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ترجمة

صفحات اإلبداع من تنسيق:
أحالم الطاهر

ميسترال
وخمينيث ،وغابرييال
ّ
بيت العائلة استضاف لوركاَ ،

دولسي ماريا لويناز ...أخذت معك المصباح ،لكن الضوء معي
ترجمة
وتقديم
الخضر
شودار

لم تعرف الشاعرة الكوبية دولسي ماريا ليوناز ()1997 - 1902
شـهــرتـهــا إال بـعــد تكريمها بـجــائــزة «ســرفـنـتــاس» اإلسـبــانـيــة
لــآداب عــام  1992وهــي في التسعني من العمر .الجائزة التي
كــانـ ّـت قــد مـنـحــت قـبـلـهــا لـلـكــاتــب ال ـكــوبــي ألـيـخــو كــاربــانـتـيــي،
ّ
فالتف حولها الفضوليون من صحافيني وكتاب وسنيمائيني
ومـتــرجـمــن بـعــد أكـثــر مــن ثــاثــن عــامــا فــي ال ـعــزلــة ،مـنــذ قيام
الـثــورة فــي  .1959كــانــت قــد ق ــررت البقاء فــي كــوبــا ،ولــم تغادر
بيتها في هافانا .أمــا زوجـهــا ،فقد تــرك كوبا عــام  1961وعاد

لك أجنحة ،وليس لي .ترفرف في الهواء
كفراشة ،فيما أرحل ألتعلم من كل مسالك
األرض معنى أن أكون حزينة.
■■■
م ـ ــرات ،ش ــيء م ــا ره ـي ــف وع ـم ـيــق يـحــدث
حني تلتفتني وتنظرين خلفك إلى طريق
الرحلة الذي قطعت.
ال ـ ـطـ ــريـ ــق الـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم تـ ـت ــرك ــي ع ـل ـي ــه أثـ ـ ـرًا
لخطواتك ،حيث الحياة كلها وراءك.
■■■
أن ــت إذن ال تــريــد أن ت ــرى ال ـ ــوردات التي
تكبر ألنــك تنظر إليها ،أنثر على نفسي
الــرمــاد .فــأنــا ّمــن بعيد ،رمــاديــة وب ــاردة.
ّ
كلي رم ــاد .لكنك حــن تمر بقربي أرتبك
خوفًا من أن تخونني الحديقة ،في العطر
الفاغم...
■■■
ال أنادي على اسمك أبدًا ،لكنك في داخلي
ّ
حتى وهي
كأغنية في حنجرة سنونوة
صامتة ال تغني.
■■■
أنا منحنية على صورتك كتلك املرأة التي
رأيـتـهــا بعد الظهيرة تغسل ثيابها في
النهر...
■■■
ح ـتــى ف ــي طــري ـقــة ن ـس ـيــانــك ،ه ـنــاك شــيء
جميل .ظننت أن كــل نسيان مظلم ،لكن
نسيانك أنت مضيء ،كوهج عظيم .كفجر
يكنس النجوم كلها.
■■■
ال جـ ـ ـ ــدوى م ـ ــن أن أم ـ ـلـ ــي ت ـع ــال ـي ــم عـلــى
قلبي .فهو كالنهر الــذي يفيض من على
جــانـبـيــه ،ويـطـفــو عـلــى كــل ش ــيء .مياهه

ال ـصــاخ ـبــة ت ـســرع ت ـجــاه ال ـب ـحــر ،وتـبـقــى
املياه الشحيحة وراءه حيث ال أدري.
■■■
كــان لهبي أزرق لــوقــت طــويــل ،فكثير ما
كنت أخشى من نسائم الليل التي تأتي
من الغابة وتطفئه.
ّ
ثم في ما بعد ،اللهب نفسه أضرم حريقًا
في الغابة.
■■■
حتى السوسن ينحني إلى األرض ،لكنك
سوسنة تشرئب عاليًا بال جــذور ،تعبق
في الهواء ،وال تموت.
*
أخ ــذت معك املـصـبــاح ،لكن الـضــوء بقي
معي...
■■■
كان ذلك بعد منتصف الليل حني تركتك.
ك ـن ــت أش ـع ــر ب ــال ـب ــرد ألنـ ــي ك ـن ــت ال أزال
أحتفظ بدفء حياتك في جسدي.
تركتك .كــانــت سـمــاء الليل مــن الشساعة
بحيث أني أغمضت عيني .حينها شعرت
بألم في منابت جناحي.
■■■
ال أريد أن أقايض عزلتي بقليل من الحب.
بكثير من الحب ،نعم.
لكن الحب الكثير هو نفسه عزلة.
فقط ،اسأل أشجار الزيتون بجثسيماني*
!
■■■
بدأت تبدو أحالمي كطيور في أقفاص.
إن تركتها تذهب ،ستعود ،أو تموت…
■■■
يعاني شعري كلما كتبته ،كلما منحته

