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 ترجمة:  فوزي كريم

 تاأمل الق�سيدة التالية لـ”ريت�سو�س":
 

ثالثية
 

وهو يكتب، دون اأن ينظَر اإىل البحر.
اأح�ّس بارجتافة يف قلمه-

اإنها اللحظة التي اأوم�ست فيها الفنارات.
 

    تاأمـــل الق�سيدة غافاًل قيمتها وترجمتها عن 
اإن ال�سمري”هـــو”يف الق�سيـــدة  اليونانيـــة. 
يعـــود اإىل ال�ساعـــر، اإىل ريت�سو�س رمبا، وما 
متنحنـــا اإياه الق�سيدة هو عالقة ميتافيزيقية 
بـــني ال�ساعر وبني العـــامل. الفنارات توم�س، 
وال�ساعـــر -ب�سبب كونه �ساعرًا- ي�سعر بقلمه 
يرجتف: ارجتافة اأحدثتها اإميا�سة الفنارات. 
ميكننـــا اأن ن�سمي اللحظة ذاتها ميتافيزيقية. 
اإنها لي�ست عقالنيـــة. لي�ست علمية. مل تتحكم 
فيهـــا اأنظمـــٌة منطقيـــة من علـــٍة ومعلـــول. بل 
تقرتح عامل اجنذابـــات متجان�سة وح�سا�سية 

اإزاء هذه االجنذابات من قبل ال�ساعر.
    تاأمل ق�سيدة اأخرى لـ”ري�سو�س":

 
و�سم

 
بنَي اأ�سجار الغابة �سجرٌة واحدٌة اأحيانًا

ترجتف اأغ�سانها دون هّبٍة من ن�سيم.
بعدهـــا ترجع اإىل �سمتهـــا الرخامي مثل ثريا 

مطفاأة
يف منت�سف الليل،

الرعـــاِة،  يف  املت�سارعـــة  االأنفا�ـــس  باعثـــًة 
اخليوِل، النجوم.

 
    ارجتافـــة االأغ�ســـان حلظـــة ميتافيزيقيـــة 
اإذا  الفهـــم  علـــى  م�ستع�سيـــة  االأخـــرى،  هـــي 
مـــا اعتمدنا عمليـــة التفكـــري العقليـــة ـ ولنقل 
فالق�سيـــدة  املاألوفـــة.  ـ   االأر�سطوطال�سيـــة 
بالتاأكيد م�سادة لذلك. اإنها تفرت�س عاملًا اآخر 
وراء عـــامل املقايي�ـــس العلمية. لنجـــد اأنف�سنا 
ثانيـــة يف عامل االجنذابـــات املتجان�سة. كون 
اأو�سع مـــن العامل. حيث النجـــوم فيه ت�سارع 
يف اأنفا�سهـــا. �سيء مـــا خطري و�سري يحدث، 

وهذا ال�سر الغام�س يتوا�سل مع تردد اأمواج 
حلجارة األقيت يف بحرية. الق�سيدة ال حتاوُل 
اإي�ساحـــًا لل�ســـر، حتمـــل يف طياتهـــا �سهـــادة 
عنـــه وعـــن تلـــك االجنذابـــات، التوا�ســـالت، 
ثريـــا  الت�سبيه”مثـــل  و�ســـورة  التطابقـــات. 
مطفـــاأة يف منت�سف الليل”حتـــاول اأن تو�سع 
مـــن م�سهد تلك االجنذابات خـــارج هذا العامل 
ـــل. واالأكـــر اأهميـــًة اأنهـــا  واإىل العـــامل املتخيَّ
تلغـــي احلـــدود الفا�سلة بني هذيـــن العاملني. 
اأو اأنهـــا تو�سع من حدود هـــذا العامل اإىل ذلك 

العامل الع�سي على اخليال.
    هذه ق�سيدة اأخرى لـ”ريت�سو�س":

 
يوم الرجل املري�س

 
طوال النهار، األواُح اأر�سيٍة رطبٌة متعفنة-

جتف وتتبخر حتت ال�سم�س. الطيور
تتطلع من اأعايل ال�سطح اىل اأ�سفَل، حلظًة ثم 

حتّلُق بعيدًا.
يف الليـــل، عنـــد حانٍة جمـــاورة. ثمـــة حّفارو 

قبور
ياأكلون �سمكًا، وي�سربون،

وين�سدون اأغنيًة مالأى بثقوٍب �سود-
بداأ ن�سيم من هذه الثقوب يهبُّ خارجًا

فرتجتُف الغ�سوُن وال�سوء.
والورُق الذي يبّطن رفوفه يرجتف اأي�سًا.

 
    مـــن جديد نح�سل علـــى حلظة ميتافيزيقية 
وعلى �سل�سلة من اجنذابات متجان�سة. ولكن 
العالقـــات هنـــا تبدو اأكـــر منطقيـــة. فالرجل 
املري�ـــس يرى يف املحيـــط حوله دلياًل على ما 
يخفيه مر�ســـه من �سوء عاقبـــة: رائحة عفن، 
طيـــور حتلـــق بعيـــدًا، ون�سيم -ريـــح املوت- 
يهب عرب ثقـــوب اأغنية ين�سدها حفارو قبور. 
الرجـــل املري�س ي�سمـــع هذه االأغنيـــة لتذكره 
من جديد مباأزقـــه. اإنه يرجتف، ويرجتف كل 
�سيء. هنـــا يتوحـــد اأي�سًا العاملـــان احلقيقي 
واملتخيَّل. اأن نقـــول اأن االأغنية مالأى بثقوب 
�ســـود يعني اأنـــك ت�سنـــع �ســـورة، ا�ستعارة. 
ولكـــن يف البيـــت التـــايل لها:”بـــداأ ن�سيٌم من 
”ت�سبـــح الثقوب  هـــذه الثقـــوب يهـــّب خارجًاً

فعلية. والن�سيم ُيقدم كن�سيم حقيقي.
    ق�سيـــدة اأخرى. وكما يف املثـــال االأول، لنا 
اأن نفرت�ـــس بـــاأن ال�سمري”هو”فيهـــا يعـــود 
ت�ســـف  والق�سيـــدة  لـ”ريت�سو�س”نف�ســـه. 
اإحباطـــًا موؤقتـــًا وال يقينًا ب�ســـاأن عملية كتابة 
ال�سعـــر. بعدهـــا تخل�ـــس الق�سيـــدة اإىل بيان 

ب�ساأن الغمو�س وما ت�سعى اإليه من هدف.
 

جتوال منت�سف الليل
 

اأخـــريًا، وهو خائٌف من الق�سائـــِد وال�سجائر 
الكثرية،

خرج عند منت�سِف الليل اإىل �ساحية املدينة، 
يف جتوال

ب�سيط وهادئ بني دكاكني الفاكهة املغلقة.
وبني اأ�سياء ح�سنٍة باأبعادها املبهمة احلقة.
مبنديل ورقي مي�سُح اأنفه بني حني واآخر،

فقـــد اأخـــذ بـــردًا مـــن القمـــر. واأمـــاَم الرائحة 
الالذعة

للقرميد البليِل يتوانى، ويتوانى اأمام الفر�ِس 
املعقول

ب�سجرة ال�سرو، اأماَم القفل الكبري للُهري.
اآه، مثل هذا -قال-

بني اأ�سياء ال حتوجَك اإىل �سيء-
و�سرفـــة �سغـــرية بكر�ســـي متوحـــد. وعلـــى 

الكر�سي
قيثاُر امراأٍة ميتة ُترك مقلوبًا.

يف قفا القيثار تتالأالأ الرطوبة ب�سرية-
اإن الأالأًة كهـــذه هـــي التـــي متنع العـــامَل من اأن 

ميوت.
 

    ولد”ياني�س ريت�سو�س”يف االأول من اأيار، 
1909، وتويف يف 11 ت�سرين الثاين 1990. 
كتابه االأول”اجلرارة”Tractor ن�سر عام 
1934 ونظم ق�سائد كتبها بالتفعيلة والقافية 
التقليديتـــني. كمـــا فعل مـــع كتابيـــه التاليني، 
ولكنـــه يف اأواخر الثالثينات من عمره حتول 
اإىل ال�سعـــر احلر. نتاجه االإبداعـــي 93 كتابًا 
�سعريـــًا، ثالثـــة اأعمـــال دراميـــة، ت�سعـــة كتب 
ق�س�سيـــة، كتـــاب مـــن فـــن املقالـــة و11 كتابًا 
مرتجمـــًا. وكان اإىل جانـــب ذلك ير�سم وي�سع 

اأعمااًل مو�سيقية، وله اأدوار كراق�س وكممثل. 
ُترجـــم �سعره اإىل قرابة خم�سني لغة، وح�سل 
علـــى كل جائـــزة عامليـــة معروفـــة با�ستثنـــاء 
جائزة نوبل، التـــي كان �سيح�سل عليها رمبا 
لو مل يكـــن �سيوعيًا. اإن معتقداتـــه ال�سيا�سية 
قادتـــه اإىل 12 �سنة من ال�سجـــن واإىل املنفى. 
االأول بعد احلـــرب االأهلية اليونانية والثاين  
خالل احلكم الع�سكري يف اأواخر ال�ستينيات 
واأوائـــل ال�سبعينيـــات. بالرغـــم مـــن اأن اأكر 
التـــي  الق�سائـــد  ت�سبـــه  الق�ســـرية  ق�سائـــده 
عر�سنـــا لها اإال اأنـــه و�سع عددًا مـــن الق�سائد 
الطويلـــة وعـــددًا مـــن الق�سائـــد امل�ستوحـــاة 
مـــن التاريـــخ واالأ�سطـــورة اليونانيـــني، اإىل 
جانب عدد من الق�سائـــد ال�سيا�سية. الق�سائد 
الق�ســـرية �سل�سلـــة مـــن ال�ســـور امل�ستقلـــة اأو 
املوحـــدة ال�سيـــاق. ولقد حاول هـــو التعريف 

بهذه العملية االإبداعية.
 

على وجه التقريب
 

بينهـــا  ان�سجـــام  ال  اأ�سيـــاء  التقـــط  بيديـــه 
-حجارة،

ثقـــاب  عـــودْي  مك�ســـورة،  �سطـــح  قرميـــدَة 
حمرتقني،

م�سمارًا �سدئًا من اجلدار املقابل،
ورقَة غ�سن دخلت خالل النافذة،

قطراِت ماء من مزهرية مبلولٍة. الق�سَة تلك
التي حملتها الريح اإىل �سعرك البارحة-

التقطها جميعًا، وابتنى، يف الباحة اخللفية، 
�سجرًة على وجه التقريب.

 
    يف”على وجه التقريب”هذه يكمن ال�سعر. 

هل لك اأن تراها؟
االأول  البيـــت  يف  ال�سمـــري      
كتابـــة  وعمليـــة  هو”ريت�سو�س”اأي�ســـًا. 
ال  اأ�سيـــاء  اإحلـــاق  تعنـــي  هنـــا  الق�سيـــدة 
تلتحـــق ببع�س عـــادة مـــن اأجل خلـــق متثيل 
متامًا:  جديد  ل�سيء    representation
حماولـــة مقاربـــة ما هو غام�ـــس و�سري. هذا 
احتمـــال فقـــط -يف ذهـــن ريت�سو�ـــس- اإذا ما 
كان احتمـــال االجنذابـــات املتجان�سة بني كل 

املوجودات موجودًا.
هذه ق�سيدة اأخرى.

 
معنى الب�ساطة

 
اأتخّفـــى وراء االأ�سيـــاء الب�سيطِة لـــذا �ستعر 

علّي.
فاإذا مل تعر علي فعلى االأ�سياء �ستعر.

�ستم�سُّ ما م�سته يدي،
ب�سماُت اأ�سابعنا �ستندمج ببع�س.

قمُر اأغ�سط�س يتالأالأ يف املطبخ
ك�سحـــٍن من ال�سفيـــح )كذلك اأ�سبـــَح بفعل ما 

قلته لك(.
اإنه ي�سيء البيَت املهجور و�سمَته اجلاثي

دائمًا يبقى ال�سمُت جاثيًا.
 

كلُّ كلمٍة مدخٌل للقاء،
كثريًا ما يلغيه اأحدنا،

وذلك حـــني تكون الكلمُة حقيقيـــًة: حني ت�سر 
على اللقاء.

 
    اإذا مـــا كنت تفكـــر بـ"ريت�سو�س”كمارك�سي 
خمل�س ف�سرتى يف داخل هذه الق�سيدة �سيئًا 
من املوقف اجلمايل املارك�سي: االإ�سرار على 
اأن يدركـــه  الـــذي ميلـــك  التف�سيـــل،  ب�ساطـــة 
كل قـــارئ بغ�ـــس النظـــر عـــن درجـــة ثقافته. 
االإ�ســـرار على العالقة بـــني الكاتب والقارئ، 
وعلـــى م�سوؤوليـــة الكاتـــب اأمـــام القـــارئ يف 
خلق لغة”حقيقية”تعزز تلك العالقة. فالكلمة 
لي�ســـت حقيقيـــة اإال اإذا وجـــدت لتتوا�سل مع 
قارئها. ولكـــن يف املقطع الثاين من الق�سيدة 
يـــرى اأحدنـــا اأي�ســـًا م�سوؤوليـــة ال�ساعـــر اإزاء 
مـــا هو غام�س و�ســـّري. م�سوؤوليـــة اأن يكون 
�ساهدًا عليه واأن يقدمه بلغة”حقيقية". وكما 
قـــال هو:”كذلـــك اأ�سبـــح بفعـــل ما قلتـــه لك". 
هذه هي حماولـــة ال�ساعر: اأن ي�سنع �سيئًا ما 
حقيقيـــًا مع الكلمات. اللغة قناة يتدفق عربها 

الغام�س ال�سري اإىل القارئ.

هذا ن�س اآخـــر. ال�سمري”هو”يعـــود لل�ساعر 
اأي�سًا.

 يومًا ما، رمبا
 
 

يتجمـــع  الـــذي  الـــورد  ذلـــك  اأريـــك  اأن  اأريـــُد 
كال�سحب

ولكنـــك ال تـــرى. اإنه ليـــٌل -ما الـــذي ي�ستطيع 
اأحدنا اأن يرى؟

االآن، ال خيار يل اإال اأن اأرى خالل عينيك، قال 
هو،

ولذا فاأنا ل�ست وحدي، واأنت ل�ست وحدك،
وما من �سيء هناك، حيث اأ�سري حقًا.

وحدهـــا النجوم تزاحمـــت �سويـــًة يف الليل، 
متعبًة

مثل اأولئك العائدين من النزهة، خائبني،
جائعني، وما من اأغان.

بل حفنة اأزهار بريـــة ذابلة يف اأكفهم املبلولِة 
بالعرق.

 
ولكني �ساأظلُّ م�سرًا على اأن اأرى واأُريك، قال 

هو،
الأنك اإذا مل تر اأي�سًا، فكاأين ما راأيت-

�سوف اأ�سّر على االأقل اأن ال اأرى بعينيك-
ورمبـــا �سنلتقـــي، علـــى م�سهد خمتلـــف، ذات 

يوم.
 

    ال�ساعـــر يتطلـــع اإىل النجـــوم املتزاحمـــة 
املتعبـــة. اإىل ما هو فعلـــي، ويرى”ذلك الورد 
الـــذي يتجمـــع كال�سحـــب يف الليـــل"، وهـــو 
الغام�س ال�سري. ال�سخ�س الثالث يف املقطع 
الثـــاين هو ال�ساعر. وما يربك قلياًل هو غياب 
االأقوا�ـــس حـــول حديـــث ال�ساعـــر نف�ســـه. اإن 
مهمـــة ال�ساعر تكمن يف ا�ستعمـــال لغة جتعل 
القارئ يرى ما يـــراه هو. اأواًل بالتخفيف من 
عزلتيهمـــا احلقيقيتـــني ومد ج�ســـور بينهما. 
ولكي يعطي ال�ساعـــر، ثانيًا، �سرعية ملا يراه، 
الأن القـــارئ اإذا مل يكن يـــرى ما يراه ال�ساعر، 
فقد يكون هذا االأخري يف حالة هلو�سة. ثالثًا، 
لكـــي يظهـــر حالة الغمو�ـــس ويعطـــي �ساهدًا 
عليها. ال�سبب االأول اجتماعي، الثاين نف�سي 
والثالث اأخالقي. اإن مـــا يغوي ال�ساعر دائمًا 
هـــو اأن يزيـــل ال�ستـــار عمـــا هـــو �ســـري. لكي 
يجعلـــه اأكر اأر�سية، وذلـــك عن طريق روؤيته 
بعينـــي القارئ من اأجل �سمـــان العالقة معه. 
ولكـــن يف الوقـــت الذي قد تعني هـــذه احلالة 
التقليـــل من �ساأن عزلتـــه احلقيقية، فهي تقلل 
اأي�ســـًا من ميـــزة �سرية وغمو�ـــس الق�سيدة. 
ويف هـــذا خيانة لها. يف الفقـــرة االأخرية من 
الق�سيـــدة يقـــرر ال�ساعر جتنب فكـــرة اإزاحة 
ال�ستـــار عما هو �ســـري، وي�سر علـــى الروؤية 
بعينيـــه هو وجعل القـــارئ ي�ساركـــه بها. اإنه 
يرف�ـــس اللقـــاء املحـــدود بينه وبـــني القارئ، 
والـــذي يوؤمله بالتخفيف من العزلة، على اأمل 

لقاء اأكمل يف امل�ستقبل حني يكتمل الفهم.
يعالـــج  اأخـــرى  ق�سيـــدة  هنـــا      

فيها”ريت�سو�س”عمليته االإبداعية.
 

اإي�ساح �سروري
 
 

ق�سائـــد  -واأحيانـــًا  بعينهـــا  فقـــراٌت  هنـــاك 
برمتها-

ال اأدرك معانيها. وما ال اأدركه
هـــو الـــذي مي�ســـُك بـــي جافـــاًل. لـــك احلق يف 

الت�ساوؤل.
ولكن ال ت�ساألني. الأنني ال اأعرُف، اأعرتف لك.

االإ�ساءاُت املتماثلة مـــن ذات املركز. و�سوت 
املياه

وهي ت�سقط �ستاًء من الزاروب الطافح،
حديقـــة  يف  زهـــرة  مـــن  قطـــرات  �ســـوُت  اأو 

مبلولة،
بطيئـــة، بطيئـــة علـــى م�ســـاء الربيـــع كن�سيج 

طائر.
اإنني ال اأعرف مـــا يعنيه هذا ال�سوت. ولكني 

اأ�سّلم به مع ذلك.
وكل ما اأعرفه اأو�سحته لك. فما اأنا مبهمل.

ولكن حتى هذه ُت�سهم يف اإثراء حياتنا.
مـــن عادتي اأن اأرقَب، وهي نائمة، كيف ت�سكل 

ركبتاها
مثلثًا على �سر�سف ال�سرير-

ولي�س هذا بدافع احلب وحده. هذه الزاوية
ال�سر�ســـِف  وعبـــرُي  الرقـــة.  يف  غايـــًة  كانـــت 

والنظافِة
والربيع االإ�سايف. ذلك ال�سيء الذي ال �سبيل 

اإىل اإي�ساحه
هو الذي حاولت، عبثًا، اأن اأو�سحه لك.

 
    ال�ساعـــر هنـــا ال يحلـــل اأو يحـــدد معنًى، اإنه 
ي�ســـُف، يقـــرب �ساهـــدًا، اأو ي�سهُد هـــو. ولكن 
التفا�سيل ال ت�سف”ال�سيء الذي ال �سبيل اإىل 
اإي�ساحـــه"، اإنها تكملـــه. اإنها ت�ســـف الف�ساء 
الـــذي يحيطـــه اأو تك�ســـف عـــن اآثـــار االأقدام: 
كدليـــل على عبـــوره. ال�ساعر ير�ســـم اأو يحدد 
باخلط البيـــاين ذلك ال�ســـيء. ويف وجه هذا 
الغام�س يبـــدو ال�ساعر متوا�سعـــًا وحمبطًا. 
فقد ال يكون مدركًا له ولكنه معرتف به. ولكن 
وراء كل هـــذا هدفـــًا اأخالقيـــًا: ف�سهـــادة كهذه 
تـــري حياتنا. وهـــذا املوقف لي�ـــس بب�ساطة 
مارك�سيًا. اإنه جزء من حتديد وظيفة ال�ساعر، 

التي اأدركها االإن�سان منذ اأول التاريخ.
    يف املثـــال التـــايل، يقدم”ريت�سو�س”هـــذه 
ي�ســـرًا.  اأكـــر  ب�ســـورة  االإبداعيـــة  العمليـــة 
البيـــت  يف  الغائـــب،  �سمـــري  ال�سمـــري،  اإن 
االأول يعـــود، كمـــا يبـــدو، اإىل”عملية”كتابة 

الق�سيدة.
 

اأكر كفايًة
 

لك اأْن تنجزها بي�سر -حيُث يكفي
اأْن ال حتاوَل اإقناعًا وال خداعًا.

وحدها الطيوُر، االأطفال، املو�سيقى، االأرائُك، 
ال�ستائُر، وحدها.

املراأة العليلة تكوي املالب�س. ذبابة اأخرية
علـــى و�ســـك املـــوت حتـــوم فـــوق ال�سر�ســـِف 

الدافئ.
وراء موتنـــا املعتـــاد ثمة تتـــاٍل �ســـّري مليتاٍت 

هادئة،
وراء اأن�سابـــه مهذبـــًة ومتجيديـــًة داخل تلك 

املعجزة ال�سريعة الزوال،

داخـــل �سوء هـــذه املـــراآة، التي تعـــرف كيف 
تن�سخ

)بـــاأي مقدار مـــن الزيـــف اأو الت�سظيـــة( جمَد 
ج�سدين عاريني.

 
    اأن تكـــون �ساهـــدًا يعنـــي اأن تنقلـــب كليـــًة 
اإىل مـــا اأنـــت �ساهد عليه:”املعجـــزة ال�سريعة 
الـــزوال". الأن الكاتـــب اإذ يتدخـــل عـــن طريق 
االإقنـــاع اأو اخلداع اإمنا يدمـــر البّينة. اإن من 
ال�سعـــب اأن ال يغ�س املـــرء. فهو مليء باالآمال 
حمرتمـــًا،  يكـــون  بـــاأن  يطمـــع  والتوقعـــات. 
حمبوبًا، مثريًا لالإعجاب، ومو�سع ثقة. يريد 
اأن يكـــون هـــدف النا�سريـــن، ورجـــل من�سب 
وعلـــو �ســـاأن. و"ريت�سو�س”ي�سمـــي كل هذه 
الرغائـــب ال�سطحيـــة �سربًا من الغ�ـــس كفياًل 
بتحطـــم اأية اإمكانية للنجـــاح. الكاتب يخ�سع 
لل�ســـري الغام�ـــس ويف اأح�ســـن حاالته يرفع 
مـــراآة زيف وت�سظيـــة لذلك ال�ســـري الغام�س 
ويف معظـــم االأحيـــان يخيـــب الكاتـــب. ولكن 
مـــا معنـــى اأن يحقـــق جناحـــًا؟ مـــا هـــو تاأثري 
الق�سيـــدة الناجحة؟ اإنهـــا باخت�سار ت�سحبنا 
خارج عزلتنا، خارج ما هو دنيوي. وتتحدى 
كل اأفكارنا حول العلة واملعلول، وكل اأفكارنا 
عمـــا هـــو حقيقـــي وغـــري حقيقـــي. تتحـــدى 
حالة الر�ســـا عن النف�س ذاتهـــا. ومرة اأخرى 

يثبت”ريت�سو�س”ذلك بق�سيدة : 
 

اأرَجحٌة �ساكنة
 

يف حال قفزتها لفتِح الباب
اأ�سقطت �سّلَة ملفاِت اخليوط-

تبعرت حتت الطاولة، حتت الكرا�سي،
كانـــت  التـــي  تلـــك  املن�سيـــة-  االأركان  ويف 

ُبرتقالية احلمرة
الزجاجـــي،  امل�سبـــاح  حتـــت  ا�ستقـــرت 

والبنف�سجية
يف عمق املراآة، وتلك الذهبية-

ما كانت بني امللفات واحدة ذهبية-
من اأين جاءت؟

علـــى و�سك اأن تنحنـــي، اأن تلتقـــط ما تبعر. 
وتعيد

نظاَم االأ�سياء قبَل اأن تفتح الباب.
ولكن ما من وقت، فقد ُطرق الباُب ثانيًة

وقفت دون حراٍك، عاجزًة. م�سبلة اليدين.
وحني تذكرت اأن تفتَح - مل جتد اأحدًا.

