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صدر حديثا

كيف

وفاة

"امرأة بمظلة وشاعر بقبعة"

مؤسس فرقة "شكسبير الملكية"

�صدرت لل�شاعر ال�سوري دلدار فلمز جمموعته ال�شعرية الثانية «امر�أة مبظلة و�شاعر
بقبعة» عن دار الرائدية – الريا�ض  .2017تقع املجموعة يف � 60صفحة من القطع
املتو�سط ،وقد �صمم الغالف ال�شاعر نف�سه .تت�ضمن املجموعة �سبع ق�صائد متفاوتة،
يف الطول وال�شكل الفني ،وهي جميعها تدور يف عامل احلب ،رمبا كانعكا�س حلالة
احلرب التي مير بها بلده و�إن�سانه .و�صدرت من قبل لل�شاعر جمموعة بعنوان «عا�ش
باكراً» يف دم�شق  ،2003كما �صدر له يف العام  2011كتاب له يف الت�شكيل بعنوان
«تاريخ الر�سم»� ،إ�ضافة �إىل كتاب بعنوان «�أمهات �سوريا» بامل�شاركة مع �آخرين.
وال�شاعر فلمز هو ر�سام ت�شكيلي �أي�ض ًا� ،أقام الكثري من املعار�ض الفنية يف كربيات
�صاالت العر�ض داخل وطنه وخارجه.

تويف املخرج امل�رسحي الربيطاين ،بيرت هول ،م�ؤ�س�س فرقة "�شك�سبري
امللكية" ،عن عمر  86عاما .وقال امل�رسح يف بيان� ،إن هول تويف يف
م�ست�شفى "يونيفر�سيتي كولدج" يف لندن و�سط �أ�رسته .و�أ�ضاف "كان بيرت
هول خمرجا م�رسحيا عامليا ومدير فرقة م�رسحية .وكان ت�أثريه على احلركة
امل�رسحية يف بريطانيا يف القرن الع�رشين ال ي�ضاهى" .وامتدت م�سرية هول
املهنية لأكرث من ن�صف قرن .و�أ�س�س عام  1960وهو بعمر  29عاما فرقة
�شك�سبري امللكية وا�ستمر يقودها حتى  .1968ومت تعيني هول مديرا للم�رسح
الوطني عام  .1973كما كان مدير �أوبرا معروفا على م�ستوى العامل وعمل يف
الكثري من �أهم دور الأوبرا قبل �أن ت�شخ�ص �إ�صابته مبر�ض اخلرف عام .2011

ثقافة

أفكار مقموعة

نكتب الجملة األولى؟
ح�سن مدن  :ما الذى يجعل القارئ بعدما يفرغ من قراءة كتابة لكاتب ما� ،أن
يقول� :أنها كتابة عادية ،وما الذى يجعله يقول �إزاء كتابة اخرى �إنها كتابة
خمتلفة ،وما هو ال�شئ الذى ي�ضاف �إىل الكتابة فيجعل منها كذلك ،ويغيب
عنها فت�صبح كتابة عادية؟ �إن الأمر يت�صل مبا ندعوه روح الكتابة ،وال نظنها
مف�صولة عن روح الكاتب املبثوثة يف كتابته ،ين�صحنا نيت�شه بالتايل“ :عندما
نقر�أ لكاتب يت�سم �أ�سلوبه بالإقت�ضاب اخلاطف وبالهدوء والن�ضج �أن نتوقف
�أمامه مليا �أن نقيم عيدا طويال و�سط ال�صحراء ،ذلك �أن حبورا مماثال لهذا الذي
يبعثه هذا الكاتب يف نفو�سنا لن يقع لفرتة طويلة”� .إن ا�صعب ما يف امر الكتابة
هو و�ضع �أو �صياغة اجلملة الأوىل،

