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ترجمة

كلمات

ترجمة
سوار مال

هذي ـ ـ ــان
سلمى بوصوف *

عمر حمدي /مالڤا« :تلوين ( »Iزيت على قماش)1984 ،

َ
ال ُت ُ
النوافذ
زجاج
بارح
ِ
ُ
القطط املضيئة
عيون
آثار
ِ
ِ
ّ
يخل ُفها يـ ُ
ـأس الخلو ِة
وكــذا آث ـ ُـار َّوصـمـةٍـ
ُ
الصامت الن ُ
هم.
َ
ال ُت ُ
زجاج النوافذ
بارح
ُ
َّ
َ
ات،
قهقهات ّالجد ِ
قهقهاتهن التي بهيئةِ َم ْلبَ
ٍ
ُ
عنب جبال أومريان
ال يكاد يكفيه عصير ِ
برمته.
ِ
ُ ّ
ال تزول قط
ُ
وجوهنا
آثار
ِ
والخوف،
ُبعيد اإلهانات
ِ
ُبعيد تناول نبتة الكاردي ()1
َّ
َ
البطن املدلى
النامية أسفل
ِ
ألتان حبلى.
ٍ
ٌ
( )1ال ـكــاردي :نبتة بــريــة شــديــدة امل ــرارة؛
ُيحكى في املرويات الكالسيكية الكردية
أن من يتناولها يصاب بالبكم.

ٌ
مصاب بالحصبة
طفل

ٌ
ٌ
مصاب بالحصبة
طفل
ُ
يهرول في رأسي
ُ
أصيح
باسمه ِّ
ُ
ُلكنه يتغافل عني
أ ُ
طارده
ّ
لكني ال أدركه
أغفو
ُ
فيوقظني
ُ
يالحقه صوتي ِّ
ُ
فيشيح بوجهه عني.
َ
َّ
َ
ُ
صلصال خجلي،
قدميه تتجلى في
ِ
آثار َّ
فـ ــي ك ــف ـي ــه س ـل ـح ـف ــات ــان م ـ ـمـ ـ َّـددتـ ــان عـلــى
ظهريهما،
عينان كانتا لي ،عينان وحشيتان،
ُ
ُ
أبصر بهما
كنت َ
َ
الورود َأوان أملي
موت
ِ
رائحة َ ِ
َ
والـ ـح ـ َّ
ـري ــة ال ـس ـق ـي ـمــة ال ـت ــي ت ـل ـت ـهـ ُـم جـثــث
َّ
اقها.
عش ِ

َ
اسمك

ٌ
َ
ٌ
جريح
اسمك حيوان
ُ
كهف فمي
ينتحب في
ُ
ُّ
َِ
َّ
صوتي.
فتحل آهاته مكان

ُ َ
َّ
صوف واهنة.
ِ
بخيوطها حتى أصبح ُكرة َ ٍ
َّ
ب ــوالع ــةٍ ف ــي يـ ــدي أش ـع ــل سـ ــاق إح ــداه ــا،
وأتركه مثلي عاجزًا ،خائر القوى.
عناكب أخرى َّ
ُ
ٌ
وتنسج حول
تتقد ُم نحوي
َّ
يدي خيوطًا بالغة املتانة.

ٌ
عسل ٌ
ٌ
كوثر
قاتم
ُ
جراحه.
ينساب من
ِ
بشهوته
ِ
ُ
أريد أن ِّ
أسي َع فمي
ُ ّ
ّ
وأال أفتحه قط ما دمت حيًا.
َ
ُ
لعظمةِ كربه
يلتهم بشراهةٍ
َّاألسماء والكلمات؛
ُ
كلمات،
آكل
ٍ
إنه ُ
قربان
بهيمة
ٍ
نحرها؛
َّال أقوى على
ِ
َّ
عب،
إنه خيال لساني ُ الص ُ
شفرتي الناصعة املثلومة
ّ ُ
لسلخ ما بقي من وداعةٍ .
خبأتها
التي
ِ
ـردي ســوري ٌ
شاعر كـ ٌ
ٌ
مقيم في
* جــوان قــادو،
أملانياُ ،و ِل َد سنة  ١٩٨٠في مدين ِة عامودا .يكتبُ
َّ
الكردي ِة.
الشعر باللغة
ِ

