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انتظرني غدًا ودائمًا
لم تلفت نظري ّ
أي واحدة منهن .كان
ّ
ـراز واحــد،
عــددهــن كبيرًا ج ـدًا :مــن ّط ـ ٍ
ال يثبنت في الذاكرة ،لهن ابتسامات
عريضة جاهزة ،ومايوهات متعددة
األل ـ ــوان تـكـشــف إل ــى أق ـصــى ح ـ ٍّـد عن
ّ
ً
َأج ـســادهــن الـجـمـيـلــة واألقـ ــل ج ـمــاال،
بخلو البال
ف ِرحات دائمًا ،مسرورات
ِ
وانعدام ّ
أي اهتمام فكري.
َ
ذل ــك ك ــان ال ـج ــزء ال ــزاه ــي الــرتـيــب من
ال ـب ـحــر ،ال ـج ــزء ال ــذي ال أح ـ ّـب ــه .ن ــادرًا

مــا أنـظــر إل ــى ه ـنــاك ،إل ــى ذل ــك املـكــان
ال ــذي ،على مــا يـبــدو ،يسميه الناس
أحب بحرًا آخر ّ -
الشاطئ .إنني ّ
حيًا،
ّ
ّ
متميزًا ،مشغول الفكر،
التغير،
دائــم
ّ
بــدي ـعــا ف ــي ت ـع ــدد أل ــوان ــه وأمــزج ـتــه،
ُ
التي ال تـقـ َـهــر ،فــي هدوئه
فــي إرادت ــه ّ
املهيب ،فــي رقـتــه التي ال يحيط بها
الوصف.
ٌ
كرة مطاطية ّ
عوامة حمراء كبيرة.
أنا
ال ت ـس ـم ــح لـ ــي ال ـس ـل ـس ـل ــة واملـ ــرسـ ــاة
بــالـسـبــاحــة بـعـيـدًا ،ولـكـنــي أستطيع
ال ـت ــأرج ــح ع ـلــى األمـ ـ ــواج ح ــن هـيــاج
ِّ
الـ ـبـ ـح ــر ،أس ـت ـط ـي ــع دائ ـ ـمـ ــا أن أم ــت ــع
نــاظــري بالبحر ،بتالعب ألــوانــه ،أن
أت ــاب ــع أس ـ ـ ــراب األس ـ ـمـ ــاك ،وق ـن ــادي ــل
البحر املتالطمة فــي امل ــوج ،والسفن
التي تظهر أحيانًا في األفــق البعيد.
هـ ــذه س ـجـ ّـي ـتــي ،هـ ــذه ح ـي ــات ــي ،ومــع
أنـ ــي م ــرب ــوط ب ــال ـق ــاع ،ف ــأن ــا حـ ـ ٌّـر في
ّ
قيودي ،في ثباتي الدائم ،في تمتعي
الالنهائي ،في ّ
حبي للبحر.
ب ـع ــض األش ـ ـخـ ــاص امل ـج ــان ــن ال ــذي ــن
ُّ
نفس
ألهبتهم شـمـ ٌـس حــارقــة وعـ ــزة
ٍ
ُ َ ّ
ـرار أن يصلوا
ال تــحــد ،يــريــدون بــإصـ ٍ
إل ـ َّـي س ـبــاحــة .ه ــذا ش ــيء يضحكني،
إذ ُّ
أي جدوى في ذلك؟ ما الذي يمكن
أن يـثـبـتــوه ألنـفـسـهــم؟ إن ــي أراوغ ـهــم
ً
دائـمــا م ـحــاوال أن أحـيــد عــن طريقهم
ً
ق ـل ـي ــا .ك ـث ـي ــرون م ـن ـهــم ي ـس ـتــديــرون
ّ
فـ ــورًا عــائــديــن قـبــل ال ــوص ــول إلـ ــي .ال
أع ـ ـ ــرف م ـ ـ ــاذا ي ـع ـن ــي ل ـه ــم ذل ـ ـ ــك؟ أه ــو
تسجيل رقم قياسي؟ أم تأكيد للذات؟
ثـمــة ري ــاض ـ ٌّـي مـفـتــول ال ـع ـضــات ،ذو
شاربني ،دائمًا ِّ
يوجه لي ضربة مؤملة
ع ـلــى خ ــاص ــرت ــي ف ــأح ــاول أن أدف ـعــه
ّ
ردًا عليه ،غير أنــه ســرعــان مــا يرجع
ّ ٌ ِّ َ
هات يعلمن
سابحًا ّنحو الشاطئ .أم ّ
أوالده ـ ــن« :انـتـبـ ْـه إل ــى الـتـنــفــس! اقفز
رشيقًا ُ
ورأسك إلى املاء! ال تجعل املاء
يـتـطــايــر عــال ـيــا!» .بـعــض املـتـقــاعــديــن
يسبحون قريبًا مني وهــم يثرثرون،
ال يولونني ّ
أي اهتمام.
شــيء مضحك حـقــا .نـســاء فــي العمر
ّ
البلزاكي يعرفن تمامًا أني سأتملص
َ
ّ
م ـن ـهــن ،ف ــوج ــدن حـيـلــة لـلـقـبــض على
ِّ
ّ
ّ
امل ـكــان ال ـحــســاس لـ ــدي ،ه ـكــذا أســمــي
الـ ـحـ ـلـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ت ــربـ ـطـ ـن ــي ب ـس ـل ـس ـلــة
املرساة .يدركن أنه ال يمكن االحتفاظ
ب ــي إال ب ـهــذه ال ـطــري ـقــة .ول ـكــن ذل ــك ال
ً
ّ
ّ
أنفسهن
يدوم طويال! إنه مضجر لهن ِ
بالدرجة األولى .وهل يمكن االحتفاظ
ب ــأح ـ ٍـد وأن ـ ــت ت ـق ـبــض ع ـلــى ال ــاوع ــي
عنده ،على غرائزه الطبيعية؟

