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أوراق

روبرتو خواروث
الشعر هويتي
روبيرتو خ ــواروث ( ،)1995-1925شاعر
وصــف أوكتافيو بــاث يومًا ِشعر
ّ
األرجنتين األعظم بعد بورخيس بما يلي«ُ :إن كل قصيدة من قصائد خواروث
هي بلورة كالمية مدهشة :اللغة عنده تختزل إلى نقطة من الضوء» .روبرتو
خواروث الذي أدار مجلة «شعر» األرجنتينية ما بين عامي  ١٩٥٨و ١٩٦٥بعد
مواجهة األبدية كلمات أبدية
دراســات في اآلداب والفلسفة ،استعمل في
ّ
هي األخرى ،بطيئة ال يمكن تجنبها ،كلمات منحوتة لكنهافي غاية الحساسية:
«حتى األبدية ال تكون لألبد» كما يقول في أحد أجزاء مؤلفه الشعري الفذ
«شعر عـمــودي» ،وقــد أخــذت «دار جوزيه كورتي» النخبوية على عاتقها
ّ
مهمة ترجمته إلى الفرنسية في تسعينيات القرن الماضي .في أنطولوجيا
تحمل عنوان «أن نسكن شعريًا في العالم» ،اختارت دار  Poesisالباريسية عام

 ،٢٠١٦تنظيرات خواروث حول الشعر والخلق ،والعالقة بين الشعر والشعراء
والمجتمع والعلوم كافة كمحور أســاســي فــي األنطولوجيا التي تشبه
المانيفستو الشامل للتفكير في «السكنى الشعرية للعالم» .عبارة وردت في
إحدى قصائدهولدرلين ،وقدجمع الكتاب زبدة ماكتب في الغرب حول الشعر
من العصر الرومانسي وحتى اليوم .يذهب خواروث بعيدًا في تعريف الشعر
كحقيقة عليا ،ليضيف بعدًا جديدًا إلـى جملة نوفاليس الشهيرة« :الشعر هو
الدين األصيل لإلنسانية»ّ .
نقدم في «كلمات» المحور الخاص بخواروث (الذي لم
ُيترجم إلى العربية بعد) في األنطولوجيا المشار إليهاّ ،
لنعرف بشاعر «أساسي»
يعتبر أن وظيفة الشعر هي إنقاذ األساسي في اإلنسان بالكلمة األساسية.
تقديم محمد ناصر الدين
الزاعمة بأن ّأول تجارب الحياة هي الحاسمة .أجهل
الـ ــدور ال ــذي تلعبه ال ــوراث ــة ،ال ـت ـجــارب الطفولية،
وأن اإلن ـس ــان ق ــد ي ـكــون عــانــى نــوعــا م ــن ال ــوح ــدة،
أو يمتلك بـعــض االس ـت ـع ــدادات املــزاج ـيــة ،القابلة
ّ
للتمدد أو االنقباض؛ لكن يمكن االفـتــراض أن كل
مسبقًا في اختيارنا للشعر،
هذه الشروط تتوالف َ
اخ ـت ـيـ ٌـار يـتـبــدى مـثــل ال ــق ـ َـدر .أظ ــن أن ــه فــي الـشــاعــر
األكثر وحدة ،األكثر عزلة ،تسكن اإلنسانية جمعاء،
الحقيقة كلها ،بالرغم من أن قلقه ال يسمح له في
األوقات كلها باالنتباه لهذه السكنى ،وأن الشاعر
قد يعاني بشكل َع َرضي من نقص في التعامل مع
محيطه .ال نقلل هنا مــن شــأن التمسك بالوحدة،
لكن ليس في كونها فرادة ال تقبل االختزال ،بل في
كونها مثل دأب من يحفر األرض وال يعرف على
أي عمق سيكون فــي قلب االشـيــاء .أتـســاءل بداية
إن ك ــان الـشـعــر يسكن الـشــاعــر ،أو أن الـشــاعــر هو
مــن يسكن الشعر .ســؤال جديد قــد ال نعثر لــه عن
إجابة .في كل األحوال ،طريقة السكنى هذه ،أيًا كان
فان ،مثل
شكلها ،هي غير مشروطة .الشاعر كائن ٍ
غيره .من أجل ذلك ،إنه ملن املدهش أنه من قابليته
ُ
ّ
للفناء ذاتها ،تخلق قدرة ال نتعرف البتة على مكان
ّ
والدتها ،وبالرغم من وهنها ومن كل املقاومة التي
ّ
تنتصب بوجهها ،فإن اإلنسان قادر على أن يخلق
ً
بها أشكاال معينة شاهدة على كينونته .العيش،
رغم َع َرضيته ،هو البعد املطلق لإلنسان ،والشعر
هو الشعيرة املناسبة لهذا البعد .االمتالء األكبر
للحياة الذي يمكنني ُولوجه ،ال أعرف تجربة حية
لها مثل هذه القوة .الشعر هويتي.

