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�صارل بودلري 1821-1867 �صاعر وناقد فني فرن�صي. بداأ كتابة ق�صائده النرثية عام 1857 
عقب ن�صر ديوانه ازهار ال�صر، مدفوعا بالرغبة يف �صكل �صعري ميكنه ا�صتيعاب العديد من 
تناق�صات احلياة اليومية يف املدن الكربى حتى يقتن�ص يف �صباكه الوجه الن�صبي الهارب 

للجمال، وجد بودلري �صالته فيما كتبه الوزيو�ص بريتريان من باالدات نرثية م�صتوحاة من 
ترجمات الباالدات اال�صكتلندية واالملانية ايل الفرن�صية. والباالد هو الن�ص الذي ي�صبه املوال 

الق�ص�صي يف العربية وهو ال�صكل الذي ا�صتوحاه وردزورث وكولرييدج يف ثورتهما علي 
جمود الكال�صيكية.

ويف عام 1861 بداأ بودلري يف حماولة لتدقيق اقرتاحه اجلمايل وتنفيذه فكتب هذه الق�صائد 
التي متثل املدينة اأهم مالحمها، وتعد معينا ال ين�صب من النماذج واالحالم.

يعد بودلري من اأبرز �صعراء القرن التا�صع ع�صر ومن رموز احلداثة يف العامل.و لقد كان �صعر 
بودلري متقدما عن �صعر زمنه فلم يفهم جيدا اال بعد وفاته.

وكان ال�صاعر �صارل بودلري يري ان احلياة الباري�صية غنية باملو�صوعات ال�صعرية الرائعة، 
وهي الق�صائد التي ا�صيفت اىل ازهار ال�صر يف طبعته الثانية عام 1861 حتت عنوان لوحات 

باري�صية.
مل ين�صر ديوان �صاأم باري�ص يف حياة بودلري، وهو الديوان الذي مل يتحم�ص له غو�صتاف 

الن�صون و�صانت ـ بيف، هذا الديوان الذي اثر تاأثريا عارما يف االجيال الالحقة. حتيا تون�ص 
ويحيا االإ�صالم يوميات بودلري.

اأن تقراأ يوميات بودلري يعني اأن ترى احلياة بعني �صاعر حقيقي، يكتب كما يعي�ص ويعي�ص 
كما يكتب.. اأن ُت�صتلب بالتاأمالت والروؤى البكر التي ُقدر لها اأن ت�صلنا )على االأرجح( يف 

�صورة الدفق االأول، وذلك الأنها ُن�صرت بعد وفاة كاتبها بع�صرين عاما، ما يعني اأنه مل يتح له 
اأن ي�صذبها اأو يجري عليها عمليات جتميل.. يتبدى لنا بودلري يف هذه اليوميات )وكما ي�صفه 

مرتجمها اإىل العربية ال�صاعر التون�صي اآدم فتحي( كاأو�صح ما تكون الروؤية : يفكر وي�صك، 
يح�صم ويرتاجع، ينحاز ويتخلى، يهجم ويدافع، ميدح ويهجو، يقارع احلجة باحلجة، ويتخذ 
لنف�صه موقعا من كل ما حفل به ع�صره )بودلري عا�ص يف الفرتة ما بني عامي 1821 و 1867(، 

هذا الع�صر الذي ن�صح مبتغريات عدة، وعج باأ�صماء المعة يف الفكر والفل�صفة والعلوم 
واالأدب )فريدريك نيت�صه، هيجل، كانت، كارل مارك�ص، فكتور هوجو، فلوبري، اأوغ�صت كونت، 
داروين، �صوبنهاور.. الخ( ولعل هذا ما ي�صنع لهذه اليوميات اأهميتها التاريخية.. قد ن�صاطر 

بودلري اعجابه بـ )ادجار اآالن بو( اأو )اأوفيد( اأو )فاجرن(، وقد ال ن�صاطره �صخريته من فولتري 
وموليري وجورج �صاند، لكننا ن�صجل له اأنه مار�ص حريته يف قول مايريد )بل وفْعل ما ي�صاء( 

وم�صى، هو الذي يتحدث يف يومياته عن اأن الروح متر بحاالت تكاد تكون فوق الطبيعية، 
يتجلى اأثناءها عمق احلياة باأكمله يف اأي م�صهد يتاح للعني مهما كان عاديا.. ان النظر اإىل 
عمق احلياة هي مهمة ال�صاعر احلقيقي.. لكن ال�صاعر ال بد اأن يكون اإن�صانا قبل كل �صيء، 

مبا يحمله هذا االإن�صان بداخله من تناق�صات �صارخة : احلب والكراهية، ال�صدق والكذب، 
اخلوف واالقدام، النبل واخل�صة، الغمو�ص والو�صوح.. ان املواءمة بني ال�صرط ال�صعري 

وال�صرط االإن�صاين هي التي ت�صنع ال�صاعر احلقيقي اأو ما ي�صميه بودلري )الداندي( ن�صبة اإىل 
)الدانديزم( الذي يعرفه بودلري باأنه املعادلة اخليميائية التي بف�صلها يلتحم ال�صاعر باالإن�صان 
الجناب الكائن االأ�صمى : الداندي.. هذا الداندي عليه، ح�صب بودلري، اأن يعي�ص وميوت اأمام 

مراآة، واأن يكون عظيما يف نظر نف�صه قبل كل �صيء اإذ اأن )االأمم ال تنجب العظماء اال مرغمة.. 
اذن لن يكون الرجل عظيما اال اإذا انت�صر على اأمته جمعاء(، كما اأن الداندي عا�صق للفن 

واجلمال، ولكن لي�ص اجلمال النمطي املكر�ص والقار.. اجلميل عند بودلري هو �صيء ما متاأجج 
وحزين، �صيء ما يف�صح املجال للتخمني.. ويجعل من �صروطه الغمو�ص والندم، وي�صيف 

اليهما �صرط التعا�صة.. وهو بذلك ال يزعم اأن الفرح ال يجتمع مع اجلمال، لكنه يعتقد اأن الفرح 
حلية من اأكرث حلي اجلمال �صوقية، بينما الكاآبة هي اإذا �صح القول قرينة اجلمال الرفيعة اإىل 

احلد الذي ال يت�صور معه بودلري منوذجا للجمال ال ت�صكنه التعا�صة.

شارل بودلير
بودلير والحداثة األدبية

يحتل مفهوم احلداثة يف الفكر املعا�صر 
مكانًا بارزًا، فهو ي�صري بوجه عام اىل 

�صريورة االأ�صياء بعد اأن كان ي�صري اىل 
جوهرها، ويفر�ص �صورة جديدة لالإن�صان 

والعقل والهوية، تتناق�ص جذريًا مع ما 
كان �صائدًا يف القرون الو�صطى. ومن اأهم 

ال�صمات التي متيزها هي اأن لها قابلية على 
التطور والتغري واالنفتاح على اآفاق تخيلية 

غري منغلقة، وانها ت�صتطيع توحيد العقل 
واالإرادة باإزالتها اأوهام القرون الو�صطى 

وهيمنة املطلق وتاأ�صي�ص الن�صبي مكانه 
وو�صع اأ�ص�ص النقد والنقد الذاتي ملوا�صلة 

م�صرية احلداثة نحو االأحدث واالأف�صل، 
الأن هدف احلداثة واأيديولوجيتها هو نقد 
وتفكيك واإزالة ال�صحر عن العامل، وتدمري 
العقبات املرتاكمة اأمام طريق العقل لبناء 
عامل جديد. فاحلداثة ال ت�صتمد قوتها من 

طوباويتها الو�صعية، وهي بناء عامل 
عقالين منور فح�صب، وامنا من وظيفتها 

النقدية التي حتتفظ بها مبدى ما تبقى 
مقاومة املا�صي. ويبقى هذا الفكر النقدي 

والثقة بالعلم والعقل القوة االأ�صا�ص ملفهوم 
النقد، الذي يجمع فكرة التقدم بفكرة 

الت�صامح.
ومع اأهمية هذا املفهوم و�صيوعه يف الفكر 

املعا�صر، اإال انه اأكرث التبا�صًا وتعقيدًا ملا 
ينطوي عليه من غمو�ص وارتباطه بحقول 

معرفية وا�صتخدامه يف جماالت خمتلفة 
وتوازي معناه مع م�صرية احل�صارة الغربية 

احلديثة، التي اأفرزت ا�صكاليات رافقت 
احلداثة وما بعدها، وكذلك تعدد اأبعاده 

ومدلوالته و�صموليته مل�صتويات من الوجود 
االإن�صاين، العلمية والتقنية واالقت�صادية 
وال�صيا�صية واالأدبية والفنية والفل�صفية، 

والتداخل يف ما بينها.
واحلداثة االأدبية لي�صت وليدة ال�صدفة 

اأو التقليد بل هي فعل ح�صاري يقوم على 
االإميان الرا�صخ بالعقل والعقالنية واحلرية 

والتقدم االجتماعي، وكذلك االإميان 
بالفردانية واالختالف، م�صكاًل حا�صرًا 
جديدًا على انقا�ص املا�صي الذي �صبق 

وانتهى، من اأجل م�صتقبل مرتقب اأف�صل 
وامتالك احلا�صر الذي هو اأ�صا�ص احلداثة 

وبالتايل امل�صتقبل. 
بداأ وعي احلداثة بذاتها بالنقد والنقد 

الذاتي وامتد اىل النقد االأدبي واجلمايل، 
الذي �صكل قطيعة اأخرى مع الفن واالأدب 
الكال�صيكي ومتردًا عليه يف الوقت ذاته.

يف االأدب االأملاين بداأت احلداثة مع فالرت 
بنيامني، ولكن رائد حتليلها النظري 

كانا فردريك �صليغل و�صيلر، اإذ ارتبطت 
اأفكارهما بتعار�ص ثنائي اآنذاك، بني النزعة 

الكال�صيكية واحلداثة الرومان�صية، حيث 
جعال من الفن احلديث فعل حرية وتفكري.

غري اأن بودلري كان اأول من اطلق مفهوم 
احلداثة يف الفن واالأدب، حيث ن�صر يف 

جريدة الفيغارو الفرن�صية مقااًل جاء حتت 
عنوان »ر�صام احلياة احلديثة«، خ�صه 
لدرا�صة اأعمال الفنان ق�صنطني جوين 
املعا�صر له. ويف ذلك الن�ص قال: »اأنه 

يذهب، يرك�ص، يبحث عن �صيء من املمكن 
اأن ندعوه »احلداثة«. وقد اعترب بودلري يف 
هذا الن�ص بان »املودة«، على الرغم من اأنها 

عابرة، اإال اأنها تت�صمن الثبات، ومع ذلك 
فهي زائلة، برغم اأنها تت�صمن عنا�صر اأبدية. 

فاحلداثة عنده »ح�صور االأبدي يف االآين 
واملوقت، فهي اجلمال املوجود يف املو�صة 

التي تتغري يف كل ف�صل من الف�صول، وهي 
جتديد يحمل يف داخله ال�صعور باأن االأبدي 

�صينتهي بالتحلل يف ما هو اآين، كما يحل 
احلب يف الرغبة، وذلك حتى ال ميكن ادراك 

االأبدية اإال يف الوعي بغيابها ويف قلعة 
املوت«.

حدد بودلري اأربع خ�صائ�ص للحداثة الفنية، 
من دون اأن يذكر اجلوانب االأخرى منها 

كاجلانب التاريخي والفل�صفي واالجتماعي 

وهي:
1 – غري املنتهي اأو غري الناجز

2 - املتبعرث اأو املتقطع
3 – التفاهة وفقدان املعنى

4 – اال�صتقاللية الذاتية للعمل الفني
ومل ترتبط احلداثة عند بودلري بفرتة معينة 

ميكن حتديدها ومقارنتها بفرتة زمنية 
�صابقة عليها، كما عند هيغل، وامنا تهدف 

اىل داللة نوعية حلالة ما، فاحلا�صر مل يعد 
موجودًا بالقيا�ص اىل املا�صي، واإمنا اأ�صبح 

موجودًا بحد ذاته ولذاته. وهذا املعنى 
يقرتب مما قاله هيغل، باأن احلداثة جتد 

معيارها يف ذاتها، اأي اأنها وعي لذاتها.
مترد الرواد االأوائل �صد الفكرة التي 

�صنعتها الكال�صيكية الفرن�صية عن ذاتها، 
التي ت�صري اىل ا�صتيعاب مفهوم الكمال 

االر�صطوطالي�صي يف مفهوم التقدم. 
كما يوحي به العلم احلديث، واأعادوا 

النظر مبعنى حماكاة النماذج القدمية يف 
مواجهة معايري جمال مطلق، م�صتخل�صني 

معايري جمال زمني اأو ن�صبي تعرب عن 
اأفكار التنوير الفرن�صية عن ذاتها، وعن 

فكرة متثيل بداية ع�صر جديد، وهو �صبب 
احتفاظ فكرتي »احلديث« و »احلداثة«، 

بدالالت جمالية تت�صم بالفكرة التي كونها 
الفن الطليعي عن ذاته. وهو ما جعل 

بودلري يرى، باأن التجربة اجلمالية تختلط 
بالتجربة التاريخية، وبخا�صة التجربة 

االأ�صا�صية للحداثة اجلمالية. »ولهذا يحتل 
العمل الفني احلديث عند بودلري مكانة 

فريدة عند تقاطع اإحداثيات احلا�صر 
واالأزل«: فاحلداثة هي االنتقايل، العابر 
واملوقت، التي ترجع اىل راهن يتال�صى 

ويفقد امتداده ولكنه ميتد على عقود 
عدة ومت�صكل يف قلب االأزمنة احلديثة. 

واحلداثة يف االأخري ت�صعى اىل اإثبات 
نف�صها بو�صفها ما �صيكون كال�صيكيًا ذات 
يوم«، وهو ما ي�صوغ، بح�صب هابرما�ص، 
ال�صلة التي تربط بني احلداثة واملو�صة.

كما يرى بودلري، باأن العمل االأ�صيل مرتبط 
جذريًا بربهة تكوينه، وانه ال يتال�صى يف 
الراهن وي�صبع الرغبة اخلالدة باجلمال، 

حلظة احتاد العابر بالراهن واالأزيل، وال 
ينك�صف اجلمال االأزيل اإال متنكرًا بلبا�ص 

الع�صر. وهذا املعنى يقرتب من مفهوم 
»ال�صورة اجلدلية« لبنيامني، التي ت�صري اىل 
اأن العمل الفني احلديث يو�صع حتت موؤ�صر 

االحتاد بني اجلوهري والعابر.
راأى اأدورنو اأن يف اأفكار بودلري ب�صارة 
للحداثة الفنية، واأنه اقتفى اأثر بنيامني 

الذي اعتربه اأول من تعرف على قوة االإبداع 
التي اأ�صابت االإن�صان باالغرتاب الذاتي.

نقاًل عن: "احلياة"

اإبراهيم احليدري
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كل الدالئل ت�صري اإىل اأن بودلري ف�صل 
يف التاأقلم مع املجتمع، بدءًا من اأ�صرته 

ال�صخ�صية وانتهاء بالبورجوازية الفرن�صية 
كلها. واالأخطر من ذلك هو اأنه ف�صل يف 

التاأقلم مع نف�صه، وعن هذا الف�صل العظيم 
نتج ال�صعر. لقد حاول اأن ينجح يف احلياة، 
اأن ي�صّق طريقه يف خ�صم العمل، والوظيفة، 
واملناف�صة. ولكنه يف كل مرة كان يجد نف�صه 

عاجزًا عن حتقيق اأي �صيء على هذا ال�صعيد، 
وكان ي�صعر باالإحباط واالأمل نتيجة لذلك. 

