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Piramidal پ��اميدال
ف�� اندر�س ه��ا

�دور نص ف�� اندر�س ه��ا حول تجر�ته الفر�دة و المدهشة مع اللغة العربية: فقد

درسها من دون أن �تقنها، و نطقها من دون أن �فهمها. و رغم أنه لم �تابع دراستها، فلم

��سها كلياً. �الفعل، �ستطيع ح�� اليوم كتا�ة و قراءة حروف لغة الضاد، لكنه ال �فهم

مع�� الكلمات ال�� �شكلها. �� ن��ٍة حساسة و ���حة، �ح�� ف�� مس��ته الخاصة كشاب

مكسي�� هاجر من �لدته الصغ��ة بويبال إ�� فر�سا، حيث التحق �كلية آداب اللغة

العربية �� جامعة مون�يلييه 3. و �� ال �فقد قدرته هذه ع�� قراءة و تفكيك حروف

األبجد�ة العربية، اعتمد كتا�ة لغته األم، اللغة االسبانية، �الحروف العربية. لم �كن

�عرف ف�� أن ما قام �ه من استعمال الحرف العر�� للكتا�ة �اإلسبانية قد قام �ه قبله أهل

االندلس. و قد سميت هذه اللغة ال���ة �األعجمية أو العجمية األندلسية. لكن ��عان

ما وقعت األعجمية ضحية ال�سيان �عد وقوع األندلس �� قبضة ملك أراغون فرناندو

الثا�� و الملكة ايزابيال األو��.

و لم �كن ف�� �درك هذا التاريخ الغ�� ح�� قام �نقل قصيدة الشاعرة المكسيكية

الباروكية سور خوانا ا�ن�س دي ال كروث (1648-1695)، �الحلم األول� (بر�م��و

سو��يو)، من اإلسبانية إ�� األحرف العربية، و هذا ما ترونه �الصورة التالية. �شتهر هذه

القصيدة الروحانية �غموضها الخالق، حيث تجمع الالهوت و األساط�� و الفن و العلوم.

و ���ح ف�� �� نصه: �ُقلت لنف��، إن ال��جمة الصوتية لكلمات القصيدة الغامضة تلك،

قد تعيد��، �طر�قٍة ما، إ�� نوٍع من االستدعاء أو إ�� تعو�ذة سحر�ة، �مكن أن ت�يح ��

الوصول إ�� صوٍت و موسيقى �ستحيل فهمها ح�� يبحر المرء �� لغته الخاصة فقط.�

و �عد عدة سنوات، زار ف�� األندلس، و صور احتفاالت الباروك الخاصة �األسبوع

المقدس، و تذكر قصيدة �الحلم األول� الذي كان قد كتبها �اللغة األعجمية. فطلب من

شخص�� �تكلما العربية قراءة األعجمية، أي القصيدة كما كتبها �اإلسبانية لكن �حروف

عربية: أوالً، رجل جزائري قا�له خالل إقامته �� تولوز، ثم صد�قته أنهار سالم من المملكة

.«Piramidal العربية السعود�ة. هذا ما �سمعه عند مشاهدة فيلم �ب��اميدال

ت�شا�ك اللغات و النصوص و العالقات ببعضها البعض �� كتا�ة ف��، و �ساهم ��سج س��ة

شخصية و فنية مؤثرة. و رغم تعقيداتها و خصوص�تها، فإن قصة ف�� مع اللغة العربية ��

قصة حب. و لهذا الس�ب، قررنا كهيئة التحرير، تأخ�� ��� ترجمة هذا النص من اللغة

الفر�سية إ�� اللغة العربية، �� نعطي النص الوقت و الرعا�ة ال�� �ستحقها. إال أننا لم

�ستطيع مقاومة رغب�نا مشاركتكم مقطعاً من فيلم �ب��اميدال �Piramidal و قصيدة

�الحلم األول� لسور خوانا ال�� نقلها ف�� من اإلسبانية إ�� األعجمية.
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Primero Suenio
Sor Juana Inés de la kruz

Piramidal, funesta de la tierra
nasida sombra, al sielo enkaminaba
de banos obeliskos punta altiba,
eskalar pretendiendo las estreyyas;
si bien sus luses beyyas
eksentas siempre, siempre Rutilantes,
la tenebrosa gherra
Khe kon negros bapores le intimaba
la baporosa sombra fujitiba
burlaban tan distantes,
ke su atezado segno
al superior konbekso aún no yyegaba
del orbe de la diosa
ki tres beces hermosa
kon tres hermosos rostros ser ostenta;
kedando sólo duegno
del aire que empagnaba
kon el aliento denso que exhalaba.
Y en la kietud kontenta
de impero silensioso,
sumisas sólo boses konsentía
de las nokturnas abes
tan oskuras tan grabes,
ke aún el silensio no se interrumpía.

