كلمات

السبت  18شباط  2017العدد 3107

ريتسوس إلــی أثينا سنة  1925إلكمال دراسـتــه .فتى في السادسة عشرة،
ٌ
قاس .إنها األزمنة العصيبة :دمار آسيا الصغری وتدفق ماليني
مثقل بحاضر ٍ
الالجئني ليشكلوا حزامًا من البؤس والفقر يطوق العاصمة .عاش ريتسوس
ألــوان القهر واملذلة واالستغالل في ّمدينة ال ترحم .وفي شتاء  ،1929يتلقی
الـضــربــة االولـ ــى .يــدركــه م ــرض ال ـســل ال ــذي اخـتـطــف شقيقه ووال ــدت ــه ،ويظل
فترة طويلة من رواد املصحات .عتمة حالكة تلف أعــوام الصبا ،وقائمة من
االنكسارات الذاتية ،غير أن الشعر يأتي كفعل للخالص ،وتــوازن دقيق يقيم
جــداره أمــام زحــف اليأس .بعد أيــام من صــدور مجموعة «أغنية أختي» سنة
 ،1937كتب كوستيس بــاالمــاس ،أحــد أهــم أعـمــدة الشعر اليوناني الحديث،
اعترافًا باالرتجافة الجديدة التي ّ
مست الشعر اليوناني« :نتنحى جانبًا ،كي
تمر أنــت ،أيها الـشــاعــر» .أع ــوام الــرعــب تزحف إلــى مفاصل الحياة اليونانية:
االحـتــال األملــانــي ،مجاعة شتاء  41ـ ـ  .1942أمضی ريتسوس تلك األعــوام

محطمًا تحت وطأة املرض ،مقيمًا في غرفة تحت األرض في حي شعبي في
أثينا .يتعرض لالعتقال ،ويساق إلى معسكرات االحتجاز في مسلسل طويل
من الرعب والتعذيب .في  ،1956ينال االعتراف بحصول مجموعته «سوناتا
ضوء القمر» على الجائزة الهيلينية الوطنية الكبری .وفي العام التالي ،تنشر
َ
ترجمتها الفرنسية فــي مجلة «االداب الـفــرنـسـيــة» ،مــع تـقــديـ ٍـم حماسي من
أراغون (عدد  28فبراير ـ  6مارس « :)1957إنه من بني أكبر شعراء هذا العصر
وأكثرهم ّ
تفردًا .مضی زمن طويل لم يهزني فيه شيء كما هزني هذا الشعر
الصادم بعبقريته ...من أين يجيء هذا اإلحساس بالرعشة في الشعر؟ حيث
األشياء ذاتها تؤدي دور األشباح .في هذا الشعر ،ثمة صدى يونان ليست هي
بيونان بايرون ودوالكروا ،وإنما هي يونان الشقيقة التوأم لصقلية بيرانديللو
وغريكو ،حيث الجمال ليس هو جمال الــرخــام املـشـ ّـوه أب ـدًا ،وإنما هو جمال
اإلنسانية املمزقة وانحطاط عصر».

ــيل المهملة
¶¶¶

نسيت املظلة
ِ
في القطار
كنت تفكرين ّ
في إذن
ِ
شعرك املبلل
ِ
سرحته
ووضعت املشط
تحت القصيدة
¶¶¶
ذراعك
حني ترخني
ِ
على ركبتي أو كتفي
أو حول خصري
ّ
يغير الكون موقعه
¶¶¶
صـبــاحــا ،أنــا أكـثــر أرهــاقــا مـنـ ِـك ،ربما
أك ـثــر س ـعــادة أي ـضــا ،تستيقظني بال
جلبة ،ضجة خافتة ملــاءات السرير،
تمضني حافية القدمني ،فيما أواصل
جسدك
الـنــوم فــي ال ــدفء ال ــذي خلفه
ِ
ً
جسدك ،غارقًا
العاري ،أنام موغال في
ِ
أسمعك
فــي عتمة نــاصـعــة الـبـيــاض،
ِ
تغتسلني ،تعدين الـقـهــوة ،تنتظرين
أسـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ـ ِـك تـ ـقـ ـف ــن ف ـ ــوق ـ ــي ،ح ـ ــائ ـ ــرة،
ابتسامتك تخترق جسدي كله تطري
أظفاري
أرقــد ،أشرعة بيضاء تومض ساكنة،
غطاء أحمر يتدلى فوق حبل الغسيل،
األحمر يثقل جفوني
¶¶¶
ن ـق ـطــع ق ـص ـب ــا ،ن ـق ـيــم ك ــوخ ــا ذه ـب ـيــا.
بمشقة تعتلني الـسـقــف ،بكلتا يــدي

