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ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون
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“يمكنني بال ريب أن أقول إن ّأبولو صعقني “ .بهذه العبارة القريبة
من الصرخة ،وصف هلدرلين ما حدث له أثناء عودته ،التي طالت مدتها
ً
سيرا على
بين ماي ويوليوز  ،1882من بوردو إلى ستراسبورغ ومنها
األقدام إلى نورتنغن  .Nürtingenعبارة جاءت في رسالته الشهيرة،
التي يصف فيها ذكرياته في فرنسا .وهي موجهة إلى صديقه
بوهلندورف  Böhlindorffفي حوالي شهر نوفمبر من السنة ذاتها.
ال تقف هذه العبارة عند تلخيص العالقة التي كانت لهلدرلين مع
تعين ،أكثر،
إله الشعر لدى اليونان ومع الحضارة اليونانية ككل ،بل ّ
طبيعة تجربته مع الشعر والشعري.

ً
قريبا من
ُهلدرلين
محمد بنيس
.1 .
فريديري�ش هلدرلني �أحد كبار ال�شعراء الأملان .فهو ميثل،
�إىل جان ��ب كل م ��ن غوت ��ه وفريدري� ��ش نوفالي� ��س وماريا
ريني ��ه ريلك ��ه وج ��ورج ت ��راكل وغوتفري ��د ب ��ن ،ال�صوت
ال�شع ��ري الأمل ��اين الأ�صف ��ى .عا� ��ش ب�ي�ن  1770و،1843
معا�صرا لكل م ��ن بيتهوفن وبونابرت .وقد اعتاد م�ؤرخو
ونق ��اد �شع ��ره عل ��ى تق�سيم حيات ��ه �إىل مرحلت�ي�ن :ما قبل
 1802وم ��ا بعدها� ،إذ الفا�صل بينهما هو �سنة �إ�صابته مبا
يعرف يف الأدبيات الهلدرلينية بـ”اجلنون».
.2 .

ميكن �أن نلخ�ص املرحلة الأوىل يف عالمات .ولد هلدرلني
يف ال ْوف ��ن ،عل ��ى �ضفة نه ��ر نيكار ،ويف الثاني ��ة من عمره
فق ��د �أب ��اه .تزوجت �أمه بع ��د �سنتني م ��ن امل�ست�شار غورك
عم ��دة مدينة نوتنغن ،ف�أقام معها .ويف الرابعة ع�شرة بد�أ
يف كتاب ��ة ال�شع ��ر .التحق �سن ��ة  1788بجامع ��ة توبنغن،
الت ��ي ح�ص ��ل فيه ��ا بع ��د خم� ��س �سن ��وات عل ��ى املاج�سرت
يف عل ��م الاله ��وت .يف � 1791أ�صب ��ح �صديق ��ا لهيج ��ل
و�شيلينج ،وتعرف كذلك على �شعراء �أ�س�س معهم “ع�صبة
ال�شع ��راء” ،وعلى �سانكل�ي�ر ،Sinclairال ��ذي ظل وفيا له
يف �سن ��وات مر�ضه .حتم�س يف هذه الف�ت�رة مع �أ�صدقائه
لكان ��ت ورو�سو والث ��ورة الفرن�سية ،وفيها ق ��ر�أ �أفالطون

وت�أك ��دت موهبت ��ه ال�شعري ��ة ون�ش ��ر ق�صائ ��ده لأول مرة.
بح ��ث عن العمل م�ؤدب ًا للأطفال ،عك�س ما كانت ترغب فيه
�أم ��ه لاللتحاق بالعم ��ل يف الكني�سة .ت�س ّل ��م �أول وظيفة له
يف  ،1793ويف نوفم�ب�ر  1794اجته نحو فيمار ،ثم ترك
الوظيف ��ة .ا�ستقر يف يينا ،العا�صم ��ة الثقافية� ،ساعي ًا �إىل
تكري� ��س حياته لل�شع ��ر ،وتعرف فيها عل ��ى �شيلر لإعجابه
ال�شديد به .ويف  1795تابع حما�ضرات الفيل�سوف فخته،
التي كان يلقيها يف “بيت الرومان�سيني” .وعندما �أ�صبح
حمتاج� � ًا ،بدون مورد مادي ،عاد �إىل بيت �أمه ،ويف نف�سه
خ�شية من العمل يف الكني�سة.
يف ال�ساد�س ��ة والع�شرين من عم ��ره� ،أي �سنة  ،1796عرث
ل ��ه �صديق ��ه �سانكلري عل ��ى عم ��ل يف بيت ال�ث�ري جاكوب
غونت ��ار ،يف فرنكفورت الذي عمل م�ؤدب ًا لأبنائه .يف بيت
عائل ��ة غونتار عا� ��ش �إح ��دى الوقائع الفارق ��ة يف حياته،
عندم ��ا ا�ستبد به ح ��ب �سوزيت غونت ��ار ،Suzetteزوجة
الرثي جاك ��وب غونتار ،التي بادلت ��ه احلب .حب ال ي�شبه
ما �سب ��ق .هو هذه املرة حب جامح ،عرث فيه هلدرلني على
الأق�صى ،ومل يقدر على رد ت�أثريه القوي يف م�سار حياته.
ج�سد مثال اجلمال اليوناين ،الذي كان
فجم ��ال هذه املر�أة ّ
ب ��ه م�أخوذ ًا ،فكتب عنها “�إنه ��ا يونانية” .كان حذر ًا معها،
فف�ضل يف نهاية �سبتمرب  1798مغادرة البيت ،ابتعاد ًا عما
ميكن �أن ي�ؤدي �إليه هذا االرتباط من م�صاعب مع الزوج.
م ��ع ذلك ظل عل ��ى ات�صال معها عرب لق ��اءات ومرا�سالت ما
زالت حمفوظة ،وكان �آخر توا�صل بينهما يف  .1800ومن
فعْل ذل ��ك احلب اجلامح �سماها هلدرل�ي�ن يف �أعماله با�سم
“ديوتيم ��ا ،كا�سم م�ستعار له ��ذه الع�شيقة �سوزيت ،التي
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توفيت �سنة  .1802وقد ر�أي يف فقدان ع�شيقته وحرمانه
منها �أن “املثال ال ميكن �أن يعي�ش على الأر�ض».
ب�ي�ن  1797و  1979ن�شر رواي ��ة يف جز�أين حتمل عنوان
“هيربيون» ،ا�سم �إله ال�ضوء� .أول عمل تربز فيه نظرته
�إىل اليون ��ان .هيربي ��ون يون ��اين معا�ص ��ر ولك ��ن روح ��ه
قدمي ��ة .حتكي الرواية ع ��ن هذا البط ��ل ،يف  ،1770فرتة
�إع�ل�ان رو�سيا احلرب على تركيا ،ف ��كان يف الرواية يحث
اليوناني�ي�ن عل ��ى التح ��رر من الأت ��راك .جم ��ع متطوعني،
وعندم ��ا دخلوا �إ�سربط ��ة مل يتوان املتطوع ��ون عن القتل
والنه ��ب فدن�سوا بذلك انت�صارهم .م ��ن ثم �أيقن هيربيون
�أن الذي ��ن عمل معهم عل ��ى ت�أ�سي�س جمهوريت ��ه لي�سوا �إال
�أوبا�ش ًا.
وبع ��د مغادرت ��ه بي ��ت غونت ��ار توج ��ه �إىل بي ��ت �صديق ��ه
�سانكل�ي�ر يف هامب ��ورغ .هن ��اك عم ��ل مل ��دة �سنت�ي�ن ،م ��ن
� 1798إىل  ،1800برتكي ��ز ثقايف ن ��ادر وبتوثب ع�سى �أن
يخف ��ف من �صدمة فراق �سوزيت .ف�ش ��رع يف كتابة رواية
“�أمبيدوق ��ل» ثم �أع ��اد كتابتها ملرت�ي�ن متتاليتني دون �أن
ينج ��ح يف �إمتامه ��ا .كما كتب جمموعة م ��ن الدرا�سات يف
علم اجلم ��ال والفل�سفة .و�إ�صرار ًا من ��ه على الو�صول �إىل
ا�ستقالل مادي ،قرر ت�أ�سي�س جملة حتمل عنوان “�إيدونا.
لكن امل�ش ��روع ب ��دوره مل يكتمل .و�إىل ه ��ذه الفرتة ،التي
غلبت عليه ��ا املجاهدة يف الكتابة ،و�ض ��ع ال�صيغة الأوىل
للمراثي والأغاين و�أ�صبح معروف ًا .على �أن �أحواله املادية
ازدادت �سوء ًا ،فلم يجد بد ًا ،يف  ،1800من العودة ،مرغم ًا
ومنه ��ار ًا .عنده ��ا ت�ضاءل ��ت طاقت ��ه اجل�سدي ��ة والفكرية،
واحت ��دت حالة الك�آبة لدي ��ه فكتب” :هذا املن ��اخ ال ي�صلح

لل�شع ��راء ” .ويف ال�سن ��ة ذاته ��ا اعتن ��ى ب ��ه �أ�صدقا�ؤه يف
�شتوتغ ��ارت وا�ستدع ��اه على اخل�صو� ��ص �صديقه التاجر
الن ��داور لق�ض ��اء م ��دة مع ��ه .فكان ��ت فر�ص ��ة كتاب ��ة �أوىل
الأعم ��ال ال�شعرية الكربى وترجمة بن ��دار ،الذي بدا �أثره
حا�سم� � ًا يف كتاب ��ة “الرتاتي ��ل” .ثم �ساف ��ر يف � 1801إىل
هابتويل يف �سوي�س ��را للعمل م�ؤدب ًا ،لكن العائلة اعتذرت
ع ��ن قبوله مبجرد مالحظة حالته .فعاد من جديد �إىل بيت
�أم ��ه ،وكت ��ب �إىل �شيلر ي�ستغي ��ث ف�أعر�ض عن ��ه ومل يجب
على الر�سالة .ومع ذلك ا�ستمر يف الكتابة ،لكن قدرته على
الرتكيز ت�ضاءل ��ت ،وا�ستولت على �سلوكه غرابة مع تعمّد
جتنب الآخرين .وهي �أعرا�ض تدهور نف�سي.
وعم ��ل �آخ ��ر �سن ��ة فيه ��ا ،وه ��و يف الثاني ��ة والثالثني من
عم ��ره ،لدى ماي�ي�ر ،قن�ص ��ل هامبورغ يف ب ��وردو ،م�ؤدب ًا
لأبنائ ��ه� .إقامته يف بوردو كانت ق�ص�ي�رة جدا ،متتد من2
يناير  ،1802حيث و�صل �إليها عابر ًا كال من �سرتا�سبورغ
وليون ،حتى ماي ��و  ،1802عائدا �إىل نورتنغن عن طريق
باري�س و�سرت�سب ��ورغ .وال يعرف �شيء عن هذه الإقامة.
ثم ��ة فقط �أثرها يف بع�ض الق�صائد .عاد �إىل البيت م�صابا
بـ”�صعق ��ة �أبول ��و” ،وه ��و يف حال ��ة متقدمة م ��ن انف�صام
ال�شخ�صي ��ة ،فاعتنت ب ��ه �أمه .وبني الفين ��ة والأخرى كان
يتمت ��ع ب�صحوته ،فكتب “بامتو� ��س” و”الواحد الأحد”.
ث ��م ا�ستقرت حالت ��ه النف�سي ��ة يف ال�سنة املوالي ��ة فا�شتغل
عل ��ى ق�صائ ��د جديدة م ��ن �أهمه ��ا “ذك ��رى” و”نهر�إ�سرت”
وانتهى من ترجمة “�أودي ��ب امللك” و”�أنتيغون” لل�شاعر
�سوف ��وكل ون�شرهم ��ا �سن ��ة  .1804وعندم ��ا زاره �شيل ��ر
ارتعب من الإهمال الذي �أ�صبح عليه مظهره.
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ثم جاءت املرحلة الثانية مو�صوفة بالأزمة الع�صبية التي
�أطلق ��ت عليها مرحلة “اجلنون” .وهي التي تبد�أ مع �سنة
 .1804لقد كان �صديقه �سانكلري يحر�ص على �إخراجه من
احلال ��ة التي هو فيها فنقله �إىل بيته يف هامبورغ ،وبحث
ل ��ه عن عمل يف مكتبة ،معتق ��دا �أن هلدرلني يف طريقه �إىل
ال�شف ��اء .وعندم ��ا فح�صه طبي ��ب يف يوني ��و  1805كانت
النتيج ��ة �أن ��ه يحت ��اج للإقام ��ة يف م�صحة عقلي ��ة .وهكذا
�أودع م�صح ��ة يف توبنغن �سن ��ة  .1806وبعد تفاقم حالته
الع�صبي ��ة� ،صدرت و�صاية على هلدرل�ي�ن و�أودع يف بيت
ت�سيمر ،النج ��ار ،يف مدينة توبنغن ،من �سنة  1807حتى
وفات ��ه يف  7يوني ��و  .1843هناك يف حم ��ل ي�شبه قلعة مت
و�ضعه يف غرف ��ة معزولة يف الطاب ��ق الأول ،م�شرفة على
نه ��ر نيكار .يف هذه املرحلة عا� ��ش هلدرلني فرتات طويلة
م ��ن ال�صمت ،كما كت ��ب ق�صائد ق�ص�ي�رة �أ�صحبت معروفة
بـ”ق�صائ ��د اجلن ��ون” .وه ��ي ق�صائد متحررة م ��ن قواعد
ال�شع ��ر الكال�سيكي ،كان مي�ضيه ��ا �أحيان� � ًا ب�أ�سماء غريبة
مقل �سكاردنيللي ويذيلها بتواريخ ما�ضية .يف تلك الغرفة
زاره معجب ��ون وقد بد�أ الرومان�سيون يف اكت�شافه وكذلك
�أعماله �أ�صبحت متداولة يف احلياة ال�شعرية الأملانية.
وت ��كاد تك ��ون املرحلت ��ان مت�ساويت�ي�ن م ��ن حي ��ث ع ��دد
ال�سن ��وات� ،إذ �أن هلدرلني انتابت ��ه �أول �أزمة ع�صبية حادة
وهو يبل ��غ خم�س ًا وثالثني �سنة ،ث ��م �أم�ضى بعدها �سنتني
بني بيت �أمه و�صديقه �سانكلري وامل�صحة العقلية ،و�أخري ًا
�ست� � ًا وثالثني �سن ��ة معزو ًال يف بي ��ت ت�سيم ��ر .و�إذا كانت
“�صعقة �أبولو” �أقوى مما كان يحتمل ج�سده� ،أي النور
ال�شع�شع ��اين ال ��ذي يف�ضى �إىل الظلم ��ات ،الع َمى ،ف�إن من
املحتم ��ل �أن تك ��ون تل ��ك الأزمة غ�ي�ر بعيدة ع ��ن ا�ستحالة
احلي ��اة مع �سوزي ��ت� ،أو الإخفاق يف احل�صول على مورد
م ��ادي قار ي�ضمن له التف ��رغ للكتابة� ،أو الف�شل يف �إ�صدار
جمل ��ة “�إيدون ��ا” .عوامل جمتمع ��ة لها فعله ��ا يف مر�ضه،
مهما كان حجمها يف م�سار تاريخي �أملاين �أو �أوروبي.
.4 .