اأمه كانت تريده اأن يدخل �صلك الدبلوما�صية 
ورمبا ي�صبح �صفريًا بوا�صطة عالقات 

و�صداقات زوجها التافه اجلرنال اأوبيك. 
وهو كان يكره زوجها وجناحه يف احلياة 
كره النجو�ص. لنقل باخت�صار: اإن بودلري 

كان مربجمًا للف�صل يف احلياة والت�صكع يف 
�صوارع باري�ص لي�ص اإال. وكان ي�صعر باأن 
مكانته تت�صاءل يف نظر اأمه، وكان يتاأمل 

ويحرتق. كان يعدها باأنه �صيغري اأو�صاعه 
املادية املرتدية، و�صوف يجعلها فخورة 

ترفع راأ�صها به اأمام النا�ص، اإال اأنه كان دائمًا 
ينك�ص على اأعقابه، �صاعرًا بالعجز واخلذالن 

يف كل مرة.
وهذه احلالة ال�صيزيفية املنهكة انعك�صت 

على نف�صيته، فاأ�صبح يعي�ص �صراعًا داخليًا 
ال يعرف كيف يخرج منه. وراح االإح�صا�ص 

بالذنب واخلطيئة يالحقه، وبخا�صة بعد 
اأن اأدمن على �صرب الكحول، وتعاطي 

املخدرات، وممار�صة حياة البطالة والعطالة، 
والتنقل من حانة اإىل حانة، اأو من ماخور 

اإىل ماخور. ثم ب�صكل اأخ�ص بعد اأن اأ�صيب 
مبر�ص الزهري ونقله اإىل ع�صيقته الزجنية: 

حنة دوفال. وجن جنونه! كان يتمنى لو 
اأنه اأ�صيب هو فقط. وهكذا فقد هيبته يف 

عني اأمه ويف نظر النا�ص العقالء اجلادين، 
البورجوازيني املحرتمني. وجميع االآمال 

التي علَّقتها اأمه عليه، عندما كان يف املدر�صة 
ناجحًا متفوقًا يف البداية، انهارت يف نهاية 

املطاف. وكانت هي ال�صبب؛ مل تعرف اأن 
زواجها من رجل اآخر بعد موت والده قد 

حطمه، اأحدث �صرخا يف داخله لن يقوم منه. 
وعن هذا ال�صرخ نتج اختالله، وال�صعر.. 
واأ�صبح بودلري �صخ�صًا هام�صيًا، منبوذًا 

من املجتمع. وحتى اأمه كانت تخ�صى اأحيانًا 
اإذا ما راآها النا�ص ما�صية معه ب�صبب ثيابه 

املبتذلة ومنظره اخلارجي املتهّدم، اإن مل 
نقل املنهار. تخيلوا: هل هناك من اأم تخجل 

بابنها؟ نعم زوجة اجلرنال اأوبيك، اأم 
بودلري! ويقول بع�ص الذين تعرفوا عليه 

يف تلك الفرتة باأنه كان يلب�ص ثيابًا نظيفة 
عمومًا، ولكن قدمية �صبه بالية، ومنظره 

اخلارجي كان يوحي باالإهمال والهجران. 
كان ي�صبه بيتًا مت�صدعًا مل ُي�صكن منذ زمن 

ر من  طويل. كان يبدو عليه وكاأنه مدمَّ
الداخل. لقد ا�صت�صلم بودلري لتقادير احلياة 

واألقى �صالحه منذ البداية. كانت ال�صدمة 
اأكرب منه؛ ملاذا تزوجت اأمه؟ ملاذا مل تبق له 

وحده؟ لطاملا قال لها بكل حرقة، بكل مرارة: 
من كان لها ابن مثلي ال تتزوج! بدءًا من تلك 

اللحظة اأ�صبح العامل م�صبوهًا يف نظر �صارل 

بودلري.
لكن هذه التجربة ال�صلبية مع احلياة، هذه 

ال�صربة املاحقة، كانت مفيدة جدًا وذات 
مردود هائل من الناحية ال�صعرية، وبالتايل 

فرب �صارة نافعة. فاإذا مل يكن ي�صتطيع اأن 
ير�صي اأمه باأن ي�صبح موظفًا كبريًا يف �صلك 

الدبلوما�صية الفرن�صية، اأو �صلك الق�صاء اأو 
�صوى ذلك، فاإنه على االأقل ا�صتطاع اأن ير�صي 
اآلهة ال�صعر ويركع يف حمراب الفن.. ي�صاف 

اإىل ذلك اأن االنحطاط يف مهاوي احلياة 
اإىل الدرك االأ�صفل يتيح لك اأن تتعرف على 

الوجه االآخر للوجود: قفا الوجود. اإنه يتيح 
لك اأن تعانق الوجه ال�صلبي، املظلم لالأ�صياء. 
كان النزول اإىل الطبقات ال�صفلية والدهاليز 

املعتمة �صيئًا �صروريًا جدًا لكي ي�صبح 
بودلري �صاعرًا، ورمبا اكرب �صاعر يف تاريخ 
فرن�صا. ويقال اإن اأمه مل تعرف قيمته اإال بعد 

موته وانفجار �صهرته االأ�صطورية؛ عندئذ 
بكت وحت�صرت حيث مل يعد ينفع التح�صر 

اأو الندم.. وميكن اأن نقول ال�صيء ذاته عن 
ال�صاعر االآخر الذي ي�صتطيع اأن يناف�صه على 

�صّدة ال�صعر الفرن�صي: اآرثر رامبو .
نقول ذلك على الرغم من الفارق الكبري 

بني �صخ�صية بودلري و�صخ�صية رامبو، 
فرامبو هجر ال�صعر كليًا عندما ابتداأ ينجح 

يف احلياة. �صحيح اأن بودلري حاول بكل 
الو�صائل اأن ينجح وينعم بالرفاهية املادية 
والوجاهة كبقية الب�صر، ولكنه يف كل مرة 

كان ينتك�ص ويف�صل. اإنه ك�صيزيف الذي 
يرفع ال�صخرة من اأ�صفل الوادي لكي ي�صعها 
على قمة اجلبل، ولكنها كانت يف كل مرة ما 
اإن ي�صل بها اإىل القمة تقريبًا حتى تتهاوى 

اإىل االأ�صفل فيعيد الكرة من جديد، وهكذا 
دواليك. عندئذ عرف بودلري اأنه فا�صل ال 

حمالة، وراح يتحمل م�صوؤوليته الأول مرة 
ك�صخ�ص فا�صل معاٍد للمجتمع وقيمه. فبما 

اأن املجتمع يرف�صك، فلماذا ال ترف�ص املجتمع 
اأنت بدورك؟ ملاذا ال تعلن عليه حربًا �صرو�صًا، 

وتتحمل م�صوؤوليتك ك�صخ�ص هام�صي، 
مت�صكع، منبوذ؟ بدءًا من تلك اللحظة راح 
بودلري ي�صبح ال�صاعر االأ�صا�صي للحداثة 

الفرن�صية ورمبا العاملية. راح ي�صبح �صاعر 
التمزق، واالأمل، والتناق�ص، واملهاوي 

ال�صفلية، وقد جرب االنتحار اأكرث من مرة 
ولكنه مل ينجح. راح ي�صبح �صاعر اخلطيئة 

االأ�صلية التي تالحق االإن�صان من املهد اإىل 
اللحد. كل ديوانه "اأزهار ال�صر" ما هو 

اإال مراآة لروحه، اأو �صرية ذاتية –مقنَّعة 
بالطبع- ل�صخ�صه. حياة بودلري كلها كانت 

متزقًا اأو تذبذبًا بني ال�صماء/واالأر�ص، 
بني الن�صوة العارمة/والهاوية، بني االأفق 

الالزوردي ال�صماوي/والعتمات ال�صوداء، 
بني الواقع/واخليال، بني ال�صقوط اإىل 

اأ�صفل/واالرتفاع اإىل اأعلى االأعايل، بني الله/
وال�صيطان…

هذا التوتر الذي ال يهداأ بني الفوق/ والتحت، 
اأو بني الرباءة/واخلطيئة، اأو بني اجلمال/

والقبح، هو الذي جعل من بودلري ال�صاعر 
العميق بامتياز. ميكنك اأن تتهم بودلري بكل 

�صيء، ما عدا اأنه �صاعر �صطحي مثاًل…! 
م�صتحيل… ال�صعراء ال�صطحيون هم 

اأولئك الذين ال يعي�صون جتارب حّدية يف 
الوجود: اأق�صد جتارب ق�صوى ت�صل بهم 

اإىل حافة الهاوية. واأما ال�صاعر العميق فهو 
ذلك ال�صخ�ص الذي عرف اجلانب ال�صلبي من 
احلياة، هو ذلك الذي عا�ص اإىل جانب االأنني 

واحلنني ل�صنوات طوال، هناك حيث االأعماق 
ال�صفلية، هناك حيث الدهاليز والعتمات، 

وحيث الوحدة والهجران. ال�صاعر �صخ�ص 
مهجور: مهجور اأبديًا، �صرمديًا، اأنطولوجيًا. 

ال�صاعر ال�صعيد، الناجح، املتفوق، لي�ص 
�صاعرًا باملعنى البودلريي للكلمة: اإنه فقط 

يطرب النا�ص اأو يدغدغ امل�صاعر واحلوا�ص 
ال�صطحية، ويحظى ب�صعبية هائلة، 

وحتبه الفتيات واملراهقون وال�صيدات 
االأر�صتقراطيات…

هذا ال يعني بالطبع اأنه عدمي القيمة، ولكنه 
ال يهمنا هنا، وال يعنينا اأمره اإطالقًا. هذا 

كل ما يف االأمر، ال اأكرث وال اأقل…نحن ال 
ن�صتم اأحدًا. نحن نهتم هنا فقط بال�صعراء 
ال�صيزيفيني. نحن نريد اأن نقيم عالقة بني 

ال�صعر والعمق، ونقول باأن ال�صاعر الذي ال 
ينزل اإىل االأعماق ال�صفلية ويخاطر بنف�صه 

لي�ص �صاعرًا باملعنى الذي نق�صده. كان 
بودلري ي�صعر بال�صجر والف�صل وعبثية 

االأ�صياء، وبدءًا من تلك اللحظة اأ�صبح 
�صاعرًاً. بدءًا من اللحظة التي يح�صل فيها 

تناق�ص حاد بينك وبني العامل، بدءًا من 
اللحظة التي ي�صبح فيها العامل اإ�صكاليًا يف 
نظرك، فاإن ذلك يعني اأنك قد ت�صبح �صاعرًا، 

اأو فنانًا، اأو فيل�صوفًا، اأو جمنونًا. اأول �صرط 
من �صروط االإبداع هو اختالل الثقة بينك 

وبني العامل، هو ح�صول �صرخ عميق 
بينك وبني نظام االأ�صياء ذاتها. ملاذا 
يوجد ال�صر يف العامل؟ ملاذا تزوجت 

اأمه؟ ملاذا ال يوجد اإال اخلري وال�صفاء 
والنقاء وال�صفافية؟ ملاذا نفجع 

باأنف�صنا، باأحبتنا الذين غابوا؟ رمبا 
لهذا ال�صبب ال يوجد �صاعر كبري 

واحد يف التاريخ كان مت�صاحلًا مع 
نف�صه اأو جمتمعه اأو زمنه. وميكن 
اأن نقول ال�صيء ذاته عن الفال�صفة 

واملفكرين الكبار. بالطبع يوجد 
يف كل الع�صور ع�صرات ال�صعراء 

والكتاب الذين ينعمون باحلياة 
والرثوة واجلاه وال�صعبية 

واجلوائز التقديرية، وال 
ي�صعرون باأية م�صكلة مع 

اأي �صيء كان. عن هوؤالء ال 
نتحدث هنا، وال يهمنا اأمرهم 

يف قليل اأو كثري.
نحن نتحدث هنا فقط عن 

ال�صعراء الذين فجعوا 
باأنف�صهم، اأ�صيبوا يف ال�صميم 

منذ طفولتهم. نحن نتحدث عن كّتاب من 
نوعية بودلري، اأو رامبو، اأو دي�صتويف�صكي، 

اأو نيت�صه، اأو هولدرلني، الخ… ذلك اأن 
ال�صراع الداخلي مع الذات ال يقل خطرًا عن 

احلروب بني اجليو�ص كما يقول رامبو. 
حرب الداخل اأخطر من حرب اخلارج، الأن 

العدو ي�صبح منك وفيك. وبودلري عا�ص هذا 
ال�صراع املحتدم وم�صى به اإىل نهاياته. هل 
كان بودلري �صيزوفرينيًا يعاين من انف�صام 

يف ال�صخ�صية؟ بالطبع، كمعظم الكتَّاب 
الكبار. كل عقد االر�ص موجودة فيه، وعن 

هذا ال�صراع املرير وال�صر�ص نتجت ق�صائده 
العبقرية يف "اأزهار ال�صر"، يكفي اأن نفتح 
هذا الديوان على اأية �صفحة لكي جند اآثار 

هذه املعركة اأو اأ�صالئها بادية للعيان:
�صوف اأ�صربك من دون غ�صب

ومن دون حقد، كجزار
كمو�صى ي�صرب �صخرته!

*****
اأنا الطعنة وال�صكني!

اأنا ال�صفعة واخلدان!
اأنا العجلة والع�صوان!

اأنا ال�صحية واجلالد!
*****

ا�ص الدم اأنا َلقلبي م�صّ
-اأحد املهجورين الكبار

املدانني بال�صحك االأبدي
والذين ال ي�صتطيعون االبت�صام بعد اليوم!

الحظ كيف اأنه جالد نف�صه، �صحية نف�صه 
بالدرجة االأوىل. اأو قل اإنه ا�صتبطن العدوان 

اخلارجي )القدر، الطفولة، زوج االأم، 
�صربات الغدر…( اإىل درجة اأنه اأ�صبح 

م�صكلة داخلية. مل يعد بودلري بحاجة اإىل 
عدو خارجي لكي يعذبه؛ اأ�صبح هو يعذب 
نف�صه بنف�صه. زوج االأم، هذا العدو املطلق 

الذي دعا الثوار اإىل اغتياله اإبان ثورة 

1848 الأنه كان احلاكم الع�صكري ملنطقة 
باري�ص، حتول اإىل وح�ص اأخطبوطي ال 

خال�ص منه حتى ولو مات..
لكي يتخلَّ�ص من نف�صه، من مر�صه الداخلي 

الذي يق�ّص م�صجعه، كان دي�صتويف�صكي 
يتمنى اأحيانًا لو اأن االأر�ص ان�صقَّت 

وابتلعته. واأما نيت�صه فكان يتمنى لو 
يح�صل زلزال كوين يدّمر االأر�ص ومن عليها 

ويخ�صفه معها… يف ما يخ�ص بودلري، 
نالحظ اأن �صهوته كانت تتمثل يف ح�صول 
اإع�صار يجرفه مع ال�صيول، ولكن ماذا عن 

املعري؟
االأر�ص للطوفان م�صتاقة لعلها من درن ان 

تغ�صل!
ملاذا كل هذه ال�صهوة العارمة يف التدمري 

الذاتي للذات؟ يف االن�صحاق واالمنحاق؟ 
يف التال�صي؟

ملاذا كل هذه الرغبات االنتحارية 
اال�صتئ�صالية؟

لن�صتمع اإىل هذا املقطع بعنوان:
�صهوة االن�صحاق والفناء

اأيتها الروح الكئيبة، املحبة للن�صال اأيام 
زمان،

االأمل، الذي كان مهماُزه يثري حمّيتك،
مل يعد يريد اأن ميتطيك! فنامي بال خجل
كح�صان عجوز، يف كل خطوة ت�صطدم 

رجله بعقبة.
*****

ا�صت�صلْم، اآه يا قلبي ومْن كالبهيمة
*****

اأيتها الروح املهزومة، املنهوكة! بالن�صبة لك 
اأيتها النّهابة القدمية،

احلب مل يعد له مذاق، وال ال�صجار كذلك،
وداعًا اإذن يا اأغاين النحا�ص وتنّهدات 

العود!
*****

الربيع الرائع فقد رائحته!
*****

والزمن يبتلعني دقيقة بعد دقيقة،
كما يبتلع الثلج الهائل ج�صدًا اأُ�صيب 

بالت�صّلب،
ومن عٍل اأتاأمل بالكرة االأر�صية امل�صتديرة،

ومل اأعد اأبحث فيها حتى عن ماأوى اأو كوخ 
حقري.

*****
اأيها ال�صيل، ملاذا ال جترفني يف انهياراتك؟

*****
الو�صيلة الوحيدة لكي يتخل�ص ال�صاعر 

من اأمله، من مر�صه املزمن، هي اأن ت�صيبه 
كارثة، اأن تقع على راأ�صه م�صيبة بحجم 

االحتقان الداخلي؛ ينبغي اأن يكون هناك 

معادل مو�صوعي 
يف اخلارج ال يقل 

خطورة عما يعتمل 
يف الداخل. عندئذ 

ينتقم من نف�صه، 
اأو باالأحرى من 
العدو الداخلي 

الذي ي�صكن يف 
جوانحه، ي�صّر�ص 

يف عروقه ودمائه 
كاالأخطبوط من 

دون اأن ي�صتطيع 
منه فكاكًا. 

ال�صاعر هو عدو 
ذاته.

ال يوجد فنان كبري من دون هو�ص حقيقي اأو 
و�صوا�ص داخلي. بهذا املعنى: كل فنان كبري 
هو �صخ�ص مهوو�ص بال�صرورة. لنفكر هنا 

برواية"املم�صو�صني" لدي�صتويف�صكي ولو 
للحظة واحدة. عن هذا الهو�ص، اأو ال�صراع 
الداخلي ال�صاري، ينتج الفن. يقول بودلري:

التدمري
بال توقف، اإىل جانبي، يختلج الو�صوا�ص،

اإنه يحوم حويل كالهواء املبثوث،
اأبتلعه واأح�ّصه يحرق رئتي

وميلوؤها برغبة اأبدية ومذنبة.
*****

اأحيانًا، مبا اأنه يعرف حبي الكبري للفن،
يتخذ ال�صورة االأكرث اإغراء للمراأة،

هة عن الكرب وال�صجر، ثم بحجج مموَّ
يعّود �صفتي على اأ�صربة م�صبوهة.

*****
وهكذا يقودين بعيدًا عن اأنظار الله،

واأنا الهث وميت من التعب، و�صط
�صهوب �صا�صعة من ال�صجر، عميقة ومقفرة،

*****
ثم يرمي يف عينّي املليئتني باالرتباك
باألب�صة مدنَّ�صة، وجراحات مفتوحة،

وبالعدة الدموية للتدمري.

