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* سركون بولص

فاضل السلطاني

هنا يف"ر�س���ائل عيد امليالد"، حقق هيوز ما 
�س���ّماه"بالعاطفة التي تبلغ ح���دًا من التوتر 
يف���وق االحتمال"يف مقدمت���ه ل�"حكايات من 
اأوفيد"وه���ي �سياغ���ة جديدة لكت���اب اأوفيد 
ال�سهري"التحوالت". وكان هيوز قد اأ�سدره 
قبل"ر�سائل عيد امليالد"بقليل، كما ن�سر قبله 
درا�س���ة ت�سوفي���ة �سخمة ت�ستق�س���ي اأ�سرار 
عامل �سك�سب���ري ال�سع���ري بعنوان"�سك�سبري 

وربة الكينونة الكاملة".
وكل ه���ذه االأعمال اأجنزه���ا هيوز على مدى 
دف���ق  يف  عم���ره،  م���ن  االأخ���رية  ال�سن���وات 
متوا�سل هائ���ل من العطاء كاأن���ه كان يح�س 

باقرتاب النهاية.
ا�ستغرق���ت كتابة"ر�سائ���ل عي���د امليالد"اأكرث 
م���ن ربع قرن، و�سّب هي���وز كّل ما جمعه يف 
كتبه املبكرة من خربة بالطبيعة وجتلياتها، 
وباللغ���ة امللغزة وما ت�ستطي���ع ان توحي به 
م���ن اأبعاد، يف هذا الكتاب، الذي يعترب بحق 
حتفته املتكاملة، وتتويج���ًا لكل ما �سبقه من 

جتارب ان�سانية و�سعرية.
اأخ���رى:  م���رة  �س���يء  كل  "يعي�س"ال�ساع���ر 
حت���ى  ب���الث  ب�سيلفي���ا  لقائ���ه  اأول  م���ن 
موته���ا، م���رورا بالرح���الت الت���ي قام���ا به���ا 
وام���ريكا،  وا�سباني���ا  فرن�س���ا  م���ن  كل  يف 
والزيارات اىل"�سارت"ومرتفعات وذرينغ، 
واللحظات احلميم���ة واملرعبة التي عا�ساها 
مع���ًا �س���واء يف الواق���ع او احلل���م. هنا، يف 
ه���ذا الكت���اب، تتوا�س���ج حياتهم���ا يف ن�سيج 
واح���د، و"يتقم�س"هي���وز حبيبت���ه باللغ���ة 
اىل م���ا وراء امل���وت. وقد ياأتي ذل���ك حتقيقًا 
مل���ا كانت �سيلفي���ا بالث قد روت���ه يف ق�سيدة 
لها، موجه���ة اىل هي���وز، بعنوان"هدية عيد 
امليالد"و"الهدية"، هن���ا، كما هو وا�سح، ما 

هي �سوى املوت:
اعرف ملاذا ال تريد ان تعطيني اإياها

انك خائف.
فالعامل �سينفجر ب�سرخة، وراأ�سك معه،

مزينًا، خمتومًا، كدرع عتيق

اعجوبًة الأحفادك.
ال تخف، فاالأمر لي�س هكذا.

يف ه���ذه الق�سي���دة الغريبة الت���ي تنكر فيها 
بالث نّيتها القاتل���ة مع انها توحي بها، لي�س 
اله���دف املعل���ن تيد هي���وز ال�سخ����س وحده 
فح�س���ب، بل تيد هيوز ال�ساع���ر اأي�سًا. فهي، 
حت���ى ما وراء القرب، كانت تريد ان ت�ستحوذ 
على حياته وم�سريه. اأن تكون البوؤرة التي 

يدور حولها �سعره وكيانه. وهكذا كان.
ان���ه ن�سي���د مط���ّول ينق���ذ كل ما كانت���ه بالث 
م���ن الن�سي���ان، تفا�سيل حياته���ا، وا�سياءها 
احلميم���ة، كلماته���ا واأقواله���ا، من"�سج���رة 
الطّقو�س"وه���ي ق�سي���دة لها به���ذا العنوان 
اىل"اآرييل"ديوانه���ا االأخ���ري ال���ذي اأ�سمت���ه 
و�سخ�سي���ة  املف�س���ل  جواده���ا  با�س���م 
يف"العا�سفة"ل�سك�سب���ري، مر�سها وجنونها 
ومعاجلته���ا بالكهرباء واالألكرتودات والذي 
كتبت عنه روايتها"قاروة اجلر�س"وعالقتها 
يف  يتح���ول،  باأبيها"اأوتو"ال���ذي  املدم���رة 
ق�سيدة"حكاية خرافية"، اىل غول ياأتيها كل 

ليلة لياأخذها اىل هاويته.
ويطغ���ى ظ���ل �سك�سب���ري على"ر�سائ���ل عي���د 
م���ن  كث���رية  اأ�س���داء  جن���د  امليالد"حي���ث 
ق�سي���دة  فف���ي  م�سرحيته"العا�سف���ة". 
ال�ساعر:"من  عنوانها"�سيتيبو�س"يت�س���اءل 

ميكنها ان تلعب دور مرياندا؟"ويجيب:"اأنت 
وحدك. وفرديناند- اأنا وحدي".

وم���ع ان هي���وز كان يتخذ اال�سل���وب املبطن 
والتعب���ري الرام���ز ال�سف���اف يف تعامل���ه م���ع 
ه���ذه احلكاي���ة ال�سائكة التي حتلق���ت حياته 
حوله���ا، فان���ه هن���ا، يف ه���ذا الكت���اب، يكتب 
ع���ن ق�ست���ه ال�سخ���سية وحبه لب���الث ب�سكل 
�سري���ح ومبا�س���ر. ويف ق�سائ���ده ه���ذه، عاد 
اىل �سك�سب���ري وخ�سو�سًا"العا�سفة"حي���ث 
دور  يف  ب���الث  و�س���ورة  �سورت���ه  ج�ّس���د 
عا�سق���ن ي�سيط���ر عليهما برو�سب���ريو، والد 
مريان���دا، ع���ن طري���ق ال�سح���ر. وكانت هذه 
احلبك���ة ال�سك�سبريية مالئم���ة ب�سكل خا�س 
ملو�سوع���ة هي���وز، اأي حب���ه لب���الث وحبه���ا 
له، و�سب���ح االأب الذي ظ���ّل يالحقها وي�سكن 
�سعره���ا حت���ى النهاي���ة، كم���ا يف ق�سيدته���ا 
االأب  يتح���ول  حي���ث  امل�سهورة"دادي"اأب���ي 

با�سمه االأملاين"اأوتو"اىل نازّي.
وميك���ن لن���ا ان نرى"العا�سفة"كعم���ل مواز 
ل�"ر�سائ���ل عي���د امليالد"م���ن زاوي���ة اأخ���رى 
اأي�س���ًا، فف���ي الف�س���ل االأخري م���ن امل�سرحية 
يطّل���ق برو�سب���ريو ال�سحر، ويك�س���ر ع�ساه 
ال�سحري���ة، ويلقي بكتاب���ه اىل البحر. وكما 
ان �سك�سبري، يف هذا العمل الذي يعترب اآخر 
ما كتب���ه اأي�سًا، ي�سّف���ي ح�ساباته مع احلياة 

ويعقد �سلحه مع العامل، فان تيد هيوز اأفرغ 
كوابي�س���ه املزمنة يف كتابه االأخري هذا، على 
�س���كل ق�سائد متوالية هي، يف الوقت نف�سه، 
�سه���ادة �ساع���ر عن ع�س���ره وملحم���ة عا�سق 
مذن���ب كّفر عن ذنبه باأنب���ل واأقوى ما يكون، 

عن طريق الكلمات.

ق�سائد من"ر�سائل عيد امليالد"
حكاية خرافية

ت�سعة واأربعون كان رقمك ال�سحري.
ت�سعة واأربعون هذا.

ت�سعة واأربعون ذاك. ثمانية واأربعون بابًا
كان ميكن فتحها يف ق�سرك ال�ساهق.

ما اإن كنت تذهبن، كل ليلة
حت���ى تكون يل ثماين واأربعون غرفة اأختاُر 

بينها.
لك���ن التا�سع���ة واالأربعن - كن���ت حتتفظن 

مبفتاحها لنف�سك.
�سنفتُح تلك، معًا، ذات يوم.

كنت تنطلقن، بلُْهبة �سعرك امل�ستعلة
لتقفزي اىل الهاوية.

كّل ليلة.
وكان ع�سيق���ك الغ���ول ال���ذي يتناَق���ُه ط���ول 

النهار
يف جوف املوت، ينتظرك يف مْهواُه

حتت النجوم الواخزة.
وكان يل

ثمانية واأربعون مفتاحًا،
بابًا، غرفًة، الألعب بها. غولك

املعّباأ يف هيكل واحد من ال÷ودو،
كان زبدَة كّل ع�ّساقك ال�سابقن،

مل تخربي حتى دفرت يومياتك ال�سّري
كم كانوا، من كانوا، اأين، متى.

واحٌد فقط كان يتوهج مثل برهان
بعيدًا يف الليل.

لكنني مل اأنظر اأبدًا، مل اأَر اأبدًا
�سورة �سبهه هناك، ت�ستعُل يف دموعك

ن من قاّر. مثل �سيء مكوَّ
مثل امل�سباح الليلّي لطفل نائم،

كان يوا�سي كونِك.
ويف االأثناء، كان ذلك الغول

اأكرَث من كاٍف كاأنك كنت يف كّل ليلة
متوتن لتكوين معه، كاأنك كنت تطريين

اىل اأح�سان املوت. هكذا كانت لياليك.
يف نهاراتك كنت ت�سغن ايّل

وعلى ثغرك ابت�سامة اأ�سرُد عليك اأعاجيَب
اأحدى الغرفات الثماين واالأربعن.

كانت �سعادتك تنّعم ال�سرير.
حكايٌة خرافّية؟ بلى.

حتى يوم اأن �سرخت يف نومك
ال، مل اأكن اأنا، كما عنَّ لِك.

بل اأنت. �سرخت عّلة حّبك لذلك الغول،
�سراعتك املْعِولة.

ب�َسعٍر جّلدُه ال�سقيع، �سمعُتها ت�سّدي
عرب اأروقة ق�سرنا كّلها -

عاليًا بن الن�سور. حتى �سمعتها ت�سرب
على الباب التا�سع واالأربعن

كما قلبي على �سلوعي.
�سوٌت راعب.

كان ي�سرُب على ذلك الباب
م���ن  يخ���رج  اأن  يجاه���ُد  ال���ذي  قلب���ي  مث���ل 

ج�سدي.
يف الليلة االأوىل التالية -

بعد وثوبك لكي جتدي ثانيًة
تلكما الذراع���ن امل�سرعتن نحوك من املوت 

-
وجدُت ذلك الباب.

فتحُت الباب التا�سع واالأربعن
وقلبي يوجُع اأ�سالعي

ب�ُسويقة ع�سبة. مل تعريف اأبدًا
اأّي مفتاٍح نافٍذ وجدُت

يف حم�س ع�سبة.
ودخلُت.

الغرفُة التا�سعة واالأربعون
هاجت وماجت بزجمرة الغول

اإذ اخرتق اجلدار
وغا�س يف هاويته. ملحتُه

بينما اأتعرث بجّثتِك، و�سقطُت معُه
يف هاويته.
حياة احللم

كاأنك كنت تهبطن يف نومك كل ليلة
اىل قرب اأبيك

تبدين خائفًة من اأن تنظري،
اأو اأن تتذّكري ما راأيته، يف ال�سباح التايل.

وعندما تتذّكرين،
فاأحالمك عن بحٍر حمت�سد باجلثث،

فظائع مع�سكرات املوت، مذابح جماعّية.
كان يبدو، اأن نومك �سريٌح داٍم.

ورفاته املقّد�س،
�ساُق اأبيك املبتورة، املنخورة بالغنغرينة.

ال عجب اأنك كنت ترهبن النوم.
ال عجب انك كنت ت�ستيقظن قائلًة:

اأحالم". "ال 
اأّية طقو�س كانت ُتْتلى

يف ذلك القّدا�س الليلّي، ذلك املْجمع ال�سرّي
حيث كنت اأنت الكاهنة؟

هل كانت تلك الق�سائد
حطامًا مّما اأنقذِتِه؟

كانت يقظة نهارك
اأمنًا منهوبًا حاولت ان تت�سّبثي به -

غري عارفة ما اأرعبك
عرِك اأو من اأين يتبعك �سِ

ب�ساقيه اللزجتن بالدم. يف كل ليلة
كنت اأنّومك، اأهدهدك بالهدوء
بال�سجاعة، بالفهم، بال�سكينة.

هل اأعاَنِك ذلك؟ يف كّل ليلة
كنت تهبطن ثانيًة

اىل �سرداب املعبد ال�سّري
ذلك الكهف اخلا�س، االأّويل

حتت القّبة العمومية لعبادة االأب.
كنت طوال الليل

ُتطّلن غري واعيٍة
على ال�سْدع حيث ت�ستن�سقن النبوءة

م���ن  خمت���وٌم  ه���و  مب���ا  اإال  تنط���ق  ال  الت���ي 
النتائج.

اأع�ساٌء حقيقية ُتبرت،
دخاُن حمرقة امل�ست�سفى،

�سحاذون باأطراف جمدوعٍة يف كرنفال،
غرفة الغاز والفرن

حلرب الكامريا-
كّل هذا

كان البنيَة الت�سريحّية الإله نومك
بعينيه الزرقاوين- واالألكرتودات ال�ساهرة

دَغيِك يف �سَ
تهّييُء له"وليمة التكفري".

من كتاب خمتارات من �شعر تيد هيوز
ترجمة �شركون بول�ص

على هامش "رسائل عيد الميالد"

تيد هيوز والتكفير عن طريق الكلمات

عندما أصدر تيد هيوز 1930-1998 كتابه األخري"رسائل 

عيد امليالد"يف مطلع العام الحايل، مل يكن أحد 

يتوقع حدثًا بهذه الجسامة، له هذا الوقع املثري، وبهذه 

الرصاحة يف كشف أرسار عالقته بسيلفيا بالث، خصوصا 

ان هيوز عاش سنواته األخرية يف عزلة تكاد تكون شبه 

كاملة، مرّصًا عىل الصمت يف كل ما يتعلق بحياته، 

وتفاصيلها الحميمة. ومل يسبق لشاعر انكليزي آخر ان 

هز عامل األدب بهذه القوة وبهذا الحس"الفضائحي"منذ 

ان نرش اللورد بايرون ملحمته الشهرية"تشيلد هارولد"، 

يف سنة 1812.

هن���اك يف التاري���خ االأدب���ي، كم���ا يف غريه، م���ا ميكن اأن 
ن�سمي���ه اأ�ساط���ري اأدبي���ة تكون���ت نتيجة ظ���روف معينة، 
يختل���ط فيه���ا ال�سخ�س���ي واالأدب���ي، وق���د يطغ���ى االأول 
عل���ى الثاين غالبًا، اأو يزيح���ه اإىل حد كبري. ولعل املوت 
املاأ�س���اوي املبك���ر ل�سخ�سي���ة اأدبي���ة وفني���ة، خا�س���ة اإذا 
كان���ت �سحية، يلعب لعبته هنا، كم���ا ح�سل مع ال�ساعرة 
االأمريكي���ة �سيلفي���ا بالث، الت���ي ارتبط���ت بربيطانيا من 
خ���الل درا�سته���ا واإقامته���ا، واالأهم زواجها م���ن ال�ساعر 
الربيطاين ال�سهري تيد هيوز، ومن هنا بداأت اأ�سطورتها 

اخلا�سة، التي ال تزال تكرب وتكرب.
من���ذ انتحارها املفج���ع يف فرن غاز ع���ام 1963، ال تكف 
�سيلفي���ا ب���الث عن احل�س���ور، ويع���اد اإنت���اج ق�ستها من 
جدي���د. كل تفا�سي���ل ه���ذه الق�س���ة اال�ستثنائي���ة �سارت 
معروف���ة، وكن���ا نت�س���ور اأنه���ا انته���ت بعدم���ا ا�ستهلكت 
طوياًل، خا�سة مع موت تيد هيوز، �سريك بالث االآخر يف 
�سناعة االأ�سطورة. ومن املعروف اأي�سًا، اأن الرجل �سبع 
اتهام���ًا باأن���ه وراء انتحارها بخيانته لها م���ع �سديقتهما 
امل�سرتك���ة اآ�سي���ا ويفل، الت���ي انتحرت هي اأي�س���ًا بعد 6 
�سن���وات من انتحار بالث، وب�سكل اأك���رث ماأ�ساوية منها، 
اإذ قتلت طفلته���ا اأي�سًا، طفلة هيوز. ماذا كان يفعل هيوز 

بن�سائه؟
اآخ���ر ف�سل يف هذه الق�س���ة - االأ�سطورة التي ال تريد اأن 
تنتهي - ر�سائل من بالث مت اكت�سافها حديثًا، وخ�س�ست 
لها �سحيفة »الغارديان"الربيطانية �سفحة كاملة ن�سرت 
يف احل���ادي ع�سر م���ن هذا ال�سهر. وه���ي 9 ر�سائل كانت 

ب���الث قد بعثته���ا اإىل الدكت���ور راوث بانهاو�س، اأول من 
عاجله���ا يف الوالي���ات املتح���دة بعد حماولته���ا االنتحار 
للم���رة االأوىل ع���ام 1953. وهذه ه���ي الوثائق الوحيدة 
الت���ي ت���روي م���ا ج���رى يف ال�سه���ور االأخرية م���ن حياة 
ال�ساع���رة. وكان هي���وز ق���د م���زق دف���رت يومياته���ا بع���د 
انتحاره���ا؛ م���ربرًا ذل���ك بقول���ه: »لق���د مزقت���ه، اأو مزقت 
اأج���زاء منه الأنن���ي مل اأرد الأوالدي اأن يق���راأوه«. لكن اأين 
االأجزاء غ���ري املمزقة؟ ال اأحد ي���دري. وتتحدث بالث يف 
ه���ذه الر�سائ���ل عن العن���ف اجل�سدي ال���ذي كان ميار�سه 
هيوز �سدها، قبل وقت ق�سري من اإجها�س ابنهما الثاين 
ع���ام 1961، احل���دث ال���ذي اأ�سارت اإليه ب���الث يف بع�س 
ق�سائده���ا، كما ذكرت يف ر�سالة له���ا اأن هيوز قال لها اإنه 

»يريدها ميتة«.
هل كان هيوز وح�سًا حقًا؟ من املعروف، اأنه �سمت متامًا 
منذ انتحار ب���الث، ومل يرد على االتهامات املن�سبة عليه 
وخا�س���ة من املنظمات الن�سوية بكونه ال�سبب االأ�سا�سي 
وراء ذل���ك االنتح���ار، الذي م�س���ى عليه اأك���رث من ن�سف 
قرن... مل يقل �سيئًا، ما عدا مرات قليلة كان ي�سحح فيها 

هذه املعلومة اأو تلك.
ق�س���ى وقته متوحدًا م���ع الطبيعة، ب�س���كل �سبه �سويف، 
كم���ا كان دائم���ًا، وخا�سة من���ذ جمموعته »غ���راب«، التي 
اأطلقت �سهرته. لكنه فاجاأ اجلميع عام 1998 يف الذكرى 
اخلام�س���ة والثالثن النتحار بالث، وقبل اأ�سهر قليلة من 
موته، مبجموعته »ر�سائل عي���د امليالد"التي كر�سها لها. 
غطت هذه املجموعة، التي �سمت 88 ق�سيدة تقطر حزنًا 

وحبًا ورقة، على ق�ستهما احلزينة، ولو حلن، واكت�سف 
النا�س يف �سطورها اأي ح���ب كبري كان يكنه الرجل لتلك 

املراأة التي اختارت له حتى ا�سمه االأدبي، تيد.
لكن ج���اء ك�سف الر�سائ���ل الت�سع ليعيد الق�س���ة لبدايتها 
االأوىل، وليعي���د االأ�سئل���ة ذاته���ا. ه���ل كان هي���وز، وهو 
واحد من اأهم ال�سعراء الربيطانين يف القرن الع�سرين، 
و�ساعر البالط من 1984 حتى وفاته عام 1998، وح�سًا 
حق���ًا؟ ه���ل ميك���ن اأن يك���ون �ساع���ر مثل���ه، اأو اأي �ساعر، 
وح�سًا؟ اأما ُترانا، مرة اأخرى، اأمام ذلك االنف�سام املريع، 
الذي ميتلئ به التاريخ االأدبي، بن االإن�سان واملبدع؟ هل 

ن�سدق هيوز ال�ساعر، اأم هيوز االإن�سان؟

تيد هيوز... الشاعر أم الوحش؟

�شاعر راحل
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ترجمة وتعقيب: ياسين طه حافظ 

فوزي كريم 

ال�سعر احلديث مل يعدم الغنائيات العاطفية. ولكن ال�سعر 
امله���م والق�سائد ذات ال�ساأن امت���ازت مبا تثريه من ق�سايا 
اإن�سانية يحاول الفكر اأن ي�سري لها ويحاول الفن ال�سعري 
اأن يحمله���ا حمم���ال طيبا اإىل االخري���ن.. فمثلما نحن نقراأ 
�سع���رًا، نح���ن ننتب���ه ون���رى. تراك���م االألف���اظ والتعاب���ري 
االأنيق���ة ال ي�سنع���ان �سع���رًا مهما يحرتمه الزم���ن. ال�ساعر 
لي����س مهرجًا ولي�س خطيبًا. هو فن���ان متاأمل مهمته ك�سف 
جديد مم���ا هو ماألوف اأو طارئ. ه���ذه ق�سيدة تك�سف عن 
حمنة املفكر وهو اأمام احلدث اأو اأمام الالو�سوح. فال هو 
ي�ستطي���ع اأن يكف عن التفكري وال ه���و ي�ستطيع الو�سول 
اإىل حل. كما انه لي�س منقطعا عن التوا�سل االن�ساين لكي 
يبتع���د فال ي���رى. اذن هي حمنة �ساعر يفك���ر بنف�سه �سمن 
االفكار املحرية التي تقاطع���ت حتى �سارت يف احل�سارة 
م�ستبكة م���ع مغايراتها ومع م�سابهاتها. هي حالة م�سابهة 
هن���ا ال�سط���راب االأف���كار باجلن���ون. م�سكل���ة الف���رد وهو 
�ساعر، وهو واٍع ملا يجري ومفكر، م�سكلة اإن�سانية اأخرى 

يف ه���ذا اخل�س���م. فحن حت���دث اجلرمي���ة، وُيغطى وجه 
القتي���ل، ي�سعر، هو احلي، ب���ربودة املوت يف ج�سده! فهو 
اأما اأن تكون اجلرمية قد حلت عليه اأو ان املوت �سمله حن 
راأى اإن�سان���ا قد م���ات. يف هذه ال�سرب���ة االأخرية، احتفت 
الق�سي���دة باإن�ساني���ة عالي���ة مثلم���ا ات�سع اأفقه���ا ال�سعري. 
الق�سي���دة ذات اإيقاع ثقيل مما يحتاج���ه التفكري واملتابعة 
ال�سعب���ة. وهي يف اأ�سله���ا غري مقفاة ملزيد م���ن ال�سرامة 
واجل���د، �ساأن ق�سائد املجموعة كله���ا. وهي ق�سائد ق�سار 
من ه���ذا النم���ط و�سعها ال�ساع���ر على ل�س���ان طائر غريب 

ومفرت�س، اأي انه اختار �سبيهًا باالن�سان..

