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قصائد

ّ
اوجين غيللفيك  :األنصاب الحجرية
(*)

ترجمة محمد علي اليوسفي

َْ َ ْ
«ال ُم ْستذ ِئ ُب»
نقش لمجهول
يعود إلى القرن
18

مان راي :تحية إلى لوتريامون ()1933

ترجمة

ألعاب سريالية
ترجمة خالد الشبيهي
 .1أنتونان أرتو وأندريه بروتون:
أ :هـ ــل ال زال ـ ــت ل ـل ـس ــوري ــال ـي ــة نـفــس
األه ـم ـي ــة ف ــي نـ ـظ ــام ح ـيــات ـنــا أو فــي
فوضاها؟
ب :إن ـه ــا ال ــوح ــل الـ ــذي ال ت ــدخ ــل في
تركيبه سوى األزهار.
أ :كم مرة تعتقد أنك ستحب؟
ب :ج ـنــدي فــي كــابـيـنــة ح ــراس ــة .هــذا
ال ـج ـن ــدي وح ـي ــد .يـنـظــر إلـ ــى ص ــورة
ف ــوت ــوغ ــرافـ ـي ــة أخـ ــرج ـ ـهـ ــا ل ـل ـت ــو مــن
محفظة نقوده.
أ :هـ ــل لـ ـلـ ـم ــوت أهـ ـمـ ـي ــة فـ ــي ت ـكــويــن
حياتك؟
ب :لقد حان وقت النوم.
أ :ما هو الحب الخالد؟
ب :الفقر ليس عيبًا.
أ :ليل أو هاوية؟
ب :ظل
أ :ما أكثر ما يقززك في الحب؟
ب :أنت ،صديقي العزيز ،وأنا.
¶¶¶

 .2أندريه بروتون وبول إيلوار:
إيلوار :ما الجيش؟

(*)

بروتون :نصف جندي.
بروتون :ما العقل؟
إيلوار :غيمة أكلتها السماء.
ماذا ترتدي تحت مالبسك كلها؟
الطائر القيثارة.
¶¶¶

 .3أن ــدري ــه ب ــروت ــون وألــبــرتــو
جياكوميتي:
ج :ما البنفسجي؟
ب :إنه ذبابة مضاعفة.
ب :ما الفن؟
ج :إنه محارة بيضاء في حوض ماء.
ب :ما هو رأسك؟
ج :إنه بروز النهدين.
ب :ما هو مرسمك؟
ج :إنه قدمان صغيرتان تمشيان.
¶¶¶

 .4أنــدريــه بــروتــون وبنجمان
بيريه:
بيريه :ما الشباب؟
بروتون :إنه محتال.
بيريه :ما التحليل النفسي؟
بروتون :إنه كاسطور وبولوكس (.)1
بيريه :ما االشتراكية في بلد واحد؟
بروتون :إنها عربة وقعت في مطب.
بيريه :ما العمل؟
بـ ــروتـ ــون :إنـ ــه إعـ ـ ــدام ل ــوي ــس ال ــراب ــع

عشر.
بـ ــروتـ ــون :م ـ ــاذا ي ـم ـكــن أن ت ـق ــول عن
حدود اآلن؟
الحياة إلى
ُ
بيريه :إنها ُج ْرذ قبو.
بروتون :ماذا كنت تود أن تكون؟
بيريه :فراشة ليلية في عز الظهر.
بروتون :ما هو أوبو Ubu؟
بيريه :إنه فوضى.
بروتون :ما املجتمع؟
بيريه :إنه عفن.
¶¶¶

 .5بنجمان بيريه يجيب على
أسئلة اندريه بروتون:
أ .ب :من هو القاضي؟
ب .ب :أزعر ،سافل ،وغد.
أ .ب :ما املساواة؟
ب .ب :تراتبية كغيرها.
أ .ب :ما األخوة؟
ب .ب :ربما حبة بصل.
أ .ب :ما االغتصاب؟
ب .ب :إنه حب السرعة.
أ .ب :ملـ ـ ــاذا ت ـن ـبــح الـ ـك ــاب ف ــي وج ــه
القمر؟
َ َ
ب .ب :ألن ِم ْدخنات املعامل حمراء.
أ .ب :ما الخدمة العسكرية؟
ب .ب :ص ــوت ح ــذاء عـسـكــري يسقط
متدحرجًا على الساللم.
أ.ب :ما هو سيالن الدم؟
ب .ب :أخرس .شطب على هذا السؤال

