135

ملف 2

المطر ،المطرُ ،ي ّ
حلق فوقنا

توماس ترانسترومر
غوغول

السترة مته ّرئة كقطيع من الذئاب.
الوجه بالطة من رخام.
يقتعد دائرة رسائله ،في األيكة التي يعصف فيها
االزدراء واخلطأ
والقلب ورقة حتملها الرياح في املمرات
املوحشة.
ّ
ينسل فوق هذه األرض،
الغروب اآلن ثعلب
مشع ًال العشب في برهة واحدة.
الفضاء يحتشد بالقرون واألظالف وحتته
ّ
كالظل بني
ميضي احلنطور
أفنية أبي املضاءة.
بطرسبرغ واإلبادة يقعان على ّ
خط عرض واحد
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(أرأيت اجلمال في البرج املائل)
َ
وحول األحياء اجلليد ،مرتدي ًا معطفه ،يطوف املسكني
كقنديل البحر.
ها هو اآلن ،يد ّثره الصيام،
ذلك الذي كان يوم ًا
محاط ًا بقطعان الضحك،
لكنها ارحتلت منذ زمن بعيد
أبعد بكثير من تخوم الشجر.
يا ملوائد البشر املتق ّلبة.
هناك في اخلارج،
تلتهب
انظر كيف نيران الظلمة
ُ
مج ّرة كاملة من األرواح.
فلتركب إذاً عربتك النارية
ولترحل عن هذه األرض!
بحار
حكاية ّ

ثمة أيام شتو ّية قاحلة يغدو فيها البحر
أرض ًا جبلية ،يجثم في الريش الرمادي،
زرقة وجيزة متناهية الصغر ،ساعات طويلة يكون املوج فيها
أشبه بالسنانير الشاحبة
التي تسعى عبث ًا إلى مثوى على حصى الشاطئ.
في يوم كهذا قد تخرج السفن احلطام من البحر
باحثة عن أصحابها الالبثني في ضوضاء املدينة،
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وعمال السفن الغرقى جترفهم املياه إلى اليابسة،
ّ
أكثر هزا ًال من دخان الغاليني.
(السنانير احلقيقية تقبع في الشمال ،ولها براثن مس ّننة
وعيون حاملة .في الشمال حيث يعيش اليوم
نهاره وليله في منجم.
حيث الناجي الوحيد يسعه اجللوس
في موقد الشمال مصيخ ًا السمع
جمدهم اجلليد حتى املوت).
إلى موسيقى أولئك الذين ّ
تأ ّم ٌل قلق

عاصفة تذري أشرعة الطاحونة في األرجاء
في ظلمة الليل ،وال تطحن شيئاً.
تؤرقك القوانني نفسها.
بطن احلوت الرمادي هو مصباحك الواهن.
ذكريات مبهمة تغرق في ّجلة البحر
وتستحيل هناك أعمدة غريبة – عكازتك
قد اصطبغت بخضرة الطحالب.
ذلك الذي يخوض غمار البحر،
يعود متي ّبساً.
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الزوجان

يطفئان الضوء ،فيتو ّهج في املصباح األبيض لبرهة
قبل أن يتالشى كقرص دواء
في كأس من الظلمة .ثم يحدث نهوض.
جدران غرفة الفندق تنهض عالية إلى ظلمة السماء.
حركتهما تغدو ّ
أرق ،ويغفوان،
إال أن أفكارهما األكثر س ّرية تبدأ بالتالقي
كلونني يلتقيان وميضيان مع ًا
على الورقة املبللة في رسمة تلميذ.
لكن املدينة ،بنوافذها املطفأة،
عتمة وصمتّ .
باتت أقرب هذه الليلة .املدينة غدت أقرب.
يتجمعون على مقربة شديدة
ّ
حشد من الناس بوجوه جوفاء.
بعد موت

ملرة كانت صدمة
خ ّلفت في إثرها ذيل مذنّب طويل.
متكث في الداخل .متأل صور التلفاز بالثلج.
تتخذ شكل قطرات باردة على سلك الهاتف.
ما زال في وسع املرء التزلّج ببطء في شمس الشتاء
عبر حثالة العشب حيث ما زالت بضعة وريقات عالقة.