إليها بعد أحــد عشر عامًا .ولــدت دولسي ألب عسكري برتبة
جنرال حارب ألجل استقالل كوبا عن إسبانيا .كانت ّأمها ماريا
عازفة بيانو .ستكتب دولسي روايتها الوحيدة «حديقة» عن
حياتها في بيت العائلة الــذي سيزوره عام  1930ضيوف من
أمثال لوركا ،وخمينيث ،وغابرييال ميسترال.
تلقت معظم تعليمها في البيت ولم تدخل املــدارس الحكومية
حتى عــام  1927لــدراســة الـحـقــوق فــي جامعة هــافــانــا .وكانت
قد قامت برحالت مع العائلة في أميركا الجنوبية والواليات

ً
شكال ،كلما حاولت أن أجعله في خدمتي.
عـلــي أن أت ـعــارك مـعــه ط ــوال ال ــوقــت ،مثل
يعقوب مع مالكه.
أغــالـبــه مـ ـ ّـرات ،لكنه يصرعني فــي م ـ ّـرات
أخرى بخفقة واحدة من جناحيه.
■■■
ظللت أختزل شعري بشدة إلى أن وصلت
إلى النواة ولم أذق الثمرة.
■■■
عـ َ
ـدت إلـ َّـي بعد صمت طويل .بني شفتيك
الكلمة الــوحـيــدة الـتــي تحتفظ بنفسها،
الكلمة التي تغزو املوت.
لكن تلك الكلمة الوحيدة ،ستكون كافية
لتمأل العالم ّ
مسرة ،ونسيجًا حول الوقت،
وت ـن ـقــذ ،مـثــل قـفـيــر مــن الـنـحــل لــم يبتعد
كثيرًا ،كل تلك الساعات الضائعة.
■■■
كان في داخلك حزن محتشم ،ال أحد انتبه
ّ
ظلت تعكس ّ
السماء
مثل بركة مــاء
إليهّ ،
طوال النهار.
■■■
ّ
طاملا أني أعرف بأنك ستغادر الليلة ،فقد
أطفأت األنوار كي ال أراك وأنت تخرج.
بالرغم من هــدوئــي ،أنــا خائفة وسأبكي
حني ترحل.
مــن ي ــدري إن كـنـ َـت سـتـتـ ّ
ـريــث عـنــد الـبــاب
حني تسمع بكائي.
مـ ــن ي ـ ـ ــدري إن ك ـ ــان ن ـح ـي ـبــي سـيـجـعـلــك
تتردد ،إن كان سيجعلك تتقهقر بخطوة
متلكئة إلى األمام.
وس ـي ـكــون مـحــزنــا ب ــا ش ــك ،ل ــو ك ــان آخــر
شيء تمنحني إياه ،سيكون لحظة تعيد
فيها التفكير ثانية

املتحدة األميركية والشرق األوسط ،بخاصة رحلتها إلى تركيا
وسوريا وفلسطني وليبيا ومصر التي تركت فيها وفي شعرها
ّ
تضم
أثرًا عميقًا .دعيت لتحاضر في جامعة هارفرد عام .1952
أعمالها على مدار حياتها رواية واحدة ومقاالت ومحاضرات
مـتـفــرقــة وب ـعــض الـكـتــب ال ـش ـعــريــة« :أبـ ـي ــات» (،)1938 - 1920
«قصائد بال عناوين» ( ،)1953ومجموعة من  124قصيدة نثر.
وكانت قد سئلت بماذا تنصحني الشعراء الشباب فقالت« :إقرأ
أكثر واكتب أقل».

