقبو 

�مل�ستوحى بالكامل من تفا�سيل منزل فيالدلفيا.

عن جريدة العرب

منزل وقط ألهما إدغار آالن بو كتابة أولى 
قصص الرعب في العالم

إدغار ألن بو.. قصائده 
وتنظيره للشعر

مؤلف لكتاب )إدغار ألن بو..قصائده وتنظريه( هو الش��اعر والناقد االمرييك ريتشارد 

ويلبور. وكان قد نال س��ابقا عدة جوائز أدبية من بينها جائزة الكتاب القومي، وجائزة 

بوليت��زر وجائ��زة بولينجني للرتجمة. نذكر م��ن بني كتبه العدي��دة كتابه الذي يحمل 

العنوان التايل: »قصائد جديدة« وكتاب اآلخر »أشياء عابرة«. 

ويف هذا الكتاب الجديد يتحدث املؤلف عن واحد من اشهر الشعراء الذين انجبتهم 

امريكا: ادغار آالن بو. وهو يتحدث عنه كش��اعر وكناقد يف ان معا. ومعلوم انا »بو« 

ب��رع يف ش��تى االنواع االدبية: من النق��د، اىل املقالة، اىل الرواية، اىل الش��عر، اىل 

الكتابة الفلسفية، بل وحتى الرواية البوليسية. 
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ترجمة: عبد الخالق علي

�إ�ستوحت �ل�سينما �لعاملية �لعديد من �أفالمها، من ق�س�ض 
وق�سائ����د �إدغار �آالن بو، �لذي يع����د �ملعني �لذي ال ين�سب 
ل�سناع����ة �أفالم جي����دة، على �أي����دي �سينمائي����ني معروفني 
�أمث����ال: روج����ر كورم����ان، وبي����ال لوغو�س����ي، وفي�سينت����ه 
بر�ي�����ض، وجي�����ض فر�نكو، تل����ك �الأفالم �لت����ي �إ�ستطاعت 
�أن حتق����ق �إنت�سارً� و��سعًا، وجناح����ًا كبريً�. و�ليوم يقدم 
جيم�����ض ماكتي����ج، خم����رج فيل����م يف ف����ور فينديت����ا ، ق�سة 
غام�س����ة �سم����ن فيل����م رعب، ي�ستع����ني فيه بالكات����ب نف�سه 
الأد�ء دور �لبطولة، يقوم بتج�سيد �سخ�سيته �ملمثل جون 

كو�ساك. 
يح����اول �آالن ب����و، يف �لفيلم �جلديد  )�لغ����ر�ب(، �لوقوف 
�ىل جان����ب �أح����د �ملخربي����ن م����ن بالتيم����ور يدع����ى �إمييت 
فيلدز، ويوؤدي دوره لوك �إيفانز، وذلك الإلقاء �لقب�ض على 
قاتل، ي�ستع����ني باأعمال �لكاتب كم�س����در �إلهام لالإ�سطالع 

بعمليات �لقتل �لوح�سية.
وفيل����م  )�لغ����ر�ب( ميث����ل �إقتبا�س����ًا ملجموعة م����ن �الأعمال 
�الأدبي����ة �لكال�سيكية �لتي كتبها �إدغ����ار �آالن بو، �ملعروف 
باأن����ه �أكرث �ملوؤلفني تاثريً� يف تاري����خ �أدب رو�يات �لرعب 
و�لتاأم����ل. ورغ����م �أن �إ�س����م �لفيل����م يحم����ل عن����و�ن �إح����دى 
ق�سائ����ده �لر�ئعة، �إاّل �أنه يّتخذ من �جلر�ئم �لتي �إنت�سرت 

بني رو�يات بو �لكال�سيكية ق�سة له.
وت����دور �أح����د�ث �لفيلم، �ل����ذي ت�س����ارك فيه �أي�س����ًا �ملمثلة 
�جلميلة �ألي�ض �إيف، يف �لقرن �لتا�سع ع�سر يف بالتيمور، 
حيث يتو�س����ل �ملخرب �إمييت فيل����دز �ىل �إكت�ساف جرمية 
قتل ب�سع����ة الأم و�إبنتها، �سبيهة بتل����ك �ملوجودة بني ثنايا 
�إحدى ق�س�ض �لكاتب �إدغار �آالن بو، �لذي كان يعمل، يف 