ّ
َّ
ُ
خـفـيـفــا يـتـســاقــط ال ـث ـلـ ُـج وال أت ـبـ َـلــل .إن ــي
َ
ُ
ينظر ّ
إلي غ ْي َر فتا ٍة
ـام وال أحد
وسط زحـ ٍ
ُ
زه ـ َّ
ـري ــةِ الـ ُّـرك ـبــةِ  ،تـمـ ُّـدنــي نـظــراتـهــا
بطاقةٍ
ُ
َ
ُ
َ
نهر أملــحــه .أسقط في
أمضي ِبها صــوب ٍ
املاء،
في
هناك،
سطحه.
ِ
املاء وأطفو على ً
ٌِ
ٌ
ُ
أسماك ّكثيرة
أجد أختي عارية وحولها
ُ
ِّ
ُ
ُ
ت ـحــوم .أخ ـجــل وأن ــك ــس ب ـصــري ،ألن ــي ًلم
ّ
ـط أج ـس ـ َ
ـاد ًشقيقاتي عــاريــة.
َأر قـبـلـئـ ٍـذ ق ـ
ِّ
فـتـكــلـمـنــي أخ ـت ــي ،ق ــائ ـل ــة :ه ــذه األس ـمــاك
أطفالي.
َ
ٍآه ّ مــا أجـمــل هــذه األس ـمــاك! هــا هــي تدنو
َّ
َ
َ
ُ
مني وتلتهم أصابع قدم ّي كلها؛
أواه ،كم يؤملني ذلــك ،لكني أخفي أنيني
ٍ
عن أختي.
ه ــا األس ـم ــاك ت ـح ـ ُ
ـوم ح ــول ــي ،تــدغــد ُغـنــي،
ُ
َ
وت ـش ـ ُّـدن ــي م ـ ًع ـهــا ص ـ ــوب أخـ ـت ــي ،ف ــأح ــال
ُ
وأحوم معها.
بدوري سمكة

ساالر مال *
ٌ ُ َ ٌ
نهكة تحت القمر
خطوات م
ُّأيها القمر؛ يا قمرًا ُي َ
مدن
رسم حول ِ
فناء ٍ
حالكة
ٌ
ٌ
مفتوح كئيب.
طوق
رقبته
وفي
َ
َّ
األ ْ
ُ
ض
ر
على
تسير
خفافًا
الطريةِ
ِ
ُ
الخطوات املوحشةِ ،
آثار
ِ
وهكذا ،بوهن ،تتناثرُ،
ٍ ِّ
دروب مقفرة.
كأنها أشواك متفتحة في
ٍ
ٍآهُّ ،أيها القمر،
َ
وهجك.
ما أضعف
ٌ
يد بعد
أخرى تختفي ٌ
َّ
كأخشاب حطمها تصفيق طويل.
َ
يلمحك ٌ
ٍّ
خفي،
قبر
أحد،
دون أن
ِ
كحارس ٍ
َ
ُ ِّ ُ
َّ
ماء حار،
تنقع رسائلك السرية في ٍ
ُ
ُّ
التعس الوحيد.
اآلدمي
ُّأيها
ُ َّ
ال ــوري ـق ـ ُ
ـطــر مـنـهــا املـ ـ ُ
ـاء تحت
ـات ال ـتــي ي ـقـ
الثلج
ُ َّ ِ
ُ
تلتهب!
سع ُر في كلماتك،
ت
َ
ليس ِّ
كتفيك،
هينًا ،ذاك الحمل على
َّ
ُ
جرح
الذي مثل
جائش يتسلل في الظلمةِ
ٍ
ٍ
إلى أحالمك وأمنياتك.
ٌ
ُ
يسيرة حياتك
ُ
نشرح يدوم كاألجراس.
تحت قمر م
رحب ٍ ال ٍ ُ
تموت
ٌ كساعةٍ