ح�سن مدن  :لفتت نظري – احلديث للم�ؤلف – يف مقالة كتبتها �سيدة
اجنبية ،تو�صيفها للخرب�شة ب�أنها عملية �أقل وعيا من الكتابة وتنزع
نتائجها لأن تكون اكرث تنوعا وفردية ،وتن�سب الكاتبة الحد علماء النف�س
قوله �إن الأ�شخا�ص الذين “يخرب�شون” هم يف كثري من احلاالت �أولئك الذين
يرتاحون كثريا للقلم والورق ،و�أنه ميكن النظر �إىل اخلرب�شة بو�صفها ن�شاطا
ابداعيا �آتيا من اجلانب الأمين من الدماغ ويف مو�ضع �آخر ت�شري �إىل وجود
�أدلة على �أن اخلرب�شة ميكنها حترير الدماغ ليتفرغ للن�شاط الذهني و�أنها
– اخلرب�شة – �شكل ب�رصي من �أحالم اليقظة �إىل ذلك هناك من ينظر �إىل
اخلرب�شات بو�صفها مفتاحا يقدم تلميحات عن �شخ�صية الإن�سان.

مثقفون عراقيون :الشتاء يرتبط بالسرد ..والصيف بالقراءات المفتوحة

اقتباس

العنف �آخر خيار يف املناف�سة.

المسودات

�إ�سحاق عظيموف

قراءة في كتاب
يف «م�ستودع الطفولة» التي نقلها جنيب مبارك
�إىل العربية  ،يحكي الروائي الفرن�سي احلائز «نوبل
للآداب» ق�صة كاتب يرحتل عن مدينته باري�س من
دون �أ�سف ،لأ�سباب رجراجة يذكرها عرب تلميح
غام�ض.
يف تداخل الذكريات واختالطها يف ر�أ�س الكاتب،
ُي ّ
�سطر لنا الروائي الفرن�سي باتريك موديانو روايته
«م�ستودع الطفولة» ( )1989التي �صدرت ترجمتها
العربية («من�شورات �ضفاف»« ،ذات ال�سال�سل»،
«من�شورات االختالف») �أخرياً بتوقيع جنيب مبارك
الذي قارب روح ال�رسد الهاذي ،وهي�أ لأجله املفردات
القريبة من روحه.
موديانو املعروف بولعه بكتابة التفا�صيل ،من دون
مراعاة ترتيبها الزمني ،حر�ص يف «م�ستودع الطفولة»
على ت�ضمني هذه التفا�صيل روايته كلها ،ف�أتت ك�أنها
جمموعة تفا�صيل ،على القارئ وحد ُه ،ر ّدها اىل �أ�صل
ال�رسد لت�ستقيم القراءة ،وبالتايل الرواية.
يف مقاربتنا هنا ،نرى موديانو فارداً الأولوية
للمح�سو�س على ح�ساب املفهوم ،كما �أننا كق ّراء ال نرى
يف م�شاهد روايته �إال انعكا�س ًا ملا يريده لنا الروائي �أن
نراه ،يف حماولته ــ عرب �أ�سلوبه هذا ـــ اىل �إدراك جوهر
حياته ،والغاية منها وال�سبب.
يكتب موديانو هنا ،رحلة اغرتابه عن باري�س
طوع ًا ،م�سكون ًا بقلق من يرحتلون عن �أوطانهم اىل
جغرافيا جديدة .القلق الذي له �ألف من الأ�سباب،
قابلة لالختزال يف واحدة :معاناة الكتابة ،وبالتايل
معاناة العالقة بينها وبني �صاحبها ،مع االلتفات
اىل امل�س�ؤولية املرتتبة جتاه الأحداث و�شخو�ص
الرواية� ،أي جتاه الت�أويل عنها ،وما ي�شرتط ُه ذلك
الت�صدي له،
من �إبهام ،جند �أن موديانو يربع يف ّ
و ُيي�سرّ لنا كق ّراء م�شاركت ُه متاهت ُه .يلفتنا وعي
الكاتب بالأ�شياء ،وبال�شوارع ،ومنعطفاتها ،واحلياة
خارج دائرة اجلموع ويف قلبها ،بالقطارات وو�سائل
النقل ،ب�أ�سماء املتاجر واملقاهي والتفا�صيل التي
لي�ست �سوى ر�ؤى جزئية تتف ّوق عنده على احلقائق
متلك
الكبرية .جنحت «م�ستودع الطفولة» كرواية يف ّ
ح�ضور غري مرئي� ،أو على الأقل هام�شي ،لأنها تقوم
على املفردة ال�شاعرية وعلى روحانية الكلمة .يحكي
موديانو ق�صة كاتب يرحتل عن مدينته باري�س من
دون �أ�سف ،لأ�سباب رجراجة يف حقيقتها يتحفظ
الكاتب عن ذكرها �سوى عرب تلميح غام�ض .ينكب
على كتابة م�سل�سل �إذاعي ل�صالح راديو «مونديال»
يف ا�سبانيا حتت عنوان« :مغامرات لوي�س ال�سابع
ع�رش» يذيع ُه كارلو�س �سريفون باللغة الإ�سبانية كل
م�ساء مل�ستمعني مفرت�ضني.

