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ملف

 200عام على والدة صاحب «أوراق العشب»

وريث هوميروس وفرجيل ودانتي وشكسبير

ول ـ ــد والـ ـ ــت وتـ ـم ــان ف ــي ل ــون ــغ اي ـل ـن ــد فــي
نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك .ول ـ ـ ــو بـ ـق ــي حـ ـي ــا لـ ـبـ ـل ــغ ســن
املـئـتــن اآلن ،لكنا سنحتفي بـمــولــده في
مـحــاضــرات وع ــروض مسرحية وحفالت
مــوسـيـقـيــة وأم ـس ـيــات شـعــريــة ودراسـ ــات
نقدية جديدة .فهذا الشاعر ()1892-1819
األم ـي ــرك ــي ه ــو وري ـ ــث شـ ـع ــراء م ــن أم ـثــال
هوميروس وفرجيل ودانـتــي وشكسبير
وكــل الـشـعــراء الــذيــن عـ ّـرفــوا الـشــاعــر على
أنـ ــه الـ ــرائـ ــي ،وال ـ ـفـ ــرد امل ـت ـم ـيــز بـمــوهـبـتــه
ولـغـتــه وص ــوره ومــوسـيـقــاه ،وه ــو الـفــرد
املنطلق نحو حريته ،مجسدًا ذلك «الحلم
األميركي» الذي تاق اإلنسان إلى تحقيقه
عـبــر تــاريــخ طــويــل مــن املـعــانــاة والـكـفــاح.
ويجد ويتمان أنه لم يكن فــردًا في جوقة
بل شاعر يعرف «السر املثير للفضول».
اح ـ ـت ـ ـفـ ــى ويـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان ب ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع ت ـغ ـنــت
ب ــال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة والـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة وال ـ ـحـ ــب
وال ـصــداقــة ،إل ــى جــانــب مــواضـيــع تعلقت
بالروح والجمال وحتى باملوت .وواصل
تطوير أسلوبه الشعري الفريد وأدهــش
مـجــايـلـيــه م ــن ال ـش ـع ــراء وال ـن ـق ــاد ومـنـهــم
رال ــف إيـمــرســون ال ــذي احـتـفــى بالنسخة
األول ــى مــن «أوراق الـعـشــب» الـتــي ضمت
 12قصيدة فقط فــي حينها حيث واصــل
ويتمان تنقيحها وتطويرها ليركز على
م ـه ـمــة بـ ـن ــاء ورسـ ـ ــم ال ـ ـحـ ــدود األخ ــاق ـي ــة
وال ـن ـف ـس ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ل ـث ـقــافــة ال ـعــالــم
ال ـجــديــد .وح ــن انــدل ـعــت ال ـحــرب األهـلـيــة
فــي أم ـيــركــا ،ق ــرر أن يـحـيــا ح ـيــاة «نـقـيــة»
وتطوع للعمل في املستشفيات ورحل إلى
واشنطن عــام  1862لرعاية شقيقه الــذي
ُج ــرح فــي ال ـح ــرب .وك ــان لـتـجــربــة الـحــرب
ومعاناتها عميق األثر في مسيرته ولغته
وموضوعاته وتطلعاته لبناء عالم خال
من العنف واالستغالل:
ً
«قال طفل ،متسائال ما معنى العشب؟
وهو يحمل عشبًا مأل يديه
كيف لي أن أرد على سؤال الطفل؟
ال أعرف معنى العشب أكثر منه
أو أظن أنه منديل الرب
هدية معطرة ،وذكرى أنزلت عن عمد
تحمل اسم املالك»
في  ،1873تعرض ويتمان لجلطة تسببت
ل ــه ب ـش ـلــل ج ــزئ ــي .ب ـعــد أش ـه ــر رحـ ــل إلــى
كــامــدن فــي نيوجيرسي لــزيــارة أمــه التي
كــانــت تحتضر فــي بيت أخـيــه حيث بقي
حتى عام  1882ونشرت له نسخة جديدة
م ــن «أوراق ال ـع ـش ــب» ،م ـمــا س ــاع ــده على
كسب املــال وشــراء منزل في كــامــدن .لكنه
تــوفــي فــي  26آذار (م ـ ــارس)  1892ودفــن
في القبر الذي صممه بنفسه وبناه على
ق ـط ـعــة أرض ف ــي م ـق ـب ــرة هـ ــارلـ ــي .قـضــى
ّ
وي ـت ـم ــان جـ ــل ح ـيــاتــه ك ـشــاعــر ف ــي كـتــابــة
«أوراق العشب» وتنقيحه حتى وفاته ،ما
أدى إلى إنتاج طبعات عديدة من الديوان
على مدى أربعة عقود .وقد ظهرت الطبعة
األولـ ــى بـكـتــاب صـغـيــر يـضــم  12قصيدة
كما نوهنا ،فيما كانت النسخة األخيرة
تضم أكثر من  400قصيدة.
تتميز قصائد «أوراق الـعـشــب» بضعف
ّ ّ
تقدم كل قصيدة
ترابطها في الديوان ،إذ
اح ـت ـف ــاء ال ـش ــاع ــر بـفـلـسـفـتــه ف ــي ال ـح ـيــاة
والسعادة باملتع الحسية في زمن اعتبر
مـثــل ه ــذا االحـتـفــاء أمـ ـرًا ال أخــاقــي .وفــي
الــوقــت ال ــذي رك ــز فـيــه ال ـش ـعــراء اإلنـكـلـيــز
الــذيــن كـتـبــوا قـبــل ويـتـمــان عـلــى الــرمــزيــة
والــدرس األخالقي والتأمل في القصيدة
الــدي ـن ـيــة وال ــروح ــانـ ـي ــة ،اح ـت ـفــى دي ــوان ــه
«أوراق العشب» بالجسد والعالم املادي،
ح ـي ــث ن ـج ــد وي ـت ـم ــان ال ـ ــذي ت ــأث ــر ب ــرالــف
إيـمــرســون وحــركــة الـتـســامــح ،وهــي نتاج
مباشر وأثر من آثار الحركة الرومانسية،
يحتفي بالطبيعة ودور اإلن ـســان الـفــرد
فـيـهــا .رغ ــم ذل ــك ،لــم يـهـمــل دور الـعـقــل أو
ً
ال ــروح ،بل نجده يسمو باإلنسان ،شكال

