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إىل كل روّح صرخ هلا وجهي وذابت .. 

غادرت يف اجملهول املخيف ..

ها أنا أرتبين ..

وأولد أحجية من جديد ..!

و أكتب .. أكتب .. أكتب ..

حتى خترتق مججميت رصاصة محراء ..

 و تطرق جدران بييت أصوات القارعة ..

و يبتسم لي املوت احلقيقي ، و يأخذني للبعيد .. !!

اإلهداء
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هي أحجية أبدية ..

تعثرت ِبلسان مشعوذ عجوز ..و بطل سحره ، 

و بقيت خرافة .. يغنيها : 

الفقراء ، والبسطاء ، األطفال ، و النساء ..، 

خرافة ..

ترددها الطيور املهاجرة ..

و النمل األمحر ، و األسود ..، 

خرافة .. 

معلقة يف أعالي اجلبال ،

 و بأعماق األنهار..، 

كل من حاول الوصول إليها ، محل مججمته بيديه ..

 وانتحر قبل أن يصل .. ، ، !!

تعريف أول
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 يعني أن هنجر معسكر القتلة .-
سوف أكتب ..

 رغم كل يشء ، سوف أكتب عىل أي حال . -
 إنه .. كفاحي من أجل املحافظة عىل الذات.

- أنا يف حاجة للعزلة ..
 وكل ما نجحت يف حتقيقه ، ليس إال نتاجًا للوحدة

 إين أخاف االرتباط .. 
وأخاف فقدان ذايت يف كائن آخر، ألين : لن أصبح 

وحيدًا بعد ذلك.
فرانز كافكا

أن نكتب 
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إىل .. الذائبني يف الغياب ..

صباح الثورة يا أنت .. 
موجع جًدا : أن أكتب لك يف حالة غضب ، وأبدأ سلسلة 

رسائيل برسالة إليك .. 
عندما   .. واحدة  ملرة  الالجمدية  ثرثرتك  سأطبق   .. لكن 

أخربتني ذات احتواء : 
أن أوجاعنا الشاسعة تتقلص عندما نعلنها للمأل .. 

للجميع،  ملكًا  ستكون  ألهنا   ، لاّلخرين  أوراقها  ونبعثر 
 .. وتساؤالهتم   ، البكاء  لنا  بمشاطرهتم  احلق  وهلم 

وتأويالهتم التي ال تنتهي ..
 وألنك وجعي األكرب ..

ها أنا أبدأ بك .. 
مع  حياد  ويف   ، العابرين  لنشاز  أكرتث  ال  ببساطة  ألنني 

مجيع البرش .. 

1
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كسرية  احلرف  مع  يتعامل   ، ملوث  بمجتمع  أكرتث  ال 
ذاتية.. 

لعمر  مسايرته  عىل  جمربة  لكنني   .. يب  يليق  ال  أنه  أعلم 
بسيط..

 جمربة عىل حمارصته حلرويف وقتلها .. 
ال عليك ..

ال تكرتث لثرثريت ..
فهذا الصباح موبوء بالصداع ، يصلب رأيس إىل نصفني..

حنجرة   .. بالتقيؤ  تشعرين   ، أعشقها  كنت  التي  والقهوة   
القيرص مل تعد تثملني .. والرياض باردة بشدة مثل ثالجة 
الـ  يتجاوز   .. طويل  يفوق  بقدر  ينمو  والضجر   .. املوتى 
166 سنتيمرت ، ويرعبني .. وأنا افتش عن طريقة توصلني 
رسائيل  وجع  ليحتوي   ، ملنزلك  يؤدي  رصيف  أقرب  إىل 

األخرية .
 مادمت قد اغتلت ساعي الربيد .. 
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وشنقت عصافري احلب .. 
وأوصدت مجيع األبواب بوجهي . . 

مادمت قد رتبت هلروبك فجأة ، كام هيرب اجلنود اليافعني 
من أول عثرة يف ساحة احلرب ، وخيونون وثيقة الدفاع عن 

أوطاهنم ، بحجة اخلوف من القادم املجهول ..
يميض الوقت ببطء كسول ..

إىل  الشامل  من  األقدام  حايف  يميش   ، قروي  كرحلة 
اجلنوب..

رسالة  أجد  أن  دون   ، وأكثر   .. عام  كـألف  الساعة  تعرب 
صفراء ، ختربين هبا : 
هل انتهينا فعاًل ..؟! 

وبامذا تسمى حكايتنا ..؟
بتقليدية  اخلليجية  املسلسالت  تنتهي  كام  انتهت  هل 

معتادة.. وباكية ..؟
وأذيلها   ، معك  لروايتي  األخرية  النقطة  أكتب  وهل 

بانتهى.. 
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وأوقع عليها برصاصة من فم مسدس كاتم .. ؟
لتخرتق جثتي هبدوء ..

ويتقاطر دمي عىل أورا قها ، وتنترش كام هي برائحة دمي 
املخمور بحروف اسمك ، 

ليعلم مجيع من أرهقهم صوت احلب الرشس : 
أن النهايات لكل األشياء اجلميلة .. هو املوت ، واخلالص.. 

املبكر .. املوجع .. املخترص كصالة ميت .. 
وأغادر للربزخ .. الذي طاملا أرهقني التفكري به ، بحقيبة 
حتمل كتبك ، وقصائدك ، وذكرياتنا الصغرية .. وحكاية 

اجلنون الذي مل يكتمل .. 
أغادر قبل أن تقبض يديك عىل يدي .. 

قبل أن جيمعنا سقف قارب واحد ، لنرتوي من هنر واحد، 
ونحلق لسامء احلرية .. 

حيث .. ال جمانني سواي وسواك ..
يأتيني حديث صديقتي كـحقنة مهدئة ، وهي تقول : 

العثرات يف احلب ، ال تنتهي بالرحيل والتنازل .. 
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هي  والعودة   .. الوقت  مع  احلنني  بجوع  ستشعرون 
صحيح  هل   : رأيك  ما   ،  .. اجلوع  هلذا  الوحيدة  الوجبة 

حديثها..؟
كجميع  وتعزيني   ، جرحي  تضمد  فقط  كانت  أم 
ملاذا   : أعلم  وال   .. أنت  يا  جًدا  متعبة   ، األصدقاء 
..؟ السوداء  أجوائي  يف  وأقحمك   ، لك   أكتب 

خطيئتي .. 
أن ما حدث كان خارجًا عن قيد يدي ..

وكأن القدر يغبطني عىل وجودك .. 
يغبطني عىل الفرحة التي غابت عن أريض منذ زمن . 

وكأن القدر يرتب ماحدث ، ويغتال حكايتي معك بطريقة 
مبهمة .. عىل هيئة موت ..

 أنا أحببتك جًدا .. 
فوق مجيع االحتامالت والظنون ، والشكوك السيئة .. 

أحببتك .. ومل أفكر أبًدا أن أرحل قبل أن ُنشفى ، وتستأصل 
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حبي لك من عروق قلبي ، وتعلمني طريقة سهلة للقسوة 
والنسيان ، وتشذيب الذاكرة .. 

متاًما كام يأيت املطر ، ويسقي احلقول اجلافة ..

هطلت أنت .. 
األشياء  كل  وتصبح   ، العتمة  ويبدد  النور  ُييضء  وكام 

اجلميلة ..
عزرائيل  كقبضة   .. فجأة  ورحلت   .. أنت  أرشقت  فجأة 

املتكررة ألرواح البرش ..
أنا أهيا املجنون مل أحتدث لك عن شكل قارة الوجع التي 

تقيم بعيني ..
 مل أمهس لك عن مدى شبهي من سيزيف ..

قد  وسكني   ، مرشط  كم  لرتى   ، كفي  عن  لك  أكشف  مل 
انغرست به ..

أنا مل أرهقك بتفاصيل حيايت الكئيبة .. 
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مل أخربك عن طفولتي .. املتدلية من جدائل النار ، والعن 
حنيني للحي القديم .. 

مل أزعجك باحلديث عن كل عثرة واجهتني .. 
 ، الرسي  أمي  بحبل  أحدثته  الذي  الثقب  عن  أخربك  مل 

ألسرتق النظر لدنس احلياة ..
 مل أحك لك عن الطريقة التي ولدت فيها .. والطبيبة التي 

ارتكبت خطيئة والديت ، 
وانتحرت باليوم التايل ..

 مل أخربك عن صديقة أمي ، التي سمتني عليها ، وماتت يف 
متيمية ميالدي األول ..

واهتامي   ، املوتى  أصدقائي  خشخشة  عن  لك  أسهب  مل   
األقرب  أعتقدهم  كنت  من  أصابع  من  واجلنون  باملرض 

إيّل .. 
، ويطفو  يتسلل من عروقي  الذي  الدم  أذقك نشوة  أنا مل 

عىل سطح جلدي كل يوم ..
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 مل أبك عىل ذراعك ، أو أرسم عىل صدرك أمنيات ، تشبه 
مجيع فقاعات أحالم الفتيات

 املعتادة : ثوب أبيض ، وقطعة أثاث جديدة ، ومنزل كبري، 
وأطفال بعيون أرجوسية ..

 وزوج مثايل الخيون .
تعرفني  ومل   ، الغبي  وذكائي   ، أخربك عن سذاجتي  مل  أنا 

جيًدا بعد ..
أنا معك فقط .. كنت أنسى اسمي ، واسمك .. املرتبطني 

بقدسية رباعية واحد ة ..
 معك فقط .. كنت أمترد عىل قيودنا .. عاداتنا الواحدة ..
.. الراهبة  مدينتنا  وأنياب   ، هويتنا  سحنة   أمزق 

كنت أهّربك هبيئة رسائل رسية .. 
وأختبط   ، الوعي  تفقدين   .. مورفني  كقطعة  وأتعاطاك 
 ، يسكنهام  ومن   ، والفضاء  األرض  وأنسى   .. بدهاليزها 

ألعود جنية خرافية .. 
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ترقص معك فوق سحابة محراء ، وحتمل النجوم بحقيبتها، 
والشمس بكفها .. 

 وتتعلم من جديد أبجدية ، مل يكتبها إنس و الجان ..
 لتكون أنت :

حضارهتا..   .. وثقافتها   .. شهادهتا   .. معجمها 
ومهجرها..

لتكون أنت هي ، وهي أنت .. 
معك فقط .. 