بغداد_ متابعة

مل تزل القراءة �سيدة امل�شهد الثقايف العراقي ،رغم
�سخونة �أجواء ال�صيف التي زادت على اخلم�سني
درجة مئوية ،وا�ضطراب الأو�ضاع الأمنية
وال�سيا�سية يف البالد ،يحر�ص مثقفون و�أدباء
ونقاد على �إدامة �صالتهم بالكتاب باعتبارها
�إحدى �أهم عاداتهم التي ال تتغري باملناخات
املعي�شة والظروف ال�سائدة ،رغم تف�ضيل بع�ضهم
لنوع ووقت خا�صني من القراءات بح�سب �أمزجة
الف�صول وتقلباتها وما متنحه لهم من خيارات،
باعتبار القارئ اجليد ال يفرق بني املوا�سم ،كونها
فعال �إبداعيا تتعدى الرتفيه وتزجية الوقت.
يقول القا�ص والروائي عبد ال�ستار البي�ضاين:
«القراءة عادة مت�صلة ولي�ست مو�سمية ،لكن هذا
ال ينفي خ�ضوعها لت�أثريات �أمزجة الف�صول؛
ففي ف�صل ال�صيف تنزع النف�س الب�رشية للخروج
�إىل الف�ضاءات ،بينما متيل يف ال�شتاء �إىل دفء
البيت ،لذلك فال�صيف ي�أخذ من وقت القراءة،
بينما مينحها ال�شتاء وقتا �أكرث .وقبل ع�رص
الف�ضائيات كنا ن�ؤجل قراءة الروايات ال�ضخمة
�إىل ال�شتاء ..فليل ال�شتاء كان يعني يف الغالب
بطانية �صوفية ورواية رو�سية!» .وي�ضيف« :منذ
عملي يف ال�صحافة والتزاماتي مع م�ؤ�س�سات
ثقافية كخبري ،انتهت بالن�سبة يل القراءة
املمنهجة وطقو�س االختيار ،لكني �أحاول و�ضع
�أولويات للقراءة ،لكن كل فرتة �أجد الكتب قد
تكد�ست عند ر�أ�سي �أو على مكتبي من دون �أن
ي�صل �إليها الدور ف�أرحلها �إىل رفوف مكتبتي
لت�أتي غريها على الئحة االنتظار ،لكن �أف�ضل
�أوقات القراءة والكتابة لدي فرتة ال�صباح،
وخ�صو�صا �أيام اجلمع والعطل ..حيث �أكون قد
قررت قراءة كتاب بعينه� ،أ�ستيقظ مبكرا و�أوا�صل
القراءة طوال اليوم وال �أفعل �شيئا �سوى ذلك،
وعندما �أنهي قراءة الكتاب �أ�شعر بان�سجام روحي
يجعلني مرتفعا على �شواغلي اليومية ..وكذلك
الأمر مع الكتابة» .وعن طقو�سه يف القراءة ،ف�ضل
القا�ص والإعالمي ح�سني ر�شيد تعريف الكتاب
�أوال بالقول« :هو جمموعة �أوراق يجمعها غالف
ملون تزينه لوحة فنية �أو تخطيط ،هذه الأوراق
برائحتها الأريجة وحروف كلمتها مبثابة مفتاح
�سحري يفتح طيات العقل الب�رشي وينري كل
جوانبه وزواياه املعتمة ،طبعا ما �أق�صده هنا
الكتب الأدبية والعلمية واالجتماعية املرتبطة
بالإن�سانية والتقدم والتح�رض واالزدهار .ولي�ست
الكتب الأخرى ال�سيئة وامل�سيئة ،ففي حني قالوا
خري جلي�س بالزمان كتاب ،يف وقتها كان هناك
كتاب �أو اثنان� ،أما الآن يف جهاز الهاتف �أخزن
ع�رشات الكتب ،والقراءة فن مثلما و�صفها �ألربتو
مانغويل مثلما هي غذاء روحي ال بد منه مثلما ال

