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إدغار آآلن بو متمردا

ادغار ألن بو ..في التفرد والخروج عن الالمألوف
علي حسين

ً
ً
ً
ميتا بالنس���بة للدنيا
أيضا،
ميتا
لكن ألس���ت أنت
والسماء واألمل ! لقد عرفت وجودك داخلي "
إدغار آالن بو
ول ��د لأم �إنكليزي ��ة عا�ش ��ت طفولتها يف
مدينة بو�سطن الأمريكية ،كانت تمُ ني
النف� ��س �أن ُت�صبح ممثل ��ة �شهرية� ،إال
�إن االم ��ر انته ��ى بها مع وال ��ده اىل �أن
يعم�ل�ا يف فرقة م�سرحية جوالة ،يف
عام � ،1810سيهجر والده الأ�سرة،
وبعد ع ��ام �ستم ��وت والدته ،ليجد
�إدغ ��ار �آالن ب ��و نف�س ��ه يتيم ًا وهو
يف الثاني ��ة ع�ش ��رة م ��ن عم ��ره،
وق ��د ت ��وزع الأبن ��اء الثالث ��ة على
بع� ��ض االق ��ارب ،فانتق ��ل �إدغ ��ار
وهو يف �س ��ن الثالثة ع�شرة اىل
بي ��ت التاج ��ر ج ��ون �آالن ،الذي
�أحاط ��ه بعنايت ��ه ،ويف ه ��ذا
البيت عرث عل ��ى كتب �شك�سبري
وول�ت�ر �سك ��وت ف�شغ ��ف بهما.
بعده �سي�سافر م ��ع العائلة التي
تبتنه اىل �إنكل�ت�را ،حيث ُ�سجل
يف �أح ��دى املدار� ��س الداخلي ��ة،
ويف املدر�س ��ة تع ّل ��م اللغ ��ة
الالتيني ��ة ،وب ��د�أ بكتاب ��ة ال�شعر،
وحف ��ظ �أ�شع ��ار باي ��رون وكيت�س،
بع ��د خم� ��س �سن ��وات �سيع ��ود اىل
نيوي ��ورك و�سيهت ��م بدرا�س ��ة عل ��م
الفل ��ك ،كان يف اخلام�س ��ة والع�شري ��ن
م ��ن عمره ،وال ��ده الذي تبن ��اه ميلك ثروة
كب�ي�رة ،مما مكنه �أن يتفرغ للقراءة الدرا�سة،
يق ��ر�أ بالفرن�سي ��ة والالتيني ��ة واالنكليزي ��ة� ،إال
�أن ه ��ذه احلي ��اة املرتف ��ة مل تدم طوي�ل ً�ا ،فالأب
كان ي�أم ��ل ان ي�ساعده ابن ��ه بالتبني يف اعماله
التجاري ��ة  ،و�أن يرتك هو�س ��ه بالقراءة وكتابة

الق�صائ ��د الغريبة واملخيفة  ،يف املقابل كان هو
يرف� ��ض تقاليد العوائ ��ل االر�ستقراطية ،ويريد
�أن يعي� ��ش احلياة عل ��ى طريقته ،مما دفع والده
بالتبن ��ي �أن يحرم ��ه م ��ن امل�ي�راث ،فا�ضط ��ر �أن
يعمل حم ��رر ًا للروايات ال�شعبية ،قبل هذا بعام
كان �إدغ ��ار �آالن ب ��و قد طرد م ��ن اجلامعة بتهمة
اث ��ارة الفو�ض ��ى  ،والرتوي ��ج الف ��كار متطرف ��ة
 ،مم ��ا دفع ��ه اىل االن�ضم ��ام اىل اجلي� ��ش الذي
وج ��د في ��ه ا�شباعا لرغبت ��ه يف التم ��رد  ،لكنه مل
ي�ستمر طويال  ،يف تلك ال�سنوات كان قد �أ�صدر
ديوان�ي�ن �شعريني مل يلقي ��ا االهتمام ،فوجد يف
وظيف ��ة حمرر باب ًا للرزق ،وه ��و العمل الذي مل
يرتك ��ه حتى وفاته يف �س ��ن الأربعني ..وعندما
�أ�صي ��ب بخيب ��ة �أم ��ل يف طموحات ��ه ال�شعري ��ة،
قرر االنتق ��ام لنف�سه بطريقة عجيبة� ،أخذ يكتب
ق�ص�صا غريبة عن املوت وطموح الإن�سان الذي
يري ��د بن ��اء ع ��امل جدي ��د ..كان �شاع ��ر ًا وقا�ص ًا
وفيل�سوف ًا يف نف�س الوقت ،وا�ستطاع �أن يبتكر
لنف�س ��ه �أ�سلوب ًا ميج ��د الإرادة التي تتفوق على
ثغرات ال�ضعف التي تواجه الإن�سان ،من خالل
توظي ��ف �شطحات اجلن ��ون واخلطيئة واملوت
يف تقدمي فن جميل.
عندما بل ��غ ال�ساد�سة والثالثني م ��ن عمره ن�شر
ق�صيدة "الغ ��راب" التي القت جناح ًا كبري ًا دفع
العدي ��د من ال�صح ��ف اىل �إعادة ن�شره ��ا .الأمر
ال ��ذي دفعه �أن يوا�صل ن�ش ��ر ق�صائدة بالتزامن
مع ق�ص�ص �أطلق عليها ا�سم " ق�ص�ص غري عادية
" امتلأت بالرعب والدماء واحلكايات الغريبة
الأمر الذي جعل �أندريه بريتون يكتب �إن �إدغار
�آالن ب ��و �سب ��ق ال�سرييالي�ي�ن بتقدمي ��ه لوحات
�أدبي ��ة مث�ي�رة ب�أك�ث�ر م ��ن ثمان�ي�ن عام� � ًا ،وهي

لم يعد ألدغار أالن بو َمن ينادمه!
ترجمة  /عادل العامل
لل�سن ��ة الثالث ��ة على الت ��وايل ،لوح ��ظ �أن \"ندمي بو\"
الغام�ض ــ الذي ظل ّ
يد�شن بانتظام ذكرى ميالد الكاتب و
ال�شاعر الأمريك ��ي ال�شهري �أدغار �أالن بو بهدية من ثالث
وردات وزجاج ��ة كوني ��اك ــ قد �أخف ��ق يف القيام برحلته
الليلي ��ة �إىل �ضري ��ح الكاتب الأ�صل ��ي يف بالتيمور ،فيما
يبدو �أنه نهاية لتقليد ا�ستمر لأكرث من ن�صف قرن.
واملعروف �أن يوم  19كانون الثاين هو الذكرى ال�سنوية
ملي�ل�اد ب ��و (  1809/1/19ـ� �ـ  ،) 1849 /10 /7بو الذي
�ساه ��م يف اخرتاع �أنواع الغمو�ض ،و الق�ص�ص العلمي،
و الرع ��ب يف الأدب .و�إذا كان ك ّت ��اب مث ��ل يل ت�شايلد ،و
َري برادب�ي�ري ،و �ستيفن كن ��غ �أ�سود ًا �أدبي ��ة الآن ،فذلك
لأنه ��م يتتبع ��ون الآث ��ار التي خ َّلفه ��ا �أو ًال ب ��و ،الذي مات
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�شخ�ص
يف بالتيم ��ور و هو �ش ��اب بعمر  40عام ��ا.وكان
ٌ
جمه ��ول الهوية يق ��وم �سنوي ًا ــ يقال �أن ��ه يرتدي الأ�سود
م ��ع و�شاح و قبعة عري�ضة احلاف ��ة ــ بزيارة �ضريح بو و
و�ض ��ع ث�ل�اث �أوراد و ن�صف زجاجة كوني ��اك عند قربه.
ويف الوقت الذي يخالط ال�شك ال�سبب يف موت بو ،فمن
املرج ��ح �أن الإدم ��ان على الكح ��ول كان عام�ل ً�ا م�ساهم ًا،
�إىل جانب جملة م ��ن الظروف الأخرى ب�ضمنها الإ�صابة
بال�س ��ل والقلب ّ
املحطم.و �إذا م ��ا �أثبت العلم يوم ًا ما �أنها
لي�ست هي الأ�سباب يف موت بو ،الذي كان يكتب بالتقليد
الرومان�س ��ي الأمريكي املبكر ،ف�إن من املحتمل �أن يطالب
حم ّب ��و الكاتب ب� ��أن يت�ضمنهم ذلك ب�أية ح ��ال .فهكذا كان
فه ��م الكاتب الطويل املعاناة يف تخيّله �أجيا ًال من الق ّراء.
و ق ��د ت�ضمن جزء م ��ن ذلك الإدراك غمو� ��ض \" ندمي بو
\" الآن ��ف الذك ��ر .فق ��د وردت تقاري ��ر ع ��ن م�شاهدات و
هدايا �أو ًال يف وقت مبكر ،يف عام  .1950و مل تعد هناك
زيارات يف عامي  2010و  ،2011و مرت الذكرى لل�سنة
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الثالث ��ة من دون �سحر ال ��ورد و امل�شروب الكحويل .وقد
�ص� � ّرح جيف جريوم ،و�ص ��ي املدينة على منزل و متحف
�أدغار �أالن بو ،للمرا�سلني ذلك اليوم  ،يف مقابلة هاتفية،
�أن تلك الزيارات لن حتدث مرة �أخرى كما يبدو "\ ،و قد
�أذعن ��تً نف�سي تقريب ًا لفكرة �أنها قد انتهت ،و كنت �أعرف
�أن اخلامت ��ة قادمة و من نوع الهب ��وط املفاجيء \" ،كما
ق ��ال جريوم الذي ظ ��ل �أمين� � ًا لبيت بو منذ ع ��ام .1979
كان ب ��و قد ولد يف بو�سنت ،و عُرف ب�أ�سفاره و عي�شه يف
�أماك ��ن عديدة ،مب ��ا يف ذلك برونك�س (حي ��ث يوجد بيت
�آخ ��ر لبو� ،إ�ضاف� � ًة �إىل �أن هناك حانة ت�سم ��ى با�ستحقاق
\"زاوية بو الدافئة\") .كما �أن هناك يف مانهاتن �شارع ًا
با�سم ��ه لأن ��ه عا� ��ش هن ��اك يف جمم ��ع اجلان ��ب الغربي.
وعا� ��ش �أي�ض ًا يف لندن ،و فيالدلففي ��ا ،و ريت�شموند قبل
�أن ميوت يف بالتيمور عام .1849

عن Times Angeles&nbsp; Los /

الق�ص� ��ص الت ��ي ترجمها بودل�ي�ر اىل الفرن�سية
وكتب له ��ا مقدمة يحيي فيه ��ا روح التمرد التي
ت�سيط ��ر على كتابات �آالن ب ��و ،مل يع�ش �إدغار ،
�سوى �أربعني عام ًا� ،إذ انتهت حياته يف ال�سابع
ع�شر م ��ن ت�شرين الأول ع ��ام  ،1849حيث عرث
ميت ًا يف �أح ��د الطرقات ،وقد تع ��ددت الروايات
ع ��ن موت ��ه �إال �أن �ش ��ارل بودل�ي�ر اعت�ب�ر موت ��ه
وحيات ��ه �إمنا  " :ت�أرجح ًا بني احلقيقة واخليال
�سيرتك ح�ضور ًا لها مع مرور الأزمان "
من بني الكتب الكثرية التي تركها �إدغار �آالن بو
كت ��اب بعنوان " فل�سفة الت�ألي ��ف " �سيعرث عليه
فيتزجريال ��د يف �إحدى مكتب ��ات الكتب القدمية
يف والي ��ة فرجينيا ،و�سيجد فيه الطريقة املثلى
لكتاب ��ة عمل �أدب ��ي محُ كم وجي ��د ،و�سيكتب يف
يومياته  ":هذه �صفح ��ات �ست�ؤثر على روايتي
اجلدي ��دة التي �أخط ��ط له ��ا " ،كان فيتزجريالد
قد و�ض ��ع خمطط� � ًا لروايت ��ه غات�سب ��ي العظيم
و�أرادها �أن تكون �أكرث �شاعرية ،وتناف�س �إغراء
املر�أة اجلميلة.
كان ��ت حي ��اة �إدغ ��ار �آالن ب ��و ا�شب ��ه ب�ص ��راع
حمم ��وم للتغل ��ي عل ��ى ق�س ��وة املجتم ��ع ال ��ذي
حرم ��ه من ال�ث�روة  ،وجعله معل ��ق اليعرف اىل
اي طبق ��ة ينتم ��ي  ،وم ��ن اجل ان يثب ��ت مكانته
خا�ض مع ��ارك �شر�سة لالنت�ص ��ار على االفال�س
واحلرم ��ان والدي ��ون الت ��ي تالحق ��ه واالهمال
والرف� ��ض  ،لي�شكل من خ�ل�ال كل ذلك �شخ�صبة
الكاتب املتمرد واملتفرد يكتب فيتزجريالد وهو
ي�ضع �صورة �إدغار �آالن بو على مكتبه :ط يجب
ان النتعج ��ب عندما ن ��درك ان الع ��امل احلقيقي
وع ��امل الفن  ،عامل ��ا واحدا يعتم ��د وجوده على
التوازن الدقيق للقوى والطاقات " .

