
دول تــلــك الـــقـــارة. وقـــد جـــاء فــي بــيــان اإلعـــان 
 الـــجـــائـــزة هـــي »تـــكـــريـــٌم لعمله 

ّ
عـــن الــفــائــز أن

ب 
ّ
الــشــعــري، ولــكــونــه مــثــااًل شــعــرّيــا حــّيــا تغل

األلــم بكلماٍت ملتزمة بالحياة والحرّية  على 
والطبيعّية«. أّما زوريتا، فقد اعتبر، في كلمٍة 
ألقاها إلــى جانب زوجــتــه، عبر يوتيوب،  أن 
 بالثروة الهائلة للشعر في 

ٌ
الجائزة »اعتراف

 في نهر الشعر 
ً
تشيلي«، معتبرًا نفسه »قطرة

ف«.
ّ
ق با توق

ّ
التشيلي الذي يتدف

ــا فـــي الــعــاصــمــة ســانــتــيــاغــو )10  ــتـ ُولــــد زوريـ
كانون الثاني/ يناير 1950(، ونشأ على أبيات 
»الكوميديا اإللهّية« لدانتي، التي كانت جّدته 
تقرؤها له في لغته األم، اإليطالية. هكذا، كان 
دانــتــي أّول إلــهــام أدبــــّي لــلــشــاعــر، ولــذلــك لن 
نــســتــغــرب أن يــكــون عــنــوان ديـــوانـــه الشعري 
اد 

ّ
النق الــذي رأى فيه  طَهر« )1979(، 

َ
األول »امل

والدة شاعر جديد شــاءت له ظــروف الحياة 
الغريبة أن يدرس الهندسة. ثم بعد ذلك كان 
ة« )1982(، وتاليا 

ّ
ديوانه الثاني، »عتبة الجن

»الحياة  ثــم   ،)1985( الــغــامــض«  حّبه  »نشيد 
الــجــديــدة« )1994( وغــيــره مــن األعــمــال التي 
وضــعــتــه عــلــى الئــحــة أفــضــل شــعــراء تشيلي 
 .

ً
الذين كتبوا الحياة شعرًا، وعاشوها مقاومة

ضــمــن هــــذا الـــســـيـــاق، ســنــجــد الــشــاعــر يــدافــع 
عــــن الـــراديـــكـــالـــيـــة والـــوجـــدانـــيـــة فــــي الــشــعــر، 
طبيعي  وهــذا  للكتابة.  رئيسّيني  كعنصرين 
بالنسبة لشاعر مثل زوريتا عاش دكتاتورية 
تشيلية من أبشع ما تكون؛ دكتاتورية تركته 
ل 

ّ
في حالٍة من املــرارة العميقة، فقّرر أن تتمث

ــــادرة على  مــقــاومــتــه بــكــتــابــة أبـــيـــاٍت ثــمــيــنــة قـ
املــوجــودة في  كتلك  تماما  األحــجــار،  تحريك 

الشهيرة.  أتاكاما حيث كتب جملته  صحراء 
لقد شــرع زوريــتــا في مشروع شعرّي وأدبــّي 
ممتّد وطموح، مزج فيه بني األدب والحياة، 
تتحّرك  أن  أمـــل  عــلــى  تشيلي،  وبـــني  بينه  أي 
كــتــابــاتــه بـــقـــوة الــطــبــيــعــة نــفــســهــا. لـــذلـــك فــإن 
 لغته تمتلك قّوة 

ّ
أن القارئ لشعره سياحظ 

والــحــرارة،  الــبــرودة  الطبيعة:  بــِقــوى  شبيهة 
الــرطــوبــة والــقــســوة. وكـــل هـــذا لــغــرض واحــد 
هو الحرية، التي تعني، هنا، تحرير اإلنسان 
من القيود السياسية واإليديولوجية، عمليا 
وحــيــاتــيــا، ال ســّيــمــا فــي ضـــوء دكــتــاتــوريــة ال 
تعرف إال القمع واالضطهاد. كما أن الحرية، 
شـــعـــريـــا، تــعــنــي تــحــريــر الــلــغــة ومـــفـــرداتـــهـــا، 
ــــة 