ميكن للنحلة العي�ش دون �إنتاج الع�سل».
وعن االختالف ما بني قراءتي ال�صيف وال�شتاء،
قال« :ال يوجد اختالف كبري لكن �أجواء ال�شتاء
غالبا ما ترتبط بالروايات وكتب ال�رسد� .أما
ال�صيف فالقراءات مفتوحة ،وبالطبع ال�شعر
هو القا�سم امل�شرتك يف كل الأوقات .القراءة ال
حتتاج �إىل طق�س معني فقط حلظة ربط نف�سي
وذهني مع الكتاب� .أ�ستمتع كثريا بالقراءة �أثناء
ال�سفر� .أما �آخر ما قر�أت ،فهو (كل الب�رش كاذبون)
لألربتو مانغويل ،وكتاب (متعة املتخيل ..حوارات
مع كتاب عامليني) ..هذا فيما يخ�ص الكتب �أما
القراءة اليومية الأخرى �أثناء العمل وعرب التجوال
ق�ص�صا
يف املواقع الإلكرتونية غالبا ما تكون
ً
ق�صرية جدا مرتجمة �أو ق�صائد مرتجمة وعراقية
وعربية» .واختلفت القا�صة والناقدة امل�رسحية
�أطياف ر�شيد مع القا�ص ح�سني بالقول �إن
«القراءة هي نف�سها �سواء يف ال�صيف �أو ال�شتاء،
بالن�سبة يل ال تتغري �شهيتي لها ..و�أنا ال �أم�سك
قلمي للكتابة �إال �إذا كانت الفكرة �أو ال�صورة

خسر كل شيء إال عينه اليسرى فكتب برمشها رواية
بغداد_ متابعة

الرواية ال�صادرة م�ؤخراً عن دار م�سكلياين ذات عنوان
فرعي
ي�ش ّد االنتباه “بذلة الغو�ص والفرا�شة” يليه عنوان
ّ
“الرواية التي كتبت برم�ش العني الي�رسى” ،يبدو الأمر
للوهلة الأوىل جمازياً ،حماولة لدفع خميلة القارئ
نحو تقنية للكتابة قد تبدو متخ ّيلة� ،إال �أن الرواية التي
كتبها جون دومينيك بوبي عام  1997وترجمها هذا
العام �شوقي برنو�صي ،ال تنتمي �إىل الواقعية ال�سحر ّية
�أو الفانتازيا ،بل هي ق�صة بوبي الذي فج�أة خ�رس كل
�شيء ،ومل يبق له �إال عينه الي�رسى ،التي ترم�ش ،وعربها
كتب هذه الرواية ،ليموت بعدها تارك ًا لنا �شهادة عن
رجل خانه ج�سده ،ومل يبق له �إال خميلته.
ُعرف الفرن�سي جان دومينيك بوبي بكونه ممث ًال وكاتب ًا
ورئي�س حترير جملة “هي” الفرن�سية ال�شهرية ،ويف �أوج
م�سريته املهنية عام  1995ويف عمر الـ 43تعر�ض
جللطة دماغية بقي �إثرها يف غيبوبة ملدة  20يوماً،

