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           وهبني �لقدر
هذ� �ل�سقاء �لناعم
�أن �أكون
�ساعر�...
 فات�شالف �شولك
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نحبك" التي  الحياة  اأيتها  "وداعا 

�لخم�سة  �لدو�وين  من  �لأخير،  �لديو�ن  هو  �ساعر�"  تكون  "�أن     
�سيفرت،  يارو�سالف  �لت�سيكي  �ل�ساعر  ن�سرها  �لتي  و�لع�سرين، 
�لذي توفي في بر�غ في 10 كانون �لثاني من �لعام 1986 عن عمر 
عدد  في   ،1983 �لعام  �سدر  قد  هذ�،  كتابه  كان  عاما.   84 يناهز 
من �لن�سخ لم ت�سل �إل لقلة من �لمعجبين بال�ساعر. قبل ذلك ب�سنة، 
تنُج  لم  طبعة  في  �سدرت  قد  �لعالم"  جمال  "كّل  مذكر�ته  كانت 
مطلقا من ق�سوة مق�س �لرقيب. من هنا، ثمة �سوؤ�ل يطرح نف�سه: لَم 
كّل هذ� �لحذر تجاه عميد �ل�سعر �لت�سيكي �لذي على قول رومان 
جاكوب�سون، �سديقه و�لمعجب به منذ �لع�سرينيات كان قد "و�سل 
�إلى �متالك مده�س للتقليد �ل�سفهي و�لكتابي، لل�سعر �لت�سيكي، كما 

و�سل �إلى �أق�سى �إغر�ء�ت �لطليعية، بالمعنى �لأ�سمى للكلمة"؟
   لو عدنا �إلى �لتاريخ، لوجدنا �ن �لديو�ن هذ�، ن�سر بعد 15 �سنة 
و�سع  �لذي  "لت�سيكو�سلوفاكيا"،  و�ر�سو  حلف  جحافل  غزو  من 
�سقوط  من  �سنو�ت  �ست  قبل  جاء  كما  "بر�غ"،  ربيع  لآمال  حد� 
محببة  �لكبير،  �لوطني  �ل�ساعر  �سخ�سية  تكن  لم  برلين.  جد�ر 
ل"�لأبارت�سيك" �لُم�سيطرين على مقاليد �لحكم طو�ل ع�سرين �سنة 
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بت�سديق  �لمو�طنين  يطالبون  كانو�  �إذ  و�لإخ�ساع"،  "�لت�سوية  من 
�لأكذوبة، �لمتمثلة بالفكر �لموحد، كما طالبو� �لُكّتاب باأن يكونو� 
�لمثال على ذلك. من هنا، "حالفه �لحظ"، حين ح�سل على جائزة 
مح له، هذه �لمرة، باإعادة طبع ديو�نه في..  نوبل �لعام 1984، ف�سُ

ثالثين �ألف ن�سخة.

�سجاعة وحرية

   ثمة �سفتان لزمتا �ل�ساعر طو�ل حياته: �ل�سجاعة وحرية �لروح. 
�سيفرت،  عرف  ��ستر�كي.  ومنا�سل  متحم�سة  كاثوليكية  �بن  هو 
�لنم�ساوية/  �لإمبر�طورية  تحت  �لأول��ى  حياته  �سنو�ت  خالل 
�لمجرية �لفقر، �لذي �سرب عائلته، كما كل �سكان �لأحياء �لعمالية 
�أيلول   23 في  ولد  حيث  "جيجكوف"  حّي  وخا�سة  بر�غ،  في 
�لت�سكّل  في  بارزة  مكانة  "جيجكوف"  ولحّي   .1901 �لعام  من 
�لرخي�سة  �لبيرة  وحانات  �لعاملة  �لطبقة  حّي  �نه  �إذ  �لجتماعي، 
و�لخطيئة،  و�ل�ستغالل  �لبوؤ�س  عالم  �نه  كما  �ل�سعبية،  و�لمر�ق�س 
مع �لعلم باأن �ل�سفات �لنبيلة كالأ�سالة و�لوفاء و�لعمق و�ل�سدق... 

لي�ست ب�سفات غريبة عن �سكانه.
   وعلى �لرغم من �إر�دة و�لديه، �لذي كان يحبهما باإخال�س، غادر 
�لثانوية قبل ح�سوله على �لبكالوريا، ليخ�س�س وقته لل�سعر و�لثورة 
�لعالمية  �لحرب  من  �نحد�رها  بعد  �لعالم  هزت  �لتي  �ل�ستر�كية 

�لأولى.
في  ق�سيرة  فترة  �سارك  �ن  وبعد  عمره،  من  ع�سرة  �لثامنة  في     
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�ل�سعب"  "حق  ق�سائده في �سحيفة  �أولى  ن�سر  �لفو�سوية،  �لحركة 
ت�سكيل  �إلى  �نحاز  ب�سنة،  ذلك  بعد  �لديموقر�طية.  �ل�ستر�كية 
هدف  لنف�سها  �أعطت  �لتي  "ديفيت�سيل"  �لطليعية  �لمجموعة 
فنانون  �أع�سائها،  بين  من  وكان  جديدة،  حياة  �جل  من  "�لن�سال 
"كارل  فانكور�"،  "فالدي�سالف  مثل  ور�سامون،  وكتاب  و�سعر�ء 
�سولت�س"، "فيت�سالف نيتزفال"، "جيري ولكر"، "ق�سطنطين بيبل"، 
و�آخرون  هوفماي�ستر"،  "�دولف  "تو�يان"،  هال�س"،  "فر�نت�سيك 
عديدون مثّلو� جميعا ذلك �لجيل �لكبير �لذي �أ�س�س لحد�ثة كبيرة 
كان  �سيفرت  �سديق  تيج"  "كارل  �لحديث.  �لت�سيكي  �لأدب  في 
منظر تلك �لحركة وروحها، وكان ناقد� �أدبيا وفنيا. �نت�سب �سيفرت 
�إلى �لحزب �ل�سيوعي �لت�سيكو�سلوفاكي �لذي �نف�سل عن �لحزب 

�ل�ستر�كي �لديموقر�طي �لعام 1921.
                     

مدينة الدم�ع

   في تلك �ل�سنة بالذ�ت، ن�سر �سيفرت �أول دو�وينه "مدينة �لدموع". 
يومها، كان يعتبر نف�سه �ساعر� بروليتاريا، وهي لفتة ُجمع تحتها، 
�أمثال  �لع�سرين،  �لقرن  ع�سرينيات  في  �ل�سعر�ء  كبار  من  �لعديد 
وبدء�  ولكر"...  و"جيري  نيومان"  ك.  و"�س.  هور�"،  "جوزف 
�لتي  �لمجموعة  ن�سرة  "تيج"،  مع  �سيفرت  �أد�ر   ،1922 �لعام  من 
على عالقة مبا�سرة مع �لطليعة �لفرن�سية و�لرو�سية. وفي �لعام 1924 
قام برفقة "تيج" و�آخرين من "�لديفيت�سيل" برحلة �إلى باري�س، وفي 
�لمجموعة،  لهذه  �لجمالي،  �لموقف  �ن  بيد  �إلى مو�سكو.   1925
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�بتعد في تلك �لفترة عن "�ل�سعر �لبروليتاري". �إذ وجدو� تعبير� عن 
موقفهم �لجديد في م�سطلح "�ل�سعرنة"، �لذي �سار عنو�نا لحركة 
فنية ل ترغب في "�إبد�ع عالم جديد، ولكن تنظيم �لعالم �لموجود 
في  �سيفرت بحما�سة،  �ساهم  ق�سيدة حية".  �لى  فيه  يتحول  ب�سكل 
"فيت�سالف  مع  و�أ�سبح  و1928(،   1924( "�ل�سعرنة"  بيانْي  تهيئة 
نيتزفال"، �أحد �أقطاب هذ� "�ل�سعر �لجديد �لذي نذر نف�سه للثورة 
و"بيبل"  و"تيج"  "نيتزفال"  بخالف  �سيفرت  �أن  �إل  �لثقافية". 
�ل�سوريالية  بالجماعة  يلتحق  لم  و"ماكوف�سكي" و"تو�يان" �لخ... 
مع  بحما�سة  عملت  و�لتي   1934 �لعام  بر�غ  في  ت�سكلت  �لتي 
�ل�سوريالية  فيها  �أ�سبحت  �لتي  �للحظة  �لفرن�سيين. في  �ل�سورياليين 
�لفنانين  قبل  من  مقبولة   1929 �لعام  �لثاني  بيانها  بف�سل  �لفرن�سية 
وُكّتاب،  �سعر�ء  �سبعة  بين  من  �سيفرت،  كان  �لت�سيك.  �ل�سيوعيين 
و�لتحامه  �نحر�فه  على  �حتجاجا  �ل�سيوعي  �لحزب  ترك  قررو� 
بعد،  ما  في  خطط  �لذي  غوتو�لد"،  "كليمنت  بقيادة  بال�ستالينية، 
�لحزب  لإد�رة  �لنقدي  لموقفه  ونظر�   .1948 �لعام  بر�غ  ل�سربة 
�لجديدة، طرد �سيفرت من �لمجموعة )ديفيت�سيل( �لتي �سيطر عليها 
"تيج" و"نيتزفال". وبخالف كثيرين، لم يحاول �سيفرت مجدد�، 
"�ل�سعرنة"  مرحلة  فترة  �لفترة،  تلك  في  بالحزب.  �ل�سلة  ��ستعادة 
�أ�سدر �ل�ساعر 4 مجموعات، هي: "ل �سيء غير �لحب" )1923( 
ب�سكل  يغني  و"�لعندليب   )1925( ت.�س.ف"  موجات  و"على 
 )1929( �لز�جل(  )�لحمام  �لبريد"  و"حمامة   )1926( �سيئ" 
وتبعها كتاب مذكر�ت عن مرحلة �لطفولة و�ل�سباب "�لنجوم فوق 

حديقة �لجنة". لم يكن عمر �ل�ساعر �آنذ�ك �سوى 28 عاما.
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الق�افي العليمة

�لتي  "�لتفاحة  دو�وين هي  �سيفرت خم�سة  ن�سر  �لثالثينات،  في     
و"�أن�سد   )1936( فينو�س"  و"يد�   )1933( �لح�سن"  من  �سقطت 
 )1937( �لربيع"  �أيها  و"ود�عا   )1936( �لروتاتيف"  �آلة  على 
و"�أطفئو� �لأنو�ر" )1938( وقد عمل كثير�، في دو�وينه هذه، على 
"�ل�سكل �ل�سافي و�لب�سيط لالأغنية"، كما على "�لقو�في �لعليمة" �أو 
"�لكزوتيكية" �لتي لم تكن م�ستعملة كثير� في �ل�سعر �لت�سيكي. في 
"ثيمات"  تتمحور حول  ق�سائده،  كانت مو�سوعات  �لفترة،  تلك 
�أ�سا�سية، و�لكلمة �لمفتاح هي �لحب: حب �لمر�أة، �لو�لدين، بر�غ 
�لمجموعة  �سدرت  حين  �لموت"  "خطر  في  كان  �لذي  ووطنه 

�لأخيرة.
�لوعي  ري�سته في خدمة  �ل�ساعر  �لألماني، و�سع  �لحتالل  �أثناء     
�لوطني. ��ستدعى في ق�سائده، �سجاعة �لأجيال �ل�سابقة �لتي قاومت 
�لهيمنة �ل�سيا�سية و�لقومية و�للغوية، حّر�س �ل�سعب على �أن يكون 
"مرتدية  �لالحقين  ديو�نيه  خ�س�س  �لأمل.  �أعطاه  بتاريخه،  فخور� 
�ل�سوء" )1940( و"ج�سر �لحجر" )1944( لمدينة بر�غ، عا�سمة 
بما�سيها  ترمز،  ر�أيه،  في  كانت  �لتي  �لقديمة،  "بوهيميا"  مملكة 

�لمجيد، �إلى خلود �لأمة �لت�سيكية.
   بعد �لحرب، �زد�دت �سعبية �ل�ساعر، وبخا�سة بعد 1949، لدرجة 
�نه ��ستطاع �ن يخ�س�س وقته للكتابة فقط. ��ستمر في نحت �أ�سلوبه 
�لكال�سيكي �لمتاأني، وو�سع مكان �لمو��سيع "�لوطنية" مو�سوعاته 
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يم�سي، مو�سوعات غناها  �لذي  �لزمن  �لحب،  �لمر�أة،  �لمف�سلة: 
�ل�ساعر بتلك "�لخفة �لماهرة".

ينج  لم  و"هال�س"،  و"هور�"  "تيج"  وكما   ،1950 �لعام  في     
�لمارك�سية،  عليه  �سنته  �لذي  �لعنيف  �لنقدي  �لهجوم  من  �سيفرت 
�إذ �أخذت عليه ما�سيه �لطليعي، كما �أخذت عليه عدم �لتز�م �سعره، 
لمتطلبات �لو�قعية �ل�ستر�كية، �لمذهب �لوحيد �لمقبول يومها من 
قبل �ليديولوجيا �لحاكمة. لم ينجر �لكاتب �إلى ذلك. في موؤتمر 
�أول  �سيفرت  1956، كان  "�لت�سيكو�سلوفاك" �لعام  �لكتاب  �تحاد 
�لعدل  باإعادة  �لمطالبين  و�أول  "�ل�ستالينية"  بجر�ئم  نددو�  �لذين 
�لمرعبة،  �ل�سنة  هذه  في  �لم�سجونين.  و�ل�سعر�ء  �لكتاب  و�إخر�ج 
�سدرت مجموعته "�ل�سبي و�لنجوم" و�أهد�ها �إلى ر�سام عزيز على 

قلبه: جوزف لد�. ثم �سكت �ل�ساعر لمدة 9 �سنو�ت.