ّ
ــثــــر دق ــة، أكــ ــ ــاقــ ــ  ورشــ

ً
ــــة

ّ
ــثــــر خــــف وجـــعـــلـــهـــا أكــ

اد له بأنه 
ّ
ورصــانــة. من هنا كــان وصــف النق

أحد أكثر الشعراء إبهارًا في اللغة اإلسبانية.
ســيــاحــظ قــــارئ أعـــمـــال زوريـــتـــا الــشــعــرّيــة 
وجوَد اهتمام كبير لدى الشاعر بُبنية كتِبه 
الحياة   كل كتاب شعٍر هو 

َّ
الداخلية، وكــأن

نــفــســهــا؛ لـــه تــفــاصــيــلــه الـــّداخـــلـــيـــة وُبــنــيــتــه 
لة، بحيث يشّكل كل جزء منه ديوانا 

ّ
املستق

 ديـــوانـــه 
ّ

ــل ــعـ  بــحــالــهــا. ولـ
ً
ــاة ــيـ بـــحـــالـــه، أو حـ

»عــتــبــة الــجــنــة«، املــقــّســم داخــلــيــا إلـــى أربــعــة 
ــمـــوذٌج لــلــتــجــديــد الـــذي  ــة، نـ

ّ
فــصــول مــســتــقــل

 هذا التجديد ال يقتصر على 
ّ
اه. غير أن

ّ
يتبن

املعنى  يكون  أن  »يجب  بل  فحسب،  الشكل 
ــان«، عــلــى حــــدِّ تعبير  ــ ــكـ ــ واضـــحـــا قــــدر اإلمـ
زوريتا  تمّكن  لقد  وبالفعل،  نفسه.  الشاعر 

جعفر العلوني

»با خــوٍف أو ألــم«. مع هذه الجملة 
 
ً
مكتوبة زوريــتــا  راؤول  تركها  التي 
ــام 1993،  ــ عــ ــا  ــامــ ــاكــ أتــ فــــي صــــحــــراء 
يقارب  مــا  أرض مساحتها  قطعة  طــول  على 
ـــه، 

ّ
إن نــقــول  أن  كــيــلــومــتــرات، نستطيع  أربــعــة 

عر إلــى جسد. 
ّ

أخــيــرًا، استطاع أن يــحــّول الش
األلــم  عانى  مــن جسد  ابعة 

ّ
الن الكلمات،  هــذه 

ال  التشيلية،  الديكتاتورية  خــال  والتعذيب 
القسوة  إلـــى شـــيء واحــــد:   

ّ
إال تــرمــز  يمكن أن 

مـــن الــديــكــتــاتــوري، ولــهــذا 
ّ
الــشــديــدة لــذلــك الـــز

 هذا الزمن شهد، 
ّ
من الوبائي أيضا. غير أن

ّ
الز

 فوز الشاعر التشيلي الكبير، 
َ
رغم ذلك، حدث

مطلع الخريف املاضي، بجائزة امللكة صوفيا 
للشعر اإليــبــروأمــيــركــي، بــوصــفــه أهـــم شاعر 
حّي في أميركا الاتينية، وباعتبار الجائزة 
األبــــرز مــن نــوعــهــا، ال ســّيــمــا فــي مــجــال شعر 

راؤول زوريتا

I قصيدة
لنكتْب، أّيها البحر،

 تحارب، 
ً
قصيدة

عراء القدامى؛
ّ

تماما كما الش
 تثقب املاء كشفراِت بخاٍر نهرّية لم 

ً
قصيدة

نرها أبدًا.
 عن أحوالنا،

ً
لنكتب قصيدة

تبدأ مع األلفّية الجديدة
وال تنتهي أبدًا،

 تملؤها الّرموز كمثل الّسماء،
ً
قصيدة

لكنها أوسع من الّسماء؛
 بأسماء مطبوعٍة، تتطاير 

ً
قصيدة

ـــشـــرات الــتــي تـــراهـــا الــعــيــون 
ّ
فـــي مــايــني الـــن

الجديدة
مع ضوء البحر.

