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إيناس البدران

  سعد محمد رحيم

وعلي���ه فاإن مب���ادئ الت���ذوق اجلمايل والفن���ي املطبقة يف 
تقييم االأعمال االدبية حتى االآن – رغم االدعاءات بالتزام 
– مليئ���ة باالأوه���ام الذكوري���ة  املو�ض���وعية واحليادي���ة 
ومنح���ازة ب�ض���كل �ض���افر للم�ض���الح واملنط���ق الذك���وري. 
فم�ض���طلح االأدب الن�ض���وي يع���ر ع���ن االأدب الذي ي�ض���كل 
وج���وده خلخل���ة للثقاف���ة الذكوري���ة املهيمن���ة اأو بح�ض���ب 
تعريف الفيل�ض���وف االنكليزي �ض���اميون بالكبرين من اأنه 
منه���ج يلزم ا�ض���حابه بت�ض���حيح انحراف���ات التحيز التي 
جتعل املراأة يف مكان التابع وت�ضت�ضغر �ضاأنها. ثم ت�ضكلت 
مدر�ض���ة النقد االأدبي الن�ضوي بعدها تاأكيد احلاجة املا�ضة 
الإع���ادة تقيي���م االديب���ات املعروف���ات واملغم���ورات واخ���ذ 
اعرتا�ضاتهن واآرائهن وقيمهن وم�ضاحلهن بنظر االعتبار 
من خالل االهتمام بك�ض���ف النقاب عن املوؤلفات الن�ض���وية 
املن�ضورة وغري املن�ض���ورة واإعادة تقييمها واثبات وجود 
جت���ارب ن�ض���وية ابداعي���ة م�ض���تقلة ومتمي���زة يف امن���اط 
التفك���ري وال�ض���عور والتقيي���م واالح�ض���ا�س بال���ذات ازاء 
الع���امل اخلارجي، وقد اأفلحت هذه احلركة يف رفع املنزلة 
االأدبي���ة للعديد م���ن االأديبات الغربي���ات الالئي بقني حتى 
وقت قريب مغبونات نقديًا، كما �ضاهمت يف جلب االنتباه 
الأعمال ن�ض���وية بقيت حتى وقت قريب مهملة باعتبارها ال 
ت�ض���تحق االهتمام النقدي اجلاد. يف املجموعة ال�ض���عرية 
لل�ض���اعرة االمريكية املعنونة"خمتارات �ضعرية وقراءات 
نقدية لل�ض���اعرة اإمييلي ديكن�ض���ون"يثري  املرتجم ال�ضاعر 
ن�ض���ري فليح نقط���ة مهمة حني يقول يف املقدم���ة"اذا كانت 
ترجمة ال�ض���عر اأمرًا خا�ضًا فاإن ترجمة �ضاعرة مثل اإمييلي 
ديكن�ضون م�ضاألة �ض���عبة نظرًا الأ�ضلوبها املتفرد امل�ضحون 
بالدالالت وااليح���اءات واالحاالت املختلفة حتى كاأن هذه 
ال�ض���اعرة ولدت خارج ال�ض���ياق املاألوف لل�ض���عر والكتابة 
االمريكي���ة". تتجلى هذه احلقيقة مع �ض���اعرتنا فقد دفعت 
يف حياتها ثمن تفردها من خالل �ضعوبة ا�ضتيعاب اأو تقبل 
كتاباته���ا اآنذاك، حتى من قبل الذوق النقدي املتخ�ض����س، 
لكن ما اكت�ض���بته باملقاب���ل كان واليزال االهتم���ام املتزايد 

عر االأجيال ب�ضعرها بعد رحيلها.
فما ميّيز امللكة الفذة ا�ضتع�ض���اوؤها على"ن�ض���ائح"نقادها 
كونها تق���ع خارج االط���ر الذوقية واال�ض���لوبية والقوالب 
اجلاهزة املتعارف عليها يف ع�ض���رها وتتجاوز امل�ض���توى 
اجلم���ايل والنق���دي لزمانه���ا، وه���و م���ا يجع���ل االحاط���ة 
باالأبع���اد اخل�ض���بة للتجرب���ة اأمرًا لي����س بال�ض���هل.  واأبلغ 
دليل على ذلك املرا�ض���الت امل�ض���هورة لل�ض���اعرة ديكن�ضون 
مع الناقد االمريكي ال�ض���هري توما�س ونتورث هيغن�ضون، 
الذي مل متكنه قدرته النقدية من ت�ض���خي�س تفرد التجربة 
ال�ضعرية الفذة لل�ضاعرة معترًا خروجها عما هو متعارف 
علي���ه اأم���رًا لي����س يف �ض���احلها، نا�ض���حًا اإياه���ا بال�ض���عي 

لتطوير قدرتها وجتاوز ما فيها من"ثغرات."!!.
   متتاز ديكن�ض���ون بقدرته���ا الفريدة على حت�ض����س اأعمق 
ما يف الروح االإن�ض���انية من م�ضاعر وجتليات وتداعيات، 
ناهي���ك ع���ن اح�ضا�ض���ها العمي���ق ب���اأدق تفا�ض���يل احلي���اة 
واأ�ض���رارها رغم قلة جتاربها و�ض���غر �ض���نها الذي اأم�ضت 

ال�ض���طر االأهم من���ه يف عزلة تكاد تكون تام���ة عن املجتمع 
رده���ا البع�س اىل ف�ض���ل واحباط عاطفي غ���ري معلن فيما 
ف�ض���رها البع�س االآخ���ر بالطبيعة ال�ضخ�ض���ية والنف�ض���ية 

ال�ضديدة اخلجل واالنعزالية.

 "وعندما ا�ضبحت كل ال�ضماوات جر�ضًا
اأ�ضبحت جمرد اذن

     اأنا وال�ضمت جن�س غريب
      حتطم منعزاًل هنا

***         

ثم انك�ضر لوح يف العقل
 و�ضقطت اىل ا�ضفل، ا�ضفل

وا�ضطدمت بعامل بكل اندفاع
واأمتمت املعرفة حينها"

 غري اأن انقطاع ال�ض���اعرة اىل ع���امل عزلتها وتاأمالتها وما 
اثم���ره م���ن ق�ض���ائد غني���ة مبعرفة الع���امل والنف����س يدفع 
لالعتق���اد باأن االبتع���اد عن املجتم���ع وتداخالت���ه الكثرية 
واتاحة الفر�ض���ة لل���ذات لتاأم���ل اخلارج عن بع���د ينطوي 
جزئي���ًا يف االق���ل – عل���ى ح�س ناف���ذ جعل ال�ض���اعرة تنفر 
من"ال�ض���يغ املاألوفة"للوج���ود االجتماع���ي اىل حال���ة من 
الوح���دة تك���ون فيها اق���رب اىل العامل مما ل���و كانت داخل 
املجتم���ع، كقولها"ق���د يكون احلال اك���ر وحدة … بدون 
الوح���دة". ول���دت ال�ض���اعرة يف مدين���ة امر�ض���ت بوالي���ة 
ما�ضت�ضيو �ض���تي 1830 وكانت االبنة املتو�ضطة للمحامي 
البارز ادورد ديكن�ض���ون. وبا�ض���تثناء رحلة قامت بها اىل 
وا�ض���نطن وبع�س الرحالت الق�ض���رية اىل بو�ضطن لعالج 
عينيها فاإنها ظلت يف امر�ض���ت يف ذات البيت حتى وفاتها  

يف اأيار 1886  حيث حمل نع�ضها طالب كلية امر�ضت.
    مل تن�ض���ر بحياتها اكر من ع�ض���ر ق�ض���ائد من ق�ض���ائدها 
الت���ي ناهزت االألف���ني، وطب���ع اأول ديوان لها بع���د وفاتها 
باأربع �ضنوات، متّيز �ضعرها باملعاين امل�ضّمرة واالإ�ضارات 
الرمزية واالأ�ض���لوب املخت�ضر ال�ضديد التفّرد حتى و�ضفها 

بع�س النقاد باأنها �ضانعة حتف �ضغرية.

