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 مورانإدغار 

 الشعرمصدر 

 

 يوسف سليم ترجمة:
 

 .ذاته مصدرهمستقبل الشعر في يكمن سأحاول الدفاع عن ألاطروحة التالية: 

 

أعماق عصور ما  يضيع في أعماق إلانسان، كما في مصدر ألنه  إدراكهيستعص ي ؟ املصدرما هو هذا 

قبل التاريخ، هناك حيث انبثقت اللغة، في أعماق هذا الش يء الغريب الذي هو الدماغ والعقل البشري. لذلك 

كانت ثقافته،  مهمابأن إلانسان،  إلاقرار يجب  بداية،بعض ألافكار ألاولية للحديث عن الشعر.  أسوق أود أن 

 من جهة؛ ولغة أخرى  ،وتقنية عقالنية وتجريبية وعملية(: لغة langages)لغتين (langueستمد من اللسان )ي

. تنزع اللغة ألاولى إلى التدقيق والتعيين والتحديد، وتستند إلى من جهة أخرى  رمزية وأسطورية وسحرية

. أما اللغة الثانية فتستخدم إلايحاء والتماثل والاستعارة، أن تجعل ما تتحدث عنه موضوعيااملنطق، وتحاول 

 معا قد نلمحهما اللغتانو وتحاول ترجمة حقيقة الذات.  ملفوظ،كل بالة املعاني التي تحيط بكل كلمة، و أي ه

؛ الحالة ألاولى، التي يمكن أن حالتان وتتوافق معهما، ومنفصلتين ومتعارضتين. تداخلتينمأو متراصفتين 

 ،إلى إلادراك، والتفكير بشكل منطقي، وهي الحالة التي نسعى فيها (prosaïque) نطلق عليها الحالة النثرية

 état )الحالة الثانية، التي يمكن أن تسمى بحق "الحالة الثانية"أما وتغطي جزءا كبيرا من حياتنا اليومية؛ 

second) ،هي الحالة الشعريةف. 

. قال عبر القصيدة بداهةالرقص، والغناء، والعبادة، والاحتفاالت، و عبر الحالة الشعرية  قد تتجسد

رناندو بيسوا:" في داخل كل واحد منا كائنان. ألاول، الحقيقي، ذاك الذي يتبدى في رؤانا وأحالمنا، الذي ف

الثاني، الزائف، املتجلي في التمظهرات، وفي خطاباتنا، وأفعالنا،  ؛يولد في الطفولة، ويستمر كل الحياة

داخلنا. تتوافق بمع كائنين  حقا أحدهما حقيقي وآلاخر زائف، لكن الحالتين تتطابقان أن أجزموحركاتنا. لن 
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 "بوضوح، وخاصة في رسالته الشهيرة "رسالة الرائي (Rimbaud) رامبوأرثر  يافعالحالة الثانية مع ما أدركه ال

(Lettre du voyant)؛ إنها ليست حالة رؤية، بل هي حالة استبصار. 

 

***** 

يقول: "  (Hölderlin) هولدرلين فريديريش نسيج حياتنا. كان تشكل ية الشعر والنثر ثنائوهكذا ف

في يسكن إلانسان ألارض شعريا "، وأعتقد أن من الواجب القول إن إلانسان يسكن ألارض شعريا ونثريا 

عالقة بالحالة قت نفسه. لو لم يكن هناك نثر ملا كان هناك شعر، فالشعر ال يمكن أن يتجلى واضحا إال في الو 

 عت بازدواجية في الوجود وفي التقاطب.لذا فحياتنا قد طب .(la prosaïté) النثرية

التي التي كانت تسمى ظلما بدائية، والتي عمرت ألارض وأنشأت البشرية، و  ،ةي املجتمعات القديمف

ثيقة بين اللغتين عالقة و  نمت ،وحشية في منطقة ألامازون ومناطق أخرى من العالمإلبادة آخرها  يتعرض

يعد أثناء  دقيقوكان ال، باألغاني وإلايقاعات حوبافي الحياة اليومية كان العمل مصو. قوامها التمازج والحالتين

