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جرب أن يغير لون الكراسي،
"ﻻ ْﻓيي ْسﺘﺎ" 1تحﺘضر .عدد الزبﺎئن آخذ ﻓي اﻻنخفﺎض بشكل عويصّ .
ومﺎركة البن والسكر وحﺘى بعض الندل ممن كﺎنوا يﺘأﻓفون من حرارة المطبخ أكثر ممﺎ يلزم ،لكن شيئﺎ من
ذلك لم يفد ﻓي إنقﺎذ حفلﺘه وسط مدينة برشلونة ،لذلك آثر اﻻسﺘسﻼم ﻻندﻻق اﻷيﺎم ﻓي النهر ،قﺎئﻼ للندل
بأنهم سيظلون يفﺘحون أبواب مقهى ﻻ ْﻓييسﺘﺎ حﺘى انقضﺎء آخر حبة من ّ
البن ﻓي أكيﺎس المطبخ.
تﺘبﺎدل اﻷمواج الضّجرة حوارا نﺎعسﺎ مدّا وجزرا ،ﻓﺘ ُنذر رائحة البحر المندلعة بقوة ﻓي أنحﺎء السﺎحل،
الشر مجرد سوء تفﺎهم طﺎل أكثر ممﺎ يجب.
بحنين وتسﺎمح لطيفين وكأن
ّ
يجلس هو على الرمﺎل البﺎردة ،ويخرج من حقيبﺘه نﺎيَه العﺘيد .ليس الوقت وقت ض ّخ الهواء ﻓي الثقوب،
لكنه شعر بشكل ﻻ يمكن تأجيله بأن رائحة الموج والقدر الصﺎخب أمﺎمه يدعوانه إلى إرسﺎل كلمة النﺎي
الحﺎر من المشﺎعر .بعد دقيقة واحدة من العزف بشفﺘين تصط ّكﺎن
ورائحة ألحﺎنه ﻓي هذا البريد الثنﺎئي
ّ
ي حزين.
ندمﺎ ،كﺎن سﺎحل برشلونيﺘﺎ بمدينة برشلونة يخوض حوارا ثﻼثيﺎ بين مدّ وجزر ونﺎي رجل عرب ّ
ت ُﺘرجم سﺎرة نصوصﺎ مخﺘلفة .نصوصﺎ عن المعﺎهدات الدولية ومقﺎﻻت السيﺎسة وأوراقﺎ طويلة عن
القﺎنون وشروط البيع ومكونﺎت مواد غذائية ،...ولكنهﺎ لم تسﺘلطفهﺎ أكثر ممﺎ يمكن أن يسﺘلطف به المرء
مﺘرجمة إيﺎهﺎ من
سم ﻓي وجه الكلمﺎت وتغيّر حفﺎظﺎتهﺎ بأمومة حكيمة،
رئيسه الوقح ﻓي العمل .كﺎنت تب ُ
ِ
اللغﺎت الفرنسية واﻹنجليزية واﻻسبﺎنية إلى العربية أو العكس .بيد ّ
أن مﺎ كﺎن يسعدهﺎ حقﺎ هي اﻷصوات
الجديدة الﺘي تمنحهﺎ للقصﺎئد الﺘي يُ ْع َهدُ إليهﺎ بﺘرجمﺘهﺎ من حين ﻵخر.
كﺎنت تعود من مكﺎتب الﺘرجمة إلى غرﻓﺘهمﺎ الصغيرة المكﺘراة ،بقدمين نيّئﺘين ﻷنهمﺎ ظلﱠﺘﺎ ﻓي معلّبﺎت
الكعب العﺎلي ،وهي يﺎﻓعة وطرية ومسﺘعدة لمداواة ظهر ّ
قط نجﺎ بكسل من عجﻼت سيﺎرة مسرعة.
ينفخ ﻓي النﺎي ببهجة وحنق .حنق اليﺎئسين الطيّبين الذين ﻻ يمكنهم إﻻ الغنﺎء عندمﺎ يغضبون .ينفخ ﻓي
ثقوب آلﺘه مثلمﺎ تنفخ سﺎرة ﻓي ﻓم الكلمﺎت الﺘي ت ُﺘرجمهﺎ ،وكأنهﺎ جثث على وشك اﻻحﺘضﺎر ويلزم إنقﺎذهﺎ
قبل ﻓوات اﻷوان.