 "اجلراحون يجب اأن يكونوا حذرين جدًا
 عندما يتناولون املب�ضع

 فتحت �ضقوقهم املرهفة مبا�ضرة حيث
 يتحرك املتهم.. احلياة"

******            
 املاء يعّلم بالعط�س

 االأر�س باملحيطات املنق�ضية
 الن�ضوة باملخا�س

 ال�ضالم مبعاركه املحكية
احلب بالرى التذكاري

 الطيور بالثلج"
*****            

 الأين مل ا�ضتطع التوقف للموت
  فاإنه بلطف توقف الأجلي

 العربة ما حملت اأحدًا، �ضوانا
 واخللود.

  حل�ض���ن احلظ ال حاجة لتاأكيد �ض���هرة اإمييلي ديكن�ض���ون 
فمعظ���م النقاد يب���دون متفقني عل���ى انها تقف م���ع ويتمن 
عل���ى قمة االجن���ازات االمريكي���ة يف ال�ض���عر، واأنها اعظم 
�ضاعرة بني الن�ضاء.. كان مالذها اىل املطلق فلقد اأ�ضبحت 
واحدة من اعظم ال�ض���عراء يف التاريخ دون اأن تتحرك من 

حديقتها.

   كلما اأقراأ ق�ض���يدة )برتجمة جيدة( الإمييلي 
ديكن�ض���ون اأزداد قناع���ة باأمري���ن،  االأول؛ ال 
�ض���يء مثل ال�ض���عر ميكنه اأن ي�ضحذ م�ضاعرنا 
به���ا، فه���و ن�ض���غ الع���امل ال���ذي نحيا فيه  ويهذِّ
بو�ض���فنا ب�ض���رًا، ولذا فهو �ض���روري حتى ال 
يج���ف من حولن���ا �ض���جر  احلي���اة. والثاين؛ 
ميك���ن للمرتج���م القدي���ر اأن ينق���ل لن���ا روح 

الق�ضيدة التي  يرتجمها و�ضيئًا من �ضكلها.
ورمبا معناها كله.. تاأملوا معي هذه االأبيات 
لديكن�ض���ون م���ن ترجم���ة �ض���لمى اخل�ض���راء 
يف  اأخو����س  اأن  اجليو�ضي؛"با�ض���تطاعتي 
احل���زن/ يف ب���رك من احل���زن باأكمله���ا/ فقد 
اعتدت على هذا/ غري اأن اأب�ضط دفعات الغبطة 
/ واإذا بي اأترنح � �ضكرى". هكذا  تك�ضر قدميَّ
يل �ضاعرتنا، بتاأٍن فذ، وبال عاطفة مبتذلة،  حتحُ
ما هو عام وجمرد، اإىل �ضيء ملمو�س وح�ّضي 
ميكن تذّوقه، املرة تلو املرة، والتلذذ به. وقد 
اأع���ادين، اأخريًا، كت���اب )اإمييلي ديكن�ض���ون: 
خمتارات �ض���عرية وقراءات نقدية.. اختارها 
العربي���ة  ال���دار  فلّي���ح..  ن�ض���ري  وترجمه���ا: 
للعلوم نا�ض���رون � بريوت 2012( اإىل اأجواء 
املقب�ض���ة  غ���ري  ولك���ن  الكئيب���ة،  ديكن�ض���ون 
للنف�س، اجلّدية مع م�ض���حة من التهكم واملرح 
ال�ض���ّري. ال�ض���اجة باحلي���اة من غري �ض���خب 
اأو ميلودرام���ا فّجة. وال �ض���ك اأن الف�ض���ل يف 
اإي�ض���ال ق�ضيدة ديكن�ضون اإلينا بزخم جمالها 
اله���ادئ، و�ض���ورها ال���ال متوقع���ة الن���ادرة، 

طياف  واأ
نيه���ا  معا

اأمام  الالعبة 
وعين���ا،  ع���ني 

للمرتج���م  يرج���ع 
البارع ن�ضري فليح.

   تالم����س ق�ض���ائد اإمييل���ي 
ديكن�ضون �ضفة خفية يف الروح؛ 

ال�ضفة املعتمة، امل�ض���طربة فينا، واالأ�ضد 
ح�ضا�ض���ية وبه���اًء وتعقيدًا.. وب���ذا فاإنها متنُّ 
علين���ا، دوم���ًا، باملعن���ى االآخ���ر، اأو ه���و ظ���ل 
املعن���ى، اأو م���ا وراءه. فكلم���ا قراأنا ق�ض���يدة 
لها، واأعدنا قراءتها، ن�ضعر اأن هناك ما فاتنا، 
اأفل���ت من بني اأ�ض���ابعنا، انزل���ق واختفى يف 
�ض���باب عقلنا و�ض���عاب حد�ض���نا واإح�ضا�ضنا. 
اإنه ذلك البعد الع�ض���ي، �ض���به امل�ض���تحيل، من 
كل ن����س، والذي ناأمل اأن نقع عليه، ومن�ض���ك 
به يف الق���راءة الالحقة، اأو التي تليها. وعلى 
الرغ���م من ب�ض���اطة كلماته���ا غالبًا، و�ض���فافية 
ال�ض���ور التي تبتكرها، واالإيحاء باأن ما تريد 
قوله وا�ض���ح، ومبا�ض���ر، ويف متن���اول اليد. 
فاإننا �ض���رعان ما ندرك باأن هناك البعد االآخر 
واملعن���ى االآخ���ر والف�ض���اء االآخ���ر. وه���ذا ما 

يجلل �ضعرها بهالة االإبداع واخللود.

   يق���ول 
دي���ن  الناق���د 
)اللي���ايل  ديكن�ض���ون  ق�ض���يدة  ع���ن  جيم����س 
الهوج(:"على امتداد ال�ض���نني كون���تحُ ثمانية 
اأو ت�ض���عة ت�ض���ّورات ح���ول ه���ذه الق�ض���يدة، 
التي ت�ضهد على معانيها املتنوعة االختالفات 
الكب���رية يف الراأي النقدي حولها. ما يلي هو 
اآخر حماوالتي لفهم ق�ضيدة مرّكبة ومراوغة 
املع���اين". وم���ن ث���م يق���ّدم تاأويل���ه اجلدي���د 

للق�ضيدة.
   واملفارق���ة االأك���ر يف حياة ديكن�ض���ون اأنها 
خ���رت الع���امل بعزلته���ا.. خا�ض���ت جتربتها 
الوجودي���ة وه���ي على مبعدة م���ن االآخرين.. 
وهذا، على م���ا يبدو اأتاح لها اأن ترى ما عجز 
غريه���ا ع���ن روؤيته:"اأعرف اأن���ه موجود/ يف 
مكان ما، يف ال�ض���مت/ خباأ حيات���ه النادرة/ 

عن عيوننا الفّظة".
 وبراأي اأر�ض���يبالد مكلي�س يف كتابه ال�ض���هري 
)ال�ض���عر والتجربة( ف���اإن تلك العزل���ة مل تكن 
هربًا م���ن احلياة،"بل على العك�س متامًا، فقد 
كان اعتزالها مغامرة اإىل قلب احلياة � اخرتاقًا 
للحياة التي اختارت هي اأن تكت�ض���فها وترود 
جمهوله���ا � تل���ك احلي���اة ال�ضا�ض���عة اخلط���رة 
الكث���رية االإي���الم، ولك���ن االأ�ض���يلة، الدائم���ة 

االأ�ض���الة � املرهفة االأ�ضالة، بل التي تفوق 
اأ�ضالة كل حياة اأخرى � حياتها هي".