اأهذا ما يحدث مع ال�سعر، اإذن؟
اأهذا ما يحدث متامًا مع ال�سعر؟

 
        القـــارئ ال يتواجه مع”املعجزة ال�سريعة 
اإنـــه  مع”العجز”قبلهـــا.  بـــل  الزوال”فقـــط 
املعجـــزة.  يف  م�ســـاركًا  لي�سبـــح  باخت�ســـار 
ولكن اأية معجزة؟ اإنها �سيء ما ينوجد خارج 
اخلـــربة املعروفة. �سيء ما ال يبـــدو ذا معنى 
داخل مـــا تعلمنـــاه عن معنـــى االأ�سيـــاء. اإنها 
عالمة عن الن�سيج اخلفي للكون. بح�سورها 
يتال�ســـى كل ما اتفقنا على حتديده وتعريفه. 
املـــراأة داخل الق�سيدة ت�سبح اأرجحة �ساكنة. 
ال قـــدرة لهـــا علـــى اأن تقـــول مـــا الـــذي حدث. 

با�ستثناء اأن �سيئًا ما هائاًل قد حتقق.
اإن”ريت�سو�س”يحـــاول اأن يّولـــد تاأثـــريًا عن 
طريق ربـــط �سل�سلة من تفا�سيل - اأو”اأ�سياء 
ق�سيـــدة  يف  اأ�ســـار  بينها”كمـــا  ان�سجـــام  ال 
�سابقة- تتجاور اأحيانـــًا ب�سورة �سوريالية، 
بالرغـــم مـــن اأنـــه يرف�ـــس هـــذه املفـــردة. مـــا 
فعـــال  تاأثـــري  ذات  التفا�سيـــل  هـــذه  يجعـــل 
هذه”االجنذابات  فكرة  عند”ريت�سو�س”هي 
املتجان�ســـة": فكـــرة اأن كل االأ�سيـــاء مرتابطة 
ب�ســـورة ما مع بع�س. اإن هذه االأفكار تعيدنا 
اإىل التعريفـــات املبكـــرة لل�سعـــر، يف املرحلة 
التاريخيـــة، التـــي كان ال�سعر فيهـــا وال�سحر 
متداخلـــني مع بع�ـــس. دعنـــا اأواًل نعالج هذه 
النقطـــة من زاويـــة ال�سحر. وهـــذا �سيء مما 
قالـــه جورج لوك Georg Luck يف كتابه 

:Arcana Mundi
  “يف ال�سحـــر هناك مفهـــوم واحد على درجة 
عاليـــة مـــن االأهمية هـــو مبـــداأ التجان�ـــس اأو 
التعاطف الكوين، وهو اأمر ال عالقة له مبعنى 
احلنـــو اأو ال�سفقـــة بـــل مبعنـــى ي�سبه”الفعل 
اإن كل املخلوقـــات  الكـــون".  الفعـــل يف  ورد 
واالأ�سيـــاء مرتبطـــة ببع�س برابط عـــام. فاإذا 
تاأثـــر واحـــد فاالآخـــر يخ�ســـع لـــذات التاأثري، 
مهمـــا كان بعيـــدًا اأو غـــري مو�ســـول. وهـــذه 
امل�ساألـــة عظيمـــة يف الكـــون ونبيلـــة. ولكنها 
يف ال�سحـــر ال تخـــدم اإال �ســـرورة ال�سيطـــرة 
وال�سبـــط. فالعلماء يفكـــرون يف دائرة العلة 
واملعلول، يف حـــني ين�سغل ال�سحر مبعنى”ا

corresponde”لتعاطفات”اأو”املطابقة
اإن  �سابقًا.  اإليها  اأ�سرنا  التي  بالطريقة   nce
موقـــع الكواكب علـــى دائرة الـــربوج، وكذلك 
هيئاتهـــا يف عالقة بع�سهـــا ببع�س، هي التي 
تتحكم بطبيعة وم�سائر الكائنات االإن�سانية، 
ولكـــن  مبا�ســـر  ميكانيكـــي  تاأثـــري  بفعـــل  ال 

بفعل”تذبذبات”Vibrations خفية".
اأكـــر  يف  اأن  تتذكـــر  و�ســـوف 
اإليهـــا  نظرنـــا  ق�سائد”ريت�سو�س”التـــي 
�سابقـــًا تتوفر هذه الذبذبـــة: ترجتف، تتالأالأ، 
تتاأرجـــح، حركـــة تظهر ذلك العبـــور اخلاطف 

لذلك الغام�س ال�سري.
اأهـــم ثالثـــة  لليونانيـــني هنـــاك      بالن�سبـــة 
�سحـــرة اأو كهنة لل�سحر بـــني هومر واملرحلة 
 ،Orpheus اأورفيو�ـــس  هـــم:  الهيلينيـــة، 
فيثاغور�س Pythagoras، واأمبيدوقل�س 
اأكـــر  اأورفيو�ـــس   .Empedocles
اأ�سطوريـــًة مـــن تاريخيته ولكـــن فيثاغور�س 
واأمبيدوقل�ـــس عا�سا يف القـــرن اخلام�س قبل 
امليالد ولهم اأتباع كر. يف كتابه”اليونانيون 

والفكر الالعقالين”كتب ي. ر. دودز:
  “رمبا ُو�سف كاهُن ال�سحر على اأنه �سخ�س 
مزعـــزع نف�سيـــًا وقـــد لبـــى نـــداًء لالن�سراف 
للحيـــاة الدينيـــة. وكنتيجـــة لهـــذا االنغمـــار 
عليـــه اأن يقطـــع مرحلة يف التدريـــب الديني، 
الـــذي يقت�سي عزلـــة و�سيامـــًا، ورمبا بع�َس 
تغيـــرٍي نف�ســـي يف الرغائـــب اجلن�سيـــة. مـــن 
هـــذا االن�سحـــاب الدينـــي يخـــرج وقـــد ملـــك 
قـــدرة، حقيقيـــة اأو مفرت�ســـة، للو�ســـول عن 
اإرادة اإىل حالـــة مـــن االنف�ســـال العقلي. بهذا 
ال�ســـرط تكون روُحه يف حالة مغادرة للج�سد 
وارحتـــال اإىل مقا�ســـد نائية. عـــادة ما تكون 
هي عـــامل الروح. ولـــذا ميكن اأن ُيـــرى كاهن 
ال�سحـــر يف اأكر من مـــكان ب�سورة متزامنة. 
ومـــن خربات كهـــذه، ُتـــروى علـــى ل�سانه يف 
هيئة اأغنيـــة مرجتلة، ي�ستمد مهـــارة الِعرافة 
وال�سعـــر الدينـــي والطبابـــة ال�سحريـــة التي 
جتعل منه اجتماعيًا كبـــري االأهمية؛ وي�سبح 

م�ستودع احلكمة اخلارقة".
و�سف”فيثاغور�ـــس”و الطريقـــة  بهـــذه      
الطريقـــة  وبهـــذه  "اأمبيدوقل�س”نف�سيهمـــا. 
بـــل  ُو�سف”اأورفيو�ـــس". ال ك�سحـــرة فقـــط 
ك�سعـــراء. اأ�ســـف اإىل ذلك االإميـــان الذي كان 
بعلم التنجيـــم، ويف حالة”فيثاغور�س”بعلم 
معاين االأعداد ال�سحريـــة. وكما كتب”ويرنر 
Paideia،”الرقـــم كان  جيجـــر”يف كتابـــه 
يعني لفيثاغور�ـــس اأكر مما يعني لنا اليوم. 
الظاهـــرة  كل  ليلخ�ـــس  ي�ستعملـــه  مل  فهـــو 
الطبيعيـــة يف عالقات كمية قابلة للقيا�س، بل 
تعامل معـــه كجواهر نوعيـــة الأ�سياء خمتلفة 
مـــع بع�س جدًا، اأ�سيـــاء كال�سمـــاء والعدالة.. 

وهكذا".
الع�ســـر  حتـــى  االأفـــكار  هـــذه  توا�سلـــت      
الهيلينـــي، حتت رعايـــة التجمعات”االأوريف
ة”و"الفيثاغوريـــة"، وقـــد اأعطيت قيمة اأكر 
اهتمامات”اأفالطون”و"اأر�سطـــو".  بفعـــل 
ولكن يف الع�سر اليوناين-الروماين املتاأخر 
والقـــرون امل�سيحية املبكـــرة كان هناك تدفق 
مـــن اأفـــكار جديـــدة: الرواقيـــة. االأفالطونية 
اجلديدة، الزراد�ستيـــة، الطوائف الغنو�سية 
امل�سيحية وغري امل�سيحية، عبادة”ميرا”اإله 
النـــور و"اإيزي�س”اإلهة اخل�ســـب اإ�سافة اإىل 
الن�سو�س التي ُتن�ســـب اإىل”هرم�س”املثلث 
يف  كبـــري  بعـــث  اأي�ســـًا  وهنـــاك  احلكمـــة. 
واالأ�ســـود  االأبي�ـــس  ال�سحريـــن  ممار�ســـة 
يف  وبالتنجيـــم.  االأرواح  بعـــامل  واالإميـــان 
غمرة هـــذا املزيج من االأفكار ميكـــن اأن نثبت 
البدايـــة احلقيقية ملـــا اأ�سبح يدعـــى فيما بعد 
بـ”املـــوروث ال�سحري". هذا املـــوروث الذي 
ا�سطـــر اإىل العمل ال�ســـري يف مرحلة وحدة 
امل�سيحيـــة يف القـــرن اخلام�ـــس امليالدي على 
االإمرباطوريـــة  يد”اأوغ�سطني”وانهيـــار 

الرومانية.

ريتسوس واللحظة الميتافيزيقية
ستيفن دوبينس
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    يف اآخر القرن اخلام�س ع�سر وظف”كو�سيمو 
مـــن  عـــددًا  فلورن�ســـا،  يف  ميديت�ســـي"،  دي 
واليونـــان  اإيطاليـــا  امتـــداد  علـــى  الرهبـــان 
ومـــا قاربهما مـــن مناطق ال�ســـرق للبحث عن 
خمطوطـــات قدميـــة. بهـــذه الطريقـــة �سينت 
اأعمـــال اأفالطـــون وكثريين غـــريه. ولكن بني 
تلك كانـــت خمطوطات الن�سو�ـــس ال�سحرية 
لـ”االأفالطونيـــني اجلدد”و"بلوتينو�س”وما 
هـــذه  احلكمـــة.  لـ"هرم�س”املثلـــث  ُيعـــزى 
ملرتجم”ميديت�سي”املـــد اأُعطيـــت  الكتـــب 

كثـــري  وطبيـــب  ق�ـــس  عو”فيت�سينو”وهـــو 
هنـــاك  اأن  علـــى  االأبي�ـــس.  بال�سحـــر  التاأثـــر 
العربيـــة.  طريـــق  عـــن  ترجمـــت  ن�سو�ســـًا 
اأ�ســـف اإىل ذلـــك اهتمامـــات جديـــدة انبعثت، 
ب�ساأن”القبالنية"، علـــى يد الباحثني اليهود، 
الذيـــن طردوا مـــن اجلامعـــات االإ�سبانية عام 
1492 ووجـــدوا طريقهـــم اإىل اجلامعات يف 
اإيطاليـــا، فرن�سا، اأملانيا واإنكلـــرتا. حّمى هذا 
الن�ســـاط ب�ســـاأن م�سائـــل ال�سحـــر والكيميـــاء 
توا�سلت على مدى مائة �سنة على يد مفكرين 
عظام من اأمثال:”فيت�سينو"،”بيكوديلال مي
راندوال"،”بارا�سيال�س"،”كورنيليو�ـــس 
اأكريّبا"،”جيوردانو برونو”ومئات اآخرين. 
يف مركـــز هـــذه الدرا�ســـات نقـــع علـــى اإميان 
 Sympathetic را�سخ بال�سحر املتجان�س
 Giordano كتابهـــا  يف   .magic
 Bruno and the Hermetic

يتي�س": تكتب”فران�سي�س   ،Tradition
“اإن مناهـــج ال�سحـــر املتجان�ـــس تفرت�ـــس    
م�سبقـــًا باأن اأبخرة تاأثـــريات متوا�سلة تنهمر 
علـــى االأر�ـــس مـــن النجـــوم... اعتقـــادًا بـــاأن 
تلـــك االأبخـــرة والتاأثـــريات ميكـــن اأن توجـــه 
وت�ستعمـــل مـــن قبل من لـــه معرفة تامـــة بهذا 
ال�ســـاأن. كل �ســـيء يف العامل املـــادي اإمنا هو 
ممتلئ بهـــذه التجان�ســـات ال�سحرية تن�سكب 
مـــن جنمـــه املعتمـــد.  اأو  النجـــم،  مـــن  عليـــه 
قـــدرات  علـــى  بالقب�ـــس  الراغـــب  والعـــارف 
الكوكب”الزهرة”Venus، يجب اأن يعرف 
اأيًا من النباتات تنتمي اإىل”الزهرة”واأيًا من 
اجلمادات واحليوانات. من اأجل اأن ي�ستعملها 
وحدهـــا حـــني يتعامل مع هـــذا الكوكب. عليه 
يعرف”�سور”Images”الزهـــرة"،  اأن 
ويعرف كيف ينق�س تلك ال�سور على طّل�سمات 
ُعملـــت مـــن املـــواد ال�سحيحـــة للزهـــرة ويف 
اللحظـــة التنجيمية ال�سحيحـــة. �سور كهذه 
اإمنـــا يحتفظ بهـــا لالإم�ساك بـــروح اأو قدرات 
النجم من اأجـــل ا�ستعمالها فيما بعد. ولي�ست 
الكواكب وحدها التي تلحق بكل واحدة منها 
علـــم التجان�سات ال�سحريـــة الزائف املعقد اأو 
علم �سناعة ال�سور والرموز، ولكن العالمات 
االثنتي ع�سرة لدائرة الربوج اأي�سًا، فلكل لها 
نباتاتهـــا، حيواناتها، �سورها وهكذا، وكذلك 
�ســـاأن كل كواكـــب وجنـــوم ال�سمـــاوات. الأن 
جميعها واحد، توحد بنظام ال نهائي التعقيد 

يف عالقاته".
هـــذه االأفـــكار حملـــت اإىل القـــرن الع�سريـــن 
املجموعـــات  مـــن  متنـــوع  عـــدد  بوا�سطـــة 
مثـــل:”ا ال�سحـــر،  بفاعليـــة  توؤمـــن  التـــي 
حـــت ” نيني �سو ملا ا " و ” �سيني و يكر ز و لر
حيـــث  ع�ســـر  التا�ســـع  القـــرن  منت�ســـف  ى 
انتع�ســـت يف فرن�ســـا هـــذه النزعـــة ال�سحرية 
ليفي"،”�ستاني�سال�ـــس  بقيادة”اليفا�ـــس 
و�ســـط  بيـــالدان".  كرييتا”و"�ســـار  دي 
فل�سفة”عمانويـــل  جـــاءت  املوجـــة  هـــذه 
�سويدينبورك”العـــامل واملت�سوف ال�سويدي 
الـــذي عا�ـــس بـــني 1688 و1772. حتـــى اأن ا
ل�ساعر”بَليك”و"بلزاك”و"بودلري”اعتـــرب

اأنف�سهم”�سويدينبوركيـــني". يف”�ســـرية  وا 
بودلري”التي كتبها”اأنيد �ستاركي”يقول:

  “اأتباع �سويدينبورك مقتنعون باأن االأ�سياء 
املاديـــة موجـــودة يف هـــذا العـــامل فقـــط الأنها 
متلك اأ�سواًل يف عامل الروح والعالقة اخلفية 
بـــني االأ�سياء هنا وبينهـــا يف العامل الالمرئي 
يدعونهـــا بـ”التطابقـــات". نحـــن ال ن�ستطيع 

اأن نـــرى االأ�سياء يف عامل الـــروح اإال ب�سورة 
غـــري مبا�ســـرة عرب”تطابقاتها”الدنيوية يف 
عاملنـــا هذا، اإال عرب رموزها. كل �سيء يف هذا 
العامل هو جمرد رمـــز، وهذه الرموز هي لغة 
الطبيعـــة، لغـــة هريوغليفيـــة �سريـــة يعرب كل 
م�سكل مـــادي بها عن فكرٍة، وهـــذه اللغة اإمنا 
وجدت قبل اللغات، التي يتعامل بها االإن�سان 
بفـــرتة طويلـــة. اإن الفيل�ســـوف هـــو االإن�سان 
الـــذي ي�ستطيـــع اأن يـــرى مـــا وراء ال�ســـور 
املرئيـــة، مـــا وراء القوقعـــة كمجـــرد قوقعـــة، 
ينظر يف قلـــب االأ�سياء. املفكر احلقيقي ميلك 
اأن يحـــل �سفـــرات كتابـــات الطبيعـــة اخلفية، 

ويف�سر الكتاب الغام�س للكون".
    اأفكار”�سويدينبورك”كانت متاأثرة بدرا�سات 
ع�سر النه�سة ب�ساأن ال�سحر املتجان�س واأثرت 
بدورهـــا يف االأدب الرمـــزي والرومانتيكـــي 
دو  الفرن�سي”جـــريارد  ال�ساعـــر  الفرن�ســـي. 
االن�سغـــال  كثـــري   De Nerval”نريفـــال

بهذه االأفـــكار، وق�سيدته”االأبيات الذهبية"، 
بزعمها اأن كل احلياة ذات ح�س ووعي، اإقرار 
املتجان�س،”بودلـــري”كان  بال�سحـــر  وا�ســـح 
وعلـــى  بـ"نريفـــال"،  بعمـــق  متاأثـــرًا 
ال�سحـــر.  باأمـــور  املعنّيـــة  باحلركـــة  عالقـــة 
ق�سيدته”تطابقات”تنطـــوي علـــى منا�ســـرة 
اعـــرتاف  ملعتقدات”�سويدينبورك”وعلـــى 
ليفـــي"،  �سديقه”األيفا�ـــس  بجميـــل  وا�ســـح 
ال�ساعـــر واملـــوؤرخ لتاريخ ال�سحـــر، وال�ساعر 
الذي كتـــب ق�سيدة م�ستخدمـــًا ذات العنوان. 

لنقراأ ق�سيدة”بودلري".
 

تطابقات
 معبُد الطبيعة اأعمدته حية

وتبعث اأحيانًا بر�سائل حمرية.
غاباٌت من الرموز بيننا وبني املزار املقد�س

فلنقراأ طريقنا اإليه بعنِي االألفة.
 

االأ�سواُت، الروائُح، االألوان تتطابق
مثـــل اأ�ســـداء امتـــدت طويـــاًل، وقـــد امتزجت 

مبكان ما
يف ان�سجام مبهم وعميق

�ساأنها �ساأن الالحمدود والظلمة والنهار.
 

هناك روائح ريانة كج�سد فتي،
حلوة كاآالت ناي، خ�سراء كاأي ع�سب،

واأخرى فا�سدة، غنية، منت�سرة.
متلك ات�ساع االأ�سياء الالنهائية،

كالبخور، والعنرب وامل�سك،
متجد مباهج احلوا�س والعقل.

 
كتب”اأنيـــد  كمـــا  الق�سيـــدة،  هـــذه      
للحركـــة  بيانـــًا  اأ�سبحـــت  �ستاركـــي"، 
الرمزيـــة الفرن�سيـــة، التـــي ارتبطـــت اأي�ســـًا 
باأفكار”�سويدينبورك”واملوروث الهرم�سي. 
ال�ساعـــر  علـــى  اأثـــرت  املجموعـــات  هـــذه 
االإيرلندي”ييت�ـــس”Yeats وعلى”جماعـــة 
 Order of the”الذهبـــي الفجـــر 
اإليها.  Golden Dawn التي كان مقربًا 
كان ال�ساعـــر، تاريخيًا، �ساحـــرًا اأي�سًا، وهذا 
مـــا األهم”ييت�ـــس"، متامًا كمـــا األهم”بودلري"، 
يف  �سويدينبوركيـــًا.  فيل�سوفـــًا  يكـــون  اأن 
كتابه”الديانة الباطنية لييت�س”كتب”كراهام 

هو":
  “اإن كل زْعـــم قيل من قبل املحدثني املوؤمنني 
بالن�ساطات ال�سحرية حول الرابطة االأخوية 
بينهم وبني اجلمعيـــات القدمية اإمنا هو زعم 
م�سكوك فيـــه، اأو خاطـــئ، اأو بب�ساطة زائف. 

