
ــا عبر  ــانـ ــيـ عــبــر قــــــراءة تـــراثـــه املـــعـــرفـــّي، وأحـ
مــســالــك نـــائـــيـــة، مــثــل املــاســونــيــة والــفــلــســفــة 
الــلــتــْن تــحــمــان فـــي طــّيــاتــهــمــا عــنــاصــَر من 
سمح 

َ
ت مّما  ها 

ُ
الغنوصّية، وَبعض العرفانية 

به التأويات الباطنية للقرآن. وابتدأ َمسيرة 
ــصــوص الــقــديــمــة، ال سيما ذات 

ّ
مــعــاشــرة الــن

ــا أتــقــن مفاتيح الــضــاد،  ـ
ّ
الــطــابــع الـــرمـــزي. ومل

رًا 
ّ
َعــربــي متأث ابــن  أكــّب على ترجمة كتابات 

ــحــّبــة وإشــعــاع 
َ
ِبــــرؤى هـــذا الفيلسوف عــن امل

الروح وتعالي الوجدان.
ــحــاســبــة، 

ُ
ــر مـــســـار وظـــيـــفـــّي فـــي مــهــنــة امل ــ وإثـ

وهذا أيضا مّما أّهله إلى ماحظة املعادالت 
ــرآنـــي، وجــد  ــقـ األســـلـــوبـــّيـــة داخـــــل الــنــســيــج الـ
جه، 

ّ
فات  ،1981 العمل، سنة  من   

ً
عاطا نفسه 

الــلــغــوّي والــروحــي، إلــى ترجمة  بفضل زاده 
الكتب الــديــنــّيــة مــثــل: »رســالــة فــي اســم الله« 
البــن عــطــاء الــلــه اإلســكــنــدري )1260 - 1309( 
 
َّ
ــجــرة الــكــون« البــن عربي الــذي أظهر أن

َ
و»ش

م، في املنظور الصوفّي، شجرة متفّرعة 
َ
العال

شمل الكون بأسره. وهو ما قاده 
َ
األغصان ت

االقتصار  الكونّية وهــدم  املبادئ  إظهار  إلى 
على التعاليم الفرعية. كما أقبل غلوتون على 
الجرجاني،  ــريــف 

ّ
والــش ــرازي  الــ كتب  ترجمة 

رجم كتاَب »التعريفات« الذي جمع أهّم 
َ
وله ت

املفاهيم فــي ســائــر فــنــون املعرفة فــي زمــانــه. 
ــقــل 

َ
ــن

َ
ولـــم يــتــوقــف عـــن الــكــتــابــة والــتــرجــمــة، ف

 ،)1111  -  1054( الــغــزالــي  نـــصـــَوص  بــعــدهــا 
ــا مـــا فــيــهــا مـــن األصـــالـــة وإحـــيـــاء روح  ّديــ

َ
ُمــــؤ

العبادات في لسان فرنسّي ُمبن.
َم شطر القرآن عبر عمٍل لغوّي  ثم ما لبث أن يمَّ
طــريــف عــنــوانــه: »مــقــاربــة الــقــرآن عبر النحو 
واملفردات« )منشورات »الُبراق«، 2002(. وهو 
ف َعجيب في بابه، إذ أنجز، بالفرنسية، 

َّ
مؤل

رح معانيها 
َ

 لكلمات القرآن وش
ً
إعرابا كاما

 عــبــارة وكــلــمــة مقاباتها، 
ّ

واضــعــا تــحــت كـــل
ــحــوّيــا. وقــد 

َ
وذلـــك بــعــد تحليلها صــرفــّيــا ون

مي 
ّ
نال هذا الكتاب صــدًى واسعا لدى متعل

 حسب 
َ
ــــه صــيــغ

ّ
الــعــربــيــة مـــن الــفــرنــســيــن ألن

رح التي 
َّ

املقوالت البيداغوجية للَعرض والش
تعّودوا عليها.