كان نيت�ش ��ه يعت�ب�ر هلدرل�ي�ن �شاعره املف�ض ��ل وكتب عنه.
م ��ع ذل ��ك مل تبل ��غ مكان ��ة هلدرل�ي�ن ذروته ��ا �إال يف الق ��رن
الع�شري ��ن ،عندما اهتم بقراءة �شع ��ره الفيل�سوف الأملاين
هيدجر ،يف حما�ضرات ��ه اجلامعية التي �ألقاها على طلبته
�أول م ��رة يف �سنت ��ي  1934و  ،1935وافتتحه ��ا بق ��راءة
ق�صي ��دة “جرمانيا” ،ثم تلتها عل ��ى فرتات ق�صائد �أخرى.
بهذه القراءة الفل�سفية انتقل هلدرلني من كونه �أحد �أعالم
ال�شعر الأملاين يف القرنني الثامن والتا�سع ع�شر �إىل “هذا
ال�شاع ��ر الذي يتعلق ب ��ه م�ستقبل الأملاني�ي�ن”� ،أو “�شاعر
ال�شع ��راء” ح�س ��ب تعب�ي�ر هيدج ��ر يف كلمت ��ه االفتتاحية
للمحا�ض ��رة الأوىل� ،أو “�شاع ��ر ال�شع ��راء” كم ��ا �سم ��اه
هيدجر يف درا�سته عن معنى الإقامة �شعريا على الأر�ض.
وبه ��ذه القراءة ارتفع هلدرلني �إىل مدى ال ينحد من عناية
�شعراء وفال�سفة ونقاد ومرتجمني ب�شعره ال ميكن تخيله
بدونه ��ا ،كما كت ��ب عديد م ��ن الدار�سني ،معرتف�ي�ن بف�ضل
قراءة هيدجر على هلدرلني.
فه ��ذه الق ��راءة الفل�سفي ��ة �أب ��رزت الث ��ورة الت ��ي �أحدثه ��ا
هلدرلني يف الوع ��ي بال�شاعر وال�شع ��ري .فهو انتقل بهذا
الوع ��ي �إىل ر�ؤية تتلخ�ص يف جترب ��ة الوجود وامل�صري،
م�ستم ��د ًا ر�ؤيته مما تعلمه من الإغريق ومما �أ�صبح ي�ؤمن
ب ��ه من امتداد لهم .ذلك ما كتبه ل�صديقه بوهلندورف ،بعد
عودته من بوردو� “ :إذا كنا مل نبلغ بع ُد هدفنا ،فذلك لأننا
الذي ��ن نح ��اول م ��ن جديد ،بع ��د الإغري ��ق� ،أن نغن ��ي تبع ًا
للطبيع ��ة ،وتبع ًا للوط ��ن ،بطريقة مت�أ�صل ��ة ال مثيل لها” .
�إنه وعي حتديث النظر �إىل الق�صيدة� ،إىل ال�شعري .وهو
يف �آن ال ميكن �أن ي�صدر �إال عن ال�شاعر نف�سه حتى “يكون

بدوره �أ�سا�س كل �إقامة” على الأر�ض ،كما كتب هيدجر يف
قراءة ق�صيدة “ذكرى” .هي �إقامة ذات معنى خم�صو�ص،
ال �سبيل �إىل اختزال ��ه يف كل ما يعمله الإن�سان ،وما يقوم
ب ��ه من �أج ��ل �أن ي�ستحق احلياة .هذا معن ��ى �أول ،على �أن
هلدرلني يذهب به نحو الأعمق عندما يكتب:
عديد ٌة مزاياهُ ،مع ذلك �شعري ًا
يقيم الإن�سان على هذه الأر�ض.
ه ��ي �إقام ��ة م�سكون ��ة بال�شع ��ري ،لأن “ال�شعر ه ��و القوة
الأ�سا�سي ��ة لل�س َك ��ن الإن�س ��اين” .فال�شعر ه ��و الكالم الذي
يعط ��ي الواقع ��ي م ��ا يت�أ�س�س به وعلي ��ه .وال�شاع ��ر امللهم
ب� �ـ”روح ال�شعر” ،ح�سب تف�س�ي�ر هيدجر ،هو وحده الذي
يح ��ول الإقام ��ة من معناه ��ا الأول ،امل�ستخل� ��ص من مزايا
عم ��ل الإن�س ��ان �إىل معن ��ى قيا� ��س املا ب�ي�ن ،يف ال�صلة بني
ال�سماء والأر�ض ،عمودي ًا ،مبا هو ح�ضور للإلهي .ذلك ما
تف�صح عنه ق�صيدة “ذكرى” من خالل تلك الأبيات امل�شعة
عن معنى ال�شاعر:
( )...............لكن البح َر
ي�أخ ُذ الذكرى ومينحُ ها
واحلب بدوره ي�أ�سر ال ّنظرات با�ستمرا ْر
ُّ
لكن ما يب َقى ،وحدهم ي� ّؤ�س�سه ال�شعراء.
.5 .
كان الوع ��ي بال�شع ��ري ل ��دى هلدرلني متفاع�ل�ا مع الوعي
بالتاريخي .لهذا ف�إن اعتبار عناية ال�شاعر بامل�صري له داللة
تاريخي ��ة بقدر ما ل ��ه داللة �شعرية .فف ��ي مالحظة و�ضعها
يف هام�ش ترجمته مل�سرحي ��ة �سوفوكل “�أنتيغون” ،كتب
عن الأملان يف زمنه�“ :إن االجتاه الأ�سا�سي يجب �أن يكون
معرف ��ة كيف نلتق ��ي على نح ��و دقيق ،ومنتل ��ك “عنوان”
م�صري ،لأن غياب االجتاه ،امل�صري هو �ضعفنا» .
وم ��ن هذا الوع ��ي املتوهج باالمتداد للإغري ��ق من ناحية،
وبالعي� ��ش يف زم ��ن �أملاين تغي ��ب عنه معرف ��ة كيف ميكن
اللق ��اء بامل�صري من ناحية ثانية ،اتخ ��ذت جتربة هلدرلني
بع ��د ًا �أ�صب ��ح مع ��ه ال�شاع ��ر �صاح ��ب ر�سال ��ة ،ال باملعن ��ى
الديني ،بل مبعنى “النبوءة ال�شعرية” ،كما كتب هيدجر:
“�إن حل ��م [النب ��وءة] �إله ��ي ،لكنها ال حتل ��م ب�إله .ي�ضغط
ه ��ذا احلل ��م بثقله اخلا� ��ص :فبف�ضله ،ال تتح ��ول الأنفا�س
املهدهدة �إىل زوابع ملتب�س ��ة� :إنها تخط طريقها الوحيدة
فوق امل�سالك البطيئة ” .نبوءة ال حتلم ب�إله ،لأنها تلت�صق
بالآلهة اليوناني ��ة ،التي كانت بالن�سبة لهلدرلني �أقرب �إىل
نف�س ��ه من الإله امل�سيحي الغائب يف زمنه .لهذا ف�إن الإلهي
الذي ي�ت�ردد يف �أعماله ي�ستن ��د �إىل �أن الإن�سان والطبيعة

