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مفتاح

1
مثل املفتاح املدس�وس حتت س�جادة ب�اب البيت، َحِفيًّ�ا باألغراب 
ومش�مولاً بأمل قدوم زائٍر والبيت ُخلوٌّ م�ن أهله.. حينها، ُيميس هو رّب 
البيت؛ هو امُلضيُف وُمش�ِعُل األضواء والّدال عىل ُغرفة اجللوس واجلالب 
ا ول ُيذَكُر سوى البيت وأهله. هو يعرف  أكواَب الّش�اي. وسُينس�ى لحقاً

ذلك، ول ُيامنع. وتلك مثلبة البرش. أو ُقل، من مثالب قراءة الرتمجات.

2
ع�ىل مرسح أكاديمي�ة الش�عر األمريكي، ومن ب�ن أفضل أربعة 
ا يف الوليات املتحدة، هنضت نعومي لُتلقي قصيدتن، مثل  عرش ش�اعراً
فتاٍة ُتعطي لس�بورة الدرس ظهرها وألقراهن�ا خجلها الدافئ. لحظُت 
أن َشْعَر رأسها مفروٌق إىل جديلتن يغلب عليهام الّشيب، لكنهام ُترّصان 
ع�ىل الطفولة. وراحت، بعد قيام زمالئها بق�راءة قصائدهم، بالتصفيق 
ا فيام ُيش�به َصْفَق جناحي نحلة، بخّفٍة وُسعٍة، وهبجة  ا واحداً هلم واحداً
العس�ل بادي�ةاً عىل ُمّياها. وكن�ُت عىل مقاعد اجلمه�ور، بعينن هائلتن 
كأش�جاٍر اس�توائّية، وقلب�ن يضطرم�ان؛ قلب�ي، وقلب اللغ�ة. بعدها، 
حتادثن�ا طوي�الاً عىل مأدبة الطعام عن الش�عر وأصوهلا الفلس�طينية التي 
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ل توّف�ر فرصةاً لإلش�ارة إليه�ا. وقد رّحَبت يب، كام ق�د يفعُل أيُّ عريب، 
، كام تفعل أّية غيمة. ومتنّت يل حياةاً طّيبةاً

3
ا  ا يف إبداعها، أيًّ للمرأة ملس�ٌة بليلٌة َخربناها، وهلا ع�ٌن رقراقٌة دوماً
كان�ت ماهّي�ة ذاك اإلبداع. ونعوم�ي، يف جممل أعامهلا، َتع�ي هذا األمر 
وترعاه. ولذا يس�ُهُل عىل قارئ نصوصه�ا -إن َجِهَل من قاَم بكتابتها- 
أن َيُل�َص إىل أّن الكات�ب امرأة. لكن، يندر أن جتد مث�ل هذا يف الثقافة 
ا لكاتبٍة حياوُل النس�َج والغ�زَل، حياول تقليم  العربي�ة. ين�در أن جتد نصًّ
الورود، دون التامهي مع الطريقة الذكورية املوروثة والس�ائدة يف النظر 
والتن�اول، بجحيمه�ا وحدائقها.. دون تلك املرآة الرجولية الش�هوانية 
أو البطولي�ة، دون حتى رومانس�ية املراهقن يف احلُب واهلََرب. هلذا، قد 
ا بالرتاث واخلطاب السائد،  يلَحُظ القارئ أنني َنَحوُت بلغة الرتمجة، ِعنَْداً
ا بالقاع�دة القائل�ة ّأن اخلط�اب املوج�ه للذكور ش�امٌل لإلناث،  وِعنْ�َداً
لك�ن ليس العكس. أق�وُل، َنَحوُت بلغة الرتمجة يف ه�ذه املختارات من 
أع�امل نعومي ش�هاب ناي الش�عرية للتأنيث كّلام صادف�ُت ما ل جنَس 
�ا يف اإلنجليزية، إذ تفص�ُل اإلنجليزية اليشء، أو امُلس�ّمى، عن  ل�ه لغوياً
ا عن اليشء نفسه، بخالف العربية  جنس�ه. جنُس اليشء أمٌر خمتلٌف متاماً
التي تدمج امُلس�ّمى بجنس�ه، إّم�ا مذّكٌر أو مؤّنث. لي�س للطاولة جنٌس 
يف اإلنجليزي�ة، لكن حت�ى القمر يف العربّية مذّكر. ولو أردت أن ُتش�ر 
جلَم�ٍع م�ن الذكور فقط، أو مج�ٍع فيه خليٌط من اجلنس�ن، لُقلت )ُهم(، 
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إذ عىل اجلمع أن يتكّون من إناث بش�كل رصف لتس�تطيع اإلشارة إليه 
ا للجنس�ن، وجهُت  ا موّجهاً ا عاماً ب)ُه�ّن(. هكذا، ُكّل�ام صادفُت كالماً
اخلط�اب بالعربية لألنثى بخالف املعتاد. وجدُت يف النهاية أنني أترجم 
ا يف لغت�ه األم. ومل أتعّمد بام  ش�عر نعوم�ي كام هو، أو كام أش�عُر به صدقاً
ا كثرةاً من بينها مغازلة النس�وية، ولكن بام أّن الرتمجة ىف  فعلت�ه ُهنا أموراً
جان�ٍب من أعامقها اس�تبصاٌر باللغة وجتديٌد فيها بوصفه�ا ُكتلة مفاهيم 
ُ عقولنا، قصدُت أن يعتاد الق�ارئ عىل أن اخلطاب املوجه لإلناث  ُتَس�ررِّ
ا، أّن خلطاهبن نسيٌج عليه أن يتعّرفه وأّل يأخذه  ا يعني الذكور أيضاً لغوياً
أخ�ذ اجلاه�ز والناج�ز، أن ل يرث�ه، ك�ام اعت�دن ُهّن عىل عك�س ذلك، 

وماكاته، ملئات السنن.

أمحد عبدالسالم العيل
نيويورك، نوفمرب 2014م
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انتقــال
)2011(
ديوان من مخسة فصول
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ُمقّدمة
ا. حوار، هكذا أس�امه، لكنه  ا مش�رتكاً �ا كتاباً أراد أيب أن نكت�ب معاً
استمّر يف إرسال مونولوجاٍت له عرب اإليميل والفاكس، يستفيُض فيها 
يف احلديث بغضٍب عن مواضيَع لطاملا سمعُتُه يناقشها- خيبات األمل، 
واملصاعب، وخصوصّيات احلياة الطويلة يف املنفى، ووجهات النظر يف 

هذا وذاك.
كان ُيعاين من فشل الِكىل. لكنُت ُقمُت بأّي أمٍر أراد.

ا أن أجيبه عىل ما يبعثه يل، لكنه كان ُييُب بمونولوٍج  حاولُت مراراً
ا. مل يكن يُرّد عىل األسئلة. آَخَر أيضاً

مل يُكن هناَك ِمن تسلُسل.
- ما هو احلواُر إذن يا أيب؟  أيَن األَخُذ والّرد؟.

فَكَتب يل:
- أن�ِتُ خَتّيبن ظنّ�ي، ول تؤّدين احلوار بالش�كل الصحيح. أريُد 

ا أن ُأجريه لّكنِك ترفضن. حقاً
مل يكن هناَك ِمن َخيٍط ناظم.

ه�و اآلن ُمهاج�ٌر إىل ب�الٍد بعي�دٍة عن األنظ�ار، أّما أن�ا فال زلُت 
ا من ُمفّكرات وكّراس�اٍت  أحتدث. َبعَد أس�بوعن من وفاته، محلُت ُرَزماً

غر مكتملة من مكتبه الفوضوي إىل مكتبي الفوضوي.
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و م�اذا اآلن؟ هل تس�تطيُع س�امعي؟ أأنَت يف أّي م�كاٍن حويل؟ 
ُأكِمُل كتابة بعض سطورك -َخطُّك إنجليزيٌّ َأنيٌق َرفيع- وأرى إن كان 
س�يجيبني أحد. ق�د ل أفلح يف ذل�ك، لكنني ُأفّكُر: ما ال�ذي عيّل فعله 

ألكون رفيقتك؟.
قد يكوُن كوُبك الفارُغ الذي أمس�كته بيٍد راعش�ة، أو شيئاًا آخر، 

ما سُيجيُبني بعد قليل.
مل تك�ن فك�رة أن يبقى هنا م�ن أجيل هي ما جتتاحن�ي. لكنه عدم 

ا فيه. قدريت عىل ختّيل العيش يف َكوٍن مل يُعد موجوداً
لق�د أح�ّب العامل. الع�امل الذي خّيب�ه إىل األبد، لكن�ه َأَحّبه وكان 

َيأَمُل له.
كان يرُج من غرفة نومه كل صباٍح بطريقة استعراضية، كأنه عىل 

خشبة مرسح، بوجٍه ُمنتعٍش وقميٍص نظيف.
»أه�الاً صاحبتي!«، يقوهُلا لُكّل َم�ن تعرُب إىل جانبه. أُظن اآلن أن 
ا أّية ماولة لإلش�ارة الِعْرقّية أو ليتجنب  تل�ك كانت طريقته ليدفع بعيداً
الص�دود. »أه�الاً صديقتي!«، يقوهُلا لُكّل نادل�ٍة وبائعة أحذية. جادلناه 

مّرةاً يف ِصَغِرنا حوَل أسلوبه هذا:
- أيب! حتى أنك ل تعرفها!.

- ل بأس، سُتصبُح صديقتي يف وقت أسع بعد أن أحّييها.
عندم�ا دعتني جملة »ميدويس�ت« الفصلية لنرش بعض قصائدي، 
فّكرت يف ِهجَرة والدي للَغرب األوسط األمريكي عام 1951م كطالب 
جامع�ي.. فس�َللُت بعض األس�طر الت�ي َكَتَبه�ا يف مفّكرت�ه ووضعتها 
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عناوي�َن لقصائد مل أُكن َقد كتبُتها َبع�د، ظاّنةاً أنه بمقدوري كتابتها. وها 
هي ذي، فصٌل صغٌر عنونته ب� »ناِدين عزيز وحسب« مكّون من قصائد 

تناَمت بصوته هو رغاماً عنّي. ومّرةاً أخرى، مل يكن هناك حواٌر بيننا.
، عندما تقّيأ  ا. مّرةاً مل يُكن بمقدوره يف ِصغرنا أن يرى أحدنا مريضاً

ا َكي ُيرحيه!. أخي عند هنر امليسيسبي، تقّيأ هو أيضاً
ا  ا نابضاً َمن كانت تستطيع أن تتوّقع عىل اإلطالق، َأّن َرُجالاً نحيفاً
باحلي�اة والتف�اؤل والطاقة، رجالاً َكِرَه ُكّل اإلج�راءات الطبّية، ينتهي به 
�ّكر وجلطات القلب، ولغس�يل الدم املس�تمر  ض للسُّ األم�ُر إىل التع�رُّ
جّراء فشل الكىل؟. لطاملا َخّز إصبعه ليقيس نسبة السّكر يف دمه لسنوات 

ا مع النّزف. طويلة. هكذا شاَخ ُمرتاحاً
ّكر، يا جدي؟ - ملاذا أنت مصاٌب بالسُّ

- أظن ألنني اعتدُت عىل وضع السكر يف قهويت.
َش�وقي إلي�ه يُم�رُّ بمراحل ش�ديدة التأث�ر، مل أُعد أع�رُف كيف 

سأكمل حيايت.
أتوق�ف فجأة يف الطريق، مصفوعة، فيتح�ّدُث إيّل قلُبُه، تتحّدُث 

ِخّفة دمه مرة أخرى،
فأميض بأملٍ خفيف.

كلامته عن احلروب يف العراق وأفغانستان كانت مرّكزة وبسيطة:
»أخرجوا.

أخرجوا أهيا األمركيون«. 
و الذين بُقربه يبدأون يف التساؤل:  لكن ماذا عن...
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ا؟ علينا أن نخرج!. فيقول: أخرجوا! ما الذي نفعله هناك حقاً
ا األبله!. مل يكن يشُتم. كان أسوأ ما سمعته منه: أهيُّ

ا..  و في�ام يتعّلق بأرض�ه األوىل املتناَزع عليها؟ مل يفق�د األمل أبداً
األمُر بُرّمته يعتمُد عىل الحرتام املتبادل؛ 

ا يابسةاً ُحزُن أيب كاَن أرضاً
حتت املياه.
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عزيز
أبانا الذي

كان دائاماً أبانا
و مل يكن دائاماً أبانا.

- مهاجٌر –ليس دائاماً
فقد كان مّرةاً طفل املدرسة الواثق

متجّولاً يف شوارع القدس.

َعَرَف األزّقة، وحتّدث مع حجارٍة
كان طوال حياته يلتقطها؛

ا. يُصّفها ويرُسُم عىل بعضها وجوهاً

ماذا نقوُل ألحٍد
ا يف َحنٍن للوطن؟ يستيقُظ َدوماً

هل أنَت يف املنزل اآلن؟
هل َتنُْعُم فلسطن بالّسالم يف ُبعٍد

ل نستطيع رؤيته؟
هل يلس اليهود والعرب إىل طاولٍة مشرتكة؟

هل من ُحرمٍة بينهام؟
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الفصل األّول
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تاريخ
يف الَقرن اخلامس عرش، َكَتَب الَبّحاُر ابُن ماجد

عن حركة النجوم،
ا للموجات والقمر. وأنشَد تسابيحاً

و اليوم، ينحرُش ماليٌن من الناس
ُمشّكلَن ُمُدناًا،

يبيعون فيها الفواكه عىل عرباٍت ُمتهالكة.

َتصُعُب رؤية النجوم
األضواء والسديم، ِعرْبَ

و بقايا الَوَصايا
ُتثقل كواهلنا.

يف مطار أبو ظبي
ا وشيباًا- يشبهون أيب.. كان اجلميُع -شباباً

ُيشبهوَن أبناءنا.
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ا، ا- ثم ُتشيُح بعيداً عيوٌن تطُرُف سيعاً
ُأكُتب الليلَة عىل باطن أكامك.

لقد ُولدنا للّشتات،
ف عىل ساللٍة تاَهت، للتأسُّ

ما الذي فعلناه ببعضنا البعض
ا يف كوكٍب ُمتاٍح جداً
للقيام بُأُموٍر أخرى؟
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1935
كنَت يف الثامنة من عمرك يف هذا الفوتوغراف،

َتقُف خلَف طاولٍة َيلُس إليها رجاٌل
يغمسون الرغيف يف احلّمص.

رجاٌل عىل مقاعد بسيطٍة
و يعتمرون أغطية رأٍس خمتلفة،

رجاٌل منهمكون يف األكل
ل يرون شيئاًا سوى طعامهم؛

طاولة خشبية متينة،
و أطباق صغرة،

و كومٌة ساخنة من األرغفة
مطوّيةاً عىل شكل مثلثات.

متنّيُت لو أنني وجدُت هذه الصورة
أثناَء حياتك.

هل تركوا لك الّلقمة األخرة؟
تبتسُم كأّنك متلك املدينة كلها،

و تستطيع الذهاب إىل القدس..
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تراقبهم يأكلون بِِودٍّ
ا دورك. منتظراً

كانت صديقتي اجلديدة حتتفُظ هبذه الصورة
ُمعّلقةاً عىل جدارها. لكنك حتّدثَت داخل رأيس

يف اللحظة التي سبَقْت وقوَع َعيني عليها.
تتدىّل الصورة اآلن بجانب مكتبي

متفظةاً بطبقاٍت من عاملٍ ضاع،
حيُث ُكنَت - ل الّشخص الذي أعرفه فقط،

بل الشخص الذي يسبق من أعرُفه-
يف َكونك،

و قّصُة الطريق اآلخر الذي
كان ممكناًا حلياتك أن تسلكه

ل تزاُل
ُمبتسمة.
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خفافيش
َلَفْفُت السنجاَب املّيت

بكنزٍة قديمة،
َلَفْفُت الساندوتش اجلاف بورقٍة جُمّعدة من َشمع.

لَففُت األّم الباكية
داخل ُأمٍّ ضاحكٍة

اختلقُتها.

هل رأيُتّن ذلك؟؟
ِسٌب من اخلفافيش هّوَم فوق الّساحة،

ا. مجيعُهّن ُقلَن إهنا كانت طيوراً
خاَف األطفاُل

لكنني َلَفْفُتهم بُحلمي.

ُخذوا كالبُكّن الّضخمة الالهثة
ا، بعيداً

سُأبقي البومة عاليةاً عىل األفاريز،
سُأبقي عىل صوٍت جمهوٍل
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اندسَّ يف حِلاء شجرة البّلوط املنحنية
ا. يف ساحة املدرسة.. هذا مكاين، ومكاهنم أيضاً

َمن نُظنُّ أنُفسنا؟ خفافييش:
ا، وازرعي األشياء. عييش مديداً

بة، لَفْفُت البذار بالرتُّ
ا لَفْفُت صوتاًا جديداً

يف ورقٍة مطوّيٍة
َبَدت وكأهنا

َقميص.
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خائفة، خائفة، خائفة
.1

ما من ُلعبة ُهناك، كلامٍت متقاطعة وحسب؛
- كم كلمةاً وجدت؟ هل ُنكمل؟

صعدُت حافلةاً إىل »ديلامر« عام 1955م؛
مباٍن طوهبا أمحر، نوافٌذ مشّعة،

مرسحية »ساحُر أوز« ُتعَرُض وقتها، وَقد أخافتني؛
أقزاٌم وساحراٌت ومنزٌل طائر...

ُعدُت للبيت وجلسُت عىل مقعٍد ذو ظهٍر مرتفع.

- بابا!! ما هي تلك التذكرة يف يدك؟
- إهنا تذكرة مواصلة الرحلة، س�نصعُد حافلةاً أخرى عندما ننزل 

من هذه.
ا أبيض، ويقبُض عىل التذكرة بقّوة. كان يلبُس قميصاً

- ملاذا؟ بابا ملاذا؟
- ألن ه�ذه احلافلة تأخذنا ملحطٍة قريبٍة فق�ط، ثم علينا أن نركب 

أخرى لجتاٍه آخر. نحن بحاجة حلافلة تأخذنا باجتاٍه خمتلف.
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- ملاذا؟
- ألننا نحيا هناك.

مل أكن أريُد أن أحيا يف تلك الّشاشة؛
ُأُسود، وفّزاعات، وجنون العابرين، وأحذية بّراقة.

- ستكون معي، أليس كذلك؟ أأستطيع أن أمسك يدك؟
قال يل بىل، وهو يرقُب عن ُقرٍب

أّل تفوت املحطة.

.2
ا ألماكن كثرٍة معنا ومن دوننا، سافَر لحقاً

كان يشعُر باألمان يف الّسفر،
يف الّرغبة بأن يكون يف مكاٍن آَخر،

ا، ذاهباًا. َقِلقاً
وجدُت ربطاٍت من ُملصقاٍت وردّيٍة ألسفاره تلك يف ُدرجه،

قاَم بنَزعها من حقائبه والحتفاظ هبا.
تذاكرللجزائر -متى ذهبت للجزائر يا أيب؟-

بطاقاٌت، ومناديٌل ُكتبت عليها بعض األرقام.
َحُلَم بالقيام بيشٍء عظيٍم من أجل الّسالم، ِشفاٌء عاملي..
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ا و انتهى به احلاُل إىل جمادلة الَقريبَن منه وحسب، َأْوَجَد ُطُرقاً
لُيَجّعد هدوء فرائهم.

ُهناَك َمنزٌل بحديقٍة ذابلة، ورجٌل عجوز
ا. ويف أحد أّيامه ثقيلة األمل، قال يل والدي: يسكن هناك وحيداً

فلنذهب لرؤية ذاك الرجل، إنه بحاجة إلينا.
كاَن يأمُل أن يرى َرُجالاً مل يعرفه من َقبل؛

قاَم بإغالق الباب يف وجوهنا:
ا، أنا بخر. ل ُشكراً

و هو يقوُد السيارة بن احلدائق يف اجِلوار،
عىل ُبعد ِعّدة أحياٍء من املنزل

َمَررنا بشوارَع ُتظّللها األشجار
مل نُطف هبا من قبل، سألُته: هل رأيَت هذا من قبل؟

ظّلل عينيه بكّفه: ليس من قبل، ول اآلن..
ل أريد أن أراها.