ب���ودل���ي���ر وال��م��ص��ال��ح��ة 
ال�م�س�ت�ح�ي�ل�ة م��ع ال�ع�ال�م

ها�شم �شالح
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ذات يوم، حدد "بودلري" الفن - يف �صيغة 
مده�صة - باأنه �صحر اإميائي يحتوي ال�صيء 

واملو�صوع يف اآن واحد، العامل اخلارجي 
للفنان والفنان نف�صه. ويالحظ دانييل 

- روي�ص اأنه ميكن تطبيق هذه ال�صيغة 
على الق�صائد النرثية ال�صغرية يف "�صاأم 

باري�ص"، مثلما على "اأزهار ال�صر": بل رمبا 
جند - اأي�صا - يف "�صاأم باري�ص" تاأكيدا 

اأ�صد على ال�صعور باالن�صهار بالتطابق بني 
ال�صيء واملو�صوع: كل هذه االأ�صياء - كما 
يقول "بودلري" - اأمام م�صهد يجري، تفكر 

من خاليل اأنا، واأنا اأفكر من خاللها. هذا 
الت�صتت )اأو هذا التو�صع( للـ"اأنا" �صوف 
ت�صاعد عليه اأجواء املدينة الكربى: ففي 

امل�صهد املديني، ويف قلب احل�صد املتنوع 
يف اأ�صكاله، يح�ص ال�صاعر ب�صخ�صيته 

تت�صاعف،
وهو ثمل من "امل�صاركة الكونية". وت�صبح 

روحه املنب�صطة روحا جمعية تبكي، وتاأمل، 
وتتنباأ اأحيانا. وعلى نحو متبادل، فعندما 

يعرب عن �صخ�صيته اخلا�صة، و�صداماته 
و�صكوكه، ومتطلباته املتناق�صة، فاإنه 

يعرب عن الروح احلديثة بكل تعقيدها، 
كما �صاغتها احلياة املحمومة الالهثة 

وامل�صطنعة للعا�صمة.
ويقرتح "بودلري" على حبيبته - يف دعوة 

اىل ال�صفر )نرث(- الذهاب اىل هولندا 
ليتحلى يف "توافقها اخلا�ص بها، " فاإن 

اأ�صعاره الباري�صية )وال �صيما املكتوبة نرثا( 
تقدم لنا مظهرين مت�صابهني و"متوافقني" 

يلخ�صهما "تيبوديه" باأنهما تعرية روح 
يف مدينة كبرية،وتعرية روح مدينة كبرية 

وما يجب التاأكيد عليه هو االأ�صلوب ال�صديد 
الوعي والق�صدي متاما - الذي ا�صتهدف 

هو  باري�ص" ؛  "�صاأم  يف  "بودلري" حتقيقه 
�صعر العا�صمة. فاأرابي�صك الزهور - الذي 

يحيط ب�صوجلان باخو�ص - ال ميكن 
اإدراكه، يف هذا الديوان،، من دون الع�صا 

التي ت�صنده اأريد اأن اأقول اأن باقة الق�صائد 
هذه، ذات املظهر املتحرر واملتنوع تلتف 

حول خط م�صتقيم، هو - هنا - ق�صد 
يدعمه �صعر حديث ومديني. ويف هذا 

العمل االأكرث تفردا، واالأكرث ق�صدية - على 
اأية حال - من اأزهار ال�صر )والبد من اأخذ 

ت�صريح "بودلري" بعني احل�صبان يحدد 
املفهوم،الأبنية الديوان فح�صب بل التعبري 

وال�صكل امل�صتخدمني اأي�صا. اإنه الق�صد 
احلداثي الذي يجب التاأكد عليه اأوال، فهو 
الذي �صيقود ا�صتخدام النرث كاأداة �صكلية.
بوف" "�صانت  باري�صي" وتاأثري  "جوال 

الع�صرين،  للمرة   - ت�صفحي  "عند 
على االأقل لـ "جا�صبار الليلي" ال�صهري 
الآلويزيو�ص بوتران... واتتني فكرة 

حماولة �صيء على مثاله، واأن اأطبق على 
و�صف احلياة احلديثة، اأو - باالأحرى - 
على حياة واحدة حديثة واأكرث جتريدا، 
النهج -الت�صويري ب�صكل غريب - الذي 

ا�صتخدمه يف ر�صم احلياة القدمية "؛ ذلك 
 Dédicace ما كتبه "بوذلري" يف اإهداء

اىل "اأر�صني هو�صايي"، الذي ن�صر يف 
 -1862 عام   ،"   La Presse بري�ص  "ال 

الع�صرين االأوىل من ق�صائد النرث هذه. 
اعرتاف له داللته: فما فعله "برتران" 

بالن�صبة لباري�ص القدمية وديجون العتيقة، 
يريد "بودلري" اأن يفعله لباري�ص ع�صره: 

ف�صعر حديث ال ميكن اأن يكون - بالفعل 
)وهو ما يوؤكده "بودلري" اأي�صا( - اإال �صعرا 

مدينيا و�صادرا مبا�صرة - عن خمالطة 
املدن الكربى، التي �صهد القرن التا�صع ع�صر 

تطورها املخيف وهو يت�صارع.
منذ عام 1846 ويف تعبريه عن نظريته يف 
والن�صبي  الهارب  اجلانب  هذا  "حلداثة" - 
من اجلمال واملتنوع مع كل ع�صر - اأ�صاف 

مفعمة  الباري�صية  احلياة  "بودلري" اأن 
باملو�صوعات ال�صعرية والعجيبة  ولكن يف 

حوايل عام 1860 �صرناه م�صدودا ب�صكل 
خا�ص اىل العا�صمة، اخلزان الذي ال ين�صب 

من االأمناط واالأحالم: يكتب "لوحات 
باري�صية" )التي �صت�صكل يف طبعة عام 

1861 - ق�صما جديدا من "اأزهار ال�صر"( 
ويبداأ ق�صائده النرثية ويخ�ص�ص مقاال )يف 

نهاية 1859 وبداية 1860( ب�صان "ر�صام 
احلياة احلديثة "، "ق�صطنطني جيز":

ع�صقه ومهنته اأن يعانق احل�صد... اإنه 
معجب باجلمال االأبدي واالن�صجام املده�ص 
للحياة يف العوا�صم، ان�صجام م�صون بفعل 
العناية االلهية يف خ�صم احلرية االن�صانية. 

اإنه يتاأمل مناظر املدينة الكربى، م�صاهد 
االأحجار يداعبها ال�صباب، اأو ت�صربها 

لفحات ال�صم�ص.
    و"بودلري" - مثل جيز - يريد اأن يكون 

"اجلمال   - مطاراته  يف  الكامل"،  "املت�صكع 

العابر، الهارب، للحياة الراهنة لقد فكر - 
عام 1860- يف اأن ي�صمي ديوانه الذي ي�صم 
ق�صائد النرث،"لطواف املنعزل" اأو "اجلوال 

الباري�صي"   ونحن ندرك اأن اجناز هذه 
الق�صائد كان يتطلب - يف ذلك احلني، وكما 

�صيكتب اىل "�صانت - بوف" من بلجيكا 
يف 4مايو 1865 - "اإثارة غريبة، حتتاج 

اىل عرو�ص، اىل جمهور، ومو�صيقى واىل 
مرايا عاك�صة حتى". و" حمام اجلمهور 

ال�صهري هذا"، الذي يتحدث عنه يف 
العامة،باري�ص وحدها هي التي ميكن اأن 

متنحه كل ذلك. وبعيدا عن باري�ص، لن 
يكون اللهامه اال اأن يذوي.

لن نتمكن - هنا - من تر�صية تاأثري 
هذا  يف  نتعرف  ال  فكيف  بوف":   - "�صانت 

الطواف املنعزل واملتاأمل على "جوزيف 
ديلورم" جديد، وهو ي�صت�صلم بدوره 

-على البالط الباري�صي- اىل "االأفكار التي 
يولدها امل�صري"؟ وهو تقارب اأ�صار اليه 

"بودلري" نف�صه -على اأية حال- وهو يكتب 
اىل "�صانت -بوف"، يف 15 يناير 1866، 
من اأنه اأراد تقدمي "جوزيف ديلورم جديد 

ي�صقط فكره الراب�صودي على كل واقعة 
يف ت�صكعه". والواقع اأنه و�صط اجلمع 
الباري�صي، �صي�صيع املنعزل )الوارد من 
ق�صيدة / "االأ�صعة ال�صفراء ال�صهرية "( 

الذي كان "بودلري" ي�صفه باأنه "العـا�صق 
الفا�صد" التي ت�صتجلب يف مقاطعها 

االأخرية، كما يقول "اأ" فريان - "مو�صوع 
الرثاء احلديث كله املتطور يف ديكور 

معا�صر”
هكذا مي�صي فكري والليل قد جاء،

انزل بني احل�صد املجهول
و�صرعان ما اغرقت كاآبتي:

اكرث من ذراع حتتك بي، ندخل حانة ريفية،
نخرج من امللهى والعاجز املخمور
يغني ب�صوت مرتع�ص حلنا مرحا.

انها لي�صت غري اأغان، و�صخب وم�صاجرات 
�صكارى

او ع�صق يف الهواء الطلق، وقبالت بال 
حياء،

وعواطف علنية،
اأعود: ويف طريقي يحثون اخلطى 

يتقافزون
طوال الليل اأ�صمع ال�صكارى يف �صارعي 

يجرجرون

اقدامهم
وي�صيحون

واجلدير باملالحظة اأن "�صانت بوف" 
يحلو له اال اأن يغو�ص فح�صب، كما 

يعلن، يف "عمق الواقع االأكرث �صوقية" 
اأي ان يتخذ نقطة انطالقه من احلياة 

اخلا�صة واليومية )نعلم اأنه كان يريد اأن 
يبدع - على غرار �صعراء البحرية، ورد 

زورث وكولريدج - �صعرا حميما، وخا�صا، 
األيفا، وماألوفا، على نحو ما كتب يف 

مقدمة عزاءات Consolations، ويف 
ملحوظة لـ "اأفكار اأغ�صط�ص"  - بل اأن يلح 

على املظاهر االأكرث كاآبة واالأكرث دناءة لهذا 
الواقع اليومي: فاأية اأجواء هذه التي يرى 

اخلارجي،  ال�صارع  ديلورم" فيها  "جوزيف 
مكان نزهاته الداعرة؟!

هذه اجلدران ال�صوداء الطويلة اململة 
للعني. حزام كئيب للمقربة الف�صيحة التي 

ي�صمونها مدينة كبرية، وهذا االأ�صيجة غري 
املقفلة متاما متكننا من الروؤية عرب الفتحات 
والع�صب املت�صخ يف ب�صاتني الفاكهة، وهذه 

املمرات احلزينة الرتيبة واأ�صجار الدردار 
الرمادية بفعل الرتاب - ويف االأ�صفل - 

ب�صع عجائز يجل�صن القرف�صاء مع اأطفال 
على حافة حفرة...

اال جند هنا - عام )1829( رد فعل �صد 

اأوائل االلعاب النارية الرومانتيكية، 
"اأنا�صيد  " اأو   Orientales "�صوقيات 

غنائية Ballades " والتج�صيد امل�صبق ملا 
�صت�صبح عليه احلركة الواقعية ؟ ثم - يف 

التي  الرمزية،  الثنائية  من  " نوع  "ال�صهرة 
تتعار�ص واالأفق ال�صاحك لهوجو، واالأفق 
الكئيب ل�صديقه - الذي يبدو وهو منعزل 

ميالأ �صهراته بهذا الهدوء املنهك وبهذه 
االأحالم التافهة

ويطلق نوعا من الت�صريح الكئيب  هنا - 
وال �صيما يف "ربة �صعري" تعار�ص دال 

بني، "اجلارية الالمعة" والـ "بريي"، اأو 
العذراء االقطاعية التي تلهم �صعراء اآخرين، 

وربة ال�صعر املعدمة امل�صلولة واملجروحة 
من احلياة، ل�صانت - بوف.

األن تكون ربة ال�صعر هذه نف�صها )ربة �صعر 
"الوجود الناق�ص"( هي التي �صت�صكن "�صاأم 

باري�ص"، مع كل هوؤالء املنبوذين، العجائز 
الفقراء، والعجائز املهرجني، واالأرامل 

الفقريات وال�صحاذين، والكالب الهائمة، 
يعرجـون،  احلياة  من  خرجوا  "الذين 

ومنحت - كديكور لهذه "الكوميديا 
املدينية " - احلديقة العامة حيث يبحث 
بقايا  التقاط  عن  "ال�صعلوك" ال�صعبي 
احلفلمجانا، واحلانة التي نذهب اليها 

الحت�صاء كوب من البرية والبيوت احلقرية 
التي تنت�صر و�صطها رائحـة مقليـات؟ 

كومبار�ص غريب، وديكور �صاذ ل�صخ�ص 
متاأنق ! ن�صال دائم �صد ال�صعوبات املادية 

؟ فهل انت�صر املح�صرون والديون وبنك 
"بودلري"  حب  بيتيه" على   - دي   - "مون 

للرفاهية واجلمال ال�صهواين؟ اأعتقد - 
باالأحرى - اأنه قام بجهد �صديد الوعي 

الإدخال الواقع االأكرث ابتذاال يف ال�صعر، 
وذلك اإذا جاز القول - خللق �صعر من 

النرثي. وميكننا - بالقطع - اأن ن�صتخل�ص 
داللة عميقة من امل�صهد ال�صائع.

ويكتب "بودلري" يف مذكراته اخلا�صة:
يف بع�ص احلاالت ما فوق الطبيعية للروح، 

فاإن عمق احلياة يتبدى - بكامله - يف 
امل�صهد، رغم عاديته ال�صديدة، والذي نراه 

حتت عيوننا. اإنه ي�صبح رمزا لها.
و" �صانت - بوف " نف�صه، "�صانت - بوف 

النرثية   - اأ�صعاره  ت�صبه  ما  اأحيانا  " الذي 
ب�صكل ب�صع �صعر "فران�صوا كوبيه " على 

نحو تام، قد راأى - جيدا - اأن الفنان 

يحد�ص فيما وراء هذا العامل الظاهر بالعامل 
االآخر، الداخلي متاما، الذي يجهله اأغلـب 

النا�ص، وهو ما يدعونا اىل اأن نكت�صف 
- فيما وراء الواقعية ال�صطحية للوحات 

املبتذلة ظاهريا- حياة اأكرث غمو�صا وعمقا. 
ومع ذلك فاإن موقف "بودلري" جتاه الواقع 

اليومي يختلف كثريا - يف "لوحات 
باري�صية " - عنه يف "اأزهار ال�صر" )التي 

كتبت - هي اأي�صا، يف معظمها - حوايل عام 
1860- 1861( وعنه يف "�صاأم باري�ص". 

وتبحث الق�صائد املنظومة:
يف التعرجات امللتوية للعوا�صم القدمية

حيث يتحول كل �صيء حتى الب�صاعات، اىل 
تعاويذ

عن الغام�ص- قبل كل �صيء - واملجهول، 
واللقاءات الغريبة، واملجازات، حتى لو 
انطلق "بودلري" من معطيات �صوقية اأو 

منفرة )"ال�صارع املزعج" العميان "الب�صعني
حقا" العجائز الق�صريات، "م�صخ متخلع"( 

فذلك ليقوم بعملية التحويل الغام�صة، 
التي يلمح اليها يف م�صروعه "خامتة 
املدينة: يخاطب  وهو   Epilogue
لقد اعطيتني طينك ف�صنعت منه ذهبا

ويف "�صاأم باري�ص" يظل الطني طينا، اأ�صود 
ولزجا. وي�صعى ال�صاعر - بق�صدية تامة - 

اىل ا�صتخدام هذه املادة االأولية، كما هي 
اأحيانا كي يزيد من اإح�صا�صنا - على غرار 

يغو�ص  الذي  بالوجود  بوف" -   - "�صانت 
يف هذا الطني، ويربر الهروب الدائم الذي 
يغري به عبثا الـ "حلم" ، واأحيانا للبحث 

عن موؤثرات هزلية اأو تهكمية - على غرار 
اأو  الرقة،  من  مفاجئة  بفلتات  "جويا" - 

الغنائية: �صاأوحد املرعب الهزيل، بل الرقة 
باحلقد، ذلك ما كتبه "بودلري" اىل والدت، 

ب�صدد ديوانه. وميثل هذه املوؤثرات 
اخلا�صة بالتناق�ص، وموؤثرات الرتابة، كان 
مما  اأكرب  النرث  يف  بحرية  "بودلري" ي�صعر 

يف النظم. اأمل ي�صبق و�صجل - عام 1857 
وهو يرتجم اأ. بو"( اأن كاتب الق�صة ميتلك 
يف حوزته تعددا يف النغمات وظالل اللغة 

والوقع املتاأمل، والتهكمية، وال�صخرية، 
التي يتخلى عنها ال�صعر، والتي �صاأنها �صاأن 
تنافر االأ�صوات - هي اإهانات لفكرة اجلمال 
اخلال�ص ؟ وتكاد بع�ص الق�صائد الباري�صية 

- يف "�صاأم باري�ص" - اأن تكون، تقريبا 
اأقا�صي�ص )�صانع الزجاج الرديء، موت 

بطويل، الالعب الكرمي، فلنقتل الفقراء!( 

حيث ي�صتخدم "بودلري" بكرثة - متاأثرا يف 
ذلك مبا�صـرة، باأدجار بو - "نغمات" �صبق 

احلديث عنها. علينا - اإذن - اأن نقر باأنه 
يرى يف ق�صيدة النرث �صكال اأكرث حرية، 

اأكرث "انفتاحا" من ق�صيدة النظم يف قبولها 
بتنافر االأ�صوات، وانقطاعات النغمة، 

وال�صخرية ب�صكل خا�ص - اال يقول عن 
 ،1866 �صباط  فرباير/  يف  باري�ص"،  "�صاأم 
اأننا جند فيه "كثريا من احلرية والتفا�صيل، 