   ق�ض���ائدها نت���اج تاأم���ل عميق، �ض���ارم، بيد 
اأنه���ا ال تخلو م���ن ازدراء لطيف، حيث تخرق 
الب�ض���رية جل���د احلي���اة، فتجه���د يف العث���ور 
على اللغز، وهو املتقّلب الهارب. على ال�ضحر 
املهّي���ج والباعث على الده�ض���ة. على اأ�ض���باب 
القوة والن�ض���وة وال�ض���عف واخل���ذالن. على 
املطلق حينًا وعلى ما هو ن�ض���بي وه�س واآيل 
اإىل الفن���اء حين���ًا اآخ���ر. اأو عل���ى كليهم���ا يف 
الوقت نف�ض���ه. وكلما حّدق���ت يف وجه احلياة 
تلم���ح ال�ض���بح، خماي���ل املوت؛"راأي���ت عين���ًا 
رة/ جتولحُ وجتولحُ يف الغرفة/ باحثة  ت�ضَ حمحُ
عن �ضيء، كما بدْت/ ثم ت�ضبح غائمة اأكر... 
ثم مغّلفًة بال�ض���باب/ ثم تلتحم �ض���اكنة/ دون 
باركًة الأن  الك�ض���ف عّما اأ�ض���بحْت/ لقد كانت محُ

َترى".
   تذهلنا ديكن�ضون يف كل ق�ضيدة بانتقاالتها 
املفاجئ���ة، قاطعة خي���ط ال�ض���رد، حيث يحكم 
بن���اء معظ���م ق�ض���ائدها بعد �ض���ردي، وخالقة 
���دة �ض���ورة احلياة  خيط���ًا ثانيًا وثالثًا، جم�ضِّ
بفو�ض���اها الظاه���رة وم�ض���توياتها املتع���ددة 
واحتماالتها التي ال تخطر على بال:"�ضّباحان 
ت�ض���ارعا على ال�ض���اري/ حتى بزغت �ضم�س 
ال�ض���باح/ عندما التفت اأحدهم با�ضمًا �ضوَب 
الياب�ض���ة/ ي���ا اإله���ي، اأم���ا االآخ���ر.... ال�ض���فن 
التائهة، وه���ي تعر/ ملحْت وجه���ًا/ حممواًل 
عل���ى املي���اه/ بعين���ني تتو�ض���الن اخل���روج/ 

ويدين �ضائعتني ت�ضتعطفان".

من اأر�شيف الكاتب الراحل

إيميلي ديكنس��ون صانعة الُتحف

إي���م���ي���ل���ي دي���ك���ن���س���ون
ال نأيت بجديد اذا ما قلنا أن الشعر األصيل اذا كان له أن يقيم بعمق فإنه يحتاج 

اىل تراكم زمن��ي كاٍف حتى اذا ما حصل عىل اعرتاف حقيقي، اعرتاف يعرب عن 

ادراك وتقييم عميقني جاء ذلك نتيجة التمثل التدريجي املتزايد ألبعاد التجربة 

الشعرية.

وباإلم��كان القول إن النتاجات االدبية العاملي��ة حتى وقت قريب كانت تتمحور 

حول اجرتاحات البطل الذكوري فيام ظل دور املرأة باهتًا ثانويًا تابعًا هامشيًا، 

اما االدب املكتوب بأقالم نسوية فكان يتخفى خلف مرجعيات وأسامء ذكورية 

ومل يتم تقييمه كام يجب للنظرة الفوقية الس��ائدة آنذاك، وما ش��اع استخدام 

مصطلح األدب النسوي سبعينات القرن املايض، اال تأكيدًا لصوت املرأة الذي 

بدأ يصدح ألول مرة معربًا عن موقف واحساس ووعي فكري ومعريف.

روائي راحل
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 ناجح المعموري

 فوزي كريم

ن�ض����و�س ديكن�ض����ون كافي����ة للتع����رف عليه����ا 
وهي من منط ال�ضعراء الكبار والذي ي�ضحق 
مرتجم����ًا مقت����درًا كي ي�ض����ل اإليه����ا ومينحها 
ف�ض����اًء وا�ض����عًا وعميق����ًا. لق����د اأ�ض����فى عل����ى 
ق�ض����ائدها ما مينحه لن�ضو�ض����ه ال�ضعرية من 
جدة وجم����ال و�ض����حرية، مع �ض����رية وخفاء، 
بحي����ث يرتك تطارد ما كتب وال تتمكن اإال من 

ظل الأثر.
واخل����وف  ق�ض����ائدها  يف  مت�ض����يدة  العزل����ة 
حا�ضر مع اأ�ضياء كثرية، جمهولة وال تعرفها 

ال�ضاعرة، لكن احلا�ضر منها هو املوت.
***********

الفردو�س م�ض����تدعى، متخيل، �ض����ور هاربة، 
فردو�ض����ها  لتخل����ق  تلتقطه����ا  اإليه����ا  تدن����و 

ال�ض����عري، وه����ي تعرف كي����ف ترّدد �ض����وتها 
وتلتقطه ثاني����ة وتتعاي�س معه، وكاأنه متثيل 
لكل االإيقاعات الكامنة يف الغابة التي هربت 
اإليه����ا احلي����اة اإنه����ا عتب����ة اأبدية، كل م����ا فيها 

اأ�ضاطري وطقو�س.
تزاولها ام����راأة وحيدة، ال تع����رف يف مكانها 

الريفي غري اإيقاعاتها اخلفية وال�ضامتة.
م����ن   / ق����ط  يخم����ر  مل  خم����رًا،  "اأت����ذوق 
كل  لي�ض����ت   / باللوؤل����وؤ  مر�ض����عة  اأباري����ق 
ثم����ار فرانكف����ورت / تنت����ج كح����واًل كه����ذا / 
اأن����ا عا�ض����قة اله����واء / وثم����ة الن����دى / اأدور 
عر ليلي ال�ض����يف النهائي����ة / يف حانات من 
زرق����ة مذابة / عندم����ا يخرج ال�ض����ادة النحلة 
املخم����ورة / خ����ارج ب����اب اخل�ض����ب / عندم����ا 
ترف�����س الفرا�ض����ات جرعاتها �ض����وف ا�ض����رب 

اأكر / حتى يوؤرجح املالئكة قبعاتهم.
اىل  القدي�ض����ون  ويه����رع   / بالثل����ج  املغط����اة 
النواف����ذ / ل����ريوا اىل املدمن����ة ال�ض����غرية / 

قادحة من"مانزانيلال".
مل تعطل العزلة اأح�ضا�ض����ها باجلمال املوجود 
يف الف�ضاء الوا�ض����ع، والأنها ال تعرف ع�ضيقًا 
متوت من اأجله باأ�ض����طورة رومان�ضية قررت 
امل����وت من اأج����ل اجلمال. لكنه����ا عرفت الحقًا 
كائنًا مات من اجل احلقيقة واأعلنت ال�ضاعرة 
باأن الذي مات الأجل اجلمال متماثل مع الذي 

مات الأجل احلقيقة.
تثري ق�ض����ائدها ثنائية حا�ض����رة ب����ني الكائن 
والف�ض����اء الفردو�س، اأو احلديقة ال�ضغرية. 
فكالهم����ا يذك����ر بفردو�����س الذاك����رة، املحف����ز 
دام  وم����ا  احلقيقي����ة.  االأح����الم  ال�ض����تمرار 

االإن�ض����ان قد ع����رف االأح����الم، فاإنه �ض����يعي�س 
ويظ����ل هك����ذا باقي����ًا م����ع اأح����الم التفا�ض����يل 
العديدة يف ق�ضائدها، واأكرها ح�ضورًا هو 
الف����زع م����ن العزلة والقلق من امل����وت الذي مل 
يتعطل اب����داأ. انه يزحف به����دوء واطمئنان، 
مث����ل طفل يحب����و، حتى ي�ض����ل، ومثلم����ا قال 
ديفديل����ج: كامل فك����رة االإميان تب����دو وكاأنها 
ال �ض����يء اأك����ر من خدعة االح�ض����ا�س النهائي 
هو اأن هو احلد النهائي ملزحة �ض����يئة كحادت 
طوي����اًل.. اإمييلي ديكن�ض����ون منعزلة، تعي�س 
وحي����دة � كم����ا قلن����ا� وله����ذا متظه����ر وا�ض����ح 
يف ق�ض����ائدها. ويب����دو يف الق����راءة العميقة 
باأنه����ا، ال ت�ض����عر مب����ا منحت����ه لنا الق����راءة... 
اأي الفرداني����ة، واالكتف����اء باحلوار مع الذات 
والذهاب ابع����د من ذلك، عندما تتخّيل مكانها 

�ضاجًا باحلركة، ال بل، هناك من يق�ضدها.
الري����ح طرق����ت الباب مثل رج����ل متعب/ واأنا 
مل�ضيقة اأحببت بجراأة : ادخل./ فدخل بيتي 

عندها 
�ضيف عجول بال اأقدام..