ها هي امرأة لم ألحظها فورًا .ما الذي
يمكن لها أن تبصره في املاء؟ كتفاها
أكـ ـث ــر اس ـ ـ ـتـ ـ ــدارة ب ـق ـل ـي ــل مـ ــن أكـ ـت ــاف
قبعتها مغرية دائمًاّ ،
األخرياتّ .
ترد
ّ
عنها الشمس وتتيح لها التلذذ بلون
أمواج البحر .كان واضحًا أنها ليست
سـ ّـبــاحــة قــويــة وأن ـهــا تـحـتــاج إل ــى أن
ّ
ستتمسك بي
تستريح« .هــذه أيـضــا
اآلن ،ش ــأن جميع األخ ــري ــات ،لـكــي ال
أس ـت ـط ـيــع الـ ـه ــرب ل ـب ـعــض الـ ــوقـ ــت» ،ـ
ظننت .غير أنها لم تبذل ولو محاولة
ألن ت ــرب ـط ـن ــي إلـ ـيـ ـه ــا ،ف ــاك ـت ـف ــت ب ــأن
بـسـطــت ذراع ـي ـه ــا ّ ت ـمــامــا وعــانـقـتـنــي
يسبق
بـقــوة .لــم أكــن أتــوقــع ذلــك ،ولــم ِّ ِ
أن وقــع لــي مثله مــن قبل .لــم يكلفني
ّ
الـتـخــلــص مــن ذراعـيـهــا جـهـدًا كبيرًا،
فقفزت بعيدًا عنها مجبرًا إياها على
البحث عن التوازن في املاء.
ْ
فهمت من تلقاء نفسها أنه ال يمكن
لقد
االح ـت ـف ــاظ ب ــي ع ّـن ــوة .وه ــا ه ــي اآلن
تسبح مقتربة مني بحذر ،ومن غير
ِّ
أن تعكر صفو املــاء عانقتني بحنان
وه ــي تــامـسـنــي ب ــال ـك ــاد ،وتـضـ ّـمـنــي
إل ــى خـ ِّـدهــا أحـيــانــا .كـنــت أتـجـ ّـمــد من
الـسـعــادة .وبـعــدمــا اسـتــراحــت مضت
ّ
استمر ذلك ثالثة ّأيام.
تسبح عائدة.

