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رسائل:
قنصهم احلزن
اثنا َعش َر غزاالً َ
-1بيت
ْلم ْ
يكن للحزنِ ٌ
فا�ستقب ْلنا ُه بحفاو ٍة في بيو ِتنا
ٍ
من العائلة
كفرد َ
-2في الحديق ِة الخلف ّي ِة
حيثُ ال �ضو َء
أحد هناك
حيثُ ال � َ
�أزها ٌر رقيق ٌة لم ُي�شاهدها �أحد.
-3أحد ُي�صغي ل ُه
المط ُر يهط ُل ،وال � َ
الإ�صغا ُء ..مهن ُة القلبِ الأعمى.
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-4ِاحم ْل حزن ََك بقرنِ غزالٍ
فال زهو َر في ب ّرا ِد الموتى.
-5منحتنا �أ�سما ًء كئيبة
البال ُد التي َ
و�أ ّم ٍ
هات قلقات
مج ُد القاتل
ون�شيد ًا وطن ّي ًا ُي ّ
بعد رب ِع قرنٍ وحرب
َ
�ستمنح توابيتَنا ت�صريحات عبور؟!
هل
ُ
-6يموت
الحب ْ
ح ّتى ُّ
تحت الأر�ض.
ك� ِّأي دود ٍة �صغير ٍة َ
-7الما ُء
يعرف
وحد ُه من ُ
َ
�سبب بكا ِء الزهور
َ
في �شُ ِ
رفات المنازلِ ال�سعيدة.
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-8علي �أبي �أ�سما ًء كثيرة
�أطلقَ َّ
ت�صلح لك ِّل المنا�سبات
�أ�سما ًء
ُ
ن�سي دائم ًا
� اّإل �أنّه َ
كيف ُير�ش ُد ال�سعاد َة
َ
�إلى بي ِتنا.
-9حملت حقا ِئبي ِمراراً ،لم ي ُع ِد الأم ُر ُمخيف ًا �أ ّيتُها البالد.
ُ
 - 10تلك البالد
�أح ُّبها َ
ح ّتى في خرابِها الأخير.
 - 11أ�سى ما
ال ُب َّد من � ً
عالم �أعمى.
ل ُي�ضي َء َ
بيت ال�شاعرِ في ٍ
 - 12�أزها ُر ال�ص ّبا ِر
أحوا�ض ال ُمدنِ
تنمو في � ِ
التي هجرناها..
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املكان ُمضا ٌء بالذكرى
ُ
-1الأ�سى
بيتك في الحلم
أنقا�ض َ
هو �أن تزو َر � َ
وتعو َد من ُه وقد علق الغبا ُر على يديك.
-2ال ِّر ّقة
هي �أن ت�سقي الأزهار الذابلة
في حديق ِة الجيران
ل ّأن زهو َر َ
بيتك ماتت جفاف ًا تحت الق�صف.
-3الم�سافة
جغرافيا قهرٍ
تف�ص ُل مدينتَين بينهما �آالف الأميال
تركت َ
ثيابك على حبلِ الغ�سيل
في الأولى َ
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تمد َ
يدك في الهواء
وفي الثانية ُّ
لتلتقط ثيا َبك من �شرفة الأولى
-4جر�س َ
بيتك القديم
َي ُد َك العالق ُة على ِ
من ُيخبرها:
«المنازل لي�ست لمن رحلوا عنها !»
-5وحد ُه الماء
َ
يعرف �سبب بكاء الزهور
ُ
في �شرفات المنازل ال�سعيدة
تلك التي هجرناها
-6في الطريق �إلى َ
بيتك الجديد
ث ّمة �شار ٌع طويل للحنين
�ستم�شي فيه �أبداً.
-7تلم�س حديد الحافلة القا�سي هنا
�أن َ
المقب�ض الحديدي ِ
هناك
فتنمو نرج�س ٌة على
لباب َ
ِ
بيتك َ
هجرين.
تلك طريق ُة المنازل في الوفاء لأ�صحابها ال ُم ّ
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-8ُ
ت�ستيقظ كل ليلة من منت�صف َ
نومك
َ
مطبخك القديم.
ال�صنبور ما يزا ُل ينق ُّط في مغ�سل ِة
-9الحياة لن تكون بهذا ال�سوء
َ
�ستمنحك بيت ًا جديد ًا
لكن َ
روحك �ستبقى ذئب ًا
ّ
يعوي كل ليلة
أدراج َ
بيتك القديم.
على � ِ
 - 10وراء النافذة القديمة
َ
ت�ساقط المطر
�صور ُت َك تراقب
�شجرة الزان ال ُمب ّللة تبكي
وال �أحد ينتبه لها.
 - 11العتمة
تنمو في المنازل المهجورة
كع�شبِ ني�سان
حيث المكان ُم�ضاء بالذكرى.
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طرود لعناوين خمتلفة
-1لم �أمنح مفاتيح وحدتي ل ٍ
أحد
ُ
يعرف الجميع ذلك
«الع�شب» الذي �سينمو
بمن فيهم
ُ
في قفلِ الباب.
-2نجونا؟!
هل َ
ال �أحد يعرف ،فالحرب ال تزا ُل مقيم ًة هناك في �ألبوم �صور العائلة.
-3الح ّب لم تعد تُر�سل
الطرود البريد ّية لر�سائلِ ُ
وحدها طرود الب�ؤ�س ُ
ت�سقط على ر� ِأ�س هذا العالم.
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-4ِ
بخ�صالت �شعري المتهالكة
ببقايا عظمة الترقوة المنفرطة
بالدهن ال ُم�سال من لحمي
بك ّل الحنان الذي في ا�سمي
�أعانق ك َّل ما غادر ُت ُه.
-5المكان ُم�ضاء بالذكرى
ُ
الذكرى..
كناري ميت.
عتم ٌة تنمو في حنجر ِة ٍّ
-6يم�سخوك
قبل �أن
َ
قبل �أن يطلقوا عليك ا�سم ًا
َ
َ
ويح ّددوا َ
َ
ديانتك،
معتقدك،
طائفتك،
لك
وخرافاتهم
كنت ما ًء مالح ًا
َ
أمك.
يختلط مع دم ِع � َ
-7كنت متجر ًا كبير ًا للأ�شيا ِء
ُ
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وحدها الكراهية
َ
لم ت�شترِ منّي �شيئ ًا.
-8أكبر لي ًال
� ُ
خل�س ًة من الوقت
دون �أن يراني �أحد
أكبر مئة عام
� ُ
الحزن الذي ينمو تحت جلدي ِ�شعر ًا
�أُم ِّر ُر
َ
و�أبقى كما �أنا
�صور َة الغزال ال�صغير بعينِ النّبع.
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َ
ال ُ
امسك
أمحل
-1ال �أحم ُل َ
ا�سمك
على �أوراقي الثبوت ّية
وال يحمل ُه �أطفالي في �سجلاّ تهم المدر�س ّية
ِ
ِ
أكتب فيها
ال�صحف
وال يدخ ُل معي �إلى
والمجالت التي � ُ
ولم يعرف لذّة �أن يكون مع ا�سمي
في مكانٍ واحد.
ير ُّن َ
ا�سمك في �أذني
أيام الطفولة
كح َلقٍ
ذهبي من � ِ
ٍّ
َ
ا�سمك
�شجر ُة (�أركانه) خ�ضراء
ت�شيخ �أبداً.
