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كلمات

ُ
ْ
أنخل جيندا :تلك الكلمة التي لم تجدني بعد
ترجمة أحمد يماني
ولـ ــد أن ـخ ــل ج ـي ـن ــدا ف ــي ســرق ـس ـطــة،
إس ـبــان ـيــا عـ ــام  1948وي ـع ــد واح ـ ـدًا
من أكبر شعراء إسبانيا في الوقت
الــراهــن .درس الطب لكن سرعان ما
هجره ليصبح بعد ذلك مدرسًا للغة
واألدب اإلسبانيني .ظهر كتابه األول
فــي أواخ ــر السبعينيات .قــام بجمع
شعره في أوائل الثمانينيات ونشره
ف ــي ديـ ــوانـ ــه «حـ ـي ــاة ن ـه ـم ــة» .انـتـقــل
للعيش فــي مــدريــد منذ عــام .1987
املرحلة املدريدية أضافت إلى شعره
ً
أبعادًا أكثر وجودية ،وانشغاال بالقلق
إزاء الشعور بالوحدة ومرور الزمن.
من هذه الفترة يبرز ديوانه «السيرة
الذاتية للوفاة».
فــي األلـفـيــة ال ـجــديــدة ،حملته الرغبة
في التواصل إلى شعر أكثر انفتاحًا
وأك ـث ــر تـضــامـنــا م ــا ج ـعــل جـمـهــورًا
واس ـ ـ ـعـ ـ ــا يـ ـتـ ـم ــاه ــى مـ ـ ــع قـ ـص ــائ ــده،
وخ ــاص ــة ف ــي دي ــوان ــه «ق ـص ــائ ــد من
أجـ ـ ــل اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن» .خـ ـ ــال م ـس ـيــرتــه
ً
أي ـضــا ،تــرجــم أع ـمــاال عــن الفرنسية
والبرتغالية .حصل عام  2010على
جائزة اآلداب األراجونية .ومن كتبه
الـشـعــريــة األخ ـي ــرة ن ــذك ــر« :ط ـي ـفـ ّـي»،
«صندوق الحمم»« ،الصرامة الذاتية»،
«مواد الحب».

مـ ــن األس ـ ـ ـ ـ ــاك ،أص ـ ـ ـ ــوات ّ مـقـطـعــة
األوص ــال .رأســي طبق رن ــان ،برج
ج ــرس ،قــرع طـبــول مــن األص ــوات!
أس ـمــع أص ــوات ــا ت ـتــراكــم ،تــدهــس،
تكسر سكوني ،تترنح .أصوات من
العطش ،من الحجر ،من الخشب،
أص ـ ــوات م ــن األبـ ــديـ ــة ،م ـط ـمــورة،
أص ــوات مــن ال ــزم ــن ،مــن الـهــاويــة،
أص ـ ـ ـ ــوات مـ ــن الـ ـ ـظ ـ ــام ،وال ـ ـ ـ ــزالزل
وال ـ ـبـ ــراكـ ــن واإلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارات .رأسـ ــي
مرصد أصوات مسحورة ،وحيدة،
أص ـ ـ ــوات م ــن ال ـش ـق ــق وال ـق ـص ــور،
مـ ــن املـ ـخ ــاب ــئ ،مـ ــن األك ـ ـ ـ ـ ــواخ ،مــن
الـحــانــات ،أص ــوات مـفـقــوديــن ،من
اإلنـهــاك ،مــن الـحــرب ،مــن النجدة،
مــن غــرقــى ي ـهــدؤون ال ـغ ـيــوم .أرى
أصــوات الكوابيس .أملس أصواتًا
من األوكسجني ،سرية ،مهاجرة.
أص ـ ـ ــوات تـ ـن ــزف ،أص ـ ـ ــوات هـيـكــل
عـظـمــي ،أص ــوات مــن ال ــزه ــور ،من
الصخور ،من الحيوانات ،أصوات
بــا مقبرة ،أص ــوات دون أصــوات
منفية .لكن دائمًا أسمع أصواتًا،

أصواتًا ،أصواتًا .صوتي نتاج كل
األصوات تلك.