إذهـ ـ ــب ،إذهـ ـ ــب .ودع ـن ــي أب ـك ــي ك ـمــا كنت
دائمًا أبكي :وحيدة.
■■■
العشاق يعيشون قريبًا من املوت.
■■■
أنا سعيدة ،فقد نزل املطر للتو ،فاألرض
ّ
املبتلة ُ
تعبق لي وحدي.
■■■
غ ــرس ع ــاب ــر وردة ع ـلــى ج ــان ــب الـطــريــق
وذه ـ ــب ف ــي حـ ــال س ـب ـي ـلــه .ث ــم ب ـعــد وقــت
طويل ،راحت تبحث عنه رائحة الورد.
■■■
بــاإلخــاص وح ــده للعتمة ،وامـتـصــاص
مياهها العميقة قـطــرة قـطــرة ،يستطيع
ً
ال ــواح ــد أن يـنـجــز عـمــا مــرمــوقــا وأخـيـرًا
للفن.
رائ ــق هــو ال ـه ــواء ،رائ ــق هــو ال ـضــوء ،لكن
ليس في وســع كل شــيء أن يزهرّ ،
وأيما
أح ــد لــم يـسـلــم روح ــه للعتمة سيصيبه
الذبول.
■■■
لقد عــاشــت  -وكــانــت ق ــادرة على العيش
 بكلمة مزمومة بني شفتيها .ثم بكلمةمزمومة بني شفتيها ماتت.
ألقوا التراب على الكلمة.
وذابت شفتاها تحت األرض.
ّ
ومع ذلك ظلت الكلمة مزمومة حيث ال أدري.
■■■
منحني العالم أشياء كثيرة ،لكن الشيء
الــوح ـيــد الـ ــذي ل ــم أح ــاف ــظ عـلـيــه أب ـ ـدًا هو
عزلتي املطلقة.
■■■
دائما ،أراقب هبوط الشمس في الغروب،

ألنها تأخذ شيئًا ،ال أعرف ما هو ،بعيدًا
عني.
■■■
أسرعي! ّ
ربما لم يفت الوقت بعد.
ت ـع ــال ــي ه ـن ــا! اآلن! م ــن ي ـ ـ ــدري؟ رب ـم ــا لــم
تـخـســري كــل ش ــيء ،وم ــا زال مـعــك وقــت؟
ماذا لو أرادت الحياة أن تنتظر أطول ولو
لدقيقة؟
رجـ ـ ـ ـ ً
ـاء ،ت ـع ــال ــي ه ـن ــا! ال ت ـس ـم ـعــي ه ــؤالء
الــذيــن يـتـحــدثــون عــن املـ ــوت .ال تحطمي
اإلبريق الفارغ .ال تنظري إلى الظالم الذي
احتشد .أغمضي عينيك واركضي .فربما
قد تصلني قبل وصول الليل.
■■■
ال ي ــزال هـنــاك ف ــارق وحـيــد بيننا .لطفك
بدأ يأخذه الضجر ،وبدأ ضجري يصير
ألطف.
■■■
كيف لعزلتي أن تصبح أنت!
حـتــى أن لـهــا رائ ـح ـتــك ،كـمــا لــو أن ــك نمت
في داخلها ،كما لو كانت عزلتي وسادة
نام عليها رأسك ،واملالءات البيضاء التي
تمنحك الدفء طوال الليل.
كيف لعزلتي أن تكون أنت! كيف سأعثر
عـلـيــك! كـيــف ســأحـبــك! كـيــف ســأمــوت في
داخلك! يا عزلتي!
■■■
حبيبي ،أعطني وردة أمس ،أو غد .أما ما
بقي لنا من الربيع ،فلنحتفظ به إلى ما
بعد!
جثسيماني :بستان في جبل الزيتون في مدينة
القدس
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ّ
حـيـاة هـشـة