أفريقية واملـهــاجــريــن.....وكــل أولئك الذين
يؤمنون بالحقوق املتساوية» (أوريـلــي،
ّ
 .)53أم ــر ظ ــل ي ــواك ــب رح ـلــة وي ـت ـمــان في
كـتــابــة مـلـحـمـتــه ورؤي ـت ــه ألم ـيــركــا الحلم
التي تناقض صورة الدولة التي تخيلها
منتقدوه .وي ـ ّ
ـرد مــن خــال الجمع مــا بني
نزعة الفلسفة املتعالية والــواقـعـيــة ،هذه
الفلسفة التي جسدها في قصائد «أوراق
ال ـع ـش ــب» و«أغـ ـنـ ـي ــة ن ـف ـس ــي» و«آه أي ـهــا
القبطان»:
«الشفتان شاحبتان وساكنتان
أبي ال يشعر بذراعي
ليس هناك نبض وال إرادة
ترسو السفينة ساملة آمنة
انتهت رحلتها
من رحلة حافلة باملوت
السفينة املنتصرة
تدخل منجزة غايتها
امرحي أيتها الشواطئ
ودقي أيتها األجراس»
وف ــي قـصـيــدة «أم ـيــركــا» ،يجسد ويتمان
رؤيته وحلمه بعالم يسمو فوق تفاهات
األخطاء والخصومات والهيمنة ،فتكون
األم واألخــت والحضن .لكن السؤال الذي
يفرض نفسه بعد مرور قرنني على الحلم،
ً
ه ــل م ــا زالـ ـ ــت ه ــي فـ ـع ــا م ــركـ ـزًا ألخ ـ ــوان
وأخوات يتقاسمون املحبة؟
«كلهم سواء في املحبة
إن كــانــوا بالغني أو غير بالغني ،شبانًا،
ً
كهوال
أقوياء ،كرماء ،نزيهني ،صبورين ،قادرين،
أثرياء
«أميركا» خالدة خلود األرض
خلود الحرية والقانون والحب
عظيمة حكيمة متسامية
أم رؤوم في صوان الزمن»
لكن فــي أجـمــل مـقــارنــاتــه ،يــذهــب ويتمان
بعيدًا في مقاربة اإلنسان بالحيوان ،حني
يجد أن الحيوان مكتف ذاتيًا وال يتجاوز
حــاجـتــه وال يـتـ ّ
ـذمــر كـثـيـرًا وال يـسـهــر في
الظالم وال يبكي بسبب ذنوبه ،وال تزعجه
مناقشة واجباته تجاه الخالق!
ويـمـكــن أن يـكــون االق ـت ـبــاس الـتــالــي خير
خاتمة للتذكير بعظمة رؤية هذا الشاعر
وحــداثــة نظرته للشعر رغــم م ــرور قرنني
ع ـلــى والدت ـ ــه« :ن ـح ــن ال ن ـق ــرأ ال ـش ـعــر وال
نكتبه ملجرد أنــه شــيء جميل .نحن نقرأ
ونكتب الشعر ألننا أعضاء من العنصر
ال ـب ـش ــري ،وال ـع ـن ـصــر ال ـب ـش ــري مـشـحــون
بالعاطفة .ولذلك ،يعتبر الطب والقانون
والتجارة والهندسة وغيرها من العلوم
دراسـ ـ ـ ـ ــات ن ـب ـي ـلــة وض ـ ــروري ـ ــة لــدي ـمــومــة
ال ـح ـيــاة ،لـكــن الـشـعــر وال ـج ـمــال واملخيلة
والحب هي األهداف التي نحيا من أجلها»
(من مقدمة كتاب «أوراق العشب»).
ّ
ً
وعـقــا ،ويــرى فيه محط اهتمام الشعراء
واحترامهم.
من حيث الشكل ،أهمل ويتمان القافية
أو أحكام الــوزن الصارمة وطــول البيت
الـشـعــري .وم ــن بــن أشـهــر قـصــائــده في
ه ــذه امل ـج ـمــوعــة« ،أغ ـن ـيــة ن ـف ـســي» الـتــي
يـ ــراهـ ــا الـ ـنـ ـق ــاد ج ــوه ــر رؤي ـ ـ ــة وي ـت ـم ــان
ال ـش ـعــريــة :ق ـص ـيــدة ج ـمــع فـيـهــا م ــا بني
الـ ـسـ ـي ــرة ال ــذاتـ ـي ــة وامل ــوعـ ـظ ــة وال ـت ــأم ــل
الـشـعــري .ويكتب الشاعر فــي مقدمتها
«أتوقف في مكان ما بانتظارك» .ويرى
ويتمان أن محل والدة الشعر هي الذات
اإلنسانية وأفـضــل طريقة لفهم الشعر
ه ــي االس ـت ــرخ ــاء وم ــراق ـب ــة ن ـش ــاط عقل
املرء.
ظلت «أوراق الـعـشــب» مجموعة مثيرة
لـ ـلـ ـج ــدل :ف ـه ــي ت ـح ـت ـفــي بـ ـص ــور حـسـيــة
صريحةّ ،
تعرض بسببها ويتمان للنقد،
ل ـك ـن ـهــا ن ـج ـحــت ف ــي ال ـن ـف ــاذ إل ـ ــى ثـقــافــة
ُ
الشعب واعتبرت من األعمال األساسية
في تاريخ الشعب األميركي .يرى الناقد