(�أركانُه) ال ُ
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-2لم � َ
أعرفك
لدي فكر ٌة عن لو ِن َك ال ُمح ّبب
لي�س َّ
َ
المف�ضل َ
لديك
ا�سم المغنّي
ّ
ِ
ُحب
نو ِع الزهور التي ت ّ
َ
يدفعك للبكاء
ال�سبب الذي
ورغم ذلك ،في هذا العماء الكلّي َ
عنك
ِ
�أ�ستطي ُع �أن �أُ�شي َر � َ
المليارات على هذه الأر�ض
إليك من بين
لم�سني ولم�ست ُه
فَـ ..قل ُب َك َ
يم�سح الدمع من عينِ �أمي
حينما كان ُ
وهي ته ُّز (مهدي النُّحا�سي) حزين ًة ووحيدة
في بيتنا القديم في (كوباني)
كيف ال �أ�ستد ُّل َ
عليك
َ
ِ
كيف ال � ُ
(هدهدات) �أ ّمي الحزينة
أعرف الأغنية الرقيقة التي رافقَت
المغربي البعيد.
من حدو ِد الريف
ّ
-3إليك
أ�صل � َ
ل َ
ولدت الحرب الطويلة في بالدي
هربت ٍ
جريح ومهجو ٍر
بقلب ٍ
ُ
من ك ّل ما �أحبب ُت ُه هناك
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ع�شب الألف ِة للمدنِ الغريبة
أتو�س َد َ
ل ّ
التي تنتمي �إليها
هجرت �أمي
ُ
قطعت �سبع دولٍ
ُ
ملح الأج�ساد التي �أحبب ُتها عن جلدي
ُ
ق�شرت َ
فطمت فمي عن حليب �أمي والحنين
ُ
أ�ضعت �صورة �أبي في البحر
� ُ
لوحت ِ
للموت مرار ًا
ُ
بجبهتي التي حرقتها �شم�س اللجوء
فقط لأ�صلَ � َ
إليك
لأ َ
عانقك م ّر ًة واحدة
ِ
الحرب
به�شا�ش ِة الناجين من
�أنا التي لم � َ
أعرفك �أبداً.
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ونك مهزوماً
حي ّب َ

الذين يح ُّب َ
ونك
يح ّب َ
ونك مهزوم ًا ومنك�سر ًا
كموج ِة ٍ
بحر
ارم لهم ك ّل �شيء
ِ
�أ�صاب َع َك
ا�سمك ال ُمبتهج
َ
�صوتك
الحنان في
َ
َ
بيتك
مفاتيح َ
َ
َ
وجهك
ال�شام َة ال�صغيرة التي ُت�ضيء
الطريقة التي ت�ضحك بها
ك�سمندلِ بحر
َ
وحدتك
رافق
النجم َة التي ُت ُ
َ
ف�ض ِة العرو�س
رنين ّ
لغتك التي لها ُ
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الغفران الذي في قلبك
َ
َ
لنف�سك �شيئ ًا
ال تُبقِ
ِ
جاه ْد كك ّل الأنبياء لتخ�سر
ونك
لتربح الذين يح ّب َ
خ�س ْر َ
ِا َ
لفرح ق�صير
ك ُْن ندم ًا طوي ًال ٍ
كن بيت ًا بال نوافذ
ملح ال تدخلها ال�شم�س
كن مغار َة ٍ
حب ل�شاعرٍ ميت
كن َ
بريد ٍّ
ونك
الذين يح ّب َ
يح ّبونك مهزوم ًا ومنك�سر ًا
لذا ا�سق ُْط
يو�سف في بئر
ا�سقط مع َ
َ
ينقذوك
ت�سمح لل�س َّيارة �أن
ال ْ
ببحة حزنِ عجوزٍ الجئة
ا�سقط َّ
ا�سقط في نحا�س الخيميائ ّيين
وال تتح ّول �إلى ذَ ٍ
هب
ا�سقط ببكا ِء َّ
قط ٍة �سوداء
فقدت عينيها
َ
جدران لها
ا�سقط في الوحد ِة التي ال
َ
ا�سقط في الي� ِأ�س الذي ل ُه نافذة على المقبرة
ا�سقط ك ّلما ارتف ْعت
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و�إ ّياك �أن تف ّكر كغيم ٍة
بجناحي طائر �سيمرغ في الأعالي
َ
ونك
فالذين يح ّب َ
كجناح طائر في الم�صيدة
ونك
يح ّب َ
ِ
مهزوم ًا ومنك�سراً..
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اجلنود طرائد ال تنام
يخو�ضون الحروب
الجنود الذين
َ
لم�ست �أ�صاب ُعهم ِ
الخ�شنة
هل ْ
ر ّق َة �أيدي �أطفالهم؟
هل عرفوا الحنان يوم ًا؟
الجنود
يخو�ضون الحروب
الذين
َ
هل ولدوا �أطفا ًال �صغار ًا
ٍ
ٍ
و�ضحكات رهيفة؟!
بب�شرات ناعمة
هل ح ّممتهم �أمهاتهم
بالماء ال�ساخن و�صابون الغار
وم�شّ طت �شعورهم مبت�سمة؟!
هل لعبوا مع �آبائهم
لعبة الحرب والجندي الذي يدافع عن بالده؟
22

هل قفزوا في �أح�ضانهم
ٍ
كجراء �صغيرة وبريئة
وناموا من التعبِ ؟
الجنود
يحملون البنادق
الذين
َ
الجنود الذين ي�ضغطون
على �أزرار الطائرة
لترمي البراميل على الأحياء ال�سكنية
والحدائق والم�شافي؟!!
الجنود
يق�صفون ليل نهار رافعين �شارة
الذين
َ
الن�صر
بعد ك ّل مجزرة
هل �شاهدوا يوم ًا
رمزي لتلك القرى؟!
الغروب ال ُق ّ
هل كانوا مراهقين و�شباب ًا
م�شَ وا في �شوارع تلك المدن
وغازلوا �صديقاتهم في �أز ّقتها ال�ض ّيقة
مختل�سين قبل ًة �صغيرة؟!
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�ألم ينتظروا حبيباتهم �أمام
�أبواب المدار�س والحدائق
حاملين بيدهم ورد ًة حمراء
حب؟!
ور�سال َة ّ
الجنود
دون:
الذين ير ّد َ
الموت ..الموت ..الموت للأعداء!
العد ّو الذي كان �صديقَ الأم�س
�صديق العمل
�صديق الطفولة
�صديق الدرا�سة
العدو ..بنت الجيران الجميلة
العدو من بكيت معه م ّرة من القهر
المدر�سي؟
ونمت على كتف ِه في البا�ص
َ
ّ
الجنود
الذين يخو�ضون الحروب
بال ذاكرة
هل �سيكبرون يوم ًا
ي�صبحون عجائز وحيدين
َ
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ُ
ت�سقط منهم دمع ٌة كبيرة
ت ُْد َعى
النَّدم؟!
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ُب
أل ّن َك معي أ ّيها احل ّ
�أ�شياء رهيبة
لن �أكترثَ �إن حدثت معي
�أن �أكون مولود ًة في �إحدى الجزر الإفريقية
في القرن الثامن ع�شر
زنج ّي ًة �سوداء
برد َفينِ يلمعانِ تحت �شم�س �إفريقيا
ب ِع ٍ
ف�ض ّي ٍة حول عنقي ومع�صمي
قد و�أ�ساو َر ّ
...
