وحيد أنا ،أيها الحب
قصائد مختارة للشاعر الكولومبي خوان مانويل روكا*
ترجمة وليد السويريك*
ف ّن الوقت
يظل الوقت حبيساً بني الكتب،
ّ
ومبعجزة هذا األرس،
يواصل هرياقليطس االستحامم يف النهر ذاته؛
يف الصفحة ذاتها،
أ ّما ِ
أنت،
فستظلينّ عاري ًة لألبد؛ يف قصيديت.

أغنية صانع املرايا
للرعب أضيف رعباً أكرب
وجامالً أكرب للجامل.
* كاتب ومرتجم
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التق ُط من الشارع قمر الزئبق:
فتنعكس السامء يف املرآة وترتاقص السطوح مثل لوحة لشاغال
وحني تدخل املرآة بيتاً آخر ،ستمحو الوجوه األليفة؛
وأل ّن املرايا ال تبوح مباضيها،فلن تيش بسكانّها السابقني
بعض الناس يبني سجوناً؛فيصنع لألقفاص القضبانَ،
أ ّما أنا  ،فأصنع املرايا:
للرعب أضيف رعباً أكرب
وجامالً أكرب للجامل.

عدْ و
لدي حصان .كان له ُع ٌ
رف كثيف الشَّ عر،
كان ّ
ويف الليل ،وعينان نهاريتان .،
لدي حصان ،قبل أن أس ّميه مرآ ًة
كان ّ
يف ِ
بيت أعمى.
ك ّنا نجوب بالدا ً رسيّةً ،مدناً هارب ًة من مقدم الصيف،
بالصمت.
أزهارا ً جلديّ ًة يف الوادي املعتم؛و ليا َيل بقوارب مثقل ًة ّ
املنفي،
لدي حصان ،قبل الغناء أمام الص ّم ،قبل الحديث عن الوطن مع
كان ّ
ّ
مل أكن قد غنيّت أغنية منتصف الليل بع ُد،
ذرعت باحات الفجر البيضاء ،مصغياً لق ّداس املاء،
معه
ُ
وما زلت أخلط ،حتّى اللحظ ِة ،بني ع ْدوه والنبض يف صدري.
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أيّام كاإلبَر
وحي ٌد أنا ،أيّها الحب!
ح ّد أنّه ال يصعد إىل غرفتي ،خطو ًة بعد خطوة،
سوى
السلّم اآليل للسقوط .

العجائز
شبه نامئِني،
يف مواجهة شمس الجنون الجارحة،
يصغون لوردة صمتهم تكرب،
وينامون موتهم :
طائر الذكرى األعمى
الذي ّ
يدق جدران الحلم.

يوميات الليل
إىل مارغريتا كاردونا
آن يتسلّل الحل ُم
لص عرب دروب من صوف،
مثل ّ
يرشب الشعراء ماء هامساً
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فيام يتح ّدثون عن العتمة؛
عن العرص املظلم الذي يحيط بنا.
وساعة يلفح القطا ُر القم َر،
يستسلم ُ
مالك بيت الهوى ملصريه،
فتعزف الفرقة لحناً شاكياً،
و يغوص يف الليل مه ٌر بلون املرايا
ها ّزا ً ذيله النيزيكّ،
أي فارس المر ٍّيئ ميتطيه؟
ّ

رسائل الغرقى
يف الغرفة الصغرية،حيث أحيا مثل يونس يف بطن الحوت،
يخطر يل :ربمّ ا كانت القصائد رسائل يبعث بها غريق؛
ٍ
برصخات كتبت بركاكة،
زجاجات مح ّملة
علّها متيض من بحور الصمت إىل شواطىء النسيان،
ها أنا أرمي بزجاجة ،ث ّم بأخرى،
وأُتبعها أخرى مسكون ًة مبخاويف؛
يف الغرفة الصغرية ،حيث أحيا مثل يونس يف بطن الحوت،
مل يبق إلاّ القليل من رسائل الغرقى.

ف ّن الخدمة
السهام،
لنقص ّ

118

كان الشحاذّون يرمون النبالء بجروحهم،
ولكن كان مث ّة جنس آخر من املتس ّولني،
أش ّد بؤساً ،يرسق جروح األخرين
ويبيعها يف ساحة السوق؛
بأسلح ٍة ج ّد بدائيّ ٍة ،
اجتاز الفقرا ُء ليل القرون الوسطى.

سرية ال أحد
يستحق الذكر مج ُد " ال أحد" :فال أسالف له تحت الشمس ،أو تحت املطر،
ال جذور له يف الرشق أو يف الغرب ،هو ابن "ال أحد"؛ وحفيد "ال أحد" ،ووالد "ال أحد"؛
قنصل النسيان الصغ ُري.
ُ
هل ترون تلك البقعة الخالية يف صورة العائلة؛ ذلك الفراغ بني األقارب املب ّجلني؟ إنّه «الأحد" ،بال
ٍ
سلف أو خلف.
يستحق مج ُد "ال أحد" الذّكر قبل أول صبح يف التاريخ؛ فهو رائد البرش الذين باتوا اليوم عشباً ،
ّ
ورائد آبا ِء اآلباء الذين باتوا شمعاً بال ذبالة،
فلنحتفل ،إذن ،ب"ال أحد" الذي يجعلنا نظ ّن أنّنا أحد! .