، الــتــي 
ً
ــا وتـــرجـــمـــة ــ  هـــذه األعـــمـــال، َدرسـ

ّ
ولـــعـــل

ت أكثر من أربعة عقود، كانت بمثابة 
َ
استغرق

ــداد لـــخـــوض غـــمـــار تــرجــمــة مــعــانــي  ــعـ ــتـ االسـ
الترجمة منزعا  بتلك  زوع 

ّ
والن  ،

ً
كاما القرآن 

ــّدالالت وال  ف عند َحــرفــّيــة الــ
ّ
إشــارّيــا ال يتوق

ــامـــن، بـــل يـــغـــوص فـــي أصـــول  ظـــواهـــر املـــضـ
لُيدلل  القاصية  واإلشـــارات  العميقة  املعاني 
عــلــى مـــا فـــي »الـــكـــتـــاب« مـــن احــتــفــاٍء ِبـــالـــروح 
ــطــلــقــة. فـــكـــان في 

ُ
وانـــفـــتـــاح عــلــى الـــقـــداســـة امل

ــارات الــفــرنــســّيــة  ــبـ ــعـ اخـــتـــيـــاره لــلــمــفــردات والـ
املعاني  ب 

ّ
ويتعق ة 

ّ
الجاف الظواهر  يتحاشى 

 
ّ
 »الــلــه مــحــّبــة« وأن

ّ
ــظــهــر أن

ُ
الــســامــيــة الــتــي ت

القرآن جاء لهداية األرواح، ال لتطبيق صارٍم 
غفل عن أصل اإلنسان العالي، الذي 

َ
لقواعَد ت

ّرف »بنفخة الروح«.
ُ

ش
كما عادت هذه الترجمة إلى أصول مفردات 
رجمتها بنفس أسلوب الَوحي، مع 

َ
القرآن لت

م الُجمل 
ْ
ظ

َ
استخدام معجم إشارّي ومراعاة ن

ــّيــــة، يــــــراوح بــيــنــهــا َحــســب  الــفــعــلــّيــة واإلســــمــ
الــســيــاق وحــســب ورودهــــــا فـــي الــنــص. ومــن 

نجم الدين خلف اهلل

 مــوريــس غلوتون 
ُ

ــغــف
َ

هــل كــان ش
وراء  طفولته،  في  البيانو،  بعزف 
ــبــك  ــًعــــا، بــالــسَّ ــا يــــانــ ــ ـ ــاّبً ــ تـــعـــلـــقـــه، شـ
ــه؟ ُولــــــد هـــذا  الـــقـــرآنـــي وإيــــقــــاع الـــكـــلـــمـــات فـــيـ
الباحث الفرنسي عام 1926، من أٍب ماسونّي 
كـــان »مــرجــعــا« فــي »َمــحــفــل الــشــرق الكبير«، 
ــذا الــتــّيــار  ـــرب تــعــالــيــم هــ

ّ
وفــــي أحــضــانــه تـــش

الروحّي، من دون أن ينتمي إليه كبيرًا. وقد 
 يعزف 

َّ
ْيه على اإليقاع والتناغم وظل

َ
ى أذن ربَّ

حتى نهاية حياته سنة 2017، عن عمر قاَرَب 
التسعن سنة.

فــي سنة 1950، حــن كــان لــه مــن العمر أربــٌع 
دى إلى 

َ
وعشرون سنة، وبعد رحلة بحٍث، اهت

اإلسام من بّوابة التصّوف، بوصفه التعبير 
ــخــذًا من 

ّ
الـــّروحـــي عــن جــوهــر هـــذا الــديــن، ُمــت

لــه،  - 1974( شــيــخــا   1907( فــالــســان  مــيــشــال 
وهو مفّكر صوفي كان قد أسهم في تعريف 
ــات  ــ ــّيـ ــ ــــام وأدبـ ــاإلسـ ــ الـــجـــمـــهـــور الـــفـــرنـــســـي بـ
رجمة بعض كتب ابن َعربي 

َ
التصّوف عبر ت

لــه حــتــى وفــاتــه   وفــّيــا 
َّ

)1165 - 1240(، وظـــل
سنة 1974.