والتهكم"، باأكرث مما يف "اأزهار ال�صر"؟ 
وهنا ثمة تقنيتان خمتلفتان متاما. وال 

تنحو موؤثراتهما وايحاءاتهما نحو ال�صعر 
عرب نف�ص الطرق، رمبا يكون "بودلري" 

اأول من اأدرك - بو�صوح - االمكانيات التي 
يتيحها النرث ك�صكل لل�صعر احلديث، الذي 

يحتفي بكل تناق�صات احلياة احلديثة.
النرث، �صكل لع�صر "حديث"

ومن ال�صروري حقا -هنا- فيما اأعتقد 
اال نف�صل "�صكل" الـ "نرث"، الذي اختاره 

اأجل  فمن  احلداثي:  ق�صده  "بودلري" عن 
ترجمة حياة وروح ب�صر القرن التا�صع 

ع�صر يف كل تعقيداتها. كان من ال�صروري 
ا�صتخدام �صكل مرن. "مرن ب�صكل كاف"، 

وغري م�صتو مبا يكفي ليتوافق مع احلركات 
الغنائية للروح، ومع متوجات اأحالم 

اليقظة، وانتفا�صات الوعي. ومن الالفت 
للنظر اأن هذا النموذج عن "نرث �صعري" 

-كما عرب عنه "بودلري" يبدو مرتبطا 
لديه بـ "خمالطه املدن الكربى"نرث بالغ 

ال�صال�صة فح�صب، ومتخل�ص من كل �صغوط 
�صكلية )وهو ما مييز- للوهلة االأوىل - 

يقرتن،  اأن  ميكن  "برتران"(  "بودلري" عن 
بال معا�صلة، بنب�صات احلياة، ومتوجات 

االح�صا�ص يف قلب مدينة كبرية.
وال يخطي، "بودلري" يف اأن يرى - هنا 
هذه  وكتعبري.  كاإح�صا�ص  جيدا  "�صيئا 
الرغبة يف التنويع، ويف التناق�صات، 

تتعار�ص مع مبداأ "وحدة النغمة" الذي 
تفر�صه اجلماليات القدمية. ون�صتطيع على 

اأية حال - اأن نت�صاءل: اىل اأي حد ال ين�صجم 
 Troncons هذا امليل اىل "ال�صرائح

البالغة  االأدبية  واالأنواع  النغمات  " واىل 
التنوع، مع جتزيء ال�صخ�صية، ومع 

تعددية تتناق�ص متاما وال�صعور الكال�صيكي 
بوحدة الفرد. اإثراء اأم تفكيك ؟على اأية 

حال، فعرب روؤية مقطعية، ويف ظل مظاهر 
لي�صت تكميلية فح�صب، لكنها - يف الغالب 

- متناق�صة، �صيظهر لنا امل�صهد الروحي 
لل�صاعر، بكل تناق�صاته، �صيظهـر لنا امل�صهد 

الروحي لل�صاعـر، بكل تناق�صاته وتنافراته، 
و"ابتهاالته" امل�صادة: وللتعبري عن كل هذه 

التناق�صات، كل هذه الدوامات الذهنية، 
يحتاج "بودلري" اىل �صكل اأكرث حرية من 

ال�صعر املنظوم الذي يلبي متطلبات اأخرى 
بحركته املوزونة واملنتظمة، والقابلة 
لرتجمة )اأو اإنتاج( ال�صكينة، والنظام 

واالن�صجام.
    وال�صك اأن ال�صعر الرومانتيكي قد "فتلك 

ال�صكل ال�صعري، وقد حتدثت عن احلركة 
التحررية لهوجو، وقد بذل �صانت - بوف 

- اأي�صا - جهودا واعية للتقريب بني ال�صعر 
والنرث، خللق ما اأ�صماه "البحر ال�صكندري 
العادي"، فبطله "جوزيف ديلورم" اأحيانا 
ما ين�صح بالبحث - يف ال�صعر - عن �صكل 

الطبيعية  "ميزة  �صرامة" ميتلك  "اأقل 
والب�صاطة"ونعلم اأخريا اأن "بودلري" قد 
�صعى، اأحيانا يف "اأزهار ال�صر" اىل ك�صر 
انتظام االيقاع، والتو�صل اىل ا�صطراب 

اإيقاعي arythmie اأو -باالأحرى- اىل 
ايقاع النرث، كما يكتب كا�صانيي يف 

مالحظته عن هذه املحاوالت العجيبة – 
وذلك حينـما تتطلب الفكرة اأو حركة اجلملة 

ذلك: فالنربة املاألوفة للحديث يف الرحلة :
قل، ما الذي راأيتموه؟

- راأينا كواكب
واأمواجا، وراأينا رماال اأي�صا،

 وبرغم �صدمات عديدة وكوارث غري 
متوقعة

فكثري ما اأ�صابنا امللل، مثلما هنا
 وموؤثر القطع املفاجئ يف "هاوية":

اأخ�صى النوم مثلما يخ�صون حفرة عميقة
حماوالت كهذه تظل حمدودة للغاية، طاملا 

نرف�ص املطالبة )مثلما �صيفعل الرمزيون( 
بحرية ال�صعر الكاملة. ويظل موؤكدا اأن 

املجرى املنتظم للبيت الكال�صيكي ال يتوافق 
وا�صطرابات وتعرجات الوجود احلديث، 

فيبدو يل من امل�صتبعد - مثال اال يكون 
جيدا  عرف  قد  مادام  انزعج،  "بودلري" قد 

ال�صكل  توافق  عدم  من  ال�صفراء"،  "االأ�صعة 
مع املو�صوع يف املقاطع ال�صعرية االأخرية، 

ومن االرتباكات التي تقود اليها متطلبات 
النظم )التورية اأكرث من ذراع حتتك بي، 
والتعاك�ص "عواطف علنية"(. وعلى اأية 
حال، فقد انزعج من عدم مالءمة مفردات 
تطبق كل اكلي�صيهات ال�صعر الكال�صيكي 

لو�صف حياة حديثة ومدينية: وهو يكتب 
اىل "�صانت - بوف اأنه ثمة يف "جوزيف 

ديلورم":اأعواد، وربابات، وقيثارات، 
ويهوه اأكرث من الالزم. وهو ما ي�صرب 
الق�صائد الباري�صية لكن هذه املفردات 

ال�صامية، األي�صت هي - بالتحديد - ثوب 
ال�صعر الكال�صيكي، اأو - باالأحرى - �صرتة 

ني�صو�ص" اخلا�صة به؟ لقد حتدث "هوجو" 
- وحتى "بودلري" - عن موجات وجرار يف 

اأ�صعارهم.
 فمن يدري؟ رمبا انتاب "بودلري" 

الندم - اأحيانا ما - على اأن يجد نف�صه، 
ح�صب �صيغه "رامبو" م�صنوقا بال�صكل 
القدمي، ورمبا كان �صيبحث وقتئذ - يف 

النرث - وبالتحديد يف النرثية، اأق�صد عن 
حرية ال�صكل والتخلي اإراديا عن املقاطع 

والالزمات والتماثالت وحرية النغمة، 
والتعبري، واالبتعاد عن كل موؤثرات 

�صابقوه.  اليها  �صعى  ال�صعري" التي  "النرث 
حماولة اأ�صيلة - بالقطع - وخ�صبة يف 

اإمكانياتها. لكن حرية اىل هذا احلد ال 
تعدم بع�ص املخاطر - وهذه املخاطر، التي 

التزم "بودلري" - بال�صرورة - مبواجهتها، 
كانت تت�صاعف مبخاطر اأخرى، ترجع 

اىل ال�صعوبات املادية والثقافية التي كان 
ال�صاعر يواجهها. وعلينا - االآن - اأن نحكم 

على "بودلري" وفقا الجنازاته.
2- االجناز

 يده�صنا ت�صارب االآراء، عند بحثنا لالأحكام 
املوجهة اىل "�صاأم باري�ص"، فالبع�ص 

يعجب ببودلري الذي -وقد رف�ص كل تاأثري 
لالأ�صلبة Stylisation اأو املو�صيقية - قد 

جنح، برغم ذلك، بالنرث االأكرث اإيجازا، 
واالأكرث "نرثية"، قي اأن "يقول االأكرث من 

خالل االأقل" بل يذهبون اىل حد اعتبار 
يف  فاعلية  االميائية" اأكرث  "التعاويذ 

ق�صيدة النرث مما يف املقطوعة املنظومة، 
وذلك يف احلاالت التي تكون فيها املقارنه 

ممكنه. وال يرى االخرون - يف "�صام 
باري�ص" �صوى نرث خال�ص، وال مينحون 

ا�صم ق�صيدة النرث اإال ملقطوعة وحيدة هي 
"حما�صن القمر" فبم نف�صر ت�صارب االأحكام 

اىل هذا احلد؟
بطبيعة احلال، علينا اأن ن�صع يف احل�صبان 

االأفكار امل�صبقة، واأن نرى عرب اأي منظار 
ينظر النقاد. فبالن�صبة جلو�صتاف كان 
)و�صتتاح لنا فر�صة العودة اليه( الذي 

يدرك ق�صيدة النرث باعتبارها نوعا �صكليا 
وفنيا �صرفا، يهيمن عليه البحث البارع 
عن اجلنا�ص و االيقاعات - فاإن ال�صكل 

�صديد احلرية لبودلري هو �صيء بال 
معنى، وبالعك�ص، فاإذا ما اعتربنا ق�صيدة 

النرث - مثل "بالن" - نوعا من النقي�ص 
من "النرث ال�صعري" واملوزون، ي�صتخدم 

- يف االرتقاء بنف�صه – "نرثا خاما"، غري 
اإيقاعي، ف�صنحيل اىل البحث عن مناذج 

له يف "�صاأم باري�ص" ال يف "االأنا�صيد 
الغنائية" الآلويزيو�ص بوتران. اإنها خا�صية 

ق�صيدة النرث - هذا النوع املنق�صم - التي 
مت�صي يف اجتاهني متعار�صني، يتذبذب 

بينهما ال�صعراء والنقاد: االجتاه اىل 
االنتظام، والكمال ال�صكلي - واالجتاه 

اىل احلرية، بل اىل االختالل الفو�صوي - 
مظهران اأكدت عليهما يف التو.

 اأما وقد فر�ص ذلك، فاإنه يتبقى - يف 
االأ�صاليب التي ت�صتخدمها ق�صيدة النرث 

�صواء ارتبطت ببع�ص اأ�صكال املعمار 
ال�صفاهي، اأو - على العك�ص - بتدمريها، 

فاإنها يجب اأن تنحو - دائما - نحو اأهداف 
تتخطى تلك اخلا�صة بالنرث الدارج، 

وال تتعار�ص مع اخل�صائ�ص الالنفعية، 
والغمو�ص، والكثافة، التي هي بع�ص من 

خ�صائ�ص ال�صعر. ولنعد اىل "بودلري"، 
فهل ا�صتطاع منح نرثه -البالغ التحرر 

عن ق�صد، واملفتقر غالبا، اىل كل الزخارف 
اللفظية اأو املو�صيقية – "الربيق التحتي" 

ال�صهري، الذي �صيتحدث عنه "ماالرميه"؟ 
وهذا النرث النرثي اأهو -اأي�صا- �صعري؟
علينا اأي�صا اأن نتاأمل - عن كثب - تقنية 

ببنية  ناحية،  من  يتعلق،  ما  "بودلري" يف 
الق�صائد، و"االأرابي�صك" الذي تر�صمه 

العنا�صر املتنوعة، و- من ناحية اأخرى 
- تنوع النغمات امل�صتخدمة وعالقاتها 

مع خط اجلملة، وغالبا ما ميكن تو�صيح 
هذه الدرا�صة باملقارنات �صواء مع النرث اأو 
ال�صعر املنظوم،واأخريا فاإنه من ال�صروري 
مراعاة العن�صر ال�صخ�صي - اأق�صد الفارق 

الذي يف�صل املجموعة االأوىل، الق�صائد 
التي ن�صرت يف "البري�ص" - عام 1862 

- عن الق�صائد التالية، املكتوبة بعناء 
وبطء متزايد: يف 23  يناير 1862، اأح�ص 

عليه  هبت  اإذ  غريب"،  "بودلري" "باإنذار 
"ريح جناح الغباء" فمعطيات امل�صكلة - كما 

نرى - معقدة، مبا �صيجربنا على التخفيف 
من حكمنا.

اأ- ارابي�صك اق�صائد. ق�صائد فنية وق�صائد 
"راب�صودية"

من  الن�ث�ر  ق�ص�يدة 
اآلن ح�تى  ب�ودل�ي��ر 

�شوزان برنار
 ترجمة: راوية �شادق

◄
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ينحو بودلري يف واحة من الن�صو�ص 
التي اأ�صماها )كاآبة ( والتي اإحتوتها 

جمموعته ال�صعرية )اأزهار ال�صر ( اإىل 
الذاتية الروحانية عرب ا�صرتاك حركاته 

التي ينقلها اإىل ج�صد الن�ص وقد اأراد 
التعبري عن مو�صوعاته النف�صية وفق 
مااأ�صتقرت عليه خميلته التي وجدت 
باأفعال احليوانات املت�صابهة القريب 

القابل لنقل ما لديه من تلك االإح�صا�صات، 
فالتذمر هو حالة منطقية تعرب عن عدم 
التوافق مابني عاملني عاملًا يراه ال�صاعر 

الي�صلح الأي �صئ لكنه موؤثر بقوة وجوده 
وما يرتكه من اثار تدمريية اإزاء اإ�صطرار 

قبوله واالإجبار على التعاي�ص معه ،
والعامل االأخر عامل الروح القلقة التي 

تخلق �صعادتها من دون موؤثر خارجي اإال 
احلاجة لالنفعال العميق مب�صاحبة الروؤيا 
ال�صوداوية املتنا�صقة التي تعرب توالداتها 

عن احليز امل�صرق الذي يتم البناء من 
خالله وعليه للظفر باحتقان النف�ص يف 

امل�صاحات غري املعلومة حتت تكثيف ثقل 
الكلمة امل�صتخدمة الإجادة و�صف الفعل 
الكوين وهي حالة قد �صورها اخليال 

وا�صتقرت يف املخيلة ومت اإنتاجها جمددا 
حتت تاأثري الظرف االآين املحتفى به لتدلل 

غزيرة بودلري االإنتاجية على القدرة من 
مغادرة االلتقاط االآين للم�صهد واإهمال 
فخامته املزيفة التي ال تدوم طويال وال 
تعطي ما يتالءم مع الذاتية الروحانية 

املتنقلة عرب امل�صالك احليوية للتاأثري غري 
املبا�صر فيما ي�صنع املعنى من متقاربات 

اأو مت�صادات خارج اإطار التن�صيق املاألوف 
للمعاين ال�صائعة يف اللغة املالزمة 

ل�صورها املت�صابهة ،تلك هي حماولة 
بودلري يف غر�صه �صحن النف�ص بكاآبته 

االنفعالية كي ت�صود وحدة االن�صجام بني 
املناخ الالواحد والذي يبدو للقارئ اأحيانا 

باأنه وحدة ع�صوية مرتابطة كون ذلك 
االإن�صاد يحفل مبفردات القلق وال�صاأم وما 

ي�صاحب ذلك من خمرجات تت�صف ب�صفات 
عامل بودلري الكئيب :

حني تنبح ال�صماء الواطئة الثقيلة
فوق روح موجوعة ، فري�صة القلق الطويل

وينهمر االأفق علينا
نهارًا اأ�صد �صوادًا

فاالأر�ص زنزانة رطبة
واالأمل وطواط

ي�صدم اجلدران بجناحه اجلافل
�صاربا راأ�صه بال�صقوف املهرتئة

اإن اختفاء البعد امليكانيكي يف الن�ص 
وكذلك التقنية امل�صحوبة باملخاطر جعلت 

الن�ص تتحدث فيه االأفكار واالأ�صوات 
تر�صم امل�صاهد والتح�ص�ص املو�صيقي ينم 

عن اقتدار �صليم يف تنظيم القفزات داخل 
امل�صاهد

وهي تولد اإمكانية لتفهم الفعل املاأ�صاوي 
�صعريا بحيث يكون االإيحاء ال �صاآن 

له مبحددات ذلك الفعل �صوى ا�صتلهام 
املتغري وغري املقبول منه على اأ�صا�ص ال 
ي�صح التاأمل اإال بعد ف�صل اأي مزاوجة 

تتم على اأ�صا�ص رغبة اللغة املتداولة التي 
تخفي اأحيانا بع�ص الرمزية بني طياتها 

لكنها رمزية غري منتجة مبا يراد اأبعد من 
وظيفتها وبذلك يكون ذلك العناء م�صدرا 
للتفكيك ثم االإلغاء ثم اخللق املنف�صل عن 
جممل العوامل املوؤثرة التي حتول دون 

الو�صول اإىل �صخامة املعنى.
اإن بودلري يف )كاآبة( مينح الكلي كليته 

عرب حلظة غري حمددة وقد تكون يف 
البدء غري متوافقة مع ما يريد وخال�صته 

اأن لديه اأبعادا قادرة على جمع مايريد 
وقادرة مناطقه االإيوائية على تغذية تلك 

احلاجات التي تتنا�صل من خميالت ال�صقاء 
والتعا�صة والبوؤ�ص واإدراك النهايات 

املفجعة :
عربات املوتى الطويلة

بال طبول
اأو مو�صيقى

ت�صري ببطء داخل روحي
واالأمل مقهور . يبكي

والقلق الوح�صي الظامل
يزرع رايته ال�صوداء

فوق جمجمتي املطاأطاأة!
اإن اال�صرتاك والتقارب يولد االن�صجام ، 

واالن�صجام يعطي الفر�صة لالجنذاب
واالجنذاب مينح ال�صورة ال�صعرية قدرا 
اأكرب من التكيف مع قريناتها من ال�صور 
املنت�صرة يف م�صاحة املخيلة االأمر الذي 
يوؤدي اىل الو�صول اىل اأكرث من خيار 

ال�صتخدام املنا�صب واملر�صي �صمن 
احلزين واملوؤمل املتدفق من اإح�صا�ص 

الروح وقبول غمو�صها ورائحة عطرها 
احلزين.

