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مقتطفات
شعرية

ّ
«ما من حب سعـ
كلمات

ُ
والمجازر
للمناسبة ُطعم الدم،
واالحترابات تمزق العالم العربي
من الماء للماء .وعليهَ ،اخترنا أن
يكون لهذه المنتخبات ط ْعم
ُ
وط ْعم راهنناْ ،كأننا نردد مع
أراغون« :ما ِمن ُح ّب سعيد»..
فلنقرأ الحب مختلفًا إذنَّ ،
الحب
على حافة الهاوية ،بل في مهب
في
عاصفتها ،الحب المأساوي َ ّ
هشمَ
عين عاصفة الحرب ،فقد «ت
قار ُ
الحياة
وجه
في
الحب
ب
ِ
ُ
َ َ
َ َ
انفرط الحدث»
الجارية .وكما ُيقال:
(ماياكوڤسكي)
انتخاب وترجمة رشيد وحتي

◄ عبد العظيم فنجان:
أس ــط ــورة الــجــنــدي والــمــرأة
العارية

◄ بشرى البشوات :الرجال الذين
يصنعون الــحــرب ﻻ يــودعــون
الحبيبات

جـنــود هــاربــون مــن جميع الـحــروب
ش ــاه ــدوا ام ـ ــرأة تـسـبــح ع ــاري ــة ،وملــا
ش ـعــرت أن ـهــم يـنـظــرون إلـيـهــا نظرة
الــرجــاء األخـيــرة ابتسمت ،وغطست
عميقًا في النهر ،النهر املوجود في
ك ــل ب ـ ــاد ،امل ــرس ــوم ف ــي خ ــواط ــر كل
فنان..
آه ،خلع الجنود مالبسهم ،وتركوا
خ ـ ـ ــوذه ـ ـ ــم مـ ـعـ ـلـ ـق ــة عـ ـ ـل ـ ــى أغـ ـ ـص ـ ــان
ً
األش ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــار ،ثـ ـ ــم ه ـ ـب ـ ـطـ ــوا أمـ ـ ـ ـ ــا فــي
اصطياد وجهك على صفحة النهر،
لكنهم عـ ــادوا مـغـســولــن بــالــدمــوع،
فارتدوا مالبسهم ،خوذهم وغادروا.
هناك خــوذة وحيدة بقيت وحدها،
معلقة على غـصــن ،مــن جــوفـهــا ،كل
صـبــاح ،تنبثق وردة ،وتسقط على
مــابــس مهملة عند جــذع الشجرة،
في الغروب
خوذة الغريق الذي وجدك!

ال ـح ــرب ﻻ ت ـتــرك ل ـنــا فــرصــة لنضع
أحمر الشفاه .سيظل شعري معقودًا
كــذيــل حـصــان ألن فــرســا داخ ـلــي قد
ش ــاخ ــت .أع ـل ــق قـلـبــي ع ـلــى الـحــديــد
الناتئ في سلك شائك .أغسل وجهي
بغبار أحــذيــة الـجـنــود .أهـشــم ضلع
املوت بحجر .أغني لقبحهم ،ألطرده.
ﻻ مواعيد فــي الـحــرب .مــا مــن امــرأة
تـطـمــر خــوفـهــا وت ــذه ــب إل ــى الـحــب.
في الحرب تحيل األنوثة الحب إلى
األسـئـلــة .فــالــرجــال الــذيــن يصنعون
الـ ـح ــرب ﻻ ي ــودع ــون ال ـح ـب ـي ـبــات .ﻻ
رسائل أو قبالت .ﻻ أســرة مكشوفة
للفضيحة .تغمز فتاة لجندي على
الـحــاجــز .تـتــرك ال ـج ــارات شرفاتهن
مـشــرعــة لـلـنـمـيـمــة .تـكــف جــدتــي عن
إطعام سرب هديلها .تخبئ قمحها
لجوع قريب .تقعد النساء العاطالت
ع ـ ــن ال ـ ـحـ ــب عـ ـل ــى عـ ـتـ ـب ــات ال ـب ـي ــوت

يـتـلـصـصــن ع ـل ــى ج ـ ـ ــارة .ث ـم ــة رج ــل
فــي جـســدهــا .حــن تـقــوم الـحــرب في
سنيها القادمة عليها أن تختار بني
عقرها وحملنا الكاذب.