باكر ًا �أ�ستيقظ
قبل �أن تم َّد ال�شم�س الحارقة ر�أ�سها من الأفق
أجلب الماء بدل ٍو فوق ر�أ�سي
� ُ
بقدمين حافيتين
�أ�سوقُ قطعان الأغنام �إلى الب ِّر ّي ِة َ
فيما �أغني ٌة �إفريقية قديمة عن الغيم الأبي�ض تدو ُر في فمي
بحار ٌة �أمريكيون
ي�سمعني ّ
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يخطفونني و�أغنيتي الإفريقية من ال�ساحل الغربي
يق ّيدونني بال�سال�سل الحديدية
ي�سوقونني كحيوانٍ ذليل
ُيخفونني في قبو ال�سفينة المظلم
�أق�ضي �شهور ًا طويلة في البحر
ت�أك ُل الجرذان الجائعة �أظافري
والقليل من لحمي الأ�سود ال ُم ّر
َ
�أُبا ُع في �سوق النخا�سة
لأحد المزارعين الأمريكيين الأغنياء
�أعم ُل ن�صف اليوم في مزارع ق�صب ال�سكر
قدم ّي الح ّرتين
تت�ش ّر ُب م�سامات َ
الوحلَ والطين الأمريكي المم ّرغ بدماء الهنود الحمر
أخدم �أعدائي حتى �آخر الليل بِ�صمت
� ُ
ككوب ٍ
�أتق ّب ُل الإهانات وال�شتائم و�أبتلعها ِ
حليب طازج
ِ
للهروب والعودة �إلى �شم�س �إفريقيا
أحيك �س ّر ًا المكائد
� ُ
م�س ُك و�أج َل ُد ع�شرين جلد ًة من ِ
جلد الخرتيت القا�سي
ف�أُ َ
تُكوى ذراعي بالحديد الحامي
ا�ستغرقت فترة طويلة في مراقبة �إوزّات النهر
لأنّني
ُ
�أثناء غ�سل ثياب مالكي
�أ�شاه ُد �أبناء جلدتي ُي�شنَقون
ق�ش على الأ�شجار
وتعلّق جثثهم كفزاعات ٍّ
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�أبكي لي ًال
ُ
أ�ستيقظ بابت�سام ٍة حا ّرة ك�شم�س �إفريقيا
و�
غير مكترث ٍة بك ّل الأ�شياء الرهيبة التي حدثت معي
الح ّب!
فقط لأن َّك معي �أ ُّيها ُ
فقط
الح ّب!
لأن َّك معي �أ ُّيها ُ
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شرون رجالً
يحُ ُّبين ِع َ
لي َوج ُه
امر�أ ٍة ُمزارع ٍة بحقولِ القطن
في �إثيوبيا بالقرنِ التا�س َع ع�ش َر
ال ابت�سامة غام�ض ًة كموناليزا
َرت�سم على ِ
�شفاهي
ت ُ
ٍ
ب�صوت دافئ
ال �أُغنّي
كـ الرا فابيان وهي ت�صرخُ :
«!»Je Suis Malade
ال �أُجي ُد الطبخَ  ..وال الحياك َة
ع�شرين �صحن ًا
مكن �أن �أك�س َر
َ
و ُي ُ
وبالد ًا من الع�شّ اقِ بلحظ ِة ٍ
غ�ضب
ال �أُجي ُد الإغوا َء مثلَ نيكول كيدمان
و..
ع�شرون رجالً.
ُيح ّبني
َ
29

ال �أ�صف ُع رجالَ البولي�س
ِ
ي�ضعون الغ ِ
�سيارات �أ�صدقائي
َرامات على
حينما
َ
ال �أ�سم ُع المو�سيقا ال�صاخب َة والمثيرة
ال �أحم ُل في حقيب ِة يدي علب َة �سجائر
ويمكن �أن �أقتلَ �أحد ًا ال �أعر ُف ُه
ُ
رف�ض �إعطائي �سيجار ًة حينما ا�شتهي ُتها
لأ ّن ُه َ
طعم الفودكا والبراندي
ال �أم ّي ُز َ
بين ِ
ال �أم�شي في ال�شوار ِع حامل ًة قطّ تي
ك�صبايا الطبق ِة المخمل ّية
وتتح ّو ُل ل ْكنتي الهادئة
ال�سمك
�إلى لكن ِة امر�أ ٍة تبي ُع
َ
�شعبي من �أحيا ِء ا�ستنبول
حي ٍّ
في ٍّ
ُ
أ�ستيقظ باكر ًا
حينما �
و..
ع�شرون رجالً.
ُيح ُّبني
َ
ال �أقو ُد �سيار َة فولك�س فاغن
ٍ
ل�ساعات طويلة
ويمكن �أن �أم�شي
ُ
دون �أن �أكترث
وتده�سني �سيار ٌة َ
َ
ال �أجر�ؤُ على قولِ ُج ٍ
مل �إباح ّي ٍة في �إذنِ �أحد
ال �أ�ض ُع و�شم ًا على �س ّرتي
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ال �أق ّل ُد مارلين مونرو
لدي م�ؤخّ ر ُة كيم كاردا�شيان
ولي�س ّ
َ
أمام �أحد
ال �أ�سر ُد �شعر ًا �أو نثر ًا � َ
و..
ع�شرون رجالً.
ُيح ُّبني
َ
ال �أ�سه ُر في النوادي الليل ّي ِة
كعنقو ِد ٍ
عنب غا ٍو
لدي �شفتانِ مكتنزتان
لي�س ّ
َ
ف�ساتين ق�صيرة
لدي
ُ
لي�س ّ
َ
لدي � ٌأب
لي�س ّ
َ
لدي مدين ٌة �أت ُ
ّكئ على كت ِفها
لي�س ّ
َ
قلب �أي�ض ًا
لي�س ّ
لدي ٌ
َ
حب �أحد ًا
وال �أُ ُّ
و..
ع�شرون رجالً..
يح ُّبني
َ
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ملوت سهل
ُحقن ُة بوتاسيوم ٍ
أت�ص ِّد ُق الحياة
� َ
الموت �سه ٌل هكذا
� ّأن َ
كتكرا ِر الحقة ( )je t'aimeفي �أغني ٍة فرن�س ّية
ح�ص ِة الريا�ضيات بجامع ِة هارفارد
كعد ال ِ
ِّ
أرقام من � 1إلى  10في ّ
ٍ
م�شم�س
يوم
كالتن ُّز ِه ُ�صحبة حيوانا ِتنا البريئ ِة في ٍ
ُحقن ُة بوتا�سيوم �صغير ٌة بالوريد
القلب كعجل ٍة �صدئ ٍة بهدوء
ُ
ويتوقف ُ
بال �آالم
بال ٍ
�شرا�شف �أ�س ّرتنا
دماء ُتل ّو ُث
َ
ٍ
رافق
بال
ح�شرجات كتلك التي ُت ُ
ِ
َ
ال�سيرِ وح ّز ال�شريانِ
ال�سقوط من الطابقِ العا�شر
بالم�شرط �أو
حوادثَ َّ
الموت �سه ٌل هكذا مع ُحقنة بوتا�سيوم بالوريد
ُ
كنت ق�صيد ًة بمخ ّيل ِة �شاعر
ُتغاد ُر خفيف ًا كما لو َ
ال تعو ُد الحيا ُة عبئ ًا
وال يعو ُد َ
ذهنك يف ّك ُر في الكثيرِ من الأمور.