.3
متى نصُل هناك،

َحيُث نحُن ذاهبون ؟
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ما الذي أطال سفرنا هكذا؟
ا، أليس كذلك؟ ذلك كثٌر جداً

حقيبُة كتٍف صغرٍة وَحسب
مدسوسٍة حتت املقعد

كانت لتكفي.
ا حلياتك الضائعة، ُكنَت حُتّلُق يف حياتك كلها عائداً

هتبُط عىل األرض مثل بيت الّساحر أوز.
احتفظَت باملفاتيح كام تفعل الفلسطينيات،

أبقيَت عىل مقرعة الباب.
ا بال منزٍل اآلن، و ها أنَت حقًّ

التهمت النّاُر جسدك، فرصَت مرتامياًا
كالسامء.
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ُمطاَرد
نبحُث عن ضحكتك

نحاوُل الوصول لطريق الَعوَدِة إليها
بن األشجار امُلتهّدلة.

ُننصُت خلشخشتك حتت سيقان البامبو،
لصوت َكنِسَك ألوراق التن،

نشُعُر بوقع ُخطاَك يف الفارنَدة..
زهرُة لنتانا أنيقة

مدسوسة يف فتحة زر قميصك.
نرى وجهك ُمرشقاًا
يف ِكال طريف النهار.

كيف حدث أنك عشَت
عند حواّف كل ما فعلناه؛

ع والنمو، فصوٌل من التوجُّ
ِجباٌل من الرسائل وثياب الغسيل؟.

ا أبحُث عنك أّولاً وأخراً
يف األماكن املعتمة

ا حن ُأشيُح بوجهي بعيداً
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عن عناوين األخبار يف الغروب
راميةاً صفحة األخبار املكّورة عىل األرض.

هلُدوئك مههمٌة
، تنسكُب يفَّ

ِرعايُتك تشفُع لرحيلك منذ اليوم األول،
أن أراَك وأن ترُقبني

من ُكّل زاويٍة
يف فناء البيت.
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حكوايت
أيَن َباُب احلكاية؟
ا؟ هل ُتِرَك َمفتوحاً

عندما َجلَس عند أّستنا
مضت األّياُم ُمرسعةاً كاملياه؛

أخشاٌب طافيٌة وطوٌب، 
و صناديُق شحٍن ثقيلٍة ختتفي أسفل املجرى..

ول هيم، ل هيم..
حتى األشجاُر خلف َمنَاِخِل نوافذنا

أمالت أوراقها الباردة لتستمع.
ُعمنا بسهولة لقرية احلجارة؛

نساٌء بثياٍب سميكة، رجاٌل بأنفاٍس ُدخانية،
جلسنا حول ناٍر أشعلناها

بأغصاٍن نحيلٍة لنا،
و أخَذ العاملُ يتمّوُج من َحولنا،

يطيُش ويطقطق؛
لقد أسقطنا مهومنا يف حضن احلكوايت

فصارت حتّدق نحو شخٍص آخر
غرنا.
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الفصل الثاين
»ناِدين َعزيز وَحسب«

اقُتبَِست العناوين من ُمفّكرة عزيز شهاب،
و ُكتَبت القصائد بصوته
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سألني كثريون أّل أنساهم
أين ُتبقي ُكّل هؤلء الناس؟
اإلسكايفُّ وُكّحته املتغضنة،

الّرُجل الذي ُيّدل من الَقّش مكنسة،
ا عندما أفكر هبا-، ُمعّلمتي -أوه.. سأبكي دوماً

فاّلحة الزيتون التي فقدت ُكّل بوصٍة من أرضها
و أشجارها مجيعها،

ثم قضت عمرها بعد ذلك جالسة
و رأسها بن يدهيا

يف صالة بيت ابنها.
ا يف ُدرجي لقد شَدْدهُتم مجيعاً

بياقاٍت وربطات ُعنُق.
أحتّسُسهم ُكّل ليلٍة

قبَل أن أنام،
أمتنّى هلم السعادة والسالم،

السالم الذي يف القلب،
ا فال عجب أن لدينا مجيعاً

متاعٌب يف القلب.
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واعٌظ يف كانساس
دعاين بـ »رُجل العضالت«

، ياله من موقٍف ُمضحك! ا َرُجالاً نحيالاً و قد كنُت أيضاً
ناِدين عزيز وحسب.
لقد أراد أن حُيّولني،

أراَدين أن أقَف لغناء مالئكته اخلاّصة.
فأخربُته: إسمع،

كانت بيت حلم لوقٍت طويٍل إىل جواري،
كانت ضاحيتي، مشيُت هناك طفال

من منزيل مع حشوٍد
ُتشِعُل الشموع عند الغروب.

حشوٌد تركتنى ُأتابعها
و ُأحّرُك َفمي ُمدعياًا ترديَد كلامهتا.

َة ِرسغي -هنا بالضبط- لو تنّشقَت َبرَشَ
لشَممَت شذا املطر عىل الصخور التي

خَتطوها نزولاً عىل السالمل القديمة
نحو الكنيسة،
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تستطيع أن ترافقني إن شئت!
ا! و أظنك تستطيع سامع بكاء املسيح أيضاً
و أستطيع أن أخربك أين هو الباُب الرسيُّ

امُلفيض ألكثر من َمَزاٍر ُمقّدٍس،
يا للمسافة التي عليَك أن تتحّدرها

لتدُلَف من ذاك الباب،
ا.. ا وَعريضاً لكنك ربام كنَت طويالاً جداً

ل أعتقد أنك
تستطيُع الولوَج منه.
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أكرهها، أحبها
أعمل أحياناًا لُصُحف أخبار،

أقرُأ عن اضطهاد أهيل.
كنت أرغب يف متزيق القصص بدلاً عن طباعتها،

ثم أمتّشى بعدها
ذاهبةاً إىل ماهناتن كافيه

كي أتناول صحن الغداء مع »دان« صاحب املكان.
أهله من اليونان.

سألته عن سبب دناءة الناس
جتاه بعضهم البعض، فقال: لكنّك حُتبن هذه البالد،

ألست كذلك؟.
فأجيب: بالطبع، أكرهها، أحبها.

يتحدث وُينصت بعفوية
ا من الزبدة حتى يعطيني مزيداً

أدهُن هبا رغيفي.
لقد أحببُت كيف هيز كتفيه بال مبالة

ثم يد ابتسامةاً ما بداخله ليُجّرها..
ا، ذلك بالضبط ما حاولت فعله أنا أيضاً
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بشكل خاص يف عميل، صناعة األخبار.
ا تبعث عىل الستغراب دوماً

ا تلك الطريقة التي جتعل من يشٍء ما خرباً
و آخر ليس بخرب -من ُيقّرر؟-

ا ما حّرفه الوقت حتى وصلني غريٌب أيضاً
ا ثم كيف ستفكر به أمي التي مل تسمع به مطلقاً

جالسةاً يف بيتها احلجري
ومئات السنن معلقة عىل اجلدران.

ا، لكنه ليس بيت العائلة الذي أحّبته جداً
ذلك البيت الذي فقَدته يف القدس

ا، ومل نتحدث عنه كثراً
فقد كان كأحد أقاربنا وقد مات يف بالٍد أخرى،

ا و مل نكن قادرين أبداً
عىل تغسيل جسده.
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عندما تبُعُد كثرًيا عن البيت،
متتزُج احلقيقُة باخليال

ليس ألحٍد أن يأخذ عليك هذا امَلمسك،
كان ذاك وسيلةاً للبقاء.

لطاملا ظننُت أّن أفضل مواهبي كانت
َأن آخذ حكايةاً هزيلةاً

ُألصُق هبا ذيالاً وأجنحة
و ُألبُسها عباءةاً  بدوّيةاً من الصوف

ُمطّرزة اجلوانب،
و أُلفُّ غطاء الرأس عليها

ألَخُرَج بصورٍة أمجل.
َغِضَبت أمُّك مني بعض املّرات

لروايتي احلكاية بشكٍل خُمتلف..
لكنها مل تكن خُمتَلَقة

مُلجّرد أهنا بمالبَس ثانية
و أشياَء أخرى أشّدد عليها.

َلبَِست ُأّمي احلكايات ملئة وِسّت أعوام
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حتى ذاك الشتاء األخر الذي
صعَدت فيه فِراَشها

كالقاِرب، تتهّيئ للنوم.
قد يكون من واجبنا أن نتشّكل

مئات املّرات
ِعرَب نفس احلكايا.

يبدو لنا أننا نروهيا فقط،
لكنها يف احلقيقة

؛ ُتبقينا أحياءاً
أوكسجن الّذاكرة

نتنّفسه، داخال
ا. خارجاً



42

رائعٌة هي العودة للعائلة،
لكنها تستنفدك بشكٍل ُمرّوع

ا ما يريدونه. هناك َدوماً
ا. و هذه هي املشكلة مع العائلة أساساً

ل يستطيعون أن يفرحوا ملجّرد وصولك.
ما الذي يف احلقيبة؟ ما الذي يف جيوبك؟

هّيا، أنثر ما هبا،
 إنه يل

ا. إن كان بّراقاً
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َفرٌد من القبيلة
لسوء احلظ، هذه هي احلقيقة،

أأحببتها أم ل،
أكانوا ُمتعّلمن أم جهَلة.

إهنا إحدى األشياء الكثرة التي
ل يفهمها األمركيون عن العراق؛

ا من القبيلة ُأقُتل فرداً
تكرهك القبيلة كلها.

كيف ُيمكنها ألَّ تفعل ذلك؟.
يُظنُّ األمركيون أهنم إذا كرهوك اليوم

ا. سيشكرونك غداً
القبائُل مثل أرشطة التسجيل

ا لن تنسى. ل تسألني كيف إذاً
يقتل العرُب العرب، بعد معرفة هذا.

و احلال نفسه يف أفغانستان.
ل أفهم هذا كله.

ل أفهم أشياء كثرة.
و إىل حينه،

علينا أن نقول ما نعرفه.
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َمَضت مَخسوَن عاًما منُذ ابتَهلُت
أو فّكرُت بالَعَربّية

ا بمهارايت اللغوية. كنُت فخوراً
ا وأعطتني قناة يب يب يس عندما كنُت مراهقاً

بدلَة كاكي ألرتدهيا
مع وشاٍح كطفل فرقة كّشافة،

دفعتني أمام املايكروفون -هائالاً كزهرة عّباد الشمس-
و سّلمتني صفحة األخبار ألقرأها-

أظن أنني عندها قد تغّرُت لألبد.
تلك الذبذبات اهلوائية املرتحلة

عرب أجهزة الراديو
جعلتني أشعر بأن لدّي ما ُأعطيه..

يشٌء ما يف اللغة اإلنجليزية
ا؛ أشَعَرين بقدريت عىل الرتحال أيضاً

أزوُر األماكن التي حتُدُث فيها األخبار،
ألتقطها،

ا. أضعها يف مفظتي وُأمّررها أيضاً
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ا. ا من القّوة، كانت سحراً مل تكن نوعاً
وقد كان لدّي شعوٌر جّيٌد سحري

و أنا أسُر يف جمال ُصُحف األخبار لسنوات قادمة.
لِذا، مل أقض وقتاًا يف الستامع للراديو مّرةاً ُأخرى،

ا، فللصحف صوهتا السحري اخلاص أيضاً
و مل أفقد جوعي لتمرير األخبار اجلّيدة.

لطاملا كنُت معجباًا بال يب يب يس
رغم أهنا مل تستطع محايتنا مما حصل،

مل يستطع أحٌد محايتنا،
مل نستطع نحن أن نحمي أنفسنا.

ا حتى رصُت أحترض؛ وهكذا استمّر احلال لحقاً
ها هو صوُت والدي

أسمعه ألّول مرة منذ رحيله عنّا،
بالعربّية..

ا يف الطرف اآلخر من اجلرس، لكأّنه كان واقفاً
ا بصوٍت أضخم من الراديو، ُمتحّدثاً

يرتّدد صداه فوق املياه..
ذلك الصوت املألوف الناعم، يقول: ل بأس،

لقد فعلَت ما أمكنك فعله،
تعال اآلن،

نحن بانتظارك.
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الفصل الثالث
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غسق
- أيَن هو السُم اّلذي مل ُيب النداء عليه أحد؟

- غادَر ليحيى بنفسه
حتت أشجار الصنوبر الفاصلة

بن البيوت، بال صديٍق أو فراش
بال أٍب يروي له احلكايا..

كم كان صعباًا ذاك املساُر الذي سلكه
كّل هذه السنن

منتمياًا لاليشء من رصاعاتنا
ُمنرسباًا حتت صفحة التقويم،

َفات.. ا كالرُّ ُمراوغاً

..وحن سأَلت إحداهن:
كيف كنَت ُكّل هذا الوقت؟..

ا كان ُمسَتغَرَباًا جداً
أّن من حاول اإلجابة

كان هو نفسه
ذاك السُم األّول.
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ظامئ
ُكّل يوٍم

تأيت األخباُر  ب� »ُمسّلح«-
قد يكون طفالاً منفرط القلب

يتهّوُر فيام يفعل،
و أشتاُقَك. َتدري.

ا. ا جداً رحَل أمحد موسى مبكراً
ا عىل اجلدار الذي ُمَتجًّ

يقتلع أشجار الزيتون يف قريته
من األهايل الذين يعتنون هبا؛

حيملون دلء املاء..
األهايل الذين يتمعون

و ُيغنّون أغنية الزيتون طوال أيامهم.
ترجوه عائلته: ل تذهب إىل هناك..

طفٌل يف العارشة حيمي الشجر.
َمن غره يمتلك هذا اجلََلد؟

رصاصٌة ألمحد موسى
يف جبينه.
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»اجتمع املشّيعون حول أبيه الذي
استند إىل اجلدار«،

لكنه جداُر املرشحة هذه املرة.

- َأوِقفها يا أيب،
ِمن أّي مكاٍن كنت، َأوِقف هذه اجلدران.

و امحي األشجار التي ل تعرف
أين ذهب أهلها، أو كم سيطوُل الوقُت

قبل عودهتم.
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عامر وآنا
ل يستطيع عامر النوم،

إّنه يغوص يف فراشه.
آنا ختاف كّل يشء؛

السّيارات املركونة، احلافالت السائرة.
إهنا ختاف حتى من رشحية التوست.

،»A« يبدأ اساممها بحرف
و يتكونان من عدد احلروف نفسه،

يعيشان عىل بعد ميٍل واحٍد من بعضهام.
مل هيبهم أحٌد ما يستحقانه.

َحوَل منزل ُكلٍّ منهام
منازٌل للعرب واليهود

و زهور اخلشخاش احلمراء تنام
فيام بن احلىص والرتاب.

ما الذي يعرفونه؟
يف آذار يتكّلم الخرضار

برؤوٍس ُترفرُف
و ترتفُع، ترتفُع

يف ُكّل جهة.
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أكواريوم ُديب مول
و يف أيٍّ من العوامل األخرى نبدو غر مرئين؟

يرُبُق األزرق،
و الّزعانُف ختفُق،

و بالكاد ُتالحُظنا األسامُك
و نحن نتداَخُل ونتداَفُع 

عىل حواّف أبصارها.
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َحرب
إن كان هذا ما تعّلمنا ألجله؛

رؤوٌس منّية فوق الكتب
عىل طاولٍت خشبّية

ُحِفَرت عليها أسامَء َمن ماتوا-
عندها

سيكوُن لعملّية »الّطرح«
ا بالنسبة يل. معنىاً جديداً

أشجاُر الزيتون، ُجّز من أرضها ثالث فدادين،
هذا يساوي صفر صفر صفر،

هذا عنواين، وهذه عالمايت عىل الورقة.

إن كانت هذه هي الضامئر امُلتداولة:
ا كاَن يقُتل- أنَت تقُتل، هو يقُتل، هي تقُتل، أيًّ

فأنا أحتّدُث إذن بُلغٍة جديدٍة.
تتساَكُب عىل بعضها البعض بال مبالة:

الصُبح، األماين، النوافذ، ُقَبٌل كثرٌة عىل الَفروة الدافئة لرأس طفل..
إن كان هذا ما تنحني له رؤوسنا للصالة
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يف الزوايا، وعند املواقد
لسنواٍت طويلة، فسامني.

إنسى الكلامت والوقوف وأوقات النهار.
الّدُم يتوّجُع يف عروقي.

أين َدَفنّا »ِسّتي«؟
سأنتظُر إىل جانب شاهدها

ُمكّررةاً نفس القّصة التي َرَوهتا
عن هنر النتظار،

عن أنه يناُل من بعضنا عندما يسقطون فيه
فال نراهم مّرةاً أخرى.

أو كيف ينتهي احلاُل بالبعض
إىل ُمفارقٍة أخرى ساخرة،

كأن يتكنّى ب� »مو« بدلاً عن »ممود« -
ا يف دكاكَن صغرٍة ضائعاً

أو يُصبُّ البنزين.
هل هذا هو اإلرصار؟
َمن تدري، أنا مشورٌة

يف زاوية َحرٍب بالكاِد يدعوهنا حرباًا،
ُمقّيدٌة كحاممٍة يف قفص

و َعيناَي اجلاّفتان
تلتهبان.
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احَلرق
تلك الغّصة التي
ترتفع يف حلقِك

ا!.. عندما تنَهُرِك امرأٌة ببدلٍة عسكرّية: إرميها بعيداً
فرتتعديَن ُملتزمة أوامرها:

ملاذا ختتلف األنظمُة من مطاٍر آلخر؟
اعَتْدِت عىل محل علبتن من أكياس البالستيك الصغرة معك،

ل واحدة،
لكن طريقتِك يف الوقوف

َقد َدَعت رجالاً ببدلٍة عسكرّيٍة لالقرتاب منك
كي ينُبح: هل هناك ما ل تفهمه؟

فُتحّدقن فيه مليًّا:
الكثر من األشياء؛

َمِسْرُ طوابر النازحن
من أرٍض جاّفٍة إىل أخرى،

ٍر ملفوفٍة برُِصَ
و ناُر األجداد ختمُد خارج بيوهتم املرسوقة،

أن تكوين يف السادسة من ُعمرِك
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وترُصُخ بِِك ُمدّرسة
تعرُف ُكّل األشياء السّيئة اّلتي

ُيمكنُِك فعلها يف ساحة اللعب.

تضعن بعض ُعلب الشامبو الصغرة وكريامت الوجه
يف كيس بالستيك واحد

ا! فيستطيُع العسكريُّ صفعك لذلك أيضاً

ا، مل أكن أريُد لِك آسفه، آسفة حقاً
Bless أن تتخيّل عن سبع ُعَلٍب إضافّيٍة من ماركة

سائل الستحامم برائحة الليمون واملريمّية الفّواحة
W و  الذي دفعِت من أجله إكرامّيةاً إضافّيةاً خلادمة فندق

كي ُتغادر لتستّليها، ليكون بمستطاعك
اّدعاء َعيِش ساعٍة سعيدٍة واحدة من حياتِِك

بال مهوم
عندما تعودين للمنزل.

هكذا تتمنّن للُعَلب أن تأخذها املرأة العسكرّية
ا.. من َسّلة الُقاممة عندما تستديرين بعيداً

فمن الواظح أهنا حتتاُج حلاّمم اسرتخاٍء
و كأَس »ِجن« قوي،

و حيتاُج الرجل العسكري ليشٍء أشبه برحلة



58

إىل بالٍد مليئٍة بجنوٍد غرباء،
ا  أن نزدرد ريقنا بقسوة، لتذوب الغّصة و نحتاُج مجيعاً

و تتحّرر ضغوطاُتنا،
لتستطيع عواملنا املختلفة أن تتامزج بِودٍّ من جديد،

فال يعوُد بمقدور أحٍد
ا أن يشُعَر بامُلسّدس مدسوساً

خلَف ظهره.
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صارم
ا، هتوانا املصاعُب كثراً

ختتبئ يف أكاممنا.
يقول »بول« أن أخطاءنا هي ما تدعو الناَس حلُبنا.

