16

الجمعة  26أيلول  2014العدد 2404

كلمات

نصوص

ليلة القبيحين
ماريو بينيديتي *
ترجمة :صالح علماني

«ك ــأن يحب كــل منا اآلخ ــر ،يــا للعنة .أو نميل
أحدنا إلى اآلخر .سمه ما تشائني ،ولكن هنالك
احتمال».
قطبت جبينها .إنها ال تريد التعلل بآمال.
«عديني أال تنظري إلي كمجنون»
«أعدك»
«االحتمال هو في أن نندس في الليل .في الليل
الحالك .في الظلمة القاتمة .أتفهمينني؟»
«ال».
«عـلـيــك أن تفهميني! الظلمة ال ـتــامــة .حـيــث ال
أراك .جسدك جميل جدًا ،أال
ترينني ،وحيث ال ِ
تعرفني ذلك؟»
ً
اح ـمــرت خ ـجــا وت ـحــولــت الـبـقـعــة ال ـغــائــرة في
خدها فجأة إلى اللون القرمزي.
ُ
«أعيش وحيدًا ،في شقة ،وهي قريبة جدًا».
رفعت رأسها ونظرت َّ
إلي اآلن تسالني ،متحرية
ع ـنــي ،م ـحــاولــة ب ـص ــورة يــائـســة ال ـتــوصــل إلــى
تشخيص .ثم قالت:
«هلم بنا».
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كــانــا قـبـيــح .لـسـنــا قبيحني بــاملـعـنــى الخلقي
ال ـع ــادي للقبح .فـهــي لــديـهــا وجـنــة غ ــائ ــرة .مذ
كانت فــي الثامنة مــن عمرها ،حــن أج ــروا لها
العملية الجراحية .أما ندبتي الواسعة املقرفة
إلى جانب الفم فسببها حرق فظيع ،حدث مع
بداية مراهقتي.
ال يمكن القول كذلك إن لنا عيونًا ناعسة ،مثل
ذلــك الـنــوع مــن مصابيح اإلغ ــواء الـتــي يتمكن
القبيحون املــريـعــون أن يـقـتــربــوا ،مــن خاللها
أحيانًا ،من الجمال .ال ،وال بأي حــال .فعيناها
مـثـلـمــا هـمــا عـيـنــاي إن ـمــا ه ــي ع ـيــون ضغينة
وغيظ ،ال تعكس سوى القليل ،أو ال شــيء ،من
االذعــان الــذي نواجه به ســوء حظنا .ربما هذا
هو ما جمع بيننا َّ
ووحدنا .ربما ال تكون كلمة
َّ
«وح ــدن ــا» هــي الــدقـيـقــة واملـنــاسـبــة .فــأنــا أعني
ٌ
الضغينة املـتـمــاديــة ال ـتــي يشعر بـهــا ك ــل منا
بسبب وجهه.
التقينا عند مدخل دار السينما ،وقفنا في الدور
مــن أجــل أن نشاهد ،على الـشــاشــة ،جميلني ال
ٌ
على التعيني .وهناك نظر كل منا إلى اآلخر أول
مرة دون تعاطف ،ولكن بتضامن غامض .هناك
بــالــذات سجلنا ،منذ النظرة األول ــى ،وحدتنا
امل ـت ـبــادلــة .جـمـيــع مــن فــي ال ـصــف كــانــوا مثنى
مثنى ،وقــد كــانــوا يشكلون ثنائيات حقيقية:
زوجان ،خطيبان ،عشيقان ،جدان ،وما أدراني.
كــل واحــد منهم يمسك ب ــذراع أو بيد آخــر .هي
وأنا وحدنا كانت أيدينا طليقة ومتشنجة.
نظر كل منا إلى قباحة اآلخر بإمعان ،بوقاحة،
وبـ ــا فـ ـض ــول .مـ ـ ــررت ب ـن ـظ ــري ع ـل ــى وجـنـتـهــا
الغائرة بضمانة الطالقة التي تمنحني إياها
ً
ندبة حــرق خــدي املتغضنة ،لــم تـتــورد خجال،
راقني أنها متماسكة وصلبة ،وأنها تـ ُّ
ـرد على
ِّ
تفحصي لها بإلقاء نـظــرة ُمــدقـقــة إلــى منطقة
حرقي القديم امللساء الالمعة والخالية من شعر
اللحية.
دخلنا أخـيـرًا .جلسنا في صفني مختلفني من
املقاعد ،ولكنهما متجاوران .لم يكن بمقدورها
ُ
فكنت ق ــادرًا ،حتى فــي العتمة،
رؤيـتــي ،أمــا أنــا
على تمييز رقبتها ذات الشعر األشقر ،وأذنها
اللطيفة حسنة التكوين .وقد كانت أذن جانبها
السليم.
ُ
خ ــال ســاعــة وأرب ـع ــن دقـيـقــة أعـجـبـنــا بجمال
البطل األشقر والبطلة اللينة الناعم .فأنا على
األق ــل كنت ق ــادرًا دوم ــا على االع ـجــاب بما هو
جميل .أما عتبي ولومي فأحتفظ بهما لنفسي
وللرب أحيانًا .وكذلك لوجوه قبيحني آخرين،

