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ترجمة

صفحات اإلبداع من تنسيق:
أحالم الطاهر

زهرة صفراء
قصة خوليو كورتاثر *
ترجمة أحمد عبد اللطيف
يبدو أنها مزحة ،غير أننا خالدون.
أع ــرف أن ــه ال ـع ـكــس ،أع ــرف ذل ــك ألنــي
أع ــرف الـفــانــي الــوحـيــد .لقد حكى لي
حكايته في حانة صغيرة بشارع «ال
ً
روا كامبرون» ،كان ثمال جدًا حد أنه
لم يواجه أي صعوبة في قول الحقيقة
رغـ ــم أن ص ــاح ــب ال ـح ــان ــة وال ــزب ــائ ــن
العجائز على البار كانوا يضحكون
عـلـيــه ل ــدرج ــة أن الـنـبـيــذ ك ــان يـخــرج
مــن عيونهم .ال بــد أنــه رأى اهتمامًا
م ــرس ــوم ــا ع ـل ــى وجـ ـه ــي ،إذ اص ـطــف
بجانبي ثم دعاني إلى الجلوس معه
ع ـلــى م ـن ـضــدة ف ــي ركـ ــن ،واسـتـطـعـنــا
أن نـشــرب ونـتـحــدث فــي س ــام .حكى
لــي أنــه متقاعد مــن عمله فــي مجلس
امل ــديـ ـن ــة وأن زوج ـ ـتـ ــه راح ـ ـ ــت تـ ــزور
أبــويـهــا منذ فـتــرة ،وهــي طريقة مثل
طرق أخرى للتسليم بأنها هجرته .لم
ً
ً
يكن رجــا عـجــوزًا وال جــاهــا ،بوجه
جــاف وعينني مسلولتني .الــواقــع أنه
كان يشرب لينسى ،واعترف بذلك في
كأس النبيذ األحمر الخامسة .لم أشم
فـيــه رائ ـحــة هــي مــاركــة ب ــاري ــس ،لكن
يبدو أننا ،كغرباء ،لنا رائحة .كانت
أظ ــاف ــره مـقـلـمــة ،وكـ ــان ش ـعــره خــالـيــا
تمامًا من القشرة.
حـكــى أن ــه قــد رأى فــي ب ــاص خــط 95
صبيًا في الثالثة عشرة .وبعد برهة
م ــن الـنـظــر إل ـي ــه ،اكـتـشــف أن الصبي
ي ـش ـب ـه ــه كـ ـثـ ـيـ ـرًا ،عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل يـشـبــه
الــذكــرى الـتــي احـتـفــظ بـهــا عــن نفسه
فــي تـلــك الـســن .وشـيـئــا فشيئًا اقتنع
بأن الصبي يشبهه تمامًا ،في وجهه
ويــديــه ،فــي خصلة الـشـعــر الساقطة
عـلــى جـبـهـتــه ،فــي عينيه البعيدتني
عــن بعضهما ،بــل وحـتــى فــي خجله،
في الشكل الذي يتوارى به في مجلة
قـصـصـيــة ،وف ــي ح ــرك ــة إل ـق ــاء شـعــره
ل ـل ــوراء ،وتـعـثــر حــركــاتــه امل ــزم ــن .كــان
يـشـبـهــه ح ـتــى أن ــه أض ـح ـكــه تـقــريـبــا،
ل ـكــن ح ــن ن ــزل ال ـص ـبــي ف ــي شـ ــارع ال
رو دي رينيه ،نزل هو أيضًا وأخلف
مــوعــده مــع صــديــق ك ــان ينتظره في
مونتبارناس .وظل يبحث عن ذريعة
للتحدث مع الصبي ،سأله عن شارع
وسمع من دون دهشة صوتًا كان هو
صوت طفولته .وكان الصبي متجهًا
لـنـفــس الـ ـش ــارع ،ف ـس ــارا م ـعــا بخجل
ـواص .ع ـن ــد ه ـ ــذا امل ـس ـت ــوى،
لـ ـع ــدة ن ـ ـ ـ ـ
ٍ
سقط عليه إلهام .لم يكن شيئًا يمكن
ت ـف ـس ـي ــره ،ل ـك ـن ــه ك ـ ــان ش ـي ـئ ــا يـمـكـنــه
االسـتـغـنــاء عــن ه ــذا الـتـفـسـيــر ،إذ أن
هذا الشيء سيغدو غبيًا أو ضبابيًا
إن تطلعنا لتفسيره ،مثل اآلن.