نأخذ مثال إلاعداد للصيد، والذي ال تزال تشهد عليه رسومات ما قبل التاريخ، . ل1واوينالغناء على إيقاع اله

مارسون في فرنسا؛ تخبرنا هذه الرسومات أن الصيادين ي (Lascauxالسكو ) خاصة تلك املوجودة في كهف

سحرية على الطرائد التي يتم رسمها على الصخرة، غير أنهم ال يكتفون بهذه الطقوس، بل يستخدمون  اطقوس

في مجتمعاتنا غير أنه . ألامرينالسهام الحقيقية، ويسلكون استراتيجيات تجريبية وعملية، ويخلطون بين 

 .انفصال بين الحالتين، النثر والشعر وقع فصل، بل أقول  وقعاملعاصرة،  الغربية

 

***** 

حدثت هناك قطيعتان. القطيعة ألاولى عندما تطور شعر دنيوي بشكل متزايد منذ عصر النهضة 

فصاعًدا. وكانت هناك قطيعة أخرى أيضا حدثت منذ القرن السابع عشر بين ثقافة أصبحت علمية وتقنية 

  وأدبية وفلسفية، من ناحية أخرى، بما في ذلك الشعر بالطبع. (humanisteية )قافة إنسمن ناحية، وث

، وأصبح قصيدا بشكل صارمو 
ً
، وبالتالي انفصل عن نتيجة لهاتين القطيعتين، أصبح الشعر مستقال

 العلم، وعن التقنية، وبالتأكيد عن النثر.

 ،يتغذى دائما من مصدره أسطورة، لكنه ظلر، أعني أنه لم يعد لقد انفصل الشعر عن ألاساطي

 .الذي هو الفكر الرمزي وألاسطوري والسحري 

                                                 
ُفيهأوُهاوونَُهاُونُُمفردها   فُمنُالحديدُأَوُالنُّحاسُُيَدقُّ 1:ُوعاءُُمَجوَّ
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الترفيه والتسلية،  وتدنى دوره إلىالثقافة إلانسية.  كما فيمكانة الشعر  تراجعتفي ثقافتنا الغربية، 

 .الحياة قاما من النثر قرينوالنساء، وأصبح إلى حد ما أدنى م يافعينوانحصرت قراءته على ال

 

***** 

 ذات املنشأ الرومانسية الثورة الرومانسية، وخاصة تمثلت في. ألاولى ثورتين تاريخيتين الشعر شهد 

 الذي ما فتئ يتطور العالم النفعي والبرجوازي؛ العالم ضد الابتذال، و  اجتياحثورة ضد كانت حيث ألاملاني. 

 .القرن التاسع عشر مطلعفي 

 حصر  ثورة الحركة السريالية. تعني السريالية رفض ، وهيبداية القرن العشرين وتزامنت الثانية مع

 ن بريتو  أندري  للقصيدة، ألن إنكارافي القصيدة، أي في التعبير ألادبي الخالص والبسيط. ليس ذلك  الشاعرية

(Breton) بيري بينجامين ، و (Péret) إيلواربول ، و (Eluard) وإنما هو تصور ، وآخرين، أبدعوا قصائد رائعة؛

الاهتمام الذي أواله السورياليون  ون مدىتعلم موأنت معينا للشعر.-بأحالمها وصدفها-سريالي وجد في الحياة

أعجب  الذيآرثر رامبو  بداية منلنزع الطابع املبتذل عن الحياة اليومية  امشروعباشروا للصدفة. لذلك 

السرياليون السينما، وكانوا أول من أعجب بتشارلي  أعظمبأكواخ أرض املعارض، والتينية الكنيسة. وباملثل، 

شابلن. لذلك، فنزع الطابع املبتذل عن الحياة اليومية، وإعادة الشعر إلى الحياة، كانت هي الرسالة ألاساسية 

، ولكن أيًضا ضد ألاهوال والفظائع التي فحسب ضد العالم املبتذل تمردا ليسأيضا،  تمرد حدث للسريالية.

