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اإلهداء
إلى....
ندي
ليث
زيدون
أقمارٌ مضيئة في مسيرة األيام

7

فاتحة
«أكا ُد أشطرُ أّيامي وأنشطرُ:
اهنا ــ ٌ
َدمي ُه َ
ورق
ِسمي َه ُ
ناك َوج ْ
َيجرّ ُه في َهشيم العال ِم ّ
الشرر»

أدونيس

9

مَسرّاتٌ حَزينة

11

ال ِشفاء من العمـر
الرماد!
مفر من ّ
وال ّ
()1

َ
«هكذا َخ ِر ْب ُت»
للحب وأحواله ،كام لو أنّني باب مكسور ،أو ّقبعة
أصلح
مل أعدْ
ُ
ّ
سكنها اخلراب ،هكذا خربت!
األمر عادي وبسيط،ال يشء يستحق أن تأخذه عىل حممل اجلدّ سوى
التاب ،حني تسأل عىل لسان عجوز فقد ّ
أثرك يف ّ
الذاكرة،ماذا بقي
للرحلة األخرية؟ والجييبك أحد؛ ألنّك منذ البدء بال قدم أو ذاكرة
أو يدين!
حيدث أن تر ّمم سقف األمل ،وترشقك سهام جمهولة من أسفل
قدميك ،وهترب إىل حضن بال جسد حيتويك ،ويأتيك صوت من
العدم :أهذا أنت!
ً
املرسات،
سفرا
حيدث أن تكون ً
طويل ،حيدث ّأل تكون حقيقة يف ّ
وأن تكون مرآة لصورة أخرى ،وأن تكون بال رئتني ،حني تقتحم
البحر من جهة القلب ،أن يكون لك قلب مالح ،وحلم أبيض يشبه
13

قافلة بعيدة ،وحبيبة بال حاجبني ،وغصن شجرة تق ّلم أظافره ّ
كل
ليلة ّ
كقط أليف ،وساعة يد مشنوقة العقارب عىل ساعدك األيرس،
وقبعة سحر ّية ختفي عنك صورة احلارض ،وشباك مفتوح يراك
الزمن عىل جبينك
الناس فيه كدمية ضاحكة ،وأنت تعالج شقوق ّ
احلب،
بمرهم جمهول ،وأن تكون حفنة مجر ال تنطفئ يف برد
ّ
رسي كي ّ
جتف بأرسع وقت،
فتلك معجزة مد ّبرة ،مع ّلقة يف حبل
ّ
وخيطفها غراب!
تغي ،أ ّيتها املرأة التي تبحث عن ماء يف صدأ العروق ،هذا
كل يشء ّ
تساقطت
طي ًبا كالشّ جر ،فقد
ُ
ما يفعله ّ
الزمن ،ومل أعد أملك شيئًا ّ
ورقة تلو األخرى يف حديقة العمر ،وتآكلت كصخرة يف جماري
أثرا عىل حجر ،كي
السيول ،ومل أعد ّ
قصة منقوشة عىل جدار أو ً
ّ
مدربة يف ّ
كل حني.
ُأقرأ بعني ّ
َ
هكذا َخ ِر ْب ُت،

()2

ً
منديل أزرق ،العامل أكرب من
أ ّيتها املرأة املع ّلقة عىل خارصة األمل
حفنة قلب موجوع ،وذاكرة تشبه رمد العني ،أكرب من خطوات
والركض ال ّلعني عىل
ال ّتعب املتداول كاألوجاع يف طرقات العمرّ ،
أطراف اخلبز ،ومرور األ ّيام يف قافلة احللم.
ال شفاء من العمر،
14

وال َم ّفر من الرماد!
املتكررة يف بيوت العزاء!
غري شواهد القبور التي تعرف خياناتنا
ّ
فدعيني لألبواق املثقوبة كي أنجو من ِ
الشعر ،دعيني لل ّنداء األخري
الرحيل ،وأجرد
ألشبع من ضجيج ال ّلحظة ،وقهر االنتظار قبل ّ
حلقي من أوتاره ،ألر ّمم صو ًتا جرحه اإلعصار ذات شتاء،
ألجلك خبأت نصف ّ
الضحكات ،ألجلك سأحتمل ال ّليل بوردة
وأمزق باطن كفي كي أستعيد شقائي ّ
كل يوم.
صبارّ ،
ّ

15

مشوسٌ مُطفأَة
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مهملة أظافري ُ
وجه ِ
ك َ
ٌ
قبل عام!
تلم ُ
ست َ
منذ ّ
أي ٍ
كائن َينسى:
َو َن ِس ْي ُتَ ،ك ِّ
مرة كتبت فيها رسالة شوق ،نسيت متى جرحت ذقني
نسيت ّأول ّ
الصغري ،وكيف تأ ّملت نقاط الدّ م ،وهي تروي ياقة القميص
ّ
يف اخلفاء ،وآخر مساء رشبت فيه كأس نبيذ مع مجهرة الندامى
اهلم ركنت نفيس حتت درج
وأعراس القمر ،كرجل مقهور من ّ
البيت ،وغفوت ،حتى أنّني ال أذكر أحذية العابرين ،أو مالحمهم
وهم يبطئون يف اهلمس.
هل كان ينبغي أن ّ
أتذكر األصوات وما حوهلا!
ما جدوى أن ّ
ثم تعود ،وتنسى!
تتذكرّ ،
السمع ،والعامل يسري عرب خالياك
ما جدوى أن تغلق خلفك بوابات ّ
إىل ال ّنبض!
السفن
السهر ،والكون آذان تشبه بحريات امللح ،وظالل ّ
ما جدوى ّ
قبل مغيب الشّ مس!
حكامء نحن،
الضير ،ندهن أحزاننا ّ
حكامء يف مترير االنكسار كعصا ّ
بالطيب
19

نمر ،ونكنس اخليبات بجدائل الوقار ،وننسى ما
ّ
والزعفران كي ّ
اهلم!
َع ِلق يف أرواحنا من ّ
سيديت،
يا ّ
ّ
شخصا
كالقطة بني يدي العمر ،وأن أكون
ريا أن أغفو
ً
جربت كث ً
ّ
غري الذي تعرفني ،له حلية كثمرة جوز اهلند ،وله ذراع طويلة ،أطول
الرعاة يف املدى ،ومعدة متارس مهامها يف
من قصب ّ
السكر وصفري ّ
والصاخ إذا اقتىض األمر ،لك ّنها ال تورث
اهلضم ،واجلريان كاملاءّ ،
حس والظمأ وهيبة املواقيت.
مرة ،وال تكرتث بحموضة ال ّت ّ
نميمة ّ
للسهر،
احلمد ّ
كان معطا ًء ّ
كشلل ماء ومل يبخل باملزيد ،وكان ال ّنعيم مسرتخ ًيا
كهر أبيض بجواري ،ومل أنتبه!
كالقرط ،يتمدّ د ّ
احلمدُ لالنتباه،
فقد أفقت فجأة كالفطر يف األحراش ،ورشبت الشّ موس بوقت
قصري.
احلمد للفراغ،
فقد امتألت من ّ
كل غريب!

20

سيديت ،وأنا أمارس امللل كصخرة يف أعايل ال ّتالل
مخسون عا ًما ،يا ّ
البعيدة ،كثمرة ذابلة فوق شجرة وحيدةُ ،
سحق ُدون أن يراين
وأ َ
أحد ،معزول كالشّ تيمة ،وملعون بجرب اخلراف ،ح ّتى ذلك
الضير الذي صادفته عند بائع القامش كذب ع ّ
العراف ّ
يل ،حني
ّ
أخربين أن أ ّيامي ساطعة كالبياض ،وخطاي طويلة ّ
كظل مكنسة
الصرب ،وخيبة األيام ،وغياب
الصباح ،فام زلت مصا ًبا بانحناء ّ
يف ّ
الريح يف مفاصل االنتظار.
ّ
ربا عىل زيارة ّ
كام تنتهي احلكاية انتهى ّ
الطبيب
كل يشء ،ولست جم ً
لتف ّقد أسناين ،ونبض القلب ،فأقاليم اجلسد مشبعة باملرت ّبصني
الصباح ،وال ّنعمة
والصقيع استعدّ للمبيت منذ ّ
وعسس اجليناتّ ،
صياد
نسجت عباءاهتا من صوف األساطري ،واسرتاحت كشهوة ّ
جريح عىل سطح املاء!
وجه ِ
مهملة أظافريُ ،
ك َ
ٌ
قبل عا ٍم،
تلم ُ
ست َ
منذ ّ
واستطالت كلحية بوم عجوز ،كان ينبغي أن أرجتف كغصن منذ
ّ
وأتدل يف الفراش كال ّنعاس ،لك ّنني نسيت كاملعتاد،
ال ّلحظة األوىل،
ووزّ عت ذاكريت عىل العتمة وأتباعها املتقنني يف األدوار ،وتركت
للصدمة مقاعدها حتت اجللد ،تتكئ عىل ّ
الضلوع كام تشاء ،وتتمدّ د
ّ
21

سيديت عىل وفاق مع
املخاوف كعنارص يف جماري الدم ،فكوين يا ّ
ّ
السهر ليكتب لك
فالرجل الذي كان حيب ّ
الطمأنينة وراحة البالّ ،
الشّ عر ،وقع يف شباك ال ّندم وبلعه الغياب!

22

ُغفرانٌ كا َ
خلطيئة

23

مصب ِ
درس أتق َن ُه ّ
ائر َ
املاء!
عند
ِّ
الفطن ُة ٌ
الط ُ
َك َم ْوتى،
ينسجون احلكمة حتت ّ
التاب ،كنت أفعل أشياء كثرية ،فيام مىض،
ومل أندم!
ً
مثل،
كنت بإبرة اخلياطة أربط غيمتني وأع ّلقهام بنجمة غافية ،حتى إذا
ما فطنت تشتبك يف االرتباك ،فأضحك كالعاصفة من رشوري
أجر حصا ًنا من أذنيه وأدخله يف غرفة
ّ
السائحة عىل لوحة القامشّ ،
إنعاش للعناكب ،أسحب اخليول من بطون احلكايات وأسقط
فرساهنا يف وحل ّ
الطريق ،أمجع البنات من عرشين كتا ًبا وأربطهن
كهندي
حوهلن
كالسبايا يف ساحة مشمسة ،وأرقص
ّ
ّ
من جدائلهن ّ
أمحر!
ً
مثل،
كنت ّ
أتغطى بخيام البدو ،ويف الفجر أشلع أوتادها وأهرب مع
25

ألنضم إىل
الرعاة ،أنسى ّأن خارج من سرية احلروب ،فأعود
ّ
ّ
جيوش «ال ّتتار» أدهن وجهي بالدّ م ،وأرتدي ّقبعة من جلد ذئب
وأحارب يف ّ
الظالم ،أرفع الكسل عن جثّة الفجر ،وأركله بجمر
القصائد املشتعلة ،أدخل بومة املساء يف املدخنة ،وأشعل جثتي
بالسهر!
ّ
ً
مثل،
كنت أخرب العجائز بقصص كاذبة عن أوالد بال شفاه ضائعني يف
جدائلهن من ق ّلة املاء ،وأهرب قبل
اجلبال البعيدة ،ونساء هجرن
ّ
عيوهنن ّ
الذابلة ،وال ألتفت ورائي!
أن تستفيق الدّ هشة من
ّ
ً
مثل،
أجرد اإلبل من سنامها ،وأضع مكانه أقفاص َحام ،وأربط
كنت ّ
متساحا من ّ
وأدربه عىل سباق اخليل ،وأهاجر
ً
فكيه بملقط غسيلّ ،
ٍ
بلحية تشبه غيمة
وقبعة ،وأعود بعد سنني
إىل بالد بعيدة دون حذاء ّ
الشّ تاء ،تصلح لكنس ّ
الظالل ،وقرص ال ّنظر ،واأل ّيام املكدّ سة يف
علب الوقت ،وسيف يقطر صدأ عىل خارصيت اليرسى من كثرة
القهر ،وعينني ترسالن الربق يف حلظتني كام لو ّأنام شتاء طويل،
الرجال من ّ
كل حدب وصوب ألحدّ ثهم عن أحوال
وأمجع ّ
ستمر عىل القرى يف ال ّليايل املقمرة لترسق ال ّنوم
كائنات عجيبة
ّ
تقص أسناهنا
من بطون احلباىل والعجائز واخلراف ،والغيالن التي ّ
26