من غري املألوف اوربي ًا ان يتصدى الش��اعر الفرنيس ش��ارل بودلري لرتجمة اعامل الشاعر والقاص
ليعرف الق��ارة االوربية بأكملها بأهمية وف��رادة هذا االديب
االمري�كي ادغار الن ب��و "ّ "1849 -1809
االمري�كي .وم��ن الغرابة ايضا ان تتأثر الش��اعرة العراقية الرائدة ن��ازك املالئكة وهي احدى ثالث
ش��اعرات مبدعات يف عصور الش��عر العريب – حسب رأي ادونيس – شأن الخنساء وفدوى طوقان
لتسري عىل خطاه يف امنوذج احدى قصائده الشهرية خالل السنوات الخمسينية املبكرة من القرن
العرشي��ن .ومن املس��تغرب كذلك ان تنهم��ك الناقدة اللبنانية الحصيفة خالدة س��عيد يف ترجمة
قصص "بو" املثرية تحت عنوان "مغامرات وارسار" يف مطلع سبعينيات القرن املذكور.
هذه احلقائق وغريها رمبا تك�شف لنا الكثري
م ��ن قد� ��س اقدا� ��س ال�صنع ��ة الفني ��ة الدغ ��ار
ال ��ن ب ��و ك�شاع ��ر وقا� ��ص وناق ��د امريكي يف
الن�صف االول من الق ��رن التا�سع ع�شر ،الذي
قد ي�ضاهي ادب ��ه ا�شهر االمريكان املعا�صرين
حلقبته الزمنية امثال ال�شاعر والت وايتمان
والروائيني املعروفني :هريمان ميلغل وجاك
لندن .كما تك�شف لنا �سر نفور االدباء والنقاد
االمريكان من "بو" امثال ديفيد �سنكلري وت.
�س� .إلي ��وت وموري�س ب ��ورا و�آخرين ،حتت
ادعاءات واهية غ�ي�ر من�صفة ومنها الت�شكيك
يف �سريت ��ه الذاتي ��ة او كونه �سك�ي�ر فا�شل مل
يبل ��غ ال ��ذروة املطلوبة من ��ه �ش� ��أن الكبار من
االمري ��كان واالوربي�ي�ن يف مرحلت ��ه او ان ��ه
موهب ��ة عالي ��ة لفت ��ى مل يبلغ �س ��ن الر�شد ،او
ن�صف مثقف ب�سبب نق�ص ثقافته االكادميية،
فهو خم ��ادع ومفتعل ،وخط�ي�ر وال ميكن ان
ي�صدق ابد ًا!
وحدهم الفرن�سيون ،امثال بودلري وتلميذيه
ال�شهريي ��ن "فرلني وماالرمي ��ه" من ا�شاعوا
ق�ص� ��ص وق�صائد ونقد ادغ ��ار الن بو خارج
الع ��امل االنغل ��و� -سك�سوين ،وم ��ن ورائهم
توافرت الرتجم ��ات العربية لأدب "بو" يف
الع ��امل العرب ��ي ،بعد ان و�صل ��ت قدماه
اىل حد ال يتوقعه احد يف ت�ضاري�س
االدب العربي.
وال�س�ؤال الآن :ماذا قدمت الرتجمة
العربية لنا من ادب ادغار؟
وا�س ��ارع اىل الق ��ول ب�أنن ��ا مل نق ��ر�أ
"عربي ��ا" له ��ذا االديب االمريك ��ي الرائد
�سوى ق�صائ ��د اربع ،هي" :الغ ��راب ،اناييل
يل ،االجرا� ��س ،اوالل ��وم" ومقالتني نقديتني
حت ��ت عن ��وان "فل�سف ��ة الت�ألي ��ف" و"املب ��د�أ
ال�شع ��ري" تف ��ردت بهم ��ا املج�ل�ات اللبناني ��ة
يف العق ��د اخلم�سين ��ي املن�ص ��رم ،ف�ض�ل�ا عن
ا�ضمامت ��ه الق�ص�صية املذك ��ورة التي قر�أناها
ب�شغ ��ف وم ��ا زال �صداه ��ا ينب� ��ض يف �ص ��در
القا� ��ص العراقي املبدع حمم ��د خ�ضري ،ويف
جتليات البيانات امل�سرحية اخلم�سة للمخرج
الفنان �ص�ل�اح الق�صب .ولعل ه ��ذه الق�ص�ص
وحده ��ا ه ��ي مو�ضوع ��ة ه ��ذا املق ��ال كجولة
اتبوغرافي ��ة ممتعة يف �آف ��اق رحبة من االدب
واملعرفة.
�سحر ال�سرد � ً
أوال
يدخل الق ��ارئ اىل عامل "بو" كم ��ا يدخل اىل
متاه ��ة به ��دوء وب ��دون خط ��ة حمكم ��ة .ثمة
ا�سرتخ ��اء �سردي من القا� ��ص يفاجئ �أي افق
يف الق ��راءة م ��ن قب ��ل املتلقي .ب ��ل ان االخري
يواج ��ه افق� � ًا مفتوح� � ًا يقظ� � ًا يف امكن ��ة غري
متوقع ��ة :م�ستودع� ،سرداب ،بئر ،زنزانة ،او
ق�صر منيف ..غابة معتمة حافلة باال�سرار او
بحر يرغ ��ي ويزبد .مدن م�صابة بالطاعون
او وب ��اء الكول�ي�را ،وبل ��دات حافل ��ة
ب�أجواء �ألف ليل ��ة وليلة ،او معمار
احلداث ��ة او الهند�سة القوطية

الت ��ي حف ��ل بها البن ��اء خ�ل�ال الق ��رن التا�سع
ع�ش ��ر .ا�شكال لولبي ��ة او جم�سم ��ات دائرية،
م�ستطيل ��ة ،مربع ��ة ،تاريخي ��ة وحوا�ضري ��ة
و�سواحلي ��ة و�صحراوي ��ة وجبلي ��ة .وال نفت�أ
ان نواجه بع ��د ذاك بال�شيء اجلليل والنادر،
االن�س ��اين واخل ��رايف مع� � ًا ،يف ق�ص ��ة متقنة
ال�صن ��ع ،ق�ص ��ة تكمن لذته ��ا يف زيغان الذهن
ريغان� � ًا ال يدرك يف حالة غ�ي�ر منتظرة او يف
ذه ��ان غ�ي�ر م�سب ��وق ،يف فطن ��ة جريئ ��ة ،يف
تهور بني مزالق االن�سان والطبيعة
ومف ��ردات اال�شي ��اء والك ��ون
واحلياة.

وه ��ذا كل ��ه يج ��ري يف مزي ��ج م ��ن الطاق ��ات
الروحي ��ة او االعتماالت النف�سي ��ة امل�شبوبة.
و�إذ يتحد القارئ اال�ستثنائي احل�صيف بهذه
املتاهة ،فانه ي�ضطر �صاغر ًا اىل متابعة �إدغار
�ألن بو يف �سرده الق�ص�ص اجلذاب.
ال مغ ��االة ان قلنا ان ��ه حتى يومن ��ا هذا ،على
الرغ ��م م ��ن الن ��درة يف اطالعن ��ا عل ��ى �أدب
"بو" الذي مل يتوافر لنا كاملة ك�ش�أن االدباء
االمري ��كان الآخرين
ا لذ ي ��ن

عدنان منشد
تبع ��وه بعد عق ��ود طويلة من الزم ��ن ،ومنهم
جون �شتاينبك وارن�ست همنغواي وار�سكني
كالدوي ��ل ،فان ��ه يظل �سيد ا�سي ��اد الغرابة يف
ال�سرد الق�ص�ص ��ي وال�شعر .وان هذه الغرابة
هي ابداع "بو" او هي التي اره�صت ومهدت
ال�شتغ ��ال الف ��ن واالدب بالغرائ ��ب واجلنون
واخت�ل�ال النف�س الب�شري ��ة ،بو�صفها �شواغل
ان�ساني ��ة مهيمن ��ة ،كم ��ا فع ��ل دي�ستوفي�سكي
وفران� ��س كافكا ،وهم ��ا يخلقان عامل ��ا جديدا
مبتك ��را لهما ولالن�سان ،او عامل ��ا جديدا للفن
واحلياة.
الرقا�ص والبئر
يف اول ق�ص� ��ص "مغام ��رات وا�سرار"
لإدغار الن بو نقف على ولع ا�ستثنائي
غري ��ب له ��ذا القا�ص ح ��ول قوانني
احلرك ��ة الفيزيائي ��ة ل�ل��آالت
املعدني ��ة ،حينم ��ا نتع ��رف
على �سجني �سيا�سي حتت
طائلة العذاب – كما و�صفه
املفك ��ر الفرن�س ��ي مي�شي ��ل
ف ��وك يف م ��ا بع ��د يف اح ��د
كتب ��ه – �إذ هناك �سجني معلق
عل ��ى هاوي ��ة بئر ،يت�أم ��ل رقا�ص
حدي ��دي عم�ل�اق م ��ن خ�ل�ال عقرب
�ساع ��ة ا�شب ��ه بح ��د ال�سي ��ف .وهي
ق�ص ��ة وال بد ان تذكرن ��ا بافتتاحية
ابن املقفع يف "كليلة ودمنة" حينما
يتطل ��ع ال�سج�ي�ن امل�سلم م ��ن اعماق
بئر ا�شبه بهاوية �س ��وداء اىل احلرية،
من خالل حبل مهرتئ يتناو�شه جرذان
ا�س ��ودان .ويف االعم ��اق املظلم ��ة ثم ��ة
افعوان ��ان مرعبان ،يت�أم�ل�ان �سقوط هذا
ال�سج�ي�ن ،يف ا�شداقهم ��ا ،عل ��ى الرغم من
هلع ال�سجني وذعره من مواجهة الن�سر او
العقاب الذي يتحني خال�ص ��ه "حريته" عند
�شفة البئر املذكورة.
هك ��ذا كان ادغ ��ار ال ��ن ب ��و الفت ��ى وال�شاع ��ر
م�سح ��ور ًا باالدب الفار�سي واال�سالمي ،وهو
مل يبل ��غ �سن االربعني بع ��د ،حينما كتب ق�صة
"الرقا�ص والبئر" وهو من وقف على االدب
اليوناين يف ق�صة "الظل" واالدب الفرعوين
يف ق�ص ��ة "املوعد" وادب ال ��ف ليلة وليلة يف
ق�ص ��ة "جزي ��رة اجلنية" والفردو� ��س املفقود
لل�شاع ��ر االنكلي ��زي ج ��ون ميلت ��ون يف ق�صة
"جنة اونهامي".
ق�صة "القط اال�سود"
يف ه ��ذه الق�ص ��ة املث�ي�رة يف �س ��رود االدب
الق�ص�صي ثمة خطاب اويل �شبه ملحمي،
يذكرن ��ا ب� ��أدب برتول ��د بري�ش ��ت
امل�سرحي ح ��ول مغازلة املتلقي
قبل الفعل الدرامي املحتدم،
الذي قد ي�سقط الدراما
ا ال ر �سطا لي�سي ��ة
ا ملعر و ف ��ة ،
قــــب ��ل ان

