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الشبه الوحيد بينهما 

في طفولته��ا أيضا، نبغت > هند< في 
املدرسة، وعلى وعد من مدرسها بأنها 
>ستصبح حاجة عظيمة< بدأت تبحث 
عن معنى لهذه العظمة. وكان هدفها 
األول هو تلك الفريس��ة السهلة التي 
جتل��س في آخ��ر الفصل صامت��ة عادة 
وخائفة اس��مها > اجنيل<، دبة س��مراء 
قصيرة لها مالمح مختلطة من طمي 
وعرق وبس��اطة مدهشة، ومعها بدأت 
مهامها في هداية البش��ر. تنتحي بها 
جانب��ا وحتدثها عن أهمية قول ال اله إال 
اهلل لتدخ��ل اجلن��ة. تهز اجنيل رأس��ها 
بفهم وانسحاق تؤكد لها مرات عديدة: 
) قوليه��ا في س��رك امله��م أن تدخلي 
اجلنة بها(. تخرج > إجنيل< من حقيبتها 
القماشية املتس��خة قطعة من اخلبز 
الطحيني��ة  باحل��الوة  املعب��أ  الط��ري 
أو اجل��ن ومت��د بيده��ا لها مقتس��مة 
طعامه��ا ) تاخدي حتة س��اندويتش ؟( 
حتاول بذلك تغيير املوضوع واخلروج من 
حت��ت يد مخلِّصتها بس��الم. متش��ي > 
إجنيل< بج��وار كل احلوائط ألنها تخاف 

تركض  م أن  فتصط��د
ا  عف��و
ح��د  بأ
ء  ثن��ا أ
كض  لر ا
متشي  و
بح��ذر 
ألنه��ا 

منه��ا لل��رد عل��ى تليفون��ات مفاجئة 
ي��رد بأدب ) نعم يا أبون��ا حاضر يا أبونا(، 
ثم يش��رح لها كيف طلب القس��يس 
من��ه بع��ض األعم��ال التطوعي��ة في 
الكنيس��ة. لم يقل لها س��عيد كيف 
أتى إلى أمري��كا. كان يحاول أن يضفي 
صورة اخمللِّص على حض��وره الطفولي 
املثي��ر للضح��ك. يذك��ر دائم��ا أقاربه 
الكثيري��ن واللوتري وأعمال الكنيس��ة 
اخليري��ة، وق��د ح��اول أن يدعوه��ا قائال 
بتردد ) ملاذا ال تأتني لتقضي األحد معنا 
وبعدها نخرج ونتمش��ى؟(. تهز رأسها 
موافقة ألنه��ا حتب أن تس��ير بجانبه، 
وتش��عر أن رجال في هذا العالم ما زال 

يكترث حلضورها. 
> هن��د< تتقمصه��ا ش��خصية الدبَّة 
الت��ي كان��ت تلعبه��ا ف��ي طفولتها، 
ويغن��ون  حوله��ا  ي��دورون  واألطف��ال 
> والدب��ة وقع��ت ف��ي البي��ر<. وألنه��ا 
س��قطت في البئر كثيرا، واصطدمت 
بحيط��ان كثيرة في س��عيها لإلفالت 
من القم��ع، بس��بب طيبته��ا أو عدم 
خبرتها في احلياة، أو بالرجال ) فواجهت 
خيانة زوجي��ة جارحة كانت وراء قرارها 
بأن تفر إلى ب��الد غريبة(، أو ألنها كانت 
تس��مو بنفس��ها ع��ن أش��ياء كثيرة، 
فإنها حينما وجدت نفس��ها في حياة 
جديدة ووسط مجتمع جديد ونوعيات 
أخرى من البش��ر، كان همها أيضا أال > 
تسقط في البير<. وحينما سنحت لها 
الفرص��ة أن > تقع< في احلب مع جارها 
اللعوب والذي كانت تنام كل ليلة على 
أص��وات الش��هوة واجملون الت��ي تصدر 
عن ش��قته، ورغم محاوالت��ه االقتراب 
منها والتودد إليها، وجدت في نفسها 
الش��جاعة في أن تقول له: > ال أش��عر 