االختالف

بد�   ،1965 "حفل على جزيرة" �لعام     حين �سدرت مجموعته 
�لكال�سيكي،  �لعرو�س  عن  تخلى  جذري.  ب�سكل  مختلفا  �سعره 
نا�سجا  �أ�سلوبه  بد�  �لأول،  ديو�نه  في  كما  �لحر  �لبيت  �إلى  وعاد 
عبر 40 �سنة من �لكتابة. بعد �سنتين، �سدر "مذنب هالي" و"�سبك 

�لأجر��س".
ب�سجاعة،  �سيفرت،  قبل   ،1968 �لعام  �ل�سوفياتي  بعد �لجتياح     
ربيع  �أن�سار  �لذي �سم  �لكتاب،  �تحاد  ر�أ�س  "رمزيا" على  �نتخابه 
حتى  �ل�سلطة،  تهديد�ت  من  بالرغم  هذ�،  من�سبه  في  بقي  بر�غ. 
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وفي  �لبيكاديللي"  "مظلة  ن�سر   ،1979 �لعام  في   .1970 عام 
�إلى �لحقبة  "عمود �لطاعون"، وديو�نه �لأخير هذ�، يحيلنا   1981
"�لباروكية" �لتي تمثل لالأمة �لت�سيكية �لتي �أذلت بفقد�نها �سيادتها 

�لوطنية "زمن �لظلمات".
   وقع �سيفرت ميثاق 77 مع "هافل" و"هر�بال" و�آخرين، ملتحقا 
بذلك باأولئك �لذين طالبو� باحتر�م �لحقوق �لمدنية �لمن�سو�س عليه 
�لم�ستمرة  �ل�سرطة  لمالحقة  تعر�سو�  �لذين  �أي  �لبالد،  د�ستور  في 
"�ن  �سيفرت  كتب  �آخر  بقي  لماذ�  نفهم  هنا  من  �ل�سجن.  وحتى 

تكون �ساعر�"، كتابا غير مرئي، في بالده.
   بيد �أن �سهرة �ل�ساعر، تخطت �لحدود �لت�سيكو�سلوفاكية �لمغلقة 
في  له  1982، �سدر  �لعام  في  �لغرب.  �إلى  لت�سل  �لفترة،  تلك  في 
قيمته  تميز  �ن  �لملكية  لالأكاديمية  �سمح  ما  �سعريا،  ديو�نا  �ل�سويد 
بع�سهم  ور�أى   1984 �لعام  ل��الآد�ب  نوبل  جائزة  فمنح  �ل�سعرية 
�ل�سعر  في  �لكبار  �أولئك  من  لجيل طويل  تكريم  هذه،  �لجائزة  �ن 
على  يز�ل  ل  �لذي  �لوحيد  �سيفرت  وكان  �لحديث،  �لت�سيكي 
و�لبعد  �لدور  �لعادة،  وكما  �آخرون،  ر�أى  بينما  بينهم.  �لحياة  قيد 
جميع  في  حا�سر�  كان  �ل�ساعر  �ن  وبخا�سة  للجائزة،  �ل�سيا�سيين 
بيان  في  �ل�ستينات. على كل،  منذ  بالده  �لتي مرت على  �لأزمات 
�ساعر وجد�ني  "�كبر  �لتالية:  �لملكية  �للجنة  عبار�ت  نقر�أ  �لجائزة 
من  كبير  "معلم  �نه  كما  �لت�سيكي"،  �لأدب  في  �سنة  �ألف  خالل 
بقي  حياته،  وطو�ل  "�إن�سان،  هو  كذلك  �لعالمي"،  �ل�سعر  معلمي 
�لإن�سان من �جل حرية  منا�سال �سجاعا، ل يكل، دفاعا عن حرية 

�سعبه".
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

ان تك�ن �ساعرا

   في �سعره كله، كان �سيفرت، �ساعر �لحب: حب �لإن�سانية، �لمر�أة، 
�لأهل، �لأ�سدقاء، �ل�سعب، �لطبيعة، حب �لعد�لة و�لحقيقة، وهما 
رمز�ن تعذب من �أجلهما �ل�سعب �لت�سيكي لفترة طويلة، من دون �ن 

يتردد في �إر�قة دمه، من �جل ذلك.
   مع "�أن تكون �ساعر�"، يعود �ل�ساعر �إلى مر�هقته، �إلى حبه �لأول، 
وكما  لل�سالم.  حار�  ند�ًء  ليطلق  �ل�سود�ء،  �لحرب  �سنو�ت  يتذكر 
بر�غ  مدينته  �ن  نجد  منها(،  �لأكبر  �لق�سم  )�أو  �لأخرى  دو�وينه 
حا�سرة بقوة في هذ� �لكتاب، و�ل�ساعر ي�ستدعي ويتذكر كل �أولئك 
�لكتاب  عن  ف�سال  و"ما�سا"،  "موت�سارت"  قبله،  بها  �غرمو�  �لذين 
و�ل�سعر�ء �لمعا�سرين �لذين رحلو� عن �لوجود. عبر ق�سائده هذه، 
�لأخيرة، �لمليئة بالأحا�سي�س، ي�سل �سيفرت �إلى قمة فنه )على قول 
طالما  �لتي  للحياة  ود�عه  فيها،  يقدم  كما  بو�سبرغر"(  "يانا  �لناقدة 

�أحبها.
ينبغي  �لذين  �ل�سعر�ء  �أولئك  من  �سيفرت،  يارو�سالفا  يكون  قد     
عليهم �ن نقر�أهم بلغتهم �لأ�سلية، �إذ ما من ترجمة �إلى لغة �أخرى، 
ت�ستطيع �ن تقدم هذه �ل�سورة �لحقيقية �لتي كان عليها �ل�ساعر في 
وطنه. ثمة �سعر، يبقى منه �سيء، حين ينقل، وثمة �سعر �آخر، ي�سيع 
كليا.. �سيفرت من �سعر�ء �لفئة �لثانية، ربما، لأن �للغة حا�سرة بقوة 

في عالمه �ل�سعري.
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اأن تك�ن �ساعرا

علمتني �لحياة، منذ زمن طويل
�أن �أجمل �لأ�سياء

�لتي يمكنها منحنا �إياها:
�لمو�سيقى و�ل�سعر

�إن ��ستثنينا �لحب بالطبع.

في كتاب مختار�ت قديم
ن�سره م�ستودع كتب �ساحب �لجاللة �لملكية و�لإمبر�طورية

�سنة وفاة فر�سيكلي،
وجدت بحثا عن �لفن �ل�سعري

و�لمح�سنات �لأ�سلوبية.

�إذ ذ�ك، و�سعت زّر ورد في كاأ�س
�أ�سعلت �سمعة

وبد�أت كتابة ق�سائدي �لأولى.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

لتنبثقي �إذ� يا �سعلة �لكالم،
ولت�سطرمي

ما هّم �إن �أحرقت �أ�سابعي!

��ستعارة مده�سة ت�ساوي �أكثر
من خاتم ذهبي في �ليد.

ومع ذلك، فاإن موجز عرو�س بو�سماجر
لم يقدم لي �أي م�ساعدة.

�سدى، لملمت �لأفكار
و�أطبقت جفنّي بت�سنج

لأ�سمع �أول بيت عجائبي.
بدل من �لكلمات، �ساهدت

في �لظالم �سحكة �مر�أة و�َسعر�
طافيا في �لهو�ء.

ذ�ك هو قدري.
رك�ست خلفها – حتى �نقطعت �أنفا�سي –

حياتي كلها.
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ق�سيدة وجدت ف�ق �سجادة مطرزة.

بر�غ!
في قلب �لذي لم يرها �إّل مّرة و�حدة

على �لأقل، ي�سدح ��سمها
�إلى �لأبد.هي نف�سها �أغنية من�سوجة بالزمن

ونع�سقها
فلت�سدح!

كنت ل �أز�ل �سعيد�، �أحالمي �لأولى
لمعت ك�سحون طائرة

فوق �سطوحها
ثم �ختفت، وحده �هلل يعلم �أين،

يومها كنت �سابا.

ذ�ت يوم، �أ�سندت وجهي
على حجر حائط قديم
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

في ناحية ما، فوق باحة قلعتها
حين �سمعت فجاأة

هدير� كئيبا.
�إنه رعد �لقرون �لغابرة

لكن �سفائح �لجبل �لأبي�س
�لفاترة و�لحنونة

هم�ست بحنان في �أذني.
�م�ِس! �ستكون م�سحور�.

غّن! لديك من ي�ستمع �إليك.
لكن ل تكذب!

م�سيت ولم �أكذب.
�إل قليال، عليكن،

يا حبيباتي.
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عذراء جيجك�ف

من ثم �أتى �سهر �أيار؛
ترك �لربيع

�أ�سعته �لمزهرة تت�سخ
على �سقوف بنايات �لم�ستاأجرين

فت�سقط �أمي على ركبتيها
فوق بالط كني�سة �لقدي�سة �أد�لبير

لت�سلي للعذر�ء.
كانت �أقرب �إليها، في �أيار، من �أي يوم �آخر.

مقو�سة �لظهر �أمام �لمذبح
ت�سبه �أكو�ما

من �لثياب �لمهملة.
�أ�سلي من �أجلك �أيها �لعاق!  -

و�أنا، �أبت�سم في �سّري.

في �لمدر�سة، كنت �أحب �لالتينية.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

كنا نقر�أ فيرجيل.
ترن في ر�أ�سي �إيقاعات

�ل�سعر�ء �لرومان.
بد�أت بدوري، �أكتب �لأ�سعار.

كنت �أتنزه و�أنا �أغني.
ب�سوت خفي�س. ب�سوت �سيء.

كنت �أكره �لريا�سيات
�أ�سعر بالخوف

عند كل �متحان
وفي �لليل، �أ�ستدير على نف�سي، في �ل�سرير

بال توقف.

للحظات فكرت بال�سالة
لكني، ب�سرعة، دفعت عني �لفكرة

لأح�س�ست بالعار
فيما لو طلبت م�ساعدة �ل�سماء.

حتى جاء �ليوم، �لذي �سعرت فيه، فجاأة
بالرعب.

رعب �أ�سود.

تذكرت �إيمان �أمي
وقلت لنف�سي، بخوف:
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ل �أحد يعرف حقا!
ها �أنا �أت�سلق درجات كني�سة جيجكوف

�لباردة
حتى �أ�سل �إلى �لمذبح �لمغطى بالزنبق

لكن عطرها، بد� مّر� ذلك �ليوم
كما لو �أن على ل�ساني

حليب �لهندباء.

ب�سرعة �سليت للعذر�ء
لكي تر�أف!

لتر�أف بي وترحمني
ولترحم �لتي �أحبها

�لتي كانت في �لثامنة ع�سرة،
�إذ �أنها تائهة كروح متاألمة

ل تاأكل، ل تنام
حزينة تبكي

وتف�سل �لموت.
ولكي – �أيتها �لرحمة �لإلهية – ل تحمل.

نظر �إلّي تمثال �لعذر�ء
مبا�سرة في عينّي.

بعد �أيام فا�ست �لورود
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

على �لمذبح، بالعطر
ك�سابق عهدها.

و�أنا، عدت و�أح�س�ست على �سفتّي
طعم ُقَبِل �ل�سعادة.
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تقرير عن هدم بيت
                         

                     �إلى فات�سالف �سمكيال

لوهلة، بد� �لبيت كاأنه يرغب في �لركوع
ليطلب �لرحمة،

لكن �لأدر�ج �لبي�ساء �لموؤدية �إلى �ل�سقيفة
�لتي قادتني، في ما م�سى، بدر�بزينها

�إلى �لباب �لمف�سل
�نهارت لتوها

كلوح �لو�سايا �لمه�سم.

�عترت رجفة خفيفة
بئر طفولتي

�لمهملة في ز�وية
�لتي ت�سبه قيثارة منخورة بال �أوتار

قبل �أن يختفي خلف غمامة �سود�ء.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

ب�سرعة �أ�سرم �نفجار �لذكريات
�ل�سريعة �ل�ستعال.

كاأنها مخ�سبة بالوقود، ��ستعلت كم�سباح
ورك�ست معي
لتر�فق هروبي.

على بعد خطو�ت من هنا، كان – في �لما�سي –
ُنزل بيزوفكا حيث نذهب للرق�س.

فوق باب �لمدخل، كانت هناك �ستارة قرمزية
ذ�ت تخاريم مذهبة

وحول �لأعمدة، زهور من ورق.
�أحيانا، تعزف �لفرقة �لمو�سيقية، �ألحانا في �لحديقة

�إذ ذ�ك، ن�سمع �أحيانا، �لنغم من بعيد
حتى و�إن كانت �لنو�فذ مغلقة.

كل ذلك �نتهى من زمن طويل
حمله �ل�سيطان

لكن، ل�سعادتنا، لم يتوقف زمن �لرق�س
�إذ ل تز�ل ت�سدح �لأغنية.

�أنت �أي�سا، يا حبي، �بقي معي
و�بت�سمي

�بت�سمي لي د�ئما
�إلى �أن �أموت.
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برج االإر�سال

                           �إلى فالديمير يا�ستل

�إنه �لخريف؛ فوق �سرفة �لكرمة
ترفرف فر��سة م�ستوحدة

باحثة، تحت عنقود �سخم
عن �لزهرة �لم�ستوحدة.