ــذا، يــنــتــمــي مـــوريـــس غــلــوتــون إلـــى فئة  ــكـ وهـ
اإلســام  اعتنقوا  الــذيــن  األوروبــيــن  ثقفن 

ُ
امل

باريس ـ العربي الجديد

فـــي فـــتـــرٍة مـــا ِمــــن تـــاريـــخ فــرنــســا، تــمــتــّد بن 
التعليم  شــهــادة  كــانــت  و1967،   1902 عــامــي 
واإلنـــســـانـــيـــات،  اآلداب  ــرغ  ــ فـ فــــي  ــانــــوي،  ــثــ الــ
تحمل اسَم »فلسفة«. بالنسبة إلى التاميذ، 
والنصوص  اللغات  كانت  ميهم، 

ّ
معل وكذلك 

ما  إلـــى  جميعها  تــفــضــي  والــفــنــون  واآلداب 
باعتبار  العلوم،  أّم  تسميتها  القدماء  اعتاد 
بـــآخـــر،  أو  بـــشـــكـــل  تـــخـــتـــصـــر،  الـــفـــلـــســـفـــة   

ّ
أن

ها 
ّ
أن أو  واإلنــســانــيــات،  اآلداب  مجمل حــقــول 

فــي هذه   
ّ
أن الــذي يجمعها. كما  األفــق  ل 

ّ
تمث

، إرضاًء 
ّ

التسمية، في أحد معانيها على األقل
الــبــلــد منبعا لفاسفة  بــكــون  فــرنــســي  لــفــخــٍر 
أضافوا ملستهم إلى مسيرة الفكرية البشرية، 
مــن ديــكــارت إلــى بــرغــســون، مـــرورًا بباسكال 

وديدرو وباشار وغيرهم.
التي لطاملا  هذه العاقة الخاصة بالفلسفة، 

من  جعلت  عليها،  بالحفاظ  فرنسا  اعتنت 
الثانوي  التعليم  مرحلة  فــي  ــاّدة  املــ تــدريــس 
أمرًا مقّدسا، ودفعت املسؤولن إلى فرضها، 
منذ عقود، حتى في مناهج التعليم الِعلمية. 
مــنــاهــج ال تــكــاد تــســتــقــّر، بــعــد عــقــد أو اثنن 
ــات تغيير  ــركـ ــن الــتــغــيــيــر، حــتــى تـــعـــرف حـ مـ
وإصــــــاح، ومــــن آخـــرهـــا مـــا أعــلــن عــنــه وزيـــر 
تغيير  من  أشهر،  عــّدة  قبل  الحالي،  التعليم 
رفق 

ُ
في شكل الشهادة وتوزيع فروعها. وقد أ

ل في 
ّ
التغيير إصــــاٌح جــديــد، يتمث هـــذا  مــع 

إدخــال أسماء جديدة على برنامج الفلسفة؛ 
أســـمـــاء فــاســفــة مــســلــمــن، أو شـــرقـــيـــن، أو 
ما كان لها 

ّ
فيلسوفات ــ وهي نقاط انتماٍء قل
وجوٌد في برامج التعليم السابقة.

مــن هـــذه األســـمـــاء الــجــديــدة، الــتــي قــد يقابل 
 أحد نصوصها بعد أسابيع 

ٌ
طالٌب أو طالبة

قليلة، أثناء امتحان الفلسفة، يمكن ِذكر ابن 
سينا، الـــذي ينضّم إلــى ابــن رشـــد، املــوجــود 
ــــفــــن الـــذيـــن 

ّ
ــــي قـــائـــمـــة املــــؤل ــــوات فـ ــنـ ــ مـــنـــذ سـ

يدرسهم طاب الشهادة الثانوية الفرنسيون 
الفلسفة. ومنهم أيضا موسى بن  في حّصة 
ميمون )1138 ــ 1204(، الذي كتب قسما كبيرًا 

ترجمة الكتاب بنَفس صـوفّي

مع تعديل مناهج 
الفلسفة في شهادة 

التعليم الثانوي في 
فرنسا، قد يجد طالٌب 
أنفسهم، بعد أسابيع، 

أمام نّصٍ البن سينا أو 
موسى بن ميمون

ينتمي المترجم الفرنسي 
موريس غلوتون )1926 ـ 
2017( إلى فئة المثقفين 
األوروبيين الذين اعتنقوا 

