لوتشانو إربا
أزهارﹸ السوسنﹺ الصفراءﹸ
الفتيانﹸ المغادرونﹶ في صباحﹺ
يونيو حينما بدا الهواءﹸ تحتﹶ أشجارﹺالد ُّْلبﹺ
وكأنه يحملﹸ في طياته هواءﹰ آخر
الفتيانﹸالمغادرونﹶ لصيدﹺ السمك
بسنارةﹴ واحدةﹴ ولكنهم مجهزون
كلﹲ منهم بسلةﹴ على ظهره
في صمتﹴ اآلن يجلسونﹶ في الحافلةﹺ الكهربائيةﹺ
المنطلقةﹺ سريعا إلى خطﹺ النهايةﹺ
والحلمﹶ يصنعونه مجددا ليجعلوا ميالنو
ذاتﹶ وديانﹴ زرقاءﹶ خلفﹶ القلعةﹺ
حيثﹸ تتقافزﹸ األسماكﹸ في الجداولﹺ.
على المروجﹺ لم يزل قليلﹲ من الضباب
سمكةﹸ التنش القابعةﹸ في حفرتها الطينيةﹺ
تعاودﹸ النوم .بينما سمكةﹸ المبروكﹺالصباحيةﹸ
تستكشفﹸ وتجوبﹸ حولﹶ حواف
قناةﹴ هادئةﹴ .سمكةﹸ المبروكﹺ
ماكرةﹲ وال تبتلعﹸ الطعمﹶ أبداً.
الصيادونﹶ لن يحالفهم الحظﹸ .لكن
ما إن يتجاوزواﹶ القنواتﹺ والترع
من مرجﹴ إلى مرجﹴ ،ومن صفﹺ أشجارﹴ إلى صفﹺ أشجار،
سيصلﹸ الفتيانﹸ حيثﹸ كثيفةﹲ هي
أعشابﹸ جداول الماء ،وحيثﹸ صفراءﹸ هي
زهورﹸ السوسنﹺ ومثلﹸ السيوفﹺ
األوراقﹸ الطازجةﹸ تقطعﹸ تياراتﹺ الماءﹺ الجاريةﹶ
تحتﹶ ظاللﹺ أشجارﹺ الصفصاف.
سوفﹶ يصلونﹶ حتى الزهور البعيدة

صيادوا السمكﹺ بال حظﹴ
والفتيانﹸ المتجولونﹶ في السهل!
من ديوان ،مستصغر الشر ،ميالنو ،أرنولدو موندادوري إديتوري 1960 ،م.

بيترو دي ماركي
ورقةﹸتغليفﹺالبرتقال
وبمحبةﹴ متقدةﹴ يرتقبﹸ الشمسﹶ
دانتي ،الفردوس ،النشيد الثالث والعشرون ،البيت الثامن
ورقةﹸ التغليفﹺ تلك متعددةﹸاأللوان،
ذاتﹸالحفيفﹺ بين أصابعﹺ
منﹾ كان يشدها ،يكويها بعنايةﹴ،
سيما في زواياها ،كي يرفعﹶ
أمامﹶ أعيننا أسطوانةﹰ هشةﹰ،
برجاﹰعابراﹰ ثم يضرمﹸ النارﹶ فيه
بعود ثقابﹴ ،في قمته؛
ونحنﹸ الذين كنا ننتظرﹸمتقصدين
رؤيتها ،رؤيةﹶ شمسﹺ صقلية تلك
المطبوعةﹺ على الورقﹺ ،تنهضﹸ
من الطبقﹺ إلى أعلى مع اهتزازﹴ طفيف
ما يلبث أن يتحولﹶ من ثم إلى طيرانﹴ مرتجف -
ولكنها كلما كانت ترتفعﹸ أكثرﹶ كانت تهلكﹲ أكثرﹶ فأكثر
و ،ما إنﹾ تظل برهةﹰ معلقًةﹰ في الهواء،
حتى تستحيل قطعةﹰ من شمسﹴ حالكةﹴ مسودة،
شذرةﹰ من برجﹴ يحترقﹾ
تعاودﹸ لتتساقطﹶ على الطبقﹾ،
وحينئذﹴ ،وبينما كانت لم تزل تحلقﹾ
فوقنا قصاصاتﹸورقﹴ صغيرةﹴ محترقة،
حتى دونما شعورﹴ بجوعﹴ يذكر،
كنتﹸ أطلبﹸ برتقالةﹰ أخرى ألنزعﹶ عنها ورقةﹶ غالفها،
وكنتﹸ أتوسلﹸ كي أعاودﹶ فعلﹶ ذلك ،كي أكررﹶ اللعبةﹶ،
تلكمﹸ اللعبةﹸ بالنار.

من ديوان ،ورقة البرتقال ،بيلينزونا ،كازاجراندي 2016 ،م.