الشعر والخلق
تـ ـع ــري ــف الـ ـشـ ـع ــر ه ـ ــو ن ـ ـ ــوع م ـ ــن املـ ـسـ ـتـ ـحـ ـي ــل ،مــن
ال ـيــوتــوب ـيــا .ه ــل ب ـم ـقــدورنــا ت ـعــريــف ال ـح ـي ــاة؟ هل
بمقدورنا تعريف املــوت ،املوسيقى ،الـحــب؟ إنني
أح ـلــم بـتـعــريــف م ــا… حــن ي ـقــوم األم ــر عـلــى نـحـ ٍـو
تـصـبــح ف ـيــه األشـ ـي ــاء ح ــاض ــرة ف ــي غ ـيــاب ـهــا ،فـهــذا
ُ
يعني أن األشـيــاء كائنة .الشعر ،يعمل بالغياب،
ُ
يعمل كما في األعجوبة ،بالوسيلة التي نمتلكها
ّ
اللتقاط الواقع :خير وسيلة لتصور شيء ما هي

بتسميته عبر شيء آخر.
الـشـعــر لـيــس تـفـسـيـرًا ل ـشــيء ،كـمــا رأى هــولــدرلــن
ب ــوض ــوح ،وري ـل ـكــه ،وغـيــرهـمــا .الـشـعــر ،كـمــا نعلم،
تجربة .إنه نوع من الشجاعة أو الجسارة ،الواعية
أو غير الواعية ،التي تحملنا على أن نواجه وأن
نـعـيــش ال ـح ــدود الـنـهــائـيــة لــأش ـيــاء الـنـهــائـيــة ،أن
نــواجــه الـظـلـمــات .الـشـعــر هــو عـلــى الـعـكــس تمامًا
مــن الـ ُـجــن .إنــه التجربة العميقة ملــا هــو س ـ ّـري ،ملا
ال يمكن شرحه .إذن ،حتى وإن لم يزعم تفسير أي
مسألة ،وحتى لو أنــه ال يحمل على االنطباع بأن
األشـيــاء تمتلك تفسيرًا أو تناسقًا مــا ،فــإن الشعر
ال يتعارض مع العبث ،بل يوافقه بالدرجة األعلى
من االنسجام .ال يتعلق األمر بتجربة عبثية ،ولكن
بتجربة العبث .من أجل ذلك ،ال أعتقد بأنه يمكننا
أن نجد لألشياء معنى مفهومًا .فكرة صاغها بول
كلي ال تني تستثيرني ،حني قال بأن املرئي ليس
سوى مظهر واحد للواقع .يصير الشعر من حينها
محاولة كشف املظاهر األخ ــرى املستترة للواقع.
الشعر هو تأمل للكون ،وتأمل لألكوان التي يخلقها
هو .الشعر بحث وخلق للواقع .اإلنسان ،الستيفاء
شرط إنسانيته ،عليه أن يفكر في لحظات ما مثل
رجل العلم أو الفيلسوف ،وفي لحظات أخرى مثل
متصوف ،شاعر أو فنان .الشعر اليوم بال شك ،هو
ملعظمنا ،اإلمكانية الوحيدة املمنوحة كبديل عن
امليتافيزيقا ،وخــاصــة عــن الــديــن .ليس مــن العبث
أن نوفاليس استطاع أن يكتب« :الشعر هو الدين
األص ـي ــل لــإنـســانـيــة» .ويـمـ ِـكـنـنــا إض ــاف ــة :األصـيــل
والـنـهــائــي .بالنسبة لـهــولــدرلــن ،ف ــإن هــايــدغــر قد