على اأن الزعم ال�سمني لل�ساللة القدمية باأنها 
تنتمـــي اإىل �سل�سلة معتقـــد وممار�سة طقو�س 
متتـــد بعيـــدًا يف القـــدم يبـــدو بالدليـــل زعمًا 

حقيقيًا".
 A Vision”كتابه”روؤيـــا ويف      

يكتب”ييت�س":
  “لـــو اأين ُخريت اأن اأعي�ـــس �سهرًا يف الزمن 
القدمي الخـــرتت العي�س يف”بيزنطة”قبل اأن 
يفتتح”جا�ستينيان”"�سينت �سوفيا”ويغلق 
الأننـــي  قليلـــة.  اأكادميية”اإفالطون”بفـــرتة 
اأعتقـــد اأن مبقدوري العثـــور يف حمل �سغري 
لبيع اخلمور على عامل فيل�سوف يف �سناعة 
اخلـــزف قادر على االإجابة عن كل ت�ساوؤالتي. 
اخلـــارق للطبيعة ينحـــدر من االأعـــايل قريبًا 
 ،Plotinus”منه، حتى اأقرب من”اإفلوطني
هـــذه،  يف”بيزنطة”املبكـــرة  اأن  اأرى  الأننـــي 
ال قبلهـــا وال بعدهـــا، كانـــت احليـــاة الدينيـــة 

واجلمالية والعملية واحدة".
    اإن االعتقـــاد باأن”�سويدينبورك”واالإميان 
مبو�ســـوع ال�سحـــر املتجان�س قـــد جتذر لدى 
ليبـــدو  الع�سريـــن  القـــرن  مـــن �سعـــراء  عـــدد 
االأ�سيـــاء  فكـــرة ترابـــط  غـــري دقيـــق، ولكـــن 
جميعهـــا ببع�س اأ�سبحت فكـــرة رئي�سية لدى 
الرومانتيكيـــني والرمزيـــني الفرن�سيني وهي 
بالتاأكيد وليدة تاأثري”�سويدينبورك”وبروز 
النزعـــة ال�سحريـــة يف القـــرن التا�ســـع ع�سر. 
لـــدى بع�ـــس ال�سعـــراء، مثل”ييت�س”تلم�ـــس 
هذه العالقـــة. اأما لدى االآخريـــن فهناك تاأثري 
مـــا جنـــده يف املعنـــى اجلديـــد لال�ستعـــارة، 
والطريقة اجلديدة ال�ستعمال الرمز. بالن�سبة 
لـ”تـــي. اأ�س. اإليوت"، جند االأفكار التي متتد 
جذورهـــا اإىل ال�سحـــر املتجان�ـــس قد تطورت 
اإىل نظريته”املعادل املو�سوعي". يف املرحلة 
االأوىل من القـــرن الع�سرين جند هذه االأفكار 
 ،Apollinaire”سعر”ابولينـــري� يف 
داريـــو  روبـــن   ،Blok بلـــوك  الك�سنـــدر 
 ،Machado مت�سادو  اأنتونيو   ،Dario
باالإ�سافـــة اإىل ال�سعـــراء االإيطاليـــني واالأملان 
واليونانيـــني. هـــذه االجنذابـــات املتجان�سة 
زوال  بعـــد  حتـــى  تتخفـــى  بقيـــت  كفكـــرة 
�سعـــراء  لـــدى  جندهـــا  الرمزيـــة.  املوجـــة 
اأمثال”ريلكة”Rilke،”�سيـــزار  مـــن 
تران�سرتومر بافي�س”Pavese،”توما�ـــس 

”Transtromer،”ريت�سو�س"،”بابلـــو 
نريودا”Neruda، وحتى �سعراء اأمريكيني 
االعتقـــاد   .Oliver”اأوليفـــر مثل”مـــاري 
بـ”ترابطيـــة االأ�سيـــاء ببع�س"، التـــي حملها 
اليونانيون اإىل”اأورفيو�س"، والتي انبعثت 

يف ع�ســـر النه�ســـة ولدى”�سويدينبـــورك"، 
يجده بع�س ال�سعراء اعتقادًا جازمًا، ويجده 
اآخرون ا�ستعارة نافعة. وقد نقنع باجتهاد اأن 
ال�سعـــر ما كان لـــه اأن يوجد لوال هذا املوروث 

الهيليني ولوال”�سويدينبورك".
ولكـــن دعنـــا ننظـــر اإىل ممار�ســـة ال�ساحر يف 
ع�ســـر النه�سة عـــن قـــرب. تكتب”فران�سي�س 

ييت�س":
 Spiritus بني روح العامل وج�سده هناك    
اأجمع.  الكون  بها  التـــي يت�سرب   ،mundi
اإىل  النجميـــة  التاأثـــريات  تنحـــدر  وعربهـــا 
االإن�ســـان. ميت�سهـــا اإىل روحه هـــو واإىل كل 
لتجتـــذب  وذلـــك    Corpus mundi
spiritus التـــي تعود لكوكب معني بحيث 
ميكـــن االنتفـــاع مـــن احليوانـــات والنباتات 
واالأطعمة والعطور واالألوان التي ترتبط به. 
اإن spiritus مولـــودة فـــوق الهـــواء وفوق 
الريـــح. وهي �ســـرب من الهـــواء الرقيق جدًا 
واحلـــرارة الرقيقة جـــدًا. اإن روحنـــا لت�سرب 
واأ�سعـــة  ال�سم�ـــس  اأ�سعـــة  عـــرب  العـــامل  روح 

امل�سرتي Jupiter ب�سورة خا�سة".
تعيـــد  ” يتي�س ” ن اإ
وهـــذه   ،Ficino”سياغة”فيت�سينـــو�
بالتاأكيـــد،  علينـــا  غريبـــة  تبـــدو  االأفـــكار 
بالرغـــم مـــن اأننـــا قد نتعـــرف علـــى امل�سطلح 
ق�سيدة”املجيء  من   Spiritus mundi
كان  الثاين”لـ”ييت�س".”فيت�سينو”نف�ســـه 
ي�ستعمل ن�سو�ســـًا ُتعزى اإىل”هرم�س املثلث 
احلكمـــة"، الن�سو�ـــس التـــي كان ُيعتقـــد اأنها 
معا�ســـرة للنبي مو�ســـى، ولكنها يف حقيقتها 
تعـــود اإىل القرنني الثـــاين والثالث امليالدي. 

تكتب”يتي�س":
   “اإن نظريـــة ال�سحـــر... تعتمد على �سل�سلة: 
 intellectus، Spiritus، materia
)العقل، الـــروح، املادة(. مادية االأ�سياء الدنيا 
ذات �سلـــة ن�َســـب مباديـــة Spiritus التـــي 
للنجـــوم. وال�سحر ي�سر علـــى ت�سيري وقيادة 
داخـــل  اإىل   Spiritus يف  الـــذي  التدفـــق 
materia، وواحـــد مـــن اأهـــم ال�سبل التي 
تتم بها هـــذه العمليـــة هـــو �سبيل”الطل�سم"، 
الأن”الطل�سم”هـــو �ســـيء مـــادي ا�سُتح�سرت 

فيه Spiritus التي للنجوم وخزنت به".
التـــي  الذاتيـــة  ال�ســـرية  ن�سو�ـــس  يف      
كتبها”ييت�س”نتذكـــر جتاربـــه مـــع الطال�سم 
اأفـــكار  تاأثريهـــا علـــى  املثبتـــة يف  وال�ســـور 
وعواطـــف االآخريـــن. يف Picatrix، وهو 
ن�ـــس يعـــزى اإىل”هرم�ـــس املثلـــث احلكمة"، 
قائمـــة مـــن الطال�سم. هنـــا عدد منهـــا ورد يف 

كتاب”فران�سي�س يتي�س":
.Saturn”سورتان لـ”زحل� -

"�ســـكل رجـــل بوجـــه وقدمي بقـــرة. يجل�س 
علـــى عر�ـــس، يحمـــل يف مينـــاه رحمـــًا ويف 

ي�سراه �سهمًا".
اأ�سود  بـــرداء  "�ســـكل رجل يقـــف فوق تّنني، 

ومي�سك منجاًل بيمناه ورحمًا بي�سراه"
.Jupiter”سورتان لـ”امل�سرتي� -

بـــرداء  ن�ســـر،  علـــى  يجل�ـــس  رجـــل  "�ســـكل 
طويل"

"�ســـكل رجل بوجه اأ�سد وقدمي طائر، حتته 
تّنني بروؤو�س عدة، مي�سك �سهمًا بيمناه".

.)Luna سورة لـ”القمر”)اإله روماين� -
فـــوق تّنني، على  امراأة بوجه جميل  "�ســـكل 
راأ�سها قرنان وحيتـــان حول ج�سدها، وحول 
كل ذراع حيـــة، وفـــوق راأ�سهـــا تّنـــني، واآخـــر 

حتت قدميها، وكل تنني ب�سبعة روؤو�س".
    اإن ا�ستعمـــال هذه الطال�ســـم مينح ال�ساحَر 
قدرته اخلارقة.”فيت�سينو”اأخذ هذه الطال�سم 

من ن�س Picatrix وا�ستعملها لغايته.
حيـــاة  اأجـــل  مـــن  “يقول”فيت�سينـــو":    
�ســـورة  ت�سنـــع  اأن  لـــك  و�سعيـــدة  طويلـــة 
لـ”امل�سرتي”على حجارة بي�ساء �سافية”يف 
هيئـــة رجل متـــوج يقف علـــى ن�ســـر اأو تنني، 
مـــن  ال�سفـــاء  وبهـــدف  اأ�سفـــر...".  بـــرداء 
املر�ـــس ين�سح”فيت�سينو”با�ستخـــدام هـــذه 

ال�سورة،”امللـــك علـــى عر�سه، بـــرداء اأ�سفر. 
ب�سحبـــة غـــراب و�ســـكل ال�سم�س...”وبهدف 
ين�ســـح  اجل�ســـد  وقـــوة  ال�سعـــادة  حتقيـــق 
ب�ســـورة الُزهـــرة Venus، �سابـــًة ومت�سك 

بتفاح واأزهار، وبثياب بي�ساء و�سفراء".
    ولكـــن دعنـــا ننظر لهذه العمليـــة من زاوية 
م�سبقـــة  ب�ســـورة  تفرت�ـــس  اإنهـــا  خمتلفـــة. 
 Spiritus و  وقـــدرة  ومعرفـــة  حكمـــًة، 
mundi )عـــامل الـــروح( املوجـــود خـــارج 
وبوا�سطـــة  االإن�سانيـــة.  الكائنـــات  حـــدود 
الرتكيـــز على الطل�سم املنا�سب، على ال�سورة 
والرمـــز املحددين، ميلـــك ال�سخ�س اأن مي�سك 
بتلـــك احلكمـــة عـــرب ذاتـــه هـــو ويح�سرهـــا 
اإىل العـــامل املـــادي. وهـــذه هـــي يف احلقيقـــة 
فاعليـــة ال�ساعـــر كمـــا و�سفهـــا اليونانيـــون. 
 Hesiod”لدى”هي�سيـــود جندهـــا 
وحتى”اإفالطـــون".   Pindar”و"بينـــدار
كمـــا  لليونانيـــني،  بالن�سبـــة 
ي  ينطـــو ” ،D o d d ” د و د ” �سح و اأ
حريـــة  ال  عن�ســـر  علـــى  ال�سعـــري  اخللـــق 
لـــه.  لل�ساعـــر يف اختيـــاره بـــل هـــو ُمعطـــى 
بقد�سيـــة".  وكلمة”ُمعطى”تعني”معطـــى 
ولكـــن ال�ساعـــر ال ي�ستلـــم اإلهامًا كهـــذا اإال بعد 
دربـــة �ساقـــة وبعد حتقيق �ســـروط تامة لفعل 
اخللق،الـــذي يعني عادة الرتكيز على طال�سم 
بعينها، ال تعدو اأن تكون �سورة مل�سدر اإلهامه. 
االإلهام:”اعطنـــي  ال�ساعر”بيندار”ي�ســـاأل 
وحيـــًا و�ساأكون املتحدث با�سمك". واأكر من 
ذلـــك -كما يقـــول جْيجـــر Jaeger-”ياأخذ.. 
بيندار الن�سر كرمز لوعـــي ر�سالته ال�سعرية. 
والرمز هنا لي�س جمـــرد �سورة زخرفية. اإنه 
ي�ســـف  احلالـــة امليتافيزيقيـــة للـــروح حينما 
يقـــول باأن على جوهر هذه الـــروح اأن يعي�س 
يف االأعايل الع�سية علـــى املنال، واأن يتحرك 
حرًا عرب ممالك الهواء البعيدة، فوق الكوكب 
الو�سيـــع حيث ي�سرف املغفلـــون الرثارون 

اأعمارهم يف البحث عن القوت".
الطل�ســـم  بوظيفـــة  يقـــوم  هنـــا  الن�ســـر      
اإمنـــا  ا�ستح�ســـاره  عند”بينـــدار”ويف 
لعمليـــة  ال�سروريـــة  ال�ســـروط  ي�ستح�ســـر 
اخللق ال�سعـــري. وو�سفة الكتابة هذه عامة: 
يف اأن تركـــز علـــى �ســـورة حتى ين�ســـاأ �سيء 
اآخـــر لهـــا، حتـــى ُتفتح بوابـــة ل�سيء مـــا اأكرب 
حجمـــًا، يقبـــل كما يبـــدو من عامل خـــارج هذا 
العامل. هذا مـــا كان ال�ساعر”ييت�س”يعتقده، 
اأي�ســـًا،  و"بودلري”و"الرمزيـــون"، وجنـــده 

وبخالف قليل، عند”ريلكة".
    اإن الرتكيـــز علـــى ال�ســـورة يفتـــح الذهـــن 
علـــى جمموعة جديدة مـــن املعلومـــات، التي 
تاأتـــي مـــن اخلـــارج، اأو اأنهـــا  اإمنـــا تـــاأي بدل 
ذلك من الالوعـــي. اإن االإلهام -وهو كما يبدو 
لي�ـــس اأكـــر مـــن اإدراك مفاجـــئ لال�ستعارة- 
يوّلـــد الق�سيـــدة. والق�سيدة تبـــداأ بفعل هذه 
االجنذابات املتجان�سة، هذا الرتابط الكوين، 
هـــذه املطابقـــات ال�سويدينبوركيـــة. اأو رمبا 
انعطافـــة للعقـــل الالواعي اأو �ســـكل للتداعي 
احلر اأو ات�ساالت رمـــوز ببع�س اأو اكت�ساف 
ا�ستعارة اأو الوعي جمعي كما راآه”يونك". ال 
فرق. اإنها م�سادر توؤدي الغر�س ذاته، ويعود 
الف�ســـل فيهـــا اإىل”�سويدينبورك”واملوروث 
الهرم�سي عامة. بالن�سبة لـ”ريت�سو�س”يولد 
الرتكيـــز علـــى ال�ســـورة �سورًا اأخـــرى. فهي 
تنهـــل عليه وهو ي�ستقبـــل وي�ستلم. انظر اإىل 

هذه الق�سيدة:
 

نقطة
 هدير عميق يدّوم حول كل جنم.

قوٌة ما، �سرية، حمزنة
عتَّمْت االأ�سجار.

 
نقطة التوجه الوحيدة يف الظالم:

دورتا �سوء �سغريتان،
ركبتا امراأٍة �سامتة.

 

اإن املـــراأة ال�سامتـــة قـــد تكـــون ب�سهولـــة      
 ،Picatrix طّل�سمـــًا هرم�سيًا خرج من ن�س
الـــروح  عـــامل  يكـــون  قـــد  العميـــق  والهديـــر 
نحتـــاج  ال  ولكننـــا   .Spiritus mundi
اأن نقـــراأ بهـــذه الطريقة. فما زلنـــا نعرف باأن 
هنـــاك اجنذابـــات بعينهـــا ميكـــن اأن توجـــد 
داخـــل  يف  املتجان�ـــس.  ال�سحـــر  يف  اأي�ســـًا 
الق�سيدة توجد قوة ما تربط النجوم والعامل 
الطبيعـــي واملراأة ال�سامتـــة ببع�س. ونعرف 
الق�سيـــدة  باأن”ريت�سو�س”يـــرى  اأي�ســـًا 
ك�ســـيء ا�ستلمه وقـــام مبهمة متريـــره �ساهدًا 
اأو دليـــاًل علـــى �ســـيء خارق �سريـــع الزوال ال 
يح�ســـن فهمـــه هو نف�ســـه. اإنني ال اأملـــك دلياًل 
 ،" باأن”ريت�سو�س”كان”�سويدينبوركيـــًا
متحم�ســـًا  قارئـــًا  كان  بالتاأكيـــد  ولكنـــه 
لـ”بودلري”وقـــد ترجـــم عـــددًا مـــن ق�سائده. 
اإن فهمـــه لالجنذابات املتجان�ســـة اإمنا انحدر 
اإليه من بودلـــري والرمزينّي ومن فهمه لنف�سه 

كوريث للثقافة اليونانية.
    يقول”جيجر”بـــاأن ال�ساعـــر، يف املرحلـــة 
اليونانية قبل القـــرن اخلام�س”كان زعيمًا ال 
ينـــازع لقومه.. واليونانيـــني ي�سعرون دائمًا 
بـــاأن ال�ساعر، باملعنى االأعمـــق واالأو�سع، كان 
مربيـــًا ومعلمـــًا جلمهوره”الأنه ميلـــك مدخاًل 
لهـــذه احلكمة القائمة فيمـــا وراء ذاته. واأكر 
من ذلك،”اأن ال�سعر ميلك اأن يربي ويعلم فقط 
حينمـــا يعـــرب عـــن كل االإمكانيـــات االأخالقية 
والتاريـــخ  االإن�ســـاين".  للكائـــن  واجلماليـــة 
اليونـــاين بالن�سبـــة لـ”ريت�سو�ـــس"، تاريـــخ 

حي، واآلهة اليونان مقيمة معنا مازالت.
 

من”بو�سيدون"
 املنازل على ال�ساطئ تتاآكل يوميًا.

بفعل امللح تتاآكل، وال�سم�س، والريح.
ويف الغـــرف تهجـــع م�ساريـــُع النوافـــذ على 

وجوهها نائمة.
وبني حني واآخر عند الظهرية اأو املغيب

يدخُل �سياد اأو راع للتغوط.
خزانـــة  يف  �سريـــر  �ســـوت  ثمـــة  وفجـــاأة 

املالب�س.
قبل اأن يعرب ال�سياد ُتفتح خزانُة املالب�س من 

تلقاء نف�سها.

يف العمق ت�ستند على اخل�سب املهرتئ
مذراأة من الذهب، بثالث �سعب، ت�سيء.

يثب ال�سياد خارجًا وحزامه حملول بعد.
يف كل اجتاه يوم�س البحر بال حدود.

بال مباالته االأكر توهجًا.
 

    بالرغـــم مـــن اأن االآلهـــة ال ُتعبـــد، اإال اأنهـــا 
باقيـــة على جاللها. وكذلـــك ح�سور الق�س�س 
اإن  واأ�ساطـــريه.  اليونـــاين  االأدب  مـــن 
ا�ستعـــادة هـــذه الق�س�ـــس هـــي واحـــدة مـــن 
ق�سيـــدة  هنـــا  م�ساغل”ريت�سو�س”ك�ساعـــر. 

حول”بينيلوب"، زوجة”اأودي�سيو�س".
 

ياأ�س بينيلوب
 لي�س �سحيحًا اأنها مل تتعرْف عليه يف ال�سوء 

املنبعث من النار.
ال.   - التنكـــر  اأو  ال�سحـــاذ،  اأ�سمـــال  ب�سبـــب 

فعالماُته وا�سحة
الندبُة على ركبته، ال�سجاعُة، والنظرُة املاكرُة 

يف عينيه.
كم بحثْت عن عذر، وهي ت�ستنُد، خائفًة، على 

احلائط.
مـــن  الوقـــت،  لبع�ـــس  نف�سهـــا،  حتـــرر  لكـــي 

االإجابة.
اأمـــن اأجلـــه، اإذن، ا�ستهلكت ع�سريـــن عامًا من 

االنتظار واحللم،
مـــن اأجل هـــذا الرجـــل االأ�سيب النا�ســـف الدِم 

البائ�س؟
انهارت على كر�سيها خر�ساَء،

وببـــطء ا�ستعر�ســـت جثـــَث اخلاطبـــني على 
االأر�س.

وكاأنها ت�ستعر�س رغائبها ميتًة هناك.
ثـــم قالت:”مرحبًا”ب�ســـوت بدا غريبـــًا عليها 

وبعيدًا.
يف الركن غطى نولها ال�سقف بظالله.

وكلُّ الطيـــور التـــي ن�سجتهـــا بخيـــوط حمـــر 
زاهية على الغ�سن االأخ�سر،

حتولـــت فجـــاأًة االآَن، يف ليـــِل العـــودِة هـــذا، 
�ساحبًة �سوداء،

خفي�سَة الطريان يف ال�سماِء الباردِة لتحملها 
االأخري.

 
    قارئ”ريت�سو�س”يجد يف �سعره اإح�سا�سًا 
عميقًا مبغزى ثقـــايف. فهو عرب عمله الكتابي 
ي�سعـــر باأنه ميلـــك اأن ُيبقي حيـــًا يف احلا�سر 
واإميانـــه  املا�ســـي.  يف  مهمـــًا  كان  مـــا  كلَّ 
باالجنذابـــات املتجان�ســـة ذو اأثـــر وا�ســـح ال 
يح�ســـن اإدراكه اأكـــر الكتاب رغـــم حماولتهم 
حمـــاكاة مميزاتها. �سعراء اليونـــان القدامى 
كانوا رجال �سحر اأي�سًا. الأن ال�سعر وال�سحر 
كليهما ي�ستعمل لغـــًة و�سورًا الإنتاج �سيء ما 
يظهـــر مـــن ال �ســـيء. كل منهما يعر�ـــس بينًة 
مـــن عـــامل يرمتـــي وراء قدراتنـــا علـــى فهمـــه 
طل�سمـــاٍت  ي�ستعمـــل  منهمـــا  كل  وتف�ســـريه. 
لي�ستح�ســـر حكمـــة تبدو جديدة علـــى عاملنا. 
والطل�ســـم بالن�سبـــة لـ”ريت�سو�س”قـــد ي�سكل 
�ســـورة جـــد ب�سيطـــة. لننظـــر اإىل الق�سيـــدة 

التالية.
 

ترابط
 قال:”املر�ساة”- ال مبعنى اإحكام االإر�ساء

اأو ماله �سلٌة بقاع البحر - ال �سيء من ذلك.
لقد حمل املر�ساة اإىل غرفته، علقها يف ال�سقف 

مثل ثريا.
ا�سطجـــع لياًل. واأخذ ينظـــر اإىل هذه املر�ساة 

و�سط ال�سقف
عارفـــًا اأن حلقاٍت �سل�سلتها متتـــد عموديًا اإىل 

ماوراء ال�سطح
مم�سكـــًة، بعيـــدًا فـــوق راأ�ســـه، علـــى �سفحـــة 

�ساكنة،
بزورق مهيب. كبري ومعتم ودون اإ�ساءة.

على ظهر الزورِق ثمة مو�سيقي م�سكني
اأخرج فايولينَته من حافظتها وبداأ يعزف.

بينما هو ي�سغي، بابت�سامة يقظة،
اإىل اللحـــن وهـــو ير�ســـح �سافيـــًا عـــرب املـــاء 

والقمر.
 

    رمبا نقول اإن طّل�سم املر�ساة قد اأعطى �سمري 
الفعل”قال”)هو( الذي للق�سيدة خمرجًا اإىل 
عـــامل الـــروح Spiritus mundi و�سمح 
لـــه اأن ي�سمع حلن املو�سيقـــي امل�سكني ير�سح 
مـــن م�سفاة املـــاء والقمر. اأو رمبـــا نقول باأن 
كل هـــذا ا�ستعـــارة. ولكننـــا ال منلـــك اأن ننكر 
بـــاأن �سيئـــًا مـــا �سحريًا قـــد حدث: �سحـــر يبداأ 
مع نطـــق كلمة تقـــود اإىل ا�ستح�ســـار مر�ساة 
حقيقية، حلد اأنها ميكـــن اأن تعلق من ال�سقف 
كريا. ولكن مـــا الذي تفعله املر�ساة ل�ساحب 
تذكـــره  اإنهـــا  الق�سيـــدة؟  ال�سمري”هـــو”يف 
بالوجـــود الذي يتمتع به املجهول. اإنه يعرف 
باأن ال�سل�سلة تقود مرتفعًة اإىل ما هو غام�س 
و�ســـري، وهذه املعرفة ت�سمـــح له باأن ي�سغي 
اإىل املو�سيقى، التي �ستثبت له بدورها حقيقة 
اعتقـــاده وتوقـــظ فيـــه ابت�سامتـــه. الق�سيدة 
ال”ت�ســـري اإىل معنـــى"، مبعنى اأنهـــا تنطوي 
علـــى �سيء مـــا يحتـــاج اإىل تاأويـــل وتف�سري، 
اإنها حتمل �ساهـــدًا. فالعنوان يدل على معنى 
االجنذابـــات املتجان�سة ويثبـــت بذات الوقت 
كيف تعمل اللغـــة: فحيث تكون مر�ساة يكون 
زورق. وحيـــث يكـــون زورق يكـــون راكـــب. 

وحيـــث يكـــون راكـــب حتـــدث فاعليـــة. هـــذه 
ال�سل�سلة مـــن الرتابط ت�سمـــح لـ”هو"، الذي 
يف الق�سيـــدة باأن ي�ستمـــع اإىل الفاعلية. دعنا 

ننظر اإىل اآخر ق�سيدة.
 

ُمنمنمة
 املراأُة تقف يف مواجهة الطاولة.

يداهـــا احلزينتان تبداآن بقطـــع �سرائح رقاٍق 
من الليمون لل�ساي

كعجالت �سفر لعربٍة �سغرية جدًا
�سنعت خ�سي�سًا حلكايِة اأطفاٍل خرافية.

ال�سابط ال�ساب يجل�س على الطرِف االآخر
غارقًا يف كر�سي قدمي.

اإنه مل يكْن ينظر اإىل املراأة.
اأ�سعل �سيجارة. يده التي مت�سك بعود الثقاب 

ترجتف،
تلقي اإ�ســـاءة على ذقنه الرقيق وعلى مم�سكة 

قدح ال�ساي.
ال�ساعُة مت�سك نب�سها لدقيقة.

�ســـيٌء مـــا اأرجئ. الدقيقـــُة وّلـــت. وال مرد لها 
االآن.