اإلسالم عبر قراءة تراثه 
المعرفّي. بعد ترجمات 

للرازي وابن عربي 
والغزالي والجرجاني 

وغيرهم، تصّدى لنقل 
معاني القرآن بروٍح 

جديدة تقطع 
مع سابقيه

انفتاح تعليمي على فلسفات اآلخرين

أترُك الّدم والمعنى على المائدة

موريس غلوتون  في نقل الُمطلق اإلسالمي إلى الفرنسية

قدم بالفرنسية إعرابًا 
كامًال لكلمات القرآن 

وشرح معانيها

تضّم قائمة األسماء 
الجديدة عددًا من 

الفيلسوفات الفرنسيات

عمله كمحاسب أّهله 
لمالحظة المعادالت 
األسلوبية في القرآن

غلوتون  موريس  ترجمة  تكن  لم  ربّما 
لكنّها  القرآني،  الخطاب  لحرفيّة  وفيّة 
العليا  المقاصد  لمجموع  وفيّة  ظلّت 
سعى  غلوتون  أّن  ذلك  يتضّمنها.  التي 
بروحانية  يليق  بما  ترجمته  إنطاق  إلى 
التي صيغت فيها  البيان  اإلسالم وجمالية 
األحــكــام  عــن  النظر  بقطع  تعاليمه، 
قيلت  التي  الفقهية  والتفريعات  الجزئية 
محدود.  لجمهور  محدوٍد  زمن  في 
والُمطلق  الكلّّي  عــن  غلوتون  بحَث 
نََفٍس  ذات  ترجمٌة  َوَوْحــَدهــا  الــعــام. 

صوفي كفيلة بإظهار هذا المطلق.

في المقاصد الُعليا

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

قصائد

فعاليات

رجَم اسَمْي الله، »الرحمن« 
َ
 غلوتون ت

ّ
ذلك، أن

و»الــرحــيــم«، الـــوارَدْيـــن فــي الــَبــســمــلــة، بشكٍل 
هب إليه أسافه، بمقابل: 

َ
يخالف تماما ما ذ

ــحــّبــة« وذلـــك بسبب مــا فــي كلمة 
َ
ـــشـــّع بــامل

ُ
»امل

ى 
ّ
واملحّبة، وحت الرأفة  »الرحمة« من معاني 

شيع في القلوب واألكوان.
َ
األمومة، التي ت

 كلمة »إيمان«، التي غالًبا 
َّ
ومن ذلك أيضا أن

 
ّ
من اشتغاالته الفلسفية باللغة العربية، لكن
استقباله في الغرب فصله، وما زال يفصله، 
ــذه الـــلـــغـــة والـــفـــضـــاء الــثــقــافــي  ــ تـــمـــامـــا عــــن هـ
العربي الذي عاش وأنتج من خاله فيه ابن 

ميمون.
ــّمــــت الـــتـــغـــيـــيـــرات فـــتـــح الــــبــــاب عــلــى  كـــمـــا ضــ
ر إليها 

َ
فلسفات الشرق األقصى، التي ال ُينظ

بعن الرضى في األجواء األكاديمية الفلسفية 
فــي فرنسا، والــتــي غالبا مــا تــرى فيها ُبعدًا 
روحيا أو أخاقويا ال يليق بالفلسفة كشغل 
ــذه األســــمــــاء الــشــرقــيــة  ــ فــــي املـــفـــاهـــيـــم. مــــن هـ
ق.   369( زي  ــوانـــغ  جـ الــصــيــنــي  الــفــيــلــســوف 
اسمه  كــتــاب يحمل  م(، صــاحــب  ق.   288 ـــ  ـ م. 
ويــعــّد ــــ مــع كتاب »داوديــجــيــنــغ« لـــ الوتــســو ــ 
مرجعا أساسيا وتأسيسيا للطاوّية، وكذلك 
عامي  )بــن  ناجارجونا  الهندي  الفيلسوف 
150 و250 للمياد تقريبا(، أحد أبرز وجوه 
البوذية الهندية. وال تقتصر قائمة الفاسفة 
واملــفــّكــريــن الــجــدد عــلــى فــاســفــة »غـــربـــاء« أو 
»أجانب«، إذ تضّم، من بن األسماء النسوية 
الفرنسية  الفيلسوفة  اســـم  تقترحها،  الــتــي 
سيمون فايل )1909ـ ـ 1943(، صاحبة »الشرط 
العّمالي« و»حول الِعلم«، واملفّكرة الفرنسية 
األخــــرى ســيــمــون دو بـــوفـــوار، املــعــروفــة لــدى 
القارئ العربي، إضافة إلى السويسرية جان 

هيرش )1910 ــ 2000(.