ما اأجاد "بودلري" قوله - عن الفنان 
الت�صكيلي، عام 1859: ميكن اأن يقال 

اأي�صا عن ال�صاعر: فـ "كل العامل املرئي" 
-اأي يف حالتنا االآنية، املدينة و�صوارعها 

و�صكانها - لي�ص �صوى خمزن ل�صور 
وا�صارات �صيمنحها اخليال مكانا وقيمة 

ن�صبيتني، اإنه نوع من العجني، على 
اخليال اأن يتمثله يه�صمه وي�صكله ولن 

تكون ق�صيدة اإال اعتبارا من اللحظة التى 
ياأخذ فيها الكاتب العنا�صر التي يتيحها 

الواقع و" ينظمها بفن معني" لي�صنع منها 
اإبداعه اخلا�ص. وموقع هذه العنا�صر يف 

تعمل  التي  والطريقة  "ارابي�صك" الق�صيدة 
بها �صمن الكل، والتي يتفاعل بها الواحد 

مع االأخر، النتاج موؤثرات االن�صجام اأو 
التناق�ص، واأخريا، خ�صوع هذه العنا�صر 

لـ"الفكرة املولدة" ولـ "القانون االأعلى 
لالن�صجام العام"، الذي �صيمنح الق�صيدة 

نربتها اخلا�صة ووحدتها، كل هذا ذو اأهمية 
ق�صوى )وهو ما ال ندركه -دائما -ب�صكل 
كاف( يف هذا االبداع لـ"عامل جديد. عامل 

�صعري.
كيف يدرك "بودلري" يف "�صاأم باري�ص" 

-هذا ال�صياغة للعنا�صر التي يتيحها 
الواقع، والتي تعترب اأحدى االأدوات 

الرئي�صية التي يتمتع بها �صاعر النرث ليكتب 
ق�صائد ال نرثا - وكيف يحققها؟ هذا ما 

يتوجب علينا بحثه اأوال.
�صرنى اأنه ال غنى - هنا - عن تاأمل 

التواريخ جيدا: فاخلطاأ يف ذلك )والواقع 
انني ال اأعتقد اأن اأحدا قد فعل ذلك، حتى 

االآن( لن ميكننا من متابعة التطور الداخلي 
للفكر االبداعي عند "بودلري" يف الفرتة من 

1857 حتى 1866.
ففي عام 1899 بعث "بودلري" اىل 

"فونتنبلو  ديوان  اأجل  من  "دنوييه" - 
باأوىل   - Fontainebleau" امل�صرتك 

ق�صيدتيه النرثيتني: "غ�صق امل�صاء" 
و"العزلـه" باال�صافه اىل ق�صيدتي "غ�صق" 

من "اأزهار ال�صر"، معلنا عدم قدرته على 
الكتابة - يف �صعر منظوم – "عن الطبيعة 

)...( عن الغابات، عن اأ�صجار البلوط 
الكبرية، عن الع�صب، وعن احل�صرات، 

وي�صيف:
يف اأعماق الغابة، واأنا حمبو�ص يف 

هذه القباب ال�صبيهة بقباب الكنائ�ص 
والكاتدرائيات، اأفكر يف مدننا املده�صة، 
واملو�صيقى االعجازية التي تدور حول 
القمم تبدو يل ترجمة للنواح الب�صري.

 لكن، يف عام 1857، عندما فكر - حقا - 
يف كتابة ديوان من ق�صائد النرث، وفكر 
يف ت�صميته )رمبا حتت تاأثري "جا�صبار 

الليلي"؟( بـ "ق�صائد ليلية" ، مل تكن 
غديته ا�صتغالل هذه القريحة يف ال�صعر 

عمل  كتابة  ا�صتهدف  ما  بقدر  "املديني"، 
نرثي نظري لـ "ازهار ال�صر".اربع ق�صائد 

- عام 1857)من خم�ص( ت�صتعيد - يف 
الواقع - مو�صوعات متماثلة )يف "اأي 

 Anywhere  مكان خارج العامل
مو�صوع  جند   ،  out of the world

"الرحلة" ويف "امل�صروعات"،جند مو�صوع 
بااليحاء  يختلطان  كمو�صوعني  "البوم"، 
الغرائبي املوجود يف "البعيد عن هنا"(، 

اأو متطابقة )"ازدوجت" ق�صيدة ن�صف كرة 
يف خ�صلة �صعر بق�صيدة "خ�صلة ال�صعر" 

وق�صيدة "الدعوة اىل ال�صفر)ازدوجت 
بق�صيدة حتمل نف�ص العنوان يف "اأزهار 

ال�صر"( ففي ق�صائد عام 1857 هذه وفيها 
فقط - تقريبا يبدو اأن "بودلري" كان يبحث، 

حتت تاأثري "األويزيو�ص بوتران" بال �صك، 
عن متاثالت �صكلية، وموؤثرات اللوازم 

اأو التكرارات ال�صوتية، التي تفر�ص على 
الق�صيدة - مثلما يفعل املقطع ال�صعري 
وبيت ال�صعر- معمارا معدا �صلفا. ويف 

اقرتاح  لعبة  ثمة  العامل"،  خارج  مكان  "اأي 
ورف�ص تبادلية، مع ت�صاعد لقلق يوؤدي اىل 
نتيجة مفاجئة، ويف "ن�صف كرة ثمة موؤثر 

االنتظام امل�صتمد من التكرار، يف مقدمة 

كل مقطع لكمات �صعرك اأو "خ�صلة �صعرك" 
ويف "الدعوة اىل ال�صفر"، عدة ا�صتعادات 
لتعبري )بلد النعيم.. بلد النعيم احلقيقي. 

بلد النعيم احلقيقي، اأقول لك(، ويف 
اخلتام جتميع لكل املو�صوعات املثارة، 

التي تلتحم لتكون بورتريها مماثال للمراأة 
املحبوبة )فالكمات: "اإنه اأنت.. نحوك اأنت. 

ت�صتعاد ثالث مرات، يف هذا املقطع االأخري( 
وعلينا اأن ن�صيف اأن ال�صجع واملحارفة، 
اللذين ر�صد "كريبيه و"بالن" تكرارهما 
يف ن�صف كرة يف "خ�صلة �صعر" يخلقان 
اإيقاعا �صوتيا �صبيها مبا حتدثه القافية:  

 Un charmant réve plein de
 voilures et de matures.. ou

 l’atmosphere est parfumee
par les fruits، par les feuille
)حلم �صاحر مليء باالأ�صرعة وال�صواري.. 

حيث اجلو ممطر بالفواكه واالأوراق( واذا 
ما الحظنا اىل اأي حد يحر�ص "بودلري" 

على وحدة املناخ ويتجنب كل تنافر �صادم، 
حتى خالل �صعيه اىل بع�ص املوؤثرات 

الت�صويرية، فاإننا منيل اىل اأن ن�صتخل�ص 
اأن هذه الق�صائد هي اأكرث ق�صائد الديوان 
و�صوحا ووعيا من ناحية االعداد الفني. 

ولن�صم اليها - اإن �صئنا – "دوروتيه 
اجلميلة"،وهي ق�صيدة فكر "بودلري" 

- طويال - يف منحها ال�صكل املنظوم 
و"التعداد الغنائي" لـ"حما�صن القمر"، 

بتكرارها الوا�صع للتموجات - من خالل 
حركتها املزدوجة املتماثلة، التي ت�صعر 

الروح بالتوازي الذي تخ�صع له م�صائر 
الع�صاق "غريبي االأطوار"، و�صنتو�صل اىل 
اجلانب التناغمي و"الفني" لفن "بودلري"، 
ك�صاعر نرث، عندما �صيجتهد خللق عامل كل 

ما فيا لي�ص �صوى:
نظام جمال

رفاهية و�صكينة ون�صوة
لكن بدءا من 1861، �صوف ي�صيطر االلهام 

الباري�صي على �صعر "بودلري": فيعطي 
جملة "الرويف فانتازي�صت" ثالث ق�صائد 

باري�صية: "العامة" و"االأرامل" و" املهرج 
العجوز" )واالأخريتان - وهو اأمر دال 

- كانتا حمل تقـدير خا�ص من "�صانت – 
بوف"، وقد األف "بودلري" اأربع ع�صرة 

ق�صيدة اأخرى، �صتن�صرها "البري�ص يف 
اغ�صط�ص اب  و�صبتمرب / ايلول 1862.
عندئذ، اأح�ص "بودلري" بكل ال�صعوبات 

املالزمة ملفهومه الواقعي والـ "راب�صودي" 
لق�صيدة النرث فاإذا ما اأردنا اأن نعر�ص 
جلوال ي�صقط فكره على كل واقعة يف 
ت�صكعه، فاإنا �صننكر من نف�صه املنطلق 

اأي تكوين واأي اإعداد فني: وكي ن�صتعيد 
التمييز الذي اأجراه "بودلري" يف �صالون 

1859، فلم يعد االأمر يتعلق - عندئذ 
"فانتازيا"،  بـ  لكن  خالق"،  – "خيال 

بـ"م�صادفة" اإن �صئنا، هذه امل�صادفة 
التي اعتربها "بودلري" قبل "ماالرميه" 

- متعار�صة مع العمل الفني. و�صرنى 
 - هذه   1862 عام  ق�صائد  "بودلري" يف 

موزعا بني الرغبة يف اال�صت�صالم اىل 
م�صادفات الت�صكع )باخل�صوع اىل العامل 

اخلارجي، اىل ال�صيء( والرغبة يف تنظيم 
ق�صيدته يف �صكل فني: اإنه ال�صراع دائما، 
بني  ومو�صوعه  الفنان  بني  "االزدواجية 

الفكر واملادة.
و�صواء ما اإذا كان "بودلري" قد اأح�ص 

ب�صرورة الرتكيز والوحدة املتطابقني مع 
املفهوم اجلمايل االأعلى لـ"بو" ال يجب اأن 
تت�صرب - يف التكوين كله - كلمة واحدة، 
بال ق�صد ال تنحو ب�صورة مبا�صرة اأو غري 

مبا�صرة - اىل اجناز خمطط مت التفكري فيه 
م�صبقاواذا ما كانت لديه - من ناحية اأخرى 
- اأفكار دقيقة اىل حد ما، حول بنية ق�صيدة 
النرث، فلدينا الدليل على ذلك يف التعديالت 

التي اأدخلها على ن�ص نرثي كتبه عام 
1853- هو "اأخالقيات اللعبة" - ليجعل 

منه، عام 1862، اإحدى "ق�صائده النرثية" 
الع�صرين، ويتناول ن�ص عام 1835 تطور 

االختالفات بني اأنواع اللعب: "االخرتاعات 
ال�صغرية االأر�صية"، و " اللعبة احلية"،و 

�صبيل  وعلى  العلمية"،الخ.  "اللعبة 
التو�صيح، يدرج "بودلري" هذا "ال�صيء 

املرئي" خالل االح�صاء:
وب�صدد لعبة الفقري، فقد راأيت �صيئا اأب�صط، 

بكثري لكنه اأكرث كاآبة من اللعبة التي يبلغ 

ثمنها مليما - اإنها اللعبة احلية.
    ويف ق�صيدة النرث، ي�صتخدم "بودلري" - 

كمقدمة - ما قاله عن "االخرتاعات ال�صغرية 
االأر�صية"، لكنه يكثف ويحذف التحديدات 

التقنية الزائدة، والتاأمالت ذات اللهجة 
االأخالقية اخلال�صة، ثم يدخل - من دون 

متهيد - يف �صلب املو�صوع.
فكيف �صريفع من �صاأن هذه الطرفة اىل 

م�صتوى الق�صيدة ؟ اأوال باأن مينحها 
مغزى خمتلفا: ف�صوف ي�صدد على الرمز، 

وذلك بتطوير فكرة الن�ص االأول عن 
الرمزية" و�صيك�صف  احلديد  "اأ�صوار 

الطفالن - الغني والفقري - كل منهما لالآخر 
عن األعابهما، "عرب هذه االأ�صرار الرمزية، 

التي تف�صل بني عاملني، ال�صارع الرئي�ص 
والق�صر"، ويجد "بودلري" - يف اخلتام 

- خيطا موفقا يو�صع من الطرفة ومينحها 
ملمحا روحيا:

واأخذ الطفالن يتبادالن االبت�صام يف اأخوة، 
باأ�صنان ذات بيا�ص مت�صاو. هو اخليط 
اخلتامي الذي يعترب - حلما يقول "جـ. 
كربيه" – "ال�صوء االأكرب لهذه اللوحة 

العذبة"، اأعده "بودلري" مبالحظة كعب 
- يف اأرابي�صك الق�صيدة - دور الو�صيط 

ونقطة التحول: مل يعد الفقري ال�صغري 
يو�صف - )كما يف املقال النرثي – كـ "اأحد 

هوؤالء ال�صبية الذين ي�صق املخاط عليهم 
- ببطء - طريقا بني الو�صخ والرتاب"، 

لكن على نحو اأكرث مثالية، باعتباره اأحد 
ال�صبية املنبوذين، الذي �صتك�صف العني 

املن�صفة مواطن اجلمال فيه، اإذا ما نظفته 
من اأوك�صيد البوؤ�ص الناتئ واملنفر، مثل عني 
العامل التي تتخيل لوحة مثالية حتت الطالء 

الالمع ل�صانع املركبات".
ويف املقام الثاين، فهذا الن�ص -الذي مل 

ي�صكل يف �صورته االأولية اإال مقطعا واحدا 
وجزءا من كل اأو�صع -قد اقتطعه "بودلري" 

ونظمه يف ثماين فقرات: ون�صتطيع اأن 
ن�صتخل�ص من ذلك اأنه ي�صع نف�صه �صمن 

مدر�صة "برتران"، فيعترب التق�صيم اىل 
مقاطع من خ�صائ�ص ق�صيدة النرث، األي�ص 

املقطع:le couplet –  هنا - هو املرادف 
لـ "املقطع ال�صعري la strophe "يف 

ال�صعر املنظوم؟ وعلى اأية حال، فهذا 
التق�صيم ي�صمح له بتهوية ق�صيدته، وباأن 

يف�صل العنا�صر بوقفات اإميائية، فيربز 
اخليط االأخري - على ايجازه - بطريقة 

اأكرث تاأثريا اأي�صا.
ون�صتطيع - على النحو ذاته - اأن ندر�ص 

بنية "الغريب" و" لكل خرافته" و "الغرفة 
املزدوجة" )كيال نذكر �صوى اأكرث ق�صائد 
اإنكاره(،  ميكن  ال  مبا  "بودلري" جناحا، 
لن�صل اىل نتيجة مفادها اأن االجناز يف 

هذه االأعمال - الرمزية اأو الغنائية - 
متحقق على م�صتوى الق�صد، وهو - هنا 

- ق�صد �صعري وخالق، على نحو �صريح. 
ولنكتف بالنظر - عن كثب اأكرث - اىل 

اإحدى  وهي  الفنان" -  اعرتاف  "�صالة 
الق�صائد التي ت�صهم يف خلق "غنائية 

حديثة" جتعلنا ن�صعر بتمردات وطموحات 
واحباطات روح حديثة من منط "بودلري" 

نف�صه. ولن جند مثاال اأف�صل منها على 
تعبري  ح�صب   - اإميائي" ينطوي  "�صحر 
وال�صيء"،  "املو�صوع  على  "بودلري" - 

على االأرابي�صك املزدوج للعنا�صر املادية: 
الالزوردي، والبحر باأمواجه، وال�صراع 
البعيد، وعنا�صر روحية تتجاوب معهم، 
لت�صكل لوحة قوية البنيان حيث ال �صيء 

جماين: فالالزوردي يتجاوب مع انطباع 
بالالنهائي وبالروحانية )العفة وال�صفافية( 

ومع البحر انطباع باجلمال الثابت وغري 

املح�صو�ص، ومع ال�صراع املرتع�ص يف 
االأفق �صعور بال�صعف والعزلة، يتجاوب 

مع الوجود الع�صال لل�صاعر ويقوده 
اىل �صرخة رعب امام االت�صاع الرهيب 

للم�صهد، وعجزه عن ترجمته. ولفهم 
الطريقة التي تعمل بها العنا�صر املختلفة 

- من الناحية اجلمالية - فلنفكر يف الدور 
الو�صيط الذي يلعبه هذا ال�صراع ال�صغري، 

وهو العن�صر االن�صاين الوحيد يف امل�صهد، 
الذي ي�صنع ب�صكل ما االنتقالة بني امل�صهد 

واالن�صان.
وعلى العموم، فالبناء اأكرث تركيبية 

- يف هذه الق�صائد التي نعرث فيها 
على مو�صوعات "بودلري" الغنائية 

الكربى - والعالقات املعمارية مدرو�صة 
ب�صكل اأف�صل، وقانون االن�صجام العام 

متت مراعاته اأكرث. ويف املقابل، فاإن 
نق�ص الوحدة الفنية فا�صح - غالبا - يف 
الق�صائد الباري�صية، وذلك ب�صبب نزعتها 