أق ـب ــض ع ـل ــى ك ــاح ـل ـي ـ ِـك .ال تـهـبـطــن،
ت ـ ـح ـ ـل ـ ـقـ ــن ..تـ ـحـ ـلـ ـق ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــزرق ـ ـ ــة،
ت ـس ـح ـب ـي ـن ـن ــي م ـ ـ ـعـ ـ ـ ِـك ،أقـ ـ ـب ـ ــض ع ـلــى
كــاحـلـيـ ِـك ،مــن كـتـفـ ِـك ،تـسـقــط املنشفة
الزرقاء الكبيرة في املاء ،تطفو لبرهة
ث ــم ت ـغ ــرق ت ــارك ــة ع ـل ــى ص ـف ـحــة امل ــاء
نجمة خماسية ترتعش.
ال تذهبي أبعد ،صرخت ،ليس بعيدًا
وفـ ـج ــأة ن ـس ـت ـل ـقــي ب ــارتـ ـط ــام س ــاك ــن،
عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــريـ ــر ال ـ ـخ ـ ــراف ـ ـ ّـي .ان ـص ـت ــي
ف ــي أس ـف ــل ال ـ ـشـ ــارع ،ي ـمــر امل ـضــربــون
بــافـتــاتـهــم وأعــام ـهــم ،أال تسمعني؟
منديلك
تــأخــرنــا .اجلبي مـعـ ِـك أيـضــا
ِ
الــذي ترقصني بــه ...لنذهب .شكرًا يا
حبيبتي
* من مجموعة «إيروتيكا» ()1981

متأخرًا ...متأخرًا جدًا
في منتصف الليل *
ضيق الوقت

ليس لدي  -قال  -وقت ،ال وقت ّ
لدي
أشـجــار ،مـنــازل ،جبال ،طيور ،أنهار،
أضواء ،فراشة شقراء،
ن ـ ــاف ـ ــذة مـ ـغـ ـط ــاة ب ـ ـس ـ ـتـ ــارة ص ـغ ـي ــرة
بيضاء،
ّ
خشبي،
فرس حزينة على جسر
ّ
صبي بان الذهول على رموش عينيه،
كل هذا يومئ لي للحظة

ثم يتركني في منتهى الوحدة
أعمى ،أصم
على حافة العالم.

بحث عقيم
امـ ــرأة جميلة بـشـعــر كـئـيــب وأس ــاور
خفية
ترقد اآلن في الغرفة العليا.
ال ت ـع ـل ــم ب ـش ـكــوك ـنــا ال ـق ــدي ـم ــة (رغـ ــم
اعترافنا أحيانًا)
حتى مع نسياننا الحالي.
سأنزل إلى القبو،
سأوقد شمعة وأبحث عن شيء
ألحتفظ بأسرار زمني
تاليًا سأصعد ألحاول إيقاظ املرأة
تلك بالشعر الكئيب.
الشمعة لن تنطفئ.

ليس تمامًا

3

ً
تطلق الـسـلـطــات ســراحــه مـجـبــرة إث ــر حملة تـضــامــن بتحريض مــن أراغ ــون
وأشهر املثقفني واملنظمات الفنية .تضع أعــوام العذاب خاتمتها األولــی .أربعة
من الحرمان والويالت والتنقل بني املعتقالت في ظل أنظمة
عقود متواصلة ّ
تقف بالضد من كل أشكال اإلبداع والفكر.
رشح ريتسوس مرارًا لجائزة «نوبل» لكنه لم ينلها ،بسبب انتمائه اليساري في
أزمنة االستقطاب السياسي والفكري الحاد .حني نالها التشيلي بابلو نيرودا
عام  ،1971قال« :أعلم تمامًا ّأن ذلك اإلغريقي يستحقها أكثر مني» .في ليلة
خريفية باردة ،تنحی ريتسوس عن دوران األيام الالهث .رحل وهو نائم ،كأنما
امتزج املوت بالنوم ،أو الحلم باملوت رافعًا املزالج ليفتح بوابة إحدی قصائده
ويمضي في دهاليز الشعر .ترك أكثر من  100مجموعة ،إضافة إلى إصدارات
في الترجمة واملسرح والرواية والدراسات وأدب الرحالت ،وكتاب خاص ّ
ضم
رسومه وتخطيطاته وأعمال الحفر على الحجر.