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َ
ليقلقك �أم ُر العا�صف ِة الثلج ّية
لن يعو َد
وال المدف�أ ُة التي لم تتع ّلم كيف ُتلقمها بالحطب
وال الفو�ضى العارم ُة في ِ
مطبخ َك
عتاب الأ�صدقا ِء ور�سائلهم ال ُمنتظرة في الإنبوك�س
وال ُ
ينام ك ّل ليل ٍة على ركب ِتك
وال ح ّتى ُ
الح ّب الذي ُ
َ
وحدتك
يلم�س
ويغاد ُر َ
دون �أن َ
عليك
لن تعو َد لتفك َر بقلقِ �أ ّم َك َ
وال بالحنينِ �إلى َ
تلك المدنِ
التي تركتَها َ
و�سط الحرب
والأه ُّم � َّأن حقن َة البوتا�سيوم هذ ِه
رخي�ص ٌة
رخي�ص ٌة ج ّد ًا كعاهرة
وت�ستطي ُع الح�صولَ عليها من � ِ
أقرب �صيدلية
ُقيم في ِه
الحي الذي ت ُ
في ّ
الموت �سه ٌل هكذا
ُ
يكون بالأمرِ ال�صعب
�ص ّدقني لن َ
تتوقف الحياة
فج�أ ًة ُ
الحيا ُة الكبير ُة
الحيا ُة القا�سي ُة
الحيا ُة الحا ّدة
الحيا ُة التي ت�شب ُه معدن ًا رديئ ًا يتج ّو ُل في َ
دمك
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الع�شبي الأخ�ض ُر للخيولِ البر ّية
د ُم َك ال�سه ُل
ُّ
أنت..
و� َ
أنت..
� َ
بري لم يرو�ض 
ح�صا ٌن ٌّ
للرك�ض في البراري الآمنة
ِ
ح�صا ٌن يتوقُ
تلك البراري التي لم ت�شاهد لها مثي ًال
َ
حياتك ال�سابقة..
في

34

ميوت ا ُ
ال ُ
ككلب عجوز
حل ّب ٍ
ع�شت طوي ًال
يهم ما �إن ُ
لن َّ
ك ُمع ّمرة يابانية لـ  117عام ًا
مت الآن �صب ّي ًة �شاعر ًة في الـ 29
�أو ُّ
فمن يكترث للأعوام الغب ّية
الحب بقلبي ٍ
ككلب عجوز؟
ما دام �س َي ُ
موت ُ
كالهما حيا ٌة متعفّنة:
الموت ٍ
بهدوء على ٍ
�سرير نظيف
بعمرِ ال�سبعين وحولي الأبناء والأحفاد
متفجر
والموت تحت �أنقا�ض منزلٍ �سقط عليه برمي ٌل ّ
فمن َي ْعب�أ لإك�س�سوارات الموت
الحب بقلبي ٍ
ككلب عجوز؟
ما دام �س َي ُ
موت ُ
تمرينان �شا ّقان لل�شيخوخة
�أن �أنجب ثالثة �أطفال
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أبني بيت ًا
و� َ
�أ�شرب مع الجيران في حديقتهم
قهوة ال�صباح
أوى للعجزة
�أو �أكون عجوز ًا وحيدة في م� ً
ولكن من �سيكترث لك ّل هذه الم�شقّة
الحب بقلبي ٍ
ككلب عجوز؟
ما دام �س َي ُ
موت ُ
الجوهري
لي�س بالأمر
ّ
الف�ضة
�أن ُير�شّ ح ا�سمي ك�شاعر ٍة تكتب ال�شِّ عر بلغ ِة ّ
�أو تُن�سى ق�صائدي ك�أ ّية �سجلاّ ت مه َملة في دائرة حكوم ّية
ُ�صنّفت تحت بند التلف ّيات
الحب بقلبي ٍ
ككلب عجوز.
ما دام �س َي ُ
موت ُ
كم�شاهد ِة �إعالنٍ
طرقي عابر
ّ
إعالن الرجال ح َّبهم لي
�سيكون � ُ
كما لو �أنني �أقود �سيارتي على �أوتو�ستراد مزدحم
فيم ّر غزلهم �أمامي دون �أثر
الحب بقلبي ٍ
ككلب عجوز.
ما دام �س َي ُ
موت ُ
�أ ّما �أن �أقفزَ فرح ًا كجر ٍو �صغير
ب�سماع َط ْرقِ َيديك على جر�س منزلي
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فهو فقط ما يجع ُل
يموت بقلبي ٍ
ككلب عجوز
الحب ال ُ
ّ
بل يبقى غزا ًال طليق ًا
حتى ت�صدم ُه �شاحن ٌة ما
وهو يعبر �أوتو�ستراد ًا خالي ًا
يدعى الن�سيان..
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باحلب
قليب املُ ّت ِسخ ّ
لم �أح ُلم بحيا ٍة طويلة
وع�شرون عام ًا
يكفيني ت�سع ٌة
َ
�سخ ّ
كمنظ ِف مداخن
ب ُِ�صحب ِة قلبِي ال ُم ّت ِ
في (ميالنو)
ي�صلح لطال ِء المنازلِ التي اهتر�أَ دهانُها
قلبِي الذي
ُ
ج�س ِ
مات الرعبِ
ور ّبما
ُ
ي�صلح لحفرِ ُم ّ
من ثمر ِة القر ِع في ِ
عيد الهالوين
في (�إيرلندا) الدامية
ي�صلح لو�ض ِع فوار ِغ علب البيرة في حاوي ٍة بنهاي ِة ال�شارع
وقد
ُ
ِ
الحرب
أنقا�ض مدين ٍة خارج ٍة من
ور ّبما
ي�صلح للتن ّز ِه ب�صحبة � ِ
ُ
قدمي
�أو عا�شقٍ يم�شي قل ُبه َ
تحت َّ
قلبي ال ُمتم ّر ُغ بوحلِ ال�شِّ عر
ِ
الخ�سارات الم�صفوف ِة ك َب ٍ
ي�ض مل ّونٍ للزينة
بوحلِ
�سخ هذا
قلبي ال ُم ّت ُ
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ال يكفيني لحيا ٍة طويلة
ولدت من � ٍّأم �أمريك ّية
ولو �أنّني ُ
و� ٍأب مهاجرٍ من (اليونان)
مت كيف �أنطقُ
لكنت تع ّل ُ
ُ
بلكن ٍة يونان ّية �سليمة
كلمة «�أح ّب َك»
«»σ ‘αγαπώ
قلب �صال ٌح لحيا ٍة طويلة
ولكان لي ٌ
قلب كزهر ِة � ٍآ�س تتف ّت ُح في �أ ّيا َر ك ّل عام
ٌ
في �إحدى حدائقِ اليونان
لر ّبما كانت قامتي �أطول
ِ
الكعوب العالية
ولم �أُ�ضط ّر الرتدا ِء
تخ�ص الحرب
وحتم ًا لم تكن لي ذاكر ٌة ُّ
التع�س الذي يرمي
ولم �أكن بهذا
المزاج ِ
ِ
النا�س ِبمنف�ض ِة �سجائ َر
َ
الح ّب.
حينما يتو ّق ُف عن ُ
لم �أحلُم بحيا ٍة طويلة
�سخ هذا
ب�صحبة قلبي الم ّت ِ
ي�شفق على رجلٍ ي�ستذك ُر ما�ضيه
قلبي الذي ُ
يعطي ِه مندي ًال من حقيبتي الحمراء
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يجف ُّف الدم َع من عينيه
وحينما ال يتوق ُّف عن النواح
تراب ال�شار ِع عليه
يهي ُل َ
أمام ٍ
كلب ُمت�ش ّر ٍد
ويتر ُك ُه فاغر ًا فم ُه � َ
ال يفق ُه بالحزنِ والبكاء
قلبي الذي بكى م ّر ًة
الحليب الذي ق ّد َمت ُه لي ج ّدتي كان �ساخن ًا
ل َّأن
َ
وبكى مرة �أخرى لأنني لم �أعرف �أبد ًا
الحب حينما ينتهي.
