
إس. إلــيــوت، وفــايــز أحمد فايز وآخــريــن. ثمة 
أســلــوب آخــر ضمن هــذا التقليد االســتــعــاري، 
وهــو ما يسمى »هــام-رديــف غــزل«، ويتضّمن 
أن يكون املقطع الجديد من نفس »الــرديــف«، 
أي أنه نمط مكّرر من الكلمات والريتم. مثال 
 الــذي كتبه غالب على 

ُ
شهير على ذلــك الــغــزل

مقطع ألمــيــر مــيــانــاي، )وهـــو شــاعــر معاصر 
لغالب من الكناو، لكنه كان أصغر منه عمرًا( 
فبنى عليه قصيدة »هام-رديف غزل« تنتهي 
قام  الريتم. الحقًا  املــفــردة وتــأخــذ ذات  بنفس 
كل من جاجيت سينغ وتشيترا سينغ بدمج 

يا معًا هذا الغزل.
ّ
النصني معًا وغن

بــــــداًل مــــن املــــراجــــع والـــتـــفـــســـيـــرات الــتــقــلــيــديــة 
املــــوجــــودة بــكــثــرة حــــول شــعــر غـــالـــب، أوّد أن 
أفــكــر فـــي احــتــمــال بـــأن شــخــصــيــة مــثــل غــالــب 
قتا في الوسط الثقافي 

ّ
ونظامه الشعري تخل

والجمالي للهند. لقد رأينا بالفعل كيف شمل 
ردية ترجمة لفكرة 

ُ
دور غالب كشاعر باللغة األ

ــان فـــي حـــوار  الــشــعــر الــــذي ســبــقــه، بــقــدر مـــا كـ
الــرائــع  أيــضــًا مــع معاصريه. إن تنويع غــالــب 
لفكرة مير تقي مير حول الدم املليء بالدموع 

إلى  االنتماء  مــن  إنما هــو شكل  والبكاء دمــًا، 
الشعر، وبالتقاط غالب ملقطع مياناي  تقليد 
وتحويله إلى غزل آخر فهو يجّدد في التقليد 
الترجمة والــحــوار جــزءًا  نفسه، فقد كــان فعل 
ردي. لكن يمكن 

ُ
من تاريخ وتجديد الشعر األ

أخذ هذه الفكرة إلى أبعد من ذلك.
في قصة معروفة عن غالب، ُيقال إنه ُسئل من 
قبل ضابط بريطاني، حني قبض عليه بينما 
يلعب القمار، »هــل أنــت مسلم«؟ ســؤال أجاب 
: »نصفي فقط مسلم«. كثيرًا 

ً
عنه الشاعر قائال

الــجــزئــي على  التأكيد  مــا يــجــري تفسير هــذا 
فكان  الــشــرب.  في  بعاداته  اإلسالمية،  هويته 
الشعرية  مــع طبيعته  تــســامــح  أي  بــال  مــالمــًا 
املتهتكة. لكن هذه الفكرة في أن غالب نصف 
إثــارة  أكــثــر  أيــضــًا على احــتــمــال  مسلم، تفتح 
وهو أن غالب نصف كافر. هو الذي طاملا أشار 
إلـــى املــحــبــوب ووصــفــه بــأنــه كــافــر، كــنــوع من 
التحبب. »ال فرق في الحب بني املوت والحياة، 
الكافر  نفسه،  الشخص  حــول  تطوف  حياتي 
الــــذي أنــــا عــلــى اســـتـــعـــداد ألن أمــــوت ألجــلــه«، 
لكنه لم يكن دائمًا كريمًا في استخدام وصف 
ــر، فــيــســتــخــدمــهــا فـــي مــقــطــع آخـــــر: »لــم  ــافـ ــكـ الـ
التشّكي من ضيق قلبك، بالطبع يضيق هذا 
إلــى بؤس  الــكــافــر ويــضــطــرب«، مشيرًا  القلب 

