منديل املوت يف جيبي
"إىل محمود درويش"

متني فندقجي
ترجمة :عبدالقادر عبدليل
منديل املوت يف جيبي
1
من نور يط ّوف يف جسد قنديل
حلّقت بجناحي حدأة
يف الالزمان والالمكان والالوطن.
ألبست أجساد األحرف الساحرة
لغتك املشغولة بالحياة ،غري املألوفة ألحد
أذكر ثانية قولك:
"أموت".
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مثالً ،عندما يرتدي البحر امليت
شمسا مرشقة من فراش موتك،
رص زمنٍ معطاء يؤدي إىل الشارع،
ع َ
ونلقي الشعر الذي يجوب يف ظل لغتني
ألنفسنا من جهة ،وأحدنا لآلخر من جهة أخرى
أذكر ثانية قولك:
"أموت".

2
إذا كان ال بد من تذكرك
فبعد ظهرية يوم من آب،
حيث ستغيب الشمس
ونحن مازلنا جالسني
ستقول ريتا:
الخمر آية املايض الخالدة،
هل نرشب؟ لنرشب
"ها هي رام الله خلف الجبل"
نعم" ،اآللهة تسبح يف الحرب خلف الجبل"/
أذكر ثانية قولك:
"أموت".
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3
نكمل حديثنا من حيث توقفنا،
يا ألحالمنا الخارجة من املخدة،
منذ كم ألف عام تغوصني
يف قميص البوسفور األزرق
كام ِ
كنت تحت الرتاب
ِ
وأنت تنظرين من (قاليون)
"هذا يعني أن ناظ َم ترسب إىل البحر األسود
من هذا الجسد الدقيق،
جسد الشاعر حلّق بشهية تلك األمواج
وهو يحمل منديل املوت يف جيبه.
تستطيع أن تغلق األبواب باملزاليج
ولكن هذا ال مينع الكالم.
يل أن أتذكرك
ع ّ
أذكر ثانية قولك:
"أموت".

4
"يف نور الكلامت – وظلمة الزمن"
عشت،
يف قلبك
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بهشاشة العصفور ،وطعم القهوة عىل لسانك
وهكذا وهكذا
كنت فجأة "يف غربة الرسير" هادئا دون حس ،
بلون الزعرت واملريمية...
تحمل صورة موتك يف شعرك؛
أنكيدو الذي يتجول مرتدياً األبيض
وعمره املنهوب.
أديت أغنية عرس
تنتهي باسم فلسطني،
حتى الخيول الوحيدة ،حيث بداية التأريخ بالنسبة للنجوم
خجلت أمام شعرك
أذكر ثانية قولك:
"أموت".

5
نحن يف يوم عطلة آخر،
وكأن شيئاً مل يعتق يف قلوبنا
سنلتقي يف باحة بيت أمي الحجرية لنرشب القهوة.
إنه حلم
هدفه،
أن يصعد الشعر عىل لسان اإلنسان
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أذكر ثانية قولك:
"أموت".

6
بأمل يالئم البحر
رسول األحزان البعيدة
ها أنا ذا يف البوسفور الذي أحب.
اليوم عطلة
يف يدي سبع زنابق من غيوم سوداء
وغصن زيتون ذابل.
أذكر ثانية قولك:
"أموت".
 16 – 9آب 2008

قرب درويش
1
أذكر يوم جئت معه،
كان كلمة البدء-قال بعينه التي مل تعد ترى جيدا ً:
ابني جاء من اسطنبول.
كان ذلك يوماً سعيدا ً ،مع كثري من األصدقاء
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رافقنا الشعر
كامء عىل ألسنتكم ،ونار يف أصابعكم/
القط الذي احتك برجلك ومر توا ً إرث منه،
زوجا الحامم اللذان عىل جدار السطح،
يعرفانه غاية املعرفة،
أنا أراقب معهام من هنا
أناساً ال أعرفهم،
يأتون كل يوم لزيارة قربه/
عاش وهو يفكر بغريه دامئاً،
كان يتكلم لغة القرى امل ُ ْف َرغة،
واألطفال املقتولني،
واملدن والناس املحارصين،
وكان حقيقياً كرائحة هذه القهوة،
وماركسياً حقيقياً ،وهكذا مات.
بقيت الثورة التي يحلم بها طوال حياته
يف املجاز.
دون أن يعرف أنه سيدفن عىل هذا الجبل
بعد سنتني.
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يا لجامل الشعر يف ذلك اليوم.
ذهابه كان موسامً للهجرة
من الرشق ،من الغرب ،من الجنوب،
ومن األندلس.
مرت حدءات عىل أشجار الربتقال،
وحطت غيوم عىل أغصان الزيتون،
يف أرض مولد األنبياء هذه
وبرفقة نهر الناس الشبيه بالوحدة
عربت جنازته.
هل تعرف؟-ال مكان لألمل والوحدة
سوى قلب اإلنسان
هناك وطنها الوحيد
تتنقل معه بني األمكنة بصمت.

