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ترجمة

صفحات اإلبداع من تنسيق:
أحالم الطاهر

لم يحدث شيء
إنريكي
أندرسون
إمبرت *
ترجمها
عن اإلسبانية
محمد
الفولي

المنتحر
أس ـفــل اإلن ـج ـيــل امل ـف ـتــوح ،حـيــث ظلل
بــاألحـمــر اآلي ــة الـتــي تفسر كــل شــيء،
وض ــع رس ــائ ـل ــه :لــزوج ـتــه وال ـقــاضــي
وأصدقائه .تجرع السم واستلقى .لم
يحدث شيء .نهض بعد ساعة ونظر
للعبوة .نعم .كان سمًا.
كان واثقًا للغاية .أفرغ جرعة جديدة
وش ــرب كــوبــا آخ ــر .اسـتـلـقــى م ـجــددًا.
م ــرت ســاعــة أخـ ــرى .لــم ي ـمــت .حينها
أطلق النار من مسدسه على صدغه.
أي نــوع مــن امل ــزاح ه ــذا؟ هــل استبدل
أحدهم -ولكن من وأيــن؟ -املاء بالسم
وال ـط ـل ـق ــات ال ـص ــوت ـي ــة ب ــال ــرص ــاص؟
أط ـل ــق ال ــرص ــاص ــات األرب ـ ــع املـتـبـقـيــة
على صــدغــه .ال شــيء .أغلق اإلنجيل
وأخ ــذ الــرســائــل وخ ــرج مــن الـحـجــرة،
ف ــي ال ـل ـح ـظــة ال ـت ــي هـ ــرع ف ـي ـهــا مــالــك
ال ـ ـنـ ــزل والـ ـ ـخ ـ ــدم وفـ ـض ــولـ ـي ــون عـلــى
صوت الضربات الخمس.
حينما وصل إلى منزله ،وجد زوجته
م ـس ـم ــوم ــة وأب ـ ـن ـ ــاءه ال ـخ ـم ـس ــة عـلــى
األرض ،وفي صدغ كل منهم رصاصة.
أمسك سكني املطبخ وعرى بطنه وبدأ
ف ــي طـعــن نـفـســه .ك ــان نـصــل السكني
يغرق بني ثنيات اللحم الطري ،ولكنه
ك ــان ي ـخ ــرج نـظـيـفــا م ـثــل املـ ـي ــاه .كــان
الـلـحــم يستعيد نعومته مـثــل سطح
املياه عقب اصطياد األسماك.
س ـكــب ال ـب ـنــزيــن ع ـلــى مــاب ـســه ولـكــن
عيدان الثقاب كانت تنطفئ باكية.
رك ــض نـحــو ال ـشــرفــة ،وق ـبــل أن يلقي
بـنـفـســه ،تـمـكــن م ــن رؤيـ ــة نـسـيــج من
الرجال والنساء يشقون بطونهم بني
نيران مدينة تحترق.

الشبح
أدرك أنــه فــارق الحياة حينما شاهد
ج ـس ــده ـ ك ـمــا ل ــو ل ــم ي ـكــن ج ـس ــده بل
نسخة طبق األصــل منه -يهوي فوق