قبل العشاء يف الكهوف البعيدة ،وعن موتى ينسجون احلكمة حتت
ّ
التاب ،كالدّ ود األمحر يف أرض ترشب جذور األ ّيام من أعناقها،
ومتعبني يزرعون شجر احلكايات كال ّنمل يف املساء من شدّ ة اهلجر،
سهرا من أحد!
وال ينتظرون
ً
ً
مثل،
كنت أقود رس ًبا من احلساسني الفائضة عن حاجة األغصان ،ترتدي
والرقصات ّ
حبيسا
والضجيجّ ،
يظن بعضها بأنّه مازال ً
ذات األلوان ّ
مغشيا
يف قفص ،فريتطم رأسها باجلدار وأفخاذ ال ّنساء ،ويسقط
ًّ
والصدف ّ
الضير ،وأخرى لبستها
عليه يف أطباق الفاصولياء
َ
هتز أجنحتها فوق املنافض كي يتساقط ما خبأته من
احلكمة وهي ّ
ّ
التذكر
الس َفر ،ونعمة الفضاء ،فتثمل من كثرة
أحالمها عن أحوال َّ
بالصاخ!
وتأخذ ّ
وأخرى،
الرجل
تو ّد لو ّأنا ترشب من ذات الكأس البيضاء التي دلقها ّ
السمني يف معدته دفعة واحدة ،ويعترصه األمل فوق املائدة،
ّ
لتقوده امرأة مشمسة الكتفني بعد ذلك إىل املاء ،تغسل وجهه
بمناديل ّ
معطرة ،وتلكزه بإصبعها يف اخلارصة نكاية بالوقار ،فيام
27

ثم تعود به جثّة
ّ
الراقصني من حوهلاّ ،
توزع ابتساماهتا بخ ّفة عىل ّ
ثم أجلس وأنتظر ِ
قل ًقا،
متأرجحة ،وناقصة من القدمني أو املزاج! ّ
كمقاتل فقد رأيته ومل ينتبه! أو كمن يقرتب من ال ّنار ويف يده وردة
بيضاء!
ّ
كل ذلك حدث،
ً
واحتامل
للصدر،
نعم ،حدث؛ ّ
ألن أبحث عن مالذ أكثر ات ً
ّساعا ّ
للغفران ،ولو أردت الدّ خول إىل حفل صاخب بقدم واحدة ،أو
الرأس عىل طبق من خزف!
مقطوع ّ

28

حَدائق اخلراب
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غينة جتاه ٍ
بالض ِ
أشعر ّ
جهة ما!
ُ
هكذا دائِ ًم،
أشعر ّ
بالضغينة جتاه جهة ما!
أحاول أن أقتلع جذورها الغائرة ،التي ترافقني كالقدر أينام
حللت ،وترت ّبع يف رشفة دماغي كوجع مشؤوم ،ترتّب ّ
كل يوم
املخبأ يف
مزاجها املعتاد بخ ّفة ،وتغ ّني نكاية بالوقت ،والغضب
ّ
صدري! ُتشعل ضوء الفنار قبل مغيب الشمس ،وتطفئ فوانيس
العامل من حوهلا،كام تطفئ جدّ ة رساج املساء! تلتفت إىل نوارسها
عىل الشّ اطئ ،جتلس خلف الشّ باك ،ترشب مخرهتا هبدوء ،تقرأ
من كتاب ما ّتيرس عن سفر املكائد بعض الفصول ،قبل أن تتخدر
أطرافها ،وتندلق عىل أطراف اجلسد كورق الدّ وايل املقطوع.
تشاركني نصف الشّ موس ،نصف ِ
الفراش ،نصف احللم ،نصف
ّ
وحتل عىل
وأقامرهن الباذخة،
املطر ،نصف اهلواء ،نصف حبيبايت
ّ
كتفي كمط ٍر غريب ،كعتمة ثقيلة.
أتساقط؛
والسؤال،
حسب ّ
الرعشة وال ّت ّ
فأمعن يف ّ
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ْ
ثمة من يكيد يل يف اخلفاء!
إذنّ ،
جهة ما غامضة،
باردة،
بال قلب أو شفقة.
حتاول أن ّ
تعطل خطوايت ،وتدفع ّ
الضوء من دريب ح ّتى ترتعش
الزجاج ،ألسقط كاهلارب من ّ
ظل قليل ،وأنام
عيناي من خلف ّ
خارج جسدي لوقت طويل!
كمطرود
َ
ليكن !..
ال مشكلة لدي مع ّ
الظلمة أبدً ا!
سهتا يف العتمة ،وأربطها
فكث ً
ريا ما كنت أصطاد الفكرة من ُ ّ
السير ،وأنام قرير ُ
احللم ،ونصف عيني
بسلسلة االنتباه قرب ّ
ترصد أصابع طر ّية تشبه املوج يف اخلفاء ،وأحيا ًنا كأجنحة نصف
مطفأة ،أو عيون ذئب يف كهف بعيد ،لكنها جارحة وخميفة ،فتنفلت
اليقظة من عقاهلا ،ويتناثر ال ّنعاس كال ّتبغ يف ردهات املكان!
إذن ،هو قاتل خفيف يدير ال ّلحظات كام تدار اخليوط بني أصابع
مؤخرته إذا لزم األمر ،أو
حمرتفة ،كال ّنحل ال يرت ّدد يف اإلشارة من ّ
الس ّم بال أنياب
السير ،ينفث ّ
االختباء يف جورب مثقوب حتت ّ
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وال يرتبك!
جني بال مالمح ،يمتهن الوهم ،وحرفة األمواج ،وحتريك األصابع
ّ
باحرتاف!
يوهم الغابات بأنّه ّ
حطاب رشس كي يرعب األشجار من
املتنزهني يف حدائق
جذورها ،وتسقط يف مطارحها يابسة ،يوهم ّ
اهلل بأنّه ساحر املواقيت!
برضبة إصبع ونفخة قليلة من شفتيه يقلب املدن الغافية ،ويرفع
السامء وال يرمش له جفن ،يعرف عرشين
أقدام القطارات نحو ّ
خاطف أطفال يف اجلوار ،يرتادون اخلرائب ،ويغمسون حباهلم
الضحايا ،وماء وملح قبل الذبح؛ ألن ّ
بزيت ّ
اآلدمية
الطرائد
ّ
يباسا من معدة فارغة ،وأكثر قسوة من نظرات امرأة
أصبحت أكثر ً
أخذوا حبيبها إىل احلرب قبل موعدمها بساعة واحدة!
فليكن،
ْ
ّ
وأتذكر
أتكور كد ّبور حمارص،
مؤج ًل إذن ،ريثام
فليكن
ْ
ً
انتظارا ّ
ّ
خطوايت القادمة!
سرتوق،
سرتوق يل فكرة املشيئة املح ّتمة كحقيبة ّ
الظه ِر يف منحدر ،ح ّتى
ينزلق ّ
الظالم كام اجلريان يف ماء األرض!
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خطوةٌ فـي العَماء
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ُ
يضيق يب
املمشى
تائهة يف ّ
ويدي ٌ
الظالم!
املمشى يضيق يب،
ويدي تائهة يف ّ
الضباب،
ْ
السفلة،
ليرتكني ّ
ألظل وشأين ،أعرف املسارات دون أن يشري يل أحد يف ّ
ّ
الطريق ،أو
يمتدّ أصبع نحوي كمخرز ينفذ إىل ّ
الشيان ،فاإلشارات دليل غائب
ودرب رضير ،خياالت غامضة عىل شجر بعيد ،واألصابع غيمة
مارقة عىل أجنحة سفر جديد!
قلت:
ـ يا أيب ،دعني وشأين أو ُد ّلني.
مل حيفل!
قلت:
كحبة رمل.
ـ رأي ُتك حترث الدّ نيا وتستلقي عىل قفاك ّ
مىض بعيدً ا،
وغاب ...
ثم غفوت،
ّ
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ورأي ُتني أعمى أتبع خطاك!
املمشى يضيق يب ،ويدي تائهة يف ّ
الضباب
كمن هيذي ،كأصابع جدّ ة تعرف خمابئها مددت يدي ،وفتحت
جارور ّ
قمرا واحدً ا خلف
الظالم ،وتناولت شمعة مطفأة ،أو ً
الضباب ،ودفعت ّ
ّ
الطريق أمامي ،ومشيت بقدمني من تراب.
أجز عشب ال ّت ّ
ثمة من يدوس
ّ
أتلمس شيئًاّ ،
ذكر عن أصابعي ،وال ّ
عىل جثّتي ّ
السير إىل زاوية بعيدة قبل أن يأخذين
كل ليلة ،أبتعد عن ّ
الصباح أجدين مسحو ًقا
السير ويشخر كغابة باردة ،ويف ّ
ال ّتعب ،ينام ّ
فيفر من فمي
حتت خزانة ال ّنعاس! كأنّام صدري
ّ
حمشو بامللح ،أشهقّ ،
رسب من اجلنادب املس ّلحة هبراوات دبقة كلسان كلب.
ً
احتامل لل ّتذ ّمر من
خرين إىل رئة أخرى أكثر
ضيق بام يكفي ليدّ َ
العامل ّ
ورط بيد ثالثة لل ّت ّ
سكع خارج املاء! هكذا كتب
اهلواء الفاسد ،أو ال ّت ّ
شاعر عىل قصاصة ورق نسيها عىل طاولة املقهى ،ر ّبام كان يبحث
عن فاحتة لقصيدة ،ور ّبام كانت خالصة حكاية أسقط كلامهتا يف
حاوية اخلطوات!
ال ّنادل الوحيد يف املقهى ،اخترص ال ّلغز ،وقال بيأس:
هكذا يقدّ م يل البخشيش ّ
كل مساء قبل أن يرمي سيجارته املطفأة
38