يحتاج ��ان �إىل الإله ��ي منف�صال عن الدين ��ي .والن�شيد كان
ال�صيغة املثل ��ى ل�صياغة هذا الإلهي ،م�ص ��در النبوءة ،من
خالل ق�صائد ،ت�صادت فيه ��ا الأر�ض اليونانية مع الأر�ض
الأملاني ��ة ،م ��ن بينه ��ا “وداع”“ ،ديوتيم ��ا”“ ،التائ ��ه”،
“خبز وخمر”“ ،عودة” ،الأرخبيل”“ ،ن�صف احلياة”،
“الراي ��ن”“ ،ذكرى” .يف هذه الق�صائد ،كما يف غريها،
تتبل ��ور الر�ؤي ��ة الهلدرليني ��ة لل�شاع ��ر وال�شع ��ر .ولك ��ن
الق�صائ ��د تتكامل� ،أي�ض ��ا ،مع كل من رواي ��ة “هيربيون”
و”�أمبيدوق ��ل” ،ودرا�سات مو�ضوعه ��ا ال�شعر والفل�سفة،
ور�سائل ،ت�ؤدي كله ��ا �إىل معنى الر�سالة ال�شعرية ومعنى
الن�شي ��د ،الذي يجعل �شعبا م ��ن ال�شعوب يقيم �شعري ًا على
الأر�ض.
�إن ق�صي ��دة “الأرخبيل” ،التي كتبها هلدرلني �سنة ،1800
يف نف� ��س ف�ت�رة كتاب ��ة “ن�صف حي ��اة” و”خب ��ز وخمر”،
هي �أطول ق�صيدة كامل ��ة ن�شرها هلدرلني .وهي ت�ستدعي
الع ��امل اليوناين ،كما عرفه من خالل الكتب� ،أو كما جت�سد
له يف اجلنوب الفرن�س ��ي� ،أثناء �إقامته يف بوردو .يونان
الآله ��ة واحل ��روب وحي ��اة الأثيني�ي�ن .يف ه ��ذه الق�صيدة
يظه ��ر بوزيدون� ،إل ��ه البحر� ،أه ��م عنا�ص ��ر الطبيعة لدى
الإغريق ،خمب ��وال ومري�ضا ،كما هي ح ��ال هلدرلني .هذه
الق�صي ��دة منوذج ملا كان يق�ص ��ده من العودة �إىل اليونان.
�إن االنتق ��ال م ��ن الوط ��ن� ،أملاني ��ا� ،إىل اليون ��ان ،اخلارج،
الأجنبي ،ذهاب �إىل حيث الآلهة قريبة ،ثم ذهاب �إىل حيث
التعلم من الأجنبي �ضرورة لكل ما هو موجود يف الوطن،
ل ��كل عودة �إىل الوط ��ن .تلك ال�ض ��رورة املعرفية هي التي
الزمت هلدرل�ي�ن يف البحث عن حتديث النظر �إىل ال�شاعر
وال�شعري .ذلك ما كتبه �سنة  1801يف ر�سالته �إىل �صديقه
بوهن ��دروف “م ��ا هو �شخ�صي يج ��ب �أن نتعلم ��ه بقدر ما
نتعل ��م ما هو �أجنبي .لذل ��ك ال ميكن �أن نغفل عن الإغريق.
على �أنن ��ا ،بال�ضبط يف جمال ما هو �شخ�صي لنا ،موجود
يف الوطن ،لن ن�صل �إىل م�ضاهاتهم ،لأن اال�ستعمال احلر
لل�شخ�ص ��ي ،كم ��ا قلت لك ،ه ��و الأ�صعب ” .ف�ل�ا عودة �إىل
ال�شخ�ص ��ي ،املوج ��ود يف الوطن ،الطبيع ��ي� ،إال من خالل
الذه ��اب �إىل الأجنبي ،اليوناين ،يف الت�صور الهلدرليني.
لك ��ن هذا الذه ��اب ال يتغيا التقليد بتات� � ًا ،و�إال بطل مفعول
الذه ��اب �إىل اخل ��ارج ،الأجنبي ،وا�ستحال ��ت معه العودة
�إىل ال�شخ�صي .ففي الر�سال ��ة نف�سها ي�ضيف“ :لهذا �أي�ضا
�سيكون من اخلطورة لنا �أن ن�ستخل�ص قواعدنا ،يف الفن،
م ��ن جمرد منوذج اليونانيني الكام ��ل .لقد ا�شتغلت طويال
على كل هذا لأعرف الآن �أننا ،با�ستثناء ما لدى اليونانيني
كم ��ا لدينا يجب �أن يكون الإجن ��از الأرفع� ،أي عالقة حية،
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م�ص�ي�ر ًا حي� � ًا ،ال ن�ستطي ��ع بدون �ش ��ك �أن يك ��ون لنا معهم
�شيء م�شرتك» .
.6 .
كان هلدرل�ي�ن� ،أثناء �إقامت ��ه الدرا�سية يف توبنغن ،اعتنى
بالفل�سف ��ة واملو�سيقى ،كم ��ا اهتم بالدرا�س ��ات اليونانية.
كت ��ب هلدرل�ي�ن ق�صائ ��ده يف قال ��ب كال�سيك ��ي� ،صارم يف
اح�ت�رام ت ��ام لبني ��ة البي ��ت �أو بني ��ة املقط ��ع �أو الق�صيدة
ب�أكمله ��ا ،ويف اح�ت�رام لرتكيب اجلملة ،م ��ن حيث بنيتها
النحوي ��ة وال�صرفي ��ة .كان يف ذلك املنح ��ى اجلمايل يتبع
خط ��وات ال�شاع ��ر فريدري� ��ش كلوب�ست ��وك Klopstock
 (1724ـ  ،)1803ث ��م حت ��ول الحق ��ا �إىل �شيل ��ر ،الذي كان
لعمل ��ه “دون كارلو� ��س” ت�أث�ي�ر وا�ض ��ح علي ��ه يف كتاب ��ة
“هيربي ��ون” .عل ��ى �أنه يف ف�ت�رة الن�ض ��ج ال�شعري قام
ب�إدخ ��ال نربت ��ه ال�شخ�صي ��ة عل ��ى الأوزان القدمي ��ة وعلى
جمالية اللغ ��ة الأملاني ��ة ،فاغتنت ق�صيدت ��ه بكثافة �شعرية
عليا ،مو�سومة مبرجعية ترتدد فيها احل�ضارة اليونانية.
�إ�ضافة �إىل �أنه يف “ق�صائ ��د اجلنون” انتهج طرائق �أكرث
حتررا يف البناء ،كما �سبقت الإ�شارة.
.7 .
حي ��اة هلدرل�ي�ن و�شعره مرا ،من ��ذ �أوا�سط الق ��رن التا�سع
ع�شر ،عرب حمطات كربى م ��ن التعرف والتوثيق والن�شر
والدرا�سة .وامل�شتغل ��ون ،يف �أملانيا �أو خارجها ،ي�ؤكدون
�أن الألغ ��از ال تزال حتيط بهم ��ا .وال نفاج�أ ب�شيء من ذلك.
فف ��ي � ،1993سن ��ة االحتف ��ال بالذكرى املائ ��ة واخلم�سني
عل ��ى وفاته� ،صدرت م ��ن جديد طبعت ��ان رفيعتان للأعمال
الكاملة ،ع ��ن دار كال�سيك ��ر  Deutsche klassikerودار
 ،Carl Hanserلكل واح ��دة منهما امتياز خا�ص .كما مت
الك�ش ��ف يف املنا�سبة ذاتها عن وثائق عرث عليها ،هي ملف
الو�صاي ��ة على ال�شاعر ال ��ذي يت�ضمن ثماين ع�شرة ر�سالة
كتبته ��ا �أ�سرة ت�سيم ��ر النجار ع ��ن “املري� ��ض الروحي”.
�إ�ضافة �إىل �أن هناك �أعماال جديدة بالغة التعقيد مل يتي�سر
حلد الآن البث النهائي يف فقراتها وبنائها الأ�صلي .وهذا
يعن ��ي �أن هلدرلني ما زال ينتظ ��ر عقودا �أخرى من البحث
والتنقيب والدرا�سة.
.8 .

مقدم ��ة لرتجمة ح�سن حلمي للمختارات ال�شعرية لهلدرلن
ايل �صدرت عن دار توبقال املغربية.
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في صحبة هلدرلين داخل كوخ هايدغر
“

علي حسين

وسأبقى ً
ابنا لألرض
للحب خلقت ولأللم «

هلدرلين

م ��ن ب�ي�ن كل الزائرين للمكتب ��ة التي كنت �أعم ��ل فيها ،كان
ال�شاع ��ر االردين الراح ��ل خ�ي�ري من�ص ��ور – وكان يعمل
�آن ��ذاك يف جملة االق�ل�ام – ميثل بالن�سب ��ة يل دليال حيويا
للق ��راءة .ق ��ال يل يوم� � ًا ان بع� ��ض الكت ��ب ت�صب ��ح مث ��ل
اال�صدق ��اء ال ن�ستطي ��ع اال�ستغن ��اء عنه ��ا ،وان ق ��وة ه ��ذه
ال�صداق ��ة تعتمد على اهمية الكت ��اب ،فهناك �صداقة تعي�ش
حي ��اة طويلة و�أخرى لها حي ��اة ق�صرية ،ويف مرات كثرية
كن ��ت احاوره حول الكتب التي اقر�أها .يف ذلك الوقت كان
خ�ي�ري من�صور ين�ش ��ر �سل�سلة مقاالت بعن ��وان “ جتارب
يف الق ��راءة “ �صدرت فيم ��ا بعد �ضمن �سل�سل ��ة املو�سوعة
ال�صغ�ي�رة ،والت ��ي كان ��ت واحدة م ��ن اهم واب ��رز جتارب
الن�ش ��ر يف العراق ،يف واحدة م ��ن زياراته للمكتبة �س�ألني
عن كتاب بعنوان “ هلدرلني “ للمرتجم والباحث امل�صري
عب ��د الغفار م ��كاوي ،والكتاب �صادر �ضم ��ن �سل�سلة نوابغ
الفك ��ر الغربي ،اخربته بتوفر ن�سخ م ��ن الكتاب ،وكنت انا
مغ ��رم بهذه ال�سل�سة اجمع كل ما ي�صدر عنها ،ومن �ضمنها
كت ��اب هلدرين ،لكنني مل اكن قد قر�أته بع ��د ،فا�سم ال�شاعر
كان غريب ��ا بالن�سب ��ة يل ،اعرف عنه معلوم ��ات قليلة ،فهو
�شاعر ا�صيب باجلنون ،وم ��ات وهو يعي�ش عزلة اختارها
لنف�س ��ه ،ه ��ذه املعلومات ح�صل ��ت عليها من ق ��راءة املقدمة
الت ��ي كتبه ��ا املرتج ��م والكات ��ب امل�سرحي ي�س ��ري خمي�س
مل�سرحي ��ة “ مارا �صاد” تالي ��ف بيرت فاي�س احد ابرز كتاب
امل�سرح االملاين بع ��د احلرب العاملية الثانية ،حيث يخربنا
ي�س ��ري خمي� ��س ان بيرت فاي� ��س كتب م�سرحي ��ة بعنوان “
هلدرل�ي�ن “ قدمت عام  1971مبنا�سبة مرور  200عام على
مي�ل�اد ال�شاعر االملاين ،ويف امل�سرحي ��ة يجمع بيرت فاي�س
ب�ي�ن هلدرلني وكارل مارك� ��س وجيفارا ،ون�شاه ��د ال�شاعر
االمل ��اين وه ��و يتحدث ع ��ن املجتمع الذي يحل ��م فيه ،وعن
�سب ��ب اختي ��اره العزلة عندم ��ا كان يف ال�ساد�سة والثالثني
م ��ن عمره لي�ؤك ��د فاي� ��س ان هلدرل�ي�ن لي�س ه ��و املري�ض،
وامن ��ا املري�ض ه ��و العامل ال ��ذي عا�ش فيه واي�ض ��ا العامل
الذي نعي�ش فيه اليوم
كان بيرت فاي�س بالن�سبة يل �آنذاك واحدا من ابرز امللهمني
من ��ذ ان اكت�شفت ��ه يف منت�صف ال�سبعيني ��ات ،عندما وقعت
بي ��دي م�سرحيته “ م ��ارا �صاد “ ،بعده ��ا اخذت ابحث عن
كل م ��ا ترجم له من اعم ��ال م�سرحية ..فه ��و الكاتب امللتزم
بق�ضاي ��ا النا� ��س ،مارك�س ��ي اله ��وى لكن ��ه �ض ��د اال�ستبداد
ال�ستالين ��ي ،يع�ت�رف ان تط ��وره الفك ��ري م ��ر مبراح ��ل
متعددة ،من التجري ��ب اىل ال�سريالية ،اىل ال�شك والعبث،
اىل املوقف املارك�سي.
مل يغادر ذهني حديث خريي من�صور عن هلدرلني ،وقررت
البح ��ث عن امل�سرحية التي كتبها بيرت فاي�س عنه ،فوجدت
ف�ص ��وال منها من�شورة يف جمل ��ة فكر وفن يف عدد خ�ص�ص
لل�شاعر االملاين مبنا�سبة ذكرى ميالده.
ما ال ��ذي اراد �أن يقول ��ه بيرت فاي�س الكات ��ب املارك�سي عن
�شاع ��ر عُرف بنزعته الفردية .يقول بيرت فاي�س عندما كنت
يف الثاني ��ة ع�ش ��رة م ��ن عمري اقم ��ت مدة ن�ص ��ف عام عند
اق ��ارب يل يف مدينة “ توبينغني “ بج ��وار برج هلدرلني.
وق ��د ج ��ال يف خميلته �آن ��ذاك �شبح ال�شاع ��ر املري�ض عقليا

