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خمــتـــــارات مــن الــــشعـــــر الـــصــيــنــي
مجمـوعة قـصائـد من الصـني تلخص لنـا صورة مـن صور الـشعر الـصيني احلـديث ،وهي
قـصائد جملموعة من الشعـراء كشفوا عن القدرة الهائلة للـمتصور الشعري الذي يجمع بني
فهم عـميق للعـالم والكـائن وبني رؤيـة شعـريـة جتلت يف غنـائيـة شفيفـة داخل الـنفس
االنسانية.
يف هـذه القصـائد الـصينـية اشـارات مهمـة لتـجارب شـعريـة احتضـنت احمليـط االنسـاني
وتأمل ثناياه ،فضالً عن انها تكشف اسى االنسان يف وحدته واسئلته املعذبة.
املدى الثقايف

ترجمة :حامد خضير الشمري

جنغ جو –يو

مـن شـمــال الـصـني ،ميــزج جـنغ جــو –يــو بـني االسلــوب الـنـمــوذجـي
للهجـة ذلك االقليم وبـني اخليال اجلـنوبي الـزاهي .وما يـبهج شعره
هـو االيقـاع الـبطـيء احملكم واملـتمـوج ،وكـذلك الـتنـاسـب البهـيج بني
اللهجـة الـطبـيعيـة والـبنــاء اللغـوي املـتمــاسك املــستعــار من الـشعـر
الصيني القدمي.
وب ــوسعه ان يـصـبح احــد الــشع ــراء املعــاصــريـن دون ان يـثقل ابـي ــاته
بالـكآبـة والصعـوبات .هـذه السـمات واسـلوب رحـلته املتحـررة املمتـعة
تركـت اثرهـا الهائـل بني الشـعراء الغـنائـيني الشـباب وللـشاعـر ديوان
مطبوع بعنوان (يف أرض االحالم).

"نرفانا"
سادع الزمن يتقاعد من حياتي
واعلن السالم مع الشيطان واآللهة.
وساغمد سيف التحديق ببطء
واطبق عيني على النجوم والبحار
انا وان نسيني العالم
ونسيت كل نعمة ونقمة
اكبر من املطلق
واصغر من ذرة الغبار

جن تزو – هو
احد مؤسسي جماعة (النجم االزرق) ومن مواطني منطقة زيجوان،
ذهب الــى اليـابـان للـدراسـة وحـاز شهــرة يف البـر الــرئيـس قـبل الغـزو
الـشيوعي .كـان يف تايـوان شاعـرا مؤثـراً ومترجمـا وناقـدا ،تاثـر شعره
كثيـرا بالـرومانـسيني والـرمزيـني الفرنـسيني ،طبـع عدة دواوين مـنها
(قصائد يف البحر)( ،زهور عباد الشمس)( ،البهو).
نشـر ترجمـات باللغـة الصيـنية العمـال المارتني ،فـجني ،هوغـو ،فير
هيـرن ،ابولـونير وكـوكتو .وكـان قد كـتب مقاالت عـدة بعنوان (تـشريح
الشعر) وله مراسالت مع (جي هسوتي).

"بذرة النار"
يف متوز ويف اجلنوب الذي تكلله عناقيد املرجان
تضيء الشمس مع سيقان الرز الذهبية
شمعدانات احلور املتشعبة
وزهرة اللهب املقدس
ومن حديقة عباد الشمس يأتي طير الزوردي
لينثر بذور النار
ويضرم مشاعل شجرة العنقاء
يف متوز ،حتدق زرقة البحر
باجلنوب املتقد
***
غيوم متوز ابنية اثيرية غريبة
تخطط املدن الفاخرة والسهل البنفسجي
وهناك ووسط رقصة فالس النار
تلتقط الكروم تراب الذهب
وتتفتح االزهار باغفاءة القيلولة
وتغسل االرض املسفوعة شعرها عند راس الساحل
بتموجات الشمس الذهبية
فجمالها مفعم باللذة البدائية
وتنمو نباتات اجلنوب غريزة برية
وتخصب الزهور الغضة باالوراق املتفسخة
ويتفتح لهب التويجات غاضباً
وهو ينشر مظلة احلياة اجلديدة
والعتمة اخلضراء لالوراق اخلانقة
ال تعمي عيون االزهار املتطلعة نحو املستقبل
وتطلق الشمس على عجل رصاصات النار
فتدفئ اليرقة املتحولة الى فراشة راقصة
***********
وتتعقب جنمة ،وهي تطوف الفضاء
وحتترق يف االعالي
ضوءاً ساطعاً عبر السماء
وتطمر نفسها يف قبر احمليط االزرق
اهذه هي ارادة اخلالق؟
انها ومضة احلياة وسنتها
انني اجيء من اجلنوب حيث مكثت طويال
وانت تقول "ان بذرة النار تبدو يف عينيك"