*1 عجلة كاترين عجلة م�سننة اراد بها بدء عمل معدته اأو 
توقفها، ا�سارة مل�سعى االن�سان اىل ما ي�سطاد وياأكل

تيد هيوز "واأنا اآٍت راأيت غابة"

 ترجمة وتعقيب: يا�سن طه حافظ

حيث تِقف االأ�سجار يف الطن
مت�سبثة اأغ�سانها يف ال�سماء، 

مثل متوح�سن األتِقطت لهم �سورة وهم يوؤدون طق�سا.

كانت الطيور ترق�س بن تلكم االأ�سجار، 
واحليوانات واحل�سرات توؤدي دورا، 

وحول اقدامها دارت الزهور.

مل يكن الزمن حا�سرا، فهم ال يتوقفون* اأبدا
وال يدعون �سيئا يتقادم
لون اىل جديد. وال ي�سِ

كل �سيء يتحرك دائما بحما�سة ثابتة.

كانوا ماأخوذين يف ن�سوة 

ما ا�ستطعت اأدخل بينهم، اأُالم�سهم 
او اقتطع �سيئا منهم، اأو اأقتطف زهورا.

لكني يف االأقل �ساأُرِبكهم.

الطيور كانت تطري و�سع اأجنحتها 
ولكنها، ري�سا وعيونا، ما �سهت

حلظة عن عملها.
واحليوانات مثلها، واإن جتنبتني.

كانت كلها تعمل بخطوات تقدي�س،
وهي يف األق فرائها ما توقفت.

عملها كما اأرى هو تطهرها املطلق
وطاعتها.

راأيتني اأقف مرجتفا يف فردو�س،
يف تقاطع طرق ال�سماء كلها.

يف احتفال االأديان.

لكن �سوتا اآخر، 
�سوت جر�ٍس مت�سقٍق حديده، 

اخرتق جمجمتي 
يدعوين الأُ�سلي 

الآكل حلما واأ�سرب دما.

هذه الق�سيدة، لب�ساطتها، تبدو كق�سيدة مكتوبة لالطفال، 
لوال هذه القفزة، اأو االنعطافة احلادة التي قلبت كل �سيء 
وو�سعتن���ا امام ا�س���كال ان�ساين �سعب وحم���ري. فقد كان 

احلديث عن جمموعة  ا�سجار wood �سادفته. 
جذور ه���ذه اال�سجار يف ار�س طيني���ة موحلة واغ�سانها 
العالية تبدو بعيدة تالم�س ال�سماء، واحليوان واحل�سرات 

والطيور بينها وحواليها.
يف كل ه���ذا مل تفتح الق�سيدة اأفق���ا وان بداأت متهد اىل ما 

بعدها بعبارة هنا وهناك.
ه���ذه املجموعة من احليوات يف دوامة فعل حمتدم ولذيذ 

دائم.
 زم���ان حياتها لي����س احلا�سر او املا�س���ي او اأي من �سيغ 

االأفعال. 
هي م�ستمرة احليوية واحلما�سة هي يف دميومة حا�سرة. 

هي تعي�س ح�سورا، اآنية دائمة.
هذا ما ا�ستوقف ال�ساعر، فراأى فيها ما يخالف حياته التي 

يكدرها املا�سي من طرف
 وامل���وت م���ن الط���رف االآخ���ر. ويف الوقت ال���ذي يجتذبه 
ه���ذا احلال العظي���م واالأبدي امل�ستم���ر للطبيعة وحيوانها 
ونباتها، والن�سوة الدائم���ة التي يحيون بها، اقول حينما 
يق���رتب ال�ساع���ر لذلك الع���امل ويري���د االنتماء الي���ه، ياأتي 
�سوت اآخر، يدعوه لي�سل���ي لغر�س اآخر، اأي لتقدي�س من 
ن���وع مغاي���ر، فينقطع عن ذل���ك الفهم وذل���ك املعنى ويعود 

حيوانا ب�سريا ياأكل حلما وي�سرب دما

اأقراأ يف خمتارات لل�ساعر االنكليزي تيد هيوز )1997-1930(. 
وال�ساع���ر هي���وز مث���اُر جدٍل بن حم���ب وُمبغ�س، وب���ن ُمعجب 
لفي���ا بالث عام 1956،  وُمنك���ر. تزوج م���ن ال�ساعرة االأمريكية �سِ

حتى انتحارها عام 1963.

 توقفُت عند اإحدى الق�سائد لعلة ما، و�سرت اأترجمها على هام�س 
الكتاب ترجمة حرفية، كما هي عادتي يف اأحيان كثرية. الطبيعة 
اجلهم���ة حا�س���رة يف الق�سيدة، �ساأن معظم �سع���ر هيوز. وكذلك 
اإرادة االن�س���ان الت���ي ال ُتقه���ر. ولك���ن الالف���ت يف الق�سي���دة اأنها 
تعر����س مل�سهد العبي كرة قدم يف حقل طلق، وحتت �سماء ملّبدة 
بالغي���وم، وممط���رة. ومل ُيعرف عن هيوز، ع���رب �سريته، حما�ٌس 
جتاه هذه اللعبة. ثم اأين، وكعادتي اأي�سًا يف تتبع الق�سيدة بن 
يدي النقاد، واجتهادات"التحليل"ال�سعري، الذي تتعر�س له كل 
ق�سي���دة اإنكليزية تقريب���ًا، حتى يف الكتب املدر�سي���ة )وهذا اأمر 
البد يثري ذعر الناقد العربي املخمور بنظريات ما بعد احلداثة(، 
فهم���ت �سيئ���ًا م���ن اأ�سراره���ا. فالالعب���ون يف �سه���ل ب���ن وديان، 
وفيه���م ن�سوٌة وم�سرات وهم يالحقون الكرة، بالرغم من عبو�س 
الطبيعة ومطرها، وهو اأمٌر يخّلف انطباعًا اإيجابيًا لدى القارئ. 
ولكن هناك دافع خفي لكتابة ق�سيدة كهذه لدى هيوز. اأحد النقاد 
ي�س���ري اإىل اأن احلرب���ن العامليتن كانت���ا منطلق���ًا مركزيًا لتطور 
هي���وز ك�ساعر. وهذا يقرتح اأن ثمة ظالاًل م���ن ماأ�ساة احلرب يف 
ه���ذه الق�سيدة. فاالأر�س املوحلة، والالعب���ون املنقوعون باملاء، 
وه���م يثبون، وعل���ى دراجاته���م الهوائية، ويحلق���ون يف االأفق، 
لي�سوا اإال جن���ودًا موتى ُيبعثون اأحياء، وينت�سرون بفعل"رياٍح 
من ثقوب نارية يف ال�سم���اء،"، ُم�ساءة من قبل"حمرقة ذهبية"، 

تلك التي"ترفع حافة ال�سحب، لتتفرج عليهم".

كرة قدم
بن الودياِن الغارقة، على ظهر التل العاري

رجاٌل باألوان الرايات
 يثبون، وتثُب كرُتهم الالهثة.

الكرُة املنتفخة تقفز، والرجال باالألوان البهيجة،
وكماِء ال�سنبور، يتدّفقون لنطحها.

الكرُة تندفع بعيدًا مع اجتاه الريح �����
وعلى اأثرها يثُب الرجال املطاط.   

الكرُة تقفز عاليًا وخارجًا وتعَلُق يف الريح
فوق خليج من روؤو�س االأ�سجار.

حينها يهتف اجلميع معًا، فرتتدُّ الكرُة املنتفخُة عائدًة.
رياٌح من ثقوٍب ناريٍة يف ال�سماء،

تتزاحُم على التالل وتن�سر حولهن العتمة
الإثارة الفزع. ال�سوُء املتوهج

خلَط زيوَته املجنونَة واأ�ساع الكاآبة.  
حينها حنى املطُر �سحَف ال�سحاب/ ال�سلب.

وب�َسعٍر ملت�سق ببع�س، خّو�س اجلميُع يف املاء
اإىل بركة المعة. و�سراخهم ارتفع عاليًا

اأقبل ناعمًا ورقيقًا، مغ�سواًل و�سعيدًا
بينما العامل االأحدب غرق متعرثًا

والوديان ازرّقت ب�سورة ال ميكن ت�سورها
حتت ُمنخف�ٍس اأطلنطي ����    

ولكن ذوي االأجنحة قفزوا، وبدراجاتهم حلقوا يف الهواء
حار�س املرمى طاف اأفقيًا

ومرة ثانية رفعت املحرقُة الذهبية
حافَة ال�سحب، للتفرج عليهم.

تيد هيوز.. كرة قدم

 ،)1998-1930( هي���وز  جيم����س  اإدوارد 
املع���روف با�سم )تي���د هيوز(، �ساع���ر وكاتب 
لالأطف���ال اإنكلي���زي، يعتربه النق���اد من اأعظم 
�سع���راء جيله. وكان"�ساع���ر البالط"من �سنة 

1984 وحتى وفاته.
يف كت���اب جم���ع )ر�سائ���ل تي���د هي���وز(، كتب 
ال�ساعر ر�سالة اإىل ابنته يف كيف تكون كاتًبا 
اأو كاتب���ة، ننقله���ا لكم برتجم���ة ح�سرية لدى 

�ساقية.
"طال���ع كتًبا جيدة، تكت�سب عباراٍت جيدة". 
هذا م���ا ن�سحت ب���ه ال�ساعرة )ج���ن كينون( 
الن�سائ���ح  )بع����س  كت���اب  م���ن  تبق���ى  فيم���ا 
ف���اإن كان  احلكيم���ة للكتاب���ة والعم���ل به���ا(. 
االأدب �س���رورٌي لتطوي���ر اأخالقن���ا كما اأعتقد 
)والت وايتم���ان( وتبني الق���راءة اإن�سانيتنا 
كم���ا اأك���د )ني���ل جيم���ان(، اإذًا فاالن�سجام مع 
فق���ط  لي�س���ت �سروري���ة  العب���ارات اجلي���دة 
لطريق���ة كتابتنا بل ه���ي مبثابة جوهر اإدراك 

�سخ�سياتنا.
لذل���ك اأ�س���ار ال�ساع���ر )تيد هي���وز( يف ر�سالة 
بديع���ة ُع���رث عليه���ا يف )ر�سائ���ل تي���د هيوز( 
يف مكتب���ة عامة، ين�س���ح بها ابنت���ه املراهقة 
)فري���دا(، وهي ب���ذات الدرجة الت���ي منحتنا 
ر�سالته املوؤثرة للغاية البنه عن تن�سئة الطفل 

الذي يف جوف كل اإن�سان.
اأ�سبحت )فريدا( ن�سف يتيمة يف عمر الثالثة 
عندم���ا ُتوفيت اأمها )�سيلفي���ا بالث( منتحرة، 
وُت���رك )هي���وز( لريعى هذي���ن الطفلن الذين 
كتب���ت )ب���الث( من اأجله���م كتب خا�س���ة بهم. 
وبع���د مي���الد )فري���دا( الثامن���ة ع�س���ر بوقت 
ق�س���ري – وكم���ا اأنه���ا كان���ت على �سف���ا كارثة 
فق���دان وظيفتها االأدبي���ة – �ساركها اأباها عن 
اأكرث االأ�سياء اأهمية والتي تعّلمها من )ت.�س 
اإليوت( وال اأقل من ذلك- عن ما الذي حتتاجه 

لت�سبح �ساعرًا.
يكتب هيوز:

قال يل )ت.�س اإليوت(:"هناك طريقة واحدة 
فق���ط ميكن لل�ساعر اأن يطور كتابته الواقعية 
م���ن خاللها – بغ����س النظر عن نق���ده لنف�سه 
وممار�ست���ه امل�ستم���رة وه���ذا يك���ون بقراءة 
�سع���ر غ���ريه ب�سوت ع���ايل- وال يه���م اإن كان 
يفهمه���ا اأو ال )وهذا يعني باأنها حتى لو كانت 
بلغ���ة اأخ���رى.( وما يه���م يف كل ه���ذا اأن تعّلم 

االأذن."
م���ا يهم اأن ت�سل �سوت���ك بنطاق الحمدود من 
االإيقاع والت�سل�سل اللفظي- ووحدها جتربة 
اأذن���ك الفعلية املمتدة ميكنه���ا اأن تخزن كل ما 
يوج���د يف جه���ازك الع�سبي وم���ا تبقى يعود 

على �سخ�سيتك وحياتك.
وُكتب���ت ر�سالة طويل���ة بعد ث���الث �سنوات– 
مناق�س���ًة ق�سائ���د اأري���ل والت���ي ن�س���رت بع���د 
وف���اة )بالث(- يعي���د فيها )هي���وز( مو�سوع 

ال�سخ�سية كمنبع للكتابة:
املوؤ�س���ر االأول النح���الل )تف���كك(–  الكاتب-
ه���ي ب���اأن تفتقد كتابت���ه اإىل الب�سم���ة املميزة 

ل�سخ�سيته وتفقد روحها الداخلية،
اأ�سبح���ت )فريدا( �ساع���رة م�سهورة ور�سامة 
وكاتب���ة كتب اأطفال بنف�سها وفيما بعد اأعادت 
ف���ن اأمها ال���ذي مل يكن معروف���ًا وعالوة على 
ذل���ك؛ ق�س���ت اأغل���ب �سبابه���ا يف الدف���اع ع���ن 
�سخ�سية اأباها اأم���ام التحليالت اال�ستعالئية 
الزائف���ة م���ن املتفرج���ن الذي���ن الم���وه عل���ى 

وفاة )ب���الث(. ويف الواقع قلة م���ن اأ�سحاب 
العالق���ات اخلا�س���ة اأ�سبحوا عر�س���ة ملا هو 
اأكرث ق�سوة وحمّط �سخرية عامة من )هيوز( 
و)ب���الث(- والت���ي ب���داأت عالقته���م بعا�سفة 
ع�س���ق وانتهت مباأ�س���اة -؛ اإذ اأ�سبحت عالقة 
)هيوز( ب�)بالث( حم���ّط الكثري من التكهنات 
اخلبيث���ة بعد موت )ب���الث(، مثلها مثل عالقة 
)األ���ربت اآين�ستاي���ن( وزوجت���ه االأوىل والتي 
دفن���ت اآراٌء كث���رية مت�سرع���ة وغ���ري مّطلع���ة 

حقيقَتها املختلفة قلياًل.
ون���دب )هي���وز( نف�س���ه اإذ كي���ف اأن الناقدين 
ا�ستغل���وا �سعره���ا"كاإذن ع���ام ليفت�س���وا ع���ن 

حياة عائلتها بخبث وحتليل نف�سي زائف".
وكم���ا ب���دى اأن ِكاَل الناقدي���ن وم���ن ي�سّم���ون 
باجلمه���ور ن�س���و ومازال���وا اأال اأح���د يعلم ما 
ال���ذي يح���دث ما ب���ن �سخ�س���ن- ناهيك عما 
بداخ���ل ال�سخ����س- واأي ح���ق يف التف�س���ري 
يخ����س م���ن يعي����س ه���ذا الواق���ع الداخل���ي 

اخلا�س وح�سب.

االول الطيــران  بعــد 

جلس��ت افكُر بأص��ل اختيارايت وكيف أتفه��م أفكارًا قالها س��واي إال اين 

مل أفك��ر بتوقف، أو برشوع، »عجل��ة كاترين« يف معديت رسيعًا تجاوزين 

النقاش وحني قلت »حضارة« بدأ يقرقع أصابعه ويتحّس. حني قلت جنون 

وثانية جنون وفوق كل يشء جنون، أخرج أحشاءه من جرح بشكل صليب. 

توقفُت أحاول أن أقول ش��يئًا لكنه بدأ يش��خر يف رصاع مع املوت وحلت 

الجرمية. حني غطوا وجهه، أنا رصت باردًا. 

 أمينة عبدالرحمن  

تيــد هيــوز وكيــف 
تكون كاتًبا؟

عن �شحيفة االحتاد االماراتية
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ترجمة/عبد العزيز الزم

يوسف يلدا

هيوز والعنف
تق���ول ب���الث يف الر�سائ���ل اإنه���ا عان���ت م���ن العنف 
املن���زيل من قبل زوجها، االأم���ر الذي اأثار من جديد 
مو�س���وع اإ�سطه���اد امل���راأة، الذي جعل م���ن بالث، 
الت���ي اإنتحرت بع���د اإنف�ساله���ا عن هي���وز، �سهيدة 
الق�سي���ة. ووفقًا الإحدى ه���ذه الر�سائ���ل، اأن هيوز 

كان قد �سرب زوجته قبل اإجها�سها بيومن.
اخليانة التي عّجلت من موتها

لك���ن، بعيدًا عن ه���ذا اجل���دال املثري، ال���ذي ي�سمل 
اأي�سًا حالة االإكتئاب الرهيبة التي كانت تعاين منها 
ال�ساعرة، والتي دفع���ت بها، يف نهاية املطاف، اإىل 
االإنتحار، اأن هذه الر�سائل الت�سع يف جمموعها، لها 
اأهمية كبرية يف ق�سية اللغ���ز الذي اأحاط ب�سيلفيا 
بالث، الأنه���ا تتناول الفرتة ما ب���ن العامن 1960 
و1963، الت���ي متثل تاأريخ وفاتها. وال توجد اأدلة 
كافية حول �سبب وفاتها يف هذه الفرتة، الأن هيوز 
كان قد اأتلف يوميات زوجته التي كتبتها يف اأيامها 
االأخ���رية، كو�سيل���ة ل�"حماية"اأطفالهم���ا. لذلك، قد 
تك���ون الر�سائل الت�سع اجلدي���دة ال�سهادة الوحيدة 
الت���ي كتبته���ا ب���الث م���ن دون اأن تخ�س���ع للرقابة. 
كم���ا توفر الر�سائل معلومات ع���ن اللحظات االأكرث 
معان���اة للزوج���ة، بعد اأن علمت بوج���ود عالقة بن 
هيوز وجارته���ا اآ�سيا ويفل. تلك املغامرة العاطفية 
الت���ي عّجلت من اإنهيار الزواج، بع���د مرور ثمانية 

اأ�سهر فقط على والدة نيكوال�س.