مـيـلــر أن تــأكـيــد وي ـت ـمــان عـلــى «الـثـقــافــة
األمـيــركـيــة ســاعــدتــه فــي إي ـجــاد ملحمة
أميركية متميزة يمكن مقارنتها بأعمال
هوميروس» (ميلر )55 ،وفي ثقافة دائمة

أثارت مجموعة «أوراق
كونها
العشب» الجدل
ّ
بالصور الحسية،
ّ
مليئة ّ
لكنها احتلت مكانتها
في تاريخ الشعب
األميركي

ال ـت ـغ ـي ــر ،ن ـج ــد أعـ ـم ــال وي ـت ـم ــان تـتـمـتــع
بالتحرر من قيود الزمن ،وهذا ما تواءم
مـ ــع املـ ـفـ ـه ــوم األمـ ـي ــرك ــي ل ـلــدي ـم ـقــراط ـيــة
واملـ ـس ــاواة« ،م ـمــا أدى إل ــى إن ـتــاج نفس
التجربة ونفس املشاعر في نفوس أناس
تفصلهم ق ــرون مــن الــزمــن» (فيشر)66 ،
وتشير االستعارة املأخوذة من العشب
إلــى رؤي ــة رعــويــة لنظرة مثالية ريفية.
ويــؤكــد الـشــاعــر ه ــذه ال ــرؤي ــة فــي معظم
قصائده التي تحتفي بفكرة الحرية في
ّ
متجسدة في الزمان
الطبيعة التي تكون
واملكان وحرية التعبير.
لكن الشاعر تـعـ ّـرض للنقد بسبب الغلو
في النزعة الوطنية األميركية التي نجدها
واض ـح ــة ف ــي «أوراق ال ـع ـشــب» وقـصــائــد
أخـ ــرى .وي ـقــول الـنــاقــد نــاثــانـيــال أوري ـلــي
ف ــي دراسـ ـت ــه ع ــن هـ ــذه ال ـن ــزع ــة ف ــي شعر
ّ
ويتمان أن أميركا كما تخيلها ويتمان
متغطرسة وتوسعية وهرمية وعنصرية،
ّ
وأن «أمـ ـي ــرك ــا ك ـه ــذه غ ـي ــر م ـق ـبــولــة عـنــد
سكانها األصليني واألميركيني من أصول

3

والت ويتمان :شاعر الشعب

ّ
من (ترجمة) سعدي يوسف إلى رفعت سلم

المحسوس والواقع المعيش والمفردة السائرة

احتفى بالحواس ورأى «أميركا الحلم»
شاكر حسن راضي *
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* أستاذ مساعد سابق ،في قسم اللغة
اإلنكليزية ،كلية اللغات ـ جامعة بغداد ـ ـ
محاضر ومترجم فوري في مؤسسات دولية
ومحطات تلفزيونية ،مقيم في اإلمارات.
نشرت له بحوث ودراسات في الشعر املكتوب
باإلنكليزية
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علي عبد األمير
ف ــي أواخـ ــر الـسـبـعـيـنــات ،وفـيـمــا كــانــت ب ـغ ــداد تغلق
صفحات حرية فكرية قليلة ّ
ميزت سنوات الـ -1972
 ،1979ص ـ ــدرت تــرج ـمــة ُم ـب ـه ــرة لـ ـ ـ ـ ــ«أوراق ال ـع ـشــب»
بتوقيع الشاعر العراقي سعدي يوسف ،هي األولى
من طبعات ّ
تجددت الحقًا في القاهرة ودمشق بعد
ّ
نحو ثــاثــن عــامــا .فــي تلك الترجمة ،يــؤكــد صاحب
ّ
«األخـضــر بن يوسف ومشاغله» أن «تقديم ويتمان
إلـ ــى ق ــارئ ـن ــا وش ـع ــرن ــا ف ــي هـ ــذه امل ــرح ـل ــة ب ــال ــذات له
ً
أهـمـيــة ك ـبــرى ،فـهــو أوال نـسـمــة شـعــريــة صـحـيــة بني
الكثير الكثير مما يترجم من شعر إلــى لغتنا .وهو
ثانيًا شاعر أمــة في دور النهوض ،ما يقدم لشعرنا
ّ
املعبر عن نهوضنا ،أنموذجًا
املتطلع إلــى أن يكون
عــال ـيــا .وه ــو ثــالـثــا شــاعــر ث ــورة شـعــريــة ام ـتــدت إلــى
أوروبـ ــا ،وآت ــت أكـلـهــا ،فقصيدة النثر مــا كــان لها أن
ّ
تشق سبيلها األوروبي لوال إسهامة ويتمان الكبرى.
وهو رابعًا شاعر املحسوس والواقع املعيش واملفردة
السائرة ،وما أحوجنا وأحوج شعرنا إلى املحسوس
واملعيش وامل ـفــردة الـســائــرة» .فــي املالحظة األخـيــرة،
ك ـ ــأن سـ ـع ــدي ي ــوس ــف ك ـ ــان ي ـت ـصــل ب ـج ــوه ــر ش ـعــره
الجميل «شاعر املحسوس والواقع املعيش واملفردة
الـســائــرة» الــذي صــار لــه مــريــدوه مــن شـعــراء العربية
في العقود املاضية .ومن هنا بدا مدخله إلى «أوراق
ً
والروحية وحتى
العشب» متصال بتجربته الشعرية ً
قــامــوســه ال ـل ـغــوي ال ـخ ــاص ،وم ـحــاولــة مـنــه ل ــدرء ما
لحق بالشاعر األميركي الذي نحتفي بذكرى والدته