كنت أبكيك كأم طفل شهيد ، 
وأتأمل بك كـفتاة مصابة باملرض األسود ، 

 ، الكرب  غشاها   ، بالسن  طاعنة  كعجوز   .. بك  وأهذي 
، كمالمح طفلة  أثري شفقة األصدقاء والغرباء من حويل 
منغولية متعبة ، وأشعر أن خنجرًا كبريًا تنغرس بحنجريت، 

كلام سألتني شقيقتي : 
ملاذا تبكني ..؟
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؟  .. يغشاك  الذي  واملرض   ، الشحوب  هذا  نوع   وما 
وأقول هلا : 

العليِك .. فقط : قلبي حيترض .. رتبي معي حلضور الصالة 
عىل جثتي ، مساء هذ اليوم.. 

الساعة الرابعة .. بدموع باردة ، وصوت أغنيتك املفضلة ، 
خيرتق جدران الغرفة ، والقلب ، وكل األشياء.
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إىل ميم ..

هذا الصباح .. 
يعربين ببطء ، كفكرة انتحار تعرُب خميلة بائس ..

 غشاه اخلوف ما بني الزوال ، و التاليش للمجهول ..
 و بني حياته املعاقة ، و أمل االحتضار .. 

الساعة اآلن .. يا ميم : 
تقرتب من الرابعة فجَرا .. 

الفاشلة  حماواليت  من  تسخر  كأهنا  و   ، يل  لساهنا  تظهر 
بالغرق يف النوم .. 

نشوة  مع  فقدهتا  برشاسة   ، للثرثرة  بشوق  وأصابعي 
املذاكرة.. 

حيق لك أن ترتبك من رسالتي هذه .. فأنا لن أكتب لك 
رسالة اعتذار ، كام كنت أفعل أيام الطفولة .. 
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تلملم  ألن  يكفي  بام   ، كبرية  أصبحت  ياميم  فطفلتك 
أخطاءها يف أقرب حاوية ، و حترقها .. لتنثر رماد عثراهتا 

السابقه عىل وجهها ، حتى ال تكررها ..
لن أردد لك ذات النشاز املكرر.

و أقول : 
أنا بصحة جيدة .. أنام جيدًا ، وأيضء مجيع عيون اإلضاءة، 

عندما أغتال أوراق كتاب .. و اليشء ينقصني أبدًا .. 
أال   «  : بقصد   .. دائاًم  حايل  خيص  فيام  أكذب  أنا   .. طبعًا 

أزعجك « بحايل ، الذي ال أعرف تصنيفه جيدًا ..
نقيم  أن  بإمكاننا   ، لاّلخرين  أقنعتنا  ميم هي  يا  فالكلامت 

حربًا بالكلامت .. 
أن نصنع دولة عشق صغرية هبا .. 

الكلامت : هي ألسنتنا .. حتدثت كثرًيا بام عجزنا نحُن عن 
النطق به ..

، نخفي  قناع  : »بخري« هي جمرد  فكن عىل يقني أن كلمة 
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خلفه التشوهات التي أحدثها العامل عىل مالحمنا .. 
جفني  من  رسق  و  عاد   ، مغرور  شاعر  الليل  أن  بام  و 

النعاس.. سأخربك ببعض حقيقة حايل : 

فالصرب بداخيل .. عجوز .. مريض ، فقد األمل بالشفاء ، 
و انتحر من طابٍق سابع ، لفرّط االنتظار..

طفلتك الكبرية ياميم تسهر كثريًا .. تدخن الضجر .. ال 
تكرتث لصحتها ، وقلبها ممتلئ بالثقوب .. تقيم يف العتمة، 
كخفاش يتيم ، و الزالت تريب السالحف الصغرية ، برغم 

حتذيرك هلا ، وينقصها كل يشء ، والاليشء..!!
ال  كدمية  تبكيك   ، احلنونة  ملالحمك  تشتاق   .. صغريتك 
تتحدث ، لكنها عىل يقني تام بأهنا تشعر أكثر من البرش .. 

وربام منـ..... 
هل ستتأمل من حقيقة ذلك .. ؟

يف  تنتهي  ال  التي  أعاملك  و   ، أوراقك  مجيع  سرتمي  هل 
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وجه الريح و تأيت ..؟
وماذا لو أتيت ..؟ 

هل ستغري رسالتي بداخلك الكثري ، و نتحدث عني .. ؟ 
فكثريًا مانجتمع عىل طاولة واحدة ..

ونتحدث عن كل يشء حيدث يف أرضنا امللوثة ، بداية من 
القذرة ، و قضية  العربية ، و األحوال السياسية  الثورات 
قيادة املرأة للسيارة ، املثرية للضجة من قبل والديت حتى 

ااّلن .. إىل حال طقس مدينتنا املتقلب ، كمزاجيتي .. 
عن   .. قادمي  عن   .. ذواتنا  عن  احلديث  نتجاهل  و 
يشء  حتقق  كلام  التي   ، وأمنيايت  أحالمي  عن  مشاريعي.. 

منها ، رفع ااّلخر يديه ، وقال : أنا هنا..!

 تقول إحدى الصديقات االفرتاضيات : 
، هو  إليهم  ننتمي  أمام من  ذواتنا  أحاديثنا عن  إن جتاهل 

هروب متعمد ..
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 ربام تكون عىل يقني .. 
فعاًل ستستغرب أنني عىل صداقة مع أحد ، فوحدك يعرف 

أنني يف حياد مع البرش .. 
فاشلة يف التواصل مع أحد ..

سوى   .. سواك  ليشء  أنتمي  ال  أنني  يعرف   .. وحدك 
اسمك ، الذي يعرب اسمي ..

كفوف  بني   ، طفولتي  يف  ركلني  من   .. وحده  اسمك 
معلمتي امللعونة ، عندما كانت تناديني بالقبيلة ، متجاهلة 

رباعيتك ، وكنت أجتاهل نداَءها ، إال يف حال نطقها ب :
 سهام حممد .. فقط ..

هي .. ال تعلم أن ماتفعله من رضب ُمربح يزيد من عنادي، 
الذي اقتبسته منك ضعفني ، 

وأن عقاهبا الشديد يل بالوقوف يف الشمس القاسية ، يزيد 
من بذرة الصرب ..

 ، يدي  كفوف  تطرق  كانت  التي  اخلشبية  املسطرة  أن  و 
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 ، البرشية  علمتني أن مدارسنا ، وعاملنا ممتلئ باحليوانات 
البعيدة عن اإلنسانية .. 

هي .. ال تعلم أن اسمك هو أكثر األسامء أثرًا يف ذاكريت.. 
أو   ، ذنب  أي  أرتكب  أن  قبل   ، يعربين  الذي  اسمك 

حسنة.. 
اسمك يتبع اسمي .. يف شهادة والديت .. بطاقة أحوايل .. 
جواز سفري .. شهادات التخرج ، و الشكر و التقدير ، 

ويف كتايب الذي أصبحت ال أطيق سامع يشء عنه .. 
و يف حلظة غضب عىل ذايت .. أحرقت ماتبقى منه بطريقة 
إهداًء  بجوفها  كتبت   .. واحدة  نسخة  منه  بقي   .. بوذهية 

لك ..
 وكم متنيت أن يتسلل ملكتبتي فأر صغري ، يقضمه ، و أنا 

أتظاهر بالنوم ، و باحلزن ، و يف باطني سعيدة ..
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 كل ما أريد أن تعرفه يا ميم : 
أنني أحاول أن أمجع شتايت يف حقيبتك األخرية ، وأخبئني 
 : ميم  يا  فمدينتنا   ، إليك  وأغادر   ، عابرة  هواء  نسمة  يف 

تشعرين بالتقيؤ .. 
مدينتنا :

 تغتال كل مساحة خرضاء .. تزرع يف قلوبنا التناقضات ، 
و القسوة ، و اجلفاف .. 

تعلمنا : 
أن البسطاء ، الحياة صاحلة هلم ، فوحدهم من يقام عليهم 

احلد ، وما سواهم : مالئكة منزهون عن النار..
 .. مدينتنا  أعاتب  أنا  و  ياميم  اآلن  نوافذ غرفتي   رشعُت 
بعد أن بصقُت عليها ، وهي تتجاهل حديثي ، و تبكي ، 

و تقول : 
يتنفس  فيمن  اخللل   ، بجويف  ليس  اخللل   : سهام  يا   «
قطار  سكة  إىل  هلربت   ، بيدي  األمر  كان  لو  و  بداخيل.. 
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بعيدة ، و انتحرت . 
فتناقضاتكم .. ال حيتملها حجر..! «

اللعنة يا ميم كيف أخلصها من خلل بحجم هذه األرض 
أمجع ... ؟ كيف ..؟
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إىل أناي ..!

نوال : 
ال أعلم .. كيف أبدأ رسالتي إليِك ..؟ 
وال أعلم .. بأي الصفات أناديك ..؟ 

هل أناديك : صديقتي .. أم ال ..؟ 
فهذه الكلمة ، أصبحت مستهلكة برتابة .. أصبحنا نقوهلا 
للغرباء الذين نغلف عالقاتنا هبم ألشياء مبهمة .. وال أعلم 

حًقًا : 
هل أنِت الزلِت صديقتي الوحيدة .. أم ال ..؟ 

السؤال  فهذا   ، حالك  عن  أسألِك  لن   .. الهيم   .. حسًنا 
بالنسبة يل ، يشكل معادلة صعبة ، مستحيلة احلل .. وأعلم 
أنِك ستعتربين سؤايل هذا محاقة ، ألنني أنا من أغلقت أبواب 
الوصل ، وتقوقعُت برحم عزلتي ، كعجوز تنتظر املوت .. 

ذاكريت  لنوافذ  ، سوى رمجِك  إليِك  للكتابة   وما حيرضني 
هذه األيام باستمرار .. 
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إليه ، وال  باملنام ، للحد الذي أهرب منه  يؤرقني وجهك 
حافلة  به  ننتظر  الذي  احلائط  سوى  إليِك  طريقًا  أعرف 
ودفرت   ، القديمة  مدرستنا  إىل  املؤدي  والطريق   ، اجلامعة 
عام  منذ  باحلياة  متصل  الغري  وبريدك   ، املشرتك  مذكراتنا 

ونصف .. 
كلام حاولت جتاهلك ، تستحرضك كل األشياء ، لتثبت أنني 
أذكر عيد ميالدك يف   .. كنُت  أينام  فأنِت معي   .. أنسك  مل 

اخلامس من مارس .. 
أذكر قهوتك املفضلة ، وصوت ) وردة ( الذي تعشقني .. 