رسائل في مزاد للكتب
تع����ّد الر�سائ����ل الت�سع جزءًا م����ن اأر�سيف 
الباحثة الن�سوي����ة هرييت روزن�ستاين، 
والتي جمعتها لغر�س كتابة �سرية ذاتية 
لل�ساعرة االأمريكي����ة، والتي يف االأخري، 
مل تنت����ِه. وق����د مّت الك�س����ف ع����ن وج����ود 
الر�سائ����ل، بع����د اأن عر�سها بائ����ع للكتب 
القدمية بقيم����ة 820.000 يورو، باإ�سم 
كاتب����ة ال�س����رية. وح����ن علمت"�سمي����ث 
كولي����ج"، اجلامع����ة الت����ي در�س����ت فيه����ا 
اإرث  بحوزته����ا  يوج����د  والت����ي  ب����الث، 
االأخرية، قدمت طلب����ًا توؤكد فيه اأحقيتها 
يف �س����ّم الر�سائ����ل اإىل ممتل����كات بالث، 
بع����د اأن كان����ت الدكت����ورة روزن�ستاي����ن 
زودت اجلامعة بجميع الوثائق اخلا�سة 
بال�ساعرة. غري اأن روزن�ستاين اإّدعت اأن 
ه����ذه الر�سائ����ل كانت قد ح�سل����ت عليها، 
قب����ل اأن ت�سّل����م الطبيب����ة النف�سي����ة روث 
برينهاو�س الوثائ����ق املتعلقة بال�ساعرة 

االأمريكية، بوقٍت كثري.

إدعاءات عبثية
وعل���ى الرغ���م م���ن اأهميته���ا، �س���وف لن ت���رى هذه 
الر�سائل النور مل���دة طويلة. ومن ال�سعوبة مبكان 
اأن يتحق���ق ذل���ك، طامل���ا ال ت���زال فري���دا، اإبنة بالث 
وهي���وز، على قي���د احلياة، )�سقيقه���ا كان قد اإنتحر 
يف 2009(، نظ���رًا لوجود اإحتم���اٍل جدًا �سئيل الأن 
تواف���ق عل���ى ن�سره���ا. وح�سلت"الغارديان"اأي�سًا 
عل���ى ر�سال���ة بعثته���ا كارول اأوركارد، اأرمل���ة تي���د 
هي���وز، والتي توؤكد فيه���ا اأن اإدعاءات �سيلفيا بالث 
ب���اأن زوجها �سربها ما ه���ي"اإاّل اإدعاءات عبثية وال 

ميكن ت�سديقها ملن يعرف تيد عن كثب".

عن موقع ايالف االلكرتوين

تركز ق�سائده يف الكتابن االأولن )ال�سقر 
يف عا�سف���ة املط���ر( و )مهرج���ان اخل�سب( 
اأ�سا�س���ي عل���ى احليوي���ة  - 1960 ب�س���كل 
ميك���ن  ال  ال���ذي  الكائ���ن  لن���وع  اجل�سدي���ة 
جتاهل���ه. اإن عامل هيوز مفعم وب�سكل هائج 
باحليوان���ات ال�ساري���ة والعن���ف البدائ���ي 
مع حلظات اجلل���د االإن�ساين اخلارق، عامل 

دموي حتكمه الغريزة والنزوة، حيث:
ال مماطالت مرتاخية، اأو حماقات �سجرة،

ال حت�س���رات اأو هر�س على الراأ�س. ال �سيء 
�سوى احلما�سة و�سربات الطعن

يف حلظة �سارية.
تعي�س يف اأعمال هي���وز وفرة من الكائنات 
النم���ور  ال�سق���ور،  الع�سري���ة:  البهيمي���ة 
اال�ستوائي���ة، الببغاوات، اخليول، الذئاب، 
االأ�سم���اك الوح�سي���ة، البعو����س، الذب���اب، 
الدبب���ة،  الفئ���ران،  الق���ربات،  الق���رود، 
العناكب، ال�سرطانات، اخلنازير، الثريان، 
ثعالب امل���اء، الغربان - اإن هذه احليوانات 
تعي����س يف ع���امل هي���وز لي����س باعتباره���ا 
حم�س �سور زخرفي���ة اأو عبارات جمالية، 

بل باعتبارها رموزًا مركزية.
ن�س���اأ هي���وز وترب���ى يف تل���ك االأنح���اء من 
يف  �سكل���ت  الت���ي  بيني���ز(  )يورك�ساي���ر 
ثالثينيات واأربعيني���ات القرن قبل املا�سي 
)الق���رن التا�سع ع�سر - املرتج���م( نوعًا من 
االأ�سق���اع اخللفي���ة الفا�سل���ة ب���ن منطق���ة 
)وي�س���ت رايدنغ( الربي���ة الريفية ومنطقة 
مناج���م الفح���م - اإنها ب���ر طبيعي مياثل يف 
بع����س �سماته تخ���وم )توتينغهام م�ساير - 

دي���ر بي�ساير( حي���ث اأم�س���ى د. ه. لورن�س 
طفولت���ه. اإن التماث���ل احلي���وي يف جم���ال 
احلي���اة الريفية بين���ه وبن لورن����س لي�س 
ه���و ال�س���يء الوحيد ال���ذي يثري ب���ه هيوز 

ذكرياتنا حول لورن�س.
كتب )ادوين موير( يف درا�سته حول كتاب 
)ال�سق���ر يف عا�سف���ة املط���ر(: )اإن ال�س���ور 
الت���ي يخلقه���ا متتلك ذلك الن���وع من العنف 
املث���ري لالإعج���اب( وهو نف����س العنف الذي 
يظه���ر يف بي���ت �سع���ر كتب���ه )تين�سون( يف 
ق�سيدت���ه )م���ن الذك���رى( يقول في���ه: )هي 
طبيع���ة حمراء يف ال�سن واملخلب(. وتظهر 
احلياة الب�سرية اأي�سًا يف اأو�ساف الن�ساط 
اجل�سم���اين الوح�س���ي، وهن���اك ا�ستحواذ 
خا����س لقت���ال اخلن���ادق احلي���واين، الذي 
جرى يف احل���رب العاملي���ة االأوىل قد غطى 
الكتاب���ن االأولن، تل���ك احلرب الت���ي قاتل 

فيها والد هيوز واأعمامه.
وميك���ن النظ���ر للعدي���د م���ن ق�سائ���ده على 
اأنه���ا رموز للحياة الب�سري���ة، غري اأنها على 
العموم قد عربت عن نف�سها يف ذلك ال�سرب 
م���ن تدفقات القوة التي فيها يت�سبب الفرق 
بن املدجن وغري املدجن. واملثال املعروف 
جي���دًا على ذل���ك هو اإح���دى اأك���رث ق�سائده 
ظه���ورًا يف املجموع���ات ال�سعري���ة، وه���ي 
اإنه���ا توف���ر  للتاأم���ل(:  )الثعل���ب اخلا�س���ع 
�سورة خ�سبة لالأ�سل اجل�سماين والتاأثري 
اجل�سماين. فالثعلب يتح���ول اإىل ق�سيدة، 
والق�سي���دة ت�س���ري الثعل���ب، اإن���ه ح�س���ور 

يتقارب تدريجيًا:

على نحو متاألق، وب�سورة مركزة،
ت�سري نحو وظيفتها

حلن، وبجلب���ة الثعل���ب احل���ادة ال�ساخنة 
املفاجئة

تدخل ذلك الثقب املظلم من الدماغ.
النافذة ت�سري هادئة وبال جنوم؛ وال�ساعة 

تدق
وال�سفحة تطبع

الطاق���ة  تتح���ول  االأوىل  الق�سائ���د  يف 
اجل�سدي���ة يف بع����س االأحي���ان اإىل طاق���ة 
هائج���ة ومتنافرة؛ فهناك ثم���ة تنافر لفظي 
)على �سبي���ل املثال: يا له من �ساخب وعلى 

اأي �سيء / الف�ساءات ال�ساخبة للنار ت�سع 
ال�سياطن امل�سللة / اورجي وهو �سانا...( 
وهن���اك بيان متم���رد )البن���ادق يف مهادها، 
دم�س���ق، مزرقة، متوه���ج( لكن���ه يف اأماكن 
اأخرى ينجح يف تقدمي �سيء اأكرث اقت�سادًا 
باالإجمال، )خ�سنًا( ب�سكل مت�ساو، ولكن من 
دون االإف���راط يف الكتابة املنمقة املتخرثة. 
وتعترب ق�سيدتا )م���اأوى ال�سقر( و )مراأى 
خنزي���ر( مثالن جيدين لذل���ك، فاالأوىل هي 
منول���وج داخلي لل�سقر نف�س���ه متتلك ح�سًا 
�سريحًا خلطاب غري مزخرف وهي مالئمة 

جدًا للب�ساطة املتغطر�سة للمتكلم:
احلال املالئم لالأ�سجار البا�سقة؛

قدرة الهواء على احلمل واأ�سعة ال�سم�س
هي يف �ساحلي؛

وج���ه االأر����س متجه���ًا اإىل االأعل���ى يخ���دم 
حترياتي.

قدم���اي ت�سب���كان بق���وة عل���ى حل���م ال�سجر 
القا�سي

اإنهما ت�ستحوذان على اخللق الكلي
ذل���ك اخلل���ق الذي يول���د قدم���ي وكل ري�سة 

لدي:
االآن اأقب�س عليه بن قدمي

اأو اأحل���ق ب���ه اإىل االأع���ايل واأدور ب���ه عل���ى 
مهل..

ال�سم�س تقبع خلفي.
مل يتبدل �سيء منذ بداأت.
مل تاأذن عيناي باأي تغري.

�ساأوا�سل االحتفاظ بكل �سيء هكذا.
اأم���ا بالن�سب���ة للبح���ر فهن���اك الكث���ري من���ه 

باعتب���اره م���ادة الهي���وىل االأوىل اجلب���ارة 
وباعتباره اآكل الياب�سة املدمر. ففي ق�سيدة 
 Window البيرباخ(* )من كتاب هيوز(
والري���ح  واحلج���ر  البح���ر  يب���دو   )1967
وال�سج���ر جميعها واقع���ة يف قب�سة دوامة 

من التغري واخلراب:
*

حلظة اإثر حلظة، طورًا بعد طور
مل ينق�س اأي �سيء اأو يتطور

ولي�س هذا تنوع رديء اأو اختبار
ما هو اإال ما تقوم به املالئكة املحدقة

وفيه تنحني جميع النجوم
اإن ه���ذه احلرب ب���ن ال���زوال والبقاء، بن 
الن�س���وء وبن املعرك���ة الفا�سلة بن اخلري 
وال�س���ر ق���د مت التعبري عنها ب�س���كل متزايد 
يف �سي���غ ق���د تاأث���رت بال�سع���ر ال�سفاه���ي 
البدائ���ي لع���امل م���ا قب���ل الكتاب���ة. - الهنود 
احلم���ر واالأ�سكيمو - التي تبدو مثل الرقى 
والتعاوي���ذ ال�سوفي���ة. وتظه���ر مث���ل هذه 
املالم���ح وا�سحة ب�س���كل خا�س يف ق�سيدة 
)الغ���راب( الت���ي ن�سرها ع���ام 1970. فهذه 
الرتنيمة التي و�سف���ت من قبل ال�ساعر يف 
مطل���ع ظهورها عل���ى اإنها )مم���رات الأبيات 
ال�سع���ر من م���ا يتعن ت�سميت���ه باالأ�سطورة 
ال�سعبي���ة امللحمي���ة يف الثلث���ن االأول منها 
تقريب���ًا( كانت من���ذ البداية مث���رية للجدل. 
فبالن�سبة للبع����س كانت هي ق�سيدة رفيعة 
وعماًل من اأعمال املوهبة، بل اإن ال�سخ�سية 
املركزية فيها، الغ���رب نف�سه قد و�سف باأنه 
)بط���ل جدي���د( برغ���م اأن ه���ذا التعب���ري ق���د 

وفقًا لرسائل كانت مجهولة حتى اآلن

تيد هيوز أساء معاملة سيلفيا بالث
يف إحدى الرسائل التي بعثتها إىل طبيبتها النفسية، تتحدث الشاعرة األمريكية عن 

رضب تيد هيوز لها، قبل إجهاضها بيومني.
ظهرت مؤخرًا معلومات جديدة يف األوس��اط األدبية حول الزواج املدّمر، الذي 
جمع كاًل من الشاعر اإلنكليزي تيد هيوز )1930 – 1998(، والشاعرة األمريكية سيلفيا 
بالث )1932 – 1963(. فقد كش��فت صحيفة"الغارديان"الربيطانية عن وجود بعض 
الرس��ائل التي كان��ت قد بعثته��ا مؤلفة"الناقوس الزجاجي"إىل طبيبتها النفس��ية، 
الدكتورة روث برينهاوس، التي أرشفت عىل عالجها بعد محاولة اإلنتحار األوىل، 

ولتصبح يف النهاية صديقة جيدة للشاعرة.

يت�سمن معنى �ساخرًا، وقد كتب اآخرون عن 
)جل���وء هيوز الوا�س���ح املتعمد اإىل �سفات 
القب�س���ة اخلنزيري���ة البدائي���ة والعبارات 
اأحادي���ة املقطع املجه���دة( وع���ن )تكراراته 
املخ���درة امليكانيكية( ومهم���ا كان االإجماع 
يف الراأي فقد دخلت )الغراب( ب�سكل موؤكد 
الوعي اخلا�س بقراءة ال�سعر، وجرى على 
نطاق وا�سع تقليد اإ�سلوبها اأو اأ�ساليبها بل 
حتى حماكاتها ب�س���كل �ساخر وهذه اإ�سارة 

�سرامة اإىل اأن ثمة اأثر اأدبي قد )و�سل(.
يف الغراب �سخ�سيتان اأ�سا�سيتان - الغراب 
واالآلة. الغراب مرن وداهية ومراوغ، وهو 
موجود من اأجل اإنعا�س كل اأنواع الكوارث، 
اأما االآلة فهو �سريكه اأحيانًا، واأحيانًا اأخرى 
يك���ون خ�سمه اأو مناف�س���ه، وغالبًا ما يعرب 
عن ح�سور اإيجاب���ي، يوا�سل الرقاد بينما 

ينه�س الغراب ليمار�س اأحابيله املخيفة:

�سحك الغراب
\مزق الدودة � ابنة الله الوحيدة

ن�سفان يتلويان
****

ازدرد ن�سف الذيل ب�سكل رجل
مع الطرف اجلريح املتاأرجح

 ****
ازدرد ن�س���ف الراأ����س، الراأ����س اأواًل ب�سكل 

امراأة
وراح���ت تدب اإىل الداخل، اإىل العمق واإىل 

االأعلى
لتحدق عرب عينيه

داعي���ة ن�س���ف الذيل اإىل االلتح���اق العاجل 
ب�سرعة

فياله من وجع مم�س.

اإن النه���ج يف الغراب هو يف الغالب هكذا - 
�سل�سلة من االأو�ساف احلكائية غري املقيدة 
حل���وادث هزلي���ة ب�س���كل وح�س���ي )اأو ه���ي 
حم�س وح�سية ب�س���كل قا�س(. وهي بع�س 
االأحي���ان تتنوع مع تن���وع فهر�س التعاويذ 
اأو قائم���ة االأ�سئلة - الو�سائ���ل ال�سائعة يف 
ال�سعر ال�سفاهي الذي اأ�سرت اإليه - وهناك 
ب�س���ع مف���ردات رئي�سة مث���ل - اأ�س���ود، دم، 
حمطم، مطعون، �سرخ. من ال�سعب تفادي 
االنطباع باأن املرء يواجه اأ�سطورة عجيبة 

مثقلة باخللق واخلراب يف رزمة واحدة.
ويب���دو اأن تي���د هي���وز ق���د اتب���ع من���ذ ن�سر 
االآن  حت���ى  يتوا�س���الن  طريق���ن  الغ���راب 
)ت���ويف ال�ساع���ر ع���ام 1998 - املرتج���م(. 
اأحدهم���ا يف اجت���اه الت�سظ���ي االأك���رث �سدة 
امل�سم���اة  الق�سائ���د  �سل�سلت���ي  يف  ممث���اًل 
)بروميثيو�س ف���وق �سخرته( و )البقايا(. 
اأم���ا االجت���اه الثاين فرغم اإنه ق���دم على اإنه 
�سع���ر لالأطف���ال، اإال اإن���ه ميتل���ك كل التوق���د 
الذهن���ي احل���اد ال���ذي ات�سم���ت ب���ه اأعماله 
برغ���م  حل���واًل و�سط���ى  تق���دم  االأوىل، وال 
اأن هن���اك مت�س���ك اأ�سد يف ال�س���كل؛ وميكن 
العثور على ق�سائد من هذا النوع يف كتابه 

املعنون )اأغاين املو�سم(.

------------------
البيرباخ: قطع���ة مو�شيقية ع�شكرية اأو ماأمتية 
تع���زف عل���ى مزم���ار القري���ة يف ا�شكتلن���دة - 

املرتجم.
*يالحظ اإن املقتب����ص الذي اأورده الكاتب يف 
مقالته ال يعرب متامًا براأيي عن م�شمون عبارة 
)دوامة من التغري واخلراب( التي ذكرها على 

اأ�شا�ص اال�شت�شهاد به - املرتجم.

أنتوني ثويت

تيد هيوز شاعر من القرن العشرين

درج النقاد عىل اعتبار هيوز 

األكرث تأثريًا واألعظم ثقاًل 

يف الشعر اإلنجليزي منذ 

عقد الستينيات من القرن 

العرشين، فخالل العقد الذي 

شهد ظهور كتابة )الصقر يف 

عاصفة املطر( - 1957 اعترب 

هيوز أحد كالسيكيي زماننا، 

وأصبحت بعض كتبه تدرس 

يف املدارس - وهذا أعظم 

أشكال االستحسان العميل 

الذي ميكن أن يحلم بها شاعر 

وهو عىل قيد الحياة. كام إن 

دعاوى نقدية عريضة جدًا 

قد أطلقت بحق تيد هيوز، 

فهذا،أ. الفاريز عىل سبيل 

املثال قد دعاه ب�)الشاعر 

صاحب املكانة األوىل(.
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  فاطمة المحسن

ترجمة: عبد الخالق علي

تي���د هيوز الذي و�سفه النق���اد واالأكادمييون 
الق���رن  �سع���راء  ب���ن  اأهمي���ة  االأك���رث  باأن���ه 
الع�سرين، خليفة اأودن وتلك االأ�سماء الالمعة 

ل�سعراء االنكليزية العظام.
ر�سم تيد هيوز مالمح اجتاه �سعري يف حركة 
احي���اء اللغة والفولكلور وال���رتاث، فكان يف 
ا�سلوبيت���ه اخلا�س���ة وبن���اء جملت���ه وغنائية 
�س���وره وثرائها مبثابة الراعي واآخر حاملي 

اأختام لغة �سك�سبري.
اأ�سدر �سيف هذه ال�سنة كتابه االأخري"ر�سائل 
عي���د امليالد"وه���و ي�س���ارع ال�سرط���ان �سرًا، 
ف���كان حدث���ًا ثقافيًا غربيًا نفذت من���ه مئة األف 
�سابق���ة  يف  وحده���ا،  بريطاني���ا  يف  ن�سخ���ة 
جعل���ت النا�سرين ي�ستعي���دون ثقتهم بال�سعر 
يف زم���ن غري �سعري كما ي�سم���ى هذه االأيام. 
ويف الع���ام املن�سرم �سدر كتابه"حكايات من 
اأوفي���د"، وهو اإعادة ل�سغ���ل �ساعر الالتن يف 
الع�سق، اعتربه ناق���د �سحيفة"تاميز"مايكل 

هوفمان اأعظم اأعمال هذا القرن.
خامت���ة  ل���ه  لي�سم���ن  االأخ���ري  كتاب���ه  وج���اء 
�ساعف���ت جم���ده االأدب���ي وجم���د ق�س���ة حب���ه 
املج���روح م���ع ال�ساع���رة االأمريكي���ة �سيلفي���ا 
بالث التي ماتت منتحرة يف العام 1963 اأثر 
هج���ره لها م���ع طفليها منه فري���دا ونيكال�س. 
الكتاب ق�سائد حب موجه���ة اإليها بعد خم�سة 
وثالث���ن عام���ًا م���ن ال�سمت، تعر����س خاللها 
لهج���وم منظ���م �سنت���ه علي���ه داعي���ات حقوق 
امل���راأة، وكاتبات االأدب الن�سوي يف بريطانيا 
واأم���ريكا، اللوات���ي اأ�سدرن �س���رية بالث يف 
جمموع���ة م���ن الكت���ب تتف���اوت يف اأهميته���ا 
ب���ن احلكاي���ات الرثائي���ة واالأعم���ال االأدبي���ة 
النا�سج���ة... وكلها تتعر�س حلياة و�ساعرية 
�سيلفي���ا بالث التي تعترب من �سناع الق�سيدة 
اجلدي���دة يف اأم���ريكا ال�ستينات. وب���دا االأمر 
مع انتح���ار زوجته الثانية اأ�سي���ا ويفل وكاأن 
الق���در يع���ده ل���دور ال�سيط���ان ال���ذي تلب�س���ه 
ه���و باإرادت���ه اأو من دونه���ا يف تورية �سعرية 
�سجلت له �سوتًا متميزًا مطلع ال�سبعينات يف 
ديوان"الغراب"الذي عرفناه نحن العرب قبل 

كل اأعماله.
يه���دي تي���د هي���وز كتاب���ه االأخ���ري اإليه���ا، اإىل 
�سيلفيا بالث"انه���ا حكاية وح�سب، ق�ستك... 
ق�ست���ي". ف���كان اأن اأكم���ل م���ا تبقى م���ن هذه 

احلكاية - ال�سر يف رقدته االأخرية.