اقـ ـت ــرح ال ـت ـعــريــف ال ـت ــال ــي ،وهـ ــو واح ـ ــد م ــن أعـظــم
التعريفات في تاريخ الفكر« :الشعر هو تأسيس
الكائن بالكلمة» ،ليعيد التعريف ذاته بشأن ريلكه،
مضيفًا« :هـكــذا تكون وظيفة الـشــاعــر ،خاصة في
زمن القحط».
أع ـت ـقــد ب ــأن اإلت ـي ـق ــا ،واإلس ـت ـي ـت ـي ـقــا ،وال ـش ـعــر هي
أشياء مستقلة عن بعضها وتحيل إلى موضوعات
مـخـتـلـفــة .ل ـقــد رأي ـن ــا ســاب ـقــا ب ــأن ال ـش ـعــر ال يمكن
اخ ـت ــزال ــه بـصـنــف م ـح ــدد م ــن امل ـع ــرف ــة .إن الـطــابــع
االستثنائي للتجربة الشعرية ال يمكن استيعابه
في أي منظومة اإلتيقا أو إستيتيقية ،أو معرفية.
يقوم السؤال إذن على معرفة إن كان الشعر بنفسه
َّ
مــرشـحــا ألن يـفـضــي إل ــى الـفـضـيـلــة ،إل ــى الـجـمــال،
ً
إلـ ــى ال ـح ـق ـي ـقــة .ل ــو أخ ــذن ــا اإلت ـي ـق ــا مـ ـث ــا ،فـسـنــرى
أنها تحيل إلــى سلوك اإلنـســان تجاه قيم معينة،
الخير ،الشر ،إلى ما هو مناسب أو نقيضه ،الخلل،
الخطأ ،الشجاعة .لكن هــذه املفاهيم هي في غاية
االغ ـت ــراب عــن الـشـعــر ال ــذي يسمو عليها ألن ــه في
صلب كينونته إتيقا عميقة .إنه في نهاية املطاف
طريقة للوجود ،للتصرف بعمق ،سلوك متكامل
في مواجهة الواقع .الشعر محاولة لتنقية الرؤية،
لفتح العينني على األشياء في امتالئها.
ل ــو كـ ــان ال ـش ـعــر يـبـحــث ع ــن حـقـيـقــة مـ ــا ،فـ ــإن هــذه

الشعر والمجتمع

الحقيقة ال يمكنها أن تــوجــد فــي مصادفة الكالم
أو املـعــرفــة مــع حقيقة هــي غــريـبــة فــي أصـلـهــا عن
الشعر .يكون الشعر حقيقة ،وإال فإنه ال يكون .ال
تـقــع الحقيقة ضـمــن عــاقــة خــارجـيــة م ـعــه ،ولـهــذا
حني يعتبر الشعر خلقًا للكينونة ،فإنه يكون بذاته
الحقيقة العليا.

الشعر والشاعر

ال يـفـ َّـســر الـشـعــر ب ـظ ــروف خــارج ـيــة ،رغ ــم أن هــذه
الـ ـظ ــروف يـمـكـنـهــا أن تـشـفــي ف ـضــول ال ـب ـعــض ،أو
حـ ــب االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ل ـ ــدى ال ـب ـع ــض اآلخـ ـ ـ ــر .األك ـث ــر
إث ــارة لــاهـتـمــام هــو الـعــاقــة بــن الـشـعــر والـحـيــاة
الداخلية .يجب تهذيب املعرفة بالعمق اإلنساني،
ب ــامل ــأزق اإلن ـســانــي بـشـكــل ي ـت ـجــاوز الـبـيــوغــرافـيــا،