شيء تم من أجل أن نتصندق.
ُكل ُ
تصندقنا الحياة.
بعضنا ال يتوافق ويتفسخ.

ٌ
يمكن أن تقول ذلك هندية حمراء
وتكون على حق.
«حياتكم منظمة في صناديق.
تولدون ويضعونكم في صندوق
صغير،
بيتكم صندوق والغرف صناديق
أصغر،
تصعدون إلى البيت في صندوق
وتهبطون منه في صندوق.
تسافرون في صندوق.
تـنــامــون وت ـمــارســون ال ـحــب فــوق
صندوق.
ترون العالم عبر صندوق.
ت ـغ ـي ــرون ال ـب ـي ــت :وت ـض ـع ــون كــل
شيء في صندوق.
امل ـ ـصـ ــارف وصـ ـن ــادي ــق ال ـتــوف ـيــر
تجني الصندوق
وعـنــدمــا تـمــوتــون يدخلونكم في
صندوق».

سيرة ذاتية

صناديق

«إذا لم تكن حياتي هي هذا
فماذا تكون الحياة؟»
(مارتن آدم)
تسألني بغتة عن حياتي.
ب ـ ـمـ ــاذا ي ـم ـك ــن أن أج ـ ـيـ ــب؟ ب ـم ــاذا
وبأية طريقة؟
ما أعرفه عن حياتي تمحوه بقدر
ما أعرفه عنها:
الـ ـكـ ـلـ ـم ــات ال ت ـ ـصـ ــل ،الـ ــذكـ ــريـ ــات
تتضبب.
حياتي هي ما فعلته،
ما لم أفعله وما تركت فعله.
ّ
كـ ــي ت ـع ــرف ــي ح ـي ــات ــي فـ ــكـ ــري فــي
املوت؛
فـ ـك ــري ف ـي ــك أن ـ ــت ال ـح ـ ّـي ــة وعـلـيــك
إنقاذي.
ال أعرف هل سيكون لدي وقت
كي أحيا ما لم أحياه ،كي أقتل ما

سونيل أبهيمان أواشار ــ الهند

شطرنج
شطرنج املفاهيم الخفية .أين أنا؟
الـ ـش ــارع ال ـ ــذي ي ــدع ــون ــي يختلج
ك ـث ـي ـفــا ،ن ـص ــف شـ ـف ــاف ،م ـقــوســا.
أدوس األرض ـ ـيـ ــة امل ــدهـ ـش ــة ه ــذه
وأطفو! حبوب لقاح ،نسر أميركي
كبير ،رائـحــة ،تنفس .يتحرك كل
شيء عندما أكون هادئًا! كل شيء
هـ ــادئ ع ـنــدمــا أتـ ـح ــرك! م ــن كـثــرة
االخ ـ ـتـ ــال أت ـ ـ ـ ــوازن! فـ ــرن الـجـلـيــد
الـ ـ ـ ــذي هـ ــو ج ـ ـلـ ــدك ،مـ ـك ــاب ــح ري ــح
الغياب .النجوم ال تسأل من هي
أو ما أنا! أنا الــرادار الذي يكشف
ما ال يقوله الرعد ،اختفاء لشبونة
ع ـنــدمــا ظ ـه ــرت أنـ ــت .أن ــت عطش
الــرغـبــة ملــا يـضــيء ،ن ــزوح املمكن،
خ ـف ــاء ال ـخ ـف ـق ــان ،ضـ ــوء الــرع ـشــة
املكسور!

ُ
ُ
ُ
(ك) سائد رج ٍل يتثاءب في بيته

ُ
َ
ُ
قضيت حياتي أقرأ الجزيرة،
الكنز.
ولم أعثر على
ِ
هو،
لم يقرأ شيئًا.
ّ ّ
غير ّأن ُه َ
كاليف ،على
عثر ،بأقل الت
ِ
الكنز،
ِ
َ
فاشترى الجزيرة،
ّ
وقر َاء «الجزير ِة والكنز»!.