صياد اللغة واألفكار
اآب   17 يف  هي���وز  جيم����س  ادوارد  ول���د 
اغ�سط�س 1930 يف مدين���ة �سغرية تتوارى 
خل���ف ت�سمي���ة موحية"ميثولرويد"يف غرب 
يورك�ساي���ر �سمال انكل���رتا. وعلى امتداد تلك 
الودي���ان والت���الل الت���ي جابها هي���وز �سيادًا 
و�ساع���رًا، كتب ايقاعاته االأوىل منذ ال�سابعة. 
فكان اأخوه الذي يكربه بع�سر �سنوات يقوده 
يف رح���الت �سي���د يومي���ة ت�سبع فيه���ا بثقافة 

الطبيع���ة وع�سقها، فاأ�سبح مو�سوعة ال تتعب 
م���ن احلديث ع���ن احليوانات والطي���ور، كما 
كتبت �سيلفي���ا بالث اإىل اأمها م���رة."كان حلم 
اأخ���ي ي�سكنني"، وحلم اأخي���ه اأن ي�سبح اأمهر 
�سي���اد يف كل وهاد يورك�ساير، اأو يذهب اإىل 
افريقي���ا يف مغامرة �سيد خط���رية. �سيطرت 
ليكت���ب  خيال���ه  عل���ى  يورك�ساي���ر  �سخ���ور 
مرة:"انني انظر اإليها م���ن هنا لتبدو كبوابة 
اإىل احلري���ة، خلفها جن���وب انكلرتا ثم العامل 

باأكمله".
در����س هي���وز يف كام���ربدج االأدب ث���م حتول 
اإىل  م�ستجيب���ًا  االنرثبولوجي���ا،  اإىل  عن���ه 
نزع���ة معرفية عميقة و�سم���ت �سعره و�سريته 
ال�سخ�سي���ة، وجعلت���ه م���ن دار�س���ي الديانات 
البدائي���ة والقدمي���ة. ف���كان م�سح���ورًا مببداأ 
حلولي���ة  يف  عن���ده  ويتج�س���د  االرواحي���ة، 
واالأنه���ار  وال�سخ���ور  االأ�سي���اء  يف  االرواح 
واالأ�سج���ار، تل���ك االرواحي���ة الت���ي �سعر باأن 
له���ا الق���درة عل���ى ترميم اخل���راب ال���ذي دمر 
م�سه���د طفولت���ه، ب���ل م�سه���د احلي���اة الغربية 
باأكمل���ه. واعت���رب من بن الكّت���اب املعا�سرين 
اأكرثهم انتق���ادًا للح�سارة الغربي���ة والنزعة 
العقالني���ة النفعي���ة، وهو من ب���ن من توجه 
يف ح�سه الالذع وفكاهته ال�سوداء بالنقد اإىل 
كل مظاهرها. وكان يف اجتاهه اإىل الت�سوف 
وميله اإىل امليتافيزيقيا اأكرث انت�سابًا اإىل وليم 

بليك واإىل د. ه�. لوران�س وو. ب. ييت�س.
كت���ب الكث���ري عن تي���د هي���وز باعتب���اره اآخر 
من حاف���ظ على اللغ���ة الكال�سيكي���ة، وُعد من 
ب���ن اأف�سل من متثل ال���رتاث يف عمله. ولعل 
فهم���ه ال���رتاث يف مف�س���ل ح�سا�س م���ن عمله 
ي�س���ل اإىل م�ست���وى م���ن التمثل ال���ذي جعله 
النقي����س وال���وارث الأف�س���ل تقالي���ده.  من���ه 
ب���ل هو م���ن اأكرث ال�سع���راء االنكليز نق���دًا له. 
ويت�س���اءل يف معر�س حديث���ه عن:"هل لدينا 
حق���ًا ذل���ك ال���رتاث ال�سع���ري العري���ق ال���ذي 
يتحدثون عنه وعن اأربابه العظام املقد�سن؟ 
يق�سد هن���ا وردزورث وكولردج، يف ظني ان 
بع�سه���م ال يرق���ى اإىل م���ا اأ�سفوه عل���ى ا�سمه 
م���ن عظم���ة، ولكنه���م فر�س���وا رقابته���م على 
�سلوك ال�سعراء ال�سب���اب وعلى اأذواق القراء 
قبل كل �س���يء... اإىل اأن ج���اء اليوت وباوند 
لتح���دي ه���ذا ال���رتاث، ولكنهم���ا عج���زا ع���ن 
حتطي���م ا�سطورت���ه، ول�ست على يق���ن اأ�ساًل 
اإن كان���ا حوراه بع�س ال�سيء! روبرت كريفز 
هو الذي فت���ح وعينا على انغالق هذا الرتاث 
املحا�س���رات  م���ن  �سل�سل���ة  يف  وحمدوديت���ه 
التي األقاه���ا يف كامربدج مطلع اخلم�سينات، 
والت���ي حاولت تطهري الرتاث م���ن هراطقته، 
م���ن وردزورث ال�سيئ ومن االأغراب!: اليوت 
وباوند، واأظن باأنه اثر كثريًا حتى على اأودن 
الذي اأبدى اعجابًا به. ولكن جاءت ال�ستينات 
لتبداأ مرحل���ة �سعرية جديدة غالب���ًا ما تربطه 
مبوجة اخلناف�س الغنائية التي هزت اململكة. 
ولك���ن الواق���ع ان طالئ���ع تل���ك املوج���ة بداأت 

قبله���م، وكان���ت �سيلفي���ا ب���الث جتاوب���ت مع 
تل���ك الن���ذر االأوىل يف ديوانها"اريل"قبل اأن 
ت�سم���ع باخلناف�س. �سهد ع���امل ال�سعر حدثن 
متزامن���ن يف ذل���ك احلن: يقظ���ة الوعي بن 
�سع���راء الع���امل ال�سيوع���ي املغل���ق، وظه���ور 
�سع���راء البيتنك�س الذي ترب���ع اأالن غن�سربغ 
على قم���ة موجتهم. ولعل انفج���ار با�سرتناك 
يف نهاي���ة اخلم�سين���ات وموج���ة الرتجم���ات 
التي كانت برعاية بيل مروين من اأهم ما رفد 

اللغ���ة وال�سع���ر االنكليزي باحلي���اة، فظفرنا 
باأوىل الرتجمات لهوالب وزبيغنيو هربرت. 
وت�سابق���ت دور الن�سر، ويف املقدمة منها"دار 
بنغوي���ن"، يف طبع الرتجمات ال�سعرية التي 
انت�سرت بن ال�سباب الربيطاين لتخلق ذائقة 
جديدة تعزف عن اعتب���ار الرتاث الربيطاين 

مكتماًل بذاته ومبجده".
اإن ق���ول هي���وز ه���ذا يع���زز الت�س���ور بالثق���ة 
الت���ي اأوالها النقاد لعمله م���ع الرتاث اللغوي 

تل���ك  االنكلي���زي،  ال�سع���ر  يف  واملو�سيق���ى 
الت���ي ح���اول فيه���ا ان يجع���ل من �سغل���ه مادة 
حتمل وجهيه���ا امل�سرقن االحي���اء واحلداثة 
مع���ًا. وكان �سع���ر هيوز خ���الل اخلم�سينات، 
مب���ا يحف���ل به م���ن �سخري���ة مرة م���ن الرتاث 
امل�سيح���ي الذي ي�ستلهمه واحل�سارة الغربية 
الت���ي يطمح اإىل جتاوز عيوبها، ميثل النزعة 
امل�س���ادة ل�سع���راء م���ا بع���د احل���رب الثاني���ة 
الربيطاني���ن الذي���ن اأظهروا اعجاب���ًا بالذات 
وبالزعي���م  اخلال�س���ة  االنكليزي���ة  الوطني���ة 
اخلطي���ب ال���ذي يق���ود اجلماه���ري، وموج���ة 
القادة الذين زادتهم انت�ساراتهم على النازية 
غ���رورًا واميانًا فارغًا بقدراته���م اخلارقة من 

ت�سر�سل حتى �ستالن وترومان وغريهم.
كان ن�ساط���ه يف كتاب���ة ال�سع���ر وامل�سرحيات 
والتمثيلي���ات االذاعي���ة وحما�سرات���ه ح���ول 
اأدب االأطف���ال، اإ�ساف���ة اإىل كتابته جمموعات 
�سعري���ة له���م وغريها م���ن النتاج���ات، جعلت 
موا�سيع���ه م���ن ال�سع���ة والتنوع م���ا ال ميكن 
ح�سره���ا يف م�س���ار واحد. ويوؤك���د النقاد اأن 
اأعمال���ه تركت اأث���رًا يف جمموعة م���ن �سعراء 
مرحلت���ه م���ن �سيمو����س هين���ي احلائ���ز على 
نوبل، حت���ى اآر. �س. توما�س الذي يعترب من 
�سع���راء بريطاني���ا املعا�سرين الكب���ار. ومنذ 
اأول دي���وان له"العقاب يف املطر"1957 الذي 
طبعت���ه �سيلفي���ا ب���الث بيدها وو�سع���ت عليه 
ا�سم���ه الذي اختارته تي���د واأر�سلته اإىل اأ�سهر 
دارين للن�س���ر يف انكلرتا واأم���ريكا، واأعماله 
تلق���ى االعجاب يف كل م���كان. فكان من ح�سن 
حظ���ه ان ي�سب���ح حم���رر اأو فاح����س ديوانه 
االأول ت. �س. اإلي���وت الذي توقع له م�ستقباًل 
طيب���ًا. كما ح���از على جائ���زة ال�سعر من جلنة 
كان يقوده���ا اأودن. وم���ع تاأث���ر ه���ذا الديوان 
بعدد من ال�سعراء املعروفن، هوبكنز واأودن 
وكريف���ز، فقد كان بداية واثقة واأ�سيلة مكنته 
ك�س���اب م���ن اأن يلقى الرعاي���ة يف فرتة مبكرة 

من عمره االأدبي.
يف الع���ام 1960 اأ�س���در جمموعت���ه الثاني���ة 
وفي���ه   Lupercal اخل�س���ب"  "مهرج���ان 
يقرتب من ع���امل احليوان���ات ومنطقها اأكرث. 
واأ�سبح بعد هذا اال�سدار يعرف ك�ساعر متميز 
م���ن بن جيل م���ا بعد احل���رب الثاني���ة، ونال 
جائزة �سومر�ست موم يف العام نف�سه. وبن 

بالذك���ر"ودوو"1967  اجلدي���رة  ا�سدارات���ه 
بع���د وف���اة �سيلفي���ا ب���الث، واأظهر في���ه نزعة 
اإىل فتن���ة الغرابة ال�ساذة مع التوحد والعزلة 
واخليال املت�سائم، م�ستعينًا بالفولكلور الذي 
اأ�سب���ح اأح���د اأهم مع���امل �سع���ره. ويف 1970 
اأ�س���در كتابه"حياة الغ���راب واأغانيه"يف 66 
اأغني���ة جع���ل منها م���ا ي�سبه امللحم���ة عن هذا 
الطائ���ر م�ستعين���ًا بال���رتاث امل�سيح���ي ولغ���ة 
االأناجي���ل يف �سياغ���ة فك���رة اخل���ري وال�سر، 
الظالم والنور، االأمر ال���ذي دفع بع�س نقاده 
اإىل احلديث عن نزعاته املانوية يف تبني تلك 

الثنائية يف ا�ستبطان النف�س.
وتدلن���ا �س���رية هي���وز اإىل ولع���ه بالفولكلور 
وامليثولوجيا ال�سرقية، وكان يف رحلة نظمها 
املرك���ز العاملي للم�سرح اإىل اإي���ران، وله �سلة 
م���ع املخ���رج واملوؤل���ف امل�سرحي بي���رت بروك 
ال���ذي قدم"منط���ق الطري"للعط���ار، وحظ���ي 
املثن���وي جل���الل الدي���ن الروم���ي باهتمام���ه 
اإىل الي���وم. ويف حدي���ث لهي���وز يتاب���ع في���ه 
تك���ون الفكرة لدى الفنان من���ذ حلظة ت�سكلها 
كنطف���ه يف الوج���دان واإىل ان تكتم���ل، يوؤكد 
على مب���داأ احلوار يف ن�س���ه وتق�سيم اخليال 
ب���ن جمموع���ة م���ن ال�سخ�سي���ات املفرت�سة، 
�سخ�سي���ات ال���ذات املن�سط���رة عل���ى بع�سها، 
ويف و�سف���ه للبح���ث يف املنطوي���ات العميقة 
للنف�س يقول:"و�سف املعلم ال�سويف العظيم 
ابن عربي الطريقة االأ�سيا�سة للتقدم الروحي 
كم���ا لو اأن���ه حوار ج���واين م���ع ال�سخ�سيات 
الكائن���ة وراء م���ا تعت���ربه ح���دودك الذاتي���ة، 
لتحم���ل ه���ذه ال�سخ�سي���ات عل���ى اأن تقول لك 
م���ا ال تع���رف اأو اأن تخ���ربك عم���ا ال ت�ستطيع 
بي�سر و�سهول���ة اأن تدركه". واحلال ان متثل 
منطق احليوان وا�ستخ���دام الطري كقناع يف 

�سغ���ل هيوز يلتقيان مع تل���ك النزعة ال�سرقية 
يف ا�ستنط���اق احلي���وان كتورية ين���وب فيها 
ع���ن ال�سوت االإن�ساين ومين���ح الكاتب حرية 
اأو�س���ع يف تورياته. وما كان لتيد هيوز وهو 
مياه���ي �سوت���ه م���ع �س���وت الغ���راب، اإال اأن 
ينقب عن ح���دود العنف والق�س���وة يف الذات 
يف  االأث���رية  مو�سوعت���ه  وه���ي  االإن�ساني���ة، 

اأعماله االأوىل.
تاب���ع هي���وز ن�س���ر الكث���ري م���ن اأعمال���ه التي 
اأ�س���در  اأن  اإىل  م�ستوياته���ا  يف  تتف���اوت 
ال���ذي ر�سح���ه لي�سب���ح  كتاب"النه���ر"1983 
�ساع���ر الب���الط، وه���ي مهم���ة اعتربه���ا هيوز 
ا�ستكم���ااًل ل���دور ال�ساع���ر يف �سلط���ة القبيل���ة 
الت���ي تتح���ول اإىل �س���رف وطني بع���د تطور 
ال�س���دد ال  ه���ذا  املجتمع���ات. وق�سائ���ده يف 
ت�س���ري اإىل قيم���ة يوؤمن به���ا حق���ًا ك�ساعر، بل 
تدل���ل عل���ى من�س���ب ر�سم���ي يف تقلي���د اأقرب 
الع���ام  ويف  جميل���ة.  فولكلوري���ة  ل�سعائ���ر 
1987 اأ�سدر"اأزه���ار وح�سرات"ثم"مراقب���ة 
الذائب"1991 يف عودة اإىل عامل الطبيعة... 
اإىل اأن ق���دم نف�س���ه يف"حكاي���ات اأوفيد"ث���م 
ق�سائ���د احلب الت���ي اأخفاها اأك���رث من ثالثن 
عام���ًا، ولي�س بن اأيدينا م���ا ي�سري اإىل تاريخ 
كتابته���ا ولك���ن ن�سج تل���ك الق�سائ���د وقوتها 
يدل���الن عل���ى اأن �س���ربه على ق���ول كلمته يف 
انتح���ار �سيلفيا بالث وحبهم���ا العا�سف كان 
يخت���زن تلك امل�ساعر التي مل يدركها اإال عندما 
داهم���ه العم���ر واأنذره امل���وت باالنتهاء. ويف 
حديث���ه الغا�س���ب م���ع ناق���دة ارادت ان تكتب 
�س���رية بالث، ق���ال:"اإن علي���ك اأن تكتبيها بعد 
اأن متوتي". وق���د حقق هذا االأمر عندما ن�سر 

عمله بعد اأن تاأكد اأنه على حافة املوت.
ب���الث  ع���ن ق�سي���دة �سيلفي���ا  حت���دث هي���وز 
باعتباره���ا م���ن موؤ�س�س���ات موجة م���ا ي�سمى 
�سع���ر االعرتاف والب���وح يف الغ���رب، موؤكدًا 
عل���ى اأنه لي�س هناك من �سعر عميق يف العامل 
ال يخلو من ه���ذه ال�سمة"احلاج���ة اإىل اخفاء 
ال�سر واالعرتاف به جتع���ل ال�سعر �ساعريًا"، 
واإن كان ن�سه���ا ه���و ن����س احلي���اة اليومي���ة 
تو�س���ل  ح���ن  يف  الروحي���ة.  وان�سغاالته���ا 
ه���و اإىل ق�سي���دة االع���رتاف ع���رب موروثات 
امليتولوجيا والفولكل���ور، وا�ستخدم الغراب 
قناع���ًا خالل اأكرث مراحل عمره ماأ�سوية، لكي 
يتق�س���ى ق���وى ال�سر الكامن���ة يف الكون ويف 
ال���ذات الب�سرية ب�سكل ق���دري كما يف املالحم 
االغريقية. بيد اأن���ه �سنع من اللغة، يف كتابه 
االأخري، م���ا يوازي الطق�����س اال�س��طوري يف 
غمو�س تخومه وانغالق اأفكاره على األغاز ال 
تدركه���ا الكلمات اإال بعد اأن ترتقي اإىل املعرفة 
االأ�سد وعورة. ويف تلك املواجهة التي اأعادت 
التاري���خ م���ن اأول���ه، بين���ه وب���ن ب���الث، كان 
االعرتاف املتب���ادل يفلت خارجهما اإىل حدود 

اخللود االبداعي.