النفس الوثنية وضيقها.
مــن الــواضــح، أن يــكــون املـــرء كــافــرًا فهو ليس 
إنه  فقط جــزءًا من مخيلة غالب الشعرية، بل 
جزء من نمط ُوجوده الثقافي، غالب بنصفيه 
الــكــافــر واملــســلــم يــفــتــح لــحــظــة مـــحـــددة، ليس 
ردي بل في التاريخ 

ُ
فقط في تاريخ الشعر األ

الثقافي للهند. فكلنا بطريقة أو أخرى، لسنا 
هـــنـــدوســـًا تـــمـــامـــًا وال مــســلــمــني تـــمـــامـــًا. ومـــن 

املستحيل أن تكون كذلك، ال لغة وال ثقافة.
هذا يقودني إلى مسألة التحّول من دين إلى 
آخـــر. أود أن أقــتــرح أنـــه، وبــصــرف الــنــظــر عن 
أشكال  هناك  الديني،  للتحّول  الفعلي  الشكل 
ثقافية أخرى للتحّول تحدث في حياة الهنود 
الــذيــن ال يــحــتــاجــون إلـــى تغيير فــي اإليــمــان، 
ديـــن واحـــد فقط.  إلـــى  ألنــنــا ال ننتمي ثقافيًا 
عــنــدمــا تــرجــم دارا شــكــوه األوبــيــنــشــاد )أحــد 
السنسكريتية  من  الهندوسية(  الديانة  كتب 
ــــى  ــيـــة، أصـــبـــح مــــن األمـــثـــلـــة األولـ ــفـــارسـ ــــى الـ إلـ
ملــا أطــلــق عــلــيــه ســلــمــان رشــــدي الحــقــًا تعبير 

»املحمولون«.
إلى  الترجمة هو أيضًا عملية تحّول  إن فعل 

مناش فراق بتاشارجي

ــذا الـــعـــام الـــذكـــرى املــائــة  يـــصـــادف هــ
 1797( والخمسني على رحيل غالب 
الزمن،  لم يصدأ شعره مع   .)1869 -
املحفوظة في متاحف  امللوك  بخالف خناجر 
التاريخ. ما زالت سطوره قادرة على أن تحّرك 
دم اإلنسان من دون إراقته، ففي نهاية األمر، 

لطاملا وزن غالب الدم بالدموع.  
يــخــتــار غــالــب مــقــطــعــًا مـــن قــصــيــدة مــيــر تقي 
مير: »حني ال تسقط الدموع، ال يتحرك الدم« 
فيجعله أكثر بالغة وخلودًا في قصيدة أخرى 
»ســألــت نــفــســي عــّمــا حـــدث لــك ومـــا لم  تــبــدأ بـــ
يـــحـــدث«. كــــان هــــذا تــمــاشــيــًا مـــع أحــــد تقاليد 
الــشــاعــر ســطــرًا  يـــأخـــذ  ردي، حــيــث 

ُ
األ الــشــعــر 

معنى  ليعطيه  ويقلبه  قديم  م 
ّ
ملعل مقطعًا  أو 

ــذا الــتــقــلــيــد الــكــثــيــريــن،  ــد أعــجــب هـ جـــديـــدًا. وقـ
علي،  آغـــا شهيد  الكشميري  الــشــاعــر  خــاصــة 
الـــــذي اســتــخــدمــه فـــي غــزلــيــاتــه الـــتـــي كتبها 
لـ  قصائد  مــن  مقاطع  فــي  فلعب  باإلنكليزية، 
راينر ماريا ريلكه، ويانيس ريتسوس، وتي. 

رضا نعيم

انون والشعراء أواًل، وقبل كل شيء، 
ّ
يقوم الفن

بجعل حياتنا موسيقية وغنائية، بابتكارهم 
ظروفًا من الفرح والنشوة. بعد ذلك، ينيرون 
عقولنا، ويدلوننا إلى أرقى حاالتنا إنسانية.