بــإي ـجــاز ،أتـيـحــت ل ــه فــرصــة الـتـعــرف
ع ـلــى ب ـيــت ال ـص ـبــي ،وبــامل ـكــانــة الـتــي
ت ـ ـم ـ ـتـ ــع بـ ـ ـه ـ ــا كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرس ف ـ ـ ــي «ب ـ ـ ــوي
س ـك ــوت ــس» .ف ـتــح لـنـفـســه طــري ـقــا في
حـ ـص ــن الـ ـحـ ـص ــون ذاك ،فـ ــي املـ ـن ــزل
ال ـفــرن ـســي .وجـ ــد ب ــؤس ــا مــزي ـنــا وأم ــا
ً
ملفتة وخاال متقاعدًا ،وقطينًا .ثم لم
يجد مشقة كبرى في أن يثق فيه أخ
له ويعيره ابنه الذي كان في الرابعة
عشرة ،فغدا الصبيان صديقني .وبدأ
يــزور كل يــوم بيت لــوك؛ واألم ترحب
به بفنجان قهوة مسخنة ،ويتحدثان
عن الحرب ،عن االحتالل ،وأيضًا عن
لــوك .ما بــدأ كإلهام بــات يرتب نفسه
ً
هندسيًا ،بدأ يتخذ شكال دالليًا يروق
للناس أن تسميه قدرًا .حتى بات من
املمكن أن يصاغ في كلمات كل األيام:
لوك كان هو ذاتــه ّ
مكررًا ،لم يكن ثمة
فناء ،كنا كلنا خالدين.
 كلنا خــالــدون ،أيها العجوز .انظر،مــا مــن أح ــد اسـتـطــاع أن يتحقق من
ذلك وها أنا يأتيني الــدور ،في باص
رق ـ ــم  .95ب ـخ ـطــأ ب ـس ـيــط ف ــي اآللـ ـي ــة،
فــي ثـغــرة مــا مــن الــزمــن ،بـقــدر مـتــواز
ولـيــس متتابعًا ،كــان يمكن أن يولد
لــوك بعد مــوتــي ،بــل ومــن دون حكي
الصدفة األسطورية التي بها قابلته
فــي الـبــاص .أعتقد أنــي قلت لــك ذلــك،

ك ــان نــوعــا مــن األم ــان ال ـتــام ،مــن دون
ك ـل ـمــات .ك ــان ذل ــك ت ـحــدي ـدًا وان ـت ـهــى.
ل ـكــن ال ـش ـك ــوك ب ـ ــدأت ب ـعــد ذل ـ ــك ،ففي
تلك الـحــاالت يـغــدو امل ــرء معتوهًا أو
يتناول مهدئات .وبجانب الشكوك،
الـ ـت ــي ي ـق ـت ــل واح ـ ــده ـ ــا وراء اآلخـ ـ ــر،
تأتي الــدالئــل التي تؤكد أنــي لــم أكن
م ـخ ـط ـئــا ،أن ــه م ــا م ــن س ـبــب ل ـنــرتــاب.