الكريه.
أ .ب :ما السهم؟
ب .ب :إنه حرف  Iالذي فقد نقطته
أ .ب :مــا الــذي يتخفى فــي قعر كأس
شراب كحول املندرين؟
أ .ب :أنف يهودي.
أ .ب :من يكون بودلير؟
ب .ب :جندي احتالل ال يعرف القراءة
والكتابة وال يأكل سوى األعشاب.
أ .ب :ما الوجود؟
ب .ب :عربة يدوية لألشغال مقلوبة
فــي نهاية عـمــرهــا ،تفسد فــي ساحة
عمومية بجانب حصان مبقور.
أ .ب :ما الشيطان؟
ب .ب :إنه رحلة حول العالم بعكازتني.
أ .ب :ما الرضيع؟
ب .ب :عـ ـج ــوز م ـل ـت ــح ي ـت ـم ـت ــم ،ي ـقــرأ
ً
مسلسال في جريدة صدى باريس.
¶¶¶

 .6سوزان موزار ( )2تجيب على
أسئلة اندريه بروتون:
ب :ما القبلة؟
م :هذيان ،انقالب مركب.
ب :ما النهار؟
ٌ
م :ام ـ ـ ــرأة ت ـس ـبــح ع ــاري ــة ع ـنــد حـلــول
الظالم.
ب :ما الحرية؟
م :عدد من النقط املتعددة األلوان في
حدقة العني.

ب :ما النشوة؟
م :إنها بقعة زيت في جدول.
ب :ما العيون؟
م :حارس ليلي في مصنع للعطور.
ب :ما القمر؟
م :صانع زجاج عجيب.
ب :ما السرير؟
م :م ــروح ــة ي ــدوي ــة ف ـت ـحــت ب ـســرعــة،
حفيف جناح طائر
ب :ما االنتحار؟
م :رنات متعددة مدوية.
ب :ما الغياب؟
م :ماء هادئ ،صاف ،مرآة متحركة.
¶¶¶
 .7استطالع حــول املعرفة الالعقلية
بخصوص املترو
(أس ـئ ـل ــة وأجـ ــوبـ ــة ب ـن ـج ـمــان ب ـيــريــه:
حالة استثنائية ،بحيث يتعلق األمر
بلعبة ف ــردي ــة .فـقــد ك ــان بـيــريــه يريد
أن يقترحها بال شك كلعبة جماعية
وكمقاربة سوريالية للمترو)
 - .1كيف تتم إضاءة املترو؟ -بديدان
تلمع.
 - 2ب ـم ــاذا يـمـكــن اس ـت ـب ــدال األبـ ــواب
األوتوماتيكية؟  -بمروحات يدوية.
 - 3كـيــف ال ـنــزول إل ــى امل ـتــرو؟  -فــوق
مزلجة متزحلقني على األرداف.
 - 4م ــاذا علينا أن نــرى فــي األنـفــاق؟
 ال ـس ــراب ،وشــاطــئ الـبـحــر وفـتـيــاتجميالت تحت أشعة الشمس.
- 5كيف يمكن تحسني أداء العاملني؟

 بـتـقـطـيـعـهــم إل ــى ق ـطــع دق ـي ـقــة ج ـدًاب ـح ـيــث ي ـم ـكــن ل ـف ــرد واح ـ ــد أن يـقــوم
بالخدمات في كل املحطات.
 - 6مــاذا على اآلالت الخارمة ( )3أن
تـقــوم بـمــده؟  -ال ــرأس حتى يقطعها
املسافرون.
 - 7بـمــاذا يمكن تعويض الـتــذاكــر؟ -
ب ــوردة مـهــداة عند ال ـخــروج تقدمها
امرأة جميلة تبتسم.
- 8ماذا ينقص املقصورات؟  -مسابح
يمكن االستحمام فيها.
 - 9بماذا سيشغل املسافرون أنفسهم
في انتظار القطارات؟  -بالعراك فيما
بـيـنـهــم ح ـتــى ال ي ـب ـقــى م ـن ـهــم ســوى
واحد.
 – 10م ــا ه ــو ال ـش ـكــل الـ ــذي ي ـجــب أن
يتخذه اإلشهار حتى يتم السماح به
في املترو؟  -على شكل لوحات حية
وللعطور فقط.
 - 11ماذا سيعرض الباعة املتجولون
للبيع؟  -فيلة.
 – 12مــا هــي الــوجـهــة الـتــي ال يمكن
على منت املترو؟  -حيث
الذهاب إليها ْ َ
يصطاد سمك الق ِّد.
 - 13كيف يجب اإلشــارة للمسارات؟
 بـثـعــابــن ،وعـنــد كــل محطة بطائرمختلف يرفرف بجناحيه عندما يتم
الضغط على الزر.
 - 14بـمــاذا يجب تصنيع الـسـكــك؟ -
بريش النعام.
 - 15فــي أي حــالــة يـمـكــن لـلـمـتــرو أن