أنني أحبك!< 
تخسر > هند< كثيرا بسبب مواقفها، 
وتدفع الثمن أكثر م��ن مرة على نفس 
اخليبات ونفس القمع ونفس الفش��ل. 
لكنها تقف في النهاية لتتأمل، ولكي 
حتك��ي. لم حتاول م��رة أن تنق��ذ قلبها 
احملط��م باخليان��ة بحب جدي��د رغم أن 
كل الذين التقت بهم، ومن جنس��يات 
مختلف��ة، أظهروا له��ا، كل بطريقته، 
ووفقا ملآربه اخلاصة، م��ن املودة ما كان 
ميكن أن يجعله��ا > تقع< في بئر احلب. 
لكنه��ا كان��ت ق��د أصبح��ت مصابة 
بفوبي��ا الس��قوط. وب��دال م��ن ترميم 
الش��رخ الذي أصاب روحه��ا تعزف عن 
القلوب واأليادي املم��دودة إليها إصرارا 

طيب��ة دائما وبله��اء أحيان��ا ال تفهم 
اإلهان��ة إذا قصدها بها أحد ومس��املة 
معظ��م الوق��ت ألنها ال تس��تطيع أن 
تك��ون غير ذلك وبله��اء أحيانا ألن ذلك 
ينقذها من الكثير من املواقف. تسمع 
كل مح��اوالت هدايته��ا ب��ال تعليق أو 
ضجر. فقط تهز رأسها موافقة وتختم 
ف��ي النهاي��ة بأن ال��رب وح��ده مينحنا 
البصي��رة. ت��ردد هذه اجلمل��ة كخالص 
تعطي به��ا انطباعات إيجابية على أن 
ثمة أمال ما في هذه البصيرة املنتظرة 
. ل��م تفقد أملها في هداي��ة > إجنيل< 
قط حت��ى اختفت > إجني��ل< فجأة من 
املدرسة وبات واضحا أن > هند< فقدت 

أول معاركها في هداية البشر.
بعد ذلك فقدت > هند< معارك كثيرة، 
ليس أقلها معرك��ة احلب والزواج التي 
وقفت فيها ضد أس��رتها، وأصرت على 
أن يكون له��ا اختيارها. > متردت وركلت 
الباب وقالت ألخوتها الذين صاروا رجاال 
) س��أتزوجه رضيتم أم أبيتم( مثل كل 
بط��الت التم��رد الدرامي، وق��ال بعض 
العق��الء ف��ي العائل��ة الكاع��ني بُغتٍر 
بيضاء فوق رؤوس��هم على تالل مقاوي 
أبو الكرم��ات ) اتركوها تغور في داهية 
بدل الفضائح(<. بعد سنوات، تعيش > 
اخليانة،  مشاهد  هند< 
 ، ل��م تتأ و
حتك��ي  و
ر  نكس��ا با

مؤلم. 
ك��ر  تتذ
هن��د<   <
هداية  قصة 
 > جني��ل إ <
تهي��م  وه��ي 
ش��وراع  ف��ي 
م��ع  بروكل��ني 
سعيد، القبطي 
املص��ري، س��ائق 
الذي  الليموزي��ن، 
ارتاح��ت ل��ه م��ن 
بني كل أقرانها في 
اللغة  تعلم  فصل 

االنكليزية.
> يحمل له��ا أحيانا 
حالوة  ساندويتشات 
فالف��ل  أو  طحيني��ة 
قب��ل  ليقتس��ماها 
الدرس أو بعده، وعادة ما 
يقط��ع طعامه ويعتذر 