ويميض!
إذن،
ْ
السفلة ويرحلوا بعيدً ا،
ليرتكني ّ
اهلم ،وتبلعهم ال ّنميمة،
ليقت ْلهم ّ
العدَ م،
ليسقطوا واحدً ا واحدً ا يف خيوط َ
ومتزقهم ذئاب األساطري،
ومتر فوق جثثهم عربات ال ّنسيانّ ،
ّ
دم ّ
الضحايا يف مقابر الغزاة،
ليرشبم ّ
ْ
وتسكن يف دمائهم أعشاش اخلراب،
ْ
ْ
لتحرتق ظالهلم ببخور النهايات،
ْ
ويؤجل موهتم إىل أجل بعيد!
الزمن،
لينطفئ ّ
عرب مسارات احللم أجدين الفتة ممسوخة ،رتّبها وجع عتيق ينبض
كد ّقات القلب يف ّ
الشيان ،ينسجم مع احلال الكئيب ،يالزمني
كباطن قدمي بال ضغائن ،وأميض غري ًبا يف ّ
الظالم ،بال حقائب ،بال
ضوء ،بال قدم ،كس ّلة ّ
قش عالقة يف آخر قافلة تائهة يف اليباب!
أحب الغموض وشؤونه يف رسم ّ
الضوء والعتمة عىل وجوه األنبياء،
ّ
ّ
والطريق الذي يعود ّ
مرة إىل نقطة البداية بني قدمي ،أعشق
كل ّ
الرفاق ساعة ال ّت ّ
جل عىل موائد من تنك رديء ،يطقطق كربق
غناء ّ
مفاجئ ،كلام اقرتبت مخرهتم من ال ّنفاذ ،أو تساقطت كؤوسهم من
القهر املباغت ،وارختاء الشفتني ،ويأخذون ّبع ِد أصابعهم يف سلة
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الفراغ بغري انتظام!
ّ
والطفولة تسيل من أحداقهم الواسعة
حينها ،فقط ،أرى ال ّندم
ألنم
وأبتهج ،خلروجهم املرتنح من ثقب الباب كخيط من دخانّ ،
أكثر ليونة من زينة احلدائق ،وأصدق من دعاء مدهون برغوة ال ّتمني،
غري ّأنم يتامى يف صحوة الفجر ،مأسورين يف عقال املسافة ،وفتنة
الوقت!
من كان منكم بال الفتة ،فليقدْ ين من رؤوس أصابعي ،بخطوة واحدة
من راحة البال ،بغصن شجرة من حديقة ال ّندم ،إىل حتفي نظي ًفا من
الريح عىل طبق من ّ
االتاهات املشحونة
ّ
اهلم وتبعاته ،أو جيلب يل ّ
ثم يصفعني بال يد ،ويميض!
بالرموز وخم ّلفات احلروب البائدةّ ،
ّ
كان يفرتض يب أن أتر ّيث قبل أن أرى املوتى يبنون قبور األحياء
هناك! أن أعجن األساطري عىل صخرة االنتظار بال ماء ،أن ّ
أتذكر
أوقعكم يف املكائد ،وأبلغكم بصرب ودهاء ،بأنّكم حزانى،
قبل أن َ
الصور املع ّلقة ،وأنا مثلكم حزين!
كمالمح ّ
تشبهون امللح ال ّنازل من األصابع كطحالب مسمومة عىل رداء،
الركام ،وأنا ساقط يف الثّرثرة كح ّفار قبور يتقن
ومتشون بال أثر فوق ّ
املوعظة فوق العظام!
كأنّكم ضباب ُأطلق رساحه من قفص الشّ تاء دون قصد ،ببساطة؛
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يدي!
يمر عاريا من بني ّ
أبتعد عن درب ّ
الصباح كي ّ
من كان منكم بال ّاتاه،
يتبع ال ّليل إىل قطب الشّ امل أو أطراف القرى البعيدة،
َف ْل ِ
ال فرق يف اخلطوات،
املوت ابن ال ّلحظة،
محال
الرثاء ،كاتم اخلطايا امللمومة دون انصهار ،و ّ
واحلرسة عشيقة ّ
الغموض عىل جسد حرباء ،رفيق ّ
الصعاليك
الطغاة يف املؤامرة ،هبجة ّ
يف غنيمة األوغاد ،كانس ال ّنهار من أوجاع احلصار!
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بوّاب ُة الرّيح

شتهاي َ
األ َز ّيل
يح ُم
َ
الر ُ
ّ
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شتهاي َ
األز ّ
يل
يح ُم
َ
الر ُ
ّ
الصدى،
هي صديقتي منذ خسارايت القديمة يف العشق ،وامليش إىل ّ
ترمي حماذيرها يف ّ
الطريق وأنتبه بعد فوات األوان ،غري ّ
أن يف داخيل
السيع،
ولدً ا ًّ
السقوف من أساساهتا ،واالنفالت ّ
شقيا يعشق نبش ّ
الريح ،حني تتساقط العناكب عىل كتفي،
ككرة الشّ وك يف
ّ
مهب ّ
فأدرك حجم فجيعتي ،وأرتعب!
تم ْت هذي ّ
ومتر فوق جثّتها عجالت
لِ ُ
الذاكرة ،لتصفعها الكوابيسّ ،
املسوخ ،ال حاجة يل هبا لكثري من الوقت ،فمن حيتاج أرشي ًفا خائ ًبا
بالفضائح وال ّندم ،فأنا عىل سبيل ال ّنسيان ّ
أعض عىل أطراف املواقيت
كي هتدأ يف دمي ،وتستكني كأغصان اخلريف ،وال تنكشف عقارهبا
ربا يف العادة يتأخر
عىل املزيد ،فأسقط يف تداعيات ال ّندم حني أنتظر خ ً
يف الوصول ،ويتعثّر كميش العجائز أسفل اجلدار ،أو مرعو ًبا من
الربد كفأر مبعثر األحشاء ،أو جثّة يف عشب ّ
الطرقات ،لك ّنه يصل يف
آخر األمر بعد املوعد بساعتني أو ليلتني وهنار!
مسحت ّ
وخبأته أسفل جدار،
مطرزّ ،
الضغينة بمنديل ّ
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قلت:
ً
مطروحا حتت
ووسخا
لتكن هذه ال ّلعينة زا ًدا لدود األرض،
ـ
ً
ْ
القدمني.
ريح عابر ًة ال تعود.
هب َة ٍ
ـ ْ
لتكن ّ
كل ٍ
لتكن ّ
يشء سواها،
ـ ْ
ومشيت..
لكن ًّ
قطا هر ًما نبش ّ
الريح
ّ
التاب ،فانفرطت كحزمة مجر َكنستها ّ
ثم بكيت من
الساجّ ،
وتنا َث َرت يف املكان ،احرتقت أصابعي كفتيلة ّ
الضوء عىل ما تبقى من جسديّ ،
شدّ ة ّ
ألن موتاي أعدّ وا رحيلهم قبل
قليل ،ومل يرتكوا كفنًا واحدً ا لنومي األخري!
مل يو ّد ْعني أحد،
هربوا كالدّ خان ،واختبأت برئتي زمنًا!
كنت حينها أحبس أنفايس عىل مرأى من املاء،
ومل ينتش ْلني أحد!
فزاعة حقل كي هترب من صدري ّ
متنيت لو ّ
الظنون اخلائبة،
أن وجهي ّ
ّ
لو ينرسب املاء من وجهي ،وأغدو منحوتة يف حديقة مهملة ،أو ً
نقشا
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الصباح.
يف جدار ُبأذن واسعة كهالة ّ
لو تنقشع مالحمي وال يراين أحد ،حتى لو كنت أختبئ يف جثّة ذئب
الساب! ومن غري قصد َل ِعني أسمع ثرثرة
عىل سبيل ال ّتمويه ورسم ّ
ال ّناس والكائنات املتعبة يف اجلوار ،وذكريات ال ّنادمني عىل مقاعد
اخلشب ،ألكتب سرية أخرى ّ
للظالل والعبث ،وال ّنوافذ الغريقة
والسعال ا ُمل ّر ّأول املطر ،وأمارس ال ّت ّ
سكع يف
باحلنني إىل الفضاءّ ،
كحبة ال ّتمر.
طيب ّ
اخليال بضمري ّ
حينها،
لن أفضح األرسار كام تفضح حقيبة ال ّنقود أمام الباعة عىل رصيف،
مكبات صوت،
سأرتدي ّقبعة زرقاء يف العلن ،وأصافح الكالم عرب ّ
وحني تسألني الفضائح عن مواعيد ال ّليلة الفائتة ،أتعثّر بقصد يف
ال ّلغة ،كخطوات رضير يميش يف غابة نائمة ،وأخربهم ّ
أن األمس
مىض بشؤونه اخلائبة ،فال حاجة لذكريات اليوم!
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بَراري ْالَمل
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ٍ
أريدُ أنْ أكونَ
كراهب يف بر ّي ِة األمل!
منسيا
ًّ
ٍ
ٍ
باردة،
بيد
اخلفي ،أصاحب
أخبئ اهلمس يف جيوب املدىَ ،أربت عىل كتف ال ّنغم
ّ
ّ
الغيم وأقفال املطر ،أمسح الوشوشات اخلجولة يف رداء القمر ،أميض
وحيدً ا إىل شجر يفيض بال ّنعاس ،أغفو خال ًيا من ّ
هم ،كسوسنة
كل ّ
حمفورة يف كتاب!
ّلربام،
أفرط يف البكاء وأسفح الوجع القديم
ّلربام،
أخلع من جثّتي شغب االكرتاث ،وحلم الولد ال ّلطيف
ّلربام،
أنسى من جديد خدوش أصابعي ،وأدخل إىل حيث أريد من أصغر
باب إىل عشب يديك وأنام!
ُ
فأنا ال أريد ألحد أن يشري إ ّيل أو ّ
السفر،
يذكرين هناك ،وأنسى يف حقيبة ّ
ال أريد االقرتاب من مكيدة يف ّ
الطريق تصطادين! أو أكون شاهدً ا
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بمتناول اليد يف رواق املحكمة! أريد أن ينجو ردائي برائحتي ،كام
السكينة
الرضا ،وسرتة ّ
تنجو فريسة من سهم صياد ،وأغفو يف جيب ّ
مرارا.
لزمن طويل ،فال جدوى من ال ّتجربة ً
ْ
فقط،
منسيا كراهب يف بر ّية األمل ،لك ّنني أعرف ّ
كل يشء،
أريد أن أكون
ًّ
أغتسل باستمرار دون ماء ،وأجثو عىل ّ
التاب كجذع مبتور ،وأتلو
الصمت تراتيل العامء!
مع ّ
ريا ما سددت لكمة اىل املايض وفقأت عيني !
كث ً
ريا ما غفوت ،وأنا أنتظر ككريس يف عزاء
كث ً
ريا ما بكيت وحيدً ا كغصن شجرة يف الثلج
كث ً
ريا ما حلمت ،ولك ّني ،أفسد يف ال ّلحظة األخرية ّ
كل يشء من ق ّلة
كث ً
َّ
الت ّيث ،وأهدم ما بنيت!
لل ّندم قبضة موجعة،
أرسارها،
وللفضائح
ُ
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ويل بيوت من شقاء!
ملوت األحالم ِفراش من دخان،
يل رئة واحدة تكفي إلطفاء سبعني حري ًقا،
وهلذا القلب يدٌ يف ّ
كل ماء!
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عُزْل ٌة وأنفاسٌ أُخْرى
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ُ
اس ُ
حمض َرماد!
األرض فاجر ٌة وال ّن ُ
ال حتتاج إىل الكثري من ّ
الضجر كي تصفع عزلتك ،وتغرز يف مفاصلها
نوافذ من ورق حتيلك إىل فراغ كثري.

ال حتتاج إىل الكثري من األنفاس كي يربد فنجان قهوتك ،ويغدو بني
منفيا ّ
ٍ
بكل
أصابعك
ميت ،أو جتد نفسك يف ذات ال ّلحظةًّ ،
كقلب ّ
ٍ
مسكونة بتق ّلبات املزاج وقشور ّ
الذاكرة وغيوم
أمحالك عىل أريكة
ال ّتأمل املطلق يف البعيد ،أو اندفاع العتمة أمام أصابعك وهي متتدّ
ٍ
وردة تتاميل بني ناظريك ،لك ّنها تضيع كال ّندى عىل
بحذر لقطف
ورق مشمس األطراف!

ٍ
ألصدقاء هجروا
وال حتتاج إىل مالمح األنبياء يف القصائد املفرتضة
رخاوة ّ
ملجرد ظهور
الطفولة يف دروب القرى اليابسة كقرون املاعزّ ،
ٍ
ٍ
ثوري َح َر َث
ملتهبة عىل أطراف خدودهم ،وقراءة كتاب
حبيبات
ّ

ّ
سكانه األرض بمعاول غامضة من الكلامت ،نقلهم دون تر ّد ٍد إىل
مرد عىل املقاسات وامليش املعتاد ،بقارب من ورق الفكرة،
جناح ال ّت ّ
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الس ّية ،فاقرتفوا بمحض إرادهتم الشّ عر وال ّتأمل ّ
الطويل
واملنشورات ّ
الصبيان ،عىل سبيل
وتداول املقوالت اجلاهزة بحذر طائر عىل مرمى ّ

الرفاق ،وهم
اعتياد اهلزائم وإتقان ّ
الصدمات وحلن البالبل يف حناجر ّ

ينشدون ملدن يف العادة ال جتيء ،ولقادة فقراء ،قالوا كالما ينرسب إىل
وجيز أعشاب ّ
الشور بمناجل من تعب.
املخيلة كاألحالمّ ،

يف هذا الوقت متا ًما،
فقط،

الظ ّل وإغامض اجلفن ،والكثري من رذاذ ّ
حتتاج إىل قليل من ّ
الظهرية،

الفقري بقليل من ّ
الت ّيث،
وهي تنزف لعاهبا عىل جانب العمود
ّ
و ُق ّب ٌة واحد ٌة ض ّلت طريقها يف حقول اجلسد ،لك ّنها تد ّلك بال ّتأكيد
الريح بقلب ّ
الظهرية ،وال تعبأ بوجودك حينها ،إن كنت
إىل بروج ّ
غاف ًيا يف ّ
الظ ّل أو ترسم ببولك شكل ال ّنار!