لــنــكــتــب قـــصـــيـــدة الـــبـــحـــر الـــتـــي تـــخـــرج مــن 
العيون الجديدة؛

 بآالف الرايات
ً
قصيدة

تماما كمثل بحٍر جديٍد
َيموج في عيون جديدة.

■ ■ ■

III قصيدة
لقد انكسْرُت 

وتبعثرُت في خمسة عشر مليون حلٍم ِمنَك،
 منَك.

ً
تبعثرُت قطعة

ِمنَك، ال جرَح في الحلم

إال الواقع.
آه يا بادي،

 مثل 
ً
 وضيقة

ً
كبيرة

 الكائنات الحزينة والحقيقّية.
ّ

كل
آه يا بلدي، 

يا محارب طواحني حزينا وحقيقّيا مثلي،
مثل حبِّ حزيٍن

ومشاعر حزينة.
آه يا بلدي

متبعثرًا في خمسة عشر مليون إنساٍن
يحتشدون معا

ويتمّوجون مثل حقل من الغيوم 
تتعانق فوق الورود. 

■ ■ ■

IX قصيدة
حاِربة 

ُ
فيما أقرأ قصيدتي امل

بصوٍت عاٍل
تهبُّ ريٌح عماقة

رة، ريح الّرايات املدمِّ
فتذوب معها الوجوه الّصامتة

التي تستمع إلّي. 
وفيما أفكر أنك قد تكونني 

بني الحشود 
، ًالتي تستمع إليَّ

ِك فجأة
ُ
يتراءى لي ظل

فتحضر معه منذ ثاثني سنة
 
ٌ
روٌح حقيقية

أسمعها بني الحشود 

راؤول زوريتا
في تجربته الشعرية 

المميزة، مزج الشاعر 
التشيلي بين األدب والحياة، 

أي بينه وبين بلده، آمًال 
أن تتحرّك كتاباته بقّوة 

الطبيعة نفسها. كّل هذا 
من أجل الحرية

في خطاب تلّقيه 
جائزة »الملكة صوفيا«، 

الذي ننشره هنا للمرة 
األولى، يطوف الشاعر 

التشيلي العالم وأزماته 
وآالمه، ويذّكر بأيام 
جديدة ستأتي رغم 

كل شيء

كمثل بحٍر جديٍد يَموج في عيون جديدة

ثمة في هذه اللحظة قارب يغرق بالمهاجرين

نهرٌ تشيلّي من الشعر

يعتبره النّقاد أحد 
أكثر الشعراء إبهارًا 

في اإلسبانية

كل قصيدة ميناُء 
نهٍر سحيق من الموتى 

الذين ينتهون فينا

فهَم الشعر بوصفه 
إعادة ابتكار للتجارب 
الفردية والجماعية

ُولد راؤول زوريتا في العاصمة التشيلية، 
سانتياغو عام 1950. ُسجن وُعّذب تحت 
أعماله  من  بينوشيه.  الديكتاتور  حكم 
العديدة »ُحّب تشيلي« و»مدن الماء«. 
يعتبره بعض النّقاد أبرز اسم شعري في 
زوريتا  يستوحي  اليوم.  الالتينية  أميركا 
األلم  على  ويُسقطها  الدينية  اإلشــارات 
قصة  إلى  يشير  وكأنه  الحرية،  وواجب 
الدينية هي  الرموز  اإلنسان.  أزلية بطلُها 
نصوصه،  في  وشعرية  حياتية  أدوات 
وجودي  تمامًا:  دنيويٌّ  ومضمونها 

وسياسي في آن.