منها على دفع الثمن مرتني وأكثر.
في مخيلة هند مش��هد ال تس��تطيع 
نس��يانه ) ولن يس��تطيع نس��يانه أي 
ق��ارئ(. > هن��د< الصغيرة في جلس��ة 
عائلي��ة، ف��ي ش��رفة بيته��م الرحب 
الق��دمي ) بي��ت ع��ز، تقبع ف��ي مدخله 
س��يارة كاديالك قدمي��ة(، واألب، العزوة، 
كرفاق��ه  الس��فر  ع��ن  املس��تغني 
الكثيري��ن إل��ى بلدان النف��ط والدوالر، 
ممددا في جلبابه يحتس��ي كأس��ا من 
البي��رة التي تش��تريها > هن��د< له من 
دكان عم محمود على ناصية الشارع. 
حتك��ي > هند< ع��ن األب الذي كان يروق 
له كل ليلة أن يس��تلقي على احلصير 
في الشرفة الش��رقية احملاطة بأشجار 
الكافور وحوله األبناء والبنات، يتسامر 
معهم بحكايات من هنا وهناك. يغيب 
ع��ن اجللس��ة أخوها األكب��ر الذي صار 
طوي��ال وله حلي��ة صغيرة يب��دو فخورا 
به��ا، يخرج في س��بيل اهلل ع��دة أيام 
كل ش��هر وأمه تق��ول ) بيذاكر( ألنها 
تخشى أن تصدق أن طفلها، الذي كان 
ول��دا جميال يهوى جمع الطوابع وعزف 
الهارمونيكا وق��راءة مجالت > ميكي< 
املراس��لة  أيض��ا  ويه��وى  س��مير<  و< 
وس��ماع املوس��يقى، صار مهتما أكثر 
بالنواف��ل والفروض. ال تع��رف ملاذا عبر 
سلمات البيت التي تؤدي إلى البلكونة 
الش��رقية به��ذه اخلط��وات البطولية 
املتحفزة، ومل��اذا يصرخ ف��ي وجه أبيه: 
حرام!! أنا أخشى عليك من نار جهنم. 
حكاي��ة مثي��رة ف��ي حياته��ا: حتكيها 
جملالس��يها في كوكو بار، وفي املرقص 
الذي ح��اول فيه صديقه��ا أن يعلمها 

رقصة التانغو. 
خليط البش��ر واألعراق والثقافات التي 
جتد هند نفسها فيه يجعلها مبهورة 
كأليس ف��ي ب��الد العجائ��ب. فاطيما 
الصومالي��ة الطويل��ة املمش��وقة بال 
عي��وب وال ته��دالت وال أث��ر لل��والدة أو 
لالنته��اك، وش��عرها األفريقي محلوق 
كغالم جميل. تن��ام فاطيما في مكان 
م��ا ال تعرفه. تنام مع ج��ون أحيانا ومع 
غي��ره أحيانا أخرى وال حتب أن يس��ألها 
أح��د عن احلبوب وال ع��ن الرجال وال عن 
صوماليا وحتل��م بان تصب��ح )ناعومي 

كامبل(
عبدول األفغاني الذي يراودها عن نفسها 
ويح��اول إغراءه��ا بتدخ��ني احلش��يش 
األفغاني، ويفخر أمامه��ا بأنه يتعامل 
م��ع األمري��كان )أترج��م وأجل��ب لهم 

احلشيش(، وحينما تصده وتصفه بأنه 
> مجرد طفل غب��ي<، يجرحها بألفاظ 
بذيئة كاش��فا عن معرفت��ه بالثقافة 
األمريكي��ة. وعبد الك��رمي الكردي الذي 
تزوج من مكسيكية< خمرية وجميلة 
ومس��تديرة وكل ش��يء فيها، بدءا من 
أظافرها وحواجبها عبورا مبناطق أخرى 
في جس��دها، مس��تدير ومدبب ومهيأ 
ألن يصب��ح محطا لإلعج��اب<، تركته 
بعد أن أجنبت منه ثالث بنات، لكنه ظل 
يسكن معها في الشقة نفسها ألنه 
ال يعرف مكانا آخر، وهو أيضا يود البقاء 
بجوار البنات الالتي يكبرن، وقد شاهد 
ذلك بعينيه > فقد صارت ديانا تش��به 
أمها مدببة ومستديرة ومغوية. صارت 
خليط��ا نقيا م��ن تهجني رائ��ع. كانت 
أيضا تشبه أمها في الشبق والعصيان 
والرغبة في امتص��اص احلياة، صريحة 
وواضحة ووقحة في بعض األحيان<، و< 
ال يقدر عليه��ا إال خالقها< كما يقول 