�أين ُ
يذهب ُّ
لم �أحلم بحيا ٍة طويلة
وع�شرون عام ًا
يكفيني ت�سع ٌة
َ
أمام ِ
جامع �ضخم
باب ٍ
ب�صحبة قلبي الم ّت ِ
ك�سجاد ٍة ممدود ٍة � َ
�سخ ّ
قلبي المتّ�سخُ
الذي �سيتح ّو ُل �إلى ٍ
َ
بقدميك
تراب �ستم�شي علي ِه
و�ست�ستن�شق رائحتي ُممتزج ًة بالتراب
يوم ماطرٍ ،
ُ
في ٍ
وتقو ُل� :آ ٍه! طويل ًة كنهرِ الأمازون
كان يعب ُر رئتي
فيما الهوا ُء الذي َ
كعازف (�ساك�سفون) في ِ
ِ
رئات الرجالِ الغرباء
يتج ّو ُل
ا�سم �أ ّمي
الذين ال يعرفون َ
وال يفهمون لماذا � ّ
أحطم حياتي
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كج ّر ِة فخّ ا ٍر قديمة
الرجا ُل الغربا ُء الذين
ترك�ض الخيو ُل البر ّية
ال
يعرفون لماذا ُ
َ
ِ
الح ّرة
في
م�ساحات ج�سدي ُ
يدركون �أبد ًا
وال
َ
الع�شب �أخ�ض َر
كيف يبقى
ُ
في ِ
�سخ هذا
خريف قلبي الم ّت ِ
لم �أحلم بحيا ٍة طويلة
وع�شرون عام ًا
تكفيني ت�سع ٌة
َ
بالحب
ب�صحب ِة قلبي الم ّت�سخ
ّ
قلبي ال�صالح لو�ضعه ٍ
أقدام
كع�شب َ
تحت � ِ
ٍ
مليارات من الب�شر
�سبعة
دون �أن ي�أب َه ب�أوجا ِع الب�شر ّي ِة
َ
�إنّما يم�ضي ُم�ستغرق ًا
في الإ�صغا ِء لمقطوعة «»Carmina Burana
ويحل ُُم
بعالم �سعيد..
ٍ
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قبل الثالثني بقليل..

ق ّبلين!

كامر�أ ٍة �س ّيئة
مالمح لها
ال
َ
ٍ
ر�صيف مزدحم في (برلين)
ج�سدها على
تبيع َ
حفرت حفر ًة �صغيرة
ُ
تحت �شجرة زانٍ خ�ضرا َء في منتزه
(فور�ستنفالدي)
أدفن فيها ثالثين عام ًا
حفر ًة ت ّت�س ُع ل َ
من ٍ
بلد خراب ٍ
وثياب قديمة
و�أحذي ٍة في خزائن منزلي المتع ّددة
وق�صائد ميتة
َ
والكثير من الع�شّ اق البائ�سين.
قبل الثالثين بقليل
طم ْر ُت التراب ج ّيد ًا بحنانٍ بالغ
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فعلت بتراب قبر �أبي
كما ُ
في (�أغ�سط�س)
ٍ
بلد �آخر
«الموتى ال يعودون»
هم�ست ب�أذن �شجرة الزان
ُ
وو�ضعت �أحمر ال�شفاه على فمي الجاف
حب ق�صيرة:
�أر�سلت ر�سالة ٍّ
«ه ّيا تعال
المزيد من القبالت بانتظارك
قبل �أن تذوي الحديقة»!
هو و�أنا
نعرف ج ّيد ًا � ّأن الحديقة التي تف ّتحت هذا ال�صباح
ال تعرف �شيئ ًا عن المدن التي �أذاقت
لقدم ّي ال�صغيرتين
الع َرق المالح َ
وال خبرة لها بالحرب التي طحنت ُمدني الأولى
الحديقة التي تف ّتحت هذا ال�صباح تبت�سم
لتجاعيد لم تظهر بع ُد على وجهي
َ
«الحب �سيرو ٌم م�ضا ٌّد لل�شيخوخة».
وال تعرف � ّأن
ّ
قبل الثالثين بقليل
كامر�أ ٍة �س ّيئة تبيع ما�ضيها بمئة يورو ل�س ّكير
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مجان ًا
�أبيع تلك الأعوام ّ
لحر�س الحدود في الدول التي قط ْعتُها هرب ًا من ٍ
حرب لم �أُ ِر ْدها
لرجال ال�ضرائب في (�ألمانيا الر�أ�سمالية)
التي �أقيم فيها
للنازيين الجدد وهم يهتفون:
«ال نريد الجئين»!
الكردي المل ّون
للرجال الذين تعلّقوا بقفطاني
ّ
ك�أزهار توليب لحظ َة الوداع
ف�أر�سلتُهم للجحيم مبت�سمين
بعد �أن دفنت زهورهم
ر�سائلهم
�أ�سماءهم
بحة �أ�صواتهم
ّ
وجراحهم
تحت �شجر ٍة خ�ضرا َء �أخرى.
قبل الثالثين بقليل
�أ�ضحك لق�سو ٍة م ّرت بها حياتي و�أر ّدد:
امر�أ ٌة عا�شقة �أنا
امر�أ ٌة ال ت�شيخ
الحب عن عنقها
امر�أة ال تخفي �آثار ّ
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ُ�س ّرتها
نهديها
وال تندم يوم ًا على لدغة الأفعى بين �ساقيها
امر�أ ٌة �س ّيئة
ت�شتم العالم بمنت�صف ك�أ�س الـ(فودكا)
تهاجم النظام الحاكم في بلدها
أمني يبعد �أمتار ًا قليلة
فيما ُّ
تحب جندي ًا على حاجز � ٍّ
عن مدخل منزلها
امر�أ ٌة �س ّيئة
تبت�سم للرجال الغرباء بال �سبب
فقط ل ّأن �أحد ًا ما قال لها ذات م ّرة:
الرب فال تبخلي بها»!
«ابت�سامتك �صنيعة ّ
امر�أ ٌة تبت�سم لالجئين �أفارقة
لباعة الماركيت
لكلب جارها الألماني
لن�شرة الأخبار الدامية
لزهرة غريبة تحت �شجرة الزان الخ�ضراء
وتر ّدد بلكن ٍة �ألمانية ركيكة على ك ّل غزل:
«»Danke schon
امر�أ ٌة �س ّيئة ج ّد ًا
لكنّها حين تحت�ضن رج ًال تح ّبه بين ذراعيها
يقيم الغيم منازله في �أح�ضانها.
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قبل الثالثين بقليل
ع ّر ْي ُت ج�سدي �أمام مر�أى ال�شعر
و�أ�شّ رت له:
هنا ندوبي القديمة
هنا �أثر الح�صبة على ظهري
�أثر الحجر ال�صغير على ركبتي
حب طازجة على عنقي
�أثر قبلة ٍّ
و�أث ُر الوحدة في ق�صيدتي.
قبل الثالثين بقليل
�أتعلّم ركوب الد ّراجة الهوائية
�أتعلّم المزيد من الجمل البذيئة
وال �أن�سى تعلّم ر�سم غيم ٍة في مخ ّيلة القارئ
وال �أكترث �إذا قيلَ ٍ
بهم�س:
«ما �أق�ساها من امر�أة!»
