
 ثلج
  
  

أثقل، أطول. وقت ضوء. بقعة نیجاتیف. صورٌة تنزلق. الطبقاُت حین المحاولة. في تثبَت               أْن
رفٌض. ذري. انشطاٌر فقط. االسم وتتذكر االسم لتنسى األحمر. الضوء تحت الدفن ظلمًة،               أكثُر
رد تصریحًا. كان المتمردین. أیدي في الغاز وقع إن التسلیح. إعادة المحصنة. الحدود               إفراٌز.
لوا حمَّ كیف عن یتحدث عندما الیدین حركات البطن. جلد طول على األلم من وتٌر                الفعل.
بعٍد عن التحكم وبمساعدة كیف باألرض. اصطدمت حین تنفجر لم التي بالصواریخ              سیارًة
من بقطٍع الثلج. في شواء الثلج. صور النظام، جیش معسكر إلى مباشٍر باتجاه سیارًة                قادوا
الثلج. في المعزین. الثلج. في المیت. الموتى. یشیعوا لكي ثلجیین رجاٍل مجموعة              الثلج.
تئُن الخیام المتجمدین. بالبشر فأكثر أكثر تمتلئ الالجئین مخیمات حین بالثلج. مغطاٌة              األرض
تداعیات النهر. في الكتاب اضطراب. األمل. جحیم في السفینة. إسبیرانزا. الثلوج.             تحت
لیست الحركات. المضیق. األلم. عاصمُة المحیط. وقت لیًال. ١١:١٥ العاصفة. بعد             األمواج
یسأل. تأخذ. وأْن تعطي أن معنى ما بالمیزان. الغذاء. تقنین الصدى. بلد في أنت اهدأ.                 لیلًة.
إنه تأخذ. وأْن تعطي أن معنى ما اللیلة. خالل السؤال تكرار في ویستمر النوم. نفسه:                 ویجاوب

 یسمُع احتضار الرجل خالل نومه. كلمته األخیرة. ما معنى أن تعطي وأْن تأخذ.
 
  
  

على الثلوج الشتائیة. اللیلة إلى خارجًا وأنظُر أستیقُظ ،J وجه ،T وجه وجوهًا. وأرى                أستیقُظ
 الحقول. الغابات. لتمر من خالل األلم وتعلم أنك تمر.

 
  
  

نظافة عامل قالت، مستمٌع مكشوفًا. یستلقي الفیلم؟ في باسمه؟ نادى أو أخي؟ یا صاَح                إن
جمیع على ضحكنا الجسم، ترتعشان، ساقيَّ الهجمات، بدأت أیاٍم بعشرة بعدها             الشوارع،
إشارة في بدأ. كأنه النار. إطالق وقف القنابل. تساقطت اللیلة طوال الحلول، حول               النكات
لیس الجسور. بین المدینة مستقیمة. حركة مفتوح. وجه مغلق. باب النقاشات. في              الهاتف.
أو السونار. القطبي. الشفق طریق شتوي. طریٌق طویًال. النوم. بعدها فجأة. یتوهج              الجسر.



الذي من الوراء. الى عودة ال اللغة. في اللغز الثلج. دوامة البیضاء. األساطیح الجوع.                إزالة
أن البشر یستطیع الذي االختالف الشعلة. هذه ما بداخلنا. الشعلة تلك أشعل الذي من ذلك.                 قال
هذا نفسي وأسأل نوم بال سأستلقي لیلة. بكل اللیالي. كل في البشر. تصرفات االختالف.                یفعلوا.
بعض االتصال. نقاط بعض . معصميَّ العاریة. یداي لحظات. الوضوح. نطاقات            السؤال.
حیٌة عیون الحنان. الضمیر. اللهب. الداخلي. القرین ُأخرى. مرًة أغفو بسببه. أستیقُظ              التشابه.
الرحلة جدیدة. كتبًا یكتبوا أن أجل من تحرق الكتب السجینات. تعذیُب األسالیب. میتة.               أو
سیطر الذي الزاحف الجنون نوع ما األبیض. الضوء إلى التحدیق النهر. في القارب               تتالشى.
أنظر أنا نائمًا. سقط أنه لو كما یتنفس إنه متسائًال. الرادیو على الصوت أسمع مدینتنا؟                 على

 إلیه: ُأعبر الجسر. حافظ على الكتاب. هل تریدین أن تدخني؟ یسأل.
 
  
  

 ضوء مائٌل. شعاع ضوء مائل. ثلج نصف ذائب .
  

 ألمُس طرف إصابع L في الجانب اآلخر من الطاولة. مددتهم كاستجابٍة ألصابعه.
  

 أنِت زمردتي، قال لي.
  

 أنَت زمردتي.
 
  
  

ال ما أو الصباح. یتضمنه لم ما أطلق إنسى. اسمه. قل إحذف. العالقة. جسد الثالث.                 الجسد
لیس وقال. الذراع على ضربني غرورًا، لیس ال ضاحكًة. قلُت غرور، أي داخله. في                یملك
الندبة. فوق لمٌس. االثنتین. بیدیك الظالم. في المشي لغًة. عشرة إحدى تعرف أن               غرورًا.
صرخت: ثانیة. میكرو لمدة غفوُت الحروف. في الحروف. فوق موجه عكسها. الندبة.              خیانة.

 إنه هنا.
 
  



  
الجلد. داخل في الدخول الجسد. في ألٌم الوقت. طوال أتجمد كنُت أخنُه. لم أنا هنا. لیس                  إنه
ومترابط. مستقل توازن. أي عن البحث االضطراب. التوازن. مواقع تبدیل أیام. بضعة              لحظة.
لعدم المنازل إخالء الفقر. أوروبا. في الشغب أعمال المفاجئة. الطوارئ فرامل األموال.              تدفق
ذلك. یفعل من اعتقال التوثیق. التصویر. حظر الشرطة. وحشیة المظاهرات. األجور.             تسدید
عینیها أراه. أن أستطع لم رجل على رأسها یتكئ التي المرأة الولد. وقدمي یدي على                 الكدمات
سترٌة مسافة. الناس. وسط وجهها. على َیْنساب  شيٌء بطيء. خطاب مغمضتین.             النصف
للثلوج. تساقط أول الداخل. في كلیًا الداخل. في دوامة. مجتمع. أمل. شعاُع هناك ربما                مهترئة.
قد التعب أن لو كما الحافلة. في الدرابزین على رأسها یتكئ آسیویة امرأة البیضاء.                أسطح

 تغلب علیها تمامًا. بینما طفلیها. األول في العربة. والثاني بجانبها. ساكنین تمامًا.
  

  نص: ماري سیلكیبیري
 ترجمة: غیاث المدهون وماري سیلكیبیري من خالل ورشة عمل.
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