عن جريدة الريا�ص

 يع���ود تي���د هيوز، ال���ذي ت���ويف ع���ام 1998، اإىل ال�س���دارة  مرة 
اأخ���رى، هن���اك �س���يء م���ا يح���دث لل�ساع���ر تيد هي���وز، لي����س فقط 
كون���ه عل���ى و�س���ك ان يو�س���ع يف زاوي���ة ال�سع���راء، و اإمن���ا االأمر 
يتعلق"باأ�سطورته"ك�ساع���ر باملعنى االأو�سع، عندما ميوت االأدباء 

– �سغارا  ام  كانوا  – كبارا 
فاأنه���م عادة م���ا يقبعون يف قبورهم م���ع  اأعمالهم عل���ى مدى جيل 
كام���ل، ثم جت���ري اعادة تقييمه���م بعد موته���م، ثم تت���وىل ذريتهم 
�سوؤونه���م، او ان الكث���ري منهم يدخ���ل عامل الن�سيان، هن���اك م�ساألة 
مماثل���ة مع غراه���ام غرين، فاأنك ال جتد موؤلفات���ه يف املكتبات على 
مدى اخلم�سة ع�سر عاما التي اعقبت وفاته يف عام 1991، مع ذلك 
فقد جرت اإعادة اكت�ساف اأعماله موؤخرًا، و يبدو غرين االآن �سوتا 
مهم���ا من القرن الع�سرين، رمبا يكون قد عانى من االهمال كرجل، 
لكن���ه حي كروائي انكلي���زي كبري، اما تيد هي���وز فانه يختلف عن 
غري���ن، اذ كانت حيات���ه لفرتة طويلة مادة لل�سينم���ا و لال�سطورة، 
من���ذ وف���اة )�سيلفي���ا ب���الث( ع���ام 1963، و قيام���ه الحق���ًا باتالف 
جريدته���ا االأخرية،تف���ّرغ  هي���وز – مث���ل بروميثيو����س -  مرتقبا 
النق���د االكادمي���ي و الن�س���وي ليق�سم قلبه و كب���ده  يف عام 1984 
اتخ���ذت م�سريته املهنية م�سلكا وديعا عن���د تتويجه باأكليل ال�سعر 
بع���د )بجيمان(، يقال ان جالل���ة امللكة كانت منجذب���ة اليه بقوة و 
كانت حتب ان تناق�س مع �ساعر بالطها موا�سيع مثل �سيد ال�سمك 
و اخلي���ول و الكالب، و يبدو ان م�سريت���ه االأدبية قد �سارت وراء 
ظه���ره و انغلقت مبجلدات مث���ل )ال�سقر حتت املطر( و )الغراب و 

مدينة الرباري(. 
بع���د فرتة طويلة م���ن ال�سكون و يف اأحد االي���ام يدخل هيوز على 
النا�س���ر و ه���و يحم���ل الق�سائد املعروف���ة ب� )ر�سائل عي���د امليالد(، 
م���ن الن���ادر ان نرى جمموع���ة �سعرية واح���دة تب���ّدل �سمعة كاتب 
به���ذا ال�س���كل، اأخ���ريا ك�س���ف هي���وز ع���ن جراح���ه و ب���داأ يخاطب 
التعقي���دات املاأ�ساوي���ة يف م�ساألة �سيلفي���ا، كان اجلميع مبتهجن، 
يف ال���ذوق االأدبي لع���ام 1998 اأ�سبحت )ر�سائل عي���د امليالد( من 
اأخب���ار ال�سفحات االأوىل و حقق���ت اأعلى املبيعات، و اأخريا تعالت 

ال�سيحات املطالبة بفوزها باجلائزة، 
يف نف����س الع���ام، و قب���ل ان يتذوق طعم رد االعتب���ار، تويف هيوز 
ب�س���كل مفاجئ نتيجة التعقيدات التي اأحاطت بعالجه من �سرطان 
القول���ون، خ���الل مرا�سيم تاأبين���ه، عرّب �سديق���ه )�سيمو�س هيني( 
ع���ن احلب الذي يكن���ه الكثريون لهذا املتوج باأكلي���ل ال�سعر :"كان 
دعام���ة م���ن الرقة و الق���وة، و قو�سا مير من حتت���ه ال�سعراء  و هم 
ي�سع���رون باالأمان"و كما ق���ال �سك�سبري"كانت قواه املبدعة التزال 
تكرب كالهالل"، ثم تبعت  ذلك مرا�سيم فخمة، و مازال �سدى قراءة 
هي���وز امل�سجلة"التخ�س���ى بعد الي���وم ح���رارة ال�سم�س"يرتدد من 

كنائ�س وي�ستمن�سرت، كمقدمة منا�سبة،اإىل برزخ املوت.  
لق���د حتررت ظلمات هي���وز، و ا�ستمرت �سهرت���ه بال�سعود، ولي�س 
ه���ذا فق���ط، اذ انه يب���دو االآن، اأكرث من اأي وق���ت م�سى، واحدا من 

عمالق���ة االأدب االنكليزي يف الق���رن الع�سرين، كان ن�سر مرا�سالته 
يف حياته نقطة حتّول تك�سف بعدا جديدا من احلكمة و االنك�ساف 
ممزوج���ة بقدرة حتّمل للمعان���اة و ب�سرب يورك�ساي���ر، كان هيوز 
دائم���ا كاتب���ا مبدع���ا  للر�سائل و ميتل���ك اأ�سابع ال ميك���ن ن�سيانها، 
و ق���د �ساع���دت طبع���ة الر�سائ���ل التي ن�سره���ا كري�ستوف���ر ريد يف 
تعجي���ل عملية اعادة التقييم، حت���ت الكا�سف، كانت هناك اإ�سافات 
اخ���رى ل�سورة الفن���ان يف �سبابه، ت�ساه���م يف االح�سا�س اجلديد 
باأهميت���ه، يف عام 2،،9 ن�س���ر )جيم دونر( – اأح���د اأ�سدقاء الفنان 
– كت���اب )تيم���ي القوي( و هو كتاب لالطفال كان هيوز قد كتبه 
يف اخلم�سين���ات عندم���ا كان ي�سارك غرفًة عل���ى حافة بلومزبريي 
م���ع ال�ساب بيرت اأوتول و اآخرين، هذه الطبعة كانت ت�سم ذكريات 
ع���ن  تي���د و �سيلفي���ا و ت�سري اىل �س���ورة خمتلفة ع���ن اال�سطورة، 
يف ال�سه���ر املا�سي جرى اإرفاق هذا الن����س الذي ال يقدر بثمن مع 
ذك���رى ا�ستثنائية – ذكري��������ات تيد هيوز 1952 – 1963 من قبل 
�سديق���ه يف جامع��������ة كامربدج )دانييل ه���وز(و هي طبعة بغالف 

ورقي رائع قام بت�سميمها امل�سمم املعا�سر ريت�سارد هوليز، 
ب�سبب"�سورت���ه  ثلب���ت  ق���د  هي���وز  باأن"�سخ�سي���ة  ه���وز  يعتق���د 
املعوّجة"املاأخ���وذة م���ن ر�سائ���ل و �سح���ف �سيلفي���ا، بالن�سب���ة له، 
يعترب هي���وز �سخ�سًا متحم�سًا رومان�سي���ًا، طالب جامعي"يرتدي 
البنطل���ون ال�سويف الرم���ادي و ال�سرتة القطني���ة ال�سوداء"، هذا 
املقط���ع املغاي����س �سيجعل اأي معج���ب بهيوز يفقد �س���ربه ب�سبب 
ال�س���رية الن�س���از الت���ي كتبها)جوناثان بي���ت(، ر�سائ���ل، ذكريات، 

اح�سا�س متجدد باأهمية ال�ساعر : الوقت قد حان حلياة هيوز.
الب���د ان يك���ون ذل���ك جناحا ل� )الرك���ن( يف اوك�سف���ورد، يف العامل 
امل�ساك����س لل�سع���ر االنكليزي ال يوجد هناك �س���يء م�سّلم ب�سحته، 
التناف����س املبا�س���ر على لقب اأ�ست���اذ اوك�������سف���ورد يف ال�سعر بي���ن 
)جيوف���ري هي���ل( و طبيب االع�س���اب )�سن هالدي���ن( �سار معقدا 
ب�سب���ب ظهور �ساع���ر اأداء – على الفي�سب���وك – هو �ستيف الركن، 
الذي اأتعب حوايل 3،، من املوؤيدين عرب ال�سبكة االجتماعية، بهذا 
العدد البد ان رمية الركن الثاين كانت موفقة و هي عادًة ما تتقرر 
بع���دد اقل من 7،، م�سوت، الركن يجعل املناف�سن االآخرين يبدون 

مثل تني�سون و ملتون.
ان���ه وقت احلفل���ة بالن�سب���ة للنا�سرين يف كل م���كان، ان ميول هذا 
العام تتج���ه �سوب كتب حتم���ل يف طياته���ا مادة"احلفلة"، فهناك 
اأواًل كت���اب زميلي )ان���درو زون�سلي( الرائع"نهاي���ة احلفلة"الذي 
تومب�س���ون( )روب���رت  مذك���رات  تلي���ه  املبيع���ات،  اأعل���ى  حق���ق 

الالمعة"ه���ذه احلفل���ة يج���ب ان تتوق���ف"، و االآن املناف�س االأخري 
كتاب"احلفلة"للكات���ب )ريت�س���ارد ماغريغ���ور( عن"العامل اخلفي 
حل���ّكام ال�سن ال�سيوعي���ن"و الذي يبدو انه حن���ن للما�سي مثل 
كت���اب تومب�س���ون و ي�سب���ه اىل حد غري���ب كتاب رون�سل���ي، اذ انه 
ي�س���ف منظمة"�سرية معادية للقانون، غري م�سوؤولة اأمام اأحد عدا 

حماكمها اخلا�سة بها و هي مهياأة للتفكري باأ�سواأ ما يف اأعدائها.

روبرت ماكروم

تيد هيوز القادم من برودة 
الموت

تيد هيوز .. آخر حاملي أختام لغة 
شكسبير 
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جابر طاحون

م���ر اأك���رث من �ست���ن عاما عل���ى لق���اء �سيلفيا ب���الث وتيد 
هيوز يف حفلة طالبية يف كامربيدج. �ستون عاما لي�ست 
واح���دة من تل���ك املنا�سب���ات التي حت�سل عل���ى االهتمام 
تبع���ا لتقاليد االأدب االآن. ليلة حفل اإطالق جملة »القدي�س 
بوتول���ف« )جملة طالبي���ة لل�سعر اأ�س�سه���ا تيد هيوز( يف 
اخلام����س والع�سري���ن م���ن فرباير/�سباط ع���ام 1956 مل 
تك���ن نوعا من املنا�سبات كميالد اأو وفاة، رغم اأن �سخ�سا 
�سديد العاطفة قد يقرتح اأن ذلك اليوم قد ي�سبح ب�سورة 

كبرية جزءا من كل منهما.. تيد و�سيلفيا.

رسائل هنا.. رسائل هناك
»النتيج���ة �ستظه���ر يوم���ا م���ا«. كتب تي���د هي���وز ذلك اإىل 
�سديق���ه ترييتن����س ماكوغ���ي ومل ي���اأت عل���ى اأي ذكر عن 
لقائ���ه �سيلفيا، لكنه حت���دث عن القاعة اجلي���دة الوا�سعة 
التي اأُقي���م فيها احلفل، وغرفة اجتماع االحتاد الن�سائي، 
املكان الذي �سمن ملحرري املجلة اهتماما ن�سائيا وا�سعا. 
»الكل كان خممورا، ن�ساء اأكرث من الرجال، املكان تركناه 
حمطما والنوافذ كان���ت يف غري مكانها وجعلنا االأر�سية 

مثل م�سار ل�سباق الدراجات النارية«. 
يف الوق���ت نف�س���ه كت���ب اإىل والدي���ه: »ذهب���ت يف نهاي���ة 
االأ�سب���وع اإىل حفل���ة يف كامربي���دج حي���ث كل �سيء كان 
براق���ا وكل �س���يء ق���د حتطم«. كت���ب هيوز تل���ك الر�سائل 
اأثن���اء اإقامته يف لندن، وكان قد تخرج من كامربيدج قبل 
عام���ن، لكنه ظ���ل يظهر فيه���ا؛ يرتاد املكتب���ة، يذهب اإىل 
احلفالت وي���زور �سديقته التي كان���ت تدر�س االإنكليزية 
يف كلي���ة نيونهام هناك. يف الوقت نف�سه الذي كان هيوز 
يكت���ب في���ه يف بيت���ه، طالب���ة اأخ���رى يف نيونه���ام كانت 
تكت���ب الأمها م���ن ويت�ستيد )بيت الطالب���ات يف نيونهام( 
بي���ت اإقامته���ا عل���ى طري���ق بارت���ون. ا�ستلم���ت كوريليا 
بالث )وال���دة �سيلفيا( اخلطاب يف مار����س/اآذار 1956. 
�سيلفي���ا بالث �ساحبة الثالثة والع�سرين عاما التي كانت 
ق���د ح�سلت عل���ى منح���ة فولرباي���ت يف نيونه���ام، كتبت 
اإىل اأمه���ا العدي���د من امل���رات اأ�سبوعي���ا. اخلطابات التي 
كان���ت حماولة الإ�سف���اء االإيجابية وتوه���ج االإجناز على 
جتاربها، وت�سجيل حياته���ا كتقارير مرحلية: »اأريد االآن 
فع���ال ان اأخرِبك كم كانت ر�سائلك تعني يل الكثري«. قالت 
ذل���ك الأمه���ا يف ر�سالة بعد احلفل���ة، بجانب ذل���ك، ذكرت � 
يف عفوي���ة � اأنها قابلت »�ساع���را المعا، خريج كامربيدج، 
يف حفل جملة القدي�س بوتول���ف االأ�سبوع املا�سي. على 
االأرجح لن اأراه ثانية، لكني كتبت بعد ذلك اأف�سل ق�سيدة 
يل عن���ه. اإنه الرجل الوحي���د الذي قابلته هن���ا حتى االآن 
ال���ذي قد يك���ون قويا مبا في���ه الكفاية ليت�س���اوي مع قوة 

هذه احلياة«.

مخموران بطموحهما
كان���ا يف الع�سريني���ات من عمريهم���ا، عيونهما عانقت كل 
واحدة منهما االأخرى يف املرة االأوىل للقائهما، خممورين 
كثريا، منت�سين للغاية باأبخرة طموحهم املثرية. الطريقة 
الت���ي يحتفل بها ال�سعراء الذي ظهروا للتو الأول مرة يف 
جمل���ة ال�سعر اجلامعية له���م كل احلق �� والتي هي طريقة 
اأخرى لقول اإنهم كان���وا اأطفاال، اأو اأنهم لي�سوا اأك���رث من 
اأطفال ����� يف االحتفال، وطبعا، حتطيم كل �سيء مت���ام���ا. 
األي����س هناك �سيء حزين قل����يال، خدر قليال ح���ول اعتبار 
احلفل���ة الطالبي���ة الفو�س����وي���ة الت���ي تقاب���ال فيها ذكرى 
�س��نوية؟ ج���وناثان باي���ت )اأكادميي وروائي بريطاين( 
يوبخ هي���وز بلط���ف يف �سريته اجلديدة عنه، الأنه اأخطاأ 
ل���ون الو�ساح ال���ذي كان���ت �سيلفيا ترتدي���ه يف »القدي�س 
بوتول���ف«، الق�سيدة عن تلك الليل���ة، التي �سي�سم���ها اإىل 
»ر�سائل ع����يد امليالد"بع���د خم�س��ة وثالثن عاما. »لكونه 
كان املح���رر ملذكرات �سيلفيا ب���الث يكتب بايت هيوز كان 

يعرف اأن لون الو�ساح كان اأحمر«.

سيلفيا
الكتاب���ة اإىل اأمه���ا تاأرجح���ت بعنف ما ب���ن الت�سريح اأنها 
تريد اأن تغم�س نف�سها يف كتاباتها دون االلتفات اإىل الن�سر 
»اأنا اأعتمد على م�س���ار عملية الكتابة ولي�س على القبول«. 
وهاج����س اأال متتلك �سوتا خا�سا بها ي�سمعه الكل »نوبات 
م���ن اال�ستياء يف عماي وعجزي«. يف احلقيقة رغم كونها 
مل تكن قد ن�سرت اأي �سيء بعد يف »نيو يوركر"على �سبيل 
املث���ال، لكنها جتنبت �سوؤال الن�س���ر. الكتابة مل تكن تاأتيها 
ب�سهولة يف تلك الفرتة واخلطابات واملذكرات من منت�سف 
يناير/كانون الثاين حت���ى منت�سف فرباير، االأيام ما قبل 
حفلة القدي�س بوتولف اأظهرت بو�سوح، اأن اكتئاب عميق 
كان ي�سيطر عليها. لقد اأدركت ذلك، تقول: »رعب متزايد ال 
ميك���ن االإف�ساح عنه، كل يوم مير دون كتابة اأ�سعر باملزيد 
م���ن اخل���وف«. ي���وم 24 فرباير/�سب���اط، االإره���اق ونزلة 
ب���رد م���ع االأمل واالنزعاج م���ن حي�سها، بجان���ب ا�ستمرار 
�سعوره���ا باالأذى م���ن االنف�سال ع���ن ريت�س���ارد �سا�سون، 
االأمريك���ي ال���ذي احت���ل تفكريها لع���دة �سهور، م���ا جعلها 
يف حال���ة اكتئ���اب. اإنها كانت قد امتلك���ت ق�سة مبنية على 
العطل���ة ال�ستوية مع �سا�سون مل يكن يف ذلك لها اأي عزاء. 
كني�س���ة ماتي�س"الت���ي رف�ستها »نيويورك���ر«، املجلة التي 
كانت تنتظرها اأن ترف�س ق�سائدها التي كانت قد اأر�سلتها 
له���ا: »يا اإلهي، اإنه ل�سيء �سدي���د البوؤ�س، حن تعتمد حياة 
على اأ�سياء �سهلة و�سخيفة كهذه الق�سائد اجلاهزة لقنابل 
املحررين العنقودية«. لقد 

متكن���ت من ن�سر الق�سائد يف جمل���ة جامعية، ورقة كبرية 
مطبوع���ة م���ن وج���ه واح���د، راجعها طال���ب ا�سم���ه دانيال 

هوز.

هيوز
يف ر�سائلها ومذكراته���ا يف ذلك الوقت: االأمل مع الوحدة، 
واخل���وف احلقيق���ي م���ن اأال تقاب���ل �سخ�سا حتب���ه، توقها 
»الغريب املظل���م العينن«، مو�سوع ال���زواج ورغبتها يف 
اأن تقاب���ل زوجه���ا قب���ل اأن تع���ود اإىل اأمري���كا، ق���د تكررت 
يف خطاباته���ا اإىل البي���ت. ل���ذا كان���ت عر�س���ة، ومتاأهبة، 
ل�سخ����س مث���ل هي���وز الذي مل يك���ن يف تل���ك الليلة. جمرد 
قوي ج�سديا وميكن االعتماد عليه، لكنه متوازن التفكري، 
�سخ����س نا�سج وناج���ح. كان قد ن�سر يف جمل���ة »القدي�س 
بوتول���ف« ق�سائد قد اأُغرمت بها حت���ى اأنها اقتب�ست منها، 
وكان ميتل���ك ما ب���دا مبهرا له���ا؛ وظيفة متعلق���ة بالكتابة: 
»اإن���ه يعم���ل ل�سالح اآرث���ر رانك« كتب���ت ذلك الأمه���ا يف ذلك 
اخلطاب الذي اأتت فيه على ذكره الأول مرة. ومع ذلك، من 
املفارقات اأن هيوز كان مير باأزمته اخلا�سة، حيث هويته 
ككات�����ب كان���ت هما، ووجد اأن وظيفت���ه مهينة وخانقة: مل 
يك���ن �سوى »رع�سة"يف اآرثر ران���ك كما كتب اإىل ماكوغي. 
واإىل اأخت���ه اأولوين، قال اإنه يعي����س »ولكن لي�س بحما�س 
كبري«. مل يكن يكتب كثريا ويف خطاباته جاء على و�سف 
نف�س���ه باأنه عالق وي�سعر بالذنب، عين���اه تتاأذى من قراءة 

الروايات التي عليه حتريره���ا. كان مرهقا، ال يتوقف عن 
التفكري يف ال�سفر اإىل املجر اأو اإ�سبانيا اأو دبلن، خطة تلو 
اأخ���رى فاترة للهروب من رتابة وظيفت���ه، التي �سعر باأنها 

متنعه من الكتابة. 
كان ُي�ست���درج با�ستم���رار اإىل كامربي���دج، لي����س فقط من 
قبل �سديقت���ه، ولكن الراحة التي وجده���ا، والتي اأتاحت 
له حياة كاملة من القراءة والكتابة: »اأنا ل�ست موؤهال فعال 
للعي�س خارج الكلية، هذه هي احلقيقة، ومع ذلك، التاأهيل 
ال�سيئ هو اأين اأعي�س يف اخلارج«. وجد نف�سه قادرا على 
كتاب���ة »قطعا ثنائية �سغرية"وه���و رغب يف كتابة ق�سائد 

كاملة بدال من ذلك.