َّ
َ
أروع وأرق قـصــة ح ـ ّـب لن
تـلــك كــانــت
ّ
أنـســاهــا حتى آخــر أيــامــي .ثــم جــاءت
عــاصـفــة بـحــريــة عــاتـيــة دام ــت أربـعــة
ّأيامِّ .
خيل ّ
إلي أنني ُجننت مع البحر
امل ـج ـنــون ال ـه ــائ ــج .ل ـقــد ف ـقــدت مـغــزى
ّ
ال ـح ـي ــاة .فــال ـب ـحــر الـ ــذي ي ـت ـمــتــع بكل
ُ
هــذه العظمة والـجــال ،وكــان من قبل
رائ ـعــا حـتــى وق ــت الـعــاصـفــة ،لــم يكن
ُي ـفـ ِـرح ـنــي اآلن ،ب ــل ل ــم يـكــن يـفـعــل إال
تعذيبي :تــارة وهــو يتقاذفني عاليًا
مثل لعبة سخيفة بــن ي ـ َـدي عمالق،
وتــارة يجذبني إلى ّ
لجة املــاء الهائج

ويــدحــرجـنــي فــي مــا ال نـهــايــة لــه من
ُ
دمــوع اليأس املالحة املـ ّـرة .لقد فقدت
كل أمــل .فما الــذي أستطيع فعله ،أنا
امل ـق ـ ّـي ــد بـسـلـسـلــة م ــن ال ـ ـظـ ــروف ،ضد
هـيـجــان طبيعة ال ـح ـيــاة؟ لــم يـكــن لي
إال الـخـضــوع واالن ـت ـظــار وال ـت ـضـ ّـرع.
ّ
والتذكر أيضًا.
في اليوم الخامس ،حني تعب البحر
ً
من غضبته غير املفهومة ،هدأ قليال
وب ــزغ ــت أش ـع ــة ال ـش ـمــس ب ــال ـك ــاد من
وراء ما يحجبها من جبال ،فرأيتها
وهي تعوم سابحة نحوي .لقد غمرت
البهجة قلبي! نعم ،نعم ،ال تضحكوا،
إذ ي ـح ــدث أن ي ـك ــون لـ ـك ــر ٍة مـطــاطـيــة

علي ذرب *

كان قراري أن ال أبدأ
بقص الذراعني
مثل كل مرة
الكبير
لكن حجمه ّ
جعلني أدرك أنه من املمكن في لحظة
ما
ُّ
ينقض ّ
علي
سوف
ومن ثم يعلقني في سقف الغرفة
ويتركني إلى األبد متدليًا في بطنها
ُ
فقمت بقصهما
ٌ
ولم يخرج ولو قليل من الدماء
وعلى وجهه كانت تدور ابتسامة

امتألت األرض بحشوتيهما
ب ـي ـن ـمــا أق ـ ـ ــوم ب ــإف ــراغ ـه ـم ــا ب ــواس ـط ــة
السكني
لـ ــم أت ــرك ـه ـم ــا ح ـت ــى أص ـب ـح ــا م ـجــرد
غالفني
يتدليان من بني ّ
يدي
إن ـ ــه ي ـ ــرى ال ـع ــال ــم ب ـع ـي ـنــن كـبـيــرتــن
ويبتسم
يراني أغرز السكني في جسده
مرات عديدة ويبتسم
أقطع ساقيه ويبتسم
أقلع عينيه وما زال مبتسمًا
ما دفعني إلى قطع رأسه
إلى إفراغ جسده على األرض

من عاصفة األمس.
ّ
أين أنت اآلن ،يا حبيبتي؟ أتذكر اآلن
حنانك ،وعــدم رغبتي في أن أديــر لك
ظ ـه ــري ،ك ـمــا ل ــأخ ــري ــات .أذكـ ــر ملسة
يديك ِّ
وخدك ،أذكر همسك« :انتظرني
غدًا ودائمًا»...
ّ
ّ
ه ــا أن ــا حـ ـ ّـر .أت ـمــتــع بــال ـب ـحــر .أت ـغ ــزل
ب ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل ط ـ ـقـ ــس وأكـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــف ف ــي
ألــوانــه مــزيـدًا مــن الـتـ ّ
ـدرجــات اللونية
الـ ـج ــدي ــدة .وب ــال ـط ـب ــع ،ف ــإن ــي أالح ــظ
أي ـضــا األش ـخ ــاص املـنـتـجـعــن الــذيــن
يـضــايـقــونـنــي ويـتـمــايـلــون متعلقني
ّ
بـسـلـسـلـتــي .ل ـك ـنــي أح ـ ّـب ــك وأت ــذك ــرك
ـت ،يـ ــا حـبـيـبـتــي
وح ـ ـ ـ ــدك ،كـ ـم ــا طـ ـلـ ـب ـ ِ
ال ـ ــوح ـ ـي ـ ــدة ،ي ـ ــا غ ــالـ ـيـ ـت ــي ،ي ـ ــا أم ـل ــي
واكـتـشــافــي« :انتظرني غ ـدًا ودائـمــا».
أنتظرك .اليوم ،غدًا ودائمًا.
إنني
ِ
* فيوال كورين (فيوليتا كورينيوفكينا):
عـ ــازفـ ــة بـ ـي ــان ــو ،ت ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرس امل ــوسـ ـيـ ـق ــى فــي
ضــواحــي مــوسـكــو .تـنـشــر قصصها في
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شــاعــريــة شـفــافــة .قصتها هنا «انتظرني
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(ريتشارد ميسراخ ــ أميركا)

قصيدة

أنـ ــا قاتـ ـ ــل

عـ ّـوامــة مــربــوطــةٍ فــي قــاع الـبـحــر ٌ
قلب
ّ
ولكنه ٌ
قلب ال يستطيع أن يراه
أيضًا!
الجميع .ليس ِلزامًا أن تــراه ،بل املهم
تفهمه .أو
أن تشعر ب ــه .بــل ربـمــا أن
ّ
أن ّ
تحبه! غير أن هذا إفــراط مني في
الجرأة حقًا ومن مجال الخيال.
ّ
إن ـهــا حبيبتي ،اآلن عــرفــت ذل ــك حــق
املـعــرفــة ،وقــد اقـتــربــت مني وطـ ِّـوحــت
َ
ب ـي ــده ــا م ـب ـت ـعــدة ع ــن ق ـن ــدي ــل ــي ب ـحـ ٍـر
ّ
ق ـب ـي ـح ــن ،غ ـب ـي ــن ل ـ ــم يـ ـتـ ـس ــن ل ـه ـمــا
الــر ّح ـيــل ب ـعــد ال ـعــاص ـفــة ،فعانقتني
ّ
تضمني
ب ــرق ــة فــائ ـقــة وبـ ـق ـ ّـوة ،وه ــي
جسدها .ولكنني
وتلتصق بــي بكل
ّ
اآلن لم أكن أريد أن أتغنج وال أن أقفز
مبتعدًا عنها .كانت ما تزال تضمني
وتهمس لي« :انتظرني غدًا ودائمًا».
ث ــم عـ ــادت إل ــى ال ـش ــاط ــئ م ــن غ ـيــر أن
تلتفت.
ماذا كان بوسعي أن أقول؟ أنا ،الكرة
ّ
ال ـعــوامــة املـطــاطـيــة ال ـح ـمــراء؟ فحتى
الكرات العوامة التي لها قلوب مثلي
أيضًا ،عاجزة عن الكالم .لقد اكتفيت
بــأن لـ ّ ُـوحـ ُـت لها برأسي وهــي تبتعد،
ً
ب ــاذال قـصــارى جهدي كــي أتـ ًحــرر من
ِّ
املرساة التي تقيدني ،وخفية غسلت
بماء البحر ما كان دموعًا أو قطرات
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وقص جسده إلى قطع صغيرة
كان هذا آخر دب من الدببة الدمى
التي قمت بقتلها
ومن ذلك اليوم
لم تشتر أختي الصغيرة واحدًا آخر
أنا قاتل فظيع يا أختي
أقتل ما تحبني
أق ـتــل ه ــذه األح ـ ــام ال ـتــي ك ـنــت أغ ــرق
فيها
أيام الحصار
أن ــا اآلن أق ـت ـلــك وأف ـش ــل ك ـث ـي ـرًا بقتل
نفسي.
* شاعر عراقي

ّ
اإلبداعية (من قصص وقصائد ونصوص
يمكن إرسال المساهمات
حرة وترجمات وصور ّ
ّ
فنية ورسوم) إلى ملحق «كلمات» في
جريدة «األخبار» ،على العنوان اإللكتروني اآلتي:
KALIMAT@al-akhbar.com
على أن يرفق كل ارسال باإلسم الكامل لصاحبه أو صاحبته ،وعنوان
اإلقامة ،ورقم هاتفي ألي تواصل محتمل.
بالنسبة إلى الترجمات ّ
ّ
األولوية لنصوص خضعت
األدبية ،تعطى
التفاق مسبق مع التحرير ،ويستحسن أن يكون التعريب عن
ّ
األصلية التي كتب فيها النص .مع تعريف واف بالكاتب (ة)
اللغة
والمترجم (ة).
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو
عدمه ،من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