قصة

أحمد عبد المنعم رمضان *
-1فى السابعة بالضبط من كل صباح ،يرن
املنبه بصوت أشبه برنني التليفونات
العتيقة ،يفزعني صوته املزعج ،انتفض
وأق ـف ــز م ــن ف ــوق س ــري ــري مــرتـبـكــا .أدرك
خ ــال ثـ ــوان قـلـيـلــة أن ي ــوم ــا ج ــدي ـدًا قد
ب ــدأ ،وأن األح ــام الـتــي طــاردتـنــي حتى
انغمست فيها أضحت ماضيًا من دون
أثر ،ال يمكن العودة إليها أو استرجاعها.
أخطو نحو جهاز الكومبيوتر وأضغط
على زر الفتح قبل أن تتفتح عيني .منذ
س ـنــن ،قـبــل ان ـت ـشــار اإلن ـتــرنــت ووج ــود
الـفــايـسـبــوك ،كنت أب ــدأ أيــامــي فــي شكل
مختلف .أتجه نحو السفرة ،حيث توجد
صحف األيــام الفائتة ملقاة على جانب
املـنـضــدة .أسـحــب أي ــا منها وأق ــرأ خبرًا
بائتًا عن هجوم أميركي على العراق أو
أفغانستان ،عن توقعات ملباراة انتهت
بــال ـف ـعــل ،شــاهــدت ـهــا وع ــرف ــت ك ــذب تلك
التوقعات ،عن فيلم توم هانكس القادم
أو عــن أزم ــة الـسـيـنـمــا .أق ــرأ الـخـبــر بكل
تفاصيله ،أتبعه بآخر وآخر حتى أفيق.
بعد نهاية التسعينات ،بــاتــت األخـبــار
متكررة ومتشابهة ،وكأنني أقرأ صحف
الـعــام املــاضــي أو ال ــذي قبله ،فـقــررت أن
أبدأ أيامي في شكل جديد .صرت أسمع
مقطوعات مــن املوسيقى الكالسيكية،
تـ ـب ــدأ ن ـغ ـمــات ـهــا م ـت ــزام ـن ــة مـ ــع س ـطــوع
الشمس ،مقطوعات لتشيكوفسكي ،باخ،
بيتهوفن أو موتزارت .أختار مقطوعات
صاخبة ذات موسيقى مــوتــرة أو روح
احتفالية أو نـبــرة غــاضـبــة ،حتى أفيق
من سباتي وأنتقل من عالم األحالم إلى
عالم القسوة .ففي الصباح ،تستيقظ في
هــذه املدينة مــن حلم ســيء لتبدأ حلمًا
سـيـئــا آخ ــر كـمــا ي ـقــول ايـتــالــو كالفينو.
كــانــت الصحف ومــن بعدها املوسيقى
بمثابة مرحلة انتقالية بني العاملني ،أو
الحلمني السيئني.
ُ
إال أنه مع انتشار ما اتفق على تسميته
بوسائل التواصل االجتماعي ،اختلط
الـ ــواقـ ــع ب ــال ـخ ـي ــال ،ال ـح ـق ـي ـقــة بــال ـح ـلــم،
وتــاشــت الـحــدود بينهما ،أو أصبحت
هشة ضعيفة ،فبات كل منا قــادرًا على
صنع شخصيته املتخيلة على صفحته،

ربـمــا بــاســم مـغــايــر ،اسـمــه فــي األح ــام،
وم ــن حـقــه أن يـ ــروي أح ــام ــه كـحـقــائــق،
يسردها كوقائع ،ويتداولها أصدقاؤه
ف ــي م ــا ب ـي ـن ـهــم .ه ـك ــذا ي ـض ـطــرب الـخــط
ال ـفــاصــل بــن الـحـلــم والـحـقـيـقــة ،يتهدم
الـحــائــط بينهما أو يصبح شفافًا غير
مــرئــي ،فتختلط علينا الـحـيــاة ،وتـتــوه
الحقائق وسط األحالم.
إال أن ـن ــي ف ــي ص ـب ــاح ال ـ ـيـ ــوم ،وب ـع ــد أن
ضغطت على األزرار الــازمــة للوصول
إلـ ـ ـ ــى ح ـ ـسـ ــابـ ــي ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ــوقـ ـ ــع األزرق،
أخبرتني رسالة جافة قصيرة أنه قد تم
حظر حسابي بسبب اختراقي لقوانني
املوقع وسياساته.