�أجهل �أمر �لعالم، لكن في بالدنا
يع�سق �ل�سعر�ء �لدو�لي.

كنت �سابا �ساذجا
و�أحيانا، ل �أعود �إلى منزلي �إل في �ساعة متاأخرة.

كنت �أت�سكع لفتر�ت
في �سو�رع �لمدينة �لقديمة.

في حين تنادي �لعاهر�ت على �لأر�سفة
�لمارين

كنت �ألقي ب�سوت خفي�س
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

�أ�سعار حب
وكنت �أ�سعر باأنني �أتوه

بين كوكبة نجوم معروفة
و�سط مجرة لمعة.

مثل وريقات وردة ذ�بلة
تطير �لليالي

من حيو�تنا بال هموم
لتحط �أمام �أبو�ب �لما�سي �لمعتمة

ول تعود 
�سوى ذكرى ن�سف �سفافة.

كنت �أعتقد �أن �ل�سعر،
في عيد د�ئم.

يحميني مثل مالك حار�س،
ليعرج معي في �لغبار و�لطين

حافي �لقدمين.

في تلك �للحظة بالذ�ت، كان علّي �أن �أركع
�إلى �لأ�سفل، قرب �لأر�س

            حيث كان مكاني.
�سحيح، �نه ي�سهر علّي ليل نهار

لكنه ل ي�ستطيع درء �أي �سيء.
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�أحيانا �أعود �إلى �لمنزل
عبر جبل بيترين �لربيعي.

�لحديقة مفتوحة حتى في �لليل
حيث �ألتقي بالع�ساق.

حدث ذلك في �سباح ربيعي،
              منهك

جل�ست على مقعد مغطى بالندى
تحت قناطر من عطر طازج.

�أمام ب�سري �ل�سورة �لمع�سوقة؛
خلف �ل�ستارة �لمنثنية بال�سباب،

�لذي بد�أ ير�سح في �لفجر،
تقف �لكاتدر�ئية و�لق�سر.

�أيها �لق�سر، ل زلنا ننام.

�أ�سندت ر�أ�سي على ذر�عي
لأتاأمل �سجرة مزهرة

على بعد خطو�ت قليلة.
لم تكن �لزهور تفتحت بعد،

وما من �سخ�س ليغني له �لعندليب.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

لحظنها،
ثمة �أبيات، كنت حلمت بها،

عادت �إلى ذهني.

رّن �لبيت �لأول بهدوء،
من ثم ��ستعاد

�آخر �أغنيته
وجاء ثالث ور�بع

مرتبطان ببع�سهما برزمة �أنيقة
لقافية لمعة.

�إنها �أغنية لك، يا مع�سوقتي،
�أجمل من عقد �للوؤلوؤ

�لذي تلفينه ثالث مر�ت حول عنقك.
رغبت في �أن �أ�سعها، هذ� �ل�سباح، على ركبتيك

مثل قربان
لحبك �لمعذب.

لما و�سلت �لأغنية �إلى نهايتها،
ب�سرعة، نه�ست،
�أ�سرعت بالعودة

عبر �لدرب �لُم�سّور،
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بين �لن�سرين
و�لأ�سيجة ذ�ت �ل�سباك �لمعدنية �لمحيطة بالجنائن

مار� بالقرب من برج �لإر�سال
�لذي ينظر �إلى نافذتي.

ب�سرعة جل�ست �إلى مكتبي
��ستللت قلما بيدي.

لكن، رباه!
لم �أ�ستطع عندها تذكر

بيت و�حد.

وما زلت حتى �ليوم، �أبحث
عن �أبيات ذلك �ل�سباح �لر�ئع.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

اأقراط من مرجان

كل ما يغادرنا
ويغور في �لما�سي

يفقد في طريقه جزء� كبير�
من ملكياته.

ي�سجب �لألم، نن�سى �لخطيئة،
يتخلل �لنبيذ

و�لقبل �لم�سمرة تحت �لقبة �ل�سماوية
ت�سير �إزعاجا.

عندما كنت �أحلم بذر�عيك،
كنت �أبدع ق�سائد،

�أذرع غرفتي
و�ألقيها على نافذة فارغة.

�آه. �أي ق�سائد هي!
لم تكن كثيرة �لجودة؛

لكنها مليئة برغبة �سرهة
وبكلمات �سغوفة.
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ت�سغطين ر�حتك على فمي
كي ��سمت

وتد�فعين بحدة
عن �أذنتيك �ل�سغيرتين �لمتفاجئتين

في حين طرف ل�ساني
كان يتوه في ثنياتهما �لزهرية

كما لو ي�سيع في متاهة.

غالبا ما كنت �أنام على قلبك
متن�سقا ب�سر�هة عطر

جلدك �لحارق.

لالأحالم �لتي تقترب خل�سة
كي ت�ستحوذ على �لنائم في �لظالم،

لون عينيك.
كانت زرقاوين

ولوؤلوؤتا �لمرجان �لكتمد في �أقر�طك
كانت ت�ستريحان بهدوء على جبهتي

مثل نقطتين من �سمع �لأختام.

�ليوم، حين، ��سع وجهي �لعجوز
في يدّي

�أ�سعر بجالء، فوق �لأ�سابع،
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

با�ستد�رة جمجمتي.
قبال، لم �أكن �أفكر بذلك مطلقا

لم �أكن �أ�سع ر�أ�سي بين يدي �لبتة.
ما من �سبب يدفعني لذلك.

و�لرغبة �لرهيبة في �لحياة،
حتى بال فرح، حتى بال �أمل،

تربط بدون توقف �أجنحة �سود�ء
على خوفي من �أن ل �أكون.

لكن حين �أكون ميتا حقا،
من �سمت �ل�سل�سال

�إلى خطو�تك، لن يتوقف
حبي من �لنحيب.
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اأغنية الفا�سل الترفيهي

�إن �ُسئلت
ما هي �لق�سيدة

لحترت عدة ثو�ن
ومع ذلك �أعرفها جيد�!

غالبا ما عدُت وقر�أُت �ل�سعر�ء �لر�حلين
ومن وقت لآخر

كانت �أبياتهم ت�سيء دربي
مثل �سعلة في �لظالم.

لكن �لحياة ل ت�سير متماهلة
�أحيانا، تهزنا من جميع �لتجاهات

وتركلنا.

غالبا، ما بحثت عن �لحب تلم�سا
مثل �لذي فقد ب�سره
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

ومثل �لذي – على �أغ�سان �سجر �لتفاح –
يبحث عن ��ستد�رة �لفاكهة �لتي تحلم بها

ر�حة يده.

ومع ذلك، �أعرف �أبياتا
قوية كاأنها تعزيمة للجحيم

تدفع حتى �أبو�ب �لجنة
هم�ست لها بعينين منده�ستين.

كيف �إذ� لن ترفع �لأيادي �لمذعورة �ل�سعيفة
�لتي تمنع �لأذرع

عن �حت�سان �لحب!

لكن �إن �ُسئلت �مر�أتي
ما هو �لحب

لربما تهالكت من �لدموع.
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ق�سف مدينة كرال�بي

1 - كر�لوبي مدينة غير جميلة..

كر�لوبي مدينة غير جميلة
لم تكن كذلك مرة.

نبتت في محيطها مد�خن
�سبيهة باأ�سجار وح�سية بال �أغ�سان

بال �أور�ق وبال زهور، بال نحل
وبال ع�سافير.

حين ننزل من �لقطار،
ونحن ل نز�ل على درجات �لقاطرة بعد

ن�سم �لر�ئحة �لعذبة
لمعمل "ماجي"

كان قريبا من �لمحطة جد�.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

�إل �أنني، كنت �أ�سرع، ل �أ�سيع ثانية
باتجاه باب �سامت

حيث بانتظاري �أذرع عديدة.
كليُّ �ل�سعادة، �أدع نف�سي �أ�سقط فيها.

حتى �ليوم، وقد مّر على ذلك �سنين عديدة
حين �أغلق عينّي

و�أتفح�س عتمة جفنّي �ل�سفافة
�أرى وجوه �لذين �أحببتهم

تنبثق مبت�سمة.

لكنها وجوه �ساحبة
مثل نور �لنجوم في ما بعد ظهيرة يوم �ستائي

حيث يبد�أ �لم�ساء بعتمته.

عند �لم�ساء، وبخا�سة عند �قتر�ب �لمطر
يغلق �لنا�س �لنو�فذ.

ت�سقط على �لمدينة نديف �ل�سخام
وفي �ل�سو�رع يدخل دخان

�سبيه ب�سباب �لخريف
�إل �أنه م�سلح حتى �لأ�سنان.

ومع ذلك، ثمة �أزهار برّية
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ل تز�ل، بالن�سبة �إلّي، تتفتح هناك
حتى على �لأ�سالك �ل�سائكة

يكفي �أن نتوقف قليال
ونطلق زفرة ناعمة.

2 - �ل�سمعد�ن
يعرف �هلل �أين �أ�سبح ذلك �ل�سمعد�ن

�لذي جلبته �أمي من كر�لوبي.
�سنع خالل �لحرب �لكبرى من ق�سر �لرمان

ول�سنو�ت طويلة، بقّي عندنا، على ظهر خز�نة.

حين ينفذ �لنفط
ن�سعل فيه �سمعة

تدخن.
على �سوئه �لخفيف

كتبت �أولى ق�سائدي
وحين يذهب �أهلي للنوم

كنت �أقر�أ – ماد�م م�ستعال –
رو�يات غر�مية.

نوره �لمترنح
ي�سبح �أمر� لجوجا ز�ئال
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

كان – في �أحالمي على �لأقل –
يجرني من على مقاعد �لدر��سة

�سوب �أزقة بر�غ �لعفنة.
حيث نع�سق للحظات ق�سيرة.

لكنني كنت �أ�سعر بالخوف
    لأنها �أكثر غمو�سا

من م�ستنقعات �لجزيرة �لغا�سة
عند م�سباتها

�لتي غرق فيها فار�س �سجاع
مع فر�سه.

في كل مرة، كانت �أمي تٌلّمع �ل�سمعد�ن
بخرقة مخملية

كنت ��سعر باأنها تطلق زفرة خفيفة.
لم ��ساألها �ل�سبب

فيما بعد، تكهنت بالأمر:
�أن ل تن�سب �لحرب مجدد�.

ومع ذلك، لقد جاءت!
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3 - �سال �لك�سمير.
منذ دهر لم تعد زهور "�لموغيه" تنبت

في غابة كر�لوبي
كما في مر�هقتي

حين وقعت في غر�م
�أ�سغر �أخو�ت �أمي.

كانت �أكبر �سنا مني بقليل
وجميلة.

غالبا ما يرددون ذلك.
�أعرف �أ�سياء قليلة عن �لن�ساء
وبرغم ذلك، وفي فكري،

كنت �أدور بال توقف حول �لجن�س �للطيف.
وحين تمر بالقرب مني

لم تكن توجه �إلّي �سوى �بت�سامة �سامتة
من دون �أن تنظر مطلقا في عينّي

�للتين تتوهجان
بينما تنفجر دمائي ب�سمت

في �سر�ييني.

كم من مرة فتحت ذر�عّي
كي ل �أحت�سن �سوى هذ� �لهو�ء

�لذي �جتازته لتوها
حاملة �بت�سامتها �لناعمة

�إلى �لغرفة �لمجاورة.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

غالبا ما �أ�سعر برغبة جريئة
في روؤيتها عارية، في �أحالمي.

�أو على �لأقل، عارية حتى خ�سرها.
�أو �أن فمي، �لذي كان ل يز�ل حائر�

ي�ستطيع �أن ينحني بالقرب
من ظاللها �لزهرية.

�أحيانا، حين تبتعد للحظة
ر�مية فوق كر�سي

�سالها �لك�سمير
كنت �أ�سد �لقما�سة على وجهي

لأتن�سق عطرها.

�نتهت �لعطلة، وكان علّي
�أن �أعود �إلى بر�غ.

لحظة �لود�ع، مّدت لي يدها
�أخذتها بعناية كبيرة

مثل زهرة �لأوركيديا �لرهيفة.

م�سى زمن لم تنبت فيه زهرة "�لموغية"
في غابة كر�لوبي.

م�سى زمن طويل...
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4  - طريق كر�لوبي
ز�كولن�سكي، �ل�ساقية �لتي تجتاز �لمدينة

مزعجة ور�ئحتها كريهة.
حتى �ل�سماء لم تكن ت�ستطيع �حتمالها.

تحوي جميع �أنو�ع �لمياه �لآ�سنة
و�لذين ي�سكنون في �لنو�حي

يرمون فيها �لأوعية �لمك�سورة
و�لقطط �لنافقة.

�ل�سحاذ بابالم، �لقبيح و�لبائ�س جد�
و�لذي ي�سكل فز�عة لل�سغار،
كان يلم من مخلفات �لمدينة

خرقات قديمة
ملطخة بالعرق، بالدموع، بالدماء.

كان �لنا�س �سعد�ء بالتخل�س منها
ليطمرو� غالبا ذكرياتهم.

كان �ل�سحاذ يغ�سل قدميه في �ل�ساقية.
وحين �سّيدو� ج�سر كر�لوبي

�أخفو� �ل�ساقية.

وفي �ليوم 
�لذي �سمتت فيه �لمياه بين �لأحجار
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

توقفت �لع�سافير عن �لغناء
على �لأ�سجار �لتي تحيط مجرى �لمياه.