أذكر جيًدا حركة يدك التلقائية ، عندما تسهبني يف احلديث.. 
أعرف تفاصيلك الصغرية ، أكثر من أن يعرفها من يشاركك 

رغيف اخلبز ..

 اآلن .. 
أتعلمني : أمي سألتني قبل فرتة قريبة عنك .. أمي أصبحت 
متفقة مع ذاكريت ، يف متريرك إيل أمي ، التي كانت ال ترتاح 
لصداقتنا كثرًيا ، ألنِك أكرب مني بأربعة أعوام ، وبقوهلا الذي 
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ناسًا أكرب  : » ما يصري .. تصادقني  حفظته عن ظهر قلب 
منك .. « 

لذلك متّردت عىل نصيحتها ، التي كانت يف األساس مبنية 
عىل األمر ليس النصح .. وأصبحُت ال أحتدث إال مع من 
أين  لدرجة   ، األصدقاء  أنِت كل  كنِت  و   .. مني  أكرب  هّن 
أرى ذايت بِك .. يرهقني ذلك كثرًيا للحد الذي أصبحُت 

ال أختيلني من دونك ..
  ألنِك كنِت .. أنا .. وأنا .. أنِت .

لذلك .. 
قررت أن أهرب .. أبتعد .. حتى تعود ذايت التي اختلطت 

بِك إيلَّ ..
 فكنِت : الشمس التي تيضء عتمتي .. وأنا عىل يقني تام 
الذي  والشتاء   ، طويل  والليل   ، غائبة  الشمس  بأن  اآلن 

أكرهه يطرق أبواب مدينتنا ، التي هجرتيها .. 
األشياء من حويل تتغري .. تشيخ .. وتكرب .. وتتقدم .. وأنا .. 
أنا الزهرة الشاحبة العالقة يف أرض جدباء .. فال صديقات 
من بعدك أبكي عىل أكتافهن ، وال أعداء أخوض احلروب 
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معهم ، ألشعر فقط .. أنني عىل قيد احلياة .. 

لضجيج  املنصتة   ، الطبيبة  دور  أمثل  نوال  يا  أصبحت  أنا 
مرضاها ، املتامسكة ، الغري قابلة لالهنيار..

 
فهل أخربوِك يومًا ما بطبيبة : 

ترتدي معطفًا أسود ، وتقيم بعيادة سوداء ..؟ 

طبيبة : 
خيرج املرىض من نوافذ عيادهتا ، بال ذاكرة ..؟ 

فأنا أصبحت أجيد االنصات لضجيج العابرين .. أحتدث 
عثرات  عن  أخربهم   ، عام  األلف  صاحبة  وكأين   ، إليهم 
احلياة ، وعن أول الطرق للتغيري .. أسكب بني أصابعهم 

أبسط احللول ، لكني » فاشلة « يف احلديث عن ذايت ..
 » فاشلة « يف تكوين صداقات جديدة .. 
» فاشلة « يف أن أكون .. أنا من بعدك .. 

الذي   ، الفارغ  الكبري  الثقب  هذا  ترميم  يف   » فاشلة   « أنا 
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أحدثته أيامي بدونك .. 
أنا متاًما مثل طفل خطفه أحدهم من حضن أمه ، فرتبى يف 
حضن غريب ، ووطن غريب رغاًم عنه ، ويشعر بالضياع.. 
بالفقد .. باحلرمان .. باالنتقام .. باخليبات والثأر ، وبكل 

األشياء السيئة ..

ال أعلم : 
هل أنِت تبتسمني ، وأنِت تقرئيني .. ؟ أم تبكني ..؟!! 

ماذا ستقولني عني أنا ..؟
أما أنا .. سأكذب لو قلت لِك :

 أنني ابتسم ، أو أبكي .. صدًقا ، ال أذكر آخر مرة بكيت 
فيها، ربام منذ عام أو أكثر ، ألنني أصبحت ال أكرتث يا نوال 
أو باألصح متبلدة ، اليشء يستحق البكاء عليه ، واليشء 
يستحق أن أبتسم ألجله .. فكل األشياء عادية، ومتساوية 

كأسنان املشط .. ال أكرتث أبًدا .. وهذا ماحيدث..
، وبعثرهتا ، وصلبها ،  التأمل ، ونبش األشياء  لكن أجيد 

وإعادة ترتيبها .. 
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وأكره االرتباط بيشء مؤبد .. 
أعشق العزلة يا نوال للحد الذي تغار هي أن يشاركني قلبي 

.. حيايت كائن ما .. 
 ، معجزة  منها  والشفاء   ، ترهقني  هي   : الوقت  ذات  ويف 

يانوال ..
 أعرف أنك ستقولني : 

أين أصبحت أثرثر كثرًيا .. ههه .. الهيم ، كل ما أريد قوله:
 أن الشمس واحدة ، وهي : أنِت .. ومنذ رحيلك ، وهذه 

السامء معتمة ، وأنا يف ليل أبدي ..
 حلظة يا نوال .. 

أحدهم يف اخلارج ، يطرق أبواب عزلتي .. حياول استفزازي، 
سأقتله .. وربام أعود .. 

إن نسيتيني ، حاويل أن تستعيد ذاكرتك احلياة ..

 أو ال حتاويل .. مل أعد أكرتث .. !!
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ما الذي يفعله املوتى ..
يف هذه اللحظة .. ؟

ميم ..
أكتب إليك يف هذا املساء املوحش ، يف هذه اللحظة املبللة 

بالعزاء ..
 أكتب إليك عىل صوت :

الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ، وبكاء النساء ، وضجيج 
العجائز وهن يرددن : 

اهلل يرمحه .. مات يف زهرة شبابه ..
أكتب إليك ، و أمك غارقة يف غيبوبة البكاء ، و شقيقتك 

ُترتب غرفتك ..
 ُتعد لك الشاي الذي حتب ..

وتغني لك : » بعدك عىل بايل ..« مل تستوعب أنك بعد عدة 
ساعات ، سينرش اسمك يف صفحة 

الوفيات ، و تسجل لك شهادة وفاة ، و تصبح ميتًا بشكل 
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رسمي .. 
ياهلل .. من ُيصدق كل هذا .. ؟ أخربين ياميم .. 

أعلم : أنك تشعر يب ، وتقرأين ، برغم أنه قد مر عىل خرب 
وفاتك كام يقولون تسع ساعات 

متامًا ، و برغم أنك بارد ، كقطب شاميل يف ثالجة املوتى، 
قلبك  أرهقوا  أن  بعد   ، الياممة  بمستشفى  املهمل  بالركن 

الصغري بالترشيح .. 

 ، لغتك  اليفهمون  ألهنم   ، جًدا  غاضب  أنك   : أعلم  و 
 ، عمري  صديق   : تقول  أنت  و   ، رصاخك  ويتجاهلون 

طعن قلبي ..
صديق عمري ، رسق مني حيايت .. مل ال تصدقون ..؟

أخربين : 
ما إحساسك ، عندما بادرت اليد األقرب لك بمقتلك..؟
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قلُت لك ذات مساء أنه ال أحد يمكننا أن نثق به ، وأن من 
نسميهم : أصدقاء ، حيملون جانبًا عدوانيًا ، أكثر من أعدائنا 
ويدمروك  قلبك،  منك  يسلبوا  أن  وبإمكاهنم   .. أنفسهم 
بوحشية ، بحجة : » أهنم يمونون عليك ..« لكنك كنت 

تبتسم ، و تكتفي بالصمت ، و كأنك ختربين أن 
األيام ستثبت ذلك ، ألكون عىل يقني بأن هذا العامل وحيش، 

يعشق الدم والدمار ، وصوت اخلالص ..

تعال .. ياميم ، و ارصخ يف وجه هذا العامل امللعون ، ليكف 
عن ساديته ..

وجيعلنا نعيش بسالم .. 
اثبت هلذا العامل أن املعجزات حتدث ..

اهنض من سباتك القصري ، يا ميم ..
تعال .. واخرب كل من حرضوا عزاءك أنك مل متت ..

واحرق تابوتك املنتظر..
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اخربهم : أنك متثل دورًأ قصريًا يف مرسحية ، تعكف عىل 
كتابتها اآلن ..

اخربهم : أن صديقك » الغبي « مل يقتلك ألنك عارضته يف 
بعض اآلراء السخيفة ..

تعال .. سنلعب الغميمة مع رفاق الطفولة ، ونذهب للعم 
 .. الغروب  قبل   ، لنا حكاية جديدة  ، ليحكي  أبو صالح 
سنركض يف شوارع » إشبيلية « حفاة األقدام ، و نشرتي 

املثلجات ، و نسخر من العابرين ، كام كنا نفعل .. 
تعال .. 

ثمة أحالم كبرية ، و مشاريع كثرية ، رسمتها أصابعك ، 
تنتظر إمتامك هلا ..

تعال .. 
اخربين : ما الذي يفعله املوتى يف هذه اللحظة .. ؟ 

أقصد : ما الذي تفعله أنت اآلن .. ؟
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عاصفة غيابك ..

أو أي   ، أبًدا  املسري عىل أرض جنتك شيئًا طبيعًيا  مل يكن 
كوارث  الحُتدث  التي   ، املصطلحات  جلميع  تنتمي  صفة 

أرضية أبًدا ..
متاًما ، كام مل تعرُب عاصفة غيابك عىل أريض ، بكل هدوء 

وسالم ..
 ، بداخيل  العامل  وتقصف   ، احلنني  أشجار  تقتلع  أن  دون 

دون أن حُتدث هذا 
التشوه العظيم ، واخلراب املوجع األنيق .. وجتعلني ما بني 

الوعي والالوعي .. 
ما بني الصحوة واالحتضار .. 

متاًما كام تعرُب نرباتك الصاخبة عىل مسامع ذاكريت ، كاملوج 
اجلارف ، وأنت تقول : 

ذكاؤك ، هو كل ما أخشاه .. 
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وأنا أقول : 
كلك ، هو كل ما أعشقه ...

 متاًما كام تفقدين ابتسامتك املربكة توازين ، وتقتلني املسافة، 
التي تفصل أصابعنا عن بعضها ..