حت�صل ه ��ذه الدرام ��ا منذ ا�ستهالله ��ا االول.
يف ه ��ذه الق�ص ��ة روح هائم ��ة ا�شكالية املنبع
والن�ش� ��أة والتكوي ��ن .روح رج ��ل يع ��ود اىل
بيت ��ه لي�ل ً�ا ليجد قط ��ا يح ��اول جتنب ��ه ،روح
حتيط نف�سها بالقطط ،وهو املعزول دوما من
الكائنات الب�شري ��ة ،حتى يف اختيار زوجته،
يختارها ب�سيطة و�ساذجة ،وال تعار�ضه ابد ًا،
بل تتحداه يف االجها�ض �ضد عامله احليواين
الغري ��ب واملت�شابك ،الذي يقف فيه قط ا�سود
بائ�س ك ��روح مهوم ��ة يف املن ��زل ،وبا�سلوب
�س ��ردي مك�ي�ن ال ت�ضاهي ��ه حت ��ى امليلودراما
الفكتورية والرومان�سي ��ة ال�شائعة يف �سرود
املدون ��ات االوربية ،كما يفع ��ل ت�شارلز ديكنز
وفيكتور هيغو ومارك توين.
"القلب الذي ك�شف ال�سر"
ويف ق�ص ��ة �شه�ي�رة ل ��ه ،عنوانه ��ا "القل ��ب
ال ��ذي ك�ش ��ف ال�سر" كم ��ا يف ترجم ��ة االديبة
اللبناني ��ة خالدة �سعي ��د ،او "القلب الوا�شي"
كم ��ا يف ترجمة طاه ��ر الرببري ،يق ��ع البطل
او ال�شخ�صي ��ة الرئي�س ��ة يف ه ��ذه الق�ص ��ة
حتت وط� ��أة فكرة م�سيطرة عل ��ى عقله تدفعه
نح ��و قتل رج ��ل �آخر ،الن ��ه يكره ل ��ون عينيه
الزرقاوي ��ن فهم ��ا عينان ت�ؤرقان ��ه وت�صيبانه
باجلن ��ون وتدفعانه يف النهاي ��ة اىل قتل ذلك
ال�شيخ البائ�س التعي�س ،الن عينيه الزرقاوين
املخاتلتني ت�شبه عيون النمر .لكنه بعد القتل
ال ي�ستطي ��ع التخل�ص باملرة م ��ن ت�أثريه ،وال
من جرميته ،فذك ��راه و�صورته و�صوت قلبه
و�ساعت ��ه ،تظ ��ل تع ��ود الي ��ه وت ��راوده حتى
يعرتف بجرميته.
لقد كان من اهداف "بو" يف ال�شعر والق�صة،
كم ��ا ورد يف مقال ��ه االول "فل�سف ��ة الت�ألي ��ف"
ان يغرق القارئ بت�أث�ي�رات وحمن ،وكوارث
رمب ��ا ق�ص ��د منه ��ا ان يت�ص ��در فيه ��ا ،او ه ��و
نف�س ��ه م�ص ��اب او غ ��ارق فيها ،او رمب ��ا اراد
ان يتخل� ��ص منه ��ا وي�سقطه ��ا يف اعمال ��ه.
ولكن ��ه م ��ع "رعب ال ��روح" وهو دي ��دن "بو"
يف كل م ��ا قر�أن ��ا ل ��ه يف العربية ،ع ��زز "بو"
بع� ��ض اال�شكاليات اخلا�صة به �شخ�صي ًا ،تلك
اال�شكاليات اخلا�صة بالتوحد مع �شخ�صياته
ال�سردي ��ة املبه ��رة ،وه ��ي ال�شخ�صي ��ات التي
حاول عل ��ى نحو متكرر ان ي�ص ��ف او ي�صور
او ي�ستخل� ��ص م ��ن دواخلهم ��ا ذل ��ك الدم ��ار
الك ��وين امل�ؤك ��د ،ال ��ذي ال ميك ��ن جتبن ��ه او
حموه ،حتى وان جاء يف هذيانات ،كما يفعل
املنا�ضل ��ون وا�صحاب امل�س م ��ن اجلنون يف
نهاياتهم االيديولوجية والقدرية.
باخت�صار مفيد ،يعد ادغ ��ار الن بو اول اديبا
امريكي ��ا ذا �ش� ��أن ،حينما جت ��اوز اثره حدود
امري ��كا ،وكان م�س� ��ؤوال اىل ح ��د كب�ي�ر ع ��ن
�صياغ ��ة االدب الرم ��زي اجلدي ��د يف فرن�س ��ا
والع ��امل االورب ��ي الآخ ��ر ،بع ��د ان اطلق هذا
االدي ��ب الكبري املخيل ��ة االن�سانية من عقالها،
وتك�شف ��ت ل ��ه ا�س ��رار الطبيع ��ة االن�ساني ��ة
والنف� ��س الب�شري ��ة ب�أق ��ل الكلم ��ات ال�شعرية
و�أف�صح التعابري االن�سانية.
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مؤلف لكتاب (إدغار ألن بو..قصائده وتنظريه) هو الش��اعر والناقد االمرييك ريتشارد
ويلبور .وكان قد نال س��ابقا عدة جوائز أدبية من بينها جائزة الكتاب القومي ،وجائزة
بوليت��زر وجائ��زة بولينجني للرتجمة .نذكر م��ن بني كتبه العدي��دة كتابه الذي يحمل
العنوان التايل« :قصائد جديدة» وكتاب اآلخر «أشياء عابرة».
ويف هذا الكتاب الجديد يتحدث املؤلف عن واحد من اشهر الشعراء الذين انجبتهم
امريكا :ادغار آالن بو .وهو يتحدث عنه كش��اعر وكناقد يف ان معا .ومعلوم انا «بو»
ب��رع يف ش��تى االنواع االدبية :من النق��د ،اىل املقالة ،اىل الرواية ،اىل الش��عر ،اىل
الكتابة الفلسفية ،بل وحتى الرواية البوليسية.

إدغار ألن بو ..قصائده
وتنظيره للشعر
رحيم العراقي
وقد اث ��ارت حياته و�أعماله مناق�شات حامية
يف او�س ��اط االدباء داخل امريكا وخارجها.
ومعل ��وم ان �ش ��ارل بودل�ي�ر كان يرفعه اىل
اعلى عليّني وال يحلف اال با�سمه وقد ام�ضى
وقتا طويال يف ترجمته اىل الفرن�سية .وكان
يفتخر ب�أنه يعرف ادغار �آالن بو ،اي يعرف
انتاجه ويقر�أه با�ستمرار وي�ستلهمه.
ثم يقول امل�ؤلف الذي قدم العمال ادغار �آالن
بو :يقال ب�أن اح ��د املعا�صرين عندما �سمعه
ين�شد �شعره ب�صوت مرتفع راح يرجتف من
�شدة االنفعال .لق ��د اح�س وك�أنه واقع حتت
ت�أث�ي�ر �شيء ي�شب ��ه ال�سح ��ر او املغناطي�س.
ومعلوم ان الدو�س هوك�سلي كان يقول :كل
ق�صائد بو �ساحرة.
ولك ��ن امل�ؤل ��ف ي�ضي ��ف قائ�ل�ا يف مقدمت ��ه:
هن ��اك �ش ��يء �آخر باال�ضاف ��ة اىل ال�سحر يف
هذه الق�صائد .هناك العمق الفكري والنزعة
االن�سانية ال�صافية.
ث ��م ي�ضيف امل�ؤل ��ف قائ�ل�ا :كان ادغ ��ار �آالن
ب ��و يعت�ب�ر نف�سه �شاع ��را بالدرج ��ة االوىل.

ولك ��ن �ضرورات احلياة املادية اجربته على
امته ��ان الكتابة ال�صحفي ��ة وتناول خمتلف
املوا�ضيع لكي يك�سب رزقه .
ولو �سمح ��ت له االقدار ملا كت ��ب غري ال�شعر
وتفرغ ل ��ه كلي ��ا .ويف ا�شع ��اره نالحظ ذلك
البحث ع ��ن املطلق عن احلقائ ��ق ال�سماوية
العلي ��ا الت ��ي تتجاوزن ��ا وتتخطان ��ا فنح ��ن
عابرون يف هذا العامل .نحن ل�سنا كل �شيء.
هناك حقائق عليا اكرب منا.
ول ��د ادغ ��ار �آالن بو يف مدين ��ة بو�سطن عام
 1809ولكن ابويه ماتا بعد �سنتني فقط من
والدت ��ه .وهك ��ذا ا�صبح يتيما ب ��دءا من عام
 1811وعندئ ��ذ تلق ��اه تاجر غن ��ي و�أ�شرف
على تربيته ولكن دون ان يتبناه ر�سميا.
ث ��م ح�صل ��ت ل ��ه م�ش ��اكل كث�ي�رة م ��ع والده
بالتبني وهرب من البيت وهام على وجهه.
وانخ ��رط يف اجلي� ��ش االمريك ��ي لفرتة ،ثم
ترك ��ه وا�شتغ ��ل يف ال�صحاف ��ة .وراح ين�شر
بعدئ ��ذ اعمال ��ه ال�شعري ��ة والنرثي ��ة حت ��ى
وج ��دوه ميتا يف ال�شارع مبدين ��ة بالتيمور

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

ع ��ام  .1849هذا يعني انه مل يع�ش اكرث من
اربعني عاما ،ومع ذلك فقد ملأ الدنيا و�شغل
النا�س ب�أدبه وانتاجه.
وي ��رى امل�ؤل ��ف ان ادغار �آالن ب ��و كان ناقدا
�صارم ��ا ال يرح ��م .ومل يكت ��ف بكتابة ال�شعر
والق�صة و�إمنا نظ ّر ل�ل��أدب اي�ضا .ويعتربه
البع� ��ض مبثاب ��ة امل�ؤ�س� ��س للنق ��د االمريكي
اجلديد.
وق ��د نا�ض ��ل ب ��كل ق ��وة �ض ��د ت�أث�ي�ر االدب
االوروب ��ي عل ��ى االدب االمريك ��ي م ��ن اجل
التو�ص ��ل اىل اال�ستقاللي ��ة الذاتي ��ة له ��ذا
االخ�ي�ر .وم ��ن اه ��م درا�ساته النقدي ��ة نذكر
درا�سة بعنوان :والدة الق�صيدة وفيها يحلل
ق�صيدته ال�شهرية :العذاب.
كم ��ا وكتب درا�س ��ة اخ ��رى بعن ��وان :املبد�أ
ال�شع ��ري وي ��رى البع� ��ض ان ��ه ا�س� ��س فيها
م ��ا ميك ��ن ان ندعوه بالف ��ن من اج ��ل الفن.
ولك ��ن يب ��دو ان هدف ��ه اال�سا�س ��ي كان يكمن
يف درا�س ��ة الت�أث�ي�ر االنفعايل ال ��ذي تولده
الق�صي ��دة عل ��ى الق ��اريء .عل ��ى الرغ ��م من