و ألن لكنََته إيرلندّية، ظننته قاَل »ألغازنا« بدل »أخطاءنا«.

للمنارة أضواُء إنذاٍر ضئيلٍة تلمُع يف الظالم-
و غنّى طٌر مل يستطع أحٌد رؤيته: ُهّبي! ُهّبي!.

ِعرب واٍد يف باكستان تصطفُّ خَيٌم بيضاء،
هل لألخطاء أّية عالقة اآلن؟

كيف يمكن للمنزل
أن  ينتقل بال إْخَطاٍر،

و ما الذي حيدث حينئٍذ
للفصول

للعمل
للَحارة،

كيف ينخرط الناس يف أعامٍل مل حيصلوا عليها؟
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فتياٌة بجدائل سوداء وتنانر زرقاء
ينتظمن عىل طاولهتن،

ُيِرْدَن للّدرَس أن يطوَل أكثر.

يف ذاك العامل
ُقبلَتان عىل وجنتي شيٍخ كبر

قد هتّيُج املكان،
يرتاجُع الناُس للخلف مشدوهن

تّتسُع عيوهنم: ل تفعيل مثل هذا هنا..
أردُت اهلرب قبل أن يفقدوا أعصاهبم أكثر.

- املشاكُل تزداد، مشاكٌل كبرة كبرة، ليس لديِك أدنى فكرة.
- أنِت ُمقة، ليس لدّي أدنى فكرة، ول أريد منها حتى واحدة

إذا كانت هبذا الشكل
حزينة.
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عقار
يلتقُط أيب مطوّيات اإلعالنات

من كل مّطة نمّر هبا
باحثاًا عن بيٍت آخر، عن مكاٍن هيرب إليه.

ِت بيتِك األّول الذي إذا خرِسْ
أحَبْبِت بشّدة

سَتحَيَن مشؤومةاً عىل نحٍو ما.
اشرتى مخسن فّداناًا؛

بيٌت حتتّله الفئران، بحديقٌة ُمهملة..
و وقَف ينُظُر إليه وحسب.

قالت صديقتي وهي حتترض:
علينا أن نرتدي درَع الفرح.

لربام أن احلصول عىل بيٍت آخر
ا. ا، وَقلباًا صامداً ا سعيداً كان يعني زواجاً

ا غرفة نوٍم واسعة واحدة، لو كانت له حقًّ
ا. فلربام أصبح مستقرًّ
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َأعِرُف ما أنت باحٌث عنه؛
شارٌع منتٍه بأشجاٍر عتيقة،

شبكة لَرّي احلديقة، وَجلَسٌة خشبّيٌة خارَج املنزل،
و أرضّية جديدة بالكامل..

َموقع خيايل، أخشاٌب لمعة تكسو األرض..
َتصميٌم َحديث، وإطاللة درامية من رأس تّلة...

حتى يف شهوره األخرة
عندما كانت دماُء جسده املحموم

امَلدهوِن بالّزيتون
تدوُر يف آلة التنقية ُكّل يومن،

كان يفّكُر باإلطاللة من رأس تّلة؛ هل ُيمكُن أّنه كان يرى
-ِعرَب ُكّل هذا الطريق من املحيطات-

من مكانه
الّدَرَج املشغوَل باحلَديِد

و َسْطَح القرميِد األمَحر؟
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ابتعاد
بعد تسعة أياٍم

عادت اجلروُة »روزي« إىل املنزل
بُدكنٍة أعمق يف عينيها..

لن نستطيع أن نعرف بالضبط أين ذهبت
أو ماذا رأت.

لكن صار للّصيف معنىاً آخر
لُكّل َمن بحَثت عنها،

اآلن نعرف كم من الكالب البائسة
تتمّدُد ُمنهكةاً عىل األوساخ

يف شوارع ُتدعى  احلَرة والَكدح
يف املنعطف اخللفي ملصنع البرة القديم،

كم من بيوٍت مهجورة،
و ُحطاٍم، رفوٍف مكسورة..

أريكة بال مساند، ومسالك وحيدة،
و شقيقان عاريان من قمصاهنم

يلسان يف مؤخرة شاحنتهم
و ينظران إلينا باندهاش، فيام كنا
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ندوُر يف حارهتم.
كم من قطٍط هزيلة،  قناٍن مسحوقة،

و الّرُجل الذي يلبُس مئزَر طبٍخ أبيض
نفخ أنفاسه بقوه عندما استدرجُت كلبتُه

من ظل الشجرة، ألُلقي عليها نظرةاً عن ُقرب..
هل ُيبقيها بجانبه يف املطبخ اآلن

حتت املروحة املتحركة، وحيسُب أنني
ُأبقي عينّي عليها؟ فيام اجِلراُء الّشاردة

تعُرُج بالُقرب من النهر، تلهُث
و يلوُح هلا األفق

بليلٍة غامضة.
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أيَن أنَت اآلن؟
َأُحطُّ رأيس عىل الوسادة

حيث قصصَت يل آخر حّدوتة،
ا احلامَر باجلمل والفأر، جُماِوَراً
بالرحلة واملطبخ واألشجار،

فنََمت احلكاية متشعبةاً وطويلة
بخالف ما اعتدت.

استمعُت إليك
من الرسير اآلخر الصغر،

و فّكرُت -ل يف القّصة فقط-
ولكن يف كوهنا آخر ما سأسمعه

هبذا الصوت،
مستعيدةاً حكايتن وأربٍع وِست

عندما كان الّصوُت هُيّدُئ َروعي
ُكّل ليلة..

و ُأفّكر كيف سأحيا من دونه؟
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يف حلظٍة ما، ُرحَت هُتلوس؛
أتيَت بالسياسة، وبتلميحِة إيامٍن نادرة،

و حتى بسرة امُلَمّرضة السيئة التي َرَعتَك يف املستوصف،
يبدو أّن خيبَة أملك من طول امَلَرض

صارت ُتربُك احلّدوتة.

ا. - أوه والدي، لقد ُكنَت ُشجاعاً
فُقلَت: ما الذي كان باستطاعتي فعُلُه؟

ثم ُعدَت إىل احلامر امُلطَمئن،
و ُعلبِة الزيتونات..

ا من َحَطٍب ُمشتعل؛ إىل دخاٍن يتلّوى صاعداً
تلَك النّاُر اّلتي يستطيُع أّي أحٍد-

فتاٌة ضائعة، أو سّواح، أو حتى رُجل حيترض-
أن ُيدفئ كّفيه

عليها.
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هل ستبقون عىل ُحّبي عندما أموت؟
ا، مجلٌة استوقَفت َمن بالُغرفة مجيعاً

بعدها: بىل! بىل!.

من املستحيِل ترتيُب وسائِدَك
بطريقٍة ُترحُيك.

َصَفَحاٌت ُمتناثرة، وَحَيَواٌت متيض يف اخلارج.
ا كان بإمكاننا أن نأخُذك؟ إىل أين أيضاً

يف يومك األخرخرجنا لنتمّشى،
احتجنا ألزهاٍر برتقالية وأعشاٍب خرضاء..

رَدْدَت آخر صينّية عشاء،
و أكلَت علبة مّحص صغرة

تناَولَتها من حقيبتي.
ُكّل يشء كان مؤملاًا حينها؛

أسالُك الكهرباء تطنُّ من العصافر.
اتصلَت عىل صديقك األقدم ووّدعَتُه،

و أنا استدرُت ألتفّحَص بريدَي اإللكرتوين..
َمن كنُت آُمُل أن ُيراسَلني بغتة؟



68

و قد كنَت أنَت هناك!.
فرقعُة الّرعد

كانت حلظة رحيلك.

سنبقى ُنحّبك
ا حتى وإن ُكنّا نحُن أيضاً

مّيتن.
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غرُي ُمنتٍه
أغل�َق الُعاّمل ش�ارعنا ورصيَف امُلش�اة بحواجز صف�راء خُمّطَطة. 
حف�روا بضجيجهم ثقوباًا يف الزوايا األربعة للمس�احة املس�ّورة. كانت 
وجوهه�م جاّدة، ُمنكّبة عىل مهمتها. س�كبوا إس�منتاًا رطباًا ثم مس�حوا 
علي�ه لينّعم�وا الزوايا. خاّلطة اإلس�منت ت�دوُر وصوهتا يدوي. س�تة 
رجال، يومان من العمل، ولُبد لُكّل واحٍد منّا أن يتاَزهم نحو طريقه.
كان يمكنن�ي بس�هولة الذهاب للخارج بمس�امٍر وقَت الغروب، 
ا ونجمةاً يف إحدى زوايا البالطة الرمادية اخلالية. وحتى لو  ألحفر قم�راً
مل يلحظ أحٌد أن اإلس�منت اجلديد قد تّم نقش�ه، كنت س�أحلُظ ذلك أنا 
يف كل مّرٍة أقوُد فيها دّراجتي عىل املنحدر الناعم نحو الش�ارع الرمادي 

القديم الذي عربَتُه مّرةاً بقدميك الثنتن.
تبع�ُث يّف الس�ّعادة حقيق�ُة أنن�ي مل أكن بحاج�ة ألن أدفعك عىل 

ُكريّس َعَجالٍت عىل ذلك املنحدر.
َلُكن�ُت كتبُت اس�مك، وحف�رُت بجانبه قلباًا ي�كاُد ل ُيرى لدقته 
- بس�ّكن فتح املظاريف، بشوكَة تكس�ر الثلج، بكاّمشة مسنّنة، بُِعود.. 
، وس�ط كل يشء، عندما  هك�ذا كانت أيامي التي توقفُت فيها، مذهولةاً

َجَرَفتني الّصدمة.
كيف استطْعَت أن ترُتَك مكتبك؟
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أرق�ام اهلات�ف يف دف�رت مالحظات�ك األس�ود، حقيبت�ك البالَِيُة، 
وكأس أق�الم رصاٍص غر ُمدّببة، وأقالم احلرب التي مل خُتط مّرةاً بش�كٍل 
جّيد، وكّراسات بوست-إت الصغرة؟ »مارك«، أمُن املكتبة اللطيف، 
كتبَت رقَمُه عىل كّراس�تك، وكان هذا آخر رقٍم كتبته. قامت أمي بإلغاء 

رقم هاتفك بعد يومن من وفاتك. مل ُأَصّدق ذلك..
ماذا لو اتصلت بنا؟.
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الفصل الّرابع
سأكُتُب هذه السنة بالرماد

و الّسنة القادمة
سأكتب باخلوخ.

فراشٌة صفراء شاحبة
اندفَعت كالّسهم

بني أغصان شجرة الُتّفاح املتفّحمة.
و القّصة، القّصة التي حتكيها؟

صفراء.
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َحي
قالت إحداُهّن من »أوريغن«:

العزيزة ))آيب((:
ُأعاين من مشكلٍة مع تعلُّق حبيبي

ا بُعلبة حليٍب قديمٍة جداً
ل تزال ممتلئة يف ثالجته..
ُقلُت له إّما أنا أو احلليب،

هل يبدو ذلك غر منطقي؟.
العزيزة ))كارولن((:

يرفض أخي أن يتحدث معي
ا مهسُت له ألنني منذ مخسن عاماً

ا سوف يتطفه يف الليل أن قرداً
ليعود به إىل عائلته احلقيقية.

كان عليه أن يفهم أهنا كانت ِمزحةاً
عندما مل حتُدث،

أل تعتقدين ذلك؟.

العزيزات مسؤولت التعليم:
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ا لن يتذّكَر أحٌد أبداً
أّي اختبار،

ول أّية إعادة...
الّشعر؟ املشاريع؟ التجاُرب؟ األذى؟

ا، سيذكروهنا مجيعاً
أّما الختبارات

فال.

عزيزيت »الكلبة خلف السياج«،
ا إىل أن هتدئي اآلن.. أنت بحاجٍة حقاً

مَل تتوقفي عن النُّباح
يف ُكّل مّرٍة أميش فيها إىل املشتل

لعاَمن،
و مل أكن أسُق منزلك.. إهدئي.

عندما سألُت الّرُجل الّساكَن
يف اجلهة األُخرى

ا، ما إذا كنِت ُتزعجينَه أيضاً
ابتسَم وقاَل ل.. هكذا أشَعَرين بوحدٍة أقل.

هل عيّل بعد هذا أن أقلق أكثَر عىل الكلبة،
أم عىل الّرُجل؟.
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حلظة
إىل املرأة التي سّلَمتني

ورقةاً مطوّية
»لدّي ما يكفي من الوقت«

يف ُقصاصٍة وردّيٍة َرقيقة،
بال اسٍم ول ُعنوان-
أنِت أّول من خطر يل

يف اليوم األول من هذه السنة.
أين التقينا؟

ا. ابتَسمِت بخجٍل، وَخَطوِت بعيداً
ا؟ هل مُتّررين مثل تلك الُقصاصاِت كثراً

أم إهنا كانت حلظةاً فريدة؟
ربام تكونن من الصديقات اللوايت

يكُتبَن الّرسائل
عندما يكتشفَن أّن ُهناك

ُمستمعاٍت جّيدات.
و ماذا أكوُن أنا؟

هناك حساٌء جّيٌد من امُلمكن َطهُوه
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ُكّل دقيقة.
هناك طريقٌة للوقوِف واحلََركة

بحيث ل يلتقط أحٌد ما أنِت فاعلة.
و هناك بحٌر من الكآبِة

ا حتت اجللد- -قريباًا جداً
َم عىل ليلِة رأس السنة الباردة. حُيِبُّ التَهكُّ

هنا، يف هذا الصباح الطازج
و كل صباح آٍت

دولٌب من ُرَزم الفَوط البيضاء
َوفر اإلضاءة والتساع.

وُكلُّ ُمَرّبٍع يف صفحة التقويم
يفَغُر لِك

َفَمه اجلائع.
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شاعرات »وينيبغ« الشاّبات
انطلقَن يف فصٍل

ورُق ُجدرانه ُقصاصاُت شعر،
حتى الّسقف ُمغطىاً بأبياٍت

يف ُوريقاٍت وردّية وُبرتقالية...
ُقمَن بتقديم بعضهن البعض،

حَيُْطْطَن عالياًا عىل مرسٍح صغر
ليقرأن أشعارُهن، َحّيوا ُمعلمتُهّن التي

شجعتهن عىل التجيل، ومل تسمح آلبائهن
بحضور قراءاهتن، ألن اآلباء ينتقدوهنن.

آَمنَّ بالعيون الثالثة والرابعة،
العيون التي حتت الُعشب؛

و يف الّدَببة القطبية البعيدة شاملاً آلف األميال،
و يف الوريقات اليانعة حتت الثلج.

َعَرْفنَأن قصائدُهّن كانت هبّيةاً
أّن باستطاعة طالبات الفصل الثاين البتدائي أن يكُتبن

أفضل من طالبات الفصل الثالث أو الرابع
بسبب ما حدث
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يف آخر الشارع؛ مساطُر القياس
التي ظهرت من ل مكاٍن

ختتاُر وتفتح املشاهد..
الطريقُة التي َكرَس فيها سياُج احلديقِة الشتاَء،

أو الشوارُع التي فّرَقت
الصفحات البيضاء الناعمة

التي تكتب عليها الطيوُر
بأقدامها.
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ما الذي سوَف حيُدث؟
النّحُل والَفَراش،

حيواهتم أقرُص بكثٍر منّا.
و رغم ذلك،

يرّفون قليالاً فوق الزهور التي
ل متلك الكثر لتعطيهم.

يبدو أن »التمييز« صار أكثر فائدة
من امتالك موهبة رائعة؛

أن تعرف أّية طريٍق تسلكها
عند تقاطع الشوارع،

بإبرة البوصلة التي َتِرنُّ
داخل رأسك.

احزمي خرَصِك بكلامٍت قليلة -اإلرصار،
املرونة- حيث يعّلق البعض جوازاهتم.

ا من الوظيفة التي ل تقلقي كثراً
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ستحُصلن عليها، يقول »آلربتو«.
اعميل عىل ما حُتبن

و سُتقَض حاجاُتِك.

ل وجوَد لمتحاٍن يستطيُع قياَس
أّي يشٍء هام.

يف لوحة إعالنات مركز »سانفرانسيسكو« البوذي،
تبَحُث إحداُهّن عن »شخٍص َغِر ملحوظ«

واجبه األّول ُكّل صباح
هو صنع القهوة.

قد يكون ذاك أنِت.
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عصافرُي الّصباح
جتيُئ وتذهُب

تغاريٌدُ مائّية خفيضٌة،
ُتلّطُف الّصيَف الّظاِمئ..

ل زال باستطاعتها أن جتد بعضها البعض،
ل السامء

ول الليايل اجلافة
تستطيُع أن تفّرقها

أو ُتلزمها الصمت.
*

ا رأيَت ُأّمك تنزُل درجاً
ذاَت ُحلٍم،
هل َتبِعتها؟

ليس للغياب أّي معنى،
ا من الرجال الذين أراهم. أنَت أكثر حضوراً

أخربين أّي يشء،
أرجوك.

*
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ما أردَته ومل حتصل عليه،
هل ُحزَتُه اآلن؟
يذهُب أحدهم

رج، ا يف الدُّ ا فراغاً تاركاً
و عاّلقات مالبَس تصطفق عارية،

و ملعباًا يومُض يف الذاكرة..
ا الذي مل يصل أبداً

يربنا عىل الركض يف كل مكان.

إنحني ملِا َغَرسْت،
حّباُت تٍن َنرِضة متأَل الّطاسات،

توبيٌخ عذٌب لنُعاِرَك
و نغلَب ُكّل اخلََراب الذي يصنُعُه الَبرَش.

أنا مكشوفٌة ملفاتيح األلغاز،
لنفالت قّشٍة من منقار طائر الَكركي

أعىل الّشجرة
بجناٍح ُمرَشٍع

لُيظّلل صغاره.
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أيَن ُكنّا
أستطيُع الذهاب ألّي مكاٍن اآلن

)لست يف هناية أّية رحلة(
تبدو هذه الليلة ُمرشعةاً للحكايا

)احلكايا آخُر ما َنطوي به النهار(
من ذاَك الذي ُنريُد الوصوَل إليه؟

ل ُسّلم، ول خارطة، ول طريٌق حلزونّية..
جُمّرُد حاجٍة للوصول بالتسلُّق وحسب.

...و ها هي العنارص التي ُنمّيُزها،
ا - نوافذ، ل تفعُل شيئاًا نافعاً

و أشجاٌر جرداء، وطاولت، وأسالُك اهلاتف.
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ُحبٌّ عائيل
تقوُل إحداُهن:

سأختبئ يف خزانتي،
دعوين خارج كل يشء،

لقد حان دوركم.
أمتنى أن تواجهوا

ذلك املنحدر الصخري
عند هنر »بيكوس«،

ول جرس لتعربوا عليه..
حينها

ستعرفون كيف أشعر اآلن.

هذه ليست قصة..
توّقفوا عن القول إهنا

قصة.
باألمس

ُكنُت أبتاُع بعض احلاجّيات
و مل أستطع أن أتذّكر
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ما الذي عندي منها يف البيت،
َبَدى يل أن عندي كل يشء

لكنّني عرفُت هناك
أنني بحاجٍة

ليشٍء ما.
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الغروُب يف َمسَقط
شباٌب يمُحوَن آثار النهار، ُيمّشطون الرمل.

ُهناك آلٌف من من ِشباِك َصيد الرّسدين، 
وملعٌة ألنفاٍس أخرٍة حتوُم فوق األمواج.

نداٌء للصالة َتنَحني له
حتى رؤوس أعشاب الشاطئ

معتمرةاً أطواقها.
ا من األزواج يف هذا الفندق ل يبدو أن أحداً

يتحّدُث مع أزواٍج آخرين،
ا حُيّبون القراءة. لكنهم مجيعاً

أنا مغموسٌة يف اهلدوء،
و مهومهم املدسوسُة

تتألأل يف اخلُطى والعظام.
يا لُه من بلٍد نقيٍّ أسمر،

املاُء شديُد الزرقة
واملباين قصرة وبيضاء،

وددُت لو أّنني
أسُر هنا

معك.
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شارع املتنبي*
�ا يف ُرَزٍم متفّحمة،  »... كت�ٌب وقراطي�س، ل يزال بعضها مزوماً

متناثرة يف الشارع.«
تلك اجلُملُة الفريدة التي فتنَت قارئة

لساعاٍت، يف ُنسخٍة لن ُترى َمّرةاً ُأخرى،
و لن ُيعَثر عليها مدسوسةاً يف رّف ُكُتٍب
تعوُد لصدٍيقِة مل يُعد مُمكناًا أن ُنصادفها،

يف شارٍع مل يُعد مُمكناًا متيّيزه.