"الراب�صودية" نف�صها.
ولناأخذ - على �صبيل املثال - ق�صيدة 

 - "بودلري" نف�صه  اأح�ص  لقد  "االأرامل": 
مب�صاويه هذه ال�صفات امللفقة الواحدة 

يف االأخرى، التي اجتهد خللق وحدة لها 
-رغم اأنها م�صطنعة - من خالل اجلملة/

املف�صل: "من هي االأرملة االأكرث حزنا 
واالأكرث اإثارة للحزن، تلك التي جترجر يف 
يدها طفال ال ت�صتطيع اأن تقت�صم معه اأحالم 

اليقظة، اأم تلك الوحيدة متاما؟ " )يف 
ال�صر" -  اأزهار  الق�صريات"  من  "العجائز 
ال يطور "بودلري" غري منوذج واحد(. لكن 

اال�صتطرادات يف الق�صيدة ذاتها - تلعب، 
يف ما يتعلق باحلفل املو�صيقي، دور فاحت 
�صهية حقيقي، واأخ�صي اأن يكون "ب�صانت 
يتبع  الذي  املرتاخي  ب�صعره  – بوف" - 
م�صادفات النزهة اأو املحادثة )انظر -من 
بينها - حمادثة احلفل الراق�ص قد اأ�صبح 

اأ�صتاذا خطرا على "بودلري".
 واخلطر - بالن�صبة للباقي- يح�ص به 

�صبيل  على   - يجتهد  فهو  "بودلري" جيدا: 
املثال - يف "املهرج العجوز"، ليوؤلف 

وينظم لوحة العيد ال�صوقي، في�صنع تقابال 
يتخذ �صكل تعار�ص حاد - بني اجلانب 

امل�صيء، ال�صاخب )انفجار جنوين 
للحيوية(، واجلانب املظلم والكئيب، 

ذلك الركن الذي يقف فيه املهرج �صامتا 
و�صاكنا "تناق�ص بني املظاهر اخلارجية 

والنزعات االأخالقية يف اآن. وهو يجتهد - 
اأي�صا - لالرتقاء بالو�صف من خالل الرمز 

اخلتامي، الذي برغمه )ورمبا ب�صببه( 

تظل الق�صيدة كلها - فيما يبدو يل - يف 
منت�صف الطريق بني النرث وال�صعر، 

فامل�صتوى احلكائي وامل�صتوى املجازي 
متجاوران، ولي�صا ممتزجني )انظروا على 

النقي�ص - التداخل البارع، يف ق�صيدة 
للوحة  الق�صر"،  "اأزهار  "البجعة" من 

"احلداثية" والرمز(.
لكن هناك -اأي�صا - ما هو اأكرث خطورة 

ويكمن فيما ميكن ت�صميته "املرحلة 
الثالثة" من تاأليف "�صاأم باري�ص" )بعد 

ن�صر الع�صرين ق�صيدة االأوىل، وحتى 
موت ال�صاعر( و�صيهدد خطر جديد الوحدة 
الداخلية للق�صائد وتوازنها: هو الرغبة - 
التي مل ي�صتطع "بودلري" مقاومتها - يف 

ترميمها بعد فوات االأوان، ويف ا�صتعادتها 
يف اجتاه �صواغله اللحظية. واأحيانا ما 
كان يتم ت�صحيح الن�ص بعد عدة اأعوام 
فا�صلة: كيف ميكن - اإذن - للق�صيدة اأن 
حتافظ على الوحدة، على كلية التاأثري" 

التي كان "بودلري" يعتربها �صرورية - مع 
ذلك - للعمل الفني: وال �صك اأن الفقرات 

الثالث التي تختتم - اعتبارا من 1864- 
يف  اجلمال،  ينق�صها  امل�صاء"،ال  "غ�صق 
تدفقها الغنائي، لكن "بودلري" - عندما 

اأ�صافها اىل الن�ص االأوىل، احلكائي 
اخلال�ص، واملفرت�ص اأن ين�صر يف ديوان 

Fontainebleau" كيف  "فونتانبلو 
مل ي�صعر اأنه يطعم ق�صيدة اأخرى باالأوىل، 
خمتلفة يف اخل�صائ�ص وااللهام ؟ وتعديل 
ق�صيدة "م�صروعات" اأكرث غرابة - واأكرث 
اإزعاجا -اأي�صا ففي عام 1864، كان ذهن 

�صعر  يف  م�صروعه  نحو  "بودلري" موجها 
اأن  يريد  "ت�صكعي" و"راب�صودي" كان 
يعر�ص ل�صخ�ص جوال، تت�صبث اأحالم 

يقظته كما �صيكتب اىل "�صانت – بوف" - 
بكل واقعه يف جتواله، يتعلق االأمر - هنا 
- بحديقة يتم عبورها اأو بخامت يرى يف 

فندق  الزنكوغراف" او  اأعمال  لبيع  "حمل 
نقابله "خالل امل�صري يف �صارع رئي�صي: 

"كل هذا الديكور املتكلف -اىل حد ما - مل 
يكن له وجود عام 1857، وال حتى عام 
1866: فعرب امل�صهد الداخلي الوحيد - 

فح�صب - جتول خيال ال�صاعر، واالأخطر 
اأن اخلامتة �صديدة االختالف: فهي اأكرث 

عادية، واأقل "بودلريية".
1857 

احللم ! احللم ! دائما احللم امللعون ! اإنه 
يقتل الفعل وياأكل الزمن ! - اإن االأحالم 

تخفف من حلظة احليوان املفرت�ص الذي 
ي�صطرب فينا، اإنه �صم م�صكن يغذيه. اأين 

ميكن العثور -اإذن – على كاأ�ص عميقة مبا 
يكفي، و�صم كثيف مبا يكفي للق�صاء على 

احليوان؟
1864

 ح�صلت اليوم، يف احللم، على ثالثة 
بيوت، حيث وجدت لذة مت�صاوية. ملاذا 

اأجرب ج�صدي على تغيري املكان طاملا روحي 
ت�صافر بهذه اخلفة ؟ وما اجلدوى من تنفيذ 

اأية م�صروعات، ما دام امل�صروع - يف ذاته 
-هو متعة كافية ؟

هذه التحوالت يف اجتاه ال�صطحية ت�صوه 
�صمن ما ت�صوه اأي�صا كثريا من ق�صائد 

املرحلة االأخرية: لهاث، ون�صوب يف 
اخليال اخلالق )وعبثا �صي�صعى "بودلري" 

الجناز موؤلفه "الكتاب امللعون"( وهو نوع 
من التورط اي�صا يف النرثيه، الذي حكم 

مفهوم ديوانه نف�صه على "بودلري" باأن 
يواجهه با�صتمرار ون�صعر اأن "بودلري" 

يف اأخر �صنوات حياته مل يعد ميتلك القوة 
اخلالقة ال�صرورية كي يفر�ص على عادته 

ن�صقا فنيا، فيقت�صر على "ن�صخ القامو�ص".

كآبة بودلير..
حين تنبح السماء 

الثقيلة فوق روح موجعة
قي�س جميد املوىل
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تربهن الدرا�صات البودلريية منذ مطلع 
�صتينيات القرن الع�صرين على اأن ق�صائده 

النرثية حتظى بدرا�صات اأكرث مما ناله 
كتابه "اأزهار ال�صر." وهذا مل يح�صل فقط 
مع بودلري، بل مع ماالرميه الذي اأ�صبحت 
اأعماله النرثية اليوم حمط درا�صات جدية 

اأكرث من اأ�صعاره التي تبدو وكاأنها قد ن�صيت، 
وكذلك مع رامبو الذي لوال "اال�صراقات" 

لكان يف عداد املن�صيني مهما كانت ق�صائده 
املوزونة كـ"القارب ال�صكران" جميلة، ومع 

بول كلوديل الذي راحت اأوزانه وقوافيه 
تتال�صى اأمام هذا املد النرثي الهائل يف 

كتابيه "معرفة ال�صرق" و"الطري االأ�صود يف 
ال�صم�ص الطالعة". اأما ماك�ص جاكوب فلوال 

�صيبقى  الذي  ما  اأحد  عرف  الّزار" ملا  "كوب 
منه! كما اأن اأحد املهتمني بالروحانيات 

قال اإّن "ق�صيدة النرث تعّر�ص موؤلفها اإىل 
�صر القوى العليا"، موؤكدا كالمه عن �صوء 

حظ برتران الذي اختفى قبل اأن يتمكن 
من طبع كتابه، وبال�صلل الذي منع بودلري 

من ا�صتكمال جمموعة ق�صائده النرثية، 
نهاية رامبو الفظيعة الذي لعله مل يعلم اأن 

اإن نكد الطالع  "اال�صراقات" قد طبعت. يقينًا 
مل يراع �صعور هوؤالء ال�صعراء، لكن عملهم مل 

يعرف، وهذه هي املعاناة، اأين يختلف �صكله 
من هذا الذي اأرادوا اإعطاءه. لكن نحن هنا 
يف �صدد هذا الذي و�صفه رامبو بـ"الرائي 
االأول، ملك ال�صعراء، اإله حقيقي" : �صارل 

بودلري.
 .Spleen  اأواًل، يجب تو�صيح معنى كلمة

اإنها لفظة انكليزية تعني "الطحال." 
على اأن الرومانتيكيني حّملوها معنى 

جديدا يف كتاباتهم ال�صعرية، وهو املعنى 
الذي دخل اللغة الفرن�صية: "املنخوليا" 
اأو "ال�ُصويداء". ويف املنا�صبة اإن كلمة 

الطحال  اآن  يف  بالعربية  "ال�َصوداء" تعني 
ومر�ص املنخوليا. ويف العامية العراقية، 

عندما نريد اأن ن�صف �صخ�صًا �صوداويًا 
وكئيبًا نقول: "مطوحل". لعل اأقرب ترجمة 

 Le اإذًا لعنوان ق�صائد بودلري النرثية
"�صوداوية  هي   Spleen de Paris

باري�ص". ثانيًا اإن بودلري كان مرتددًا بني 
عناوين عدة لق�صائده  النرثية ال�صغرية" 

هذه: "ق�صائد ليلية"، وهو عنوان اأ�صبه 
برد اجلميل اإىل الزيوي�ص برتراند. ثم 

العنوانان التاليان: "املتنزه املنفرُد بنف�صه" 
و"اجلّوال الباري�صي" اللذان يخت�صران 

انهمامات حقيقية بباري�ص يتناولها بع�ص 

ق�صائد الكتاب. غري اإّن بودلري، اعتبارًا 
من العام 1863، بداأ يفكر يف عنوان 

جديد يرتدد كثريًا يف ر�صائله: "�صوداوية 
باري�ص". لكن عددا من النقاد يرف�ص و�صع 

هذا العنوان على موؤلَّف مات بودلري قبل 
االنتهاء منه. كما اأن الكثري من الق�صائد التي 
جمعت يف هذا الكتاب وهي ق�صائد بودلري، 
فكر، حقًا، يف �صمها، ال تتناول باري�ص، بل 
ال عالقة لها البتة بهذه املدينة، واإمنا ببقاع 
ومدن اأخرى. لذا اأتفق اجلميع على و�صع 

عنوان: "ق�صائد نرث �صغرية" )واملعنى 
هنا ق�صرية( مع عنوان فرعي: "�صوداوية 

باري�ص". واأف�صل تو�صيح مل�صروع بودلري 
النرثي املالحظة التي كتبها الناقد الفرن�صي 
غو�صتاف بوردان )ويقال اأن بودلري اأ�صّرها 

اإليه( يف "الفيغارو" يف 7 فرباير/�صباط 
:1864

ال�صيد  تبّناه  عنوان  باري�ص" هو  "�صوداوية 
ره، ويريده اأن  �صارل بودلري لكتاب يح�صّ

يكون خليقًا بـ"اأزهار ال�صر". وبالطبع، 
اإن كل ما قد اأق�صَي من ال�صنيع ال�صعري 

املقفى واملوزون، وما �صعب عليه التعبري 
عنه، كل التفا�صيل املادية، بل كل حلظات 

احلياة النرثية، جتد مكانها يف العمل 

النرثي حيث املثايل واملبتذل ين�صهران يف 
ملغمة متالحمة. من جهة اأخرى، اإن الروح 

الكئيبة واملري�صة التي افرت�صها املوؤلف 
ليكتب "اأزهار ال�صر"، هي تقريبًا نف�صها التي 

توؤّلف "�صوداوية باري�ص". 
ويف العمل النرثي هذا، كما يف 
الديوان املنظوم، كل ما يوحيه 

ال�صارع، الظرف وال�صماء 
الباري�صيان، كل انتفا�صات 
الوعي، لواعج التخّيالت، 

الفل�صفة، احللم، وحّتى النادرة، 
ميكن كل هذا اأن ياأخذ دوره 

بالتناوب. فاالأمر يتعلق فقط 
بالعثور على نرث يتكيف 
واحلاالت املختلفة لروح 

امل�صتطرق الكئيبة. قراوؤنا 
�صيحكمون اإن كان ال�صيد �صارل 

بودلري قد جنح يف هذا. 
يظّن بع�ص النا�ص اأن لندن 

لها احلظ االأري�صتوقراطي يف 
اأن يكون لها �صوداوية، واإن 
باري�ص، باري�ص البهيجة، مل 

تعرف قط هذا املر�ص االأ�صود. 
لعل هنا، كما يزعم املوؤلف، 
نوعًا من �صوداوية باري�صية؛ ويوؤكد اأن 

هوؤالء الذين عرفوها، و�صيتعرفون عليها 
عددهم كبري." 

تويف بودلري يف 31 اآب 1867 ويف اليوم 

الذي ُحمل فيه اإىل املقربة  برفقة �صلة 
�صغرية من االأ�صدقاء واملعجبني، كان املطر 

�صديدًا واجلو كئيبًا، وعلى بعد خم�صني 
مرتا، كانت هناك جنازة اأخرى فخمة 

م�صحوبة باجلوقات والطبول والهيئات 
الر�صمية الأحد �صغار موظفي ال�صرطة. اأال 

نرى هنا ق�صيدة نرث ُمرة امتزج فيها امِلثال، 
بودلري، بالعادي واملبتذل، رجل ال�صرطة 

ال�صغري؟
بنيامني:  والرت  يقول  بودلري"،  "مع 

مو�صوع  االأوىل  للمرة  اأ�صبحت  "باري�ص 
ال�صعر الغنائي. وال�صعر هذا لي�ص 

فولكلورا حمليا؛ فنظرة ال�صارح الرمزي 
التي تقع على املدينة هي باالأحرى نظرة 

اإن�صان مغرتب. اإنها نظرة امل�صتطرق الذي 
اأ�صفت طريقة حياته على فاقة الب�صر 
املتنامية يف املدينة الكبرية ب�صي�صًا 

اإ�صرت�صائيًا." 
يف احلقيقة اإن ثورة بودلري الثانية هذه، 

حيث يتماهى احلدث العادي واللقطة 
ال�صامية يف نرث حياتي جديد، جاءت يف 

عز تعبيد �صوارع باري�ص وحتديثها. و�صعر 
بودلري اإن ق�صيدة النرث هي القادرة على 

التعبري عما تر�صل املدن الكربى من �صعاع 

�صعري واأبدي اإىل معامل احلياة اليومية. 
ومبا اأن لكل حقبة �صاعرها العّراف الذي 

ُي�صّر اإىل اأهلها بحقائق ظاهر ما جتدد 
وباطنه، فاإن بودلري هو، عن حق، �صاعر 

احلقبة البورجوازية. اإذ هو اأول من التفت 
اإىل الدفق ال�صعري الكامن يف هذه املعامل، 
واإن كانت هي عابرة وزائلة تاريخيًا، فقد 
راحت تتلمح زخمًا ح�صيًا غر�صه حتديث 

االإن�صان ودفعه اإىل االأمام. ولذلك عرب 
بودلري عن هذا اجلديد بكلمة �صارت عنوان 
اخللق والتقدم: احلداثة، م�صريًا اإىل كل ما 
يتاأتى عن ح�صّية جمالية مل تدركها االأزمنة 
ال�صابقة، مُميزة بقدرتها على اإدراك ما هو 

اأبدي و�صعري يف هذا العابر والزائل. 
روبرت ُكب الذي حقق كتاب بودلري كتب يف 

مقدمته لـ "�صوداوية باري�ص": "اإن ديوان 
ال�صعر  اإىل  الطريق  ال�صر" يفتح  "اأزهار 

احلديث، بينما كتاب "ق�صائد نرث �صغرية" 
ي�صتهل �صعر احلداثة." والكالم هذا �صحيح 

، الأن البطل امل�صمر يف كل ق�صائد بودلري 
  Le flâneur النرثية هو هذا املُ�صتطرق

الذي يختلف عن املت�صكع املتحول اأثناء 
تطوافه اإىل جزء من هذه املعامل املرتامية 
م�صهدًا خالبًا، وهكذا ُيحب�ص عن اأية قدرة 

نقدية كامنة، وي�صري جزءًا 
من هذا امل�صهد في�صيع 
فيه �صياعًا تامًا. بينما 

امل�صتطرق مت�صّيب باإرادته 
يف الطرقات واملعابر، 

تاركًا حا�صته الت�صكيلية ال�صوداء والعينان 
تتفرجان على هذه االأزياء، الزحام، واجهات 

املحال، بائعات اللذة الخ...، را�صدة يف 
هذه املعامل العابرة والزائلة كل ما هو اأبدي 

منفلت، و�صعري عار�ص. 