تل����ك �لفرتة، باإحدى �ل�سحف �ليومي����ة �ملحلية. وكما هو 
مع����روف، يف مثل هذه �حلاالت، يعت����رب  �لكاتب كم�ستبه 
في����ه، حتى تقع �ملزيد م����ن جر�ئم �لقت����ل، �ل�سبيهة، ب�سكل 
ال ي�س����دق، مب����ا كتبه بو يف �أعمال����ه. وبعد �لتاأك����د من �أن 
�لكات����ب لي�����ض بالفاع����ل �حلقيق����ي، و�أن �ملج����رم ي�ستعني 
باأحد�ث �جلر�ئم �لتي تتخلل ق�س�ض �إدغار �آالن بو، يقرر 

�ملخرب بعد ذلك، �لعمل جنبًا �ىل جنب، مع �لكاتب. 
وعندما تبل����غ �ملاأ�ساة �أوجها، عند قي����ام �لقاتل باإختطاف 
م����ن  يفرت�����ض  )�لغ����ر�ب(،  فيل����م  يف  ب����و  �آالن  خطيب����ة 
�ل�سخ�سية �لتي ر�سمها �لكاتب �إ�ستخد�م ذكاءها وقدرتها 

مثلما ظهرت يف �لق�س�ض ذ�تها.
ونورد هنا �أبرز �الأفالم �ل�سينمائية �لتي مت �إقتبا�سها عن 
�أعم����ال �لكات����ب �الأمريكي �إدغ����ار �آالن بو.وعلى �لرغم من 
جودة ه����ذه �الأفالم، و�لنج����اح �لذي حققت����ه، تبقى �ملتعة 

�حلقيقية يف قر�ءة هذه �الأعمال �الأدبية.
هن����اك ن�سختان مقتب�ستان عن ه����ذه �لرو�ية. �الأوىل، تلك 
�لت����ي ظهرت على يد كل من جان �إب�سنت ولوي�ض بونويل، 
وذل����ك يف �لعام 1928، لكنها مل حتق����ق �لنجاح �ملطلوب، 
الأن �إب�سنت مل ي�ستط����ع �إ�ستيعاب �لق�سة �الأ�سلية ب�سورة 
كافي����ة، �الأمر �لذي دفع باملخرج �الإ�سب����اين الأن ي�سع كلتا 
يدي����ه عل����ى ر�أ�س����ه. و�أم����ا �لن�سخ����ة �لثانية فق����د كانت من 
�إخ����ر�ج روج����ر كورم����ان وفين�سنت بر�ي�ض ع����ام 1960. 
و�سكل����ت تلك نقط����ة �لب����دء لالإ�ستعان����ة بق�س�����ض �آالن بو 

ونقلها �ىل �ل�سينما.
�إرتبط����ت �ستوديوه����ات يونيفر�س����ال يف منت�س����ف �لقرن 
�لع�سري����ن باإف����الم �لرع����ب. وكان �آالن بو من �أب����رز �لذين 

ترك����و� ب�سماتهم على ه����ذ� �لنوع من �الأ�سرط����ة �لفلمية. 
ونذكر هنا �لن�سخة �لت����ي �إ�سطلع مبهمة �إخر�جها �ألربت 
روجي����ل، عام 1941، مب�سارك����ة �ملمثل بيال لوغو�سي يف 

بطولة �لفيلم.
بع����د مرور عام عل����ى قيام����ه بتج�سيد دور در�ك����وال، �أدى 
بيال لوغو�سي دور �لبطولة عام 1932، يف هذه �لن�سخة 
من �لفيل����م، و�لتي تعر�ست ملق�����ض �لرقابة يف �لكثري من 

م�ساهد �جلرمية.
رمب����ا تكون ه����ذه �الأ�سهر من ب����ني �أعمال �إدغ����ار �آالن بو. 
وتوج����د ث����الث ن�س����خ تختلف فيم����ا بينه����ا �إختالف����ًا كليًا. 

�الأوىل، تلك �لتي مت �إقتبا�سها يف �لعام 1935، مب�ساهمة 
رئي�سي����ة م����ن لوغو�س����ي وكارل����وف. و�لثاني����ة، ن�سخ����ة 
كورمان يف عام 1964، و�لتي �إ�ستعانت �أي�سًا بكارلوف، 
وم�سارك����ة فين�سن����ت بر�ي����ز، وبيرت ل����ور. و�أم����ا �لن�سخة 
�لثالث����ة، و�لتي مل ت�ستغ����رق مدتها �سوى 16 دقيقة، كانت 
م����ن �سن����ع تينيبال�����ض غونز�لي����ز، وكار� �إيليجالدي، يف 

�لعام 1999.

 �لبئر و�لبندول 
هذه كان����ت �ملحاولة �لثاني����ة لكل من كورم����ان وفين�سنت 

بر�يز، للتقرب من عامل �آالن بو �لق�س�سي، عام 1961.
 �لقلب �مللئ بالق�س�ض 

فيل����م �آخر لكورم����ان يف عام 1963 مقتب�س����ة �أحد�ثه، هي 
�الأخرى، من ق�س�ض �آالن بو.