تجربة القديس بوتولف
كان اأف���ق جملة »القدي�س بوتول���ف« – املجلة التي اأن�ساأها 
م���ع هي���وز وماي���زر وبع����س الط���الب- مث���ريا؛ رمبا هي 
امل���رة االأوىل الت���ي ين�س���ر فيه���ا �سع���ره حتت ا�سم���ه، بعد 
اأن ا�ستخ���دم العديد م���ن االأ�سماء امل�ستع���ارة مثل: دانيال 
هريين���ج، بي���رت كريو اأثناء الن�س���ر يف اثنتن من املجالت 
الطالبي���ة االأخرى: جرانتا وت�سيكر، عل���ى الرتتيب. لكنه 
ب���دا قلقا اأي�س���ا بخ�سو�س اأن يجد ق���راء »مل يكن العنوان 
خي���ارا جيدا« كت���ب ذلك اإىل ماكوغ���ي، »كل واحد اعتربها 
جمل���ة كني�سية/اإبرا�سية.. اأف�سل �س���يء بخ�سو�سها كان 
احلفل���ة«. من ن���واح عدة، ال�ساع���ران ال�ساب���ان، كل واحد 
منهم���ا كان مهي���اأ لالآخ���ر. الثقة الت���ي بدا اأنهم���ا ميتلكانها 
انقلبت يف احلفل، وكل واحد منهما كان يف حاجة للبحث 
ع���ن واحد يوفر له���م اإمكانية النفاذ، ُيطل���ق �سراحهم. ذلك 
رمبا يك���ون ال�سبب اأن كالهما يف تل���ك الليلة كتب يف لغة 
تع�س���ف بالتحطي���م وال�سجي���ج وال�س���راخ وال�سو�ساء، 
رمب���ا يكون ذلك ال�سب���ب اأن هيوز كان يف حاجة الأن يف�سر 
ذل���ك يف م�سطلح���ات فلكي���ة. رمبا يك���ون ذل���ك ال�سبب اأن 
ب���الث كانت يف حاج���ة اإىل االعتقاد اأنه���ا ع�ست بقوة خد 
هيوز فيما هو قبل رقبتها، القبلة التي مل ترتك لي�س جمرد 
عالم���ة )هي���وز و�سفه���ا يف ق�سي���دة اأنها »خندق م���ن اآثار 
االأ�سن���ان«( بل جرح مفت���وح يقطر دما. ما م���دى ال�سالبة 
الت���ي حتتاجها لتلدغ وجه اأحد، وم���ع اأي موهبة ال ح�سر 
له���ا، ومع اأي نفوذ، ترتك »ال���دم ي�سيل على وجه اأحد« كما 
كتب���ت بالث �� خفيفة كطائرة ورقية �� يف مذكراتها ال�سباح 
الت���ايل؟ ما يب���ن اأن بالث مل تكن الوحي���دة التي كانت يف 

حاجة لالعتقاد يف ذلك.

التفاصيل الصغيرة
هن���اك غراب���ة، ح���رية اأك���رث، يف الع���ودة لل���وراء والنظر 
اإىل االأ�سي���اء كاف���ة، كل االأمور ال�سغ���رية، التي كان ميكن 
اأن تغ���ري م�س���ار احلياة، كم���ا تك�سفت من تل���ك اللحظة يف 
الوق���ت املنا�س���ب. والطريق���ة التي يوفر بها ه���ذا املنظور 
حلياة الواحد ال�سجي���ج وتعقيد الق�سة من �سيء فيه، كل 
الرتو�س ال�سغرية وعجالت احلكاية الالزمة لكي تتحرك 
بدق���ة كما فعل���وا يف تل���ك اللحظ���ة، والنتيج���ة، ميالدها. 
هن���اك اإث���ارة ت�سكن التفا�سي���ل الدقيقة يف ي���وم يف حياة 
كات���ب، تل���ك التي اأف�س���ت اإىل ق�سيدة معين���ة اأو رواية اأو 
جملة، حال���ة من الب�ساطة والده�سة.. من احلقيقة. ال�سعر 
ياأتي من االأ�سياء يف احلي���اة اليومية؛ ال فقط من ج�سامة 
»�س���دام وقتال«، لك���ن من كت���اب مفتوح عل���ى املكتب، من 
م�س���روع مقالة متوقفة على اآل���ة كاتبة �سميث كورونا، من 
تل���ك الرتو�س والعج���الت للواقع املعا����س الأنها تتكئ على 
�س���يء ما كاأنه امل�سري، لكن ذل���ك ما قد يكون جمرد فر�سة. 
»اإنه���ا فقط ق�سة«، هيوز كتب ذلك يف »زيارة«، الرابعة يف 
ق�سائد ر�سائل عيد امليالد. »ق�ستك، ق�ستي« كتبت )�سيلفيا 
ب���الث( وكان���ت ليل���ة فقط، ولك���ن م���ا اأعقبه���ا كان »مرجل 

ال�سباح«.
عن موقع جبهة ال�شعر

ان  يعتق���د  ان"هي���وز  جاني���ت  وت�سي���ف 
الق�سي���دة تولد من لقاء/تالق���ح بن عنا�سر 
خمتلفة من الطاق���ة – البدائية النقية حلياة 
يف  عميق���ا  الكامن���ة  واالمكاني���ات  الغرائ���ز 
الوعي. وهناك ا�سداء ل�سعر هيوز تعود اىل 
كول���ردج حن تدخل الق�سي���دة وال�ساعر يف 
حوار مع ال���روح احلار�س���ة للطبيعة. ومثل 
كول���ردج و ورد�سورث، ف���ان عالقة هيوزمع 
الطبيعة مفعمة باحليوية و�سرورية متاما. 
ي���رتك  كواع���ظ،  ولي����س  ك�ساع���ر  وهي���وز، 
للق�سي���دة، ذاته���ا، احلري���ة يف ان تلعب دور 
الطب���اق، لتذكر العامل بوج���ود نوع اآخر من 
احلي���اة حيوي يف طاقت���ه. وتلتقط ع�سالت 
لغت���ه االأ�سي���اء العادي���ة او التجرب���ة التي ال 
ينتبه لها احد، ت�ستدير بها ثم ترفع بها عاليا 
باجت���اه ال�س���وء، حتملها الين���ا وحتط بها، 
بعدئ���ذ، يف مكان لن نن�ساه اب���دا. لكن ي�سل 
من يظ���ن ان هيوز �ساع���ر للطبيعة لي�س اال، 
تو�سي���ف كالتو�سيفات االخ���رى يوؤدي اىل 
خن���ق حقيق���ة ديناميكية �سعره، فه���و �ساعر 
يح���اول اع���ادة التما�س مع قارت���ن للتجربة 
جرى ف�سلهما معماريا. فهيوز يعتقد ان عامل 
الطبيعة وايقاعاته �سروري لالأن�سانية مثل 
اي كم للتقدم، لذلك فهو ي�ستخدم ج�سده ذاته 
كج�سر، �ساعرا ب���اي �سيئ يكتبه عرب �سدمة 
وج���وده هن���اك – فهو ي�سط���اد اال�سماك يف 
االنه���ار، يرب�س حتت اال�سج���ار ويدخل يف 

مغام���رة روحي���ة كاي رجل بدائ���ي، وبعدئذ 
يرتجم لغ���ة الطبيعة ال�سحري���ة اىل ق�سيدة 
ن�ستطي���ع قراءته���ا. ويق���ول هيوز"لنتذك���ر 
انن���ا خلقنا من الرتاب". لذل���ك بداأ مبكرا يف 
اع���ادة كتاب���ة عالقة االن�س���ان م���ع الطبيعة، 
الأع���ادة الو�سائ���ج معه���ا حق���ا، دون اللجوء 
اىل النزع���ة العاطفية او املرواغة. فق�سائده 
لي�س���ت عبارة عن تراتي���ل تب�سيطية تخاطب 
املا�س���ي، بل انه���ا باالحرى ق�سائ���د ت�ست�سم 
�سل�سل���ة اال�س���الف املبا�سرين الأرثن���ا. وكان 
هي���وز يوؤكد قائ���ال: )لنتذكر انن���ا نه�سنا من 

الرتاب(". 
وتوج���ه ج���ون بانفيل بتوجي���ه حتية نقدية 
اىل رفي���ق وطن���ه ايرلندا ال�ساع���ر �سيمو�س 
هيني قائال:"قلة من ال�سعراء وجدوا طريقة 
للنف���اذ يف التغلغ���ل اىل اآذان اجلم���وع. فمن 
كا يت�سور ان فنان���ا بجدية هيني، نخبويته 
و رقته �س���ريوق مبا�سرة متام���ا ال اىل رعاة 
االأيائك املهمومن فح�س���ب بل وحتى اب�سط 
القل���وب اي�س���ا. و�ساعدته معرفت���ه باللغات 
الالتينية، االآيرلندية واالنكلو- �ساك�سونية 
مبو�سيقاها االر�سية، احلنجرية وا�سواتها 
ال�ساكنة عل���ى العثور على �سوت���ه ال�سعري 
اخلا����س. ويري���د هاين���ي من���ا ان ال نره���ف 
ال�سم���ع اىل االغني���ة الت���ي يغزله���ا ال�ساع���ر 
داخ���ل جتاويف را�س���ه بل اىل انغ���ام العامل 
اأي اىل"مو�سيق���ى مايحدث"كم���ا  املاألوف���ة، 

كتب مرة. وحتدث هيني يف ختام كلمته بعد 
ت�سلمه جائزة نوبل لالأدب عن"قدرة ال�سعر، 
دوم���ا، يف عم���ل ال�س���يء الذي يعت���رب �سرفا 
القيام ب���ه"،"اال وهو قدرته على اقناعنا بان 
جزءا ح�سا�سا من وعينا يوؤمن بعدالة ال�سعر 
برغ���م �سواهد الظل���م يف كل ما يدور حولنا، 
�سطوة ال�سعر يف تذكرينا اننا �سائدوا القيم 
وجامعوه���ا، وان وحدتنا وعذاباتنا بالذات 
بالت���ايل عربون���ا  جدي���رة باالكب���ار، وه���ي 

لوجودنا االن�سان�س احلقيقي". 
وكتب الروائ���ي وليم بويد مقدمته عن حياة 
�سيغفري���د �سا�سون و�سع���ره )�سيغفريد ا�سم 
البط���ل االآري يف اوب���را فاج���ر( ال���ذي كان 
جندي���ا اثناء احل���رب العاملي���ة االويل عامي 
1914-1918 وال���ذي ا�س�س ملا يعرف اليوم 
ب�سعر احل���رب قائال:"ان احل���دث الذي ترك 
جرح���ا نازف���ا ط���ول حيات���ه واح���دث حتوال 
يف يف تفك���ري �سا�س���ون يتمث���ل يف احل���رب 
العاملية االوىل. فال�سعر الذي كان يكتبه قبل 
احل���رب كان يدور حول القربات املغردة بن 
ال�سج���ريات والتج���وال يف احلقول وتناول 
الب���رية يف حانات الريف... الخ. لكن جحيم 
اجلبه���ة الغربية واملذبحة الت���ي وقعت فيها 
ك�سف���ا له عن واقع بديل مرعب ودراماتيكي. 
كان �سا�س���ون رجال �سجاعا يف اأتون احلرب 
ومن���ح ج���راء �سجاعته ال�سلي���ب الع�سكري، 
وقاتل يف معركة �س���وم امل�سهورة بب�ساعتها 

وجرح جرحا خطريا ع���ام 1917، وع�سفت 
ب���ه فكري���ا وعاطفيا ح���رب اخلن���ادق، فطبع 
�سعره بواقعية اكرث كاآبة وتهكمية وهجائية 
فقد �ساهد باأم عيني���ه عبثية ال�سراع وجميه 

ال�سباب يت�ساقطون ميتين من حوله.
وبع���د اندمال جروح���ه ع���ام 1917 تعر�س 
الأنهي���ار ع�سب���ي ورف����س موا�سل���ة القت���ال 
يف احلرب الت���ي ادرك انها"يج���ري اطالتها 
عم���دا". وبتدخ���ل، يف الوق���ت املنا�سب، من 
ال�ساع���ر ال�سابط روبرت كريف�س مت ار�ساله 
اىل امل�ست�سف���ى بدال م���ن احالته اىل املحكمة 
الع�سكرية لرف�س���ه االلتحاق بوحدته. هناك 
التقى �سيجفريد واألهم �ساعر �سابط اآخر كان 
جريح���ا هو �ساعر احل���رب امل�سهور وليفريد 
اوين ال���ذي حتم�س ل�سعر �سيجفريد اىل حد 
انه )اعترب �سعر �سك�سبري"م�سجراأ"باملقارنة 
ال�ساعري���ن  هذي���ن  لق���اء  وخل���ق  ل�سع���ره(. 
�سيئا ما ا�ستثنائي���ا وطويل االمد يف ال�سعر 
االجنلي���زي. وهك���ذا ول���د �سعر احل���رب كما 

نعرفه االآن. 

ورغ���م ان �سع���ر اأوين اكرث تعقي���دا من �سعر 
�سيجفري���د ومكتوب���ا ب�س���كل اف�س���ل، اال ان 
هن���اك نقم���ة وح�سي���ة وم���رارة قا�سي���ة يف 
ق�سائ���د �سيجفري���د. ف�سع���ر �سيجفري���د ع���ن 
احلرب كانت الدعام���ة التي بني اأوين عليها 
ق�سائ���ده. ف�سيجفري���د هو القابل���ة الوحيدة 

الت���ي ول���دت �س���ور اخل���راب واملج���ازر يف 
احلروب التي ت���دور يف ارجاء العامل. وكنا 
عرب فيليب الركن مرة بان قناعات �سيجفريد 
واأوين والتي عربا عنها يف �سعرهما تغلغلت 

يف كامل وعينا الوطني. وما تزال. 
و�س���م كل كرا�س مق���االت ق�سرية ن�سرت يف 
�سح���ف تلك االيام عن هوؤالء ال�سعراء الذين 
مل يب���ق منه���م على قي���د احلياة غ���ري ال�ساعر 

�سيمو�س هيني. 
وجدي���ر بالذكر انه رغم توط���د �سمعة هوؤالء 
عل���ى اعتبارهم م���ن ال�سعراء الكب���ار، اال ان 
ثالث���ة منه���م وه���م: هيني، الرك���ن واودن مل 
يتلق���وا يف بداية حياتهم ال�سعرية اال مديحا 
باهتا م���ن جريدتي الغاردي���ان واالوبزرفر. 
واهدت"الغارديان"لقرائها جمانا قر�س �سي 

دي �سم ق�سائد باأ�سوات هوؤالء ال�سعراء. 
ومل تب���د ال�ساع���رة االجنليزي���ة فران�سي����س 
ليف�ست���ون اأي ده�س���ة اأو �سخ���ط لالأع���رتاف 
ب�ساع���رة واحدة فح�سب بن هوؤالء ال�سعراء 
الكب���ار يف القرن الع�سري���ن. وعللت ذلك باأن 
ّ% باملائ���ة فق���ط من الن�س���اء ال�ساعرات جرى 
ادراجه���ن �سم���ن اآخ���ر طبع���ة الأنطولوجي���ا 
نورت���ون لل�سع���ر احلدي���ث واملعا�س���ر. اأم���ا 
ن�سب���ة ال�ساع���رات الت���ي يج���ري تدري�سه���ن 
�سم���ن املنه���ج الوطن���ي للمدار����س الثانوية 
ف���ال يتعدى ن�سب���ة ال 21% باملائ���ة فقط. اأما 
ال�سعراء االأكرث �سعبية للفرتة مابن جيوفري 
ت�سو�س���ر )1340- 1400( وتوما�س هاردي 
)1840 – 1928( فل���م حت���ز يف اال�ستطالع 
االمريكي���ة  ال�ساع���رة  اال  ال�سعبي���ة  مرتب���ة 
اميلي ديكن�س���ون )1830- 1886(. وابدت 
ليف�ستون ر�ساها ع���ن اال�سماء لكنها اأعربت 
ع���ن تف�سيله���ا ا�ستب���دال ال�ساع���ر �سيغفريد 
بي�س���وب  اليزابي���ث  بال�ساع���رة  �سا�س���ون 
وا�ستبدال فيلي���ب الركن بال�ساعر االآيرلندي 
ييت�س. وب���ررت فران�سي�س اأهمي���ة �سيليفيا 
بالث ب�سعة اخليال يف �سعرها وقدرتها على 
جل���م وتوجي���ه طاقاته���ا املث���رية للجدل عرب 
ا�ستخ���دام نظام تقن���ي �سارم. اأم���ا بالن�سبة 
الليزابي���ث بي�سوب���ن ف���ان فران�سي�س اعلنت 
�سراح���ة بالنف���ور م���ن �سعرها ب���ادئ االأمر، 
لكنه���ا تعلق���ت بها الحق���ا الأن �سعره���ا ك�سف 
له���ا عن اعتبار اخالقي عميق بالدقة البالغة: 
حت�س���ل  كم���ا  التجرب���ة  ي�س���ور  ف�سعره���ا 
بال�سب���ط. فهي مثل بالث فعل���ت كما ين�سح 
املهامت���ا غاندي امل�سلح���ن القيام به:"يجب 
ان جت�س���دوا التغي���ري الذي ترغب���ون يف ان 
ت���روه يف الع���امل". وق�سائد بي�س���وب مليئة 
ووا�سح���ة وعواملها مرتامي���ة االطراف كما 
نرغ���ب يف ان يكونه ال�سعر �سواء كتبه رجل 
اأم اأمراأة. فهي تكتب ال�سعر ب�"برود"تام كاي 
رج���ل اأو ب���اأي طريق���ة ترتاح له���ا. و�سرحت 
كتاب���ة  يف  اخلا�س���ة  طريقته���ا  فران�سي����س 
�سعره���ا بالق���ول: ا�سع اعتب���ارات الق�سيدة 
قب���ل م�ساعري ال�سخ�سي���ة �سواء يف جمايل 

ال�سيا�سة او الدين او لكوين اأمراأة. 
وهكذا فعلت بي�سوب حتى انها رف�ست ادراج 
ق�سائده���ا يف اأي انطولوجيا اأقت�سرت على 
ال�سعر الن�سوي فق���ط. فهي رف�ست ان حتط 

من كالنية �سعريتها. 

تفاصيل صغيرة تنقذ حيواتنا الضائعة..

تيد هيــوز يعيد كتابة عالقة  قصة لقاء سيلفيا بالث وتيد هيوز
االنسان مع الطبيعة

عرض��ت الروائي��ة جاني��ت 

عن��ارص  لتأث��ري  ونرتس��ون 

الطبيع��ة ع��ىل ش��عر تي��د 

هيوزوقال��ت ان:"تيد هيوز 

نرش ع��ام 1998، قبل وقت 

مجموعة  موت��ه،  من  قصري 

عيد  بعنوان"رسائل  شعرية 

امليالد"مه��داة اىل زوجت��ه 

الراحلة س��يليفيا بالث التي 

انتح��رت ع��ام 1963. واثار 

موجة  املجموع��ة  ص��دور 

من اال حتجاجات من انصار 

الذي��ن  النس��وية  الحرك��ة 

االتهام اىل  اصاب��ع  وجهوا 

تيد هي��وز عىل اس��اس انه 

السبب وراء انتحار سيليفيا. 