يق ��ول فاي�س ” :قبل ان اعرف ا�شع ��اره بفرتة طويلة .كان
ق ��د �سج ��ن نف�سه يف عزل ��ة قارب ��ت االربعني عام ��ا ال يحيا
خالله ��ا �س ��وى يف احالم ��ه اخلا�ص ��ة “ ،فوج ��د ان حياته
ومواقف ��ه ال تختلف ع ��ن مارا احد قادة الث ��ورة الفرن�سية،
وال ��ذي كان يحيا الحالم ��ه اخلا�صة ب ��ه ،مري�ض ،معزول،
لكن ��ه ممتل ��ئ بيوتيبي ��ا يعي�شه ��ا يف خيال ��ه ..كت ��ب فاي�س
م�سرحي ��ة هلدرلني بعد االنتهاء م ��ن م�سرحية “تروت�سكي
يف املنف ��ى “ ،التي يطرح من خاللها احلل ��م بالثورة ،فيما
جن ��د يف هلدرلني العجز عن حتقي ��ق الثورة .يكتب فاي�س
ان هلدرل�ي�ن مل يتبق له “ �س ��وى االن�سحاب اىل نف�سه ،لقد
وق ��ف وحده بوعي ��ه الثوري مقابل ع�ص ��ر رجعي،وحتول
عنه �سائر ا�صدقائه مثل هيغل و�شيلنغ و�شيلر وتخلى عنه
ا�سات ��ذة الثقافة مث ��ل غوته وفيت�شه ،وتكيف ��وا مع الو�ضع
ال�سائ ��د .وبع ��د ان لق ��ى تهكم ��ا و�سخرية مل يب ��ق له �سوى
ال�سج ��ن .ف ��كان ال�ب�رج احل ��ل االف�ض ��ل ل ��ه “  -ع�صر بيرت
فاي�س و�أعماله جملة االداب االجنبية .- 1996
يف امل�شه ��د الأخ�ي�ر من م�سرحي ��ة هلدرلني يق ��ول مارك�س
ال�ش ��اب لل�شاعر املجن ��ون :ثمة طريق ��ان للتح�ضري لتغيري
ج ��ذري ،االول حتلي ��ل دقيق ��ي للو�ضع التاريخ ��ي املحدد،
الثاين �صياغة اعمق التجارب.
ه ��ل كان هلدرل�ي�ن (فيل�س ��وف ام �شاعر؟) ،هذا م ��ا طرحته
عل ��ى خريي من�صور بعد ا�سابيع كن ��ت فيها قد انتهيت من
كت ��اب عبد الغفار مكاوي ،وقد وجدت ان مكاوي كان اثناء
كتابته ه ��ذه الدرا�سة عن هلدرلني يعاين اي�ضا من “ خيبة
االم ��ل يف النا� ��س واحلي ��اة “ ،حت ��ى انه ق ��رر ان يتقم�ص
روح ال�شاع ��ر احلزين ��ة .حتدث ��ت م ��ع خ�ي�ري من�صور عن
هلدرل�ي�ن وعن كت ��ب اخرى ميكن ان ت�ساع ��دين يف معرفة
�شخ�صيت ��ه ،فاخ�ب�رين ان هن ��اك كتاب بعن ��وان “ الفل�سفة
وال�شعر “ للفيل�سوف االملاين هايدغر ترجمة عثمان امني،
يت�ضمن ف�صوال خا�صة عن هلدرلني الذي كان هايدغر احد
دراوي�شه ومن املغرم�ي�ن ب�شعره .يف ذلك الوقت مل اكن قد
قر�أت �شيئا لهايدغر ،وعالقتي به تقت�صر على مقال كنت قد
قر�أت ��ه يف واحد من اجمل وامتع كت ��ب عبد الغفار مكاوي
بعن ��وان “ مدر�سة احلكمة “ و�ضع ل ��ه عنوان “ حذاء فان
كوخ “ يقدم من خالله مفهوم هايدغر للفنون.
يف الع ��ام  1934يبدا مارت ��ن هايدغر اوىل حما�ضراته عن
هلدرلني ،وه ��ي املحا�ضرات التي جمع ��ت فيما بعد بكتاب
بعن ��وان “ ترنيم ��ة هلدرلني “ �صدر ع ��ام  1942ويف هذه
املحا�ض ��رات يط ��رح هايدغ ��ر �س� ��ؤا ًال :وم ��ا احلاج ��ة اىل
ال�شع ��راء .وه ��ذا ال�س� ��ؤال م�ستمد من بيت �شع ��ر لهلدرلني
يق ��ول في ��ه ” :وم ��ا احلاج ��ة اىل ال�شعراء يف ه ��ذا الع�صر
البائ� ��س “ .يت�س ��اءل هايدغ ��ر :ما الذي ميي ��ز هلدرلني عن
كل �شع ��راء االر� ��ض ويجعل منه التج�سي ��د االعلى جلوهر
ال�شع ��ر؟ فيجيب انه ال�صدق املطلق مع الذات ،فهو ال�صدق
ال ��ذي و�صل ب ��ه اىل حافة اجلن ��ون ” :.مل ي�ش�أ هلدرلني ان
يتورط م ��ع الواق ��ع او ان ي�ساوم على حقيقت ��ه الداخلية.
وف�ض ��ل ان يف�شل يف احلياة على ان ينجح ب�شكل رخي�ص.
ب ��ل ان جن ��ون هلدرلني خلع عل ��ى �شعره هالة م ��ن ال�سحر
واجلاذبي ��ة ،فلأن ��ه ا�صبح جمنون ��ا ،لأنه عا� ��ش على حافة
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اجلن ��ون حتى قبل ان يجن فع�ل�ا ،ف�إنه ا�ستطاع ان يرى ما
ال ي ��رى بالعني املج ��ردة ،ا�ستطاع ان يلم ��ح من ثقب الباب
ذل ��ك الع ��امل الآخر ال ��ذي ي�ستع�صي علينا ونح ��ن يف حالة
العق ��ل واملنطق” – .هلدرلني وماهي ��ة ال�شعر ترجمة ف�ؤاد
كاملوهناك ترجمة عثمان امني الفل�سفة وال�شعر.
يف مقدم ��ة كتابه يطرح هايدغر ه ��ذا ال�س�ؤال :ملاذا اخرتنا
هلدرل�ي�ن؟ �ألكي نبني جوهر ال�شعر؟ .ثم ي�ضيف� ” :أما كان
يجدر بن ��ا ان نختار هومريو� ��س او �سوفوكلي�س ،فريجل
او دانت ��ي� ،شك�سبري او غوته؟ وهل يعني �إختيارنا هذا ان
جوهر ال�شعر مل يتحقق يف نتاج ه�ؤالء جميعهم “ – ان�شاد
املنادي ترجمة ب�سام حجار  .-ويقول هايدغر انه مل يخرت
هلدرل�ي�ن الن اعماله حتقق اجلوهر الع ��ام لل�شعر ،بل النه
يرى في ��ه “ �شاعر ال�شاعر “ ..ويرك ��ز هايدغر على مفهوم
هلدرل�ي�ن للغة التي يرى فيها “ اخط ��ر امللكات الب�شرية “،
ولع ��ل مراجع ��ة لفل�سفة هايدغ ��ر �سنجد ان عالقت ��ه باللغة
عالقة خا�صة ج ��دا ،لدرجة انه يحر�ص على خلق االنطباع
بان ��ه قد اخرج اف ��كاره الفل�سفية ،من اعم ��اق اللغة نف�سها.
ويج ��د هايدغ ��ر ان هلدرلني عا�ش ال�شع ��ر كت�سا�ؤل مفتوح
وكم�ل�اذ يلج�أ �إليه �إذا ما اظلمت الدنيا يف وجهه .وهي يف
احلقيق ��ة اظلمت كث�ي�را يف وجهه حتى فق ��د عقله وهو يف
ال�سابع ��ة والثالثني من عمره وعا� ��ش ن�صف حياته الثاين
يف متاهات الغياب.
مل يع� ��ش يوهان فردري� ��ش هلدرلني املول ��ود يف الع�شرين
م ��ن �آذار عام  ،1770وه ��و العام الذي ول ��د فيه هيغل وقد
ارتب ��ط االثن ��ان ب�صداقة حميمة ،كم ��ا عا�ش �شاع ��ر املانيا
ال�شه�ي�ر يوه ��ان غوت ��ه مرفها حتي ��ط به نخبة م ��ن �صفوة
الق ��وم ،و�إمنا عا� ��ش فق�ي�را ومري�ضا ي�ؤم ��ن ان مهمته يف
احلي ��اة ان يظ ��ل يحمل لق ��ب �شاعر فقط ،كل م ��ا نعرفه عن
طفول ��ة هلدرلني �أنه ولد يف مدينة �صغرية ا�سمها “ الوفن
باڤاري ��ا يف عائلة متو�سطة ،االب يعمل
“ تابع ��ة لمِ حافظة ِ
معلم ��ا يف مدر�س ��ة الدير ،ويدير يف الوق ��ت نف�سه االمالك
التابع ��ة للكني�سة ،اما االم فكانت ال تفارق ال�صالة وتتمنى
ان ي�صب ��ح ابنا ق�سا مثل والده ��ا ،لذا قررت ان يدخل ابنها
مدر�س ��ة الدي ��ر ،لك ��ن الطفل �سي�ص ��اب بعدة فواج ��ع اولها
وف ��اة ابي ��ه بعد عامني م ��ن والدت ��ه ،وزواج ام ��ه من رجل
�آخ ��ر �سيتوف ��ى بع ��د خم� ��س �سنوات ،ه ��ذه الطفول ��ة التي
ي�صفه ��ا �ستيفان ت�سفاي ��ج بانها كانت موطن ��ه االول برغم
م ��ا تخللها م ��ن م�آ�س ��ي ،ويقتب� ��س ت�سفايج اح ��دى ر�سائل
هولدرل�ي�ن التي يقول فيها ” :للأ�س ��ف ال�شديد ! لقد �أخاف
العامل ذهن ��ي ،منذ نعوم ��ة �أظفاري ،ال�ش ��يء الذي جعلني
�أنط ��وي على نف�سي” – بناة العامل ترجمة حممد جديد .-
ويرى ت�سفاي ��ج ان ازمة هلدرلني تكم ��ن يف ال�صراع الذي
عا�ش ��ه ب�ي�ن طفولة هادئ ��ة ،وواق ��ع حياتي ،قا�س ��ي ولهذا،
وان ا�شع ��ار هلدرلني تعبري دقيق ع ��ن م�أ�ساته ال�شخ�صية.
يف املعهد الالهوتي ال ��ذي دخل اليه عندما كان يف الثامنة
ع�شر من عمرة �سيتع ��رف اىل الفيل�سوفني هيغل و�شيلنغ،
وق ��د بد�أت ه ��ذه ال�صداقة عام  1790وانته ��ت عام ،1793
لكن الر�سائل بني اال�صدقاء ظلت م�ستمرة تتميز باالحرتام
والتقدي ��ر لهلدرين .ويف غرفة الن ��وم التي جمعت العقول

الكب�ي�رة الثالث ��ة مت احلديث ع ��ن اهمية الفل�سف ��ة وال�شعر
يف ا�ستنها� ��ض روح املاني ��ا ..وكانت ال�صداق ��ة بني هيغل
وهلدرل�ي�ن ا�ش ��د عمق ��ا م ��ن �صداقته م ��ع �شيلن ��غ ،ومل يكن
ال�سب ��ب انهما من �سن واحدة ،ب ��ل يرجع اىل التقدير الذي
كان يحمل ��ه كل منهم ��ا اىل االخ ��ر ،،لكن رغ ��م انقطاع �صلة
�شيلن ��غ بهلدرل�ي�ن� ،إال ان الفيل�س ��وف االمل ��اين مل ي�ستط ��ع
ان ين�س ��ى �صديقه ال�ش ��اب فكتب اىل هيغل ع ��ام ” :1795
هلدرل�ي�ن انن ��ي ا�صفح ع ��ن مزاجه املتقلب ال ��ذي مل يجعله
يفك ��ر فين ��ا اب ��دا “ .ت�أث ��ر ال�شبان الثالث ��ة بفل�سف ��ة فيت�شه
املثالي ��ة وكان هلدرلني اكرثهما ارتباطا با�ستاذه وقد كتب
يف ر�سال ��ة اىل �شقيقه ” :فيت�شه الآن روح بنا ،واحمد الله
ان ��ه كذل ��ك ،فل�س ��ت اعرف رجال �س ��واه له ما له م ��ن الطاقة
وعمق الفك ��ر “ .يف املقابل كان اال�صدق ��اء الثالثة ،يبحث
كل منه ��م ع ��ن مملكة الله الت ��ي يجد االن�س ��ان فيها �سعادته
و�سرياها كل منهم عل ��ى طريقته اخلا�صة ..يكتب هلدرلني
اىل هيغ ��ل يف واحدة من ر�سائله يذك ��ره مبملكة الله التي
ي�س ��ود فيها احل ��ب والت�آخ ��ي ،ويكت ��ب هيغ ��ل اىل �شيلنغ
قائ�ل�ا ” :لت�أت ��ي مملكة الله ،ولنعم ��ل بايدينا على حتقيقها
وال ندعه ��ا ت�سرتخ ��ي فارغ ��ة يف حجرن ��ا ،ليب ��ق العق ��ل
واحلري ��ة قدرن ��ا وكلمة ال�س ��ر بيننا .ولتك ��ن الكني�سة غري
املنظ ��ورة هي النقطة الت ��ي نلتقي عنده ��ا “ – عبد الغفار
مكاوي هلدرلني –.
يف اجلامعة راح هلدرلني يكت�شف لأول مرة الفكر التنويري
م ��ن خالل اف ��كار اليبنت ��ز ،وفولتري ،وكان ��ط ،،وجان جاك
رو�سو ..يف ذلك الوق ��ت كان ال�س�ؤال الكبري املطروح على
مثقف ��ي �أملانيا هو :كيف ميكن �أن تخ ��رج املانيا من الر�ؤية
القدمية للعامل وتعتنق الر�ؤي ��ة العلمية والفل�سفية للعامل؟
�س ��وف يدفع هولدرلني ثمن هذا اخلروج ،عندما ا�صر على
رف�ض الع ��امل الق ��دمي املتف�سخ،و�شعر بالغرب ��ة حتا�صره.
حت ��ت تاثري اف ��كار في�شته يكت ��ب هلدرل�ي�ن ق�صيدته “ اىل
االمل ��ان “والت ��ي يت�س ��اءل فيه ��ا :هل نحي ��ا م ��ن رقادنا عن
قري ��ب؟ كان �شاغ ��ل هلدرلني ه ��و معرفة وظيفت ��ه ك�شاعر،
ولع ��ل موقف ��ه م ��ن الث ��ورة الفرن�سي ��ة واعجاب ��ه ال�شدي ��د
بكتابات جان ج ��اك رو�سو جعلته ي�شعر بخيبة امل من ان
ه ��ذه الثورة لي�س له ��ا �صدى يف بالده املاني ��ا .بد�أ املر�ض
يحا�صره يف فرتة مبكرة من حياته� ،إال ان امل�أ�ساة احلقيقية
يف حيات ��ه كانت موت حمبوبته “ زوزيت غونتارد “ التي
تع ��رف عليها عندما كان يعم ��ل مدر�سا وقد ا�صيب على اثر
�سماع ��ه خ�ب�ر وفاته ��ا بانهيار ع�صب ��ي ،و�شخ� ��ص االطباء
حالته بانها ا�ضطرابات عقلية ،عا�ش ال�ستة والثالثني عاما
االخ�ي�رة م ��ن حياته يف حجرة �صغ�ي�رة �سميت “ �صومعة
هلدرل�ي�ن “ يف بيت اح ��د النجارين ،بع ��د ان فر�ضت عليه
الو�صاب ��ة ،مل تعرف اهمية هلدرل�ي�ن �إال بعد ان ا�شار اليها
نيت�ش ��ه باهتم ��ام ،لكنه ��ا حظي ��ت باهتم ��ام فال�سف ��ة القرن
الع�شري ��ن الذين وجدوا يف كتاباته تفك�ي�ر ًا فل�سفي ًا ي�سلط
ال�ضوء عل ��ى لغز الوجود و�سر الكون ،كان هلدرلني ي�ؤمن
ب� ��أن ال�شعر لي�س عمال فردي ًا وامن ��ا فعل تاريخي م�ؤثر يف
الع ��امل .فال�شع ��ر حام ��ل ر�سال ��ة الإن�س ��ان .وال�شاعر�أعمق
النا� ��س نف ��اذ ًا �إىل جواهر احلقائق ..يف ع ��ام  1807اعلن
االطب ��اء ي�أ�سه ��م من حال ��ة هلدرلني ،وقال ��وا ان ال�شاعر لن
يعي�ش اكرث من �سنتني ،لكن ��ه �سيعاندهم وميوت بعد �ست
وثالث�ي�ن عام ��ا ،يف ليلة ال�ساب ��ع من حزيران ع ��ام .1843
واىل جان ��ب �سريره وجد �صاحب البيت هذه االبيات التي
كانت اخر ما خطته يده:
انا ال�شيء ،وحياتنا
ماعادت حتلو يف عيني
عا� ��ش هايدغ ��ر معظ ��م حيات ��ه يف كوخ ��ه داخ ��ل الغاب ��ة
ال�سوداء حي ��ث مار�س عزلة هلدرل�ي�ن وت�أمله والبحث عن
معن ��ى الوج ��ود ،ويف الك ��وخ اع ��اد ت�أمل �شاع ��ره املف�ضل
حيث �ساعده هلدرلني على “�إلقاء الوجود كام ًال يف القرب
الوا�سع جلوهر جميع الأ�شياء «.
ا�ستعي ��د هلدرلني يف ذك ��رى رحيله ،وا�ستعي ��د معه بع�ض
مغامراتي مع الكتب وات�ساءل دوما :هل القراءة �سبب لأن
متتل ��ئ حياتنا بالكتب ،يكتب اندريه مال ��رو” :لي�س هناك
كاتب دون مكتبة” يف العام  1922يكتب ال�شاعر الفرن�سي
�أراغون” :يف كل ما �أقر�أ تقودين الغريزة بقوة �شديدة اىل
البحث عن الكاتب و�إيجاده وتفر�سه ..وهذا ما حاولته مع
هلدرل�ي�ن اردت تفر� ��س مالحمه فلم اجن ��ح ،وظلت عبارته
تط ��اردين ” :ان يكون املرء ذاته ،هذه هي احلياة ..ول�سنا
غري حلم بها «
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متى اكتشف الفرنسيون هولدرلين؟ ،سؤال مطروح بشكل سيئ ،كان ينبغي أن نتساءل أوال:
متى اكتشف األلمان هولدرلين؟ ،ففي أرضه وموطنه ظل هولدرلين مجهوال حتى بدايات القرن
العشرين ،أي بعد قرن على كتابته لقصائده األساسية .فعندما اكتشف الشعراء األلمان ستيفان
جن جنونهم! وتساءلوا :كيف يمكن لشاعر ضخم في مثل هذا الحجم
جورج ،وريلكه ،وتراكل ،أعمالهّ ،
والمستوى أن يجهله معاصروه؟ كيف يمكن أن يبقى منسيا وهو الشاعر األهم الذي أنتجته اللغة
األلمانية في تاريخها كله؟ ،عندئذ أصبح مرجعيتهم الشعرية ،وراحوا يتحدثون عنه في كل مناسبة
ويستلهمونه ويذيعون اسمه في األمصار .وعندئذ سمع به جيرانهم الفرنسيون ،فراحوا يبحثون عنه
أيضا ويترجمون أشعاره .والواقع أنهم وجدوا بعض أوجه الشبه بينه وبين شاعرهم رامبو .فكالهما
لم يحظ بالشهرة في حياته ،وكالهما لم ُيفهم من ِقبل معاصريه.