ُّ
ُ
يد صديقي وعش السنونوات
عمر حمدي /مالفا« :اآللهة الجديدة ( »IIزيت على قماش ـ )1991

ْاس ُمك الذي لم ينادك به ٌ
أحد قط.
َ
ٌ
سارح بخياله في زمانك املفقود.
أساك
ّ
مديد،
قمر
ٍ
هكذاَّ ،مثل َمظلةٍ مغلقةٍ تحت ٍ
ال تتعلق ِبش ْي ٍء.
ُّ
ُ
حافات
تعبر فوق
األشياء
كل ُ ِ
ٍ
ٌّ
ٌ
مبتور.
ُيشعلها ظل
ُ
َ
أنت أيضًا ،ال تهتف لشيء،
غير أزهارك املنسية خلف بركةٍ غريقة.

ِّ ُ
أحدق
ُ
ُ
أستطيع ،أو
أح ـ ِّـدق بعيدًا ج ـ ّـدًا ،بقدر مــا
بأشياء قريبة ّ
جدًا؛
َّ
هذا الليل املمدد أمام عيني
أواه ،ما أعتم َ
التي كجوهر ٍة خ ِربةٍ عمياء.
ٌ
أسود ال ينتهي،
غمام
شعاع من
ٍ
ٍ
ُّ
يشدني نحوه.
ّ
ُّ
ُ
لكني ُ أظل محدقًا؛
ِّ
أحـ ــدق ،بــا حـيـلــةٍ  ،فــي ذاك الـطــريـ ِـق الــذي
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قصة

ِّ
الشعر الكردي الحديث
سبع قصائد من ِ

جوان قادو *
ال ُت ُ
بارح
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ّ
سيخلصني!
َّ
ليس ِّ
ألود َع ،بل ألتفكر في تلك األشياء،
ُ
التي ال تصنعها السعادة أو الحزن،
بـ ــل امل ـن ـ َـب ـع ـث ــة مـ ــن ص ـف ـي ـ ٍـر ط ــوي ــل ت ـحـ َـت
أشجار مذعورة في الصمت
َّ
يتخفى بني ُ
الس ُح ِب
صراخ الذع
من
ٍ
ٍ َ
َ
ق ـب ــل أن يـسـتـحـيــل ح ـم ـ ًـى ويـتـغـلـغــل في
أعماقنا إلى األبد.
* ساالر مال ،صحافي وشاعر كردي سوري
مـقـيـ ٌـم فــي أملــان ـيــا ،ول ــد سـنــة  ١٩٨٨فــي مدينة
الشعر باللغتني العربية والكردية.
عامودا .يكتب ِ

حسن حليمة *
ً
ُمرغمًا ُ
أصبح سمكة
لـ ـب ــره ــةٍ يـ ـسـ ـي ــر ٍة أج ـ ـلـ ـ ُـس م ـس ـت ـن ـدًا ّإل ــى
ُ
ٌ
عناكب وتلفني
فتتجمهر حولي
حجر،
ٍ