بيان ق�صيدة النرث االأول: ر�صالة �صارل 
بودلري

هذه ر�صالة بعث بها �صارل بودلري اإىل مدير 
حترير جملة "ال�صحافة" اأر�صني هو�صييه، 

تعترب البيان االأول جلن�ص اأدبي جديد 
�صيكون التعبري ال�صعري االأ�صمى للغة، �صّماه 

بودلري: ق�صيدة نرث.

�صديقي العزيز، اأبعث اإليك بعمل �صغري 
ميكننا اأن نقول، من دون اأي اإجحاٍف، ال 

راأ�ص له وال ذيل، مبا اأن كلَّ ما يحتوي عليه 
ُيكّون يف الوقت ذاته، باملناوبة وبالتبادل، 

ُل اإليك اأن تقّدر كم هي  راأ�صًا وذياًل. اأتو�صَّ

مريحٌة وعلى نحو مده�ص هذه الرتكيبة؛ 
لك ويل وللقارئ. ميكننا اأن نقطع اأينما 

�صئنا! اأنا يف هواج�صي، اأنت يف املخطوطة 
والقارئ يف قراءته؛ مل اأكبح جموح القارئ 

اإزاء �صياق ال منته حَلبكة غري �صرورية. 
ِانزْع َفقارًة، و�َصَرعان ما �صين�صم وبكل 

�صهولة جزءا هذه الفانتازيا املتلّوية. قّطعها 
اأو�صااًل عدة، تَر اأّن لكلَّ ِو�صلٍة وجودًا 

م�صتقاًل. وعلى اأمل اأن تنب�ص بع�ص هذه 
االأو�صال حياًة مبا يكفي لت�صّليك وُت�صّرَك، 

فاإيّن اأ�صمح لنف�صي باإهدائك االأفعى باأكملها. 
اأريد اأن اأهم�َص لك بهذا االعرتاِف ال�صغرِي. 

بعد ت�صفُّح كتاِب األويزيو�ص برتران 
الع�صرين  للمّرة   Gaspard de la nuit

على االأقل )كتاب تعرفه اأنت واأنا و�صّلة 
من االأ�صدقاء ي�صتاأهل بكل تاأكيد اأن ُيعترَب 

م�صهورًا( جاءتني فكرُة حماولِة �صيٍء 
مماثٍل، وتطبيق الطريقِة التي ا�صتخدَمها يف 

ر�صم احلياة القدمية العجيِب الطرافِة، على 

و�صف احلياة احلديثة، اأو باالأحرى حياٍة 
دة واأكرَث جتريدًا. حديثٍة حمدَّ

َمن ِمّنا مل يحلْم، يف اأّيام الطموح، مبعجزِة 
نرٍث �صعري، مو�صيقى من دوَن اإيقاع اأو 
قافيٍة، فيه ما يكفي من املرونة والتقّطِع 

حّتى يتكّيَف مع حركاِت النف�ص الغنائّية، 
ومتّوجات اأحالم اليقظِة، وانتفا�صات 

الوعي.
ُولَد هذا املثاُل امل�صتبدُّ بالذهِن، خ�صو�صًا 

خمِة ومن  من االختالف اإىل املدن ال�صّ
تقاطِع عالقاتها التي ال حُت�صى. واأنت، يا 

�صديقي العزيَز، اأمل حتاوْل ترجمة �صرخِة 
الزّجاج احلاّدة اإىل اأغنيٍة، والتعبرَي عن 
كلِّ االإيحاءات املحزنِة التي ُتر�صلُها هذه 

ال�صرخُة اإىل ال�صطوِح عرَب �صباباِت ال�صارع 
العليا.

لكنني اأخ�صى اأّن غريتي مل جتلب يل احلّظ،  
ف�صرعان ما بداأُت بالعمل حّتى اأدركت اأين 

ل�صت فقط يف غاية البعد عن منوذجي 
الغام�ص واملاهر الذي اقتديُت به، بل كذلك 

طفقت اأُوّلف �صيئًا )اإن كان يف اإمكاننا ت�صمية 
هذا "�صيئًا"( يف غاية االختالف، حادٌث 

الأفتخر به غريي بال �صك، لكّنه يذلُّ نا�صيَة 
اأي فكٍر يعترب ما ين�صُجه �صاعٌر ما، كما 
ينبغي وكما ُخطط لذلك، مفخرة كربى.

مع موّدتي واإخال�صي
�شارل بودلري
26 �آب 1862 

13 ق�شيدة نثـر

الّنوافذ
هذا الذي ينظر اإىل اخلارج خالل نافذة 

مفتوحة، لن يرى من االأ�صياء مقدار ما يرى 
َمن ينظر اإىل نافذة مغلقة. اإذ لي�ص هناك 

�صيٌء اأعمَق، اأغم�َص، اأخ�صَب، اأكثَف واأبهَر 
من نافذٍة ُت�صيئها �صمعٌة. اإّن ما ن�صتطيع 
روؤيته يف و�صح ال�صم�ص لهو، دومًا، اأقل 
اأهمّية مما يجري وراء النافذة. ففي هذا 

اجُلحر االأ�صود اأو النُّورايّن، تعي�ص احلياة، 
تتاأمّل احلياة.

اأملُح، يف الناحية االأخرى من اأمواج 
ٌن؛  ال�صطوح، امراأة نا�صجًة، وجهها متغ�صّ
فقرية احلال؛ ُمنحنيٌة دومًا على �صيٍء ما؛ 

ها،  ال ُتغادر منزلها اأبدًا. من وجهها، ِلْب�صِ
تلميحاتها، تقريبًا من ال �صيء، ا�صتعدُت 

ق�صة هذه املراأة، بل �صريَتها، واأحيانًا اأرويها 
لنف�صي باكيًا.

ولو كانت �صيخًا م�صكينًا، ال�صتطعت اأي�صًا 
ته. ثم اأخلد  وال�صهولة نف�صها ا�صتعادة ق�صّ
اإىل النوم فخورًا باأيّن ع�صُت وعانيت يف 

حيواٍت اأخرى غري حياتي.
وربَّ �صائٍل يقول يل: "اأمتاأّكٌد اأّن هذه 

؟" وماذا تهّم معرفة  ال�صرية هي االأ�صحُّ
الواقع القائم خارج نف�صي، مبا اأّنه ي�صاعدين 

على اأْن اأعي�ص، اأْن اأ�صعر اأيّن موجود، واأيّن 
اأنا نف�صي؟

فقدان الهالة
يا  اأنْت،  هنا!  اأنَت  واَعَجبًا!  هذا!  "ما 

�صديقي، يف مكان �صيئ كهذا! اأنت الذي 
ي�صرب من اجلوهر، وياأكل من طعام االآلهة! 

هذا اأمٌر يده�صني فعاًل.
- تعرف، يا �صديقي، كم اأرتعب من اخليل 

والعربات. قبل قليل، واأنا اأعرب البولفار 
رعة، خائ�صًا يف الوحل خالل  على َجناح ال�صُّ

هذه الفو�صى غري املُ�صتتبة، حيث املوت 
يراودك من كل جانب، انزلقت من راأ�صي 

عبد القادر اجلنابي

البيان األول و13 قصيدة نثر
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هالتي، اإثر حركة مفاجئة، يف وحل ال�صوارع 
املعّبدة. مل تكن يل �صجاعة التقاطها. وجدُت 

اأن فقدان عالمة جَمدي اأقل هونًا من اأن 
تتك�صر عظامي. ثم، قلت بيني وبني نف�صي: 

رّب �صرٍّ جنَم عنُه خرٌي. االآن اأ�صتطيع اأن 
اأجتول خفيًة؛ واأرتكب اأعمااًل خ�صي�صة؛ اأن 

اأنغم�ص ك�صائر الفانني الب�صطاء، يف اخلالعة 
والف�صق. وها اأنا االآن، كما ترى، مثلك 

بال�صبط. 
- ولكن ان�صْر على االأقل اإعالنًا عن هذه 
الهالة؟ اأو بّلغ البولي�ص ليدّبر تعوي�صًا؟

- لَعمري، كال! اأ�صعر باالرتياح هنا. اأنت 
الوحيد الذي َتعّرَف علّي. ثمَّ اإّن الوجاهة 
اأخذت تزعجني. ناهيك باأيّن اأ�صعر بفرح 

�صديد اأن �صاعرًا رديئًا �صيلتقطها وي�صعها 
بكل �صفاقة على راأ�صه. يا لها متعة، اأن جتعل 

�صخ�صًا اآخر �صعيدًا، و�صيجعلني باالأخ�ص 
اأ�صحك. فّكر معي يف "هاء" اأو يف "خاء"! 

اأال ترى كم �صيكون احلال م�صحكا؟"

ِنَعم القمر
القمر، النزوة عيُنها، نظر من النافذة واأنت 
نائمة يف مهدك، فقال لنف�صه: "الطفلة هذه 

تعجبني."
نزل با�صرتخاء �صّلمه امل�صنوع من ال�صحاب، 

ودلف عرب الزجاج بال �صجيج. ثم اأ�صتلقى 
عليك بحنان اأمومي دمث، وحط األوانه على 

وجهك. فاحتفظت حدقتاك بلونهما االأخ�صر، 
وخداك بقيتا �صاحبتني كل ال�صحوب. 

وعيناك مل تت�صعا بهذا ال�صكل الغريب اإال 
عندما تاأملت زائرك هذا، و�صمك برقة حّتى 

ظللت حمتفظة برغبة يف البكاء.
يف هذه االأثناء، ويف انت�صار فرحه، اأخذ 
القمُر ميالأ الغرفة جوًا ُفو�صفوريًا، �صمًا 

المعًا، وكان كل هذا النور احلي يفكر 
ويقول: "�صتكابدين اإىل االأبد تاأثري قبلتي. 
�صتكونني جميلة على طريقتي. �صتحّبني ما 

اأحب اأنا: املاء، ال�صحاب، ال�صمت والليل، 
البحر االأخ�صر الذي ال حّد له، املاء العدمي 

ال�صكل واملتعدد االأ�صكال، املكان حيث لن 
تكوين، العا�صق الذي لن تتعريف عليه، 
االأزهار الوح�صية، العطور التي ت�صبب 

الهذيان، القطط التي ُيغ�صى عليها فوق اآالت 
البيانو، والتي تنوء كالن�صاء ب�صوت اأج�ّص 

وعذب!
حا�صيتي،  تغازلك  ع�صاقي،  بك  �صيهيم  "كما 

�صتكونني ملكة الرجال ذوي العيون 
اخل�صر، الذين هم اأي�صا �صممتهم من 
خناقهم اإبان مغازالتي الليلية، هوؤالء 

الذين يع�صقون البحَر، البحر الذي ال حدَّ 
له، الهائج واالأخ�صر، املاَء العدمي ال�صكل 

واملتعدد االأ�صكال، املكاَن حيث ال يتواجدون، 
املراأة التي ال يعرفونها، االأزهار امل�صوؤومة 

التي ت�صبه مباخر ديٍن غري معروف، العطور 
التي ت�صُو�ص االإرادة، احليوانات الوح�صية 

وال�صهوانّية رموز جنونهم."
لهذا، اأيتها الطفلة العزيزة اللعينة املدللة، 

اإين اأ�صطجع االآن عند قدميك باحثًا يف كل 
كيانك عن انعكا�ص االألوهّية املريعة والعرابِة 

املنبئة عن الغيب واملُر�صعِة التي ت�صمم كل 
الذين بهم م�صٌّ قمري.

�شاعة احلائط
ينيون ال�صاعة يف عني القطط. يرى ال�صّ

ذات يوم وهو يتنّزه يف �صاحية نانكني، 
حلظ مب�ّصٌر باأّنه ن�صي �صاعته، ف�صاأل ولدًا 

�صغريًا "كم ال�صاعة االآن؟"
َتردد �صبيُّ االإمرباطورية ال�صماوّية يف 
بدء االأمر، ثّم غرّي راأيه فاأجاب: "�صاأقول 

لك"، و�صرعان ما عاد حاماًل قّطًا �صخمًا بني 
ذراعيه، وبعد اأن حّدق، كما يقال، يف بيا�ص 

العني، اأّكد من دون اأّي تردد: "اإّنها لي�صت 
الظهرية بال�صبط"، وهذه هي احلقيقة 

بالفعل.
اأّما بالن�صبة اإيل اأنا، فاإذا انحنيت �صوب 

�صنَّوريتي اجلميلة، ا�صم طبق املرام، التي 
هي يف اآن كرامة جن�صها، كربياء قلبي وعطر 

روحي، فاإيّن اأرى، �صواء يف الليل اأو يف 
النهار، يف نور النهار اأو يف الظل الكثيف، 

ال�صاعَة بكل و�صوح يف اأعماق عينيها 
الرائعتني، �صاعة، هي ذاتها على الدوام، 

�صا�صعة، مهيبة، ج�صيمة كالف�صاء، غري 
مق�ّصمة اإىل دقائق اأو ثوان – �صاعة ثابتة 
ال تتحّرك، مل ت�صر اإليها اأّية �صاعة حائط، 

ومع هذا فاإّنها خفيفة كنْهدة، و�صريعة كلمح 
الب�صر.

واإذا جاء ثقيل الإزعاجي فيما نظري م�صتقر 
على هذه امليناِء اللذيذة، اأو جاء جّنيُّ فّظ 

ومت�صدد، اأو �صيطاُن طارٍئ ليقول يل: "اإىل 
ماذا تنظر بهذا االهتمام ال�صديد؟ عّم تبحث 

يف عني هذه الكائنة؟ اأترى، اأّيها الفاين 
املُ�صرف الك�صول، ال�صاعَة فيها؟" الأجبت بال 
تردد: "نعم اإيّن اأرى ال�صاعة: لهي االأبدية".

اأال تعتقدين، يا �صيدتي، اأن غزلية هاهنا 
ت�صتحق التقدير، وهي مفّخمة مثلك؟ كم 

متتعُت بتدبيج املغازلة املتكّلفة حّتى اأين لن 
اأطالبك باأي �صيٍء ُمقابل ذلك.

الّرغبة يف الّر�شم
 لعّل االإن�صان �صيئ احلّظ لكن الفنان الذي 

متّزقه الرغبة حمظوٌظ.
اأحتّرُق رغبًة يف ر�صم هذه التي قّلما تراءت 

يل والتي هربت �صريعًا كاأي �صيء جميل 
تركه متاأ�صفًا م�صافٌر ذهب به الليل. لقد م�صى 

اأ�صال زمن طويل على اختفائها.
جميلة، بل اأكرث من جميلة، اإّنها مده�صة. 

فهي تزخر بال�صواد: وكّل ما توحي به لهو 
ليٌل وعميق. عيناها كهفان حيث يتالأالأ الغيُب 
بخفاء، ونظرتها تنري كالربق وكاأّنها انفجار 

يف الُظلُمات.
كنت الأقارنها بال�صم�ص ال�صوداء لو كان 

من املمكن ت�صور جنٍم اأ�صوَد ي�صكب النور 
وال�صعادة. لكّنها تذّكرين اأكرث بالقمر الذي 
و�صمها بال ريب بتاأثريه املخيف، ال بالقمر 

ال�صاحب قمر الغزليات الرعوّية الذي ي�صبه 

عرو�صًا باردة، واإمّنا بالقمر املريع املثري 
للحوا�ص، املعّلق يف اأعماق ليلة عا�صفة 

يتدافع فيها الغيم الراك�ص، ال بالقمر 
الهادئ واملحت�صم الذي يزور منام النا�ص 

االأبرياء، واإمّنا بالقمر املُنتَزع من ال�صماء، 
منهزمًا وناقمًا، كاأن جتربه بالقّوة �صاحرات 

"ثي�صايل" على الرق�ص فوق الع�صب املرتعد.
فوق جبينها ال�صغري تقطن االإرادة العنيدة 

، اأ�صفل هذا  وحب االفرتا�ص. يف حني اأنَّ
الوجه الذي ينّم عن قلق، حيث مناخري 

َرجراجة ت�صتن�صق املجهول وامل�صتحيل، 
ر، �صحكُة فٍم عري�ص،  تنفجر، باأناقة ال ُتف�صَّ

اأحمر واأبي�ص ولذيذ، يجعلني اأحلم باأعجوبة 
زهرة مده�صة تتفّتح يف االأر�ص الربكانّية.

ثّمة ن�صاء ي�صّوقن املرء اإىل قهرهن والتمّتع 
بهن، اإال اأّن هذه حتّفز على املوت ببطٍء اأ�صفل 

نظرتها.

الزحام
مل يتي�صر لكل اإن�صان اأن ي�صتحم يف ح�صد من 
النا�ص: اإن التمتع بالزحام فٌن؛ وال ي�صتطيع 

القيام بعربدة حيوية، على نفقة اجلن�ص 
الب�صري، �صوى هذا الذي نفخت جنية فيه، 

وهو يف مهده، طعَم التنّكر والقناع، كراهية 
البيت وحب ال�صفر.

َح�صٌد، َوْحدٌة: مفردتان متعادلتان وقابلتان 
للتحّول بالن�صبة اإىل ال�صعراء الن�صطني 

والغزيرين. هذا الذي ال يعرف كيف يجعل 
َوْحدته مكتظة، ال يعرف اأي�صًا اأن يكون 

وحيدًا و�صط زحاٍم منهمٍك يف اأ�صغاله.
ال�صاعر يتمتع بهذا االمتياز الذي ال نظري له، 

يف اأن يكون كما ي�صاء هو نف�صه واالآخر. مثل 
هذه النفو�ص التائهة التي تبحث عن ج�صد، 
يدخل، متى ي�صاء، �صخ�صية اأي كائن اآخر. 