كلي ،ال ي�ستطيع حتى
لي�ستيقظ بعدها م�شلو ًال ب�شكل ّ
الكالم ،وذلك �إثر متالزمة تركته حبي�س ج�سده امل�شلول
بالكامل� ،إال �أنه ميتلك ك ّل وظائفه املعرف ّية ،وبعد �إدراك
بوبي حلالته ،قام بالتعاون مع م�ساعدته بكتابة رواية
معتمداً على تقنية خا�صة يف الكتابة ،عرب طرف رم�ش
عينه الي�رسى ،حني تنطق م�ساعدته احلرف الذي يريد،
وما �إن نُ�رش الكتاب حتى فارق بوبي احلياة بعدها
بيومني ،خملف ًا وراءه طفلني تيفويل و�سيلي�ست.
يف البداية ما ي�شد االنتباه يف الرواية هو تقنية الكتابة،
�إذ يقول بوبي �إنه كان “يكتب” كل فقرة يف دماغه
وي�شكل معانيها ويحررها ثم يحفظها حلني و�صول
م�ساعدته التي تدون بجانبه ،املثري لالهتمام �أن كتابة
ك ّل كلمة ت�ستغرق تقريب ًا دقيقتني ،فبوبي كان دقيق ًا
يف اختيار الكلمات ،لأن اخلط�أ يعني املزيد من اجلهد،
�إذ ي�رشح بوبي تقنية الكتابة ،و�آلية اختياره للحروف،
ليغو�ص بعدها يف اللغة ذاتها ،طارح ًا الت�سا�ؤالت حول
الأحرف والكلمات ،فهو املحبو�س بج�سده �أ�شبه بغوا�ص

داخل بدلة ،ال ي�ستطيع احلراك ،يرى فقط ما تتيح له
الو�ضعية التي ت�ضعه فيها املمر�ضات يف امل�ست�شفى،
لكن عقله بقي كفرا�شة يتنقل من مكان �إىل �آخر ،يقفز
بني الكلمات ويختارها بعناية ليقول ما يريد.
يتحدث بوبي عن حياته اليومية يف امل�ست�شفى
كم�شاهدته لغروب ال�شم�س و�رشوقها� ،أو حركة ذبابة
حطت على وجهه ،ثم التمرينات والعالج الفيزيائي الذي
يحرك ج�سده ولو ب�ضعة ملّيمرتات.
يخ�ضع له علّه ّ
احلياة مت�ضي من حول الكاتب طبيعية ،وهو ال ميتلك
�إال الظنون لفهمها لكنه م�شاهد حمايد دون �أي رد فعل
مرئي
يتابع بعدها احلديث عن طقو�سه ليخرج من �سجنه ،فهو
يحلم وي�ستح�رض ذاكرته ،م�ستعيداً رحالت قام بها بكل
تفا�صيلها ،و�أحيان ًا يغادر ج�سده لزيارة واختبار �أحداث
قر�أها �أو عرفها ،كزيارته ملتحف ال�شمع يف باري�س ،الذي
يجد فيه ن�سخة مطابقة لغرفته يف امل�ست�شفى ،فبوبي
يعيد ترتيب ذاكرته وعامله لغوياً ،وكل ما اكت�سبه من
�صور و�أحداث وتو�صيفاتها اللغوية يخ�ضع لو�ضعيته
اجلديدة ،هو �أ�شبه مبن يطفو على ذاكرته ويعيد ت�شكيلها،
وحني يريد �أن يكتبها يختار منها املنا�سب لرم�شه،
جمانية ،هي نتاج نحت
فالكلمات يف حالة بوبي لي�ست ّ
م�ضن يف الذاكرة واخليال.
نقر�أ يف الرواية �أي�ض ًا تغري العالقات االجتماع ّية
وال�شخ�ص ّية من حول بوبي� ،إذ ي�صف لنا احتفاله مع
امل�سجى دون
�أطفاله بعيد الأب ،لرناهم حول ج�سده
ّ
حركة ،يلعبون �أو يقر�أون له �أو حتى مي�سحون اللعاب
الذي ي�سيل من فمه ،كما نقر�أ كيفية تنقله وزيارته
لباري�س ،وكيف يط ّل على ال�شوارع والأماكن التي
يعرفها ،هو فقط م�شاهد الآن ،فاحلياة مت�ضي من حوله
طبيعية ،وهو ال ميتلك �إال الظنون لفهم ما حوله والتفكري
يف االحتماالت املختلفة ملا يفعله من مير بهم ،هو
مرئي.
م�شاهد حمايد دون �أي ر ّد فعل ّ