فلن�سرب ال�ساي.
هل باإمكان املوت، اإذن اأن ياأتي بعربة كهذه؟

ياأتي، يعربنا، ويذهب بعيدًا؟
وهذه العربة وحدها الباقية،

بعجالت الليمون ال�سفراء ال�سغرية
الطريـــق  جانـــب  علـــى  ل�سنـــوات  مركونـــة 

مب�سابيح مطفاأة،
وبعـــد ذلك لي�س غـــري اأغنية �سغـــرية، �سباب 

قليل،
ثم ال �سيء؟

 
    ن�ستطيـــع اأن نفر�ـــس �سيئًا حكائيًا على هذا 
الن�س. كاأن نرى يف املراأة باليد احلزينة اأمًا، 
ويف ال�سابط ال�ساب باليـــد املرجتفة والذقن 
الناعـــم ابنًا لهـــا، اأو اأن نرى فيهمـــا ع�سيقني. 
علـــى كل حال، لنا اأن نتخيل بـــاأن الرجل على 
اأهبـــة الرحيـــل للحـــرب، واأن ال�سخ�ســـني يف 
حالـــة ا�ستثارة وخـــوف يرغبـــان يف التعبري 
عنهما ولكنهمـــا ال يفعالن.”�ســـيء ما اأرجئ. 
الدقيقـــة وّلـــت". ال�سابط ال�ســـاب خائف مما 
�ســـوف يحدث، خائـــف من اأن ميـــوت وهناك 
�سلة و�سل مـــع �سرائح الليمون، التي تقوده 
اإىل املو�ســـوع الـــذي مل ينطـــق به اأبـــدًا. هذه 
لي�ست قراءة للن�س مقبولة متامًا. ولكن على 
�ســـوء الطل�سمـــات، ت�سبح �سرائـــح الليمون 
ال�سفـــر �ســـورة تولد �ســـورة اأخـــرى للموت 
ي�ســـل على عربـــة. بعدها، وبدافـــع الت�ساوؤل 
والف�ســـول، جنـــد الق�سيدة ذاتهـــا تاأخذ مدى 
اآخـــر، وتبعدنا عن ال�سابـــط ال�ساب. فالعربة 
تبقـــى مركونـــة ل�سنوات على جانـــب الطريق 
-وثمـــة اأغنيـــة �سغـــرية، �سباب قليـــل، ثم ال 
�ســـيء. الق�سيـــدة تعطينـــا �ســـورة �سغرية: 
منمنمـــة مـــن هـــذه االأحـــداث. اإن اأحدنا ليجد 
�سعوبـــة يف اإي�ســـاح االأثر الـــذي تخلفه مل�سة 
الق�سيـــدة فينـــا اأو �ســـرح معناهـــا. الق�سيدة 
ت�ستثـــري فينا كاآبًة، حزنًا ال يوجه لنا مبا�سرة 
بـــل لعقلنا الالواعي. نحـــن ن�سارك يف حلظة 
ميتافيزيقية تقاوم االإي�ساح والتف�سري ولكن 
تبقـــى مكتفية بذاتهـــا. اإنها تعطينـــا اإح�سا�سًا 
بعـــامل اأكرب بكثري مما تخيلنـــاه �سابقًا. فاملهم 
بـــني  رابطـــًا  ثمـــة  اأن  لدى”ريت�سو�س”هـــو 
الكائنات االإن�سانية وبني اأن حياتنا االأر�سية 
قـــد ات�سعـــت. هـــذه هي وظيفتـــه ك�ساعـــر: اأن 
يعيننـــا يف اأن نحيا بفعـــل اإيقاظنا على �سيء 
ما يقع خارج نطاق وجودنا الدنيوي، وبفعل 
حماولـــة ربطنـــا بالغام�ـــس الـــذي حتتفي به 

ق�سائده.
 

ُترجمت هذه املقالة عن الإنكليزية من جملة
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لعبتـــه ال�سعرية، متثـــل جانبًا اإبداعيـــًا معّقدًا 
رغـــم �سهولتها الظاهـــرة، اإذ غالبًا ما ت�ستدرج 
ق�سيدتـــه املتلقـــي اإىل �ســـرك حمكـــم: مقدمـــة 
عاديـــة مل�سهد خارجـــي عام، تف�ســـي بالقارئ 
مـــع كل جملـــة اإىل التـــورط التدريجـــي غـــري 
املح�سو�ـــس يف لعبـــة تغـــوي بالتوا�سل عرب 
حزمة مـــن التفا�سيل اليوميـــة املنتقاة بدقة، 
لتاأتـــي املفاجـــاأة وحتكـــم قب�ستهـــا يف امل�سهد 
االأخـــري.. اإذن ينبغـــي اإعـــادة القـــراءة مـــرة 

اأخرى.
منذ باكورتـــه »جـــّرار”)1934(، ت�سود رغبة 
يف االعـــرتاف اأ�سعـــار ريت�سو�ـــس، وغالبًا ما 
تختفي خلف �سخ�سيات ال�ساعر وحواراتها. 
اعرتافـــات تتوا�ســـل ليكتمـــل حميـــط دائـــرة 
ال�ســـرد الدرامـــي، �ساعيـــًا اإىل نتـــاج يطـــرق 
اأبـــواب احللـــم واخليـــال، متحررًا مـــن كّل ما 
يكّبلـــه ومعززًا يف اآن جوهـــره االإن�ساين، مع 
ميل للمزاوجة بني الرثاء واحلما�س، لي�سجل 
ال�سهـــادة االأهم حول عالقـــة الب�سر بالوجود، 
اإطـــار  متاأمـــاًل يف حتديـــد قيمـــة ال�سعـــر يف 
الثقافـــة اجلمعيـــة. حـــاول ريت�سو�ـــس بلورة 
مدر�ســـة �سعريـــة حتـــت عنـــوان »الثـــورة يف 
الكتابـــة«. هو بذلك اأحد ال�سعـــراء العقائديني 
القالئـــل الذين دافعوا با�ستمـــرار عن احلرية 
والدميقراطية، مو�ساًل نربة احلداثة مبحور 
حتريـــر االإن�ســـان، موؤكـــدًا اأّن التغيـــري لي�ـــس 
ممكنـــًا اإال بثـــورة ثقافيـــة �ساملـــة تعتمد على 
منهج وا�سح، راف�ســـًا بذلك ال�سعر ال�سيا�سي 
املوؤ�س�ـــس  ال�سعـــر  عـــن  ومدافعـــًا  املبا�ســـر، 
للغـــة جديـــدة وح�سا�سية مغايـــرة، واملوحي 
بعـــامل اآخر مكانـــه الرغبة واملخيلـــة. لذا عزز 
الالمرئـــي والباطنـــي، اأكر مـــن تركيزه على 

املح�سو�س والظاهر.
يف بيـــت �سلب اجلدران، مـــا زال �ساخمًا عند 
تخـــوم الربج العظيـــم الذي بنـــاه البندقيون 
هنـــاك مثل �سور يرتفـــع عاليًا ليحمـــي البلدة 
املتخمـــة باالأ�ساطـــري واحلكايات مـــن غ�سب 
البحر، ولد ريت�سو�س يف مومنفا�سيا الراقدة 
بولوبونيـــز:  جزيـــرة  �سرقـــي  جنـــوب  يف 
يـــد  كاأنهـــا قب�ســـة  الكبـــرية  ال�سخـــرة  »تلـــك 
متتـــد �ساقوليـــًا يف البحـــر. مومنفا�سيا التي 
هـــي يف كل اأ�سعـــاري )...( كل �ســـيء عنـــدي 
اإىل  تلهـــث  طفولتـــه  كانـــت  مومنفا�سيـــا«. 
اخلـــراب املرتامـــي الـــذي يخّيم علـــى عائلته 
اأحـــد  االأب،  الغريبـــة.  لالأهـــوال  املنـــذورة 

كبـــار مـــالك االأرا�سي يف فـــرتة يونانية �سبه 
اإقطاعية، يدمن القمار، فيفقد اأرا�سيه ويخيم 
املر�ـــس على االأعوام التاليـــة. قدم ريت�سو�س 
اإىل اأثينـــا �سنـــة 1925 الإكمـــال درا�سته. فتى 
يف ال�ساد�ســـة ع�ســـرة، مثقـــٌل بحا�ســـر قا�ٍس. 
اإنهـــا االأزمنة الع�سيبة: دمـــار اآ�سيا ال�سغرى 
وتدفـــق ماليـــني الالجئـــني لي�سكلـــوا حزامـــًا 
مـــن البوؤ�س والفقـــر يطوق العا�سمـــة. عا�س 
ريت�سو�س األـــوان القهر واملذلـــة واال�ستغالل 
يف مدينـــة ال ترحم. ويف �ستاء 1929، يتلقى 
ال�سربـــة االوىل. يدركـــه مر�ـــس ال�ســـّل الذي 

اختطف �سقيقـــه ووالدته، ويظل فرتة طويلة 
من رواد امل�سحات. عتمـــة حالكة تلف اأعوام 
ال�سبا، وقائمـــة من االنك�سارات الذاتية، غري 
اأن ال�سعر ياأتي كفعل للخال�س، وتوازن دقيق 
يقيـــم جداره اأمام زحـــف الياأ�س. بعد اأيام من 
�سدور جمموعة »اأغنيـــة اأختي”�سنة 1937، 
كتـــب كو�ستي�ـــس باالما�ـــس، اأحد اأهـــم اأعمدة 
ال�سعر اليوناين احلديث، اعرتافًا باالرجتافة 
اجلديدة التي م�ّست ال�سعر اليوناين: »نتنحى 
جانبـــًا، كـــي متر اأنـــت، اأيها ال�ساعـــر«. اأعوام 
الرعب تزحف اإىل مفا�سل احلياة اليونانية: 

االحتالل االأملـــاين، جماعة �ستاء 41 ــ 1942. 
اأم�سى ريت�سو�س تلـــك االأعوام حمطمًا حتت 
وطـــاأة املر�س، مقيمًا يف غرفـــة حتت االأر�س 
يف حي �سعبي يف اأثينـــا. يتعر�س لالعتقال، 
وي�ساق اإىل مع�سكرات االحتجاز يف م�سل�سل 
طويـــل مـــن الرعـــب والتعذيـــب. يف 1956، 
ينال االعرتاف بح�ســـول جمموعته »�سوناتا 
�سوء القمر« على اجلائزة الهيلينية الوطنية 
الكـــربى. ويف العام التايل، تن�ســـر ترجمتها 
الفرن�سيـــة يف جملـــة »ااَلداب الفرن�سية«، مع 
تقـــدمٍي حما�سي من اأراغـــون )عدد 28 فرباير 

ــ 6 مار�ـــس 1957(: »اإنه من بني اأكرب �سعراء 
هـــذا الع�ســـر واأكرهـــم تفـــّردًا. م�ســـى زمن 
طويـــل مل يهـــزين فيـــه �ســـيء كما هـــزين هذا 
ال�سعـــر ال�ســـادم بعبقريته... مـــن اأين يجيء 
هـــذا االإح�سا�ـــس بالرع�ســـة يف ال�سعر؟ حيث 
االأ�سيـــاء ذاتها تـــوؤدي دور االأ�سبـــاح. يف هذا 
ال�سعر، ثمة �سدى يونـــان لي�ست هي بيونان 
يونـــان  هـــي  واإمنـــا  ودوالكـــروا،  بايـــرون 
ال�سقيقة التواأم ل�سقلية بريانديللو وغريكو، 
حيث اجلمال لي�ـــس هو جمال الرخام امل�سّوه 
اأبـــدًا، واإمنـــا هـــو جمـــال االإن�سانيـــة املمزقة 

وانحطاط ع�سر«.
تطلـــق ال�سلطـــات �سراحـــه جمربًة اإثـــر حملة 
واأ�سهـــر  اأراغـــون  مـــن  بتحري�ـــس  ت�سامـــن 
املثقفـــني واملنظمـــات الفنيـــة. ت�ســـع اأعـــوام 
عقـــود  اأربعـــة  االأوىل.  خامتتهـــا  العـــذاب 
متوا�سلـــة من احلرمـــان والويـــالت والتنقل 
بني املعتقـــالت يف ظل اأنظمة تقف بال�سد من 

كّل اأ�سكال االإبداع والفكر.
ر�ســـح ريت�سو�س مرارًا جلائـــزة »نوبل”لكنه 
مل ينلهـــا، ب�سبب انتمائه الي�ســـاري يف اأزمنة 
اال�ستقطاب ال�سيا�ســـي والفكري احلاد. حني 
نالهـــا الت�سيلـــي بابلـــو نـــريودا عـــام 1971، 
قال: »اأعلم متامًا اأّن ذلـــك االإغريقي ي�ستحقها 

اأكر منـــي«. يف ليلـــة خريفية بـــاردة، تنحى 
ريت�سو�ـــس عـــن دوران االأيـــام الالهث. رحل 
وهـــو نائـــم، كاأمنا امتـــزج املوت بالنـــوم، اأو 
احللـــم باملـــوت رافعـــًا املـــزالج ليفتـــح بوابة 
اإحـــدى ق�سائده ومي�ســـي يف دهاليز ال�سعر. 

ترك اأكر من 100 جمموعة، اإ�سافة اإىل 
لعـــّل اأكـــر ق�سائـــده متثيـــاًل لعمله، هـــي تلك 
التي يبدو فيها ال�سفـــاء الظاهر من�سجمًا مع 
الغمو�س النابع اأ�ساًل من طبيعة الواقع الذي 
تر�سمـــه روؤيـــاه الذاتية، جاعلة منـــه اأحد اأهم 
رواد اعتمـــاد اليومـــي وال�ســـردي والت�سكيل 
ق�سائـــده،  بـــه  ت�سخـــب  الـــذي  الب�ســـري 
موؤ�س�ســـًا بذلـــك عامله ال�سعـــري اخلا�س. عامل 
ياأبـــى الت�سنيـــف امل�سّبق الأّن عمقـــه الفل�سفي 
ي�ستحـــوذ علـــى مـــداه االأفقي. اإ�ســـدارات يف 
الرتجمـــة وامل�ســـرح والروايـــة والدرا�ســـات 
واأدب الرحـــالت، وكتاب خا�ـــس �سّم ر�سومه 

وتخطيطاته واأعمال احلفر على احلجر.
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فتحت ثقبًا يف الورقة
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مبنديلها االأبي�س

■ ■ ■
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يف الفم اجلميل
حتى التجديف
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هل ع�ست القبلة والق�سيدة
فاملوت اإذن
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كم من طيور حتت جلدك!
حني اأمل�سك

تغرد جميعها

■ ■ ■

االأ�سجار على اجلبال،
اجلنود يف امليدان،

واأنا مع اأوراقي يف هذا العامل

■ ■ ■

يا ل�سرية مفرداتي الطيبة
التي مل اأقلها بعد
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يتاأرجح البندول على البيانو
توقف البيانو عن العزف

لكن ال�ستائر ظلت ترق�س وحدها

■ ■ ■

يا فل�سطني، كم هي حمراء تربتك
يت�سلق دروي�س* لياًل

مع �سجرة زيتون يف قلبه
* ال�ساعر الفل�سطيني حممود دروي�س

اعرتاف *

الر�سالة التي بعث بها ريت�سو�س اإىل زوجته 
فاليت�ســـا )الطبيبة يف جزيـــرة �سامو�س( من 
مقـــر اإقامتـــه اجلربية يف اأثينـــا خالل احلكم 
اأر�سيفـــه  يف  بهـــا  واحتفظـــت  الع�سكـــري، 
اخلا�س بعـــد رحيله. حوت الر�سالة وجهات 
نظره اجلماليـــة، واعرتافًا بـــروؤى اإبداعية. 
والتـــداول،  للن�ســـر  ن�ســـًا  لي�ســـت  الر�سالـــة 
لكنها تف�ســـح عن املو�سوعـــني اللذين كر�س 
لهمـــا حياته: الثورة، كما يحلـــو له اأن يردد، 
وال�سعـــر. لعل اأهميتها تكمن يف ما دّونه عن 
جزء من نتاجاته، وفقًا لذائقته، لتغدو اأقرب 
اإىل اعرتاف يبوح به اإىل كل منا على انفراد. 

هنا مقاطع خمتارة من الر�سالة:
منت�سف الليل يقـــرتب، واأنا وحدي، رائحة 
ال�سيـــف تفـــوح. ق�سيـــت امل�ســـاء كلـــه اأدّون 
ر�سائل كان علـــّي اأن اأجنزها منذ اأيام م�ست 
الأحتـــرر واأبقى معـــك خاليًا مـــن االلتزامات، 
واأحادثـــك قـــدر مـــا اأ�ستطيع. ت�سلمـــت اليوم 
ر�سائلـــك الثـــالث دفعـــة واحدة، ثمـــة الكثري 
ممـــا تقولينـــه يل، واأبوحه لـــك. وهنا تكمن 

�سعوبتنا امل�سرتكة.
رمبا ينتابك �سعور االلتبا�س، اأو تعتربينني 
معتوهـــًا، كمـــا كنـــت تخ�ســـني دائمـــًا، كـــون 
ذلـــك الـــذي ت�ساألـــني عنـــه عـــن طريـــق عملي 
مـــع القدمـــاء )يق�سد تعامله مـــع االأ�سطورة، 
مـــع التاريـــخ، مع القدمـــاء(، هـــذا التعار�س 
ي�ستتنـــي بـــني اللحظة االآنيـــة واالأبدية، بني 
اأحيهـــا  االأوىل مل  ال�ســـرورة  ال�سرورتـــني، 
وا�ستجب لها ب�سورة مبا�سرة، عرب جمموعة 

»املرثية« و»وداع”و»روميو�سيني”و»�سيدة 
تلـــك  القرنفلـــة«.  ذو  و»االإن�ســـان  الكـــروم«، 
امل�ساعر جتعلني طاهرًا اأعزل، وغالبًا ما اأبداأ 
يف ال�سك بتلك الطهارة بعد ظهور العمل. من 
هنا تبـــداأ ا�سكالية عدم الفهم واالرتباك. اإذن 
اأيـــن يختتـــم االلتـــزام حـــدوده لتبـــداأ حدود 

ال�سعر؟
اأرجو اأن ال يخامرك ال�سك باأين اأرغب بتكرار 
مـــا قيل �سابقًا األف مرة، وتلك اللعبة اللغوية 
باأن ال�سعر ال يكتب عرب االأفكار، بل من خالل 
املفردات، ولكن لندع ذلك االآن كونه �سيذهب 
بنـــا بعيـــدًا، ولنتفح�ـــس خطرًا اآخـــر يت�سل 
ال�ساعـــر.  وباأخالقيـــات  بال�سعـــر  مبا�ســـرة 
الفكـــرة التي ي�سكلهـــا ال�ساعر عـــن نف�سه من 
حب واإعجاب النا�س، والرغبة اجلاحمة يف 
تكري�ـــس هذا االعجاب ما يجعلـــه ينتفخ اإىل 
حد اال�سحاك. واال�سواأ من ذلك االنتفاخ هو 

الر�سى الذاتي الذي يت�سرب اإىل �سعره.
اأذكر اين بكيت بحرقة مثل طفل �سغري حني 
كتبـــت »وداع«، وهـــذا مـــا فعلتـــه اأي�سًا حني 
كتبـــت »املرثيـــة«. غـــري اأن قناعاتـــي و�سلت 
االآن ـ كما قلت لك من قبل ـ اإىل حقيقة مفادها 
اأّن ال�سعر ال عالقة له بالدموع اأو بالت�سفيق، 
لكنهما يوؤمنان املجد لل�سعراء، لهذا كتبت يف 

جمموعة »اأحجار«:
عقبة متنعني من التفكري حتى النهاية

هي املجد.
ال�سعراء ميجدون الأ�سواأ ق�سائدهم. اأتلم�س 
ذلك املنحى واأعرفه متامـــًا، وق�سيدة »هرقل 
ونحـــن« مثـــال علـــى ذلـــك. اأعتربهـــا اأ�ســـواأ 
ق�سائـــد جمموعـــة »تكـــرارات«، لكنـــي اأعلـــم 
م�سبقًا اأّنها �ستثري االإعجاب، كنت مرتددًا يف 
ن�سرهـــا يف بدايـــة االأمر. كق�سيـــدة اأعتربها 
�سيئـــة ومقدمتهـــا و�سفية طويلـــة، ونهايتها 
مثـــرية  تفاهـــة  جوهرهـــا  ويف  رخي�ســـة، 
لال�سمئـــزاز تتلب�ـــس �ســـكل التوا�ســـع، لكنها 

ح�سدت كل هذا االعجاب واالهتمام.
فجـــرًا،  الرابعـــة  تقـــارب  ال�ساعـــة  عقـــارب 
اأتركك االآن يا فاليت�ســـا الأغفو قلياًل، واأمتنى 
اأن اأوا�ســـل غـــدًا بعـــد االنتهاء مـــن واجبات 
ال�سبـــاح. اأعلـــم اأن كل مـــا اأود قولـــه ال ي�سد 
تتماثـــل  التـــي  اأي�ســـًا،  واأ�سئلتـــي  اأ�سئلتـــك 

اأحيانًا، وتتمايز اأحيانًا اأخرى.
* اأثينا ـــــ 15 اأيار )مايو( 1972

اإيروتيكا*

م�ساء �سهوايّن
… اأوه

القمر يف الغرفة
القمر على ال�سرير

على اجل�سد العاري
يف القبو

خبطات معدنية
احلداد ي�سّمر
حدوة ذهبية

على ح�سان اأبي�س
احل�سان املجنح
واأنِت ال تكرتثني

اإن كانت احلدوة ثقيلة
هل �سيحّلق مرة اأخرى؟

■ ■ ■

�سعي قدمِك العارية
على الورق

على الق�سيدة
�ساأر�سم حوافها

�ساأر�سمها على اجلدار
بدبو�س �سغري

�ساأ�سيئها بثالث �سموع
يف ال�سمعدان

ح�سنًا، اأو�سدي الباب

■ ■ ■

ما فائدة النجوم
يف غيابِك

■ ■ ■

�ساأحمل املطرقة
واأنحت الهواء،

اأجنز متثالِك
م�سرعًا،

اأدخله
واأمكث

■ ■ ■

ورقـــة  كل  جنمـــة،  كل 
�سجر

كل �سيجارة اأوقدها
كل خطوة يف الطريق

هي خطوتِك
واأنِت هنا

وقدومِك كان متاأخرًا

■ ■ ■

لي�س ثمة اأبيات اأخرى
الأ�سيفها

لي�س ثمة مفردات اأخرى
يف ج�سدِك

ع�ست ال�سعر كله

■ ■ ■

االآن
ال�سماء

هي
اأر�سي،

واالأر�س الف�سيحة
هي �سمائي،

■ ■ ■

يف ج�سدِك
اأولد واأذوي

ثم اأولد

■ ■ ■

�سحبت ال�سرا�سف
اأ�سرعت النوافُذ
امتالأنا بالنجوم

فرا�سة ذهبية
اختباأت يف �سعرِك

■ ■ ■

كيف يعي�س املوتى
من دون حب؟

■ ■ ■

ن�سيِت املظلة
يف القطار

كنِت تفكرين يّف اإذن
�سعرِك املبلل

�سرحته
وو�سعت امل�سط

حتت الق�سيدة

■ ■ ■

حني ترخني ذراعِك
على ركبتي اأو كتفي

اأو حول خ�سري
يغرّي الكون موقعه

■ ■ ■

�سباحـــًا، اأنـــا اأكـــر اأرهاقًا منـــِك، رمبا اأكر 
�سعـــادة اأي�سًا، ت�ستيقظني بـــال جلبة، �سجة 
خافتـــة ملـــالءات ال�سريـــر، مت�ســـني حافيـــة 
القدمـــني، فيمـــا اأوا�ســـل النـــوم يف الـــدفء 
الـــذي خلفه ج�سدِك العـــاري، اأنام موغاًل يف 
ج�ســـدِك، غارقـــًا يف عتمة نا�سعـــة البيا�س، 
اأ�سمعـــِك تغت�سلني، تعدين القهوة، تنتظرين 
اأ�سمعـــِك تقفـــني فوقـــي، حائـــرة، ابت�سامتك 

تخرتق ج�سدي كله تطري اأظفاري
اأرقد، اأ�سرعة بي�ســـاء توم�س �ساكنة، غطاء 
اأحمـــر يتدىل فـــوق حبـــل الغ�سيـــل، االأحمر 

يثقل جفوين

■ ■ ■

نقطـــع ق�سبـــًا، نقيـــم كوخـــًا ذهبيـــًا. مب�سقة 
تعتلـــني ال�سقـــف، بكلتـــا يـــدي اأقب�ـــس على 
حتلقـــني  حتلقـــني..  تهبطـــني،  ال  كاحليـــِك. 
يف الزرقـــة، ت�سحبيننـــي معـــِك، اأقب�س على 
كاحليـــِك، من كتفِك، ت�سقـــط املن�سفة الزرقاء 
الكبـــرية يف املـــاء، تطفـــو لربهـــة ثـــم تغرق 
تاركـــة علـــى �سفحـــة املـــاء جنمـــة خما�سية 

ترتع�س.
ال تذهبي اأبعد، �سرخت، لي�س بعيدًا وفجاأة 
ال�سريـــر  علـــى  �ساكـــن،  بارتطـــام  ن�ستلقـــي 
اخلـــرايّف. ان�ستي يف اأ�سفـــل ال�سارع، مير 
امل�سربون بالفتاتهم واأعالمهم، اأال ت�سمعني؟ 
تاأخرنـــا. اجلبـــي معـــِك اأي�سًا منديلـــِك الذي 

ترق�سني به... لنذهب. �سكرًا يا حبيبتي

* من جمموعة »اإيروتيكا« )1981(

عن �شحيفة الخبار اللبنانية

يانيس ريتسوس... شاعر 
التفاصيل المهملة

ثالث حلقات أساسية يف مسرية يانيس 

ريتسوس )1909 ـ 1990( أكرث شعراء 

اليونان املعارصين سطوعًا وأغزرهم 

نتاجًا: مونوفاسيا )مكان والدته(، وأثينا 

آرصة التواصل مع املستقبل، ومركز 

مصحات معالجة مرض السل، إىل 

جانب املعتقالت واملنايف البعيدة 

واملقفرة. لعّل أكرث قصائده متثياًل 

لعمله، هي تلك التي يبدو فيها 

الصفاء الظاهر منسجاًم مع الغموض 

النابع أصاًل من طبيعة الواقع الذي 

ترسمه رؤياه الذاتية، جاعلة منه أحد 

أهم رواد اعتامد اليومي والرسدي 

والتشكيل البرصي الذي تصخب به 

قصائده، مؤسسًا بذلك عامله الشعري 

الخاص. عامل يأىب التصنيف املسّبق 

ألّن عمقه الفلسفي يستحوذ عىل مداه 

األفقي.