أو ترسل نظراتك خلف رسب من اليامم الغريب ،وقدماك تسري إىل
ٍ
ٍ
الريش املتساقط من
عشب أو حارس
غابة بال
ّ
شخيص ،حييص أعداد ّ
بني أصابعك ّ
ويدون أرقامها عىل ورق الشّ جر!
كل مساء،
ّ
فتدرك بعد فوات األوان ّ
أن األرض فاجرة وال ّناس حمض رماد،
واألحالم أكثر من أوجاع اجلند ،وهم يقلبون ّ
الذاكرة بخريطة جسد

الرصاص ،فتف ّتش عن ذاكرة الوحشة كي
ّ
مزقته اخلناجر ،وحرثه ّ
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الصدى:
تنسى ،فيأتيك ّ

ٍ
القطيع،كل ٍ
ّ
كامئدة من
يشء معدّ منذ البدء
تتعجلّ ،أيا
ـ ال ّ
ا

ل
ّن
ا

ر
يكفي،

يكفي ،إذن،

أن حتتاج إىل القليل من اهلواء الفاسد،

احلجة لنرش رئتيك يف الشّ مس كقميص مبلول،
كي جتد ّ
بعضا من براغيث ّ
وتطرد ً
الذاكرة إىل إبط امرأة،

نسجت بمحض الشّ هوة ثو ًبا مشقو ًقا من طرف اخلارصة،
سهتا ،ك ّلام أخذهتا نوبة شهيق يف منتصف
تترسب أصابعها أسفل ُ ّ
كي ّ

ال ّليل أو تبعتها أحاديث اجلارة  ،عن وطن ينام فيه القمر كقطف
عنب من ال ّلذة ،وترشق فيه ّ
اهلم من أحشاء
الضحكات قبل هنوض ّ
ٍ
وشاية من عابر درب!
ملجرد
الوسائد ،وال ُيصفع فيه وجه امرأة ّ
ٍ
بأسف ُم ّر عىل جدار القلب:
لك ّنها تكتب
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َمن فرشوا ال ّنهار بغنائهم،

مل يرتكوا إشار ًة واحد ًة ّ
تدل عىل
ا
ل
ّط
ر
ي
ق
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«بِبهجَةٍ سَأكذِبُ عَليَّ»
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ْ
ٍ
كرساب!
ْطفئ
أيض ُء يف املَدى وال َأن ُ
()1

ِ
أمر ُر أصابعي عىل وسادة ِ
ٍ
القصيدة َ
وترا
كل
ُ
،كمن خيت ُ
مساء َ
رب ً
كنت ّ
ِ
النشيد ،كنت أسمع وقع ُ
َ
بالسبات،
قبل
اخلطى بني خيوط مغسولة ّ
جلنياته ،فوق جناح عصفورة حم ّنطة عىل غصن
وأصمت كمن يعزف ّ
تالف ،كمن خيترب وقع املطر عىل وردة اجلوري ،وينتظر تصفي ًقا من
شجر يرختي عىل منحد ٍر بعيد ،وال صوت يف الفضاء غري ضجيج
قلبك يف اجلنوب!
مل ّ
أمل من ال ّندى الشّ فيف وال ّلحن اخلفيف ،قبل أن ينفرط االختبار
ّ
بالذوبان!
مل أ َم ّل من االحتامل ،وإن كان يوجع خارصيت بفكرة اخلسارة
اجلارحة ،وأنا أشبك أصابعي عىل صدري بخشوع كاهن هجرته
وانتظر املعجزات.
الرعية،
َ
ّ
أتشب ُث ّ
بالتاب،
منذ أكثر من عم ٍر ،أقف بني حافتني رخو َتني،
ّ
الصرب بأغاين املتعبني ،وأفرتض ما أريد!
وأستدعي ّ
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()2

باردة هي الوسادة يا حبيبتي ،كرسالة ضائعة يف ّ
الطريق ،كقلب أكلته
َ
سة
الوحشة واستكان ،غريبة هي املواقيت ُ
ومتعبة كاالنتظار ،كأ ِ ّ
املرىض املصابة ّ
الردهات ،كنقطة مطر مل تزل مع ّلقة يف
بالضجر يف ّ
يمر بني شجريات الشّ تاء ّ
تذكر كوخه القديم،
اهلواء ،كخدّ سائق عربة ّ
ثم بكى يف ّ
الطريق!
ّ
يا لألسف،
غدً ا،
ستكتب سرية أخرى لألخطاء ّ
وتنضم إىل قافلة األلغاز يف
الطازجة،
ّ
سفر اهللوسات!
غدً ا،
لتتبع األثر ،ونبش الكالم.
سيأيت العارفون ّ
غدً ا،
حي ،وأتثاءب ّ
بلذة الشّ عراء ،وأنا
سأتبع أحالمهم يف املحجر ّ
الص ّ
أرى ّ
احلطابني يغرسون خيامهم يف اجلبال بحذر ،كام لو ّأنم يزرعون
القبور لقصائد العمر!
واأسفاه،
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لص خبري يتخ ّفى بعباءات الوقت ،يغافلنا منذ الفجر
ح ّتى ّ
الزمن ّ
قمة
بأخبار األمل ،يقصف أعامرنا ،ويضحك ملء البحر حني يعتيل ّ
ّ
الشط الغريب!
املوج ،ويطرحنا يتامى عىل
الزغب املمدّ د عىل صدر الكلامت جيرح ال ّلحن بأظافره نكاية
ح ّتى ّ
بالغناء لو أراد!
()3

ما أقسى أن تكون وحيدً ا مع قنينة فارغة يف املساء!
ما أقسى أن تكون موسيقى ساعة الدّ فن!
الركض عىل أسوار مقربة وحيدة!
وما أقسى أن متارس ّ
ما «أرزل» الوحشة وأشباهها يف الظالم!
مرة واحدة بمحض إرادتك،
كأنّك تتساقط ّ
تنشقّ إىل نصفني،
وتبقى عال ًقا يف احلياة!
()4

الوقت بوصلة حائرة،
طائر قديم فقد جناحيه عىل شجر الغياب ،وأصابعي مسامري من
السد
خميالت العجب :سرية احلروبّ ،
تقمص ّ
تراب ،وأنا موغل يف ّ
ّ
هيج بني ال ّتالل ،أحوال
الطويل ،نخوة القبائل ،أرساب القطا حني ّ
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العدم يف النبوءات!
والرحيل عىل أكتاف احلكاية املطروحة يف فوىض
ٌ
غائب يف ال ّتصديق ّ
السؤال ،بال أقدام ،أرتّب وق ًتا جديدً ا لالختبار
املجاز ،وفوىض ّ
ّ
وأدق عىل
أهتجى مالمح الغيب،
بأنفايس ،ومدّ ال ّنظر إىل البعيدّ ،
صدر اليقني!
()5

وأجره من أقايص ّ
أغازل ّ
الضباب إىل حدائق
الضوء بحروف اسمي،
ّ
ً
مغسول من االنكسار،
ال ّنعناع املؤجل يف صدري ،مرسح اجلدائل،
الرفيع،
وخفايا الكائنات يف جيوب الفضاء ،كي أرتّب وقتا للمزاج ّ
ثم
وأنقر عىل ّ
مؤخرة احلزن بأصابع الغجر املارقني لوقت طويلّ ،
أركل احلزن عىل قفاه!
وأدعو فيه ّ
الذكريات وباعة الوقت وأصابعي ،إىل وليمة أعشاب
الضوء إىل بواطن ّ
هاربة من حانات ّ
التاب ،مذاقها ماء بحر وحجر
غريب ،ودمع حمارب يف األرس عىل جدار كهف عميق!
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()6

سوف أق ّلم لساين من أشواكه،
معا بشعاع القمر الغارق يف ّ
فضته الباذخة،
كي نغتسل ً
وأع ّلق يدي خلف ظهري نكاية باألمثال العابرة يف مآتم ال ّناس،
أقرتب،...
كا ًمتا أنفايس يف دمي،
مرة واحدة،
ّ
وأشمك ّ
كغريق خرج لل ّت ّو من املاء.
()7

الصغرية عىل أطراف الينابيع،
جنياته ّ
كطفل يعيد خطوطه ،ورسم ّ
انتظرت وحيدً ا كحلم عالق يف فراش ،ر ّبام كنت حنينًا غاف ًيا بني
قوسني كذلك ،أو ُع ًّشا مل يكتمل عشبه عند املساء.
ر ّبام،
مغن عىل رصيف ،بال
غائ ًبا يف جماز ال ّلحظة،
ً
وإيقاعا خفي ًفا يف صدر ّ
املرسات!
جمسات ترشدين إىل نجمة واحدة يف احتفال ،بال يد جتلب ّ
ّ
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()8

األمر بسيط للغاية،
سأعيد املحاولة يف وقت آخر ،بعيدً ا عن املصادفات وأحواهلا ،ر ّبام
ترتعش أصابعي ٍ
كيد عجوز ترتشف قهوهتا الدّ افئة ،وأفرط جدائل
ال ّلحظة كسنبلة يف درب شحيح أو بقايا ّ
الظالل أو َف َراشة فاقدة
ّ
للذاكرة منذ ربيعني أو صدر حيتمل املشاهد
املتكررة لزوبعة غبار متتدّ
ّ
يف اليباب وال تنقطع ،يف صفعات الربوق اجلارحة لرؤوس اجلبال.
ور ّبام..

ر ّبام...
ر ّبام...

ّ
الرحيل األخري،
فكل الغياب ماء بعيد وأرق ،ارتعاشة طائر قبل ّ
وأنا عاشق له مشكالته الكثرية مع الدّ نيا ،يقتات عىل أرصفة خاوية
من الغناء املرتفع وموسيقى الكالم ،واألحالم املرجتفة كرشانق
األغصان ،ويتقن حفظها يف خوايب االنتظار!
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()9

ببهجة،
ٍ
ّ
ببهجة سأكذب ع ّ
املعطر ّ
بالتاب
يل ،ولو بتصفيق قليل ،باحلبق
الرقص كطائر معاىف بخطوات
أغتسل لالحتفال القادم ،وأجيد ّ
منتظمة كخطوات اجلنود مع الفجر ،سأدرب رؤوس أصابعي عىل
لغة جديدة حتملني إىل وشاح عروس من قصب ،أمتاسك ،وأميش
عىل مهل يف ثنايا اخليوط!
()10

ال أريد أن ُأنسى كحقل معزول ،ال أريد أن أفقد شيئًا كام لو كنت
ً
الصعود ،ومل أعبأ حتى لو كانت بقايا رائحة خلف
مستعجل يف ّ
يدي.
ظهري ،أو تع ًبا بني ّ
ال أريد أن أتناثر كحقائب الغجر عىل ّ
الطريق ،وختطفني سموم
الرياح،
ّ
جيرين إىل هزيمة ،طاملا ركضت بعكس اجتاهها كي
وال أريد حلاسد أن ّ
ِ
كسنجاب حقلٍ بعيد ،أميش مع
أول ال ّليل مع جثّتي
أفيق ،وأغفو من ّ
ال ّنهر ،وأعدّ غزالن ّ
ثم أخطئ ،وأعود من جديد،
الضفاف بأصابعيّ ،
وأنسى ماذا أعدّ !
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أريدُ ،....
أريد للوسائد أن حتتويني ولو ٍ
بيد واحدة،
تلتصق يب ،وال ترتكني مع ّل ًقا عىل حا ّفة ال ّنهار،
ٍ
كشفة ذابلة،
وال خوف ع ّ
يل!
()11