اختالفك معي ..
 عندما أخربك عن دهشة صوت أم كلثوم ، وحوايس وهي 
أسريًة  وقعُت  أن  منذ   ، بالعشق  النابضة  ألغنياهتا  تذوب 

لعينيك .. 
واتفاقك معي .. 

يف هويس ملحمود درويش ، وأحاسيسنا حلظة رحيله .. 
بإحدى  كاملة  أنك خصصت صفحة  : ختربين  وكعادتك 

الصحف لعزاء األرض والشعر،
لفقداهنام شمسهام الوحيدة .. 

 : قصيدة  إلقائه  طريقة  يف  حممودًا  تقلد  وأنت   ، صوتك 
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ملوك النهاية .. 
مدك حلرف األلف ، وذات احلرف املجنون الذي يتوسط 

اسمك .. 
الذي  اإلنسان  وحقوق   ، الوطن  ضجيج  عن  أحاديثنا 

انقرض فعاًل .. 
أفكار هروبنا املؤجلة من األرض ..

 ختطيطنا لرواية مشرتكة .. 
عقولنا املتقاربة .. 

أرواحنا العالقة ببعضها .. 
األرض  تغني  عندما   ، واحدة  بحنجرة  الذائبة  حناجرنا 

معك : 
» إنتي وأنا .. ياريت عنا كوخ .. خمبى بفي احلور والكينا .. 
ومايكون عنا كهربا .. والجوخ ، ونعيش مايعرف حدى 

فينا .. « 
 وأنا أقول بعد أن نغلق دائرة اجلنون بتنهيدة واحدة : 
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سأقتل األرض ، ومن يسكنها ، ولو وصل األمر إلعدامي، 
مقابل ثانية نقضيها عىل جناح واقع الحلم .. واقع مسافر 

للبعيد ، يف العاجل القريب .. يف العاجل القريب ..!

الساعة السابعة والفقد .. 
كلون  أسود  أظافر  وطالء   .. شهيد  بدم  ملون  بثوب 

املوت..
وعينان شاحبتان .. وعىل املنضدة فنجان قهوة ، ال أفكر 

بارتشافه .. 
 وجريدة ، ال أفكر بتصفحها ..

 وال أعلم : ما هو اليوم ، وال التاريخ .. فاأليام بعيًدا عنك 
متشاهبة ، كنباتات الصبَّار ..

وأرقام التواريخ مجيعها فردية ، كحايل يف عاصفة غيابك.
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رحلة .. مع األنا .

الساعة الثامنة صباحًا.. 
يترشبني امللل بعمق .. مل أشعر إال بأصابعي ، وهي تعتمد 

أيقونة رد جديد ، دون أن أفكر
: ماذا سأكتب ..؟

أو ماذا أقول ..؟
دون أن أضع فكرة سابقة ملا سأسكبه هنا ..

كالنظر متاًما يف صفحة بيضاء ، متجاهلة خطيئة احلرب،
متجاهلة صوت املنبه ، وأنا أقول له بصوت عال :

اليوم هنايتك ، سأحطمك ، وأحطم الروتني معك .. 
لن أرتبك من صوتك بعد اآلن ، وأنت تعلن تأخريي عن 

العمل ..
سيكون هذا اليوم يل .. أنا وحدي .. هل تسمع..؟ 

هذا اليوم .. لن أفيق عىل صوت أمي بعبارهتا املعتادة :
» بسك نوم « 
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ضوء  فيها  أجد   ، أبدية  غفوة  أغفو  أن  أمتنى  أين  رغم 
األحالم..

أهنار  به  جتري  الذي   ، املفقود  الوطن  فيها  أجد   .. فقط 
احلرية .. 

الوجوه التي التكمم ، والتغتال .. 
 ، القنابل  وأصوات   ، احلرب  رائحة  من  خاليًا  وطنًا 

والدنس.. 
وطنًا أركض بشوراعه برباءة األطفال ،

دون أن متتد إيًل أيادهيم لرؤية ورقة أثبت فيها : 
من أنا.. 

ينبض  الذي  بالقلب  ويؤمن   ، إنسانيتك  يقدر  وطنًا 
بداخلك.. 

وطنًا ال ُتشنق فيه األمنيات ، والُتعدم العصافري.. 
هذا اليوم .. 

سأكون برحلة أزلية مع األنا ..
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هذا اليوم .. 
لن أرشح لشقيقتي مادة الرياضيات ، رغم أين ال أعلم : 
ما دور املعلمني يف مدارسنا ..؟ سأجتاهل إحلاحها الشديد 

برسم شجرة ، وقوس قزح ، 
بإستثناء   ، الطبيعية  األشجار  من  خالية  مدينتنا  أن  رغم 

الصناعية .. 
 ، الرسم  أجيد  أعد  مل  وأنا   ، قزح  قوس  تكره  وسامؤنا 

والأعشقه ..
هذا اليوم .. 

زوجها  عن  تتحدث  وهي   ، زميلتي  لثرثرة  أنصت  لن 
القايس اخلائن .. 

و إجابتي التي أكررها هلا يومًيا ، منذ قرابة العام ..
وأنا أقول 

: ارحيل عنه ، أو اقتليه ..
»كدا   : تقول  وهي   ، أحبها  التي  احلجازية  وهلجتها 
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أموت..« 
سأقول هلا هذه املرة : 

نعم .. مويت ، فربام موتك أفضل من حياة اجلحيم معه ..
أفضل من أن تأتني ، والكدمات عىل وجهك ، وخدوشه 

تدنس دهشتك .. 
ينتهك   ، دميم  كائن  جريمة  عىل  صمتك  من  أفضل 

إنسانيتك ، واليقدرك ..
 هذا اليوم .. 

سأجتاهل أحاديث الصديقات ،
 وطلبات القريبات ،

ورنني هاتفي ، وهو ينبض كقلبي ، 
نافذة  آخر  إغالق  يف  بالتدريج  النبض  صوت  وخيتفي 

تتسلل منها رائحة الفضوليني ..
 هذا اليوم .. 

سأتأبط صورة املجنون : » فراس سليامن «..



45

 وأمحل كتب : »حممود درويش « و »عرايب رياض « 
و » الصالح احلسني « 

وأضع أوراقي األخرية يف حقيبتي املختنقة ..
 وأغلق كل الطرق املؤدية إيلَّ .. 

وأنقر عىل العم » قوقل « وأكتب » : أبحث عن مهجر.. «
 وأصاب بنوبة ضحك طويلة ..

 وأسقط عندما أكتشف أين املخلوق الوحيد ، الذي يبحث 
عن مهجر ، وينبذ الوطن ..
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 - حديس يقول : لن أعيش طوياًل ... 
 رأيس هذا يشبه البوتقة ، 

ُيطّهر وحُيرق ... 

 

ولكن .. بال شكوى ، وبال ظل رعب...
  

 - حديس يقول : لن أعيش طويالً ...
ولكي أنتهي .. أوّد لو تولد 

 

 يف مساء بال غيوم ، 
 حتت شمس صافية ...

 أفعى بيضاء .. من ياسمينة كبرية 
وبرّقة ، برّقة .. تلدغ قلبي ..

ألفونسينا ستورين
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عودة ...

اآلن ..
 أريد أن أعود طفلة ، تركض يف أزقة احلي القديم ..
ال ختاف من غضب الشاحنات ، و رصاخ املارين ..

اآلن .. 
أستطيع أن أسرتق احللوى من دكان »مازن« .

نقودًا  يديه  بني  ألرمي   .. ضمريي  بتأنيب  أشعر  أن  دون 
مجعتها ..

مني  وأصغر   .. تشعر  ال  لكنها   .. تشبهني  دمية  ألشرتي 
بكثري ..

اآلن .. 
أستطيع أن أدوس عىل نملة ، وال أبكي ..

ألنني تسببت يف ركلها بعيًدا عن أنياب احلياة املتوحشة ..
اآلن ..

 أستطيع أن أجتاهل شعوري باحلزن و االختناق ..
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عندما أرى طفاًل يبيع مياه معدنية أمام شارع امللك عبداهلل.
و يتسول أحيانًا من العابرين ..

ااّلن ..
أستطيع أن أقتل غول احلنني ، حينام أقرأ قصيدة »درويشية«

أو أشاهد لقطة حزينة من فيلم قديم ، تذكرين بعاشق .. 
أيًضا قديم ..

اآلن .. بإمكاين أن أكون
حجرة صلدة لرصيف قرية مهجورة ..

أو قطعة معدنية بِكف ثري بدين ..
اآلن فقط .. أريد

أن أنزع قلبي .. مشاعري .. إنسانيتي
أن أكون أي يشء .. أمحق .. تافه

بزوبعة هذا العامل املعاق

عدا أن أكون إنسانًا ..!!
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عصفورة .. جبناح مكسور .

أصبحُت .. يف الرابعة و العرشين ، ياجديت ..
طفلة كبرية

و عاشقة بقلب مثقوب .
أصبحت .. يف الرابعة و العرشين

والزلُت أتكحل باإلثمد الذي حتبني ..
أبحث عن بريق أسنانك الذهبية يف ضحكات األمهات..

عطرك  رماد  ااّلرجاء  يف  وأنثر   ، األسود  ثوبِك  وأرتدي 
القديم .

أصبحت .. يف الرابعة و العرشين
عصفورة بجناح مكسور..
تركض فوق أرصفة املتاهة

و ختطف احلزن من عيون العابرين ..
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أصبحت .. يف الرابعة و العرشين
ومل أعد أفكر يف هناية هذا العامل .. و بوجه اهلل ..

وما نتيجة عناق الشمس للقمر ..!
فقط ..

أنتظر أن متتد إيّل يداِك من الربزخ اآلن ..
حتى يصبح عيدهم هذا عيدين .. !!
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تذكرة مغادرة ..

أنا مل أعد طفلة ..
 ترضيها جمموعة من املثلجات احلمراء ..

الساردين  ورائحة   ، الصغرية  الدالفني  برفقة   .. أو رحلة 
املقيتة ..

ولسٌت مراهقًة مشاغبة .. 
حتلم بالتسكع يف شوارع املدينة املمطرة 

وينبض قلبها فرًحا ، عندما ُيوقع هلا كاتبها املجنون .

مل أعد فتاة يانعة ..
 تغرهيا أساور األناناس األنيقة ..