المطر ،المطر ،ي ّ
ُحلق فوقنا | 139

وريقات تشبه الصفحات املمزقة من دليل هاتف قدمي
وقد ابتلع البرد األسماء.
ما زال رائع ًا اإلحساس بنبض القلب
لكن الطيف غالب ًا ما يبدو حقيقي ًا أكثر من اجلسد.
الساموراي يبدو ثانوي ًا
أمام درعه السوداء من جلد التنني.
ضواحي

رجال باألوفرأول بلون التربة يخرجون من قناة ماء.
إنه مكان عابر ،أشبه باحليد ،ليس ريف ًا وال مدينة.
رافعات البناء في األفق تريد أن تقوم بالقفزة الكبرى،
لكن الساعات تقف ضدّ ها.
ّ
األنابيب الباطون تلعق الضوء بألسنتها الباردة.
عربات الباعة ّ
حتتل احلظائر القدمية.
احلجارة تلقي ظال ًال حادة كاألشياء على سطح القمر.
وهذه األماكن ال تني تكبر دوم ًا
مثل األرض املشتراة بفضة يوضاس« :حقل الفخار
لدفن الغرباء».
منتصف الليل

منلة اخلشب الصامتة ،تشخص
نحو العدم .وال شيء ُيسمع سوى الندى يقطر
من وريقات الشجر القامتة
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والليل عميق ًا يدمدم
في وهاد الصيف.
الصنوبر ّية تقف كمثل عقرب الساعة،
وشائكة .النملة تتوهج في ّ
ظل الهضبة.
طائر يزعق! وأخيراً .حشود الغيم
تتدحرج قدماً.
خامتة

ديسمبر .السويد سفينة بال أشرعة
مركونة على الشاطئ .إزاء سماء الغروب
تبدو صواريها ناصعة .والغروب يستمر أكثر
من اليوم – الطريق إلى هنا حصو ّية:
ال يصل الضوء قبل منتصف النهار
ويرتفع كولسيوم الشتاء
مضاء بغيوم وهمية .في اآلن نفسه
ملت ّفة تتصاعد األدخنة البيضاء
من القرى .الغيوم شاهقة جداً.
البحر يتن ّفس في وجه جذور شجرة السماء
ذاهالً ،وكأنه يصغي إلى شيء آخر.
(فوق اجلانب القامت من الروح
يحلق طائر موقظ ًا
النيام بزعيقه .يدور التلسكوب ،يلتقط زمن ًا آخر،
وها هو الصيف :جبال في األسفل،
حبلى بالضوء واجلدول يرفع أشعة الشمس
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بيده الشفافة ...ثم يذوي هذا كله
كما الفيلم في عتمة املسالط).
اآلن ضوء جنمة املساء يتخ ّلل الغيوم.
البيوت ،األشجارـ األسيجة ،تغدو أضخم ،تنمو
في االنهيار الصامت للظلمة؛ كما جبال اجلليد.
ّ
يتشكل املزيد واملزيد
وحتت النجمة
اخلفي ،ذلك الذي يحيا
من املشهد اآلخر،
ّ
حياة الظالل في شعاع الليل السيني.
ّ
ظل يج ّر زالجته بني البيوت.
إنهم ينتظرون.
إنها الساعة السادسة .الريح تهرع في شارع القرية،
في الظلمة ،مثل فرقة من اخل ّيالة .كيف
للرهج األسود أن ير ّدد أصداء األصداء!
البيوت عالقة في رقصة دائمة،
ولها صخب األحالم .عصفة بعد عصفة
تتهادى مبتعدة فوق اخلليج
إلى البحر املفتوح الذي يتق ّلب في العتمة.
في فضاء تومض فيه النجوم بغير انقطاع.
غيوم متس ّرعة تضيؤها وتخمدها،
بحيث أنها حيث تلقي ضوءاً تخون
حضورها ،كنجوم املاضي التي تطوف
عبر األرواح .عابراً
باإلسطبل أسمع وسط هذه اجللبة كلها
احلصان ميشي في الداخل.
والعاصفة تستعدّ للرحيل
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عند بوابة ّ
محطمة ال تني تقرع وتقرع ،مصباح
يتأرجح على يد ،حيوان يهمهم
مذعوراً على الهضبة .رحيل يعصف مدمدم ًا
فوق سقوف احلظائر ،الهدير
في أسالك الهاتف ،الصفير املجلجل
في بالطات سقف الليل،
واألشجار عاجزة تتمايل.
أنني مزامير تصدح!
أنني مزامير على اخلطى عينها! مح ّررون.
موكب .غابة تزحف!
موجة محدودبة تبرطم والعتمة تتقدّ م،
ومعها اليابسة واملياه .واملوتى،
مختبئون حتت املركب ،إنهم معنا،
معنا على الطريق :رحلة ،نزهة،
املتعجل بل متنح األمان.
ليست بالسير
ّ
والعالم دوم ًا يحمل خيمته وميضي.
ذات يوم صيفي متسك الريح
بصواري السنديان ،وتقود األرض قدماً.
زنبق املاء يجدّ ف بقدمه الوتر ّية املخبوءة
في عناق البحيرة الهاربة.
صخرة تتدحرج بعيداً في ردهات املسافة.
في الغروب الصيفي تلوح اجلزر وهي تنهض
في األفق .في دربها تنسحب القرى القدمية
أعمق نحو الغابات
على عجالت املوسم
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مع نعيب الغربان.
حني يخلع العام جزمته،
والشمس
تتس ّلق أعلى،
وتكسو الوريقات األشجار
التي متتلئ بالريح وتبحر ح ّرة.
متوحدة
بيوت سويدية ّ