لأنّني �أبي ُع ثالثين عام ًا م�ضت بما فيها
أهتف بال�شعر:
فقط ل َ
«ق ّبلني!
ق ّبلني!
ق ّبلني قبل الثالثين بقليل!»..
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قصائ ُد تط ُري باجتا ِه اجلنوب
لي�س لي ي ُد ٍ
ر�سول
َ
أه�ش بها على �أفاعي الذكريات
ل َّ
لغيم بعيد
ّ
فتتبخر ٍ
أنام
َ
كيو�سف مطمئ ّن َة البالِ
و� ُ
من غد ِر الإخو ِة ال ُمحكم
علي ا�سم
�أطلقوا َّ
«وداد نبي»
ولم �آخذ من ا�سمي
�سوى ِ
كذب النب ّو ِة
الذي ح ّولني من نطف ٍة في ظهرِ �أبي
�إلى غزال ٍة �صغيرة
يديك
بين َ
تحبو َ
...
َ
يداك
47

ن ّقال ُة موتى
�ست�أتي مت�أخّ ر ًة �إلى جنازتي.
أر�ض
لي�س لي � ٌ
َ
دفن فيها
لأُ َ
غريب
كما ُيدف َُن ِق ٌّط ٌ
ُق ِتلَ بر�صا�ص ِة ُح ٍّب طائ�شة
تركت �أر�ضي وبيتي
ُ
وحمول َة القلبِ الثقيلة
في مكانٍ بعيد
الحروب
تتقاذف ُه
ُ
ال�سالح والحاكمون ب�أمرِ ال ّر ّب
و�أمرا ُء
ِ
...
ال ّر ُّب الذي لم ينتبه يوم ًا
لما ينب ُع من عين َّي
ويغ�س ُل
حجار َة قبر �أبي ك َّل ليلة.
لي�س لي �أ�ساطي ُر
َ
لأ�سر َدها على م�سم ِع التاريخ
فيغف َر لي
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ِّلت من ُه
غدري بالطينِ الذي �شُ ك ُ
لي ب�ض ُع �صو ٍر
�أخافُ عليها من هواء رئتي
�شهقت حنين ًا
�إذ كلما
ُ
طارت �أ�سراب ًا
�أ�سراب ًا
باتّجاه الجنوب..
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طر ٌد بريد ٌّي ُمستعجل
رائحت َُك
تحت ُّل منزلي وحديق َة الجيران
ت�سقي معي زهو َر ال�شُّ رفة
ت�ضع معي الطّ عام للقطّ ة
ال�صحون
تغ�س ُل معي
َ
وترافقني للت�س ّوقِ من (الميني ماركت)
تنبح ٍ
ٍ
مخل�ص
ككلب
ُ
راقب
على عيونِ الرجل الذي ُي ُ
فتح َة قمي�صي
ِ
مالءات �سريري النظيفة
ُتك�شّ ُر منزعج ًة من
وتنام معي ك َّل ليل ٍة
ُ
تو�سد ًة ج�سدي البارد
ُم ّ
كج ّث ٍة في مقبر ٍة جماع ّية.
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ال�سعاد ُة َ
تحتج �إلى معجزات
معك لم ْ
حزيران ماط ٌر
ُ
خفيف على الباب
طر ٌق
ٌ
و�سقوطٌ مد ٍّو
لطائ َرين �أزر َقين
من �سما ِء ال�شهوة
�إلى � ِ
الروائح ال�صلبة
أر�ض
ِ
حيث ال ُقبل ُة
ُ
بريدي ُم�ستعجل
طر ٌد
ٌّ
بين رئتين تتبادالن
َ
�سيروم الأوك�سجين
َ
في غرف ِة العناي ِة ال ُم�ش ّددة.
َ
با�سمك
اختب� ُأت
حينما بحثَ عنّي القتَلة
ليقن�صوا
الحر ّي َة من �شفا ِه ق�صيدتي
كان ا�س ُم َك
أمام � ِ
دججة
�سياج ًا �شائك ًا � َ
أقدامهم ال ُم ّ
بالبارود.
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حب
الأغني ُة التي ُت ُّ
ابت�سام ُت َك في المطار
كتبت عليها م ّرة:
ق�صا�ص ُة الورق ِة التي َ
« 1»Ez û Tuورميتها في فوهة المدف�أة
همهما ُتك غير الم�سموعة
كلها تعوي الآن
تعوي ٍ
ككلب �ضا ٍّل ومخل�ص
وال تج ُد طريقَ العود ِة �إلى المنزل
المنز ُل (قلبي) (قل ُب َك)
وما بينهما الهاوية.
ِ
بالبريد الم�ضمونِ �أُر�س ُل � َ
إليك
رائحتي
�أقراطي
خاتم زواجي
َ
طال َء �أظافري
نوب َة ال ِألم في ِك ْليتي
قمي�صي الأزرق
أبي�ض ّ
يحط ك ّل ليل ٍة
وطائر ًا � َ
على ُ�س ّرتي
وال ينام..
 -1عبارة باللغة الكردية تعني «�أنا و�أنت».
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لطائر يف البعيد
ٍ
حينما ال يعو ُد لي ما �أفعل ُه
تده�سني ال�شاحنة الكبيرة
حينما ال ُ
حينما تنتهي القهوة من مطبخي
وال �أج ُد �سيجارة واحدة �أدخّ نها
الح ّب �أو التن ّزه في الحديقة
حينما ال تنتابني رغبة في ُ
والإ�صغاء لأغاني (ليونارد كوهين)
ؤ�سهن بوجهي
حينما تنتهي �صديقاتي من �إفرا ِغ
خيباتهن وب� ّ
ّ
ٍ
أكتب ِ�شعر ًا
حينئذ � ُ
�أو نثر ًا طوي ًال
أكتب عن ٍ
الحب بكعبِ حذائهن العالي
� ُ
ن�ساء يق ُتلن ّ
عن ُح ٍّب يقت ُل الن�ساء حينما ي�أتي مت�أخر ًا وينام معهن
تهن بين عناق �أزواجهن
على �أ�س ّر ّ
ٍ
�شهوات تبقى حبي�سة � ٍ
أج�ساد هرمة
عن
عن � ٍ
للح ّب مختبئة تحت �أوراق التين الخ�ضراء
أج�ساد فتية �صالحة ُ
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عن ٍ
قبل ُ�سرقت من �شفا ِه عا�شقين
عن �شفا ٍه رديئة �سرقت القُبل
عن امر�أة تخون زوجها
عن زوج يخون زوجته
الح ّب
عن رائحة عفونة ت�صد ُر من �أج�سا ِد ن�ساء ورجال لم يلم�س ُ
�شهوتهم
أكاذيب ير ّددها الجميع
عن � َ
عن خيانة يمار�سها الجميع
عن ٍ
بالد بالية
على �سرير كل زوجين فيها يوج ُد (ثالث) ي�ستمني
زوجين على حدة
بخيال ك ّل َ
حينما ال يعو ُد لي ما �أفعله
تده�سني ال�شاحنة الكبيرة
وال ُ
ويفلت ِّ
ال�شعر يده من يدي
ويهرب من وجهي
�أب�صقُ في وج ِه العالم الرديء
�أرمي ك َّل ما كتبت ُه في الحديق ِة الخلفية لحيواتهم المتع ّددة
أبت�سم لطائرٍ ُيح ّلقُ في البعيد..