كﺎنﺎ معﺎ يﺘدبران شأن الحيﺎة والكلمﺎت والفواتير ،و"يزرعﺎن الوهم ﻓي اﻷصيص ﻓينمو" ،2إلى أن تد ّخلت
كلمة الحرب ﻓي بلدهمﺎ ،وألقت خطبة طويلة نﺎم بعدهﺎ كل من كﺎنوا حﺎضرين ،بدون أن يكونوا قد شعروا
بشيء من ِسنة النوم تجﺘﺎح أعينهم.
سهمﺎ ،وبعد معﺎرك كﺎدت تطفئ روحيهمﺎ،
كﺎنﺎ ممن لم ينﺎموا تمﺎمﺎ .هربﺎ قبل أن تخدّر كلمةُ الحرب حوا ﱠ
وجدا نفسيهمﺎ على ضفة أخرى من اﻻحﺘمﺎﻻت مع حقيبة واحدة نﺎجية ،على مﺘنهﺎ سرب كلمﺎت مﺘر َجمة
ونﺎي يحﺘﺎج للكثير من الريﺎح كي يبقى على قيد اﻷمل.
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اشﺘرى لهﺎ علبﺎ كثيرة من حبوب منع الحمل ،وشرب هو حبوب منع اليأس .لكن ظﻼل اﻷسئلة أخذت ﻓي
اﻻرتفﺎع من حولهمﺎ حﺘى أخفت جسديهمﺎ.
وجد عمﻼ أخيرا ﻓي مقهى وسط برشلونة .سيعمل نﺎدﻻ بدوام جزئي .علّمﺘه سﺎرة مﺎ يلزم من كلمﺎت معجم
المقﺎهي ،مﺎ يلزمه بﺎلضبط ليخدم الزبنﺎء ﻓي مقهى "ﻻ ْﻓييسﺘﺎ" بسخﺎء.
جﺎلت سﺎرة هنﺎ وهنﺎك ،ت ُربّت على ظهر القصص وتحﺎول إقنﺎع مكﺎتب الﺘرجمة بﺎلفراشﺎت الﺘي تعرف
جيدا كيف ت ُطلقهﺎ من أقفﺎص اللغﺎت .صدﱠقوهﺎ لكنهم كﺎنوا قد حصلوا على كفﺎيﺘهم من الفراشﺎت واﻷقفﺎص
معﺎ.
أدخل الفنﺎجين ووضعهﺎ ﻓي المغسلة البيضﺎء الكبيرة .إنهﺎ الرابعة عصرا .وقت اسﺘراحﺘه القصيرة من
الطلبﺎت .أخرج نﺎيه من مئزره اﻷسود الملفوف حول خصره ،بﺎلطريقة ذاتهﺎ الﺘي يمكن أن يُخرج بهﺎ
ﺎي به ّمة ،ونفث دخﺎنﺎ آسرا من ﻓمه  :دخﺎن لحن عربي على مقﺎم
رجل آخر سيجﺎرته من جيبه .د ّخن النّ َ
سيكﺎ وال ّ
شجن.
ال ِ ّ
ٌ
اسبﺎن وسيﺎح من ﻓرنسﺎ وإيطﺎليﺎ
وصلت أدخنة اﻷلحﺎن من نﺎيه إلى سﺎحة المقهى ،حيث كﺎن مواطنون
واليونﺎن ،..يحﺘسون مشروبﺎتهم مﺘبﺎدلين نظرات نﺎعسة .الﺘفﺘوا إلى بعضهم البعض ،مطﺎلبين برغبﺘهم ﻓي
اقﺘسﺎم دخﺎن النﺎي مع الهواء العليل الراقص بين الفنﺎجين.
خرج تحت طلب صﺎحب المقهى من غرﻓة اﻻسﺘراحة ،مﺘوسطﺎ طﺎوﻻت الزبنﺎء بنﺎيه الفﺎرع ،ينشد
بصمت اﻷنين الصﺎدر من كلمﺎت أغنية عربية قديمة.
تعودت على
صفق الجميع بحمﺎس جيّﺎش .لم يكن اﻷمر يحﺘﺎج إلى ترجمة لغوية مضنية من النوع الذي ّ
إنجﺎزه زوجﺘه سﺎرة .تدﻓّقت اﻷلحﺎن كأنهﺎ يد من ميﺎهُ ،جرحت بشفرة حﻼقة .ﻓهم الجميع من رومﺎ ومدريد
وبﺎريس ل ْكنةَ ال ّ
شجن ﻓي نﺎيه العربي بﻼ ترجمة وﻻ وسيط ،بﻼ سكر زائد ﻓي الفنجﺎن.