ان ال�شاع ��ر و�ص ��ل اىل ال�شه ��رة واملج ��د يف
حيات ��ه لفرتة ق�صرية اال ان الظروف ت�آمرت
علي ��ه فاحتق ��ره معا�صروه ونب ��ذوه وعا�ش
ال�سن ��وات االخرية يف حياته يف فقر مدقع.
ويبدو انه مل يربح من كتبه اكرث من ثالثمئة
دوالر طيلة حياته كلها!
وقد ح�صل له م ��ا ح�صل للر�سام ال�شهري فان
غ ��وخ ال ��ذي انتحر ب�سب ��ب الفق ��ر واجلوع
والآن تب ��اع اللوح ��ة الواح ��دة م ��ن لوحاته
بثالثمئة مليون دوالر ن�ستمع اليه يقول يف
درا�سته :مبد�أ ال�شعر:
يف ه ��ذا اخلطاب ع ��ن املبد�أ ال�شع ��ري لي�س
مق�صدي ان اكون �شامال او عميقا اريد فقط
ان احت ��دث ب�شكل مو�ضوع ��ي وبدون منهج
منظ ��م ع ��ن الطبيع ��ة اال�سا�سي ��ة مل ��ا ندعوه
بال�شع ��ر و�أري ��د ان ا�ضع ب�ي�ن ايديكم بع�ض
العين ��ات من هذه الق�صائ ��د ال�صغرية �سواء
�أكانت اجنليزية ام امريكية.
ثم يردف ادغار �آالن بو قائال:
وه ��ي ق�صائد تتنا�س ��ب مع ذوق ��ي ال�شعري
وقد اث ��رت علي كث�ي�را عندم ��ا قر�أتها ولكن
بالق�صائ ��د ال�صغ ��رى ال اق�ص ��د الق�صائ ��د
ال�ضعيف ��ة و�إمن ��ا الق�صائ ��د الق�ص�ي�رة.
وا�سمحوا يل به ��ذا ال�صدد ان اقول لكم ب�أن
الق�صرية احلقيقية هي الق�صيدة الق�صرية،
و�أن الق�صيدة الطويلة ال معنى لها.
هل انا بحاجة الن اقول لكم ب�أن الق�صيدة ال
ت�ستحق هذا اال�سم اال اذا هزتنا من الداخل،
اال اذا ارتفع ��ت بن ��ا اىل م ��ا ه ��و اعل ��ى منا؟
وقيم ��ة كل ق�صيدة تتنا�س ��ب عك�سا او طردا
مع هذا املبد�أ.
كل ق�صي ��دة ال حتر�ضني ال تنهرين ال ترتفع
ب ��ي اىل م ��ا ف ��وق احلي ��اة اليومي ��ة لي�س ��ت
ق�صيدة ولك ��ن كل حتري�ض هو بال�ضروري
نف�ساين ،عابر م�ؤقت.
ومب ��ا ان التوت ��ر ال ميك ��ن ان ي�ستمر لفرتة
طويلة فان الق�صيدة ينبغي ان تكون ق�صرية
بال�ضرورة .ولهذا ال�سبب قلت ب�أن الق�صيدة
الطويلة هي كذب ��ة مفتعلة .فال يوجد �شاعر
بق ��ادر عل ��ى املحافظ ��ة عل ��ى التوت ��ر لفرتة
طويل ��ة مهم ��ا كان عبقريا ثم يتوق ��ف ادغار
�آالن ب ��و هنا عند االعرتا� ��ض التايل :وماذا
تفعل باجلن ��ة ال�ضائعة او الفردو�س املفقود
مليلتون وهي ق�صيدة طويلة جدا؟
وم ��اذا تفع ��ل بااللي ��اذة لهومريو� ��س وه ��ي
اي�ضا ق�صيدة ال نهاية لها؟
ويجي ��ب قائ�ل�ا :ب� ��أن هات�ي�ن امللحمت�ي�ن

وا�شكالهما عبارة ع ��ن ق�صائد ق�صرية ولكن
متتالي ��ة وراء بع�ضها البع�ض .وبالتايل فال
ينبغ ��ي ان نعتربه ��ا �شعري ��ة م ��ن اولها اىل
�آخره ��ا .فهناك حلظات يتوق ��ف فيها التوتر
ال�شع ��ري ويتباط�أ قب ��ل ان يتو�صل ال�شاعر
اىل زخم جديد وهكذا دواليك
ثم يتو�صل ادغار �آالن بو اىل القول ب�أن هدف
الق�صي ��دة هو اجلمال ،ه ��و الق�صيدة ذاتها.
وبالت ��ايل فعالقته ��ا احلقيق ��ة او بالواج ��ب
�ضعيف ��ة ،وحتى معدوم ��ة .الق�صي ��دة لي�س
هدفه ��ا ان تعلمنا املب ��اديء االخالقية ،واذا
م ��ا فعلت ذلك ف�إنها تبط ��ل ان تكون ق�صيدة.
كل �شاعريتها متوت اذا ما حتولت اىل وعظ
تربوي او تلقني اخالقي.
ويف النهاي ��ة يق ��ول ب� ��أن جوه ��ر ال�شع ��ر
يكم ��ن يف التطل ��ع االن�س ��اين نح ��و اجلمال
ف ��وق الطبيع ��ي او اخل ��ارق للطبيع ��ة .واذا
مل ت�ستط ��ع الق�صي ��دة ان حت ��دث فين ��ا ه ��ذا
االنفعال واالهتزاز ،اذا مل ت�ستطع ان ترتفع
بن ��ا اىل اع ��ايل ال�سم ��اوات فهذا يعن ��ي انها
لي�ست ق�صي ��دة .الق�صيدة ،احلقيقية ،ترتفع
بروحك اىل �آفاق مل تكن يف احل�سبان.
ويف مكان �آخر يقول ادغار �آالن بو بالن�سبة
يل ف� ��إن ال�شعر لي�س هدف ��ا وامنا هو هو�س
انفعايل ي�سيطر علي ..نعم ان ال�شعر هو�س
غال ��ب مثله يف ذلك مثل احل ��ب ،او احلرية،
او اجلنون.
ال�شع ��ر لي�س عق�ل�ا ،ان ��ه يتج ��اوز العقل او
ينطل ��ق خ ��ارج اغالل ��ه وقوانين ��ه لن�ستم ��ع
اليه م ��رة اخرى وه ��و يتحدث ع ��ن العالقة
بني العبقري ��ة واجلنون :ما يدع ��وه النا�س
بالعبقري ��ة لي� ��س اال مر�ضا عقلي ��ا ناجتا عن
تط ��ور ال طبيعي ،اي تط ��ور م�سرف الحدى
ملكاتنا او مواهبنا.
و�أعم ��ال مث ��ل ه� ��ؤالء العباقرة لي�س ��ت ابدا
�صلب ��ة بحد ذاته ��ا وامنا تعرب ع ��ن ا�ستالب
جماع ��ي ..وبالتايل ينبغي ان نفهم احلقيقة
التالي ��ة :كل ال�شع ��راء الكب ��ار جمان�ي�ن ،او
م�ستفزي االع�ص ��اب ،او متوترين اىل احلد
االق�ص ��ى واال ملا ا�صبحوا �شع ��راء .وعندما
اق ��ول �شعراء ف�إين اق�صد كل انواع الفنانني
واملو�سيقي�ي�ن والكت ��اب ،والر�سام�ي�ن،
والنحاتني ،واملبدع�ي�ن اجمعني فال�شعر هو
غاية كل كتابة وكل فن ايا يكن.
والفن ��ان ال ي�صب ��ح فنان ��ا اال الن ��ه مهوو�س
باجلم ��ال فاجلم ��ال ي�ؤم ��ن له متع ��ة �شهوية
ت�صل اىل حد الن�شوة العليا.