�أو امل�شهد قد بد�أ يتكون يف فكري .عندها �أبد�أ
بالكتابة ،وتبد�أ الفكرة بالنمو والتطور حتى ت�أخذ
�شكلها النهائي ..ولكن يف كثري من الأحيان �أ�شعر
�أن ال نهاية �أو حد لتلك الفكرة �أو امل�شهد� .أ�شعر لو
�أنني �أعدت قراءتها لأ�ضفت �شيئا جديدا ،قر�أت
�أخريا رواية (احلمامة) لزو�سكيند وهي رواية
جميلة تهتم بتلك التفا�صيل ال�صغرية التي حتيط
بنا ،وت�أثريها ،وكل تلك اخللجات التي تعتمل يف
الذات الإن�سانية ب�سبب خماوف قدمية زرعتها
الظروف املحيطة»� .أما الكاتب وال�شاعر جمال
املظفر فقال« :طقو�س الكتابة قد تختلف من كاتب
لآخر ..هناك من يتفرغ للكتابة يف �أوقات حمددة
يعتكف لوحده وميار�س طقو�سه ،بينما هناك من
ينتظر �أن تداهمه الفكرة ،فما �إن يتلقفها حتى
يبد�أ بال�رشوع يف تدوينها والعمل عليها ،وقد
تنتهي يف اللحظة نف�سها وقد ي�ؤجلها �إىل وقت
�آخر ..بالن�سبة يل ال �أعد نف�سي للكتابة وال وقت
لها عندي با�ستثناء املقالة التي هي نتاج فعل
�أو رد فعل �آين ال ي�ستوجب ت�أجيلها� ..أما القراءة

فهي مفتوحة ح�سب �أوقات الفراغ �أو �أهمية املنجز
الأدبي الذي يقع بني يدي� ..أ�ستغل �أحيانا �أوقات
الفراغ لقراءة الكتب النقدية وال�شعرية والق�ص�صية
رغم الأجواء غري الطبيعية التي نعي�شها من
انقطاع التيار الكهربائي ل�ساعات طويلة وارتفاع
حرارة اجلو� ،إال �أن القراءة تعد الغذاء الروحي الأهم
لأدمغتنا التي نخرها الف�ساد ال�سيا�سي».
عالء املفرجي الناقد ال�سينمائي والكاتب ،فريى
�أن «القارئ اجليد ال يفرق بني املوا�سم بافرتا�ض
�أن القراءة تتعدى الرتفيه �أو تزجية الوقت ،القراءة
فعل �إبداعي �آخر متاما كما الن�ص املقروء..
والقراءة لدي طق�س و�رضورة �أي�ضا ،وقر�أت
�أخ ًريا كتاب (حديقة يف بغداد) لإليزابيث هورمي،
و(ال �أبطال يف طروادة) رواية ال�شاعر �إبراهيم
البهرزي ..الكتاب الأول يغو�ص يف تفا�صيل
احلياة البغدادية بني عامي 2006 – 2003
من وجهة نظر الآخر ،وهي الكاتبة الفرن�سية
ال�سوي�رسية الأ�صل� ..أما ما �شدين لرواية البهرزي
فهو �أنها تناولت اجليل الذي �أنتمي �إليه خالل