َ
ما أجمل وجه طفلتي النائمة بجانبي؛ ٍآه
َ
ِّ
كم يشبه وجه صديقي امليت.
فتصبحان
املقفلتني،
أنـظـ ُـر إلــى عينيها
َّ
ـرق ــبُ
ـوات تـ ـت ـ
ـون س ـ ـنـ ــونـ ـ ُ ٍ
س ــرب ــا مـ ـ ّـن ُع ـ ـيـ ـ ِ
ـون وأه ـ ـ ًـرول
ـ
ي
ـ
ع
ـ
ل
ا
ـي
ـ
ن
ـارد
أح ـ ـجـ ــاري .تـ ـط ـ
ً
ُ
ـادف غ ـي ـ ُمــة نـ ِّحـيـلــة ال
ـ
ـ
ـ
ص
ه ــارب ــا م ـن ـهــا؛ أ
ً
ِّ
ت ـك ــاد تـسـعـنــي ،غ ـي ـمــة ت ــأخ ــذ م ــن ــي ظــلــي
ً
َّ
ع ـن ــوة ،ال ـظ ــل ال ــذي أص ـب ـ َـح ،ب ـص ــور ٍة مــا،
ّ
صــدي ـقــي؛ ال ـظ ــل الـقـصـيــر ح ـي ـنــا ،وال ــذي
ّ
ُّ
يمتد فيتجاوزني حينًا آخــر ،الظل الذي
ّ
الجانب وذاك .الظل الذي
هنا ،على هــذا َ ِ
ُّ
يحب الوحشة.
ُيحيلني شخصًا ه ً ِرمًا
ُ
أحضر إلى خيالي،
ومن ثـ َّـم ،هكذا بغتة،
ُ
فأجدني بصحبةِ صديقي ِّ
حشد
بني
ت
املي
ِ
ِ
يمد يــده ليصدّ
صبيةٍ أف ـظــاظ ،صديقي ّ
ٍ
ّ
أحجاري املقذوفة نحو عش السنونوات؛
ُ
والعيون تلك ،عيون الطيور ،ال تفارقني
ُّ
ّ
ُ
قـ ــط ،ت ـظ ــل تــاح ـق ـنــي ،فـيـمـســك صــديـقــي
ُ
املـ ّـيــت بـيــدي وي ـه ــرول بـعـيـدًا ،ي ـهـ ُ
ـرب بــي،
ّ
ّ
ُّ
يشدني خلفهُ ،لكن قدمي تتعثران بكومةِ
ذكريات ،فأسقط بينها وأغفو.
ٍ
شاعر كردي سوري ٌ
ٌ
مقيم في
* حسن حليمة
أملانيا ،ولد سنة  ١٩٧٥في مدينة عامودا .يكتب
َّ
الكردية.
الشعر باللغة