خذ مواجعي ،يا صديقي،
الرماد عىل طرف احلكاية ،خذ نصيبي
خذ مواجعي ،وانثرها يف قائمة ّ
من العمر ،واترك بيدي طفولة ال ّنرس يف املقام كي تد ّلني عىل حرير
املعنى ،واخلفقة الربيئة ،واترك جلبيني إضاءة ال ّنجم ،وسنبلة واحدة

يدربني عىل سطوح الغيم ،وقمح
أرتّب من جدائلها زمنًا لل ّنقاء ّ
اجلبال ومحل القصيدة من شفاهها؛ كي أفزع ّ
مرة من مالحمي
كل ّ
جترين املرايا إىل شياطينها ال ّنائمة ،وظالل اخلطايا حني ّ
أتذكر ّ
أن
حني ّ
ً
حممول عىل
جسدي من تراب ،وأعود بحذر إ ّيل ،بال ضغينة أو حزن
أنطفئ كرساب!
يضء يف املدى وال
أصابع الغفرانُ ،أ ُ
ُ
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()12

ّ
أتشظى بارتياح،
لست جسدً ا النفالت الوقت ،يا صديقي ،كي
لست عباءة ّ
ملجرد دمعة علقت بني
للضجر واخلوف وبرد املساءاتّ ،
الصهيل حني
شفتي ،ملجرد ارتعاشة يف جسدي اخلفيف ،وخفوت ّ
يشيخ.
السنني ،وبذخ
هو ّ
الزمن األثري ،وقداسة املعنى حني َ
يتع ّتق يف قعر ّ
اهلطول يف مواسم الشّ جر ،وأرق األنبياء عىل املسكونة ،حني تتكاثف
الرؤى يف اهلزيع األخري.
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ُقبْ َل ٌة فـي ّ
الظالم
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ٍ
ٍ
باجلروح!
مصابة
كشجرة
وحيدً ا،
ِ
أفتقد أشياء كثرية ،كي أستعيد سقوطي يف املعنى ،يف القصيدة ،يف
اخلطوات ،يف ارتكاب احللم ،فيام فاتني من اكتشاف ّ
تشظي األجساد
اهلم ،يف َعدّ األصابع مع أظافرها ّ
كل يوم وهي تتناقص
الواهنة بفعل ّ
واحدً ا واحدً ا بني أسنان ال ّندمّ ،
أعضها وأصفع اجلدار يف األسئلة
ال ّتائهة بني إجابات جاهزة احلامقة بمحض العامء يف الكالم املرشّ د
عىل األرصفة ،يف الدّ وائر التي تعيدك زاح ًفا إىل نقطة البدء ،فتلقي
بال ّلوم عىل خطواتك املرهقة وسريها املتعاكس يف األماكن املزدمحة
جمعدة ،ويف ال ّتدريب البطيء عىل إدراك
بال ّتفاصيل الباردة،كلحية ّ
القبلة يف ّ
الظالم ،ويف اعتياد األمل.
تذكرين باخليوط املبتورة يف ماكنة اخلياطةّ ،
أفتقد أشياء كثرية ّ
والطرف
السهر ،والوجوه التي تتآكل ببطء حني ّ
أتذكرها
ّ
املج َعد يف قامش ّ

داخل احللم يف حقيبة املدرسة ،فيختفي ال ّنعاس واحللم واملالمح،
بعد دقائق فقط ،من فنجان القهوة ّ
اللذع ،وأنا أحاول ال ّت ّ
ذكر عىل
طرف نافذيت ّ
املقشة من ألواهنا ،ومل أنتبه!
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وحيدث،
يستمر ال ّنسيان إىل أمد طويل وال يعود ،لك ّنني أمجع ال ّت ّ
ذكر
حيدث أن
ّ
يف سنارة العدم وأحاول من جديد!..
قبل عام،
كانت هنا،
عىل مرمى املخيلة ،وتوابع املنام:
امرأة من سفر ،كروح تائهة يف خرائط ال ّتعب!
رسي عىل ورق اخلريف يف صدري ،آخر ذاكرة يف
هي آخر حرب
ّ
دماغي قبل أن هيجم ال ّتتار ،ويقتلعوا رأيس من مكانه ،يف آخر شتاء
أي مقدمات أو تفسري،
السير ،هكذا دون ّ
تركت يل رسالة عىل طرف ّ
الصيف ،وق ّلة
ختربين ّ
بأنا ضجرت من ال ّتأ ّفف الذي يشبه ذبذبات ّ
احليلة ،وإبقاء األشياء عىل ماهي عليه باردة كمنارة ّ
شط معزول،
احلب التي مل تتغري منذ عصور ،ومل
غافية كغطاء مرتوك ،ومن كلامت ّ
ترفع يدً ا واحدة لسقف مثقوب!
قالت:
ـ ّإنا حتتاج إىل ملح آخر ح ّتى لو كان خارج اإلناء ،أو ُم ًّرا كسرية
العمر ،أو طعا ًما ّ
للضورة متلحه بيدهيا خارج مائدة األ ّيام القديمة،
76

وأنا ستبحر إىل عامل ال طرقات فيه ،وال وجوه مقفلة ِ
باحلراب
ّ
الرخيص ،وال قصائد ّ
مقشة من أوراقها ،وال شجر
وال ّتشفي ّ
متساقط يف غري مواعيده كبنات ّ
الذباب عىل جثّة الوقت ،وال ح ّتى
برش جيرجرون خيباهتم بال ّتوارث والقسمة ّ
الظاملة يف مسرية احلياة.
قالت:
تطل أسطحها عىل ٍ
ـ ّإنا تريد عاملا ال أسامء فيه ،أو بيو ًتا ّ
سامء كئيبة ،ال
أغاين مبحوحة كفاكهة ّ
مقشة ،وال ليل ينتهي بسعال ديك مشاكس
الصباح ،تريد عاملا
يف اجلوار ،أو جنراالت يوزّ عون أكاذيبهم منذ ّ
خيلو من الكآبات ،واجلثث ال ّناطقة يف ّ
الطرقات!
وحني تراين املواجع يف ّ
تغي مساراهتا بلمحة برق ،وأميض إىل
الطريق ّ ُ
ً
اهلم ،كام لو أنّني بريء!
ما أريد
مغسول من ّ
تْالشت ،كام لو ّأنا أثر لبقايا حلم قديم،
وبقيت وحيدً ا ،كشجرة مصابة
وضعت إشارة يف دفرت األيام،
ُ
باجلروح!
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رأيت يدً ا تصافح ضدّ ها،
ُ
جبني ِ
َ
قاتلها يف ُحطام!
تقب ُل
وشف ًة ّ
تغي يف زمن تكاثر فيه اخلوف كدود املقابر ،واملاء املالح يف
ما الذي ّ
الوجوه اخلبيثة ،واعتياد ال ّنميمة يف سهر ال ّناس!
الريح يف آخر ال ّليل ،رأيت خوف الشّ فاه جيمع
أنا الشّ اهد مع عبور ّ
لعثمة احلروف ويسقطها كفتات ّ
الطني حتت القدمني ،رأيت يدً ا
تقبل جبني قاتلها يف حطام ،ورأيت أصابع
تصافح ضدّ ها ،وشفة ّ
وصبها
ختدش جثّتها يف زقاق ،وترفع أجفاهنا إلحصاء جماري الدّ معّ ،
يف جرار!
أنا الشّ اهد،
ّ
كالضوء يف اجلبال ،وأصاحب
ومل أمكث يف مكان كي ال أتبدّ د
الشّ تات ،بل طرقت قدماي عىل عتبات اخليام ونفضت الغبار ،شهاد ًة
عىل حضور األمل ورداءة احلال.
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درس يف متاهة العمر ،يا وجع الطريق ،هكذا أخربين رجل حزين
ٌ
الرمال ،ويكدّ سها كاألصداف يف اخلالء.
كان يصطاد اجلثث من ّ
ملتح كان يقود ناقة
يف الدّ رب الطويل ،...مهس يف ُأذين رجل
ٍ
ّ
مفر من ال ّليل ،ك ّلهم عربوا ومل يصل
باتاه املاء :الدّ روب موحلة وال ّ
رسم يف هباء!
أحدٌ ...
ولوح بيده يف الريح،
ّ
كجناح غراب!
كحج ٍر،
يف يد ولد مشاكس،
ٍ
كسنبلة،
مع ّلقة يف جديلة غجر ّية،
للسامء،
كنت ً
تائها أبحث عن فراشة تد ّلني عىل فسحة ّ
مل أجدْ !
ويل عينان تشبهان ظلًّ يف ماء قليل،
آه ،كم يشبهني العامء!
ترى ماذا يفعل أولئك الذين ينتظرون حبيباهتم عند سقوط املطر،
ماذا يفعل أولئك احلاملون غري إعادة ضبط ال ّنبض وال ّتن ّفس برئة
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متر مرسعة يف خالياهم ،وال ّتخ ّفي
الريح ،وهي ّ
عصفور ،ومصافحة ّ
الصباح!
بخجل خلف الشّ جر ،كالقطط اجلائعة يف ّ
ماذا يتقن العشّ اق غري البكاء عىل كل واردة ،غري ال ّنواح عىل ّ
كل
رجفة غيم ،وال ّتم ّني بيدين مفتوحتني عىل الفضاء!
ماذا يتقن الشّ جر،
الغصن،
الورقة،
ّ
الصيف ،غري العودة من جديد إىل حضن اجلدار!
الظالل يف آخر ّ
ماذا يفعل العشّ اق يف آخر ال ّليل غري ال ّندم ،ومللمة احلزن من أرصفة
القطارات ،وجلدها يف القصائد وإخافة الكلامت وحرشها يف تعويذة
ملجرد ّأنم طغاة صغار يف ساحة الكالم!
املجاز ،هكذا ّ