-2تعرفت إلــى ريـهــام منذ أســابـيــع قليلة،
ف ــي شـكــل اف ـت ــراض ــي ،أرس ـل ــت لـهــا طلب
صــداقــة ،ربـمــا ال تـكــون كلمة «صــداقــة»
م ـنــاس ـبــة إال أن ـه ــا ك ـل ـمــة أن ـي ـقــة تصلح
ك ـغ ـط ــاء ل ــذل ــك الـ ـتـ ـع ــارف غ ـي ــر الـ ـب ــريء،
ويـبــدو أن مــا أنـشــره على صفحتي من
قصص وحكايات – أغلبها غير حقيقي
ُ
ظللت
– قد القى إعجابها ،فقبلت الطلب.
أتابعها أليــام ،أترقب خطاها ،فتعرفت
على اهتماماتها ،مطربيها املفضلني،
م ــوقـ ـفـ ـه ــا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،حـ ـبـ ـه ــا ل ـب ــاس ــم
يوسف ،وكرهها للمسلسالت التركية،
وأخــذت أكـ ّـون عنها صورة أوضح يومًا
تلو اآلخ ــر ،حتى تحينت اللحظة التي
تصورتها مناسبة ملحادثتها .تبادلنا
بعض الجمل بترقب وحذر ،وتكرر األمر
ألسبوع أو اثنني.
ب ــاألم ــس ق ــررت أن ـنــي ف ــي ال ـي ــوم الـتــالــي
ســأطـلــب منها رق ــم هــاتـفـهــا .وبـعــد أيــام
سأسألها أن نلتقي ،نشرب القهوة في
مكان ال يقدم قهوة جيدة ،ولكنه يوفر
مناخًا هادئًا مناسبًا للقاء أول مع فتاة
جميلة ذات جسد مثير ومتناسق .بعد
ّ
سأقبلها
شهر سأدعوها إلى السينما،
قبل كلمة النهاية ،وفي الشارع سأعترف
لـهــا بـحـبــي وس ــط ج ـمــوع املـ ــارة ،بينما
يـسـيــر ال ـنــاس عـلــى جانبينا بـخـطــوات
واسـعــة مــن دون أن ينتبهوا لوجودنا.
تخيلتها فــي فـسـتــان ال ــزف ــاف ،تخيلت
جـســدهــا ال ـعــاري عـلــى الـســريــر ،سمعت
تــأوهــاتـهــا ،وأحـسـســت ملمس نهديها،
ورأيتنا على الشاطئ في شهر العسل،

وتأملت بطنها املكورة أمامها ،والعبت
خــالــد وم ــن بـعــده سلمى فــي مهديهما.
إال أن رســالــة الفايسبوك صـبــاح اليوم
عطلت كل شيء.

-3ل ــم أعـ ـل ــم م ــا األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي أغـ ـض ــب مـنــي
املؤسسة العاملية ،إدارة الكون الجديد،
ُ
م ــا الـ ـ ــذي نـ ـش ــرت ــه م ـخ ــال ـف ــا ل ـس ـيــاســات
الفايسبوك.
لــم أعــرض صــورًا عــاريــة ،لــم أدع للعنف
أو التمييز العنصري ،لم أزعج املنتجني
والناشرين وأصحاب املال الوفير بنشر
روابـ ـ ـ ــط ألف ـ ـ ــام أو رواي ـ ـ ـ ــات م ـقــرص ـنــة،
ل ـ ــم أسـ ـ ــب أو أقـ ـ ـ ــذف أيـ ـ ــا م ـ ــن م ــواط ـن ــي
ال ـ ـفـ ــاي ـ ـس ـ ـبـ ــوك ،ل ـ ــم أرس ـ ـ ـ ــل ألص ــدق ــائ ــي
الـ ـفـ ـي ــروس ــات ،ل ــم ُ
أدع إل ـ ــى ثـ ـ ــورة ضــد
ق ـيــادات املــوقــع ونـظــامــه ،لــم أنـشــر طاقة
سلبية ،ولــم ُ
أدع إلــى الـتـفــاؤل ،لــم أخــدع
الناس بأمل كاذب أو أخبار وردية ،ولم
أواج ـه ـهــم بحقيقة واقـعـنــا ال ـبــائــس ،لم
أفعل أيًا من ذلك.
أرسلت العديد من اإليميالت إلى طاقم
الدعم الفني الخاص باملوقع ،ولم أتلق
إال رســائــل جافة أخ ــرى ،وهــو مــا زادنــي
غ ـض ـب ــا وأجـ ـ ـ ــج ع ـص ـب ـي ـت ــي ،عـ ـل ــى رغ ــم
وعدهم بالبحث في أمري خالل أسبوع.
في نهاية اليوم ،سجلت بريدًا الكترونيًا
ج ــدي ـدًا ك ــي أن ـش ــئ صـفـحــة بــدي ـلــة على
املوقع األزرق ،أعيد بناء عاملي املنهار.
اخ ـتــرت لنفسي ص ــورة جــديــدة ،تخفي
شعيراتي البيضاء املـتـنــاثــرة ،مختلفة
عن صوري في الحساب السابق ،ودفعت
بتاريخ ميالدي عامني إلى األمام ،كتبت
اسمي ثالثيًا في هذه املــرة ،لم أشر إلى
دراستي للطب واكتفيت بكلمة «قاص»
في خانة املهنة .جلست لساعتني أختار
كل التفاصيل ،أدقق فيها ،أدشن كياني
من جديد ،ثم نظرت إلى الصفحة بعدما
أضفت إليها صورًا أللبير كامو وألبير
ق ـص ـيــري وس ـع ــاد حـسـنــي ومـ ــارادونـ ــا،
وقلت «هذا أنا» ،ثم صمت للحظة وقلت
«هذا ما أحب أن أكونه».