هجائية السلطة
بتيجان من ثلج
يعرب امللوك تحت الشمس.
أمثولة الفراغ
يف الكنيسة الصغرية املعتمة،
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وبني روائح الشموع وقطعة من األبدية،
طلب الواعظ من املؤمنني
أن يضعوا يف سلّة الصدقات ما فاض عن حاجتهم؛
فمألوها بالفراغ.

املالك املحارص
يف شوارع املدينة ،كان يسكن قلبي املخطوف .كنت أرى رجاالً يعتمرون الق ّبعات ،رجاالً صاخبني
جناحي جنون
يدخلون ويخرجون من بيوت الهوى والقامر .شيئاً فشيئاً  ،فقدت براءيت ،وفقدت مع
ّ
السفر .لست عىل يقني ،لك ّني أظ ّنه زبّال الحي من قال يل ذات ليلة إنّه عرث ،وسط الذباب امليت
وإبر الحقن املستعملة ،عىل ابتسامتي  .الرباءة  ،مثل محطة قطار كنستها الريح مضت ،ومعها
جناحاي .يف شوارع املدينة ،كان يسكن قلبي ،مالكاً محارصا ً ال يو ّد أن يرى الج ّنة ثانيةً.

ف ّن العمى
1
وأمي نشاهد فناء بيت العميان.
من الرشفة ،آن تتقصىّ الشمس مناق َري طيو ٍر زرق ،ك ّنا أنا ّ

2

بالصوت .حني يتدحرج
كان األطفال العميان يستبدلون علبة من حديد أبيض بالكرة ،ويلعبون ّ
الصوت يف مكان من الفناء ،كانوا يطاردونه ويركلونه راكضني بني الظّالل.

3
أنا وأ ّمي عىل الرشفة.يف األسفل،كان مالئكة العتمة يجرون كاملجانني خلف الصوت.كان بيتنا قفصاً،
وكانت أ ّمي تتج ّول يف الغرف وتنظّف العيون يف صور موتاها  ،فيام أنا أصغي لتسلّل الظالل إىل
البيت.
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4
وسط األشجار التي ترفع أزهارها املعتمة ،كان البيت يحمينا يف املساءات العاصفة .يف الليل ،مرتاحاً
يف حضن الحلم،
كنت أطارد ،كأعمى ،خرير ماء تلك املرأة املجهولة.

5
ٍ
بأجراس،
كنت أَنشُ د الغريبة،دون أن يخطر يل أنّنا كلنا غرباء يف الحلم .وكنت أتج ّول معتمرا ً قبعة
يف حدائق مطري ٍة ،مصغياً لسقف أسطبل متململٍ  ،أو لصوت أناجيل يف الغرفة املجاورة.

6
كان الليل يصنع يل وشام.

أمثولة العزلة
حني كانت عزلتي تنشطر ،وت ُسقط عنها قناع الوجه ،
كنت أصحبها يف جولة عىل الشاطىء؛
وكثريا ً ما دعوتها للرقص أو إىل مجمع العزالت العظيم
الذي يهرع إىل مالعب الكرة.
وليك ال آراها يف حالتها الرث ّة ،اصطحبتها م ّرة إىل الخيّاط.
وسط األطقم الفارغة ،بسط الخياّط ،بفمه اململوء بالدبابيس كدمية فودو،
قامشاً أسودعىل طاولته،
آخذ قياسات العزلة الرشسة ،ورسم قالبها بالطبشور،
كانت مبقاس ظليّ متاما.
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مكتبة العميان
باستغراقٍ  ،عىل طاوالتهم التي من خشب املاهاغوين،
يتصفّح بعض العميان الكتب ،كام لو أنهم يعزفون البيانو؛
الكتب البيضاء التي تصف أزهار برايل نائي َة العطرِ،
والليل امللموس الذي يداعب أصابعم ُ
عرف مه ٍر
وسط القصب.
كلامت متف ّرقة تنفذ عرب أيديهم
يف رحل ٍة عذب ٍة صوب األُذن،
منك ّبني عىل ثلج الورق ،كمن يسمع الصمت يعدو
يطل عىل الدهشة ،يداعبون الكلمة كآلة موسيقية.
أو كمن ّ
يهبط الليل يف الجانب اآلخر من املرآة،
ويف املكتبة التي يسودها السكون ،تحمل خطى الليل همس األساطري،
الهمس الذي يبلغ ضفتّي الكتاب،
وإذ يعودون من دهشتهم ،تواصل الكلامت نبضها يف األصابع الذاكرة.