جمال حيدر
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ناجح المعموري 

را�ســــد  احمــــد  ن�ســــره  مــــا  هــــو  يل  املثــــري 
لل�ساعــــر ياني�ــــس ريت�سو�س”ثــــالث ق�سائــــد، 
مــــن  را�ســــد  اأحمــــد  م�ساهد”ا�ستلهــــا  ثالثــــة 
جمموعة”ياني�ــــس ريت�سو�س االأخرية”التي 
وازن  عبــــد  املعــــروف  ال�سحــــايف  ترجمهــــا 
جــــدًا  متاأخــــرًا  بعنوان”متاأخــــرًا،  وكانــــت 
ال�ساعــــر،  وفــــاة  بعــــد  الليل”و�ســــدرت  يف 
ومــــن هنــــا ت�سكلت العالقــــة بني اأحمــــد را�سد 
وريت�سو�ــــس، ال بــــل هــــي االأكــــر عمقــــًا الأن 
االثنني طاردهما املوت بوقت مبكر و”م�سهد 
ق�سائــــد  بــــني  الثانيــــة  الق�سيــــدة  ثان”هــــي 
ال�ساعــــر املرتجمــــة، اإنهــــا االأكر تعبــــريًا عن 
حياة ريت�سو�ــــس وعالقته مع احلياة واملوت 
وم�ســــريه الفردي بعدما متركز احلد�س لديه 
باقــــرتاب الفجيعــــة. واأعتقد بــــاأن ريت�سو�س 
وجد يف مــــوت حممــــود الربيــــكان اأمنوذجًا 
تراجيديــــًا جديدًا، مل تعرفه الع�سور القدمية 
و�سار هذا املوت �ساهدًا على ع�سر ال يحرتم 
مبدعيــــه و�ساأ�سطــــر لن�ســــر ق�سيــــدة ياني�ــــس 

ريت�سو�س لالطالع عليها :
] جتل�س على الطاولة وتكتب... ترتك احلياة 
كل احليــــاة، مــــا ت�سميها حيــــاة وجتل�س على 
الطاولــــة لتكتب، اإنها قــــراءة جديدة للق�سائد 
التــــي كتبتهــــا يف متــــوز واآب : كتابة جديدة، 

مــــا ميــــوت يحتــــاج اإىل املوت با�ستمــــرار كي 
ـ يحيــــا وحت�ــــس باأنــــك ال ت�سيــــف جديــــدًا، ما 
اجلديد الــــذي قد ت�سيفه، فما قبل يحتاج اىل 
املوت با�ستمــــرار كي يحيا، وحت�ــــس باأنك ال 
ت�سيــــف جديدًا، مــــا اجلديد الذي قــــد ت�سيفه 
فمــــا قبل يحتــــاج اإىل مزيد مــــن احلذف، رغم 
اأن احليــــاة وال املــــوت يعرتفان ب�ســــيء يقال 
له :”فــــوات االأوان”واإذا كنت غري متاأكد من 
اأيهمــــا اأعظــــم : احليــــاة اأم املــــوت، فاإنك كنت 
با�ستمــــرار توؤمن باأن احلــــب هو اأعظم منهما 
معــــًا، اأو هــــذا ما كنــــت متاأكدًا منــــه كما تردد، 
واالآن ا�ستمــــع، بخفة اللني وظله الطب�سوري 
وم�سيتــــه احلافية، ها هو قــــادم زائر حممود 
الربيــــكان اإيــــاه، قادم ليطرق البــــاب، اإذ لي�س 
هــــذا هو احلد�س الغام�س الذي كان يلوح لك 
بني ال�سطور. ا�ستمع، اإنه يقرتب، ا�ستمع انه 
يطرق الباب.”االحتاد الثقايف / اخلمي�س / 

23 فرباير 2012.
ال اأ�سك يف الذي قاله ريت�سو�س عن الربيكان 
الــــذي حتــــول دااًل رمزيــــًا علــــى املــــوت الذي 
يطــــرق الباب، وهذا مــــا ح�سل مــــع �ساعرنا، 
كذلــــك اأعتقد باأن ريت�سو�ــــس يعرف الربيكان 
من خــــالل ن�سو�ســــه وحتمًا قراأ لــــه واأعجب 
به، وطريقة موتــــه الب�سعة حفزت ريت�سو�س 

للكتابــــة عنــــه واخت�ســــار كل مــــا عرفــــه عــــن 
الربيــــكان باالإ�سارة لكنيتــــه وهذا يف�سي اإىل 
داللــــة منحته احل�ســــور، وال �ســــرورة لن�سر 
مقاطــــع مــــن �سعــــره. وافرت�ــــس بــــاأن عنونة 
الديوان”متاأخرًا، متاأخرًا جدًا يف الليل”فيها 
فيهــــا  قتــــل  التــــي  للحظــــة  �سعريــــة  اإ�ســــارة 
الربيكان. اأنا مقتنــــع مبا كتبه ريت�سو�س عن 
حياة الربيكان املتماثلة مع حياة ريت�سو�س. 
واأنــــا واثق باأن االأ�سئلة تت�سكل ولي�س �سعبًا 
االإجابــــة عنهــــا مــــن خــــالل الديــــوان املن�سور 
بالفرن�سية، اأو عرب الو�سيــــط، االأ�ستاذ عبده 
وازن. اأنا واثق واأعرف االإجابة جيدًا، �سكرًا 
لل�ساعــــر اأحمــــد را�ســــد ثــــاين الختيــــاره لهذه 
الن�سو�ــــس، هــــو االآخر وجد ذاتــــه وم�سريه 

الفردي املتماثل مع االثنني.
الق�سائد الثــــالث التي اختارهــــا اأحمد را�سد 
فيها بروز ال�سورة ومتركز للم�سهد املر�سوم 
اإنهــــا معربة عنه واأزمته االآدمية وعالقاته مع 
احلياة التي تقرتب يومًا بعد اآخر من عتبتها 
االأخــــرية، هذا مــــا يعرفه اأحمــــد را�سد وكذلك 
ال�ساعــــر اليونــــان الكبري باني�ــــس ريت�سو�س 
الــــذي اخت�ســــر ماأ�ساتــــه الفرديــــة بالق�سائــــد 
الثــــالث، التي ك�سفت مبراياهــــا وجوه اأحمد 
را�ســــد، فاعــــاد ن�سرهــــا الأنها متثيــــل للحظته 

التي كانــــت تقرتب من عتمتهــــا االأخرية يوم 
23 فربايــــر 2012 واأنا ال اأعــــرف يوم وفاته 
بــــل اأدركت الفجيعة من خــــالل ق�سائده التي 
ن�سرهــــا االحتاد الثقــــايف. وجــــد ال�ساعر يف 
ن�سو�س ريت�سو�ــــس كفاية تعبريية وا�سحة 
مثلمــــا اخت�ســــرت املوقــــف الفــــردي لالإن�سان 
وقدمتــــه عــــرب ال�سعر، الفن االأكــــر قدرة على 
ك�ســــف احليــــاة واملوت، هــــذه الثنائيــــة التي 
كررهــــا ريت�سو�س واأحمــــد را�سد والكثري من 
ال�سعــــراء واملبدعــــني. وتبــــدو احليــــاة اأكــــر 
ح�ســــورًا يف اأعمــــاق الكائــــن املرتقــــب موته 
الــــذي يدنو منــــه تدريجيًا، ورمبــــا كان اأحمد 
را�ســــد اأكر من غــــريه معرفة باقــــرتاب عطل 
الكائــــن وتبــــّدت هــــذه الروؤيــــة وا�سحــــة يف 
ق�سيــــدة ريت�سو�س”م�سهــــد ثان”والتــــي هي 
اأكــــر اقرتابًا مــــن االإن�سان واأكــــر ح�سا�سية 
يف ت�سوير خا�سية االأنــــا و�سراعها العنيف 
واملريــــر من اأجــــل احلياة. وجدت بــــاأن اأحمد 
را�ســــد جتــــاور كليــــًا مــــع ق�سائــــد ريت�سو�س 
 / ثــــان  م�سهــــد   / يف”�سمتــــًا  وخ�سو�ســــًا 
م�سهــــد ثالث”فيهــــا ارتفــــاع �سمــــت ال�سكون 
االآدمــــي ودنو حلظــــة املحو وهيمنــــة املوت، 
وال اأ�ستطيع تدويــــن ق�سائد ريت�سو�س كلها، 
واكتفيت بق�سيدة”م�سهد ثان”التي ات�سعت 

يف الداللــــة وعمق املعنى عندما غادرت ذاتية 
ال�ساعــــر ريت�سو�ــــس واجتهــــت نحــــو حممود 
الربيكان واأحمد را�سد ثاين. واجه ال�سعراء 
الثــــالث م�سريهم امل�ســــرتك وهــــم ينتظرون 
املــــوت، لكــــن حممــــود الربيــــكان، هــــو الرمز 
االآدمــــي والفجائعي بني االثنــــني، اأعتقد باأن 
معرفة ريت�سو�س للربيكان جعلت منه �ساعرًا 
كونيــــًا، خلقــــت حمنتــــه ك�ساعــــر واإن�سان يف 
كل العــــامل، وحتــــول اإىل �سخ�سية اأ�سطورية 
متردت علــــى موتها، مثلما كانــــت يف حياتها 
واخرتقــــت جدارًا ملحــــو املاألــــوف وا�ستقرت 
و�ســــط االأ�سطورة احلافــــة بالتاريخ، لتجعل 
منــــه وقائــــع واأ�سطــــورة، هكــــذا يح�ســــل مع 
التاريــــخ عند جماورته لالأ�سطــــورة، كما قال 

ليفي �سرتاو�س.
قــــال باني�ــــس ريت�سو�ــــس : املــــوت : ] مــــا �سر 
املوت؟ هل املوت �سٌر مل يف�سح عنه اأحد؟ اإنه 
بال موعد  ومــــا عليك اإال اأن ت�ستعد ال�ستقباله 
على الــــدوام [ اأعاد اأحمد را�ســــد ن�سر ق�سائد 
ريت�سو�س، مراآة حياته املا�سية وحلظته قبل 
اأن ي�سل زائر حممــــود الربيكان الذي �سمعه 
ريت�سو�ــــس يقرتب مــــن البــــاب، اأ�سمعه وهو 
يطرق الباب، م�سري واحد، وتعطل كلي، اإنه 
املــــوت، احلقيقة االنطولوجيــــة الكربى التي 
وقــــف اأمامها امللك جلجام�ــــس حائرًا وخائفًا، 
قلقــــًا، وقا�سرًا من اأجل ع�سبــــة اخللود، لكنه 
ف�ســــل. حاز جلجام�س خلوده بتعمري مملكته 
اأوروك وبناء �سياجها العظيم. اأما ريت�سو�س 
واأحمــــد را�ســــد فقــــد دخــــال كتــــاب احل�ســــور 
التاريخــــي من خالل ما قدما مــــن اإبداع، على 
الرغــــم مــــن التبايــــن بــــني التجربتــــني، لكني 
اأعرتف بــــاأن اأحمــــد را�سد �ساعــــر مهم ومثري 
لنــــا، نحن الذيــــن مازلنا و�سط دائــــرة ال�سعر 

العراقي.
يقول بورخ�ــــس يف اأحد اأحاديثــــه :”اخللود 
اأمــــر  ال�سخ�ســــي،  املــــوت  مثــــل  ال�سخ�ســــي، 
ال ي�ســــدق”. لكننــــا نحــــن الذيــــن مل ن�ســــرتك 
مــــع الربيــــكان يف حياتــــه ال�سخ�سيــــة التــــي 
�سممهــــا مثــــل ثــــوب علــــى مقا�ســــه، جنــــد يف 
موتــــه خرقــــًا وا�سعــــًا يف ثــــوب حياتنا، نحن 
الذيــــن مل ن�سدق”موتــــه ال�سخ�سي”�سرنــــا 
نتعزى ببقــــاء ق�سائده �ساهــــدًا على”خلوده 
ــــل فــــوق  ال�سخ�ســــي / حممــــد خ�ســــري / َن�سْ
املــــاء / �سمن كتــــاب ح�سن ناظم / �س172 / 
وينطبق هــــذا الراأي علــــى ريت�سو�س واأحمد 

را�سد ثاين.

بعد قراءتي ملا ن�سر اأحمد قبل وفاته وبعدها، 
اكت�سفت باأن ق�سائــــد ريت�سو�س حا�سرة يف 
ن�سو�ــــس اأحمــــد را�ســــد االأخــــرية واأكرهــــا 
تنا�ســــًا مــــع ق�سائــــد ريت�سو�ــــس هما”ل�ســــان 
البئــــر املقطــــوع وكتــــاب الليل”حيــــث هيمنة 
م�ســــرتكًا  انطولوجيــــًا  مو�سوعــــًا  املــــوت، 
بينهمــــا، و�سفافيــــة الرمز الدال علــــى املوت، 
مثل ـ زائر حممود الربيكان / الليل / الغيوم 
/ خفــــة الظل / العطــــل / ال�سمت / عاريًا بال 
�ســــر / راأوك عاريــــًا من اخلــــارج / راأوك من 
الداخل... الخ، هذه مبثوثات ريت�سو�س لنا، 
وكانت اأكــــر و�سوحًا باجتاههــــا نحو اأحمد 

را�سد ثاين.
ا�ستلــــم اأحمد را�سد ر�سائــــل ال�سعر واخت�سر 
الكثــــري منهــــا يف ق�سائده، وعرب عــــن الق�سم 
االآخر يف مقالته االأخرية التي كانت بعنوان 
: مــــن دفــــرت ال�سر ـ ووظــــف بع�سًا مــــن اأفكار 
ومفاهيــــم �سارتر وجعل منهــــا مفتاحًا لعالقة 
الداخل واخلارج، امليتافيزيقي واالجتماعي 
والذاتــــي، الداخــــل موجود واخلــــارج ف�ساء 
مت�ســــع، ال�سريــــة/ التكتــــم والك�ســــف عما هو 
خفــــي ومتكتــــم عليــــه ومقتطفــــات مــــن حوار 
طويــــل مع �سارتــــر، هي متظهــــرات ملقبوالت 
ال�ساعــــر وقناعاتــــه الثقافيــــة والفكريــــة، عن 
جمتمع يثري كثريًا من االأ�سئلة. ما اأراد اأحمد 
را�ســــد ثاين االإعالن عنه، له ارتباط بالذاكرة 
و�سردياتها الطويلة. وقد اأملح لبع�س منها يف 
كتاب �سريته”على الباب موجة”اأراد التعبري 
عــــن حلــــم الو�ســــوح والتواجــــد ال�سفاف يف 
احلياة، ومن اآراء �سارتر التي ت�سمنها مقاله 
االأخري”من دفــــرت ال�سر”وجود االإن�سان البد 
واأن يكون مك�سوفًا كليًا جلاره الذي �سيكون 
وجوده هو االآخر مرئيًا كليًا وما التحفظ اإال 
وليد عدم الثقة واجلهل واخلوف”. وحاول 
مــــرارًا االإ�سارة والتلميح اإىل احلرية وزمنها 
ال�سعيــــد الذي مل نعرفــــه اإال يف ال�سرديات. ال 
بد من عودة �سريعة لـ”زائر الربيكان”املوت 
املك�ســــوف بو�ســــوح ـ بعيدًا عــــن اخلفاء ـ يف 
ثالثة م�سائر، حتولت من فردية اإىل جمعية، 
وحتمًا هي مثل �سطح البحرية حتت حجارة 
�سقطــــت عليه. هــــذا الزائر خمتــــف، ال يعرفه 
اخلــــارج الذي حتدث عنــــه �سارتر، وجتاوب 
معــــه اأحمد را�سد ثاين انــــه موت خمتلف عن 
موت االثنني اللذين عرفاه هادئًا، وهينًا، لينًا 
يف م�سيته كما يف ق�سيدة ريت�سو�س، وعرفه 
حممــــود الربيــــكان بهويــــة غــــري ماألوفة، ومل 
تكن �سائــــدة من قبل، الطعن بال�سكاكني حتى 
املــــوت، ب�ساعــــة جعلــــت من الربيــــكان وحده 
دائــــرة مــــن املــــوت، ا�ستعــــادت وا�ستح�سرت 
اأب�ســــع حكايــــات حتقق املــــوت، وب�سبب هذه 
الغرابة، �سار اأ�سطورة، وباني�س ريت�سو�س 
اأكر ال�سعراء املعا�سرين وعرفه باالأ�سطورة 
وجتاورًا معهــــا، ونزع زي التاأريــــخ واألب�سه 
زي االأ�سطــــورة، ليمجــــد الربيــــكان ويطلقــــه 
الــــذي  وهــــو  الكــــوين،  ال�سعــــر  ف�ســــاء  يف 
قال”�ساأ�سجن العامل خــــارج نافذتي، واأقيده 
بلوعة فقدي!”والليل م�ســــرتك بني ال�سعراء 
الثالثــــة، رمــــز خمتلف عــــن ليل االآخــــر، لكنه 
فتـــــح البــــاب للزائــــر الــــذي يقــــرتب والكائــــن 

ي�ستمع له.

ولد ال�ساعـــر اليوناين ياني�س ريت�سو�س عام 1909 وتويف عام 
1990 وهـــو نا�ســـط �سيا�سي ي�ســـاري وع�سو ن�سيـــط يف حركة 
املقاومـــة اليونانيه خالل احلرب العامليـــة الثانيه. ولد يف عائلة 
غنيـــه من مـــالك االأرا�سي يف مدينة �سغريه تدعـــى مونيمفا�سيا 
تقـــع يف احدى جزر اليونان التي على اجلانب ال�سرقي من �سبه 

جزيرة بيلوبونيز
عا�ـــس ريت�سو�ـــس يف طفولتـــه خ�ســـارات كبـــريه حيث فقـــد اأمه 
واأخيـــه مبر�س ال�ســـل ، وكان والـــده يعاين من بع�ـــس امل�ساكل 
العقليـــه ونتيجة لذلك خ�سرت العائلة معظم اأمالكها ، اأما ال�ساعر 
نف�ســـه فقـــد بقي يف م�سحـــة ملر�ـــس ال�سل بني عامـــي 1927 _ 

1931 وكل هذه امل�ساعب �ستظهر الحقًا يف �سعره 
عـــام 1931 انتمـــى ريت�سو�ـــس اىل احلزب ال�سيوعـــي اليوناين 
واختلط بطبقة ال�سغيلـــه اليونانيه وبداأ بكتابة ال�سعر باأ�سلوب 
الواقعيـــه االإ�سرتاكيـــه الذي تتبناه ال�سيوعيـــه فن�سر عام 1934 
جمموعتـــه ال�سعريـــه تراكتوريـــن )اجلـــرار الزراعـــي( ثـــم ن�سر 
عـــام 1935 جمموعتـــه الثانيـــه )االأهـــرام( ومـــن خـــالل ق�سائد 
املجموعتـــني كان ريت�سو�ـــس ينا�ســـل مـــن اأجـــل خلـــق املعـــادل 
املو�سوعـــي بـــني االإميـــان بامل�ستقبـــل الـــذي بـــداأ يتعلمـــه داخل 

التنظيم ال�سيوعي وبني ياأ�سه ال�سخ�سي 
بعنـــوان  كانـــت   1936 عـــام  ن�سرهـــا  التـــي  االأ�سهـــر  ق�سيدتـــه 
)اأبيتافيو�ـــس( جمع فيها بني املوروث ال�سعـــري اليوناين وبني 

ر�سالة موجهة بلغة ب�سيطه لتوحيد جميع ال�سعب اليوناين 
يف اآب عـــام 1936 و�ســـل اجلنـــاح اليمينـــي اىل ت�سلـــم رئا�ســـة 
وزراء اليونـــان بقيادة )يواني�ـــس ميتاك�سا�س( فقامت ال�سلطات 
علـــى الفـــور بحـــرق ن�ســـخ مـــن ق�سيـــدة )اأبيتافيو�ـــس( علنًا يف 

االأكروبولي�س يف اأثينا 
رد ريت�سو�ـــس علـــى هـــذا العمـــل بعـــدة اأ�سكال فقـــد بـــداأ الكتابة 
ال�سورياليـــه متعمقًا يف جماالتها مـــن خالل االأحالم وما يرتافق 
معهـــا من ال�سور والرموز واملفاجـــاآت ، اإ�سافه اىل غنائية عاليه 
ل�ســـرد معانـــاة ريت�سو�ـــس نف�ســـه تلـــك املعانـــاة املريـــره املفعمه 
بالذكريـــات ، وخـــالل هـــذه الفـــرته ن�ســـر جمموعتـــني �سعريتني 

)اأغنية اأختي( عام 1937 و )�سيمفونية الربيع( عام 1938 

خالل فـــرتة احلرب العاملية الثانيه احتلـــت دول املحور اليونان 
بـــني عامي 1941 _ 1945 فاأ�سبح ريت�سو�س ع�سوا ً يف جبهة 
التحريـــر الوطني وكتب العديد من الق�سائد للمقاومة اليونانيه 
�سملـــت كتيب من الق�سائد التـــي خ�س�ست لقائد املقاومه )اأري�س 
فيلوكيوتي�س( كتبها ريت�سو�س مبا�سرة بعد مقتل هذا القائد عام 

 1945
دعـــم ريت�سو�ـــس جنـــاح الي�ســـار يف احلـــرب االأهليـــه اليونانيه 
التـــي وقعت بـــني عامـــي 1946 _ 1949. ويف العام 1948 مت 
اإلقاء القب�س علـــى ريت�سو�س وو�سع مدة 4 �سنوات يف مع�سكر 

لالإعتقال 
عندمـــا اأ�سبح املجل�س الع�سكـــري اليوناين هو ال�سلطه احلاكمه 
يف البـــالد )حكومـــة اجلونتـــا( بـــني عامـــي 1967 _ 1974 مت 
اإعتقـــال ريت�سو�س مرة ثانيه عـــام 1967 واأر�سل مرة اخرى اىل 

املعتقل 
اليـــوم يعد ياني�س ري�ستو�س واحدًا من اأكرب 5 �سعراء يف القرن 
الع�سريـــن يف ال�سعـــر اليوناين جنبًا اىل جنـــب مع كون�ستانتني 
كفافي�ـــس ، كو�ستا�ـــس كاريوتاكي�س ، جورجيو�ـــس �سيفري�س و 

اأودي�سيا�س اإلياتي�س 
مت تر�سيح ياني�س ريت�سو�س 9 مرات لنيل جائزة نوبل يف االأدب ل 
9 �سنوات خمتلفه لكنه مل يح�سل عليها ، لكنه ح�سل على )جائزة 
لينني لل�سالم ، وكانت تعرف باإ�سم جائزة �ستالني لل�سالم قبل عام 
1956( الأن اأ�سعـــاره كانت ممنوعـــه يف اليونان ب�سبب توجهاتها 
الي�ساريـــه ، وقـــد قال عقب ح�سوله على اجلائـــزه : ح�سويل على 

هذه اجلائزه هو اأكرب من ح�سويل على جائزة نوبل
كتـــب املقطع التـــايل يف ق�سيدة �سوناتـــا القمر : اأنـــا اأعلم اأن كل 

واحد منا ي�سافر اإىل احلب وحده 
ووحده.. اىل االإميان.. واىل املوت

لكني اأعلم اأنني لو حاولت ذلك وحدي فلن اأفلح 
ا�سمح يل اأن اأكون معك 

ذات ليله عام 1990 نام ياني�س ريت�سو�س.. ومل ي�سح من نومه 
عند ال�سباح كان يف 81 من العمر.