◄ ماكس جاكوب:
ما يأتي عبر الناي
م ــات امل ـســافــر ال ـجــريــح ف ــي امل ــزرع ــة،
ف ــدف ــن ت ـحــت أش ـج ــار امل ـخ ــرف ــة .ذات
يـ ـ ــوم ،م ــن قـ ـبـ ــره ،انـ ـس ــل فـ ـ ــأر ،فـشــب
ّ
حـصــان ك ــان م ــارًا .بـيــد أن ال ـفــأر في
جريته تــرك ص ــورة شمسية نصف
مـقــروضــة .ك ــان املـســافــر الـجــريــح قد
أوصـ ــى أن يــدفــن م ــع ه ــذه ال ـصــورة
لسيدة مكشوفة الصدر .أما الفارس
ال ــذي رآه ــا ،فقد أس ــره املــوديــل على
عهدة الصورة.
[جام النرد].1919 ،

◄ أنا أخماتوڤا:
إلى نيكوالي كوميليڤ
فـ ــالـ ـ ـ ـ ـمـ ــوت ن ـ ـح ـ ــوك ي ـ ـشـ ــرئـ ــب فـ ــوق

الثلج الشاحب 28 :طعنة بالسالح
األب ـي ــض 5 ،جـ ــراح بـطـلــق رص ــاص،
ل ـ ـبـ ــاس حـ ــزيـ ــن ف ـ ــي رث ـ ــاثـ ـ ـت ـ ــه .ع ـلــي
رتقك :تعشق ،تعشق الدماء أرضنا
الروسية.
1921

◄ أحمد بوزفور:
رسالة من يوليسوس
لست أبحث عنك ،في هذه الجزر ،يا
بينلوپي الـعــزيــزة ..أنــا ه ــارب منك،
ال س ــاع إلـ ـي ــك ..أقـ ــول ل ـل ــرف ــاق« :غ ـدًا
تبدو شواطئ إيثاكا ،ونــرى القصر
الضاحك الشرفات ،ونرى بينلوب».
وأقول لنفسي« :إلى أين يا أوليس؟
أتهرب من بينلوب بالسعي إليها،
أم ت ـس ـع ــى إل ـي ـه ــا ب ــالـ ـه ــرب م ـن ـهــا؟
قتلتني يا بينلوب ..وشردتني في
أزقة السوقة ،دون تاج وال صولجان،
أغرقتني في بحار العالم حتى ذاب
الـملح في فكري وعاطفتي .ملح هذا
الــدمــاغ ومـلــح ه ــذا الـقـلــب .ج ــزءًا من
الـبـحــر أمـسـيــت ،تــأتــدم الـشـمــس بي

وتغسل شعرها في .هارب منك أنا،
ال ساع إليك .أال زلت تغزلني كفني؟
وداعـ ـ ــا ب ـي ـن ـل ــوب ..إن ك ــان ــت األرض
كـ ـ ــرويـ ـ ــة ،ف ـ ـسـ ــأعـ ــود ألل ـ ـبـ ــس ال ـك ـف ــن
ال ـع ـن ـقــائــي الـ ـل ــون مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،وإن
كانت مسطحة كالبساط فسأمضي
حـتــى الـنـهــايــة ،حـتــى أغ ــرس حــوافــر
سفينتي في الفراغ الكوني وأقتحم
الـمجهول ..ولن أتراجع ..قبلي عني
تليماك ،وقولي له — :إن اآلباء حني
ً
يلدون رجاال ..يموتون.

◄ مروان علي :عادات الحب
من عادات الحب
طعنة خفيفة
لن تشعر بها
لكنك ستجد بقعة
من الدم
على قميصك األبيض
حني تتأمل شحوبك
في الـمرآة

◄ سركون بولص:

