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قصيدة

ميراث قليل
واألي ـ ــدي ال ـك ـب ـيــرة ،م ــا ُي ـش ـبــه تـمــامــا
ران ـ ــدال األب ،ال ـع ـجــوز ،رغ ــم التباين
ّ
السيد
فــي أن ــواع العمل الــذي يضعه
وع ـبــدتــه ف ــي االع ـت ـب ــار .ك ــان مـخــزون
امل ــزرع ـت ــن ج ـ ّـيـ ـدًا ،ت ـس ـعــن رأس ـ ــا من
العبيد في النصف الشمالي ،وخمسة
وثمانني رأسًا في النصف الجنوبي.
ْ
ّ
ولذلك ،فقد توفر أمام أجاري َوف َرة من
ّ
الرجال لتختار منهم ّعمومًا .وعندما
لم يكن األمر كذلك ،فإنها تصبر.
أصـ ـب ــح زوج ـ ـهـ ــا األول م ــدم ـن ــا عـلــى
ويـسـكــي ال ــذرة وب ــدأ بــاسـتـخــدام يــده
ال ـك ـب ـيــرة ل ـت ـنــاول ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة .لم
تـكــن أج ــاري حــزيـنــة لــرؤيـتــه يختفي
ْ
على الطريق عندما باعوه إلى ُمل ِك ّيةٍ
ف ــي ف ـل ــوري ــدا مـتـخـ ّـصـصــة ف ــي زراع ــة
ّ
قـصــب ال ـســكــر .بـعــدهــا ،اجـتـمـ ّعــت مع
أحـ ــد ال ـف ـت ـيــان ال ـل ـط ـفــاء م ــن الــن ـصــف
ّ
الجنوبي .قبل موته بسبب الكوليرا،
ّ
ّ
ك ــان ُي ـح ــب أن ي ـقــص عـلـيـهــا قصصًا
من الكتاب املـقـ ّـدس ،حيث كــان سيده
ّ
السابق أكثر ليبرالية في ما يتعلق
ب ـعــاقــة الـعـبـيــد ب ــال ـ ّـدي ــن .استمتعت
بــال ـق ـصــص وال ـ ِـع ـ َـب ــر ،واف ـت ــرض ــت أن
للرجال البيض وجهة نظر :الحديث
عن الخالص يمكن أن يمنح األفارقة
ـام .البسطاء.
أفـكــارًا .الـفـقــراء .أبـنــاء حـ ُ
ّأمــا زوجـهــا األخـيــر ،فقد ث ِق َبت أذنــاه
ّ
بسبب سرقته العسل .وظلت جروحه
ّ
تتقيح حتى قضى نحبه.
أن ـج ـب ــت أج ـ ـ ــاري خ ـم ـســة أطـ ـف ــال مــن
ه ــؤالء ال ــرج ــال ،جميعهم ُو ِل ـ ــدوا في
ّ
الخشبية
املـكــان نفسه ،على األل ــواح
ّإيــاهــا في الكوخ نفسه ،وهــي البقعة
التي كانت تشير إليها أجاري عندما
ُي ـس ـيــؤون ال ـت ـص ـ ّـرف .ذاك ه ــو املـكــان
ال ــذي جئتم مـنــه ،وإذا لــم تفعلوا ما
آمــركــم بــه ،ســوف أعيدكم إلـيــه .كانت
تـ ــريـ ــد ت ـع ـل ـي ـم ـهــم ط ــاعـ ـتـ ـه ــا ،فــرب ـمــا
سيطيعون جميع ال ـســادة الـقــادمــن
ويـنـجــون .اثـنــان منهما مــاتــا بسبب
الحمى .قطع أحد الصبية قدمه أثناء
الـلـعــب عـلــى م ـح ــراث ص ــدئ ،فتسمم
دم ـ ـ ـ ــه ،ف ـي ـم ــا ل ـ ــم ي ـن ـه ــض أص ـغ ــره ــم
بعدما ضربه سيده على رأسه بكتلة
األقل،
خشبية .واحدًا تلو اآلخر .على ّ
لم يتم بيعهم قط ،قالت سيدة ُم ِسنة
ألجاري .وقد كان ذلك صحيحًا ،ففي
ذلـ ــك ال ــوق ــت ن ـ ــادرًا م ــا ك ــان ــت مـ ــزارع
رانــدال تبيع األطفال .لذا َ
كنت تعرف
سيموت أطفالك.
أين وكيف
َ
ّ
الطفلة التي عاشت بعد ِسن العاشرة
كــانــت وال ــدة ك ــورا ،مــابــل .مــاتــت جـ ّـدة
كورا ،أجاري ،في مزراع القطن ،بينما
ّ
الدائرية تصرخ
رؤوس نبات القطن
ُ
أمواج بيضاء في محيط
مثل
ٍ
حولها ّ
غــاشــم .إنـهــا آخــر أبـنـ ّـاء قريتها ،وقد
ُج ّرت خالل صفوف النباتات الطويلة
عبر الحقل ُ
بعقدة حول رأسهاّ ،
والدم
ٍ
ّ
ي ـتــدفــق م ــن أن ـف ـهـ ّـا ،وال ــزب ــد األب ـيــض
يغطي شفتيها .إنه ٌ
أمر يمكن حدوثه
في أي مكان آخر .كانت الحرية ممكنة
ألش ـخ ــاص آخ ــري ــن ،ملــواط ـنــي مــديـنــة
بنسلفانيا ّالصاخبة الـتــي تقع ألف
مـيــل إل ــى ال ــش ـم ــال .مـنــذ الـلـيـلــة الـتــي
ُ
اختطفت فيها ،تــم تسعيرها م ــرارًا،
ـزان
كــانــت تستيقظ كــل ي ــوم عـلــى مـيـ ٍ
بمقياس مختلف.
اع ــرف قـيـمـتــك وس ـت ـعــرف مـكــانــك في
الـ ـنـ ـظ ــام .الـ ـه ــرب م ــن ح ـ ــدود امل ــزرع ــة
ك ــالـ ـه ــروب مـ ــن املـ ـ ـب ـ ــادئ األس ــاس ـي ــة
لوجودك :مستحيل.
ذلـ ــك كـ ــان ح ــدي ــث ج ـ ّـدت ـه ــا ف ــي مـســاء
يوم أحد ،عندما فاتحها سيزر حول
ّ
ّ
ّ
السرية؛ وقالت ال.
الحديدية
السكك
وبعد ثالثة أسابيع وافقت.
هذه ّ
املرة ،كان الحديث لوالدتها.
* تـصــدر الــروايــة بترجمتها الـعــربـيــة عن
«مجموعة كلمات» فــي «مـعــرض الشارقة
ل ـل ـك ـتــاب  »2017ب ـع ــدم ــا فـ ـ ــازت ب ـجــائــزة
«ب ــول ـي ـت ــزر» ع ــام  ،2017وأدرجـ ـ ــت أخ ـي ـرًا
فــي الـقــائـمــة الـطــويـلــة لـتــرشـيـحــات «بــوكــر»
البريطانية.