املقعد جارًا إياه أثناء السقوط .هناك
وف ــي وس ــط ال ـغــرفــة وع ـلــى الـسـجــادة
تمدد جثمانه هو واملقعد.
هــذا هو املــوت؟ يا لها من خيبة أمل!
ســابـقــا ،ك ــان يــرغــب فــي الـتـعــرف إلــى
طـبـيـعــة االن ـت ـقــال إل ــى ال ـعــالــم اآلخ ــر،
ولـكــن فــي الـنـهــايــة ،لــم يـكــن هـنــاك أي
عــالــم آخـ ــر! نـفــس الـ ـج ــدران املصمتة
ون ـفــس امل ـســافــة ب ــن ك ــل قـطـعــة أث ــاث
واألخ ــرى ونفس خرير األمـطــار فوق
الـسـقــف ولـكــن ب ــاألخ ــص ..يــا لجمود
وال مـبــاالة األغ ــراض الـتــي ظــن دائمًا
أنها كانت أصدقاءه :املصباح املوقد
وال ـق ـب ـع ــة امل ـع ـل ـقــة ف ـ ــوق ال ـش ـم ــاع ــة...
كـ ــل ش ـ ــيء ،ك ـ ــان كـ ــل ش ـ ــيء ك ـم ــا ه ــو،
باستثناء املـقـعــد املـقـلــوب وجثمانه
الناظر نحو السقف املستعار.
انحنى ونظر إلى جثته كما اعتاد أن
ينظر لنفسه في املرآة .يا للذبول! وما
كل هذه الكسوة من الجلد املستهلك!
قــال لنفسه« :إذا مــا كنت ق ــادرًا على
فربما يرد ضوء عيناي
رفع رموشهُ ،
ال ــزرق ــاوي ــن ال ــن ـب ــل مـ ــرة أخ ـ ــرى لـهــذا
الجسد».
ألن ــه ه ـك ــذا :بـ ــدون ه ــذه ال ـن ـظــرة؛ فــإن
ه ــات ــن الــوج ـن ـتــن وت ـل ــك الـتـجــاعـيــد
ُ
وان ـح ـن ــاءات األن ــف امل ـش ـعــرة وهــذيــن
السنني الصفراوين بعضتهما على
ت ـلــك ال ـش ـفــاه ال ـتــي ت ـعــوزهــا ال ـح ـيــاة،
كلها أمور تكشف واقعه املقيت كأحد
الثدييات.
اآلن بعدما بت أعرف أنه في الجانباآلخ ـ ــر ال ت ــوج ــد مــائ ـكــة أو ه ــاوي ــة،
فسأعود إلى مستقري املتواضع.
اق ـت ــرب ب ـم ــزاج ج ـيــد م ــن ج ـث ـتــه ،ذلــك
ال ـق ـفــص ال ـ ـخـ ــاوي ،وحـ ـ ــاول ال ــدخ ــول
إلنعاشها مجددًا.
ً
كان من املفترض أن يكون األمر سهال!
ولكنه لم يستطع .لم يستطع ألنه في
تـلــك الـلـحـظــة انـفـتــح ال ـبــاب وتدخلت

زوجته بعدما أفزعها صــوت سقوط
املقعد والجسد.
 ال تدخلي.ه ـكــذا هـتــف ب ــدون ص ــوت ول ـكــن كــان
الوقت قد فات .ألقت السيدة بجسدها
ف ـ ــوق زوج ـ ـهـ ــا ،وح ـي ـن ـمــا شـ ـع ــرت أن
الروح قد فارقته بكت وبكت.
أفسدت كل شيء!
 اخرسي! لقدِ
هتف مــرة أخــرى ولكن بال صــوت .يا
لسوء الحظ! ملاذا لم يفكر في اإلغالق
على نفسه باملفتاح أثـنــاء التجربة.
اآلن وفــي ظل وجــود شاهد ال يمكنه
ال ـع ــودة م ـج ــددًا .أص ـبــح مـيـتــا .هالكًا
بشكل نهائي .يا لسوء الحظ!
راقــب زوجـتــه التي كانت شبه فاقدة
لـلــوعــي ف ــوق جـثـتــه .جثته الـتــي كــان
أنفها يخترق شعر الــزوجــة املـمــوج،
كمقدمة سفينة .هرعت بناته الثالث
كما لو كن يتسابقن على الحلوى ثم
توقفن فـجــأة واقـتــربــن رويـ ـدًا روي ـدًا،
وبــدأن جميعًا في البكاء واحــدة فوق
األخ ـ ــرى .ك ــان ه ــو اآلخ ــر يـبـكــي وهــو
ينظر لنفسه على األرض ،ألنــه تفهم
أن امل ــوت مـثــل الـحـيــاة ،ولـكـنــك تكون
وحيدًا ..وحيدًا جدًا!
إل ــى أي ــن قــد يــذهــب؟ لــم يـعــد لــديــه أي
آمال في أي حياة خارجة عن املألوف.
ال .ال توجد أي ألغاز.
ب ــدأ ف ــي الـ ـن ــزول .درجـ ــة ت ـلــو األخ ــرى
ب ـخ ـط ــوات م ـت ـثــاق ـلــة ،ث ــم ت ــوق ــف عند
ب ـس ـطــة الـ ـ ـ ــدرج .كـ ــان ق ــد الحـ ــظ لـلـتــو
أن ـ ــه ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ك ــون ــه م ـي ـتــا ،ال
ي ــزال يعتقد أن ــه يـتـحــرك كـمــا لــو كــان
ي ـم ـت ـلــك س ــاق ــن وذراع ـ ـ ـ ـ ــن ،بـ ــل وأنـ ــه
اخـتــار كمنظور للطول نفس النقطة
التي كانت فيها عيناه الحقيقيتان!
ال ـط ـب ــع ي ـغ ـلــب ال ـت ـط ـب ــع .قـ ــرر حـيـنـهــا
تـجــربــة بـعــض امل ــزاي ــا ال ـجــديــدة وبــدأ
ف ــي ال ـط ـيــران ب ــن مـنـحـنـيــات ال ـه ــواء.
اخ ـتــراق األج ـســام الصلبة واملصمتة