وخواتم الياقوت املضيئة .. كعني الشمس ..
أنا لسٌت امرأة ناضجة .. 
حتلم بقطعة أثاث جديدة

ومنزل كبري .. وأطفال بعيون أرجوسية
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وزوج مثايل الخيون ..
والعجوزًا طاعنة يف السن .. نادمة عىل مامىض ..

وتتمنى أن متوت قبل أن ُيفتت املرض جسدها املسكني ..
أنا .. 

وصلت إىل أبعد من تلك الرتابة بأكثر من كثري ..
وصلت إىل مرحلة مل تصنف إىل اآلن ..

وحالة .. عجز الغرباء واألصدقاء عن استيعاهبا
وهذه األشياء .. الثمينة النادرة

التي نثرهتا بكفي .. الترسم البسمة عىل سامئي ..
اشرت يل .. يف عيد ميالدي القادم

تذكرة مغادرة أبدية
وقنبلة .. تنسف دنس أريض

وقربًا .. يكفي شخصني ...!!



53

الواحدة .. و القصف .

 يف هليب الواحدة والنصف
 أشارك قطط احلي املرشدة حفلة املواء ..

 و قلبي .. خيفق كـمكينة كهربائية .
 يفتش عن وجهك الغائب يف دخان الزحام ..

أشتم صورك ..
 رنني هاتفك امللعون ..

أتوسد قصيدتك األخرية .. وأحاول أن أنام ..
  

 أكمم جنون الواحدة والنصف ..
 أرتدي غبش الواحدة والقصف ..
 وأحاول أن أحشو رأيس برائحتك 

وأنــــام ...، ، !
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الساعة ... 
الثالثة و اخلمسون ..!

الساعة الثالثة و اخلمسون ..
وأنا .. 

مل أخرج من غرفتي .. 
متكورة يف ّاخر اخلزانة .

مصابة بفوبيا األصوات .. 
حتى من صوت خطوايت عىل األرضية ..

الساعة الثالثة و اخلمسون ..
و صديقة قديمة ال أذكر مالحمها جيًدا حتدثني عن ذكرياتنا 

املاضية ..
عن معلمة مادة التوحيد ، عندما كانت ترضبني

ألين سألتها برباءة طفلة : » من اهلل «.. ؟
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كانت صديقتي تضحك .. 
اختنقت

و أغلقُت سامعة اهلاتف .. قبل أن أقول هلا وداًعا ..

الساعة الثالثة و اخلمسون ..
و رسائل الربيد االلكرتوين تشعرين بالتقيؤ ..

بالورود   .. املصالح  و  باملجامالت  مغلفة   .. مجيعها 
الرمزية..

الساعة الثالثة و اخلمسون ..
تلوث   ..  » التويرت   « و   » بوك  الفيس   «  : صفحات  و 

عينّي..
الرجال .. يطبلون للنساء ، بطريقة خرافية ..

قلوب  من   .. ركيكة  عشق  كلامت  يصدقن   .. النساء  و 
افرتاضية .. بالستيكية ..
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الساعة الثالثة و اخلمسون ..
و شاشة تلفازي .. كرسهُتا بقوارير البرية يف حلظة غضب 

ما ..
تيضء و تنطفئ .. 

»الربيع   : أفقدتني متابعة األحداث األخرية من مرسحية 
العريب « ..

الساعة الثالثة و اخلمسون ..
القتىل  عدد  بازدياد  تبرش   .. الصحف  عناوين  و 

والشهداء..
تؤكد يل : 

أن هذا العامل ، قد انقرضت منه اإلنسانية ..

الساعة الثالثة و اخلمسون ..
و جلود الوجوه القريبة مني تساقطت ..
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 ظهرت حقيقتها .
ياااااه .. كم كانت دميمة ، و مشوهة بام يكفي ..

الساعة الثالثة و اخلمسون ..
و هذا العامل .. صغري جًدا يف عينّي ..

رصاصة  جناحه  كرست   .. عصفور  عني  من  أصغر 
بندقية..

و أقبح من مسخ يف أفالم الرعب اهلوليودية ..!
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قلب مستعمل ..

للبيع .. 
قلب مستعمل .. ملدة ثالثة وعرشين عامًا .. 

 

خيفق .. كضجيج زلزال .
  يبكي من صفعة الباب للغرفة ..

حُيرضك للكتابة عىل جدران الكنائس .. و أرصفة 
 املقاهي القديمة ..

يتحدث بجميع اللغات ، منها : لغة الضجر .. اهلذيان .. 
 وغريها الكثري.

يشبه سيزيف كثرًيا 
  ويتعاطى اجلنون يف رسائل املساجني الرسية ..

يعاين من نوبة وجع حادة ، قد تؤدي إلغامءة أبدية ..
  أو غيبوبة بسيطة .. اهلل أعلم ..!!
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 فمن منكم ياقوم .. خيلصني منه .. ؟!
.............. 

 مامن أحد .. !!
حسًنا .. سأتربع به جلميعة الرفق باحليوان ..

أو .. مافيا األعضاء البرشية ..!!
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معجزة خلق البشّر للبشّر..

قال يل :
ُحّبِك .. فلسفة .. منهج ُيدّرس .

و قصيدة درويشّية ..
ُحّبِك .. ديكاريت .. تفاحة نيوتن ..

و حممود العّقاد .
ُحّبِك : حياة .. بداية تكوين

و هناية خليقة ..
ُحّبِك : حكمة أرسطو

و املوناليزا ..
ُحّبِك : فم الّنار.

قلت له : 
ُحّبَك .. ريشة بيكاسو .. سيمفونية بيتهوفن ..
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ُحّبك ..أنشودة مبهمة.. و أحجية أبدية ..
ُحّبك .. تطرف .. تصوف .. و ديمقراطية ..

ُحّبك .. جرس اجلنة .. ماء كافور
و عصا موسى ..

ُحّبك عامل الذر.. عامل الربزخ
و ما بعد احلياة األبدية ..

ُحّبك .. متثال زيوس .. حدائق با بل
و معلقات جاهلية ..

ُحّبك .. صعب جًدا .. صعب جًدا
كمعجزة : خلق البرّش للبرّش.. !!
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ضجيج رتيب ..

اليشء أمامي ااّلن ، سوى الضجيج الرتيب ..
خليجي  كمسلسل   ، يوم  كل  تتكرر  التي  األشياء  ذاهتا 

كئيب :
عىل أرضية الغرفة .. أوراق تقويم ممزقة بعشوائية ..

جرائد مّر عىل إصدارها أكثر من عام ..
عرش علب فارغة ملياه معدنية ..

فناجني قهوة باردة .. لصديقة ، وعدتني أن تقرأ فنجاين ، 
و مل تأ ت ..

غبار مكتبتي املتخمة بكتب أغلب أصحاهبا .. قد ماتوا.
صفحة األبراج :

»برج العقرب«...
عروض جمحفة لعمل جديد .

.. اخلارج عن حدود  قلبي  نبضات  يشبه  الذي   .. هاتفي 
التغطية ..
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رسائل جمهولة من عشاق افرتاضيني .
هدية قديمة .. من رجل حيترض .. مل أشاهد مابجوفها حتى 

ااّلن ..
رصاخ جارتنا الغاضبة .. دائاًم و أبدًا..

أصوات .. تعلو لوجوه غري مرئية..
أهداب جفني رسقها الليل ..

و العامل يرمقني من ثقب باب غرفتي ..
حياول أن ُيرعبني بطريقة فنتازية 

و أنا أحشوا مسامعي بخيوط كفن قديم .. 
و أحكم .. إغالق الباب .

و أبتلع املفتاح .. 
و أحاول أن أتصالح مع .. نفيس .. روتيني .. 

و أنام .. !!
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صرخة اإلعجاب ..

عندما يسقط احلديث عنك
كمطٍر غاضب ..

تأكُل لساين هرة سوداء ..
و تبرُت أصابعي فأس فالح زنجي متعصب .

و أبقى عاجزة عن كتابة نقطة واحدة ..
أو حتى فاصلة مبهمة إليك ..

أخربك فيها عن :
رصخة اإلعجاب

أو احلب ..
أو اليشء الذي مل أعرفه بعد .. !!
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ياجدتي ..

ال تستغريب لو قلت لِك :
 أنني مل أعد أراِك يف ثلث الليل ..

عندما يأيت ) اهلل ( لألرض .. يلبي دعوات املساكني ..
كنِت تسرتقني تلك اللحظات

و ترمقينني بعينيِك اللتني تشبهان أهناراجلنة ..
تبتسمني بأسنانك الذهبية .. و هتمسني يل : 

»يا صغرييت .. متى ستأتني ..؟
ال تبكي .. عندما اليقرأ عزارئيل رسائيل إليِك ..

عندما جتدين بعضها احرتق
و البعض ااّلخر قد أكلته الشياطني .. !!
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حماولة فاشلة ..

سأخربك .. بأسخف حماواليت الفاشلة إلقصائك مني ..
 لكن .. 

ال تضحك بسخريتك املعتادة .. 
ختيل .. كنت أهرب من كل األفكار املؤدية إليك ،
 و أحاول أن أفكر بأي يشء .. سطحي ، و تافه ..

 أتأمل ديكور سقف الغرفة .. أو بطاقة دعوة ،
 حلضور حفلة فنان سخيف ، و معجب أسخف ..
ليعود عقيل من جديد .. إليك ، وأختيل مالحمك ..

 كنت أحرص عىل اقتناء اجلرائد كل يوم ،
 ليس لالطالع عىل أحاديثهم املزيفة .. لكن أللعب لعبة 

الكلامت املتقاطعة بطريقتي ..
 أكتب حرفك األول .. متقاطعًا مع حريف األخري،

 و كأنني أكوُنك من جديد ..
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كنت يف أوقات فراغي .. ال أجلس وحدي ، كام نصحني 
الطبيب .

 و أحاول أن أرشح لشقيقتي : مادة النحو ،
و أضيف اسمك يف مجلة حزينة و أبكي ..

 كنت أعتزل قراءة حممود درويش ، و عبداهلل ثابت 
و كافكا ، و كل الكتب امللهمة ،

 و أستبدهلا بكتب سياسية قديمة ..

و برغم ذلك .. أكتب لك عىل كل غالف منها
 قصيدة هايكو قصرية ، تشبه اللحظات معك ..