***********

زارين، �ض����اكنًا، متنق����اًل،/ وم����ن ث����م كرج����ل 
خجول/ طرق مرة اأخرى/ لقد كانت زوبعة/ 

واأ�ضبحت وحيدة، مرة اأخرى �س 82.//
هذه ق�ض����يدة خماتلة وهادئة، تقول ما ت�ضعر 
به يف كل حلظة و�ض����ط ف�ض����اء الريف، حيث 
اله����واء اأو الو�ض����ف، فهي را�ض����ية بوحدتها 
ال اأح����د يزوره����ا، وهي �ض����عيدة بذل����ك، لكنها 
خمياله����ا يلتق����ط م����ا يج����ري اأو يح����دث يف 
ف�ض����اء الريف ويعيد اإنتاجه �ض����ورًا يف�ض����ي 
بها وبالن�س نحو تبدالت قد ح�ض����لت، وهي 

غري ذلك حتلم مثلما قلنا اأن يزورها رجل ما، 
لك����ن ال يتحق����ق هذا بل يغزوه����ا ريح، تطرق 
بابه����ا، لكن طرقتها ت�ض����به �ض����ربة رجل على 
باب يعرف من �ض����يفتحه له. وتنتج �ضرديتها 
الب�ضيطة ال�ضفافة وتتخّيل الريح رجاًل متعبًا 
وهي م�ض����يفته لذا اأجابت على نقرته للباب: 

ادخل..
تعرف املراأة الوحي����دة يف بيتها باأنها تعي�س 
حلظة وهو جميل، يولد لها نوعًا من طماأنينة 

مثل احللم، لكنها اكت�ضفت باأنه �ضيف عجول، 
بال اأقدام وم�ضتحيل اأن تقدم له مقعدًا، فهو ال 

عظم فيه لريبطه.
ه����ذا ن�����س منف����رد بطبيعت����ه ال�ض����ردية، ل����ذا 
ذهبت م����ع احلكاي����ة حتى اللحظ����ة االأخرية، 
حي����ث اأدرك����ت باأن����ه كرج����ل خج����ول، ط����رق 
زوبعة"وتال�ض����ى  كان����ت  اأخرى"لق����د  م����رة 
حلمه����ا وتعطلت ت�ض����وراتها ع����ن الذي طرق 
الباب"لق����د اأ�ض����بحت وحي����دة، م����رة اأخرى، 
يف ق�ض����وة، ووح�ض����ة العزل����ة، فه����ي ع����ادت 
لوحدته����ا م����رة اأخ����رى. اخل����وف من اأ�ض����ياء 
كث����رية، جمهولة، وغام�ض����ة، ال تعرفها لكنها 
متيقن����ة م����ن كونها يف م����كان م����ا. ذهبت اىل 
خ����ارج املدين����ة، واختارت الريف، لت�ض����تعيد 
حلظة البدء الفردو�ضية وترت�ضي بالذي هي 
في����ه، تقراأ ما ترى وتعيد اإنتاجه �ض����عرًا. لكن 
امل����وت هو احلا�ض����ر املاثل يف كل م����كان، انه 
هاج�س مريب وتكرر ح�ض����وره مرات عديدة 
يف ق�ض����ائدها مث����ال ذلك رق����م 16، و19، 33 

وغريها.
لك����ن معاي�ض����تها للم����وت كح�ض����ور مل يعط����ل 
اأحالمه����ا وطموحه����ا بالبق����اء لق����د اخت����ارت 
عزلته����ا واعت����ادت على ه����دوء مل يعرفه كائن 
اآخ����ر. اأنه����ا امراأة حامل����ة، كي تعط����ي حياتها 
م����ررًا، وق�ض����ائدها اأحالم����ًا م����ن ن����وع اآخر، 
مرن����ة، �ض����فافة، ويج����ب اأن تك����ون هك����ذا يف 
الري����ف. الأنه����ا ممتلكة طاقة تخلي����ق االأحالم 
وكاأنه����ا  اأحيان����ًا  تب����ّدت  ل����ذا  والتخي����الت، 
كائن م����ن كائن����ات العتب����ات االأوىل. الريف، 
احلدائ����ق، الطبيعة رموز / اأحالم، ارت�ض����ت 
بها، وتعاي�ض����ت مع فردو�����س جديد، خطيئته 

الوحيدة كتابة ال�ضعر.
اإمييلي ديكن�ض����ون �ض����اعرة مهمة، تلتقط ظل 
ال�ض����عر وت�ض����ونه يف عمق الن�����س، وتعطيه 
من روحها �ض����فاء ظالل ال�ضعر، ومن ذاكرتها 
م����ا تبقى فيها من طفولة. ق�ض����ائدها تخّيالت 
و�ض����ور، هي الت����ي اأرادت اإ�ض����راكنا بها وكنا 
�ضعداء بالذي ارت�ضاه ن�ضري فليح الأنه جنح 
كثريًا يف الذي اأنتجه، و�ض����ار و�ضيطًا مثلما 

اعتدنا عليه يف ترجمته لل�ضعر. 
*************

وحا�ض����ر،  متخي����ل  م�ض����تدعى،  الفردو�����س 
�ض����ورها رب����ة تدنو اإليه����ا، تلتقطه����ا، لتخلق 
فردو�ض����ها ال�ض����عري، وهي تعرف كيف تردد 
�ض����وتها وتلتقط����ه ثاني����ة، وتتعاي�����س مع����ه، 
وكاأن����ه متثيل ل����كل االإيقاع����ات املوجودة يف 
الغاب����ة التي هربت اإليها كحي����اة بدئية كل ما 
فيه����ا اأ�ض����اطري // )اأت����ذوق خم����رًا، مل يخمر 
ق����ط / من اأباريق مر�ض����عة باللوؤلوؤ / لي�ض����ت 
كل ثم����ار فرانكف����ورت / تنت����ج كح����واًل كه����ذا 
/ اأنا عا�ض����قة اله����واء / وثمة الن����دى / اأدور 
عر ليلي ال�ض����يف النهائي����ة / يف حانات من 
زرق����ة مذابة / عندم����ا يخرج ال�ض����ادة النحلة 
املخم����ورة / خ����ارج ب����اب اخل�ض����ب / عندم����ا 
ترف�����س الفرا�ض����ات جرعاتها �ض����وف ا�ض����رب 

اأكر / حتى يوؤرجح املالئكة قبعاتهم.
اىل  القدي�ض����ون  ويه����رع   / بالثل����ج  املغط����اة 
النواف����ذ / ل����ريوا اىل املدمن����ة ال�ض����غرية / 

قادحة من"مانزانيلال �س 79.
الوح����دة / العزل����ة يغذي����ان ال����روح بال�ض����عر 
فيه����ا  تلتق����ط  والتاأم����ل والغن����اء يف حلظ����ة 
ا�ضوات الغابة ال�ض����اجة باحلنني ل�ضيء هو 
االأخر البعيد، القريب، الغائب، احلا�ضر، لقد 
اأخت�ض����رهم ال�ض����عر / ومن ثم كرجل خجول 
/ ط����رق م����رة اأخ����رى / لق����د كان����ت زوبعة / 

واأ�ضبحت وحيدة مرة اأخرى �س 83//.