ي ـخ ــرج م ــن األرض؟  -ع ـنــدمــا تــأكــل
التينة الحمار.
 - 16م ــاذا علينا أن نفعل فــي املترو
خ ـ ـ ــارج سـ ــاعـ ــات الـ ـعـ ـم ــل؟  -ال ـص ـيــد
بمطاردة الكالب
 – 17مــا هــي ال ـقــوة امل ـحــركــة؟  -فتاة
صغيرة تنفخ في آلة الترومبيت.
 – 18م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــي ف ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة امل ـ ـح ـ ـطـ ــات
املـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــورة؟  -ت ـص ـل ــح ك ـص ـه ــاري ــج
زجاجية لألسماك.
 - 19مـ ــاذا يـمـكــن أن نـنـقــل بــواسـطــة
املترو؟  -مفككات البراغي.
 - 20متى صنع املترو ومن قام بذلك؟
السيد بوليتان يــوم نفذ اإلع ــدام في
حق لويس الرابع عشر ولتخليد هذه
الذكرى.

كان ال ّ
بد من وجود هذا البحر،
في هذا الخليج الصغير ،حيث يرتاح،
َّ
ويتأمل ذاته،
يتساءل
حول ّ الحركة،
ويجذف باتجاهنا.
¶¶¶
نحن ثبات في حركة،
نجتاز َّ
الديمومة.
¶¶¶
نحن ّ
الديمومة
ّ
توق ْ
فت
كي ترى ذاتها ّ
تمر.
¶¶¶
نحن مجبولونّ
من صيحات النوارس
ْ
وصلت من أقاصي العالم،
وقد
ْ
مت َع َبة.
¶¶¶
ّ
كنا في املاضي
شيئًا ما ذا أهمية،
َ
وحك ْمنا.
¶¶¶
ّ
كنا املوسيقى
في هذه األراضي البور
التي النهاية لها.
¶¶¶
نحن احتجاج
على الفضاء الفارغ.
ُ
نحن ثمرة
َ
حاج ِتنا إلى اللمس.
والحاجة إلى االنتصاب.
نحن صرخة
ّ
ضد ّ
الصرخة
ّ
التي نجسدها.
¶¶¶
منغرسون هنا
ّ
ضد التأرجح،
ّ
ضد املد والجزر
ضد الريح.
¶¶¶
البحر-أين هو؟-
يأتي إلينا
على هيئة مطر.
كي ْ
يج َلدنا
كي يغسلنا ؟
ال لشيء
إال لكي ِّ
يحيينا؟
ّ
ويغذي ُبهاق ّ
الصخر الذي يعلونا؟
¶¶¶
ُّ
نلتف على أنفسنا
ننسحب إلى ذواتنا
ومع ذلك نرى
من دون أن نفتقر إلى الشفقة،

َّ
كل ما يأتي
حولنا
وال يدوم:
هذه الغيوم ،هذه األعشاب
وهؤالء البشر.
¶¶¶
رأينا منهم
َّ
الراكعني
كما تركع الشمس
للمساء ّ
كما لو كنا نحن
الذين ّ
نحرضهم على ذلك،
ّ
كما لو أن املغيب
أضفى علينا قداسة،
حتى نشهد أمامه.
¶¶¶
لسنا جيشًا سائرًا نحو العدالة.
بل باتجاه توازن صعب
في نصف دائرة

* ولــد الـشــاعــر الفرنسي اوج ــن غيللفيك في
َ
مدينة كــرنــك مــن مقاطعة بــروتــانــي الفرنسية
سنة  .1907درس الرياضيات واالقتصاد وعمل
ْ
وزارتي املالية واالقتصاد منذ  .1926تقاعد
في
سنة  1967من عمله وكان في منصب مفتش
في االقتصاد القومي .ناصر الشيوعيني منذ
الحرب األهلية اإلسبانية وانتسب إلــى الحزب
الشيوعي الفرنسي أثناء الحرب العاملية الثانية.
ّ
ب ــدأ بــالـنـشــر م ـت ــأخ ـرًا ف ــأص ــدر أول مـجـمــوعــة
شعرية سنة  .1942من أعماله« :كرنك»« ،الربح»،
«املدينة»« ،الــدائــرة»« ،إحــدى وثالثون سونيتا»،
ّ
إلخ ...توفي اوجني غيللفيك سنة .1997
يوكي سيلي ـــ «البحر الذي ال نراه» ()2016