حسن بولهويشات *
الثامنة من مساء االثنني،
أجلس في ركن مقهى
في ظالمه مثل ناموسةٍ ظريفة
وأشرب قهوة بمذاق مجاري ّ
الصرف
ّ
الصحي
حرارة جسمي مرتفعة
ّ
الجو أم بسب مذاق القهوة؟ أم
بسبب
الظالم؟
بسب ُ ّ
استأذنت النادل ورسمت مسبحًا في
الطاولة
ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ّـردت م ـ ـ ــن م ـ ــاب ـ ـس ـ ــي ،م ــاب ــس
الوجاهة االجتماعية،
وقفزت في املاء البارد مثل ضفدعة
أنــا اآلن فــي جــوف املسبح أبحث عن

درهم
وال ٍ ّ
أفكر في العودة إلى املقهى
مما ُ
ُ
صرت مسلمًا أكثر ّ
كنت
لقد
ّ
ُ
ومـلـكــا مـهـيـبــا عـنــدمــا أغ ـط ــس وأط ــل
ّ
برأسي املبلل
ألغيض أيام القحط القديمة
ّ
م ـل ـكــا دون أن أفـ ــكـ ــر فـ ــي غ ـ ــزو ب ـلــدة
مجاور ٍة
َ
بيض
بجالليب
عبيد
شحد
أو
ٍ
ٍ
ّ
يكسرون قامتهم على حافة املسبح
بني غطسةٍ وإطاللة
ودون أن أتنازل عن عرشي الذي هو
املاء
أشعر ّأنني ّ
جيد هنا
ّ
ب ــا ش ــل ــةٍ وال خ ـصــوم أق ـضــم تـفــاحــة
البرودة وأختفي

تاركًا نصفها الطازج في فم صديقتي
الـتــي اخـتـفــت هــي األخ ــرى فــي حـفــر ٍة
منذ أعوام
وت ــرك ـت ـن ــي ألـ ـه ــج ب ـم ـحــاس ـن ـهــا كـ ـ ّ
ـأي
ٍ
شاعر عذري ّ
حرب
ساحة
ه
كأن
وأحمل رأسًا
ّ ٍ
ُ
وتـ ـ ــركـ ـ ــت لـ ـك ــم ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ــرة م ــاب ـس ــي