رجم بـ foi صارت، تحت قلمه الرشيق، 
َ
ت

ُ
ما ت

أقـــرب إلـــى مــعــانــي الــثــقــة والــصــدق والــحــفــاظ 
على األمــانــة التي أودعــهــا الله فــي اإلنــســان. 
ــذر »كــــفــــر«، الـــذي  ــعــلــه مـــع جــ

َ
ــا ف  مـ

ُ
ــن ــو عــ وهــ

ال يــســتــدعــي، فـــي تــرجــمــتــه، نــقــيــض اإليــمــان 
عمة والهروب من تحّمل 

ّ
الن فقط، بل ُجحود 

األمانة. نفس القرار الترجمي اتخذه مع كلمة 
»عذاب« )Châtiment( التي أّداها بكلمة تفيد 
الَعذاب من العذوبة وإرادة  »تــأديــب«، ملا في 

اإلصاح.
وقــــد مــّهــد لــتــرجــمــتــه بــمــقــّدمــٍة، تـــطـــّرق فيها 
ــّيــــة الـــــنـــــّص الــــقــــرآنــــي  ــى جــــمــــالــ ــ ــ ــاب إلـ ــهــ ــإســ بــ
وإشـــاراتـــه إلـــى الــحــقــائــق الــكــونــيــة، ومــدارهــا 
ــة والــــــرحــــــمــــــة، إلــــــــى جـــــانـــــب ُمــــلــــَحــــٍق  ــ ــّبـ ــ ــحـ ــ املـ
 
َ
موضوعي )thématique( استعرض فيه أبرز
املوضوعات واملحاور القرآنية ومرجعّياتها 
ـــَور. وقــد أقـــرَّ غــلــوتــون فيها  فــي اآليـــات والـــسُّ
ــَرة ســـنـــوات طــويــلــة من  ــمــ ــ

َ
 َعــمــلــه هــــذا ث

ّ
بـــــأن

وإشــاراتــه،  القرآني  النّص  في دالالت  التأّمل 
ه اتكأ 

ّ
والتدّبر في معانيه ومبانيه. كما أقرَّ أن

بن  ن 
َ
واز عــديــدة سابقة،  ترجمات  على  فيه 

 
ً
ضا

َ
َر األفضل، ف محاسنها ومساويها وتخيَّ

ــتــرجــمــن 
ُ
عــن االســتــعــانــة بــفــريــق عــمــل مــن امل

لوا له بعض الصعاب.
َّ
ل

َ
والجامعّين الذين ذ

ف على مجهود   أن يتعرَّ
ٌ

القارئ العربي حقيق
عقوٍد مضنية َبذلها هذا الباحث سعيا وراء 
ى للوعي وتربطه 

ّ
املعاني الروحّية التي تتجل

ه 
َ
ر حيات

َّ
باملطلق عبر قوة الخطاب. فقد سخ

ال لترجمة املعاني فــقــط، بــل إليــجــاد مــا كان 
التأويات  كثافة  في  ِمر 

ُ
غ راقيا،  رقيقا  منها 

أراد  السقيمة.  األفــهــام  بــل وظلمة  الــبــشــرّيــة، 
 ،

ّ
موريس غلوتون العودة إلى نورانية الحق

َبــراءة  الكتاب، ومعانقة  كما أشّعت من كام 
القول الرّباني حن كان كاًما ينقله جبريل 

إلى نبي اإلسام فيتلوه على ُمعاصريه.
أن  لنا   

ّ
يحق املحضة،  الفلسفية  الناحية  من 

الترجمات  هــذه  مثل  نتساءل عن مشروعية 
سقط على 

ُ
 حّريتها، وقد ت

َ
التي توّسع مجال

 أوجٍه ــ ما ليس فيه. 
ُ

النّص ــ مع أنه حّمال
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

ابن سينا في مدارس فرنسا

ملّوحًا بقميص ُقّد من جهتين

ضمن سلسلة السيمنارات التي يقيمها »المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات« 
عن بُعد، يتحّدث اليوم، بداية من الثانية عشرة والنصف ظهرًا )بتوقيت الدوحة(، 
بعنوان  ورقة  يقّدم  حيث  أمنكاي،  الكريم  عبد  السياسية  العلوم  في  الباحث 
شعبويّو السلطة في زمن الكورونا: بين اعتيادية التدابير وخصوصية الخطاب.