ولك ��ن ال�شاع ��ر �شخ�ص مري� ��ض مبعنى انه
يح� ��س باالهان ��ة ال�شخ�صي ��ة اذا م ��ا وجهت
ل ��ه ب�ش ��كل اكرب بكث�ي�ر مما يح� ��س االن�سان
العادي .وبالت ��ايل فهو يجعل من احلبة قبة
ب�سب ��ب ح�سا�سيته املتطرف ��ة او الزائدة عن
احلد .ال�شع ��راء ال يجدون الظلم حيث لي�س
ه ��و ولكنه ��م يح�سون به ب�ش ��كل اكرب بكثري
م ��ن االخري ��ن فمنظر ام ��ر�أة فق�ي�رة او طفل
حم ��روم يجرحهم من الداخ ��ل ويتحول اىل
م�شكل ��ة �شخ�صية هذا يف ح�ي�ن ان الآخرين
ميرون عليه مرور الكرام.
ينتج عن ذل ��ك ان االن�سان غري احل�سا�س او
غري املري�ض من فرط احل�سا�سية ال ميكن ان
يك ��ون �شاعرا .ولكن ال�شاع ��ر باال�ضافة اىل
ذلك او ب�سبب ذل ��ك مهوو�س بالعدل واحلق
واجلمال.
م ��ن املعل ��وم ان ال�شاع ��ر الفرن�س ��ي ال�شهري
بودل�ي�ر كان معجب ��ا بادغ ��ار االن ب ��و اىل
درج ��ة تفوق املت�صور وكم ��ا قلنا �سابقا منذ
ترج ��م معظ ��م اعمال ��ه اىل اللغ ��ة الفرن�سية
والواقع ان ��ه وجد فيه �ضالت ��ه او باالحرى
نف�سه.
وميك ��ن الق ��ول ب�أن ��ه ل ��وال بودل�ي�ر مل ��ا لقي
ادغ ��ار �آالن ب ��و كل هذا االعج ��اب لي�س فقط
يف فرن�س ��ا و�إمن ��ا حت ��ى يف ام�ي�ركا ذاتها.
فاالمريكيون كانوا يحتقرونه وال يعرتفون
به اال قليال ،ولكن عندما وجدوا اكرب �شاعر
فرن�س ��ي يهت ��م به اىل مث ��ل هذا احل ��د قالوا
بينهم وبني انف�سهم :لو مل يكن مهما ملا اهتم
به بودلري!
وهكذا ع ��ادوا اىل درا�سته واالهتمام به من
جديد.
ي�ض ��اف اىل ذل ��ك ان بودلري وج ��د يف عذاب
ادغ ��ار �آالن بو �شيئا م ��ن عذابه هو وقد عرب
عن ذلك اف�ضل تعبري يف ن�ص يحمل العنوان
التايل« :ادغار �آالن بو ،حياته و�أعماله .بقلم
�شارل بودلري».
وفي ��ه يق ��ول ال�شاع ��ر الفرن�س ��ي الكبري مبا
معناه :هناك م�صائر قاتلة ،م�صائر م�أ�ساوية،
ويوج ��د يف ادب كل بلد كتاب يحملون كلمة
النح�س على وجوههم انها مطبوعة ب�أحرف
�سرية جمهولة على جباههم.
ويق ��ال انهم قب ��ل فرتة ق�ص�ي�رة اقتادوا اىل
املحكمة �شخ�ص ��ا منقو�شا عل ��ى جبهته هذه
العبارة :يالحظ.
وهك ��ذا يحمل يف كل م ��كان ايتيكيت حياته
متام ��ا كما يحم ��ل الكتاب عنوان ��ه وبعد ان
ا�ستجوب ��وه اكت�شف ��وا ان االم ��ر �صحي ��ح.
ويف تاري ��خ الأداب هن ��اك م�صائر م�شابهة.
يح�ص ��ل ذل ��ك كم ��ا ل ��و ان الق ��در العاث ��ر قد
ا�صاب بع�ض اال�شخا�ص واختارهم من بني
كل خل ��ق الله ككب�ش فداء .و�أ�صبح يجلدهم
الواحد بعد الآخر لكي يتعظ بهم الآخرون.
ولك ��ن عندما نطل ��ع على حياته ��م جند انهم
كانوا مليئني بالطيب ��ة ،واملوهبة ،والنزعة
االن�سانية.
فم ��ا ذنبه ��م اذا كان حظهم عاث ��را ،ما ذنبهم
اذا كان القدر ق ��د حط عينه عليهم؟ والأنكى
م ��ن ذلك هو ان املجتم ��ع ينكل بهم وينبذهم
وي�ضطهده ��م .لقد فع ��ل «هوفمان» كل �شيء
لك ��ي يتحا�شى �ضربات الق ��در! وفعل بلزاك
كل �ش ��يء لك ��ي يتحا�ش ��ى احل ��ظ العاث ��ر
ويخرج من ورطة احلياة.
لقد اجرب هوفمان على حرق عموده الفقري
عندم ��ا ا�صبح مبن�أى عن الع ��وز واحلاجة،
وعندم ��ا ا�صب ��ح النا�ش ��رون يتقاتلون على
حكاياته وكتاباته ،وعندما و�صل اىل ذروة
املجد�.ضربه الق ��در يف اللحظة التي و�صل
فيها اىل مبتغاه.
وبلزاك كان يحلم بثالثة ا�شياء :طبع اعماله
الكامل ��ة اداء ديونه ،وال ��زواج باملر�أة التي
يحبها .وعندما حتق ��ق له كل ذلك مات! ومل
ميهله القدر لكي ي�سع ��د بالو�صول .وميكن
ان نقول ذات ال�شيء عن ادغار �آالن بو.
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منزل وقط ألهما إدغار آالن بو كتابة أولى
قصص الرعب في العالم
يوهانس شميت
“ال �أتوق ��ع �أو �أطلب من �أحد ت�صدي ��ق الوقائع الغريبة التي
�أت�أهب لكتابتها يف هذه الق�صة الق�صرية” ،هكذا يبد�أ الكاتب
الأمريك ��ي ال�شهري �إدغار �آالن بو �سرد �أح ��داث ق�صته “القط
الأ�س ��ود” ،التي تعترب م ��ن �أكرث ق�ص�صه رعب ��ا .وال �أحد من
الق ��راء يعرب عامل ب ��و وال يت�ساءل من �أين ي�أت ��ي هذا الكاتب
بخياالته الغريبة وحكاياته املليئة بالأ�سرار واملفعمة بخيال
جموح ،خمتلف عن غريه من الكتاب.
م�آ�سي بو
م ��ن ُتقدَّر له زيارة منزل ب ��و يف فيالدلفيا بالواليات املتحدة
الأمريكية� ،ستتاح ل ��ه فر�صة التعرف على �أركان املكان الذي
كان ب ��و ،رائ ��د �أدب الرع ��ب ،يجم ��ح في ��ه بخياله ،م ��ع قطته
كاترينا ،التي ا�ستلهم منها فكرة ق�صته “القط الأ�سود”.
من اخل ��ارج ميكن مالحظة �أنه مبنى ع ��ادي متاما مكون من
ثالث ��ة طوابق وم�شي ��د باحلجارة .خالل ع�ص ��ر بو (-1809
 ،)1849كان املن ��زل عمليا يقع يف �ضاحية ريفية بفيالدلفيا،
حي ��ث كان ��ت زوجت ��ه فريجينيا تغر� ��س الأزه ��ار ،وت�ستقبل
�ضيوف زوجها برتحاب �شديد على �أنغام املو�سيقى .ي�ضاف
�إىل ذل ��ك �أن وال ��دة زوجة ب ��و ،كانت تعي� ��ش معهما يف نف�س
املن ��زل ،وكانت ت�ساع ��د يف �أعم ��ال البيت ،ف�ضال ع ��ن رعاية
ابنته ��ا امل�صاب ��ة بال�س ��ل .نظ ��را �إىل طبيعة موق ��ع املنزل يف
اجلهة القبلية ،كانت ال�شم� ��س تدخل جميع حجراته لفرتات
طويلة من النهار ،وهو عن�صر مهم جدا بالن�سبة �إىل الكاتب،
�أخ ��ذا يف االعتب ��ار �أن ��ه يف تل ��ك الف�ت�رة ال�سابق ��ة الخ�ت�راع
الكهرباء كانت املنازل ت�ضاء مب�صابيح الكريو�سني.
ول ��د �إدغ ��ار �آالن ب ��و يف بو�سطن ،لك ��ن غياب وال ��ده ووفاة
والدت ��ه جع�ل�ا عائلة م ��ن فريجينا حتت�ضن ��ه .ن�شر ب ��و �أول
�أعمال ��ه ال�شعرية وهو دون الثامن ��ة ع�شرة من عمره بعنوان
“تيمورلن ��ك وق�صائ ��د �أخرى” ،وبالرغم م ��ن ولعه ال�شديد
بال�شع ��ر ،الذي كتب فيه الحقا �أ�شهر ق�صائده و�أكرثها ت�أثريا
“الغ ��راب”� ،إال �أن ��ه حق ��ق مكا�سب �أ�سرع وب�ص ��ورة �أي�سر
م ��ن بيع ق�ص�ص ��ه الق�صرية لل�صح ��ف الأدبي ��ة� .إذ �سرعان ما
اكت�سب ��ت كتاباته �شخ�صية متميزة لرتك ��ز على جرائم القتل
الب�شع ��ة ،وق�ص�ص اخليانة ،واحلوادث التي تروح �ضحيتها
فتيات �شابات جميالت“ ،م�صرع فتاة جميلة يعد بال �شك من
�أكرث املو�ضوعات �شاعرية يف العامل” ،كتب بو عام .1846
بعد عقود من رحيله �أكد واحد من كبار املتخ�ص�صني يف �أدب
اجلرمية� ،آرثر كونان دويل ،مبتكر �شخ�صية �شريلوك هوملز،
�أن بو يعد بالفعل الرائد امل�ؤ�س�س لأدب اجلرمية والرعب.
بع ��د عقود من رحيله �أكد املتخ�ص�ص يف �أدب اجلرمية� ،آرثر
كون ��ان دويل �أن �إدغ ��ار �آالن بو رائد وم�ؤ�س�س �أدب اجلرمية
والرعب
الظ ��روف امل�أ�ساوي ��ة الت ��ي تعر�ض له ��ا بو يف حيات ��ه كانت
مبثاب ��ة مادة خ�صب ��ة �أثرت عامل ��ه ال�سردي .فق ��د توفيت �أمه
�ضحي ��ة لل�سل ،عندما كان طفال مل يكمل عامني من عمره� ،أما
وال ��ده املمثل الفا�شل ،فقد هجر الأ�سرة قبل فرتة ق�صرية من
رحي ��ل الأم ،ليعي� ��ش بو مع عائلة حا�ضن ��ة ويفارقها من بعد
�إثر تعدد اخل�صومات بينهما ،ووفاة الزوج.
تزوج بو ابنة عمه فريجينيا التي توفيت �أي�ضا �ضحية وباء
ال�س ��ل اللع�ي�ن� .أم ��ا �أ�شد امل�آ�س ��ي التي تعر�ض له ��ا بو فكانت
رحي ��ل �أعز �أ�صدقائ ��ه ،ومكت�شف موهبت ��ه ،وال�شخ�ص الذي
يعتق ��د �أنه كان ع�شيق الكاتب الأمريكي ،فقد لقي حتفه �أي�ضا
نتيج ��ة ملر� ��ض ال�سل ،بع ��د �شه ��ور قليلة من دخول ��ه م�صحة
عقلية .مدفوع ��ا بحاجته امل�ستمرة �إىل املال ،ورغبته الدفينة
يف �أن ي�صبح يف يوم من الأيام مالك ورئي�س حترير �صحيفة
�أدبي ��ة مرموقة ،كان ب ��و دائم التنقل من م�سك ��ن �إىل م�سكن.
فبعد �أن �أقام لف�ت�رة يف بالتيمور وفوردهام ،وبرونك�س يف
نيوي ��ورك ،عا� ��ش الأديب �س ��ت �سن ��وات يف فيالدلفيا ،حيث

تع ��رف عل ��ى ت�شالي ��ز دكين ��ز� ،صاح ��ب “�أوليف ��ر توي�ست”،
وتبادل الر�سائل مع العديد من الكتاب وال�شعراء مثل هرني
واد�سورث لونفلو وجيم�س را�سيل لويل.
ب ��د�أت كتابات بو جتت ��ذب القراء ب�صورة فعال ��ة منذ �أن �أقام
يف فيالدلفي ��ا ،حي ��ث ارتفع توزيع �صحيف ��ة “Burton’s
 ”Gentleman’s Magazineالأدبية من � 500إىل
 3500ن�سخ ��ة ب�سب ��ب ن�ش ��ر ق�ص�ص ب ��و يف غ�ض ��ون �شهور
قليل ��ة ،مم ��ا دف ��ع ال�صحيف ��ة �إىل التعاق ��د معه كمح ��رر ب�أجر
ثاب ��ت قدره ع�ش ��رة دوالرات يف الأ�سب ��وع .يذكر �أنه من بني
الق�ص� ��ص الت ��ي ن�شرته ��ا ال�صحيف ��ة “انهي ��ار من ��زل �أ�شر”،
والت ��ي تدور حول خروج مادلني بع ��د وفاتها من تربتها قبل
�أن تلته ��م النريان املن ��زل ،وباملثل كتب جزءا كبريا من �أ�شهر
و�أهم �أعماله وهو ديوان “الغراب الأ�سود” يف فيالدلفيا.
القط الأ�سود
�سرع ��ان ما اكت�سب ��ت كتابات ��ه �شخ�صية متمي ��زة لرتكز على
جرائ ��م القتل الب�شع ��ة ،وق�ص�ص اخليانة ،واحل ��وادث التي
تروح �ضحيتها فتيات �شابات جميالت
وق ��د �أك ��د الع�شرات من �س ��كان فيالدلفيا �أن ب ��و كان يقيم يف
البداية يف املنزل رقم  532باجلادة ال�سابعة ،لينتقل بعد ذلك
يف �أربعينات القرن التا�سع ع�شر �إىل مقره النهائي ،الذي مت
�إعالنه ع ��ام  1930معلما �أثريا تاريخيا .قل ��ة الأثاث باملنزل
تزي ��د من �صعوب ��ة حماول ��ة التعرف عل ��ى تفا�صي ��ل احلياة
اليومية لدى الكاتب �أثناء �إقامته باملنزل� ،إال �أن القبو املظلم
الذي ميلأ ن�سيج العنكب ��وت �أركانه ،وعامود املدخنة �شاهق
االرتف ��اع قد ي�ساعدان خيال ال ��زوار يف التعرف على م�صدر
�إلهام الكاتب لنهاية �أحداث ق�صة القط الأ�سود.

ي�ص ��ف الروائ ��ي من خ�ل�ال الق�صة م ��دى تعلق بط ��ل الق�صة
بالق ��ط الأ�سود بلوتو الذي �أهدته �إلي ��ه زوجته ،التي مل تكن
ت�ؤمن مبعتقدات تلك الأزمنة التي كانت تعترب القطط ال�سود
نذير �ش� ��ؤم �أو �سحرة متنكرين .ولكن يب ��دو �أن �أحوال بطل
الق�ص ��ة تط ��ر�أ عليها تغيريات مهمة منذ دخ ��ول هذا القط يف
حيات ��ه ،فيب ��د�أ يف معاق ��رة اخلم ��ر ،ب�سبب اعت�ل�ال مزاجه،
ويتح ��ول �سلوك ��ه �إىل العنف� ،إىل درجة �أن ��ه يف نوبة هياج
حت ��ت ت�أث�ي�ر اخلم ��ر� ،أقدم عل ��ى انت ��زاع عني الق ��ط ،ب�سبب
خم�شه له على �سبيل املزاح.
ي�سيط ��ر العن ��ف متام ��ا على البطل حت ��ى يق ��وم ب�شنق القط
بحب ��ل على �شج ��رة .ولكن بعد فرتة من تل ��ك احلادثة ينتابه
�شع ��ور جارف باحلن�ي�ن �إىل الق ��ط الأ�سود ،فيع�ث�ر على قط
�أ�س ��ود �آخر �شديد ال�شب ��ه بالقط الراحل في�أخ ��ذه �إىل املنزل،
ولك ��ن �سرعان م ��ا ي�شعر بال�ضج ��ر منه ويف يوم م ��ن الأيام
حتت ت�أثري الغ�ضب يحاول قتله بف�أ�س ،ولكن ال�ضربة تخطئ
طريقها وت�صيب زوجته يف ر�أ�سها لتلقى م�صرعها .يف نهاية
الأحداث يتحول القط الأ�سود �إىل �شاهد الإثبات الذي ير�شد
مبوائه ال�شرطة �إىل القاتل و�أين �أخفى جثة القتيلة.
“ظه ��رت اجلث ��ة يف حال ��ة تف�س ��خ ت ��ام ،تعلوها بق ��ع الدم
املتخ�ث�ر ،تنت�ص ��ب واقف ��ة �أم ��ام اجلمي ��ع … كان يرب� ��ض
ف ��وق ر�أ�سه ��ا ،احلي ��وان الأعور املرع ��ب بعني ينطل ��ق منها
ال�ش ��رار ،وال ��ذي دفعني ل�ؤمه الرتكاب جرمي ��ة القتل ،و�سلم
م ��وا�ؤه رقبت ��ي ل�سي ��ف اجل�ل�اد .كنت ق ��د �سوي ��ت بالوح�ش
ال�شري ��ر جدار مقربة القب ��و” ،اختتم بو ق�صته مب�شهد القبو
امل�ستوحى بالكامل من تفا�صيل منزل فيالدلفيا.