سعدي عبد اللطيف
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كرم نعمة

وق���راأ يف االحتف���ال ال���ذي ح�س���ره 300 �سخ�س���ا م���ن 
املهتم���ن باأدب هي���وز من بينه���م ارملت���ه كارول وابنته 
فري���دا، ال�ساعر �سيمو�س هيني احلائز على جائزة نوبل 
ل���الداب عام 1995 واملمثلة جولي���ت �ستيفن�سون كلمات 

ا�ستذكارية وق�سائد من �سعره.
ونق����س على احلج���ر يف رواق الكني�س���ة العتيقة مقاطع 
م���ن ق�سيدته"هذا ال�سباح"، الت���ي تقول"وهكذا وجدنا 
يف نهاية رحلتنا / لذا وقفنا على قيد احلياة يف نهر من 
ال�س���وء/ وكان من بن املخلوقات من املخلوقات، وعلى 

�سوء من ال�سوء".
وتيد هيوز �ساعر بامتياز، لكن ذلك ال مينع من الت�سكيك 
بان�سانيت���ه بع���د االأ�س���ى الذي �سبب���ه لزوجت���ه ال�ساعرة 
االمريكي���ة �سيلفيا بالث ودفعه���ا اإىل االنتحار يف حادث 
ل���ن يغادر ذهن ابنته فريدا وابن���ه االخر نيكوال�س الذي 

انتحر هو االخر بداية العامل 2009.
ومل يكن ق���رار كني�سة وي�ستمن�س���رت يف تخ�سي�س ركن 
لل�ساعر تيد هي���وز لتخليده كاأعظم االدباء الربيطانين، 
مو�س���ع خ���الف مع اأي���ة جه���ة، لذل���ك اأ�سبح هي���وز اأول 

�سخ�سي���ة اأدبية يتم اختياره���ا بعد جون بيجامن ومنذ 
ع���ام 1984، لتو�س���ع ل���ه لوح���ة تذكارية يف رك���ن اأكرب 
الكنائ�س االنكليزية واأهمها مع نبذة عن حياته ومقاطع 

من اأهم ق�سائده.
وكان ال�ساعر �سيمو�س هيني احلا�سل على جائزة نوبل 
لالداب من بن اأهم اال�سماء التي ا�ست�سارها ق�س كني�سة 
وي�ستمن�س���رت يف هذا االختيار الباعث على اجلدل، على 
االقل ب���ن املنظمات املدافع���ة عن حقوق امل���راأة. ا�سافة 
اإىل ا�سم���اء اأدبية وموؤرخن واأكادميي���ن بارزين، منهم 
الل���ورد اأندرو مو�سن الذي ح�س���ر االحتفال واالكادميي 

لورد براج.
�سيمو����س هين���ي ال���ذي ذرف الكلم���ات ب���دل الدموع يف 
جنازة تيد هيوز عام 1998، كان اأكرث املدافعن عن هذا 
االختي���ار غري مبال باأي انتقادات ديني���ة اأو ان�سانية، اذ 
يرى هذا النوبلي ان هيوز ي�ستحق ان يكون له ركن يف 
هذا املكان التعبريي النه كان �ساعرًا للب�سرية باح�سا�س 

عال، ارتقى بفنية الق�سيدة وحلق باجوائها.
وق���ال هيني"تي���د هي���وز كان و�سي���ًا عل���ى االر����س يف 

�سع���ره، مثلم���ا كان وريث���ًا للغ���ة �سك�سب���ري وولي���م بليك 
وتعبرييتهم���ا، واأ�س���اف اإليها ن�سجًا معا�س���رًا وح�سية 
خالقة، كما اأنه اأحد اأهم ال�سعراء الذين كانول م�سكونن 

مب�سري هذا الكوكب يف ق�سائده".
وي���رى هيني ان تيد هيوز اأكرث من ج�ّسد املعنى ال�سامل 
للحي���اة على االر�س، وا�سبح واحدًا من طبيعة الوجود 

احليوي واحل�سي لل�سعر يف القرن الع�سرين.
وق���ال ال�سري اأندرو مو�س���ن"ان االمة اعرتفت وباعجاب 
ب�سع���ر هيوز عندما خ�س�ست له مكانا يف ركن ال�سعراء، 
ومن املرجح اأن ي�ستمر هذا ال�سعور باالعجاب يف جميع 

االأوقات".
وياأت���ي تخ�سي�س هذا الركن يف اأعرق كني�سة بريطانية 
بع���د 13 عام���ًا من وف���اة تيد هي���وز مبر����س ال�سرطان، 
وا�ستح�س���ال موافق���ة اأرملت���ه كارول، و�سقيقته اولون 

وابنتة فريدا من زوجته املنتحرة �سيلفيا بالث.
وال يخ�سع قرار تك���رمي ال�سخ�سية االدبية بو�سع نبذة 
عنه���ا يف اأح���د اأركان الكني�س���ة التاريخي���ة العتب���ارات 
�سيا�سي���ة اأو ديني���ة اأو اأكادميي���ة، بل يقت�س���ر االمر على 

عمي���د الكني�سة الذي غالبًا ما يت�ساور من دون احل�سول 
على اإذن من اأحد.

ع���ام  يورك�ساي���ر  يف  املول���ود  هي���وز  تي���د  وا�ستقط���ب 
جمموعت���ه  �س���دور  م���ع  كلمات���ه  اإىل  اال�س���واء   1930
ال�سعرية"ال�سق���ر يف املطر"ع���ام 1957، وع���د بعده���ا 
يف  كتاب���ا  اأربع���ن  واأ�س���در  ال�سع���راء  اأه���م  ب���ن  م���ن 
منها"الغراب""اأزه���ار  االطف���ال  واأدب  والنق���د  ال�سع���ر 
الكاملة""وق���ت  الكائ���ن  ورب���ة  وح�سرات""�سك�سب���ري 
�سناعة ال�سعر"وحتولت ق�سته املكتوبة لالطفال"الرجل 

احلديدي"اإىل فيلم �سينمائي.
وتب���دو �س���رية تيد هي���وز مع زوجت���ه ال�ساع���رة �سيلفيا 
ب���الث، اأ�سبه بنهر �سعري من احل���زن، هو ال�ساعر النزق 
الالمب���ايل والقل���ب ال�سل���د جت���اه امل���راأة والرقيق جتاه 
الكلم���ات، وه���ي امل�سكون���ة بالق�سي���دة ال�ساكن���ة واأملها 
البعي���د والباحث���ة ع���ن الن�س���ف االن�س���اين يف زوجه���ا 

ال�ساعر.
وكل الدالئل ت�س���ري اإىل ان هيوز كان ال�سبب يف انتحار 
�سيلفي���ا بع���د ان تركها من اج���ل عالقة مع ام���راأة اخرى 
غ���ري مبال بالزمن الذي عا�س���اه معا وبطفلن تركهما يف 

عهدتها.
عندم���ا فق���دت �سيلفي���ا االأم���ل بع���ودة هي���وز له���ا قررت 

االنتحار بطريقة حمت بها طفليها من املوت معها.
بع���د انتح���ار �سيلفي���ا ب���الث، كال���ت احل���ركات الن�سوية 
اتهام���ات ال حُت�س���ى اإىل ال�ساع���ر تيد هي���وز، الذي راأت 
فيه"الذك���ر العدو"و"ق�اتل املراأة"وه���ي تعابري تلخ�س 

ال�سورة املريرة التي ماتت فيها زوجته.
وجتّنب تيد هيوز على مدى �سني حياته، الكالم ال�سريح 
عن موت زوجتيه انتحارًا. لكن يف كتابه االخري"ر�سائل 
عي���د امليالد"املن�سور يف ع���ام 1998، ك�سر هيوز �سمته 
ال���ذي اعتربه البع����س �سعيًا لوفاء دين ثقي���ل قبل موته 

من دون ان يفيه.
وكت���ب ع���ن عين���ّي نيكوال�س"اللت���ن غدت���ا جوهرت���ن 
بليلت���ن/ اأق�سى بلورت���ن الأنقى اأمل/ فيم���ا كنت اأطعمه 

وهو على كر�سّيه االأبي�س العايل".
بع���د �سّتة اأع���وام على انتحار �سيلفيا ب���الث وعلى تويّل 
اآجيا ويفي���ل، الزوجة اجلديدة التي ت���رك هيوز �سيلفيا 
من اأجل عيونها، رعاية الطفلن نيكوال�س وفريدا، حّتى 
ق���ّررت هي االأخ���رى االنتحار بدورها م���ع ابنتها �سورا، 

البالغة من العمر اأربعة اأعوام.
ويف ا�ستح�س���ار بال���غ االأ�س���ى لذكرى ب���الث التي كانت 
تزوره���ا يف منزلها لتخط���ف منها زوجها، �س���اءت اآجيا 

ويفيل املوت بطريقة م�سابهة، م�ستخدمة جهاز الغاز.
ويف �سه���ر اآذار- م���ن الع���ام 2009 اأق���دم االب���ن الوحيد 
لل�ساع���ر تي���د هيوز من زوجت���ه االأمريكي���ة �سيلفيا بالث 

على االنتحار يف منزله بوالية اال�سكا.
وقال���ت �سقيقت���ه فري���دا هيوز الت���ي عا�ست مع���ه انتحار 
اأمهم���ا �سيلفيا ب���الث ومن بعد انتحار زوج���ة اأبيها اآجيا 
ويفيل اأن �سقيقها نيكوال�س هيوز )47عاما( كان ي�سارع 

االحباط منذ �سنوات.
واأ�ساف هذا احلادث ف�سال ماأ�ساويَا اخر اإىل ق�سة حياة 
هيوز وبالث احلزينة التي خنقت نف�سها بالغاز وعمرها 
30 عام���ا يف �سقة الزوجية بلندن عندم���ا كان نيكوال�س 

وفريدا طفلن �سغريين.
وال اأح���د �سيتح���دث عن كل تلك الدم���وع املنهارة واملوت 
املتفاقم يف العائلة عندما مير الداء ال�سالة والدعاء قبال 
ركن تيد هيوز يف كني�سة وي�ستمن�سرت، اال ان الن�ساء لن 
يغفرن اأب���دًا لقلب ال�ساعر الذي ترك املراأة وحيدة يقتلها 

اال�سى ومن ثم املوت.

عن موقع ميدل اي�شت

ال�سع����راء  عل����ى  الواقع����ة  ال�سغ����وط  ان 
ه����ي معق����دة ومت�سابك����ة.  الر�سائ����ل  كاتب����ي 
ر�سائل"كيت�����س"او  ق����راءة  بع����د 
الن  ال�ساع����ر  حتى"كوبر"او"لويل"ي�سع����ى 
يخ����ط عرب ر�سائله ما ي�سي����ف اىل عمله. بعد 
�سخريته����ا  كل  لر�سائل"الركن"م����ع  قراءتن����ا 
العن�سري����ة وم����ا حتمله من كراهي����ة للن�ساء، 
ف����ان ال�ساعر يجب ان يكون اكرث حيطة لقول 
م����ا يعتمل يف تفكريه، كم����ا ا�سار اىل ذلك تيد 
هيوز. ان اعطاء النا�س �سيئا يعرفونه �سلفا، 
او يظن����ون انه����م يعرفون����ه عن تي����د هيوز ال 
�سيما خالل حياته، يعترب �سيئا رديء ال�سمعة 
ع����ن حادث����ة انتح����ار زوجت����ه �سيلفي����ا ب����الث 
ومع�سوقت����ه ويفيل، فان امل����رء رمبا يت�سور 
ان ر�سائله اخلا�سة كتبت حتت �سغط كبري، 
�سغ����ط رمب����ا يق����دم او ال يق����دم �سيئ����ا كثريا 
وي�ستوج����ب ق����ول كل اال�سياء الت����ي ال يجب 
وال ميك����ن ان تق����ال. كتب هي����وز يف ر�سالته 
االخ����رية"ان حيات����ي كان����ت مرهون����ة ملا كان 
يقوله النا�س وعما كانوا يعتقدون انني قلته 
يف املنا�سبات، لقد غ�س�ست الطرف عن هذا. 
ه����ذه الر�سائ����ل اجلدي����رة باملالحظ����ة، تعترب 
بالتاأكي����د م����ن ب����ن اف�س����ل ر�سائ����ل ال�سعراء 
الت����ي مت ن�سرها، وه����ي مبثابة ميثاق يعك�س 
قوت����ه على ال�سمود واي�س����ا �سالبته وذكاءه 
الالحم����دود وه����ذه غالبا ما كان����ت مذهلة يف 
ال����روؤى واحلد�س وب����كل تاأكي����د افتقاره اىل 
ح�����س الدف����اع. لق����د كان هي����وز اح����د الكتاب 
النادري����ن الذين كتبوا عن اخل�سو�سية دون 
ان يجعل االخرين يح�سون انه يخفي �سيئا. 

وكل �س����يء كان يلم�س����ه يف ه����ذه الر�سائل - 
م����ن موا�سيع مث����ل ال����زواج، حي����اة العائلة، 
التنجيم، الكتابة، ال�سيد، �سك�سبري، امريكا، 
و�س����ع اجنل����رتا، االكادميي����ات، عل����م البيئة، 
العائل����ة املالكة، الدين، االنتحار، التعليم، كل 
ذل����ك يتحرر من كلي�سيه����ات الغباء والتحامل 

والك�سل. 

ور�سائل����ه مثل ق�سائده متام����ا تلتم�س تعرية 
الو�س����وح مهم����ا كان����ت موا�سيعها، ل����ذا فان 
ه����ذه الر�سائ����ل لي�س����ت جم����رد تعليق����ات او 
تعليق يقابل����ه راأي بل هي ب����كل تاأكيد عبارة 
عن تعب����ري �سعري با�سلوب اخر. وهيوز اىل 
ح����د كبري هو م����ن ال�سع����راء الذي����ن يعون ما 
يكتبون بل ان �سعره يت�سم بوعي الذات. انه 
الغمو�����س الذي يكتنف املفردة التي تختبيء 
خلف الع����امل الطبيعي غري املدرك، وبالن�سبة 
لهي����وز فان الدعاية الذاتية هي عدوة ال�سعر، 
ودون مبالغ����ة ه����ي امر يف�س����د الكتابة، وهذا 
ينطبق على مفهوم"املعا�سرة"فمن الوا�سح 
انه����ا اي"املعا�سرة"لي�س����ت بال�س����رورة هي 
الكاتب املعا�سر، ومعظم جتربتي يف الكتابة 
- يق����ول هيوز - تق����دم نف�سها يل عرب البحث 
لي�����س ع����ن ا�سل����وب واح����د، ب����ل هن����اك دائما 
ا�سل����وب ينا�س����ب ه����ذه الق�سي����ة وال ينا�سب 

الق�سية االخرى.

وال�ساع����ر هو لي�����س من يبح����ث عن"�سوت" 
او"موق����ع" او حت����ى وظيفة، ان����ه من يبحث 
عن"عدة للبقاء"من خ����الل الكلمات ذلك النها 

تاأخذه عربه����ا ومن ثم تنتق����ل اىل االخرين. 
ل����ذا فان الر�سائ����ل احيانا تق����وم بتو�سيح ما 
يعر�س����ه ال�سع����ر. يكت����ب هي����وز اىل الفن����ان 
االمريكي"ليون����ارد با�سك����ن": ان كل الف����ن 
- عل����ى نح����و م����ا - ه����و حماول����ة بائ�س����ة من 
�ساحبه فيما هو غ����ري جمهز ذاتيا للدفاع عن 
نف�س����ه �سد االمل، ك����ي يرجتل ح����ال موؤقتا... 
بكلم����ات اخرى ف����ان جممل الف����ن ي�سعى لكي 
يك����ون م�سكن����ا، ويف الوق����ت نف�س����ه جل�س����ة 
لل�سف����اء. الفن����ان هو ال�سخ�س ال����ذي - ل�سدة 
حاجت����ه لل�سف����اء - ينخرط يف ه����ذا االمر كي 
تتعزز لدي����ه قوى املناعة لل�سف����اء. اخلطورة 
بالن�سب����ة لهيوز هي يف ذلك الفن الذي يجرنا 
اىل ال�سب����ات فيم����ا نحن بام�����س احلاجة اىل 
اال�ستيق����اظ. وبح�س����ب وجه����ة نظ����ر هيوز، 
يف ر�سال����ة وجهه����ا اىل ال�ساع����ر واملرتجم - 
دانيي����ل وي�سب����ورت - ف����ان امل�سكل����ة هي يف 
جممل احلركة ال�سعري����ة املعا�سرة ومواقف 
العلم����اء والتقني����ن، حي����ث اجلمي����ع متورط 
يف ه����ذا، وغ����ري ق����ادر عل����ى �سياغ����ة جمل����ة 
عن االن�س����ان احلقيق����ي: املتغطر�����س، املولع 
بالكت����ب واملطالع����ة، غري املكتف����ي، الطائ�س، 
الالمنتم����ي.. ال����خ. مرة بعد اخ����رى يف هذه 
الر�سائل ي�سرح"هيوز"عما يعتقده"ال�سيق 
او الثق����ايف"... فيم����ا يت�س����ل بربيطانيا بعد 
 � االوىل  العاملي����ة  احل����رب  بع����د   : احل����رب 
حي����ث كان وال����ده حماربا، وكان����ت كل البالد 
م�سدومة.. مررت ب����اوىل ايامي فيما ي�سمى 
للباق����ن  العقلي����ة  االمرا�����س  ب�"م�ست�سف����ى 
على قي����د احلي����اة واالرامل.. ال����خ"و االزمة 

ال�سخ�سية مب����وت امراأة وابنها ممن احبهم، 
وازمة هيوز فيم����ا �سيفعل هوؤالء اال�سخا�س 
الذي����ن �سيعي�س����ون يف اعقاب ه����ذه الكوارث 
الت����ي ال ميكن جتاهلها والتي ارتبطت بذهنه 
ب�سكل او باخر. والن هيوز مل يكن على �سلة 
كب����رية بف����ن التمثيل، ف����ان ق�س����وة االمل التي 
�سعرها جراء انتح����ار �سيلفيا بالث موجودة 
يف كل ه����ذه الر�سائ����ل، وذل����ك م����ا ا�سماه يف 
وعوي����ل،  ازدح����ام  �سك�سب����ري:  ع����ن  كتابت����ه 
املفه����وم العاملي للكارثة، ذل����ك الذي ا�ستحوذ 
على هي����وز. وقد كان حمظوظ����ا العتقاده ان 
هن����اك ثم����ة �سيئا ميك����ن ا�ستعادت����ه، وهذا ما 
ذك����ره يف ر�سال����ة اىل اح����د الطالب"املر�سى 
العقالنين"وان����ه ميكن ال�سف����اء من االمل بان 
يكون على ات�سال مع طبيعته احلقيقية. كان 
هن����اك طبيع����ة حقيقية اآم����ن بها هي����وز، هذه 
الطبيع����ة هوجم����ت ب�س����راوة ومت قمعها يف 
القرن ال�سابع ع�سر من قبل املت�سددين كما مت 

ا�ستئ�سالها عمليا يف احلربن العامليتن. 
�سع����ر هيوز كان يدور حول ما امكن ان يبقى 
من هذه الطبيعة احلقيقية، وملهمه الغام�س 
ال����ذي كان"غالبا م����ا كان مقنعا"هو كتابه عن 
�سك�سب����ري، �سك�سب����ري واالله����ة ال����ذي اكتم����ل 
يف"1991"وكان عب����ارة عن طراز ال�سطورة 
تف�سريي����ة ع����ن �سق����وط الثقاف����ة الربيطانية. 
ت�سه����ب ر�سائل����ه يف ه����ذه االن�سغ����االت م����ع 
الكث����ري من الف�ساح����ة املب�سطة ومي����زة �سعة 
االط����الع وحيك����ت ب����دون تكل����ف او مبالغ����ة 
ا�ستثنائي����ة. وكان هيوز يف غاي����ة التوا�سع 
يف جمم����ل ه����ذه الر�سائ����ل، حت����ى يف حتيزه 

�س����د"اودن"ومل يك����ن متغطر�س����ا حت����ى م����ع 
ميي����ل  وكان  املعا�سري����ن،  �سعرائ����ه  جمم����ل 
اىل لهج����ة تعترب م����ن اكرث اال�سي����اء اال�سيلة 
الت����ي جتلت يف كتابت����ه، وكان مييل يف هذه 
الر�سائل اىل فك����رة ال�سعر الذي كان و�سيلته 
ل�س����رب اغ����وار تعقي����دات احلي����اة يف حماولة 

لل�سفاء من املاآ�سي واالالمل. 
يبدي هيوز قدرا كبريا من االهتمام والعناية 
ال �سيم����ا ح����ن تكون الكتاب����ة او القراءة ذات 
�سل����ة مب����ا ميك����ن ان يكرب او ي����زداد ب����ه. لذا 
فق����د كان����ت ر�سائل����ه حمملة با�س����وات غريبة 
االط����وار، والق����ارىء ال يفق����د ثقت����ه ب�س����وت 
هيوز املتميز الن لدي����ه اح�سا�سا اكيدا بالذي 
يث����ريه ه����ذا الق����اريء. ر�سائل"الركن"�سيئة 
ال�سمع����ة تظه����ره لي�����س فق����ط رج����ال بغي�سا، 
ولكنه����ا تك�سف اىل اي مدى كان����ت توقعاتنا 
�سيقة االفق حي����ال ال�سعراء. ه����ذه الر�سائل 
الرائعة ح����ررت بعناية م����ن قبل"كري�ستوفر 
ريد"وهي����وز كان اقل ال�سع����راء حذرا واقلهم 
اعرتاف����ا، والر�سائ����ل توؤك����د بب�ساط����ة ان كل 
�س����يء كتب����ه ي�ستحق الق����راءة، جزئيا ب�سبب 
ما ن�سب����ه اىل �سك�سبري وموقف����ه املطابق من 

الزيف وحقيقة ان�سجام هيوز مع نف�سه.

جري���دة  يف  �شمي���ث  ادم  كتب���ه  املق���ال  )ه���ذا 
كل  "احلقيق���ة،  بعن���وان  اللندني���ة  اجلاردي���ان 
نق���ل اىل العربي���ة بكث���ري م���ن  احلقيق���ة" وق���د 

الت�شرف(.

