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ترجمة

فيزيـ ـ ــاء الشعـ ـ ــر

صفحات اإلبداع من تنسيق:
أحالم الطاهر

بول ايلوار ( 1895ــــ )1952

ترجمة محمد ناصر الدين
I

ال شــيء يتم وصفه بشكل كــاف ،ال شيء
تـتــم إعـ ــادة ان ـتــاجــه ب َـشـكــل حــرفــي .غــرور
الــرســامــن العظيم َدفـ َـعـ ُـهــم ألن يتسمروا
ً
طويال أمام منظر ،أمام صورة ،أمام نص،
كما هي الحال أمام جدار ،من أجل تكراره.
لــم يكن الـجــوع نابعًا مــن ذوات ـهــم ،كانوا
في طور التطبيق فقط .أما الشاعر ،فإنه
يفكر بشيء آخــر .الشاذ يبدو له مألوفًا،
ً
والتأمل املسبق مجهوال .الشاعرـ ضحية
الفلسفةـ هــو طــريــدة الـكــون« .إنــه انسان،
أو حجر ،أو شجرة ،الذي سيبدأ النشيد
الرابع»(لوتريامون) .لو كان إنسانًا ،هل
سيكون ذلــك الــذي يهتاج دون فــائــدة ،أم
ذلك اآلخر الذي يقضم إبتسامته البلهاء؟
لسنا هنا بصدد وضع بورتريه لالنسان.
إنه انسان واحد يتكلم من أجل اإلنسان،
إنه حجر واحد يتكلم من أجل الحجارة،
إن ـهــا ش ـجــرة واح ـ ــدة تـتـكـلــم م ــن أج ــل كل
الغابات ،من أجل الصدى الذي بال وجه،
الــوحـيــد ال ــذي يبقى ،الــوحـيــد ،فــي نهاية
املـطــاف ،الــذي قد تم التعبير عنه .صدى
عــام ،حياة قد تشكلت من كل لحظة ،من
كل جسم ،من كل حياة ،الحياة.

II
دق ــات الـبـنــدول ضــربـتــان مــن سـكــن ،ودم
العذراء يتطاير برفق تحت القمر.
دائـ ـم ــا م ــا ت ـك ــون ف ــي ال ـق ـصــائــد هــوامــش
بيضاء كبيرة ،هوامش كبيرة من الصمت
ُ
حـيــث تستهلك ال ــذاك ــرة ال ـحــادة مــن أجــل
ـاض .هــوامــش
إعـ ــادة خـلــق ه ــذي ــان ب ــا مـ ـ ٍ
ميزتها الرئيسة ليست فــي االسـتــرجــاع
بل في اإللـهــام .العديد من قصائد الحب
التي هي دون موضوع ،ستجمع عشاقًا.
بعضها اآلخــر ستخص عشيقة الشاعر
برجل آخر .بالنسبة لحبيبها ،تحل املرأة
املعشوقة محل كل النساء املرغوبات.

III
كــم يـحـتــاج ال ــرس ــام مــن ال ـصــور مــن أجــل
إظهار الشبهات األكثر بساطة ،التحوالت
األكثر اعتيادية ،مثل «إنه انسان ،أو حجر،
أو شـجــرة ،الــذي سيبدأ النشيد الــرابــع».
ألنه لو حصر عمله بتصوير حجر كهذا،
ّ
سنحتج دائـمــا أن األمــر
أو شجرة كتلك،
يتعلق بهذا الحجر وهــذه الشجرة أكثر
من غيرهما :هما بالتعريف أكثر وضوحًا
بالنسبة لنا إذ لم يتم اقتراحهما علينا
مــن قـبــل ال ــرس ــام .ه ـكــذا حـتــى الــانـهــايــة.
م ــاذا عــن اإلن ـســان؟ آه لــك لــوتــريــامــون من

ً
ٌ
أشياء تحدث عادة

قصائد

زياد جبيلي *

َ
اكتراث لثلث النهار
أفقت دون
حني
ٍ
الذي ّ
مر
دون ّ
منبهٍ أو موعد
ّ
أفـقـ َـت مــن كـثــرة مــا تفسخ الـنــوم في
َن َف ِس َك ّ
الرتيب
َ ّ
شيء في مكانه
ورأيت كل
ٍ
مكانه تمامًا
َ
كما تركته في الليلة السابقة
ّ
كما تتركه في كل ليلة
فرشاة األسنان واملعجون
الكتب واملنفضة
ّ
سلة الغسيل
دفتر املالحظات الصغير
ّ ّ
النظارة وخاتم الزواج
ُ
ّ
الستائر املسدلة
عتم الشبابيك