كان طريق كر�لوبي
ينطلق من �أمام �لكني�سة، يجتاز �ل�ساحة كلها

يمر �أمام مكتبة "نيفلت"
- ل زلت �أرى و�جهتها

وعلى �لزجاج �نعكا�س �سورة وجهي -
لي�سل في �لنهاية �إلى مقربة من �ل�ساقية.

�لطريق عينه، كان ي�سلكه، فوق عر�س،
�ل�سيد �لكاهن، مرتديا حلته �لبي�ساء،

يوم عيد �لرب؛
حذ�وؤه، �لملمع للمنا�سبة
ي�سحق بال رحمة �لزهور

�لتي ترميها �لفتيات �ل�سابات على �لبالط.

ر�أ�سي مليء باأحالم مذهبة
وباأبيات

�أهم�س بها �سائر�.
�أ�سع، َخِجال،

خطو�ت رغبتي على �لموكب.
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في �ل�ستاء، �سديقي �لممثل "�سبال"
يح�سي �لبجعات في �لبحيرة

من �أعلى ج�سر "بالكي"
طيلة حياتي، لم �أح�س �سيئا
ل بجعات ول �أيام زل ليال

ول مال.

مالأى حياتنا �ليوم بالأرقام
لكن، ما كان باإمكاني �إح�ساءه في تلك �لحقبة؟

نقاط �لمطر؟
�أو ربما حبال روحي

�لتي يتحدث عنها �ل�سعر�ء، غالب �لأحيان، في ق�سائدهم؟

�أ�سابع �لرغبة �لأولى
م�ستها لتوها.

�أو بالأحرى �لقبل؟
كانت ل تز�ل نادرة.

ربما �بت�سامات �ل�سبايا �لنافرة؟
�أجل، هذ� هو!

      �بت�سامة بعد �بت�سامة
قبل �أن تحملها �لريح.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

ما �ن تحل �لظهيرة
حتى �أ�سارع بالعودة

وطيلة بعد �لظهر، كنت �أجد �سعوبة
في كتابة �لق�سائد.

على ُبعد خطو�ت من �ل�ساقية
ولد �ل�ساعر "هاليك".
كان، �إن وقع في �لغر�م

يخرج ق�سائد �لحب
من ُكم معطفه �لمزخرف.

على عتبة بيت �لمحبوبة
�لتي دخلت حياتي لحظتها

و�سعت �لر�سالة �لتالية:
�أعرف جيد�  -

�أن ق�سائدي ل ت�ساوي �لكثير
حين تقر�أنيها

�ساأ�سلي لعينيك
كي ل تغلقي قلبك في وجهي.

مع ق�سائدي �لمتو��سعة
وبحبل ف�سّي عّلقت
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   هذه �لزهرة.
�إن م�ست �سفتاك
وريقاتها �لرطبة

فانك تقبلين جمالك.

قبل ليلة، حين قطفت �لوردة
من وريقاتها �لزهرية

�لتي تفتحت بح�سية كبيرة
�رتع�ست منها

وكان علّي �أن �أنفخ
نديفة �سخام دنيئة.

5 - تحذير ليلي.

�أحالت �لحرب �لليالي �أكثر �سو�د�
و�ل�سباحات �أكثر كاآبة.

في كل �لزو�يا، يتدلى �سيف
يهدد مدفع ر�سا�س

يتعفن �لرعب.

�لم�سد�سات مثل جر�ذين مترب�سة
جر�ذين تت�سور جوعا.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

كنت في كر�لوبي �أنتظر �لقطار
كنا في �سنة �لحرب �لخام�سة

وكنت �أطوف عبر �لمدينة
في �سمت �ل�سنونو�ت.

لما يحل �لم�ساء تنطلق قطار�ت �لأمنبو�س
حين ل تعد قاذفات �ل�سو�ريخ تهدد

بالنق�سا�س ق�سفا من �أعلى �لغيوم �لبي�ساء.
كانت �لمدينة ت�ستعد للنوم.

لم تكن �ل�ساعة �لعا�سرة قد حلت بعد
حين تطلق �ل�سفار�ت �نذ�ر�تها

�أ�ستعجل في �إيو�ء خوفي
في نفق تحت ج�سر و�د.

قبل �سنو�ت، �سكنا قربه
في �سارع �سوكول

ع�ست في هذه �لأمكنة
مغامرة غريبة.

�لمت�سرد بالم، حامال كي�س قاذور�ته �لنتنة
خرج من �لنفق وهو يترنح.

كان �سكر�نا
فرمى �أحدهم عليه حجر�.
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توقف �ل�سحاذ وهدد بقب�سته
ل �لمعتدي فقط،

و�إنما �لمدينة كلها حوله.
و�سل �إلى و�سط �ل�ساحة

وتفوه بلعناته �لد�عرة:

لتتقو�س في هذه �لكهوف �لمعتمة
ل فيها فقط

بل في ياأ�س �سريحي
حتى �آخر دموعه!

لت�سرب �لنار �لنار �لنار �لنار �لنار
�لمدينة من �أعلى �ل�سماء

مثل �أجنحة ن�سر م�ستعلة يت�سور جوعا
فوق جثة طازجة

لينهي دماره!
�آمين

م�سى زمن منذ �أن غادر �ل�سحاذ
هذه �لعتبات �لبخيلة
�إلى ممالك �أخرى،

لكن لعنته، كما نذير �أ�سود،
بقيت محفورة و�سط �لغيوم

�لملوثة بال�سخام �لدهني
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

بعد دقائق
�سرخت �ل�سافرة بانتهاء �لتحذير

فغادرنا �لملجاأ
كان �لليل مخ�سبا بالعطور

و�ل�سماء مليئة بالنجوم.

في ما م�سى، كانت ليالي �آيار تخ�س �لعا�سقين
�آه يا �لهي.

�سّفر �لقطار خلف تيالهوزيفيت�س
حان وقت �لرحيل.

ر�ك�سا، هممت بالو�سول �إلى �لر�سيف.
بالكاد جل�ست في �لمقطورة

حتى �أح�س�ست بندم مرير
بالهرب من �لمدينة

�لتي �أحبها
باأن �أتخلى عنها لحظة

كانت في خطر.
بيد �أن مبنى �لمحطة كان يختفي

في عتمة �لربيع
و�لقطار يتجه �سوب دولني

حيث كل �سيء مزهر...
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6 -  �ل�سدمة

�لورقة �ل�سود�ء، �لمو�سوعة للتعتيم، �نثقبت
تاركة خيوط �لأنو�ر تت�سلل

تمر �لأيام ببطء
مثل نقاط ع�سل من ملعقة خ�سبية،

و�لأمل، �لمخل�س لكن عديم �ل�سبر،
كان يختنق.

لتتوقف هذه �لحرب �للعينة �أخير�!
لتتوقف!

م�سى �ل�ستاء �ل�ساد�س بدوره في �لنهاية.
تخل�س �لع�سب �سريعا

من غ�سيله �لثلجي
�لذي لم يكن نظيفا في كل �لأحو�ل

فظهر عاريا.

في يوم �عتد�ل �لخريف
�لذي به يبد�أ �لربيع �لفلكي

كنت �أحب �لذهاب �إلى كر�لوبي
فوق قبر مهمل.

كل �لذين عرفتهم فيما م�سى
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

كانو� رحلو� منذ زمن،
وحدها فقط، هذه �لفتاة �لتي في �لقبر

كانت ل تز�ل حية.

كانت �أول �مر�أة نفحت
على وجنتي �سعلة �ل�سغف �لمتاأجج،

وحين تد�فع بعناد
عن جمالها �ل�سحري

�لذي لم يكن حبي يجروؤ
بعد، على دخوله.

ماتت في �أول �أيام �لربيع،
في �لتا�سعة ع�سرة.

كانت متو��سعة، ناعمة وحنونة،
يخيفها �لحب.

ل �لموت.
ماتت ب�سجاعة، على عينيها

�لحارتين، �بت�سامة.

عندما تلعلع �سفار�ت �لإنذ�ر
�أقف �أمام قبرها.

   �أعرف �ليوم
لماذ� و�سلت متاأخر� ليوم.
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كان علّي �أن �أكون هنا!

حفار �لقبور، �ل�سيد فرديناند زيبيرو
ينادي �لمتخلفين.

طائر�ت �لحلفاء تقترب،
�لظهر تقريبا.

�لثو�ني تلمع على �لمع�سم،
بد�أت �ساعة �لقدر.

بالقرب من �لمقابر
�أ�سيب �إحدى خز�نات م�سفاة �لتكرير

�لمليئة بالنفط �لخام
�لنفط �لم�ستعل يطير عاليا
و�لدخان يغطي �لمدينة.

لمعان حديد متوهج
يتوه بين �ل�سلبان،

بينما مطر قذ�ئف جديد ينهمر
ع�سو�ئيا

في �لغيمة �ل�سود�ء �أعلى �لمدينة.

رغبت في �لهرب من �لمقبرة،
لكن حفار �لقبور �أجبرني



52

* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

على �لبقاء
وعلى �لختفاء خلف قبر خفي�س.

تمددت قرب تلك �لتي �أحببتها،
و��سعا ر�أ�سي قرب ر�أ�سها.

مدت لي �لر�حلة يدها.

�أخير� تمددنا جنبا �إلى جنب،
مثل عا�سقين

بعد عناق محموم،
متعبين من مئات �لقبل،

�أم�سكنا بع�سنا بيدنا.
ومن �لمدينة، �سمعنا لحظتها

�سل�سلة �نفجار�ت متعاقبة تقترب منا
ت�سبه ق�سف �لرعد على طبل

مغطى بحرير �أ�سود.
وفي �سو�رع كر�بولي، 

تفتح �ل�سماء، بمفاتيحها �لنارية
حفرة ور�ء حفرة.

كان �لق�سف بد�أ منذ �ساعة تقريبا
ويبدو كاأنه ل يرغب في �أن يتوقف.

فجاأة، تباعدت �أ�سو�ت �لنفجار�ت
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و�لطائر�ت �لمبعثرة عادت �إلى ت�سكيالتها
وطارت باتجاه "كالدنو".

وعندما رغبو� باإعالن
نهاية �لغارة على كر�بولي

لم يعد هناك من جر�س �إنذ�ر.

للحظة �أخرى بعد، حدقت
في �ل�سماء �لقاتلة،

من ثم، نه�ست ببطء.
ن�سف ميت، 

ترنحت باتجاه �لمدينة �لن�سف ميتة،
مت�سائال برعب �أي م�سهد �ستعر�سه علينا.

وحدها �لكني�سة ببرجها �ل�سامت
بقي و�قفا، ينت�سب �سليما و�سط �لخر�ب.

دفنو� �لأمو�ت لتوهم تحت �لتر�ب،
�لكاثوليك، �لبروت�ستانت، غير �لمتدينين،

و�لمعبد يتقبلهم كلهم
تحت �سقفه �لمت�سامح.

ل �أعرف �إن ��ستطعت �لعتر�ف، في �لنهاية
بما طر�أ على بالي من �أفكار
حين ر�أيت هوؤلء �لأمو�ت:

               فكرة ت�سدم.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

�إنهم يرتاحون تحت �لأر�س، �لو�حد قرب �لآخر،
مثل �أر�نب نافقة في لوحة �سيد

بعد مجزرة ناجحة.

7 - لي�س بعد �لآن
مئة منزل تعر�س للدمار

و�ألف �أخرى لفها �لخر�ب.
ل، لم �أح�سها بنف�سي.

فتحت طريقا لنف�سي بين �أنقا�س ل تز�ل ندية
م�ستدير� على ُحفر �ل�سارع.

تثير �لرعب
مثل �أبو�ب متثائبة في �أعماق �لجحيم.

�نهمكو� في تنظيف �ل�سارع،
ولم ي�ستطيعو� خلع باب �لمنزل �ل�سغير

في �سارع "�سفيرما"
�لعائد لل�سيد "هرين�سير"

�إّل بعد ثالثة �أيام.
ماتت �لعائلة باأ�سرها.

 
وحده �لديك، هذ� �لم�ساغب �لعجوز
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�لذي لم يكن يقدره كثير�
بول�س �لر�سول،

كان �سليما ومعافى.
�سائر� فوق جثث �لأمو�ت، ت�سلل خارجا

وتوقف فوق كومة من �لأنقا�س.

نظر حول مكان �لبوؤ�س هذ�،
ثم فرد جناحيه

كي ينف�س ري�سه �لذهبي من
�لغبار �لثقيل.

وقر�أت ب�سوت خفي�س
ما كتبه

�لرعب و�لألم
على وجه �أنا�س كر�لوبي.

وفي �سمت �لموت هذ�،
�سرخت لنف�سي ب�سوت مرغّم

كي ت�سمعه �لحرب:
�أيتها �لحرب، لي�س بعد �لآن، �أبد�!

نظر �لديك �إلّي بانتباه
بعينه �ل�سود�ء �للئيمة،
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

�نفجر ب�سحكة مرعبة.
كان يهز�أ مني

ومن ند�ئي �لباطل.
�أ�سف �إلى ذلك، بكونه من ف�سيلة �لطيور

فهو مت�سامن مع �لطائر�ت.
�أّي نذ�لة!
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خاتم الملك بريم�سيل اأوتاكار االأول

�سوت ماألوف هاتفني قائال:
- �أ�سرع لروؤية

هذ� �لخاتم.
لقرون عدة، �رتاح

في غبار تابوت،
لكنه لم يمت.