ليجيا 
�آخ����ر �أف����الم كورمان ع����ن ق�س�ض موؤل����ف بالتيم����ور، عام 

.1964

 ق�س�ض غري عادية 
�ل�سينمائي����ني  كب����ار  م����ن  ثالث����ة  ق����ام   ،1968 �لع����ام  يف 
�الأوروبي����ني �لكبار، وه����م لوي�ض ميل����ن وروجري فادمي، 
وفيديريك����و فيلليني، بتحوي����ل جمموعة من ق�س�ض �آالن 
ب����و �ىل �سريط �سينمائ����ي، بطاقم متثيل����ي �سمل بريديت 

باردوت، وترين�ض �ستامب، وجني فوند�.

عن موقع ايالف

  تتمح����ور رو�ية"�حل�س����رة �لذهبية"ح����ول  
�إ�سم����ه -  �ل����ذي مل يذك����ر  ر�وي �لق�س����ة -  
ليغر�ن����د  م����ع �سديق����ه ولي����ام  �إ�سرت�ك����ه  و 
�ل����ذي  يعي�����ض عل����ى جزي����رة �سوليف����ان يف 
ت�سارل�ست����ون م����ع خادم����ه جوبيت����ار. ي�سل 
�ل����ر�وي �ىل  ليغر�ن����د �ملبته����ج �ل����ذي ي����كاد 
يط����ري م����ن �لف����رح ب�سب����ب ح�س����رة ذهبي����ة 
�إكت�سفه����ا موؤخ����ر�.  مبا �ن ليغر�ن����د قد �أعار 
�حل�س����رة �ىل �أحد �ل�سباط  فان����ه ير�سم لها 

�سورة لرييها  ل�سديقه �لر�وي.
له����ا  و  ب����ّر�ق،  ذهب����ي  ل����ون  ذ�ت  �حل�س����رة 
نقطت����ان كبريت����ان �س����ود�و�ن ق����رب �إحدى 
نهايت����ي �لر�أ�����ض �ىل �خلل����ف و �أخرى على 
�جلان����ب �الآخ����ر بحج����م حب����ة �جل����وز. عند 
�إكمال ر�س����م �ل�سورة يتفّح�سه����ا �لر�وي و 
ي�ستنت����ج �ن �حل�سرة ت�سب����ه كثري� جمجمة 
ذل����ك  يف  ليغر�ن����د  مع����ه  يتف����ق  ال  �إن�س����ان. 
فيتخا�سم����ان لبع�����ض �لوق����ت حت����ى ياأخ����ذ 
ليغر�ند نظرة ثانية فت�سحره �ل�سورة �لتي 
ر�سمه����ا. يتجاهل �سيفه لفرتة حيث تت�سّمر 

عيناه يف �لورقة، يقّلبها من جانب �ىل �آخر 
و يتفّح�����ض كل �إجن فيه����ا. ي�سعر �لر�وي – 
�لذي كان يخّطط لق�ساء �لليلة هناك – باأنه 

غري مرّحب به فيغادر �ملكان. 
عل����ى م����دى �سه����ر مل ي�سم����ع �ل����ر�وي م����ن 
ليغر�ن����د، و فجاأة ي�سل جوبيت����ار �ىل بابه 
و ي�سّلم����ه ر�سال����ة من �سّيده يطل����ب فيها من 
�ل����ر�وي زيارته يف بيت����ه بخ�سو�ض ق�سية 
يف غاي����ة �الأهمية. يخ����رب جوبيتار �لر�وي 
باأن����ه يعتق����د �ن �حل�س����رة �لذهبي����ة  ل�سع����ت 

�سيده و �نه يرقد مري�سا يف �لفر��ض. 
ل����دى و�سول �ل����ر�وي �ىل جزيرة �سوليفان 
يخ����ربه ليغر�ن����د ب����اأن �حل�سرة م����ن �لذهب 
�خلال�ض و �أنها ت�ساوي ثروة، ثم ي�سطحبه 
يف رحلة �ىل �لرب�ري و هو يربط �حل�سرة 
بخي����ط. بع����د م����رور �ساعت����ني مي����ر �لرجال 
ب�سج����رة زنب����ق كب����رية، يطل����ب ليغر�ند من 
جوبيت����ار �ن يت�سّلقه����ا. خ����الل ت�سّلق����ه يجد 
جوبيت����ار جمجمة �إن�سان متدلي����ة عاليا من 
�ل�سج����رة. عنده����ا يطل����ب من����ه ليغر�ن����د �ن 