ّ
الشاعر

جائعًا،
ُ
أطبخ أوهامي،
نار هادئةٍ ،
على ٍ

املوت هو أال تعود موجودًا
في الساعة نفسها،
في األماكن نفسهم،
مع البشر نفسها.
ال تظهر كل صباح
مثل ذلك الضوء الجديد العظيم
الذي يحل بني األشياء؛
ترك العمل يتعطل،
السفر في طريق مسدود
بعيدًا عن البحار والنجوم.
َّ
أصم
املوت أن تكون ساكنًا،
كفيفًا ،أبكم ،في عداد املفقودين،
م ـق ـطــوعــا ع ــن ال ـج ـم ـيــع وعـ ــن كــل
شيء،
عنا أيضًا؛
عدم العودة إلى البيت نهائيًا.
أال ترسل إشــارات وأال تستقبلها
كذلك.
املوت هو أال تعود.
ال بد أن يتغير ال نظام العالم.
إعالن حالة األزمة الدائمة.
م ــن اآلن سـيــولــد األط ـف ــال بـسـكـ ٍـن
لهم.
السكان كلهم مهاجرون.
الشراكة تمنح األولوية للفرد.
تقنني املخدرات الطبيعية.
دعم التضامن.
ُيمنح الشباب معاشات تقاعدية.
امل ـس ـن ــون س ـي ـك ــون ــون ف ــي وض ــع
امتياز.
ُ
تعلن الحياة كمادة دراسية.
ّ
املوت يسترد قيمته الروحية.
توضع قيود على ميزانية الدفاع.
اختراق الحدود حتى اختفائها.
إذا أض ـ ـ ــر اإلخـ ـ ـ ـ ــاص بــال ـص ـحــة
النفسية
يفك الحصار عن صيغة الزوجني.
ُ
ممارسة السلطة تجدد سنويًا.
ُ ُ
الجزر الكنسية.
يتم سكنى
يحذف االستهالك الزائد.
يتم العمل من أجل العيش

رأسي تملؤها األصــوات! أصوات
أش ـب ــاح ،أصـ ــوات ج ــدي ــدة ،لـلـقــدر،
م ـج ـه ــول ــة أو ت ـن ـب ــؤي ــة ،أصـ ـ ــوات
مـ ـ ـ ــن م ـ ـ ــرك ـ ـ ــز األرض ،أص ـ ـ ـ ـ ــوات
ق ـ ـل ـ ـقـ ــة ،مـ ـكـ ـمـ ـم ــة ،م ـ ـعـ ــدن ـ ـيـ ــة ،مــن
ال ــزج ــاج ،أص ـ ــوات م ــن الـ ـغ ــاز ،من
الكلوروفورم ،أصــوات جوفاء من
ســراديــب املــوتــى ،مــن الــروبــوتــات،

ّ ُ
زلة حياة

الموت

النظام الجديد

رأسي تملؤها األصوات

يوسف خديم ّالله *

ُ
َحييته،
كي أحيا املوت قبل أن أموت.
حـ ـي ــات ــي ت ـت ـل ـق ــى ت ـع ـل ـي ـم ــات مــن
حيوات أخرى قبلي،
والـ ـ ـت ـ ــي أخ ــدمـ ـه ــا ك ـ ـ ـ ــوارث أم ـ ــن،
وتحيا في من جديد
لـيــس ل ــدي عـيـنــان إال لـتــريــا مــا ال
أرى.
حياتي ليل ال يتواءم مع النور،
ّ
البرية؛
نجم هارب هائم في
إنها كذلك الكلمة التي لم تجدني
بعد،
ّ
الرسالة الغامضة التي لن أفض
رموزها.
رغـ ــم أن ح ـي ــات ــي ال ـح ـق ـي ـقــة رب ـمــا
ستخترع نفسها.