أنهيت أمــس ق ــراءة آخــر رواي ــة كانت
بـ ـح ــوزت ــي ،وب ـم ــا أن ـن ــي ال أسـتـطـيــع
قـ ـض ــاء ي ــوم ــي ب ـ ـ ــدون قـ ـ ـ ــراءة رواي ـ ــة
جديدة ،فقد قررت الذهاب مجددًا إلى
املكتبة.
في الحقيقة ،لم يكن هذا هو السبب
الــوحـيــد ال ــذي يجعلني فــي كــل مــرة
أسارع للذهاب إلى املكتبة ،بل هناك
ع ــام ــل آخـ ــر يــرت ـبــط ارت ـب ــاط ــا وثـيـقــا
بالقراءة كان يشغلني منذ مراهقتي
ويحفزني ط ــوال الــوقــت على اقتناء
الكتب ،واالنـكـبــاب على قــراء تـهــا بال
ملل.
كـ ـي ــف أش ـ ـ ـ ــرح ه ـ ــذي ـ ــان ـ ــي!؟ مـ ـن ــذ مــا
يقارب سنة وأنا أبحث عن موضوع
لــروايـتــي األولـ ــى ،أو أي خـيــط يمكن
أن ي ـص ـل ـنــي ب ــالـ ـب ــداي ــة ،ألن أص ـعــب
شيء دائمًا هو البداية .كانت أسئلة
مــن قـبـيــل :كـيــف أب ــدأ وم ــن أي ــن؟ ومــا
السبيل إلى الكتابة األدبية الناجحة؟
تزيد من هذياني .وبما أنه يقال عادة
إن املــوهـبــة وحــدهــا ال تكفي لكتابة
أدب جيد ،بل إن املثابرة على القراءة
تـضـيــف إل ــى الـكــاتــب خ ـبــرات عــديــدة
ومـ ـتـ ـن ــوع ــة ،ع ـ ــدا عـ ــن ك ــون ـه ــا ت ـثــري
خ ـيــالــه ،ف ـقــد ك ـنــت أن ـش ـغــل بــال ـقــراءة
بـشـهـيــة وح ــب ال يـضــاهـيـهـمــا شــيء
في الكون .أحمل الكتاب بعناية بني
يـ ــدي ك ــأن ــه ج ــوه ــرة ثـمـيـنــة ســريـعــة
االن ـك ـســار ،وأس ـ ــارع إل ــى غــرفـتــي كي
أخـتـلــي بنفسي .لـكــن ،رغــم الطقوس
التي أحــرص عليها ،وهالة السعادة
التي تحيطني أثناء القراءة ،إال أنها
سرعان ما تتحول إلــى كــرب ،حينما
أحــاول جاهدًا أن أمسك العصا التي
ســأس ـتــدل بـهــا عـلــى ال ـطــريــق .فكلما
حــاولــت أن أفــك عـقــدة قلمي ليفيض
بــال ـك ـل ـمــات وال ـج ـم ــل ع ـلــى الـصـفـحــة
ال ـب ـي ـضــاء ال ـت ــي ت ـت ـحــدانــي بـطـهــرهــا
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراوغ ،يـ ـخـ ـي ــب ظ ـ ـنـ ــي ب ـ ـقـ ــدراتـ ــي
اإلبداعية.
تجولت بحماسة بــن األرف ــف ،وأنــا
أداع ــب بأناملي أغلفة الـكـتــب :هناك
كـ ـت ــاب يـ ــأسـ ــرك مـ ــن عـ ـن ــوان ــه ،وآخـ ــر
يـ ـغ ــري ــك اسـ ـ ــم ك ــاتـ ـب ــه ألنـ ـ ــك أح ـب ـبــت
أسلوبه أو لغته أو عوامله التخييلية
في زمن ما ،وهناك كتاب ما قد تبعده
ع ـن ــك ب ـس ــرع ــة ل ـس ـبــب ت ـج ـه ـل ــه ..بـعــد
جــولــة طويلة وممتعة ،اشتريت في
النهاية ست روايات.
عـ ــدت م ـســرعــا إلـ ــى املـ ـن ــزل وال ـفــرحــة
تـجــرجــرنــي مــن ي ــدي .بسطت الكتب
أمامي فــوق املنضدة وأخــذت أملسها
وأش ـ ــم رائـ ـح ــة أوراق ـ ـهـ ــا ب ـش ـغــف .أي
واحد أفتتح به يومي؟ سألت نفسي.
كانت أمامي عناوين مختلفة مغرية،
وأعرف أنني ما إن أبدأ بقراءة رواية
م ــا ح ـت ــى أس ـ ـ ــارع إلـ ــى إن ـه ــائ ـه ــا كــي
أقــرأ الـتــالـيــة ..إنـهــا عــاداتــي القرائية،
أو رب ـم ــا ه ــي الـلـهـفــة ال ـت ــي تـغــويـنــي
مــذ أن اس ـت ـبـ ّـدت بــي شـهــوة الـكـتــابــة.
خامرتني فكرة قلت إنها ستضع حدًا
مؤقتًا لحيرتي؛ حيث كتبت عناوين
الكتب فــي قصاصات ورقـيــة مطوية
بعثرتها على مكتبي واخترت واحدة
منها.
ب ـع ــد اخ ـت ـي ــار الـ ــروايـ ــة ال ـت ــي س ــأب ــدأ
نهاري بقراءتها ،قمت بتغيير مكان
الـقــراءة هــذه امل ــرة؛ حيث انــزويــت في
غرفة في السطح كانت قد خصصتها
والــدتــي لألشياء التي ال تستعملها
في العادة ،والتي قد تستغني عنها
مــؤقـتــا .كـنــت أقـضــي فــي تـلــك الغرفة
ساعات النهار والليل ،وال أنــزل إلى
املـ ـن ــزل ح ـيــث أس ــرت ــي إال نـ ـ ـ ــادرًا ،أي
حينما يغلبني اإلحساس بالجوع.
قضيت قرابة شهر في قراءة الروايات
الـتــي اقتنيتها ،وهــذه املــرة أيـضــا لم
يسعفني الـحــظ فــي كتابة شــيء ذي
ق ـي ـمــة ،ف ـكــل م ــا أك ـت ـبــه ال ـي ــوم يـتـبــدى
ل ــي ف ــي ال ـغــد تــاف ـهــا ،رك ـي ـكــا ،وب ــدون
معنى .أصبت بإحباط شديد ألنني
لم أكتب ما يقنعني .في مقابل ذلك،