ي�سق����ط �حل�سرة م����ن فتحة �لع����ني �لي�سرى 
�ملوق����ع  بحف����ر  ليغر�ن����د  يب����د�أ  للجمجم����ة. 
�ل����ذي �سقط����ت عليه �حل�سرة. بع����د �ساعتني 
م����ن �حلف����ر مل يج����دو� �سيئا. عنده����ا يدرك 
جوبيت����ار �أن����ه �أ�سق����ط �حل�س����رة م����ن �لعني 
�ليمنى للجمجمة فيعي����د �لكّرة مرة �أخرى، 
و يبد�أ �لرجال باحلفر ثانيًة. يف هذ� �ملوقع 
يع����رثون على كنز دف����ني  م����ن �ملجوهر�ت. 
يق����ّدر �ل����ر�وي قيم����ة �لكن����ز – �ل����ذي دفن����ه 
و  – مبلي����ون  كي����د  �الأ�سط����وري  �لقبط����ان 

ن�سف دوالر. 
يق����ّدم بو و�سفا مف�س����ال ملحتويات �لكنز، و 
عن����د �إخر�جه باأمان ب�س����ف ليغر�ند �لطرق 
�لت����ي �إ�ستخدمه����ا للعث����ور علي����ه. حيث قام 
بتجميع ورقة من �لالزهريات وجدها �أثناء 
ر�سم����ه للح�سرة، و بع����د �ن �إكت�سف �ل�سفرة 
– قام بفك  �إجناز هائل بحد ذ�ته  – و هو 
رم����وز �لر�سالة �خلفّية. ثم �أخذ يروي ق�سة 
�إكت�ساف����ه للكن����ز بتفا�سيله����ا دون �ن يغف����ل 

�سيئا منها.

الحشرة الذهبية
رواية  إدغار آآلن بو

إدغار آالن بو.. سينمائيًا

بعد �أن قدم �لكاتب �لربيطاين بيرت �كرويد 
�س���رية حي���اة �أدباء كب���ار من �أمث���ال ديكنز 
وتوما����ض مور وت. ����ض. �ليوت وغريهم، 
يق���دم يف كتاب���ه �الأخري »�سرية حي���اة �آالن 

�دغار بو« �الأديب �الأمريكي �لكبري.
�إن���ه »�ساع���ر ملع���ون«، ه���ذه ه���ي �ل�سورة 
�ل�سائعة عن �دغار �آالن بو، وهذ� ما يوؤكده 
موؤلف �لكتاب �لذي يوؤكد بنف�ض �لوقت �أنه 
ق���د عرف مع ذل���ك �سهرة كبرية حت���ى �أثناء 
حياته ذلك خا�سة ب�سبب ق�سيدته �ملعروفة 
»�لغ���ر�ب«. ومل يكن �آالن �دغ���ار بو �ساعر� 
وكاتبا معروفا فح�سب لكنه كان »�أحد �أكرث 
�ل�سحفي���ني �الأمريكيني �سهرة يف ع�سره«، 
كم���ا ي�سي���ف �ملوؤلف.�أما �سهرت���ه فقد بناها 
على »�لنق���د �لالذع« �لذي كان يكتبه، وعلى 
قدرت���ه �لكب���رية »�خلالق���ة« عل���ى »�سياغة 
�الأ�ساط���ري«. وال ي���رتدد �ملوؤل���ف يف �لقول 
�أن���ه كان »�لر�ئ���د« �لذي ��ستله���م منه كثري� 
»�ور�س���ون ويل���ز« ح�ّس���ه يف �لنق���د، كم���ا 
��ستلهم منه »جول فرين« يف كتابة �لرو�ية 

�لبولي�سية.
م���ا يوؤكد علي���ه �ملوؤل���ف يف �سخ�سي���ة �آالن 
�دغ���ار ب���و ه���و �أن���ه كان �سخ�سي���ة غريب���ة 
ز�خ���رة بالتناق�سات. �إن���ه يقّدمه من خالل 
ع�س���رة ف�سول يحمل كل منه���ا عنو�نا يدل 

على �إحدى �سفاته حيث �أتت كالتايل:

»�سحي���ة، يتي���م، تلمي���ذ، جن���دي، �سحفي، 
�أب���د�،  يبت�س���م  ال  �ل���ذي  �لرج���ل  حم���رر، 
�لع�سفور، �لف�سيحة، �لن�ساء«. ومن خالل 
ه���ذه �لف�سول �لع�س���رة ترت�سم مالمح �آالن 
�دغار ب���و �لذي عا�ض حياته »دون �أن يحبه 
�الآخ���رون« �أو عل���ى �الأق���ل »كان يعتق���د �أن 

