مختارات للشاعر األرجنتيني روبرتو خوا ّروث*
ترجمة وليد السويريك
*( بوينس آيرس )1995-1925،أحد أبرز شعراء أمريكا الالتينية يف القرن العرشين وأكرثهم تف ّردا ً
وأصالة .درس األدب والفلسفة يف جامعة بيونس آيرس وأرشف عىل مجلة شعر =شعر من 1958
إىل  . 1965غادر األرجنتني إىل املنفى خالل فرتة حكم الديكتاتور بريون ،فعمل خبريا ً لدى اليونسكو
يف عدة بلدان يف أمريكا الالتين ّية .حملت جميع دواوينه عنواناً واحدا ً هو  :أشعار عمودية" ( :
أشعار عمودية ،1أشعار عمودية  2وهكذا )...كام أنّه مل يضع عناوين لقصائده بل رق ّمها هي
األخرى مش ّددا ً بذلك عىل وحدة القول الشعري لديه .ترتكز تجربة خواروث الشعرية إىل تأمل
الحتمي وبني نزوعه نحو
ميتافيزيقي عميق يف رشط اإلنسان املتأرجح بني الوعي بسقوطه
ّ
ّ
املتعايل ،وإىل لغة تتخفّف من املجاز و العاطفية  .إنّه ،بكلامت أوكتافيو باث " ،شاع ُر اللحظات
كل قصيدة ت َبلْو ٌر مدهش للكالم ،تتح ّول فيه اللغة إىل قطرة ضوء".
املطلقة الكب ُري  ،حيث ّ
1
صوت جدي ٌد يفضح لغتي،
اليشبه الكالم؛
بل هو أشبه بأن تتكفّل شجر ٌة بالغناء عوضاً عن العصفور
أو صخر ٌة بالخرير عوضاً عن املاء،
ذلك صوت العزلة يف عزلتها.
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2
كل مكان:
كان يرسم النوافذ يف ّ
عىل الجدران العالية،
عىل الجدران الخفيضة،
عىل الواجهات ،
يف الزوايا،
وحتى عىل السقوف؛
يف الهواء،
ّ
كان يرسم النوافذ كام لو أّنه يرسم العصافري:
عىل األرض ،عىل الليايل،
عىل ّ
حواف املوت،
عىل القبور ،عىل األشجار،
وعىل النظرات الصماّ ء،
كان يرسم النوافذ حتّى عىل األبواب؛
غري أنّه مل يرسم باباً قطّ؛
إذ مل يكن يريد الدخول أو الخروج ،
كان يعرف أ ّن ذلك ليس باملمكن،
كان يريد أن يرى فقط ؛ أن يرى،
كل مكان.
كان يرسم النوافذ يف ّ
3
مصباح ٌ مضا ٌء يف وضح النهار؛
ضو ٌء ضائع ٌ يف الضوء،
هكذا تنهار نظريّة الضوء:
ويندحر أَشَ ُّده سطوعاً،
كام تسقط شجر ٌة من مثرة.
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4
تدور العجلة وتدور،
تلتف الطرقات
ّ
حول العجلة
تج ّر العجلة الطرقات كرشائط من غبار
تدور العجلة وتدور
ولكن مل يعد مثة طريق.
5
يتدحرج ٌ
سؤال إىل جانب اإلنسان كصخر ٍة
عوض أن تسقط يف الفراغ ،تجد تجويفاً يسندها،
يخص برشا ً أو آلهة ،
ما عاد األمر ّ
ومل نعد يف موضع األجوبة؛
نفسه استحال تجويفاً،
فالصدى ُ
يتدحرج عىل سفح ذاته،
ربمّ ا كان خالص اإلنسان يف أن
َ
متعلّقاً بصخرة سؤال ِه األعظم.
6
الجرس
محتش ٌد بال ّريح
ُ
مع أنّه ال ّ
يدق
محتش ٌد بالتحليق الط ُري
مع أنّه ال يتح ّر ْك
السام ُء
محتشد ٌة بالغيوم ّ
مع أنّها وحيدة
محتشد بالصوت الكال ُم
مع أ ّن ال أحد يقولُه
كل يشء محتش ٌد بالهرب
ّ
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مع أنّه ما من دروب
كل األشياء تهرب صوب حضورها
ّ
7
ترسم العني عىل السقف األبيض
شعاعاً أسو َد نحيالً،
َيسو ُّد،
ويضطّلع السقف بخداع العني ف ْ
عندها ،يمّ حي الشعاع وتغمض العني،
هكذا تولد العزلة.
8
يجعلني سلطا ُن النسيان أرى
كتاب ًة يف السامء،
وميال َد دمعاتك البطي َء،
ميك ّنني سلطان النسيان من اإلصغاء إليك.