عن احلوار املتمدن

الشاعر اليوناني يانيس ريتسوس 
شاعر النضال والثورة 

ميسون البياتي 

ه���ل ع�������رف ريتس��وس 
محمود البريكان؟

بعد عوديت من أبو ظبي 

تفرغت لالطالع عىل ما 

وفره يل صديقي د. سلامن 

كاصد من نصوص عن 

الشعر والرسد يف اإلمارات 

العربية وكان الشاعر أحمد 

راشد ثاين أكرث حضورًا من 

بني العدد الكبري من األدباء 

شاعرًا وساردًا، هذا باإلضافة 

للنهاية الرتاجيدية املتمثلة 

مبوته املبكر. وألنني قررت 

الكتابة عنه ومتجيد تجربته 

الشعرية والرسدية والنقدية. 

كان رضوريًا يل االطالع عىل 

سريته من خالل”عىل الباب 

موجة”ونقديًا عرب كتابه”ارض 

الفجر الحائرة". وقرأت 

عددًا من مقالته األسبوعية 

املنشورة يف”االتحاد 

الثقايف”وكانت دهشتي كبرية 

وأنا أجد بأنه نرش مقاله 

األخري”من دفرت الرس: سارتر، 

سّنامر، ريتسوس ومل يكن 

صعبًا عيّل اكتشاف التناص 

بني الذي تضمنه مقاله األخري 

وبني نصيه اآلخرين”لسان 

البرئ املقطوع”و"كتاب".
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ومتجيـــد  باالأليـــف  احتفـــاء  ال�سعـــر  هـــذا   
للعـــادي. واالأ�سياء العادية االأليفة هي برهان 
اال�ستمـــرار والدميومـــة يف هـــذا العـــامل. من 
هـــذه املياومة، من هذه امل�ساركة بني االإن�سان 
�سعـــر  يف  الغرابـــة  تنبج�ـــس  وماألوفاتـــه، 
ريت�سو�ـــس. فالغريـــب اأو املده�ـــس، بالن�سبة 
اإليـــه ال يكمن يف اال�ستثنائـــي اخلارق، واإمنا 
يكمن يف تكريـــر االأ�سيـــاء ورتابتها، وتكرير 
االأفعال والكلمات. فالعادي هو نف�س اخلارق، 

وال�سحر هو فيما يكون احلياة اليومية. 
كثريًا ما ا�ستخدم ريت�سو�س يف اأوائل حباته 
ال�سعريـــة �ســـورًا تذكـــر، باملـــوروث ال�سعبي 
اليوناين القـــدمي، لكنه ي�ستخدمهـــا ب�سناعة 
حديثـــة. وكان اأحيانًا يجـــدد املو�سوع، لكنه 
ي�ستخـــدم للتعبـــري عنـــه �ســـكاًل تقليديـــًا وهو 

ال�سكل الغالب املف�سل يف ال�سعر ال�سعبي. 
لكنـــه تخلى فيما بعد عن االأ�ســـكال التقليدية، 
واأخذ خياله االإبداعي يبني عاملًا مليئًا ب�سور 
مفاجئـــة كاأنهـــا مغمو�ســـة يف عرو�ـــس األوان 
واأ�سوات. واأزداد �سغفه باحلرية التي اأح�س 
اأنهـــا تتيح لـــه كتابة �سعـــر امل�ستقبـــل دون اأن 

يكون م�سروطًا باأ�سكال املا�سي.
وبدءا من 1956 حيث ن�سر ق�سيدته”�سوناتا 
يف �ســـوء القمر”التي نالت اجلائزة الوطنية 
لل�سعـــر الهلينـــي، اأخـــذ يكتب ال�سعـــر خمتبئًا 
وراء �سمـــري الغائـــب ووراء نوع مـــن ال�سرد 
الق�س�ســـي ليبتعد عن غنائيـــة االأنا. و�سمري 
الغائـــب يحيد، وهـــو اإذا يحيـــد يعمم. وفوق 
ذلـــك يحرر التعبـــري، اإذ ميكـــن ال�ساعر من اأن 
يتحـــدث عن نف�ســـه عن حديث عـــن االآخرين. 
والزمن يف ا�ستخـــدام �سمري الغائب يتيح له 
اأن يحيط باملا�سي، واأن ميار�س بف�سل البعد 
تاأثـــري اأقـــل مبا�سرية، وبالتايل اأكـــر فعالية، 
ومن هنا يبدو للقـــارئ اأن ق�سيدة ريت�سو�س 
ال تخـــرج من بني �سفتيه هو، واإمنا تخرج من 

بني �سفتي �سخ�س اآخر. 
مونيمـــا  يف   1909 �سنـــة  ريت�سو�ـــس  ولـــد 
يف  وعا�ـــس  البيلوبونيـــز،  قـــرب  فا�سيـــا، 
ال�سجـــن فـــرتى طويلـــة، ب�سبـــب انتمائه اإىل 

احلـــزب ال�سيوعـــي. ترجم معظـــم �سعره اإىل 
الفرن�سية، ب�سكل اأخ�س. بني اأهم املجموعات 
الرابع")1958(،”�سهـــاد املرتجمة:”البعـــد 
ق�سبـــان” اأعـــادات،  ات")1966(،”اأحجـــار، 
امليـــت  )1971(،"الكرتا")1971(،”البيـــت 
يف  اأخرى")1972(،”اجلـــدار  وق�سائـــد 

املراآة")1973(،”قبل االإن�سان")1974(.

1- تجارب
ال�سنـــني،  مـــرور  مـــع  االألـــوان،  تهجـــرين 

واأهجرها
ويبدو يل احلجر االأبي�س اأكر مالءمة 

راحتـــي،  مبـــلء  اأ�سابعـــي،  بطـــرف  اأنحـــت 
ب�سفتي 

ج�سمًا اأبي�س، نقي�سًا لليل، جمان�سًا لليل – 
يربز جليًا يف العتمة، ي�سع، اأترك 

االآن  مـــن  الرخـــام.  فـــم  ل�ســـاين يف  ب�سهـــوة 
ف�ساعدًا 

يحق يل اأن اأ�سمت، واأن اأطبق اأهدابي.
* * *

2- في الفراغ
�سقوط املاء فوق احلجر.

�سوت املاء يف �سم�س ال�ستاء- 
�سوت 

ع�سفور منفرد.
يف ال�سماء الفارغة

يبحث من جديد عنا 
من جديد ي�سمر 

)ي�سمر اأي”نعم"؟(
ي�سقط من االأعلى 

وفق احلافالت الواقفة 
املليئة بال�سائحني املوتى منذ ع�سور.

* * *

3- الجوهري
بال مهارة، يخيط اأزرار �سرتته

باإبرة كبرية، وخيط �سخم.

هل اأكلت خبزك؟ هل منت بهدوء؟
اأقدرت اأن تتكلم؟ اأن متد يدك؟

هل تذكرت اأن تنظر من النافذة؟
هل ابت�سمت حني قرع بابك؟

اإن كان املوت هنا فهو دائمًا يجيء ثانيًا
احلرية هي االأوىل دائمًا 

* * *

4- مشهد
اأنظر، االآن. هنا �ستعي�س، قال، هنا.

ما يهم: هنا اأو هناك؟
بع�سهم يهبطون، ي�سعد اآخرون ال�سلم ذاته 

وال يتبادلون التحية. نافذة مغلقة. نافذة 
اأخرى تنفتح. املنظر هو نف�سه: واد، رابية،

�سيخ يتقدم يف الغ�سق وحيدًا مع عكازه،
زيتون، دوال، امل�سنوق، اأ�سجار ال�سرو

واحلور، جر�س، النهر، الكلب، البا�س، 
جرة، متاثيل، اأجنحة كبرية من الرخام –
اأتظن، حتمًا لو اأنها على كتفيك، انك قادر 

على الطريان؟
* * *

5- بياض
و�سع يده على ال�سفحة، لكي ال يرى الورقة 
البي�ساء، وعا�س حتت يده العارية. حينذاك 
اأطبـــق اأي�ســـًا عينيـــه، واأ�سغـــى اإىل بيا�ـــس 

مكفن، 
معتم، ال يو�سف، يت�ساعد يف نف�سه.

* * *

6- دقة
مل نكن نطيق الفراغ غري امل�سكون. كنا غالبًا 
ن�سطحب املراأة الكبرية اإىل ال�سفة النهر، اأو

ن�سع كر�سيًا فوق �سجرة. اأحيانًا، كنا على 
غرفـــة  اإىل  كبـــرية  �سجـــرة  ندخـــل  العك�ـــس، 

الطعام 
حينذاك ن�سمع الر�سا�س، وراء ال�سياج،
متاأخرًا، مع هبوط امل�ساء. ومع اأننا كنا 

نعرفه وننتظره، فقد كنا دائمًا نفاجاأ – كان 
ذلك يوؤكد لنا املكان ال�سحيح للكلمات.

* * *

7- امتياز
قال- ال اأفهم هذه الهزات املفاجئة.

لكي اأن�سى نف�سي، اأنظر يف املراآة ال�سغرية،
اأملح النافذة الثابتة، اأرى اجلدار- ال �سيء 

يتغري، �سواء داخل املراآة اأو خارجها.
اأ�ســـع زهـــرة علـــى الكر�ســـي )فـــرتة تذبل يف 

اأثنائها(
هنا اأ�سكن، يف هذا الرقم، يف هذه ال�سارع 

فجاأة يرفعونني )الكر�سي والزهرة(.
وهذا يتجدد ب�سدمات، نحو االأ�سفل، نحو 

االأعلى، ال اأعرف.
لدي، حل�سن احلظ، وقت الأ�سع املراآة 

ال�سغرية يف جيبي.
 * * *

8- مكان مجهول
م�ســـى بيرتو�س اإىل ال�سرق، م�سى الك�سي�س 

اإىل 

الغرب، -
مل نعد نعرف �سيئًا من اأخبارهما، وال نعرف 

ماذا حدث لهما.
جنل�س على هذا املفرتق، نظمنا هذا املكان 

و�سعنا الفتات، كتبنا عليها اأ�سماء.
مير اأ�سحاب العجالت، معهم اأحيانا عنب، 

اأو برتقال، واأحيانًا تفاح، ي�ساألون:
اإ�سبارطـــة؟  طريـــق  هـــذه  “هـــل 

ارغو�س؟”نحرك 
روؤو�سنا اأن”نعم”– لكي ال نخيل لهم اأننا 

ن�سينا منذ �سنني–
ن�سّعد الدخان من اأنوفنا، كما لو اأن نار 
ت�ستعل فينا – )اأية نار واأية معرفة؟( مع

ذلك، نعي�س، ونتخل�س منه، 
اأحيانـــًا نبت�ســـم، - حينـــذاك ننظـــف اأ�سناننا 

االأمامية 
باأظافرنا، لكي ال يبدو اأننا ال نعرف اأننا مل 

نعرف اأبدًا. اأم لعل ما مل نعرتف به. ما يزال 
ي�ستبقينا يف انتظار �ساعة االعرتاف؟

* * *

9- تلفيق
قال: كيف ي�ستمر النا�س يف �سريهم؟ كيف 

يتكلمون؟
االأ�سنان ت�سقط، وال�سعر ي�سقط، االأظافر 

تعود اإىل داخل اللحم.
اجليوب 

مثقوبة بعملة زائفة.
اأية اأدلة ميكن اأن تتخيلها الق�سيدة؟ اأحجار 

واأحجار، ع�سب القبور، املدخنة، اأوراق،
كلمـــات. يـــدق اأحدهـــم بظفـــره علـــى زجـــاج 

النافذة، 
ال�سوت م�سموع، - االآخر، خارجًا، ال ي�سمع

�سيئًا. جرائد، قتلى.
عند اخلياط، دمية بال راأ�س، تلب�س �سرتة 

�سوداء جديدة. 
�ساأل اخلياط :”اإىل الي�سار اأو اإىل اليمني؟”

األح، قال: 
بح�سب  اأنيقًا،  م�سبوطًا،  بنطااًل  “نف�سل 

مو�ســـوع الع�ســـو اجلن�ســـي”. هـــوت دميـــة 
الق�س 

الب�سو�سة دون اأن تدري، راأ�سها الغائب،
موافقة.

* * *

10- بعد المطر
وغيـــوم  ع�سافـــري  املطـــر،  بعـــد  ثمـــة،  كان 

�سغرية.
وجاء الغ�سق هادئًا، باألوان كثرية. الوردي 

يرتع�س يف املاء اإىل جوار الربتقايل. قال 
غريب اأن تكون األوان، واأن نكون راأيناها.

التبـــغ،  لفافـــات  اجلنـــد  مطعـــم  يف  تبـــاع 
وبطاقات 

لعيد امليالد، وقطع �سغرية من ال�سوكوالته.
املهم اأن تن�سى. االأ�سواء تتوقد. واملر�سى 

اأ�سدقاء الغ�سق. حتت االأ�سجار مقعدان 
وطاولة كبرية للحرا�س. وقال: هناك جن�س 

غريب من ال�سمك ال يتكلم.
* * *

11- الحاجة إلى التعبير
قال: الكلمات هي اأي�سًا متوت مع الزمن 

والتعب. مل يبق �سيء ليعرب عن اأي �سيء.
نحلت اأ�سابعه. �سقط خامته. يربطه بطرف 

خيط، يدليه يف البئر، ي�سحبه، ال �سيء.
مل يعد للخيط اأي معنى. لكن ارتطام اخلامت

باحلجر بدا كاأنه يقي�س �سيئًا ما، �سيئًا كان ال 
بد مـــن قيا�ســـه لكـــي ي�ســـل م�ســـاء اإىل الرقم 

املفرد
املنقو�س وراء الباب.

* * *

12 - استغراب
كانت قطعة خبز مرتوكة على احلجر. حط 

الع�سفور، نقرها.
عادت العجوز وقالت :”مل اأتركها لك".

تناولت قطعة اخلبز واأخذت تفتتها وتنرها 
اأمامه. كان الع�سفور يحدق يف عينيها. ومل 

ياأكل.
* * *

13 - استقالل خفي
هذه الغيوم اخلم�س، املت�سابهة تقريبًا، كم 
كانت مقربة اإلينا، اأو م�ستحبة بغمو�س – 

لعددها، دون �سك، اأو الأننا اأدركنا اأننا ما
نزال قادرين اأن نعد اأو على االأقل اأن نالحظ.
بعد ذلك انتبهنا اإىل الفروقات – ورود متيل 

اإىل البنف�سجي. حينذاك �سمعنا �سوت 
ال�سافرة. نه�سنا. اأمرونا اأن منر واحدًا

واحدًا اأمام الباب واأح�سوا عددنا. ابت�سمنا.
كنا نعرف اأننا باقون خارج اإح�سائهم، مع 

الهالل. ومع هذه الغيوم اخلم�س.
* * *

14 - فطنة
الكلمات ورق والق�سائد ورق. املدينة كلها 

ورق. يكفي عود ثقاب الإ�سعالها. 
-”عود ثقاب. عود ثقاب"

عيدان الثقاب رطبة. ال ت�ستعل، اإنه املطر، 
دون �سك.

اأم لعلك تركتها اأم�س، م�ساء يف احلمام؟
* * *

15 - اجتياح
هنا كذلك مروا. م�سوا. �سمت. حجارة 

�سوداء، اأ�سجار مك�سورة. م�سابيح حمطمة.
على الطريق األواح مه�سمة، علب، خيوط، 

م�سامري. الغرفة فارغة، وهناك على الطاولة 
كل  يف  مقطـــوع  راأ�ـــس  املحـــدودة،  الكبـــرية 

�سحن.
وعند الباب، �سرب عنق الراق�سة. قالت:

بهم. واأحلق  اأ�سرع  اأن  علي  يجب  “�سيدي، 
اأن اأ�سرع، �سيدي."

وهناك، على النهر، كانوا يغ�سلون �سالل
العنب. وكانت زيزان احل�ساد تغني.

* * *

16 - النساء
الن�ساء بعيدات جدًا. الأغطية اأ�سرتهن رائحة

الطيبة” "الليلة 
ي�سعن اخلبز على املائدة، لكي ال ن�سعر اأنهن 

غائبات.
حينـــذاك نح�ـــس اأننـــا مذنبـــون. ننه�ـــس عن 

مقاعدنا 
ونقول:

اأي�سًا”دعيني،  اأو  كثريًا"،  اليوم  تعبت  "لقد 
اأنا من �سي�سعل امل�سباح”.

حني ن�سعل عود الثقاب، تقوم ببطء 
متجهة نحو املطبخ باهتمام ال يف�سر.

ظهرها 
تلة �سغرية من املرارة مثقلة مبوتى ال ح�سر 

لهم،
موتى العائلة، موتاها هي وموتانا.

االألـــواح  فـــوق  ي�ســـر  �ســـوت  خلطواتهـــا 
اخل�سبية 

العتيقة،
وال�سحـــون تبكـــي يف اخلزانـــة، ثـــم يعلـــو 

�سوت 
القطار الذي يحمل اجلنود اإىل اجلبهة.

* * *

17 - حفل
الريح ترثر اأمام النوافذ 

كهوؤالء الذين يتاأهبون لالفرتاق.
املفرو�سات اأ�سبحت كفتيات فقريات 

يلتقطن الزيتون ال�ساقط. امل�ساء ي�سري حتت 
اأ�سجار الزيتون،

وحيدًا، وال�سهل ب�سنابله املح�سودة رف�س.
جلد الزيز، الهرم 

ي�سبه جر�سًا �سغريًا متك�سرًا بني االأع�ساب 
الياب�سة.

بعـــد وقـــت متاأخـــر جـــاء مطـــر ناعـــم، طـــرد 
ع�سافري 
الدوري، 

ببطء ينام العمر حتت اأ�سجار ال�سرو، 
حتـــت  ينـــام  الفـــالح  املهجـــور.  كاملحـــراث 

االأر�س- 

زوجته وحيدة مع الكلب، والثور الهزيل.
يدا ال�سكون باردتان كالثلج 

وهو يلف غطاء كتفيه االأ�سود حتت ذقنه.
مع ذلك، ترك الفالح على يد املحراث عالمة

اأقوى من يده 
ويحافظ م�سند الكر�سي على عر�س كتفيه، 

بدفئه كله.
مـــن اأجـــل جميع هـــذه االأ�سياء التـــي ال معنى 

لها – 
ال اأعرف 

اأريد اأن اأكتب اأغنية ق�سرية جدًا تربهن على
اأنني ال اأعرف �سيئًا

عن هذه االأ�سياء كلها، اإال اأنها هي كما هي،
وحيـــدة، وحيـــدة جـــدًا، واأنهـــا ال تطلـــب اأي 

تو�سط 
بينها وبني اأي �سيء اآخر.

* * *

18 - تأخر
ذهب ال�سيف �سريعًا: مل نلحق به.

غيوم كبرية معلقة فوق اجلبال 
كاأقنعة املاأ�ساة القدمية. ما العمل؟

اأحذيتنـــا، االأكر من مهرتئـــة، ت�سايقنا دائمًا 
قلياًل 

ال�سوء ي�سايقنا، الغيوم ت�سايقنا.
ها نحن ن�سل اأمام �سجرة مزهرة 

اأمام اخلبز، اأمام املاء، 
اأمام النافذة االأكر ا�ستقبااًل

حائرين قلياًل، الهثني،
ن�سعر اأننا تاأخرنا قرونًا.

اأيكون االأمر اأننا تقدمنا بعيدًا جدًا؟
* * *

19 - وسيلة التعبير
مل يعد يحب االأ�سياء والكلمات والع�سافري 

التـــي حتولـــت اإىل �سعـــارات اأو رمـــوز )وال 
�سيء 

تقريبًا اأفلت من هذا امل�سري(. هكذا، ف�سل 
بعـــد ذلـــك اأال يفتـــح فمـــه، واأن يقـــوم كاالأبكم 

باأنواع 
من احلركات الغريبة، الهادئة، الغام�سة، 

املحزنة، اأو باالأحرى امل�سحكة.
لكنهم، هم اأي�سًا، بعد ب�سع �سنوات،

حتولوا اإىل �سعارات.
* * *

20 - صورة مكبرة
مل يكن لنا �سند اآخر.

هو، اجلميل غري املهموم، كان يتو�سد حجرًا 
ويرقد على االأر�س.

كنا نعرف: �سكينه يف جيبه، مطبقة،
تدفئها حرارة ج�سده، وبني اأ�سنانه ق�سور 

العنب.
الباقي، يف الليل، كان اأحمر اللون.

)خمتار من جمموعتي ال�شاعر: اجلدار يف 
املراآة، وقبل الإن�شان.(
عن احلوار املتمدن

عشرون قصيدة ليانيس ريتسوس
يواجهنا شــعر الشــاعر اليوناين يانيس ريتســوس، للوهلة 

األوىل، كــام يواجهنــا النرث. فهــو يعرض ويقــص ويروي، 

راساًم لنا أشياء يلتقطها من الحياة اليومية األليفة، أو وقائع 

متناثرة ال معنى لها، ظاهريًا. وهو، يف هذا، يحاول أن يعيد 

النظر يف موقف اإلنســان من األشياء األكرث عادية وابتذااًل، 

فيضفــي عليها قيمة جديدة، ويعرتف بأهمية ما يبدو أنه بال 

أهمية. هكذا يتحول هذا العامل املتواضع، عامل األشــياء 

الصامتة إىل الشــعر، ونكاد أن نســمع هذه األشياء تتكلم، 

ونكاد أن نراها متيش. يرفعها الشــعر إىل ســوية اإلنسان، 

فتصبح صديقًا أو حلاًم.