خليط من الصنوبر ّية السوداء
وأشعة القمر ّ
املدخنة.
هنا الكوخ خفيض ًا يلبث
وال إشارة على احلياة.
حتى الصباح يدمدم الندى
ورجل عجوز بيديه املرتعشتني
يفتح نافذته
ويطلق البوم.
في البعيد ،البناية اجلديدة
تقف وسط األبخرة
حيث فراشة الغسيل
ترفرف في الزاوية
وسط غابة محتضرة
حيث التح ّلل يقرأ
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بنظارات من الوهن
موكب ح ّفاري اللحاء.
الصيف ذو املطر الك ّتاني الربو
أو سحابة رعد مستوحشة
فوق كلب ينبح.
البذرة تنبض في داخل التربة.
أصوات هائجة ،وجوه،
تطير عبر أسالك الهاتف،
على أجنحة سريعة غير مكتملة النم ّو
عبر أميال من املستنقعات.
البيت على جزيرة في النهر
يقعي فوق أساساته احلجرية.
سرمدي – إنهم يحرقون
دخان
ّ
أوراق الغابة الس ّرية.
املطر يندفع في السماء.
الضوء ّ
يلتف في النهر.
البيوت على املنحدر ّ
تطل
على ثور الشالل األبيض.
اخلريف مع سرب من طيور الزرزور
أمسك بالفجر دون حراك.
البشر يتحركون بصعوبة
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على نور املصباح.
فليشعروا دومنا ارتياع
باألجنحة املم ّوهة
الرب
وبقدرة ّ
تتك ّور في العتمة.
الرجل الذي أفاق على الغناء فوق السطوح

صباح .مطر أيار .املدينة ما زالت ساكنة
مثل ناسك جبلي .الشوارع صامتة .وفي
السماء تهدر طائرة خضراء مزر ّقة.
النافذة مفتوحة؟
احللم حيث النائم يتمدّ د أرض ًا
يغدو شفافاً .يتح ّرك ،يبدأ
بتلمس آالت التن ّبه –
ّ
تقريب ًا في الفضاء.
صورة لطقس

بحر أكتوبر يلتمع ببرودة
بزعنفته املتشكلة من األوهام.
لم يبق شيء ّ
يذكر
بالدوار األبيض لسباقات الزوارق.
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كهرماني فوق القرية.
شعاع
ّ
وكل األصوات في طيران بطيء.
نباح كلب هو حروف هيروغليفية
كتبت على الهواء فوق احلديقة
حيث الثمرة الصفراء حتتال على الشجرة
وتسقط بحر ّية كاملة.
أسرار على الطريق
نور النهار سطع على وجه رجل نائم.
صار حلمه أكثر حياة
لكنه لم يفق.
الظلمة سطعت على وجه الرجل الذي مشى
بني اآلخرين في الضوء املتو ّهج
لألشعة املستعجلة.
فجأة أعتمت كمثل وابل من املطر.
ضمت اللحظات كلها –
وقفت في غرفة ّ
متحف الفراشات.
والشمس ساطعة ال تزال.
كانت بفرشاتها العجولة ترسم العالم.
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آثار