     ل يز�ل يلمع.

خاتم ملك ثقيل
مزين بزبرجدة.

حجر �أ�سفر وبرتقالي
ي�سبه �ل�سماء وقت �لعا�سفة.

في �لوقت �لذي، وعلى �سفة "�لفالتفا" �ليمنى،
بد�أت فيه قبة غوطية بو�سل جدر�ن �سومعته،

قبلت �لبنة �لعارفة �لجميل يد �أبيها
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

لتلم�س، ب�سفتيها، بدون ق�سد
�لخاتم �لملكي.

�ليوم �أي�سا،
    يتر�ءى لي �أحيانا،

باأنني ل �أز�ل �أ�سمع على بالط �لدير �لحجري
طقطقات عكازه �لخفيفة

و�سوت حذ�ئه �لخامد،
في حين �أن ظله �لحريري،

ي�سرع ل�سماع قد��س �لأحد،
مبعد� بع�ساه �لأ�سقفية

     �سباب �لجنة �لمذهب،
ليلتقي �لمالئكة �أخير�.

�أ�ساب �لدمار �ل�سومعة منذ ومن بعيد،
حين، في منزل �سغير
    وبالقرب من �أبو�به

كانت مارينكا �لمري�سة تن�سد لل�ساعر مات�سا
�أغانيه �لخا�سة

تاركة، من على جنبي جبهتها �لبي�ساء،
خ�سالت �سعرها �لأ�سود،

�لغنية، تن�ساب.
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لكن �لمنزل عينه كان مدمر�،
حين وتحت جد�ر �ل�سومعة،

   عندما يهبط �لليل،
كنت �أخفي �أمام �أعين �لرجال

قبالتي �لأولى،
وفوق ع�سبة بالية ومغبرة، �أ�سع

نظرتي �لفرحة في عيني �سابة مدهو�ستين
لإ�سابتهما بالحب.

كال، �لحب �أكثر من �إ�سابة؛
�إنه لدغة �أفعى.

وكانت �لمياه تن�سد فوق �سّد جزيرة �ستافني�س
بينما بد�أت للتو بالبحث عن قو�فّي �لأولى.

ل ز�لت �سابة، وربما هي على قيد �لحياة
               قد ت�سهد على ذلك.

لكن، ود�عا �إذ�ً، �أيها �لحب �لخادع!
ود�عا!

�محو� هذه �لأبيات ب�سرعة!

لو كان باإمكاني، لحظتها لم�س
خاتم �لملك،

بدون تردد، لو�سعته في �إ�سبعي
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

لأبرهن للحال
عن قوته �ل�سحرية.

لأدرته ثالث مر�ت �إلى �ليمين
قبل �أن �ألفظ �أمنياتي.

بد�ية، �ساأفكر بوطني 
�لجميل

مثل �سجرة مثمرة، مزهرة في �أيار.

من يدري، ربما، ل �أجد 
ما هو �أف�سل

من �أن �أتمنى لمعادن مناجم �لذهب،
                      قرب جيلوفي

من �أن ت�سقط على ركيزة غنية.
لكن، ماذ� �ساأ�سنع بالذهب؟

ليبقى كالم �سعر�ء هذه �لبالد
جميال

ولتحط �لفر��سات، �لتي ت�سبح �أقل كل يوم،
فوق �أز�هير �أغانيهم

�لندية!

وليعرف، من �سيقر�أ �أ�سعارهم



61

�أن يحب�س دموعه
�أمام كل هذ� �لجمال،

مثلما فعل "�أف. �إك�س �سالد�"
في محا�سر�ته عن د�نتي

عندما كان يلقي ق�سائده.

لالأ�سف، لم �أجد �أحد�
ي�ستطيع، في تلك �للحظة، �أن يهبني �لخاتم

�لتي غطيته �لقدي�سة �ل�سابة بالقبل.
هذ� �لخاتم �لذهبي �لثقيل، �لخاتم �لملكي

�لمزين بالزبرجد
بحجر �أ�سفر برتقالي

ما هي �ل�سماء وقت �لعا�سفة.
لم يكن �لحار�س �لذي ير�قب �لو�جهات

يملك مفتاحا.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

وداعا اآن�سة ت�ايان

ظل ع�سفور طائر
يالم�س مكتبي، قرب �لنافذة

لحظة ومرت
�أق�سر من قبلة هاربة

مر�سلة في �لريح
�أكثر �سر�بية، �أي�سا، من قبلة

�لآن�سة تو�يان �لحزينة.

ونحن �سبية، كنا نتحدث
بال�سر عن �لن�ساء

تحت غالف كتابي �لالتيني
خباأت �سورة عن لوحة

�إنغري�س "�لحمام �لتركي"
قر�أت في مكان ما

�أن �أجمل ن�ساء �لعالم
يع�سن في تركيا

بعد فترة، �أكد لي �سديق
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�أن �أ�سهى �لن�ساء
يع�سن في باري�س

هنا، حيث ليل نهار تحترق
�سعلة حديد برج �إيفل

يبلغ نورها مالهي �لحب
وي�سل حتى �إلى وروده �لمعتمة.

حدث ذلك في باري�س، في �آيار،
زهور "�لموغيه" في كل �لأمكنة

كنت على موعد، مع طالبة
فرن�سية، عند �أ�سفل �أ�سد بلفور

كانت �سابة
وتوؤمن �أن �لحب قطعة �سكر

مثبتة ب�سدة، بين ق�سبان
�لقف�س �لزوجي

على �لجاد�ت، لحظت
زنجيات باري�س

كن ي�سبهن ليالي �ل�سيف
حامالت �لنجوم في �سعورهن

�سيقانهن جامدة وطويلة
ك�سيقان دو�ر �ل�سم�س.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

كنت �أحب ق�ساء وقتي
تحت �ستائر �لحانات �لمخططة
حيث تفوح بقوة ر�ئحة �لقهوة

كنت متيقنا، �أن �لآن�سة تو�يان
�ستجيء �إلى هنا، فيما بعد.

منذ حياتها في بر�غ
وهي جزينة

�أحببناها كلنا
ر�سمت لي �أحيانا

بالحبر �ل�سيني
زنجيات عاريات فاح�سات

على حرير زهري �للون.
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�سديقتي الرغبة

                 �إلى �أوتا ياني�سيك

كم من مرة رغبت في �سبابي
في �أن �أكون ر�ساما

لأ�سور ن�ساء جميالت مثل �ل�سماء!
بدل من ذلك، وحتى �آخر �سيخوختي

تعاركت مع �لكلمات.

قبل �أن �أجد �أول �أبياتي
قبل �أن �أ�سعل غليوني

كان �لفنان �أوتا ياني�سيك قد ر�سم
�لعري �لأنيق لفتاة �سابة
بين رمو�سها فتات ليل

وزرقة في عينيها

قبل �أن ينزع �لفنان �لورقة من مفكرته
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

�سقطت عا�سقا متيما بهذه �لجميلة
وكم من ن�ساء �سابات

وكنت حين �أنظر �إلى ر�سومه
�أر�ه يبت�سم

لأن عيني ل ت�ستطيعان
�أن ت�ستوعبا جمالهن كله.

م�سنوعات من �ألو�ن، من عطر، من �أنو�ر
ومن قطر�ت �لندى

�لذي يرتجف على حو�في �لتويجات
حين يغني �لديك �ل�سباح

وحين تتفتح �لوردة

في �ليوم �لتالي، ت�سكعت في بر�غ
كل مدن �أوروبا �لقديمة

ت�سبح �أجمل في �لربيع ثالث مر�ت
عند نهاية بعد �لظهر

حين �متالأت �ل�سو�رع بالنا�س
كنت �أتوقف للحظات �أمام وجه

خيل �إلّي �أنني ر�أيته �سابقا
هذ� �لوجه �أي�سا!

ول �أ�سدق
باأن �لطبيعة قد نظرت �أحيانا
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من فوق كتف �لر�سام.

�قترب فجاأة
ر�أ�س �ل�سارع ب�سرعة

�لأفق �لذي يهرب منا د�ئما
توقف لأجلي.

و�أقول ود�عا
لأنا�سيد �لع�سافير �أمام �لنافذة

لعطر �لورود
ود�عا للعيون �لتي �أحببتها حتى �ليوم

و�لتي ر�فقتني طو�ل �أيامي
مثل �لنجوم

وكلما عدت �إلى ما�سّي
بد� لي

�نها كانت حقا
�سبب حياتي �لوحيد.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

�سف اأعمدة في كارل�في فاري

مذ �أن �سمعت
بكاءك على �لهاتف،

�أ�سبح من �ل�سعب علّي
ف �أن �أوؤمن بالحب �لذي ُو�سِ

باأنه خالد.

ل حب م�سابها في حياتنا.
هل ُوِجد في يوم ما؟

ربما.
ومع ذلك، ل ت�ستطيع دموعك �أبد�

�أن تعيد ل�سق ختم �لوعود �لباطلة �لذي تحطم.

يب�سق �لنبع في �لهو�ء
دفقات مياه

تعود لت�سقط، حارة، في �لحو�س
مثل ع�سفور جريح
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ذي جناحين محطمين.
�إنها بي�ساء �للون.

بالقرب من �لنبع،
يوما بعد يوم، ين�سج �سف �لأعمدة

مع مئات �لخطو�ت
مناخ �ل�ساعات �ل�سهو�ني.

طالما جدفت �سد �ل�سعر�ء
�لذين يغنون �لحب،

لغاية �أن  �ساهدت بين �لأعمدة
عينين مليئتين بال�سرر.

ذهبت للقاءهما،
لكنهما تجنباني،

وحين عدت �أدر�جي
�لتقيتهما مجدد�.

�أي تدليك حنون مار�سته قبلي
على هاتين �ل�سفتين �للذيذتين!

ومع ذلك، ليع�س هذ� �لحب
�لذي يدوم �أقل من �لثلج
�لذي يرفرف في ني�سان
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

حين تنطفئ �سعلة �لرغبة
وحين ي�سقط �لحب من جديد

�إلى درجة �لجليد.

وحدها �سعلة �لأعماق
ت�ستعل لالأبد

لتدفئ �إلى �لأبد
مياه �لينابيع �لمريرة.

�إم�سحي عينيك �إذ�
ول تبكي �أبد�.
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نبع ال�سليب

�أين رحلت �لأزمنة �ل�ساحكة
حيث �لورود كانت ل تز�ل تزهر،

    حيث كنا ل نز�ل نرق�س �لفال�س؟
فجاأة، �تخذ �لعالم �تجاها �آخر

لحقه كل ما كان يتعلق به.
وحده �سف �لأعمدة �لعتيق 

    �لذي �أهّم بالذهاب �إليه
ل يز�ل يتر�ءى بين �لأ�سجار.

�إنه �ل�سيف، حل �لم�ساء لتوه،
دخل �لقمر �إلى �أول �أحيائه

ومثل �إبرة حائك �سجاد،
يعلق

     هنا وهناك
ظالل عطرة بين �لأ�سجار.

مدينة �لمياه تخ�س �لعذر�ء مريم.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

ل ت�سعرو� بالغيرة.
بجميع �لأحو�ل، هذه �لز�وية، ز�وية من �لجنة 

تبت�سم �لعذر�ء للم�ستحرين
وحبيبات ورديتها)1(

لي�ست �سوى قطر�ت �لف�سة
�لتي تنبج�س من نبع �ل�سليب.

ربما كانت تحب �ل�سعر�ء.
على �لأقل، لم يلزم غوته، 

�سوى ثالث جرعات مياه كي ي�سفى.
لكن ل�سوء حظه

�سرعان ما وقع في �لغر�م.

ل �أريد �أن �أدعي باأن غر�ميات �ل�سعر�ء
وردية،

بدون �أن �أتحدث عن �لزو�ج.
لماذ� غوته
لم يبح لنا

بكلمة �لحب �لجبارة هذه
�لذ �أ�سر بها في �أذن �لآن�سة

�أولريك، �لحريرية، 

حين ��سطحبها بالعربة �إلى بحيرة �لبجع؟

)1( هي �لم�سبحة �لوردية.
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بعد فترة وجيزة،
مات �سعادة �لم�ست�سار و�لوزير

في فايمار.
�أما �أولريك، فبقيت مخل�سة لحبه

ل�سبع �سنو�ت �أخر.

بدوره، �لحب �لكبير، يخمد ذ�ت يوم.
رغم �أن ما من عا�سفة في �لعالم يمكن لها

�أن تقتلع، بدفعة و�حدة،
   �آثاره �لم�سيئة.

وما تبقى لي هذ� �ل�سمت �لحزين �لذي يرفرف فوقي
ككال�سمت �لذي يعقب موت �لنحل.

�أحيانا، يحدث لي �أن �أ�ستعيد �آثار حبيباتي
لقد �أ�سبحت عجوز�.

لو �أغلقت عينّي للحظة،
من يقل �إنني لن �أرى غوته مجدد�

�ساعد� �ل�ساللم
�إلى �لنبع �لعجائبي

�لذي يغني، كما في �لما�سي
في حو�سه.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

جئت لأتعلم:
من يجب �أن �أنادي في �لبد�ية،

�لحياة �أم �لموت،
و�أين يمكنني – و�إن كان ذلك للحظة – �أن �أ�سع

حزكة كاآبتي
حيث يمتزج فيها بع�س غبار �آمال باطلة.

�لغر�ميات �لتي عرفتها في حياتي
هد�أت �لآن.