أحبّ صﺎحب المقهى مﺎ حصل وسأله أن يﺘرك المئزر والفنﺎجين لﺘدخين النﺎي بين الزبﺎئن بكل مﺎ يحفظه
من ألحﺎن بﻼده ،كل يوم .حكى لزوجﺘه سﺎرة عن مهمﺘه الجديدة ،وحكت له عن العمل الذي لم تجده بعد.
زارته ﻓي المسﺎء بعد أن أتعبهﺎ توزيع مطبوعﺎت سيرتهﺎ الذاتية ﻓي مراﻓق مﺘفرقة ﻓي المدينة .طلبت كأس
برتقﺎل ثم غرزت شوكﺘي عينيهﺎ ﻓي عينيه وعيون النﺎي المسﺘسلم بين شفﺘيه ،ولم تدر مﺘى بدأت تقرأ ﻓي
حﺎرة كﺎلدموع الﺘي كﺎدت تﺘرقق
اﻵن نفسه ترجمة لقصيدة عربية تحفظهﺎ عن ظهر قلب ،بﺎسبﺎنية حﺎرةّ .
من عيون رواد مقهى ﻻﻓييسﺘﺎ عندمﺎ امﺘزجت كلمﺎتهﺎ بألحﺎن النﺎي.
تج ّمع حول المقهى مﺎرون وعﺎبرون ،منهم من اقﺘعد له مكﺎنﺎ من الكراسي الفﺎرغة ومنهم من بقي واقفﺎ
مشدوهﺎ إلى حفلة ال "ﻓييسﺘﺎ " ،حفل ِة الحفلة.
بﺎلرواد والمسﺘمعين من المﺎرة ،الذين حركوا قلوبهم أكثر
لم يمض يوم لم تمﺘلئ ﻓيه "ﻻﻓييسﺘﺎ" عن آخرهﺎ
ّ
من أرداﻓهم بموسيقى النﺎي وأشعﺎر سﺎرة ،كمﺎ حركوا كل الشرق مع الغرب ،وكل العواصم واللغﺎت
والثقﺎﻓﺎت والديﺎنﺎت ﻓي كأس واحدة كبيرة حﺘى كأنهم واحدٌ ﻻ أكثر ،شجرة واحدة تجذرت عروقهﺎ تحت
الﺘراب هنﺎ وهنﺎك.

قﺎل لهمﺎ صﺎحب المقهى بأنه مدين لهمﺎ بحيﺎة حفلﺘه الﺘي كﺎدت تلفظ أنفﺎسهﺎ اﻷخيرة وتعلن اﻹﻓﻼس بسبب
العولمة والدّيون ،عولمة المقﺎهي السريعة الﺘي صﺎرت تقدم أكوابﺎ بﺎلقهوة ،ﻻ قهوة ﻓي أكواب ،ودﻓع لهمﺎ
راتبﺎ شهريﺎ رآه منﺎسبﺎ لردّ جميلهمﺎ ،بعد أن صﺎر مقهﺎه اﻷشهر ﻓي المدينة ،مقهى حفلة النﺎي والقصﺎئد.
لم يصيرا ﻓﺎحش ْي الثراء .لكن سﺎرة كفت عن اسﺘعمﺎل حبوب منع الحمل ،وصﺎر لزوجهﺎ كﺘيبةٌ ﻻ بأس بهﺎ
من أنواع مخﺘلفة من النﺎيﺎت ،وطريقة مضمونة ﻹغﻼق أﻓواه الفواتير الشهرية النﺎئمة ﻓي علبة بريدهمﺎ
المنزلي.
لم تنﺘه الحرب ﻓي بﻼد سﺎرة وزوجهﺎ ،ولم تقع معجزات كبيرة لكن نﺎيﺎ وأشعﺎرا صﺎدقة أبقت "الحفلة"
مسﺘمرة ،وصرنﺎ كلمﺎ مررنﺎ من شﺎرع مقهى ﻻﻓييسﺘﺎ ببرشلونة ،نرى غﺎبة مسﺘعرة من مشﺎعر تنﺘمي إلى
كل جنسيﺎت اﻷشجﺎر .تلك الﺘي تشبه رائحة البحر اﻷبيض المﺘوسط ،عندمﺎ يﺘرك عطر مغفر ِته أسفل نعﺎل
كل الذين داسوا ميﺎهه وداسﺘهم .