أو كاظم   ، أو فريوز   ، أم كلثوم   كنت ال أنصت حلنجرة 
الساهر،

 باستثناء أغاين رساج عمر الوطنية ،
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و   ، سواك  األرض  يف  وطن  بقعة  ألي  بانتامئي  ألشعر 
أفشل..

خيوط  تتشكل  و   ، الليل  ّاخر  يف  نسيانك  أدخن  كنت 
الدخان هبيئة رجل يشبهك ،

و أحاول أن أحطم بقارورة البرية برواز صورتك ،
املعلق يف ّاخر مكتبتي ..

و أتذكر أن صورتك مطبوعة يف عينّي
كلام نظرت للمرّاة ..رأيتك .

كلام حتسست أصابعي ، و شامة خدي األيمن .. رأيتك..
كلام شعرت أنني الزلت عىل قيد احلياة .. رأيتك ..

ال يشء خيرجني من الركض يف دائرة حبك
سوى مويت ، و موتك .. !!
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يومان ..

منذ يومني .. 
و أنا مل أشاهد األخبار ..

و مل أقرأ اجلرائد ..
و مل أسأل أمي : كيف هو احلال ..

منذ يومني .. 
و أنا أجتاهل رنني هاتفي ..

متصل  الغري   ، بريدي  تنبيهات  و   .. األصدقاء  رسائل  و 
باحلياة ..

منذ يومني .. 
و أنا مل أغري طريقة جلستي 
ومل أنظر لساعة معصمي ، 
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ألن جفني يف حياد مع النوم ..

منذ يومني ..
وأنا مل أسمع ضجيج السيارات ،

و مهسات العصافري ،
كل  كعادهتا   ، غضبًا  رصخت  جارتنا  هل   : أدري  وال 

يوم..؟

منذ يومني .. 
وأنا مل أستبدل ورقة التقويم لتاريخ اليوم ..

و مل أزود سالحفي بوجبة الغداء ،
 و ال قطتي بِطبق احلليب ..

منذ يومني ..
 مل أختطى عتبة غرفتي ..
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 وال أعرف : ماهو الوقت ..؟
بزوبعة  حيدث  مالذي  وال   .. التاريخ  وال   ، اليوم  ال  و 

العامل..؟
كنت طيلة هذين اليومني ..
 أتأمل صورتك األخرية ..

و أحاول أن أستوعب حجم هذا الكوكب املجنون ..
 املتشكل بعينيك .. !!
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شعور .. يأكلين .

كنُت أشعر: أنني أحببتك ، 
بترسحية  اهتاممي  من  أكثر   .. بك  أهتم  أصبحُت  عندما 

شعري ..
وبلون طالء أظافري ..
 وأي فستان يليق يب ..

عندما أصبحت أهتم بك .. 
أكثر من اهتاممي بتدوين فكرة نص عابر،

أو بعنوان قصيدة أعجبتني ، أو قراءة كتاب جمنون لشاعري 
املفضل ..

كنت أشعر: أنني أحببتك ، 
عندما أقف عىل امليزان ..

 و أكتشف أين فقدت الكثري من وزين ،
ألن التفكري بك .. يأكلني .. و آكله يف آن ..
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عندما أدخن كثرًيا .. 
و أسهر كثرًيا .. 

وال أكرتث ألحاديث األصدقاء ..
وال حتى سامع أخبارهم .. باقتصار األخبار التي ختصك،

 أو األحاديث املؤدية إليك ..

كنُت أشعر: أنني أحببتك ..
عندما أقرأ الفراغات و النقاط ..
 وعالمات التعجب و االستفهام

بني حروفك ألف مرة .. و أفشل يف كتابة مجلة واحدة ،
 ختترص ما بداخيل إليك ..

عندما أهتم بمتابعة طقس مدينتك ..
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و أحسب املسافة : مابني قاريت ، و قارتك .. 
و أبكي كثرًيا..

كنت أشعر: أنك أصبحت جزءًا مني .. يتلبسني .
عندما أعدت ترتيب حيايت ..

 و متزيق مجيع أوراقي املاضية و القادمة ..
و وضعتك يف قائمة أشيائي األولية ،

 و أصبحت حينها أغاين أم كلثوم ، تنبعث من غرفتني كل 
صباح

و أنا أغني معها : 
» أنت عمري .. اليل ابتدي بنورك صباحه ..« 

لتجتمع عصافري األرض أمام رشفتي ،
و نغني معًا أغنية طويلة ، ملقاطعة هذا العامل .. والتوحد .. 

التطرف بك.. !!
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سجني .. وسّجان .

حكايتنا متاًما 
كسجنٍي .. يبتسم يف وجه سّجانه جماملة ،

حتى حُيرض له .. األوراق 
و األقالم .. و السجائر املهربة ،

ليمأل فراغه املوحش ..
و يرميه ضمن قائمة املنسيني .. بعد أن يغادر..

لكن .. 
قبل أن أسهب يف احلديث .. أخربين :

من كان فينا السجني ، و من كان الّسجان ..؟
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تركيبة جمنونة ..

ال تطرق نوافذ عزلتي .. و ترمجني بأحجار احلنني .
ال حتملني ذنب ماحدث ..

فالذنب هو ذنبك وحدك .. الشأن يل به .
 ألنك البهتان ، عندما كتبت لك :

أنني فعاًل من ضمن قائمة املوتى الرمزيني
و إعاديت للحياة ، حتتاج لفانوس سحري .. و معجزة .

مل تشعر برِبودي .. بِتبلدي ..

 بالالمباالة ترسي بأطرايف ..
و أنت تكررعباراتك املبللة بالبكاء : 

» أحبك .. ماتفهمني..؟
ذليت نفيس عشانك كثري.. أنتي حجر .. ماحتسني «..؟ 

مل حتاول أن تقتلع أشجار اخلريف الذابلة من مالحمي ..
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مل تسق عينّي اجلافتني 
و تعيد ألصابعي املصابة بغرغرينا الفقد كامل طبيعتها ..

و ألن غبش احلب غشى عينيك ..
 مل تقرأين جيًدا .. مل تدرك : من أي تركيبة جمنونة أنا ..

مل تنصت يل ، عندما أخربتك : أن قلبي معادلة كيميائية .. 
مات الساحر الذي اكتشفها

و عجز عن حلها مجيع البرش..
 و من الصعوبة أن ُيبعّث للحياة مرة أخرى .. 

حتى خيربك باحلل ،
أو أن تكتشفها أصابعك .. !!
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دمية ..

قلبي .. دمية صغرية ، لطفلة شهيدة ،
بقيت حتت األنقاض لعمٍر طويل ..

ال هي التي مترغت بدم صاحبتها ، وغادرت معها ،
و ال ختلصت من اخلراب الدميم ..

و موهتا البطيء .. و نجت .. !!
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سخافة صغرية ..

أستيقظ من غمرة منامي .. أبحث عنك .
افتش يف خزانة مالبيس عن قميصك األزرق ،

 الذي كنت ترتديه
 يف أول مرة قلت يل فيها : أحبِك ..

أحتسس بأصابع قدمي بقايا الزجاج املكسور ملزهرية ،
 رمتها أيادي الغرية عىل األرض

عندما قلُت لك :
إنني أعشق قصائد فراس سليامن .. 

كلام شعرت بفقدك .. أعيد قراءة رسائلك النصية ،
الشاحب  حمادثاتنا  وصندوق   .. األخرية  روايتك  و 

بالفقد..
أحتسس باقة الغاردينيا ، التي أهديتها يل يف ترشين املايض،

و كتبت عىل إحدى أوراقها :
» أمتنى أن ُتريض الغاردينيا نرجسيتك ، ومتنحيني قلبك ، 
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كام منحتِك حيايت .. «
موس  بشفرة  يدي  ألجرح   .. أركض  أحيانا  كنت 

حالقتك..
ألتأكد من بقايا أشيائك ، و غيابك أنت فقط ..

و كثرًيا ماكنت أسري يف أرصفة احلي ، وحدي كاملهبولة ..
و أبحث يف عيون املواطنني ، و العامل الوافدين ،

و يف عيون األصدقاء ، و الغرباء .. عن إجابة الستفهامايت:
أحًقا ..

 كنا عاشقني ذات احتواء..؟
أحًقا ..

 أنت حقيقة ..
 أم خرافة اختلقتها أنا .. كام يقولون .. ؟
عقيل ياعني كبري جًدا .. أكرب من كوكب

مل يستوعب إىل اآلن سخافة صغرية .. ُتدعى »الفراق«
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احلاضر يف الغياب ..

إهداء .. 
حممود  الغياب:  يف  احلارض   .. البعيد  الساموي  روح  إىل 

درويش ..

اهنض يا حممود .. فمدينُة املوتى
أكملت عامها الثالث ..

أصبحت ناضجة بام يكفي للحصاد األخري.. 
اهنض .. وعلمهم : كيف يتعامل اإلنسان

مع اإلنسان بإنسانية ..

عّلم مرتزقة الشعر.. و كّتاب البهرجة ،
و مجيع املطبلني ألحذية الُسلطة :

كيف ُتكتب نصف جدارية حقيقية ..
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علمهم :
كيف ُيعطي حاكم عريب لشعبه حقه ،

و حريته .. بال تسول ، والعنف ، وال وحشية ..
اهنض يا حممود

و قل للموت : قف بعيًدا .. ال تقرتب
فعىل هذه األرض من يستحق احلياة ..

الدمار أصبح معجونًا يف رغيف خبزنا ..
مقياًم يف كؤوس مائنا .. و قهوتنا الصباحية .

يتكاثر يف سامئنا ، كاملرض األسود ،
ينمو بأشجار الكرمل ، و أغصان الزيتون ..

يصلب مجامجنا امللوثة يف الثانية أكثر من مرتني ..

اهنض يا حممود من غفوتك الصغرية ،
 و أخربنا :

أنك قد مت قبل اآلن ..
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وأنك َتعرُف هذه الرؤيا ،
و متيض إىل ما لست تعرف ..

وأنك مازلت حًيا يف مكان ما ..
اهنض ، و أخربهم : أن املسري

خلف جنازة الشخص الغريب أرهقتك ،
و أنك منذ ثالثة أعوام

حتاول اكتشاف : كيف ينام املوتى .. و يستيقظون
عىل صوت قنبلة ، و حرارة رصاصة ..