ما ينفجُر لقطٍع كثرٍة
ا. يتفي سيعاً

سُيَسّمون ما َحَدث
ُمهّمةاً ناجحة، أو

ٌم يف األمن. تقدُّ

ما يبقى حيًّا
هي ساعاُت القراءة اهلادئة،

حيث يكون الناُس يف أفضل ما مل َيصروه َبعد،
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ا، يشٌء ما كان قادماً
شيٌئ جديٌد ورائع،

يشٌء يستطيُع أيُّ أحٍد أن يقوم به،
فيوِمُض الَوَرُق

من التقليب.

* يقع ش�ارع املتنبي يف بغداد وُيعترب الس�وق الثقايف ألهاليها حيث تزدهر 
فيه جتارة الكتب. تعّرَض الش�ارع عام 2007م إىل هجوم بسيارة ملغمة أدى ملقتل 
ا وتدمر العديد من املكتبات والتي يعود تأسيس أقدمها  ما ل يقل عن 30 متس�وقاً

إىل عام 1908م.
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غموض
َبَزَغ الّرجاُل من املنجم

يف َعَربٍة بعجالت..
فابتهج اجلميُع هلم.

يف تالل أفغانستان،
وصحارى غزة،

وُقرى ليبيا،
رجاٌل يتقرفصون خلف صخوٍر

و بيوٍت متهاوية..
ليت الناُس يعرفون

ما ُيفون.
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صمود*
ممود، هزيٌل داخل طقم ثيابه األنيق،

َعرَب بُخطاه حقولاً صخرّية، انحنى ليُجّس
بتلة زهرة، مل يقطفها.

أغمَض، ُثّم ضّم كّفيه لبعضهام،
ا بروح الّزهرة إىل صفحات الورق. عائداً

إىل الذين مل يسرو قط يف حقل،
ا، ل تنحنوا أبداً

لقد وجَد ممود طريقةاً حلمل بكاء املعزة الضائعة
و بكاء الناس

بال تلعثم.
ل تنَس رشائط الدمع

ترُسُم خرائطاًا عىل وجنتيه الناعمتن،
نّظارته الكئيبة الواسعة،

النفعال العصبي لكتفيه النحيلتن-
كيف تنّحى جانباًا،

يُده عىل قلبه،
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يده الّدقيقة عىل ساق الكأس،
يرفع نخب الشوارع والّريح اهلائمة.

األمهات واآلباء، صامدون بال عدالة،
يشعرون برشاقة حضوره ُتسنُدهم،

و إن كان يصعب عليهم اإلشارة لذلك..
اجلامُل الذي مل يتاروه للنضال واحلُب

ممزوجان يف ماٍء يستطيع اجلميع احتساءه.
َروعته ُتقرُأ بُكّل اللغات، رغم أن العربية

َقد امتلكته،
ا كاملة لقد صاَر بالداً

تتنّقُل يف العامل، وأينام كان هو
يبقى حاكمها، ومعّلمها، ونبّيها،

ين الالهنائين هو ُعاّمهلا املغرَبّ
يقفون بمعاوهلم لُيحّدقوا يف ما وراء اخلراب الذي يرونه،

نحو ما سوف يؤمنون به
عىل الدوام.

*يف ذكرى ممود درويش 1942 - 2008
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الفصل اخلامس
عابرًة جدول املاء

إىل أّية حصاٍة تنُظرين؟
تلك التي تطئينها،

أم التي بعدها؟
صحيٌح أن هذه احلصاة َزلَِقة..
لكنك ل تستطيعني أن تعرُبي

دوهنا.
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رنني
يؤِسُفنا فُقدِك لوالدك.. يقوُل يَل النّاُس،

ا لُتبّللني فأخطو خارجاً
رشائُط الغيوم الرمادية.

يٌد جُتسُّ سكة َحديٍد،
أنت من احتاجها، ل أنا.

جَتري الدماُء حتت اجللد
و الّزمن، وتلك الّسامُء امُللتبسة

ا.  جتري أيضاً
ا، أرأيناه أم مل نره. ُيمسُك اهلواُء بنا مجيعاً

رشحيُة ليمون قّوْسَتها عىل حاّفة كأس الشاي..
انجذاُبك الغريب للثلج املجروش.

قد تأيت ريٌح مناسبٌة بشذىاً
ألغصاٍن مشتعلة،

ملاٍء نقيٍّ عىل َحىَص. 
قد تقوُم ضحكُتك الّليلة
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بتأثيث ُغرفنا.
ل زلُت أجُدك بُطُرٍق ل تعرفها كام أظن،

و مل تعرفها.

ُكلُّ طريٍق، وُكّل بحر، وكّل شاطئ
مل تزل كلها حُتاذي ما أحَببَت،

ا؛ و ها هو صفٌّ من النخيل الّساكن أيضاً
تبدو ُكّلها

كام لو أنك
قد أجبَت عىل اهلاتف.
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شيشو وإخوانه للفواكه واخلرضوات
ُكنّا نرتشُف القليل من ال »ِجن«

يف َقهوٍة عىل النهر،
ُمّدعن أن حيواتنا كانت

بمثل سالسته
و روعته. ويف مّرٍة قاَل أنه

ُيريُد رؤية ُدّكان الفواكه واخلضار
ملّرٍة أخرة. لذا،

قدُت سّياريت إىل شارع »لريدو«،
ا لكن الُدّكان هناك كان مغلقاً

لنقطاع الكهرباء،
فقاَل أّن هذا بالضبط

ما يشُعُر به، فقداُن الطاقة.
بعدها

ُطفنا يف اجلوار مّدقن
يف بيوٍت مهدومة،

و ُركاِم نفايات وُحَفر شوارع..
و كان هذا ما كنُت أشعر به.
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ُقدنا السّيارة عائدين إىل دكان »شيشو«
و قد ُأشلعت اإلضاءة

من جديد.
َخَطى داخل الدكان بِرّقٍة

ا، وَوَضَع يديه ا مقدساً كأنه يدخل مزاراً
عىل َتلٍّ من اجلريب - فروت،
و مل يشرتي منها حبةاً واحدة.

مل يُكن يملُك حينها
من الوقِت

شيئاًا. 



99

برصاحة
ل أحد يملُك وقتاًا ملن حتترض.

ا ليس لدهين وقٌت لنا. ُهن أيضاً
أوقاُت غدائنا ومواعيدنا،

نومهن املتقّطع
و العيوُن امُلقرّشة.

تطوُف الطالبات يف دوائر
يف باحة وقوف السيارات

عند الشارع، وبالتأكيد
ليس لدهين ما يكفي من الوقت.

الّدورُة الشهرّية األوىل
ا، ستأيت مبكرةاً جداً

ناثرةاً جدائل الدلل.

األُّمهاُت بمالبس الرياضة
و عىل ثالجاهتن تلتصُق قوائم احلاجّيات
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و أرقام التوصيل.
الكثُر من أمور املعيشة للتقاطه،

و تركه.

يف النهاية
نحُفُر مَلن حتترُض بابتساماتنا الدامعة،

و َعرِضنا البائس لتقديم املساعدة.
قاَل »فرانك«: لو أستطيُع فقط

أن أعود ملكتبي، أعوُد للعمل..
ُثّم أغمَض..

كان ذاك سطره األخر.
يا هلا من مفاجأٍة أن تعرف

أن أعظم ُمَتع احلياِة
تكُمُن

يف أعاملِك اليومّية.
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أمي تترّبع بربطات عنقك
للَتّو، يف األسبوع الفائت،

بالكاِد قد مّرت ثالثُة أعواٍم
عىل حتليقَك

من جسدك البائس العزيز،
دفنُت وجهي يف ربطات عنقك.

األزرق الداكن البرويف
بحيوان الاّلما األبيض الصغر.

كانت تبدو مرتاحةاً مع بعضها البعض،
ُمتعانقةاً خلف باب خزانتك.
إهنا عالمٌة عىل وجود رجل،

عائلٍة من األلوان الرّباقة واخليوط؛
ربطاٌت ألدوارك الصحفية والدبلوماسية،

إهنا تقول:
سنكون متفائالت يف مكان الَعَمل

حتى عندما نكره ما نفعله.
أو: الكولونيا ُتساعُد الّرُجَل عىل احلياة..

ل يزاُل عبُقك هنا،
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لكأّن وجنتك مل تربح ُكّل صباٍح
عاملَي الفتي.

ا منها، فّكرُت يف أن أستّل بعضاً
لكنني أحببتها ملمومة ُهناك

يف مكاهنا
حيث تركَتها.

و اليوم
عندما سمعُت بأهنا سوف هُتَدى

لُدّكان تبديل الثياب الرّثة
ُقرب البحرة،

كان عيّل أن أقف يف اخلارج
لوقٍت طويٍل

يف اهلواء الواسع،
بيُتك احلقيقيُّ الوحيد
ألجل كل األّيام التي

مشيَت فيها
بيننا.
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احلرُب حلبة مصارعة
بينام كان أيب مستلقياًا حيترض،

احتّد ِقَتاُلُه
ِعرب شاشة التلفاز الذي يتوّسط غرفته

يف املستشفى.

ا أشاَح بوجهه بعيداً
عن صينية الطعام،

لّوح بالوداع لقطعة اللحم التي
مل يلمسها،

و َطَلَب ِمنّا أن نزرَع ُرفاَتُه
يف األرض،

و وضَع جهاز الراديو امَلملوء
باملوسيقى الكالسيكية

عىل قلبه،
ُثّم

أطبَق عينيه.
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راحة
هناك )Fort = قلعة( يف )Comfort = راحة(.

من امُلجدي أحياناًا أن ختتبئ يف كلمة.
Subtle__Well-Being __ Book

ا. عينان اثنتان، يف املنتصف متاماً

كلامتك املحّببة ل تزال موجودةاً يف العامل-
حبيبة، قهوة، صديقة..

عندما ُقلَت: ما الذي يمكنني فعله غر ما فعلت؟
ا من األمل. »َغر« صارت بالداً

عند البحر األمحر
رُجٌل يطوي بنطاله من األسفل

يوُض يف املاء الذي َغّطى قدميه.
قبَل الفجر بساعٍة

كان يرتّدد، حُيّدق، ينحني..
مالكلمة اّلتي كان حيمُلها؟ قبَل أن ُتغنّي الشمس،
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و تذهُب األشياء كلها إىل القرنفيل والّذهبي.
شاطئ. رُجل. تركواز.

ا نحوي. مل ينُظر أبداً
ُعصفوُر زّماِر الّرمال.

اجلَاُز وحَدُه
-عند هناية حياتك-

ا. ما يعلك سعيداً
ُمرِشٌق، َوحيٌد، هنار.
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يرى النّحُل وجَهِك وردًة غريبة
طائُر ناشفييل امُلغّرد
يراِك شجرةاً ُمرعبة.

تبدين لثعابن احلدائق الّزاحفة إىل  الّسوسن
كعاصفة.

البيُت املنبوُذ يستقبلك كطبيبٍة متملة.
تكنسن ُفَتاَة الطعام عن الفئران،

ثم تديرين ظهرِك.
األطفاُل يف اجلزء اآلخر من العامل يرونِك لمعة.

ا هلا. امُلكتئبة ترى ابتسامتِك هتديداً
اَلولُد عازُف الّراب الّصاخب

ل يرى املرأَة العجوز سوى حتديقٍة للوراء.
البحر، السامء، اهلواء.. يروننا كإزعاج..

و هم عىل حقٍّ بالطبع،
نحن ننُظُر لبعضنا البعض كام ننُظُر للمعامل التاريّية،

التاريُخ ل يرانا، ل يرانا عىل اإلطالق.
و من هذا

علينا أن نستخلص أونصة واحدة عىل األقل
ر. من التحرُّ
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طوُل امَلوَجة
ا. لكنه أصدَر ِكتاَب َطبٍخ ُمّبٍب ساّمه: مذاُق  مل يُكن أيب يطهو كثراً
فلس�طن، وق�د نف�دت طبعات�ه األربعة مجيعه�ا. بعد ع�اٍم ونصف عىل 
وفات�ه، وجَدت صديقتي إحدى أواخر قوائ�م حاجّياته يف ِمعطٍف أمحٍر 

كنُت سأترّبُع به.
هل تعوُد هذه ألحد؟ لّوَحت هبا صديقتي.

طامطم طازجة، صلصة طامطم..
خُرف  َخّطُه الّدقيُق الّرفيع -كأنه مطبوٌع ل خمطوط- لَسَعني. الزُّ
 )O(واألناقة يف لغته الكتابّية األوىل، العربية، جتُد ما ُيقابُلها يف حروف ال
وال)L( امُلش�ّكلة ل�� )Olive Oil(- لكن الورق�ة البيضاء املطوية مّرة 
ا، تقوُل أنا أمريكيٌّ ُمرّتب. كل يشٍء يتهاوى يف  واحدة من املنتصف متاماً
العامل ويف جس�دي، لكنني س�أذهُب لُدّكان اخلرضوات، سأبتاُع نوعن 
من الطامط�م والفليفلة وأصاب�َع اجلزر الصغرة الت�ي جّهزها أحدهم، 

وسأقوُم بمزج شيٍئ لذيٍذ هيُبني األمل من جديد.
كنُت من شّجعته بالتأكيد.. هلذا وضع هذه القائمة يف جيب معطفي.
أن�ا ممسوس�ٌة بتل�ك املالحظ�ة اجلانبي�ة ع�ن الروبيان يف احلََس�اء 
�ا )ice(- وقد  اّل�ذي َك�رُبَ وهو مولٌع به حت�ى النهاية- ُبخار، ضع ثلجاً
ز )rice(- لقد  أخط�أُت يف قراءة تلك اجلمل�ة يف البدء -ُبخار، ضع الرُّ
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ا من أطباقه  كان عربيًّا، يضُع أش�ياء كثرة يف الرز. مل يكن الروبيان جزءاً
لس�نواٍت عدي�دة. لكنه عندم�ا اقرتب م�ن النهاية، يف الفص�ول امُلريعة 
للعيادات والتفاصيل الطبّية، توّسَع يف أطباق العشاء حتى وقَع يف ُحّب 
ا بطهوه ألمي، ألبنائه  عش�اٍء َحَيويٍّ مكّوٍن من وعاٍء واحد، كان فخ�وراً

وأحفاده، َوألّي زائر.
عىل الرغم من امتالكه الكثَر من الوقت ليكتب لنا رسائل وداع، 

لكنه مل يفعل. َرُجل الكلامت- ول حتى مع السالمة.
وصّيته يل هي آخُر كلمٍة كتبها ُهنا:

البقدونس.
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أنَت وَمن يؤثرك
)2005(
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ترفو وتدُرُز، وحتيُك الكروشيه
»يوم األم 1999م«

يف ُحضنها ُكمٌّ قصٌر وُمقّلٌم
باألبيض والُكحيل،

حتيُك الغزَل بعناية اإلَبِر
من اجلهتن.

ُتذّكُرين بنساٍء واسعات النظرة
ممتلئاٍت باحلكمة

لطاملا اّدعيُت قرابتي هبن
بن الناس.

عىل املقعد بجانبها
صوٌف أصفٌر مفلوٌل
ا ُقّبعةاً يتناَهُض مكّوناً

تتدىّل منها ُكرة خيوٍط للزينة.
تبدو هذه املرأُة صغرةاً عىل احلياكة.

و كم سعيدٌة أنا ألّن التاريخ مل ُيِضع هذه املهارة،
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فيا للعطف الطاغي الذي تغرزه
بصنّارهتا الفضية.

و أخربيني،
متى كانت آخر مّرٍة

رأيِت فيها امرأةاً ُتقّطُب َجْيباًا
إىل قميص كّتاٍن رماديٍّ

يف مكاٍن عام؟
آَلت عىل نفسها أن خُتفي آثار ُغَرزها،

و الكشتباُن يف إصبعها
له رونٌق يف الضوء.

يف يوم األم هذا،
ثالث نساٍء ل يعرفن بعضهن

يلسن منقاداٍت بتلك الّصنعة الّرهيفة
عىل مقاعد متالصقٍة

يف الّرحلة بن »ل-غارديا« و»دالس«.
و بُقدرٍة أعَجُز عن تفسرها

ا. مل يتبادلن احلديث إطالقاً
ثالث إَبر خياطٍة خمتلفٍة

و ثالث مقّصاٍت صغرٍة
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 )يف األيام القديمة التي
كان ُيسَمُح فيها بحمل املقّصات والسكاكن(،

و َمن عداهن يف الطائرة
تأخذه الغفوة عىل صحيفة التايمز.

ا جمانياًا َمت مضيفة الطائرة هلُّن نبيذاً و عندما قدَّ
احتفاءاً باملناسبة،

ا ل تظنن أبداً
أهنن أسندن ظهورهن للوراء

و تبادلَن احلديث لدقيقٍة
أو حتى تبادلن بعض تصاميم الكروشيه..

فقد كانت ُفرَقةاً باهظةاً ومهيبةاً
تلك التي اجتاحتهن عن العامل من حوهلن.

ُكّن يرُشفَن بأعن مغمضٍة
و مل يُقلن لبعضهن: )رائٌع غزلِك(

أو: )أنظري هلذا(،
ا، أو حتى: )عسى أن يمتّد صوُفك أبداً

ول ينقطع..(.
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آخُر سويعات أغسطس
قبل حلول العام 2000م

حريُر الَرمحة جمدوٌل،
و طويٌل ُغصُن الّظهرة،

و الّشمُس تستعجُل بنفَسَج الّزهر
يبُزُغ من سيقان النباتات التي طهتها الشمس.

و هل من َبَرَكٍة َأَعمُّ من امليش دون عجلٍة
حتت األشجار؟

حاملةاً دلَو ماٍء للّزهرة التي انثنت حينها
و صارت بيتاًا، بسقٍف وحيطاٍن من ُكُروم-

تستطيعن العيَش داخَل الّزهرة.
جدوٌل ينسكُب بطيئاًا

حول شجرة األناناس العتيقة
و قد تّوجتها ثامرها الّشائكة،

و ظننُت أننا سنشيُخ
بحلول العامل 2000م،

و َظّن السّيد »والت - ديزين«
أن السيارات حينها

ستطر.
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ُر كم هو دراميٌّ أن نبقى ُنفكرِّ
بآخر صيٍف قد يُمرُّ علينا،

أو آخر عيد ميالٍد لنا
قبل أن يتم تصفر التقويم.

تقوُل جاريت أن ُكّل ما نزرعه
سيبقى بحلول سبتمرب

كام هو لألبد؛
إهنا تُصفُّ أحواَض َزرٍع صغرٍة

أمام ممشى بيتها.

ا ُأريُد أن أعرَف اجلذَر الذي امتّد عميقاً
يف ُكّل ما مض حتى اآلن،

تستطيعن أن متُّدي خرطوم املياه املثّقب
ِعرَب حياتك كلها، لرتين أّن هناك شيئاًا

حتت طبقات فصول الصيف
املحتشدة يف األرض،

حتت الُعشب الذي يف َمَهّب اجلفاف..
شيئاًا

ينتظُر البلل.
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دلو
أبَقيِت عينيِك ُمطبقتن ألّيام وأّياٍم

بعد ولدتِك.
مل ُتريدي أن تأُكيل أو أن ترينا.

ينتظُرِك الكثُر لتقومي به،
تنتظُرِك جباٌل لتتعّرفيها.

هطل علينا املطر ذاك العام،
يومّيُا، يف شهر يونية،

و اغتسلت السّيارات بجداول من املياه،
و شعرُت بالوحدة من دونِِك

داخل جسدي.