عن امل�شري اليوم

هيوز يفاقم الجدل حول حياته بعد مماته
حجر الشاعر في اعتق كنائس لندن

فاقم الشاعر االنكليزي تيد هيوز 
الجدل حول حياته وبعد سنوات 
من رحيله عندما احتفل بوضع حجر 
تذكاري يحمل اسمه يف زاوية الشعراء 
بكنيسة ويستمنسرت وسط العاصمة 
الربيطانية لندن، يف تقليد يعود اىل 
600 سنة.

وحمل الحجر بلونه االخرض الفاتح 
جوار نخبة من تذكارات تخص 
أهم الشعراء الربيطانيني الراحلني 
مثل"تشارلز ديكنز"و"صامويل 
جونسون"و"روديارد كبلنغ"و"ت. 
س. اليوت"و"وليام بليك"و 
اللورد"تينيسون"و"روبرت براوننغ"، 
تاريخ ميالد ورحيل هيوز ومقتطفات 
من شعره.

تيـــــد هيـــــوز ، صــمــود وذكـــــاء ، 
وحــدس أخـــــاذ

تكشف رس��ائل تيد هيوز عن رجل صادق 

يتمتع بالس��حر، يس��عد كث��ريا حني ميزج 

التنجيم والزواج.  احاسيس��ه بالفن وعلم 

الش��عراء ال يعرفون كثريا، ملن يوجهون 

رس��ائلهم، وكل ش��اعر يكتب رس��الة يف 

الوق��ت الح��ارض رمب��ا يكتبه��ا لق��ارىء 

مختاراته من الرس��ائل، ذلك الذي يقرأها 

تحت اي سبب من االسباب. 

اذا م��ا قرأنا مرة رس��ائل "كيت��س" لنكون 

قريب��ني م��ن معناه��ا وللوق��وف عام كان 

يريده الش��اعر عىل وجه الدقة، فاننا يجب 

ان نقرأه��ا اخذي��ن بعني االعتب��ار الحالة 

التي كان يعيش��ها الكاتب حني كتابته لتلك 

الرس��ائل، وهيوز كتب ملعش��وقته آسيا، 

ولذا فاننا نعرف االن ملاذا كتب هيوز تلك 

الرسائل واالسباب التي دعته اىل ذلك. 

عثمان حسن
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علي العزير

لينا هويان الحسن 

األق���اب �ست���ى حازه���ا هيوز عن ج���دارة، فهو اأم���ري ال�سعر 
االإجنلي���زي احلدي���ث، وهو �ساع���ر البالط ال���ذي �سرتثيه 
امللك���ة اليزابي���ت كما مل تفع���ل مع �ساعر غ���ريه، مبن فيهم 
العم���الق ت���ي �سي الي���وت، الذي ج���رى تكري�س���ه بو�سفه 
رائ���د احلداثة ال�سعرية لي�س يف الغرب وحده، واإمنا على 

م�ستوى العامل باأكمله.
يف احلف���ل التاأبيني الذي اأقام���ه الق�سر امللكي الربيطاين 
لتاأب���ن هي���وز، غداة رحيل���ه ع���ن الدنيا يف الع���ام 1998 
اأعلنت ملكة بريطانيا بتاأثر وا�سح: ''االآن مبوت تيد هيوز 
تبك���ي اجنلرتا دموعا مريرة، وتعل���ن احلروف والكلمات 
احل���داد لفقد هذا ال�ساعر احلامل امللتزم، بعدما ا�ستحق اأن 
يكون �ساعر بالطنا الر�سم���ي، وعنوان ال�سعر االإجنليزي 

الذي كان، وال يزال، اأهم مميزات هذا ال�سعب العريق''.

صفعة القدر

ر�سد النقاد يف �سعر هيوز تيمة اإبداعية متميزة، ال ميكن 
العث���ور على ما يوازيها يف نتاج���ات �سابقيه من ال�سعراء 
االإجنليز، الذين كان بينهم اأ�سحاب قامات �سعرية با�سقة، 
كم���ا حت���دث بع�سهم عن ع���امل �سري �سدي���د اخل�سو�سية، 
مفع���م بالغرابة، اأتاح للرج���ل قدرا ا�ستثنائي���ا من التمايز 
االإبداعي، لكن مالمح �ستى ظلت غائبة عن حماولة تق�سي 
جوه���ر امل�سروع ال�سعري الذي اأجن���زه هيوز على امتداد 
�سبع���ة عقود من عمره، ات�سم خاللها بغرائبية اآ�سرة، قد ال 
يكون اأك���رث تفا�سيلها غمو�سا ذلك امل�سهد الذي انطبع يف 
اأذهان متابعيه ذات اأم�سية باردة، يوم عمدت فتاة اأمريكية 
ثمل���ة، كانت ت�س���ارك يف حفلة طالبي���ة، اإىل توجيه �سفعة 
قوي���ة لل�ساعر فيما هو حم���اط ببع�س الن�سوة، يروي لهن 

نوادره املعهودة املت�سلة باجلن�س اللطيف.

اأ�سيب احلا�س���رون بالده�سة، وهم ي�ساهدون الدم ينزف 
م���ن اأنف هيوز، لكن الده�سة احلقيقي���ة كانت يوم حملت، 
�سيلفي���ا بالي���ث، وه���ي ال�ساع���رة االمريكي���ة الثمل���ة التي 
�سفع���ت ال�ساع���ر بكل قوته���ا، لقب ال�سيدة هي���وز، متحدة 
مع �سحيتها يف رباط زوجي ا�ستمر �ست �سنوات، واأنتج 
طفل���ن، قبل اأن تت���وىل باليث اإنهاءه بطريق���ة تراجيدية، 

عرب و�سع خامتة حلياتها منتحرة بالغاز.

المتوحش
نهاية باليث �سكلت بداي���ة التوهج يف �سرية هيوز، حّمله 

النا����س م�سوؤولي���ة موتها، خا�سة بع���د الك�سف عن ر�سائل 
له���ا، و�سفته خاللها بالفا�س�ست���ي املتوح�س، غليظ القلب، 
واخلايل من امل�ساعر. �سدق النا�س كالم باليث، التي كان 
يعرف عنها تهورها ال�سديد، خا�سة اأنهم كانوا على معرفة 
بعالقة عاطفية جتم���ع هيوز اإىل اآ�سيا ويفيل، وهي امراأة 
اأملانية اقتحمت حي���اة ال�ساعر، قبل ان تنتهي هي االأخرى 
منتح���رة بطريقة بالي���ث نف�سها، حينها مل ي���رتدد جمهور 
م�س���ارك يف اإح���دى االأم�سيات ال�سعرية لهي���وز يف اإطالق 
الهتافات املنددة ب�سلوك���ه الفج مع اجلن�س االنثوي، دون 
ان ي�سف���ع له قوله االأث���ري اإنه ال يجد �سعادت���ه اإال مبحاذاة 
الن�س���اء، متاأمال يف مالب�سهن وعاداته���ن و�سائر اأمورهن 

االأخرى.

ما يث���ري االهتمام اأن هيوز مل ي�س���ع اإىل الدفاع عن نف�سه، 
وتربئته���ا م���ن التهم التي كانت تكال له بغ���ري ح�ساب، اآثر 
ال�سم���ت، وظل طيل���ة ثالثن عاما من وف���اة زوجته مهتما 
بن�س���ر نتاجها االإبداع���ي، الذي مل يح���ظ بفر�سة اخلروج 
اإىل امل���الأ خالل حياتها، بالرغم من حم���اوالت �ستى بذلتها 
عل���ى هذا ال�سعيد، وهو م���ا �سجع البع�س على االفرتا�س 
اأن �ساآل���ة املكانة ال�سعرية ل�سيلفا كان���ت وراء نقمتها على 

زوجها، الذي اأم�سى حياته يقفز من فوز اإىل اآخر.
يف العام 1981 اأب�سرت اأعمال باليث النور. بعد اأن كانت 

�ساحبتها قد دخلت يف ظالم عميق.

اأي�س���ا حال هي���وز كان م�سابها، اإذ �س���درت بعد موته كتب 
ومق���االت �ست���ى ت�سع���ى اإىل اإن�ساف���ه مم���ا تعر����س له من 
جتري���ح واتهام���ات، خا�س���ة يف م���ا يت�س���ل بعالقت���ه م���ع 
زوجته، وي�سجل للكاتبة الربيطانية دايان ميدلربوك اأنها 
قدمت يف كتابه���ا املعنون: ''تيد هيوز و�سيلفا باليث ق�سة 
زواج'' اأقرب التفا�سيل اإىل احلقيقة يف �ساأن الق�سية التي 

ظلت عالقة الأكرث من ثالثة عقود.

ميتولوجيا
غراب���ة االأط���وار ونق���اء ال�ساعري���ة كان���ا ال�سمت���ن االأ�سد 
متيي���زا حلياة تيد هي���وز، فقد رّكز يف �سع���ره على ال�سلة 
اخلفية بن االإن�س���ان والقوى الفوقي���ة املتحكمة بالكون، 
كذل���ك جل���اأ اإىل الرم���وز م�ستوحي���ا منه���ا عامل���ه الطفويل 
ال�سائ���ك، وموغ���ال يف ت�سريح البع���د االأخالقي يف النف�س 
الب�سري���ة، دون اأن يتخل���ى عن اإيح���اءات ذات طابع قريب 
من االبتذال. بع�س النق���اد راأى يف ديوانه ''كهف الطيور'' 
حماول���ة خلل���ق ميتولوجي���ا خا�س���ة تعك�س ذائق���ة فائقة 

الغرابة، وتنحو اإىل م�سار معقد يف و�سف معاناة النا�س، 
وطرائق تفاعلهم مع حميطهم املادي.

كان تي���د هي���وز �ساعرا على م���دار اليوم والعم���ر، لعله مل 
ياأخذ اإجازة ولو ل�ساعة واحدة من وظيفته ال�سعرية، لهذا 
رمبا اأمكنه ان ي�سكل اإحدى العالمات الفارقة يف املخا�س 
ال�سع���ري، متخطيا كثريين ممن ارت�سم���وا على اخلارطة 

االإبداعية بو�سفهم عناوين ت�سعب جماراتها.

عن موقع ثقافات

ا�ستغرق���ت كتاب���ة »ر�سائ���ل عي���د امليالد"اأكرث 
م���ن ربع قرن، و�س���ّب هيوز كّل م���ا جمعه يف 
كتب���ه املبكرة من خ���ربة بالطبيعة وجتلياتها، 
وباللغ���ة امللغ���زة وم���ا ت�ستطي���ع اأن توحي به 
م���ن اأبع���اد، يف ه���ذا الكت���اب، ال���ذي يعت���ربه 
النقاد حتفة هيوز املتكاملة، حيث قام ال�ساعر 
الراح���ل �سرك���ون بول����س باختي���ار بع�سه���ا 
وترجمتها والتقدمي لها يف كتاب"ر�سائل عيد 
امليالد وق�سائ���د اأخرى"، ال�س���ادر حديثا عن 

دار اجلمل.
عندما اأ�سدر تيد هيوز"1930-1998"كتابه 
اأح���د  يك���ن  املي���الد"مل  عي���د  االأخري"ر�سائ���ل 
يتوق���ع حدث���ًا به���ذه اجل�سامة، له ه���ذا الوقع 
املث���ري، وبه���ذه ال�سراح���ة يف ك�س���ف اأ�س���رار 
عالقت���ه ب�سيليفيا ب���الث، ال�ساع���رة االأمريكية 
الت���ي تزوجه���ا يف 1959، والتي انتحرت يف 
1963، خ�سو�س���ًا اأّن هي���وز عا����س �سنوات���ه 
االأخ���رية يف عزل���ة ت���كاد تك���ون �سب���ه كاملة، 
م�س���ّرًا على ال�سمت يف كل م���ا يتعلق بحياته 
ل�ساع���ر  ي�سب���ق  ومل  احلميم���ة.  وتفا�سيله���ا 
انكلي���زي اآخ���ر اأن هّز ع���امل االأدب بهذه القوة 
وبهذا احل�ّس الف�سائحي، منذ اأن ن�سر اللورد 
بايرون ملحمته ال�سهرية"ت�سيل هارولد"، يف 
�سنة 1812. وكان هي���وز قد ن�سر قبله درا�سة 
ع���امل  اأ�س���رار  ت�ستق�س���ي  ت�سّوفي���ة �سخم���ة 
�سك�سب���ري ال�سع���ري بعنوان"�سك�سب���ري ورّبة 

الكينونة الكاملة".
كل ه���ذه االأعم���ال اأجنزه���ا هي���وز عل���ى مدى 
دف���ق  يف  عم���ره،  م���ن  االأخ���رية  ال�سن���وات 
متوا�س���ل هائ���ل من العط���اء كاأّن���ه كان يح�س 

باقرتاب النهاية.
يف ه���ذه الن�سو�س يعي����س ال�ساعر كل �سيء 
م���ّرة اأخ���رى: م���ن اأول لقائ���ه ب�سيلفي���ا بالث 
حت���ى موته���ا، م���رورا بالرح���الت الت���ي قاما 
به���ا يف كل م���ن فرن�س���ا واإ�سباني���ا واأم���ريكا، 
واللحظات احلميم���ة واملرعبة الت���ي عا�ساها 
مع���ًا، �سواء يف الواقع اأو احللم. هنا، يف هذا 
الكت���اب، تتوا�سج حياتهم���ا يف ن�سيج واحد، 
و»يتقم�س"هي���وز حبيبته باللغة اإىل ما وراء 
املوت. وقد ياأت���ي ذلك حتقيقًا ملا كانت �سيلفيا 
ب���الث قد روت���ه يف ق�سي���دة له���ا، موّجهة اإىل 
هيوز، بعنوان »هدية عيد امليالد"و)»الهدية«، 

هنا كما هو وا�سح، ما هي �سوى املوت(:

»اأعرف ملاذا ال تريد اأن تعطيني اإياها/
اإّنك خائف/

فالعامل �سينفجر ب�سرخة، وراأ�سك معه، 
مزّينًا، متخومًا، كدرع عتيق/

اأعجوبًة الأحفادك./
ال تخْف، فاالأمر لي�س هكذا"

يف ه���ذه الق�سي���دة الغريب���ة الت���ي ُتْنك���ر فيها 
بالث نّيته���ا القاتلة مع اأّنها توح���ي بها، لي�س 
اله���دف املعل���ن تي���د هي���وز ال�سخ����س وح���ده 
فح�س���ب، بل تي���د هي���وز ال�ساعر اأي�س���ًا. فهي 
حت���ى ما وراء القرب، كانت تري���د اأن ت�ستحوذ 
على حياته وم�سريه، واأن تكون البوؤرة التي 

يدور حولها �سعره وكيانه. وهكذا كان.
اإن���ه ن�سي���د مط���ّول ينق���ذ كل م���ا كانت���ه ب���الث 

م���ن الن�سي���ان، تفا�سي���ل حياته���ا، واأ�سياءها 
مر�سه���ا  واأقواله���ا،  كلماته���ا  احلميم���ة، 

وجنونها.
املجموع���ة  ت�سمنته���ا  الت���ي  الق�سائ���د  كل 
من�سجم���ة م���ع راأي تيد هي���وز بال�سعر: )رمبا 
مل يك���ن ال�سعر مبطلقه، وذل���ك يف قدرته على 
التاأث���ري فين���ا والتوا�س���ج معنا، �س���وى ك�سٍف 
ع���ن �سيء ال يري���د الكات���ب اأن يك�سف عنه يف 
احلقيق���ة، لكنه يف ياأ�سه يحتاج اإىل التوا�سل 
لع���ّل  من���ه.  يتخل����س  اأن  واإىل  ع���ن طريق���ه، 
احلاج���ة اإىل اإخفائه هي الت���ي جتعله �سعرّيا، 

اأي جتعل منه �سعرًا.
عن جريدة االخبار اللبنانية

أمير الشعر اإلنجليزي المعاصر لم يغادر القصيدة

تيد هيوز  صفعته امرأة ثملة 
وأنصفته الملكة

من النادر أن تتامهى السرية املهنية 

لشخص ما مع مثيلتها الحياتية كام 

حصل مع الشاعر اإلنجليزي تيد 

هيوز، الرجل الذي خلف صخبا 

هائال يف إبداعه الشعري، مل يكن 

حضوره الشخيص أقل دويا. منذ 

الفرتات األوىل النطالقه يف فضاء 

الذاكرة العامة كان هيوز عىل موعد 

مع نسق من املفارقات الغريبة 

التي ستدمغ حياته القادمة حتى 

يوم غيابه عن هذه الدنيا، ولعل 

من شأن التبرص يف تفاصيل عيش 

هذا الشاعر الذي كان دوما يف قلب 

الحدث، أن يشري إىل قصديه، من 

مستوى التواطؤ، متارسها األقدار 

حيال من تعده مللء الشغور يف 

املنطقة الدافئة من املشرتك 

اإلنساين العام.

"رسائل عيد الميالد" لتيد هيوز.. 
الشعر كسّر شخصي

روائية �شورية



أحبها، وأحبته.

وكانت قبالته متت��ص كل ماضيها، 

كل غدها،

أو تحاول ذاك.

ما كان يشتهي سواها

وكانت تعضه، تقضمه، متتصه،

تريده أن يرقد يف أعامقها

كاماًل، آمنا، راسخا اىل أبد اآلبدين.

رصخاته��ام الصغ��رية كان��ت تهز 

الستائر.

عيناها ما أرادتا تفويت يشء.

نظراتها كانت

تسّمر يديه، معصميه ومرفقيه.

يف قوة كان يضمها

يك ال تنزعها الحياة

من تلكم اللحظة.

أراد للمستقبل كله

أن يتوقف عن الحراك.

أراد أن يهوي وذراعاه يطوقانها

من شفا تلكم اللحظة

صوب العدم، ص��وب الخلود، أو 

صوب أميا يشء.

عناقها كان مطبعة هائلة

تدمغه يف عظامها.

بسامته كانت غرفًا علوية

يف قصوٍر من حكايات الجان

ال يأتيها عامل الصحو.

وبسامتها عضات عناكب

تشله فريقد دون حراك

حتى تشعر بالجوع.

كلامته كانت جيوش احتالل،

وضحكاتها محاوالت اغتيال.

نظرات��ه كان��ت طلق��اٍت، خناج��َر 

انتقام.

ملحاته كانت أشباحا يف الزوايا

تخفي مرعب األرسار.

همساته كانت سياطًا وأحذيًة عسكر 

ثقال،

وقبالته��ا.. محام��ني عاكف��ني عىل 

التدوين.

تربيتاته كانت آخر الخطاطيف

لغرقى ألقاهم اليم اىل الشطآن.

حيلها الغرامية كانت أقفااًل ترس��ل 

الرصير،

تزح��ف عىل  وعمي��ق رصخاته��ام 

أرضيات الغرف

كحيوان يجرجر فخًا عظياًم.

ُوعوُده كانت عكام جراح، )1(

ووعودها تنزع قمة قحفه

لتصنع منها دبوس زينٍة.

َأميانه كانت تنزع أوتار أحشائها

لرييها كيف ُتصنع أنشوطة الغرام، 

)2(

وأميانه��ا تنقع عيناه يف الفورمالني 

)3(

يف قعر دوالبها السي.

صيحاتهام علقت بالجدار.

رأساهام كانا ينفصالن عن النوم

كنصفي بطيخة مشطورة،

بيد أن الحب عيص عىل اإليقاف.

يف نومهام املتشابك

كانا يتبادالت األذرع والسيقان،

ويف أحالمهام كان دماغاهام

كل يحتجز اآلخر رهينة.

ويف الصباح

يلبس كل منهام

وجه اآلخر

هوام�س:
)1( الع���كام )gag( : اآل���ة ي�سعه���ا اجل���راح يف ف���م 

املري�س ليبقيه مفتوحًا.
 )lovers knot(.عق���دة اأو اأن�سوطة الغ���رام )2(
عق���دة ممي���زة )غالب���ا ما تك���ون معقدة ال�س���كل( من 
الذهب اأو الف�سة اأو القما�س ت�سفر اأحيانا يف �سعر 
الراأ����س اأو تلب�س كحلية اأو قالدة وترمز اىل الوفاء 

والبقاء على احلب.
)3( الفورمالن: حملول كيميائي حتفظ فيه عينات 

اجل�سم اأو اأجزائه امل�ستاأ�سلة

تـــيـــد هــــيــــوز- أغـــنـــيـــة حــب
ماجد الحيدر 