   وحده �لحب �لأخير
ل يز�ل ُي�سقط على ر�أ�سي غبار طلعٍّ ذهبي

كغبار �لزنابق.
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ك�ن�سرت� باخ

لم �أنم مرة �إلى �ل�سحى،
ب�سبب مرور �لقاطر�ت �لتي كانت توقظني،

وغالبا ب�سبب �لقو�في �أي�سا.
كانت ت�سدني من �سعري خارج �ل�سرير،

تاأخني حتى �لكر�سي
وبالكاد �فتح عينّي

حتى تدفعني �إلى �لكتابة.

�أتم�سك بهذ� �للعاب �لناعم
على �سفتي �للحظة �ل�سهية،

لم �أفكر بخال�س روحي �لبائ�سة،
لكن، وبدل من �لغبطة �لأبدية،

كنت �أرغب بلحظة �ساطعة
للرغبة �ل�سر�بية.

�سدى كانت �لأجر��س تحملني،
كنت �أبقى مت�سبثا بالأر�س بعناد.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

كانت مليئة بالعطور
وبالأ�سر�ر �لمثيرة.

وحين، في �لليل، �أنظر فوق ر�أ�سي،
لم �أكن �أبحث عن �ل�سماء.

بل كنت �أخ�سى �لثقوب �ل�سود�ء،
من جهة �إلى �أخرى في �لف�ساء،

�لمثيرة للرعب �أكثر
من �لجحيم.

فجاأة �أ�سمع �سوت قيثارة.
كانت �أنغام كون�سرتو
لجان �سيب�ستيان باخ

كتبها للمزمار و�لقيثارة و�لأوتار.
من �أين تاأتي هذه �لمو�سيقى؟ �أجهل ذلك.

لكنها لي�ست من �لأر�س.

حتى و�إن لم �أ�سرب خمر�،
كنت �أترنح قليال

وتوجب علّي �أن �أم�سك
بظلي.
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Divertimento

    �إلى يان هانو�س

Allegro non tanto - 1

ها قد حل �لم�ساء، لكن ل ت�سعلي �لنور،
�أحب �لنظر �إلى عينيك

           في �لظالم.
�أخبريني �إذ�! كيف حال فيينا؟

�أما ز�لو� يبيعون في �ل�سوق
باقات �لخز�مى،

عطر �لحب هذ� �لذي ن�سيته
نهايات هذه �لألفية؟

كانت �أمي، لتطرد �لعث،
تعلقها في �لخز�نة.

�أما ز�لو� يرق�سون في فيينا بعد
�أما ز�لو� يهزون �لثريات �ل�سخمة؟
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

وكيف هّن �لن�ساء؟
و�سابات فيينا �لر�ئعات

�أما زلن يقربن �سفاههن من �ل�سفاه �لأخرى
بذ�ت �لحنان، بذ�ت �ل�سغف

كي يغرزن 
في �لقلب مبا�سرة 

�سوكة �لحب؟

ل �أخفيك، غالبا ما يحدث
هذ� عندنا

�أل ت�سدقيني
لقد ع�سته مرة

وخا�سة في �لقطار �لذي �قلني، ذ�ت ليلة
من بر�غ �إلى برلين.

قولي، ورجال فيينا؟ �أما ز�لو� يجهلون
�أين دفنو�، خائفين، ذلك �ليوم،

�أماديو�س
مالك �لمو�سيقى و�سط �لمالئكة

و�أول �لمرتلين
فوق �لدرجات �لتي تقود

�إلى عر�س �ل�سرمدي؟
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�أما ز�ل ذلك يزعجهم ولو قليال
�أمام باقي �لنا�س؟

ربما ل �أعرف.  -

�أما ز�لت �لحياة في فيينا
�أف�سل بقليل، من باقي مدن

�لأمبر�طورية �لقديمة
�أف�سل على �لأقل بابت�سامة، بابت�سامتين، بثالث؟

وفيينا �أما ز�لت مخملية
كما في �لما�سي؟

لم تعد كذلك.  -

Adagio - 2
قولي، �أتوؤمنين بالأحالم؟

كال، لم �أعد �وؤمن بها من زمن بعيد.  -
�أنا �أي�سا غادرت �أحالم يقظتي كلها

و�أ�سير على �لأر�س
    ومع ذلك!

�إذ�، مفتاح �أحالمك، ذ�كرتك �لمثيرة؟
م�سى زمن طويل منذ �أن فتحت هذ� �لكتاب  -
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

للمرة �لأخيرة.
طو�ل حياتي لم �أفز ب�سيء

�إل بالألم.
من دون �أن نح�سي �لدموع

     ومع ذلك!

ماذ� يقول �ل�سعر�ء؟
يكذبون فقط!  -

�أعرف �أحدهم
ل يحلم مطلقا

وينام نوما عميقا،
لكن، في �ل�سباح، حين ي�ستيقظ

وبينما ينتعل خفيه
كان يروي د�ئما حلما �ساحر�.

�أما �أنا، �أنام ب�سكل �سيء
   وحين �أغفو

�أجد نف�سي، فجاأة في �إطار غريب.
يخيفني ذلك �أحيانا

وفي �أف�سل �لحالت، �أجده كريها
ول مرة، في �لحلم، تنزهت

و�سط �لزهور.
   ومع ذلك!
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�أدين لليل
ببع�س �للحظات �لنادرة،
�إذ، بف�سل �سمته وعتمته

�ألتقي �لأمو�ت
كل �لذين �أحببتهم.

لح�سن �لحظ، تحدث
عندنا، �أي�سا، بع�س �لعجائب �أحيانا!

وحده �هلل يعرف، من �أين يعود �لأمو�ت �إلينا
حيث ل يفرقنا �لموت مرة �أخى

لكنهم، �سرعان ما يرحلون مجدد�
و�أي�سا، وحده �هلل، يعرف �أين.

�سدى �أناديهك.

ومن جديد، �لموت
بيننا.

Tempo di minuetto - 3
ومع ذلك، هذه �لليلة، حلمت

حلما جميال.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

ع على بابي ِرِ في عز نومي، ُقُ
بخفوت، بهدوء
لدرجة �أننا ظننا

�أن �لباب لي�س من خ�سب
بل من قطن �سامت.
ومع ذلك، ��ستيقظت

دخل �ل�سيف �إلى غرفتي.

�أتعرفين فيغارو؟ �أعر��سه؟
بالتاأكيد.  -

�سيروبان ح�سر �أي�سا!
تعرف بالتاأكيد �أن ّها �لدور

غنته �لفتيات فقط،
و�أن �لُملب�سات وجدن
�سعوبة د�ئمة، في �سد

نهود �ل�سابات
في �سترة رجل

كي ل يتكهن �أحد
بهذ� �لجمال.

لم يلحظ كونت �ألمافيفا �أي �سيء
�إل �أنني ر�أيت كل �سيء بمتعة كبيرة

و�إن خ�سيت �أحيانا
�أن تنحل �لرباطات
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بينما تغني �لمن�سدة
وت�سترد �أنفا�سها.

وجل�س �سيروبان، على كر�سيي، في منزلي
على و�سادة ��سفنجية

�أخف
    من فر��سة �سغيرة

على وردة من حرير.
غيمة من بارود

د�عبت �أنفي.

�أق�سم بذلك، هم�س لي،
وهو منحني على وجهي

ليكلمني ب�سوت خفي�س،
كي ل تقول �أي كلمة

مما �ساأ�سر لك به �لآن.

�أق�سمُت ب�سرعة
موقنا باأنني �ساأكون هذه �لمرة

ناكثا بوعدي.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

�لعالم باأ�سره يعتقد
باأنهم و�سعو� موز�ر

في مقبرة مت�سولي 
فيينا �لجماعية.

�أحبته فيينا.
لكنها �لحياة، من �أدخل مو�سيقاه

في قلب هذه �لمدينة،
من كان �سعيد� هنا

و�أ�سعد �أي�سا
يوم �ن �جتاز عتبة عائلية،

دفن هنا!

لح�سن �لحظ، عندنا
ل تز�ل تحدث بع�س �لعجائب �أحيانا.

لم يدفن في فيينا، هذ� �لطائ�س.
قبر موز�ر موجود هنا، في بر�غ،

في منحدر بيتر�ن.

�سبه غارق في �لرمال.
م�سى على ذلك عدة �سنو�ت!

يجهله �لجميع.
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وبدل من �سليب، تنت�سب
زهور برية فوق ر�أ�سه

وباقات بنف�سج فوق قبره.
و�لع�سب، حوله، مخ�سبا بالندى

�لذهبي.

Allegro con spirito - 4
كما �أن �آخر �لكلمات هربت مني للتو، 

فتحت حينئذ عينّي.
عدت و�أغم�ستهما ب�سرعة، �سغطت عليهما ب�سدة

كي ي�ستطيع �لحلم �أن ي�ستمر.
                     لكن �سدى.

لم ياأتي �سروبيم.

غد�ة �ليوم �لتالي، نه�ست باكر�
رك�ست حتى بيترين.

كانت �لع�سافير قد ��ستيقظت من زمن،
لتنهي �لكون�سيرتو
عند مجيء �لب�سر.

على �لمقاعد، في تلك �لأثناء، كان ندى �ل�سباح
ل يز�ل ِبكر�.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

قبر موت�سارت، وجدته بدون عناء،
ب�سبب �لبنف�سج.

هذه �لنقاط �لذهبية، كانت
زهور �لربيع �لحزينة.

باأ�سابعي، م�س�ست �لع�سب،
ر��سما �سلبانا ثالثة،

كما نفع في مدينتا
لتحية �لميت

لنقول له �سيئا.

وفهمت �أخير� لَم يحب �لع�ساق
       �لمجيء و�لجلو�س

على مقعد بالقرب من هنا،
ولَم، تزقزق �لع�سافير، حولهم،

ب�سعادة.

عند �أ�سفل �له�سبة، ت�ستيقظ �لمدينة.
لقد �أحبها موت�سارت.

مثل لوري �لجميلة �إلى جانب مات�سا،
              تمتد بر�غ بدورها

عند قدمي موت�سارتها.



87

مطر من بنف�سج

لزمني جرعة ثالثة،
�لجرعة �لأعمق،
كي �أغ�سل ل�ساني

من مر�رة �لدو�ء �لعديم �ل�سفقة؛
فيما بعد، �نت�سرت جرعة �لنبيذ

�لمطمئنة، مثل نور
في دمائي.

جبهتي في ر�حتّي، متكئا
�إلى مكتبي،

مذّكر� ذ�كرتي بالأذرع �لفاتنة
وب�سفاه �للو�تي

�لتقيتهن
خالل حياتي.

في لحظات مماثلة، �أقرر
باأن ل �أدع �أحد� يتنزعني �أو يجّرني 
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

خارج هذ� �لعالم �ل�سامت
و�لذي ل ينتمي �إل �إلّي.
ل �حد، ما عد� �لموت.

حين ي�سقط �لثلج خالل �لليل على بيترين،
يتاأمل، �سباحا، �ل�ساعر مات�سا

باقة من �لورود �لبي�ساء
�لمحاطة بحجاب �سهو�ني.

له، هذ� �لليلك �لمعدني �لذي يم�سكه في يده،
لكن هذه �لورود فهي لمع�سوقتي.

لوري �أيتها �لم�سكينة.

�أمامنا �أي�سا، كان �لزمن �لكثيف ي�ستعل
يفوح منه دخان �أ�سود.

تنت�سر �لعتمة وتدمدم �لحياة
مثل قطار د�خل �لنفق.

ت�سدح �لعنادل، ترعد �لحروب،
وفي �ل�ستاء، تثلج.

ومع ذلك، فالرغبة بدون نهاية.
يحدث لي �أحيانا بعد �أن �أنظر

�إلى ورود �لثلج �لبي�ساء
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�لعائدة للعيون �لتي ُع�سقت بكثرة
لل�سفاه �لناعمة جد�.

وفجاأة، تذبل �لورود ب�سرعة، بدورها
تترك دموعها تن�ساب �إلى �لأر�س.

متم�سكا بعار�سة مكتبي،
�أقاوم �لموت

مثل �لم�سافرين فوق ج�سر "�لتيتانيك"
�لمتعلقين بحر��س

�لباخرة �لتي كانت تختفي في �لأمو�ج.

وكما في حلم، من وقت �إلى �آخر، ل زلت �أ�سمع بعد
مطر� من بنف�سج.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

اأربعاء الرماد

من ر�أى مقبرتنا على �سفح �له�سبة
يعود مطمئنا.

تتاخم حديقة �لدير
�لتي �أحبها �ل�ساعر زيير �أكثر من �أّي �سيء �آخر

حيث توقف �لزمن عندها.

منذ زمن طويل، فاجاأت في �لمقبرة
�سرب نحل.

كان معلقا على يد �لمالك �ليمنى �لمرتفعة
م�سير� باإ�سبعه �إلى �ل�سماء.
كان �ل�سرب يدمدم بهدوء

مثل �لر�سام فر�نتيت�سيك تي�سي
�لذي كان يعزف، �أحيانا،

على م�سط �أمام كاأ�س نبيذ،
من دون �أن يزعجه �سيء.
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لكن ما هذه �لرق�سة �لجنائزية؟
ما هذ� �لرعب؟

لدّي هناك بع�س �لأ�سدقاء
بينهم فر�نتيت�سيك تي�سي.

منذ �سنو�ت، ي�سير رقا�س �ساعة قديم
�إلّي بالوقت

و�أنا �أنظر �إلى �لور�ء، �إلى �لزمن �لذي �ن�ساب
من حياتي

�لتي تم�سي ب�سرعة ب�سورة مّدوخة.
عند كل دقة، تفلت نحيبا.