-4كـ ـن ــت أنـ ـتـ ـظ ــره ــا أث ـ ـنـ ــاء مـ ـك ــوث ــي أمـ ــام
ش ــاش ــة ال ـفــاي ـس ـبــوك ،ق ــد تـظـهــر ف ــي أي
وقــت بني قائمة األسماء الطويلة .تبرز

صورتها وهي ترتدي جيبتها القصيرة
وبلوزتها املزركشة .سأصبر لدقيقة أو
ً
بضع دقائق .قد تتحدث هي أوال ،سأظل
فاتحًا لشباك محادثتها متتبعًا تطوره،
متمنيًا أن يتحول إلى وضع الكتابة.
ســأبـحــث عــن أغـنـيــة مـنــاسـبــة ،قــد تكون
لـفـيــروز إن كـنــا فــي الـصـبــاح أو لعمرو
دياب في منتصف اليوم ومحمد فوزي
ً
ل ـيــا ،ورب ـمــا نكتفي بقطعة موسيقية
رائقة ومجهولة النسب.
قبل أن نبدأ محادثتنا ،أقلب بني صورها
بحثًا عــن صــورتـهــا بــالـبـلــوزة البيضاء
الـهـفـهــافــة الــام ـعــة ف ــى ض ــوء الـشـمــس،
أتأملها وأتـســاءل ،هل تفعل مثلي؟ هل
ت ـف ـتــح ال ـش ـب ــاك وت ـت ــرق ــب ه ــي األخ ـ ــرى؟
تــروق لي تسمية صندوق املراسلة هذا
ً
بالشباك ،فهو فعال أقــرب ما يكون إلى
ذلــك ،شباك يملك صاحبه فتحه وغلقه
بوجه الزعابيب ،لكنه ال يستطيع منع
الرياح من االصطدام به ليل نهار.
ول ـك ـنــى اآلن ل ــم أعـ ــد قـ ـ ــادرًا ع ـلــى تتبع
حركتها كما اعتدت أن أفعل ،هل تفتح
شباكها اآلن؟ أم أن شباكها مشغول مع
شخص آخر؟ وماذا يقولون؟ هل تستند
إلـ ــى طـ ــرف ش ـبــاك ـهــا وي ـت ــدل ــى جـســدهــا
الـصـغـيــر م ــن ف ــوق س ـ ــوره؟ وه ــل تنظر
إليه بعينيها البنيتني؟ هل هما بنيتان
ً
فعال؟