وجودي وسياسي في آن

2425
ثقافة

تجربة

شعر

كلمة

شذرات

من تلخيص النزعات الشعرية في الغنائية 
الــتــشــيــلــيــة، ومــــن تــكــويــن صـــوتـــه الــخــاص 
رًا عناصَر وجوانَب  مــطــوِّ نفسه،  الوقت  في 
ارتبطت بتّيار الشعر املضاّد )نهاية العالم، 
الــديــنــيــة، وااللـــتـــزام االجتماعي  والــغــنــائــيــة 
والسياسي( وشعرائه الكبار، مثل مسترال 

ونيرودا، وال سّيما دانتي.
لقد اجتهد زوريتا كثيرًا إلعادة وضع مسار 
األدب التشيلي في عاقٍة سِلسٍة مع التاريخ 
املدني للبلد، بدءًا من لغة شعرّية هي أقرب 
إلى التركيبات النثرّية التي كان قد طّورها 
عـــــــّراب الـــشـــعـــر املــــضــــاد، الـــشـــاعـــر الــتــشــيــلــي 
نيكانور بــارا، مــرورًا بعملية إبــداع مفردات 
وتركيبات لغوّية جديدة وترتيبها منطقّيا 

عن بعد،
 يرتفع

ً
وأرى وجها جميا

 من الّدخان 
ً
راية

بني رايات كثيرة. 

■ ■ ■

مدن الماء
 
ً
 في املــاء، راحــت املــدن ترتفع مغطّية

ً
غــارقــة

الّسماء 
ناطحات  املنبعثة من  األضـــواء  كانت  فيما 

الّسحاب
الفجر  منصة  أمـــام  البحر  ــهــا 

ّ
وكــأن تتمرأى 

خمة.
ّ

الض
لــم أرغــــب أن أوقــــظ صــديــقــتــي، فــقــد تــذكــرت 

أنني تشاجرت معها في الليلة املاضية.
على  ا 

ّ
مسن أصبحت  قــد  إنني  لنفسي  قلت 

ــا قـــد نسينا 
ّ
بــعــض األشـــيـــاء. انــزعــجــت. كــن

املــاضــيــة. شبه  الليلة  مــن   
ً
الــتــلــفــاز مشتغا

عاٍر، تأملُت الشارع. 
كــــان الــطــقــس بـــــــاردًا، وفــــي األســـفـــل رجـــان 

يتشاجران. 
)ترجمة من اإلسبانية: 
جعفر العلوني، والقصائد مقتطفة 
َك تتكّسر - 

ُ
من كتاب »حيات

مختارات شعرية«، 2015(

ــاد عميقة  ــعـ أبـ قـــصـــائـــده ذات  تـــبـــدو  بــحــيــث 
عــّبــرت عنها سلسلة الــّصــور واالســتــعــارات، 
وصـــواًل إلــى ترقيم خــاص وتمّسك مقصود 
بــاألشــكــال املــعــاصــرة. هــكــذا، يــحــّرر الشاعر 
الـــكـــلـــمـــات واملــــــفــــــردات عـــبـــر حـــــذف عـــامـــات 
الـــتـــرقـــيـــم أو اســتــعــمــالــهــا بــشــكــل مــخــتــلــط، 
ــات املـــتـــكـــّررة  ــيــ مــســتــخــدمــا ســلــســلــة مـــن األبــ
عــهــا فــي أعــلــى أو أســفــل الصفحة، 

ّ
الــتــي يــوز

جغرافيتها  لها   
ً
قصيدة ورقـــٍة  كــل  ومعتبرًا 

الــخــاصــة. وال شـــك إن طــريــقــة الــكــتــابــه هــذه 
تعود إلى الحركات الطليعية الجديدة، التي 
ــت هــذه 

ّ
تــدمــج الــحــيــاة والـــفـــن، حــيــث تــرســخ

الفكرة أكثر بعد انقاب عام 1973.
وحـــول هــذه النقطة تــحــديــدًا، تــحــّدث زوريــتــا 
 مشروعه الشعري استمد 

ّ
مرارًا، مشيرًا إلى أن

جذوره من انقاب عام 1973، حينما استنتج 
 الــطــريــقــة الــوحــيــدة ملــواجــهــة الــحــيــاة هي 