مبعثرة عند أقدام الطاولة
مثل أمعاء وسادة،
ص ـنــدلــي لــاس ـت ـع ـمــال ال ـع ـمــومــي إن
شئتم
ق ـم ـي ـص ــي ب ـ ـسـ ــاطـ ــا أح ـ ـ ـمـ ـ ـ َـر لـ ـس ـ ّـي ــاح
ّ
محليني وبدو مظلومني
ويـ ـصـ ـل ــح سـ ـ ـٍـروالـ ـ ــي ال ـق ـص ـي ــر ل ـس ــدّ
فئران نشيطة
الفتحات على
ًٍ
واإلبقاء عليها بعيدة عن الشأن العام

ّ
ـون تصاعدت أنفاسه
خــذوا هدية زبـ ٍ
وهبطت في هذه الزاوية
كأسعار البورصة
وش ـ ـ ـ َ
ـرب ف ـن ــاج ــي ق ـه ــوة ب ـع ــدد قـتـلــى
سوريا والعراق
ّ
وتفوه بمنكبه قرب هذه النافذة
وخرج هاربًا من األخرى
ّ
ورب ـم ــا تــأخـ ّـر فــي دورة امل ـيــاه ومــات
واقفًا خلف بابها
ـارع أو
ـ
ـ
ش
ـي
ـ
ف
ـازة
ـ
ن
ـ
ج
دون أن تـظـهــر
ٍ
يطلع بالغ نعي في جريدة
ٍ
خذوا ّ
هديتي األخيرة
ميراث قليل
وال تتخاصموا على
ٍ
ُ
ولست معنيًا بالنهايات وال حريصًا
على ما كان.
* شاعر مغربي

«سيرة رأس»
للفنان
العراقي
صادق
الفراجي
()1985

سرد

مقطعان عن الحيوانات واألغاني والوعود القديمة
هوزان شيخي *
ُز ُ
رت البيت.
ُ
ـح
أع ـط ـت ـن ــي امل ــوظـ ـف ــة ث ــاث ــة م ـفــات ـيـ ٍ
للباب ،شــرحـ ْـت لــي ،واحــد لــك ،واحــد
ل ـهــا ،وواح ـ ـ ٌـد تــزرعــانــه فــي الحديقة
تدخالن به سويًا حني تتقاتالن...
ِّ
والـبـيــت نــوافــذ وش ــرف ــة ،تـمــامــا ككل
ُّ
الـ ـبـ ـي ــوت ،ل ـك ــن ن ــواف ــذن ــا تـ ـ ُط ــل عـلــى
ُ
أشـ ـ ـج ـ ــار تـ ـمـ ـي ــل إلـ ـيـ ـن ــا ،وش ــرف ـت ـن ــا
ُ
 ِقـ ـس ــتـ ـه ــا بـ ــاأل ٌم ـ ـتـ ــار وال ـ ـخ ـ ـطـ ــواتواألشبار -واسعة كعلم الله.
ُ
ساعديني ُ ،كيف أق ــول لفتاة بعيدة
ٌ
ُ
كم واسعة شرفت ُها الواسعة؟
ُ
أح ـ ـ ـ ــاول ،الـ ـش ــرف ــة ت ـت ـســع ألرج ــوح ــة
كـبـيــرة تحوينا مـعــا ،مــع األرجــوحــة
ُ
تتسع لنا جالسني
التي تحوينا معًا
عـ ـل ــى ك ــرسـ ـي ــن مـ ــن خـ ـش ــب نـ ـش ــربُ
ٍ
صامتني شاي املساء .مع األرجوحة
التي تحوينا معًا وكرسيي الخشب
الـ ـل ــذي ــن ن ـ ـشـ ـ ُ
ـرب ع ـل ـي ـه ـمــا صــام ـتــن
ُ
ُ
تخاصمني
ٌ
شاي املساء ،تتسع لنا م ٌ
ُ ٌّ
ك ــل فــي زاويـ ــةٍ وبيننا شــرفــة عــاديــة
كاملة ،مــع األرجــوحــة التي تحوينا
ُ
نجلس
الخشب اللذين
معًا وكرسيي
عليهما صامتنيُ ِ ،
نشرب شاي املساء
ُ ٌّ
وم ـع ـنــا مـتـخــا ٌصـمــن ٌكـ ــل ف ــي زاويـ ــةٍ
وبـيـنـنــا شــرفــة ع ــادي ــة كــامـلــة تتسعُ
بكسل
أيضًا ًلـ ِـك ُممددة على األرض
ٍَ
ساهية عــن ُرغبتي بــأن أمــأ الـفــراغ
َ
تيك..
الباقي من الشرفة بني ُركب ِ
ـت ك ـ ـ ــم تـ ـتـ ـس ــع ش ــرف ـت ـن ــا
ه ـ ـ ــل ع ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ِ
لألماني؟