    �ض���بق اأن �ض���اهدت م�ض���رحية رائع���ة لالأمريكي"ولي���م 
لو�ضي"من �ضخ�س واحد، تعتمد حياة ال�ضاعرة االأمريكية 
اإمييل���ي ديكن�ض���ون ع���ر ق�ض���ائدها، يومياتها ور�ض���ائلها 
 The Belle of متوف���رة يف اليوتي���وب حتت عن���وان(
 A"واالآن يف ال�ضينما فيلم"عاطفة هادئة .)Amherst
 Terence االنكليزي  للمخ���رج    Quiet Passion
كما  هادئة  ديكن�ضون  عاطفة  تَر  امل�ضرحية مل   .Davies
راآها الفيلم، بل حاولت اأن تبعث الدراما الداخلية باملَنلوغ 
امل�ض���ّوت، وه���و م���ا تتطلب���ه دراما امل�ض���رح، حي���ث تبدو 
ال�ضاعرة يف عزلة رومانتيكية معهودة لدى املراأة. تقنيات 
ال�ض���ينما ميكن اأن تريك الدراما الداخلية حتى يف حلظات 
ال�ض���مت، فثم���ة كثافة وعم���ق عاطفيان يحيطان حوا�ض���ك 
جميع���ًا، وه���ي خ�ض���ائ�س عاطفة تليق ب�ض���اعرة خال�ض���ة 
لل�ض���عر ب�ض���ورة فري���دة كديكن�ض���ون، فيعر�ض���ها املخرج 
مفك���رة ح���رة ال تخل���و م���ن دعاب���ة، واإذا كان معرتكه���ا مع 
املحي���ط داخليًا هادئًا، اإال اأنه �ض���ائت مع احلياة والكون؛ 
وحي���دة يف عامله���ا اخلا�س، مل تغادر بي���ت العائلة الريفي 

)حت���ى اأنها مل تغادر غرفتها يف مرحل���ة حياتها االأخرية(، 
م���ع اأن عالقته���ا بالعائل���ة بالغ���ة احلميمي���ة، مل تت���زوج، 
وكان���ت يف غنى عن امل�ض���اركة االجتماعية. تكتب ال�ض���عر 
على طاولة �ض���غرية يف الركن، وال تطمع بن�ض���ره. ت�ض���ع 
ب�ض���عة ق�ض���ائد يف ملزمة ورق، تخيطها ككرا�س وتوزعه 
على معارفها. هذا خيارها، وهو خيار ال بد اأن ينحدر اإىل 

حياة اأ�ضى ومرارة.
    و�ض���ع املخ���رج الفيل���م يف ث���الث مراحل متوا�ض���لة من 
 ،Emma Bell دون فوا�ضل؛ مطلع ال�ضباب مع املمثلة
ومرحلة الن�ض���ج، ومرحلة االنحدار ال�ضحي والعقلي مع 
املمثل���ة Cynthia Nixon التي انفردت بالدور حتى 
النهاية. هناك ق�ض���ائد يف كل ثنية من الفيلم تحُقراأ ب�ض���وت 
املمثلة، حتى لي�ض���يع ال�ض���عر كالرائحة؛ ق�ض���ائد ق�ض���رية 
اأحد  البيت ب�ض���ارحة ال  stanzas، تنته���ي اجلمل���ة يف 
يع���رف مغزاها، وتتطل���ع اأبدًا اإىل حم���اور كرى كاملوت، 
احل���ب، واالأبدي���ة، وه���ي تطلعات ال�ض���اعر الكب���ري. ومع 
العزلة واالأ�ض���ى وهذا االرتباط امل�ض���يمي بال�ض���عر يرتفع 
الت�ض���اوؤل االأب���دي: مل ه���ذا االرتباط القدري ب���ني املوهبة 

ال�ضعرية الكبرية وبني حميط االأ�ضى الداخلي؟ 
    عا�ض���ت اإمييلي ديكن�ض���ون يف منت�ض���ف القرن التا�ض���ع 
ع�ضر )30 ��� 1886(. يف مطلع �ضبابها اأحُخرجت من املدر�ضة 
الداخلية ب�ضبب ت�ضككها الديني، وعادت اإىل دفء العائلة؛ 
االأب واالأم، واالأخ وزوجت���ه، واالأخ���ت. الكامرة تكاد تظل 
حبي�ض���ة هذا البيت على امتداد �ض���اعتني )اأو 37 �ض���نة من 
عم���ر ديكن�ض���ون(، ولكن���ك ال ت�ض���عر بذلك، بفع���ل الغنائية 
يف كل �ض���يء؛ حركة الكامريا، االإ�ض���اءة، االأزهار، وتدفق 

الق�ضائد.
    كانت ديكن�ض���ون غزيرة الكتابة لل�ضعر، ولكنها مل تن�ضر 
يف حياتها اإال ب�ض���عة ق�ضائد من جمموع ما يقارب 1800 
ق�ض���يدة، وم���ا من اأح���د على معرف���ة بذلك، حتى اكت�ض���فت 
اأختها ال�ضغرى"الفنيا"بعد موتها بقليل اخلزين ال�ضعري 
الكب���ري. اأول جمموع���ة ل�ض���عرها نحُ�ض���رت اأول م���رة ع���ام 
1890. ق�ض���يدتها، التي كانت ترتكه���ا دون عنوان، مبنية 
على نظام"ال�ض���تانزا"، اإال اأنها كانت تت�ض���رف بحرية يف 
التقفية. مل تكن طبيعة ق�ض���يدتها ماألوفة يف زمنها، ولذلك 
حورت بع�س ق�ض���ائدها من ِقبل النا�ض���رين لتالئم العرف 

ال�ضائد.

عاطفة هادئة

إيميلي ديكنس��ون.. العزلة وابتكار 
فردوس الشعر

استطاع الش��اعر نصري فليح، ترجمة قصائد للش��اعرة إميييل ديكنسون وجعلها 

قريب��ة إلينا ومعروفة يف محيطنا العريب أكث�ر مام توفر لها من فضاء يف وطنها. 

وما ترجمه الش��اعر نصري نجح يف الوصول إلينا وكأنه أعاد خلق قصائدها بشكل 

جديد، هذا ما تش��عر به ونحن نقرأ لشاعر ومرتجم متميز، وتأكد هذا يل عندما 

انتهيت من قراءة ديوان األكمة والحجر. ضم قصائد لثالثة شعراء هم :

كل األفالم التي تعرضت لِسري الشعراء 

رأيتها تنطوي عىل مادة شعرية: عن  الشاعر 

كيتس )نجم ميضء(، كولريج )بنداميونيوم(، 

بايرون )بايرون(، أليوت )توم وفيف(، ديالن 

توماس )حافة الحب(، سيليفيا بالث )سيليفيا(، 

لوركا)رماد قليل(، نريودا )ساعي الربيد(، 

غينزبريغ )عواء(، وأخريًا عن إميييل ديكنسون 

)عاطفة هادئة(، وبابلو نريودا )نريودا( من جديد. 

ولذا يبدو يل حصاد املتعة بالغ الوفرة.

    ففي السينام تتمتع بفن الفوتوغراف والرسم، 

وبفن املوسيقى، وتستوحي املرسح واألوبرا، 

وال تفتقد األدب يف الشعر والحكاية. وامللفت 

للنظر أن شخصية الشاعر تتامهى مع شخصية 

املمثل بصورة تستحوذ عىل الذاكرة متامًا، فام 

أن تقرأ كتابًا عنه، أو قصيدة له، حتى يرتاءى 

املمثل بصورة حاسمة، خاصة إذا ما كان الشاعر 

ينتسب ملرحلة ما قبل الفوتوغراف. وال تعرف 

إذا ما كانت هذه الحالة نافعة أو ضارة.
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لني ��  خ���ر اأدوارًا خا�ض���ة لكّتابن���ا املف�ضَّ اإنن���ا مني���ل الأن ندَّ
اإدغ���ار اأالن بو الكئيب، مارك توين التهّكمي، ولت ويتمان 
اجلن�ض���ي العارف باأمور الدنيا �� و نقاوم اأي دليل يناق�س 

ال�ضور العزيزة التي لدينا عنهم.
واإمييل���ي ديكن�ض���ون يف ه���ذه الكوكب���ة من االأدب���اء، هي 
العان����س املحرومة م���ن احلبيب، املنعزل���ة يف منزل اأبيها 
يف َم���ني �ض���رتيت )ال�ض���ارع الرئي�س( يف بلدة اأمهر�ض���ت، 
مبا�ضو�ضو�ضت�س. و نحن نفرت�س اأن الهوى العظيم الذي 
وراء ق�ض���ائدها العاطفي���ة كان ل���ه و ال بد اإله���ام مكافئ له 
يف عظمته، �ض���واء كان تخيليًا، اأو فوق ب�ض���ري، اأو اإلهيًا. 
وال�ض���اهد على اأن �ض���رية حب ديكن�ضون كانت عادية، ذات 
اإغراءات وخيبات اأمل عادية، ال يتفق والفاتورة متامًا. و 
قد بدا منفاها يف مني �ضرتيت جزءًا �ضروريًا من اأ�ضطورة 
ديكن�ضون، �ض���روريًا جدًا يف الواقع بحيث اأن املعلومات 
املعاك�ض���ة ����� الت���ي جنده���ا ترتاكم موؤخ���رًا �� ق���د جرى يف 

