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كلمات

5

رينيه ـ غي كادو :ليس مهمًا إن وصلكم غنائي أم لم يصل
ترجمة عن الفرنسية شاكر لعيبي
شــاعــر فــرنـسـ ّـي ،مــن مقاطعة بروتانيا،
ُ
لد عام  1920وتوفي عام  ،1951أي أنه
و ّ
ّ
تــوفــي شــابــا فــي الـحــاديــة والـثــاثــن من
ع ـمــره .ب ــدأ كـتــابــة الـشـعــر بتشجيع من
لعالقات باملراسلة مع بيار
والدهّ .أسس
ٍ
ريـفـيــردي ومــاكــس جــاكــوب ال ــذي التقى
في عام
به الحقًا مرة وحيدة عام ّ .1940
 1937ن ـشــر مـجـمــوعـتــه األول ـ ــى «نــقــالــو
ج ــرح ــى الـ ـفـ ـج ــر» .ب ـع ــد م ـســاه ـم ـتــه فــي
الحرب العاملية الثانية عاد إلى منطقة
ً
الـ ـل ــوار لـيـعـمــل م ـ ّ
ـدرس ـ ْـا ب ــدي ــا .ص ــدرت
م ـج ـمــوع ـتــه «صـ ـ ـ ٌ
ـدر ُم ــف ـع ــم» عـ ــام 1946
ّ
وشـكــلـ ْـت قطيعة مــع الـنـبــرة التجريدية
ّ
ال ـت ــي م ــي ــزت أع ـم ــال ــه ال ـســاب ـقــة ،وكــانــت
املـجـمــوعــة مـتــأثــرة بـهــاجــس «الـبــربــريــة
النازية» بحسب تعبيره.
من مجاميعه« :عــودة الشعلة» (،)1940
«موسم كاسد» (« ،)1941حياة محلوم
بـهــا» (« ،)1944وج ــوه الـعــزلــة» (،)1947
«أربــع قصائد حب إلى هيلني» (،)1948
«م ـ ــرآة أورفـ ـي ــوس» (« ،)1948الـخـطــايــا
السبع املميتة» ( .)1949صــدرت أعماله
الشعرية الكاملة في فرنسا عــام ،1976
وأعيدت طباعتها عام .2001

َ
ذراعك
ذراعي تتسلق
َ َ
ُ
مسح دموعي
أنت ت
ْ
أصابعك.
حارقًا

غناء العزلة

ّ
لتتقدم نـحــوي جميع الـخـيــول ،النساء

َوالحيوانات
امل ّ
قصية
ُ
ولتتسلق األع ـشــاب حتى حــافــة طاولة
ِ
َع َملي
ّ
َ
أريـ ــد أن أغ ــن ــي ال ـس ـع ــادة ذات الـصـفــاء
املدهش

ـاد م ـس ـت ــوي ــة م ـح ـ َّـص ـن ــة ب ـع ـصــائــر
لـ ـ ـب ـ ـ ٍ
أشجار التفاح العجيبة
ّ
ّ
ها أنــا أرتــب قيثارتي مثل ُسلم لدجاج
يواجه السماء
حـ ـي ــث ي ــأت ــي ال ـ ـقـ ــرويـ ــون ك ـل ـه ــم ل ــرؤي ــة
رجل
معجزة
ٍ
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 30أيار 1942
هناك أكثر مني ومنك في العلية
يا أبي
ُ
ْ
انهارت
الجدران
ُ
الجسد انهار
ٌ
أنقاض من السماء الزرقاء تتساقط من
جميع الجهات
َ
وجهك بشكل أفضل
أرى
َ
أنت تبكي
وهذه الليلة نحن في العمر نفسه
َ ْ
على حافة األيدي التي ه َج َرت َها
إنها الساعة العاشرة
ّ
رق ُ
اص الساعة الذي ُي َص ِّو ُت
والدم الذي يتراجع
ال أحد
ٌ
ٌ
ثمة منزل مغلق
وث ـمــة ال ــري ـ ُ
ـاح ال ـتــي تــدفــع بـعـيـدًا نجمة
ّ
سباقة
ال أحد
وأنت هنا
يا أبي
ومثل لبالبةٍ