عبد الكرمي لنفسه.
سينبهر القارئ بالطريقة التي تتحرك 
به��ا مي��رال الطح��اوي ف��ي كل هذه 
األجواء، وتنتقل على الصفحة الواحدة 
م��ن زمن إلى زم��ن آخر وم��ن بيئة إلى 
أخرى وحتكي وحتكي بأس��لوب شفيف 
مل��يء بالش��جن )وأيض��ا باملعلومات 
عن أش��ياء كثيرة: اإلثنيات وس��لوكها 
وتاريخه��ا، والتصرف��ات، وأب��راج احلظ 
التي تغرم بها هن��د وترد إليها حالتها 
النفس��ية(. تنتج لنا مي��رال الطحاوي 
نصا ثمين��ا، يقف بجرأة � كاجلرأة التي 
حكت بها عن تفاصيل حميمية كثيرة 
� ف��ي مواجه��ة نص��وص غث��ة كثيرة 
يحفل بها س��وق الرواي��ة، حيث أصبح 
البع��ض مث��ل مطرب��ي امليكروباصات 
الذين )ميألون( الشرائط الغثة والفجة، 

ويقذفون بصفحاتهم إلى املطابع. 
ال تكتمل أي قراءة ل� >بروكلني هايتس< 
إال بتركي��ز الضوء على البطل الصغير 
الذي يبرزه غ��الف الرواية. الطفل الذي 
يتس��اند على أمه > هن��د< كلما أحس 
بالتعب، والذي تتساند هي عليه كلما 
غلبها الهم والقهر والوحدة. الطفل ذو 
األعوام الثمانية يكبر فجأة ويكش��ف 
عن إحس��اس عميق باملس��ؤولية جتاه 
أمه الوحيدة، يصبح ضميرها وش��ريان 
حياتها. يتش��رب س��ريعا رياح التغيير 
واألم��ل التي هبت عش��ية ف��وز رئيس 
أمريك��ي جدي��د. يرهق أمه باألس��ئلة 

واالحتجاجات.

من ال�شعراء ال�شباب املتاأثرين بفروغ فرخزاد

خمتارات لل�ساعرة الإيرانية ليلى فرجامي
ترجمان

ليل��ى فرجامي ش��اعرة إيراني��ة وعاملة 
نف��س ولدت ف��ي طه��ران ع��ام 1972 
، هاج��رت م��ع عائلته��ا إل��ى الواليات 
املتح��دة ع��ام 1986 هرب��ا م��ن جحيم 

احلرب العراقية اإليرانية.
كتبت أولى قصائدها في عمر السادسة 
عش��رة، وأغلب نصوصها الشعرية ما 

زالت في لغتها األم الفارسية..
 حصل��ت فرجام��ي على ش��هادة عليا 
ف��ي علم النفس وعاش��ت ف��ي جنوب 
كاليفورني��ا، وكانت قد نش��رت ديونها 
األول : ) سبعة بحار .. قطرة ندى واحدة( 
، ف��ي طهران عام  2000 ع��ن دار روزكار 
، ثم نش��رت بعد ذلك كتابا شعريا آخر 
بعنوان ) رس��ائل االعت��راف ( واعترافات 
فتيات السوء ،وديوان جديد حمل عنوان 
) م��أزق بوذا(.ونش��رت هذا الع��ام كتابا 
ش��عريا حمل عن��وان ) ورد ( .فضال عن 
ترجمتها للكثير من األعمال الشعرية 
ومت��ارس  االنكليزي��ة.  إل��ى  الفارس��ية 
فرجام��ي ع��الج مجاميع م��ن املرضى 
النفس��يني جنوب كاليفورنيا وتؤسس 
لكثير من البرامج النفس��ية املتعلقة 
النفس��ية لألطفال، فضال  بالصدمات 