9
ّيت عنها شيئاً فشيئاً
الوجوه التي تخل َ
ظلّت تحت وجهك،
وأحياناً تفيض عنك كام لو أن جلدك ما عاد يتّسع لها جميعاً؛
األيدي التي تخلّيت عنها شيئاً فشيئاً
تتصافح أحياناً يف يدك،
متتص األشياء أو تطلقها مثل اسفنجات تكرب؛
ّ
ّيت عنها شيئاً فشيئاً
والحيوات التي تخل َ
تحيا من بعدك يف طيفك،
و ذات يوم سوف تقتحمك ،بغتةً ،كحياة واحدة؛
ليك متوت ،ربمّ ا ،بعد أن صارت وحيدة.
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10
حني ينطفئ املصباح األخري،
ينطفىء ما هو أكرب من الضوء؛
ليس هذا فحسب
بل إ ّن العتم لَيشتعل.
مع ذلك،
ال ب ّد من مصابيح إليقاد العتم؛
أوليس هنالك نظراتٌ من أجل ألاّ نرى،
َ
وحيوات من أجل أن منوت ،ليس أل
حب مل يخلق إلاّ للنسيان؟
و ّ
خاصة.
مث ّة ،عىل األقل ،ظلامت ُمصطفاة تستحق مصابيح عتمٍ ّ
11
كل يشء يشري إىل يشء آخر،
ّ
فإال َم تشري حكاي ُة الشجر ِة العاموديّةُ؟
إال َم تشري واحة جسدك؟
إالم يشري الضوء وإالم يشري الليل؟
إالم يشري تصلّب املوىت املمن َهج؟
كل يشء يشري إىل مركز ما؛
ربمّ ا كان ّ
كل مركز يشري إىل خارجه.
لك ّن ّ
12
تبدأ الحياة حيث نريدها أن تبدأ؛
حيث يكون أحدهم قادرا ً عىل أن يبدع شكالً،
أو حيث يكون أحدهم قادرا ً عىل أن يرتك لشكلٍ أن يبدعه؛
ولكن قبل تدريب اليدين عىل خلق شكل أو استقباله،
علينا أن نعل ّمهام خلق الحيّز له
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تنتهي الحياة أيضاً حيث نريدها أن تنتهي؛
حيث يكون أحدهم قادرا ً عىل أن ميح َو شكالً،
أو عىل إلغاء ح ّيزه؛
أو حيث يكون أحدهم قادرا ً عىل ترك نفسه متّحي
لتعذّر الشّ كل.
13
قلّيلة هي املِيتات الكامل ُة
بالغش،
ِّ
فاملقابر مليئة
ٌباألشباح
والشوارع مليئة
ْ
قليلة هي املِيتاتُ الكامل ُة
أي غصن أخري يحطُّ،
لك ّن الطائر يعرف عىل ّ
والشجرة تعرف أين ينتهي الطائر
قليلة هي امليتات الكاملة
كل م ّرة،
أقل يقينا يف ّ
واملوتُ ّ
فهو تجربة حياة،
وقد نحتاج حياتني ،أحياناً لنكمل ،ميت ًة واحدة،
قليل ُة هي امليتاتُ الكامل ُة
واألجراس تواصل ال ٌدقات ذاتها
لك ّن الواقع مل يعد يق ّدم ضامنات
وال يكفي ،ليك ميوت املرء ،أن يحيا.
14
شارد الذهن ،أقتط ُع غصناً
وإذ أمسك به يف يدي،
أشعر أنّه اختارين ألقْطَعه،
جوه ٌر شفّاف هي اإلرادةُ،
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تُنقّلها الريح كذ ّر ٍة من غبا ٍر
فتح ّط هنا أو هناك
كظل ضائعٍ بني األوراق،
ٍّ
لكن حني ت ُفلت يدي الغص َن،
أحس  ،للحظ ٍة ،برعش ٍة غريب ٍة
ّ
يحسها ،شمسا يف يده ،قائ ُد الظالل.
كتلك التي ّ
15
بكل األسامء
تدعوين العزلة ّ
سوى اسمي
وتدعوين ،أحيانا ،باس ِمك،
يف أحيان أخرى ،تناديني العزلة باسمها هي،
ولعليّ أستطيع  ،ذات يوم  ،دعوتها باسمي،
عندها فقط ،سيكون عليها أن تجيبني.
16
ِ
أنت متا ُم هجراين؛
حصانتي ،ومنطقتي الح ّرة،
ولهذا ربمّ ا ،يتّحد فيك أقىص تذكّري وأقىص نسياين،
لست أدري هل أنت ِرفْقتي
أم ِ
أنت ،قبل اآلوان ،عزلتي.
17
من مقلع حجار ٍة ال وجود له،
استخرجت حجارة موجودةً،
ش ّيدت بها سورا ً صغريا ً؛
ألنصب فوقه كالماً فقط،
كالماً أعرفه،
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لك ّني ال أستطيع قوله
واآلن  ،بات شغيل أن أحفر له ِبدقّْة
الثقب املالئم
يف تلك الحجارة املستخرجة من مقلع ال وجود له؛
يك يكون مبقدور الريح العابرة أن تقوله.