املئتني ،لجهة تعرضه لـ «تشويهني كبيرين» .األول
يتعلق بـ«أفكار ويتمان» وتمثله مراجعات ودراسات
أمـيــركـيــة وأوروبـ ـي ــة «ح ــاول ــت أن تـضــع ال ـشــاعــر في
مـنــزلــة الـنـبــي أو املـتـصــوف حينًا وف ــي مـنــزلــة الـشــاذ
حينًا مستفيدة مــن شــواهــد فــي شعره ومشاهد من
حياته». أما الثاني ،فمثلته نظرة الشاعر ت.س إليوت
إلى شعر ويتمان الذي رأى أن «من غير الخسارة أن
نــرى أفـكــار ويـتـمــان تتساقط عــن أش ـع ــاره» .ولكونه
«شاعر املحسوس والواقع املعيش واملفردة السائرة»،
قرأ سعدي يوسف عمل ويتمان انطالقًا من «سائقي
الـعــربــات والـبـحــارة والنجارين والـجـنــود واستطاع
أن ينتقل مــن دار الـعـتـمــة إل ــى دائـ ــرة ال ـضــوء مقدمًا
وجوههم وكلماتهم وأعرافهم وآالمهم ومباهجهم،
وك ـ ــان حــري ـصــا ف ــي ت ـقــدي ـمــه هـ ــذا ع ـلــى أن يمنحهم
جميعًا بطاقة تعريف واحــدة محترمة ال نجد فيها
غضاضة حني تجمع العاهر والقديس».
صحيح أن هناك ترجمات لشعر ويتمان إلى العربية،
ً
سبقت ما أنجزه سعدي يوسف ،إال أن لألخير فضال
ف ــي ت ـقــديــم صــاحــب «أوراق ال ـع ـشــب» بـلـغــة صــافـيــة
رائ ـقــة مـحـســوســة وم ـت ــداول ــة ،ال تثقلها املــرجـعـيــات
الـقــامــوسـيــة ،بــل كــانــت مــدركــة لعبقرية ويـتـمــان في
إنــزال امللحمة الشعرية من علو سماوي متخيل إلى
نبض أرضــي وحياتي مشتبك باملصائر اإلنسانية
ونشدانها السرمدي للحرية .واملعنى األخير لم يفارقه
ّ
الشاعر واملترجم املصري رفعت ســام الفائز أخيرًا
بــ«جــائــزة أبــوالـقــاســم الـشــابــي» عــن ترجمته «أوراق
ً
الـعـشــب» كــامــا إل ــى الـعــربـيــة ،فـهــو ي ــرى أن ويتمان