ع��ن إميانه��ا بق��درة الف��ن عل��ى عالج 
املرضى النفسيني

تنتم��ي فرجام��ي إل��ى جيل الش��عراء 
الش��بان الذي��ن تأث��روا بتجرب��ة ف��روغ 
ومتردها وحساسيتها  الشعرية  فرخزاد 
الش��عرية، نش��رت فرجامي نصوصها 
الشعرية في أكثر اجملالت األدبية شهرة 
مثل س��يمورغ ، بخارى ، ب��اران ،ماكس، 
وكارنام��ه.  ،جوه��ران  غابي��ل  كيل��ك، 
ش��عر ليل��ى فرجام��ي في كثي��ر منه 
االيراني��ة  احلكم��ة  لتح��دي  محاول��ة 
التقليدي��ة، وس��عت فرجام��ي إلى ان 
حت��ول قصائدها إل��ى ملصقات جامعة 
ضخمة عن البؤس اإلنس��اني في عالم 
الشرق،واعتمدت إدخال عذابات اإلنسان 
الش��رقي إلى عق��ل القارئ بق��وة ،عبر 
الكثي��ر م��ن املقترحات الش��عرية من 
أجل إيصال الفهم اخلانق  ملعنى احلياة، 
فدائما هناك دموع تذرف في القصيدة 
، وله��اث إنس��اني ممزوج مبأس��اة يومية 
،ثم��ة ع��ذاب يرافق القارئ وس��ط هذه 
األجواء الش��عرية التي تتحدى الذائقة 
العام��ة اإليرانية ، ل��م تتوقف فرجامي 
عن إدانة احل��روب العبثي��ة، لم تتوقف 
عن رثاء الطف��والت الضائعة،عن تقريع 
املوت الذي تؤنس��نه فرجامي بجرأة، لم 
تتوقف عن عرض بذاءة العالم املعاصر، 

ع��ن احلص��ار الذي يل��ف روح اإلنس��ان 
الشرقي..

 وه��و م��ا جاه��دت فرجامي م��ن أجله 
، من أج��ل إيج��اد فرصة لالعت��ذار من 
بة في الش��رق .  الروح اإلنس��انية املعذَّ
القصائد التي ننش��رها هن��ا مختارات 
من عدة مراحل شعرية لفرجامي نأمل 
أن تق��دم ص��ورة عن ش��عرها حتى وإن 
كان��ت هذه الص��ورة إجمالية فالهدف 
منه��ا في النهاية اإلش��ارة إل��ى جتربة 
شعرية تشكل امتدادا للشعر اإليراني 

املعاصر.

ماأزق بوذا
ال تكترث

بينما تتساقط جذوع األشجار
الغابات حتترق وال تبالي

تتش��ظى أمك وأنت تأمن حالوة ثدييها 
حتى منتصف الليل 

ملمر بخاري
ممتلئ بأصوات أجنحة مطمورة

داخل مدينتك املطلقة
وميوت أبوك وتدفع مشطه

املل��ئ بالش��عر األبي��ض إل��ى جيب��ك 
اخللفي

كم��ا تدفن طق��م أس��نانه الصفر في 
شجيرات صمغ األرض املعّذبة

نحن نغني حني تصفر
ونقبل حني تصفر

نحن ال نبالي ..
لَم لْم يظهر اإلمام الغائب ثانية

بعد ما أقسم على العودة..
عند احتراق األطفال داخل صفوفهم

والس��بورات  والدفات��ر  املس��اطر  م��ع 
واملماحي

ح��ني يضحون ف��ي دوائر مربع��ة هؤالء 

الذين تصلبوا 
وهم يتفحمون في اجلمر.

كال ... لن يظهر اإلمام ثانية
ال نبال��ي إن لم نس��تطع ابت��الع حبات 

الكرز ثانية
حال وقوفنا حتت املطر 

ومنارس احلب مثل شبحني مظلمني
قبل أن تصبغني حزمة األجنحة،

أعلم أنك والدهم
كال.. ال نبالي

لن نكون بشراً أبداً
إذن دعونا نكون قم��الً مقبوالً في األقل 

)أو لطيفاً(
القمل الذي يزخرف شعر فتاة 

في مزار شريف
الفت��اة التي س��تفقد قريب��اً أصابعها 

ومشطها احلزين .
دعنا نكون قمالً مقبوالً

ذلك هو مأزق بوذا:
أين ستؤمن بربك

حني يكون داخلك سالح؟

ر�سالة اإىل اأبي
أبي:

الرس��الة هذه.. أقول فيها وداعاً جلميع 
البالونات 

الت��ي فرَّت خيوطه��ا القصيرة من يدّي 
في ألعاب مرتبكة

وصارت نهباً ملالئكة الريح.
هذه رسالة النفجار الشرايني الصغيرة 

حتت ابزمي
حزام جدي

في نتانة الكحول احلادة ومجامر األفيون 
امللتهبة،

مهش��م ومتالٍش ف��ي الترب��ة مثل دٍم 
واهن.