يريدون أن يصمت العامل،
البوابات عىل أرسارهم،
أن يغلقوا ّ
وخيبئوا املفتاح ،ويدفنوا األثر!
ّ
ها أنا،
وحيد،
غريب هناك!
نبت
كشجرة صنوبر بعيدةٌ ،
ٌ
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الصدى احلزين وال يعود ،كي
أر ّدد األغنيات يف روحي كي أخنق ّ
الزهر يف
أصوغ حلنًا واحدً ا ينسجم مع رعشة الربد يف دمي ،ور ّقة ّ
شفتيك ،وأنا أدفع برفق كتفيك للدّ خول بخطوة متقنة يف القدم اليمني
إىل مقهى ي ّتسع لألشواق والغرباء واحلاملني ،وحيتمل اخلسارات لو
أطفئ ّ
الصمت ،...وأنتظر!
أهتجى أبجد ّية ّ
الضوءّ ،
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قة يف َر ِ
َجوهر ٌة مع ّل ٌ
ٍ
قبة ٍ
سائب!
كلب
ـ ماذا ُ
أفعل يا أيب ،وهذي مشيئتك!
الرجاء ،وأنا أطعت ،لك ّني
وهذي املدينة التي دفعتني إليها بيد ّ
ّ
متسك ًعا وعال ًقا يف الفراغ بال
سقطت بني جدراهنا كعشب غريب،
ّ
يستظل يب ،وال أحد ينتظر من يدي إشارة ،فاألصابع
سبب ،ال أحد
يشدّ سرتة ّ
جمرد أغصان تالفة يف الفراغ ،ال أحد ُ
الظالم من أحشائها
ّ
للرعاة وال ّنجوم ،وال أحد يتف ّقد ال ّتالل
يف املساء ،ال أحد يغ ّني ّ
بمجسات العارفني ،ال أحد يعدّ خطواته يف املساء سواي!
ّ
ال ظالل بني يدي غري وجهك البدوي وأحالمك ،وما تتم ّنى لولد
ضليع يف اقرتاف ا َهل َبلِ وال ّتلويح للقمر بمنديل من ورق ،وال ّتأ ّمل
الصخب بام يشبه األصباغ عىل حائط من
يف ألوان الوجود ،وتأويل ّ
تراب!
ال أملك شيئًا يا ً
رجل سكنته العباءات واألمثال ال ّناصعة والعثرات،
والرضا الكثري بال انقطاع كام ّ
التاب األسمر يف حاكورة الدّ ار ،بال
ّ
أسباب أو نكد ُيك ِّفر احلال!
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يا أيب،
مت ّنيت بعد عرشين عا ًما أن ّ
يظل قمييص فاقدً ا أزراره كاملعتاد ،يدي
جمرحة ،والشّ مس تأكل من جبهتي ّ
كل ظهرية ،ويف يدي رغيف،
َّ
الصفراء يلّ ،
الساخنة
القنافذ العمياء هوايتي
والسنابل ّ
الطرقات ّ
ّ
ألن ّ
ألقدامي العارية ،ويدي ال تصافح الغرباءّ ،
الطرقات مقفلة
بالرماد حني ع ّلمتني َ
احل َذر!
ّ
قت،
صدَ َ
صدقت يا أيب ..
َ
طيبة ،جوهرة مع ّلقة يف رقبة كلب
فأنا ولد رديءّ ،
لكن خصايل ّ
سائب!
ولكن ،ملاذا دفعتَني إىل املتاهات وأحواهلا ،ومل ترتك يل إشارة واحدة
السؤال طيلة األ ّيام ،وأدرت
كي أعود قبل أن ألبس ال ّندم ،وخينقني ّ
ظهرك كالغريب ومضيت!
أين معجمك يف احلكمة وارتداء َ
احل َذر ،يف اللحظة املناسبة؟ من
يملك املدائن غري أرسارها؟ من يملك األرسار غري ّ
سكاهنا األبرياء؟
من يرتّب ال ّتعاليل يف ساحة القمر ،وخييط أطراف احلكاية بمس ّلة
السهر؟ من غريك يرسج القنديل وال ينام؟
ّ
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َمن
و َمن
يا أيب،
ّ
الردهات املطفأة ،أسقط يف ّ
وأتسكع
الظالل
أنا تائه وغريب يف ّ
مفر من امليش يف ّ
رس يف
الطريق ،وال ّ
كال ّنائحات يف األحزان ،وال ّ
صدري سواك!
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ح ّتى عىل سبيلِ ال َّت ُّ
من َأكونُ !
ذك ِر
الربي ِء َأنْسى ْ
ْ
()1

سيمر ولن ّ
يتذكر
سيمر الوقت كعمود تراب يف اخلريف،
قلت:
ّ
ّ
صنوبر الغابات متى أنبت اإلبر فوق هامته العالية ،ومتى استظ ّلت
أي موسم لبسه العري ،ومتى َيبس وصار
السفر ،ويف ّ
بأغصانه طيور ّ
زوادة لل ّنارّ ،
ولذة األصابع يف طرد األمل.
ّ
يمر ال ّنهار َع ً
جول ،وال أحد يلتفت إىل ارتعاشة البدن
سيمر الوقتّ ،
ّ
يف زمحة اخلوف ،وهو يميض إىل ال ّنهايات.
()2

الريح
تفر الثّعالب من أوجرهتا يف ّ
الصباح ،إىل أين هترب بنات ّ
إىل أين ّ
يف آخر املواسم ،واملدى صقيع خيبئ ّ
الطرقات حتت إبطيه وهيبط إىل
القرار ،وال ّليل حمايد غشيم! من ُيرج احلكمة من خمابئها غري عارف
احلكاية ،وسارد الوقت يف كلامت! من خيرج ال ّنهار من غبار املصادفة
إىل حبل اليقني ،من يغ ّني ملوجوع أو هيرول ً
نازل إىل أحالمه كرابح يف
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الزنابق من ساعديه م ّتى أراد!
لتفر ّ
املنام ،من يص ّفق بيدين من تراب ّ
ّ
وتعطرت ،سيكون
طت احلكمة بورق اخلريف،
سيكون كاف ًيا لو َخ َل ُ
كاف ًيا لو غفوت يف كهف األساطري ،ونسيت من أكون ،ح ّتى عىل
سبيل ال ّت ّ
ذكر الربيء أنسى من أكون !
ال جدوى من ّ
االتاهات إذن ،فامكثوا إن استطعتم يف رماد البصرية
ح ّتى تشهق رياح اجلنوب من جديد ،وتعيد أرسارها للحياة!
()3

قلت:
ُ
وري أعشاشه ،وتنسى العاشقة أوجاعها
سيمر الوقت ،وينسى الدّ ّ
ّ
من قهر االنتظار ،وينسى ال ّتالميذ أسوار املدارس وصفحات ال ّنميمة
الزوجات من حبل الغسيل ،وتنتقل
يف ّأول اكتشاف للحياة ،تسأم ّ
الشق إىل الشّ امل ،هكذا ّ
ّبوابة البيت من جهة ّ
ألن املزاج استدار
كزهرة الشّ مس يف ثانيتني!
سيمر ،وتشيخ ّ
الذكريات كاألودية
سيمر الوقت كخطوة بني حا ّفتني،
ّ
ّ
ونكب يف ّ
الطرقات كالشّ جر الغريب ،والذين صعدوا
املهجورة،
ُ
باكرا ستقودهم ّ
الراحة آسفني
اجلبال ً
عكازاهتم باقتدار إىل رسير ّ
عىل الدّ نيا الواسعة وأحواهلا ،غري آسفني عىل العمر ّ
الطويل ومتاهاته
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الزمن!
والسقوط املريع يف متاهة ّ
املوزّ عة بني الشّ كوك واالنبهارّ ،
حينَها،
منيس عىل احلبال،
سيبدو ال ّنظر غيمة قامتة يف علبة كربيت ،كمنديل
ّ
بدوي يف رحلة مم ّلة بال ماء!
متا ًما كام لو كان خيمة
ّ
()4

إذن،
ثم االنحناء كعشبة عالقة بني صخرتني!
الركض ّ
ما جدوى ّ
الرهبة،
ال ّتعب ّ
ثم االنكفاء ،ال ّنكد املتوايل ،وذبح الدّ قائق بحراب ّ
الصباح برشور الغياب ،االنتظار عىل حافة مع ّلقة فوق
احللم وتفسري ّ
هاوية ّ
تطل عىل أرض مشتعلة ،اخلوف والغوص يف بحور من أرق،
البيت ورسم بواباته بأسامء الغائبنيّ ،
الضحك من ق ّلة ال ّناس عند
ّ
الرمل.
الضورة ،املطر املشبع باهلروب يف ّ
للرحيل عند مدخل البيت
ما جدوى ذلك ،وحقيبة األ ّيام ّ
املهيأة ّ
ّ
أخف من ريشة ساقطة يف تراب ،ومل ينتبه أحد!
إذن،
فليتقنوا الغناء،
ويرفعوا ال ّنقمة من حناجرهم،
الرحيل!
بأصابع االبتهاج قبل ّ
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()5

عىل هذا ال ّنحو وأكثر،
ستتح ّلل الكلامت كجثث القطط ،ويغادر شياطني الشّ عر ودياهنم
بكامل غموضهم إىل صاالت العرض يف مدن أنيقة كثوب عروس،
للدّ خول يف مزادات عىل مع ّلقات غافية يف أكياس بخور ،وخردوات
السعيد،
تركتها احلروب ،ومنحوتات ُصقلت من حجر اليمن ّ
وزجاجات نبيذ مع ّتقة يف دنان جاءت من خلف البحار.
حيث ُتعلن املزادات كام ُتعلن القصائد يف األسواق القديمة عىل
ومكوناهتا ،ومواقع األثر ،وال بأس ،لن يلتفت أحد إىل ّ
خط
احلروف
ّ
الريح ،وسكنها ّ
الرقعة ،وهو ّ
الطري،
يتمطى كالغيم يف الفتات ّ
مزقتها ّ
ّ
سكنها اخلراب!
وحدهم قادة ّ
متجد الشّ ناعة واألقفال
الشور من يتباهون بشعارات ّ
املغلقة كقبضة اليد.
أ ّما اهلزائم ،فلها موطن ّ
وللسقوط وطنه ال ّلعني!
واتاهّ ،
الظهر يف ّ
تستظل كاخليبة يف القلب ،وتغفو كعجائز منهكة ّ
ّ
الظالل،
جندي عجوز ،أمام ّبوابات
مرات عديدة عىل جبني
ّ
عندما ُيزم املجد ّ
قارات األرض دون حاجة
حترس الشّ جر الغريب ،وتنبت أرصفة بني ّ
الس ّية إىل قادة اجلهات.
إىل فرسان ّ
والرسائل ّ
حمملني بالغضب ّ
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()6

ال حاجة للخوف من الكامئن وتبعاهتا ،املفاتيح غائبة واألبواب مقفلة
السخرية -فقط -أن تقف عىل
ّ
بالصدأ ،وال حاجة لالكتشاف أكثر؛ ّ
ربا من
قدميك كجملة باردة يف رثاء ،أو أغنية أعدّ ت للشّ قاء لتنتظر خ ً
ٍ
ً
ممز ًقا يف آخر ال ّتالل!
أي خرب حتى لو كان
صهيل ّ
جهة ماّ ،
()7

ْ
تتعجل،
ال
السائل حتت الشّ موس ،وتعبئته
السالم ّ
فاجليوش مشغولة بلملمة ّ
بصناديق رصاص معطوب ،ونزع األلغام من أنوفها عىل أطراف
احلدود وبيعها يف أسواق اخلردوات بيد ال تعرف الشّ فقة أو بؤس
احلال!
مىض زمن اخلوف من املكر ،مضت احلرية بجنودها األتقياء ،ومل
يو ّدعها أحدَ ،ن ْم قرير العني كاألغصان يف أعايل الشّ جر ،ال تنتظر
أحدً ا! ال ّليل طويل واألحالم ّ
تتدل من مؤخراهتا كاخلفافيش يف
ّ
الظالم ،فال حاجة لالنتباه!
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()8

نفد العناق

نفد الوقت
كذخرية صدئة

نفد العمر
ً
عجوزا
ستصبح حبيبتي
وأغدو مجلة صرب يف عزاء!
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« َتشيخُ األَرواحُ عَلى مَهْلٍ»
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ِ
حجرا َ
ح ّتى العنيُ
زجاجها القديم!
بعد
تصبح
ُ
ً
لن يثبت الورد عىل حال ،قد يغدو بعد ساعتني باه ًتا كورق ال ّتبغ
الريح ،ولن ينتبه أحد،
أو لو ًنا رماد ًّيا يف زجاجة عطر ،وقد يضيع مع ّ
هكذا ّ
حجرا بعد زجاجها القديم،
بكل بساطة ،ح ّتى العني تصبح
ً
الزمن يف رحلة
وتنقلب األحوال إىل غريها يف رمشة عني ،ويغرتب ّ
والرقص قرفصة أسري يف
العمر ،يصري البيت
ً
وجعا يف اخلارصةّ ،
ّ
الظالم!
وألنّك ابن ال ّنوايا ّ
ريا يف ردهة االنتظار! تضجر
الط ّيبة ،ستغفو كث ً
تنام ورق َة
ثم ُ
من كثرة ما ا ّدخرت من األنفاس ،والتواء الكاحلنيّ ،
ٍ
هرا مع أحد!
خريف ال تنتظر ما ًء أو
ً
شموسا أو َس ً
الرفاق،
ما جدوى أن ينام ّ
واحدً ا،
واحدً ا،
وأنت تعدّ أنفاسهم،
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كام لو ّأنم ماتوا قبل قليل!
ما جدوى ّ
الذبول كاألغنية القديمة،
ما جدوى الكلامت املتعبة يف حفل املساء،
السهر،
ما جدوى ّ

الصمت،
ّ

ّ
الذاكرة،

ال ّنعاس،
ّ
وكل ما حولك يميض وأنت وحيد!