هولدرلين ..الغريب في عصره
هاشم صالح
مل ينتظ ��ر رامبو قرن ��ا كامال لكي يعرتف ب ��ه الفرن�سيون،
ولك ��ي يبحث ��وا ع ��ن خمطوط ��ات ق�صائ ��ده يف كل م ��كان
وين�شروه ��ا .رامبو انتظ ��ر فقط ثالثني �سن ��ة لكي ي�صبح
ال�شاع ��ر الأ�سا�سي يف فرن�سا .لكن الت�شابه الأ�سا�سي بينه
وب�ي�ن هولدرلني ،ه ��و �أن كال منهما يج�س ��د جوهر ال�شعر
وراديكاليته احليوية يف ق�صائده ،كالهما يج�سد الرباءة
املطلق ��ة لل�شع ��ر �إذا ج ��از التعب�ي�ر� .إذا كان هن ��اك �شاعر ال
يغ� � ّ�ش يف �شعره ،فهو هولدرلني �أو رامبو (وكذلك بودلري
بالطبع وبع�ض القلة م ��ن الآخرين) .وقد عا�ش هولدرلني
ال�شعر كت�سا�ؤل مفتوح وكمالذ يلج�أ �إليه �إذا ادله َّمت الدنيا
يف وجه ��ه .وق ��د ادلهمّت كثري ًا حتى فق ��د وعيه وعقله يف
نهاي ��ة املط ��اف ..كان �أول �شاعر فرن�س ��ي اهتم بهولدرلني
ه ��و :بيري ج ��ان ج ��وف ( 1887ـ  .)1976ففي عام ،1930
ن�شر كتابا بعنوان« :ق�صائ ��د اجلنون لهولدرلني» ،وكانت
ج ��ر�أة ما بعدها ج ��ر�أة� ،أن يهتم �شاع ��ر كـ«جوف» بق�صائد
حمتق ��رة من ِقب ��ل النقاد الأمل ��ان �أنف�سهم ،لأنه ��ا مو�صومة
بلعن ��ة اجلن ��ون ..لكنه ��ا ق�صائ ��د م ��ن �أجم ��ل م ��ا تك ��ون،
وت�ستح ��ق �أكرث من االهتمام .لن�ستم ��ع �إىل هذه الق�صيدة
الت ��ي يُقال ب�أنها �آخر ما كتب ��ه هولدرلني قبل �أن يفقد عقله
نهائيا:
م ��ا الباحثة جنفييف بيانكي ،فقد كانت ا�ستاذة يف جامعة
ديج ��ون وم�شه ��ورة بدرا�ساته ��ا وترجماته ��ا ع ��ن الأدب
الأمل ��اين .وقد ن�ش ��رت ع ��ام  ،1943ترجمة كامل ��ة لأ�شعار
هولدرل�ي�ن وقال ��ت يف مقدمته ��ا :هولدرل�ي�ن� ،أو ال�شاعر.
مل يج�سد �أح ��د جوهر ال�شعر ،وبراءت ��ه ،وفجيعته ،مثلما
ج�سده ��ا هولدرل�ي�ن .ولد يف عائل ��ة �شريف ��ة ومتوا�ضعة.
وعا� ��ش طفول ��ة متق�شف ��ة و�صارم ��ة يف ظ ��ل الأدي ��رة
والكنائ�س ملنطق ��ة «ال�سواب» الأملانية .فق ��د �أباه �صغري ًا،
ودخ ��ل �إىل املدار� ��س الديني ��ة لك ��ي ير�ض ��ي �أم ��ه وجدته
اللتني كانتا حتلم ��ان له مب�ستقبل رجل دين يف الأرياف..
�أم ��ا ه ��و ف ��كان يحل ��م مب�ستقبل �آخ ��ر خمتلف متام ��ا .كان
يري ��د �أن ي�صب ��ح �شاع ��ر ًا ،و�شاع ��ر ًا فق ��ط .ويف جامع ��ة
توبنجن ،راح يكت�شف ال�شعر الإغريقي ،والفن الإغريقي،
والأ�سطورة الإغريقية .وال ميكن فهم الكثري من ن�صو�صه
�إال �إذا اطلعن ��ا على كل ذلك .وهن ��اك تعرف على �شباب من
جيل ��ه ،وبع�ضهم �سوف ي�صبح ��ون يف ما بعد �أهم فال�سفة
�أملاني ��ا :هيغل و�شيلنغ .ه�ؤالء رفاقه عل ��ى مقاعد الدر�س،
ه ��و �س ��وف ي�ص ��ل �إىل قم ��ة ال�شعر ،وه ��م �سي�صل ��ون �إىل
قم ��ة الفكر .ويف اجلامع ��ة اكت�شف �أي�ض ��ا لأول مرة الفكر
التحري ��ري والتنوي ��ري� :أي فكر اليبنت ��ز ،وكانط ،وجان
ج ��اك رو�سو .فكيف ميكنه بعد كل ذل ��ك �أن ي�صبح كاهنا؟.
وعلى الرغم من �أنه كان ي�صعب عليه تخييب �أمل �أمه فيه،
�إال �أن ��ه قرر الهرب من ه ��ذه املهنة التي ترعبه .ي�ضاف �إىل
ذل ��ك �أنه كان يك ��ره اال�ستقرار �أو الثب ��ات يف مكان واحد.
وكال�شع ��راء الذين ي�شبهون الفرا�شات اجلميلة ،كان يحب
�أن يتنق ��ل من مكان �إىل �آخ ��ر .كان يحب الرحيل والتغيري

خوف� � ًا م ��ن ال�ضج ��ر ..وهك ��ذا راح يعي� ��ش كمدر� ��س فقري
لأبن ��اء العائالت الغني ��ة �أو الأر�ستقراطي ��ة ..وراح يتنقل
بني مدن �أملانيا ،و�سوي�سرا ،وفرن�سا ،على هوى الظروف
واملنا�سبات .مل تبق مدينة �إال وم ّر بها هولدرلني ،وتعرف
على نهرها و�شوارعها ،على وديانها وجبالها..
ث ��م تق ��ول جنفيي ��ف بيانك ��ي� :إن �شعر هولدرل�ي�ن مرتبط
بالطبيع ��ة ب�شكل عام� ،أيا كانت وحيثما كانت ،ولي�س فقط
بطبيع ��ة قريت ��ه وم�سقط ر�أ�سه ،و�إن كان ق ��د ابتد�أ بالطبع
بالتغن ��ي بطبيع ��ة ب�ل�اده التي كان ��ت �ساح ��رة .فق�صائده
تتح ��دث ع ��ن الف�ص ��ول وال�سن�ي�ن ،ع ��ن موا�س ��م احل�صاد
والقطاف ،عن النمو واالنحطاط ،عن احلياة واملوت ،عن
الف ��رح والأمل ،عن الأزهار والأ�شجار� ..إلخ ،وكان ين�صهر
بالطبيع ��ة �أو يذوب فيها ذوبان ��ا ويعترب مظاهرها مبثابة
العنا�ص ��ر املقد�س ��ة �أو الإ�ش ��ارات الإلهي ��ة ،رمب ��ا مل يتغنّ
�شاع ��ر بالطبيعة مثلم ��ا تغ ّنى هولدرل�ي�ن .فالطبيعة عنده
لها روح وحياة مثلنا نحن متاما .وعلى �أي ق�صيدة فتحنا
ديوانه جند الطبيعة حا�ض ��رة ب�شكل ما .لن�ستمع �إىل هذا
املقطع من ق�صيدة بعنوان «متاما ،كما يف يوم الراحة:» ..
متام ًا ،كما يف يوم الراحة ،الفالح
يخرج مع الفجر لكي يتفقد حقله
بع ��د الليل ��ة امل�شتعل ��ة ب�أن ��وار ال�ب�رق ،ر�س ��ول الن ��داوة
والطراوة،
ال�ب�رق ال ��ذي �سقط دون توق ��ف طيلة اللي ��ل .وال يزال يف
البعيد يزجمر �صوت الرعد،
والنهر يعود �إىل �شواطئه،
والأر�ض الندية تخ�ضو�ضر،
وحتت املطر الكرمي لل�سماء،
الكرمة تختلج م�شبعة باملاء ،و�أ�شجار الرو�ضة
تلمع حتت �شم�س هادئة.
هذا الفرح البدائ ��ي بالطبيعة يتجلى لنا يف معظم ق�صائد
هولدرل�ي�ن .وهو فرح لي�س مرتبط ًا مبنظر معني� ،أو ف�صل
م ��ا� ،أو ذك ��رى حم ��ددة متام ��ا� .إمنا ه ��و الف ��رح بالهواء،
وال�سم ��اء ،والأ�ض ��واء ،وامل ��اء� ،أينم ��ا كان ��ت� .إن ��ه ف ��رح
بالطبيع ��ة الأم ،الطبيع ��ة البكر ،الطبيع ��ة اخلالدة ودورة
الف�ص ��ول .لكن هن ��اك عن�صر واح ��د من عنا�ص ��ر الطبيعة
يف�ضل ��ه هولدرلني على غريه هو :الأثري .وهل هناك � ّ
أخف
من الأث�ي�ر؟� .إنه مادي وغري م ��ادي يف �آن معا ،وهو �أكرث
�صف ��اء و�شفافية من جميع عنا�ص ��ر الطبيعة الأخرى .كما
�أنه يرم ��ز �إىل �أعلى و�أ�سمى ما يق ��دره هولدرلني :الروح.
�إن الأث�ي�ر ه ��و الطبقة التي تعل ��و على الأر� ��ض� ،أو تغ ّلف
الأر�ض� .إنه زرقة ال�سماء حيث تزهر النجوم!� ..إنه �أ�شعة
النور التي حتنو ،بابت�سامة ،على الأحياء لكي تباركهم �أو
تقبله ��م .ويف ق�صائده تغ ّنى ب ��ه هولدرلني ب�صفته �أ�سا�س
احلياة ،ومو�ضوع احلنني جلميع الكائنات.
�أم ��ا ال�شاع ��ر فيليب جاكوتي ��ه ،فقد ق� �دّم الأعم ��ال الكاملة
لهولدرل�ي�ن باللغة الفرن�سية .وقد رك ��ز �أي�ضا على انبهاره
بالطبيع ��ة ومدى هيمنة هذا املو�ض ��وع على �شعره .وكان
مم ��ا قاله :نعلم �أن بع�ض ق�صائ ��د الن�ضج الكربى كانت قد
ُك ّر�س ��ت للأنهار مث ��ل الراين ،والدان ��وب ،و�سواهما .وما
انف ��ك يتغ ّن ��ى بالأنه ��ار التي �شاهده ��ا ـ �أو لنق ��ل عا�شرها ـ
حتى نهاي ��ة حياته .وقد كتب مرة ر�سال ��ة �إىل �أمه يتحدث