و كيف يتكلم املوتى ، و تكمم أفواههم
و كيف يتنفسون ، و ُيغتال هواؤهم

و كيف يناضلون ، و تفشل ثورا هتم
و كيف حيلمون ، و تدفن أحالمهم

و يعودون حيلمون ، و حيلمون
ال فرق بينهم وبني األحياء

هم أبناء عم املوتى ..
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 كام ذكرت
هادئون و صاخبون ..

اهنض يا حممود .. طال انتظارنا
فهذه األرض ، تكحلت برماد الشهداء ألجلك ..

ترتدي بلون الدم فستانًا ، يليق بِحرضتك ..
هذه األرض تقف عىل قدمني

منذ ثالثة أعوام ، مل تسرتح من التعب ..
تنتظرك ..!!
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شرقية خانقة ..

سألتك ذات احتواء :
ماذا يعني أن تكون َرُجاّل رشقيّا ..؟

وقلت يل : 
أنِت .. ابنة َرُجل رشقي ..

حبيبة .. رجل رشقي ، 
صديُقِك .. رجل رشقي ، 

و ُمعجبوِك .. رجاٌل رشقّيون .
 و إىل اآلن .. ال تعي معنى أن أكونَ َرُجاّل رشقيًا .. ؟

ااّلن فقط ..
أدركت معنى : أن ُتطوَق عنقي هذه الرشقية اخلانقة 

 حد تاليش اهلواء ..
استوعبت معنى أن تكون رجاًل رضع الديكتاتورية

 منذ التكوين األول ..
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متطرف باحلب 
ذائب يف الغياب 

أناين باحلضور 
ُمستعبد ملجتمعه ..

خيشى الذين أعىل منه ... أكثر من اهلل..!!
يرىض بنصف قلب .

و نصف رئة ..
و نصف قلم ..

و نصف وطن ..
 سمع و كتَب عنه كثرًيا .. ومل يره ..!!
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ذاكرة .. تستحضرك .

هذا اليوم .. 
منذ إرشاقته األوىل ، وهو يمررّك لذاكريت

من  يأيت   » املهندس  ماجد   « صوت  كان   .. الصباح  يف 
املذياع ،

و هو يغني آخر أغنية سمعتها معك : 
 » فرصة أخرية « ...

أمامها  نظري  توقف   .. التجارية  املحالت  أحد  لوحة 
طوياًل ..

ألهنا حتمل اسمك ..
بيت بسيط .. بأشجار كثرية يف حي »القدس« 

يشبه بيت حلمنا به ..
إحدى الزميالت .. ترسل يل قصيدة أعجبتها .. 

و كانت لك .. 
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أمي تناديني ، ألشاهد برناجمًا ..
أنت حتبه ..

عطرك » fehrenhait « تنترش رائحته بغرفتي
 بعد أن عبثت شقيقتي به ..

رسائلك الورقية املدونة بعام : 2008 
وجدهتا صدفة .. خمبأة بدفرت مذكرايت الدرايس ..

حمادثة قديمة .. تعثرت هبا ، 
و أنا أمسح صندوق املحادثات ..

كانت غريبة .. منذ بدايتها ، إىل هنايتها
و أنت تسألني .. فأجيب عىل سؤالك بسؤال ..!

متاًما .. كهذا السؤال : 
إذا كنت قادرة عىل متزيقك من ذاكريت .. جتاهلك ..

فكيف أمزق هذه الطبيعة 
 و أجتاهل كل األشياء التي تستحرضك لذاكريت .. ؟
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شارع كورسو ..

تذُكر..
 آخر شارع كورسو .. والباعة املتجولني هناك

 بكتب : » نيكولو مكيافيليل ، و أنطونيو تابوكي «
عندما استوقفتك رواية : »اسم الوردة« المربتو إيكو

و كتبت يل عىل غالفها :
تنمو  التي   ، اخلرافية  الوردة  هذه   .. الصغرية  أديبتي   «

وتتكاثر بدهشة 
و جنون داخل قلبي .. هل تسمى وردة ..؟«

تذُكر..
صمتنا الطويل ، و رجفة يدي اليمنى ،

عني  األحاديث  من  هترب  وهي   ، شفتيك  ورعشة 
وعنك..
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و تتحدث يل عن » ليوناردو دا فينيش .. «
 و حكاية مدرج » الكولوسيوم « القديمة ..؟

وأنت ال تعلم : 
كم قارورة نبيذ تسكبها أحاديثك عىل مسامعي .. ؟!!

تذُكر..
 عندما أخربتك أن هناك ريشة عىل كتف معطفك

 و حاولت أصابعي إزالتها ،
ويف الواقع .. مل يكن هناك يشء أبًدا ..

كنت فقط .. أحاول أن أحتسس أي جزء منك ،
واقع   .. ماحيدث  وأن   .. حقيقة  أنَك  أستوعب  حتى 

يبعثرين..
 يصُعب عىل احلواس جتاهله .. ؟ 

تذُكر ..
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عندما كنت ألبس نظاريت الشمسية 
و أمثل أين أقرأ اجلريدة ،

و أنت تضحك .. 
 كل مافعلته ، ألجل أن ًأسهب يف النظر لنهر عينيك ..

دون أن تنتبه .. ؟

تذُكر ..
حمل املوسيقى .. 

يف اجلهة املقابله لبائعة زهور : األوركيد و الفالمنجو،
عندما كنا نقف أمامه ، و العامل من حولنا مشغول .. 

حيتفل بعيد الفصح ..
و أنا و أنت نحتفل بنبضة احلب األوىل 

عىل عزف » بوتشيني و جوزيبي فريدي «..؟
كنا .. 

َننحت بخطواتنا عىل األرصفة .. قصائد طويلة ،
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مجعنا بطياهتا شتات مرشدين العامل ..
و اخترصنا هبا تاريخ تكوين الفضاء و األرض ..!

تذُكر..
كلمة : »أحبك « .. ؟

كيف كانت تصيبني بالدوار،
 و ختفيني عن عيون اإلنس واجلّان ..؟ !!

كيف كانت تعيدين للحياة ، 
بعد أن كنت ضمن قائمة املوتى الرمزيني ..؟

تذكر ..
كل هذه التفاصيل الصغرية ..؟

طبًعا ال تذكر..!!
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 نرجسية ..

ال أحد قادر عىل بعثرة حيايت ،
و خطف نبض هذا القلب مني أبدًا ..

ال أحد .. ال أحد .
ال أحد .. أحبه .. و أخافه .. و أشتاقه .. و أكرهه

إال ذلك الوجه .. الذي أرهقني سأمه
ومزاجيته امللعونة ..
و أرساره امللغومة..

 و استفاهاماته .. التي ال تنتهي ..

إنه الوجه .. 
الذي عربت قدماي ألجله

ألف قارة .. تفتش فيها عن رائحته ،
وهو يركض برسعة رصاصة .. هربًا مني .
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الوجه .. 
املوبوء بالوحشة ، و غبار املوت ،

و كل األشياء التي مل تكتب بعد ..
ذلك الوجه :

 وجهي .. وجهي أنا ..!!
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ال يشبهك ..
 

صوتك .. يرصخ بوجهي
حماولتي الفاشلة لبرت وجهي عن اجلسد

بكائي .. وأنا أجلدك بسادية عىل الورق ..
أشكيك حلائط البيت

للسور الطويل ..
ألشجار احلي .. التي حفظت بذاكرهتا مالحمك ..

صويت .. وأنا أرصخ :
ال أحبك ..ال أشتاقك .

و قلبي ألجلك .. ينبض و ينتحب .
يداّي .. وهي ترشع أبواب مدينتها

لرجل : عيبه .. أنه ال يشبهك ..
وأنا أحاول أن أمّرر بكأس املاء

ّغصة أمي .. وهي تقول : ال ترتبطي برجل حتبينه ..!!
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ارتبطي برجل .. تستطيعني العيش معه ..
ما يقتلني .. يا أنت :

أين مل أجد من أعيش معه ..
ومل أجد جمنونًا ..
 يستحق أن أقتل 

األرض ألجله .. و أغرق .. و أحب.. !! 
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دودة الفشل ..

عبق ترشين األول
كوخنا الصغري.. املختبئ بني أشجار الساكورا ،

كعكة الشوكال ..
شمعة ميالدي .. اخلامس و العرشين ، 

قصة شعري اجلديدة ..
فصاحتك التي تعيدين للعرص اجلاهيل ، 

جاذبيتك املجنونة ،
رابطة عنقك الزرقاء ، 

عيناك .. وهي تأكل مالحمي ..
من  تفوح   »Carolina Herrera« عطري  رائحة 

معطفك..
رقصة الفالمينجو ..

ضحكاتنا بثاملة ..
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غريتك من املعجبني ..
غضبي من محاقات صديقاتك..

اختالفنا .. 
بني متابعة القنوات الرياضية و اإلخبارية..

 من منا يتحكم بالريموت ..؟

اتفاقنا .. 
يف مشاهدة فيلم »The Notebook« للمرة العرشين ..

مواء قطتي ..
صوت سالحفي .. وهي تبحث عن طريقة للهروب ..

قلقك .. نومك القصري،
ال مبااليت .. نومي الطويل ،

زيارتك لطبيب األسنان ،
متابعتي مواعيد احلمل ..
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احتفالنا .. 
بأول طفل .. يستنسخني و يستنسخك ..

حريتنا يف اختيار اسم مناسب
األنظمة   .. االنسان  حقوق  عن   .. املستقبل  عن  أحادثينا 

االستبدادية ..
عن تاريخ تكوين األرض .. و مستقبل املثقف العريب ..

رحلتنا .. لساحة أسبانيا
بقعة  أعىل  من   ، العامل  ونشتم   ، غضبنا  عن  ُنعرب  ونحن 

هناك..
مقاالتك الساخرة ،
قصائدي القصرية ، 

نضوج الثالثني ..

هدوء األربعني ..
والتبنؤ بام بعد اخلمسني .. 

نظارتك الطبية ،
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وعدسايت الالصقة ..
التفكري يف كتابة سرييت الذاتية ،

و تفكريك يف نرش روايتك األخرية ، 
سؤالك عن النهايات ..

و حديثي عن األبدية .. و أشياء تفوق االستيعاب ..
كل هذه الومضة .. 