الثانية بعد منتصف الليل :شعاع القمر .القطار تو ّقف
في وسط السهل .في البعيد ،نقاط من الضوء في بلدة
ترتعش ببرود في األفق.
كما حني يسقط أحدهم في حلم سحيق جداً
حتى ال يعود يذكر أنه كان هناك
حينما يعود إلى حجرته.
كما حني يغرق أحدهم في مرض عميق جداً
حتى يغدو جماع أيامه بضع نقاط مرتعشة ،سرب من النقاط،
بارد وصغير في األفق.
القطار يقف في سكون تام.
الثانية بعد منتصف الليل :قمر يتو ّهج ،وجنوم قليلة.
ابتهال

أحيان ًا كانت حياتي تفتح عينيها في الظلمة.
إحساس وكأن حشوداً متضي عبر الشوارع
بعماء وجزع سعي ًا إلى معجزة،
بينما أقف غير مرئي حيث أنا.
مثل طفل ينام مرعوب ًا
مصغي ًا إلى خطى القلب الثقيلة.
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ببطء ،ببطء ،حتى يضع الصباح
شعاعه في األقفال وتنفتح أبواب العتمة.
سجن
( 1959تسع قصائد هايكو من سجن هلبي لألحداث)

يلعب األوالد كرة القدم.
ارتياع مفاجئ – الكرة
قفزت فوق اجلدار.
***
جلبة أكثر من الضروري
فقط لترويع الوقت
لكي ميضي قدماً.
***
خطأ تلفظ تلك احليوات،
اجلمال يبقى
مثلما الوشم.
***
حني أمسكوا بالهارب
كانت جيوبه مألى
بفطر اإلنائية.
***
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جلبة تنبعث من املشاغل
وخطوات برج املراقبة الثقيلة
قد أربكت الغابة.
***
األبواب العالية توصد.
إننا في باحة السجن
في موسم جديد.
***
مصابيح اجلدران مضاءة –
طائر الليل يرى لطخة
ذات ملعان غير حقيقي.
***
ج ّرافة عمالقة
مت ّر هادرة في الليل .أحالم
الرفاق املساجني ترتعش.
***
الصبي يشرب احلليب وينام
آمن ًا في أحضان زنزانته،
أمه احلجر ّية.
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رجل من بنني
(حول صورة فوتوغرافية لتمثال برونزي يعود إلى القرن اخلامس عشر من بنني في
أفريقيا  -ومتثل يهودي ًا برتغالياً)

حني هبطت العتمة كنت ساكن ًا
لكن ظلي أخذ يقرع
ّ
على طبل اليأس.
وحني أخذ القرع في اخلفوت
رأيت صورة صورة
لرجل ميشي قدم ًا
في فراغ صفحة
تركت مفتوحة.
كما املرور ببيت
هجر منذ أمد بعيد
وترى أحدهم على النافذة.
رجل غريب .كان هو امللاّ ح.
بدا وقد رآني.
اقترب مني دون أن يخطو.
في قبعة اتخذت شكل
نصفنا نحن من الكرة األرضية
مع حرف عند ّ
خط االستواء.
الشعر انقسم زعنفتني.
اللحية تدلّت معقوصة
حول فمه كالبالغة.
كان يطوي ذراع اليمنى.
الواهنة كذراع طفل.
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والنسر الذي كان ينبغي أن ّ
يحط
على ذراعه
نبت من مالمحه.
كان السفير.
وقد قوطع وسط خطاب
واصله الصمت
بقوة أكبر.
كان يكتنف على ثالثة أقوام صامتني.
كان صورتهم.
يهودي من البرتغال
أبحر مبتعداً مع اآلخرين،
مع قطيع الضائعني واملنتظرين،
في املركب الذي كان
مبثابة أمهم اخلشبية الرؤوم.
بلغوا اليابسة في ج ّو غريب
محتشد بالفرو.
حمله في السوق
صانع السبائك األفريقي.
طوي ًال أقام في محجر عينيه.
ثم ولد في جنس املعدن:
«لقد جئت ألراه
ذلك الذي يرفع املصباح
في».
لكي يرى نفسه ّ
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مملكة الال استقرار