غالب، الــذي رحــل قبل 150 عامًا، هو من بني 
أكبر الفنانني الذين تتزايد شعبيتهم بمرور 
الوقت، ومن املحزن أنه لم يحقق املكانة التي 
يــســتــحــقــهــا وهــــو حــــي. صــحــيــح أن أشـــعـــاره 
رديـــة في 

ُ
انتشرت، في شبابه، في الــدوائــر األ

أغــرا ودلــهــي وجميع مــدن شمال الهند، غير 
أن شعره كان مختلفًا، سواء من حيث الشكل 
ــل 

ّ
أو املــعــنــى، عـــن األســـلـــوب الــســائــد واملــفــض

فــي زمــنــه. كــان ألشــعــاره معنى جــديــد، وكــان 
لها جمال جديد. ولفهمها واالستمتاع بها، 
كانت هناك حاجة لجلب العقل إلى مستوى 

ب وقتًا.
ّ
جديد. وكان ذلك يتطل

في عهد غالب، كان شمال الهند يعاني من آالم 
وخسائر كبيرة، ومن الفوضى واالضطرابات 
والضعف. في ظل هذه الظروف أصبح معظم 
والضحلة،  العابرة  باملتع  ممتلئًا  إما  الشعر 
الهائل والفشل، بل  اليأس  أحــوال  أو يتناول 
من  كانت قصة طويلة  نفسه  غالب  إن حياة 
املؤلم  والشعور  والــعــوز  والفاقة  الحظ  ســوء 

بأنه لم يجد تقديرًا حقيقيًا لقيمته.
 
َّ
عــظــمــة غــالــب تــكــمــن فـــي حــقــيــقــة أنـــه لـــم يــتــن

ــدًا، مــثــل الــعــديــد مــن الــشــعــراء اآلخـــريـــن في  أبــ
عـــصـــره، فــلــســفــة »إمــــا أن تــصــنــع أو تــكــســر«. 
ب 

ّ
الــظــروف بــل تغل لــهــذه  فلم يصبح ضحية 

الشاعر 
وفن المحاورة

 ،)1869 - الهندي ميرزا غالب )1797  الشاعر  لرحيل  المائة والخمسين  الذكرى  في 
كيف يمكن أن يُستعاد؟ هل من خالل أسلوبه الذي تنفس فيه التجديد من خالل 

القديم، أم عبر تجديد أسئلته التي طرحها حول الدين والحياة والمجتمع والذات، 
وهو ينادي بمغادرة البيت؛ بيت الرضا الذاتي األحمق وبيت عبادة النفس كوثن؟

في إحدى رسائله 
كتب غالب: »على 
األقل في المدينة 

التي أعيش 
فيها، ال ينبغي أن 
يكون أحد جائعًا 

أو عاريًا، منبوذًا 
من الناس، ضعيفًا، 

مريضًا، فقيرًا«

إن لم يكن في العالم كله فليكن في المدينة التي أعيش فيها

أين الطريق إلى بيت غالب؟

نصنع خيرًا بأنفسنا 
بطرح أسئلة عنها كما 

فعل غالب

كانت أسئلة الشاعر 
مليئة بالمفارقات 

والسخرية والتعجب

ألسرة   )1869  -  1797( غالب  ميرزا  ــد  ُول
متنوعة،  عرقية  ــول  أص لها  مسلمة 
كان  كما  وتــركــيــة،  وفــارســيــة  هندية 
للهند.  السياسية  الحياة  في  حضور  لها 
الكبار وصاحب  الشرق  واحد من شعراء 
شعبية كاسحة في بلده الذي يحيي هذا 
العام مناسبة 150 سنة على رحيله. كتب 
وشهد  والفارسية  األُردية  باللغتين  غالب 
اإلســامــي  المغولي  الحكم  ســقــوط 
الهند.  في  البريطاني  االستعمار  وبدايات 
تــنــوعــت مــواضــيــع شــعــره بــيــن الــغــزل 

والمديح النبوي والتأمات وغيرها.