ال بأس،
بالرثاء بعد حني،
ال بأس باخلريف لو أ َمدّ ين ّ
ال بأس،
أساحمه،
الرحيل من ّأول ال ّنهار،
لو فرش الدّ رب قبل ّ
أو ركلني إىل موسم جديد،
غي املسار!
أو ّ
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«سيَنفدُ الوقتُ»
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َكلغ ٍز َسيميض!
سينفدُ الوقت،
وأفرغ صدري من أوجاعه ،وأميض خفي ًفا كجدول صغري ،سينفد
مؤجلة يف كتاب قديم ،ويقول العارفون :قدر!
يف وقت آخر كنبوءة ّ
سينفد الوقت،
كلغز سيميض،
ً
الساخنة من أشواكها اجلارحةً ،
فصول
تاركا للغرق
ُمق ّل ًم تفاصيله ّ
تدوهنا سرية ّ
الطوفان يف احلرب العجيب.
أخرى ّ
سينفد،
ّ
ستظل عىل حاهلا ً
شيخا يف عباءته
ما عدا احلروب اهلادئة يف اجلوار
ّ
ستتذكر ،وتنهض كام لو ّأنا بدأت قبل قليل ،ولن
الثّقيلة ،يف حلظة ما
يوقفها أحد ،والدّ نيا حتتمل األمل من جديد كاأل ّمهات املتعبات من
املر لعابرات ّ
رطوبة العمر ّ
الطريق.
والضجر ،وإعادة الكالم ّ
ثم تشيخ األحالم كالب ّلوط يف غابة ال ّنسيان ،تشيخ األرواح يف
ّ
بيوهتا عىل مهل ،ولن يلتفت أحد ،أقدامها ّ
معطلة يف رسير ،مرتعشة
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وعمياء ،رخوة كمفاصل يد مصابة ،هاربة ،وبعيدة كاملواعيد التي ال
جتيء ،خائفة تسبح يف فضاء بعيد ،ولن يلتفت أحد!
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«أودّع البيتَ بركلةٍ على خاصرتِه»
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العدم!
ويرقص
لتعم الغبط ُة،
َ
ُ
َّ
()1

أو ّدع البيت بركلة عىل خارصته،
أمحل حقيبتي ألذهب يف إجازة طويلة ،باح ًثا عن حرب يف اجلوار،
هيم ،ح ّتى لو كانت بني ذئاب نافقة أو غربان جمنونة أو
ّ
أي حرب ال ّ
ٍ
جنود جمهولني!
هيم مع من أقف ،أو أصافح ،ملتف ًتا إىل ما أريد يف ترتيب الوقت،
ال ّ
طار ًدا من دمي انحيازه إىل نبع ماء يف جدول األيام.
()2

احلروب تتكاثر كغيوم املساء ،وال مطر ،فال غرابة باألمر ،يكفي أن
تكون شاهدً ا مؤ ّق ًتا ،ليس ّ
بالضورة عىل هزيمة أو انتصار ،أو ماء
ينساب خفي ًفا بني اليدين!
شاهدً ا عىل القدر يف إدارة احلياة ،وارتطام األرض بسكاهنا ،ومتجيد
االنكسار!
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شاهدً ا عىل ال ّنسيان يف ذاكرة احلياة ،وفقداهنا للبرص ّ
الضير!
الزوال كعابر سبيل!
شاهدً ا عىل خطى البصرية الغائبة يف دفاتر ّ
تائها غري ًبا،
ً
السؤال!
ً
راجعا من جديد إىل املقاعد األوىل يف ّ
()3

أريد حر ًبا ال أكثر،
الزمن ،واخلارسون أبطاهلا الغائبون ،و َمن اقتفى أثر
الرابح فيها ّ
ّ
ّ
ّ
وأتذكر
أحك رأيس
احلكاية بعد عمر طويل ،ك ّلام طالت أظافرها
اخلبز وال ّناس ّ
والطفولة ،واقتحام ال ّليل بغناء مرتعش رديء ،طر ًدا
للهواجس وإهيا ًما للفضاء باالمتالء ،أصافح خدّ ي َف ِر ًحا بتكاثر

البهجة يف صدري كقاطع طريق وال أرتعب!
حينها،

ّ
مكبلني
أتذكر الشّ بابيك املنزوعة من جدراهنا ورثاء امرأة لرجال ّ
بحبل غسيل يف حكايات تنقلها سرية األجيال ،يساقون بال جمد عرب
اجلبال البعيدة ،حيث ال أحد يصل وال خرب يعود ،ولو يف قصيدة
الرثاء وال ّت ّ
ذكر املرير ،اعتادت املرأة عىل تكرار
واحدة ،عىل سبيل ّ
غنائه بصوت حزين ،يف ّ
الظالل الوحيدة حتت جدار األيام.
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()4

وأنا ال يعنيني غري ما أريد؛
أعيد سرية املشّ ائني قبل ّ
الطوفان ،وأبحث عن رسير حتت شجرة
وحيدة ،أمتدّ د فوقه باسرتخاء وأرشب الفراغ ،وكمن ال يعنيه األمر،
أحيص عدد املوتى وأعرص أسامءهم بني أصابعي ،وأسكبها يف
زجاجات مخر ،وألقيها يف عرض ال ّنسيان!
لن يأيت أحد ملحاسبتي عىل أخطائي يف كتابة أسامء ذابلة فوق رسير
حتت شجرة! ستمر الكارثة كنقش عىل جثّة سفينة غارقة ،ولن يلتفت
أحد إىل ذوبان حروف عىل جدار عتيق ،أو يف أحشاء زجاجة تائهة يف
غياهب البحر.
()5

املوتى،
املوتى ال حياسبون أحدً ا،
فهم أكثر تساحمًا من األحياء ،وأكثر شفقة عىل قاتليهم يف آخر األمر!
إذن،
لتنم ّ
الطمأنينة عارية كالغيمة يف الرسير،
ِ
ولتقتص الفضائح من رماد العزلة بنار باردة،
ّ
وينتهي األمر!
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()6

ليقتص اخلوف من الرعاة ح ّتى ّ
وليقتص اخلجل من
جيف ريقهم،
ّ
ّ
الفضائح يف ساحة عا ّمة ،ويرشو القضاة بجلسات راقصة يف خيمة
غجر مقمرة ،ال ُتطفأ ،وال تسقط حباهلا حني تصطدم هبا أقدام
املـدبِرة ،والفوىض
الغرباء ،ورجال العسس
ّ
املندسني يف خفاء البهجة ُ
العذبة يف أحشاء ال ّلذة!
لتعم الغبطة ،ويرقص العدم
ّ
لتبتهج املفارقات ،وتصطدم بفوىض البنات احلاملات قبل ترتيب
ٍ
بأغان عذبة
الع َبث بضحكته املخادعة،
الصباح ،ليتأنقّ َ
جدائلهن يف ّ
لو أراد ،بموائد خرضاء حتت شموس حارقة ،وال يقاسمه أحد،
لتكن املشيئة فاضحة ،وال يسرتها أحد بيد من ورق!
()7

املوتى،
املوتى أكثر معرفة يف األحوال ،خربوا مفازات األرض كذكور
الصباح ،أبرياء من سفاالت الكائن واقرتاف ّ
الشور،
ال ّنحل منذ ّ

حييكون ضحكاهتم وهم يديرون ظهورهم للحياة ،بفطنة صانع
الفخاخ يف ال ّتالل؛ هلذا غرسوا روائحهم حتت آباطهم برس ّية جذر
يرسي يف أعشاب ال ّلذة الغافية ،ويف اخلزائن املغ ّلفة بعطر أنثوي ،خمبأ
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يف كستناء البهجة ،يف خميلة امرأة واحدة ،حتلم وال تنام!
موتى،
موتى بأثر طائش!
كقرن غزال طري،
الرياح يف بر ّية واسعة
هيادن ّ
هكذا...
غرسوا الشّ هيق يف ُ
املـ َعدّ ة ّ
للضوء اخلافت
الغرف ُ
وتكاثروا يف اخليال.
()8

املوتى،
ً
للصرب ،نقشوا ذكرياهتم عىل اجلدران دون أن
املوتى أكثر
احتامل ّ
غبارا يف
ثم مضوا غرباء يف املواقيتً ،
يلمحهم أحد من األحياءّ ،
العدم ،حكامء يف أمل الطريق.
إذن،
السير فوق جثّتي،
ليتمد ّد ّ
إذا رغب،
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ونتقاسم األصابع،
كعناكب خمادعة قبل أن ننام.
()9

ال بأس،

سأترك العبث يلعب بأطراف شعري ّ
السنوات
الطويل ،ويبعثر ّ
ّ
الطويلة يف مساحة البياض ،بغموض األرقام سوف ُأدير لعبة
ّ
الطفولة عىل أصابعي ،باملراوغة والتخفي أجيز الهرتاءات اجلسد أن

شجر ناصع
تتعاىف بأحواض ال ّنزهة يف خالء لطيف ،ح ّتى ينبت يل
ٌ
الرائقة ،أحصده ّ
ّ
قمرا
كل صباح عن وسائد اخلدَ ر ،وأبيعه ً
بالفضة ّ
قمرا يف أسواق العمر ،بال ثمن إذا لزم األمر ،جلمع قطرة صغرية من
ً
الصلع!
دمع البدايات الربيئة ،وأخربهم بأن ال أحد يموت من ّ
ال أحد ينكرس من كثرة الدّ مع ،وال أحد تدامهه الشّ يخوخة نتيجة
الشّ عر ال ّنابت حتت اإلبطني!
()10

اخليانة،
يقص أقاليم العمر إىل رقع ُم ّ
عذبة كأشهر
اخليانة ،فقط ،هي من ّ
تسم ال َبدَ ن
السنة ،و ُيق ّلم أظافرها
ّ
بمقصات تالفة كمنقار طائر عجوز ّ
ّ
الروح بخ ّفة ،وال تبايل!
وترسق ّ
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()11

أعتذر،
أعتذر انتقا ًما،
جلهة ما،
ليشء ما،
لشخص ما ،حتى لو كان بال رأس أو ُأذنني ،تربطني به مواجع احلياة
حمم ًل بق ّلة العطف والغفران ،ملن َم ّر بخاطري
ال أكثر! ثم أعود ّ
ومل يمكث ً
قليل عىل أريكة البال ،عىل سبيل ال ّتش ّفي أو ال ّتعزية ،أو
املؤازرة ولو بغمزة جارحة يف اخلفاء!
()12

أسعى،
السقوط وال يرفعني أحد ،كفاكهة حم ّنطة
أسعى بقليل من ّ
الصرب إىل ّ
السقوط،
عىل غصن ّ
هزته ريح ،أسقط ،وأمتلئ بأرواح األرض يف ّ
هندي أمحر طرحه العطش يف رحلة صيد.
أرشب ذبذبات اهلواء كأذن
ّ
أترنح ،وأطلب األرواح بأسامئها أن جتيء ،وأنتظر منفر ًدا كذئب
جريح ،وأسقط ،...أسقط بال ّتامم ،وال يسند جثّتي أحد..
أعانق ّ
التاب بمحض إراديت ،وأمتدّ يف غيبوبة غامضة طويلة ،تضيع
فيها ّ
االتاهات ،وتغفو فيها اخلطوات عىل هواها كشجر رخو عىل
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مرتفع ،عندها فقط أدخل يف ّ
عيني عىل أمل امليالن
الطقس ،وأغمض ّ
هبدوءّ ،
الصباح:
كظل ّ
أ
ت
ن
ا
ث
ر
()13