في كنيسة »فان كوكلبرغ« في بلجيكا، تعزف »فلهارمونية بروكسيل« )بقيادة 
فالمس رادياكور وبارت فان ريان(، بعد غٍد الجمعة »قّداس الموت« لموتسارت 
يأتي  التواصل االجتماعي.  الحفل عبر وسائل  بّث  الثامنة مساء، ويجري  بدءًا من 

هذا الحفل كتحيّة إلى أرواح الراحلين بفيروس كورونا منذ أكثر من عام. 

ينّظم  حاليًا،  التونسية  الثقافة  وزارة  تقيمه  الذي  التراث  شهر  فعاليات  ضمن 
علمية  ندوة  الغد  صباح  العاصمة  بتونس  مقرّه  في  للتراث  الوطني  المعهد 
منذ  تونس  في  األثرية  بالمواقع  االعتناء  سياسات  عن  فيها  المشاركون  يتحّدث 
انطلقت تظاهرة  األثرية.  المواقع  االستقالل من خالل دراسة وضعية عدد من 

»شهر التراث« في 18 من الشهر الجاري وتستمر حتى 18 من الشهر المقبل.

من  بدءًا  مينيو،  تاتيانا  الفن  تاريخ  في  الباحثة  تلقي  »كونفرانسيا«،  منّصة  عبر 
السادسة والنصف من مساء اليوم، بتوقيت باريس، محاضرة بعنوان كلود مونيه: 
تحرير فن الرسم. تقّدم مينيو السياقات الثقافية التي شهدت تبلور تجربة مونيه 

بين العقود الثالثة األخيرة من القرن الـ 19 إلى رحيله في 1926.

أمير حمد

ًسبحة الكهرمان
طواعية

بحباٍل في مفاصلك
كنَت تجّر سفينة عائلتَك

بن الجبال
تاركا الرّبان يرمي هياكل
األسماك ألطفالَك وامرأتك

على صخور امللح
كنَت تستعن بطيران السجادة

وقت قيام الليل
وبالنظر من كّوة العمات في دّكانَك

إلى قطعة أرٍض ريفّيٍة
ترّبي أحفادَك فيها بن الدجاجات

أنَت مقّيٌد اآلن إلى سريرَك
في غرفة الجلوس

منذ سقطْت ذاكرتَك
كحّبات الكهرمان تحت الحوافر

ال ينجو من لعناتَك الطارئة
سوى الحّبة األخيرة في السبحة العتيقة

سوى اسم زوجتك. 
■ ■ ■

موقد الجّدة
ٌجسدها منسوٌج من ألحفٍة

 صغيرة
ٌ
وأنا وسادة

ٍب
َ
نفخها النعاس بزغ

لم يغُد ريشا بعد
أو منقارًا بن الفخذين

ب عن الدود في الثمرات...
ّ
ينق

تخبز جسد املسيح في فرنها
حيث يتأكسد خالدًا الحديُد

ظ ببغاَء فمي سورة الحجرات
ِّ
حف

ُ
ت

ن
َ
فظ ساخن

ّ
فأبتلع الخبز والل

وأترك الدم واملعنى على املائدة
ليأكلهما عند العودة من الغروب

أبناؤها وأشباٌح من كبريت.
■ ■ ■

أّمي
تحمل مترًا في حقيبتها

كي تقيس لنا القمصان التي تناسبنا
 أبي بخاتم زفافها

ّ
تربط ظل

كي ال يضيع في ظال األشجار العالية
 صباٍح

ّ
تفرك املرآة كل

كي ال تفزعنا الكوابيس املتواشجة
نتشاجر معها

حن ترمي أحذيتنا الرياضّية القديمة
كي ال نركض كعادتنا إلى الوراء.