قالت يل إحداهن:
جتّويل يف احلَّي دون طفلتك،

ا.. و اذهبي للحي املجاور أيضاً
. ارتاحي قليالاً

لكن يف النهر الفائض خلَف يتنا
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َغِرَق رُجٌل َرثٌّ
ا سمكةاً يف دلو؛ تاركاً

ا ماخلطأ الذي اقرتفناه مجيعاً
ليحدث لنا ما ُيشبه ذلك؟

هاتفُت املمرضات يف املستشفى
و أخربهتن كم اشتقُت إليهن. وقالوا يل

كيف أرفُعِك عندما تكونن غارقةاً
يف َكونك العميق ذاك

َكونك الذي بال كلامت،
قالوا أن عيّل أن أنتظرك حتى جتوعن

لتخرجي إيل.
هل تشتاقن لعاملك ذاك؟

باملناسبة،
ترتفُع أمطاُر عاملنا هذا يف بعض األّيام

إىل ستة إنشات.
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ميالد
يوٌم وحيٌد ُتيضُء فيه

من بن مجيع النساء والّرجال..
إنه هذا اليوم الّرقيق الذي

مل تُعد ُأّمها حتياه
منذ سنواٍت طويلة؛

المُّ التي انحنت مّرةاً عىل املائدة
لرُتّتب األشواك الفضّية واملالعق

للحفلة.
املائدُة نفسها التي مل ُيسَمح هلا باحلَبو حتتها،

م أن تنُفَخ، ُمطفئة الشموع.. و كاَن َمْدَعاةاً للتجهُّ
م هناك أموٌر عديدٌة كانت مدعاةاً للتجهُّ

يف األيام األوىل التي شّكَلتنا..
و اآلن،

ُماطة بأصدقاء حُيّبوهنا،
بأحاديٍث غنّيٍة وِقَطٍع من اجلُبنة حاّدة املذاق.

ُتدرُك حينها أننا بطريقٍة ما
صنعنا من حيواتنا ما له معنى،
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و أّن تلك السنوات التي ظننا أهنا لن تعلق يف الّذاكرة،
قد َعِلَقت..

و ها نحُن اآلن
ِكباٌر

كالنّاس يف القصص؛
ُأناٌس يف الغابات

ا حُيّركون األعشاب دوماً
يف حسائهم.
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رّيان
أن تتحّركي خالية

دوَن حاجٍة ألن تكوين
يف أّي مكاٍن آخر.

أن ل ترغبي بأيٍّ مما
تعرضه املتاجر.

أن ترفعي شيئاًا يقبُع عندِك
منذ زمٍن

و تضعيه يف مكاٍن
جديٍد عليه.

َعْنٌ استيَقَظت للتّو
رّيانةاً ترى.

ما الذي تفعله نظراهتا
للدماء القديمة اجلارية

يف رشاييني.



121

اليوم
فاتني اليوُم الذي

قيل فيه بأّنه
ليس من حق اآلخرين امتالك أسلحٍة معّينة،

بينام نحُن األمركيون
نملُك هذا احلق.

ليس ذلك وحسب، بل يب علينا امتالكها،
و أن نسعى لذلك.

فاَتني ذاك اليوم؛
؟ هل كنُت نائمةاً

أو كنُت ربام أحفُر يف احلديقة،
أو أقوُم بأّي أمٍر بسيٍط وبطيٍء

كعاديت.
أو ربام مل أُكن قد ُولدُت بعد.

ماذا عن ُكّل البرش الذين مل يوَلدوا بعد،
من سُيخربهم؟
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ُمقابلة، اململكة العربية السعودية
ل يعرُف اآلباُء ما الذي اقرتفه أبناؤهم،

إهنم ينتظروهنم أن هُياتفوا بيوهتم،
ليخربوهم أّن هناك خطأاً ما،

أهّنم بريئون.
لكن أبناءهم هناك، يف أحد الشوارع،

يلبسون ساويل بيضاء قصرٍة
و يمشون متفاخرين

يف عاملٍ حُيّبونه؛
الرُبتقاُل ُيقرّشُ باليد،

و البصُل ُمَعدٌّ
و الّرخاُم ُمعّفٌر بالرُتاب.

ا يُكن ما حدث و أيًّ
ا. ا ومدويًّ فقد كان بّراقاً

كان أحُد األبناء حزيناًا أغلَب األوقات،
و مل يعرف أحٌد السبب.

قال عنه أخوه: )مستحيل، ل جمال ألن يعرف كيف يقود طائرة(.
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ترُمُش أجفاُن اآلباء بالّدمع،
و قد ُأسِقَط يف أيدهيم.

ا أحسن؛ أرجوكم، أخربوا اآلباء أمراً
أّن أبناءهم ذهبوا للمدرسة،

أهّنم طبيعيون وطّيبون،
و أنه مهام كان ما حصل،

ل تزال هناك فرصٌة
لتداُركه.
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الّضوُء الذي َشّع َصوَبنَا اآلن
التأللؤ الغريُب الذي ينتاُبِك

عندما تكونن عىل َحق؛
ُبقعُة ضوٍء حاّدة احلواف.

و تسأُل طفلٌة ضئيلٌة: ما الذي كان باستطاعتنا فعله
غر ذلك؟

ماذا؟

ثالث فتياٍت حيملن حقائب كتٍب
و يتحاشن الدّبابات.

اآلَن وقد متّرسنا الستعراض،
اآلن وقد اّدعينا أن اهلل

حُيب بعض أشكال القتل،
كيف نعوُد أهالاً ألضواء الشموع،

لوهٍج ناعٍم ينساُب من مصباٍح صغٍر
عىل طول الفراش اآلِمن؟
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يتيمٌة بقميٍص ُمقّلم،
يتيمٌة عالقٌة بن عّمن عابسن.

إهنا حتمُل شذى ُأمها الناعم،
و صوَت أبيها األجش،

إذ مل يكونا هلا َبَلَدين وحسب،
كانا قاّرتن.
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موسيقى
عنددما أردَت بيانو،

أراَد اجلميُع أشياء خُمتلفة؛
ا ُمرّقطاًا متنّت أختك ُفستاناًا أمحراً

من احلرير،
و ابتغت أمك ساعة يٍد ذهبّيٍة

لتحتفظ بالوقت الذي مل يُكف عن الّرحيل عنها
قبل أن جتده.

و حتى والدك،
الذي قض الساعات حيسُب األرقام

يف دفرت اإلحصاء،
أراَد سّيارةاً ُعشبّية اللون

بعيوِن إنارٍة جامٍة،
و ستائر ل تلتصق بنوافذها.

و كان هذا الّدرس األّول.

هكذا رسمَت مفاتيح البيانو عىل ورقة
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و عزفَت عليها يف الظالم،
ُمغنيًّا النغامت.

و لو ُدسَت بقدمك
لشعرَت بمكابح البيانو

قريبةاً من السّجادة،
و لسمعَت مههمةاً متتدُّ ألبعَد من نفسها

ا عندما تعزُف يف املدرسة؛ كام حيدُث متاماً
حن يغادُر اجلميع حّصة املوسيقى

و تقُف أنت متشبثاًا بآخر نغمٍة
ُمفِرَغةاً نفسها يف اهلواء..

ل ختتفي ول تسيل من أذنك
حتى لو أملَت رأسك.

صادَف أن والدك َعَثَر
عىل ورقة مفاتيح البيانو

و صفعك
لتبذيرك الورق.

و هذا هو الدرس الثاين،
. و قد كان طويالاً



128

غريبتي املثالّية
تلك الفتاة الصغرة عند بّوابة مطار »سينس�ينايت«، هلا ربطة شعٍر 
زهرّيٍة تعُقُد هبا ذيَل الفرس الطافر من رأسها ذو الّشعر البني. تساءلُت: 
كم تطّلب منها األمر راجيةاً أمها لتعقد شعرها هكذا. كانت يف اخلامسة 
م�ن عمرها تقريباًا، مرتديةاً فس�تاَن حفالٍت أبيٍض كثر الرشائط. اتضح 
يل، عندما اعتلينا متَن الطائرة، أهنا جتلُس إىل يميني من األمام. َدّست يف 
الفاصل بن املقعدين وجهها اللطيف قائلةاً يل: )هل عندك طاولٌة ترتفُع 
ا بطاولة  م�ن َيد مقعدك؟(، )هل قلتي ش�يئاًا؟(. كان مقعدها ثابتاًا وجُمّهزاً
طع�اٍم خمفّي�ٍة يف َيد املقع�د. ضحكُت: )ل. ل�دّي طاولٌة عادّي�ٌة ملتصقٌة 
بظه�ر الك�ريس أمامي(. قالت: )آه، يا لس�وء حّظ�ك!(. عندما راحت 
مضيف�ة الطائ�رة ُتلقي تعليامت الس�المة ِعرَب ُمك�رّبات الصوت، كانت 
ا لطرانكم  البن�ُت ُتعلُن إجاباهتا عالياًا؛ تقوُل: )عىل الّرحب!( ل�)ش�كراً
ا بالّرحلة!(. وعندما حاَولت أمها  معنا(، و)أمتنى أن تستمتعوا أنتم أيضاً
: )و لكنِّك ُقلِت أّن عيّل أن ُأجيَب  أن خُتفَض من صوهتا، قالت معرتضةاً
النّاس(. فقالت أمها: )تلك املضيفة تتحّدُث للجميع، ل لك وحدك(. 
أقلَع�ت الطائرة نحو »س�ان فرانسيس�كو«، فنظَرت الفتاة لألس�فل إىل 
: )آه، مام�ا!( وراحت تبكي: )نس�يُت أننا نعيُش يف  »سينس�ينايت« قائل�ةاً
متاه�ٍة، أنظ�ري كيف يرُبُق الع�امل!(. وامتألت عيناي بالدم�ع. أحياناًا، 



129

، ستجلس�ن يف رحلٍة ما خلَف ش�اعرٍة. قّلَبت الطفلُة  لو ُكنِت مظوظةاً
صفح�ات اإلعالن�ات الغريبة يف جمّلة الطران، وس�أَلت أمه�ا: )ماما، 
ا ما، هل س�نبتاُع ه�ذا ُكّله؟(. أوه ي�ا عزيزيت،  عندم�ا نص�ُر أغني�اَء يوماً
ا، وَأَمَرتني:  اعتقُد أنك غنّيٌة اآلن. ثم دّس�ت وجهها ب�ن املقعدين جمدداً
)ِجِدين�ي اآلن!(. كانت تعني أن عيّل ختمن أّي الكرس�ين س�ُتطلُّ منه 
َق�ت يّف مليًّ�ا. قالت: )أظ�ن أن عيّل أن أرس�م لك  �ا. بعده�ا، حدَّ لحقاً
، هل أرس�م لك واحدة اآلن؟ ماذا تريدين؟ يبدو  ، تبدين ُمنهكةاً صورةاً
أنك بحاجٍة إىل ش�جرة!(. لكنها رسَمت وردةاً زرقاء بوريقاٍت خرضاء 
طويل�ٍة بطول الّش�خص الذي يق�ف إىل جانبها، الذي يرت�دي نّظاراٍت 
كالتي أرتدهيا. ُثّم س�أَلتني كيَف أنطق اسمي، وَكَتَبت أعىل الورقة: )إىل 
نعوم�ي، م�ع احلُب. لي�ىل(. آٍه يا لي�ىل، أردُت أن أمهَس يف أذن�ِك أّن ما 
ُم صوَت  بيننا أكثر من جُمَّرد رحلة. اللهجة املألوفة للرّشق األوسط، ُتَطعرِّ
ُأّمها. متنّيُت يف طفولتي لو أن أهيل أسموين ليىل. ما الذي كان سيحدث 
ل�و أنني كش�فُت لتل�ك الفنّانة املفّوهة ع�ن رابطنا اإلثني املش�رتك؟ إن 
ُد اخلرََب: )نحُن َعَرب!( عىل متن الطائرة. مل ُأخربها  صوهتا ناٌي، قد ُيَصعرِّ

بيشء. لكنك، يا ليىل، أسعدتِني. )باملناسبة، احتفظُت بوردتك(.
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وقـــود
)1998(
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كعكة الزواج
سألتني* امرأٌة يف الطائرة

أن أرعى طفلتها لبعض الوقت
ثم غابت.

قلت لنفيس أن ليس يف األمر خطورة،
إذ كم يمكنها البتعاد أصال

و نحُن يف الطائرة؟

عادت بعد ساعٍة وقد بّدلت ثياهبا
و غسلت شعرها

حتى أنني مل أعرفها ألّول وهلة.

و بحلول ذلك الوقت
ُكنُت قد تفّحصُت والطفلة رقاَب بعضنا البعض

. و قد بكينا قليالاً
أرتدي أساور فضّية وساعة يد، وترتدي الطفلة أقراطاًا كاألزرار

ا يتربعم إىل طبقاٍت ا صغراً ا أبيضاً ذهبّيةاً ولمعة، وُفستاناً
جتعله يبدو مثل كعكة عرس.
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مل أكن أريد إعادهتا
ألمها.

ضفائر الفتاة التي ُلّفت وُثّبتت بإحكام إىل رأسها
أبجدّية أخرى؛

أقرؤها: »بكارة، بكارة، بكارة..«،
»لقد تعبت أمي«،
»سأقضم يدك!«.

، هكذا ترَكت تنّوريت جُمّعدةاً
ترَكت ُحضني يتأمّل.

و اآلن رصُت حارستها الرسّية،
َحبَكُة احلُلم الصغر الذي يرتفُع قليال

ا. ول يأخذ يف الوضوح أبداً

و هي تكرُبُ
سأظَهُر هلا حن تشُعُر بأقّل سوء.

أذّكرها بالذي تنساه. َمن ستتزّوج؟
من األفضل له أن يناقش األمر معي!؛

، بادية مثل كعكٍة سأقول له بأهنا حلََّقت، مّرةاً
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بَن رَشَشَفي طاولٍت من غيم...
و أهّنا تستطيُع أن ُتعيَد البطاقة إىل جيبها ثم خترجها من جديد...

ا و كانت تعرُف َسَلفاً
ا بأن اإلصبع الصغرَة أكثُر مرحاً

من الّذراع كاملة!

* ُكتبت هذه القصيدة بعد عرش سنوات من وقوع أحداثها. كانت الشاعرة 
بتها أمها نازلةاً  عىل رحلة تقُف مؤقتاًا يف الس�عودية، ومل تنَس شكل الطفلة وقد حجَّ

من الطائرة.
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ألّن املكتبات موجودة، نستطيع قوَل
مثل هذه األمور

تُضمُّ الكتاَب قريباًا إىل جسدها
حتمله للمنزل

سائرةاً عىل ممشىاً ُمتصّدٍع
أسفَل َتلٍّ ُمتشابك األغصان...

و لو ركض نحوها كلٌب مّرةاً ُأخرى
ا. فستتخُذ من الكتاب درعاً

َقت طويالاً يف الصفوف املمتدة للكتب َحدَّ
لتجد هذا الكتاب.

عندما يتحدثون عن املال،
عندما ُيقض النهاُر يف أماكن حاّرٍة وبعيدة،

َتِلُج يف كتاهبا؛
سيٌر برتقايٌل يف انتظارها، قّصٌة بال زوايا،

ستحيى بن عائلتن تتناولن الوجبات يف أوقاٍت خمتلفة.
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جاَزت، حاملةاً كتاهبا، مركز إطفاٍء
و متجر اخلمس هَلاَلت.

ما مل هتبه هلا هذه البلدة
هيبه هلا الكتاب؛ شاةاً ُربام،

و َبّرّيةاً من الحتاملت اجلديدة.
ا متاِعَبُه، لقد َخرِبَ الكتاُب َسَلفاً

و له وجٌه هادٌئ، مع هذا، وظهٌر ُمستقيم.

عندما تعوُد اخلُطى أدراجها
ا إّل فيه.. نحو مكاٍن مل تسرتح أبداً

عندما ُيرّكُب كباُر الّسن آلت حالقتهم،
لن جتلَس وحيدة،

فلدهيا كتاٌب لتفتحه، وتفتحه، وتفتحه.
ها هنا حياهتا

تبدأ.
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حبيبي

.1
أقتسُم من هنا

قطعة الرغيف هذه
مع َشَبح اخلبز يف لبنان.

املداخل منهارة بن اجلدران احلجرّية.
ألحدهم إبريٌق للّشاي قد تفّتت.

و ألحدهم ُأخٌت قد ُجِرَح أعىل حاجبها األيمن.
هكذا صار شاُينا اآلَن بال ُسّكر،

و تتشّقُق الفراولة هنا، مُتيس َعِفنَة،
و تنمو ُكلُّ تفاحٍة، بمرور الليل، مكدومة.

يا لبنان
أعقُد خيَط حذائَك طوال النهار من هنا

من »تكساس«؛ ماذا لو سامءنا التي
مل مُتطر منذ أشهر

أمطرت علينا جبال لبنان وأشجارها؟
و ماذا لو صار اهلواء رطباًا من أسامء األمهات؟
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و ماذا لو أن األصوات الرّنانة الصافية ألطفال البتدائّية
قد لبَست خريطة لبنان مثل درع؟

حن زرت خيام املعارضة بالقرب من اجلولن الوحيد،
ناظرةاً شاملاً نحو سوريا ولبنان.

ا يف علبة قصدير، كان هناك ُغَصٌن ينمو ُمتوّرداً
و امرأٌة بإليتن عظيمتن مثل أمي، قالت يل: اتبعيني.

.2
أحٌد ما كان هناك. مل يُعد من أحٍد يقف هناك.. 

ا بصبيٍّ صغٍر حيمُل ندبةاً ضئيلةاً كالقمر  إذ يف املكان اخلطأ، ممسكاً
عىل خّده،

با للتّو ماءاً من كأٍس ُمشرتكة، األّوُل رُجٌل ناضٌج واآلخر  و قد رَشِ
أصغر منه،

ا، ، أو أهنام قد َعَرَفا ما سيحدث ُمسبقاً مل ُيعطيا األمَر بالاً
ختّيال أنه قد بقي هلام من أعامرمها سنواٍت خمتلفة العدد،

إّل أن لعبة التخمن هذه قد انتهت عندما طارت أيدهيام يف اهلواء
. حتى صارت هواءاً

َأَحٌد كان هناك، ومل يُعد هناك لسبٍب ما.
اثنان كانا ُهناك.
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.3
صديقنا من تركيا يقول أن اللغة رقيقة

و ُيشّبُهها باحلبيبة.

ستكون صغرةاً وتتنّفس
و لن ُنزعجها عىل اإلطالق.

نُضمُّ شفاهنا عىل مقاطعها الصوتية.
ل يشء غرها سيحمينا اآلن،

ا« أن حتيى يف كل منزل. إهنا ُتريُد لكلمة »معاً
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قال يل طفٌل مّرًة
تعيُش املوسيقى داخل قدمّي،
و تنبعُث منّي عندما أحتّدث.!

*
سأبعُث هبدايا عيد احلُب ألُناٍس

ل تعرفينهم حتى.!
*

يعُل كعك الشوفان حلقي
يعدو كالفرس.!

*
ُيبقي الكباُر أقدامهم عىل األرض
عندما يتأرجحون- أكره ذلك.!

*
أنظري اىل توأم حرف ال)O( بَخطٍّ يف املنتصف

!.!)Good-Bye( التوأم الذي ُيكتب هكذا
*

ل تقويل كلمة »السبب« مّرةاً أخرى،
دعينا نرمي هذه الكلمة من النافذة.!
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ل تتحدثي كالكبار معي،
إين أمحل صندوق الوجوه خاّصتي،

ولو أردُت تغير وجهي لفعلت.!
*

تالشى األمس،
و الغُد مكتوٌب بخٍط عريض.!

*
عندما أكرب، ستبقى أسامئي القديمة

قاطنةاً يف املنزل،
حيث نعيش اآلن.

سآيت ألزورها.!
*

إحدى عيناي وحسب هي املتعبة.
لكن عيني األخرى وجسدي كله يف كامل نشاطهام.!

*
ا! هل صحيٌح أن املعادن كلها كانت سائلةاً أساساً
ا قليال هل يعني ذلك أننا لو اشرتينا سّيارتنا مبّكراً

لُكنّا قد استلمناها
يف كأس!