وكيلة الوزارة تنحني وترسم حرف إكس
ويتدلى قرطاها كسيف دميوقليس.
كما تختفي فراشة ملونة في احلقل
متتزج العفاريت في الصحيفة املفتوحة.
خوذة ال يعتمرها أحد استولت على السلطة.
السلحفاة األ ّم تف ّر طائرة حتت املاء.
نيسان وصمت

الربيع يضطجع مهجوراً.
قناة املاء املخملية الداكنة
ّ
تنسل بجانبي
دون انعكاسات.
ليس يلمع
سوى الزهور الصفر.
يكتنفني ظلي
كمثل كمان
في علبته لسوداء.
الشيء الوحيد الذي أريد قوله
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يتألأل متالشي ًا
كالفضة في متجر الرهونات.
ورقة من كتاب الليل

بلغت الشاطئ ذات ليلة من أيار
وكان ضوء القمر متج ّلداً
ورمادية كانت األعشاب والزهور
إمنا خضراء الضوع.
ارتقيت سفح ًا
في الظلمة الدامسة
بينما احلجارة البيض
تومئ نحو للقمر.
مدى زمني

بطول دقائق معدودات
وعرض ثمانية وخمسني عاماً.
وخلفي
وراء املياه امللتمعة كالرصاص
كان الساحل اآلخر
وأولئك الذين في يدهم زمام القيادة.
أناس يلبسون املستقبل
بد ًال من الوجوه.

 | 154الكرمل الجديد |  | 2خريف 2011

منظر طبيعي مع شموس

ّ
تنسل من وراء البيت
الشمس
وتتوسط الشارع
ّ
وتلقي علينا
أنفاسها القرمزية.
1
يجب أن أرحل عنك يا «إنسبروك» .
لكن في الغد
ستقف شمس ساطعة
في الغابة الرمادية شبه امليتة
حيث علينا أن نعمل ونعيش.
مدينتان

على ضفتي املضيق
إحداهما تغرق في العتمة ،حتت سيطرة العدو.
وفي األخرى تشتعل املصابيح.
الشاطئ املتو ّهج ين ّوم مغناطيسي ًا ذلك الغارق في العتمة.
أسبح منتشي ًا
في املياه املتأللئة بالسواد.
يقرع بوق مكبوت.
وامض.
إنه صوت صديق ،احمل تابوتك ِ
1

إنسربوك :مدينة منساوية هي عاصمة والية تريول الواقعة غريب البالد .وعبارة «جيب أن أرحل عنك
يا إنسربوك» هي عبارة يف أغنية أملانية شهرية تعود إىل القرن اخلامس عشر.
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منتصف الشتاء

ضوء أزرق
يتد ّفق من مالبسي.
منتصف الشتاء.
دفوف من اجلليد تخشخش.
عيني.
أغمض ّ
ثمة عالم صامت،
ثمة صدع
لتهريب املوتى
عبر احلدود.
قصائد هايكو
I

خطوط التوتر العالي
املشدودة في مملكة البرد ّ
الهشة
إلى الشمال من كل موسيقى.
***
الشمس البيضاء ،تتم ّرن مبفردها
جتري املسافة الطويلة
إلى جبال املوت الزرقاء.
***
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نحتاج إلى أن نتواجد
مع زخارف العشب الرائع
وضحكات القبو.
***
الشمس منخفضة اآلن.
ظاللنا عمالقة.
ليس سوى ّ
الظل عما قريب.
II

شجرة األوريكيديا تزهر.
ناقالت النفط مت ّر من هنا.
والقمر في اكتمال.
III

غابة قروسطية،
مدينة غريبة ،إسفنكس بارد،
حلبات فارغة.
***
ثم همست وريقات الشجر:
خنزير ب ّري يعزف األرغن.
وكل األجراس ّ
ترن.
***
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والليل يتدفق
من الشرق إلى الغرب،
على إيقاع القمر.
IV