«صـ ــوت ش ـع ــري فـ ــادح وف ــري ــدُ ،ي ـن ــزل ال ـق ـص ـيــدة من
علياء التأمل الذهني في القضايا املجردة إلى هموم
اإلنـســان الـيــومــي ،العابر فــي طــرقــات الـعــالــم ،ليحتل
ه ــذا اإلن ـســان قـلــب الـقـصـيــدة ،بــا م ـنــازع ،بــأوجــاعــه،
وأحالمه ،وهمومه» .ترجمة الديوان الكامل لويتمان
التي صدرت في القاهرة عام  2016جاءت بنحو ألف
صـفـحــة ،تضمنت مـقــدمــة مترجمها الـشــاعــر رفعت
ّ
س ــام وتـمـحــورت حــول الـجــوانــب الفنية الجوهرية
في شعر ويتمان ،وتفاصيل تتعلق بنهج الترجمة
إلى العربية ،وأردفها بثانية جاءت أشبه بـ«سيرة»
للشاعر األميركي وديــوانــه الوحيد املتجدد «أوراق
الـعـشــب» .كما احـتــوت على قصيدة لــوركــا الشهيرة
«غنائية إلى والت ويتمان» .ومن هنا بدا طبيعيًا أن
ّ
يصف سلم ترجمته بكونها «سفر ويتمان الشعري
الكامل» ،بل هي لـ «قـ ّـارة شعرية بكاملها  -لم يسبق
أن عرفها األدب األمـيــركــي ،وال املكتوب باإلنكليزية
ً
عــامــة -تضم بـلــدانــا وأن ـهــارًا وج ـبــاال وب ـحــارًا ،مما ال
عــن رأت وال أذن سمعت ،وال خطر على قلب شاعر
ّ
من قبل» .قبل ترجمة ســام «الكاملة» ،هناك ترجمة
أخـ ــرى «جــزئ ـيــة» صـ ــدرت م ــن رك ــن الـثـقــافــة الـعــربـيــة
ال ـث ــال ــث ال ـ ـبـ ــارز ،أي دمـ ـش ــق ،وهـ ــي تــرج ـمــة ال ـشــاعــر
واألكاديمي السوري عابد اسماعيل لقصيدة «أغنية
نفسي» لــويـتـمــان ،الـتــي يــرى بعضها أنـهــا تتضمن
«فــرقــا شاسعًا بينها وبــن ترجمة سعدي يوسف».
يومها ،قال عابد اسماعيل« :حني ذهبت إلى الواليات
املـتـحــدة إلكـمــال دراس ـتــي ،لــم أكــن قــد اكتشفت والــت
ويـتـمــان بـعــد ،إال مــن خــال الـتــرجـمــات املتفرقة هنا

ُ
عشت ألكثر من ست سنوات في املدينة التي
وهناك.
عــاش وتــربــى فيها ،وهــي مدينة نـيــويــورك ،وخـبــرتُ
ّ
الشوارع التي تعود ويتمان التسكع فيها ،واملوانئ
املنتشرة على طول نهر هدسون ،التي اعتاد الذهاب
إليها ،بل كنت أعبر حديقة والــت ويتمان في مدينة
بروكلني ّ
مرتني يوميًا ،ذهابًا وإيابًا ،في طريقي إلى
جامعتي «نيويورك يونيفرستي» في مانهاتن (قلب
ّ
الحسية ،شيئًا
نيويورك) .واكتشفت عوالم ويتمان
فشيئًا ،وب ــدأت أق ــرأ شـعــره فــي ض ــوء ه ــذه املعايشة
ً
اليومية» .وعن اختيار «أغنية نفسي» كونها تمثيال
لشعر ويـتـمــان ،قــال اسـمــاعـيــل« :بـعــد حصولي على
الــدك ـتــوراه فــي الـشـعــر األمـيــركــي الـحــديــث ،وعــودتــي
إلــى سوريا ،بـ ُ
ـدأت ّ
أدرس ويتمان لطالبي في السنة
ّ
ال ــراب ـع ــة ف ــي جــام ـعــة دم ـش ــق ،وركـ ـ ــزت ع ـلــى قـصـيــدة
«أغنية نفسي» كونها تمثل الـنــواة املــركــزيــة لكتاب
ويتمان الوحيدّ «أوراق العشب» الذي أمضى الشاعر
ّ
حياته كلها ينقح فيه ،ويضيف إليه ،ويحذف منه،
حـتــى أن ـنــا نـحـصــي تـســع طـبـعــات مختلفة مـنــه بني
ع ــام ــي  ،1855وهـ ــو ت ــاري ــخ ظ ـه ــور ال ـط ـب ـعــة األول ـ ــى،
و ،1892تــاريــخ ظـهــور الطبعة األخ ـيــرة ،الـتــي عرفت
بـ«طبعة فراش املوت» .شرحت األسباب التي دفعتني
ّ
لترجمة هــذه القصيدة فــي مقدمة كتابي ،وقـلــت إن
الترجمات التي قرأتها لويتمان ال ترتقي البتة إلى
مستوى الـنــص األص ـلــي ،فهي ّإم ــا ترجمة بتصرف
كبير ،أو محاولة لفرض صوت املترجم وأسلوبه على
النص األصلي ،وفي كلتا الحالتني ،نحن أمام ترجمة
غير مثالية ،وناقصة».