شعراء الشرق الكبار

2425
ثقافة

ممدوح عزام

لــوركــا  الــشــاعــر اإلســبــانــي  الــنــاقــد املــســرحــي فـــؤاد دوارة أّن مسرحية  كــتــب 
ألبا« عــاديــة، وهــي ليست ممتازة، وليست من روائــع  بــرنــاردا  املعروفة »بيت 
شرت ضمن هذه السلسلة التي كانت تصدر عن وزارة 

ُ
املسرح العاملي )حني ن

أنها  ة، وانتقد بناء الشخصيات حني وجد 
ّ
ها باململ

َ
الثقافة املصرية( ووصف

تتناقض مع سيرورات الحياة التي يصفها الشاعر اإلسباني األندلسي.
ويفصل الناقد آراءه النقدية، مانحًا املسرحية حقها الكامل من التناول النقدي. 
وهي واحــدة من املــّرات القليلة التي أقرأ فيها لناقد عربي نقدًا موضوعيًا ال 
رجم منها النص، أو يخضع لسلطة 

ُ
يرزح تحت ضغوط الثقافة األخرى التي ت

والشعر  املترجم،  املسرح  نقرأ  أن  اعتدنا  إذ  النص؛  الشهير صاحب  الكاتب 
املترجم، والرواية املترجمة، بصرف النظر عن مصدر الترجمة، أو لغة املترجم، 
ي السلبي، أو من موقع الضعف والتخاذل والدونية، في حالٍة من 

ّ
من موقع التلق

ابنا وثقافتنا في منتصف القرن العشرين 
ّ
إعادة إنتاج العقدة التي شغلت كت

للشعر  أو  املترجمة،  لــلــروايــة  نقدًا  نقرأ  الــخــواجــة«... وقلما  »عــقــدة  وســّمــوهــا 
املترجم، أو املسرح املترجم.

 وشعرًا 
ً
بينما ال يتردد املستشرقون في دراساتهم عن األدب العربي، رواية

املدروسة  األعمال  تناول  العربية، في  إلى  منها  القليل  رجم 
ُ
ت وقد  ومسرحًا، 

نقديًا، دون أن تكون في خلفية الدراسة أي عقدة قد تعيق املالحظات والجوانب 
النقدية للموضوع وأسلوب التناول.

ملاذا؟
ابنا يقولون إنهم ال يقرؤون الرواية العربية، على الرغم من 

ّ
الالفت أن بعض كت

رين العرب، وربما كان الشعر العربي وحده قد 
ّ
االحتفاء بها، وال كتابات املفك

نجا من حالة التجاهل بسبب وجــود تــراث شعري عربي ممتّد في التاريخ. 
بل إن عدوى هذا التصريح حاضرة في أذهان الكثير من القّراء العرب. وربما 
أرقــام  أن  إلــى  املكتبات واملــعــارض تشير  الكتب فــي  تــكــون إحــصــائــيــات بيع 
مبيعات الــروايــة املــتــرجــمــة، مــن أي لغة أو ثــقــافــة، حتى لــو كــانــت مــن جزيرة 

مجهولة في املحيط، أكثر من الرواية العربية.
قرأ الكتب العربية في 

ُ
ولكن األهم من هذا هو أنَّ من املمكن أن نتخّيل كيف ت

الحماسة  الرغم من  رئت، على 
ُ
إذا ما ق العربية،  الرواية  كافة املجاالت، ومنها 

الكاتب  على  متفّوقون  أنــهــم  الــقــّراء  جميع  يشعر   
ً
أوال لحضورها:  الــظــاهــرة 

العربي والروائي العربي، وسوف يمنحهم هذا التفوق شعورًا بالعظمة ينعكس 
اد فهم ممتنعون في الغالب 

ّ
في ما بعد على عالقتهم بالرواية عمومًا، أّما النق

عن قول النقد، أو توجيه القراءات، وتؤّدي هذه املشاعر واملواقف في ما بعد 
اد اكتشاف العيوب واألخطاء، ال إظهار الجمال 