ً
اليكسيس رسم منجال ومطرقة على
جدار زنزانته
وتحتهما وضع اسمه.
اآلخــرون غنوا ورقصوا أمــام فوهات
البنادق.
قاوموا بثبات املخاوف القديمة.
ّ
ٌ
صامت حتى دون أن
لكن هذا الخوف
يتنفس،
ّ
مرئي،
خصم غير
ال يشتمك ،ال يضربك بهراوة،
ال يشهر مسدسًا.
ّ
مرئي .ينتظر ..فقط.
غير
إذن ..يجب أن تجهزوا مالبس اليوم
األخير،
فــي ه ــدوء وك ـبــريــاء ،أحــذيــة س ــوداء..
جوارب سوداء،
ب ــذل ــة سـ ـ ـ ــوداء ..وقــرن ـف ـلــة حـ ـم ــراء في
الصدر
ف ــي ذكـ ـ ــرى ت ـل ــك األيـ ـ ـ ـ ــام ..واملـ ـخ ــاوف
املهزومة.

رد سريع

ّ
البري
بني الشوك
زهرة صفراء ذهبية صغيرة
قال :ما الذي يجب فعله؟
َ
أجبت :أجل
وكانت الشمس.

ّ
سلم

َ
هذا السلم للشرفات الكبيرة،
لألشجار الباسقة،
تلك التي تسلقتها العجائز السبع
ونزعن أجنحة مخبأة تحت ثيابهن
في زمن أعمى ،عار وأجوف،
زمن ممتد،
ملقى على األرض
تخنقه األحراش رويدًا ..رويدًا.
يغدو ترابًا،
يغدو عشبًا،
ليكون وليمة للنمل والدود.

ام ــرأت ــان (رب ـمــا أم وابـنـتـهــا) بــوشــاح
أسود
عبر الباب املفتوح ،يمكن رؤيتهما
تـجـلـســان ق ــرب بعضهما عـلــى كنبة
قديمة.
ال تتحركان البتة ،ال تتكلمان.
قـ ـطـ ـع ــة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن الـ ـخـ ـب ــز مـ ـم ــددة
أمامهما على الطاولة.
ّ
الكرسي.
القطة على
خــارجــا ،البحر يلمع ،الــزيــزان تصدر
أصواتًا،
أس ـ ــراب الـسـنــونــو ت ـ ـ ّ
ـدون شـيـئــا على
الهواء
شيئًا ما انتهى
ولـكــن فــي الــوقــت ال ــذي كـنــت متهيئًا
للكشف عن مشاعري
نهضت العجوز وأغلقت الباب.

هــا هــي ال ـطــاولــة ال ـتــي ّ
دونـ ـ َـت عليها
أشعارك يوميًا -
مزقها الرصاص ،ونخرتها الديدان.
ً
ليال غالبًا ما تهب الرياح،
تصفر مثل ناي حني تمر عبر الثقوب،
ف ـ ــي م ـن ـت ـص ــف الـ ـلـ ـي ــل تـ ــأتـ ــي ال ـع ـم ــة
اورانيا*
وت ـ ـضـ ــع عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــاولـ ــة ح ـق ـي ـب ـت ـهــا
البيضاء،
قفازها األبيض ،أساورها الخمس،
وتتمدد بجانبك .فيما تتظاهر أنت
بالنوم،
من يعلم ،ربما كنت نائمًا حقًا.
*إحدى آلهة اإللهام التسع واملعنية بالعلوم
الفلكية في األساطير اإلغريقية

أيد متعبة.
وجوه متعبةٍ ،
ذاكرة متعبة.
وهذه العزلة فقدت السمع.
ّ
الليل حل.
األوالد كبروا ،ذهبوا بعيدًا.
الرسائل لم تعد تنتظرها.
وبعد ذلك
ال ترغب أن تسأل .دون وجه حق،
كل تلك السنوات التي تعذبت فيها
ً
محاوال أن تختم بالشمع على القناع
ّ
الورقي
ابتسامة رضىً.
أغمض عينيك.