سرد

َ
خوليو كورتاثار :لعبة الحجلة (مقتطف)
ترجمة أسامة أسعد

* مقتطفات مــن ك ـتــاب «ره ــان ــات /ألـعــاب
ســريــالـيــة» ،جمعها ج ــورج صـبــاغ ـ ـ «دار
جان ميشال بالس» ،باريس٢٠٠٤ ،
( )1الشخصيتان األسطوريتان Castor
 et Poluxمن أبناء زوس وهما رمز اآللهة
التوأم.
( )2ن ــان ــة ف ــوت ــوغ ــراف ـي ــة وم ــوم ــس ،ول ــدت
سنة  ،1900اكتشفها إيمانويل بيرل في
ماخور فقدمها للجماعة السوريالية .كانت
لها عالقة عاطفية بعراب السوريالية.
َ
( )3آالت ِلخ ْر ِم التذاكر في املترو من طرف
عمال مراقبة الخطوط.

ّ
مع حجر مسطح
حيث يمكن للدم أن يهرق.
¶¶¶
نذهب
إلى حيث نذهب
عندما نصل.

جاك غيربر ــ «القبلة» (أكريليك على لوح ـــ  94 × 116.8سنتم ـ )2019

شفتيكُ ،
ُ
بإصبع طرف
أملس
أملس
ِ
ٍ
شـفـتـيـ ِـك ،أرسـ ـ ُـم ف ـمـ ِـك كـمــا ل ــو أنــه
ي ــول ـ ُـد م ــن يـ ــدي ،ك ـمــا ل ــو أن ــه كــان
َ
يفت ُّر للمرة األول ــى ،ويكفيني أن
أغ ـم ــض ع ـي ـنـ َّـي ألم ـح ــو ك ــل شــيء
وأبدأ من جديد.
في كل مر ٍة ِأل ُد الفم الذي أشتهي،
ال ـفــم ال ــذي تـخـتــاره ي ــدي مــن بني
وجهك،
كل األفــواه ،وترسمه على
ِ
الـفــم ال ــذي أخ ـتــاره بـحــريــة كاملة
وجهك ،والذي
ألرسمه بيدي على
ِ
بمحض صدفةٍ ال أريد أن أفهمها،
ي ـت ـط ــاب ــق ت ـم ــام ــا مـ ــع ف ـم ــك الـ ــذي
يبتسم تـحــت ال ـفــم ال ــذي ترسمه
يدي.
تنظرين إل ـ َّـي ،تنظرين عــن كثب،
تـقـتــربــن أك ـث ــر فــأك ـثــر وتـنـظــريــن
ُ
َّ
تكبر
إلي ،نلعب لعبة السيكلوب،

عيوننا ،تتصل ،تتطابق ،وينظر
الـسـيـكـلــوبــان الــواحــد إل ــى اآلخ ــر،
تـخـتـلــط أنـفــاسـهـمــا ،يـلـتـقــي الـفــم
ّ
املفترة،
بالفم ،يكابدان بشفاههما
ب ــال ـك ــاد ي ـض ـغ ـطــان ال ـل ـس ــان على
األس ـنــان ،يلعبان فــي حديقتهما
حيث يــذهــب ويـجــيء ه ــواء ثقيل
في صمت وعطر قديمني .تغوص
ـرك ،ت ــداع ــب بـبــطء
يـ ــداي ف ــي شـ ـع ـ ِ
شعرك ،بينما نتبادل القبل
أعماق
ِ
كما لو كانت األزهــار أو األسماك
تمأل فمك وفـمــي ،بحركات َّ
حية،
َّ
برائحة عميقة ،وإذا عض أحدنا
اآلخـ ــر ،ف ــاألل ــم ع ــذب ،وإذا غرقنا
في أنفاسنا املختلطة غرقًا رهيبًا
خاطفًا ،فهذا املوت الفوري جميل.
ّ
وال ريـ ــق إل ريـ ــق واح ـ ــد ومـ ــذاق
فاكهة ناضجة واحــد ،وأشعر بك
تــرتـجـفــن مـثــل قـمــر عـلــى صفحة
املاء.