ال�سبعينات بخلفية تاريخ الي�سار العراقي خالل
هذه الفرتة» .وعن م�شاريعه «ال�صيفية» ذكر
�أنه يعكف حاليا على �إجناز كتابه «ال�سرية يف
ال�سينما» الذي �سيجد طريقه للطبع قري ًبا.
«يف ال�صيف �أحب �أن �أقر�أ ال�شعر» ،هكذا قالت
ال�شاعرة العراقية ال�شابة �سمرقند اجلابري،
وو�صفت ال�شتاء ب�أنه فاحت ل�شهيتها يف ال�سهر
والقراءة م ًعا ،وخ�صو�صا قراءة الروايات،
و�أ�ضافت« :قبل �أيام بد�أت �إعادة قراءة رواية
مليالن كونديرا (خفة الكائن التي ال حتتمل)
فقد كنت قر�أت الرواية برتجمة الكويت ،والآن
�أقر�أ الرواية ذاتها برتجمة لبنانية ،حيث وجدت
هناك فوارق يف ر�ؤية الن�ص ال�رسدي وترجمته
من �شخ�ص لآخر ،ف�أنا �أحب تلك الرواية ودفعني
الف�ضول لقراءتها برتجمة دار �أخرى� ،إذ حملت
الرتجمة اجلديدة عنوان (كائن ال حتتمل خفته)
وهي تتحدث عن الإحباط واخلذالن يف احلب ،كما
�أن لها جانبا �سيا�سيا ي�شابه ما مر به العراق من
�رصاعات بعد تغري �أنظمة احلكم فيه».

تحت نجمةٍ واحدة

ال ّأول .
أعتذر لل�صدف ِة لأ ّنني
�ساحمني � ّأيها الأملُ
� ُ
�أدعوها �رضورة .
الوجلُ  ،لأنني �أ�ضحكُ
اغفري يل � ،أيتها احلروب َ
�أحيان ًا .
أعتذر لل�رضورة �إذا
البعيدة  ،لأ ّنني �أحملُ
� ُ
�ساحميني � ّأيتها
الزهور اىل البيت .
�أخط�أت .
َ
�أغفري يل ّ � ،أيتها اجلراح ال�صحاري  ،لأ ّنني ال
متتع�ض ال�سعادة ،
ال
ُ
أهرع مبلعق ِة ماء .
لأ ّنني �آخذها ك�سعادتي الفاغرة  ،لأنني �أخ ُز
� ُ
الن�رس  ،منذ
انت ّ � ،أيها
الأ�صبع .
ن�سني املوتى ،
و َ
ُ
 .فل َي َ
�سنوات نف�سك  ،يف نف�س
أعتذر للمناديني من
ٍ
لأ ّنهم بالكاد يكمنون يف � ُ
الهاوية  ،على ا�سطوان ِة الق َف�ص  ،حم ّدق ًا بال
الذاكرة .
حراكٍ دائم ًا يف النقطة
املينيويت .
اعتذر للزمن على تع ّدد
ُ
ذاتها ،
أعتذر للنا�س يف
العامل املُهمل يف الثانية � ُ
�إ�صفح ع ّني  ،حتى لو
املحطّ ات على هجع ِة
للحب القدمي ،
أعتذر
� ُ
ّ
كنت طائراً ملفوظ ًا .
اخلام�س ِة �صباح ًا .
لأ ّنني �أرى اجلدي َد هو
فيسوافا شيمبورسكا