ويتمان العربي :وداعًا للخيال
حكمت الحاج *
لقد عمل الشاعر األميركي والــت ويتمان ()1892 - 1819
عـلــى كـســر ح ــدود األش ـك ــال الـشـعــريــة امل ـتــداولــة حـتــى ذلــك
ال ـحــن بينما ك ــان ش ـعــره يـقـتــرب مــن الـنـثــر روي ـ ـدًا رويـ ـدًا.
ضرب بكل األساليب الشعرية القديمة عرض الحائط ،فقد
ّ
تمكن من تحطيم القوالب األوروبـيــة التي كــان يصب فيها
الشعر األميركي عنوة ،مما جعله ّ
مجرد تقليد باهت يخلو
من عناصر األصالة التي تنبع من تربة الوطن نفسه .كما
استخدم قاموسًا ضخمًا من املفردات والصور والرموز غير
املعتادة في الشعر ،بما في ذلك األوراق املتعفنة ،وخصالت
مــن الـقــش ،األن ـقــاض واألزبـ ــال .كما كتب بشكل واض ــح ال
لبس فيه عن املوت والنشاط الجنسي ،بما في ذلك الدعارة.
غالبًا ما يوصف بأنه أبو الشعر الحر ،على الرغم من أنه لم
يخترع ذلــك .كتب ويتمان في مقدمه طبعة عــام  1855من
«أوراق العشب»« :إن برهان الشاعر الحقيقي هو أن تمتصه
ب ــاده ب ـمــودة كلما اسـتــوعـبـهــا ه ــو» .وأع ــرب عــن اعـتـقــاده
بوجود عالقة حيوية وتكافلية بني الشاعر واملجتمع .وقد
تم التأكيد على هذا االتصال وخاصة في القصيدة الشهيرة
«أغنية نفسي» باستخدام ضمير الشخص األول املتكلم.
وكان أول من استعاض بقوة ،ضمن روح امللحمة األميركية،
االسـتـخــدام التاريخي للبطل املتعالي الـخــارق بأبطال من
البشر العاديني .وأثناء عمله في سكرتارية املكتب الهندي
في وزارة الداخلية األميركية ،صدر له ديوان «أوراق العشب»،
فقام الوزير بطرده على أساس أنه عمل غير أخالقيّ .
لكن
ّ
الكتاب واملثقفني لم يتحملوا هذه اإلهانة التي لحقت بالشاعر
الكبير ،فكتب وليام أوكونور كتاب «الشاعر الشيخ الصالح»
عام  .1866واستجابت «أوراق العشب» أيضًا للتأثير الذي
الواليات املتحدة الذي طال
أحدثه التحضر االجتماعي في ُ
ّ
الجماهير العريضة .في عام  ،1873أصيب بنوبة شلل .وأثر
ذلــك على كتاباتهّ ،
وغير املــرض من فكره إلــى حـ ّـد مــا .لقد
تحول أسلوبه الواقعي املباشر إلى صور التلميح والتجسيد
الفني املركب .تبدلت فلسفته التي تعتبر الكون مادة واحدة،
لكي تصبح مثالية روحانية يغلب عليها التصوف .تغيرت
آراؤه السياسية مــن الـفــرديــة إلــى القومية ،ثــم إلــى العاملية.
هبطت درج ــة حماسته املطلقة للحرية الـفــرديــة إلــى تأبيد
مطلق للنظام ال ــذي يتحرك املجتمع فــي إط ــاره .هاجم كل
أنواع التعصب والفاشية والديكتاتورية ،مؤكدًا أن ال ازدهار
ألمــة إال بترسيخ الديمقراطية فيها .لقد آمــن بــأن الحرية
الفردية لن تجد متنفسًا لها إال في الحب ،كما تتمثل الحرية
االجتماعية في الديمقراطية ،وأن الحب والديمقراطية وجهان
لعملة واحدة هي املجتمع اإلنساني كما يجب أن يكون .كانت
عينه على الحياة األميركية في حني تتبعت عينه األخــرى
الحياة في كل مكان .كان يرى أن الشاعر هو ضمير أمته،

مــن ثــم ال يمكنه النظر خ ــارج حــدودهــا الستلهام الــوحــي،
وأن الطريق إلــى العاملية اإلنسانية ال بد أن يمر باإلقليمية
املحلية .يعد والت ويتمان رائـدًا للشعر األميركي ،كما يعد
م ــارك تــويــن رائ ـدًا لـلــروايــة األمـيــركـيــة ،ويــوجــن أونـيــل رائ ـدًا
للمسرح األمـيــركــي .وهـكــذا تــرى عــزيــزي ال ـقــارئ كيف ّأن
بعض معطيات الشاعر والت ويتمان الشخصية والشعرية،
يلفها الغموض وتحيطها الخرافة .لكن الخرافة األكبر في
كل هذا إنما كانت تلك املتعلقة بحضوره في الثقافة العربية
وتمهيده السبيل لثورة الشعر العربي الحديث كما حصل
على أيــدي الشعراء العراقيني ال ــرواد من أمثال بــدر شاكر
السياب ونازك املالئكة وغيرهما .ففي نهايات القرن التاسع
عشر وبدايات القرن العشرين ،كما يقال ،كان العالم العربي
يعيش فترة ّ
تحول مهمة في مختلف بناه الثقافية ،وكان
األدب العربي يشهد محاوالت جادة إلخراج الشعر من أسر
ً
الصناعة والتقليد الذي كبله طويال.