زوج من اليعاسيب
يلتصق واحدهما باآلخر
م ّرا يخفقان.
***
حضور الرب.
في نفق شدو الطيور
ينفتح باب موصد.
***
أشجار البلوط والقمر.
ضوء وكوكبات صامتة.
والبحر املتج ّلد.
كما حني تكون طف ً
ال

كما حني تكون طف ًال وإهانة هائلة
توضع فوق رأسك ككيس؛
عبر درزات الكيس تلمح ومضات من الشمس
وتسمع دندنة شجر الكرز.
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لكن بال جدوى ،فاملهانة الكبيرة
ّ
تغطي رأسك وجذعك وركبتيك
ومع أنك تتح ّرك عشوائي ًا
فإنك ال تستطيع أن تسعد بالربيع.
ّ
غط وجهك بقبعة الصوف الش ّفافة
وانظر عبر النسيج.
على اخلليج ،حتتشد صامتة دوائر املاء.
وريقات شجر خضراء تعتم األرض.
صمت

تابع طريقك ،إنهم مدفونون...
ّ
تنسل فوق قرص الشمس.
غيمة
املجاعة مبنى طويل
يطوف في الليل
في غرفة النوم ينفتح باب مصعد
عمود قامت يشير إلى الداخل.
زهور في املزراب .جلبة وصمت.
تابع طريقك ،إنهم مدفونون...
أدوات املائدة تنجو في قطعان ضخمة
هناك في األعماق ،في ظلمة األطلسي.
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من اجلزيرة1860 ،
I

ذات يوم بينما تشطف الغسيل على رصيف املاء،
نهض برد اخلليج القارس عبر ذراعيها
وتس ّلل إلى حياتها.
دموعها جت ّلدت إلى ّنظارات.
اجلزيرة رفعت نفسها مستعينة بأعشابها
وراية سمك الرنكة رفرفت في األعماق.
II

اجلدري حلق به،
وسرب
ّ
واستق ّر على وجهه.
يضطجع ويحملق في السقف.
كيف جدّ فت عبر الصمت.
لطخة اآلن املتدفقة أبداً،
نقطة اآلن النازفة أبداً.
من متوز 1990

كانت جنازة
واستشعرت أن امل ّيت
يقرأ أفكاري
أفضل مني.
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ّ
ظل األرغن صامتاً ،وصدحت الطيور.
احلفرة مفتوحة على الشمس.
صوت صديقي لبث
في الطرف األبعد من الدقائق.
عدت بسيارتي إلى البيت
شفاف ًا بسطوع النهار الصيفي
باملطر والسكون
بضوء القمر.
ضوء يتس ّلل إلى الداخل

خارج النافذة يقبع حيوان الربيع الطويل،
تنني شعاع الشمس الشفيف
مي ّر بنا كمثل
قطار عمومي ال نهائي – لم نفلح ّ
قط في رؤية رأسه.
على امتداد الواجهة البحرية
نرى الدور الفخورة كالسرطانات.
الشمس جتعل عيون التماثيل تطرف.
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االشتعال الثائر في الفضاء
يتح ّول إلى عناق.
لقد بدأ العدّ التنازلي.
ّ
مخطط لوحة من العام 1844

وجه وليام تورنر صار بني ًا بفعل املناخ؛
املتكسرة.
لقد وضع مسند اللوحات بعيداً في األمواج
ّ
نتبع السلك الفضي املخض ّر نزو ًال إلى األعماق.
يشق طريقه في املياه الضحلة ململكة املوت.
ّ
يهدر قطار نحو احملطة .يقترب أكثر.
املطر ،املطر ،يح ّلق فوقنا.
هواش
ترجم املختارات إلى العربية الشاعر :سامر أبو ّ

هامش
القصائد املترجمة في هذا امللف هي من مجموعات« :اللغز الكبير»(« ،)2004جندول احلزن»
(« ،)1996تناغمات وآثار» (« ،)1966السماء نصف املكتملة» (« ،)1962أسرار على الطريق»
( ،)1958و« 17قصيدة» ( .)1954وقد اعتمد في نقلها إلى العربية على ترجمات روبرت بالي
وروبن فولنت وباتي كراين إلى اإلجنليزية.