و� ُ
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للح ّب
أُدي ُر ظهري ُ
�أدي ُر ظهري
لثقلِ ٍ
واحد و�أربعين عام ًا
و�ضعناها على ج�سرِ (البو�سفور)
لتم�شي عليها �ضحكاتُنا في الغياب
�أدي ُر ظهري
ت�سكن في ال�ش ّق ِة المجاورة
للمو�سيقا ال�صاخب ِة التي ُ
يكترث بالأغاني ال�سعيدة
فمن
ُ
أقدام التي ال تتو ّق ُف عن الرق�ص
بال ِ
ؤو�س (الفودكا) في �أيدي ٍ
ن�ساء جميالت
ب َرنينِ ك� ِ
و�أ�شجار الهِ جران التي تنمو في �صدر ِه
�أدي ُر ظهري
كنت (مانيكان)
كما لو ُ
معرو�ض ًا في واجهة مح ٍّل فاخر
ف�ستان �سهر ٍة من ال�ساتان الأزرق
يلب�س
َ
(مانيكان) ُ
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وال يبالي بالعيونِ التي ت�أك ُل قطع ًة من ُه
�أدي ُر ظهري
لن�صائح الأ�صدقاء
ِ
لو�صايا �أ ّمي
الح ّب
لتلويح ِة ِيد ُ
ألبوم ال�صو ِر القديم ِة
ل ِ
ِ
الوحيد
ألتفت لل�شي ِء
و� ُ
الذي غاد َرني م ّرة ولم �أعرف ُه �أبد ًا
ٍ
تحت ِ
الجلد الب�شري
الحب َ
�شيء ل ُه رائح ُة ّ
ٍ
ِ
�صيفي حا ّر
تلعب بالماء في نها ٍر
�شيء ي�شب ُه
�صرخات طفول ٍة �شق ّي ٍة ُ
ٍّ
�أدي ُر ظهري
لم�ست ال�شِّ عر في ِه
للح ّب الذي ُ
ُ
كناري الحزين
� َأه ُب ُه َّ
زج البهجة في ك� ِأ�س الخ�سارة
وك�شاعر ٍة ُ
تتقن ّ
الريح
ألب�س ثوبي الق�صي َر و�أ�ضحكُ بوج ِه ِ
� ُ
خفيف قلبِي
ٌ
خفيف كثوبي الق�صير
ٌ
الريح وهو يعانقِ �ساقي العارية
�ضاحكٌ كوج ِه ِ
�أدي ُر ظهري
ِ
ال�ستعارات ال�شِّ عر
تلك التي تُع ّم ُر ك�أ�شجا ِر (التبلدي) لأكث َر من � ِ
ألف عام
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ال ٍ
ل�شيء
� اّإل لتظلّلَ قب َر ال�شاعرِ
�أدي ُر ظهري
لما ِع�شت ُه ٍ
كهواء
لما كتبت ُه ك� ٍأبد
لما �س�أن�سا ُه كعابرٍ
ال�سفلى
و� ُّ
أع�ض على �شفتي ُّ
ن�ص ق�صير..
كا�ستعار ِة ُح ٍّب في ٍّ
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األرقام..
ُ
ني عاماً من ا ُ
حل ّب
كما لو كانت مثان َ
ٍ
نرج�س ب ّر ّي ًة
خم�سون زهر َة
َ
ُرب مقبر ٍة ما
تف ّتحت ق َ
مر ْر ُت بها لأح�ص َيها
بر ّق ِة الغبا ِر ال ُمتناثرِ بالهوا ِء
واحد..
اثنان..
ثالث ..ع�شر ..خم�سون
والم�سامي ُر مل ِأت الهوا َء
رقم َ
بجرح
ك ُّل ٍ
خد�ش حنجرتي ٍ
باب المقبرة
� ُ
أغلقت َ
أول
نت
�سطري ال َ
َ
ود ّو ُ
أرقام
�أكر ُه ال َ
ات البليد ُة
�أ ّيتها الريا�ض ّي ُ
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ٍ
تواليات هند�س ّية
�ست ُم
ُّ
حا�ص َرت ر�أ�سي م�سا ًء
� 191ألف ًا و� 369شخ�ص ًا قُتلُوا في �سوريا
ِ
معتقالت النظام
�سوري في
� 215ألف
ٍّ
 350000الجئٍ نزحوا من مدينة (كوباني)
 365قرية في (كوباني) ُمهجورة مع مقابرها
� 456سوري ًا غريق ًا في بحا ِر ِ
الموت
ك�سرت �شا�ش َة التلفاز
ُ
نت �سطري الثاني على ِ
باب المقبر ِة
ود ّو ُ
�أكر ُه الأرقام
ات البليدة
�أ ّيتها الريا�ض ّي ُ
ِ
ب�شري
نام في
الكهف وفي عينيه وح�ش ُة �أ ّول ٍّ
َ
كان َ
الرقم 1
ذاك ُ
يت�أ ّل ُم وحيد ًا خالد ًا على ِ
حب م�ستحيل
طرف ٍّ
الرقم 3
حلب و�أمي
الم�ساف ُة التي تبعدني عن َ
الرقم 4
أقف
وبين (كوباني) حينما � ُ
م�ساف ُة الكيلومترات بيني َ
لأراق َبها كغريب ٍة على ّ
الخط الحدودي
الرقم  4كم
نت �سطري الثالثَ على باب المقبر ِة
د ّو ُ
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أرقام
�أكر ُه ال َ
وهي ُته�شّ ُم بمجرفتها
جمجم َة مزهر ّي ِة الور ِد في بيتي
ات البليد ُة
�أ ّيتها الريا�ض ّي ُ
أحب رقم ًا
َ
كيف �س� ُّ
ي�ضيف روح ًا قتيل ًة في بالدي
رقم
ُ
وك ُّل ٍ
رقم ..كعب (�أخيل)
ك ّل ٍ
الروح بالمقتلِ وال يقتل
ُي ُ
�صيب َ
نت �سطري الرابع على ِ
باب المقبرة
د ّو ُ
� ِ
أرقام
أكرهك �أ ّيتها ال ُ
منذُ اختر َع �إقليد�س نظر ّيت ُه في الأعداد
ملكي �إلى الهند�سة»!
و�صرخَ « :ال يوج ُد طري ٌق ٌّ
ُمذ ق ّر َر �أنّه
(من نقطتين يم ُّر ُم�ستقي ٌم وحيد).
ولم يعرف �أبد ًا
�أنّه من نقط ٍة يم ُّر �أي�ض ًا م�ستقيمان:
لقيا�س طولِ الموت
واح ٌد ِ
لقيا�س طولِ الديدانِ
والآخر ِ
وهي ُ
تنه�ش جثثَ القتلى
غادرت المقبر َة باتجا ِه َ
بيتك
ُ
ال�ساد�س
�سطري
نت
ود ّو ُ
َ
َ
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� 179سنتمتر ًا طول َُك
الخ�شبي و�أنت تعبر ُه
الباب
ُ
يهتف ُ
ُّ
�أد ّو ُن..
أرقام
�أح ّبك �أ ّيتها ال ُ
ات البليد ُة
�أ ّيتها الريا�ض ّي ُ
 72كيلوغرام ًا وزن َُك
تهتف الأر�ض ّي ُة الخ�شب ّي ُة لبي ِتك
ُ
�أد ّو ُن..