َّ
أن

إعادة قراءة التجربة الفردّية الخاصة. وهكذا 
تــكــون الــتــجــارب املــاضــيــة بمنزلة الــصــرح أو 
األساس الجديد لكل فكرة أو مشروع إلعادة 
أنه  على  الشعر  لفهم  وبالتالي  الحياة،  بناء 
الفردية  للتجارب ال  ابتكار  وإعــادة  تصويب 

فحسب، وإنما الجماعّية أيضا.
)كاتب ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

تصويب

غدير أبو سنينة

كــــان األقــــــرب إلــــى الــــصــــواب أْن 
ــب الــخــبــر عــلــى هـــذا الــنــحــو: 

َ
ُيــكــت

 املــلــكــة صــوفــيــا 
ُ
»فـــــازت جـــائـــزة

للشعر بأعمال راؤول زوريتا«؛ 
هذا ما شعرنا به حني أعلن، في 
ــلـــول/ ســبــتــمــبــر املـــاضـــي، عن  أيـ
فــــوز الــشــاعــر الــتــشــيــلــي بــأرفــع 
ــزة مــــخــــّصــــصــــة لــلــشــعــر  ــ ــ ــائ ــ جــ
اإليـــبـــيـــروأمـــيـــركـــي فـــي دورتـــهـــا 
مجمل  عن  والعشرين  التاسعة 
 

ّ
أعــمــالــه بــاعــتــبــاره شــاعــرًا يمثل

ــه الــجــّمــة.  ــ صــــوت زمــانــنــا وآالمــ
ــل األلـــــم عــنــصــرًا أســاســيــا 

ّ
يــمــث

ــٌم ال  ــ فـــي شــعــر زوريـــتـــا، وهـــو أل
يستجدي، بل ألٌم أصيل موجود 
ضمن مخلوقات الكون، بل هو 
مخلوق وكائن حيٌّ بحّد ذاته... 
ع وال مبتَدع في 

َ
ألٌم غير مصطن

أبــيــات زوريــتــا وفــي نظرته، في 
حــشــرجــة صــوتــه وفـــي تعابير 
وجهه وإيماءات يديه، ألٌم يهمس 
أحــيــانــا وأحــيــانــا يـــصـــرخ، وفــي 
ــقــــارئ على  ــ ــتــني يــحــمــل ال الــحــال
اإلنصات، وهو إنصات منشؤه 
إنـــصـــات الــشــاعــر نــفــســه لــألــم 

ني من حوله.
ّ
وللمتأمل

عندما أتيحت لي العام املاضي، 
مــــع الـــصـــديـــق املـــتـــرجـــم أحــمــد 
لقاء مع  إجــراء  محسن، تجربة 
إلبداء  وقتا  استقطعنا  زوريتا، 
ما  وســرعــان  بشعره،  إعجابنا 
يه. هذا الشاعر  ملحُت حمرة خدَّ
الـــــــذي حـــظـــي بـــتـــقـــديـــرات عــلــى 
ويرى  دولية،  ثقافية  مستويات 
ــاد والــجــمــهــور  ـ

ّ
كـــثـــيـــٌر مــــن الـــنـــق

ــوبـــل  ــه »جـــــــائـــــــزة نـ ــاقــ ــقــ ــتــــحــ اســ
لــــآداب«، ُيــقــاِبــل اإلطــــراء بكثير 
ــُت صــاحــب  ــــســ ــل. »ل ــن الـــخـــجـ مــ
ــربــــة مـــــنـــــفـــــردة، تـــجـــربـــتـــي  تــــجــ
عادية، مثل أي إنسان«، قال لنا 

بالخجل األصيل نفسه.   
)صحافية ومترجمة فلسطينية 
أردنية مقيمة في نيكاراغوا(

قصيدة تبدأ مع األلفيّة الجديدة وال تنتهي

أرٌض تحبُّنا رغم كّل شيء

الجنوني.  الشعر  رهان  هو  هذا  فيها.  للميالد  ونعود  األّم  لغاتنا  في  نموت  إننا 
لن يستطيع الشعر هزيمة ديكتاتوريٍة، وال عالج وباء، لكْن ال شيء ممكنًا دون 
اإلنساني  الحلم  بئر  نقطة من  أعمق  قابٌع في  يوٍم جديد  األمل في  ألن  الشاعر، 

الذي ال ينضب. عندئٍذ نلمح معالم التضامن والعدالة، التي ال حصر لها.