األب ــواب املقفلة مــن الــداخــل ،وساعة
الحائط التي ال تعمل
¶¶¶
ح ــن ق ـل ـ َـت «ص ـب ــاح ال ـخ ـي ــر» لــركــوة
القهوة
التحية ،كنتَ
لتردَّ
ّ
وطرقتها بملعقةٍ ُ
وحدك
وح ــن ف ــاج ــأك ك ـت ـ ٌ
ـاب ح ــن وق ــع عن
ّ
الطاولة
َ
كنت وحدك أيضًا
ً
ٌ
أشياء تحدث عادة -
هيُ
ُ
ٌ
كـ ــأن ي ـف ـتــح ب ـ ــاب أو ي ـغ ـلــق دون أن
َ
تعرف من دخل أو ماذا خرج
ُ
أو أن تهمل القهوة على الفرن حتى
ّ
تعتقد أن لونه هكذا
ٌ
ببقع سوداء
أبيض
ٍ

دون وجه .وكلمة «أو» ،ما هو مصيرها؟
كــم يحتاج الــرســام مــن الـصــور كــي يظهر
بـطــريـقــة بــائـســة امل ـط ــر ،ال ـنــابــض األخـيــر
لـلـغـيــوم ،حــن يـكــون لــديـهــا مــا يكفي من
التظاهر بــالــوداعــة؟ كــم يـلــزم مــن الصور
أو مــن شظايا الـصــور ملــن يعيش حصرًا
زمن تفككه ،أو من يمعن حصرًا بالتفكير
في املفاجأة ،والحادث الطارئ ،والتفسير
الخاطئ ،والنسيان واإلنزالقات الجميلة،
والكلمات الجديدة ،والكلمات العجيبة،
وم ـهــربــي فــوس ـفــور ال ــرغ ـب ــات ،ورص ــاص
الصراحة ،وعقيق الكراهية؟ ما هو امللمح
الذي يقول «أحبك» دون إمكانية التشكيك
فيه؟ الكلمات هي التي تربح .ال نــرى ما
نريد إال بعينني مغمضتني.

IV
مقتنعني أخيرًا بالفقر املطلق للتصوير
ِ
الـ ـح ــرف ــي ،كـ ــان ب ـع ــض رس ــام ــي الـنـصــف
ال ـثــانــي م ــن ال ـق ــرن األخ ـي ــر ق ــد ج ــرب ــوا أن
ي ـعـ ّـبــروا عــن ال ـُصــور أو حـتــى عــن جوهر
ال ـش ـعــر الـ ــذي قـ ـ ـ ِّـدم ل ـهــم ب ــواس ـط ــة رم ــوز؛
لكن املجهود األدبــي املحدود الــذي ظنوا
أن األم ــر يـحـتــاجــه ،جـعــل لــأســف فنانني
مغمورين فقط يخوضون هذه التجربة،
كــونـنــا ال نـجــد إال أم ـثــال روب ،وري ــدون،
ّ
وغ ــرو ،ف ــإن التصوير الــرمــزي للشعر قد
مــات قبل أن يـقــوم بــإعــادة احـتــال املكان
الذي يستحقه.