كــانــت تـعــذبـنــي وتــؤرق ـنــي أحــامــي..
أح ـ ـلـ ــم بـ ـعـ ـن ــاوي ــن كـ ـت ــب س ــأك ـت ـب ـه ــا،
وتشغلني أح ــداث ووقــائــع يمكن أن
تـصـلــح كــأفـكــار ل ــرواي ــة مــدهـشــة .آه..
مــا أع ــذب َ
وأم ـ َّـر التفكير فــي الكتابة!
إنـهــا حــالــة مــن ال ـغــرق وس ــط فوضى
املشاعر واألفكار والخياالت واآلمال
الضائعة..
***
ك ـن ــت أش ـع ــر ع ـن ــد اس ـت ـي ـقــاظــي ه ــذا
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح بـ ـ ـ ــأن فـ ـ ــي داخ ـ ـ ـلـ ـ ــي ط ــاق ــة
م ــذه ـل ــة لـ ـلـ ـعـ ـط ــاء ..وأح ـ ـ ــس ب ـن ـشــاط
يسري فــي عــروقــي ،رغــم أنني لــم أنم
الليلة املاضية بما فيه الكفاية ،فقد
استيقظت أكثر من مرة في الليل.
رغــم كــل شــيء أقــول لنفسي :إنــه يوم
جــديــد ..وأم ــل جــديــد يـلــوح عاليًا في
سماء الكتابة..
ّ
سأغير إن اقتضى األمر أقالم الحبر
التي أكتب بها ،سأغير شكل األوراق،
وتــوقـيــت الـكـتــابــة ..ســأفـعــل أي شــيء
ُ
ألكتب رواية تستحق أن تقرأ.
ن ـ ـف ـ ـضـ ــت عـ ـ ـن ـ ــي غ ـ ـ ـبـ ـ ــار الـ ـ ـه ـ ــواج ـ ــس
وات ـ ـج ـ ـهـ ــت ص ـ ـ ــوب املـ ـطـ ـب ــخ إلع ـ ـ ــداد
ق ـهــوتــي ال ـص ـبــاح ـيــة .ك ــان ــت وال ــدت ــي
مـنـهـمـكــة ف ــي غ ـس ــل األوان ـ ـ ـ ــي ،وب ـعــد
نظرة ملغزة مبطنة بمعاني التهكم،