�الآخرين ال يحبونه«.
�إىل  �أي�س���ا  �لبد�ي���ة  �ملوؤل���ف من���ذ  ويع���ود 
�حلديث عما ي�سميه »�ملوت �ملبهم« لبو عام 
1849. و»�ملبه���م« كون �أن���ه كان �سبيها �إىل 
ح���د كبري مبا كان يروي���ه من حكايات ومن 

�أ�ساطري وهو �لذي فقد و�لديه.
�للذي���ن كان���ا يعم���الن يف �لتمثي���ل باإط���ار 
فرق���ة متنّقل���ة، عندم���ا كان يبلغ م���ن �لعمر 
عامني فقط. و�نته���ت حياته عندما كان يف 
�الأربعني من عمره حي���ث »�كت�سفو�« جّثته 
بع���د �أيام م���ن وفاته. لقد �أحاط���ت �الأ�سر�ر 

بحياته كما �أحاطت يف موته �أي�سا.
ومل تتع���دد �سفات وتناق�س���ات �دغار �الن 
بو فح�سب، ولك���ن تعددت �أي�سا �هتماماته 
فه���و، كم���ا يقدمه �ملوؤل���ف، �ساع���ر ورو�ئي 
وكات���ب ق�س���ة ق�سرية وناق���د �أدبي وكاتب 
م�سرحي ونا�سر. و�إذ� كانت حياته ق�سرية 
فاإن���ه كان يحر����ض عل���ى �أن تك���ون �أعماله 
�الأدبي���ة »ق�سرية« �أي�س���ا. ولذلك كان مييل 
�إىل كتاب���ة »�لق�س���ة �لق�س���رية« على خلفية 

قناعته �أن جميع عنا�س���ر �لن�ض ينبغي �أن 
تخدم يف �ملح�سلة »�أثر� و�حد�«.

ويرى �ملوؤل���ف �أن �لفرتة �لتي �أقامها �دغار 
�آال نب���و يف فريجنيا، عند �أ�سرة »جون �آالن 
دو بيدمون���د« كان���ت ق���د تركت �أث���ر� كبري� 
لدي���ه، ذل���ك �أن���ه �أم�س���ى �جل���زء �الأكرب من 

�سنو�ت �سبابه هناك.
وبع���د در��ست���ه لف���رتة ق�س���رية يف جامعة 
�إىل  �الن�سم���ام  وحماوالت���ه  فريجيني���ا 
�ل�سل���ك �لع�سك���ري، ب���د�أ م�سريت���ه �الأدبي���ة 
ع���رب جمموع���ة �سعري���ة �س���درت ل���ه ع���ام 
1827 حتت توقيع »مو�طن من بو�سطن«. 
وتخّل���ى بعدها مبا�سرة عن �ل�سعر لالنتباه 
�إىل �لن���رث و�لنق���د �الأدب���ي. وت���زوج ع���ام 
1835 بقريب���ة ل���ه »فريجيني���ا كلي���م« �لتي 

كانت تبلغ من �لعمر 14 �سنة.
لكن �أك���رث �أعمال �دغار �آال ب���و �سهرة جرى 
ن�سره���ا يف فيالدلفي���ا حي���ث عم���ل يف عدة 
�سح���ف وجم���الت قب���ل �أن ينتق���ل يف عام 
1844 �إىل مدين���ة نيوي���ورك، مبا�سرة بعد 
ف�سله يف �إ�سد�ر جريدته �خلا�سة به. لكنه 
�أ�سب���ح باملقاب���ل مالك �سحيف���ة »برودو�ي 
جورنال« �لنيويوركية �لتي عمل فيها �أوال 

كمجرد �سحفي.
ويف عام 1845 ن�سر بو ق�سيدته �ل�سهرية 
»�لغر�ب« �لتي القت جناحا مبا�سر� باهر�. 