عن جريدة العرب
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ً
سينمائيا
إدغار آالن بو..
يوسف يلدا
�إ�ستوحت ال�سينما العاملية العديد من �أفالمها ،من ق�ص�ص
وق�صائ ��د �إدغار �آالن بو ،الذي يع ��د املعني الذي ال ين�ضب
ل�صناع ��ة �أفالم جي ��دة ،على �أي ��دي �سينمائي�ي�ن معروفني
�أمث ��ال :روج ��ر كورم ��ان ،وبي�ل�ا لوغو�س ��ي ،وفي�سينت ��ه
براي� ��س ،وجي� ��س فرانكو ،تل ��ك الأفالم الت ��ي �إ�ستطاعت
�أن حتق ��ق �إنت�شار ًا وا�سع ًا ،وجناح� � ًا كبري ًا .واليوم يقدم
جيم� ��س ماكتي ��ج ،خم ��رج فيل ��م يف ف ��ور فينديت ��ا  ،ق�صة
غام�ض ��ة �ضم ��ن فيل ��م رعب ،ي�ستع�ي�ن فيه بالكات ��ب نف�سه
لأداء دور البطولة ،يقوم بتج�سيد �شخ�صيته املمثل جون
كو�ساك.
يح ��اول �آالن ب ��و ،يف الفيلم اجلديد (الغ ��راب) ،الوقوف
اىل جان ��ب �أح ��د املخربي ��ن م ��ن بالتيم ��ور يدع ��ى �إمييت
فيلدز ،وي�ؤدي دوره لوك �إيفانز ،وذلك لإلقاء القب�ض على
قاتل ،ي�ستع�ي�ن ب�أعمال الكاتب كم�ص ��در �إلهام للإ�ضطالع
بعمليات القتل الوح�شية.
وفيل ��م (الغ ��راب) ميث ��ل �إقتبا�س� � ًا ملجموعة م ��ن الأعمال
الأدبي ��ة الكال�سيكية التي كتبها �إدغ ��ار �آالن بو ،املعروف
ب�أن ��ه �أكرث امل�ؤلفني تاثري ًا يف تاري ��خ �أدب روايات الرعب
والت�أم ��ل .ورغ ��م �أن �إ�س ��م الفيل ��م يحم ��ل عن ��وان �إح ��دى
ق�صائ ��ده الرائعة� ،إ ّال �أنه ي ّتخذ من اجلرائم التي �إنت�شرت
بني روايات بو الكال�سيكية ق�صة له.
وت ��دور �أح ��داث الفيلم ،ال ��ذي ت�ش ��ارك فيه �أي�ض� � ًا املمثلة
اجلميلة �ألي�س �إيف ،يف القرن التا�سع ع�شر يف بالتيمور،
حيث يتو�ص ��ل املخرب �إمييت فيل ��دز اىل �إكت�شاف جرمية
قتل ب�شع ��ة لأم و�إبنتها� ،شبيهة بتل ��ك املوجودة بني ثنايا
�إحدى ق�ص�ص الكاتب �إدغار �آالن بو ،الذي كان يعمل ،يف

تل ��ك الفرتة ،ب�إحدى ال�صحف اليومي ��ة املحلية .وكما هو
مع ��روف ،يف مثل هذه احلاالت ،يعت�ب�ر الكاتب كم�شتبه
في ��ه ،حتى تقع املزيد م ��ن جرائم القت ��ل ،ال�شبيهة ،ب�شكل
ال ي�ص ��دق ،مب ��ا كتبه بو يف �أعمال ��ه .وبعد الت�أك ��د من �أن
الكات ��ب لي� ��س بالفاع ��ل احلقيق ��ي ،و�أن املج ��رم ي�ستعني
ب�أحداث اجلرائم التي تتخلل ق�ص�ص �إدغار �آالن بو ،يقرر
املخرب بعد ذلك ،العمل جنب ًا اىل جنب ،مع الكاتب.
وعندما تبل ��غ امل�أ�ساة �أوجها ،عند قي ��ام القاتل ب�إختطاف
خطيب ��ة �آالن ب ��و يف فيل ��م (الغ ��راب) ،يفرت� ��ض م ��ن
ال�شخ�صية التي ر�سمها الكاتب �إ�ستخدام ذكاءها وقدرتها
مثلما ظهرت يف الق�ص�ص ذاتها.
ونورد هنا �أبرز الأفالم ال�سينمائية التي مت �إقتبا�سها عن
�أعم ��ال الكات ��ب الأمريكي �إدغ ��ار �آالن بو.وعلى الرغم من
جودة ه ��ذه الأفالم ،والنج ��اح الذي حققت ��ه ،تبقى املتعة
احلقيقية يف قراءة هذه الأعمال الأدبية.
هن ��اك ن�سختان مقتب�ستان عن ه ��ذه الرواية .الأوىل ،تلك
الت ��ي ظهرت على يد كل من جان �إب�سنت ولوي�س بونويل،
وذل ��ك يف العام  ،1928لكنها مل حتق ��ق النجاح املطلوب،
لأن �إب�سنت مل ي�ستط ��ع �إ�ستيعاب الق�صة الأ�صلية ب�صورة
كافي ��ة ،الأمر الذي دفع باملخرج الإ�سب ��اين لأن ي�ضع كلتا
يدي ��ه عل ��ى ر�أ�س ��ه .و�أم ��ا الن�سخ ��ة الثانية فق ��د كانت من
�إخ ��راج روج ��ر كورم ��ان وفين�سنت براي�س ع ��ام .1960
و�شكل ��ت تلك نقط ��ة الب ��دء للإ�ستعان ��ة بق�ص� ��ص �آالن بو
ونقلها اىل ال�سينما.
�إرتبط ��ت �ستوديوه ��ات يونيفر�س ��ال يف منت�ص ��ف القرن
الع�شري ��ن ب�إف�ل�ام الرع ��ب .وكان �آالن بو من �أب ��رز الذين

الأوىل ،تلك التي مت �إقتبا�سها يف العام  ،1935مب�ساهمة
رئي�سي ��ة م ��ن لوغو�س ��ي وكارل ��وف .والثاني ��ة ،ن�سخ ��ة
كورمان يف عام  ،1964والتي �إ�ستعانت �أي�ض ًا بكارلوف،
وم�شارك ��ة فين�سن ��ت براي ��ز ،وبيرت ل ��ور .و�أم ��ا الن�سخة
الثالث ��ة ،والتي مل ت�ستغ ��رق مدتها �سوى  16دقيقة ،كانت
م ��ن �صن ��ع تينيبال� ��س غونزالي ��ز ،وكارا �إيليجالدي ،يف
العام .1999

ترك ��وا ب�صماتهم على ه ��ذا النوع من الأ�شرط ��ة الفلمية.
ونذكر هنا الن�سخة الت ��ي �إ�ضطلع مبهمة �إخراجها �ألربت
روجي ��ل ،عام  ،1941مب�شارك ��ة املمثل بيال لوغو�سي يف
بطولة الفيلم.
بع ��د مرور عام عل ��ى قيام ��ه بتج�سيد دور دراك ��وال� ،أدى
بيال لوغو�سي دور البطولة عام  ،1932يف هذه الن�سخة
من الفيل ��م ،والتي تعر�ضت ملق� ��ص الرقابة يف الكثري من
م�شاهد اجلرمية.
رمب ��ا تكون ه ��ذه الأ�شهر من ب�ي�ن �أعمال �إدغ ��ار �آالن بو.
وتوج ��د ث�ل�اث ن�س ��خ تختلف فيم ��ا بينه ��ا �إختالف� � ًا كلي ًا.

البئر والبندول
هذه كان ��ت املحاولة الثاني ��ة لكل من كورم ��ان وفين�سنت
برايز ،للتقرب من عامل �آالن بو الق�ص�صي ،عام .1961
القلب امللئ بالق�ص�ص
فيل ��م �آخر لكورم ��ان يف عام  1963مقتب�س ��ة �أحداثه ،هي
الأخرى ،من ق�ص�ص �آالن بو.
ليجيا
�آخ ��ر �أف�ل�ام كورمان ع ��ن ق�ص�ص م�ؤل ��ف بالتيم ��ور ،عام
.1964

بعد �أن قدم الكاتب الربيطاين بيرت اكرويد
�س�ي�رة حي ��اة �أدباء كب ��ار من �أمث ��ال ديكنز
وتوما� ��س مور وت�� � .س .اليوت وغريهم،
يق ��دم يف كتاب ��ه الأخري «�سرية حي ��اة �آالن
ادغار بو» الأديب الأمريكي الكبري.
�إن ��ه «�شاع ��ر ملع ��ون» ،ه ��ذه ه ��ي ال�صورة
ال�شائعة عن ادغار �آالن بو ،وهذا ما ي�ؤكده
م�ؤلف الكتاب الذي ي�ؤكد بنف�س الوقت �أنه
ق ��د عرف مع ذل ��ك �شهرة كبرية حت ��ى �أثناء
حياته ذلك خا�صة ب�سبب ق�صيدته املعروفة
«الغ ��راب» .ومل يكن �آالن ادغ ��ار بو �شاعرا
وكاتبا معروفا فح�سب لكنه كان «�أحد �أكرث
ال�صحفي�ي�ن الأمريكيني �شهرة يف ع�صره»،
كم ��ا ي�ضي ��ف امل�ؤلف�.أما �شهرت ��ه فقد بناها
على «النق ��د الالذع» الذي كان يكتبه ،وعلى
قدرت ��ه الكب�ي�رة «اخلالق ��ة» عل ��ى «�صياغة
الأ�ساط�ي�ر» .وال ي�ت�ردد امل�ؤل ��ف يف القول
�أن ��ه كان «الرائ ��د» الذي ا�ستله ��م منه كثريا
ح�س ��ه يف النق ��د ،كم ��ا
«اور�س ��ون ويل ��ز» ّ
ا�ستلهم منه «جول فرين» يف كتابة الرواية
البولي�سية.
م ��ا ي�ؤكد علي ��ه امل�ؤل ��ف يف �شخ�صي ��ة �آالن
ادغ ��ار ب ��و ه ��و �أن ��ه كان �شخ�صي ��ة غريب ��ة
زاخ ��رة بالتناق�ضات� .إن ��ه يقدّمه من خالل
ع�ش ��رة ف�صول يحمل كل منه ��ا عنوانا يدل
على �إحدى �صفاته حيث �أتت كالتايل:
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عن موقع ايالف