دعاء الكلمة
قد تأيت مت ّوجة بالفواكهة املجفّف ِة،
الحرب،
قد تكون املم ّرضة التي التقيناها يف
ِ
ندعوها بشفاهنا املرشوخة ،بأصوات مجروح ٍة و بيارق مرت ّقة؛
رضعهم إليها،
قد يحدث أن تكون صماّ ء مثل ديْر ،فال ينفع الكهنةَوالشّ حاذي َن ت ّ
كام ال تجدي الخطابات التي تس ّميها ،أكانت مدائح أم أهاجي.
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ري من األهراء.
ربمّ ا كنتم تقرأون كتاباً ال ينتهي أو تهدهدون ُسكْركُم وسط ّ
القش يف ُه ٍ
كل يوم ،و املعذّبون مي ّدون لها حبالً بني الفراغ والعدم،
املسيحيّون واملوريسكيّون يبتهلون إليها ّ
املفتاح الذي الباب له وقد رمي يف البحر،
فامذا لو كانت قطع َة النقد التي داسها القطار ،أو
َ
أو رسالة الغريق يف زجاج ٍة تحطّمت عىل الس ّد؛
ربمّ ا شاخت وباتت تهذي يف أحد األديرة ،رمبا فقدت الذاكرة ونسيت حروف اسمها التسعة؛
ربمّ ا م ّزقت الخارطة  ،ومل تعد تعرف درب العودة،
حليب النسيان امل َّر،
أو أنّها رشبت ،ملء الدالء،
َ
وربمّ ا تظهر عىل منت قارب  ،حني ال يعود أحد يف انتظارها،
ملفوفةبالضامدات ،ومتّخذة مجدافيها عكّازين،
تلك الصماّ ء ( :كلمة) األمل البائسة.

اعرتافات البطل-الضدّ
أي مكان،
مل أنجح ْ ق ّط يف الوصول إىل ّ
وحني كان املسافرون ذوو الشأن يغرقون يف صمت عميق،
وهم يتأملّون األرض كقرية ضائعة،
أتأمل ،يف عتمة الخزائن ،أقامرا ً صغرية من النفتالني.
ّ
كنت
كان كثري من املتل ّهفني يسقطون يف املعركة ،فيام أنا أُ ّ
ذل يف املكاتب املظلمة؛
وكان مخرتعوا آلة األحالم يتناولون العشاء مع نسا ِء أجمل من أنفسهن،
حصتي من الْيُتم ،تحت سقوف يتساقط منها فوق الرشاشف فتات الجبص.
فيام ت ُق ّدم يل ّ
أنجح ق ّط يف أن أذهب أبعد من زاوية الشارع،
مل ْ
مل أكن املالكم الذي يبتسم للعتمة ،عندما ينادي آخر جرس ،يف مذبح الحلبة املربّعة ،إىل الصالة.
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مل أملك الشجاعة الكافية ألطلق النار عىل الطاغية،
مل أمتط من غري رسج حصان الحرب الجموح،
ومل أعرب حقل األلغام ألنقذ قري ًة ما،
لقد وهبت نفيس ملضغ خبز الهزائم كلّها ،ذاك الذي بال خمرية،
ويف بعض الليايل ،وفيام أستمع ألغنية عن رحالت بعيدة ،
أتساءل :أين صاروا يا ترى ،أولئك الذين ب ّدلوا جلودهم
أو بالدهم؟

*يع ّد خوان مانويل روكا املولود عام  1946واحدا ً من أبرز األسامء الشعرية يف كولومبيا وأمريكا الالتينية،
ترجمت أشعاره إىل لغات ع ّدة وحاز الكثري من الجوائز ومن بينها الجائزة الوطنية يف القصة  1993ويف
الشعر 2004وجائزتني عىل مستوى القا ّرة :فيكتور ساندوفال ،وخوسيه لثاما ليام يف العام  ،2007كام حصل
عىل دكتوراة فخرية يف اآلداب من جامعة فاليل  .لقد نجح ّ" الهارب م ّبكرا ً من األكادمييا" كام يحلو له أن
يقول( درس الفلسفة لثالثة شهور فقط يف الجامعة) يف أن يحفر لنفسة مكانة أدبية رفيعة بفعل مواهبه
وقاص وناقد وصحايف المع .يرى روكا أن الشعر يستعيد أهم ّيته وبريقه ويصبح
الكتابية املتعددة ،فهو شاعر ّ
رضباً من املقاومة الروحية ،بعيدا ً عن الشعارات وزعيق اإليديولوجيا ،يف فرتات األزمات والكوارث التاريخية
كالتي عاشتها كولومبيا خالل العقود األخرية( أل ّن الفن مثل إله اليهود  ،يقتات عىل املحارق" كام يقول
مستشهدا بعبارة فلوبري) .ففي هذه الفرتات يُطرح بقوة سؤال اللغة وأزمتها ،إذ "ما جدوى كلمة " الخبز"
إن كانت ال تطعم أحدا ً ،ومامعنى كلمة الحريّة  ،يف فم سجني؟" .وهنـا ،يلجأ الشعر إىل املفارقة والسخرية
والدعابة السوداء ملقاومة الواقع العنيف املرعب وتجاوزه .من أعامله  :ذاكرة املاء  ،1973قمر العميان
 ،1990مونولوجات  ، 1994فرض ّيات" ال أحد"  ،2005انجيل الفقراء ،2009و لصوص الليل .2010
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