پر�م��و سو��يو

سور خوانا �ن�س دي ال كروز

پ��اميدال، فون�ستا ِد ال ت�ّّ�ا

ناسيدا سوم��ا، ال س�يلو �نكامينا�ا

دي �انوس اُ�ليصكوس پونتا الطيبا

�سكاالر پر��يندي�ندو الس �س��يِِياس

ِس ب�ِ� سوس لوس�س بياس

�كِس�تاس سِيم��ِ، سِيم�ِ� ُرتيالنِ�س
ال ت�ني��وسا غ��اّ

كَه كون نَغُرس �اُپر�س َل ��ِتَمبا

ال �اُپُرسا سوم�َ� فوِخِتبا

بورالبَن تان د�ستانِ�س

ِك ُس اتياَدو ِسغنو

ال ُسِ��ُير كونِبكس اون ُن ييلغا�ا

ِدل إرب ِد ال ِدوزا

ِك ترِس �َسس ه��ُمسا

ُكن ترِس َهرموُسس رُّس�ُ�س ِ�� ُهس�نا

كِدندو ُسلو دِوغنو

ِدل اِرِ ِك ا�مپاغِنبا

كون يل الي�نتو د��سو �� ا�كسهاال�ا

ي اين ال كي�تود كون�ينتا

دي �مپ��و سيلي�سيوسو،

سوم�ساس سولو بوس�س كو�س�نتيا

دي الس نوكتورناس اب�س

طان وسكوراس طان غراب�س



Kon tardo buelo, y kanto, de él oído
mal, y aún peor del ánimo admitido,
la abergonzada Niktímene asesha
de las sagradas puertas los reskisios
o de las klaraboyas eminentes
los huekos más propisios,
ke kapaz a su intento le abren la bresha,
y sakrílega yega a los lusientes
faroles sakros de perenne yama,
ke extinge, sino inflama
en likor klaro la materia krasa
konsumiendo, ke el arbol de Minerba
de su fruto, de prensas agrabado,
kongojoso sudo y rindio forzado.

كون تاردو بو�لو ي كانتو دي ال و�دو

مال، ي اون پيور ديل انيمو ادمي�يدو

ال اب��غونزادا نيكتيمي�� اس�شا

دي الس ساغراداس پويرتاس لوس ر�سك�سيوس

و دي الس كالرابو�اس ا�مي�ينت�س

لوس هو�كوس ماس پروپ�سيوس

�� كا�از ا سو ��تي�تو �� ابرين ال بر�شا

ي ساكر�ليغا ييغا ا لوس لوس�ينت�س

فارول�س ساكروس دي پ���ن�� �اما

�� �كس�ينغي، س�نو �نفالما

ين ليكور كالرو ال مات���ا كراسا

كو�سومي�ندو، �� يل اربول دي مين���ا

دي سو فروتو، دي پر��ساس اغرا�ادو

كونغوخوسو سودو ي ر�نديو فورزادو

Y akeyas ke su kasa
kampo bieron bolber, sus telas yerba,
a la deidad de Bako inobedientes
ya no historias kontando diferentes,
en forma si afrentosa transformadas
segunda forman niebla,
ser bistas, aun temiendo en la tiniebla,
abes sin pluma aladas:
aqueyas tres ofisiosas, digo,
atrebidas hermanas,
ke el tremendo kastigo
de desnudas les dio pardas membranas
alas, tan mal dispuestas
ke eskarnio son aun de las mas funestas
estas kon el parlero
ministro de Pluton un tiempo, ahora
superstisioso indisio agorero,
Solos la no kanora
komponian kapiya paborosa,
maximas negras, longas entonando
y pausas, más ke boces, esperando
a la torpe mensura perezosa
de mayor proporsion tal bes ke el biento
kon flematiko eshaba mobimiento
de tan tardo kompas, tan detenido,
ke en medio se kedo tal bez dormido.