ك ــان ال ـشــيء الــوحـيــد ال ــذي لــم يتمكن
م ــن ف ـع ـلــه ،ت ـمــامــا ك ـمــا ج ــرت ال ـع ــادة.
كـ ــان ي ـص ـطــدم ب ـه ــا .ل ــم ت ـكــن املـشـكـلــة
أنها تؤمله ولكنه ببساطة لم يستطع
عبورها .األبــواب والنوافذ والطرقات
وكــل الـقـنــوات الـتــي يفتحها اإلنـســان
م ــن أجـ ــل ن ـشــاطــه ف ــرض ــت ات ـجــاهــات
معينة على تحليقه .تمكن من التسلل
ع ـب ــر ث ـق ــب أحـ ــد األبـ ـ ـ ــواب ول ـك ــن بـعــد
مـجـهــود م ـضــن .ه ــو ،كـمـيــت ،ل ــم يكن
أحـ ــد أشـ ـك ــال ال ـف ـي ــروس ــات املـخـتــرقــة
التي دائمًا ما تجد ممرًا لها ،بل كان
قــادرًا فقط على الــولــوج عبر الشقوق
الصغيرة التي يمكن للبشر اكتشافها
بالعني املجردة .هل حجمه اآلن أشبه
بحدقة الـعــن؟ ولـكــن شـعــوره بنفسه
كان مثلما كان األمر أثناء حياته :أنه
غير مرئي ولكن هذه املرة بدون جسد.
ل ــم ي ـع ــد ي ــرغ ــب ف ــي الـ ـطـ ـي ــران وه ـبــط
ليستعيد على األرض طــولــه حينما
ك ـ ــان إنـ ـس ــان ــا .ك ـ ــان ال يـ ـ ــزال يـحـتـفــظ
ب ــذاك ــرة ج ـســده ال ـغــائــب وب ــاألوض ــاع
الـ ـت ــي ك ـ ــان ي ـت ـخ ــذه ــا فـ ــي كـ ــل مــوقــف
وامل ـســافــات الــدقـيـقــة لـجـســده وشـعــره
وأعضائه .كان يسترجع هيئته بهذه
الطريقة عبر محيطه واهتم بمعرفة
أين كان يتواجد بؤبؤاه قبل ذلك.
س ـه ــر ه ـ ــذه ال ـل ـي ـل ــة ب ـج ــان ــب زوج ـت ــه
واقـتــرب أيضًا من أصدقائه واستمع
مل ـحــادثــات ـهــم .ش ــاه ــد ك ــل ش ــيء حتى
اللحظة األخ ـيــرة ،حينما غطى تــراب
املقابر بصوته الكئيب تابوته.
ً
كان طوال حياته رجال محبًا للمنزل.
من املكتب للمنزل ومن املنزل للمكتب.
ال وجود لشيء آخر بعيدًا عن زوجته
وب ـنــاتــه .ح ـس ـنــا ،ل ــم ي ـكــن لــديــه إغ ــراء
ال ـس ـفــر إل ــى ب ـطــن ال ـح ــوت أو الـبـحــث
عــن آك ــل الـنـمــل ال ـع ـمــاق .ك ــان يفضل
الـ ـجـ ـل ــوس ع ـل ــى ذل ـ ــك امل ـق ـع ــد ال ـقــديــم
واالستمتاع بالسالم مع أحبائه.
تقبل سريعًا وعلى مضض عجزه عن
إبالغهم بوجوده .كان يكفيه أن ترفع
زوجـتــه عينيها وتنظر إلــى صورته
املعلقة أعلى الحائط.
ك ـ ــان يـ ـح ــزن أحـ ـي ــان ــا ألن ـ ــه ال يـلـتـقــي
ف ــي ج ــوالت ــه ب ــأي مـيــت آخ ــر لـيـتـبــادل
معه انطباعاته ولكنه لم يكن يشعر
بامللل .كان يرافق زوجته في كل مكان
ويــذهــب للسينما مــع بـنــاتــه .سقطت
زوجـ ـت ــه م ــري ـض ــة ف ــي ف ـص ــل ال ـش ـتــاء
وتمنى أن تـمــوت .كــان يأمل فــي أنها
لدى وفاتها ،ستأتي روحها ملرافقته.
ماتت زوجـتــه ،ولكن روحـهــا كانت ال
ُ
ترى أبدًا سواء بالنسبة له أو لبناته
اليتيمات.
أصـبــح وح ـي ـدًا م ــرة أخ ــرى ،بــل وأكـثــر
وح ــدة ،ألنــه لــم يـعــد ق ــادرًا عـلــى رؤيــة
زوج ـت ــه .واسـ ــى نـفـســه ب ـش ـعــوره بــأن
روحـ ـه ــا ك ــان ــت ب ـجــان ـبــه ت ــراق ــب حــال
الـ ـفـ ـتـ ـي ــات .هـ ــل س ـ ـتـ ــدرك زوج ـ ـتـ ــه أن ــه
هناك؟ بالطبع ..نعم! ..هل هناك شك!
هذا أمر طبيعي!
جــاء يــوم شعر فيه للمرة األول ــى أنه
ميت .إحساس العالم اآلخر الغامض
الذي راوده كثيرًا أثناء حياته و ..ماذا
إذا ك ــان كــل امل ـنــزل مسكونًا بأطياف
أقـ ـ ــارب ب ـع ـيــديــن وأصـ ــدقـ ــاء منسيني
وم ـت ـط ـف ـلــن ي ـت ـس ـل ـلــون ع ـب ــر األب ــدي ــة
للتجسس على البنات اليتيمات؟
انـقـبــض مـشـمـئـزًا ،كـمــا لــو ك ــان وضــع
يــده فــي كهف تسكنه الــديــدان .أرواح
وأرواح ..م ـئــات مــن األرواح الغريبة
تتراكم فوق بعضها وال ترى بعضها
ولكن عيونها الشريرة مفتوحة على
الهواء الذي تتنفسه بناته!
لــم يتمكن أبـ ـدًا مــن الـتـعــافــي مــن هــذا
ً
الـشــك ولـكــن الــزمــن ك ــان كـفـيــا بــإزالــة
تــوتــره ،ففي النهاية :مــا الــذي يمكنه
فـعـلــه! كــانــت أخ ــت زوج ـت ــه ق ــد أخ ــذت
ال ـي ـت ـي ـمــات إلـ ــى ب ـي ـت ـهــا .ش ـع ــر ه ـنــاك
مجددًا بأنه في منزله ومرت السنوات
وشاهد بناته يمنت ع ــذراوات واحــدة
تـلــو األخ ــرى .انـطـفــأت بـهــذه الطريقة
إلى األبد نيران هذه األجساد التي في
عائالت أخرى أكبر حجمًا كانت آخذة