V
ابتداء من بيكاسو ،بدأت الجدران تسقط.
لــم يـعــد ال ــرس ــام ي ـت ـنــازل عــن حقيقته إال
ألج ــل حـقـيـقــة ال ـع ــال ــم .إن ــه أمـ ــام قـصـيــدة
كما يكون الشاعر أمــام لوحة .هو يحلم،
ي ـت ـخ ـيــل ،ي ـخ ـل ــق .وف ـ ـجـ ــأة ،ي ــول ــد ال ـش ــيء
االفتراضي من الشيء الواقعي ،يستحيل
واقـ ـعـ ـي ــا بـ ـ ـ ــدوره ويـ ـشـ ـك ــان صـ ـ ـ ــورة ،مــن
الــواقـعــي الــى الــواقـعــي ،مثل كلمة مــع كل
األخريات .لسنا بصدد أن نخطئ مجددًا
فـ ــي امل ـ ــوض ـ ــوع ،ألن كـ ــل ش ـ ــيء يـنـسـجــم،
يــرتـبــط ،يــأخــذ قيمةُ ،يـسـتـبـ َـدل .ال يفترق
شيئان إال من أجل أن يلتقيا بشكل أفضل
فــي ابـتـعــادهـمــا ،ب ــامل ــرور فــي مـقـيــاس كل
األش ـي ــاء ،كــل ال ـكــائ ـنــات .ق ــارئ الـقـصـيــدة
يوضح األمــر بقوة :إنــه يشرب من النبع.
ه ــذا امل ـســاء ،لغته تــأخــذ صــوتــا مختلفًا،
ضـ ـف ــائ ــره ــا ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـب ـه ــا ت ـن ـت ـع ــش أو
تتعاظم .إنها تتفادى ّ
جب األمس الحزين
أو تنغرز في الوسادة مثل شوكة.
حـيـنـئــذ تـعـيــد ال ـع ـي ــون الـجـمـيـلــة ال ـك ـ ّـرة،
تفهم ،حينئذ ُيضاء العالم.
* نــص ب ــول اي ـلــوار مــن كـتــاب «إع ـطــاء الــرؤيــة»
( -)Donner a voirدار غاليمار ،باريس.١٩٣٩ ،

ّ
االبداعية
المساهمات
في ملحق «كلمات»
ّ
صممه ُ
رسامًا ّ
وتظن ّأن ّ
فيعجبك.
¶¶¶
تخرج من البيت
تنسى املفتاح في الباب من الخارج
وحني تذكره
ٌ
ُ ِّ ّ
ّ
تفكر أنها خدعة جيدة:
ّ
َ
ّ
يتذرعوا بأنهم أتوا ولم أكن
لن
ـات تسحب
وب ـعــد م ــرور ث ــاث س ــاع ـ ٍ
املفتاح وتعيده إلى جيبك:
 ك ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـ ــاردًا ووح ـ ـ ـي ـ ـ ـدًا وي ـن ـت ـظــرقدومي ،فأتيت -
ً
ّ
ُ
تلتفت إلى الخلف فجأة ،كأن هناك
من أتى
لم يكن أحدًا
الباب أغلقه الهواء هذه ّ
املرة
ً
ٌ
أشياء تحدث عادة -
-

¶¶¶
وحـ ـ ــن ف ـ ــاج ـ ـ َ
ـأك امل ـ ـ ــاء الـ ـس ــاخ ــن فــي
ّ
َ
َ
ّ
وأنت تغطي
فخرجت عاريًا
الحمام
ّ
بديهيةٍ  -أعضاءك،
 بحركةٍوحيدًا كنتَ
َ ّ
ـرت أن ــك وحـيــد أسبلت
وعـنــدمــا تــذكـ
ّ
يديك وثقبت الجدار بالشرود
َ
مشيت ألكـثــر من
وحـيـدًا كـنـ َـت حــن
ساعات دون أن تعرف إلى أين
ثالث
ٍ
ّ
َ
ّ
شيء في مكانه
ثم ُعدت لترى كل
ٍ
مكانه
تمامًا.
* شاعر سوري

ّ
اإلبداعية (من
يمكن إرسال المساهمات
قصص وقصائد ونصوص ّ
حرة وترجمات
وصور ّ
فنية ورسوم) إلى ملحق «كلمات» في
جريدة «األخبار» ،على العنوان اإللكتروني اآلتي:
KALIMAT@al-akhbar.com
على أن يرفق كل ارسال باإلسم الكامل
لصاحبه أو صاحبته ،وعنوان اإلقامة ،ورقم
هاتفي ألي تواصل محتمل.
بالنسبة إلى الترجمات ّ
ّ
األدبية ،تعطى األولوية
لنصوص خضعت التفاق مسبق مع التحرير،
ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة
ّ
األصلية التي كتب فيها النص .مع تعريف
واف بالكاتب (ة) والمترجم (ة).
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر
المساهمات المقترحة أو عدمه ،من دون أي
شرح أر تبرير أو مراجعة.