ّ
إلى أن تكون مهام القّراء والنق

في اللغة أو البناء الفني أو الشخصيات.
املترجم كي  الكتاب  لنشر  بــات مضطّرًا  إنــه  وقــد سمعُت ناشرًا شابًا يقول 
، واألمر 

ً
أوال العربي  الكتاب  التي تنشر  لــداره  املــادي  الدعم  يقّدم  أن  يستطيع 

ليس بيده، وقد قّدم له سوق الكتب الدليل، إذ بيعت نسخ الرواية املترجمة التي 
ى االهتمام 

ّ
ه أن الروايات التي تلق

ُّ
د هذا كل

ّ
باع كتبه العربية. يؤك

ُ
نشرها قبل أن ت

هي تلك التي تفوز بالجوائز، وخاصة تلك التي توصف بالعاملية.

عقدة الخواجة

استعادة

فعاليات

ــرى. وكــمــا يــشــرح رشــدي  لــغــة وحــســاســيــة أخــ
في »أوطــان الخيال« )كتاب صدر عام 1991( 
في  تــأتــي   )Translation( الــتــرجــمــة  كلمة  فـــإن 
أن تحمل  الالتينية، وتعني  اللغة  األصــل من 
شيئًا لتعبر به، وفقًا لرشدي »بما أننا ُحِملنا 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، فنحن املــحــمــولــون. 
ومـــن املــفــتــرض عــــادة أن يــضــيــع شـــيء مــا في 
رحلة الحمل والعبور هــذه؛ غير أني متمسك 

وبعناد بأن شيئًا ما ُيكتسب أيضًا«.
بهذا املعنى، من َحمل املرء لنفسه من لغة إلى 
لغة، من معتقد إلــى آخــر، من فكرة إلــى فكرة، 
ل  فإنه ُيحمل/ يعبر/ يترجم، وإن شئت يتحوَّ
إلى شيء أكثر من نفسه، وربما شيء آخر غير 

نفسه.
جــمــيــع الــهــنــدوس، بــهــذا املــعــنــى هــم جـــزء من 
املسلمني، وجميع املسلمني جزء من الهندوس. 
وإنكار ذلك هو خلق لذات منقوصة منقطعة 
أن  وإمكانية  الثقافي  تاريخها  عــن  ومــشــّردة 
 عــابــرًا 

ً
تــكــون االثــنــني فــي وقـــت واحــــد، حــامــال

دائمًا لذاتك بحيث تكونها من خالل أن تكون 
اآلخــــر أيــضــًا بــيــنــمــا تــفــعــل ذلــــك. هـــذا اإلنــكــار 
هــو مــســار الــكــثــيــر مــن الــعــنــف واالنــقــســام في 

لقد  ــه.  تــدهــور روحـ ب 
ّ
عليها، وبــالــتــالــي تجن

استخلص ثــورتــه مــن فلسفة وحــدة الوجود 
)الوحدة في التنّوع(. حتى عندما كان ينظر 
والفرح والحزن، والحركة  الخير والشر،  إلى 
والــراحــة، وأي أضــداد في مواجهة، وقــال إنه 
ــــل مـــظـــاهـــرهـــا بــاعــتــبــارهــا  يــفــهــم الـــحـــيـــاة وكـ
وحــدة. في هذه الفوضى، يظهر اإلنسان في 
يقول:  األكثر روعــة.  الــوجــود  باعتباره  نظره 
كلها  الفوضى  هــذه  الحياة،  بهاء  إلــى  »انظر 
بسببنا، ومن خلف هذه الستارة املغبّرة التي 

اسمها إنسان، تلتمع نهاية العالم«. 
لهذا أحــّب غالب هــذا اإلنــســان. ألن قلبه كان 
يــتــحــّرك بــشــكــل دائــــم مـــع الــحــمــاس والــرغــبــة 
والــعــاطــفــة واألمــــل. وكــلــمــا كـــان مــحــاصــرًا في 
غضب الحزن واألســى والفشل وســوء الحظ، 
ـــى فـــي الــبــيــت شــــيء ســوف 