-5الخطوة التالية هي البحث عن األصدقاء،
ولـ ـ ّـم شـمـلـهــم م ــن ج ــدي ــد .ك ــان ل ــي ثــاثــة
آالف ص ــدي ــق اف ـت ــراض ــي ف ــي صفحتي
امل ـغ ـل ـقــة .أمـ ــا ف ــى ال ـح ـي ــاة ف ــا يمكنني
أن أع ــد ثــاثــة أصــدقــاء حقيقيني .رحلة
البحث عن ثالثة آالف رجل وفتاة ،منهم
املئات ممن ال يربطني بهم أي شيء على
اإلطالق ،هو أمر شبه مستحيل ،لكنني
سأبحث عن املعارف الحقيقيني ،زمالء
العمل ،أصدقاء الطفولة ،صحبة املقهى،
الحسناوات اللواتي ال أنساهن ،الفتاة
ذات الجسد امللفوف ،والسمراء املكتنزة،
وأبـحــث فــي صفحة كــل منهم عــن املزيد
من األصــدقــاء .وهكذا ّ
أشيد حياتي من
ج ــدي ــد ،س ــأك ــون قـ ـ ــادرًا هـ ــذه امل ـ ــرة على
أن أستبعد كــل مــن منعني الـحـيــاء من
حذفهم فــي املــاضــي ،وكــذلــك ستستبعد
ذاكرتي كل من ال يروق لها.

صـفـحـتــي ب ـي ـضــاء اآلن ك ـمــولــود جــديــد
وأستطيع أن أخطها بما أشاء.
كانت ريـهــام أول مــن بحثت عــن اسمها
فــى تـلــك املـ ــرة ،سـيـكــون إغ ــاق حسابي
ال ـس ــاب ــق وعـ ــودتـ ــي ل ـح ـيــات ـهــا ب ـص ــورة
جــديــدة مــادة خصبة للحكي والحديث
ُ
حتى أكمل خطتي املعطلة.

-6مر أسبوع ،لم يرد املوقع على رسائلي
وشكواي ،إال أنني فقدت األمل ولم أعاود
املراسلة ،ولم أصل إال إلى أربعمائة من
األصــدقــاء .تــاه الـبــاقــون مــن دون سبيل
للوصول إليهم ،كما أن ريـهــام لــم تقبل
طلب اإلضافة .ال أعرف السبب ،أال يروق
لـهــا حـســابــي ال ـجــديــد؟ أال تعتقد أنني
الـشـخــص نفسه ال ــذي حــدثـتــه مــن قبل؟
أال تحب صورتي التي أبدو فيها أصغر
سنًا؟ هل تفضل شعري األبيض؟ أم أنها
أرادت التخلص مني منذ البداية وما أن
واتتها الفرصة حتى تحينتها؟
أرسلت رسالة غاضبة إلى إدارة املوقع
ملا أفسدوه في حياتي بسبب خطأ غير
مـفـهــوم ق ــام بــه مــوظــف أح ـمــق .بعثتها
وان ـت ـظ ــرت ردًا ع ـلــى ق ــدر م ــا بـثـثـتــه من
غـ ـض ــب ف ـ ــي رس ــالـ ـت ــي األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة .ع ــدت
للبحث عن أصدقائي القدامى في أثناء
انتظاري .صادفت حسابًا لفتاة شقراء
ب ـش ـعــر ذهـ ـب ــي وبـ ـش ــرة المـ ـع ــة ،ت ــرت ــدي
ف ـس ـت ــان ــا ي ـك ـش ــف عـ ــن س ــاق ـي ـه ــا وي ـب ــرز
كـتـفـيـهــا امل ــرم ــري ــن .ل ــم ت ـكــن ف ــي قــائـمــة
أصدقائي الحالية أو السابقة ،وللغرابة
وافقت على طلب صداقتي فــورًا .نسيت
أم ــر رســالـتــي الـغــاضـبــة ،انشغلت بأمر
ال ـش ـقــراء ،تخيلتها مـعــي فــي السينما،
تخيلت القبلة في نهاية الفيلم ،فستان
الفرح ،جسدها العاري على السرير ،ثم
خالد وسلمى.
ظللت أتقلب في صفحتها حتى صباح
الـ ـي ــوم الـ ـت ــال ــي ،ومـ ــع شـ ـ ــروق ال ـش ـمــس،
وصلتني رســالــة جافة أخــرى تخبرني
بــأســف املــوقـ ُـع ملــا ح ــدث ،إال أن حسابى
ال ـس ــاب ــق ق ــد أغـ ـل ــق إلـ ــى األبـ ـ ــد ،ع ـل ـ ّـي أن
أعامله كميت ُدفن وواراه التراب ،وأبحث
لنفسي عــن ح ـيــاة ج ــدي ــدة ،مــع تحيات
إدارة املوقع واملوظف املسؤول.
* قاص مصري