وجـ ــوه ف ــزاع ــات أخ ـ ــرى .رب ـمــا ع ـلـ ّـي اإلح ـســاس
بالشفقة عليهم ،ولكنني ال أستطيع .الحقيقة
أنهم شيء أشبه باملرايا .إنني أتساءل أحيانًا
عن املصير الذي كانت ستؤول إليه األسطورة
ل ــو أن وجـ ـن ــة ن ــرس ـي ــس ك ــان ــت غـ ــائـ ــرة ،أو أن
الحمض أحــرق خــده ،أو كان فاقدًا نصف أنفه،
أو كانت هنالك ندبة مخيطة على طول جبهته.
ُ
سرت بضعة أمتار إلى
انتظرتها عند املخرج.
جانبها ،ثم َّكلمتها .حني توقفتْ
ْ
ونظرت إليّ،
ُ
ظننت أنها مترددة .دعوتها لتبادل الحديث في
ْ
مقهى أو كافيتيريا ،فوافقت فجأة.
ك ــان ــت ال ـكــاف ـي ـت ـيــريــا مـمـتـلـئــة ،ول ـك ــن مـنـضــدة
اللحظة .ومع مرورنا متقدمني
شغرت في تلك ّ
بني الناس ،كنا نخلف وراءنا إشارات وإيماءات
ذهـ ــول واس ـت ـغ ــراب .كــانــت قـ ــرون اسـتـشـعــاري
ب ــارع ــة بـ ـص ــورة خ ــاص ــة ف ــي ال ـت ـق ــاط حــركــات
الفضول املرضية ،تلك السادية الالوعية لدى
مــن يملكون وجـهــا عــاديــا ومتناسقًا بصورة
إعجازيةُ .ولكنني في هذه املرة لم أكن بحاجة
لحدسي امل َد َّرب ،ذلك أن ّ
أذني تمكنتا من ضبط
تمتمات ،سعال خافت ،نحنحات زائفة .فوجود
وجه فظيع ووحيد له أهميته بكل تأكيد؛ لكن
وج ــود قباحتني اثنتني معًا يشكل بحد ذاتــه
ً
قليال من عمل َّ
مدبر؛ شيء
استعراضًا كبيرًا ،أقل
ال بد من رؤيته مع رفيق ،مع واحد (أو واحدة)
من ذوي املظهر الالئق الجديرين بأن يتقاسم
املرء الحياة والدنيا معهم.

ْ
ووجدت هي الشجاعة
جلسنا ،طلبنا مثلجات،
ُ
(وهذا أمر أعجبني فيها أيضًا) لتخرج مرآتها
الصغيرة من الحقيبة وترتب شعرها ،شعرها
البديع.
ُ
سألت.
«ما الذي تفكرين فيه»،
ف ـخ ـبــأت امل ـ ـ ــرآة واب ـت ـس ـم ــت .ب ـئــر خ ــده ــا تـبــدل
شكلها .وقالت:
«أفكر في تعبير مبتذل .الطيور على أشكالها».
ً
تحدثنا مطوال .بعد ساعة ونصف كان ال بد من
طلب فنجاني قهوة لتسويغ طول فترة مكوثنا.
ُ
انتبهت إلــى أنني أنــا ،وهــي أيضًا ،كنا
وفجأة
نـتـكـلــم ب ـصــراحــة ج ــارح ــة يـمـكــن لـهــا أن تـهــدد
ً
بتجاوز الصدق والتحول إلى ما يقارب معادال
ُ
فقررت التوغل في العمق.
للنفاق.
«أنت تشعرين بأنك مستبعدة من العالم ،أليس
كذلك؟»
«أجل» ،قالت وهي ال تزال تنظر ّ
إلي.
«أنــت تقدرين الجميلني ،العاديني .ترغبني في
أن يكون لك وجه متناسق مثل تلك الفتاة التي
إلى يمينك ،على الرغم من أنك ذكية ،بينما هي،
بالنظر إلى ضحكتها ،تبدو غبية بكل تأكيد».
«أجل».
لم تستطع ألول مرة مواصلة النظر ّ
إلي.
«أنــا أيضًا أرغــب فــي لــك .ولكن هنالك احتمال
واحــد فقط ،أتــدريــن؟ أن نتوصل أنــا وأنــت إلى
شيء محدد».
«شيء محدد مثل ماذا؟»
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ل ــم أط ـف ــئ األن ـ ـ ــوار وح ـس ــب ،ب ــل أس ــدل ــت كــذلــك
الستارة املــزدوجــة .كانت تتنفس إلــى جانبي.
ولــم يكن تنفسًا مهمومًا .لم تشأ أن أساعدها
في خلع مالبسها.
لــم أك ــن أرى شـيـئــا ،وال أي شــي عـلــى اإلط ــاق.
ولـكـنـنــي اسـتـطـعــت أن أنـتـبــه مــع لــك إل ــى أنها
صـ ــارت ثــاب ـتــة ب ــا ح ـ ــراك ،تـنـتـظــر .م ـ ـ ُ
ـددت ي ـدًا
ُ
وجدت صدرها .نقلت ّ
إلي
بحذر شديد ،إلى أن
مــامـســي نـسـخــة مـشـجـعــة ،قــوي ــة .ه ـكــذا رأي ــت
بطنها وجنسها .يداها أيضًا رأتاني.
أدركت في هذه اللحظة بأنه ّ
علي أن أنتزع نفسي
(وأنتزعها) من تلك الكذبة التي اختلقتها أنا
ُ
حاولت اختالقها .كان ذلك كومضة
نفسي .أو
برق .لسنا هكذا ،لسنا هكذا.
كـ ـ ــان عـ ـل ـ ّـي أن ألـ ـج ــأ إلـ ـ ــى كـ ــل احـ ـتـ ـي ــاط ـ ّـي مــن
الـشـجــاعــة ،ولكنني فعلت ذل ــك .ارت ـف ـعـ ْـت يــدي
بـبــطء إل ــى وجـهـهــا ،وج ـ ْ
ـدت ثـلــم الـفـظــاعــة فيه،
ْ
بدأت بمداعبة بطيئة ،مقنعة ومقتنعة .الحقيقة
ً
أن أصابعي (وكانت ترتعش قليال في البدء ،ثم
تقدمت بهدوء متزايد) ومرت ملرات عديدة فوق
دموعها.
عندئذ ،حــن لــم أكــن أنتظر ذلــك ،وصلت يدها
أيـضــا إلــى وجـهــي ،فـمــرت وأع ــادت امل ــرور على
ال ـنــدبــة وع ـل ــى ال ـج ـلــد األمـ ـل ــس ،ت ـلــك ال ـجــزيــرة
الخالية من شعر اللحية في ندبتي املشؤومة.
بكينا حتى الفجر .تعيسان ،سعيدان.
بـعــد ذل ــك نـهـضـ ُـت وأزحـ ــت ال ـس ـتــارة املــزدوجــة
جانبًا.
* ماريو بينيديتي (،)2009 – 1920
شاعر وروائي من األوروغواي