ما فائدة أن تقف عىل قدمني طوال العام ،مهيئتني لالندثار يف أي
ألنام ليستا من نحاس ،أو من حلم ميضء ،لك ّنهام من حطب
حلظة ّ
كالرماد!
رخيص يتآكل ّ
بالسوس احلقري ،وخاليا النمل ،وينطفئ ّ
كريس مسنود بالفراغ ،أو حزمة من العميان
ما فائدة أن جتلس عىل
ّ
بال أذرع أو أصابع ،لوقت طويل وال يراك املبرصون!
كم هو بشع أن ّ
كريس بال قلب من خشب ،بال رئتني
تظل عال ًقا عىل
ّ
أو َقدَ م تد ّلك عىل توازن بني هذا وذاك ،كعني متجول يبيع وسائد
مرة واحدة!
المرأتني ّ
ما جدوى ّ
كل هذا!
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ما جدوى اخلشب ّ
املعطر يف عزلة اخلراب!
ما جدوى االنكسار مع قلبني من حجر!
وأنت كام أنت،
صخرة باردة فوق ّ
الساب ،ال أعداء
التاب ّ
الريح ،ويغمرها ّ
متزقها ّ
السقوط سوى الكربياء وما حتلم به يف اخليال ،ماذا بوسعك
لك يف ّ
أن تفعل وأنت كالعب سريك مقطوع اليد ،تسبح يف خيوط تتهاوى،
وال حياد مع الفراغ ...
ال حياد!
()14

لعبة مغرية،
ليس أنا من أدار عنارصها ،يد غري ّ
معطلة ختترب قدراهتا يف االمتداد كام
ِ
مهرج يف سريك ال خيجل من ال ّتعري يف
تشاء ،كأصابع من
رساب،كيد ّ
خيمة مضاءة ،كي يفضح الوقار أمام املتفرجني ،كمن ينظر إىل جنازة
رجل ال يعرفه ،بكيت بعني ثالثة ،كمن يرسم عىل ورق تالفَ ،أ ّجلت
الصرب
خراب األثر،كمن يرتّب رسير العزلة بيد واحدة ،أتقنت مجرة ّ
من زمن بعيد ،ومشطت شعر الغيم بأصابعي ،ومل ّ
أبتل باحلنني ،أدور
يف ّ
الظالل كمن يص ّفق بيد واحدة ملوجة من ّ
الضحك وال يبتسم،
بالسهر ،ثم أغفو كالقتيل.
أواجه ال ّليل باألحالم ،وأقايضه ّ
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()15

ألجر العوامل من أطرافها ،وأوزّ عها يف مسارات
يكفي أن أضع وسادة
ّ
ّ
وأدق إصبعي يف عني اليقظة
ال ّنوم كقالئد من َخ َرز بني يدي القرى،
وأع ّلقها كحرز عىل جدار ،وال يروق يل جفن كقاتل يبحث عن

أستحم باألرق وال أنام!
سبب للمقابر،
ّ
ّ
مطلية
أتعطر بأصابع مبهمة ،ح ّتى لو كانت مق ّلمة األظافر ،أو
ّ
بأصباغ رديئة:
يدٌ يف اخلفاء تدير موجة األمل،

يدٌ يف العلن متلك قدرة العدم،

وأخرى ترشقني كحرب يف اهلباء!
()16

ثمة،
ّ
مرة يف رشاب املساء،
ّ
ثمة من يملك نكهة ّ

ثمة من يد ّبر رثائي يف حفل كبري،
ّ

وجييد خرايب بأنياب مفرتس رديء،

شكرا،...
ً
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شكرا لالحتامل،
ً
نفذت من ال ّتجربة بخسارة عني واحدة،
لو
ُ
أو ساعة واحدة من ال ّت ّ
ذكر البعيد!
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َلدَيَّ ما أَعُدُّهُ لِنوميَ األَخريِ
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أنام َك ّ
أحلم بال ّنها ِر!
الذ ِ
َس ُ
بيح َو ُ
()1

ِ
باألمس،
قبل مغيب الشّ مس بدمعة واحدة ،رأيت ً
جيز العشب يف حدائق
رجل ّ
تائها كفكرة ضائعة ،كنت مثله حزينًا ،يف رأيس
ال ّناس ،كان حزينًاً ،
شظايا زمن طويل ،مهس يل:
ـ أعطني حفنة من ذكرياتك ألجرح املعنى وأحرق وجه املدينة!
ـ محلت رأيس وهربت!
وخبأت بكائي إىل
هربت قبل أن يتبعني الدّ خان إىل مدن جماورةّ ،
حني!
()2

سأنام،
الرماد ،وأصحو يف وقت آخر ،ولن أخرب
سأنام يا «سلمى» عىل جثّة ّ
أحدً ا ّ
أن خارصيت هلب ،وجبيني هنار ،ح ّتى يأيت رجل آخر ،يقف يف
زاوية احلقل ،حيدّ ق يف وجهي بتعب جذع قديم قبل أن يبوح بكلمة
ثم أميض!
واحدةّ ،
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يدرب أصابعي عىل العبث بعيدً ا عن املرايا القديمة،
ّ
لدي اآلن ما ّ
لدي ما أعدّ ه لنومي األخري ،وكيف أنجو من هواجيس
لدي حديسّ ،
ّ
الغليظة كحبل مشنقة عتيق!
لدي ّ
لدي خامتة أحيكها قبل احتضار ال ّلغة عىل
ظل يعرف قامتيّ ،
ّ
الساعة األخرية ،أق ُّلها يا حبيبتي:
لساين يف ّ
ـ أن أنحت صورتك برمش عيني عىل وتر القصيدة ،لتولدَ منها
أساطري االنتباه.
ـ أن أمنحك صدري نظي ًفا من الشّ هيق ا ُمل ّر ،مضيئًا كأصابع طفل يف
الصباح!
ّ
()3

ِ
أرأيت يا حبيبتي،
أرأيت كيف اختلط األمر،
ً
حامل معه رمد العني ،وخ ّفة
حني جاء الغبار من أقايص املدينة
جتر أحزاهنا إىل رصيرها املعهود ،وال ّنجمة
املسافاتّ ،...
السواقي ّ
والس ّكري
التي تشبه أحالم الشّ عراء ذبلت يف طريق الغدر كاحلرائقّ ،
ٍ
الذي أصادفه ّ
مساء عند مداخل احلارات ،مل يعد بار ًدا وممزق
كل
اليدين كاجلدران العتيقة ،رأيته باألمس يرتدي ربطة عنق بلون
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البحر ،ويتدىل من صدره قالدة تشبه زهرة «الزنزخلت» ،كان يصنع
كمنجات من ّ
الراعي الوحيد حتت
فضة اليدين ،ويعزف موسيقى ّ
القمر ،ويراقص الشّ جر الغريب ،بحزن امرأة فقدت هبجة العيد عىل
قرب وحيد!
()4

الرعاة الذين نسجوا الفراغ بقمصان العزلة ،تغريت مالحمهم
ح ّتى ّ
قية بربطات عنق ،وأحذية من عشب،
يف براري العدم ،خرافهم الشّ ّ
ليلهم بال سهر ،بال غناء حتت غيم ّ
جمسات
الظهرية ،بال حىص جيرح ّ
شهية ال ّتائهني إىل
ّ
الصباح ،بال ذئاب ترصد ال ّنعاس ،بال دخان يفتح ّ
الدّ فء ،بال انتظار يقدّ س الغيب!
()5

ماذا تب ّقى،
سأنام ّ
كالذبيح وأحلم بال ّنهار،...
ّ
األقل ،سيعذرين الوشاة عىل مساحة األمنيات ،واتّساع القرب،
عىل
وكمية اهلواء يف رئتي املتعبة ،ويكذبون عىل رجل يعدّ أحزانه يف
ّ
اجلوار!
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()6

سلمى،
مازلت أرشب قهويت ،وأدخن بنهم ّ
قطة جائعة ،وأجفل ك ّلام ّ
رن
جرس هاتفي ،وأتذ ّمر من رداءة ّ
الطقس بال سبب ،مازلت أرى
السطح بإتقان
جارتنا بنفس املالبس تنرش غسيلها األبيض فوق ّ
مساح الشّ وارع ،وجاري الذي يرتدي حذاءه اخلفيف برؤوس
ّ
أصابعه ،مازال يطرح ع ّ
السؤال:
يل ذات ّ
ـ ْ
مر بائع الغاز؟
هل ّ
ـ !...............

()7

سلمى،
ك ّلام مددت قدمي ُأسقط شيئًا من فوق ّ
الطاولة ،وك ّلام اقرتبت يدي
الفقري جيش من خدر،
لتناول دفرت الشّ عر ،يسبح يف عامودي
ّ
ويمتيلء صدري باألنني كحافلة عىل طريق اجلنوب! يقتلني الشّ عر،
حني ترتاقص كلامته بني دفاتري وغزاالت األمل ،يقتلني حني ّ
أدق عىل
وكل ما ّ
كل ما فيك قمر بعيدّ ،
صدري ويفضحني ال ّندمّ ،
يف رساب!
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()8

سلمى،
ًّتبا لل ّتفاصيل ،كم ّ
تذكرين بأكاذيب احلياة ،وباعة األوهام يف دفرت
أصحابا
األيام والوجوه الشّ ائهة التي مجعتني هبا صدف احلياة ،ومأل
ُ
ذاكريت باخلراب! مل أشأ أن ّ
أظل نظي ًفا كدفرت يف حقيبة مد ّللة ،ورضيت
بالرماد!
سجادة مع ّلقة عىل حائط الكالم،
ُ
أن أكون ّ
وامتألت ّ
()9

سلمى،
ًّتبا للخجل ومداراته ،كان خجيل الذي ورثته من شجر القرى لعينًا،
جترين األحزان إىل وكرها كذئب جريح،
أتقنته بال سبب! أستحقّ أن ّ
املؤخرة بال ندم ،أستحقّ أن أكون بال أصدقاء
أستحقّ صفع احلياة يف ّ
السهر واحتفاالت الوشاية!
خجولني كبنات القرى ،مطعو ًنا بنميمة ّ
ال أشكو من ارتعاشة يف نبضات القلب أو ّ
الضمري املتعب يف علب
لكن أنني روحي قديم ،منذ وضعت يدي عىل خدّ ي ّأول
اخلرابّ ،
مرة ،أمام دمعة سقطت عىل ثوب املساء ،وتركتها بال أسف!
ّ
()10

سلمى،
مل أقل :تعايل.
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خت يف هنيهه ،وتبعني
أنا ذهبت بكامل لوعتي ،حينها ،فقطِ ،ش ُ
البكاء مخسني عا ًما يف ال ّتعب!
ٌ
جتر أحزاهنا ّ
كل يوم ،كمدخنة يف
جرحية روحي يا سلمى ،وهي ّ
هتز أكتافها باطمئنان راقصة يف احتفال هاديء،
صبيحة العيدّ ،
وأشقى يف ابتالع ال ّت ّ
ذكر الكثري ،ببسالة قاتلٍ أعدُّ اجلراح وأسرتيح!
()11

سلمى،
أنا ولد كبري ،مسح عن قدميه خرائط األيام ،وعاد من جديد ُيعدّ
الثّآليلُ ،يعدّ ّ
الذكريات وأغصان الشّ جر ،ويرتّب األبراج عىل هواه!
يل خفقة قلب يف دروب الشّ امل ،يل ضحكة يف مسري البنات ،يل مهسة
يف شجر اجلنوب ،يل نزق الذين هربت حبيباهتم بعد الغياب ،ويل
جسد من حطام!
الريح ياحبيبتي ،وغفوت مع غيم ال ّتالل ،أن أكون مع
تنازعتني ّ
الرعاة يف رشب الفراغ ،أو عش ًبا يف إبط اجلبل ،أطارد األغنيات يف
ّ
الصخور
حناجرها ،وأنبش املخابئ يف سالل القصب،
وأقص عىل ّ
ّ
حكايات ال ّتعب!
الساب ،عن وردة تغفو
ّ
السنون يا حبيبتي ،وأنا أبحث يف ّ
مزقتني ّ
عىل أصابعي بحفل املساء ،ومل أجد!
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()12

سلمى،
ٌ
مهسة واحد ٌة تكفي يا َحبيبتي،
كنت بذر ًة يف ُتراب!
أجتدّ ُد كام لو ُ
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