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  صالح الرزوق: ترجمة و تقديم 

  
  :أهمهاو . في قصائد الشاعر األمريكي المعاصر فيليب تيرمان عدة خطوط

فهو ال يلتزم بشكل واحد في مجمل أعماله، و ينتقل من التحليل إلى الوصف، .  التجريب– ١
  .المجردةومن التشخيص إلى األفكار الذهنية 

، حيث يقدم لنا )كما في قصيدته أحجار السقف( الفنون البصرية و التشكيل والعمارة – ٢
  .انطباعات وخبرات نادرة تؤديها النخبة و يقوم المجتمع بإعادة تدوير استهالكها بشكل عام

ألعمال والشخصيات االعتبارية التي تركت بصمة في الوجدان ا وغالبا يستمد رصيده من – ٣
واإلشارة هنا للروتين (مثل كافكا و غيره من أبطال المحرقة غير النازية عام لألنتلجنسيا، ال

  ). عذابالوعصاب الواقع و آللة 
إن الوجوه التي يرسمها تيرمان في قصائده تنتمي في غالبيتها لضحايا الحياة الثقيلة والبطيئة 

. مصائر غامضة و ليست محددةالتي ال تستطيع أن تتقدم أو التي تفرض حصارا شائكا على 
حتى أن الشواهد التي يقدمها على هذا الميراث الدامي للبشرية تستند على رؤيته الخاصة 
 لمعنى العذاب واالضطهاد، ومن خالل معاناة غير مبررة، و ال ترافقها عقدة الذنب و الخطيئة 

ت من ميثولوجيا ال إنه يشرح خبرات شخصية نشأ:  أو كما تقول جيهان دوبرو.و ما إلى ذلك
تتبدل ، و تتحرك بين التاريخ و الحداثة ، و بين المفاهيم القديمة و الجديدة لتقريب المسافة  

  . التي تفصل بين األجيال
 من النقاط السابقة ، يمكن لنا أن نتعامل مع قصائد فيليب تيرمان و كأنها جبل باالنطالقو 

من المشقة في التفسير و التأويل ، كما هي الحال  لى نوعإالجليد العائم ، و الذي يحتاج منا 
  .مع معظم نصوص ما بعد الحداثة



  
  فرانز على شرفكلمات أخرية أو أزهار  -صديقي كافكا  – ١

Last Jottings or Flowers for Franz   My Kafka - 
 
  
   :بخصوص العناية باألزهار 

  .لماءمشذبة و مائلة ، و هكذا تشرب كمية أكبر من ااجعلها 
  .تخلص من األوراق

  عود الصليب ،
  .شديدة الحساسية           

يلكلل مكان البد  
  .تحت الشمسو ضعها 

  هل لديك وقت قصير ؟ 
   قليال من الماءعود الصليبإذا من فضلك رش على 

  و تأكد أنها ال تلمس
  .أرض اإلناء

  لذلك   
  .هي تفضل أن تكون في طبق

  .طائر كان في الغرفةال
  .ظر ألسبوع آخرسوف أنت

  .و ها أنا أحذر أن ال أسعل بوجهك
  .كم أبذل من جهد شاق لذلك السبب

  
  .التشذيب بذاته نوع من الغبطة 

  .هي طازجة و عذبة أكثر من الصباحكم يلك ، لانظر إلى ال
  و أنا مسموم جدا حتى أن جسمي
  .بالكاد يفهم معنى الفاكهة النقية

  .يلزمها عناية خاصةاألزهار المقصوصة 
   ،زهرة الحوضبرهن لي كيف أن 

  .ناصعة جدا و ال تنسجم مع غيرها



   القرمزي مستتر فعال ،الزعرورو 
 .و هو مرتبط بالظالم الحالك

  أين هو الربيع الذي ال يموت ؟
  .هذه أطباق رقيقة و خضراء

 .يلك األبيض حتى اليباسلو النحلة األخيرة تشرب من ال

  .ة ، و هكذا يمكنها أن تلمس األرضاقطع بزاوية حاد
  يا للبهجة ، الليلك ، يحتضر

  .و ها هو يشرب ، و يشرع باالنتباج
  .ذراعه و كل أطرافه مرهقة كأنه إنسان

  .و لكن ها هي الصورة كلها من غير حدود على اإلطالق
  
  

  مرثية – ٢
  

Elegy  
  

  اآلن و قد قررت 
  أن تنضم إلى الصمت ، أن تكون

  ا وصلت ،الريح التي منه
  أن تتابع حوارك المتأخر
  مع الضوء و أن تعيد الثقة

  –إلى عالقاتك مع الجوهري 
  اآلن و قد تراجعت

  إلى العزلة حيث بمقدورك
  –من جديد أن تكون تحقق ذاتك و شخصيتك  

  اآلن و قد تالشيت
  في الفضاء الخفيف ، حيث كل شيء

  يندفع مع التيار لينضم إلى كل األشياء األخرى ،
  أنت تنغمر في لغزك بالطريقةها 

  التي تجلس بها في ضوء النهار مثل 



  هرة ، و تحاصرك من كل طرف مجلدات كتبك ،
  و أنت في توحد مع عالقاتك السامية ،

  و ارتباطاتك العميقة ، و تدفع إلى الخلف
  الفوضى لفترة قصيرة ، هكذا يتسنى لك التعرف

  على الهدوء في الفوضى ، و الروح
   و اآلن ها أنت تغادر–في البدن 

  وحدك ، مع صوتك و أسطورتك ،
  و أعمالك الطيبة و معجزاتك ،
  ها أنت بأسلوبك تمرر تواترك

  من خاللنا ، و قدراتك على الشقاء
  و المحبة ، و جمالك الرائع
  و إشاراتك المستديرة ، مثل

  أية ريح حينما تمر من داخل أية زهرة
  بينما هي ، طوال الصيف ، و بالتدريج

  –تفلت من توقعاتنا الطويلة و تنتشر 
  .هذا هو صعودك المؤقت للعالم
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  .الترجمة بإذن من الشاعر و الناشر
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