18
القلب ِقمامً،
يصوغ
ُ
فهو خ ّزاف أعا ٍل ،
غري أ ّن تلك األعايل
متنعه أحيانا من النزول،
عندها ينقبض  ،وقد بات أس َري صنيعه،
حتّى حدود العودة املستحيلة،
ث ّم ميطر قطر ًة قطر ًة فوق الزمن الضائع؛
مثة حيوات تشبه املطر؛
فهوأيضا شهاد ُة القلوب األسرية يف األعايل.
19
ال أن ننظر ،بل أن نحفر ببساطة األشياء أو منألها بالنظرات،
ال أن نفكّر ،بل أن نصنع ببساطة ما نفكّره  ،مبج ّرد التفكري فيه،
نحب ،بل أن نهبط ببساطة عرب الحب إىل أعامق ما نحب،
ال أن ّ
ال أن نحيا ،بل أن نحمل ببساطة جوهر الحياة إىل الضفة املقابلة،
ال أن منوت ،بل أن من ّهد ،بثقل املوت ،الدرب الذي ال ينتهي.
20
نص لن يُ َب ّيض أبدا ً نح ُن
مس ّود ُة ِّ
بكلامته املشطوبة،
املك ّررة،
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رديئة الكتابة ،وبأخطاء إمالئية حتى؛
ٍ
ككل الكلامت ،لك ّنها مهجورة هنا،
بكلامت تنتظر ّ
مهجورة م ّرتني
بني هوامش مستقيمة وفارغة؛
مع ذلك ،قد يكفي أن ت ُقرأ هذي املس ّودة الخرقاء
م ّرة واحدة بصوت عال
نكف بعدها عن انتظار النص النها ّيئ.
يك ّ
21
تستند نبتة إىل أخرى
وتع ُريها زهرة لِتَ ْسترُ َ عريها،
فال يشء يسرت أكرث من زهرة،
غري أنّه اليشء يع ّري مثلها حني تذبل،
فآخر املطاف ،وحده العري قادر عىل أن يكرب .
22
جم ٌع مهجو ٌر
أجراس،
يف كنيسة ٍبال
ْ
بالقرب من ساح ٍة مهجورة،
يف فضا ٍء بال ْ
ظالل،
بهذا املكان ،كلّنا يعرب
أو ينتهي  ،أو يبدأ.
23
لست أفهم املسافة،
كيف أفهم الفضاء الذي يفصلني عن الشجرة
ما دام لحاؤها يرسم ما ينقص فكريت من خطوط؟
كيف أفهم الفاصل بني الغيمة وعيني،
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ما دام شكل الريح ّ
يفك أرس الوقت املحتجز يف حكايتي الصغرية؟
كيف أفهم الرصخة املتحجرة التي تج ّمد كالم العامل كلّه،
التي وإ ْن مل تكن سوى صمت وحيد،
فهي يف الجوهر
كلم ٌة وحيدة أيضا؟
ال أفهم املسافة،
الدليل األخ ُري ،ذاك الفضاء العبثي الفاصل بني حياتني :
ُ
و
وجودي ووجودك.
24
أحياناً ،ألعب لعب َة أن أبْلُ َغ نفيس؛
َ
سأكون،سباق
فأُجري ،بني الذي كنت والذي
الذي أنا كائنه.
وأحياناً ،ألعب لعب َة أن أتجاوز نفيس
عندها  ،قد أقوم بسباق ذلك الذي لن أكونه.
غري أن هنالك سباقاَ آخر ،ألعب فيه لعبة أن أجعل اآلخرين يتجاوزونني،
الحقيقي.
ذلك هو السباق
ّ
25
أحياناً يهبط الّليل ككتلة صخ ّرية،
فال يرتك لنا فسحة من فضاء،
ال تعود يدي قادرة عىل لَ ْم ِسك
ألدفع ع ّنا املوت،
وال يعود بوسعي أن أملس نفيس
ألدف َع ع ّنا الغياب؛
ينفجر رشيا ٌن فوق تلك الصخرة،
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فيفصلني عن فكريت أيضً ا،
هكذا  ،يصبح الليل أ ّول القبور.
26
فيام تفعل هذا األمر أو ذاك،
هنالك من ميوت.
فيام تل ّمع حذاءك،
فيام تستسلم للكراهية،
فيام تكتب رسالة مستفيضة
لح ّبك الوحيد أو غري الوحيد؛
وحتّى لو استطعت أن ال تفعل شيئاً،
سيكون هنالك من ميوت
كل الزوايا؛
وهو يجاهدا ً عبثاً يك يجمع ّ
يك ال يث ّبت نظره يف الجدار؛
حتّى لو كنت متوت اآلن،
فسيكون هنالك شخص آخر ميوت،
رغم رغبتك املرشوعة بأن متوت حرصيًّا
يف لحظة خاطفة؛
ئلت عن حال االعامل ،فلتُجِب بكل ّ بساطة:
لذا ،إذا ما ُس َ
هنالك من ميوت اآلن.

161