ال تهدأ:
ُ
َ
أحتاج،
هي ما
ُ
أشبع.
عندما

ٌ
ّ
طبقي
صراع
الفخم،
في املقهى
ذي الحديقةِ ِ ّ
املكيفةِ ،
ٌ
ٌ
نادل ظريف
ُ
ُ
وحرفاء أظرف.
أخ ـ ـ ـ ُ
ـذت ك ــرس ـ ّـي ــا م ــن ال ـبــاس ـت ـيـ ِـك
ُامل ّ
قوى،
ُ
وجلست،
سعيدًا ،تقريبًا.
ّ
غير أن نفسي،
َ
ّ
نفسي األمارة ّ
وء ،تلك...
بالس ِ
ً
ْ
بقيت واقفة!.

ٌ
ّ
شخصية ثروة

ْ
ُّأيها َ
ُ
قيد ّ
الج ُّد
الرغبةِ
من ِ
اليائس ً
ُ
ُ
ما تزال الحياة ضيقة
ُ
ول،
كسروال مبل ٍ
ٍُ
زلت
وما
ُّأيها ُّ
الجد:
ُ ُ
َ
البحر
تلغي
الجز ُرُ ،ال ِ
َ
تلغي املرأة
الخيانة ،ال ِ
ّ
فعلمني ّ
الص ْي َد
السمكُ.
َ
لك ّ
ولي – دونكَ
ّ ُ
الغرق في البحر.
حرية
ِ

شيء ،تقريبًا
بال
ٍ

أحيانًاَ ،
ُ
تلميذ ناجح
أضع النقطة بنباهةِ
ٍ
َ
ُ
ّ
طر
فال أعود إلى الس ِ

ساملًا.
أحيانًا أخرى،
ُ
ْ
نقيضي:
أخلط بني
ِ
ِ
أنا ،و«يوسف /خ».
ِّ
ذات ّ ّ ُ َ
فط،
مرة ،بللت أحدهما بالن ِ
ُ
َ
اآلخر
فالتهب
َ
َ
بطويل،
قبل ذلك
ٍ
ُ
كنت لي بئرًا
َ
ُ
ً
ُّ
وكسوال جدًا ،ال أحب الوقوف إال ..
جالسًا.
َّ ّ َ
 ...وهكذاُ ،أ ُ
السوق
غلقت علي
ْ
انتظار من يشتريني،
في
ِ
مجانًا...
بعينني،
فأنا،
ِ
أكثر ّ
َ
ُ
يجب
مما
وبأحالم يقظةٍ  ،تتناومُ:
ِ
يدي في يدي،
ِ

ُ
ُ
َ
أصل ُح .أصل ُح
ألشياء كثيرة.

ٌ
ِم ْعطف انكليزي

ّ
ُ ّ
َ
من الثالجةِ املعطلةِ ،
ُ
أخذت كتابًا،
ُ ْ
حشرجُ
ي
َ
من ًاملكتبةِ ،
ً
جعة باردة
ّ
َّ
ُ
الكريم ،هنري ميلر.
تبولها
ْ
حماقاتي،
ومن
ً
َ
فواكه ذهنية
ُّ
ال تجف.
ّ َ
ُ
دعوت زوجتي الشابة
إلى يميني،
ُ
املعتدل،
يساري
إلى
تلعب بي،
ِ
َ
ُ
طفلنا ،يلعب بنا
ً
َ
قبلهماّ ،
ّ
خضراء
شمسية
شجرت
في زاوية من صالة البيت:

5

ال أحد يعيش ليعمل.
يسمح بالحلم بواقع آخر.
إلى آخره ،إلى آخره ،إلى آخره.

الساعاتي
يومًا ما طرح القط ساعتي أرضًا
وهو يلعب
ّ
كفت آالتها الدقيقة عن الحركة.
الـ ـس ــاع ــات ــي ،مـ ـت ــذمـ ـرًا وم ـت ــأف ـف ــا،
بينما يفحص عقاربها،
غمغم ،بتهكم« :األفضل أن نشغل
الزمن
بدل أن نفرغه».
تلك الكلمات ،منذ ذلك الحني،
لم تدعني في سالم.