الشاعرة هسيونك هنك

شــاعــرة تـضــاهـي (لـن لـنك) يف االصــالــة ،ولــدت يف تــايــوان واكـملـت
دراسـتهــا يف جــامعــة تــايــوان تـظهــر احـســاس ــا انثــويــا حــادا وقــابـليــة
تـستحق االشـادة بالـلغة الـصينيـة ،تصـويرهـا الشعـري موجـز واخاذ،
انها شاعرة مقربة من جماعة (النجم االزرق).

عندما ترسمني
تاتي الزرقة هادرة
وهكذا ترتد بأسى
اوهام قائمة عدة
"يف قاع البحر ستتضرم نار هائلة
ووراء شجرة املرجان ستقف شجرة مرجان
ووراءها شجرة مرجان اخرى
وسيكون اسمك ضوءاً ال يخبو"

وتقول:
اديري وجهك وانظري اليَّ!
ال تشرب وحيداً حزن القصة
لقد انتهى االن فصل املطر
فال ترفض بعد الشمس املبهجة
وال تتقن تصميم مثواك
الذي يجب ان يشيد بالبلور
بني انفتاح العيون وانغالق حلم ال ينتهي
اديري وجهك وانظري الي!
لقد انتهى االن فصل املطر
وسأنتظر خلف قناع من الرماد
سانتظرك بسيماء راقصة باليه
على اهبة الرقص
وتتراجع االوهام كذلك بحزن عميق
من االرض الباردة
ونبتة صغيرة تواقة للضوء
تدير وجهها منذهلة وتنظر اليَّ!

الشاعرة ينك تزو

اول شـاعرة متـميزة يف الـصني .ولدت يـنك تزو يف مقـاطعة (كيـانكو)
ودرست يف احـدى املـدارس املـسـيحيـة طـبعت ديـوانهــا االول (الطـائـر
االزرق) وتـزوجـت من الـشـاعـر (لـومـني) ومنـذ زواجهـا قـسمـت وقتهـا
بني العمـل يف االذاعة والـبيت ،ولهـذا كان نـتاجـها االدبـي قليال نـوعاً
ما  ،وكامرأة بلغت (ينك تزو) درجة من الرقة والتواضع الذي تتميز
به الـنسـاء الـصيـنيـات الكالسـيكيـات .هـذه اخلـاصيــة الشـرقيـة الـتي
تقـنع االحساس االنـثوي برقـة تسري يف معـظم قصائـدها ومن املهم
ان نالحظ انها علـى تناقض حاد مع (لومني) بـشخصيتها وشعرها.
تـظهـر قـصيـدتهــا (النــوم االبيـض) محـاولـة يف االسـتعمـال احلــديث
ملوضوعها االثير.