مع ذلك، هذ� �ليوم �لذي ي�سبق �لربيع
وب�سليبه �لرمادي �ل�سغير،

يذكرنا كل �سنة بنهاية كل �لأ�سياء
�لحزينة

بالود�ع �لكئيب لكل �سيء.

�سدفة تقريبا، فتحت في منزلي
خز�نة ثيابي. 

لدي فيها �لعديد من �لألب�سة.
وبما �أنني لم �أكن متاأنقا يوما،

ثمة طقم ل يز�ل جديد� عّلق هناك منذ زمن طويل.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

م�سنوع من جوخ �إنكليزي جميل، 
بلون �لبهار و�لملح،

لكنني لم �أكن لب�سته بعد.

ربما علّي �أن �أمد يدي
�إلى هذه �لأكمام �لفارغة،

�لمليئة بعرفان �لجميل
لأهزها بحنان، و�أقول لها ود�عا.

كم لدّي من ربطات �لعنق �لمتنوعة �لأنو�ع!
تر�سلها لي �ل�سيدة مارتا هودغكي�س 

منذ عدة �سنين، من لندن.
م�سنوعة كلها من �لبولي�ستر �لناعم

ومن �ألو�ن �لبا�ستيل.

كدت �أن�سى �سيئا.
منذ بع�س �لوقت، �أحمل في ر�أ�سي

بع�س �لق�سائد �لحنونة
�لتي تتحدث عن فتيات �سابات، عن �سنونو�ت، عن �أزهار

�لحب �لعذب.

في حياتنا، ثمة �لقليل من �لأ�سياء
�لتي ت�ستحق �أن نغنيها.
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هذه �لأغنيات، لن �أكتبها مطلقا؛
حانت �للحظة،
�ساأحملها معي.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

مع اإكليل من �ِسعر

طيلة حياتي، �أحببت
�لحب �لأر�سي.

ذ�ك ذو �لأيدي �للجوجة 
وذو عطر �لجلد �لحارق،

حبُّ ذو زهور حمر�ء
عر. معقودة بحرية في �ل�سَ

�أيتها �ل�سماء، �سامحيني،
لم �أ�ستطع �لرتفاع �أكثر من ذلك.

�ساعر �لخاتم �لختمي
�سيبجل، بدوره، �لن�ساء

حتى �أنفا�سه �لأخيرة.
لكن، لو �ساألته

من يحب �أكثر،
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لأجاب بالتاأكيد، بدون تردد:
لغتي �لأم.

كان يتحدث معها بعاطفة
مثلما نتحدث مع �لن�ساء،

يعرف �أدق تفا�سيلها.
ق�سوتها، هدووؤها �لعذب

حين تبد�أ بالغناء،
حنانها،

حين تمت�سها �أفو�ه �لذين
نتذكرهم بحب،

لكن �أي�سا، �للحظة �لتي تتر�ءى لنا فيها عارية،
مثل �إلهة

على ر�أ�سها �إكليل من ق�سيدة فر�سيكلي،
و�إن لم ترتع�س، لم ت�سمت

ل�سماعها
ف�سترتكب �لخطيئة!

كم من خطيئة مماثلة هناك في هذ� �لعالم
ل ننتبه لها!

ذ�ت يوم غ�سقي
حيث بد�أت بقجة �ل�سماء �لرمادية بالتمزق
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

وحيث نجوم �ل�ستاء �أ�سبحت قريبة من �أعيننا،
و�سع �ل�ساعر، �لذي كان ي�ستعد لتناول وجبة

�لم�ساء، قطعة �لخبز �لكبيرة على �لطاولة،
وق�سرتها �لبي�ساء نحو �لأعلى.

يا رب، لكانت �أمي همهمت،
لو ر�أت �لخبز بالمقلوب.

�سيحدث �أمر �سيئ.
ولأد�رت �لخبز �لمقلوب ب�سرعة

ولباركته بر�سم �سارة �ل�سليب.

بعد وقت ق�سير، يموت �ل�ساعر؛
ت�سدمه �سيارة، ينقلب على �لبالط �لرطب

بين خطوط �سكة �لتر�مو�ي.
�إذ، وحدها ري�سة ع�سفور
تقع بهدوء على �لأر�س،

حتى �أنها ترق�س.
يموت موتا ماأ�ساويا مثل �إميل فيرهارين.

برغم �أن كاتب بهاء متعدد
لم يكن يوما

�ساعر �لمف�سل. 
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تحية اإلى فالديمير ه�الن

ثمة لحظات، نفكر فيها،
باأننا نح�سد �لأمو�ت،

كما لو �أن ل وجودهم �لأبدي
لم يكن �سوى لحظة ر�حة
في �سالم عذب ل �ألم فيه،

في ز�وية هادئة و�سط �لزهور �لتي تذبل...

ومع ذلك، �رتجاج متعة �سغير،
مهما كان، يكفي

ليجعلنا نعود طو�عية
�إلى �أحز�ننا �ليومية.

ع�ست �أكثر من جميع
�سعر�ء جيلي...

كانو� كلهم �أ�سدقائي.
فالديمير هولن كان �آخر �لر�حلين
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

فكيف ل �أ�سعر بالكرب،
�أنا وحيد.

جيري وولكر رحل �أول،
كان �سابا وم�ستعجال.

�آه من هذه �لقبل �لم�سوؤومة
على �ل�سفاه �لحارة

ل�سابات م�سابات بال�سل في �لم�سح
على �ساطئ �لبحر!

بعد عدة �سنو�ت، رحل يندريت�س هوري�سي.
كان �أكبرنا.

كان ينظم �سعره في مقهى ممتلئ
على طاولة �سغيرة م�ستديرة،

مثل جندي يكتب، بعد �لمعركة، ر�سائل �إلى حبيبته
على طبل مقلوب.

يو�سف هور� �لوحيد بيننا
من كان يخاطب ف. �إك�س. �سالد� باألفة.

�أدخلو� �إذ� �إلى ب�ستانه
لحظة تغطي �لزهور �لأ�سجار!

�إنها موؤثرة، وفي �أ�سعة �ل�سم�س، يفوح منها
عطر لوز مّر.

فر�نت�سيك هال�س، بدوره، لم يودعنا،
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هذ� �لرفيق �لغالي.
كان يرغب في �أن تنعب
ق�سائده في �آذ�ن �لنا�س،

لكن، �أحيانا، ل يتمالك نف�سه
ويبد�أ بالغناء.

ق�سطنطين بيبل غادرنا
بحركة مفاجئة.

ربما �سقم من حنان
�ل�سابات �لجاويات)1(

�للو�تي ي�سبهن �لزهور �لمتفتحة
وي�سرن ب�سمت على �أطر�ف �أ�سابعهن.

فيتزلف نيتزفال كان يجدف �سد �لموت
فانتقم منه.

حين مات فجاأة في عيد �لف�سح)2(

مثلما تكهن هو بذلك،
�نق�سف غ�سن كبير من

�سجرة �ل�سعر.

)1( من �سكان جاوة.

)2( هو �أي�سا يوم قيامة �ل�سيد �لم�سيح من �لموت.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

فر�نت�سيك هروبان لم يكن يفكر
بالموت �أبد�.

بد�ية، لم �أكن �أعرف �أين يجد
�أبيات �أغانيه �ل�سعبية،

بينما لم يكن يفعل �سيئا، �سوى �ل�ستماع
�إلى �لمياه �ل�ساحكة ل�سّد فوق نهر �سا�سافا.

فالديمير هولن تاأخر في �لرحيل.
غالبا ما كان �لهاتف ي�سقط من يدي.

في هذه �لمطيرة �لملعونة �لتي هي بوهيميا
كان يرمي ق�سائده بازدر�ء

كما لو �أنها قطع لحم د�مية
لكن �لع�سافير ت�سعر بالخوف.

طلب منه �لموت �أن يكون متو��سعا
لكنه لم يعرف �لهو�ن

وحتى �للحظات �لأخيرة
�سارع ب�سر�وة.

�لمالك �لذي كان يم�سك بذر�عيه،
حين خارت قو�ه

جل�س على حافة �سريره
وبكى.
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براغ في ل�حة ثالثية

�إلى رودولف هافل

1 - دو�ر �لربيع

�لقبعة في يدي، �أ�سير
في �سو�رع بر�غ

و�ألم�س حجارتها.
�أحجار خ�سنة

لكن، عليها، و�سع
�ل�ساعر قبالته.

طيلة حياتي، �أحببت بر�غ،
مثلما �أحبها جميع 

�سعر�ئنا.
ربما، لأني �أحببتها كثير�
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

كنت تع�سا في غالب �لأحيان.

مر�ت كثيرة، حرمتني �لنوم.
كنت �أتوه في زو�ياها �لمعتمة

مد�عبا عتمة لياليها
�ل�ساحرة، �لحريرية.

يفوح منها عطر �سعر �مر�أة
ور�ئحة �ل�سرنجة)1( �لناعمة 

نحن في عام 1981
كم مرت حياتي ب�سرعة!

على �أ�سعاري،
�لتي طالما �أحببت �أن �أكتبها عن هذه �لمدينة

�ساأ�سيف بع�س �لمقاطع بعد.

لكني لن �أمزقها �أبد�،
مثلما كنت �أفعل �أحيانا

بب�ساطة كي �أموت
و�لحناجر متعط�سة للميازيب

�لمعلقة على كورني�س �لكاتدر�ئية.
�ستحين �ساعتي عما قريب.

)1( جن�س نبات.
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تاأخر �لوقت!
�إنها �أبياتي �لأخيرة.

2 -  بر�غ في حلم
لم �أعد �أذكر في �أي عام كان ذلك

تركت باري�س ور�ء ظهري
في �أي حال، كانت ملعونة �أكثر من مرة –   -

�أحكمت حز�م حقيبتي
و�أ�سرعت بالعودة �إلى دياري.

فجاأة، �سعرت برغبة في روؤية بر�غ مجدد�
لأبقى فيها حتى موتي.

بر�غ تبت�سم لي
و�أرتع�س

مثل عا�سق، وبعد �أن يرى ع�سيقته،
ينتظر بفارغ �ل�سبر لحظة معانقتها

على ج�سر نوفوتني،
مر�أى �ل�سد �لقديم ي�سيبني بالدو�ر.

�أ�سمع �سجيجه �لمكتوم
مثل �أغنية حب.

لم يكتبها موت�سارت،
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

لي�ست على لئحة كو�سيل،
�لمياه من �ألفها

حين بللت �سو�طئ هذه �لبالد.

�لليل �سالل نجوم
ينهمر على �لمدينة.

لكن �سخ�سا من فوق كتفي
�أمر، بلهجة محتقرة، ل �أعرف من:

�أعطوه عود�
وليحاول �أن يغني!

كانت �لأعو�م مظلمة وقا�سية
لكن خلف �لعاديات �ليومية

تتالألأ �لحيو�ت �لكبرى.
ي�ستعل لهيبها في �لأعلى وينطفئ

و�سط �لنظر�ت �لباكية.

فيما بعد، كنت �أتنزه مع �أمو�ت
فوق ج�سر �سارل،

�إلى جزيرة كامبا �ل�سامتة
�إلى عجالت �لطاحونة على �سيرتوفكا.

تدور د�ئما على فر�غ
وتطحن �سمت �لموت.
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فالديمير هولن هو من علمني
بعد و�سعه في قلب �لأر�س

�لكثير مما �أعرفه عن �لموت.
كان يعي�س على بع�س خطو�ت من هنا

ويعرف ذلك كله جيد�.
�لموت في كل مكان.

تهرب حياتي ب�سكل �أ�سرع
من �أثير زجاجة مه�سمة

طائر. ما �لعمل!
مكتئب مثل �لعديد

من �لم�سنين
وفي �لليل، غالبا ما توؤرقني

�لأحالم �لكئيبة.

باأ�سكالها �لمده�سة
وباألو�نها �لمبهمة

تركي �لمدينة نف�سها �أمامي فجاأة،
بحزن وقتامة،

محاطة بفكّي �لمدن،
تظهر �أ�سنانا متعددة،

تنت�سب من و�سطها �أ�سر��س
�لأبر�ج �لمهددة.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

هذه �لليلة �ساأحلم
باأنها حا�سرت بر�غ من جميع �لجهات

وبد�أت �لتقدم �إلى قلبها.
تريد �لتهام حائط �لجوع

و�أ�سجار �لبلوط �لمنت�سبة على طول �لطريق،
و�أن تع�س �لع�سب �لريان

وكل �أحو��س �لزهور.

لالآ�سف، �ستختفي كل هذه �لدروب �لمحبة
�لتي كان يتنزه عليها �لع�ساق
وهو يهم�سون في هذيانهم.

ثمة غيوم من غبار رمادي غطت
�لخ�سرة �لندية

وزهور �لمغنولية �لتي في كامل تبرعمها
تهمهم بهدوء.

لكن حين يبد�أون �سريعا 
باإز�لة وتدمير

مق�سورة بيترين �لقديمة
�سديقة غر�مياتي

ف�ساأغلق عينّي ب�سدة.
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من �لأف�سل �أن ل �أفتحهما مجدد�!
حين يزحف �ل�سارع �لأول

�إلى قبر �سميتانا
في مقبرة في�سر�د،

�ستطير �لديكة، �سارخة من �لألم
لت�سقط في �لأجمات

�لمحاذية للنهر.