الخيول
تدوي في زنزانتي دعسات تتقدم
األمام ،تتقدم إلى األمام.
إلى
َ
(ل ـ ـع ـ ـلـ ــه خ ـ ـ ـ َـب ـ ـ ـ ُـب حـ ـ ــوافـ ـ ــر ال ـخ ـي ــل
الجامحة والتي هي أفكاري
ت ـش ــق ل ـه ــا ط ــري ـق ــا بـ ــن ال ـص ـف ــاء
والعدوانية واالكتظاظ).
فــي تلك الــزنــزانــة ثمة العديد من
الـتــاقــي ومــن الـهـجــر ،الـعــديــد من
الصخب ،من السيول ،من العوالم.
الـعــديــد مــن الـفـيـضــان وم ــن وابــل
الـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــج ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ــوف ت ـف ـج ــر
ق ـ ـض ـ ـبـ ــان ـ ـهـ ــا رأسـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ه ــي
زنزانتي.
ُ
الخيول؟
هذه
الفزع
يحمل
إلى أين
ً
ت ـخ ـ ُّـب وتـ ـخ ـ ُّـب ال ـخ ـي ــول مـتـقــدمــة
نحو البعيد ،مربوطة إلــى ظلها،
ُ
ب ـ ــا وج ـ ـهـ ــة مـ ـ ـح ـ ــددة ،ت ـع ـم ـي ـه ــا
الشمس.

المهاجرون
املهاجرون يسيرون في الشوراع
بأكفان على أكتافهم،
ب ـ ـشـ ــواهـ ــد قـ ـب ــر عـ ـل ــى أكـ ـت ــافـ ـه ــم،
بالصلبان على أكتافهم،
بالدموع على أكتافهم ،بقلوب في
أيديهم .السماء فوق الصحراء
في نظرتهم .بعائلة وبلد مخبأين
في رؤوسهم.
للمهاجرين الكثير مــن األكـتــاف،
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـق ـل ــوب ،ال ـك ـث ـيــر من
األيدي،
الكثير من األرجل.
يدخلون املتاجر ،البنوك ،محالت
املكاملات الهاتفية ،البارات:
ب ـ ـص ـ ــور م ـ ـ ــؤط ـ ـ ــرة ت ـ ـحـ ــت ذراع،
وتوابيت تحت الذراع األخرى.
ال أح ـ ــد ي ـ ــرى ت ـل ــك األكـ ـ ـف ـ ــان ،تـلــك
الشواهد ،تلك الصلبان،
ت ـلــك الـ ــدمـ ــوع ،ت ـلــك ال ـق ـل ــوب ،تلك
العائالت ،تلك البالد ،تلك الصور،
تلك التوابيت وال تلك السماوات
وال الصحارى.
إنـ ـه ــم ال يـ ـنـ ـظ ــرون فـ ــي ع ـيــون ـنــا،
يعرفون أننا عميان.

ُ
التلفزيون
الشمس في
(كانت
ِ
ُ
ّأما التلفزيون،
ففي الظهير ِة تمامًا.)...

ُ
طريق
حادث
ٍ

ُ
أنصح أحدًا ،بالحيا ِة.
ال
ُ
أنصح،
ال
باملوت أيضًا.
ِ
ّ
ربما...
ّ
بحماقات شخصيةٍ جدًا.
ٍ
َّ
ّ
ـام أقـ ـ ـ ـ ـ ــل ،ع ـ ـلـ ــى الـ ــطـ ــريـ ـ ِـق
بـ ـ ـ ـ ّـأوهـ ـ ـ ـ ٍ
السريعةِ ،
بني حيا ٍة واقفةٍ ،
ّ
تتبر ُج.
ُ
هتاج،
وموت م
ٍ
ٍ
ُ
ينتظر.
ٌ
شاعر سابق ،تونس
*