*
ُهناك ُسدادٌة يف ذراعي،
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لن تسمح يل بأن أتقّدم يف الُعمر أكثر،
ا.! ا، صغراً سأبقى هكذا أبداً

*
ا. سأصُر بِركةاً غزيرةاً أيضاً

انتظري. انتظري وحسب. ما هو عمق النهر!
هل يستطيع غمر أطول رُجٍل يف احلياة،

و يداه مرفوعتان يف اهلواء!!
*

رأُسِك هدّية تذكارية.!
*

ا ىف الواقع كنُت لزلُت أستطيع أن أراِك حقاً
عندما ذهبِت إىل نيويورك،

متشن داخل رأيس.!
*

سأدعو نحلةاً للعيش داخل حذائك.
ا ماذا لو وجدِت حذاءك يوماً

مليئاًا بالعسل!
*

ماذا لو رّنت الساعة وقالت: السادسة واثنان وتسعون دقيقة،
بدل السادسة وثالثون دقيقة!

هل سرتتعبن!
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لساين آلة غسيل سّيارات،
للمالعق.!

*
هل تستطيع خيوط الّشعرّية

السباحة!
*

أصابُع قدمّي قواميٌس،
هل حتتاجن كلمة ما!

*
ا، سأرشُب احلليب األبيض وحسب منذ اآلن، ولحقاً

يف السادس والعرشين من يناير.!
*

ما الذي تعنيه عالمُة الّطرح!
ا.! ل أريُد أن أطرحِك أبداً

*
فقط ختّييل- مل يَر أحٌد من قبل

داخل حّبة الفول السوداين هذه من قبل!
ا.! يبدو من الصعب أن تكون شخصاً

*
أحبك ول أحبك-

أليست هذه هي السعادة!
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الطفل نائم
يُدسُّ طفٌل يديه طوال اليوم يف جيبيه؛

تذاكر، ورشيط، وحجارة كريستالية، ودولران.

ا بنطالاً دون جيب، لن يرتدي أبداً
إهنا مسألة رشف.

ا، عمق طقطقة نار احلطب،  ينام عميقاً
و أنفاسه تأيت من بحٍر ناٍئ.

أينك؟ يف أّي عاملٍ أنت؟
ل تقم بأّي أمٍر
دون علمي؟!
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النّاهُض ُمبّكًرا
ا وجُه الساعة يف الّرابعة صباحاً

ل أصدقاء له.
و أمانيه َهّينٌة وُمظلمة؛

ا وقريباًا من األرض. أن يبقى متواضعاً

أصُر من دونه ِكرَسَة َكالٍم
ُملقاٍة عىل َصْحن..

َيُفضُّ النهاُر كيَس أعامله احلزين،
و تفقد املكنسة شعرتن أخرين..

من دونه، ُأميس حاملة رسائل؛
تلك التي توصلها،

ول تصلها منها 
أّية واحدة.
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ُمتبئ
لو وضعُت ورقة نباٍت حتت صخرة

ستصبح يف اليوم التايل غر مرئّيٍة تقريباًا،
و كأّن الصخرة قد ابتلعتها.

لو دَسْسِت اسَم مبوبِك حتت لسانِك
لوقٍت طويل،

ا، دوَن أن تنطقي به، سيصُر دماً
ا، تأّوهاً

يف النََّفس الصغر املسحوب من اهلواء
امُلختبئ يف كل مكان

حتت كلامتِك.

ل أحد يرى الوقود الذي
ُيَغّذيِك.
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يف انتظار إذن العبور
رُجٌل ُيغلُق كّفه بشّدة.

لن ُيرينا املشبك الفيض الذي
أزاح عنه ُتربة أرض احلديقة.

رُجٌل يقرُأ البيوت،
يستوعبها بشكٍل ما؛

أضواء النوافذ َنْحٌو ورَصف.
إنه يبحث عن حكايٍة ليصر جزءاً منها.

رُجٌل ل أصدقاء له.
تتقّلُص ُأّمه الطاعنة جالسةاً

إىل طاولٍة بُكريسٍّ واحد.
إهنا حتُلُم بفأٍر

لُه رأُس ابنها الصغر.

رُجٌل يشعر أنه عىل َحقٍّ َدوما.اً
ا. اآلخرون عىل خطٍئ قطعاً
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ا. و العامل؟ ل يعنيه أبداً

حُيّدق رُجٌل بحّدٍة
إىل وجوه الّرجال اآلخرين

عىل َجنَب، وخلفهم السامء.
يعرُف أنه َأَحُد مخسة رجاٍل

يصطّفون يف الزاوية.
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الّسائق
قالت يل إحدى الطفالت:

لو أنني انزلقت بلوح التزلج
برسعٍة كافية،

فإّن وحديت لن تستطيع اللحاق يب.

إّنه أفضُل ُعذٍر سمعته أبدااً
لتكون بطالاً رياضيااً.

فّكرُت الليلة
و أنا ُأديُر بقدمي عجالت دّراجتي

عابرةاً شارع امللك ويليام،
فيام لو أّن كالمها ينطبُق عىل الدّراجات أيضااً.

يا َله من َنرٍص أن ترُتكي وحدتك
تلهث واقفة عند منعطٍف خلَفِك،

و أنِت تندفعَن ُحّرةاً إىل غيمٍة من ورود األزاليات،
ا بالوحدة، بتالت وردّية مل تشعر أبداً

ول ُتعُر أدنى وزٍن
للبطء الذي تتساقط فيه.
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ُيْقِسُم ابنُنَا أّن جسَده
حيمُل 102 غالوًنا من املاء

ِرُف ناتَِج امُلعادلة عملّيٌة خاطئٌة يف َخاَنٍة ما، َقد حَتْ
ا، وحينها تنقلُب الِقسَمُة َضباً

ُيصارُع اإلبُن أبَويِه الذين ُيّطئان نتيجته التي ُيرصُّ عليها:
لقد َحَلُت املسألة

و قال األستاذ أنني ُمصيب!.
ضوٌء يصعُق الّسبورة،

ضوٌء نقُف عىل ُبعد سنواٍت  من مصدره.
هل تتذكر إبريق احلليب ذاك؟ يستحيُل أن حتمل مئةاً مثله يف داخلك!

. نحُن أغبياء و دون أوراق عمٍل تعيننا. لكنه يعرف. يعرف دائاماً
ا ما هو امليغا-بايت، ل تتذّكر أّمه أبداً

أما والده فقد غاب عن الوعي يف إحدى الطائرات وضَب رأسه
ا أذكياء. بعربة املرشوبات. نحن لطفاء لكننا لسنا دوماً

هذه حقيقٌة عليك العيش معها، أّن عندك أبوان.



152

ا ويف حلظٍة هادئٍة لِحقاً
أعاَد والده إجراَء امُلعادلة

ا. و اتضح أن ما قاله ابننا كان صحيحاً
لسنا نحمل شاللٍت هائلٍة داخلنا،

نحن جداول سائرة،
بَِرٌك رائقة،

حيُث تُغطُّ كأسك املعدنية القديمة
تلك التي تأخذها معك إىل رحالت التخييم،

تلك التي ليس بمقدور أحٍد
أن يكرسها.
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حقيبـٌة محـراء
)1994(
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العربّية
توّقف الرجل ذو األعن الضاحكة

عن البتسام، ليقول يل: )لن تفهمي الوجَع حتى
تتحدثن العربّية(.

لألمر عالقٌة بمؤّخر الرأس؛
حيمل العريب يف مؤّخر رأسه ُحزناًا

تفلقه اللغة وحدها، فيام يشبه نقر حىصاً نائٍح.
َس: )متى ما حتّدثتها ُثّم مَهَ

تستطيعن متى شئِت دخول غرفتها؛
حن تسمعن يف الُبعد نغاماً ما،

أو تناهى إليِك َقرُع طبوٍل لُعرس َأَحٍد غريب..
ستطفُح آباٌر حتت جلدك، مطٌر داخيٌل،

ستنبُض فيك آلُف األلسنة. سرتين أّنك قد تغّرِت(.

توّقَف الّثلُج يف اخلارج،
يف أرٍض ينُدُر أن تتساقط عليها الثلوج،

َشُعرنا بأّيامنا تنمو بيضاء يف سكون.
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ظنَنُت أن ليس للوجع لساٌن، أو أّن له األلسنة بُرمتها،
كرُتمجاٍن أعَظٍم، أو ِغربال.

ُأِقرُّ بعاري، بوقويف عىل َشَفا العربية؛
أُشدُّ خوصها الثرّي

دون أن أعرف كيف أحيُك حصرااً.. أفتقُد املوهبة؛
صوهتا، ل إحساسها.

َجَعلُت أنُظُر خلَفُه
باحثةاً عّمن أحتّدُث إليه سواه،

ُمستعيدةاً صديقتي امُلحترضة
و هي تكتب بخطٍّ رديٍء: )ل يمكنني الكتابة(.

وقتها، ما الذي كان سيفيدها به أيُّ َنحٍو ورَصٍف
و هي عىل ذلك احلال؟

أمسكُت ذراعُه، ضغطُت عليها بشّدٍة،
و هذا أمٌر ل تقوُم به عادةاً يف الرشق األوسط،

و قلت له: )سُأحّسُن من عربّيتي(،
و شُعرُت باألسى عىل رصامة قلبه.

لحقااً، يف شارٍع يمتدُّ بنعومٍة، ُصحُت ألوقَف سّيارة ُأجرٍة: )َوَجع!(
فتوّقَفت يف ُكّل اللغات،

و أرَشَعت أبواهبا.



157

أرٌض ُمقّدسة
فوَق مضجٍع يلبُس من الُقطن أنسجةاً ثخينة ُغِزَلت يف البيت/

تطفو »ِسّتي« التي ل ُعمَر هلا؛
َتغِرُز إَبَرااً يف مالءاٍت لتحيك عىل مقاسنا

ما يقينا احلُّمى.
و َأسَمينا ما حُتاوُل َقوله »شعوذة«؛ فلحروفها خمارٌج معطوبٌة

ترفعها عالياًا ثم ُتلقيها..
هكذا تبدو أسامُء الّرمحة والّرجاء

مثل َبَتالٍت َعطَِشت من الّشمس عىل لساهنا،
ا. لسان اجلّدات امُلغتاظ دوماً

لطاملا مّطت الكلمة الواحدة حتى تصر كلمتن.
هكذا يكوُن من امُلحتمل أهنا قد قالت أّي يشء؛

فول، أو شاللت، أو حتى صالة مرفوعة.

و بعَد أن قالت للطبيب: )ُأغُرب لبيتك(
، ميدالية ُكرة س�ّلة  َفرَك�ت أقدام�ي وَوَضَعت يف كّف�ي، ضاغطةاً

ضاعت من أحٍد ما،
و قالت: )أنظري كيف يتقّرب هذا الّرُجل اىل اهلل(.
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ه�ي الت�ي ل ُيمكنه�ا ُمغ�ادرة القرية يف وق�ٍت حتمُل فيه ش�جرة 
ليموهنا الّثَمر،

أو أثناء ما كانت حتُلَم بالّثَمر.

عىل أرض الُكّهان هذه والبطاركة واملؤّذنن،
ترسُم املرأة التي ل جتيُد القراءَة

خطوطااً بن آلمنا واألرض.
ا، ، وأقداَمنا أيضاً ةاً مُتّسُد جلودنا فتجعلها َنرِضَ

تلك التي ترّحَلت بالفعل بعيدااً عن عاملها
حاملةاً يف باطن أحذيتها النعامة املطمئنة

نقَر املسافات.



159

الكلامُت عندما نحتاجها
َسَبَق هذه اللحظة الصباحية امُلبّكرة

َشَذىاً
أينعُه املطر،

َر بالكامل ما ستصُر إليه هذه اللحظة. صوَّ

ُيلقي الديك الذي مل نره قط
حتّيته كل يوٍم،

فيضُعنا عىل األرِض الّظالُم الذي مَحََلنَا يف جيبه الواسع
طوال الليل.

و اآلن نسر،
موقظن الُغَرف

و ُمشعلن األضواء.
يف األنفاس رسائٌل بال كلامت،

لكنها حتتملها كلها؛
مل جُتمع بعُد
و مل ُترَسل.
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بُح صديقااً َيلوُح الصُّ
أقرَب من أقرِب صديق.

ول زال بإمكاننا
احلديث.
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كيف ُيبقي الفلسطينيون
عىل الدفء؟

ا ا وتكراراً إنَتِخْب كلمةاً ُثّم ُقلها مراراً
حتى تنقدح يف فمك ُشعلة؛

َنجُم )الّضفرة(، املقاوُم األخر،
َنجُم )الَفرد(، امُلنعزُل وحده؛

تلك نجوٌم ساّمها ُأناٌس مثلنا )َعَرْب(.
تصطفُق ُكّل ليلة يف الّدرب الطويلة بن العوامل،

تومُئ وترمُش، وليست األشياء يف أعينها الصفراء خاطئةاً أو ُمصيبة.
ا املنزُل الصغر، ُأفُضْض ُجدرانك، نجُم )الديرة(، أهيُّ

ُخذنا إليك.

َجّفت بئري، فصمَتت كروُم َجّدي عن الغناء.
ُاقّلُب الفحم، وأطفايل يبكون. كيف سأخربهم بأهنم ينتمون للنجوم؟

إهنم يبنون ِقالعااً من حىصاً أبيٍض قائلن: هذه لنا!.
كيف سُأعّلمهم ُحّب اإلزاِر واحلجاِب والعباءة؟

كيف سيعرفون أّن خلف النجوم رُجالاً عاَش يف التاريخ القديم
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يؤّجُج عليها اللهب؟
إّنه حُيّرُك رياح أنفاسنا امُلظلمة

و يقوُل أّن الّستار يرتفع حتى يرانا نرُبُق
منترشين كاجلمر عىل اهلضاب الّرحيمة.

حسنااً، لقد اختلقُت ما ُقلُته للتو،
لسُت واثقةاً من أمر اإلزار.

إّل أنني أعرُف أننا بحاجٍة إىل البقاء دافئن هنا
عىل األرض.

ا كالذي أرتديه، و عندما ُيميس شاُلِك رقيقاً
فلن ُيمكنِك فعل يشٍء
ِسوى رواية القصص.
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ُعقدة اللسان
أخرَبتني إحداهن للتّو

ق يف ألسنتنا بأّن خاليا التذوُّ
َتذوي

ُكّلام تقّدمنا يف الُعمر.
متوُت مجاعاٍت مجاعات، أو واحدةاً واحدة.

للطفل إذااً جمّراٌت بأكملها يف فمه.
سنكون مظوظن لو أمكننا اإلبقاء عىل ِقَطٍع منها.

أهلذا يبكي الطفل إذا ذاق طعاماً سّيئااً؟
أسُر طوال النهار، أفتُح فمي وأغلقة؛

صاَر طعُم التورتيال أعَمق،
و صار َمَذاُق التوت مكنوزااً يف َقبٍو ُمرّبٍع صغر

و يذهُب يَب الّدْرَب ُكّله عائدااً إىل شجرته،
إىل ما تبّقى يل من هذه اجِلنان بن أسناين.
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الَعيُش مع األخطاء
ستتقّدمنا بِِمشَيٍة عسكرّيٍة

نحَو ُغَرفِنا.
ل تلبس أّيَة َجزَمٍة

و تقُطُر ثياهبا.
َقّرب هلا الُكريَس كي جتلس

سيطَبُع قامشه ِمن َبَلِلها ألّيام.
و علينا احلديَث حول كل يشٍء يف حضورها،

َعَدى ما جرى
هلا.
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ُض وقوُعُه ما ُيفَتَ
جعلنا ننُظُر إليَك كيَف تتنّفُس

أثناء طفولتك..
أمواٌج من اهلواء ترسو ومتلؤ صدرك.
اختبأنا أحياناًا خلف جدارك املدهون

برسوماِت األطفال،
أو حتت حاجّياتك اهلّزازة الناعمة.

لطاملا أحببُت محلَك يف جسمي نفسه
بينه و بن العامل.

و اآلن ها أنَت، تربي أقالم الرصاص
و تدُخُل غابة املّطارات وصناديق الغداء،

و طاولت الّدرس الصغرة.
و ُأناٌس مل أرهم من قبل

ينادونك باسمك، فتلّوُح هلم.

ُه، وانكامٌش، ها هنا َفْقٌد ُأِحسُّ
كأّن حقل أزهارك ينمو ويّتسع.

اآلن أفهُم التاريخ.
اآلَن فهمُت َعينا ُأّمي العتيقة.
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أكتاف
رُجٌل يعرُبُ الّشارع حتت املطر،

يطو بخّفٍة وحذر، ناظرااً مّرتن إىل يمينه وشامله،
ألن ابنَتُه

تناُم عىل كتفه.

ليس ألّي عربٍة أن تلَطخه،
ليس هلا حتى الّسر قريباًا من ظّله.

حيمُل هذا الرجل أكثر البضائع هشاشةاً
دون أّية عالمة عليه؛

مل ُيطبع عىل سرتته )قابٌل للكرس( أو )امحلُه بعناية(.

متتلئ أذنه باألنفاس.
إنه يسمُع مههمة ُحلٍم تراُه الطفلُة يف أعامق أعامقها.

لن يكون بمقدورنا احلياة يف هذا العامل
إذا مل نكن ننوي أن ُنعامَل بعضنا البعض

بمثل ما يقوُم به هذا الّرُجل الذي يعرُب الّشارع،
و إّل، سُيميس الّشارُع هائل التساع

و لن يتوقف املطُرعن اهلطول.



167

قفاز أصفر
)1986(
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شوارع
َيغيُب رُجٌل عن العامل،

فالّشوارُع التي عاَش فيها
تقرُصُ بعَض اليّشء.

نافذٌة أخرى ُتظلُم يف هذه املدينة،
و سيصُر الّتُن عىل أغصانه

َطرّيااً للطيور.

لو توّقفنا هبدوٍء ملساءاٍت كافية
لبزَغت لنا ِرْفَقٌة كاملة

تقُف إىل جانبنا اآلن بصمت.
يف األعايل طيوٌر تصدُح ُمطالبةاً بأشجارها،

و الّسامُء التي حتيُك وحتيُك وحتيُك
بال كلٍل،

ُترخي أطرافها القرمزّية.
كل يشء يف وقته. يف مكانه. سيكون لطيفااً

لو فّكرنا يف الناس بنفس الطريقة.
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بعضهم يفعل. إهنم ينامون بالكامل، وينهضون منتعشن.
و آخ�رون حيي�ون يف عامل�ن؛ ال�ذي ض�اع والذي قبض�ت عليه 

الذاكرة.
ينامون مّرتن؛ مّرةاً ملن رحل، ومرة هلم. حيلمون بثخانٍة، حيلمون 

بشكٍل ُمضاَعٍف،
يستيقظون من ُحلٍم يف آخر، ويسرون الشوارع القصرة

ُمناديَن أسامءاً
جُتيبهم.
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جدوى اخليال
اّدعى طفٌل أّنه رآِك عىل دّراجٍة األسبوع املايض.

جتوبن حارته. صاَح:  يف شارع »سايربس« الرّشقي!.
صاَح كأّن وجودِك هناك، ورؤيته لِك، إجابٌة لُدعاء.

، واقفةاً يف اخلارج، يف إحدى مساءات فرباير الّرقيقة: أن تكوين حّيةاً
- كانت دّراجة زرقاء، وجديلتك طائرة يف اهلواء. ُقلُت لِك: مرحباًا،

و ضحكِت يل.. هل تذكرين؟.

ِكدِت أن خُتربيه بأّن مقعد دّراجتِك قد غّطاُه الُغبار،
و الدواليُب فارغة من اهلواء منذ أشهر.

بيد أن وجهه، الوردة املشّعة، يقول بأّنك صديقته،
و أنه قد أخرب أمه عن اسمك.

تشبه حكايته هذه ُرخاَمةاً صافيةاً وجدها،
و سيحفظها يف ُدرج جواربه لوقت طويل.