يتسلق بعد حروف العلة
ان ــدهـ ـش ــوا أيـ ـه ــا الـ ـطـ ـيـ ـب ــون! ألن الـ ــذي
ّ
يتشكل هكذا مع الحكاية الخرافية
ّ
اإللهي
ليس بعيدًا عن إيجاد مكان قرب
في حظيرة ما!
عند املساء عندما تـعــودون من
وقــولـ ُـوا ّ
حفل املجندين أو من األعراس
إن املـصـبــاح ال ــذي يـضــيء عـنــد ناصية
البالد ،في وقت متأخر،
إنما هو مثل فانوس العربة
أو ال ـ ـقـ ــارب ال ـب ــوه ـي ـم ـ ّـي الـ ـ ــذي ي ـت ـجـ ّـول
وحيدًا
في مياه الشفق العميقة
َ
ْ
ليس مما َي ّ
هم كثيرًا إن َو َصلكم غنائي
ْ
أم لم يصل
ولكن اندفاع أراضيكم الكبير (واقع) بني
الشمس وبابي
سماد الوقت على السماء الشائعة
وزه ـ ــرة األض ــال ـي ــا األخـ ـي ــرة ف ــي حــديـقــة
مهجورة!
فـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــزدروا ذوي ال ـ ـقـ ــربـ ــى ال ـط ــائ ـش ــن
ولتلعنوا لحنهم!
ربما حصان بمزاج غير مألوف
فـ ْـي ليلة يـكــون الطقس فيها رمــاديــا أو
ُمثلجًا
ّ
يـضـ ُـع خطمه الشمسي على واجهاتي
الزجاجية.

مصير الشاعر

املساء الذي ّ
يحرك أذنه
مثل حمار عجوز ُم ْه َم ٍل
َ
ِاملش ّد األخير للنحلة
ّ
منسي على املدخنة
ُ
ثمة الجرس الحزين للملجأ
وثمة الخطوة التي تستجيب للخطوة
بحيث أن من يتيقظ
ّ
يشجع من ليس متيقظًا
ثمة الطيور التي تقع على الصخر
الدم الذي يسقط على القلب
مطر مصابيح الشارع ّ
الطيب
َي ْمنح ً
ّ
الشرير
ماء لشرب
ّ
ثقب اإلبرة الذي يمر عبره
خيط الضوء النحيل ّ
ْ
َبك َرة الوقت التي تلتف
األس َّرة
تحت أكاليل الغار ،تحت ِ
لكن دراية وسط البشر
حاضر َج ُس ْور
وفي
ُ
ٍ َ
مصباح زيت صغير
تبقي
قادرًا على إشعال الحريق.

حدوة عالقة في الهواء
فراس سليمان *
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1

الزهور التي جلبها زوجي أمس
ّ
لها رائحة رقة ما بعد الخيانة.
(زوجة من سويسرا)

2

ال ش ــيء ،ال أحــد يشبهك فــي هــذا املكان
ماذا تفعل هنا؟
أتأكد من اختالفي.
(حديث بني شخصني في حفلة في دبلن)

6
يبدو أنني اجتهدت كثيرًا ليبقى حظي
سيئًا.
(فالح مصري)

هذه الغيمة تشبه ورقة خس
ال ...إن ـ ـ ـهـ ـ ــا ت ـ ـش ـ ـبـ ــه خ ـ ـ ــروف ـ ـ ــا ب ــرجـ ـل ــن
مقطوعتني
ال ...ب ــل إن ـه ــا اآلن ت ـش ـبــه وجـ ــه جــدتــي
مصبوغًا باألبيض.
(طفلة من غينيا تراقب غيمة)

على مشجب ابتسامتها
ّ
علق نصف رجال القرية حياتهم.
(شاعر شعبي من كازاخستان)

3

8

موهبتي ّ
تخربها عنجهيتي.
كـمــا ه ــذه األوه ـ ــام ،أن ــي ســأكـتــب أشـيــاء
عظيمة تجعلني ال أكتب شيئًا.
(مجري يفكر بكتابة رواية منذ ثالثني سنة)

4
أسكن في معطفي.