�سي�ستيقظ �لنائم نا�سيا كل �لأحالم
ما عد� هذ�.

�سدى �سترن �سافر�ت �لنذ�ر،
�سدى �سي�ستعل �لفجر

وينت�سر في �ل�سماء
كبحيرة دماء متجمعة

في مكان �لحادث.

في نهاية �لأمر، �ساألحظ �أي�سا
�لأ�سماك �لنافقة �لعائمة على �لبحيرة

و�لمياه �ل�سود�ء
كما لو �أنها �ساعة �لقيامة.

3 - على ج�سر نوفوتني
حدث هذ� منذ مئة عام،
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

�أو بالكاد بعد ذلك ب�سنو�ت قليلة
حين وطاأته للمرة �لأولى.

بد� كظهور �إلهي!
للحظة، توقفت عن �لتنف�س.

ومذ ذ�ك تفوح �ل�سفة بالأكا�سيا.

ل�سن وحدهن �لممثالت �لفاتنات،
�أنا �أي�سا �أ�سعر ب�سعوبة �أن �أ�سيخ.

ترعبني ��ستقاللية �ل�سيخوخة،
�أخ�سى �لود�ع.

�أعرف
لي�ست �لحياة �إل ود�ع م�ستمر.

ل تعرف �لع�سافير هذ� �لإح�سا�س،
تغني ما يطيب لها

على �أي غ�سن
وت�سعر بال�سعادة.

مزين بد�نتيال ز�هية من �لزبد
ل يتوقف �ل�سد عن �لغليان

تاركا �لأمو�ج تن�ساب و�حدة بعد �لأخرى
مثل بكر�ت فيلم

ل يروي �سوى ق�س�س �لحب



109

�أي بدون نهاية.

ذ�ت مرة، بعد �أن �أظهره �لبرق
ولد جمال ج�سد �لمر�أة

من �لزبد �لحريري.
قررت �أن �أكون �ساعر �لن�ساء �لت�سيكيات.

كنت �أجدل في �سعورهن  من �َسعر
هالة �لأنوثة

و�أختنق من �لمتعة.
�أغطي بالقبل �أقد�مهن.

طيلة حياتي
ع�ست بف�سل �أ�سطورة �لحب هذه.

غير �أن، كومة من جليد محطم رحومة
�سبيهة بمزق حجاب متكدر،

تجتاز كا�سحة جلود �لج�سر
لتهدهدها �لمياه

ولتبتعد تحت �أ�سلعه �لثقيلة

برغم ذلك، لغاية هذ� �ليوم،
�ألتهم بر�غ بعينّي.

وحين �أعود �إلى منزلي
ل �أنجح في �أن �أقرر فتح بابي
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

من �ل�سعب علّي �أن �أنزع نف�سي
من هذه �ل�سقوف �لم�سودة بالدخان.

�ألتهم �سباب �لم�سانع �لخانق
و�أفكر بجنائن بر�غ.

هي ذ�ت نبل
وتبدو �أكثر جمال

عندما ل ن�ستطيع تاأملها
�إل من �لخارج، خلل �ل�سياج.

�ليوم، في هذه �ل�ساعة بالذ�ت 
�أتعلق تحت �ل�سد بدر�بزين �لج�سر

ما�سكا �إياه بر�حتي بثبات
�إلى �أن �أتاألم.

كما لو با�ستطاعتي �أن �أعبر بمعدنه �لبارد
عن دمعة حارة.
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نظرة من على ج�سر ت�سارلز

لم تعد تمطر �أبد� منذ فترة ل باأ�س بها.
في كني�سة �لحج �لمور�فية هذه،

حيث �ختباأت من �لعا�سفة
كانو� يغنون ن�سيد� مريميا 

�أبقاني هناك.
غالبا ما ��ستمعت �إليه في منزلي.

كان �لكاهن قد قرف�س على درجات
ومن ثم غادر �لمذبح،

�أطلق �لأرغن نحيبه �لأخير، ومن ثم �سكت،
بيد �أن جمع �لحجيج لم يتحرك.

بعد عدة دقائق
نه�س �لجمع �لمنحني

�لذي ما ز�ل ين�سد، ��ستد�ر
و��ستد�ر قافال باتجاه باب �لخروج.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

لم �أعد مطلقا �إلى ذ�ك �لمكان،
لم �أتوقف ثانية تحت �أغ�سان �لزيزفون

حيث، وتحت طنين �لنحل،
كانت تخفق ر�يات بي�ساء.

د�ئما كنت �أ�ستاق بر�غ،
حتى و�إن لم �أغب �إل قليال

عن هذه �لجدر�ن.
يوما بعد يوم، �أتامل بامتنان

ق�سر بر�غ،
   وكاتدر�ئيتها،

بدون �أن �أ�ستطيع نزع عينّي
عن هذه �للوحة.

   �إنها لي
و�أعتقد �أي�سا �أنها عجائبية.

على �لأقل، حددت م�سيري.
حين يحل �لم�ساء

   تحت نو�فذ بر�غ،
بنجومه في �لظل �ل�سفاف

�أ�سمع �سوت �لمدينة �لعتيق
مع �ل�سعر في �لوقت عينه.

�إن غاب هذ� �ل�سوت، �ساأكون �أبكما
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مثل ع�سفور
يدعي كيوي.

ثمة �أيام يبدو فيها �لق�سر و�لكاتدر�ئية 
ذ�ت قتامة نبيلة

كما لو �أنهما بنيا
بحجارة مغمة

جلبت من �لقمر.

غير �أن، فيما بعد، زينت �أبر�ج بر�غ
باأنو�ر م�سعة، باأزهار،

بزينة ناعمة �أي�سا
ن�سج فيها �لحب �أي�سا.

خطو�تي غير �لم�سوؤولة في �ل�سارع،
مغامر�تي �لأنيقة

غر�مياتي وما تبقى
كل ذلك غمر بالرماد �لخفيف

حين ��ستهلك �لزمن نف�سه.

على بعد خطو�ت من �لطريق �لملكي
ثمة ز�وية معتمة

حيث �لعاهر�ت ب�سعرهن �لم�سعث
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

يظهرن للمارين،
ينهمكن، �إلى حجرهن �لميت، في جلب 

�سبان عديمي �لخبرة
مثلي �أنا.

�ليوم، كل �سيء يبدو �سامتا.
وحدها "�أنتينات" �لتلفزيونات

�أعلى �ل�سطوح
ل تز�ل تتردد �إلى تلك �لأماكن.

غير �أن، ما �أن �أطاأ بقدمي على بالط
ج�سر ت�سارلز

حتى �أعاود �لتفكير بالن�ساك
في كني�سة �لحجيج هذه.

�أي �سعادة
   في �لم�سي فوق هذ� �لج�سر!

حتى و�إن حجبت دموعي �سورته
في �أغلب �لأحيان.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.
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ت�سيكيا  �سعر�ء  �أكبر   )1836  –  1810( هاينك  كاريل  مات�سا، 
�لرومن�سيين. كتب �لق�سة �أي�سا.

مارينكا )ماريا �ستيكوفا( حبيبة مات�سا �لأولى.  

وم�سرحي.  وناثر  �ساعر   )1958  –  1900( فيت�سالف،  نيتزفال، 
�أحد  �لت�سيكية.  �للغة  �إلى  �لفرن�سيين  �ل�سعر�ء  من  �لعديد  ترجم 

موؤ�س�سي جماعة  "ديفيت�سيل" �ل�سعرية.

 ،)1975  –  1886( باليفيت�س  يو�سف   – �لختمي  �لخاتم  �ساعر 
�إلى �لفرن�سية، عمل  �إلى �لت�سكية و�سيفيرت  �ساعر ومترجم فاليري 
في �لحقل �لدبلوما�سي حتى �لثالثينيات في باري�س وجنيف، �سجن 

في �لخم�سينيات.
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 .)1230  - )1165؟  بوهيميا  ملك   – �لأول  �وتاكار  بريمي�سيل 
�أ�س�ست �بنته، �لقدي�سة �أني�س – �لبوهيمية دير� في بر�غ.

�ساعر   ،)1820  –  1769(  – يارو�سالف  �أنطونان  بو�سماجر، 
ومنّظر علم �لعرو�س �لت�سيكي، كان نحويا �ي�سا. ترجم مونت�سكيو 

�إلى �لت�سيكية.

�سميتانا، بيدريخ – )1824 - 1884(، موؤلف مو�سيقي و�سيمفوني.

�سالد�، فر�نت�سيك كز�فر – )1867 – 1937( �أحد �لنقاد �لأدبيين 
�لأ�سا�سيين في ت�سيكيا خالل �لع�سرينيات و�لثالثينيات.

تي�سي، فر�نت�سيك – ر�سام وفنان ت�سكيلي، كان �سديق �سيفيرت.

كانت  ر�سامة   ،)1980  –  1902 �سيرمينوفا،  )ماري   – تو�يان 
بين  باري�س  في  عا�ست  �لت�سيك.  �ل�سرياليين  جماعة  في  ع�سوة 

1925 و1929 ومن 1947 حتى رحيلها.

�أولريك فون ليفيتزوف، من �أو�خر �لن�ساء �لتي وقع غوته في غر�مهن.

�ساعر   ،)  1912  –  1853 فريد�  )�إميل  يارو�سالف  فر�سليكي، 
�للغة  �إلى  �لفرن�سيين  �لكتاب  من  �لعديد  ومترجم  وناثر  وم�سرحي 
�لقرن  نهاية  في  ت�سيكيا  �سعر�ء  �أهم  و�أحد  �أدبي،  ناقد  �لت�سيكية، 

�لتا�سع ع�سر.



118

* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

فولكر، جيري- )1900 – 1924( �أكبر �ساعر ت�سيكي بروليتاري 
على �لطالق.

�أحد  وم�سرحي،  وناثر  �ساعر   )1901  –  1841( يوليو�س  زيير، 
�ل�سخ�سيات �لأدبية �لمهمة على �ل�ساحة �لثقافية �لت�سيكية في نهاية 

�لقرن �لتا�سع ع�سر.

بزوفكا – مطعم �سعبي، لم يعد له �ثر في �لع�سر �لر�هن، كان يقع في 
حي جيجكوف في بر�غ.

بين  يف�سل  بر�غ،  في  فالتافا،  نهر  على  مائي  ذر�ع   – ت�سيرتوفكا 
كامبا وحي مال �ستر�نا.

دولني – قرية بالقرب من كر�لوبي.

�لو�سيط.  �لقرن  منذ  بر�غ،  جنوب  فحم  مناجم  مدينة   – جيلوفي 
�ختفت مناجمها �ليوم.

جيزيرة – نهر �سغير في �سمال بوهيميا.

كامبا – جزيرة على نهر فالتفا، و�سط بر�غ 

كارلوفي فالي – مدينة مائية في بوهيميا �لغربية.

كالدنو – مدينة مناجم و�سناعات غرب بر�غ
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ر�أ�س  م�سقط  �لإلب،  نهر  على  �سغيرة  �سناعية  مدينة   – كر�لوبي 
و�لدة �سيفيرت.

�لجبل �لأبي�س – ه�سبة بالقرب من بر�غ، ت�سكل �ليوم �أحد �أحياء 
�لعا�سمة. في خريف �لعام 1620، د�رت فيها �لمعركة �لفا�سلة بين 
بروت�ستانت بوهيميا وكاثوليك "�لأمبر�طورية �لألمانية �لمقد�سة". 
تحت  بوهيميا  مملكة  ف�سقطت  هزيمة  �سر  �لبروت�ستانت  �نهزم 

�سيطرة �آل ها�سبورغ في �لنم�سا لمدة 300 عام. 

عا�سمتها  �لقديمة.  بوهيميا  مملكة  من  �ل�سرقي  �لجزء   – مور�فيا 
برنو.

جد�ر �لجوع – �لتح�سينات �لتي �أقيمت في �لقرن �لر�بع ع�سر فوق 
ه�سبة بيترين.

نيالهوزيفيز- مدينة �سغيرة بالقرب من كر�لوبي.

ج�سر نوفوتني – ج�سر ي�سل �ل�سفة �ليمنى من نهر فالتافا بطو�حين 
�لمدينة �لقديمة.

بيترين – ه�سبة مليئة بالأ�سجار بالقرب من ق�سر بر�غ.

�لأمبر�طور  بناه  �لفالتافا  نهر  على  غوطي  ج�سر   – ت�سارلز  ج�سر 
�سارل �لر�بع في منت�سف �لقرن �لر�بع ع�سر.
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* يهز�أ من ��سم �أولي�س.

ج�سر بالكي – �أحد �لج�سور على نهر فالتافا

�ستفاني�س – جزيرة في نهر فالتافا في بر�غ

نبع �ل�سليب – نبع ماء في ماريان�سكي لزني )مارينباد(، مدينة مائية 
في بوهيميا.

في  لي�سب  �ل�سمال  �إلى  �لجنوب  من  بوهيميا  يجتاز  نهر   – فالتفا 
�لإلب �سمال بر�غ

�لدرب �لملكي – �لدرب �لذي كانت �لمو�كب ت�سير عليه خالل 
تتويج ملوك بوهيميا.

في�سيهر�د – �سخرة �سخمة على �ل�سفة �ليمنى لنهر �لفالتفا حيث 
�أقيم �أول منزل لأمر�ء بوهيميا.

جيجكوف – حي �سعبي في بر�غ �أم�سى فيه �سيفيرت طفولته.

�سوكول – جمعية ريا�سية ووطنية ت�سيكية.
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