2
للمدن النازفة
أزقة لن تندمل جراحها يف أي وقت
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وأنا أغلق خلفي باب البهو
بينام ألوان الشمس تذوب كالثلج
يف هذه األزقة.
عندما تصل إ ّيل
،وأنا مختبئ يف هذه األرض،
مثل هرم زجاجي.
رام الله برع ُم األمل والعنف
وتحت شمس ال تغيب سعيدة يف أي زمن
أكلت من خبز أمك
الذي كنت تحن إليه دامئاً أثناء حياتك.
جلبت لك غصن زيتون وغار
اعتادت الشمس عليهام .واآلن،
أنا ذاهب إىل شارع إدوارد سعيد
ألرشب املريمية والقهوة التي تحبها،
وكأيس نبيذ يف وقت من املساء.
سألقي هذا املساء تينك القصيدتني التي قرأتهام يل قبل سنتني،
وأخرج إىل أزقة املدن النازفة ولن تندمل جراحها يف أي وقت
ألتجول من دونك.
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أهجىء الرمل ووجه العقرب
"هذا الوضع ينترش مثل قطرة الدم ويغطينا"
غابرييل غارسيا ماركيز
أمامي الفرات املرتحل،
ويف هذا الخليج الصغري الذي ذهب إليه الربابرة
ألقي مرسايت.
التف دجلة "بشاله األحمر"
ويف رقبته عقد من حىص الزمان
بقيت بعد لعبة نهب.
أفتح وجهي عىل حريق ساحة الفردوس
أجساد كهرمان تتدفق من تحت الجرس
عودك مكسور ،وصوته حزين
يرتك جسدي لليلة "فاركا"*.
أقطع خان مرجان ،أور ،أوروك
تخوض قدماي بالدم
مييض التاريخ يف مهد بابل الصغري
الليل فراش من حبل غليظ.
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بابل بني السامء واألرض.
بابل أنت قفل ومفتاح يف آن
يا حبيبة تعلن الحداد منذ آالف السنني
الشمس ترشق عىل حجرك ،وتغيب منه
عىل حجرك يكتمل قوس رسمه حمل وعنكبوت
عىل حجرك ينتظر الزيتون و ظل حملك الطويل شمسهام.
طوفان من جهة،
وسجدة من جهة
تفسخ لحم الزمان
وقميصك مبتل بالدم.
* فاركا :عاشق من بني شيبة

تيلمون ،الغيش ،غريصو*
أشعر مبوت آخر يف حضني ،وحلم قديم.
أشعر بدم آخر يف فرايش ،يتفصد ما ًء
أشعر مبرآة أخرى عىل وجهها قناع ماء فضة
أشعر بك مرة أخرى ،ويُقذف القمر إىل الليل.
***
مرة أخرى،
ال تسأل عن هذه األيام الدموية الفارغة من العشق.

138

ال تسأل عن هذه الحضارة املزالة من غري الظالم.
ال تسأل عن هذه الباحة املقصوفة دون عجلة.
ال تسأل عن جذور التني والزقوم هذه ،التي ليست من املاء.
ال تسأل عن هذه الجغرافية التي تزرع فيها الطلقات.
ال تسأل عن هذا املوت الذي يطوف من الشامل إىل الجنوب.
التاريخ املختبئ يف شق عميق
الواصل بالنواح والصياح
وكل ما دونت مالحظته للغد ،ال تسأل عنه.
ال تسأل عن األجساد "الذائبة يف أكفان الحروف"
ال تسأل عن الجسد الذي ال تجده لتدفنه
من بغداد إىل بابل
ال تسأل عن "األنبياء الذين ولدوا مع املوت"
من بغداد إىل بابل
يل،
والعن املاء الذي أغسل فيه ّ
يدي ورج َّ
وأتطهر به.
من بغداد إىل بابل
عرفنا الرمل الذي سيخرج من حليب األم وعني الطفل
عرفنا فراش الفلوجة ليلة مننا
ال تسأل
من بغداد إىل بابل
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عرفنا الرؤوس املحمولة عىل ِأس َّنة الرماح
مام تبقى من األزمنة الغابرة
والدم املمزوج بالنفط
ومن الحسني إىل غرفتنا
ومن قابيل إىل مائدتنا.
وعرفنا مرة أخرى
* تيلمون ،الغيش ،غريصو :مدن سومرية