■ ■ ■

حروٌف في أبجديٍّة غامضة
يراقب الطفل غيوم األغنام
حروفا في أبجدّيٍة غامضة
 دهشته نوافذ البيت

ّ
تعض

تناوله الوالدة أجنحته املخّبأة
تفتح النافذة بيٍد تعّج بالخواتم

ق فوق األشكال
ّ
تشاهده يحل

يمنعه النباح من االقتراب أكثر

ما أحببتِك يوما
تك

ّ
أطارد قلبي في أزق

 جّدي
ّ

فأعثر عليه في بئر محل
يلهو برصاصاٍت رماها نّساكِك

حن فتحِت بخصلٍة حمراء
أبواب حجراتِك للغزاة. 

■ ■ ■

قطار القدس - يافا
ــاٍه كــانــت  ــيــ أقـــضـــي حـــاجـــتـــي فــــي دورة مــ

 ذات يوم
ً
ة

ّ
محط

أغسل يدّي محّدقا إلى القطار في الصورة 
قة على الحائط

ّ
املعل

 يحّكه الّصفير 
ٌ
سع اإلطار فيخرج دخان

ّ
يت

جاّرًا العربات خلفه
 
ً
أجلس قرب النافذة راميا في الهواء عملة

لم تصدر بعد
ـــغـــات الـــثـــاث 

ّ
ــّدس بـــالـــل ــقــ ــم املــ ــ يــطــيــر االســ

ــا نــــحــــو ثــــقــــب الــــــّرصــــــاصــــــة فــي  ــنــــجــــذبــ مــ
املنتصف

يــطــيــر الـــتـــاريـــخ مــحــفــورًا بـــن أبــجــدّيــتــن 
كتبان من جهة اليمن

ُ
ت

لك 
ُ
الف غــراب  زيــتــوٍن قطفها  أوراق  وتطير 

 بالرقص
ً
محكومة

حول البئر

تسقط الــدائــرة فــي يــدي دون أن أنظر أّي 
ني رمية النرد

ْ
اسٍم منحت

ــا يــــعــــّج بـــالـــجـــنـــود  ــاكـــسـ ــعـ ــح قـــــطـــــارًا مـ ــ ــ أملـ
املصابن

ة 
ّ
أكـــون مــْيــتــا وحــّيــا فــي الــوقــت ذاتـــه كقط

الفيزيائّي
ألــعــن اإلمــبــراطــورّيــات جميعها مــتــنــاواًل 

بندقّيتي العثمانّية
صــــاب بـــرصـــاٍص إنــكــلــيــزيٍّ وآخــــر يفوح 

ُ
أ

برائحة البرتقال
ــقــلــب فــيــه الــجــبــال 

ُ
أعــــود مــمــتــلــئــا بـــهـــواٍء ت
ينحُت بالرئتن نظراٍت

من امللح
جه نحو البحرــ 

ّ
ــــ فــي قــطــاٍر يت ثــّم أشــاهــد 

أحد األسماء وهو يسقط في اليد.
■ ■ ■

)شاعر من فلسطني. والقصائد من مجموعة 
»بحثُت عن مفاتيحهم في األقفال« التي فازت 
»جائزة القطان للكاتب الشاب« في دورتها  بـ
األخيرة وتصدر قريبًا عن »األهلية« في عّمان(

يتجّمد في الهواء غير مدرٍك خطأه

يغادر القطيع ببطء
غة قطع روٍث على التراب

ّ
يترك الل

جه نحوه األّم
ّ
تت

تنزله من الهواء بكلتا يديها
م الدرس

ّ
ه تعل

ّ
تطول قامتها ألن

يل
ّ
ينتظران هبوط الل

يشاهدان من النافذة أجنحته
تحترق على العشب.

■ ■ ■

قدس
ما أحببتِك يوما

تك
ّ
أطارد قلبي في أزق

قبل أن يعثر على الطريق الذي كان يؤّدي
إلى دمشق

 في املتاحف
ً
أطارده قبل أن يصل سّكة
فيخيط شرايينه بالدخان

 تثمل بالرمل في مرآتها
ٌ
أنِت مدينة

 تصنع من الغبش عتبتها
ٌ
مدينة

 تنفخ حجارتها في األبواق
ٌ
مدينة

كي ترشد الجنود
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مقطع من لوحة »الشيخ المعلّم يقرأ القرآن« لعثمان حمدي باي

تمثال ابن سينا في »نُْصب العلماء« الذي يجمعه بالبيروني والرازي وعمر خيّام، فيينا

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
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بول غيراغوسيان، زيت على قماش، 1987
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