الغالب التقليل من اأهميتها اأو جتاهلها. 
عَي���ت مابيل لومي����س تود،  فعل���ى �ض���بيل املث���ال، حينم���ا دحُ
الزوج���ة املوهوب���ة املتدفق���ة بالن�ض���اط و احليوي���ة لعامل 
الفل���ك بكلي���ة اأهر�ض���ت ديفيد ت���ود، للع���زف عل���ى البيانو 
م���ن اأجل ديكن�ض���ون واأختها، االأ�ض���غر، الفينيا، يف �ض���هر 
ِفاًل من زوج���ة اأخيهما،  ���ت حتذي���رًا جمحُ اأيل���ول 1882، تلقَّ
�ض���وزان ديكن�ض���ون، املجاورة لهما. فقد اأبلغتها �ض���وزان 
ب���اأن االأختني العان�ض���ني"ال تعرفان �ض���يئًا ع���ن االأخالق"، 
واأ�ض���افت عاب�ض���ًة"لقد ذهبتحُ م���رًة اإىل هن���اك، ويف غرفة 

اال�ضتقبال وجدتحُ اإمييلي م�ضتلقيًة بني ذراعي رجل".
واملفرت����س االآن عل���ى نط���اق وا�ض���ع اأن ذل���ك الرج���ل كان 
القا�ض���ي اأوتي�س ل���ورد، وهو اأرمل من جي���ل اأبيها، الذي 
اقرتح على ديكن�ض���ون الزواج متاأخرًا يف حياته وحياتها 
)فقد ماتت هي يف عام 1886 وعمرها 56 عامًا( فرف�ض���ت 
طلبه ب�ض���كٍل موؤث���ر. وعلى كل ح���ال، فاإن الفك���رة املتعلقة 
بو�ضع اإمييلي ديكن�ض���ون يف غرفة اال�ضتقبال غريبة جدًا 
على ت�ض���ورنا عنها، بحيث اأن موعده���ا اخلريفي ذاك مع 

القا�ضي مل يحُ�ضبح اأبدًا جزءًا من املوروث املتداَول عنها.
اإن اكت�ض���اف ديكن�ض���ون مل يكن عليها اأن تنتظر حتى تبلغ 
اخَل���َرف لتج���رب بع�س م�ض���ّرات ال�ض���حبة الرومان�ض���ية 
االعتيادي���ة ق���د غا�س بعيدًا كحجر، اأي�ض���ًا. و مل ينجم اأي 
متّوج يف هذا االإطار عن مقالٍة درا�ض���ية نوق�ضت على نحٍو 

حري�س عنوانها"التفكري مو�ضيقيًا، الكتابة ب�ضكٍل توّقعي 
: معلومات جديدة من �ض���رية حياة اإمييلي ديكن�ضون"، و 
ن�ضرتها New English Quarterly موؤخرًا. وقد 
ذك���رت املوؤلف���ة، كارول َدمي���ون اأندروز، اأنه���ا كانت تتتبَّع 
تاري���خ اأ�ض���رٍة ما من اأ�ض���الفها من اآل بينيم���ان حني عرت 
م�ض���ادفًة على مدخلني يتَّ�ضمان باخلداع يف يوميات األيزا 
هوت���ون بينيم���ان، وه���ي معلم���ة مو�ض���يقى كان���ت تعطي 

درو�ضًا يف البيانو يف اأمهر�ضت. 
يقول املدخل االأول يف جزٍء منه اإنها بداأتحُ تعليم املو�ضيقى 
ال�ض���وتية وب���االآالت حني كان���تحُ يف �ض���ن 16. وكانت من 
تلميذاتها االأوائل اأمييلي ديكن�ضون وكانت يف الثامنة من 
عمره���ا. ثم تتحدث اأندروز عن د. جورج غولد الذي كانت 
اإمييلي على ارتباٍط به حني كان يف الكلية و رف�ضه اأبوها 

لكونه فقريًا م�ضكينًا، فتحطم قلب اإمييلي امل�ضكني.
وا�ض���م جورج غولد لي�س جديدًا على دار�ض���ي ديكن�ضون. 
فهو، باعتباره متخرجًا من كلية اأمهر�ض���ت يف عام 1850 
و�ض���ديقاحُ حميم���ًا الأخ���ي ديكن�ض���ون، اأو�ض���ن، فقد جرى 
تعريف���ه طوي���اًل كج���زٍء م���ن الدائ���رة االجتماعي���ة الفتية 
الإمييلي ديكن�ض���ون. ويف كتاب برين���دا وينابل اجلديد،  
)احلرارة البي�ضاء: �ضداقة اإمييلي ديكن�ضون وتوما�س 
وينتَورث هيغين�ض���ون(، يقوم بدور �ض���غري كواحد من 
فتهم كم���ا يب���دو بع�س  االأ�ض���دقاء ال�ض���باب"الذين �ض���وَّ
نتاجه���ا املبكر"قب���ل اأن جت���د يف �ض���خ�س هيغين�ض���ون 

م�ضت�ضارًا اأكر ثقافًة.  
ويف احلقيق���ة، ف���اإن اإمكاني���ة اأن يكون غول���د اأكر من 
�ض���ديق لي����س باالأم���ر اجلديد، اأي�ض���ًا �� لك���ن ذلك، كما 
تبنّي اأندروز، لقَي ا�ضتقبااًل باردًا ب�ضكٍل ملحوظ. و ال 
عي اأندروز باأنها اأول من يزعم اأن غولد كان ع�ضيق  تدَّ
ديكن�ض���ون ال�ض���ري. فقد ن�ض���رت ال�ض���اعرة الي�ضارية 
جينيفي���ف تاغ���ارد، امل�ض���هورة باأ�ض���عارها ال�ض���عبية 
اأيام الك�ض���اد العظيم، �ض���رية حي���اة مكتوبة بطريقة 
حيوي���ة الإمييل���ي ديكن�ض���ون يف ع���ام 1930 بع���د 
تعليمه���ا ملدة �ض���نة يف مونت هولي���وك، الكلية االأم 
لديكن�ض���ون. وقد اكت�ضفت تاغارد ما دعته ب�"ر�ضالة 
غرامية خمَتَل�ض���ة"، )من النوع اخلايل من االأ�ضماء 
ع���ادًة(،  بعثته���ا ديكن�ض���ون يف ع���ام 1850، تدعو 
فيها �ضخ�ض���ًا ما"ملالقاتي عند �ضروق ال�ضم�س، اأو 

الغروب، اأو اليوم االأول من ال�ض���هر". و افرت�س دار�ضون 
الحق���ون اأن جورج غولد كان املت�ض���ّلم املحتمل. وعلى كل 
ح���ال، ف���اإن تاغارد اأن�ض���اأت حكايته���ا حول عالق���ة اإمييلي 
وغول���د الغرامية الفتية، ملقيًة باللوم يف ف�ض���خ االرتباط 
ال���ذي بينهما على اأبيها، لكنها تعزو ذلك اإىل دافع خمتلف، 
داف���ع اأك���ر ان�ض���جامًا م���ع طريقته���ا اخلا�ض���ة باالأولوية 

.proto- feminist  االأنثوية
فل���م يكن الداف���ع اأن غولد كان فقريًا، كم���ا توؤكد تاغارد. و 
اإمن���ا اأراد اإدوارد ديكن�ض���ون اإمييل���ي لنف�ض���ه. وكان طلبه 
م���ن اأمييل���ي اأن تع���زف على البيانو"و�ض���يلة م���ن  اإدوارد 
الإرج���اع اإمييلي عندما هربت". وعندما ات�ض���ح، يف حفلة 
تخ���رج يف عام 1850، اأن اإمييلي وغول���د كانا على عالقة 
ح���ب، اأعلن"اأن العالقة يجب اأن تنتهي". و قد راأت تاغارد 
اأن اإمييل���ي وج���ورج ا�ض���تمرا يتقابالن رغ���م ذلك احلظر، 
يلتقي���ان �ض���رًا يف فيالدلفيا 