ّ
ــقـــول: »تـــبـــق كــــان يـ

ا 
ّ
يدمره حزنك، ذلك التوق إلى بنائه، الذي كن

نملكه يومًا، موجود بالفعل«.
والرغبة في تزيني  اء نفسه، 

ّ
البن الشوق  هــذا 

الــحــيــاة وصــنــعــهــا، والــتــمــلــمــل الـــدائـــم، واأللـــم 
املستمر نفسه من الروح، بالنسبة إلى غالب 
هــو أثــمــن رأســمــال يملكه اإلنــســان. إن القلب 
الــذي ال يمتلك هذا التململ والنزق، والــروح 
الــحــيــاة، هي  بتحويل  لها شغف  ليس  الــتــي 

كما يقول غالب، ناقصة وبغيضة. 
)كاتب باكستاني(

م من املترجمني 
ّ
املجتمع الهندي. يجب أن نتعل

نتعلم من  ِشــكــوه وغــالــب،  دارا  مني، مثل 
ّ
املعل

نحن.
مــا لــم يــكــن يــعــجــب ســلــطــان املــغــول أوركــزيــب 
شــكــوه  دارا  )كـــــــان  شــــكــــوه  دارا  شــقــيــقــه  فــــي 
ــًا مــــن الــهــنــديــة  ــمـ ــتـــرجـ مــهــتــمــًا بـــالـــثـــقـــافـــة ومـ
والــســنــســكــريــتــيــة إلــــى الـــفـــارســـيـــة، وقــــد قتله 
ــزاع عــلــى الــحــكــم(، هــذه  أوركـــزيـــب الحــقــًا فــي نـ
الرغبة في التحّرك من لسان إلى لسان، سعيًا 
إلى اإلله، سعيًا إلى اللغة، من خالل الترجمة/ 

العبور.
فـــي مــقــدمــة لــبــرنــامــج جــاجــيــت ســيــنــغ حــول 
غــالــب، قــالــت الــشــاعــرة الــراحــلــة نــيــدا فاضلي: 
ــاة  ــيـ ــة الــــديــــن والـــحـ ــلـ ــئـ ــالــــب أسـ ــرح غــ ــ ــقــــد طــ »لــ
واملجتمع والــذات«. وطــرح األسئلة هو فعليًا 
الذاتي  الرضا  - بيت  البيت  شكل من مغادرة 
األحمق، بيت عبادة النفس كوثن - لكي تكون 
غالب،  نعتنق شعر  الــعــالــم. نحن جميعًا  فــي 
وبفعل ذلك، نحن أيضًا نصنع خيرًا بأنفسنا 
بـــطـــرح أســئــلــة عــنــهــا، وعــــن الــــديــــن، والــحــالــة 
الراهنة ملجتمعنا والعالم. كانت أسئلة غالب 
مليئة باملفارقات والسخرية والتعجب. وهذا 

 مـــعـــي كــمــعــجــب 
ّ

مــظــهــر شـــعـــري مــهــيــمــن ظـــــل
بــقــصــائــده، ووجــــد مــكــانــه فــي هـــذه القصيدة 

التي كتبتها وأقدمها هنا كتحية:

لم يعد ذلك زقاق من متع ال تنتهي، 
لم يعد من اثنني يماطالن في لعبة النرد، 

لم تعد القدم تتوقف 
وتقود الفكرة إلى البيت،

لم يعد من إلهام يحّول الكلمات إلى طائرات 
ورقية. 

باليماران ليس إال مجرى مزدحم
 من األحذية املعلقة للبيع. 

)شاعر وكاتب هندي، وصاحب املجموعة 
الشعرية »ضريح غالب«: ترجمة عن اإلنكليزية: 
نوال العلي(

إطاللة
تصويب

المدينة تحية إلى الرفيق غالب مهرجان  من  والثاثين  السابعة  الــدورة  فعاليات  اليوم،  مساء  تنطلق، 
في مدينة الثقافة بتونس العاصمة، وتتواصل حتى 31 من الشهر الجاري. ُتفتتح 
عروضًا  وتتضّمن  )الصورة(،  الصرارفي  أمينة  للموسيقية  »للّا«  بعرض  التظاهرة 

لـ»فرقة فتحي زغندة«، ورياض البوراوي، وراغب ورغلي، والزين حداد.