هذه رس��الة ل��كل الثلج الذي اس��تقر 
فوق إبهاميك

عارضاً على جزمتي��ك املمزقتني هجرًة 
مؤقتة

حتت شارته البيضاء.
ه��ذه رس��الة ل��كل الثلج ال��ذي اعتاد 

مشاركة اللون ذاته في طفولتك،
تلك البراءة النائية

تغطي جسدك مثل ثوب كاهن مخفي
وهو يتحول إلى بزة جندي غاضب

راغباً،
خالقاً

وقاتالً لألعداء.
هذه رسالة إلى كل الثلج الذي ذاب في 

ميادين احلرب 
ول��م يخمد الن��ار امللتهبة ف��ي خنادق 

قلبك،

هذه رس��الة إلى اخمل��اوف املصطادة في 
كهوف روحي

تلك األفاعي الغادرة وهي تبرز رؤوس��ها 
م��ن جحور مظلم��ة ... زاحفة تلدغ في 

ضوء الشمس.
هذه رسالة من فتاة ال ميكنها أن تصغر 

كي متّد ذراعيها إلى ذراعيك
كي تعبر فوق جداول ماء متدفق.

أبي
هذه رس��الة إلى مدفن رن��ني الكلمات 

املوروث
في صندوق أصوات دارنا القدمي.

هذه رسالة لهذا اليوم:
لليوم الذي عفوت عنه.

نافذة
 من نافذة مفتوحة على ممر

وممر مفتوح على وهم الشارع
الش��ارع الذي متر خالل��ه آالف احلقائب 

امللونة 
لتزاوج بني ش��رايني املارة األبرياء وشفرة 

اجملزرة الدامية
فتاة بعينني أليفتني حتدق في 

جثة طفولتها 
ناف��ذة مفتوح��ة عل��ى رصي��ف  م��ن 

خارجي.

فتحي اأبو رفيعة

قصة قصيرة �ساعر عراقي يفوز متابعة
بجائزة ناجي نعمان  للعام 2010

بريوت – ال�سباح اجلديد:
ف��از الش��اعر العراقي املغترب س��عد 
العمي��دي بجائزة اإلب��داع لعام 2010 
الت��ي متنحها مؤسس��ة ناجي نعمان 
االدبية في بيروت عن احدى مجاميعه 
و بل��غ ع��دد املرش��حني   ، الش��عرية 
املتقدم��ني لنيل اجلائ��زة للعام احلالي 

1012 مشتركاً ومشتركة. 
وقال العمي��دي : » لم يخطر في بالي 
اب��دا أن اقّي��م م��ن مؤسس��ة ناجي 
النعمان الدولية، لكن شاءت الصدف 
أنه��م قرأوا م��ا كتبت بالس��ويدية و 
األنكليزية على الفيس بوك ،ففاحتوني 
و طلب��وا مني ارس��ال س��يرة ذاتية و 
لبيت الطلب و نس��يت األم��ر برمته، 
حتى فاجأني الصديق الشاعر املغربي 

ان��س الفيالل��ي بظه��ور اس��مي من 
ضمن الفائزي��ن بجائزة ناجي النعمان 

األدبية لألبداع« 
وأضاف:« ش��ارك في املس��ابقة احدى 
وخمس��ون دول��ة وكتب��وا ف��ي ثماني 
عش��رة لغ��ة ولهج��ة ه��ي العربية 
)الفصح��ى واحملكي��ة ف��ي اكث��ر من 
 ، ، االنكليزي��ة  (، الفرنس��ية  لهج��ة 
االس��بانية ، الروماني��ة ، الهولندي��ة 
، الدمناركي��ة، التركي��ة ، البلغاري��ة ، 
االس��وجية ، البرتغالي��ة ، الصربي��ة ، 

االلبانية ، االزبكية . 
وكان قط��اف ه��ذا املوس��م » الثامن 
» جوائ��ز نالها س��بعة واربع��ون فائزا 
وفائزة وقد حصل عل��ى جائزة االبداع 
م��روان ياس��ني الدليمي م��ن العراق ، 

سعد العميدي من العراق ) السويد ( 
محمد علي سعيد وتوأم الباشق » 

وأوضح العميدي :«إن شهر متوز املقبل 
سيشهد نش��ر األعمال الفائزة جزئيا 
وبالكامل في كتاب اجلوائز لهذا العام 
ضم��ن سلس��لة ) الثقافة باجمل��ان (، 
كما ستوزع الش��هادات اخلاصة على 
الفائزي��ن علما ب��أن تلك الش��هادات 
متن��ح ه��ؤالء ) عضوي��ة دار النعم��ان 
للثقافة («.  واملع��روف إن جوائز ناجي 
نعمان االدبية تهدف الى تشجيع نشر 
االعمال االدبية على نطاق عاملي وعلى 
اس��اس انعتاق هذه األعمال من قيود 
الش��كل واملضمون واالرتقاء بها فكرا 
واسلوبا وتوجيها ملا فيه خير البشرية 

ورفع مستوى أنسنتها . 