النوم االبيض
هذه ايام بال نبوءة
حتت الزرقة التواقة املقوسة
ليس بوسعنا ان جنمع حفنة من الذهب
ويبقى اللون الشاحب يرتفع
مع الغيوم الرمادية ومع الشحوب والندم
وتبقى احملاصيل واملناجل متباعدة
********
كيف ينعم احملروم من الشمس
بالشمس ويجفف اثوابه الرطبة
وكعتبة تتفتح براعم السحلبيات فيها
يختم النعاس روحك السجينة
صمت اجلوقة البيضاء
ويبقى حزني وسط

التويجات االرجوانية الشاحبة

الشاعر يانك هوان
ولـد يف شمـال الصـني والتحق بـاجلـيش ضـابطـا غيـر مفـوض وعلـى
الـرغم مـن عدم دخـوله ايـة كليـة إال انه اصبح المـعا لـيس يف مـجال
االدب فحـسب وامنا يف العلـوم الطبيـعية .يف اعمـاله العديـدة تلتقي
الرمـزية والـواقعيـة لتعكـسا صـورة الضمـير املفجـوع لضـابط مثقف
واطىء الرتبة علق بازمة وطنية.
ونظـراً خليبته يف االدب واحـباطه يف احلب ،فقـد انهى حيـاته بشكل
مفجع إذ دهـسه قطـار يف (تـايـبي) يف عمـر الـرابعـة والـعشـرين ،وقـام
اصدقاؤه باصدار ديوانه (منظر طبيعي) بعد وفاته.

فانتاز يا آب
ارهف السمع ! املوسيقى املعتمة تذوب وتغوص
يف قدح الغسق االكمد
وعصابة من اجلن ترقص
على حافة ساحل املتجول الرث
وتقهقه مبرح كسول
*******
بعيدا عن ساحل بحر (ايجني)
يأتي (باخوس) على حمار اسود
وينتابني القلق على تلك احلدائق هناك
التي توارت ازهارها الصيفية
لكن العنب ال يزال حامضا ال يصلح لصنع اخلمر
*******
وانتم ايها املغامرون الشباب احلاملون
لن تذهبوا لتجذفوا يف اجملرة
لقد دمر نفس الليلة املاضية
املنجز الورقي ،ويف سهل احلياة
علينا ان نشيد البنايات الصلبة
*******
وعلينا ان جنمع االصدقاء الغائبني منذ امد بعيد
ونضع التصاميم املتقنة على خارطة احلياة
لنضع السكة لقطار اخلريف
فوق التالل املتدحرجة نحو الشمس

الشاعر (جنك تنك –وين)
مـواطـن من مقـاطعـة (انهـوي) ،درس يف جـامعـة امبـريـال يف طـوكيـو
حـيث الـتق ــى (جن تــزو –ه ــو) و(جي هـس ــوين) وقـبل ان ي ــأتي الــى
تايوان عمل سكرتيـرا حملافظ انهوي وقائدا عـاماً يف اجليش ورئيسا
لتـحريـر صحف عـدة .وقد عـرف علـى نطـاق واسع بكتـابته االعـمدة
الصـحفيـة الـسـاخـرة وقـد تـأثـر بـالـشعـر الـصيـني الـكالسيـكي وبـرع
بـالـدراسـات الكالسـيكيـة اكثـر من معـاصـريـة وقـد امتـاز شعـره بـذكـر
االحداث املعـاصرة واالهتمامات االنسـانية ،له عدة دواوين من بينها
(ذكريات الوطن ،الكاهن ،باقة الزهور البيض).

من ختطيطات اجلسم البرشي
القلب
عميقا يف غابات افكاري
ينساب جدول رقراق بارد
غالباً ما تأتي الوحوش البرية لتشرب منه
وحتدق يف صورها العابسة
وهي تنعكس بصورة قاسية يف اجلدول
الذراع
سيدتي على نفسك احلبيبة
تعيش االفعى الناعمة الستراتيجية
التي تسبح من ثوبك املسائي
لتقترح الثمار الناضجة احملرمة

الشاعرة (لن لنك)