م ــا ســأقــولــه ل ــك ه ــو م ــا يــزيــد ضحك
ه ـ ــؤالء امل ـعــات ـيــه ح ــن ي ـخ ـطــر ل ــي أن
أرويه .لم يكن لوك أنا ذاتي مرة أخرى
فحسب ،إنما كان سيغدو أنا نفسي،
سـيـغــدو ه ــذا الـبــائــس التعيس الــذي
ي ـت ـح ــدث م ـع ــك .ك ــان ــت ت ـك ـفــي رؤي ـت ــه
يلعب ويـقــع بعنف كــالـعــادة ،تلتوي
قدمه وتلتوي ترقوته ،هــذه املشاعر
الــرقـيـقــة ال ـتــي تـثـيــرنــا ،ه ــذه الـحـمــرة
التي تصعد للوجه بمجرد أن تسأله
شيئًا .األمهات ،في املقابل ،كم يروق
ل ـه ــن ال ـ ـكـ ــام ،كـ ــم ي ـح ـكــن ل ـل ـم ــرء أي
شــيء حتى لــو كــان الصبي ميتًا من
ال ـخ ـجــل ،يـحـكــن أش ـي ــاء حـمـيـمـيــة ال
يـمـكــن تـصــديـقـهــا ،وح ـكــايــات الـ ِـسـنــة
األول ــى ورســومــات الثماني سـنــوات،
َ
واألم ــراض .لــم تــرتــب السيدة الطيبة
في شيء ،بالطبع ،والخال كان يلعب
م ـع ــي ال ـش ـط ــرن ــج ،ك ـن ــت أش ـب ــه ب ـفــرد
ً
مــن العائلة حتى أنــي أعطيتهم مــاال
يمكنهم من بلوغ نهاية الشهر.
لم أجــد أي مشقة في معرفة ماضي
ل ــوك ،ك ــان يكفي أن أدس أسـئـلــة بني
املوضوعات التي يهتم بها العجائز:
روماتيزم الخال ،مكر حارسة العقار،
ّ
ال ـس ـي ــاس ــة .هـ ـك ــذا رح ـ ــت أطـ ـل ــع عـلــى

طفولة لــوك بني كش ملك والتأمالت
حول سعر اللحم ،وهكذا بات الدليل
معصومًا .لكن افهمني ،بينما نطلب
كأسًا أخــرى :كان لوك هو أنــا ،هو ما
ً
كنته حني كنت طفال ،لكن ال تتخيله
ك ـن ـس ـخــة ط ـب ــق األص ـ ـ ــل .كـ ــان ص ــورة
مــوازيــة ،أتـفـهــم ،بمعنى أنــي فــي سن
ُ
ال ـســاب ـعــة ك ـســر رس ـغــي وه ــو كـســرت
ت ــرق ــوت ــه ،وفـ ــي ال ـتــاس ـعــة أصــابـتـنــي
الحصبة وأصابته الحمى القرمزية.
وب ــاإلض ــاف ــة ل ــذل ــك فــال ـح ـكــايــة تحفل
بالتفاصيل ،أيها العجوز ،الحصبة
اس ـت ـمــرت ع ـنــدي خـمـســة ع ـشــر يــومــا
بينما تشافى لوك في أربعة أيام ،إنه
تطور الطب وأشـيــاء من هــذا القبيل.
كــل ش ــيء ك ــان مــوازيــا لــذلــك ،ألضــرب
ً
لك مثال على الحالة ،كــان من املمكن
أن يكون خباز الناصية استنساخًا
ل ـنــاب ـل ـيــون ،وهـ ــو ال ي ـع ــرف ذلـ ــك ألن
الـنـظــام لــم يـصــب ب ــأي خ ـلــل ،ألن ــه لن
يـتـمـكــن أبـ ـ ـدًا م ــن م ــواج ـه ــة الـحـقـيـقــة
فــي حافلة؛ لكنه لــو انتبه بشكل من

األش ـ ـكـ ــال إلـ ــى هـ ــذه ال ـح ـق ـي ـقــة ،رب ـمــا
يـ ــدرك أن ــه ت ـكــرر وأنـ ــه صـ ــورة مـكــررة
ّ
التحول من غاسل
من نابليون ،ألن
أط ـبــاق إل ــى صــاحــب مخبز كبير في
مــون ـت ـبــارنــاس ه ــي ال ـص ــورة نفسها
للقفز من كورسيكا إلى عرش فرنسا،
ولو حفر على مهل في تاريخ حياته،
قد يجد لحظات مكافئة للحملة على
م ـص ــر ،ولـلـقـنـصـلـيــة وأوس ـت ــرل ـي ـت ــز،
بــل وحـتــى سينتبه إل ــى أن شيئًا ما
سـ ـيـ ـح ــدث مـ ــع مـ ـخـ ـب ــزه فـ ــي غ ـض ــون
سـنــوات ،وأنــه سينتهي بــه املـقــام في
سانتا هيلينا التي ربما تكون شقة
في الطابق السادس ،غير أنه مهزوم
أيـضــا وم ـحــاط بـمــاء ال ـعــزلــة ،ومعتز
بمخبزه الذي كان كطيران النسور.