ربط -ون كما تعلم –بريتون أراد فقد . لديهم الحرب العاملية ألاولى، ومن هنا جاء التطلع الثوري اأفرزته

أدت إلى  بالذاتالعبارة السريالية "تغيير الحياة". لكن هذه املغامرة بالصيغة السياسية الثورية "تغيير العالم" 

 احزبيتبع الشعر  جعلوا ملا الذاتي للشعراءالعديد من الشطحات وألاخطاء، بل وأجرؤ على القول إلى التدمير 

ال يتعين على الشاعر أن يحبس نفسه في مجال محدد  ؛. وهنا تكمن إحدى مفارقات الشعراسياسي

بكفاءة كلية ومتعددة ألابعاد تتعلق باإلنسانية  الشاعر  يتمتع  .ومحصور، مجال التالعب باأللفاظ والرموز 

 .رسالة الشاعر السياسية هي تجاوز السياسةف ،ليس عليه أن يدع التنظيم السياس ي يسخره لكن، والسياسة

 نهاية ألالفية؟ يتوافق مع. وآلان، ما هو الوضع في نهاية هذا القرن الذي ولهذا شهدنا ثورتين شعريتين

 

***** 

 
ً
ة قوامه السيولة يجسد تدفقا لنمط حيا نثر لل امفرط اثمة ما يمكن أن نطلق عليه تدفقحسًنا، أوال

هو ال يبدو ، و والتذرية التقطيع والتجزيئناهيك عن  ،(chronométré) القياس الزمني، و (monétarisé) النقدية

الغزو  وهذا .لحل جميع املشاكلأهل حيث الخبراء املتخصصون  أيضا تفكير  نمط بل، فقط أسلوب حياة
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، فإن وفي اعتقادي، وفي ظل هذه ألاوضاع. البيروقراطيةو  التقنيةو  يرتبط بالطفرة الاقتصادية املفرط للنثر

 .فرط الشعرغزو م الحاجة إلى للنثر يستدعيفرط املغزو ال

 

***** 

فقد حدث آخر يبصم نهاية هذا القرن: إنه التدمير أو باألحرى التدمير الذاتي لفكرة الخالص ألارض ي. 

أن الصناعة لن ، و يكون تقدمياأن  إالال يمكن العلم أن التقدم تلقائًيا، و التطور التاريخي يكفل  أن حسبنا

أن قوانين التاريخ تضمن ازدهار  كذلك . واعتقدناصالحاتسوى إلا  لن تحدث إال املنافع، والتقنيةتجلب 

حمل الخالص إلى ألارض، أي خلق مملكة السعادة، تلك التي وعدت  بإمكان آمناالبشرية؛ وعلى هذا ألاساس، 

ضرورة خالص على ألارض، وهذا ال يعني الفي الجنة. والحال أننا نشهد اليوم انهيار فكرة  إلانسان بها ألاديان

إدراك إن التخلي عن فكرة الخالص مرتبط ب .البشرية مدينتو عن فكرة تحسين العالقات إلانسانية  التخلي

يجب  إحراز التقدم، ولكن فقط ال يجبفقوانين للتاريخ، وأن التقدم ليس مضموًنا، وال تلقائًيا. أال وجود ل

  .يمكن أن يتراجع فيها في كل مرة يدركتجديده باستمرار، ألن 

، وسيظل كذلك إلى ريبا(،"أصبح املصير مPatockaباتوكا )يان اليوم، كما يقول الفيلسوف التشيكي 

من يسير إننا كوما يطفو كل يوم على سطح هذا العالم من أحداث يؤكد ذلك. ألابد". إننا في مغامرة غامضة، 

لقد دخلنا هذا  .العصر الكوكبي توغلنا فيفي ليل وضباب؟ ألننا  نسير وضباب". لكن، ملاذا  مزدحم في " ليل

آبار النفط في العراق تصل بيما  حيث أضحىتواصلة بين جميع أنحاء ألارض، املتعددة و بوقائعه املالعصر 

هذا على  الذي نعيشه ستوعب حالة الضياعأن نتعين ي آلانفي نفس بيد أنه والبشرية جمعاء.  شغلوالكويت 