قصائد من سيبيريا الغرب
ياسر عبد اللطيف *
أحيانًا
ُ
أرض غريبة
على
أتعثر
ٍ
بال عصا أتوكأ عليها
وال أهل وال سكن
بال صحبة وال مال
فال أجد سوى حضور ابني الطفولي
ألستند على الفراغات في لغته
وعلى براءة وعيه تتلمس الدنيا
بنور الوجود الهيدجري.
■■■
ُ
جبل شاهق
أقدام
عند
أجلس
ٍ
حقيقي
جبل
ً
أقضم تفاحة
وأحاول اعتصار
آخر قطرات للغنائية

تبقت بروحي.
ً
منعطف
فجأة ،وعند
ُ
تضربني الطبيعة بحضورها
أنا الذي ال يعرف سوى املاكينات الخربة
واملقاهي التي يتفجر بها اللعاب القومي
أنهارًا من الكالم
ُ
أجلس عند ًأقدام جبل حقيقي
أقضم تفاحة...
■■■
ننحدر مع الطريق من القمم الجليدية
نحو السهول الالنهائية بأنهارها السبعمائة.
بإمكانك أن ترى دوامات الرمال تتصاعد
دوائر صغيرة بمحاذاة األرض
تتسع إذ تبلغ عنان السماء.
بإمكانك أن ترى ذئب القيوط
يعبر ُمتهيبًا من ضخامة األبقار.
هنا قضاعات وبنات ُعرس وقنادس للماء

وسناجب لألشجار وأرانب طليقة
ودببة غبراء تأكل الكرز والتوت.
■■■
ولقد رأيته هناك
متوسدًا ذراعه في أحد الحقول
بغراب عظيم على كتفه
ٍ
ً
ينهش َ
رأسه ُمعمال منقاره الداكن
في هالم مخه األبيض
بينما هو شاخص ببصره إلى السماء
مستسلمًا بابتسامة للجنون
يسقط َ
نفسه
نفسه من ِ
كإصبعني ،سبابة ووسطى
ّ
تخليا
دون اكتراث
عن عقب سيجارة بلله املطر.
■■■

كل رسالة ال تلقى ردًا
هي انتظار مهني بني عدم الفهم والغضب
النوم يبدأ من الكتف
وإذا جاء عفوًا من مكان آخر
يلتبس باملوت أو الشلل
بكلمة حب قيلت خطفًا
ثم انطوت بني ثنايا الكالم العادي
تهدهد الروح حتى يأتي الخدر
كبحر ينحسر في جزر بطيء
يتراجع اليوم الفائت على أغطية السرير
فيجتاز هضبة األقدام
ويدخل الزمن في علبته السوداء
بانعكاسات باهتة من فانوس األحالم
فهل الليل هو فضاء هذه العلبة
أم هو العني الساهرة التي
ترى لعابك وقد سال على الوسادة.
* شاعر مصري