في االنتشار كما لو كانت حريقًا في
حقل.
لكنه كان يعرف أنــه ،داخــل ما ال ُيرى
ّ
فــي امل ــوت ،فــإن عائلته كــانــت تواصل
االنتصار وأنهم جميعًا بسبب حبهم
الكتشاف املجهول معًا ،يسكنون في
نفس املنزل ويتعلقون بأخت زوجته
ك ـغــرقــى يـمـسـكــون بــالـقـشــة األخ ـي ــرة،
ولكن أخت زوجته ماتت هي األخرى.
اقـتــرب مــن الـتــابــوت ال ــذي دفـنــت فيه.
نظر إلى وجهها الذي كان ال يزال مرآة
للغموض وانتحب وحيدًا .وحيدًا ..يا
لـلــوحــدة! لــم يعد هـنــاك أحــد فــي عالم
األحياء يجذبهم جميعًا بقوة الحب.
ل ــم ت ـعــد ه ـن ــاك ف ــرص ــة ل ـض ــرب مــوعــد
في أي نقطة في الكون .لم يعد هناك
ألم .هناك بني الشموع املشتعلة يجب
أن ت ـت ــواج ــد أرواح زوجـ ـت ــه وب ـنــاتــه.
قــال لـهــن« :وداعـ ــا»! وهــو ي ــدرك أنــه ال
يمكنهن سـمــاعــه وخ ــرج م ــن الـبــاحــة
وطـ ـ ـ ــار ل ــأعـ ـل ــى نـ ـح ــو س ـ ـمـ ــاء ال ـل ـي ــل
املفتوحة.