قصائد

قمر ضائع
سامي سعد *
قمر ضائع
في تراب ُسماء بعيدة..
ّ
وقظك اآلن
وعلي أن أ
ٍ
ل ـ ـنـ ــرقـ ــص ع ـ ـلـ ــى ظـ ـ ــل ض ــوئ ــه
الباهت...
تقول أنجلينا:
إنهم في شوارع الهند
يبيعون آلهة للسيطرة...
بينما في بالي
يعلمونك حرفة التوازن...
يعوزني عشرون إلهًا من هذا
النوع
فضياعي شاسع،
وروحي تتأرجح في فراغ.....
أتبع تعاليم الوقت:
أوقف املحركات برأسك ..
حدق في الداخل
أو ال تحدق في شيء البتة ..
البسمة علي شفاهك..
ابتسم من قلبك
من كبدك
من عظامك ابتسم..

س ـ ـت ـ ـجـ ــري األمـ ـ ـ ـ ـ ــور ك ـ ـمـ ــا فــي
الكتاب
دعها تجري...
وكلما حاول أحدهم
أن يجذبك لألمام ،أو للخلف
قاومه...
وإذا طاب لك البكاء
....ابك...
ابك
ِ
ِ
فكثيرًا ما تفعل اآللهة ذلك....
من آن آلخر
زين مائدتك بوردة..
بلل عظام ركبتيك
بريق امرأة سخية....
فقليل من الحب
هو نوع من التوازن ...
أذكرك:
واصل االبتسام ..
آنـ ـ ــت ال تـ ـت ــذك ــر كـ ـي ــف نـبـتــت
أسنانك
لكن عند اقتالع أحدها
تعرف معنى األلم.....
من اآلن وصاعدًا
ال تزرع شيئًا...
الفضاء،

جسدي مركبتي
ال يسرق من الفضاء شيئًا
والعاري
ال تعوزه خزينة مالبس....
جرب أن تصمت...
سترتاح حنجرتك ،وتصفو...
سيغادرك الذباب...
تذبل الحروف...
واصل الصمت بصبر
ح ـت ــى تـ ـش ــرق فـ ــي ق ـل ـب ــك لـغــة
أخرى
حينها فقط
س ـت ـجــد ل ــك رف ــاق ــا م ــن الـطـيــر
والشجر
يفهمون ما تقول....
تتألم؟
ألنك هنا...
لكنهم هناك أيضًا
يتأملون...
هذه األرض دائرة من أسى
اجلس بهدوء
وتناول حصتك….......
* شاعر مصري

منى كريم *
جسدي مركبتي
أقوده مثل مراهق مستهتر
يصطدم باآلخرين ،باألرصفة
يجتاز اإلش ــارة الـحـمــراء فــي الثانية
األخيرة
فيهز شرطي املوت رأسه
أح ـي ــان ــا أف ـق ــد م ــام ــح أو خ ـص ـلــة أو
عضوًا
وال أجد قطع غيار في السكراب
خسرت شفاهي الفضية
وقلبي املغطى بالشحوم

وخسرت قبعتي املتحركة
ثم يدي اليسرى
التي أرى من خاللها اآلخرين
ّمثل رجل كندي في أيام االثنني
أشغله بهدوء وأجرف الثلج من حوله
أدعه يسخن ويصحصح
يستعيد حواسه
فال سيارة تنهض من السرير
مستعدة ملواجهة الشارع
في الغرفة أدعها تحوم
كلما اختنقت الفكرة
تخدش أظافرها املهملة
خشب األرض بانتظار

ّ
االبداعية في ملحق «كلمات»
المساهمات

اللغة تخرج والغصة تزول
ما الذي ّ
علي فعله بمركبتي هذي؟
ال يـمـكـنـنــي ركـنـهــا وه ـجــرهــا ف ــي أي
مكان!
حني أذهب للتسوق تحطم عجالتي
السيراميك الالمع
وحني أنزل إلى البحر
تنغرس في الرمال!
صغيرة وسمراء ومحطمة
زجاجها سجل الريح
وصوتها يتداعى
في ساعة الزحام!
* شاعرة كويتية

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