ترجمة /المدى
«�ضحي ��ة ،يتي ��م ،تلمي ��ذ ،جن ��دي� ،صحفي،
حم ��رر ،الرج ��ل ال ��ذي ال يبت�س ��م �أب ��دا،
الع�صفور ،الف�ضيحة ،الن�ساء» .ومن خالل
ه ��ذه الف�صول الع�ش ��رة ترت�سم مالمح �آالن
ادغار ب ��و الذي عا�ش حياته «دون �أن يحبه
الآخ ��رون» �أو عل ��ى الأق ��ل «كان يعتق ��د �أن
الآخرين ال يحبونه».
ويع ��ود امل�ؤل ��ف من ��ذ البداي ��ة �أي�ض ��ا �إىل
احلديث عما ي�سميه «املوت املبهم» لبو عام
 .1849و«املبه ��م» كون �أن ��ه كان �شبيها �إىل
ح ��د كبري مبا كان يروي ��ه من حكايات ومن
�أ�ساطري وهو الذي فقد والديه.
اللذي ��ن كان ��ا يعم�ل�ان يف التمثي ��ل ب�إط ��ار
فرق ��ة متن ّقل ��ة ،عندم ��ا كان يبلغ م ��ن العمر
عامني فقط .وانته ��ت حياته عندما كان يف
الأربعني من عمره حي ��ث «اكت�شفوا» ج ّثته
بع ��د �أيام م ��ن وفاته .لقد �أحاط ��ت الأ�سرار
بحياته كما �أحاطت يف موته �أي�ضا.
ومل تتع ��دد �صفات وتناق�ض ��ات ادغار االن
بو فح�سب ،ولك ��ن تعددت �أي�ضا اهتماماته
فه ��و ،كم ��ا يقدمه امل�ؤل ��ف� ،شاع ��ر وروائي
وكات ��ب ق�ص ��ة ق�صرية وناق ��د �أدبي وكاتب
م�سرحي ونا�شر .و�إذا كانت حياته ق�صرية
ف�إن ��ه كان يحر� ��ص عل ��ى �أن تك ��ون �أعماله
الأدبي ��ة «ق�صرية» �أي�ض ��ا .ولذلك كان مييل
�إىل كتاب ��ة «الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة» على خلفية
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ق�ص�ص غري عادية
يف الع ��ام  ،1968ق ��ام ثالث ��ة م ��ن كب ��ار ال�سينمائي�ي�ن
الأوروبي�ي�ن الكبار ،وه ��م لوي�س ميل ��ن وروجري فادمي،
وفيديريك ��و فيلليني ،بتحوي ��ل جمموعة من ق�ص�ص �آالن
ب ��و اىل �شريط �سينمائ ��ي ،بطاقم متثيل ��ي �شمل بريديت
باردوت ،وترين�س �ستامب ،وجني فوندا.

ادغار آالن بو  ..حياة قصيرة ً
جدا
قناعته �أن جميع عنا�ص ��ر الن�ص ينبغي �أن
تخدم يف املح�صلة «�أثرا واحدا».
ويرى امل�ؤل ��ف �أن الفرتة التي �أقامها ادغار
�آال نب ��و يف فريجنيا ،عند �أ�سرة «جون �آالن
دو بيدمون ��د» كان ��ت ق ��د تركت �أث ��را كبريا
لدي ��ه ،ذل ��ك �أن ��ه �أم�ض ��ى اجل ��زء الأكرب من
�سنوات �شبابه هناك.
وبع ��د درا�ست ��ه لف�ت�رة ق�ص�ي�رة يف جامعة
فريجيني ��ا وحماوالت ��ه االن�ضم ��ام �إىل
ال�سل ��ك الع�سك ��ري ،ب ��د�أ م�سريت ��ه الأدبي ��ة
ع�ب�ر جمموع ��ة �شعري ��ة �ص ��درت ل ��ه ع ��ام
 1827حتت توقيع «مواطن من بو�سطن».
وتخ ّل ��ى بعدها مبا�شرة عن ال�شعر لالنتباه
�إىل الن�ث�ر والنق ��د الأدب ��ي .وت ��زوج ع ��ام
 1835بقريب ��ة ل ��ه «فريجيني ��ا كلي ��م» التي
كانت تبلغ من العمر � 14سنة.
لكن �أك�ث�ر �أعمال ادغار �آال ب ��و �شهرة جرى
ن�شره ��ا يف فيالدلفي ��ا حي ��ث عم ��ل يف عدة
�صح ��ف وجم�ل�ات قب ��ل �أن ينتق ��ل يف عام
� 1844إىل مدين ��ة نيوي ��ورك ،مبا�شرة بعد
ف�شله يف �إ�صدار جريدته اخلا�صة به .لكنه
�أ�صب ��ح باملقاب ��ل مالك �صحيف ��ة «برودواي
جورنال» النيويوركية التي عمل فيها �أوال
كمجرد �صحفي.
ويف عام  1845ن�شر بو ق�صيدته ال�شهرية
«الغراب» التي القت جناحا مبا�شرا باهرا.

manarat

وكانت قد ُن�شرت للمرة الأوىل يف �صحيفة
«ايفنين ��غ م�ي�رور» ،لك ��ن �أع ��ادت ن�شره ��ا
�صح ��ف عديدة �أخ ��رى بعد ذلك .ث ��م �أ�صدر
ب ��و بعد ذلك جمموع ��ة �شهرية حتت عنوان
«الغراب وق�صائد �أخرى».
لك ��ن عندم ��ا كان ادغار ب ��و يف �أوج �شهرته
�أدرك ��ه املر�ض ومل يرب�أ منه �أب ��دا بعد ذلك.
لك ��ن زوجته فرجينيا ه ��ي التي توفيت يف
مطل ��ع ع ��ام  1847بع ��د �إ�صابته ��ا مبر�ض
ال�سل .وقد حاول بعدها الزواج مرارا لكنه
ف�شل يف ذلك.
ه ��ذه املحطات م ��ن حياة الأدي ��ب والكاتب
الأمريك ��ي ذي ال�شه ��رة العاملي ��ة يتح ��دث
عنه ��ا امل�ؤل ��ف ب�إ�سهاب .وي�ؤك ��د من خاللها
�أن ادغ ��ار �آالن ب ��و قد فعل كل م ��ا ي�ستطيع
ك ��ي يبق ��ى «ملت�صق ��ا» ب�إنت ��اج �أدب ��ي �صنع
منه «املمثل الأكرب للأدب اخليايل يف اللغة
االجنليزية» ،كما يكتب بيرت اكرويد.
وي�ضي ��ف �أن ��ه �إذا كان ��ت ق�ص� ��ص اخلي ��ال
الت ��ي كتبه ��ا قد «جنح ��ت يف �إث ��ارة �أ�شكال
اخلوف الأكرث كونية يف العمق الإن�ساين»
لدى كل من قر�أه ��ا ف�إن هذا قد يعود �إىل �أن
«ذل ��ك الرج ��ل كان يحم ��ل منذ والدت ��ه قدرا
م�أ�ساويا».
�إن حيات ��ه «الق�ص�ي�رة» عرف ��ت اليت ��م من ��ذ
الطفول ��ة املب ّك ��رة ،وع ��دم �إمكاني ��ة �إجن ��از

الدرا�س ��ة ب�شكل منتظم ب�سب ��ب «عدم توفر
الإمكاني ��ات املادي ��ة» ،والط ��رد من اجلي�ش
بعد فرتة ق�صرية من تطوعه فيه.
ه ��ذا امل�سار املتع� � ّرج وال�صعب الذي عرفته
حيات ��ه ت ��رك �آث ��اره الوا�ضح ��ة على جممل
�أعمال ��ه .وي ��رى امل�ؤلف �أن «ح� ��س امل�أ�ساة»
لدي ��ه كان قد جعله مولع ��ا بالبحث عن ّ
حل
الألغاز والك�شف عن الأ�سرار وهذا ما يعبرّ
عن ��ه امل�ؤلف بالقول« :لق ��د كان يحب كثريا
�أن ّ
يحل ما تخفيه اللغة ال�سرية ،ويحب �أن
يقول ما ال يقال».
حم�صلة القول يرى امل�ؤلف �أن �أ�شكال
ويف ّ
الفو�ض ��ى العميق ��ة الت ��ي عرفته ��ا حيات ��ه
الداخلي ��ة وميول ��ه اجلاحمة نح ��و تعاطي
الكح ��ول �ساهم ��ت �إىل ح ��د كب�ي�ر يف دفعه
نح ��و موت ��ه املبك ��ر .لكن ��ه ر�س ��م ع�ب�ر ذلك
«امل�سار امل�ش�ؤوم» �صورة فريدة وح�ضورا
ال ي ��زال قوي ��ا حت ��ى الآن .وهذا م ��ا و�صفه
بول فال�ي�ري بالقول« :ولج ادغ ��ار �آالن بو
الطريق امللكي للفن العظيم.
لق ��د اكت�شف م ��ا هو غريب فيم ��ا هو عادي،
واجلدي ��د يف القدمي والنقي يف ال�شوائب.
�إنه كائن كامل».

الكتاب :ادغار �آال نبو :حياة ق�صرية جدا
ت�أليف :بيرت اكرويد

الحشرة الذهبية
رواية إدغار آآلن بو

رئي�س التحرير التنفيذي
-----------------------علي ح�سني
�سكرتري التحرير
-----------------------رفعة عبد الرزاق

ترجمة :عبد الخالق علي
تتمح ��ور رواية"احل�ش ��رة الذهبية"ح ��ول
راوي الق�ص ��ة  -ال ��ذي مل يذك ��ر �إ�سم ��ه -
و �إ�شرتاك ��ه م ��ع �صديق ��ه ولي ��ام ليغران ��د
ال ��ذي يعي� ��ش عل ��ى جزي ��رة �سوليف ��ان يف
ت�شارل�ست ��ون م ��ع خادم ��ه جوبيت ��ار .ي�صل
ال ��راوي اىل ليغران ��د املبته ��ج ال ��ذي ي ��كاد
يط�ي�ر م ��ن الف ��رح ب�سب ��ب ح�ش ��رة ذهبي ��ة
�إكت�شفه ��ا م�ؤخ ��را .مبا ان ليغران ��د قد �أعار
احل�ش ��رة اىل �أحد ال�ضباط فان ��ه ير�سم لها
�صورة لرييها ل�صديقه الراوي.
احل�ش ��رة ذات ل ��ون ذهب ��ي ب� � ّراق ،و له ��ا
نقطت ��ان كبريت ��ان �س ��وداوان ق ��رب �إحدى
نهايت ��ي الر�أ� ��س اىل اخلل ��ف و �أخرى على
اجلان ��ب الآخ ��ر بحج ��م حب ��ة اجل ��وز .عند
يتفح�صه ��ا الراوي و
�إكمال ر�س ��م ال�صورة ّ
ي�ستنت ��ج ان احل�شرة ت�شب ��ه كثريا جمجمة
�إن�س ��ان .ال يتف ��ق مع ��ه ليغران ��د يف ذل ��ك
فيتخا�صم ��ان لبع� ��ض الوق ��ت حت ��ى ي�أخ ��ذ
ليغراند نظرة ثانية فت�سحره ال�صورة التي
ر�سمه ��ا .يتجاهل �ضيفه لفرتة حيث تت�س ّمر

عيناه يف الورقة ،يق ّلبها من جانب اىل �آخر
يتفح� ��ص كل �إجن فيه ��ا .ي�شعر الراوي –
و ّ
الذي كان ّ
يخطط لق�ضاء الليلة هناك – ب�أنه
مرحب به فيغادر املكان.
غري ّ
عل ��ى م ��دى �شه ��ر مل ي�سم ��ع ال ��راوي م ��ن
ليغران ��د ،و فج�أة ي�صل جوبيت ��ار اىل بابه
و ي�س ّلم ��ه ر�سال ��ة من �سيّده يطل ��ب فيها من
ال ��راوي زيارته يف بيت ��ه بخ�صو�ص ق�ضية
يف غاي ��ة الأهمية .يخ�ب�ر جوبيتار الراوي
ب�أن ��ه يعتق ��د ان احل�ش ��رة الذهبي ��ة ل�سع ��ت
�سيده و انه يرقد مري�ضا يف الفرا�ش.
ل ��دى و�صول ال ��راوي اىل جزيرة �سوليفان
يخ�ب�ره ليغران ��د ب� ��أن احل�شرة م ��ن الذهب
اخلال�ص و �أنها ت�ساوي ثروة ،ثم ي�صطحبه
يف رحلة اىل الرباري و هو يربط احل�شرة
بخي ��ط .بع ��د م ��رور �ساعت�ي�ن مي ��ر الرجال
ب�شج ��رة زنب ��ق كب�ي�رة ،يطل ��ب ليغراند من
جوبيت ��ار ان يت�س ّلقه ��ا .خ�ل�ال ت�س ّلق ��ه يجد
جوبيت ��ار جمجمة �إن�سان متدلي ��ة عاليا من
ال�شج ��رة .عنده ��ا يطل ��ب من ��ه ليغران ��د ان