الريحاني وجبران على خطى ويتمان
بحكم وج ــود أمــن الــريـحــانــي وج ـبــران خليل جـبــران في
الواليات املتحدة وإتقان اللغة اإلنكليزية ،توفر لهما االطالع
على أعـمــال ويـتـمــان ،مــا فتح املـجــال أم ــام الريحاني ومن
بعده جبران البتكار نمط شعري جديد أسماه الريحاني
الشعر ّ
الحر ،وأطلق عليه النقاد الحقًا اسم الشعر املنثور
أو قصيدة النثر .وقد جمع الريحاني نصوصه التي كتبها
مـتــأثـرًا بــويـتـمــان فــي كـتــابــه «ه ـتــاف األودي ـ ــة» ال ــذي يعده
النقاد أول ديوان في الشعر املنثور في األدب العربي ،وتبع
جبران خليل جبران الريحاني في تأثره بويتمان وسار
عـلــى نـهـجــه .والـغــريــب هــو تــوفــر ع ــدد كبير مــن الباحثني
الذين يـ ّ
ـروجــون ملثل هاته الخرافات وتصديقها من دون
اإلتيان بدليل يدعم تلك املزاعم .ورغم كل الجهد املبذول
فــي اس ـت ـيــراد وال ــت ويـتـمــان عـبــر أبــوتــه املــزعــومــة للشعر
العربي الحر وكذلك لقصيدة النثر العربية ،ورغم صعوبات
اسـتـنـبــاتــه ف ــي م ـجــال امل ـق ــارن ــات الـنـقــديــة واالصـطــاحـيــة
(شعر حر شعر مرسل شعر منثور قصيدة النثر شعر
غـيــر م ــوزون وغـيــر مقفى إل ــخ) ورغ ــم جـهــود اسـتــزراعــه
ف ــي ال ـتــربــة الـشـعــريــة الـعــربـيــة م ــن خ ــال تــرج ـمــات رائ ــدة
ومتقنة ،ابتدأها الشاعر العراقي سعدي يوسف بترجمته
مختارات من «أوراق العشب» ،وأنهاها الشاعر املصري
رفعت سالم بالترجمة الكاملة واألمينة لــ«أوراق العشب»،
والتي استحق عليها مؤخرًا «جائزة أبو القاسم الشابي»
الـتــونـسـيــة ،تـقــديـرًا ملــا ق ــام بــه مــن فـضــل دائ ــم ال يضاهى
على الثقافة العربية .أقول ،بالرغم من ذلك وكله فقد بقيت
مسألة حضور وتأثير والــت ويتمان على الشعر العربي
مسألة هالمية متأرجحة بــن خفة الصحافة وسرعتها
وراهنيتها ،وبني إسهامات ترجمية أو نقدية غير ممنهجة

وغير مدعومة كمشاريع طويلة األمد ،وبالتالي فال تأثير
حقيقيًا يــرتـجــى ،وال س ـيــرورة فعل يفحص نـقــديــاّ .
لكن
شــاعـرًا عربيًا لبنانيًا مـعــاصـرًا وهــو كــذلــك بــاحــث وناقد
وأكاديمي مرموق أصدر في مقتبل هذا العام كتابًا شعريًا
كبيرًا وغريبًا وغير مألوف بعض الشيء أو كثيره ،أعاد
بل ألقى الضوء من جديد على والت ويتمان بشكل مبتكر
لــم يـتــم لـغـيــره الـسـبــق إل ـيــه عـبــر مـنـظــومــة شـعــريــة تعتمد
تكنيك «تحضير األرواح» بجانبيه السحري والعلمنفسي،
وتعتمد في الوقت عينه أسلوب التصادي صوتًا ووعيًا ما
بني شاعرنا العربي وشاعرهم األميركي ،نازعًا عنه معظم
الخرافات التي التصقت به منذ اكتشافه عربيًا .وإني ألظن
بشيء من التأكد املريح إن الكتاب الشعري بعنوان «أنا
هو آخر بصحبة ويتمان بودلير رامبو ونيتشه» والصادر
عن «مومنت للكتب والنشر» في اململكة املتحدة ،للشاعر
ً
شربل داغــر ،سيلقى انشغاال مــن الـقــراء الحقيقيني قبل
الـنـقــاد املـغــرمــن بقضية تـطــور األش ـكــال الشعرية وآفــاق
الشعر الحر وحرية الشاعر في اجتراح «حلوالت» ناجعة
ألزم ــة وج ــود مــن أو مــا يسمى بـ ــ«الـعــربــي» كــائـنــا كونيًا
معاصرًا يعاني اللغة ويجنح للحرية والديموقراطية ما
جنحوا لها .يقول شربل داغــر فــي كتابه هــذا« :يـبــدو لي،
عـلــى عـجــلُ ،بـعــدي عــن ويـتـمــان :شــديــد الـخـصــوصـيــة ،ما
ُ
أتفاعل معه ُ
وأجد فيه
ُيقيمني في شعر أجنبي ال في شعر
ما ِّ
يحرضني ،ما يستفزني ،ما ُيبقيني خارجه وأشتهيه.
َ
إذ أقرأ شعره ،أتحقق من أنه يريد أن يبدأ ،أن يستهل ما
َيعتبره افتتاحًا لـتــاريــخ ،حيث هــو َّ
محمل للغاية بما هو
َ
َ
ٌ
ّ
وحاضر لدرجة التوثيق واإلخبار الورقي
حالي (في زمنه)
أو العياني» .يصف شربل داغر شغل ِويتمان في قصيدته،
بأنه قد َ
طلب هوية أخــرى للشعر ،وكيانًا آخــر للقصيدة،
َ
فانتسب إلــى «ديموقراطيته» هــذه كثيرون ،وحتى اليوم.
ً
وس ــرع ــان م ــا ي ـس ـتــدرك شــاعــرنــا ق ــائ ــا« :ب ـكــل أس ــف ،يا
ُ
وي ـت ـمــان ،لـهــذا ال أح ــب أحـيــانــا أمـيــركــا الـتــي ت ـح ــب ...لهذا
شعرت بوهج الحماسة املندلعة في سطوركَ
ُ
ُ
ضجرت ،وما
املمتدة ،مثل من ينتشي بفعلته من دون أن ينتبه إلى أن
املتفرج عليه يتثاءب ويستعد للمغادرة .ال ألبي نداء النفير،
ْ
وقـ ُ
ـرع الطبول أداريــه بسماع «الـجــاز» ،فال تأمل بــأن أكون
َ
َ
انبالج
مشهد ووقائع تريد لها أن تكون تكوينية ،مثل
رفيق
ٍ
ِ
حيا ٍة حيث لم تكن هناك حياة ،في أرض عدن الفردوسية».
لقد تسنى لــي أن ألتقي شــربــل داغ ــر وســألـتــه عــن بنيان
ً
كتابه الشعري هذا ،فأفاد قائال بأن كتابه الشعري األخير،
«أنا هو آخر بصحبة ويتمان ،وبودلير ،ورامبو ونيتشه»
يتكون من أربعة كتب ،واألول منها مخصص لويتمان .وما
استوقفني في شعره ،والكالم لشربل داغــر ،في تفاعلي
معه ،هو أنه بني الشعراء الثالثة اآلخرين كان له وجه عربي
واض ــح .هــذا مــا جعلني أخـصــص قطعة فــي كتابي تحت