ُ
أخبرك عن البيت؟
ثم ماذا أيضًا
ِ
موعد زيارتك،
ُسألتني املوظفة عن
ِ
ق ُ
لت ال أعرف ربما غدًا.
أخذك ألشجار قريبة،
نصحتني بأن
ِ
َ
خلف األشجار زاوية يتهامس فيها
ـات واألغ ــان ــي
امل ـج ــان ــن ع ــن ال ـس ـبــاقـ َ
وت ـ ٌم ــاث ـي ـ ٍـل ل ـل ـظ ــال ،خ ـل ــف امل ـجــانـ ُـن
ُ
ُ
ت ـل ــة نـ ـص ــرخ ع ـل ـي ـهــا ،ال ـت ـل ــة ت ـش ــرف
ع ـل ــى روضـ ـ ــة أطـ ـف ــال ال تـ ـن ــزل فـيـهــا
ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ،اس ـ ــم الـ ــروضـ ــة «غ ـ ــادة
خلف الروضة بيتك.
شعاع».
ُ
ْ
قالت املوظفة أن نــزور أمــك ،جارتنا.
ق ــال ــت أي ـض ــا أن ن ــأخ ــذ مـعـنــا بيضًا
أخضر للعيد.
¶¶¶
َّ
ستاننا حل الشتاء..
على ُب
ِ
ٌ
والشتاء كما قال األولــون طريقة في
َ
ٌ
تشبيه وحسب .لكن األزهــار
الكالم،
ذب ْ
ُ
ُ
لت ،واألعمى -كليم الطيور -شاخ
البارحة.
ً
وكنت أحـسـ ُ
ـب األغــانــي حيلة أيضًا،
ً
رددتـهــا رغـبــة بــأن أنسى حــن يجب
ـات
أن أن ـ ـسـ ــى ،ك ـن ــت أح ـس ـب ـه ــا ك ـل ـم ـ ٍ
أدراج م ـل ـي ـئــة بـبـشــر
ت ـن ـت ـه ــي إلـ ـ ــى
ٍ
مــروا فــي أمــاكــن م ـ ّـرت .لكن الراحلني
مــا تــركــوا خــط ق ـلـ ٍـم أو ضــربــة ريشة
ّ
بعدهم .أخــذونــا معهم ،ومل ــا ُعـ ّـدنــا -
ّ
بعدما دلــونــا على درب اإلي ــاب فهم
ال يرجعون مع أحد -وحدها األغاني
كانت تحكي الحكايات.
َّ
ُ
والكلمات
ستاننا
الشتاء حل على ُب
ِ
نـفـسـهــا ض ـغ ـطــت ع ـلــى ض ـل ــع ُك ـ ِـس ــرَ
ٍ ُ
ُ
فرممناه ،ثم كسر فرممناه ،ثم كسر

فغنوا ورقصنا عليه.
ُ
َ
ٌ
أرنب يلعب ،الحقته
ِ
بقرب النهر ُ كان ُ
َ
سنني ،تعبت ولم أمسكه ،لكن الشتاء
َّ
حــل ولــم يخبرني أحــد في الــروايــات
الـ ـق ــديـ ـم ــة أيـ ـ ــن ي ـل ـع ــب األرن ـ ـ ـ ــب حــن
ُ
يتجمد النهر؟
ُ
َ
ـاء امل ــاض ــي ،حـمــل الـعــاشــق
فــي ال ـش ـتـ ًِ
الصيف ُالقادم أتي
«في
ثقيال
وعـدًا
ِ
ُ ًّ
ـوات أعطي كــل
ـ
خ
أ
سبع
عندي
،
إلـيـ ِـك
ٍ

واح ـ ـ ــد ٍة ِم ـن ـهــن ل ــواح ـ ٍـد م ــن أخ ــوت ــك،
ـذك ِب ـ ـهـ ــن .عـلــى
س ـب ــع أخـ ـ ـ ــوات وأخـ ـ ـ ـ ـ ِ
وعربة بيضاء .تعرفني
حصان أسود
ُ
أقسم لــك .في
ـي
ـ
م
أ
وبحليب
صدقي،
ِ
ِ
الصيف القادم».
خـ ّـبــرهــا ف ــي ال ـش ـتــاء امل ــاض ــي ،وه ــذا
َّ
ستانه
العام أول الصيف حل على ُب
ِ
الشتاء.
* كاتب سوري مقيم في السويد

ّ
االبداعية في ملحق «كلمات»
المساهمات

ّ
اإلبداعية (من قصص وقصائد
يمكن إرسال المساهمات
ّ
ونصوص ّ
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
األدبية ،تعطى
خضعت التفاق مسبق مع التحرير ،ويستحسن أن يكون
ّ
األصلية التي كتب فيها النص .مع
التعريب عن اللغة
تعريف واف بالكاتب (ة) والمترجم (ة).
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات
المقترحة أو عدمه ،من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