عمود

هبوط العتمة

براءة

ألغي حفل هذا املساء.
ما عرفنا أبدًا
من يرثون ،وبم يحتفلون؟
فجأة اطفأوا األنوار وغادروا.
من النافذة رأينا املوسيقيني
يجتازون الطريق بصمت
وعلى أكتافهم
آالت نحاسية كبيرة.
امكث هنا ،إذن،
دخن سيجارتك
وسط هذا الهدوء العظيم،
وسط هذه املعجزة  -ال شيء.
صماء هي التماثيل.
صماء هي القصائد.
ّ
العتمة حلت.

محل الــزهــور ،بــائــع الفاكهة ،البقال،
املخبز،
ً
الجزار أبعد قليال،
تمر امرأة حاملة رأس خس ضخم،
ّ
الشرطي،
راقبها
وأنا كيف لي أن استعرض براءتي،
ً
ليال تأتي مبكرًا وعلى عجل إلخفائي،
النجوم تحول انتباهنا بلباقة.
وأنا كان كل حلمي
ورقة وحيدة مستحيلة
م ــن ذل ــك ال ـخ ــس ال ـض ـخــم ل ــدى امل ــرأة
الحزينة.

أحجار وأشواك وزيزان.
جفاف ممتد.
اآلبار والجداول جفت.
الطيور هاجرت.
أش ـج ــار ال ــزي ـت ــون م ــا زالـ ــت متشبثة
بالقليل من الخضرة
والبحر يومض.
في مكان ما تظهر سفينة في األفــق.
لم تتوقف.
األطفال والعجائز ماتوا.
الشراشف تخدش.
عـ ـم ــود واحـ ـ ــد ي ـن ـت ـصــب الم ـ ــع طـ ــوال
النهار والليل.
ثناسيس قال:
«س ــأع ـل ـت ـي ــه ،وس ـ ــأص ـ ــرخ بـ ــالـ ــرب أن
يمطر».
اعتاله .صرخ .ولم تمطر.
ثناسيس سقط من العمود ودفن في
اليوم التالي.

الخوف اآلخر
قــاومــوا بثبات املـخــاوف القديمة .لم
يحنوا رؤوسهم.
تعذيب ،مناف ،سجون.
وبــانـتـظــار تنفيذ إع ــدام ــه ،يورغيس
ترك رسالة ألمه« :ال تبكي.
ف ــأن ــا أم ـ ـ ــوت واق ـ ـفـ ــا .وال ت ـن ـس ــي أن
تبلغي الـجـبــال تـحـيــاتــي ،والـطـيــور،
واألشجار».

طاولة عمل

ثلج
حاصرنا البرد.
عصافير جامدة على حواف النوافذ،
تحدق بعيون حزينة صغيرة داخل
املنزل.
تنقر على الزجاج .ليس من يجيب.
جـ ـم ـ َـع صـ ـغ ــار الـ ـب ــاع ــة س ــالـ ـه ــم فــي
الطريق.
ألغيت رحالت السفن.
ح ـ ــان وق ـ ــت هـ ـب ــوط ال ـث ـل ــج األب ـي ــض
الكثيف.
مفتاح القبو نسي عند قاعدة تمثال
الفارس.

دون وجه حق

المركب األسود
وحيدًا في الليل ،يجلس العجوز عند
عتبة الدار.
ً
حامال في يده تفاحة.
اآلخ ـ ـ ــرون أودع ـ ـ ــوا ح ـيــات ـهــم ف ــي ذمــة
النجوم.
بماذا ستخبرهم؟ الليل هو ذاته.
ال نعلم ما سيأتي بعد.
القمر يتظاهر بأنه يتسلى،
يواصل إطالق وميضه في البحر.
في وسط هذا السطوع
يمكنك رؤيــة املركب األســود ّ
ببحاره
املجهول
وهو يجذف بهدوء لينأى بعيدًا.
* من مجموعة «متأخرًا ..متأخرًا جدًا في
منتصف الليل» ()1991