وال ـب ـيــولــوج ـيــا ،وع ـلــم الـنـفــس وال ـت ــاري ــخ ،دون أن
َّ
ندعي بأننا نفسر اإلنسان باملطلق ،لكن ببساطة
املـعــرفــة مــن أج ــل فـهــم أفـضــل لخصائص اإلنـســان
األساسية ،باطنه ،اكتشافاته ،وأس ــراره .سننتبه
أخ ـي ـرًا إل ــى أن ك ــل كـيـنــونــة ح ــن نـعـيـشـهــا بـعـمــق،
يمكنها أن تفضي إلى الشعر .فلنسأل عندها ملاذا
يختار املرء أن يكون شاعرًا ،ملاذا يختار نمطًا من
ّ
يعرف مسبقًا تمام املعرفة أن فيه نوعًا من
الحياة ِ
الثقل؟ هل يختار أحدنا أن يكون شاعرًا؟ االدعــاء
ِ
هنا بــاعــث على الـشــك .ثمة شــيء يـقـ ِـدم مــن موطن
خلفي ،دون أن يكون استعدادًا مطلقًا ،لكنه شيء
يخلق قــابـلـيــة فــي دواخ ـل ـنــا و ي ـقـ ّـرر بــالـنـيــابــة عن
ذوات ـن ــا .مــا هــي ه ــذه الـقــابـلـيــة املـسـبـقــة؟ لــم أقتنع
يومًا بتفسيرات علماء النفس ،واملحللني النفسية

ال يتوجه الشاعر بالكالم للمجتمع ،بل لإلنسان،
عزلة تخاطب عــزلــة ،صمت يخاطب صمتًا ،كائن
يخاطب كائنًا .املجتمع صـخــب ،معسكر اعتقال،
م ـنــافــق بـشـكــل أو ب ــآخ ــر ،حــافــز ل ـلــريــع والـسـلـطــة،
ت ـشــويــه ل ــإن ـس ــان ــي .ال ـش ـع ــر ،ع ـلــى ال ـن ـق ـيــض ،هو
ب ــامـ ـتـ ـي ــاز اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام لـ ــإن ـ ـسـ ــان .ال ي ـط ـل ــب ال ـش ـعــر
باملطلق أي امـتـيــاز لنفسه .مــن أجــل أن يعطي أو
ّ
أن يــأخــذ ،يطلب الـشـعــر فـقــط مــن الـكــائــن أن يــركــز
على ما هو عليه ،وأن يتنكر للصورة التافهة أو
السيموالكر وأن يتجنب كل األفخاخ التي تنمطه:
االيديولوجيات ،األخالقيات ،السياسة ،التجارة،
الصفقات ،واألفكار املجردة الطموحة .الشاعر كائن
ّ
ومنفي :من قلب هذه الوضعية بالتحديد،
هامشي
ّ
يمكنه أن يخاطب اإلنسان .ال يعلم الشاعر اآلخرين:
إنــه يخلق ويتشارك .يقوم الشعر على الكينونة،
وهذا ما يعطيه خشبة الخالص القصوى في عالم
يغرق .الشعر تيار عكسي ،هرطقة ،وهو أشمل من
الـتــاريــخ ،هــو مـضــاد للتعليم ألنــه هــوس بالوطن
األص ـيــل لــإنـســان بــواسـطــة الـلـغــة أو الكلمة التي
تغوص في ســره وتنقل هــذا السر .كل الباقي هو
ميثولوجيا مضللة ،أو حتى خدعة ،ديماغوجيا،
ه ــذر ع ــاب ــر .م ــا يـمـيــز ال ـشــاعــر ع ــن املـجـتـمــع ليس
ال ـغــرور ،ولكن احـتـفــاؤه غير القابل للترويض أو
االختزال باألساسي في اإلنسان .الشعر استثناء
ُ
تقاسمه ،وتعاقد مضاد للبالهة .يمكن أن
يمكن
تكون للشعر وظائف أخــرى ،لكن في العمق ليس
له سوى مهمة واحدة :إنقاذ األساسي في اإلنسان
بالكلمة األساسية.
* املرجع :انطولوجيا «أن نسكن شعريًا في العالم» ـ ـ دار
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