ترجمة وتقديم: أدونيس
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ابراهيم العريس 

ال ُي�ســـكل ا�ســـم ال�ساعـــر اليونـــاين ياني�ـــس ريت�سو�س اأّي 
غرابـــة اأو »ده�سة”يف امل�سهد الثقـــايف العربي، وبخا�سة 
يف امل�سهـــد ال�سعـــري. عديـــدة هـــي الرتجمـــات التي نقلت 
جـــزءا ال باأ�س به من �سعره اإىل لغـــة ال�ساد، اأكان ذلك عرب 
كتـــب ُن�ســـرت هنـــا وهنـــاك، يف اأكـــر مـــن دار للن�سر ويف 
اأكر من دولة عربيـــة، اأو يف ال�سحف واملجالت املتفرقة، 
واأخـــريا )ولي�س اآخرا( على املواقـــع االلكرتونية العديدة 
واملختلفـــة. لي�س ذلك فقط، اأّي تعدت الرتجمات الأن تكون 
اأكر مـــن ذلك، اإذ جند اأننا لكرة ما حتدثنا عن ريت�سو�س 
وجعلنـــاه يقيم بيننا، حتـــول ال�ساعـــر اإىل »�ساعر عربي« 
واأق�ســـد بذلـــك اأنـــه اأ�سبح م�سدرا مـــن م�ســـادر الق�سيدة 
العربيـــة احلديثـــة، وليذهب حتـــى اإىل اأكر مـــن ذلك، اأّي 
اأ�سبح م�سدرا موؤثـــرا، مار�س الكثري من �سحره على عدد 
من ال�سعـــراء الذين وجدوا فيه، حّيزا وف�ساء لق�سيدتهم، 
من هنا لي�س من امل�ستغرب اأن يتحدث بع�س ال�سعراء عن 
ن�ســـب و�ساللـــة مـــع الق�سيـــدة »الريت�سو�سية”)ن�سبة اإىل 
ريت�سو�ـــس، على االأقل اأتذكـــر االآن الزميل عبا�س بي�سون 
ومقاالتـــه املتعـــددة حـــول هـــذه الق�سيـــة(، كمـــا لي�س من 
امل�ستغـــرب اأن يعتـــرب بع�ـــس النقـــاد اأن ريت�سو�س حا�سر 
يف الق�سيـــدة اجلديدة من حيث كونهـــا ذهبت اإىل �سعرية 

التفا�سيل واحلدث اليومي. 
ومـــع ذلك كّلـــه، هل قراأنـــا ريت�سو�ـــس حقـــا، واأق�سد بفعل 
القراءة، هل نعرفه جيدا ونعرف خفاياه وخفايا ق�سيدته 
التـــي جعلت منه واحدا من كبار �سعـــراء القرن الع�سرين؟ 
�ســـوؤال اأحـــاول اأن اأجد �سرعيته، بدءا مـــن الفكرة التالية: 
ال يـــزال ريت�سو�ـــس »غام�ســـا«، على الرغم مـــن الرتجمات 
العربيـــة املتعـــددة، وال�سبـــب؟ اأنهـــا اأتـــت يف غالبيتها عن 
لغـــات و�سيطة وبخا�ســـة الفرن�سيـــة واالإنكليزيـــة، بينما 
كانـــت الرتجمات عـــن اللغـــة االأ�سليـــة، اليونانيـــة، قليلة 
جـــدا، حتى لنـــكاد نقـــول �سبه معدومـــة. ل�ســـت، بالتاأكيد، 
يف وارد مهاجمـــة هـــذه الرتجمات عن اللغـــات الو�سيطة، 
ب�ســـكل مطلـــق، فـــكّل ال�سعوب بحاجـــة اإليها حـــني ال جتد 
من يعـــرف اللغة االأ�سلية، ولكّي ال ي�سعـــر اأّي واحد منكم 
بـــاأّي »اإهانـــة« )وهي غري مق�ســـودة ومل اأفكـــر فيها اأ�سال( 
اأ�ســـارع اإىل القـــول اإين ارتكبت اأنا نف�ســـي هذه احلماقات 

يف كثـــري مـــن االأحيـــان، اأي »ال ف�سل لعربـــي على اأعجمي 
اإال بالتقـــوى«. هـــل تعرفـــون مثال اأن فرن�ســـا ترجمت، يف 
البدايـــة، دو�ستويف�سكـــي مـــن اللغـــة االإنكليزية )قـــام بها 
الروائـــي اأندريـــه جيد( قبـــل اأن جتد مرتجمـــني يجيدون 
الرو�سيـــة )وبخا�ســـة بعد هجـــرة الرو�ـــس البي�س، عقب 
الثـــورة البول�سفية(، كمـــا العديد من الرتجمـــات االأخرى 

التي لن يت�سع املجال هنا للحديث عنها. 
اإًذا، ال يكمـــن �ســـوؤايل هنـــا، يف هـــذه الزاوية، بـــل يحاول 
اأن يقـــرتب مـــن �سيء اآخـــر، وهـــو الفكرة امل�سيطـــرة على 
اجلميع، حني نتحدث عن ريت�سو�س، باأنه �ساعر التفا�سيل 

واليومي، وال �سيء اآخر. 
فكرة اأ�ستعيدها واأنا اأقراأ الرتجمات اجلديدة التي قام بها 
ال�ساعر العراقي ها�سم �سفيق لريت�سو�س وال�سادرة حديثا 
عـــن »الر�سا للن�سر”بعنوان »طقو�ـــس يف الليل«. بداية، ال 
اأ�ستطيـــع اإال اأن اأحيي جهد ال�ساعـــر �سفيق يف نقل ق�سائد 
واحد من ال�سعراء الذين اأحبهم والذين يعتربون من كبار 
�سعـــراء القرن الع�سريـــن. لكن ما ي�ستوقفنـــي – ولنوؤجل 
الن�س املرتجم اإىل مـــا بعد – املقدمة الق�سرية التي كتبها 
تعريفـــا بال�ساعر وب�سعره، اإذ تثري عدة مالحظات اأجد اأنه 

من املفيد التعليق عليها. 

الفكرة المسيطرة 
ال يخـــرج ها�سم �سفيق عن الفكـــرة امل�سيطرة على اجلميع 
باأن ريت�سو�س �ساعر التفا�سيل، وهو يختار ق�سائد تدعم 
هذه الفكرة ليرتجمها اإىل العربية. يقول املرتجم )�س 5( 
»�سعر ريت�سو�س م�سبع باأ�سياء احلياة وتفا�سيلها، �سعره 
اليومـــي االأليـــف واملرهـــف هـــو خزيـــن للظـــالل وال�سوء 
واحلركة...« الخ. �سحيح اأن جزءا من �سعر ريت�سو�س يقع 
�سمن هذا املفهوم، وقد اأ�س�س لـ »�سعرية التفا�سيل”)يف ما 
لو ا�ستعدنا عبارة وعنوان اأحد كتب الناقد االأردين فخري 
�سالح الذي يخ�س�سه لريت�سو�س(، لكن ابت�سار ريت�سو�س 
علـــى هـــذا احلّيز ال بـــّد اأن يجعلنا نت�ساءل عّمـــا اإذا مل يكن 
هنـــاك جهل فعلي بكامـــل جتربة ال�ساعـــر اليوناين. هناك 
جانب اآخـــر مل يرتجم بكرة، بل باالأحرى يبدو مغيبا وال 
اأعـــرف اإن كانت �سعوبته حتـــول دون ذلك، اأم ثمة اأ�سباب 

اأخرى. فاإىل جانب ق�سائده الق�سرية، جند اأن ريت�سو�س 
كتـــب ق�سائـــد طويلـــة، جـــاءت اأ�سبـــه باملالحـــم احلديثة، 
وهي يف جـــزء منها اأي�ســـا ترتكز على بع�ـــس �سخ�سيات 
املالحـــم االإغريقيـــة كمثـــل ق�سائـــده »اأوري�ست”و»فيدرا« 
و»هيالنـــة« و»اإيفيجيني”و»فيلوكتيت”وغريهـــا العديد، 
وهـــي الق�سائـــد التـــي و�سعـــت ريت�سو�ـــس حقـــا يف قلب 
امل�سهد ال�سعري اليونـــاين املعا�سر، وبخا�سة اأن املرتجم 
ي�ســـري اإىل اأنـــه »�سليـــل اأ�سخيليو�ـــس وهومريو�س« )�س 
6( لكنـــه ال ي�ســـري اإىل هـــذه الق�سائـــد مطلقا، بـــل يقع يف 
خطـــاأ مميت حـــني يعتربه �سليـــل »�سيفريي�ـــس«. »ولكي ال 
اأكـــون �سيـــئ النّية”�ساأعتـــرب اأنه رمبا مل ن�ستطـــع التمييز 
بـــني هاتـــني التجربتـــني املختلفتـــني ب�سبب الرتجمـــة، اإذ 
يفـــرتق ريت�سو�ـــس عن �سيفريي�س مبـــا ال يقا�س وال عالقة 
للتجربتني بع�سهما ببع�س، علـــى االأقل بكون �سيفريي�س 
كتب مبا ي�سمى »لغـــة الدميوتيك« اأي اللغة ال�سعبية وهي 
تنويـــع دارج )باملعنى اأالأل�سنـــي( عن لغة ال�سعب من حيث 
ا�ستدارتها وا�ستعمالها اليومي، وهي لغة بداأت بالدخول 
والتحـــول اإىل لغـــة اأدبيـــة مع بدايـــة القـــرن التا�سع ع�سر 
ومل تدر�ـــس يف املدار�ـــس اإال يف القـــرن الع�سريـــن. ناهيك 
عـــن افـــرتاق الرجلـــني �سيا�سيـــا، اإذ كمـــا هو معـــروف اأن 
ريت�سو�ـــس بقي ي�ساريـــا و�سيوعيا لغايـــة اأيامه االأخرية، 
و�سجـــن واعتقل ملرات عدة، بينمـــا كان �سيفريي�س ينتمي 
اإىل اليمـــني ومرتبطا بال�سلطة حيث عنُي �سفريا لبالده يف 
غـــري دولة، وهل تعرفون اأنـــه كان يف بداية اخلم�سينيات 
�سفـــري اليونـــان يف بـــريوت!!! �سيفريي�س مـــن كان ياأتي 
من ثقافـــة اأرثوذك�سية على االأقل كمـــا يتبدى يف ق�سيدته 
الطويلة »اأك�سيون ا�ستي”)التي ترجمها ال�ساعر العراقي 
�ساكـــر لعيبـــي حتـــت عنـــوان »لـــه املجـــد«، وهـــي العبارة 
التـــي ميتدح بهـــا االأرثوذك�س اللـــه يف �سلواتهم(. مل يكن 
ريت�سو�ـــس اأرثوذك�سيـــا بهذا املعنـــى الديني الـــذي ي�سري 
اإليـــه ها�سم �سفيـــق يف مقدمته )�ـــس 6( اإذ يقـــول اإنه، اأي 
ريت�سو�ـــس، »وريـــث الثقافـــة االإغريقية املتنوعـــة، وريث 
فل�سفتهـــا وجدلها وحتوالتهـــا عرب التاريخ، منـــذ اأر�سطو 
و�سقراط واأفالطون، هو نتاج هذا الرتاث الفل�سفي املرتع 
بثقافـــة دينية – اأرثوذك�سية«. هل الحظ هذه اجلملة كيف 

ميكـــن اأن تكون الفل�سفة االإغريقية اأرثوذك�سية بينما جند 
اأن اأر�سطو واأفالطون و�سقراط قد عا�سوا قبل امل�سيح، اأي 

مل تكن هناك فكرة امل�سيحية بعد!!! 

اللغة الوسيطة 
نقـــف  اأن  اأجدهـــا مهمـــة جـــدا، وت�ستحـــق  النقطـــة  هـــذه 
عندهـــا، اإذ وقـــع فيهـــا اأغلـــب الذيـــن نقلـــوا ريت�سو�س من 
لغـــات و�سيطة، ولعـــل اأبرز ما اأوجد هـــذا االإبهام ق�سيدته 
»روميو�سينـــي« )وهي من الق�سائـــد الطويلة امللحمية يف 
نتـــاج ال�ساعر( وقـــد ترجمت حتت عناويـــن عدة مل ينجح 
املرتجمون يف التقاط كنهه. منهم من ترجم هذه الق�سيدة 
بعنـــوان »اإغريقيات”)كالزميـــل فواز طرابل�ســـي، عن دار 
املـــدى( ومنهم من ترجمهـــا بعنـــوان »يونانيات”)وهناك 
العديـــد من العبـــارات االأخرى(. ال�سبـــب الوحيد يف هذه 
االإ�سكاليـــة، اللغـــة الو�سيطـــة، لعـــّل اأبرزهـــا الفرن�سية، اإذ 
ترجمت كلمة »روميو�سيني« بعبارة )Grècité( لرتفق 
بال�ســـرح التايل اإنها كلمة من ال�سعـــب ترجمتها. قد يكون 
من ال�سعـــب ترجمتها اإىل لغات اأخرى غري العربية، اإذ اإن 
الكلمـــة موجودة بلغتنا وهي »الن�سيد الرومي”)اأتعرفون 
الـــروم؟ اأمل تقـــراأوا �سورة الـــروم يف القـــراآن، على �سبيل 
املثال؟ اأمل يتحدث تاريخنا عن الروم الذين كانوا هنا قبل 
الفتح العربي – االإ�سالمي؟ هي كلمة الروم التي ي�ستعملها 
ريت�سو�س، لكـــن لي�س باملعنى الدينـــي )االأرثوذك�سي( بل 
باملعنى احل�ساري حـــني كانت بيزنطة ت�سيطر على بلدان 

عدة يف ال�سرق. 
يف اأي حـــال، كنـــت اأرغـــب يف االكتفـــاء بهـــذه املالحظات 
علـــى املقدمة، لوال جملـــة اأخرى، هـــي االأوىل يف الكتاب: 
»يف مدينـــة بحرية، ذات �سخـــور حادة... هناك يف مدينة 
مومنفا�سيـــا ولد ال�ساعر«.. جملة جتعلنـــي اأجزم بالتاأكيد 
اأن ها�ســـم �سفيـــق مل يقـــراأ حتـــى ق�سيـــدة ريت�سو�ـــس عن 
م�سقـــط راأ�س ال�ساعر )اإذ ال اأ�ستطيع اأن اأطالبه بزيارة ذاك 
املكان( والتي حتمل عنـــوان »مونيمفا�سيا« )اأف�سل زيادة 
الياء ملد ال�ســـوت كما تلفظ باليونانية( اإذ لو قراأها لعرف 
اأن هـــذه »املدينة« )القريـــة ال�سغرية الريفيـــة( مكونة من 
جبل �سخري واحد ي�سرف على البحر. اأمل يبداأ ريت�سو�س 

الق�سيدة هذه بالقول )احلركة االأوىل(: 
»ال�سخرة. ال �سيء اآخر. التينة الربّية واحلجر املعدين. 

البحر املدّرع باأكمله. ال مكان لرنكع فيه. 
اأمام معبد اإلكومينو�س، 

يفي�س االأرجواين يف ال�سواد....«. 
ويتابع ال�ساعر بالقول: 

»القناطر البيزنطية االأربع واالأربعون. ال�سم�س، 
�سديقة حُمرقة، �سعاعها يلتوي مقابل املتاري�س، 

واملوت املحروم يف هذا التوهج العمالق 
حيث يقطع املتوفون يف كّل حلظة نومهم الذي 
يف �سالبة وم�ساعل �سدئة، �ساعدين وهابطني 

الدرجات املحفورة يف ال�سخر«. 
مقطع يبداأ بتحديـــد و�سف مقطع راأ�سه، لكنه اأي�سا ي�سري 
اإىل بيزنطـــة هـــذه التي ياأتـــي منها باملعنـــى احل�ساري ال 

باملعنى الديني...

عن موقع �شحيفة ال�شفري اللبنانية

يف اأ�سعـــاره االأوىل املعنونة "جناز املوتى" 
ريت�سو�ـــس  انطلـــق  القـــرب«(  »�ساهـــدة  )اأو 
مـــن اإ�سرابـــات عمـــال التبـــغ يف �سالونيـــك 
لري�ســـم �سورة ميتزج فيهـــا ما�سي اليونان 
بحا�سرهـــا. وهـــذه االأ�سعار عرفـــت ب�سرعة 
مكانتهـــا يف خميلـــة اليونانيـــني وحياتهـــم، 
لهـــا  ثيودوراكي�ـــس  تعميـــم  قبـــل  وحتـــى 
مو�سيقيـــًا، بعقـــود طويلـــة. ولكـــن مـــا كان 
ينق�س �سعـــر ريت�سو�س يف ذلك احلني، كان 
عن�ســـر الـــذات، الروؤيـــة ال�سخ�سيـــة املعرب 
عنهـــا بلغـــة رمزيـــة... كان املنا�ســـل فيه قد 
ولـــد، وكان ال�ساعـــر قـــد حتـــددت مالحمـــه، 
وبقـــي على الطاقة الداخليـــة فيه اأن تنفجر. 
والالفـــت اأن القمـــع الـــذي ولد فيـــه املنا�سل 
وال�ساعـــر ال�سيا�ســـي، كان هـــو الـــذي وّلـــد 
لديـــه ال�ساعر اجلواين املعرب يف »ن�سيد اإىل 
اأختي”)1937( عن اأعمـــق عذابات النف�س، 
عن املـــوت والتوق اإىل احلريـــة، عن اإحلاح 
الذاكـــرة )كمـــا يتجلـــى لـــدى ال�سورياليني( 
كما عـــن املنفـــى وقد حتـــول هنـــا اإىل منفى 
ال�سلطـــات  حـــرق  ان  فاحلـــال  داخلـــي... 
لـــه  املوتى”واإيداعهـــا  »جنـــاز  جمموعتـــه 
ال�سجـــن... كانـــا هما اللذان دفعـــاه الختيار 
لغـــة رمزية جديدة يقول فيهـــا ما كان يقوله 

قبل ذلك بلغته الب�سيطة املبا�سرة.
»ن�سيد  مع  املوتى”وبخا�سة  »جنـــاز  < مع 
اإىل اأختـــي”كان ريت�سو�ـــس قـــد عـــر نهائيًا 
علـــى طريقه ك�ساعر: طريـــق ينبع من املوت 
ومن العـــذاب، وي�ستك�ســـف عبقرية اليومي 
والتفا�سيل العادية حلياة النا�س، جنبًا اىل 
جنـــب مع الغو�س بعيدًا يف املا�سي العميق 
لليونـــان. بني العـــذاب الداخلـــي وتفا�سيل 

اليومـــي ورمزيـــة املا�ســـي كمـــا انر�ســـم يف 
عـــامل  �سيتمحـــور  اإذًا،  ال�سعبـــي،  املخيـــال 
ريت�سو�س ال�سعري منذ ذلك احلني و�ساعدًا. 
ولن�ســـف اإىل ذلـــك اإميانًا كليًا بـــدور ال�سعر 
يف قهـــر املوت وقدرته على ذلك. ال�سعر، كاأم 
للفنـــون جميعها هـــو تلك امل�ساحـــة امل�سيئة 
بني احلياة واملوت، بني ما هو قدمي وما هو 
جديـــد... ال�سعر كو�سيلـــة الإنها�س االإن�سان 
مـــن كبواتـــه وخللـــق الع�ســـور اجلديـــدة، 

وانطالقًا من فهمه هذا لل�سعر ودوره.
< ولكـــن يجـــب اأال يفهـــم اأحد مـــن هذا اأن 
�سعـــر ريت�سو�ـــس هو مـــن ذلك ال�سعـــر الذي 
ي�سهـــل حفظـــه وتلحينـــه... بـــل بالعك�ـــس: 
لـــدى ريت�سو�ـــس يتحمـــل ال�سعـــر قـــراءات 
املـــرء حـــني يوغـــل يف  عـــدة... بحيـــث ان 
قراءتـــه، �سينده�س اأمام قـــدرة �ساحبه على 
قـــول اأعمـــق االأفـــكار ور�ســـم اأروع ال�سور، 
خلـــف �ستار تلك اللغة الب�سيطة الهادئة التي 
ميـــزت �سعره. ترى، اأفلم يكن هو الذي قال: 
»لكـــي جتدين... عليـــك اأن تبحث عني خلف 

االأ�سياء الب�سيطة؟«.
< ولد ياني�س ريت�سو�س يف االأول من اأيار 
مـــن العـــام 1909، يف مونيمفا�سيـــا )بجزر 
مـــا  كل  وكان  اليونانيـــة(...  البيلوبونيـــز 
يحيـــط منـــاخ والدتـــه يب�ســـر بحيـــاة عادية 
لطفـــل عادي حتدر مـــن اأب ثـــري. و�سرعان 
مـــا توفيـــت اأمه واأخـــوه بـــداء ال�ســـل الذي 
انت�سر يف ذلك احلني، بعد اأن قبعا مري�سني 
لفرتة يف املنزل )الـــذي �سيدعوه ريت�سو�س 
الحقًا بـ »املنزل امليت« يف اإحدى جمموعاته 
االأكـــر اأملًا(... وبعد موتهمـــا، عا�س ال�سبي 
مع اأبيه �سنـــوات طويلة يف وحدة ال يح�سد 

عليها كانت كتـــب ال�سعر وامل�سرح والفل�سفة 
رفيقتـــه الوحيـــدة فيهـــا. وحـــني �ســـار يف 
ال�سابعـــة ع�ســـرة من عمره �سافـــر اإىل اأثينا، 
وكانـــت اأحوال اأبيه قـــد �ساءت اإثـــر اإفال�سه 
واإ�سابته باجلنون فاأودعه املاأوى، ليتوجه 
هو اإىل م�ســـح يوؤويه بعد اأن اأ�سيب بدوره 
بال�سل... ويف كتابه االأول »تراكتور« جتلت 
اهتمامات ريت�سو�ـــس الن�سالية، ولكن على 
رغـــم الواقعيـــة املبا�ســـرة التـــي طبعـــت ذلك 
العمـــل، عرف ال�ساعر كيـــف يزاوج بني نوع 
مـــن ال�ساعريـــة الغنائية وبني ح�ـــس �ساخر 
اأ�ســـود، وكيـــف ي�ستخدم يف �سبيـــل التعبري 
عن ذلك لغة �سعبية يف منتهى الب�ساطة. غري 
اأن جمموعـــة »تراكتور« مل تكن �سوى املمهد 
لعمله الكبري التايل »جناز املوتى”الذي كان 
فاحتـــة ل�سل�سلـــة طويلـــة مـــن االأنا�سيد التي 
اأطلـــق فيها ريت�سو�س ح�سا�سيته من عقالها، 
وراح يعـــرّب بلغة ب�سيطة اإمنا رائعة ال�سور 

عن ن�ساالت العمال.
< وكان ذلـــك خالل حقبـــة كان يدمره فيها 
اجلوع وذكـــرى اأهله الذين رحلوا، وطفولة 
وطنـــه، و�ســـور العـــذاب اليومـــي للنا�ـــس: 
ال�سهـــداء/ االأحياء. وكان يوؤمـــن باأن احلل 
الوحيد هو يف املقاومة. واأن مقاومة ال�ساعر 
هـــي كلماته التي متعن يف ا�ستك�ساف ما هو 
عبقري وعميق خلف العادي اليومي... كما 
جند ذلك ماثاًل يف جمموعة »مازوركا عتيقة 
علـــى ايقـــاع املطر« التـــي ت�سم بع�ـــس اأكر 
اأ�سعـــاره غو�سًا يف يوميـــة احلياة، و�سور 
الن�ســـاالت ال�سغـــرية. كانـــت تلـــك االأ�سعار 
متهـــد النبعـــاث اأعمـــال ريت�سو�ـــس الكربى 
التاليـــة... بيد اأن ذلـــك االنبعاث كان ال يزال 

عليـــه اأن ينتظـــر اأوائـــل اخلم�سينـــات، الأن 
االأربعينـــات �سوف لن تنق�سي اإال وقد اأودع 
�ساعرنا ال�سجـــن ومع�سكـــرات االعتقال من 
جديد بعد الت�سوية التي تلت انتهاء احلرب 