وكانت قد ُن�سرت للمرة �الأوىل يف �سحيفة 
�أع���ادت ن�سره���ا  »�يفنين���غ م���ريور«، لك���ن 
�سح���ف عديدة �أخ���رى بعد ذلك. ث���م �أ�سدر 
ب���و بعد ذلك جمموع���ة �سهرية حتت عنو�ن 

»�لغر�ب وق�سائد �أخرى«.
لك���ن عندم���ا كان �دغار ب���و يف �أوج �سهرته 
�أدرك���ه �ملر�ض ومل يرب�أ منه �أب���د� بعد ذلك. 
لك���ن زوجته فرجينيا ه���ي �لتي توفيت يف 
مطل���ع ع���ام 1847 بع���د �إ�سابته���ا مبر�ض 
�ل�سل. وقد حاول بعدها �لزو�ج مر�ر� لكنه 

ف�سل يف ذلك.
ه���ذه �ملحطات م���ن حياة �الأدي���ب و�لكاتب 
يتح���دث  �لعاملي���ة  �ل�سه���رة  ذي  �الأمريك���ي 
عنه���ا �ملوؤل���ف باإ�سهاب. ويوؤك���د من خاللها 
�أن �دغ���ار �آالن ب���و قد فعل كل م���ا ي�ستطيع 
ك���ي يبق���ى »ملت�سق���ا« باإنت���اج �أدب���ي �سنع 
منه »�ملمثل �الأكرب لالأدب �خليايل يف �للغة 

�الجنليزية«، كما يكتب بيرت �كرويد.
وي�سي���ف �أن���ه �إذ� كان���ت ق�س����ض �خلي���ال 
�لت���ي كتبه���ا قد »جنح���ت يف �إث���ارة �أ�سكال 
�خلوف �الأكرث كونية يف �لعمق �الإن�ساين« 
لدى كل من قر�أه���ا فاإن هذ� قد يعود �إىل �أن 
»ذل���ك �لرج���ل كان يحم���ل منذ والدت���ه قدر� 

ماأ�ساويا«.
�إن حيات���ه »�لق�س���رية« عرف���ت �ليت���م من���ذ 
�لطفول���ة �ملبّك���رة، وع���دم �إمكاني���ة �إجن���از 

�لدر��س���ة ب�سكل منتظم ب�سب���ب »عدم توفر 
�الإمكاني���ات �ملادي���ة«، و�لط���رد من �جلي�ض 

بعد فرتة ق�سرية من تطوعه فيه.
ه���ذ� �مل�سار �ملتع���ّرج و�ل�سعب �لذي عرفته 
حيات���ه ت���رك �آث���اره �لو��سح���ة على جممل 
�أعمال���ه. وي���رى �ملوؤلف �أن »ح����ض �ملاأ�ساة« 
لدي���ه كان قد جعله مولع���ا بالبحث عن حّل 
�الألغاز و�لك�سف عن �الأ�سر�ر وهذ� ما يعرّب 
عن���ه �ملوؤلف بالقول: »لق���د كان يحب كثري� 
�أن يحّل ما تخفيه �للغة �ل�سرية، ويحب �أن 

يقول ما ال يقال«.
لة �لقول يرى �ملوؤلف �أن �أ�سكال  ويف حم�سّ
�لت���ي عرفته���ا حيات���ه  �لفو�س���ى �لعميق���ة 
�لد�خلي���ة وميول���ه �جلاحمة نح���و تعاطي 
�لكح���ول �ساهم���ت �إىل ح���د كب���ري يف دفعه 
نح���و موت���ه �ملبك���ر. لكن���ه ر�س���م ع���رب ذلك 
»�مل�سار �مل�سوؤوم« �سورة فريدة وح�سور� 
ال ي���ز�ل قوي���ا حت���ى �الآن. وهذ� م���ا و�سفه 
بول فال���ريي بالقول: »ولج �دغ���ار �آالن بو 

�لطريق �مللكي للفن �لعظيم.
لق���د �كت�سف م���ا هو غريب فيم���ا هو عادي، 
و�جلدي���د يف �لقدمي و�لنقي يف �ل�سو�ئب. 

�إنه كائن كامل«.

الكتاب: ادغار اآال نبو: حياة ق�صرية جدا
تاأليف: بيرت اكرويد

ادغار آالن بو .. حياة قصيرة جدًا
ترجمة/  المدى



كان عم���دة بالتيمور �ملخ�سرم، وليام �ساف���ري، يدرك د�ئما �ن مدينته 
تو�ج���ه د�ئم���ا �وقات���ا �سعب���ة، �حلياة ت�سي���ق فيها �حيان���ا رغم �نها 
�طالل���ة بحرية مهمة، لي�س���ت نظيفة د�ئما لكنه���ا بالتاأكيد و�حدة من 
�جمل مدن �ل�سرق �المريكي. وكانت �لفرتة �لتي ق�ساها يف �خلدمة 
)1971-1987(، �ساه���د� عل���ى مالم���ح قامتة جد� يف �س���ورة �ملكان 
خ���الل �سبعينيات �لق���رن �ملا�سي، وكيف �أن �الأم���ور تغريت منذ ذلك 