لذلك، من يستطيع اآلن يف عاملٍ من املجازات، أن ُينِكَر
وج�ود ش�ارٍع ُيدعى »س�ايربس« الرّشقي، رامياً�ا الغيوَم يف تلك 

السامء األدبّية؟
ِك عىل كتفه: »َمن رأيَتها كانت أنا«. »بىل يا صاحبي«، وكفُّ
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تعريف البياض
ل يعرف أحٌد، ِعرَب اهلاتف، ماهو البياض.

لكن زوجي يعرف. إنه يلتقط الصور دومااً، ولديه دفاتٌر كاملة
ُيَع�ّرُف فيها ما هو األبيض وما هو األس�ود، وما هي املس�احات 

الرمادّية بينهام.

اهلاتُف أعمى.
- أبيٌض بياَض الكريمة؟ أوف-وايت؟

ُييُب: ُاريُد أبيضااً، بياضااً أبيضااً، ل يميُل إىل أي يشء آخر
َعَدا نفسه.

َأَخَذ األمُر اآلن يتعّقُد أكثر،
يظهُر أّن ُكّل بياٍض أراه، يميُل إىل لوٍن آخر.

املنزل أبيض، لكنه يتقرّش،
و البرش ل ينتمون إىل أيٍّ من هذه األلوان.

مُجٌَل بيضاء
ُتشّكُل نفسها يف السامء وتنَحّل.
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َمن يتحّدث هناك؟ أّيُة أنفاٍس
تكُتُب عىل عجٍل نفسها هكذا،

بياٌض يف بياٍض، دون أن ُتسَمع؟
ا- َأم فِعُل؟ هل الّريُح اسٌم، إذاً
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ُأمُّ الَعَدم
يا أختي، ليس للنجوم أطفال،

إهنا تنُقُر الظُّلمة ُكّل ليلٍة فوق قاطرتك،
عاكسةاً عىل معدهنا ضوءها

ليعود هلا من جديد.
لكنها بعيدٌة جدااً.

احلىص الذي يرسم طريقك
نحوقطيع املاعز

ل تعرف نفسها إل كوهنا صامتة، مستوية السطح، ورمادّية
حتت الشمس؛

ما يبدأ يف نفسه، وينتهي فيها،
دون استمراٍر بأّي شكٍل من األشكال.

أنِت التي تقفن عند أسوار رياض األطفال،
ترُقبَن الندفاع والنزلق األبدي،

التي جتيبن أسئلة األمهات »أهيم طفلك؟« هبمهمٍة ُمعّلبة،
و التفاتٍة بعيدة.

اس�معي؛ س�تنمو، ألّي غي�اٍب حتملين�ه بجان�ب قلبك، أس�ناٌن 
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تقضم أطرافه.
سمعُت امرأةاً تقول إهنا ل متلك موهبة، وأخرى ل متلك وقتااً،

و أخريات كثرات ل يتمتعن بأّي مجال. لسنواٍت طويلٍة سمعتهن،
و تنكمش أجسادهن أثناء ذلك.

ما َيغَرُق إىل قاع الربكة، يطفو خارجااً بألواٍن جديدٍة،
أو ل يرج أبدااً.

َغِرقنا؛
و كان هناك البنفسجي،

التحاٌم شهوايٌن بن األزرق والبنفسجي،
صمٌت جديٌد ييء للحياة يف بيوت أجسادنا.
هؤلء الذين َرِغبوا، ومل يتحقق هلم يشٌء أبدااً،

الذين ُولدوا بال أيدي،
الذين كان عندهم ما أرادوه مّرةاً وأضاعوه؛

، مثالاً، بعد الزلزال- أمام مخسة أطفاٍل هلا تناُم ُجثثهم  األُمُّ الرتكّيةاً
بصمٍت قبالتها،

رة.. و امرأٌة يف بروت، حتمُل ماءاً نحو غرفتها امُلَفجَّ
اآلباء يف مكاتبهم، بصوٍر مؤّطرٍة ألطفاهلم عىل طاولهتم،

عارفن كل الكلامت الثقيلة الصعبة.
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و ُكنا نلمُس حينها األشجار بُطُرٍق خُمتلفة،
حوناً بطرٍق خمتلفة، و ُننَّشُف الصُّ

ألن النتظار ُيَبّلُد األحاسيس.
و عندما ل نعود ننتظر شيئااً، يستيقظ يشٌء ما.

يقوُل ابُن عمي أن األمر ل يتعلق باألطفال،
بَِقْدر ما يتعّلق بخلق احلياة. وقد رأيُت الشوارع

تنفتُح يف املستقبل- تعرُبُ سّياراٌت تقودها نساٌء
يضعَن داخلها مقاِعَد صغرة

عليها أطفاٌل ُيلّوحون من النوافذ اخللفية،
و يتابعون تعداد َمن لّوَح هلم باملقابل؛

هل نحمُل قلوبنا لنجيبهم هبا؟
وماذا سنقول لو فعلنا؟

و أخرااً، تتساوى احلكايات القديمة عن كل يشء
و عن الاليشء.. تعوُد يف ُجنح الليل كاألقارب؛
يعرفون أين ُدّست املفاتيح الرسّية خارج البيت،

فيأخذوهنا
و يدخلون.
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الَبَصلة امُلتّحلة
)ُيعتق�ُد أن البصل جاَء ب�دءااً من اهلند. وقد كانت يف مرص َغَرضااً 
للعبادة. ومن مرص انتقل البصُل إىل اليونان ُثّم إيطاليا، ومنها إىل القارة 

األوروبية بُرّمتها(.
- كتاب »أطباٌق حلياٍة أفضل«.

عندما ُأفّكُر باملسافة التي قطعها البصُل ُمرتّحالاً
فقط ليدُخل يف حسائي اليوم، َأَودُّ لو أجثو

و ُأجمّد ُكّل امُلعجزات الصغرة املنسّية؛
الورُق الذي يتقرّشُ عن طاولة غسيل األواين،

الطبقة املتأللئة عىل صفحة َعقد،
الطريقة التي تنَدسُّ هبا سكٌن يف َبَصلة، وتتهاوى

قرشة البصلة عىل خشبة التقطيع..
إّنه تاريٌخ كامٌل يأخذ بالنكشاف.

و لن أوّبخ البصلة لتسّببها بالّدمع.
إذ يبدو َعْدلاً أن ينهمر الدمُع ليشٍء صغٍر َمنيس.

كيف نجلُس إىل املأدبة لنأُكل
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مشرين ومادحن قواَم اللحم ونكهة األعشاب
دون أن نتوّجه بذلك أبدااً للبصل الشفاف الذي

يبدو حينها واهنااً، ُمقّطعااً.
ف: ول نتوجه بذلك حتى لدوره التقليدي امُلرَشرِّ

الختفاُء من أجل اآلخرين.
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بجانب األُم ترييزا
هناك ما يكفي، أخرااً، من الناس لحتضاهنم!

ُغرفٌة ملن أعامرهم عامان بأياٍد مرفوعة،
نحملهم ونؤرجحهم عاليااً يف اهلواء؛

تكشرهم املضحك نوافٌذ يف مدينة احليطان املنهارة.
طفلٌة تتقرفُص وحدها يف الّزاوية،

جتثم عىل حذائها، إذ يصعب احلفاظ عىل األحذية يف هذا العامل،
يرسقها الناس ويبتعدون.

شعرها املتأّجُج منزٌل
حتيى فيه وحيدة.

، عندما ملسته، نظَرت لألعىل، ُمرتابةاً
ُثّم رفَعت َعِقَب طبشوٍر من حذائها؛

رسَمت ثالث خطوٍط حاّدٍة عىل أرض الغرفة.
 : : »َهْل يل أن أقرأ؟«، متخّيلةاً هززُت رأيس ُمكّررةاً

»أحّبيني، أحّبيني، بىل..«،
لكنها أكثر وحدةاً من أن تصّدق ذلك.
ا انطفَأ وجهها. لن أستطيع أن ُأمَخّن أبداً

ما حدث.
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مطر
سأَلت إحدى امُلدّرسات التلميَذ »بول«

ما الذي سيتذكره من أحداث الصّف الثالث بعد خترجه الوشيك؟
فَصَفَن لوقٍت طويٍل

قبل أن يكتب جُميبااً: هذه السنة، وضَع أحٌد كّفُه عىل كتفي.
و سّلم ورقته.

لحقااً، أتتني تلك امُلدّرسة لرُتيني ورقَة »بول«
كدليٍل عىل أهنا هُتدُر حياهتا يف التدريس.

الكلامُت التي كتبها كانت كبرة، كبيوٍت يف مشهٍد واسع.
أراَد أن يدُخلها، أن يعيش فيها؛

،)D( و )O( يستطيع أن يمأل الفراغات التي يف احلروف
و أن ُيميس يف مأمٍن، يف حن أن الطيور يف اخلارج

تبني أعشاشها عىل أنابيب الترصيف،
ول تعرف شيئااً

عن األمطار القادمة.
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ما أجاَب به أعداءه
يستطيُع سامعهم من أعامق الغابة،
تكسٌر هائٌل لألغصان، وصياح:

لسَت جّيدااً عىل أّية حال، ولن تكون جّيدااً أبدااً.

يتبعونه من حٍن إىل آخر،
يمحون من ورائه آثاره..

أرادوه أن يتوه يف عامل األشجار،
ا يديه إىل األبد. أن يقَف بصمٍت رافعاً

يراقب يف الليل أنوار الشارع،
تترّشبه األعشاب.

يستطيع أن يستحّم بصوهتا الرائع،
أن يتدحرج نحو مشهٍد خمتلٍف متامااً.

ما الذي أوعَز هلم التفكَر
بأن العامل ُغرفٌة صغرٌة إىل هذا احلد؟

َفَرَد هلم ثيابه عىل الطاولة،
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و َصّف األصفاد.
ما أجاَب به أعداءه

كان مثل نافذٍة تنفتُح عاليااً بقدر ما تدفعها:
ُأدخلوا، ابحثوا عني حيث تظنونني، وعندها،

عندما جتدون أنه ل أحد هناك،
نستطيع احلديث.
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احتضاُن دولب املوسيقى
)1982(
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إىل أخواٍت ُفِقدَن ُثّم ُعثَِر عليهن
أين ُكنِت يف شتاءات الثلج،

أّي سقٍف حّدقِت به
قبل أن يعود الظالم للبيت

حيمل بن يديه كّفِك؟
ما الذي أخرَبتِك به أمك عن العامل؟

ل هتمني احلقائق، بقدر الدخان املتصاعد
من احلكايات،

أين ُكنِت عندما مل يكن من أحٍد هناك؟

عشِت يف فرنسا عند أقدام اجلبال
مع الورق وأياٍم بيضاء كالقشطة.

تتّبعِت ماشيةاً خطوط السكك احلديدية
حاملةاً باملرايا..

كيف أمَكَن حلياٍة أن تعكس أخرى،
أن تنعاَد وتنعاَد وتنعاد...

وقفِت يف ُغَرٍف كثرٍة
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و بالكاد حّطت طيور عينيِك الّسوداوتن،
و تعّرفِت النهر الطويل الذي كان صوتك..

ا لِك«.. كأَن حصاةاً قد ُألقَيت، تغرُق اآلن ببطء.. -  »شكراً
ا لِك«.. َموَجٌة تعود.. -  »شكراً

و اآلن، و أنِت ُمنحنيةاً لتوقيع أّول صفحٍة من كتابِك،
هناك أموٌر أخرى تتوّجُب الشكر أيضااً؛

األّيام املطوية خلفِك، يف يقظتِك،
هذا اليوُم ُمّتصٌل هبا؛ مرايا أكثر.. وطيوٌر أكثر..

إليكم أخوايت،
إىل أهنار الدم التي نؤوهيا يف اخلفاء،

إىل اجلّدات اللوات غمغمَن نفس األغاين،
و إىل الدروب التي عرفنا هبا بعضنا لسنواٍت قبل أن نلتقي.

كيف عىل الرشفات الوحيدة يف فم الليل اليقظ
ا ا، بغتةاً وبشكٍل مستغرٍب، ونميض ُقُدماً هيوي احلُزُن بعيداً

واثقات بأننا ُولدنا ضمَن عائلٍة كبرٍة،
أّن أخواتنا ُيغّطون األرض.
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أضواء النوافذ األخرى
نقوُد الليلَة غربااً، وتضمحلُّ املدينة خلفنا.

يسكنني شعوٌر بأننا ذاهبون إىل أبعد مما َقَصدنا،
رحلٌة ابتدأت يف املحربة العميقة التي

ُكتبت منها أّيامنا.
مل ُيذَكر يشٌء عن أمر احلدود،

بيد أنني جثمُت عىل حافة ضوٍء جديد.
ُيمكن للهضاب هنا أن تنفلق عن حزمة ضوء،

تشبه تلك املنبثقة من قبعات ُعاّمل املناجم،
ُتِقلُّنا عن هذا الطريق..

إيامءاٌت توِمُض، وها نحن دلفنا ُغرفةاً وّضاءةاً
من التحايا والكفوف. ولكن عندما تنسكُب القصص،
أجُد نفيس طافيةاً وحدي نحو الليل الذي تركناه للتو..

تلك احلقيبة الّرائعة من الظلمة.. حيُث األيُل األسوُد
يلتقُط ُعشبااً خفّيااً، وأسواٌر ُمعتمٌة تفصُل اليشء عاّم بعده،

و ييُء صوٌت من ُأْذيَن األوىل: »ليَس هذا«، »ليَس هذا..«
و ترتفُع نوافُذ طفولتي املضاءة؛

من نوافذ املنازل التي عاش فيها الغرباء



188

ييُء ضوٌء
ينحرف قاطعااً الشوارع السوداء،

يقول يل كم هي مدودٌة تلك الصور املتاحة يل ِعربه.
حُلمُت لثواٍن بُغرف الغرباء وطاولهتم،

و كانوا ُمرتاحن لثقتهم بوجود بالين احليوات من حوهلم،
كالنجوم، كمعرفة أن درب التبانة مكّوٌن من نجوٍم

أكثر مما تكشفه العُن امُلجّردة.
كأن يك�ون عندك م�كاٌن تذهب إليه عندما حيملك تعبك امُلش�ع 

خارج الغرف،
يصُر جناحااً، يأخذك إىل أبعد مما قد تقطعه

عندما تصل حياتك
إىل هنايتها.
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حيُث يعيُش األطفال
املنازُل التي يعيُش فيها األطفال

تتلبَُّد بإثارٍة َمليَحٍة،
مثل فِراٍش رتََّب طفٌل وسائده وحلافه،

أو هبٍو تناَثَرت فيه بالونات.

عىل املرء، ليعود طفالاً من جديد، أن يذرف التفاصيل
حتى يد القلب نفسه ُمرتديااً معطفااً وقلنسوة.

أّما اآلن، فقد ارتدى القلُب قّفازاٍت ونقاب،
و مل يُعد يُرج أبدااً للبحث عن يشء ليفعله،

و أخذ البيُت وجهااً جديدااً، َوُقورااً.
ل أحذيةاً ضائعة ترُبُق حتت الشجرات..

ول سّيارات رائعة  يف املوقف.
ناضجون كاألراجيح، كالنباتات املورقة،

حركٌة بطيئٌة لألمام وللخلف.
لكن أفنية األطفال مبذورةاً

بُجثث ُعَلٍب عىل شكل صواريخ فضائّية، وصافرات..
، بُكّل ما هو باهٌر وقصر احلياة بشكٍل ُمذهل. بُكّل ما َيئزُّ
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تتحّدُث األشجاُر يف أفنية األطفال بألسنٍة أفَصح.
للنمل أمٌل أكرب. ترقص السناجب فيام ختتبئ.

للس�ور س�بٌب للوقوف هن�اك، كي يس�تطيع األطف�ال الدخول 
واخلروج.

و حت�ى عندم�ا يكون األطفال يف املدرس�ة، ت�رُبُق األفني�ُة ببقايا 
شغفهم،

جذوُر أصغر األعشاب ُهناك، تلتوي نحو بعضها البعض
مثل ابتساماٍت

سّية.
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األُغنية
جتيُء من مكاٍن ما

نغَمُة موسيقى هادئة.
َتِزهُنا بلسانَك

حّبة عنٍب ناضجة
حتى يتألأل جسدك.

يف الفاصل بن َنَفَسن
تقرأ النغمة عىل أّي ُجرح،

فيربُأ ذاك اجلُرح.

عن ُقرٍب، ستزداُد الليايل طولاً،
ستحنو عىل أعوامك،

ُمهمهاماً كاملنشار..
ستمأل املصابيح بالكروسن

عارفااً أّن هناك يف مكاٍن ما
تنقطُع الكهرباء،

مدينٌة تدُخُل يف الّسواد،
و ُأناٌس يوسون قيعان األدراج بحثااً عن شموع.
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أّما أنت، فستكون ُمستعدااً، سرتفُع األغنية كعود ثقاب،
ستمأل ُغَرَفَك،

 وتفتُح ُغرفااً أخرى من عندها،
هكذا وأنت تغني، ستعرف بأّن منزلك

مل يكن هبذا التساع
من قبل.
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إعداُد طبق
ألّول مّرٍة، يف الطريق شامَل »تامبيكو«،

شعرُت أّن احلياة تنزلُق مني،
طبالاً يف الصحراء يصُعُب سامعه.

كنت يف السابعة من عمري أستلقي يف السّيارة،
ُأشاهُد النخيل خلَف الزجاج ونحن نجتازها

تتكّرُر بنمٍط رتيب،
كانت شهويت للطعام مثل بطيخٍة تنفتُح واسعةاً حتت جلدي.

رجوُت ُأمي أن جتيبني:
كيف يعرُف املرُء أّنُه سيموت؟

ُكنّا يف طريق السفر ألّيام.
و بثقٍة غريبٍة أجاَبت:

عندما ل يعوُد بمقدورك إعداُد طبق.

و أبتسُم بعد سنوات، عندما ُأفّكُر بتلك الّرحلة؛
احلدود التي كان علينا قطعها متفّرقن،

مدغومن بِِمَحنِنا التي ل جواَب هلا.
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، و أنا التي مل َأُمت، التي ل أزاُل حّيةاً
ل أزاُل مستلقيةاً يف املقعد اخللفي ألسئلتي ُكلها،

أُضمُّ كّفي الصغرة،
و أفردها..
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تزجيُة اليوم
يقوُد الّرجاُل دّراجاهتم

من منعطفات املدينة باجتاهنا،
و ُيصّفرون ببهجٍة.

إنه املساء،
و الشوارُع َموُزنا النّاضج.

كانت أليادينا ِمَهٌن
قبَل الّدعك والتقشر،

مل يُكن من واِجِب أحٍد أن ُيعّلمها احلُب،
أو كيف تتلّمُس وحُتِس.

هذه اهلسهسة التي ُتصّورها آلُة َكّي املالبس
ُمبّخرةاً ياقات األقمصة.
ييُء الّرجاُل بالُقُبالت

و بوريقاٍت مطوّيٍة تصُف عينيِك.

إهنا الّرسالُة التي تنُقُرها الطيور
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عىل األشجار،
هناك شخٌص قادٌم،

هناك أناٌس ملقابلتهم،
مل تنكتب أسامؤهم بعُد

يف عامل املوتى.
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الكامريا املرسوقة

َقت الكامرا، ُمنُذ أن ُسِ
صار كل مشهٍد فوتوغرافااً-

زهٌر ورديٌّ عىل جصٍّ أبيض،
الوجه اجلاد لرُجل ُرقاقات البطاطس

ُمدودٌب عىل َعَرَبة.

يف الّس�احة َغَجٌر يلبس�ون تنان�َر بّراقة، يربمون فيام بن أش�جار 
النخيل،

أُمدُّ يدي أللتقط الكامرا وأمدها لك،
لكنها رحلت،

سقها لصٌّ ل يفقه يف العدسات أمرااً.

هل ُتفّكُر بالكامرا؟
، فأومأَت جُميبااً؛ سألتك مّرةاً



198

ا. لن تذكرها يف أحاديثك أبداً

التقطَت قبل يومن ذاك الويّل الصالح
الذي َقبََّل بَوْهٍن كّفيك.

ا توأم النباتات اجلهنمّية ضاحكاٍت التقطَت أيضاً
عىل نافذهتن.