(مشرد من نيودلهي)

7

10

كلما ألـ ّـحــت عـلـ ّـي فـكــرة ترتيب أشيائي
أحسست بالوقت جافًا.
أع ــرف أن ــي ت ــأخ ــرت ف ــي إط ـف ــاء حـيــاتــي،
أع ـ ــرف أن رغ ـب ــات ــي ال ـت ــي ت ـ ــدور أمــامــي
كقطع معدنية
ستقلب على بطنها هامدة بعد قليل.
(راقصة)

11
هل كانت إيملي ديكنسون تصفع كتف
الكرسي فرحًا
كلما أنهت كتابة قصيدة؟
(قارئ بريطاني)

12

ّ
الجنة مزدحمة بشهداء سذج.
(ضابط صربي متقاعد)

الفراشات على شجرة الكرز
موسم جمال ليس لنا أن نبيعه.
(شاعر هايكو مجهول)

9

13

أحـ ـل ــم أن أت ـ ـحـ ــرر ألق ـ ـ ــول لـ ـه ــذا ال ـس ـيــد
األب ـ ـيـ ــض إنـ ـ ــي أحـ ـتـ ـق ــر ال ـ ـصـ ــوت الـ ــذي
يصدره وهو يشرب الشاي.
(زنجي من ألباما ...القرن الثامن عشر)

الحميمي بيننا أضـحــى حمولة ثقيلة
دعـ ـن ــا ن ـت ـخ ـفــف م ـن ــه وي ـم ـض ــي كـ ــل فــي
سبيله.
(ممثلة إسكتلندية في الفراش مع صديقها)

14

ّ
هــل يـجــب أن نــركــب لـلـفــزاعــة صــوتــا كي
نرعب هذه الطيور الخبيثة؟
(فالحة إندونيسية تسأل زوجها)

15
الـبـلــوز أرجــوحــة يعتليها طـفــل ،معلقة
على شجرة يابسة ،تهزها أم حزينة
عـلــى وق ــع ســاســل حــديــديــة تخشخش
في قلبها ،تخشخش في قدمي زوجها
السجني.
(رجل من امليسيسبي)

16
توقف عــن تأمل الـبـحــر ...ال شــيء هناك
ّ
وأعــنــا في
ســوى املـيــاه والـسـمــاء ،تـعــال ِ
تحميل هذه األقمشة،
السفينة ستبحر ولـيــس لــديـنــا الكثير
من الوقت.
(عامل فينيقي يتحدث إلى شاعر)

17

ّ
السياح أقرب ّ
إلي من عائلتي.
(دليل سياحي أردني)

18
رأيت حدوة عالقة في الهواء.
(طاجكستاني ّ
ضيع حصانه)

19
ن ـع ــم ،ه ــذا ال ـت ــوت ال ـب ــري ن ـظ ـي ــف ...لقد
غسلته دموع أمي.
(طفلة غجرية من رومانيا تبيع توتًا بريًا
ملشتر في سيارته)
على طريق عامة
ٍ

20
ل ـل ـتــو خـ ــرج اب ـن ــي م ــن امل ـش ـف ــى مـلـفــوفــا
بالشاش ،خفت أن أضمه .كي ال أسبب
له مزيدًا من األلم رحت أدور أشم وأعبط
ال ـه ــواء ح ــول ــه ،ك ــان لــزجــا وحـ ــارًا عابقًا
برائحة أصدقائه القتلى .شعرت أنني
أضم أمهات الذين ماتوا جميعًا.
(أم عراقية)

21
مــن يساعد الله فــي زرع كــل هــذا القطن
في حقول السماء؟
(عجوز هندية على منت طائرة ألول مرة)
* شاعر من سوريا