 وحضرتك انتبهت ،أليس كذلك. وأن ــا انتبهت ،لكني رأي ــت أنـنــا فيطـفــولـتـنــا ن ـصــاب ب ــأم ــراض مـعـتــادة
في أعمار معينة ،ومعظمنا يتعرض
للكسر ونحن لعب كرة القدم.
 -أن ـ ـ ـ ــا أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ،ل ـ ـ ــم أتـ ـ ـكـ ـ ـل ـ ــم إال ع ــن

املصادفات املرئية .على سبيل املثال،
أن يشبهني لوك لم يكن أمرًا ذا أهمية
رغ ــم أن ــه الـسـبــب ال ــذي لـفــت انتباهي
في الباص .الهام في الحقيقة هو ما
تـلــى ذل ــك ،وذل ــك يصعب شــرحــه ألنــه
مرتبط بالطباع ،بالذكريات الغائمة،
بــأســاطـيــر الـطـفــولــة .فــي ذاك الــوقــت،
أقصد حني كنت في سن لوك ،قضيت
فـتــرة ُم ـ ّـرة ب ــدأت بـمــرض ال نهاية له،
ث ــم رحـ ــت ف ــي ف ـت ــرة ال ـن ـقــاهــة ال ـتــامــة
أللعب مع أصدقائي فكسرت ذراعــي،
وب ـم ـجــرد م ــا شـفـيــت ،أغ ــرم ــت بــأخــت
أح ــد الـتــامـيــذ وعــانـيــت كـمــن يعاني
مــن عـجــز عــن الـنـظــر فــي عـيـنـ ّـي فـتــاة
تسخر منهَ .
وم ـ َـرض لــوك أيـضــا ،وما
إن بدأ في النقاهة دعوه إلى السيرك
وعـنــد نــزولــه درج ــات الـسـلــم انزلقت
ق ــدم ــه وك ـس ــر ك ــاح ـل ــه .ث ــم ب ـعــد قليل
ضبطته أمــه ذات ظهيرة وهــو يبكي
بجانب النافذة ،ويده ملفوفة بمنديل
أزرق ،منديل لم يكن من البيت.
وألن املـ ــرء ي ـجــب أن ي ـكــون مـعــارضــا
ف ــي ه ــذه ال ـح ـي ــاة ،ق ـلــت إن غــرام ـيــات
ال ـط ـف ــول ــة ك ـم ــال ــة ال ب ــد م ـن ـهــا ل ــآالم
واألوج ـ ـ ـ ـ ــاع .ل ـك ـنــي أتـ ـف ــق أن م ـســألــة
الـطــائــرة ش ــيء آخ ــر .طــائــرة بمروحة
دافعة على نوابض ،أحضرتها له من
أجل عيد ميالده.
 حـيـنـمــا مـنـحـتـهــا لـ ــه ،ت ــذك ــرت مــرةأخ ــرى لـعـبــة املـيـكــانــو ال ـتــي أهــدتـنــي
إي ــاه ــا أم ــي وأن ــا ف ــي الــراب ـعــة عـشــرة.