أخـبــرتـنــي وه ــي تـضـحــك أن ـنــي كنت
ّ
أردد أثـ ـن ــاء ن ــوم ــي ك ـل ـم ــات بــالـلـغــة
العربية الفصحى .لم تستطع والدتي
أبدًا فهمي أو فهم ولعي بهذا العالم
ال ــذي اخـتــرتــه واخ ـت ــارن ــي .هــي التي
لطاملا اتهمتني بالجنون ،والبطالة،
وال ـ ـ ــاج ـ ـ ــدوى ،ب ـس ـب ــب ال ـك ـت ــب ال ـتــي
ّ
أقـضــي ج ــل وقـتــي فــي قــراء ت ـهــا ،كما
كانت تستغل أي فرصة لتسخر من
حلمي بأن أصبح كاتبًا فتقول بنبرة
هـ ــازئـ ــة« :س ـن ـن ـت ـظــر أن ت ـب ـيــع كـتـبــك
لنخرج من أزمتنا املالية» ،وتضيف
بعد نوبة من الضحك :هل ستتذكرنا
بعد أن تصبح غنيًا؟ أما أنا فقد كنت
أعــزي طموحي وأرعــاه حينما أتذكر
حكاية بــرنــارد شو الــذي كــان يعاني
من سخرية والدته وأخته من حلمه
بــأن يصبح كاتبًا ،ألنــه ببساطة كان
ً
في نظرهما عاطال من العمل وعالة
عليهما.
لم أكن أعير اهتمامًا ملا كانت تقوله
والــدتــي ،ألنني كنت مؤمنًا بحلمي،
رغــم الخيبات الـتــي تكسرني حينًا.
كتمت غيظي وألححت عليها لتتذكر
الكلمات التي كنت ّ
أرددها في حلمي.
ق ــال ــت وه ــي ت ـح ــاول ال ـت ــذك ــر« :غ ـبــار
نعم ،نعم تــذكــرت ..كنت تـقــول :اســأل
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ال ـغ ـب ــار ..وك ـل ـمــات أخ ــرى ل ــم أستطع
تبينها».
خــرجــت مــن املـطـبــخ بــاتـجــاه غرفتي،
وه ـنــاك ،ظللت أفـكــر فــي هــذيــانــي أو
حلمي ال ــذي لــم يعلق مـنــه ش ــيء في
ذاكـ ــرتـ ــي .ف ـج ــأة ج ــال ــت ف ــي خــاطــري
فكرة نفذتها فــورًا ،أخــذت حاسوبي،
وك ـت ـب ــت فـ ــي مـ ـح ــرك ال ـب ـح ــث جـمـلــة
«اس ـ ـ ـ ــأل ال ـ ـغ ـ ـبـ ــار» .اسـ ـتـ ـغ ــرب ــت حــن
وجدت أن هذه الجملة عنوان لرواية
حول الكتابة للكاتب جون فانتي.
ال أس ـت ـط ـيــع وص ـ ــف ال ـش ـع ــور ال ــذي
تـمـلـكـنــي ب ـس ـبــب ال ـط ــري ـق ــة ال ـغــري ـبــة
ال ـتــي ع ـثــرت بـهــا عـلــى ه ــذه ال ــرواي ــة.
أأكـ ــون سـبــق ل ــي أن سـمـعــت بـهــا في
زمــن مضى لكني لــم أتذكرها إال في
حالة الالوعي؟ لكن ملاذا هذه الرواية
بــال ـض ـبــط؟ إن األح ـ ــام ح ـقــا غــريـبــة،
وهناك من األحــام ما يعطينا رؤية
استشرافية للمستقبل ،لن أفهمها إال
في ما بعد..
ً
ذهـ ـب ــت فـ ـع ــا ل ـل ـب ـحــث ع ــن ال ــرواي ــة
الق ـت ـن ــائ ـه ــا .وال أنـ ـك ــر أنـ ـن ــي تـلـكــأت
فـ ــي ق ــراء تـ ـه ــا فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،ال أع ـلــم
السبب حقيقة .ربما ألنها هي التي
اخ ـت ــارت ـن ــي ذات ح ـل ــم غ ـي ــر م ـتــوقــع،
ورب ـمــا ألن ـنــي كـنــت خــائـفــا مــن شــيء