تتكون بمخيلتي فقط .. عندما تسألني : 
متى أكون أقرب من نبض قلبك إليِك ..؟

حيايت ..
التي أمتناها معك يا آدم قلبي .. 

ليست فيلاًم هوليوديًا
ُيعرض يف صاالت السينام ، و ينسى بعد عدة أعوام ..

هي .. 
وال   » هوبر  »إدوارد  يرسمها  مل   ، للوحة  ماتكون  أقرب 

»بيكاسو«
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لرواية طويلة ..
 مل يكتبها »ماركيز« و ال »كازانتزاكيس «

هي ذلك اليشء .. 
حرف  أول  كتابة  أو   .. بدايته  رسم  حاولت  كلام  الذي 

منه..
أكلت أصابعي دودة الفشل ..

وتقوقعت يف مقعدي اخلشبي .. أعيد قراءة كتاب : 
» كيف متسك بزمام القوة«

و ًأحيك سرتة لِقطتي .. 
وأحسب الباقي من عمري
وأنا أغني ، مع أم كلثوم : 

عمري ضايع .. حيسبوه إزاي علّيا ..؟
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من أنا ..؟ !

أنا التي متوء كقطة جائعة .. 
عندما ينبثق الضوء من نافذتك ،
متسلاًل ألرصفة احلي الباردة ..

وتدعو اهلل كثرًيا .. عند كل إرشاقة صباح :
 يارب ..

 حولني إىل لوحة عتيقة .. عالقة بحائطه ..
أو شجرة .. قريبة من سور منزله ..

هل تذكرين ..؟ 
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قيامة الفقد ..

لوحة » بيكاسو « العالقة بحائطك ،
كوب قهوتك .. 

أوراقك املبعثرة .. ملشاريع مل تتحقق إىل ااّلن ..
قميصك األزرق ..

 كتب » العقاد « املصفوفة بشكل عشوائي ..
رائحة عطرك .. 

فرشاة أسنانك ..
تفاصيلك الصغرية ، تشاطرين فقدك اآلن ..

راحل أنت يا شقيقي ..
 و أنا أمثل دور األمرية النائمة ..

تعرفني جيًدا .. أكره حلظات الوداع ..
أكره املطارات ،

و أصوات القطارات ..
أكره احلقائب الكبرية ،
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و أنفاس العناق األخري..
أكره احلناجر املغادرة ،

و األيادي التي تلوح .. وداًعا من بعيد ..
أكره مقاعد االنتظار،

و نبضات الساعة .. و قلبي الذي يزأر معها ..
أكره كتب اجلغرافيا ،

وامُلدن .. والقارات امللعونة .. التي تفصلني عنك .
أكره .. 

كلامتك املعتادة .. 
برجفة من خوف وبكاء :

» ابشتاقلك .. انتبهيلك .. حطيك جوا عيونك «
مجيعها دالالت بقيامة الفقد ،

و بأين أبكيك بعنف..
ااّلن ..ااّلن.. !!
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ًقصاص ..

يف غيابك ..
غرقت ألف بلد

ماتوا الشعراء .. وسقطوا الطغاة ..
احرتقت أوراق الصمت 
و قامت أكثر من ثورة ..

يف غيابك ..
غادروين األصدقاء

و تكاثروا األعداء ..
وأنا .. أمترغ برماد غرفة 

ال نوافذ هلا .. وال أبواب .
أمزق تقويم خريف عمري الرابع و العرشين ..

و أنتظرك .. كسجني مظلوم ،
ينتظر قصاصًا جمحفًا 

من عدالة مفقودة ..!! 
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فراغات ..

الفراغات الشاسعة .. يا صديق :
 تومهنا بأشياء ، مل نكن نتخيلها يوًما ما ..
تتحدث لنا عن تفاصيل عجزنا كثرًيا .. 

يف رسمها .. كتابتها .
ترمينا يف كّف .. ُربام .. و ماذا لو ..؟

تصلبنا بقسوة الشك ،
و نعومة اليقني ..

الفراغات .. يا صديق :
روح قابلة أللف تأويل و احتامل ،

قابلة للقسمة عىل صفر.. 
لالغتيال .. للثورة .. للحرب .. 

و حتى الصلح ..
الفراغات ..

أصعب من الكتابة .. أحياًنا
لذلك .. أنا سأحتدث بلغة :................«
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 رجٌل .. تقليدي . 
 

أرجوك .. 
حتدث كام يفعل مجيع البرش..

اكتب بالطريقة ذاهتا .. التي يكتب هبا مجيع الشعراء ..
ابتسم دون أن تتعمد يّف إرباك قلبي .. و سقوط الشمس 

و القمر..
اخلع بعًضا من جنونك املخمور..

ُكن رجاًل عادًيا جًدا
حتى يعود عقيل الراحل من مججمتي إيّل ..

ُكن رجاًل تقليدًيا جًدا
لدقائق معدودة .. فقط ..!! 
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زوبعة غيابك ..

تسألني :
ماذا حيدث يف زوبعة غيابك ..؟

ال يشء حيدث .. 
صدقني .. ال يشء ..

كل ماحيدث :
 أن هذا الليل طويل ،

 والشتاء .. بارد ، ومعطفي .. ضائع ، كأنت ..!
والوحدة .. تأكلني بعنف ،
 وأنا املريضة .. أهذي بك ،

 وافتقد شهيتي للحياة ..
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كل ماحيدث : 
أن احلنني إليك .. قاتل ،

ينترش بداخيل .. كاحلمى اخلبيثة ،
ويركلني بقسوة .. ضمن قائمة املوتى الرمزيني.. !! 
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نوبات صرع ..

لسُت مصابة بداء القطط .. ياطبيبي ،
و ال باحلمى الصفراء ..

و جدائيل .. مل تتساقط من املرض األسود ..
و ال أعاين من نوبات رصع عظيمة ،

و مل يتوقف نبض قلبي من انسداد يف الرشيان ..
هذا الشحوب الذي يرتديني ،

هو طاعون غيابك ..
و رصاخ احلنني .. إليك فقط، .. !! 
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لسُت من األرض ..

أشعر .. 
أين احتسيت إبريق احلياة

 عىل هذه األرض ،
قبل عرشين ألف عام .. أو ربام أكثر..

وأشعر أن هذه الوجوه العابرة
 تنفست معي ..

واقتسمت رغيف اخلبز ،
ودورق املاء .. برفقتي ..

عىل سفح جبل .. مل يكن عىل هذه األرض أبًدا ..
أشعر .. 

أن تارخيي ُنقش عىل صخرة » سيزيفية « صلدة ..
وبطريقة »هوليودية « تصلب عقيل .. 

يعرض اآلن ببطٍء كسول ..
أرض  صاالت  يف  يومض  ..عندما  منه  ذاكريت  تسعل 
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السينام..
أشعر:

 أنني قد كنت يوًما ما .. بعيدة من ُهنا ..
مل أكن عىل هند األرض .. وال أسفل رمحها .. وال يف سقف 

سامئها ..
أشعر: 

أنني ُقتلت .. و دفنت .. 
أفقُت من غيبوبة موت مؤقت ..

ويف وهج ليلة ، يمشط جفنها مطر اجلنون ،
سقطّت عمًدا عىل ضفة الحدود هلا .. وال جغرافية هلا ..

أشعر: 
 أنني قد أتالشى اآلن ..

وال أبايل بالعودة .. ال بعد عرشين ألف عام ..
وال بعد أربعني ألف قيامة ، من ضجيج هذا املنتهى .. 
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جنته احملتلة ..

هذا الصباح .. 
مل حيتس قهوته .. اخلالية من السكر..

 مل يأكل اجلرائد بسخريته املعتادة ..
مل حيدثني عن » فرناندو بيسوا «

وأناشيد الثورة .. وعدد احلروب التي مترغ بغبارها ..

هذه املرة ..
 مل يتجاهل عالمات استفهامي ..

 بذات العبارات : 
 »ال تقلقي« .. »ال ختايف« .. »مامن يشء حيدث هناك«

وسألته .. للمرة فوق األلف : 
ماذا حيدث خلف تلك احلدود ..؟
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 ما رس بكائك .. ولون الشحوب ..؟
صفع األرض بنحيب قاتل .. وبشهقة أخرية ،

 وهو يقول : 
أعداء اهلل .. هناك .. فوق جنته املحتلة ..

وشقيقتي   .. أمي  بجمجمة   ..  » البيسبول   « كرة  يلعبون 
الصغرية .. !! 
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رواييت املفضلة ..

أنا .. مل أبكيك حد املوت ..
ومل أحبك بقدٍر يرميني بني جدران مصحة نفسية ..

مل أتوسد صورك ، وقصائدك ، 
مل يقضمني التفكري بك .. 

مل يرقص قلبي غرية ..عندما تكتبك إحداهن ..
أنا .. 

مل أطرق أبوابك أستجدي حلظة دفء بني ذراعيك ..
وال أكرتث حلضورك ، وغيابك ..

أنا .. 
مل أكتبك عىل عيون النازحني ،

وقمصان الثوار ..
مل أرسمك بتلك الدفاتر املبللة بالشجن ..

كل ماحدث :
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 أنك كنت روايتي املفضلة .. 
التي جتردت مع مرور الربد من دهشتها ..

وسئمُت من قراءهتا .. 
وركلتها إىل الرف السفيل من التجاهل ..

و لن أغضب ، لو انسكبت عليها القهوة ..
أو استخدمتها شقيقتي لعمل طائرة من الورق ..!! 
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توقف هنا .. يا صديقي القارئ

عندما تنتهي من قراءة هذه األحجيات ،
 احرقها ، وانثر رمادها عىل شجرة ما .

 أو تناسها ، وجتاهل رصاخها ..
 وال تعد للنبش هبا مرة أخرى ..

 فالتستغرب ..
 لو تدلت من سقف غرفتك أفعى سامة.. طيبة القلب .. 

حتمل وزر الذاكرة ، و ابتسمت بوجهك ، و أمطرت السامء 
ناًرا ، و فقدت روحك ..

 فقط .. قبل إغالقك هلذا الكتاب ..
 حتسس وجهك ..

 وتأكد أنه الزال موجودًا يف مكانه .. ومل يرحل .. 
فكل يشء عندما تقرأين حيدث .. !! 

وال حتملني الذنب بعد ذلك .. 
فأنا قد حذرتك ..



متت.. 
سهام حممد/الرياض

2011-2010
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