حظيـت الشاعـرة لن لنك باالهـتمام النقـدي وهي طالبـة لم تتخرج
بعــد يف جــامعــة تــايــوان الــوطـنيــة عـن سلــسل ــة اعمــالهــا املــوســومــة
(املربع) والـشاعـرة احدى العـضوات القـليالت يف املدرسـة احلداثـوية
وت ــآلفـت ب ـش ــدة مع (جـنك جــاو -يــو) وقــد ك ــان شعــرهــا االول مـثل
نـت ــاجه زاهـي ـاً ب ــاالسلــوب الــوطـنـي اجلـمـيل لـ (ت ـسـي) وهــو نــوع مـن
الـشعـر املـشتق الــذي انتعـش يف فتـرة حكـم (سنك) وكـانت مــواضيع
ه ــذه اجملـم ــوع ــة هـي تغـيـي ــر الفـص ــول ،آالم الفـ ــراق ،نك ــران ال ــذات،
ذك ــري ــات امل ــاضـي .وق ــد امـت ــاز اسل ــوبه ــا ب ــان ـسـيـ ــاب اللحـن الـط ــارئ
واختالف الـبيــان ،كمــا ان اعمـالهــا االخيــرة تتـميـز بـالـعمق والـرقـة.
وقد اكملت دراستها للكيمياء يف احدى جامعات الواليات املتحدة.

شجرة الزيزفون
انا التي جعلت شجرة الزيزفون هرمة
فلقد حفرت على حلائها العديد من الصلبان
كل ميثل التفاتة
*******
الطريق احلافل بالطحالب غمد صدئ
يعلوه الغبار كل يوم بقدمي املتوانيتني
وداعا البولو ،انه مشغول بجمع
العمالت الصغيرة التي القاها عبر االغصان
كل شيء يتراجع
ويتسع الفراغ على عجل

انهم خائفون مني
ويقولون بأني وحيدة
********
وببطء اصل شجرة الزيزفون
ويتعمق ظلها بالليل
وعلى جذعها اتكىء واشعر
بالصالبة والقوة التي متنحها االرض
وعبر السماء اغنية حتوم
ما اطول درب االغنية!
كيف سأنهي انتظاري هنا
وبعيني املغمضتني الغيت صلباني

الشاعر (لو مني)

شاعر صـريح ،شديد احلساسـية ،خدم يف القوة اجلويـة الصينية وهو
العب كـرة قـدم مـاهـر ومـزارع وصـاحـب مكـتبــة ومتــزوج من الـشـاعـرة
ينك تسو.
تـرك اصحـاب املـدرسـة احلـداثـويـة وانـضم الـى جمـاعـة الـنجم االزرق
وقـد حاز ديوانه املـوسوم (اورورا) على جـائزتني ادبيتـني .وبسبب ميله
الشـديد للتراث الـصيني ،يعتبر لـومني اقل الشعراء الـصينيني تعلقا
باملـعاصـرة .وتطـبع ملسـات اخليـال والوعـظ اخللقي معـظم قصـائده.
ابـياته مـستقيـمة ومـؤثرة واسـتعاراتـه تستـعمل بصـورة متـطرفـة ومن
الصعب االقرار فيما اذا كانت اشعاره ذهنية ام حسية.

اوتار القيثارة االربعة
يف الطفولة كانت عيناك زرقاوين كاالبدية
وهما االن يف شبابك مثل حديقة
حيث يصدح دج الناسك
ويف منتصف العمر ستغدوان بحراً عاصفاً
وستكونان حزينتني عندما تهرم
ووحيدتني كمسرح منتصف الليل
بعد ان تسدل الستارة

بني الروح واجلسد
تربض القطة على منضدة عشائي
وهي تتوقع حلول احلصاد الوفير
وحدقت يف عينيها اخلائفتني املتضرعتني
حيث عاد تاريخ االنسان حياً بجنون
*******
لقد اعتدت يف الشتاء ان اقتسم
متعة املوقد مع قطتي اللهفى
ويحدق احدنا باآلخر
ونحن نقتات االفكار
التي سارت جنبا الى جنب دون ان تلتقي
وعندما ال يتضرم مصباح الروح
حتمل التخمة ،عربة املوتى اجلليلة الفخمة،
اجلسد بعيداً عبر نفق مظلم
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