مــا قــد يطالعني بــن أسـطــرهــا .املهم
أنني شرعت في قراءتها ،فاندهشت
مــن الشبه بــن بطل الــروايــة أرث ــورو
ب ــان ــدي ـن ــي ،ال ـ ــذي ي ـح ـلــم بـ ــأن يـصـيــر
كــات ـبــا م ـش ـه ــورًا ،وأي كــاتــب نــاشــئ،
يحترق بجمر الكلمات امللتهبة .وال
أدري كيف حصل ما حصل وأصبت
بلوثة بانديني ،حيث صرت ّ
أتقمص
شـخـصـيـتــه ،وأص ـ ــرخ ف ــي وج ــه أمــي
ح ــن تـنـعـتـنــي ب ــال ـع ــاط ــل :أنـ ــا ك ـمــال
ناجي روائي وكاتب مشهور.
ل ـقــد ك ــان ــت ق ـصــة بــانــدي ـنــي قـصـتــي،
ب ــل قـصــة ك ــل شـخــص أص ــاب ــه مــرض
عضال اسمه الكتابة ،حني يتمنى أن
يقبض على رمل اإلبــداع في قبضته
من دون أن يتسرب من بني أصابعه.
ولجت رسميًا باحة الجنون ،حينما
ص ـ ــار ك ـ ــل م ـ ــن ف ـ ــي املـ ـ ـن ـ ــزل ي ـت ـعــامــل
م ـعــي ع ـلــى هـ ــذا األسـ ـ ــاس؛ ف ـقــد كــان
وال ــدي يـتـبــادل الـنـظــرات مــع والــدتــي
ح ــن أب ــادره ـم ــا بــال ـحــديــث ،وكــأنـنــي
أتـكـلــم لـغــة غـيــر مـفـهــومــة ،كـمــا كانت
أخ ـت ــي ت ـق ــوم ب ـح ــرك ــة ب ـي ــده ــا تـشـيــر
إل ــى جـنــونــي .لــم يسعني فـعــل شــيء
حيال حياتي مع أسرتي ،فعدت إلى
ن ـفــس ال ــروت ــن ال ـس ــاب ــق :أن ـ ــزوي في
ظل غرفتي ليل نهار .كانت أحالمي
املنهارة بادية للعيان .ورقــة ممزقة،
ورقتان ،اثنان ،ثالثة أربعة ..يا إلهي..
مــا ه ــذا ال ـعــذاب الــذي أعـيـشــه فــي كل
مرة أحاول أن أكتب شيئًا جديرًا بأن
يسمى أدبًا.
ّ
وم ــع ذل ــك فــي كــل م ــرة أمــنــي نفسي
بأنني سأصير يومًا ما كاتبًا مهمًا.
***
أط ـف ــأت امل ـن ـبــه الـ ــذي ك ــان يـشـيــر إلــى
الـ ـث ــامـ ـن ــة ص ـ ـبـ ــاحـ ــا ،وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ك ـنــت
أت ــأرج ــح بــن الـيـقـظــة وال ـن ــوم ،فكرت
في كتابة قصة قصيرةِ .ل َم ال؟ فألبدأ
ً
ب ـق ـصــة م ــذه ـل ــة .ف ـك ــرت ط ــوي ــا وأن ــا
م ـم ـ ّـدد ف ــوق ف ــراش ــي كـيــف أش ــرع في
الكتابة .فجأة ،ومن دون سابق توقع،
أخـ ــذت أركـ ــض وأق ـف ــز كــاملـجـنــون في
الغرفة وأصيح :وجدتها ..وجدتها..
وجدتها...بعد نوبة الهستيريا
نعم ّ
الـ ـت ــي أمل ـ ـ ــت ب ـ ــي ،هـ ـ ـ ـ ّـدأت مـ ــن روع ـ ــي،
وأخذت نفسًا عميقًا ،ثم جلست على
طاولتي املتواضعة ،وضعت األوراق
أمامي والقلم بني أناملي.
بعد برهة تأمل ،انهالت ّ
علي الكلمات
واألفكار وكأنني أضغط على زر في
م ـك ــان م ــا م ــن رأس ـ ــي .كـتـبــت صفحة
بدون توقف ،وعندما أعدت قراءتها
أصبت بــالــذهــول .أخـيـرًا لقد تحررت
م ــن ال ـق ـيــود ال ـتــي كــانــت تـعـكــر صفو
قريحتي..
وبعد يومني من الكتابة املتواصلة،
كنت قد أنهيت كتابة القصة القصيرة
ُ
كتبت
األولــى في مشواري اإلبــداعــي.
هذه القصة.
* وجدة /املغرب
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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 ّ
األدبية ،تعطى
ّ
األولوية لنصوص خضعت التفاق
مسبق مع التحرير ،ويستحسن أن
ّ
األصلية
يكون التعريب عن اللغة
التي كتب فيها النص .مع تعريف
واف بالكاتب (ة) والمترجم (ة).
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار
نشر المساهمات المقترحة أو عدمه،
من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