انتظارنا أو ال  إنني أتحّدث، إذًا، عن األلم وعن لغٍة تتحّدثها مالئكٌة ستكون في 
تكون، سنسمعها أو ال نسمعها؛ هي لغة الذين يلتقون وال يستطيعون سوى أن 
يتعانقوا، ال يملكون احتماًال آخر في هذا العالم سوى التعانق، بعيدًا عن الجوائح، 

بعيدًا عن الحياة والموت. ليست اإلنسانية شيئًا آخر غير ذلك.
)زوريتا(

أقسى  أحَد  وإّن  األبديّة،  عاصفة  مقاومة  استطاعت  إن  فقط  توجد  القصيدة 
شروطها التي ال يمكن إنكارها أنّها ال يمكن لها إلّا أن تكون غير عادية. ال وجود 
لقصائد صغيرة، وال لشعٍر حميم، كما ال وجود لشعر اجتماعي، وال شعر برّاني، 
وال شعر تجريبي، وال شعر مضاد. الشعر الوحيد الذي يوجد هو ذاك الذي يمكن 

أن يُهَمس به إلنسان يموت، أو يُقرأ بصوٍت عاٍل أمام البحر.

القصائد  لكّن  جيلنا،  قصائد  أعظم  من  يكون  ربّما  جزءًا  رفاقنا  مع  كتبنا  لقد 
العظيمة تكون ذات قيمٍة فقط إن كانت تحّث على الّطيبة، ألّن الشعر، عبر هذه 
الطيبة فقط، سيؤّدي الّدور الوحيد الذي يمنحه معنى: االحتفاء بالحياة، وبكاء 

الموت، ورْسم تلك المالمح التي لم ُتَتَخيَّل بعد ألبديّة جديدة.

راؤول زوريتا

 ،
ُ

يل
ّ
ِك الل

ّ
»إن

 - يا زوجتي - في ساعِة طاقِته
ُ

يل
ّ
الل

نثوية البالغة
ُ
ِة واأل َمِريَّ

َ
الق

 يا زوجتي في منتصِفه:
ُ

ِك الليل
ّ
إن

ْوِجه
َ
 في أ

ُّ
وأنِت الظل

 
ُ
ــــه، والــُحــبُّ يبلغ

َ
 َيبلغ الــُحــلــُم ذرَوت

ُ
حــيــث

ُه«.
َ
غايت

الــســطــور كتعويذة  هــذه  رّدد 
ً
أ أتــيــت  لقد 

 خـــلـــف صــدغــي 
ُّ

تـــقـــريـــبـــا، كـــنـــبـــٍض َيــــــــدق
وال يــدعــنــي. إنــهــا مــطــلــع قــصــيــدة »ابـــن 
ــِدث، وهــي  ــانــ « ملــيــغــيــل إرنــ

ّ
الـــنـــور والـــظـــل

ــم الـــقـــصـــائـــد املــكــتــوبــة  ــظـ واحـــــــدة مــــن أعـ
هــنــا  ــره  ــ ــ ــذّكـ ــ ــ تـ ووددُت  بــــاإلســــبــــانــــيــــة، 
وأمـــام شعراء  أمــام حضراتكم  كشهادة، 
ــال، عـــلـــى إعـــجـــابـــي  ــغــ ــرتــ ــبــ إســـبـــانـــيـــا والــ
وعــرفــانــي وتـــقـــديـــري. الـــيـــوم، فـــي الــيــوم 
املــرأة،  العنف ضد  للقضاء على  الدولي 
آتـــي ألشــكــر عميق الــشــكــر ذلـــك االمــتــيــاز 
الــذي أعطيتموني بمنحي هذه  العظيم 
ــم جــالــتــكــم،  ــ ــتـــي تــحــمــل اسـ الـــجـــائـــزة الـ
»جـــامـــعـــة  ــكـــم عــــن عــــرفــــانــــي لــــ وألعـــــّبـــــر لـ
»لــجــنــة الـــتـــراث الــوطــنــي«.  ســلــمــنــكــا« ولـــ
لنهر  تكريما  فيه  أرى   عظيم 