ي�سق ��ط احل�شرة م ��ن فتحة الع�ي�ن الي�سرى
للجمجم ��ة .يب ��د�أ ليغران ��د بحف ��ر املوق ��ع
ال ��ذي �سقط ��ت عليه احل�شرة .بع ��د �ساعتني
م ��ن احلف ��ر مل يج ��دوا �شيئا .عنده ��ا يدرك
جوبيت ��ار �أن ��ه �أ�سق ��ط احل�ش ��رة م ��ن العني
اليمنى للجمجمة فيعي ��د الك ّرة مرة �أخرى،
و يبد�أ الرجال باحلفر ثاني ًة .يف هذا املوقع
يع�ث�رون على كنز دف�ي�ن م ��ن املجوهرات.
يق� �دّر ال ��راوي قيم ��ة الكن ��ز – ال ��ذي دفن ��ه
القبط ��ان الأ�سط ��وري كي ��د – مبلي ��ون و
ن�صف دوالر.
يق� �دّم بو و�صفا مف�ص�ل�ا ملحتويات الكنز ،و
عن ��د �إخراجه ب�أمان ب�ص ��ف ليغراند الطرق
الت ��ي �إ�ستخدمه ��ا للعث ��ور علي ��ه .حيث قام
بتجميع ورقة من الالزهريات وجدها �أثناء
ر�سم ��ه للح�شرة ،و بع ��د ان �إكت�شف ال�شفرة
– و هو �إجناز هائل بحد ذاته – قام بفك
رم ��وز الر�سالة اخلفيّة .ثم �أخذ يروي ق�صة
�إكت�شاف ��ه للكن ��ز بتفا�صيله ��ا دون ان يغف ��ل
�شيئا منها.

االخراج الفني
---------------خـالـد خ�ضري

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
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في تعقب خطوات الغامض العجيب...
ادغار آلن بو
علي عبد األمير

كان عم ��دة بالتيمور املخ�ضرم ،وليام �شاف�ي�ر ،يدرك دائما ان مدينته
تواج ��ه دائم ��ا اوقات ��ا �صعب ��ة ،احلياة ت�ضي ��ق فيها احيان ��ا رغم انها
اطالل ��ة بحرية مهمة ،لي�س ��ت نظيفة دائما لكنه ��ا بالت�أكيد واحدة من
اجمل مدن ال�شرق االمريكي .وكانت الفرتة التي ق�ضاها يف اخلدمة
(� ،)1987-1971شاه ��دا عل ��ى مالم ��ح قامتة جدا يف �ص ��ورة املكان
خ�ل�ال �سبعينيات الق ��رن املا�ضي ،وكيف �أن الأم ��ور تغريت منذ ذلك
احلني :بع�ضها �إىل الأف�ضل واالخر �إىل الأ�سو�أ.
كان ��ت بالتيمور (والي ��ة مرييالند) حماطة دائما بج ��و من الغمو�ض
و"ال�ضباب التاريخي" ،وثمة من يرى ذلك عائدا اىل الروح الغام�ضة
والغريب ��ة الت ��ي �سكنتها ،يف اربعيني ��ات القرن التا�س ��ع حني تزوج
ال�شاع ��ر والقا�ص �إدغار �ألن ب ��و ،من ابنة عمته البالغة من العمر 13
عام ��ا ،ث ��م ينت ��ج ق�صيدته املظلم ��ة "الغ ��راب" ،فوفات ��ه ال�سباب غري
معروفة وهو يف االربعني ،بعد عامني من رحيل زوجته اثر ا�صابتها
بال�سل ،وبعد ان انتقل ��ت قدرته اخلالقة على �صوغ حكايات غام�ضة
�ص ��ارت الحق ��ا اال�سا�س احلقيق ��ي الدب اجلرمي ��ة ،اىل ال�شا�شة حني
ظهرت موجة ال�شا�شة ال�سوداء "نوار" ،عرب �أفالم الرعب البولي�سية
التي ت�صور يف �شوارع املدينة التي دفن فيها وازقتها الغام�ضة .تلك
هي �صورة ما حلال بالتيمور ،و�سحرها الفريد.
يف ني�سان (ابريل) املا�ضي ،كانت بالتيمور كرة من اللهب االن�ساين،
بع ��د الوفاة امل�أ�سوية ل�شاب �أ�س ��ود� ،أثناء احتجازه من قبل ال�شرطة،
فاث�ي�رت اعم ��ال ال�شغب واحل ��رق والنهب على نطاق غ�ي�ر م�سبوق،
لتعي ��د االمريكيني اىل �ستيني ��ات القرن املا�ضي ،ب ��ل ان غالف جملة
"ت ��امي" ،اخت�صر احلكاية :ال�شيء تغري امريكيا فعن�صرية 1968
هي ذاتها اليوم ،حتى و�إن كان الرئي�س (اوباما) ا�سودا.
بالتيم ��ور يف امله ��ب ،وهو م ��ا دفع كثريي ��ن وبخا�صة �أولئ ��ك الذين
يتطلع ��ون �إىل املدين ��ة بو�صفه ��ا بيئة للإله ��ام واحلل ��ول الإبداعية،
اىل اال�ستعان ��ة بعمقها الروحي ،وارثها االدبي والفني كنموذج حي
لالبت ��كار والعم ��ل التدريجي ،بغية اخل ��روج من االزم ��ة ،وهنا كان
ادغار الن بو ،وعلى الرغم من انه ينحدر من مدينة ريت�شموند (والية
فريجيني ��ا) االن ان بالتيم ��ور كان ��ت بداية حياته الفعلي ��ة ونهايتها،
وفيه ��ا بد�أ حتوله من �شاع ��ر اىل كاتب ق�ص�ص ق�صرية خيالية .وقبل
الع ��ام  ،1831كان ب ��و قد ن�شر ثالث جمموعات م ��ن ق�صائده ،مل يلق
معه ��ا �سوى القليل م ��ن النجاح املادي واملعنوي ،عل ��ى الرغم من �أن
ال�شعر كان وا�ضحا انه �سيبقى حبه الأول ،غري انه ادرك حاجته �إىل
"تو�سيع حقيبته اذا كان ي�أمل ك�سب العي�ش من عمله ككاتب" ،فراح
ي�شرتك يف امل�سابقات الأدبية ذات اجلوائز املالية ،ويعمل حمررا يف
العدي ��د من املجالت وال�صحف الأدبية ،دفاعا عن ال�شاعر فيه و الذي
" تهوي عليه الكوارث �سريعا".
وم ��ع كل االخف ��اق يف حيات ��ه ،م ��ع كل الغمو� ��ض ال ��ذي ب ��دا مالزما
حلياته ،منذ وفاة والدت ��ه مري�ضة بال�سل وهو يف الثانية من عمره،
ث ��م ما عن ��اه زواجه من فت ��اة �صغرية ،ونحيبه املتوا�ص ��ل اثر موتها
مبر� ��ض والدتها ذاته ،دون ان يكون ق ��ادرا على انقاذها ،ومع فقدان
احلميمية يف حياته اثر نهاية عائلته احلقيقية وتبنيه من قبل عائلة
مو�س ��ورة عا�ش معها فرتة من طفولته و�صباه يف بريطانيا ،و�صوال
اىل االختالف الذي اثاره يف االو�ساط االدبية االمريكية على امل�سار
االبداع ��ي الذي �شكله ،واهمال بع�ض الأدباء له رغم التقدير اخلا�ص
ال ��ذي حم�ض ��ه اي ��اه ،ال�شاع ��ر الفرن�س ��ي بودلري ،حني ترج ��م جميع
�أعمال ��ه وكت ��ب عن ��ه ،اال ان �صاح ��ب ق�صيدة "الغ ��راب" ،اال�شهر يف
نتاج ��ه و�صارت دالة عليه ،حد ان متثاله يظه ��ر الطائر مرافقا له يف
ترحال ��ه ،ظل عالم ��ة التجديد واالبت ��كار يف االدب االمريكي ،ومثاال
عل ��ى ع ��راك اليهد�أ من اجل م�ص�ي�ر ان�ساين اكرث رحم ��ة ،م�صري كان

يع ��رف ان ��ه �سيفتك به ع�ب�ر موته من�سي ��ا يف �أحد �ش ��وارع بالتيمور
ع ��ام  .1849و�شكل ��ت احداث ميدنته االخرية ،فر�ص ��ة ملراجعة لي�س
اعمال ��ه وح�س ��ب ،بل عمال م ��ن املو�سيقى املعا�ص ��رة ك�شف "حكايات
الغمو� ��ض واخليال" الت ��ي ب ��رع يف كتابتها �شعرا وق�ص ��ة ورواية،
مثلم ��ا برع الفري ��ق الغنائي املع ��روف باجتاهات ��ه التحديثية للبناء
املو�سيق ��ي "�آالن بار�سون ��ز بروجك ��ت" يف ا�ستلهامه ��ا �ضم ��ن ب ��اب
مقارب ��ة املو�سيق ��ى املعا�صرة لالعم ��ال االدبية ،فهو مق ��ام م�ضموني ًا
عل ��ى ا�ستلهام ن�صو�ص خمت ��ارة من "حكاي ��ات الغمو�ض واخليال"
ع�ب�ر انغام تق ��دم در�س ًا يف مقارب ��ة االدب اىل ع ��امل االغنية واللحن
املعا�ص ��ر ،فتوف ��رت االغني ��ات عل ��ى ت�صويرية حلنية الج ��واء ت�أتي
م ��ن اعماق الن�ص "الغام� ��ض" الذي يكتبه عادة ادغ ��ار الن بو ،وفق
ن�ص يذهب اىل تلك الروح لكن دومنا االهاب الغام�ض كما يف اغنية
حملت عنوان حكاية بو ال�شهرية "الغراب":
"م ��ا ي ��زال الغ ��راب يف غرفت ��ي /مهم ��ا تو�سل ��ت لي�س ثم ��ة كلمات

ت�سرت�ضي ��ه لي�س ثمة دعاء للتخل�ص من ��ه /حيث توجب علي �سماعه
اىل االبد".
والن االغني ��ات كانت مت�ض ��ي اىل ما وراء الن� ��ص املكتوب وحتاول
الو�ص ��ول اىل ق ��راءة معا�ص ��رة له ،لذا ج ��اءت حتمل ر�صان ��ة �شكلها
املو�سيقي ا�ضافة اىل روحها املعا�صرة ،فهناك احل�ضور حتى لل�شكل
التقلي ��دي لالورك�س�ت�را ال�سيمف ��وين ،بل ان مغن ��ي الفريق ووا�ضع
احلان ��ه � :آالن بار�سون ��ز ،مل يرتدد يف ا�ستخ ��دام الكورال االن�شادي
والتوزيع الر�صني لالورك�سرتا ال�ضخمة.
وم ��ن اغنيات "حكايات الغمو�ض واخليال" ن�ستمع اىل �شعر عميق:
"م ��ا ه ��ذه ال�سال�سل التي تقيد يدي؟ /جزء منك ميوت مع كل نهار
مي ��ر /ق ��ل انها لعبة ول ��ن ت�شعر ب ��االذى� /ستح� ��س ان حياتك تنزلق
بعي ��د ًا /انت ايها الغني يا قليل امل�صاعب /ها جئت لتكت�شف نظرتي
اىل احلي ��اة /م ��ا ثمن تاج ملك يف عر�شه /حني تك ��ون انت مقيد ًا يف
العتمة وحدك".