فيه ��ا عن نزه ��ة يف الطبيعة قام بها مع بع� ��ض زمالئه� ،أو
وح ��ده مل نعد ن ��دري .وفج� ��أة ،عندما ظهر له نه ��ر الراين
العظي ��م يف �إح ��دى املناط ��ق الأملاني ��ة� ،أُ�صي ��ب بالذهول.
يق ��ول له ��ا مب ��ا معن ��اه« :عندم ��ا ر�أي ��ت امل�شه ��د �أح�س�ست
وك�أين �أُبع ��ث من جدي ��د .ف�أبعاد م�شاع ��ري �أو �أحا�سي�سي
تزاي ��دت وكربت ،وقلب ��ي راح ينب�ض بقوة �أكرث ،وروحي
راح ��ت تنطلق وتت�سع على م ّد النظ ��ر� ..إنه الراين! �شعلة
احلي ��اة يف �أملاني ��ا ..وعيناي بقيت ��ا مذهولت�ي�ن .ومل �أعد
�أع ��رف ماذا �أرى ،وجتمّدت يف مكاين كتمثال من حجر!..
» .وهك ��ذا حتول ��ت ر�سالت ��ه �إىل ق�صي ��دة ملج ��رد �أن تطرق
لذك ��ر النه ��ر ..ما ال ��ذي �أذهله؟ النه ��ر ،ولي�س فك ��رة النهر
امليتافيزيقي ��ة .النهر احلقيقي يف حرك ��ة و�أ�ضواء مياهه.
النه ��ر يف ان�سيابه وغزارته وعظمت ��ه .و�أمامه راح ي�شعر
باحلاج ��ة �إىل ال�صالة يف ح�ض ��ن الطبيعة .لقد خ�شع �أمام
النه ��ر ك�إحدى جتليات القدرة الإلهي ��ة ..ولذا ف�إن الطبيعة
ب�أزهاره ��ا وع�صافريه ��ا ،ب�أنهاره ��ا ومياهه ��ا ترفع �صالة
للخال ��ق جلت قدرته .لن�ستم ��ع �إليه يتحدث عن نهر الراين
وك�أنه �إن�سان حي� ،أو �شخ�ص يتكلم ،وله تاريخ!
�أم ��ا الباحثة فران�سواز د�ستور �أ�ستاذة الفل�سفة يف جامعة
ال�سورب ��ون ،فتق ��ول مب ��ا معن ��اه :طيل ��ة حيات ��ه كلها ظل
هولدرل�ي�ن يحتف ��ل بالطبيع ��ة يف �شع ��ره .فمن ��ذ البدايات
االوىل راح يكت ��ب ق�صيدت ��ه اجلميل ��ة :ن�شي ��د مرفوع �إىل
الطبيع ��ة .يف تلك الفرتة كانت العاطفة قد �أ�صبحت الكلمة
املفتاحي ��ة لكل �شعر غنائي .ويب ��دو �أن عواطف هولدرلني
مل تك ��ن تتجلى �إال من خالل عالقته ب�ش ��يء �آخر يتجاوزه
ويعل ��و علي ��ه� ،ش ��يء يك ّرمه وميج ��ده .وه ��ذا ال�شيء هو
الطبيعة .يف الواقع ان هولدرلني ولد يف �أح�ضان الطبيعة
�إذا جاز التعبري .فمنطقته� ،أو م�سقط ر�أ�سه بالأحرى ،كان
جميال حماطا بالغابات وحقول الكرمة ويخرتقه نهر كبري
ه ��و نهر «نيكار» .وكان ح�سا�س ��ا جدا ملناظر الطبيعة حتى
ليكاد ي ��رى فيها انعكا�سا لعواطفه الذاتية .فهو يقول مثال
ب�أن ��ه يرى يف الطبيعة “مكان ��ا لدموعه ،وعاملا حلبه” .ثم
يردف قائ�ل�ا“ :هناك حيث كان قلبي ال يزال ي�ستدير نحو
ال�شم� ��س ،كما لو �أنه ��ا فهمت لغته” .مل تك ��ن الطبيعة �أبدا
ميتة �أو حيادية بالن�سبة لهولدرلني.
على العك�س ،كانت حي ��ة تناجيه وتكلمه ،ت�ضحك وتبكي،
�أو تغ�ض ��ب وتثور ،طبقا ل ��دورة الف�صول� ،أو طبقا حلالته
النف�سي ��ة الداخلية .مل يكن هولدرلني ق ��ادرا على ت�صوير
عواطف ��ه �إال ع ��ن طريق ربطها بالطبيع ��ة .يح�صل ذلك كما
ل ��و ان ��ه كان يعي�ش حت ��ت هيمن ��ة الطبيعة� ،أو كم ��ا لو �أن
الق ��وى الطبيعية هي وحدها القادرة على �إيقاظ روحه �أو
�إله ��اب م�شاعره .هنا تتبدى ابتكاري ��ة هولدرلني بالقيا�س
�إىل ال�شاعري ��ن الكبريي ��ن اللذي ��ن �سبق ��اه مبا�ش ��رة وكانا
مبثاب ��ة الأ�ستاذي ��ن ل ��ه :غوته و�شيل ��ر .من املعل ��وم �أنهما
ا�سته ��ز�آ برتجمات ��ه ل�سوف ��وكل اليون ��اين ب ��ل واحتق ��را
ق�صائ ��ده عندم ��ا كان ال ي ��زال يف مطل ��ع �شباب ��ه وبداي ��ة
حيات ��ه الأدبي ��ة .ف�شيل ��ر ر�أى يف ق�صائده طغيان ��ا للنزعة
الذاتي ��ة او العاطفية ،ه ��ذا بالإ�ضافة �إىل ن ��وع من الروح
الفل�سفية �أو العم ��ق الفل�سفي .ويف ر�أيه �أن ال�شعر ينبغي
�أن يبتع ��د عن الفل�سف ��ة .و�أما غوته ف ��ر�أى �أن ت�صوره عن
الطبيعة ناجت عن التاريخ الطبيعي �أكرث مما هو ناجت عن

ال�شع ��ر ،وبالتايل فه ��و تقليدي يف نهاي ��ة املطاف .وهكذا
ف�شل �شاعران كبريان يف معرفة قيمة هذا ال�شاعر النا�شئ
هولدرل�ي�ن .والواقع �أن عالقة غوته بالطبيعة تختلف كليا
عن عالق ��ة هولدرلني .وم ��ن هنا �سوء التفاه ��م .فغوته مل
يول ��د يف �أح�ض ��ان الطبيع ��ة البكر كما ح�ص ��ل لهولدرلني،
و�إمن ��ا ول ��د يف عائل ��ة بورجوازي ��ة كب�ي�رة ويف املدين ��ة
ال�ضخم ��ة مدينة فرانكفورت .وبالتايل فقد كان يبحث عن
الطبيعة يف احلدائق العامة للمدن الكربى!� .إنها الطبيعة
املدجن ��ة واملن�سق ��ة ب�شكل هند�س ��ي رائع .ولكنه ��ا طبيعة
مقلم ��ة الأظاف ��ر �إذا ج ��از التعب�ي�ر .و�أما هولدرل�ي�ن ،فكان
يكت�شف قوى الطبيعة حوله عندما ي�ستيقظ �صباحا ما ان
يخط ��و ب�ضع خط ��وات خارج بيته الريف ��ي .وقد ا�ستبطن
الطبيع ��ة يف داخل ��ه حت ��ى لك�أنها جزء ال يتج ��ز�أ منه .كان
ي�صغ ��ي �إىل �صوت الطبيعة وك�أن ��ه يتحدث �إليه �شخ�صيا.
لكن لن�ستمع �إىل �صوته الذي ال ي�ضاهى من حيث ال�صفاء،
من حيث الرباءة والنقاء:
عندما �س�أ�صبح بعيدا ،مكاين
�سوف تتحدث �أزهار ال�سماء ،الكواكب امل�ضيئة،
وتلك التي ،بالآالف تبزغ من الأر�ض،
حا�ضرة يف �ألوهيتها الطبيعة
لي�ست بحاجة �إىل نطق ،وابدا
لن ترتكك وحيدا بعد اليوم بعد �أن �أحبتك،
ذلك �أن اللحظة التي تبقى منها
ال متحى..
هك ��ذا جن ��د �أن الطابع احل ��ي للزهرة ونطقها ه ��و �أ�سا�س
ظهوره ��ا يف �شع ��ر هولدرلني .وه ��ذا م�ضاد كلي ��ا للزهرة
اال�صطناعي ��ة اخلالية من احلي ��اة ،والباردة ،برود النا�س
اال�صطناعيني.
من ق�صائده:
املنظر
* عندم ��ا يف البعيد البعيد تذهب احلي ��اة العائ�شة للب�شر،
هناك حيث تلمع يف البعيد البعيد �أزمنة القطاف ،حا�ضر ًة
�أي�ض� � ًا احلق ��ول الفارغ ��ة لل�صي ��ف وتب ��دو ،يف �صورته ��ا
القامتة ،الغابة .لت�ضف الطبيعة �إىل �صورة الأزمنةَ ،
لتبق
�إذن ولتنزل ��ق الأزمن ��ة بق ��وة� ،آتية من الكم ��ال ،والأعايل
�أع ��ايل ال�سماء ت�شرق للإن�س ��ان يف الوقت الذي ُتتوّ ج فيه
ال�شجرة بالأزهار.
الراين
كل م ��ا يول ��د من نبع �ص ��اف هو �سر وحت ��ى ال�شعر ال يكاد
يج ��ر�ؤ عل ��ى ك�شفه ذل ��ك انك كم ��ا تول ��د ،تظل ،مهم ��ا تكن
الظ ��روف والرتبي ��ة قوية ،فال �ش ��يء �أقوى م ��ن الوالدة،
و�أول �شعاع يف النهار من حظ الوليد ـ الطفل،
ولك ��ن من هو �أف�ضل م ��ن الراين ،لكي يولد حرا ،لكي يظل
حرا ،حياته كلها ،ولكي يحقق وحده رغبة قلبه؟
من �أف�ضل منه ،ذلك الراين الذي حتدر من قمم اجلبال ،من
احل�ض ��ن املقد�س ،الخ ..ثم لن�ستم ��ع �أي�ضا �إىل هذا املقطع
من نف�س الق�صيدة:
�أبد ًا� ،أبد ًا ل ��ن ين�سى الراين طفولته ،ذلك انه ميكن لبيوت
الب�ش ��ر �أن تهدَّم ،وقوانينه ��م ووجودهم �أن يتغري ،قبل �أن
ين�سى نهر كهذا �أ�صله وال�صوت الربيء ل�شبابه..
عن ال�شرق االو�سط
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المتوهج
هولدرلين ..الصخب
ّ
ترجمة  -أحمد حميدة

الشعري هو قبل ّ
العمل ّ
كل شيء أثر حياة .خارج

فتفجر المرآة
الروح فجأة،
صقيع الكتابةّ ،
ّ
تتبدى ّ
الساخرة للجمال ،وترتمي عارية في دهشة مصحوبة
ّ
يتبقى بعد ذلك؟ بالكاد في ّ
بالدوار ،فماذا ّ
اللغة
ّ
ّ
المتكلسة ،بعض الوميض ،عالمات غامضة ،كتلك

اآلثار الغريبة التي ّ
الصاعقة وتتوارى أمامها
تخلفها ّ

ميتافيزيقي ،إشارات ال ندرك
الغيوم ،بعض من جمر
ّ
ولكننا نشعر مع ذلك ّأنها مثقلة بصوب غزير
كنهها،
ّ
الملحة الوافدة من األعالي .وفي الهواء
الدالالت
من ّ
ّ
الذي تفوح منه رائحة األوزون ،والذي يتالشى ثقله،