�حلني: بع�سها �إىل �الأف�سل و�الخر �إىل �الأ�سو�أ.
كان���ت بالتيمور )والي���ة مرييالند( حماطة د�ئما بج���و من �لغمو�ض 
و"�ل�سباب �لتاريخي"، وثمة من يرى ذلك عائد� �ىل �لروح �لغام�سة 
و�لغريب���ة �لت���ي �سكنتها، يف �ربعيني���ات �لقرن �لتا�س���ع حني تزوج 
�ل�ساع���ر و�لقا�ض  �إدغار �ألن ب���و، من �بنة عمته �لبالغة من �لعمر 13 
عام���ا، ث���م ينت���ج ق�سيدته �ملظلم���ة "�لغ���ر�ب"، فوفات���ه ال�سباب غري 
معروفة وهو يف �الربعني، بعد عامني من رحيل زوجته �ثر ��سابتها 
بال�سل، وبعد �ن �نتقل���ت قدرته �خلالقة على �سوغ حكايات غام�سة 
�س���ارت الحق���ا �ال�سا�ض �حلقيق���ي الدب �جلرمي���ة، �ىل �ل�سا�سة حني 
ظهرت موجة �ل�سا�سة �ل�سود�ء "نو�ر"، عرب �أفالم �لرعب �لبولي�سية 
�لتي ت�سور يف �سو�رع �ملدينة �لتي دفن فيها و�زقتها �لغام�سة. تلك 

هي �سورة ما حلال بالتيمور، و�سحرها �لفريد.
يف ني�سان )�بريل( �ملا�سي، كانت بالتيمور كرة من �للهب �الن�ساين، 
بع���د �لوفاة �ملاأ�سوية ل�ساب �أ�س���ود، �أثناء �حتجازه من قبل �ل�سرطة، 
فاث���ريت �عم���ال �ل�سغب و�حل���رق و�لنهب على نطاق غ���ري م�سبوق، 
لتعي���د �المريكيني �ىل �ستيني���ات �لقرن �ملا�سي، ب���ل �ن غالف جملة 
"ت���امي"، �خت�سر �حلكاية: ال�سيء تغري �مريكيا فعن�سرية  1968 

هي ذ�تها �ليوم، حتى و�إن كان �لرئي�ض )�وباما( ��سود�. 
بالتيم���ور يف �مله���ب، وهو م���ا دفع كثريي���ن وبخا�سة �أولئ���ك �لذين 
يتطلع���ون �إىل �ملدين���ة بو�سفه���ا بيئة لالإله���ام و�حلل���ول �الإبد�عية، 
�ىل �ال�ستعان���ة بعمقها �لروحي، و�رثها �الدبي و�لفني كنموذج حي 
لالبت���كار و�لعم���ل �لتدريجي، بغية �خل���روج من �الزم���ة، وهنا كان 
�دغار �لن بو، وعلى �لرغم من �نه ينحدر من مدينة ريت�سموند )والية 
فريجيني���ا( �الن �ن بالتيم���ور كان���ت بد�ية حياته �لفعلي���ة ونهايتها، 
وفيه���ا بد�أ حتوله من �ساع���ر �ىل كاتب ق�س�ض ق�سرية خيالية. وقبل 
�لع���ام 1831، كان ب���و قد ن�سر ثالث جمموعات م���ن ق�سائده، مل يلق 
معه���ا �سوى �لقليل م���ن �لنجاح �ملادي و�ملعنوي، عل���ى �لرغم من �أن 
�ل�سعر كان و��سحا �نه �سيبقى حبه �الأول، غري �نه �درك حاجته �إىل 
"تو�سيع حقيبته �ذ� كان ياأمل ك�سب �لعي�ض من عمله ككاتب"، فر�ح 
ي�سرتك يف �مل�سابقات �الأدبية ذ�ت �جلو�ئز �ملالية، ويعمل حمرر� يف 
�لعدي���د من �ملجالت و�ل�سحف �الأدبية، دفاعا عن �ل�ساعر فيه و �لذي 