االأهلية يف العام 1948.
الكثـــري،  ريت�سو�ـــس  كتـــب  �سجنـــه،  ويف 
وقـــراأ الكثـــري، واأمعـــن بخا�ســـة يف قـــراءة 
تاريـــخ وطنـــه، وقد قـــرر اأن يجعـــل من ذلك 
التاريـــخ قاعـــدة اأ�سا�سية لكتاباتـــه الالحقة 
ولعاملـــه ال�سعـــري اجلديد الـــذي افتتحه يف 
العـــام 1951، بق�سيدته الطويلـــة »االأزهار 
ونحـــن«... ول�ســـوف تكون الفـــرتة التالية، 
حتى اعتقالـــه مرة اأخـــرى يف ربيع 1967، 
واحـــدة مـــن اأخ�سب فرتات حياتـــه: ق�سائد 
طويلة م�سرحية تنق�سم اإىل مقدمة، ومناجاة 
درامية/ اأ�سطوريـــة، اأ�سعار ق�سرية لتخليد 
عادية النا�س وتوقهم اىل احلياة، تلك املرحلة 
هـــي التـــي �سهـــدت والدة اأجمـــل اأعماله من 
»البعد الرابع« اإىل »�سوناتا يف �سوء القمر« 
اإىل »يونانيـــة«، اإىل »يقظة”)تلـــك الو�سيـــة 
ال�سيا�سية( و�سواًل اإىل الن�سو�س الطويلة 
مثل »العجائز والبحـــر« و »املنزل امليت«، و 

»اور�ســـت« و »هيلـــني« و »فيلوكريت«... مع 
تلـــك الق�سائـــد والن�سو�ـــس الطويلـــة، كان 
ريت�سو�ـــس قـــد و�ســـل اإىل ذروة ن�سوجـــه، 
ومل يعد لديه فارق كبري بني اأن يقف ال�ساعر 
متاأمـــاًل املا�ســـي وال�سيخوخـــة والذكريات، 
وانك�ســـاف املـــوت من خ�سم احليـــاة، وبني 
اأن يوؤمـــن هـــذا ال�ساعـــر نف�ســـه، ويف الن�س 
نف�سه، باأن امل�ستقبل املقبل �سيحمل ال�سعادة 
والر�ســـى. �سخ�سيـــات ال�ساعـــر )وال �سيما 
يف الن�سو�ـــس الطويلة( لديها قـــدرة هائلة 
علـــى اإلغاء الزمـــن وعلى املزج بـــني املا�سي 
)الواقعي واالأ�سطوري ممزوجني يف اأقنوم 
واحـــد( وبـــني احلا�ســـر واملقبـــل... وكاأنها 

�سخ�سيات تعي�س اأبدية مده�سة.
< �سحيـــح ان ال�ساعـــر يحدثنـــا عـــن عزلة 
االإن�ســـان يف عـــامل غـــري اإن�ســـاين )كمـــا يف 
بـــني  الالتوا�ســـل  وعـــن  الرابـــع«(  »البعـــد 
الب�ســـر وعزلـــة الـــكالم، ودوخـــان االإن�ســـان 
يف  )كمـــا  الفـــراغ  هاويـــة  اأمـــام  وال�ساعـــر 
»�سوناتـــا يف �ســـوء القمـــر«(، وعـــن توقف 
الزمن )كما يف »�سفـــاء �ستوي«( حيث نرى 
الرجل الـــذي يكتـــب التاريخ يتوقـــف فجاأة 
عـــن كتابته فيجمع اأوراقـــه فيما البيت الذي 
يكتب الرجل تاريخـــه، ي�ستعيد التاريخ من 
جعبة الكاتـــب... �سحيـــح ان كل ما يحدثنا 
عنه ال�ساعـــر هنا ين�سح بياأ�ـــس و�سوداوية 
عنيفـــني... لكـــن اأهميتـــه ان ريت�سو�س كان 
ينظر اإىل هذه ال�سوداوية على انها الطريق 
االإلزامي نحـــو النور... وظلـــت تلك نظرته 

حتى رحيله يف العام 1990.

عن/ �شحيفة احلياة

طقوس في الليل ليانيس ريتسوس.. 
مع ترجمة هاشم شفيق ألشعاره

اسكندر حبش

أشعار يانيس ريتسوس: من األسطوري 
إلى اليومي وبالعكس

من املؤكد أن هناك عىل األقل مشــهدًا واحدًا يتعلق بحياته، مل ينســه يانيس ريتسوس، 

شاعر اليونان الكبري، حتى مامته، مع انه كان واحدًا من املشاهد القليلة التي مّست حياته، 

مــن دون ان يراها بعينيه: مشــهد أكوام الكتب أمام أعمــدة معبد زيوس يف أثينا، خالل 

صيف العام 1936 تحرق بأمر من الســلطات القمعية، ومن بينها نســخ عدة من مجموعته 

الشــعرية األوىل »جناز املوىت”أو »شــاهدة القرب« EPITAPHIOSI. مل ير ريتســوس ذلك 

املشــهد يومها، ألن الســلطات نفســها كانت قــد اعتقلته قبل ذلك بفرتة يســرية، خالل 

واحدة من أعنف دورات القمع يف التاريخ اليوناين الحديث، وإثر تظاهرات عنيفة حاولت 

التصدي يومها للحكم الديكتاتوري يف البلد... مل ينس ريتسوس ذاك املشهد أبدًا... متامًا 

كــام انه طوال حياته مل ينس تفاصيل أي من لحظــات تلك الحياة التي مرت طوال مثانية 

عقــود من الســنني، وكأنها رشيط أو نهر متدفق. والحال أننا مــن النادر أن نعرث عىل حياة 

تشــبه حياة ريتســوس يف تنوعها وأحزانها وأفراحها، بني حيوات كبار فناين ومبدعي هذا 

العــرص. ولعل ما يزيد من عمق رشيط الحياة هــذا، ان صاحبه ظل محافظًا عىل الدوام، 

عــىل ذلك الرتابط العضوي بني ما يعيشــه وما يكتبه وما يــراه، وكأن الحياة صارت لديه 

صنوًا لإلبداع.
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ترجمة/هاشم شفيق 

احليـــاة  باأ�ســـياء  م�ســـبع  ريت�ســـو�س  �ســـعر 
وتفا�سيلها، �سعـــره اليومي االأليف واملرهف 
واحلركـــة،  وال�ســـوء  للظـــالل  خزيـــن  هـــو 
للنـــور ال�ساقـــط على االأر�س، �سعـــر يبدو يف 
ظاهـــره ب�سيطـــًا، بيد اأنـــه �سديـــد العمق حني 
اخليطيـــة  �سبكتـــه  يف  داخلـــني  ي�ستغرقنـــا 
ون�سيجـــه الباهـــر، متـــني البنيـــان، �ساربـــة 
جذوره يف تراب االأ�سطـــورة االإغريقية، كان 
ريت�سو�ـــس اأهـــم �ساعـــر يف القـــرن الع�سرين 
باعـــرتاف كبـــار �سعـــراء ع�ســـره كالفرن�ســـي 
نـــريودا و�ساعـــر  اأراغـــون و�ساعـــر ت�سيلـــي 
اليونـــان باملا�ـــس وغريهـــم، ق�سائـــده قراأها 
املاليني، حتـــى اأن املالعـــب ومدّرجاتها كانت 
ال تت�ســـع ملحبـــي �سعـــره، كيف ال وهـــو �سليل 
اأ�سخيلو�ـــس وهومريو�ـــس، واأي�ســـا كفـــايف 
وباملا�ـــس و�سيفري�ـــس، وريث لغـــة االأ�ساطري 
واملالحم، وريـــث الثقافة االإغريقية املتنوعة، 
وريـــث فل�سفتهـــا وجدلهـــا وحتوالتهـــا عـــرب 
التاريـــخ، منذ اأر�سطو و�سقـــراط واأفالطون، 
هـــو نتـــاج هـــذا الـــرتاث الفل�س�سفـــي املـــرتع 
بثقافة دينيـــة – اأرثوذوك�سيـــة وميثولوجيا 
ممتـــدة اىل بدايات اخللـــق والتكوين ون�ساأة 
املنطق وال�سوؤال الوجودي الذي كان يطرحه 
املناطقـــة والفال�سفة وحكمـــاء اللوغو�س يف 

االأكروبول.
اإذًا �ساعريـــة ريت�سو�س وثقافته ومعرفته هي 
مزيـــج من كل هذا، مزيـــج متداخل ومتوا�سج 
مـــع حيـــوات كـــربى وتفا�سيـــل موغلـــة يف 
عمق احلا�سر اليونـــاين. اإنها ثقافة احلا�سر 
جـــوار  اىل  الوثنيـــة  املا�ســـي،  يف  املتجلـــي 

امل�سيحيـــة، املتافيزيقية مبحـــاذاة املارك�سية، 
مقابـــل  الفا�سيـــة  املثاليـــة،  حـــذاء  املاديـــة 
االن�سانيـــة، واالأخـــرية هـــي التـــي دفعته اىل 
مقارعة الظلـــم والع�سف، حيـــث الن�سال �سد 
الديكتاتوريـــة ونظام العقـــداء ال�سود، االأمر 
الـــذي يكلفـــه الكثـــري من اعـــوام حياتـــه التي 
توزعت بني املعتقالت وجزر النفي البعيدة.. 
كّل هـــذا جنـــده يتنف�ـــس ويحيا ككائنـــات لها 
روح ودم يف �سعـــر وم�سرحيـــات وروايـــات 

ونر ريت�سو�س.

طاعة
فتحت النافذة،
�سربات الريح

كانت قوية
تكاد تنفجر،
كان �سعرها

ي�سبه طائرين كبرييِن
على كتفيها،

حني اأغلقْت النافذة
اأب�سرْت طائرين على الطاولة

ينظران اإليها،
اأحنْت راأ�سها بينهما

وبكْت بهدوء.
تدّرجات احلدث
ال�سم�ُس تغط�ُس

وردّية
برتقالّية

يف البحِر،
والبحُر معتٌم الزوردٌي اأخ�سر،

ثمة يف البعيد
�سخرة ٌ �سوداء

بدْت مثل باخرة،
اأحدهم وقف

و�سرع ي�سّوت
باخرة ً…
باخرة ً…

االآخرون تركوا كرا�سّيهم
يف املقهى

وراحوا ينظرون
اْن كانت حقًا
هناك باخرة،

لكن الذي �سّوَت
اأح�ّس كما لو انه ارتكب حماقة

حني راأى االآخريَن
ينظرون اليه ب�سرامة

حينها خّف�س �سوته
وح�سرَج:

كنُت اأكذُب عليكم.
ظهرية

ذات ظهرية
يف ال�ساعة الثالثة ظهرًا

قفزوا اىل البحر
برودة املياه

مل تعقهْم عن مالم�سته
ال�ساحل موم�سًا كان

اأحدهم راأى غريقًا
عاريًا ومرتوكًا هناك

يف احلال اأغلقت امل�سافة
بني املنازل،

العامل كان يتبخر منه ال�سعاع
ويت�ساعُد،

عربة املوتى حتّركْت
و�سارت خارج الروؤية،

ويف نهاية ال�سارع
فوق مبنى الربيد
كان العلُم يرفرُف
لكاأّنه كان يعانق

ج�سد الغريق.
امل�سموع والالم�سموع

كانت حركته
مفاجئة غري متوّقعة

يداه ت�سبثتان باجلرح
لتوقف نزف الدم
مل ن�سمعه ي�سرُخ

ومل ن�سمع �سوت الر�سا�سة،
بعد برهة خف�س يده وابت�سَم

لكنه مرة ثانية
حرك راحته ببطء

اىل مكمن اجلرح نف�سه
حيث متكث حمفظة النقود،

دفع للنادل وم�سى
خارجا من املقهى،

هنا ت�سّدع فنجان القهوة
واأخريا

�سمعنا ذلك ب�سكل وا�سح.
عطلة اأخرى

الكّل كان رائقًا
الغيماُت يف ال�سماء،

النافذة ُ املغ�سولة الزجاج

ال�سجرة ُ يف الغرفة
مئزُر املراأةِ  على الكر�سي

الكلماُت يف الق�سيدة
الورقة ُ التي انت�سبْت م�سرقة

يف اخلارج،
وثمة ال�سماء التي بدْت

خلل �سل�سلة من الري�س.
دكان احلالق

لفقوا غرفة
بني اخلرائب

مبا تبقى من االآجر
ورق املقّوى لل�سبابيك،

ثّم يافطة خطوا عليها باالأحمر
»حالق«

يف ما بعد
يف ال�سبت ذات غ�سق

ينّث �سوءًا رطبًا
اآتيًا من الباب املوارب،

غواية البحر
تلّون املراآة

باالأزرق الفاحت…
ال�سيادون ال�سباب

وقائدو الزوارق
اأتوا للحالقة…

وحني يخّيم الظالم ال�ساكن،
مي�سون بهدوٍء

عرب الباب املظلل
بذقون حليقة.

حول البئر
ثالث ن�ساء

الماض��ي  وثقاف��ة  ريتس��وس  ياني��س 
المتجلية في الحاضر

المـاء لـم يندلـق.. 
ظـل واقفـًا والمعـًا 
ينظـر باتجاهنـا

جل�سن حول البئر
وهّن يحملن اجلرار الفخارية،

اأوراق كبرية �سقطْت
على �سعورهّن و�سدورهّن…

اأحدهم اختفى خلف االأ�سجار
ورمى حجرًا

انك�سرْت اجلّرة
لكّن املاء مل يندلْق
ظّل واقفًا والمعًا

ينظر جتاهنا
حيث كنا نختفي.

النزل ذو القبو
يف الطابق الثالث

يعي�س ثمانية طالب فقراء،
يف الطابق الثاين

خم�ُس خياطات
مع كلبيهّن،

يف الطابق االأول
�ساحب النزل

مع ابنته املتبّناة،
يف القبو

�سالل
اأباريق

وجرذان،
الطوابق الثالثة ت�ستخدم ذات ال�سلم،

اأثناء الليل مّر القطار
فانطلقت الفاأرة اىل اأعلى احلائط

اجلرذان اجتهْت اىل ال�سقف
عرب مدخنة املوقد،

ونظرت اىل ال�سماء…
ثمة غيوم

وحديقة
و�سكك حديد

واأ�سواء مطاعم،
يف تلك اللحظة

اخلياطة العجوز
اأغلقت امل�ساريع

وفمها مليء بالدبابي�س.
اأثينا 1970

يف هذه ال�سوارع
النا�ُس يهرولون
النا�ُس ي�سرعون

يذهبون بعيدًا
ثم ين�سرفون

ين�سرفون من )ماذا؟(
ي�سلون اىل )اأين؟(

ال اأعرف
اإنهم بال وجوه

فقط مكان�س كهربائية
اأحذية و�سناديق

اإنهم ي�سرعون
يف هذه ال�سوارع
كان ثمة زمن اآخر

حنب مّروا باأعالم كبرية
كان لديهم �سوت

اأنا اأتذكر
لقد �سمعُت ذلك

كان �سوتًا م�سموعًا
االآن

اإنهم يهرولون ـ يرك�سون

ثمة �سكون يف �سرعتهم
القطاُر يجيء

اإنهم ياأكلوَن
ي�سطدمون باملناكب

ال�سوء اأخ�سر
ثم اأحمر

ومراقب القطارات
يقف وراء احلاجز

ثمة البغّي واجلندّي والق�ساُب…
بيد اأّن اجلدار طويٌل

اأعلى من الزمن
حيُث حتى التماثيل
ال ت�ستطيع اأْن ترى.

�سباح
ها هي ذي

فتحْت كّل امل�ساريع
وعانقت ال�ستائر التي ترفرف

على عتبة النافذة
اإنها قد راأت النهار

وحني حدق الطائُر جتاه عينيها
هم�سته: اين وحيدة

لكنني ما زلُت اأحيا

ثم دخلْت غرفتها
باجتاه املراآة التي هي اأي�سا نافذة

قالت: اإذا قفزُت منها ف�ساأ�سقط على ذراعّي.
ا�ستيطان

جاءوا
وراحوا ينظرون اىل اخلرائب

وهي تطّوق قطعة االأر�س
ثّم بداأوا يقي�سون باأعينهم

�سيئًا ما
بعدها تذّوقوا الهواء

وال�سوَء باأل�سنتهم
فاأعجبهم ذلك

بالتاأكيد اإنهم كانوا يريدون
اأْن ياأخذوا �سيئًا منا

كنا قد زّررنا قم�ساننا
حتى االأعناق

بالرغم من احلر ال�سديد
لكنهم حّدقوا يف اأحذيتنا

اأحدنا اأ�سار باإ�سبعه
اىل ب�سعة اأ�سياء هناك

االآخرون التفتوا
حيث كانوا متواجدين

�سخ�ٌس منهم انحنى بحذر
واأخذ حفنة تراب

واأخفاها يف جيبه
وخطا بعيدًا على نحو مبهم

وحني كان يبحث الغرباء
هنا وهناك

اكت�سفوا ثقبًا عميقًا مبحاذاة اأقدامهم
حتّركوا…

نظروا اىل �ساعاتهم
وعادوا اىل احلفرة

كان يف العمق
�سيٌف

ومزهرية
وعظٌم اأبي�ْس.

عن/ ال�شفري الثقايف



ترجمة: عباس المفرجي

   ال اأعرف  اإن كان لها نف�س املعنى يف 
اللغة اليونانية، لكن يف الفرن�سية، 
]  خفية [ هي عبارة   en secret
مو�سوقة، مــــع دالالت ماألوفة لكلمة 
’’ يف  لعبارة  اأي�سا   لكن   ،‘‘ ’’ �سّر 
�سجن العزلــــة ‘‘، التي تبدو مالئمة 
ل�سعر رجل ق�سى جّل حياته  يقاوم 

الفا�سية، اأحيانا يف ال�سجن.
هــــو   )1990  -1909( ريت�سو�ــــس 
واحد من اأبرز �سعــــراء اليونان يف 
القــــرن الع�سرين. مبّجــــل يف وطنه 
ويف اخلارج، وهــــو اأ�سبني متواتر 
على قائمة جائزة نوبل. كتَب ب�سعة 
وغــــزارة؛ يقّدم لنــــا مرتجمه، ديفيد 
هار�سنت، يف هــــذا الكتاب اجلذاب 
جمموعة من ق�سائد غنائية ق�سرية، 
العديد منها �سيا�سية، ُتظِهر تعاطف 
ريت�سو�س مــــع حياة �سعب ب�سيط : 
ن�ســــاء يهوّيّن املالءات، بثياب حداد 
))يجــــّرّن اأقدامهّن علــــى الطريق... 
مرتديــــات  مطاأطــــاأة...  روؤو�سهــــّن 
 : تنا�سبهــــّن((  تعــــد  مل  معاطــــف 

احلّماالت االأبديات.
لكنــــه  �سهــــل  ريت�سو�ــــس  ا�سلــــوب 
نحــــو  علــــى  بيانيــــة  ُجَملــــه  اأنيــــق؛ 
متحفظ، وحتى رتيبة؛ مع ذلك، بني 
االأ�سطر ثمة قدر يجــــري. الق�سيدة 
الروتــــني”،  يف  االأوىل،”ك�ســــر 
تتحدث ب�سيغة ال�سمري عن زعماء 

الق�سية :

             اأتوا اىل الباب وقراأوا
             ا�سماًء من قائمة.

              اإن �سمعَت اإ�سمك عليك اأن
             تتهياأ على عجل :

            حقيبة مفجرة، �سّرة
            ميكنك حملها

           على كتفك، رمبا؛ اإن�سى
           البقية.

           مع كل رحيل جديد، الح
          املكان �سّيقا.

هو بذلــــك يوؤثر يف القــــارئ للف�سل 
بــــني اخلرّيين، الذيــــن ال يبقون يف 
الغالب كذلك، وم�سطهدمي؛ ويوحي 
بالطبيعــــة الالاإن�سانيــــة )امل�ستبدة( 
للطغيــــان. تفا�سيــــل مقت�سبة لكنها 
حالــــة  لر�ســــم  تكفــــي  متما�سكــــة، 
 – �ســــوداء  لكوميديــــا  واإمكانيتهــــا 
الروتني”)الِحــــْظ  يف  يف”ك�ســــر 
ال�سخرية يف العنــــوان( ثمة حكاية 

تت�سمن �ساعة منبهة.
العديــــد مــــن الق�سائــــد لهــــا عن�ســــر 
�سريــــايل، اإنها ت�سع �سيئــــا بجانب 
اآخــــر اكــــر ممــــا تتقــــدم زمنيــــا اأو 
علــــى نحو منطقي، مــــن ال�سبب اىل 

النتيجــــة؛ اإنها حتتــــوي على �سور 
ملغزة ومرّوعــــة متنح القارئ متعة 
اإ�ستك�ساف ال�سالت، اأكر �سبها مبا 
نفعل حني ننظر اىل لوحة تكعيبية 
ت�ســــم اأ�ســــكاال و�سطوحــــا م�ستوية 
ملونــــة، او لوحــــة �سريالية بري�سة، 
لنقل، دي كرييكو، مع م�ساهد حلمية 
ثابتــــة. هنــــا ق�سيدة”االكروبات”، 
بيكا�ســــو  عنــــد  اأثــــري  مو�ســــوع 

وابولينري :

  م�سى عل يديه، باإتقان تام
                   مقلوبا.

    اإذ بدا اإنه يجعل من املا�سي
      حا�سرا، واحلا�سر ما�سيا

           عندذاك اإنفتح ال�سقف
        واإبتلعه.

    نظرنا اىل بع�س : مْن
      �سي�سدقنا بحق ال�سماء؟

     بعد برهة، رّن جر�س الباب.
     كان واقفا هناك وبيده �سّلة

             برتقال.

اإنهــــا براعــــة الكلمــــة، وفتنــــة علــــى 
نحــــو مطلــــق. رمبا الطريقــــة املثلى 
لقــــراءة ق�سيدة مثل هذه هي تقليب 
ال�ســــيء بــــني يديــــك املرة تلــــو املرة 
حتــــى تبلــــغ االإح�سا�ــــس بــــه. وكمــــا 
مــــع ابولينــــري، وال�سرياليني الذين 
برزوا بعد احلــــرب العاملية االأوىل، 
ح�ســــور الن�ســــاء قــــوي جــــدا؛ هــــذا 
يغــــذي م�سدر الوحــــي االيروتيكي 
: ))يظــــن اأنــــه ال بد اأن تكــــون اإمراأة 
حبي�ســــة  عاريــــة،  مــــراآة،  كل  يف 
فيهــــا. / يظــــن اأن املراأة التــــي يفّكر 
فيهــــا نامــــت // ت�سّم رائحــــة واهية 
عينهــــا  الن�سفــــة   / بعيــــدة،  لنجمــــة 
مــــن �سفعــــة هــــي التــــي تبقيــــه االآن 
يقظا.(( )ق�سيدة”النجمة ذاتها”(. 
اأبطــــال ق�سيــــدة ريت�سو�ــــس، ذكورا 
واأناثــــا، هم على حد �ســــواء فري�سة 
لهــــول احليــــاة اليوميــــة : ))رجــــال 
ون�ساء. حدائق وكتب. اإنهم ياأتون 
ويذهبون. / وذلــــك الرنني اخلافت 
الــــذي �سمعته / قبيــــل الفجر متاما، 
مل يكــــن قدوم �ساعــــي الربيد. / كان 
اجلر�س القدمي لكب�س املقدمة، يقود 

خرافا للذبح.(( )“اجلر�س”(.
كتــــاب”يف ال�ســــّر”، الــــذي يدعــــوه 
ديفيــــد هار�سنت ))اإقتبا�سا اأو حتية 
تقدير(( اأكر منــــه ترجمات قريبة، 
�سيكــــون اإ�سافــــة جميلة لــــرف كتب 
ريت�سو�ــــس يف مكتبتــــك، اأو بدايــــة 

جيدة لو�سع رف خا�س به. 

عن �شحيفة الغارديان

 قصائد يانيس ريتسوس

 براع��ة الكلم��ة