ّ
األبدية .وها
متملصة ،منفتحة على
شفافية
تتراقص
ّ
ّ
ً
يتقدم في ّ
الصمت ّ
الطرقات التي
منتصرا..
الفذ،
ّ
ّ
إن ّ
غدت منفتحة ،والتي لن تنغلق من جديد .لقد ألقى

ّ
الموكب ّ
وكل بؤس منحوس غدا
مرئي بأقنعته،
الال
ّ
ً
ً
منهمرا!
النور الذي بات
منصرعاّ .إنه ّ

قريب هو اخلالق ،و�صعب �إدراك حقيقته
ولكن حيثما ّ
حتل ال ّنوائبْ ،
ت�ش َرع �أبواب لل ّنجاة..
عندم ��ا كنت �صب ّي ًا ،كان يخ ّل�صني من �صراخ الب�شر ومن
�سياطهم.
موكب الكلم ��ات يعبرُ من عامل �إىل �آخ ��ر .ومن الإن�سان،
ي�ستعيد ّ
ال�شاعر ،كامل احلريق حلريّته املوجعة.
يف �سالف الأيّام ،كان ّ
ال�شعراء
يقولون ،وهم يتحدّثون عن �أنف�سهم
�إ ّنهم �أم�سكوا بج�سارة العرفان
�أ ّما نحن ،فمن ّ
ال�شقاء جنتني الغنائم..
ظالل مرعبة!
يف م ��ا م�ض ��ى ،كان ث ّمة ب�ل�اء ومعاناة ،كان ث ّم ��ة �إن�سان
مم� � ّزق ،والكث�ي�ر م ��ن ال� �دّم املجب ��ول واملطح ��ون .كان
كل الأنحاء ،ظ�ل�ال مرعبة! ّ
ث ّم ��ة �صراخ متك� � ّرر ،ويف ّ
كل
الأ�شي ��اء كان يه ّزه ��ا ارجتاف عميق ،حم ��ل ثقيل وفناء!
�شخ�ص ما،
كان ذل ��ك الإن�س ��ان يحم ��ل ا�سم� � ًا ،وبداخل ��ه
ٌ
�شخ�ص ما يجازف
ال�سمع� .إ ّنه ال�شاعر!
ّ
ٌ
متوج ٌع ،ي�صيخ ّ
مب ��لء كيان ��ه ،وال ق ��درة له عل ��ى التح ّك ��م يف نف�سه ،كان
ميع ��ن يف االنحن ��اء عل ��ى خط ��ر مرت ّب� ��ص ،متمادي ًا يف
ال�سع ��ي باتجّ ��اه ال� � ّروح ،وه ��و ميت�ش ��ق ذل ��ك ال�ص ��ارم
ّ
املتوهّ ��ج :الكلم ��ة! وكان ��ت ل ��ه تل ��ك اجل�س ��ارة املثخن ��ة
وحي،
بالق�س ��اوة واجلراح ،التي يلوّ ح به ��ا املحارب ال ّر ّ
ح�ي�ن يقب ��ل �أعزل على املخاط ��ر ،تلك اجل�س ��ارة امل�شوبة
بال�ص�ب�ر والته ّي ��ج ،التي ت�سبقه مثل الب�ي�رق ،بريق دمه
ّ
وتوجع.
املوه ��وب لرياح الأع ��ايل ،وجوده ،ا�سرتخ ��اء
ّ
لقد ْ
اخ ُتطِ ف� ،أُ ْ�سقِط واب ُتلع يف الدوّ امة الباطنيّة لعزلته،
تل ��ك العزلة ال ��دوّ ارة العموديّة ،الت ��ي ال تنفتح على غري
عرفان احل�ضرة الربّانيّة.
ح�شد االرتياعات
حوا�سه
غري �أنّ الإِطباق عل ��ى روحه ،واالنق�ضا�ض على
ّ
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املنفتح ��ة ،املحتدم ��ة ،مل ي� ��أت م ��ن ح�ش ��د االرتياع ��ات
املتو ّقع ��ة� ،أو ّ
ال�سم ��وم امل�ستك ّن ��ة
الظ�ل�ال اخلبيث ��ة �أو ّ
بالدّاخ ��ل .ك ّال! لق ��د كان �ضي ��اء مبه ��ر ًا� ،ساطع� � ًا ح� � ّد
ظل له وال ومي�ض ،وقد اندفع ّ
الق�ساوة� ،ضياء ال ّ
كل ذلك
بداخله ،مرت� � ّد ًا من الكلمة ذاتها ،لين�س ��اب مع ّ
حا�سة
كل ّ
ّ
تت�شظ ��ى .و�إ ّنه لأمر
حوا�س ��ه ،وين�سفها ،ويجعله ��ا
م ��ن
ّ
مده� ��ش ح ّق ًا! ك ّنا نعتقد �أنّ الهاويات الدّام�سة ،الهاويات
ال�سفل ّي ��ة ،هي التي كان ينحني فوقها ،ف�إذا به يُدفع نحو
ّ
ال�صفاء!
الهاويات العلويّة ،هاويات ّ
ال�سقوط �إىل
ال�سق ��وط �إىل �أعل ��ى ،كم ��ا ه ��و ّ
«فب�إمكانن ��ا ّ
�أ�سف ��ل» ،ه ��ذا ما كتب ��ه هولدرلني ،وهو ال ��ذي كان يروم
احلدي ��ث ع ��ن الفرح ،ولكن م ��ا مبلغ �إدراكن ��ا نحن ملعنى
الفرح؟
ّ
ال�ضياء املفرط
�أي نع ��م! �إنّ احلقيق ��ة ال ّروح ّي ��ة تدم ��غ احلقيقة الأخرى
املحزن ��ة والقا�سي ��ة .غ�ي�ر �أنّ ارتط ��ام فطان ��ة ّ
ال�شاع ��ر
ال�صراخ ،منتهك ًا بذلك
مبجامع �أع�صابه ،كان يدفع به �إىل ّ
ّ
ال�ضي ��اء املف ��رط ،كان عبث� � ًا يحاول الع ��ودة �إىل الوراء،
بالطفولة ،م ��ن حوله! ويف ّ
خطوة خط ��وة ،ليعت�صم ّ
كل
م�شاه ��د ّ
الطفولة ،كما يف عتم ��ة القلب ،مل يعد هنالك من
�أثر ّ
لظل! فما كان منه �إ ّال �أن ا�ست�سلم لال�صطخاب ال ّثابت
واملتوهّ ج ،ليم�ضي ويغ�ت�رب ،لأن �إن�سان الباطن ينبغي
له �أن ميكث يف ليل جلدته! ..
رحاب الأبديّة
يف جنون ��ه الأبي�ض -ونحن ندرك �سب ��ب ذلك اجلنون-
�أنك ��ر هولدرل�ي�ن ا�سم ��ه ،فلم ��اذا ت ��راه كان يخاط ��ب ّ
كل
�إن�س ��ان له ظ � ّ�ل وكثاف ��ة ما ي�صادف ��ه ،فيدع ��وه ب�صاحب
ال�سيادة! �س ّي ��دي امل�ست�شار! �صاح ��ب ال�سعادة! �صاحب
ّ
القدا�س ��ة! مل ��اذا كان يب ��دي مثل ذل ��ك ال ّتوا�ض ��ع العنيد،
ليبدو على هي� ��أة خادم مذعن ،مطي ��ع؟ �إنّ ال ّر�ؤية املُ ْتلِفة

لرح ��اب الأبد ّي ��ة طيلة �أربع�ي�ن �سنة ،لن ت�ت�رك فري�ستها
�سامل ًا .وحني ح�ضرته املوت يف ليل يوم  6يونيو ،1843
مل يتب � ّ�ق له ��ا �أيّ عم ��ل لتقوم ب ��ه ،كان ال ّنوم ق ��د ان�صهر
حينها يف املوت!
ويف ال ّلحظ ��ة الت ��ي كان تابوته يوارى ال�ّت�رّ اب� ،أ�شعّت
ّ
ال�شم�س من جديد بني الغيوم .لقد كانت تلك هي ال ّنهاية،
ولك ّنها �أي�ض� � ًا البداية بال ّن�سبة لأعظ ��م �شاعر يف الع�صر
احلدي ��ث .ه ��ذا املجنون الذي مل تت�س ّل ��ل �إليه ّ
الظالل وال
الدي ��دان ،ولك ��ن ،بعد هب ��وب عا�صف ��ة احل � ّ�ب ،انت�صب
بداخل ��ه ،قائم ًا� ،ساكن ًا وموجع� � ًا ،ال ّن�صل ّ
ال�شامخ لزوال
الأبديّة.
رق�ص ابنة املاء
«�أكرموا الأر�ض ونظرتها التي قدّت من ذهب ..يف عمق
البحر حيث ترق�ص ابنة املاء ،يُ�سمع رجع �صدى القواقع
واملرجان .يف الق�صر الب ّلوريّ  ،احلفل يبلغ ذروته .حني
كن ��ت يف املهد ،كان ��ت �أ ّمي ت�أتيني ب�أزه ��ار تلتم�سها لدى
اجلني ��ة ال ّليل ّي ��ة للغابات ،وق ��د �أح�ضرت معه ��ا ذات م ّرة
زنبق ��ة كب�ي�رة .ويف ال ّلي ��ل� ،أم ��ام مه ��دي ،و�ضع ��ت تلك
ال ّزنبق ��ة يف ك�أ�س من املاء ،فتف ّتحت يف �ضوء القمر ،فهل
تب�ص ��رون قلب ّ
ال�ضياء يف الك ��ون الأزرق �أيّتها الأوراق
الزرق ��اء وال ّذهب ّي ��ة؟ لتنظ ��روا �إىل ال ّزنبقة وه ��ي تتمدّد
وتربعم ،لتتف ّتحي �أيّته ��ا ال ّزنبقة! و�إذا بها تنرث �أمواج ًا
م ��ن �ألوان و�ضياء و�أحل ��ان ،و�إذا بك�أ�س ال ّزنبقة يهب ما
ا�ستكنّ فيه من عطر ،و�إذا باجلبال والأودية والهاويات،
وبحما�سة بالغةّ ،
تتن�شق ..ت�شهق ..ث ّم ..تتوارى».
بن�ص،
هك ��ذا حت� �دّث هولدرلني ،وه ��ذا الذي نقر�أ لي� ��س ّ
و�إنمّ ا هو ما قد ن�س ّمي ��ه بـ«ليل ال ّروح» املعتم لهولدرلني.
ويبقى لنا الآن �أثره الذي ي�شهد عليه.
�ص ّ
لل�شاعر ال�سوي�سري �آرمل غرين
عن �صحيفة اخلليج
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هولدرلين ..وما تبقى يؤسسه الشعراء
صالح محسن

لماذا الشعراء في الزمن الرديء؟ ما

جدوى الشعر؟ ما قيمة الشاعر الذي

يحترف مهنة الكالم؟ تتطاير الكلمات

من فمه بألوان مملوءة بالفراغ ،ما قيمة
إن لم يكن رؤية ،إن لم يكن نبوءة
الشعر ْ
ً
يعمق معرفتنا
إن لم يكن
كشفا،إن لم ِّ
بالوجود ويجعلنا ننصت لندائه .الشعر
ليس للتسلية.

هولدرلني( )1843-1770يفيدنا هنا بالإجابة عن جميع
ه ��ذه الت�سا�ؤالت �إال �أنن ��ا �سنلقي نظرة ع ��ن بع�ض حياة
هذا ال�شاعر الف ��ذ ومن ثم نعود �إليها� ،إذ �إنّ حياته نف�سها
ال تنف�صل عن ه ��ذا الت�سا�ؤل الالمتناهي .ونظرا لت�شعب
ه ��ذه الأ�سئلة �ستك ��ون الإجاب ��ات م�شرتك ��ة يف الكلمات
التالي ��ة ،لأنّ م ��ا يعنينا لي�س الإجابة ع ��ن كل �س�ؤال على
ح ��دة ،ب ��ل ملا ت�سلط ��ه ه ��ذه الت�س ��ا�ؤالت م ��ن �أهمية على
هولدرلني.
بقي هولدرلني جمهو ًال و�شب ��ه من�سي،اكت�شفه الباحثون