نظرات أخيرة
نـظــر ال ــرج ــل ح ــول ــه .دخ ــل امل ــرح ــاض.
غسل يديه .صابون برائحة البنفسج.
حـيـنـمــا حـ ــاول ض ـبــط ال ـص ـن ـبــور ،لم
يـتــوقــف عــن الـتـســريــب .جـفــف جسده
ووضــع املنشفة على الجانب األيسر
من الحامل؛ فالجانب األيمن يخص
زوج ـتــه .أغـلــق بــاب املــرحــاض لكي ال
يسمع صوت التسريب .ذهب مجددًا
نحو غرفة النوم.
ارت ــدى قميصًا نظيفًا بــأســاور أكـمــام
فرنسية .يجب البحث عن أزرار األكمام.
ك ــان ورق ال ـحــائــط مـلـيـئــا بــرســومــات
صغيرة لرعاة وراعـيــات .كانت بعض
الثنائيات تختفي أسفل لوحة تحاكي
«العشاق» لبيكاسو ،ولكن بعيدًا حيث
يـقـطــع حـلــق ال ـبــاب أح ــد جــوانــب ورق
الحائط ،ظل كثير من الرعاة الصغار
وحيدين بدون رفيقاتهم.
ت ــوج ــه إلـ ـ ــى غ ــرف ــة املـ ـكـ ـت ــب وت ــوق ــف
أمـ ــامـ ــه .ك ــل واحـ ـ ــد م ــن أدراج قـطـعــة
األثـ ــاث الـضـخـمــة ال ـتــي تـشـبــه املبنى
عـ ـب ــارة ع ــن م ـن ــزل ي ـ ــأوي أشـ ـي ــاء .في
أح ــد ه ــذه األدراج ،يـجــب أن يـتـبــادل
طرفا املقص الكره كما يفعالن دائمًا.
داعــب بأصابعه كعوب كتبه .وقعت
خنفساء على ظهرها فوق رف الكتب
وهــي تحرك سيقانها بـيــأس .عدلها
بسن قلمه .إنها الرابعة عصرًا ،توجه
إلــى الـبـهــو .الستائر ح ـمــراء .احـمــرار
يميل للوردي في الجزء الذي تسقط
عليه أشعة الشمس.
ال ـت ـف ــت ب ـع ــدم ــا أصـ ـب ــح ع ـل ــى م ـقــربــة
مــن بــاب ال ـخــروج .نظر إلــى مقعدين
مـتـقــابـلــن كـمــا ل ــو كــانــا يـتـشــاجــران.
ال ي ـ ـ ــزاالن ي ـت ـن ــاق ـش ــان! خـ ــرج وه ـبــط
الساللم .عد خمس عشرة درجــة .ألم
تكن أربــع عشرة درجــة؟ كــان سيعود
بــالـفـعــل ل ـعــدهــا ول ـك ــن األمـ ــر ل ــم يعد
مهمًا .ال توجد أهمية ألي شيء .عبر
إل ــى الــرصـيــف املـقــابــل وقـبــل التوجه
لنقطة الشرطة ،نظر إلى نافذة غرفة
ن ــوم ــه ...ه ـنــاك ،داخـلـهــا ،ت ــرك زوجـتــه
وخنجر مغروس في قلبها.

سادومازوخية
م ـش ـهــد ف ــي ال ـج ـح ـي ــم :ي ـق ـت ــرب زاخ ــر
م ــازوخ مــن ماركيز دو ســاد ويرجوه
بمازوخية:
 اضربني .اضربني! اضربني بقوةأنا أحب هذا!
ي ــرف ــع دو س ـ ــاد ق ـب ـض ـتــه اسـ ـتـ ـع ــدادًا
ل ـض ــرب ــه ول ـك ـن ــه ي ـت ــوق ــف ف ــي ال ــوق ــت
املـ ـن ــاس ــب وي ـج ـي ـب ــه ب ـن ـظ ــرة ول ـه ـجــة
قاسيتني ..بكل سادية:
 ال* إن ــريـ ـك ــي أن ـ ــدرس ـ ــون إمـ ـب ــرت (-1910
 /2000الصورة) قـ ّ
ـاص وروائــي وأكاديمي
أرج ـن ـت ـي ـنــي ،عـ ــاش ج ـ ــزءًا م ــن ح ـيــاتــه في
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،وعـ ـم ــل ك ــأسـ ـت ــاذ فــي
«جامعة هارفارد»