ي اكيياس �� سو كاسا

كامپو بي��ون بولب�� سوس تيالس ي���ا

ا ال دييداد دي �اكو �نوبيدي�نت�س



�ا نو ه�ستور�اس كونتاندو د�ف����ت�س

ين فورما �� افر��توسا ترا�سفورماداس

سيغوندا فورمان نَ�بال

س�� ب�ستاس اون تَيِميندو ين ال ت�َنيبال

اب�س س�� �لوما االداس:

اكياس تر�س وف�سيوساس، د�غو،

اتري�يداس ه��ماناس،

�� يل تر�ميندو كاس�يغو

دي د�سنوداس ل�س ديو �ارداس ميم��اناس

االس، تان مال د�سپو�ستاس

�� �سكارنيو سون اون دي الس ماس فون�ستاس

�ستاس كون يل �ارل��و

مين�س��و دي �لوتون ون ت�يمپو، اؤرا

سوپ��ست�سيوسو �ند�سيو اغوريرو،

سولوس ال نو كانورا

كومپونيان كاپ�ئا �ابوروسا

ماكسيماس نيغراس لونغاس ��توناندو

ي �اوساس ماس �� بوث�س �سپ��اندو

ا ال تور�� مي�سورا پ��يزوسا

دي مايور پروپورسيون تال ب�� �� يل ب�ّنتو

كون فليماتيكو �شا�ا موبيمّي�تو

دي تان تاردو كومپاس تان د��ينيدو،

�� ين ميديو �� كيدو تال ب�� دورميدو

Este pues, triste son interkadente
de la asombrosa turba temerosa
menos a la atension solisitaba
ke al suelo persuadia
antes si, lentamente,
si su obtusa konsonansia espasiosa
al sosiego indusia
y al reposo los miembros konbidaba
el silensio intimando a los bibientes,
uno y otro seyando labio obskuro
kon indikante dedo, Harpokrates la noshe silensiosa
a kuyo, aunque no duro, si bien imperioso
presepto, todos fueron obedientes.
El viento sosegado, el kan dormido
este yase, akel kedo,
los atomos no muebe
kon el susurro hacer temiendo lebe
aunke poko sakrilego ruido.

�س�� پو�س، تر�س�� سون ��ت��كاد�ن��

دي ال اسوم��وسا تور�ا تيم��وسا

مينوس ا ال اتي�سيون سول�س�تا�ا

�� ال سو�لو پ��سواد�ا

انت�س ��، لي�تامين��،

�� سو و�توسا كو�سونا�سيا �سپاسيوسا

ال سوسّيغو �ندوسيا

ي ال ريپوسو لوس مّيم��وس كون�يدا�ا

يل سيلي�سيو ��تيماندو ا لوس ب�بي�نت�س،

ونو ي وترو س�ياندو البيو و�سكورو



كون �ند�كان�� د�دو، هارپوكرات�س ال نو�� سيلي�سيوسا

ا كويو، اون�� نو دورو �� بي�� �مپ��يوسو

پر�س�پتو، تودوس فويرون وبيد�ّ�ت�س.

يل ب�ّنتو سوسيغادو، يل كان دورميدو

�س�� �ا��، اكيل كيدو،

لوس اتوموس نو موي��

كون يل سوسوّرو هاس�� تيمّيندو لي��

اون�� پوكو ساكر�ليغو رو�دو.

ف�� اندر�س ه��ا

ولد ف�� اندر�س ه��ا �� يوهكمكان �� المكسيك، وهو �ع�ش و �عمل �� فر�سا اليوم. خيال ف�� أندر�س
مروي �لغات عدة: اللغة الفر�سية، واالسبانية و الكريولية و اآلزتك و لغات األمر�كيون األصل.

تندمج حقائق لغو�ة عد�دة �� عمله. أما أفكاره و تمثالته فغالًبا ما �ُع�ّ� عنها من خالل الفيديو، لكن
مع فكرة أوسع عن الكتا�ة، إذ إن ال��د �الغ األهمية �ال�سبة له. �� فيديوهاته كل ��ء ��ناثر �طر�قة

غامضة ما ب�� القصص و النوادر الغريبة، األدب و حكا�اته البعيدة، األساط�� الد��ية، و الشخصيات
الخيالية و المناظر المقدسة. �لطٍف، ال �حكم ع�� ��ء كأنه متعاليأ و حقيقي.

ف�� اندر�س ه��ا عضو لجنة تحرير قلقلة Qalqalah. وهو طالب ماجست�� �� جامعة كي�يك �� مون���ال

والفر�نوا - الستوديو الوط�� للفن المعا��.�حثه Literary heteroglossies يركز ع�� التعا�ش ب��
اللغات المختلفة ضمن القصص األسطور�ة.
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پ��اميدال Piramidal، ف�� اندر�س ه��ا
مقطع

مقطع من پ��اميدال Piramidal، ف�� اندر�س ه��ا

�مكن التطلع ع�� هذا الملف ع�� الموقع اإللك��و��

https://qalqalah.org/ar/maqalat/biramidal
https://vimeo.com/416951339