حتى 18 من الشهر الجاري، يتواصل في »المتحف الوطني العمومي أحمد زبانة« 
بمدينة وهران الجزائرية معرض الشواهد البونيقية من خالل المجموعات األثرية، 
الذي افتتح األحد الماضي. يضّم المعرض قرابة ثاثين مجموعة أثرية تعود إلى 

الفترة الفينيقية في الجزائر، والتي امتّدت حتى القرن الثاني قبل المياد.

موجات جديدة: محمد المليحي ومدرسة الدار البيضاء للفنون عنوان المعرض 
الذي افتتح في »موزاييك رومز« بلندن منتصف الشهر الماضي ويتواصل حتى الثاني 
الذي   )1936( المغربي  للفنان  أعماًال  المعرض  يضّم  المقبل.  الشهر  من  والعشرين 
التي  الموجة  فكرة  ومنها  اإلسامي،  والتراث  المعمارية  بالهندسة  أعماله  تأثرت 

عبّرت عن إمكانيات جديدة للحداثة الفنية في المشهد المغربي.

يُعرض، عند الثامنة من مساء بعد غٍد األحد، فيلم ال أحد هناك - الزرافة )2018( من 
تأليف وإخراج أحمد مجدي. يتناول العمل شوارع مدينة خالية سوى من أشباحها، 
حيث يضطر البطل لمساعدة فتاة ال يعرفها قبل أن يتورّط مع مجموعة أشخاص 

لكشف سر زرافة في حديقة الحيوان، في إسقاطات متعّددة على الواقع.
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صورة فوتوغرافية 
لغالب في منزله 

بدلهي والذي 
تحّول اليوم إلى 

مركز ثقافي 
)كايان شاكرافورتي(

زيارة غالب
نجوان درويش

 بلدٍة؟ وما تبتغي؟
ِّ

- ما أنَت في كل
 من 

ً
ريد سوى حصتي كاملة

ُ
- ال أ

النسيان 
أن أبقى العابر دومًا 

واملسافَر، 
أما الغايات والُبغيات

فقد تركتها لكم.
■ ■ ■

 وفقراء 
ٌ
طغاة

رونَك بالتساوي
ّ
يتذك

والعالم نهٌر أسماكه القصائد.

َسها 
ْ
ف

َ
ن حَسُب 

َ
ت  

ٌ
نجمة فــق 

ُ
األ هذا 

 
ُ

 تتجّمل
ً
شجرة

ــْن رغــبــة  ــ ـــهـــا تــرتــعــش ِمـ
ُ
وأغـــصـــان

العناق
من قال لك أن لألشجار جميِعها 

 عذارًى خالدات؟
َ

َحفيف

 وفقراء 
ٌ
طغاة

ينسونك بالتساوي
والعالم نهٌر ضاع في خاتم.

■ ■ ■

َسِد 
َ
َسْمَت له حّصة األ

َ
من ق

ِمْن شقاء العرب؛
أأعجبتك كتفاه لتحّملها 

ــد  ــذا الــشــقــاء الــصــامــت فـــي أوابـ هـ
املغول؟

شقاؤهم الذي - وأنت تخِلقه -
ــك 

ُ
نــســيــَت فــيــه قــصــائــَد هــي وآيــات

فرسا ِرهان. 
■ ■ ■

الذهب  فــٍم من  الشقاُء يبحث عن 
يه 

ّ
ُيغن

 من تراب 
ٌ
وأنا فمي حفنة

لو أنها فقط تمطر هذا الصباح 
لو أن فمي يذوب في حدائق دلهي 

الفانية 
 

َ
التي قد تكوُن - ال غيَرها - حدائق

األبدية. 

ضريح غالب 
في منطقة 
»نظام الدين« 
في دلهي

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