عنوان« :ويتمان العربي» .وبالفعل ،فالقارئ لهذا الكتاب
املدهش يرى كيف ّأن والت ويتمان يتحدث عن مصر ،أو
امل ــؤذن ،أو النيل وغيرها الكثير ،مثلما تحدث رامبو عن
«لبنانات الحلم» .تحدث هذا أو ذاك ابتداء من الكتب .وطلب
ويتمان خصوصًا اللحاق بما هو بعيد عنه ،في نوع من
عــوملــة ال اس ــم لـهــا بـعــد« .أس ـم ـ ُـع ال ـج ــراد فــي ســوريــا وهــو
يضرب املحاصيل والعشب باندفاعات غيومه الرهيبة،
ُ
أسمع الالزمة القطبية في الغروب ،متساقطة في استغراق
على صــدر النيل األم الــداكـنــة الشاسعة املهيبة»« .أسمع
املؤذن العربي يدعو من قمة املسجد« .»...أرى الصحراوات
ُ
«أسمع الدراويش ينشدون
الليبية ،والعربية ،واآلسيوية».
ّ
ُ ِّ
برتابة ،توشيهم صيحات مسعورة ،فيما يدورون متجهني
نحو مكة»« .أسمع من املسجد اإلسالمي أذان املؤذن،
دائمًا ِّ
أرى املصلني بالداخل ،بال نسق وال موعظة ،ال جــدال وال
كلمة ،بــل صامتني ،غــربــاء ،مخلصني ،ب ــرؤوس مرفوعة،
محتدمة ،ووج ــوه منتشية .أسمع القيثارة املصرية ذات
األوتار الكثيرة ،األغاني البدائية ملراكبية الليل».
وي ـت ـم ــان ي ـب ــدو ف ــي «أوراق ال ـع ـش ــب» م ـث ــل كــري ـس ـتــوف
كــولــومـبــس ،ف ــوق سفينة ،ولـكــن فــي ات ـجــاه مـعــاكــس :من
أميركا صوب العالم القديم .وما يتضح ،في شعره ،قوة
عــامــرة بـقــدراتـهــا الـتــي تتحقق منها :قــوة مــن يـخــرج من
قريته ،من واليـتــه ،إلــى أميركا كلها .هــذا ما نــراه ،ودائمًا
مع الشاعر شربل داغر ،في وقائع حياته أو في أشعاره،
التي تحتفي باألرض ،وبتلك الروح التي تتأكد من تملكها
ألرض باتت لها ،وتسود فوقها ،وتمنع ما يهددها فيها.
ما يستوقف في شعر ويتمان هو هذا الجمع بني الخفة
وال ـق ــوة ،بــن الـلـهــو والـتـمـكــن ،بــن طـلــب ال ـتــواصــل وإع ــاء
ال ـص ــوت االنـ ـف ــرادي .وق ــد أك ــد ل ــي شــربــل داغ ــر ف ــي آخــر
حــوارنــا املتشعب ذاك أن ويتمان يكتب قصيدته بعينه،
بـعـيـنـيــه ،إذ تـتـنـبـهــان ألي ــة ح ــرك ــة ،ألي ضـ ــوء ،للماشني
املتهادين في شــارع ،أو للجرحى في خيمة منصوبة في
العراء .أكثر من عينني ،إذ يبدو مسافرًا بقوة الرغبة في
لـقــاء ،فــي تــواصــل ،مــع الـغـيــر ،أيــا ك ــان .لـهــذا تتخذ حركة
ً
عينيه شكال أبعد من املعاينة ،أقــرب إلى سرعة الكاميرا
امل ـت ـحــركــة ،أق ــرب إل ــى الـسـيـنـمــا قـبــل م ـيــاد الـسـيـنـمــا .ال
أتـصــور ّأن أح ـدًا منا اسـتـطــاع التفاهم مــع وال ــت ويتمان
شعرًا وفكرًا ،بهذا الشكل الذي عاد به شربل داغر إلينا
ً
شعرًا وخياال وانتباهات .لذلك وجدته يختتم حديثه لي
ً
قائال بخصوص ويتمان إن القصيدة باتت معه متخففة
مــن األخـ ــاق ،ص ــارت مـشـغــولــة بــالــزمــن ،صـنــو الـحــركــة،
والكيانية الفردية ،في شغف للحياة ،سواء في االنفراد أو
في الجموح أو في التطلع إلى البعيد.
* شاعر ومترجم وناشر
مقيم بني تونس ولندن