ترجمة �سليم ها�سم

الفائ�ض عن احلاجة

ترَك الدّفَة إلى أح��د أبنائه، وجاء 
يترنُح بزهِو القائِد املنتصر ليعلَن 
احلمامِة  ع��ودة  البش��رى،  أمامنا 
وهي حتمُل غص��َن زيتون. ارتفعْت 
الرجال  ورق��َص  النس��اء  زغاري��ُد 
فرحاً بالنج��اة، مهنئني بعضهم 
البع��ض، مبالغ��ني بكي��ل الثناء 
على القبطان وحكمته. اشرأبِت 
األعن��اُق نح��و اآلف��اق القصي��ة 
تبحث عن اليابس��ة، وق��د بدأت 
فعالً بالظهور على ش��كٍل نقاٍط 
أش��عة  حت��ت  تلص��ُف  صغي��رة 
الش��مس التي توهج��ْت بعَد أن 

توقَف املطر وهدأت الرياح. 
حّراس��ه  إل��ى  القبط��اُن  أش��ارَ 
وحاش��يته فانتشروا على سطح 

الُفل��ك، يحص��ون الكائنات التي 
أوش��كْت على الوصول إلى خط 
النهاية بس��الم، حي��ث أن الكثير 
منها قد نفَق أثناء الرحلة. تأكدْت 
لن��ا البش��رى وصارت الس��المة 
يقيناً، حينما الحْت أمامنا جزيرة 
كبيرة، تق��ع على م��دى أبصارنا. 
طلَب مّنا القائ��َد أن نقَف أمامه 
زوج��ني زوج��ني ليس��ّلم كالً منا 
وثيق��ة جنات��ه وإخالص��ه للقيادة 
وتراكَض  الرج��اُل  اهت��اج  العليا. 
كّل منهم للزاوية التي تكدسْت 
فيه��ا النس��وة مختطف��اً أنثاه، 
ث��م تس��ارَع كّل زوج��ني للوقوف 
أمام القائ��د، متدافعني باملناكب 
الحت��الل م��كاٍن ف��ي الصف��وف 
األمامية. حينما ه��دأت الضجة 
أمام  الناجون كردوس��اً  واصطَف 

منصة القائد الذي وقف بكبرياء 
يتطلَع إليهم بنظرِة اس��تخفاف 
تفتعل احلنو، وجدتُني أقف وحيداً 

خارَج النسق.
س��اد صم��ٌت عميٌق حينم��ا رفَع 
املساعد يده مس��تئذاً القبطان. 
أقت��رب م��ن املنص��ة بخط��واٍت 
تفتع��ل الرزانة وال��والء. وّجه إلى 
القبطان س��ؤاالً بص��وت هامٍس 

مسموع :
» ماذا نفعل بهذا الرجل ؟ »

وأشار إلي، ثم أضاف :
» إنه فائض عن احلاجة. »

تطلَع القبطاُن إلّي بحيرٍة دون أن 
ينطَق بكلمة. أطاَل صمته كأنه 
بانتظ��ار َمن يهديه إلى حّل لهذه 

الورطة. ارتفعِت األصوات :
» لنرِمه في البحر... »

رفع القبطاُن يده، حتى حس��بُت 
الداعني  أص��واَت  بأنه س��ُيخرس 
إلى موت��ي، غير أنه اقت��رَب مني، 

وبصوت هامٍس سألني :

» كيَف تسللَت إلى الُفلك ؟ »
ودون أن ينتظرَ جواباً مني أضاف :

» كان ينبغ��ي ل��ك أن تهل��َك في 
الطوفان مع الهالكني. »

غالف الرواية

حممد جابر احمد

حافة ال�سيف

ليلى فرجامي

حميد العقابي

لوحة للفنان جرب علوان