�سريعا".  �لكو�رث  عليه  " تهوي 
وم���ع كل �الخف���اق يف حيات���ه، م���ع كل �لغمو����ض �ل���ذي ب���د� مالزما 
حلياته، منذ وفاة و�لدت���ه مري�سة بال�سل وهو يف �لثانية من عمره، 
ث���م ما عن���اه زو�جه من فت���اة �سغرية، ونحيبه �ملتو��س���ل �ثر موتها 
مبر����ض و�لدتها ذ�ته، دون �ن يكون ق���ادر� على �نقاذها، ومع فقد�ن 
�حلميمية يف حياته �ثر نهاية عائلته �حلقيقية وتبنيه من قبل عائلة 
مو�س���ورة عا�ض معها فرتة من طفولته و�سباه يف بريطانيا، و�سوال 
�ىل �الختالف �لذي �ثاره يف �الو�ساط �الدبية �المريكية على �مل�سار 
�البد�ع���ي �لذي �سكله، و�همال بع�ض �الأدباء له رغم �لتقدير �خلا�ض 
�ل���ذي حم�س���ه �ي���اه، �ل�ساع���ر �لفرن�س���ي بودلري، حني ترج���م جميع 
�أعمال���ه وكت���ب عن���ه، �ال �ن  �ساح���ب ق�سيدة "�لغ���ر�ب"، �ال�سهر يف 
نتاج���ه و�سارت د�لة عليه، حد �ن متثاله يظه���ر �لطائر مر�فقا له يف 
ترحال���ه، ظل عالم���ة �لتجديد و�البت���كار يف �الدب �المريكي، ومثاال 
عل���ى ع���ر�ك اليهد�أ من �جل م�س���ري �ن�ساين �كرث رحم���ة، م�سري كان 

يع���رف �ن���ه �سيفتك به ع���رب موته من�سي���ا يف �أحد �س���و�رع بالتيمور 
ع���ام 1849. و�سكل���ت �حد�ث ميدنته �الخرية، فر�س���ة ملر�جعة لي�ض 
�عمال���ه وح�س���ب، بل عمال م���ن �ملو�سيقى �ملعا�س���رة ك�سف "حكايات 
�لغمو����ض و�خليال" �لت���ي ب���رع يف كتابتها �سعر� وق�س���ة ورو�ية، 
مثلم���ا برع �لفري���ق �لغنائي �ملع���روف باجتاهات���ه �لتحديثية للبناء 
�ملو�سيق���ي "�آالن بار�سون���ز بروجك���ت" يف ��ستلهامه���ا �سم���ن ب���اب 
مقارب���ة �ملو�سيق���ى �ملعا�سرة لالعم���ال �الدبية، فهو مق���ام م�سمونيًا 
عل���ى ��ستلهام ن�سو�ض خمت���ارة من "حكاي���ات �لغمو�ض و�خليال" 
ع���رب �نغام تق���دم  در�سًا يف مقارب���ة �الدب �ىل ع���امل �الغنية و�للحن 
�ملعا�س���ر، فتوف���رت �الغني���ات عل���ى ت�سويرية حلنية الج���و�ء تاأتي 
م���ن �عماق �لن�ض "�لغام����ض" �لذي يكتبه عادة �دغ���ار �لن بو، وفق 
ن�ض يذهب �ىل تلك �لروح لكن دومنا �الهاب �لغام�ض كما يف �غنية 

حملت عنو�ن حكاية بو �ل�سهرية "�لغر�ب": 
"م���ا ي���ز�ل �لغ���ر�ب يف غرفت���ي/ مهم���ا تو�سل���ت لي�ض ثم���ة كلمات 

ت�سرت�سي���ه لي�ض ثمة دعاء للتخل�ض من���ه/ حيث توجب علي �سماعه 
�ىل �البد".

والن �الغني���ات كانت مت�س���ي �ىل ما ور�ء �لن����ض �ملكتوب وحتاول 
�لو�س���ول �ىل ق���ر�ءة معا�س���رة له، لذ� ج���اءت حتمل ر�سان���ة �سكلها 
�ملو�سيقي ��سافة �ىل روحها �ملعا�سرة، فهناك �حل�سور حتى لل�سكل 
�لتقلي���دي لالورك�س���رت� �ل�سيمف���وين، بل �ن مغن���ي �لفريق وو��سع 
�حلان���ه : �آالن بار�سون���ز، مل يرتدد يف ��ستخ���د�م �لكور�ل �الن�سادي 

و�لتوزيع �لر�سني لالورك�سرت� �ل�سخمة.
وم���ن �غنيات "حكايات �لغمو�ض و�خليال" ن�ستمع �ىل �سعر عميق: 
"م���ا ه���ذه �ل�سال�سل �لتي تقيد يدي؟/ جزء منك ميوت مع كل نهار 
مي���ر/ ق���ل �نها لعبة ول���ن ت�سعر ب���االذى/ �ستح����ض �ن حياتك تنزلق 
بعي���دً�/ �نت �يها �لغني يا قليل �مل�ساعب/ ها جئت لتكت�سف نظرتي 
�ىل �حلي���اة/ م���ا ثمن تاج ملك يف عر�سه/ حني تك���ون �نت مقيدً� يف 

�لعتمة وحدك".

في تعقب خطوات الغامض العجيب... 
ادغار آلن بو

  علي عبد األمير 