اإلرث املنهوب
وأرض الطواف
وبرودة التاريخ يف املرشحة
من بابل حتى يومنا ،فال تسأل.
طوفان هنا،
وصالة هناك
تفسخ لحم الزمان
وقميصك مبتل بالدم.
***
إشارات منصوبة يف أجساد األطفال املقتولني
أكرس أختاماً شمعية
وال أستطيع الوصول إليك.
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من بابل إىل يومنا
جرى حليب املرضعة األحمر الذي ترضعه للزمان
ال أستطيع إيجاد املعراج األسود يف عينيها
ال أستطيع الوصول إليك.
ويف أعامق املعراج األسود يف عينيك
أهجئ الرمل ووجه العقرب.
خويف يتبع رائحة التوابل
ومبعراج الخشب املحرتق التف بالرمل والجراح
ويف معراج امرأيت تذوب األختام الشمعية ،فال تسأل!
ها هو باب الباحة املنهوبة
وهذه هي برشتك التي تفوح برائحة القهوة يا حبيبتي.
من بابل إىل يومنا
جئتك بعادة بقيت عندي منذ قديم الزمان
جرح آالف اآلبار التي تؤمل قلبي هنا.
جسد بغداد املثقوب
من الرشق إىل الغرب
ومن الشامل إىل الجنوب.
تعانق فيه الشمس الرمل.
أنا قادم من الفراش الذي ُ
ومن الطريق الذي فتحته الوحشية بالنار
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يفوح برائحة القهوة والتوابل واملريمية.
من معراج عشقي الضائع يف حضني
قادم منك وإليك.

رس البحر
ليست هذه رحلتي األوىل ولن تكون األخرية
أدرت القفل مرتني و من أجل وداع قصري
رحلت.
وضعت املفتاح الدافئ يف جيبي .ها قد
ُ
روعة هذا الجبل أبردت جسدك
أعرف األشجار واحدة واحدة
واملخابئ مبناديلها البيضاء املخبأة
مسحت عرقي ،تخيلت الكزبرة،
أرسين شوك السامق،
جذبتني رائحة الزعرت،
سحرين جامل الغزال
ابتكرت ألحانا لتغريد العصافري
صنعت دليالً لدرب األودية املحفوفة باملخاطر
من أجلك ،تغلبت عىل خويف من هيبة هذا الجبل
و أتيت.
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ظاناً أ َّن ال نهاية هذا السهل هي جلدك
أعرف األعشاب ورقة ورقة،
النباتات ،و الحرشات ،عربت من زمن أزهار برتقال
حملت استعارة غصن الزيتون يف حقيبتي
ورأيت خيانة األفعى يف أعشايش
و شعرت برائحة أشجار اللوز ،و منت تحتها
عجنت طني النجوم و مزمزت شفتي بالرتاب املشقق
أرتديت مناخك ومشطت القمح بأصابعي
ظاناً أن ال أبدية هذا السهل يف جلدك،
و لقد اجتزتة و جئت.
طريق الحضارات كلها الذي يقود اليك
كان مكانك ،تجولت ظانا الشواطئ ساقيك وذراعيك
عربت همسك ،املضاء بالشمس
و جئت ،مقطوع األنفاس ،إىل ل ِ
َيلك
آه أيها البحر الذي جئت يل
أحل لغزك هنا،
ها أنت هنا،
أخرياً.
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مكان للشوق
I

تعرف كيف تكون باحة كنيسة قدمية
وتعرف الزمن الذي مييض يف بوصلة مكسورة سرُ ق خزفها.
تعرف كيف تؤخذ النفس يف باحة كتلك
وتعرف الخبز العفن لأليام التي مل أرك فيها ،وأنتظر.
يف سفينة رشاعية حربية مثقوبة ،تعرف أن وجهك قطعة يابسة
غابة ،خليج صغري ،مكان للقاء.
وتعرف أنه غري موجود .وتعرف كيف الباحة القدمية
وما عشناه نحن ،وتقف عيناي عند فصل الواحة.
تعرف أن عينيك عميقتان عرب الزجاج املكسور
والنهاية لهام ،وآه يا مساء األربعاء املنتظر.
فهمت أنك املكان الذي ضاع بيدي
وأنك العمر القصري ليدي عىل برشتك الالنهائية.
صوتك الذي ال ينادي مع هدير املساء والهواتف
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تعرف كيفية هو عدم معرفة الجهات ،تعرف
أن ما وراء عيني القط هو صحراء...

سوناتا II
يف امتداد الصحراء
نبتة منترشة
تحب التمسك بالبحر
وهو مزدحم ومتمرد
ويف املدن املكسرّ ة والناعمة
ال يُستطاع الوصول إليك
أقول إنه شتاء ينظر إىل هاوية.
يبقى الحلم يف سفر الليل
تحت رماد نار متنقلة
وأملك يتعرف إىل شفتيك وال يلمسهام
من أجل أن أقول لك مرة أخرى أحبك
أقول بيأس شهوتك املحارصة.
املستيقظ وحيدا ً صباحاً بهمس الليل
والسائل واملتسائل عن االحتامالت كلها
واملتدفق ظله من ممر مشقوق
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من (قزل تبة) إىل (يدي تبة)
وبعصفور ميت أكلت عينيه
أقول إنه سوق متنقل ينترش
وحده.
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