ٌ
إنــه لشرف

الشعر الكبير الذي لسنا، جميعا، سوى 
أستقبل  فــي سلسلته.  حــلــقــاٍت صــغــيــرة 
إذًا هــذه الــجــائــزة بــســعــادة، وفــخــر، وفي 
 

ّ
الوقت ذاته بحياء وخجل. إنه لكثيٌر كل

 ما ال نستطيع 
ّ

ذلك الذي لم نفعله، وكل
ــحــه ومـــا قـــد ال 

ْ
فــعــلــه، وكـــل مـــا عــلــيــنــا مــن

يسعفنا الوقُت ملنحه.
لقد جئت من بلد املختفني قسرّيا، الذي 
الــشــوارع فــي كفاحه  إلــى  نــزل بحماسٍة 
ـــعـــر جــــزء من 

ِّ
ــتــــرداد كــرامــتــه - والـــش الســ

سترّد األجساد، فجسد 
ُ
هذا الكفاح. لم ت

الزوِج لم ُيَرّد إلى زوجته، وال إلى الطفل 
الــصــغــيــر جــســُد أبـــيـــه، وال إلـــى الــعــجــوز 
 ابنه. والشعراء هم من كان عليهم أن 

ُ
جثة

يهبطوا إلى دفء األرض التي آوت تلك 
البقايا، وإلى زبد البحر الذي يهدهد تلك 
الصحراء  رمال  وإلى  مة، 

ّ
هش

ُ
امل األجساد 

التي حفظت صدورهم  الجفاف  شديدة 
التي  الكلمات  وأن يسترجعوا  َمة، 

َّ
َهش

ُ
امل

لم يستطع أولئك املختفون أن يقولوها 
لــنــا أو أن يــقــولــوهــا ألنــفــســهــم. وقـــد كــان 
مــــن نــصــيــب الـــشـــعـــر أن يــقــيــم جـــنـــازات 
في  ويدفن  حيواتهم،  ويوقف  الغائبني، 

على األشجار، وعن ذلك الكائن الذي يولد 
معانقا صليب جسده، وهو الجسد نفسه 

الذي سيموُت مصلوبا.
فــي عــالــٍم مــن الضحايا والــُجــنــاِة، الشعُر 
دائـــمـــا هـــو الــضــحــيــة األولـــــى. لــكــنــه أيــضــا 
أول من ينهض من موته ليقول لنا، نحن 
الناجني، إن أياما جديدة ستأتي، رغم كل 
 هذا 

ّ
شيء. حاولت وصف تلك األيام، ولعل

هــو الــســبــب الــوحــيــد الـــذي أقـــف مــن أجله 
تخّيلت حكاياٍت طويلة  لقد  املوقف.  هذا 
، وقصائد ال نهاية لها انمحت من 

ً
مذهلة

ذاكــرتــي كالغبار بني األصــابــع في لحظة 
قا 

ّ
كتابتها؛ لقد رأيت املحيط الهادئ ُمعل

ــا مــن  ــ ــرابـ ــ ــز، وأسـ ــ ــديـ ــ ــبـــال األنـ عـــلـــى قـــمـــم جـ
الــطــائــرات ترسم بسطور مــن الــدخــان في 
 