ونيويورك باالإ�ضافة اإىل اأمهر�ضت حتى االنفكاك النهائي 
ب لل���وزارة، و  يف ع���ام 1862، ح���ني كان ج���ورج قد ت���درَّ

تزوج وا�ضتقر يف ور�ضي�ضرَت.
اإن م���ن املحُجف���ل حق���ًا اأن يع���ود الواح���د اإىل كت���اب تاغارد 
املن�ض���ي تقريب���ًا ويج���د �ض���واهد كث���رية يف حكايته���ا عن 
العا�ض���قني املنحو�ض���ني. وهي تقتب�س من م�ضادر عديدة، 
ب�ض���منها �ض���ديق الأخت اإمييلي، الفينيا، اأكدت التفا�ضيل 
ق ق�ض���تها، يا  االأ�ضا�ض���ية للعالق���ة. وهكذا، فلماذا مل تحُ�ض���دَّ
تحُرى؟ اإنها، مرًة اأخرى، ال�ضورة ال�ضائعة عن حياة العزلة 
يف بيت اأبيها، وامل�ضاعي التي بذلها العديد من االأ�ضخا�س 

الحقًا الإخفاء ذلك.
وهن���اك املزيد بالن�ض���بة لهذه احلكاية، مب���ا يف ذلك بع�س 
ال�ض���واهد املقنعة على اأن ثالث ر�ضائل حب غام�ضة كتبتها 
ديكن�ض���ون كم�ضودات يف اأواخر خم�ضينات القرن التا�ضع 
ع�ض���ر �� وهي ن�ض���و�س انفعالية، ومّت�ض���مة باإيذاء الذات، 
وغنائي���ة الطابع اأحُ�ض���رَي اإليها ب�"ر�ض���ائل ال�ض���يد"و 
نِونت  املق�ض���ود بذل���ك مت�ض���ّلمها املجهول �� وق���د عحُ
فعلي���ًا اإىل غول���د. و بع���د م���وت ديكن�ض���ون، بداأت 
مابل ت���ود بجمع ر�ض���ائلها لغر�س الن�ض���ر و كتبت 
اإىل غولد، ال���ذي رّد باأنه كان���ت لديه"حزمة عزيزة 
من ر�ض���ائل اإمييلي حمفوظة بقد�ض���يٍة يف �ضندوق 
�ض���غري... و الت���ي اختف���ت قب���ل 15 عام���ًا بطريق���ة 

غام�ضة".
و اإذا كان���ت هن���اك مفاجاأة يف هذا كل���ه، فهي مفاجاأة 
اعتيادية. اإذ يت�ض���ح اأن اإمييلي ديكن�ض���ون كان لديها 
نوع من ذلك التورط الرومان�ض���ي و خيبة االأمل الذي 
لدى الكثري من ال�ضباب. فهم يجدون �ضخ�ضًا ما اأني�ضًا 
لطيفًا؛ و يتبادلون الهدايا والوعود؛ فيتدخل اآباوؤهم 
اأو اأمهاتهم الأ�ضباب متنوعة مقبولة وغري مقبولة. فاإذا 
ما الحت مثل هذه العادية بطريقة اأو باأخرى من حتت 
جالل واحد من ال�ض���عراء العظام فذلك رمبا هو ال�ضبب 
يف اأن ه���ذا التح���دي االأخ���ري اأي�ض���ًا ل�ض���ورة اإمييل���ي 
املعزول���ة قد ن���ال القليل جدًا م���ن االنتباه. فوااأ�ض���فاه، 
لي����س هناك من �ض���يٍء غام����س اأو روحاين هن���ا عدا ما 
نته اإمييلي ديكن�ضون، يف ر�ضائلها الرائعة، عن خيبة  كوَّ

اأملها االإن�ضانية الكاملة.     
 Slat / عن

من بني األفّي ق�ض���يدة �ض���عر كتبتها �ض���رًا، من 
دون لفت اأنظار اأفراد عائلتها، ن�ضرت ال�ضاعرة 
االأمريكية اإمييلي ديكن�ضون »1830- 1886« 
يف حياتها اإحدى ع�ض���رة ق�ضيدة ما زال حتى 
االآن ال يع���رف �ض���بب اختياره���ا دون غريها، 
لك���ن ديكن�ض���ون اأو�ض���دت بابها لتن�ض���م اإىل 
اأولئك االأدباء الذين ا�ض���تهروا بفر�ض���هم على 
اأنف�ضهم اإقامة اأبدية يف العزلة اأمثال: جريوم 
�ض���النجر وه���ري دارج���ر، حيث اإنه���ا كانت 
تكل���م، ولف���رتات طويل���ة، اأف���راد عائلته���ا من 
خلف الباب املمتثل كحار�س ملزاجها املتقلب.

ورغ���م تفوقه���ا الدرا�ض���ي، اإال اأن ديكن�ض���ون 
تخت���ار مب���ا ال يقب���ل املناق�ض���ة من االأه���ل اأو 
االأ�ضاتذة ترك تعليمها كليًا، كما اأنها مل ت�ضارك 
يف املنا�ضبات االجتماعية اأو الدينية بل كانت 
من اأ�ضد املحاربني لهذه الروابط، لكنها كانت 
ه�ض���ة جت���اه والدته���ا خا�ض���ة بعد اإ�ض���ابتها 
مبر�س األزمها الفرا�س، فو�ض���عت ديكن�ضون 
نف�ضها مو�ض���ع املرافق واملمر�ضة لها تتناوب 
يف ذلك مع اأخته���ا ليفينيا، التي كانت مبثابة 
ال�ض���ديقة وبئرًا الأ�ض���رارها، ما كان يتيح لها 

الكتابة وممار�ضة بع�س الهوايات االأخرى.
كان ثمة كّوة �ضرّية يف حياة ديكن�ضون تطري 
من خاللها ر�ض���ائلها اإىل �ض���ديقات واأ�ضدقاء 
وع�ّضاق حتى، كما لو اأنها اأرادت بذلك اأن ترى 
نف�ض���ها من خالل االآخر، وخلو�س االإح�ضا�س 
مب�ض���اعر احل���ب وال�ض���داقة خا�ض���ة واأنه���ا 
فق���دت �ض���ديقتها الوحي���دة �ض���وزان غل���رت 
بزواجه���ا من �ض���قيقها، وكذلك م���وت اأوتي�س 
فيليب�س لورد ال���ذي كان من املمكن اأن تنتهي 
مرا�ض���التهما بعالقة حب كانت �ضتخرجها من 
عزلتها وتعطي لق�ضائدها بعدًا عاطفيًا عو�ضًا 

عن م�ضاعر االنعزالية العالية.
بعد وفاة والدته���ا اعتكفت مع اأختها يف بيِت 
العائل���ة وحيدت���ني م���ن دون زواج، وباح���ت 
الأخته���ا ع���ن تل���ك الر�ض���ائل، بع���د اأن اأخ���ذت 
العهد منها على اإحراقها عند وفاتها، وهذا ما 
حتقق بالفعل، فبعد اإ�ضابة ديكن�ضون بالف�ضل 
الكل���وي ووفاتها اإث���ر م�ض���اعفات مل متهلها، 
قامت ليفينيا باإحراق مئات الر�ضائل من دون 
اأن تدري باأنها ت�ض���طب تاريخًا مهمًا من حياة 
اأخته���ا الذي كان �ض���يمّكن النقاد والدار�ض���ني 
م���ن العثور عل���ى مفاتي���ح لرموز ق�ض���ائدها، 
والوق���وف عل���ى جانب مه���م من �ضخ�ض���يتها 

غريبة االأطوار.
ومبح�س امل�ض���ادفة تع���ر ليفيني���ا يف غرفة 
اأختها على ما يزيد على األفي ق�ضيدة �ضعرية، 
ال تدري كيف ومتى كتبتها، لتقرر مب�ض���اعدة 
اأ�ض���دقاء على ن�ض���رها يف جملدات منف�ض���لة، 
وم���ا اإن �ض���درت الطبع���ة االأوىل منه���ا حت���ى 
م���ن  واح���دة  ديكن�ض���ون  اإمييل���ي  اأ�ض���بحت 
اأ�ض���هر �ض���عراء اأم���ريكا واأكره���م تاأث���ريًا يف 
ال�ض���عر االأمريك���ي والعاملي على م���دى القرن 
الع�ض���رين، وظل���ت كتبه���ا على قائم���ة االأكر 
مبيع���ًا، وتناول���ت املناهج الدرا�ض���ية اأعمالها 