املشترك، وأن لدينا مهمة بالفعل وهي أن نهذب العالقات إلانسانية على هذه ألارض. مأوانا الكوكب الصغير، 

ف ننجو. أعتقد أنه يتعين علينا اليوم أن نقول: ينها سو وح قالت ديانات وسياسات الخالص: كونوا إخوة

لنكن إخوة ألننا ضائعون؛ ضائعون على كوكب صغير من الضواحي، يدور حول شمس شبه حضرية، تنتمي 

إلى مجرة محيطية لعالم محروم من مركز. نحن هنا، لكن لدينا النباتات، والطيور، والزهور، ولدينا تنوع في 

 .املمكن حيدالو  ، وموردناالوحيدسندنا هذا هو ومن آلان فصاعدا . عقل البشري انيات الالحياة، ولدينا إمك

كشوفات الفيزياء الفلكية. هذا يعني أن الحوار  نتيجةالكون العمالق  هذا في ضياعناحالة للقد فطنا 

جديد  أفصح عن عالم فائق الشاعرية في خضم اكتشافه من ، ألن العلموارد اليوم بين العلم والشعر 

 الفلسفية املهمة: ما إلانسان؟ ما مكانته؟ ما مصيره؟ ما آماله؟ للمشكالت

، تحركها حركة أبدية، ساعة دائمة، حيث كلياآلة مثالية، حتمية  عالم العلم القديمفي الواقع، كان 

أن هذه آلالة الفقيرة املثيرة للشفقة في كمالها، تفككت. فماذا  غير يحصل ش يء.  أو  أو ينشأال يمكن أن يحدث 

نرى؟ نرى الكون يولد، ربما، قبل خمسة عشر مليار سنة، من انفجار، ينبثق منه الزمان فجأة، والضوء، 
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الفوض ى.  هواملادة، كما لو كانت هذه البداية نوًعا من الانفجار املشوش، وأن الكون نظم نفسه من خالل هذ

نكتشف أن بكتيريا واحدة، بماليين لفي خضم مغامرة ال تصدق. بدت لنا الحياة شيئا تافها، وواضحا، نحن 

الواقع الذي بدا شديد لكون  لقد فطنامجتمعة.  (la Ruhr)الجزيئات، أكثر تعقيًدا من مصانع منطقة الرور

مان واملكان قد اندمجا من منظور منظور الفيزياء الدقيقة، كما أن الز ، يتالش ى فجأة من ومسلما بهالصالبة، 

.  يشعر العديد من علماء الفيزياء الفلكية أن عالم وقد بدوا شديدي الانفصال في املاض ي ،نظام كون متناغم

 .قائماالفصل بين املكان والزمان يشبه الزبد، زبد ش يء آخر لم يعد فيه الفصل بين املكان والزمان 

 

***** 

لنا ليس ثمة أنه -في مجاالت أخرى إنما و  فحسب في الشعر  ليس-فكرة  أين الشعر اليوم؟ لقد َحصَّ

. الجديد ليس بالضرورة من السابقأفضل  قد يحمل شيئا ما كمعطىالطليعة  يسوق ، باملعنى الذي طليعة

أفضل، ولربما هذه هي حقيقة فكرة ما بعد الحداثة. إن إلاتيان بالجديد لذاته أمر عقيم. املشكلة ليست في 

 .املصادرالعودة إلى  تنبعث مندائًما ما  تظم واملحتد للجديد، فالجدة الحقيقيةاملنإلانتاج 

على مصدر إلانسانية، وأصل  الانكباببشكل مذهل؟ ألنه أراد  مجدداملاذا كان جان جاك روسو 

إلى القديم. قد يكون هناك ما بعد  هو التجديد والعودةجدة  فإن مسار كل العمق،وفي  .لحضارةاامللكية، و 

بعد حداثة، لكن كل هذا ثانوي. يبقى هدف الشعر أساسًيا أيضا، وهو وضعنا في حالة ثانية، -حداثة وما بعد 

 أو باألحرى جعل الحالة الثانية هي الحالة ألاولى. الغرض من الشعر هو وضعنا في حالة شعرية.

 

***** 
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