ُ
مي آنا كانيّسا التي ما تزال

ُ
السماء وجَه أ

الــســادســة والتسعني  فــي  تسمعني وهــي 
ــرت وجــــــه شــــخــــٍص ال  ــ ــذكـ ــ ــا. تـ ــرهــ ــمــ ــن عــ ــ مـ
ــره: وجــــه أبــــي الـــــذي مــات  ــذكــ أســتــطــيــُع تــ
وعـــمـــره واحــــد وثـــاثـــون عـــامـــا، يحملني 
لُهنيهٍة أخـــرى بــني ذراعــيــه. لقد أبــصــرُت 
وبلدانا   ،

ُ
الكتابة ها 

َ
رمال تمأل  صحراواٍت 

فيها  ألتقي  واملـــوت  الــحــّب  مــن   
ً
مصنوعة

َمـــن أحــبــبــُت وَمـــن رّبــمــا أحــّبــونــي، قــبــل أن 
مُت 

َّ
ُر. لقد هش سَّ

َ
ف

ُ
ت يتاشوا في أحــاٍم ال 

نــفــســي، وحــــاولــــُت أن أصــيــبــهــا بــالــعــمــى 
ــنــي ربــمــا أقـــدر على الــتــوّحــد مع 

ّ
ي أن

ّ
لظن

بة، واإلمساك بني يدّي لوقٍت 
ّ
عذ

ُ
امل بادي 

ُحّبي   
ّ
لكن املختفي،  الحب  بــأيــادي  أطــول 

لم يكن كافيا. لقد وهبُت نفسي، فها هي 
 ما فيها من الُحبِّ 

ِّ
الُكتُب التي كتبُت بُكل

لم يكن كافيا، وال  والُبغض، لكن عطائي 
أعلم إن كنُت ألدرك أن أحلم بتلك الصور 
 شاعٍر 

ِّ
 كل

ُ
والكلمات األخيرة التي هي َدْين

للعالم.
)ترجمة عن اإلسبانية: أحمد محسن غنيم(

مقابر اللغة ما كان على األحياء دفنه في 
مقابر موتاهم.

ال تــغــادرنــي هـــذه الــلــحــظــة املـــرّوعـــة الــتــي 
مــمــا يجعلني أشكركم  الــعــالــم،  بــهــا  يــمــّر 
الحفل  هــذا  إقامتكم  على  ــكــرًا ُمضاعفا 

ُ
ش

بــحــضــوٍر جـــســـدّي. إنــنــا نــعــرف أن مئات 
ِة املأساة  ِتمَّ

َ
اآلالف قد ماتوا، إلى جانب ت

واملظالم والتفاوت الوحشّي الذي كشفته 
الجائحة بكل براهينها املرعبة. لقد متنا 
م  ني من أطراِف الحياة، ساكنني تورُّ

ّ
- ُمطل

جــراحــاتــهــا - فـــي كـــل جــســٍد يـــمـــوُت. وقــد 
ــنــا فــي كــل واحــــدة مــن تلك 

ُ
ُكــِتــَمــت أصــوات

ودون  أحــضــاٍن،  دون  الصامتة،  النهايات 
آمـــال. وقــد أبــصــرنــا كــذلــك، بــأعــنُي دامــعــٍة، 
وفي أحلِك موضٍع من األلم، نسيج حبٍّ ال 
، راسخا في قلب األرِض ذاِته. 

َ
يقبل الزوال

نا رغم كل شيء.  هذه األرض التي تحبُّ
ــنــا نــبــكــي، ونـــولـــد، ونــســقــط فــي مــعــارك 

ّ
إن

ليست لــنــا، ونـــرى حـــدود عــواصــِم األلـــم - 
كما دعاها بول إيلوار - في كل مرٍة أكثر 
 في بلوغ الحّب منتهاه 

ّ
وضوحا. وندرك أن

العالم،  لنا عن كل تفاصيل  ثوابا رحيما 
عن هذه الورقة التي تسقط وهذه الورقة 
التي تنُبت، عن الرائحة التي يتركها املطر 
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صوُت زماننا

راؤول زوريتا )مارِته ميرلوس(
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زوريتا في معرض غواداالخارا، 2015 )غونزالو غارثيا(
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