بالن�صبة اإليه وحده، كلُّ �صيٍء فارٌغ؛ واإذا 
بدت اأماكن مغلقة اأمامه، فالأنها ال ت�صتحق يف 

نظره اأن تزار.
ي�صتمد املتنّزُه املتاأمل واملنفرد بنف�صه ثمالًة 

فريدة من هذا االحتاد الكوين. ذاك الذي 
ين�صجم ب�صهولة مع الزحام يتمتع مبلذات 
حممومة، ُيحرم منها االأناين، املنغلق على 

نف�صه كخزانة، والك�صول املحجوز كمحارة. 
ال�صاعر يتبنى، وكاأنها خا�صته، كل املهن، كل 

املتع وكل اأ�صكال البوؤ�ص التي يتعر�ص لها 
ب�صبب الظروف.

اإن ما ي�صميه النا�ص بـاحلب هو فعاًل �صيٌء 
�صغرٌي، حمدود و�صئيل، مقارنًة بهذا الفجور 

الفائق الو�صف، بعهر الروح املقد�ص هذا  
الذي ي�صت�صلم باأكمله، �صعرًا واإح�صانًا، 

للطارئ الذي يتجلى، للمجهول الذي مير.
من امل�صتح�صن اأحيانًا اإعالم �صعداء العامل، 

فقط لتحقري كربيائهم التافه للحظة واحدة، 
باأن ثمة �صعادة اأكرب واأف�صح واأرفع من 
�صعادتهم. موؤ�ص�صو امل�صتعمرات، رعاة 

ال�صعوب، املب�صرون املنفيون يف اأق�صى 
العامل، يعرفون بال �صك بع�ص هذه الثمالة 

الغام�صة؛ ومن املحتمل اإنهم، يف ح�صن 
العائلة الكربى التي خلقتها عبقريتهم، 

ي�صحكون اأحيانًا من هوؤالء 
الذين ي�صفقون عليهم ب�صبب حظهم امل�صطرب 

وحياتهم العفيفة.

الغريب
- "قل، اأّيها االإن�صاُن اللغز، َمن حُتّب اأكرث؟ 

اأباك، اأّمك، اأختك اأو اأخاك؟
- ال اأب يل وال اأّم، ال اأخت وال اأخ.

- اأ�صدقاءَك؟
- هااأنت ت�صتخدم قواًل بقي معناه جمهواًل 

لدي حّتى اليوم.
- وطنَك؟

- اإيّن اأجهل يف اأي اأر�ص يقُع.
- اجلماَل؟

- الأحببته تلقائّيًا، لو كان رّبًا وخالدًا.
- الذهب؟

- اأكرهُه كما تكرهون الّله.

- اآه َمن حُتب 
اإذْن، يا اأعجب الغرباء؟

- اأحبُّ الغيوَم... الغيوَم التي تعرب... 
هناك... هنالك... تلك الغيوم ال�صاحرة!"

العزلة
قال يل �صحايف حمب للب�صر باأن العزلة 
م�صرة لالإن�صان، وليدعم اأطروحته، اأخذ 

ي�صت�صهد، كما يفعل جميع ال�صّذج، باأقوال 
اآباء الكني�صة.

اأعلُم اأن ال�صيطان يرتدد بكل �صرور على 
االأماكن املوح�صة واأن روح الغدر واالإثم 

تلتهب باإبداع يف العزلة. لكن من املحتمل اأن 
هذه العزلة لن تكون خطرة اإال للنف�ص الباطلة 

والتائهة التي تغمرها اأهواوؤها واأوهاُمها.
من املوؤكد اأن ثرثارًا لذته العليا هي اأن يخطب 

من من�صه عالية 
اأو منرب، يعر�ص 

نف�صه للجنون 
يف جزيرة 

روبن�صون. 
ال اأطالب هذا 

ال�صحايف باأن 
تكون له �صجاعة 

كروزو، لكنني 
اأطلب منه اأن ال 

ي�صدر حكمًا على 
ع�صاق العزلة 

والغمو�ص.
يوجد يف 
اأجنا�صنا 

املجعجعة اأفراد 
يقبلون املق�صلة 

بقليل من النفور 
لو �صمح لهم 
اأن يخطبوا 

يف اجلماهري 
من اأعلى 

�صقالة االإعدام 
غري خائفني 
اأن خطبتهم 

�صتقطعها يف 

وقت غري منا�صب طبول اجلالد.
ال اآ�صُف عليهم الأين اأدرك اأن خطاباتهم 

تاأتيهم بلذاٍت ت�صاوي ما يجتنيه االآخرون من 
ال�صمت واخل�صوع؛ لكنني اأحتقرهم. 

اأودُّ باالأخ�ص اأن يرتكني هذا ال�صحايف 
اللعني األهو على طريقتي. "اأال حت�ص مرة"، 

قال يل مدندنًا بنربة ر�صولية، "باحلاجة اإىل 
م�صاطرة االآخرين ملذاتك؟" انظروا اإىل هذا 
احل�صود اخلفي. اإنه يعلم اإين اأمقت ملذاته 
وها هو يتدخل يف ملّذاتي! ياله من منكود 

ذميم.
قال البرويري يف مكان ما: " �صقاء كبري هذه 

الالقدرة على الوحدة"، وكاأنه يندد بكل 
اأولئك الذين يت�صرعون لين�صوا اأنف�صهم يف 

احل�صد خائفني، بال �صك، من عجزهم عن 
حتمل اأنف�صهم.

ويقول حكيم اآخر: " معظم �صقائنا يتاأتى 
من عدم قدرتنا على البقاء يف غرفتنا". اأظن 

اأنه با�صكال متذكرًا يف �صومعة اخل�صوع 
والتاأمل، كل اأولئك اجلزعني الذي يبحثون 

عن ال�صعادة يف ال�صو�صاء واحلركة، يف 
دعارة  اأ�صتطيع اأن اأ�صّميها "اأخوية"، اإذا 

اأردُت اأن اأحتدث بلغة قرننا اجلميلة.

املراآة
رجٌل خميٌف دخل واأخذ ينظر يف املراآة.

- "مِلَ تنظر اإىل نف�صَك يف املراآة، واأنت ال 
تقدر اأن ترى �صورتك اإاّل متقّززًا؟"

اأجابني الرجل املخيف: " اإّن النا�ص، يا 
�صيدي، بناًء على مبادئ 1789 اخلالدة، 

مت�صاوون يف احلقوق. اإذن، يل حّق التمّري، 
بلذة اأو بتقزز، فهذا اأمٌر ينظر فيه �صمريي 

وحده".
، لكن من  با�صم التفكري ال�صليم، كنُت على حقٍّ

وجهة نظر القانون، مل يكن هو على خطاأ.

الكلب والقنينة
- "يا كلبي اجلميل، يا كلبي اجلميل، تعال 

يا عزيزي توتو! اقرتب، تعال ا�صتن�صق هذا 
العطر املمتاز الذي ابتعته من اأجود بائعي 

العطور يف املدينة."
اقرتَب الكلب، وهو يحّرك ذيله، وهذه عالمة 

على ما اأظن، عند هذه املخلوقات امل�صكينة، 
تدل على ال�صحك واالبت�صام، وو�صَع بف�صوٍل 

اأنفه املبلل على القنينة املفتوحة، ثم اأخذ، 
وهو يرتاجع فجاأة فزعًا، ينبح نحوي 

باأ�صلوب عتابي.
- "اآه، اأيها الكلب التعي�ص، لو كنُت قد اأهديتَك 

علبة غائط، ل�صممتها بلذة ولرمبا اللتهمتها. 

وها اأنت، يا من لي�ص جديرا باأن يكون رفيق 
حياتي، ت�صبه اجلمهور الذي ال ينبغي اأبدًا 
م له العطور الرقيقة التي تغيظه، بل  اأن ُتقدَّ

قاذورات ُانتقَيت بعناية."

 املرفاأ
كلُّ مرفاأ هو مثوى خالب للنف�ص التي اأنهكتها 
معارُك العي�ص. رحابة ال�صماء، ت�صّكالت الغيم 

املتقّلبة، تالوين البحر احلرباوّية، اإ�صعاع 
الفنارات، اإّنه َمْو�صوٌر ثر مبا يكفي لت�صتاأن�ص 

العنُي به من دون اأن ت�صجر اأبدًا. فاالأ�صكاُل 
الوّثابة ملراكب معّقدة الرتكيب ي�صمها 

التمّوُج بَنَو�صان متناغم، تعني النف�ص على 
تكري�ص ذائقة االإيقاع واجلمال. وف�صاًل عن 

ذلك، ثّمة باالأخ�ص، متعة غريبة لهذا الذي مل 
يعد له طموح وال ف�صول، يف اأن يتاأّمل وهو 

جال�ص يف مطّل اأو متكئ على ر�صيف بحري، 
جممَل حركات املغادرين والعائدين، الذين ال 

تزال لديهم قّوة االإرادة، والرغبة يف ال�صفر 
واالإثراء. 

كونوا ثملني
عليكم بالثمالة اإىل االأبد. هذا كلُّ ما هناك: 

اإّنها امل�صاألة الوحيدة. وحّتى ال ت�صعروا 
باأوزار الزمن الفظيعة التي ترهق كواهلكم 

وحتني ظهوَركم، عليكم اأن ت�صكروا بال 
هوادة. 

عر اأو بالف�صيلة على  لكن مَب؟ باخلمر، بال�صِّ
هواكم. لكن ا�صكروا.

واإذا حدث اأن ا�صتيقظتم، مّرًة، على َدَرجات 
ق�صٍر، اأو على ع�صب جمرى ما، اأو يف 

وح�صة غرفتكم الكئيبة، وقد خّفت الن�صوة 
اأو اآلت اإىل الزوال، ا�صاألوا الريَح، املوَج، 

النجَم، الطرَي، �صاعَة احلائط، كلَّ ما يجري، 
يعول، يدور، ينطق، ا�صاألوها كم ال�صاعة 
و�صتجيبكم الريُح، املوُج، النجُم، الطرُي، 
�صاعُة احلائط: "اإّنها �صاعة ال�ّصكر  وحّتى 
ال تكونوا عبيَد الّزمن املعّذبني، ا�صكروا، 

عر اأو بالف�صيلة، كما  باخلمرة، بال�صِّ
ت�صاوؤون.

احل�شاء والغيوم
و�صغريتي الهوجاء تقّدم يل الع�صاء، 

طفقت اأتاأّمل من خالل نافذة �صالة الع�صاء 
املفتوحة، التكوينات الهند�صّية املتقلِّبة التي 

ي�صنعها الّله من االأبخرة، اأبنية الالحم�صو�ص 
العجيبة. قلت لنف�صي، عرب تاأّملي:"اإّن كلَّ 

هذه االأطياف لهي جميلة تقريبًا جمال عيون 
َغرْية الهوجاء  حبيبتي اجلميلة، هذه ال�صُ

املريعة ذات العيون اخل�صراء".
واإذا بي اأتلّقى لكمة على ظهري، و�صمعت 

�صوتًا اأج�ص وفاتنًا، �صوتًا ه�صتريّيًا وكاأّنه 
مبحوٌح من كرثة الكحول، اإّنه �صوت حبيبتي 

ال�صغرية العزيزة، يقول: "اأتتناول ح�صاءك 
يا... اأّيها ال ... تاجر الغيوم؟" 
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طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

التحرير
-----------------

نزار عبد ال�شتار

االخراج الفني
-----------------
م�شطفى التميمي

الت�شحيح اللغوي
-----------------

حممد حنون

رئي�س جمل�س االإدارة
رئي�س التحرير 

ي�������وم�������ي�������ات ب�����ودل�����ي�����ر
اأن تقراأ يوميات بودلري يعني اأن ترى احلياة بعني 

�صاعر حقيقي، يكتب كما يعي�ص ويعي�ص كما يكتب .. اأن 
ُت�صتلب بالتاأمالت والروؤى البكر التي ُقدر لها اأن ت�صلنا 

)على االأرجح( يف �صورة الدفق االأول، وذلك الأنها ُن�صرت 
بعد وفاة كاتبها بع�صرين عاما، ما يعني اأنه مل يتح له 

اأن ي�صذبها اأو يجري عليها عمليات جتميل .. يتبدى لنا 
بودلري يف هذه اليوميات ) وكما ي�صفه مرتجمها اإىل 

العربية ال�صاعر التون�صي اآدم فتحي( كاأو�صح ما تكون 
الروؤية : يفكر وي�صك، يح�صم ويرتاجع، ينحاز ويتخلى، 

يهجم ويدافع، ميدح ويهجو، يقارع احلجة باحلجة، 
ويتخذ لنف�صه موقعا من كل ما حفل به ع�صره )بودلري 

عا�ص يف الفرتة ما بني عامي 1821 و 1867(، هذا 
الع�صر الذي ن�صح مبتغريات عدة، وعج باأ�صماء المعة 

يف الفكر والفل�صفة والعلوم واالأدب ) هيجل، كانط، كارل 
مارك�ص، فكتور هوغو، فلوبري، اأوغ�صت كونت، داروين، 

�صوبنهاور .. الخ ( ولعل هذا ما ي�صنع لهذه اليوميات 
اأهميتها التاريخية .. قد ن�صاطر بودلري اعجابه بـ )ادغار 

اأالن بو( اأو )اأوفيد( اأو )فاغرن(، وقد ال ن�صاطره �صخريته 
من فولتري وموليري وجورج �صاند، لكننا ن�صجل له 

اأنه مار�ص حريته يف قول ما يريد )بل وفْعل ما ي�صاء( 
وم�صى، هو الذي يتحدث يف يومياته عن اأن الروح متر 

بحاالت تكاد تكون فوق طبيعية، يتجلى اأثناءها عمق 
احلياة باأكمله يف اأي م�صهد يتاح للعني مهما كان عاديا 

.. ان النظر اىل عمق احلياة هي مهمة ال�صاعر احلقيقي 
.. لكن ال�صاعر ال بد اأن يكون اإن�صانا قبل كل �صيء، مبا 

يحمله هذا االن�صان بداخله من تناق�صات �صارخة : احلب 
والكراهية، ال�صدق والكذب، اخلوف واالقدام، النبل 

واخل�صة، الغمو�ص والو�صوح .. اإن املواءمة بني ال�صرط 
ال�صعري وال�صرط االن�صاين هي التي ت�صنع ال�صاعر 

احلقيقي اأو ما ي�صميه بودلري )الداندي( ن�صبة اىل 
)الدانديزم( الذي يعرفه بودلري باأنه املعادلة اخليميائية 

التي بف�صلها يلتحم ال�صاعر باالن�صان الجناب الكائن 
االأ�صمى : الداندي .. هذا الداندي عليه، ح�صب بودلري، 

اأن يعي�ص وميوت اأمام مراآة، واأن يكون عظيما يف نظر 
نف�صه قبل كل �صيء اذ اأن "االأمم ال تنجب العظماء اال 

مرغمة .. اذن لن يكون الرجل عظيما اال اذا انت�صر على 
اأمته جمعاء"، كما اأن الداندي عا�صق للفن واجلمال، 

ولكن لي�ص اجلمال النمطي املكر�ص والقار .. اجلميل 
عند بودلري هو �صيء ما متاأجج وحزين، �صيء ما يف�صح 

املجال للتخمني .. ويجعل من �صروطه الغمو�ص والندم، 
وي�صيف اليهما �صرط التعا�صة .. وهو بذلك ال يزعم اأن 
الفرح ال يجتمع مع اجلمال، لكنه يعتقد اأن الفرح حلية 

من اأكرث حلي اجلمال �صوقية، بينما الكاآبة هي اذا �صح 
القول قرينة اجلمال الرفيعة اىل احلد الذي ال يت�صور 

معه بودلري اأمنوذجا للجمال ال ت�صكنه التعا�صة.

�شليمان املعمري

شذرات من يوميات بودلير

عندما ياأوي املرء اىل فرا�صه ، تتمثل الرغبة الدفينة جلميع 
اأ�صدقائه تقريبا يف اأن يروه ميوت .. بع�صهم للوقوف 
على اأن �صحته كانت اأ�صواأ من �صحتهم .. واالآخرون 
يخامرهم اأمل ما، يف معاينة االحت�صار

ما من فتنة احلياة حقيقية غري فتنة اللعب .. ولكن ماذا لو 
كنا غري مبالني باأن نك�صب اأو نخ�صر؟.

يقال اإن عمري ثالثون �صنة .. ولكن اذا ع�صُت ثالث دقائق 
يف كل دقيقة ، اأال اأكون يف الت�صعني ؟

يف ما يخت�ص بالنوم ، تلك املغامرة الكئيبة لكل ليلة ، كان 
ميكن القول اإن النا�ص ينامون يوميا بجراأة غري معقولة ، 

لوال اأننا نعرف اأنها جراأة اجلاهل باخلطر .

يبدو يل االن�صان 
املتعلق باملتعة، اأي 
باحلا�صر، يف هيئة رجل 
متدحرج من على، اأراد 
اأن يت�صبث ب�صجريات، 
فاقتلعها وجرفها معه يف 
�صقوطه.

االإن�صان يحب 
االإن�صان ، اإىل حد اأنه 

ال يهجر املدينة اال 
ليبحث عن احل�صد 

مرة اأخرى ، اأي ليعيد 
�صنع املدينة يف 

الريف.