من التعليم االأ�ضا�س اإىل اجلامعي.
روب���ريت  الناق���د  يق���ول  ذل���ك  وع���ن 
�ضبيلر:"حل�ض���ن احلظ ال حاجة لتاأكيد �ضهرة 
يب���دون  النق���اد  معظ���م  ديكن�ض���ون،  اإمييل���ي 

متفق���ني على اأنها تقف رمبا م���ع ويتمان على 
قمة االإجن���ازات االأمريكية يف ال�ض���عر، واأنها 
اأعظم �ض���اعرة بني الن�ض���اء، كان مالذها مالذًا 
اإىل املطل���ق، لقد اأ�ض���بحت واحدة م���ن اأعظم 
ال�ض���اعرات  واأعظ���م  التاري���خ  يف  ال�ض���عراء 

جميعهن دون اأن تتحرك من حديقتها".

نقلت اأ�ض���عار اإمييلي ديكن�ض���ون اإىل العربية 
يف طبعات عدي���دة، ت�ض���ّنى يل موؤخرًا قراءة 
اإحداه���ا، وهي للمرتج���م وال�ض���اعر العراقي 
ن�ض���ري فلي���ح يف كتاب���ه ال�ض���ادر ع���ن ال���دار 
العربية للعلوم نا�ضرون »اإمييلي ديكن�ضون..
خمتارات �ض���عرية ودرا�ضات نقدية"ت�ضم 54 
ق�ض���يدة لل�ض���اعرة، باالإ�ض���افة اإىل ترجمت���ه 
بع����س درا�ض���ات النق���اد املهمة الت���ي تناولت 
�ض���عرها منهم: لديفي���د راتلج، دي���ن جيم�س، 
وم���ن  كاي�ض���ي،  هيل���ني  كام���ريون،  �ض���ارون 

ق�ضائد الكتاب نقراأ:
واأنا  متعب/    مثل رجل  الباب  "الريح طرقت 
كم�ض���يفة اأجبت بجراأة: ادخ���ل/   فدخل بيتي 
عندها �ض���يف عج���ول بال اق���دام/   اأن تقّدم له 
مقع���دًا كان اأم���رًا م�ض���تحياًل/   كت�ض���ليم اأريكة 
اإىل اله���واء/   ال عظ���م فيه لريبط���ه/   وحديثه 
كان كاندف���اع الكث���ري من الطي���ور املطنطنة/   
دفع���ة واح���دة، من �ض���جرية علوي���ة/   عالمته 
ه���ي االنتف���اخ/   اأ�ض���ابعه اأطلق���ت بينم���ا كان 
يعر مو�ض���يقى/   كنغم���ات تنفخ راع�ض���ة يف 
زجاج/   زارين �ض���اكنًا متنقاًل/   ومن ثم كرجل 
خجول/   طرق مرة اأخرى/   لقد كانت زوبعة/   

واأ�ضبحت وحيدة، مرة اأخرى".
عن / االحتاد االماراتية

أيميلي ديكنسون.. في غرامياتها 
السرّية

عاصفة  ديكنس��ون..  إيميل��ي 
خجولة ضربت بوابة الشعر



ترجمة: نصير فليح

ولدت اإمييلي ديكن�ض����ون يف بلدة )اأمر�ض����ت( 
يف والي����ة )ما�ضت�ضيو�ض�����س( يف العا�ض����ر من 
دي�ض����مر/ كان����ون االأول ع����ام 1830. دخلت 
كلية )اأمر�ض����ت( ع����ام 1840 واأنهت درا�ض����تها 
عام 1847 ثم دخلت يف ال�ضنة نف�ضها مدر�ضة 
الالهوت يف )ماونت هوليوك(، لزمت منزلها 
منذ عام 1854 وبداأت عزلتها عام 1862، ومل 
يع����رف ما اإذا كان انزواوؤها ناجمًا عن ف�ض����لها 

يف عالقاتها العاطفية اأم ال.
واأ�ض����عارها  ال�ض����رف  قواع����د  عل����ى  مت����ردت 
التنطب����ق على قواعد النظ����م -وقد اأرادت هي 
ذل����ك-. كان عامل النف�س عامله����ا االأثري.. كتبت 
وحتدثت عن املوت واحلياة االأخرى..ومتيز 
�ضعرها باملعاين امل�ضمرة واالإ�ضارات الرمزية 
واالأ�ض����لوب املخت�ض����ر �ض����ديد التف����رد. تركت 
اإمييلي ديكن�ض����ون ع����ددًا كبريًا من الق�ض����ائد 
مل تن�ض����ر منها يف حياتها اإال ع����ددًا قلياًل جدًا. 
ظهرت اأول جمموعة من الق�ضائد لها يف �ضهر 
نوفم����ر/ ت�ض����رين الث����اين 1890، وتوال����ت 
الطبع����ات بعد ذل����ك، لكن مل تع����رف قيمتها اإال 
ابتداًء من عام 1924 عندما نحُ�ض����رت موؤلفاتها 

الكاملة.
كانت اآخر ر�ض����الة كتبتها يوم وفاتها بالذات، 
فق����د كتب����ت الأب����ن عمها:"لق����د نودي����ت"، كان 
ذل����ك يف اخلام�س ع�ض����ر من �ض����هر مايو/ اأيار 
1886، ودفنت يف الثامن ع�ض����ر منه يف حفل 
كبري، وقد حمل نع�ضها طالب كلية )اأمر�ضت(، 

.)1(

"حل�ضن احلظ ال حاجة لتاأكيد �ضهرة اإمييلي 
متفق����ني  يب����دون  النق����اد  معظ����م  ديكن�ض����ون، 
عل����ى اإنها تقف، رمب����ا م����ع )ويتمان(على قمة 
االإجنازات االأمريكية يف ال�ضعر، واإنها اأعظم 

�ضاعرة بني الن�ضاء")2(.
"كان مالذها مالذًا اإىل املطلق، لقد اأ�ض����بحت 
التاري����خ  يف  ال�ض����عراء  اأعظ����م  م����ن  واح����دة 
واأعظم ال�ض����اعرات جميعهن، دون اأن تتحرك 

من حديقتها")روبريت �ضبيلر( )3(.

)1(
 ، لأجل الجمال ُمتُّ

ولكن ما اإن اأُرقدُت في القبر
حتى كان اآخر، مات لأجل الحقيقة 

قد �ُشّجَي
في حجرة مجاورة.

ت�شاءل بهم�ٍس لماذا ف�شلُت،
الجمال"اأجبُت. "لأجل 

الحقيقة.الثنــان  لأجــل  "واأنــا 
واحد

نحن اأََخوان )5("قال.
وهكــذا، فــي لقــاء القريبيــن )6( 

ليلًة،
تحدثنا بين الحجرات،

حتى و�شل الطحلُب اإلى �شفاهنا
وغطى اأ�شماءنا.

)2(
لم اأ�شمع يوما كلمة )هروب(

دون دم اأ�شرع،
ترقب مفاجئ،

هيئة محلقة.
لم اأ�شمع يومًا برحابة ال�شجون

من جنود �شرعى
لكنني اأ�شد بطفولية على ق�شباني

فقط، لأخفق ثانية.

)3(
الروح تختار مجتمعها الخا�س

ثم تطبق الباب.
بالن�شبة )لمعظمها ال�شماوي(

ل تُعود حا�شرة.
بال حــراك - تلحــظ العربــات )7( 

تتوقف
عند بوابتها الخفي�شة

بال حراك - اإمبراطوٌر يركع
على ح�شيرتها.

عرفتها: من اأمة ف�شيحة
تختار واحداً

ثم تطبق م�شاريع انتباهها
كالحجر.

إيميلي ديكنسون .. ث�الث قص�ائ�د