قبل احل ��رب العاملية الأوىل بقليل وح ��اروا يف حتقيبه.
�أدبي� � ًا حتم�س ل ��ه الرومانتيكيون وبذل ��ك ر�أوا �أنَّ حياته
وعذاب ��ه وجنون ��ه جتعل ��ه واح ��د ًا منه ��م ،وبذل ��ك يكون
رومانتيكي� � ًا قب ��ل الرومانتيكي ��ة ،م ��ن هنا �أ ُبه ��ر ب�شعره
فيل�س ��وف الأعم ��اق مارت ��ن هايدج ��ر (ت )1976ووج ��د
عنده الإجابة ،فو�صفه ب�شاعر ال�شعر ،وبذلك ي�ضاف �إىل
ط ��راز خا�ص من الفال�سف ��ة هم ال�شع ��راء الفال�سفة وهو
ط ��راز تقليدي �أملاين ميت ُّد �إىل الفال�سفة اليونان القدماء،
وال يختل ��ف عنه الفيل�س ��وف الفرن�سي (ج ��ان فال) الذي
يرى �أن ال�شعراء و�أهل الفن على نف�س درجة الأهمية من
الفال�سف ��ة ولي�س من امل�ستغرب عندما ينظر �إىل �أ�ساتذته
املف�ضل�ي�ن دائم ًا من �أمث ��ال رامبو ،وفان ك ��وخ ،وريلكه،
و�سيزان ،باعتبارهم (منابع فل�سفية).
هايدج ��ر وبفعل هيام ��ه بهولدرلني مل يكت ��ف بالنظر �إىل
ال�شع ��ر على �أنه م�ص ��در �إلهام الفيل�س ��وف فقط ،بل ذهب
�إىل �أنَّ ال�شع ��ر ُيع ��د �ضربا من �ض ��روب املعرفة يقود �إىل
تب�ص ��رات وحُ دو� ��س وك�ش ��وف معرفي ��ة تتج ��اوز العقل
ُ
واملنط ��ق ،والهي ��كل العظم ��ي للغ ��ة ونحوه ��ا ،ممك ��ن
ت�سميته ��ا باملعرفة ال�شعري ��ة ،فال�شاعر ُيط ��ل على عوامل
زاخ ��رة ال مرئية ،ف� ��إذا كان الفيل�س ��وف ين�صت للوجود،
ف� ��إن ال�شاعر(ال�شاع ��ر احلقيق ��ي) قادر عل ��ى احلوار معه
وا�ستنطاق ��ه و�سماع نداء املقد�س وهي وظيفة نبوية بال
�شك .فال�شعراء على ح ّد قوله:
�أوعية مقد�سة
حتفظ فيها خمر احلياة،
وروح الأبطال.
ظ ��ل �شاعرن ��ا باحث� � ًا ع ��ن فردو� ��س طفولته املفق ��ود مثل
طفل ُيط ��ارد طائرته الورقية الت ��ي انقطع خيطها الرفيع
ٍ
يوم عا�صف الريح ،فالطفل عنده �صورة حية
كروحه يف ٍ
للأم ��ل ،واليقني املح�ض للخري� ،إىل درج ��ة �أننا ن�ستطيع
اخت�صار اخلري واجلمال ُكله يف وجه طفل.
فالطفل خالد:
�إنه بكليته على طبيعته ،ولهذا فهو جميل.
�إن قهر القانون والقدر ال يالم�سه،
احلرية يف الطفل وحده،
فيه ال�سالم ،وهو مل ين�شق على نف�سه بعد.
الغِ نى كامنٌ فيه ،ف�ؤاد ُه ال يدري �شيئ ًا عن �ضنك احلياة.
�إنه خالد لأنه ال يعرف �شيئ ًا عن املوت.
وحن�ي�ن ج ��ارف ملنب ��ت روحه ،وم ��كان والدت ��ه الذي هو

الوط ��ن ال ��ذي حمل ��ه بذاكرت ��ه ،لي� ��س الوط ��ن مبفهومنا
ال�شائ ��ع حدود و�أ�سالك �شائكة و�أفكار كبرية ،وطنه بلدة
(الوفن) ال�صغرية الهادئة الوادعة على �ضفة نهر النيكار
يف منطق ��ة (�شفاي ��ن) ويف دي ��ر قدمي ي�سمي ��ه الفالحون
هن ��اك (القرية ال�صغرية) ولد هولدرلني يف الع�شرين من
�شه ��ر مار�س �سن ��ة 1770م� ،أحب فف�ش ��ل فهام على وجهه
يف �أر� ��ض الله الوا�سعة منادي ًا ملاذا �أنا يف الزمن الرديء
احلقري البائ�س ،يف العامل املوبوء بالنق�ص ،نق�ص الآلهة
الذين اختفوا ،ونق�ص الإله الذي مل ي�أت بعد.
�إننا مت�أخرون جد ًا عن الآلهة
ومبكرون جد ًا عن الوجود
وق�صيدة الوجود التي بد�أت هي الإن�سان.
هولدرل�ي�ن هذا الزنبقة ال�شفاف ��ة الأكرث ه�شا�شة وعر�ضه
للفناء،حت ��ت �شم� ��س دنيان ��ا القا�سية ،يج ��ر �أذيال روحه
مكاب ��ر ًا وباحث� �اُ ع ��ن ميت ��ةٍ با�سلة ج�س ��ورة ،مث ��ل ميتة
الفيل�س ��وف الوثني �أمباذو قلي�س (نحو430-490ق .م)
ال ��ذي قال بالعنا�صر الأربع لأ�صل الوجود ،املاء والهواء
والنار وال�ت�راب ،ف�ألق ��ى بنف�سه يف فوهة ب ��ركان (�إتنا)
لي ��ذوب يف طبيع ��ة الأ�شي ��اء ويعود لأ�صل ��ه ،لكن هيهات
فكتب ق�صيدة با�سمه.
�أمباذوقلي�س
�أنت تفت�ش عن احلياة ،تفت�ش عنها ،ونار �إلهية
تنبثق لأجلك من �أعماق وتت�ألق،
(ويغلبك) ال�شوق اجلارف فتقذف نف�سك
يف لهيب (�إتنا)
كم كان جمون امللكة يتمنى،
�أن يذيب اللآيلء يف النبيذ!
لو �أنك ،يا �شاعر ،مل تلق برثوتك
يف الك�أ�س الفوارة !
لكنك عندي مقد�س قدا�سة الأر�ض،
التي انتزعتك� ،أيها القتيل اجل�سور!
ولكم �أمتنى �أن �أتبع البطل �إىل الأعماق،
لوال �أن احلب مينعني.
لينته ��ي �شاعرنا بنف� ��س امل�صري ،لكن لي� ��س يف �سويداء
قل ��ب الأر�ض ه ��ذه املرة ،بل يف �أعم ��اق اجلنون و�صمته
الرهي ��ب ،فانطف� ��أ عقل ��ه وعا�ش م ��ا تبقى من عم ��ره مثل
كائ � ٍ�ن بري �ضارب� � ًا يف �صح ��راء اجلنون �ست ��ة وثالثني
عام ًا،هولدرل�ي�ن امل�سك�ي�ن هكذا كان ي�سمي ��ه النا�س ،مات
هولدريل
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عودة إلى الزائلين؟
ً
هل أريد من أعالي السماوات
فريدريش هولدرلين
ترجمة :بهجت عباس

عندم ��ا عمل فريدري�ش هولدرلني معلم ًا لأوالد امل�صريف
الرثي كونت ��ارد ( )1798-1795يف فرانكفورت ،تعلق
بزوج ��ة كونت ��ارد اجلميل ��ة ج ��د ًا زوزي ّت ��ه ،فظهرت يف
�أ�شع ��اره وروايته هيربيون – اجل ��زء الثاين ()1799
حتت اال�س ��م اليون ��اين ديوتيما–الكاهن ��ة التي علمت
�سق ��راط احلكمة -ومعرفة الزوج بهذه العالقة �أدت �إىل
خ�س ��ارة هولدرل�ي�ن وظيفت ��ه واالنف�صال ع ��ن زوزي ّته،
مم ��ا �سب ��ب له �أمل� � ًا �شدي ��د ًا ق ��اده �إىل اجلن ��ون ،كما ذكر
بع� ��ض امل�ؤرخ�ي�ن .وملا توفي ��ت زوزي ّته ع ��ام  1802يف
نورتينغ ��ن ،ت ��رك هولدرلني عمل ��ه التعليمي يف بوردو
(فرن�س ��ا) ذاهب ًا �إىل نورتينغ ��ن م�شي ًا على قدميه ،وكان
يف مرحل ��ة متقدمة من مر� ��ض ال�شيزوفريني ��ا .وكانت
�أ�شع ��اره الت ��ي نظمه ��ا ب�ي�ن  1806-1802ثم ��رة عق ��ل
م�ش ��رف على اجلن ��ون ال ��ذي �أ�صابه كلي� � ًا بعدئذ ،حيث
ق�ض ��ى ال�سن ��وات ال�س ��تَّ والثالثني الأخ�ي�رة من عمره
يف م�ست�شفى الأمرا�ض العقلية حتى وفاته عام .1843
ديوتيما
هل ت�ضيء كما كنتَ من قب ُل
الذهبي !
�أيها النها ُر
ّ
وهل تتف َّتحُ �أزها ُر �أغنيَتي
م ّر ًة �أخرى نحوك ناب�ض ًة باحلياة؟
كيف تغيرَّ َ ّ
كل �شيء !
ما كنتُ جت َّن ْبته حزين ًا،
أوتار حبيبة
يتناغ ُم الآن يف � ٍ
يف �أغنية طربي،
ومع ِّ
كل د َّقة �ساعةٍ
تعود بي ال ِّذكرى بروعة �إىل �أيام
طفولتي الهادئة،

بعد �أن وجدتها ،الوحيدة
ديوتيما� ،أيّتها املخلوقة النبيلة!
�أختاهُ! القريبة روح ّي ًا!
قبل �أنْ �أعطيَكِ يدي،
عرفتكِ من زمن بعيدٍ .
قدمي ًا،
يف �أحالمي التي انبعثتْ
�صاح،
يف نهار ٍ
عندما ا�ستلقيتُ ،
رح،
ّ
ك�صبي َم ٍ
حتت �أ�شجار حديقتي،
وهناك يف ابتهاج هادئ وجمال
بد�أ ربي ُع روحي،
ِ
كهم�سات ريح الدَّبور ،متتمتْ روحُ ك ِ
�إ َّ
يل� ،أ َّيتها القد�س َّية الإلهيّة.
َ
�آه! وث َّم ،ومثل �أ�سطورة،
اختفى ّ
كل �إل ٍه عنْ ناظري،
عندما وقفتُ �أما َم وَ َ�ضح النهار
ال�سماويِّ مث َل �أعمى،
َّ
عندما نا َء ال َّز ُ
علي،
مان بح ْمله َّ
ف�أحنى عودي،
وحياتي باردة و�شاحبة،
ب�شوق،
وكنتُ منحدر ًا �إىل �أ�سف َل
ٍ
ال�صامت:
�إىل َم ِ
لكوت املوتى ّ
َ
ال �أزا ُل �أمتنى هذه النعمة لنف�سي،

تجوِّ َل الأعمى،
�أنا املُ َ
لأج َد �صورة قلبي
عند الظالل �أو هنا.
الآنَ ! وجدتك ِ!
�أَجم َل ،ممّا ت�صوَّ رتُ من قبلُ
من �أملي يف �ساعات الفراغ،
أنت هنا:
�أيّتها املُلهمة الفاتنة! � ِ
من الفرادي�س هناك يف العلى،
حيث امل�س َّرة تهرب عالي ًا،
حيث ال�شيخوخة ال ترتقي �إليها،
حيث يت� ُ
ُ
ألق اجلما ُل الو�ضاح الأبدي،
علي من عليائك.
هبطت َّ
َقيت الآنَ
مبعوثة َ الآلهةِ ! ب ِ
مِ عطا ًء ر�ؤوف ًا �إىل جانب مُغنيكِ
دوم ًا.
ُ
ربيع،
َح ُّر ٍ
�صيف واعتدال ٍ
خ�صومة و�سالم يتبادالن هنا
ال�صامتة
ال�صورة الربانية ّ
�أما َم ّ
ب�أعجوبة يف قلبي:
غالب ًا يجتاحني الغ�ضب يف غمرة الإذعان،
خجال ،مدحورا ،جاهدا ً �أنْ
�أ ُ َ
م�سك بها،
تلك التي حلقتْ فوق تخيالتي ا ّ
جلريئة،
ري م�سرور بالظفر،
غ َ
بكيتُ
يف كربيائي،

لأنها بَدتْ لعقلي
رائعة ج ّد ًا ،قويّة ً ج ّد ًا.

�أه! �إىل جمالك الهادىء،
َلطافة محُ ياك الب�شو�ش:
ال�سماء
يا ُ
قلب! �إليك تراني َم َّ
�إنَّ قلبي لي�س مُعتاد ًا عليها،
ولكنَّ �أحلانكِ جتلي عقلي �شيئ ًا ف�شيئا،
فتهرب الأحال ُم املُزعجة،
و�أنا ذاتي �أكون �شخ�صا ً �آخ َر.
�ألهذا �أ ُخرتتُ �أنا؟
وه ْل وُلدتُ �إىل النور واملرح،
ال�سامية،
ُلدت � ِ
مثلما و ِ
أنت� ،إىل َ�سكينتكِ ّ
�أيتها املحظوظة ربانيّا ً؟
مث ُل �أبيكِ و�أبي*،
الذي يف جالله الو�ضاء
فوق جنينة البلوط،
يذهب هناك عالي ًا يف بهاء،
مثلما هو يف �أمواج البحر،
حيث ال ُ
أعماق الباردة تز َر ُّق،
ال�سماء،
�صاعد ًا �إىل قو�س َّ
يُحدِّق �إىل �أ�سف َل ب�سكينة و�صفاء:
ال�سموات،
لذا هل �أريد من �أعايل َّ
ُم َقدَّ�س ًا من جديد يف حظ جميل،
�سعيد ًا ،لأغني و�أرى،
عود ًة الآنَ �إىل الزائلني