لكامرتَك عينان حريصتان.
ا معها، الصور التي بداخلها، ُسقت أيضاً

إهنا أطفاٌل لن ُتكَتب هلم الولدة.

َقت أقالمي؟ ما الذي سأشُعُر به لو ُسِ
ستذهب شفَتّي يف خلق كلامٍت

حن أعرُبُ الّشارع املرّقط؛
كلامٌت يف ُكّل مكاٍن، خطواٌت وأوراٌق صفراء.

يِر بصمت. ُجزنا اليوم أمام الدَّ
ربام ُكنّا نترّشُب الضوء،

مالئكةاً خُمترصين من الّشمس عىل احلجارة.
ُربام الليلة، عندما ننام، ستقوُم األموُر التي رأيناها كلها
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برتتيب نفسها داخلنا؛
ُمذّنباٍت تعرُبُ َسيعااً،

فنستيقُظ ُمشّعن
و يف أعُيننا العامل.
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ُشهرة
النهُر مشهوٌر عند الّسَمك.

الصوُت العايل ذا ُشهَرٍة عند الّصمت الذي
يعرُف أّنُه سرُث األرَض
قبل أن ُيربُه أحٌد بذلك.

القّطُة النائمة حتت الّسور مشهورٌة جدااً
عند الطيور.. يرقبوهنا من بيوهتا.

الّدمعُة مشهورٌة، لوقٍت قصٍر، عنَد اخلد.

الفكرُة التي حتملها يف ُحضنك
مشهورٌة حلُضنك.

اجلزمُة مشهورٌة عند األرض؛
أكثُر ُشهرةاً عندها من َكعب الفستان

خامّية وحسب. املشهور بدوره عند الطوابق الرُّ
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الفوتوغراف املطوي مشهوٌر جدااً عند حامله،
و قد ل يعرفُه أبدااً من التقطه.

ُأريُد أن أصر مشهورةاً عنَد رجاٍل جّوابن،
يعربون الشوارع ضاحكن..

عند األطفال البغيضن يف طوابر متاجر األغذية.
مشهورٌة كالذي يُردُّ البتسامَة بابتسامٍة َدومااً.

أريد أن أصر مشهورةاً
كام حبل غسيٍل

أو ثقب زر؛
ليس ألهنام قاما بأّي أمٍر عظيٍم،

بل ألهنام مل ينسيا أبدااً
ما بمقدورمها فعله.
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ُطُرٌق شّتى للصالة
)1980(
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حارٌض يف الذاكرة
أراَد أن يذُكَرُه الناس،

فوهبهم أشياَء يستعيدون ذكراُه هبا؛
ِجذٌع ضخٌم مبنيٌّ بالَيد

من الّرماد وأخشاب األرز.
صندوق أدواٍت حيمُل ُقصاصاٍت عىل شكل َأحُرف اسمه األوىل،

غاّليُة شاٍي ُتَصّفُر ُكّل صباح،
و ِجراٌر ُزجاجيٌة عتيقٌة لتمألها

بحبوب اجلوز والفاصولياء و املعكرونة،
و عائلٌة كاملٌة من امُلرّبى، َأَعّدها من تن أرضه وتوهتا القرمزي.

بال ختطيٍط َوَهَب تلك األشياء. هكذا تذهُب لرتاه،
ا« حتى ُيثِقَل شفاهك العرفاُن فتعوُد ملنزلك ُمّمالاً.. جُتيُبُه ب� »ُشكراً

حتى تتوّرم، فتسُكت.

ُترافقه متجّولاً
يف فدادين غابة الصنوبر،

و تلحُظ أّنه يتحّدث إىل ُكّل يشء،
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الطن والبقايا، كام يتحدث معك متامااً.
»أع�رُف أّنك تبدو رائعااً، جالس�ااً يف ذاك احلقل وعاكس�ااً الضوء 

كمرآة، هل تعرف ذلك؟«.
و كأّن األشياء تسمع، وكأّن لألرض ذاكرة.

أسندنا يف الليل أقدامنا إىل بعضها
عند موقد احلطب،

و َضِحكنا، واستعرضنا ألبومات صورنا،
َرت النّاُر ُكّل ما َعَرَفته و تذكَّ

من موسيقى الشتعال والطقطقة.
َر الليُل ظالَمُه، وتذّكَرت الغاَبُة ِريَبَتها، تذكَّ

و عىل الفراش تذّكَرت األغطيُة كيف تنَدسُّ حتت ذقوننا.
ل يشبه النوُم يف ذاك املنزل سوى سقوٍط ل هناية له

يف بئٍر عميقة.. تتأرَجُح يف َدْلِوها طوال الليل. 

و سنبتعُد بارتباٍك يف الصباحات
عن فطوٍر ل ُينسى من رقاقات البسكويت-

سيأخذنا إىل غرفٍة جماورٍة،
ُمستعّدااً لستعراض يشٍء جديٍد أو لَِدّس قّصٍة أخرى داخل آذاننا،

و قد دّوَن فصوهلا بخطٍّ ُمرّتٍب ونظيف
و سّلمها لزوجة أحد فاّلحي األرض كي تطبعها له.
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كانت قصصااً عن صبيٍّ صغٍر وَجّده،
عن الدجاج وِخَيم الصالة، والفول واشعال احلطب.

ل يف املايض، يف بعض األيام، أس�هل من اجللوس  و ُيميس الرتحُّ
عىل ُكريس،

ُهناك متامااً.

حن مهمنا باملغاردة، صاَح بنا: »ل تنسوين، لن تنسوين بعد اآلن، 
هاّل فعلتم؟«،

و كأّن َتّذُكرنا له قد ُيطيُل ُعمره.
أردُت طمأنته وحسب بأن هناك دومااً، يف دمائنا، مقصورٌة

حييى وحده فيها.
ر قد أخرستني؛ بيد أن احلاجة للتذكُّ

رنٌن يتصاعُد من كل القرون التي مّرت عىل هذا الرتاب،
من ُكّل َمن َحَرثوا هذه األرض،

أولئك الذين مل نعرف هلم أبدااً
أّية أسامء.
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سمك البلم
حّدقُت الليل ُكّله يف املرآة،

أتفّرُس جتعيدااً عميقااً بدء يطفو عىل جبيني،
فوَق عيني الُيمنى.

ُأحّرُك عضالت وجهي ألعرَف
من أين ييء، غر أنه يأيت من ُكّل مكان،

األمل واللذة و نظرِة احلَرة التي ترفُع جفني األيمن،
و أيضااً من طريقتي يف قول »نعم«؛

و حتى أنني أقول »نعم« وأعني هبا »ل«!
و تنمو التجعيدة أكثر.

ا يقطُع جبيني ُكّله، إهنا حتفُر سطراً
مثل َصدٍع يف قاع جدول ماء،

يبدُأ صغرااً، ُثّم يتلُج بن حصاتن
و ينتهي شاّقااً القاع نصفن.

أجتاُز املاَء بصعوبٍة،
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ُمتحّسسةاً القاَع بَقَدمي،
ا كالَبرَشة، َحىَصاً أملساً

ا ينزلُق وسمكاً
دوَن تعٍب ُيذَكر.
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احُللم
هيبُط عليِك بقّوٍة أحياناًا

ُحلٌم ثقيٌل
ُيَسّويِك باألرض.

إّل أنني أحببُت األمَر كام كان يف السابق؛
، ، وُحلمي مثل منديٍل حريريٍّ أئنُّ

رهيفااً وصامتااً يلوُح فوق رأيس.
و قد يكون مثل أّي يشء حّقااً؛

طائرة ورقّية، أو عصفور، أو حتى منطاد هائل
َيَسُع ثالثة ُرّكاب.
و بالرغم من ذلك

ا، هيبُط يف ُحضنِك متاماً
لقد أَرْدتِِه هكذا؛

ا لعّدة أشُهٍر، استدَرْجتِِه ِسًّ
و ها هو مثل سمكٍة عالقة.

كبٌر عىل شبكة الّصيد،
وحُيّبِك أكثر مما حُتبينه.
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ُيريُد أن يبقى هنا لألبد،
ُمبتساماً وُمتعانقااً

عىل صدر أّيامك.
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سريُة تلميذٍة أمريكية
لقد ِعشُت يف ُغرفة احلََجر،

حيث حتّولت األصوات إىل عظاٍم مدفونٍة حتتنا
قبل وقٍت طويل.

حيث تستطيع أن حتُفر لقروٍن كاملٍة كاشفااً عن نفس الُغبار الفاتن.

حتُلُم كّفي بكعٍك هاليّل الّشكل،
حتُلُم بأقامٍر عالقٍة يف أرٍض ضّيقٍة وَمعروقة.

قضيُت يومي أدُرُس كّفي- وُأعطيها اآلن
أشياء جديدٍة لُتمسكها.

ارحتل. أقوُل لك. ستجدمها قد صارا قواربااً.
اذهب. يتلّوى الطُر لالنعتاق من الذراع.

و فوَق األفنية يرتفُع راديو يف اهلواء،
و ينفجر.

ما الذي يعنيه تاريُخ أوروبا بُرّمته، لو مل نكن نقدُر
عىل اختيار أزواجنا بأنفسنا؟
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التقى أيب أمس بُرجٍل أرَمٍل رُجٍل دوَن شعر.
كيف سأناُم معه، أنا التي مل أنم يف حيايت بعيدااً عن ُأّمي؟

و مّرةاً اشرتيُت رغيفااً من البائع ذو الظهر املحدودب.
مَحَلُتُه للمنزل وأنا ُأغنّي. وظنَنُت أّن لألّيام أبوابااً ستندفُع

ُمرشعةاً أمامي.

اآلن أنَسُخ احلروَف األبجدّية لثالث ُلغات،
ُمتخّيلةاً الدوائر يف حرويف العربية أعُينااً.

ماذا تفعُل عندما تتعُب مما تراه؟

ما الذي حيدث للجسد الرمادي عندما ُيسّجى عىل األرض،
مثل هذه األمور هي ما تشغلني.

لكنهم ُيعّلمونا اجلَرب،
و يُشّدون شعورنا للخلف وُيفّتشون أظافرنا.

و الّظهرُة
قطعٌة ُمتوقدٌة من الّشمس عىل اجلُدران..

لوَدْدُت أن ُأحّلق عليها بعيدااً عن ُهنا
أقوُل: أرَحُل.

سأذهُب ملسافٍة قصّيٍة حتى تصبح حيايت أمرااً ضئيالاً خلفي.
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إهنم ُيَدّرسون الفيزياء والكيمياء. ألقيُت ُكتبي من النافذة
ناظرةاً للصفحات تتبعثُر كاألجنحة.

هناك أمٌر آخر ُولدنا له.
أكاُد أذُكرُه.

ا حويل اآلن، وأنا أكُتب، يكُتُب عىل نفس الّسبورة، بيد أن شبحاً
و َيُرُج بمجموٍع خُمتلف.
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َفنُّ الختفاء
عندما يقولون لك: أمل نلتقي من قبل؟

أجبهم: ل.

عندما يدعونك إىل حفلٍة،
تذّكر كيف تبدو عليه احلفالت

قبل أن جُتيب.
و إذا أخربك أحٌد بصوٍت عاٍل

، أّنه َكَتَب قصيدةاً مّرةاً
، فتذّكر كيف تبدو ُكرات الّسَجق عىل َصحٍن ورقيٍّ

ُثّم أجب.

ا، إذا قالوا أّن عليكم أن تلتقو مجيعاً
ُقل: ملاذا؟.

ذاَك ليس ألنك مل تُعد حُتبهم بعد اآلن،
ا أكثر أمهية من أن ُينسى؛ بل حُتاول أن تتذّكر أمراً

األشجار، و أجراس الّدير عند الفجر.
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قل هلم بأنك عىل ُأهبة مرشوٍع جديٍد
لن ينتهي أبدااً.

ِس يف اجِلواِر كأّنك ُعشَبٌة
تعرُف أهّنا قد تندثُر يف ُهنيهٍة

ُثّم احِسم ما الذي ستفعله
بوقتك.
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صندوق املوسيقى
ل أعرُف من أعطاين هذه اآللة،

ما الذي حدَث للصندوق الذي كان يُضمُّ مّرةاً
هذا امُلحّرَك العاري اآلن..

ُأديُر املقبض
مّرةاً بعَد ُأخرى

حتى يلتّف بإحكام،
ُثّم أرُقُب الرتوَس امُلتالمسة ُتديُر بعضها البعض

ضاربةاً رّناٍت معدنّيٍة دقيقة.
إهنا ُأغنيٌة أليفٌة

لكن مل يُكن بإمكاين تسميُتها.
ترنيمٌة ُمنمنمٌة تتكّرُر وتتكّرُر،

ُمرِعَشةاً َكّفي.
َرُه، أشُعُر بأّن ُهناك ما عيّل تذكُّ

عىل األقل َمن َقّدَمت صندوَق املوسيقى يل،
لكنها ذكرىاً قد َهَوت بعيدااً عني،

مثل النغامت املوسيقية هذه وقد اضمحّلت
يف يوم الثنن هذا؛
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تلك النغامُت التي ُتعَزُف معااً،
و تلك النغمة املنفردة العالية،

و أيضااً
وقفاُت السكون.
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إىل حممد يف اجلبل

.1
عمي ممد، أهيا الغامض، يا ذا الوجه الذي بال وجه..

للتو أبحرَت فوق امُلحيط، وربّت عىل كتفي،
و ُقلَت »أرأيِت؟« وأظن أنني أعرف ما تعنيه.

رغ�م أنن�ا مل ُنَحّدث بعضن�ا البعض قط، رغم أنك خالل مخس�ة 
ا وعرشين عاماً

مل ترحل إىل أّي مكاٍن أبدااً،
أو عىل األقل إىل مكاٍن معروٍف للناس.
كنَت املرء الذي شغل بايل منذ طفولتي،

أنت، من بن كل أعاممي، العائلة األكرب.
لق�د أرهق�ُت أيب باألس�ئلة: )و لكن مل�اذا صعَد اجلب�ل؟(، )ما 

الذي جرى؟(،
و بطريقته اهلادئة املعتادة، هُيزُّ كتفيه جُميبااً: )و َمن يدري؟(.

كل ما عرفته عنك هو أنك حزمَت أمتعتك، وصعدَت اجلبل،
ا. و مل تنزل أبداً

و كان ذاك بالنسبة يل فاتناًا: كيف تتدّبُر أمَر الطعام؟ مع من تتحدث؟
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ما الذي تفعله طوال النهار؟.
ألصدقائي يف املدرسة الثانوية أعامٌم يقودون دّراجاٍت نارّيٍة،

َيشوون قطع اللحم يف اهلواء الطلق، أو يذهبون للسينام.
لكنني فّضلُتك أنت، بصمتك هذا كله.

كنَت يف خيايل مثل إلٍه حييى بالُقرب من السحاب،
قوّيااً ول ختاف، ودون أحٍد ُيغنّي لك كي تنام.

و أردُت أن أعرفك، أردُت أليادينا أن تتالمس، أن تنُظَر إيّل وأن 
ُأمّيَز َدَمك،

ا كمجنون. أنا واحدٌة من ساللتك، و مل أنظر إليك كام يفعل اآلخرون أبداً

.2
أتس�اءل ما الذي تعرفه م�ن أخبارنا. أن »نّعومي« التي تس�ّميُت 

باسمها، أختك
قد ماتت؟

و أّن أخااً لك أطلق النار عىل نفسه »باخلطأ؟«،
أّن إخوتك »عّزة« و »مفيل« َحِضيا باثنن وعرشين طفالاً

يتزاوجون من بعضهم اآلن.
أّن أيب حُي�ّرُر إح�دى أك�رب ُصُحف أمري�كا، لكنه ُيعّل�ُق عىل بابه 

: حروفااً عربّيةاً
أهالاً وسهالاً. باٌب لن تدخل منه أبدااً.

جئنا يا عمي إىل بلدك، ِعشنا فيها لسنٍة كاملٍة
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بن األغنام واحلىص، واجلامل والزيوت العطرية،
و مل تنزل لنا كي حُتيينا.

أظن أن ذلك قد آذى والدي، رغم أنه مل يتحدث أبدااً عن األمر.
آملني أنني أمسُح بعينّي اجلباَل باحثةاً عن مشهٍد لوجعك،

و أمتحُن األقارب ألعرف ما قد ُيفوَنُه عنّي.
أأنت غاضٌب علينا؟ هل تظن أّن أيب قد نسيك عندما

حزَم أمتعته واعتىل السفينة؟
صدقني يا عمي، إن أيب أقرب إليك من إخوتك الذين

َبُقوا إىل جانبك. عندما ُيريُد العتناء بالّشجر،
يسُر نحوها بطيئااً ومثقالاً،

ُتغنّي ُخطاُه اجلبال.
و هل تظن أنه، عندما يضُع القهوة عىل النار ويطحن اهليل،

يشُعُر بأنه أمريكي؟
هل تظن أنه نيس آذان الصالة؟

آٍه يا عمي، سامني، هل طالت حليتك كثرااً؟

.3
ربام اّدخرت أسبابااً أخرى.

ربام مل تصعد اجلبل ألنك كنت غاضبااً.
ه�ذا م�ا أتعّلم�ه اآلن، الصوت الذي أس�معه عندما أس�تيقظ يف 
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الثالثة صباحااً،
يقول: عّلمني، كم هو قليٌل ما أحتاج أن أحياه. ولسُت أعرف،

هل أنا من ينطق ذاك الكالم أم أنت؟ أم جدران الغرفة؟.
كم هو قليٌل، قليل.. وُيداعبني العامل بسؤاله: كم؟.

ماٌل ومناسباٌت وطموحات وخطط، آٍه يا عمي؛ لدّي مكاٌن ممّيٌز
يف هذه الدّوامة. أظنه سُيعجبك!.

تعّلمُت باألمس كم قرشةاً عىل السكن كشطها من اخلشب
كي ترتكه منجورااً وُمندلع النعومة.

قرأُت اليوَم مالئكَة الضوء من النافذة؛
ملسوا يف البدء األرَض، ثم الفراش،

حتى َسَطَع كل يشء وُأرِشَعت الستائر حتى أقصاها.
و بالنسبة لألصدقاء فهم أقل ما لدّي وأعّز،

و يبدو أن من بقَي منهم حُيبون صعود اجلبال أيضااً، بُطُرٍق خُمتلفة،
رغم أننا نحلم بأن نلتقي هناك يف األعىل.

هل ستكون هناك؟
ُتلقي بنظرك حائاماً فوق الوديان وأغصان الزيتون،

ُمرحبااً بنا قائالاً »إجلسوا، إجلسوا..«،
فقد ُكنَت حترتي قدومنا

منذ وقٍت طويل.
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الّسري عىل شارع »بالنكو«
يف منتصف الليل

هناك طّيٌة تنعقُد داخل النّفِس عندما
تصُر األضواء ضعيفةاً يف األُفق

و ليس ُيِشعُّ منها يشٌء عىل وجهك.

حيُدُث ذلك يف األماكن اهلادئة،
و هي طّيٌة هادئٌة أيضااً.

كالذهاب للنوم يف بيت العائلة امُلريح؛
عندما يناُم اجلميُع

يطوي املنزُل عليهم نفسه،
ُتطبُِق النوافُذ أجفاهنا.

و إذا ُكنَت يف الداخل، فسُتطوى تلقائيااً،
و إذا ُكنَت يف اخلارج تسُر بُمحاذات البيت املطوي

فستشُعُر بالوحدة حّتى اجلنون.

لكنك لن ُتصاَب باجلنون،
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بل ستبدأ بالنطواء عىل نفسك بطريقتك الفريدة.
تشُعُر بحواّفك تزَحُف نحو املركز،

و قلبك مثل سّجادٍة مطوّيٍة تفرُد نفسها وتتكّشُف عن أهنا تُضمُّ
ُكّل يشٍء داخلها.

تشُعُر بأنك لست بحاجٍة ألن حُيبك أحٌد بعدها،
ألنك تشعر بكل يشء بالفعل،

تشعر به، تطويه، واآلَن  سيسرتيح لبعض الوقت
هبدوٍء

و سكينة.
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