أرقام
�أح ّبك �أ ّيتها ال ُ
ات البليد ُة
�أ ّيتها الريا�ض ّي ُ
ذراعي
بين
�ستعي�شين  80عام ًا
و�ستموتين َ
َ
ّ
ِ
أبي�ض الطويلِ
ب�شعرك ال ِ
تجاعيد حولَ ك ّل عين
وبخم�س
ِ
َ
ال �أتو ّق ُف عن التدوين
�أح ّبك �أ ّيتها الأرقام
ات الح ّية..
�أ ّيتها الريا�ض ّي ُ
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يا ُح ّب
ال ُتعانق ُجلّنار ًا ه�شّ ًا
و�صب ّي ًة بعينينِ ُب ِّن ّيتَينِ
القلب
قات ٌل هو ُ
قرن غزالٍ
�شب الطريقِ
ُ
ُ
يجرح ُع َ
والجلنا ُر مق�صل ُة ال�شِّ عر
ِ
لذائبات الحنينِ
يا ُح ُّب
ذات ال�شَ عرِ الطويلِ
ال�صب ّي ُة ُ
ُ�ض ّمها ِ
لغدك
ترق�ص
ا�ستحوذها �شم�س ًا ُ
ف�ض ٍة على ميا ِه الغريبِ
كخنجرِ ّ
وخُ ذ رائحتَها تميم ًة
ِ
أنقا�ض الحروب
لغد البال ِد ب� ِ
وليكن ا�س ُمها
نق�ش ًا �صوف ّي ًا ُمعلّق ًا
بال ُمباال ِة الحنين..
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منزلي للوحدة
القهوة
ٍ
كعمل ٍّ
�أ�صن ُع القهوة
�أكثر ٍ
منزلي �أُجيد ُه كر ّب ِة منزل
عمل
ٍّ
�أ�صغي لرائح ِة المرارة وهي تغلي
كما ت�شب ُه تلك المرارة القديمة التي لدغت قلبي
غادرت البالد منذ �أكثر من عامين
حينما
ُ
�أُح ِّركُ بملعق ِة القهوة
المتر�سب في قعر الركوة
البن
َّ
ّ
�أ�صنع د ّوامة �صغيرة
كنت �أح ّرك
كما ُ
�ستائر �آخر منزلٍ غادر ُت ُه
الحرك ُة عالمة مغادرة دائم ًا
الأ�شياء التي تبقى على حالها ال تغادر ،تبقى ثابت ًة و�أزل ّية في حياتنا
لكن الحركة ت�شي تلقائي ًا بفعلِ الرحيل والتغ ّير
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فنحن نج ّهز ُه لمغادرة عالم ِه
ف�أن نح ِّر َك َّ
البن في قعرِ الركوةُ ..
البدائي �إلى �شكلٍ �آخر
ّ
�أن نح ّر َك �ستائر منازلنا قبيل مغادرتنا ِ
بخ ّف ٍة ت�شبه الخ ّفة التي
يغادر بها الرجا ُل الن�ساء
وال ننظر وراءنا م ّرة �أخرى
فقط ال�ستائر تبقى
الريح ك�آخر تذكا ٍر من يدنا.
و�إن داع َبتها ُ
�أ�صن ُع القهوة
�أق ّل الأعمال المنزلية تعب ًا
البن المطحون وهو يح ّدثني بهمهم ٍة ال يفهمها �إال
و�أ�ضحك مع ّ
الوحيدون
الحب
عن ذاكرة �أخرى ت�ض ُّج بفناجين قهوة كانت تق ّدم على �سرير ّ
عن فناجينِ قهوة ت�سرد ق�ص�ص النميمة ال�صغيرة لن�ساء العائلة
عن فتوحات رجالها الغرام ّية
ِ
ظهيرات تموز الحارقة
عن مدنٍ لها مزاج القهوة في
�أفرغ القهوة في فنجاني الأبي�ض
أزلي
�أختار دائم ًا للقهو ِة لون البيا�ض ليك�س َر حدا َد �سواده ال ّ
الذي يغل ُّف حياتنا ومدننا منذ �سنوات
بيا�ض ل ُه هيئة ابت�سامة ُح ٍّب لم يكتمل
ٌ
لفرط ه�شا�شت ِه.
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�أ�ض ُع القهوة على طاولتي
و�أنا �أ�صغي لأخي وهو يح ّدثني من مدينة حلب
عن غرفتي وكتبي
والغبار الذي ع�شّ �ش في ك ّل زواياها
«لقد تح ّول منزل العائلة �إلى منزلٍ للوحدة».
�أ�صرخ في وجه �أخي:
تخرج من البلد
«عليك �أن َ
تخرج من البلد»!!
عليك �أن َ
و�أُبع ُد فنجان القهوة عنّي
�أق�صى ما يمكنني:
عت هذا النهار
«لقد تج ّر ُ
ما يكفي من المرارة»..
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ما ُنر ّبي ِه هو قاتلنا
(�أح ّبك)
الكلمة التي ُتكتب
زجاج نوافذ الحافالت والقطارات
على ِ
تلوح للمغادرين؟
كم من الزمنِ تظ ُّل ُ
كم من الأ�سى تعي�ش ُه الكلمة
الح ّب
حينما ُ
يموت ُ
اله�ش؟
ويبقى الزجاج ّ
(�أح ّبك)
ال�ضعيفة
اله�شّ ة
الم�ست�سلمة
التي ال تملكُ �إبعاد ذ َّرة غبار
عالق ٍة بياقة قمي�ص عا�شقٍ
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هي ذاتها (الكلمة) الوحيدة
التي ترف ُع الندم الهائل
وت�ضمر ُه بحناجر طيور حزينة
لم تعرف �أجنح ُتها ق�سوة الأر�ض.
(�أح ّبك)
كنجم ُ�س َهيل
ال ُم�ضيئة ِ
على طاول ِة عا�شقَين
هي ذاتها الذاوية ك�شمع ِة بيت فقيرٍ
حينما يم ُّد الفق ُد يد ُه الطويلة
الح ّب.
�إلى منازلِ ُ
(�أح ّبك)
الم�ستعملة في اللغة اليومية
كز ّل ِة ل�سانٍ �أزل ّية
لها رائحة منزل قديم
فم عا�شقٍ
تخرج من ِ
حينما ُ
نجا بنف�س ِه
من تفاه ِة الأبد.
(�أح ّبك)
التي نُر ّبيها كنمرٍ مفتر�س
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في غرفنا الداخلية ال�صغيرة
نُطعمها جلودنا ،قهرنا ،ندوبنا
كي ال ت�ؤذينا �أكثر
ُ
ن�ستيقظ ك ّل م ّرة
ورغم ذلك
وقد نق�ص من قلبنا (قطعة).
(�أح ّبك)
التي تق�ش ُر جلودنا ب�س ّكينِ الهجران
�أكثر مفردات اللغة رواج ًا
ال نعث ُر على كتفها قربنا في �أكثر الليالي وح�ش ًة
ل ّأن ما نُر ّبي ِه عاد ًة
يتح ّول �إلى قا ِت ِلنا
في ِ
الغد القريب..
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حبجر يا هّ
لن َ
الل
َ
أرميك ٍ
أرميك بحجرٍ يا اهلل
َلن � َ
...
امر�أ ٌة �صغير ٌة �أنا
الحجم كن�سا ِء �آ�سيا
�ضئيل ُة
ِ
كف عا�شقٍ
يمكن �أن �أختبئ في ِّ
ُ
المطبخ
في خزان ٍة من خزائنِ
ِ
ِ
أر�ض بال ِدي
تحت � 160سم من
التراب ب� ِ
�أو َ
امر�أ ٌة �صغير ٌة �أنا
غيومك
�أقل وزن ًا من غيم ٍة �صغير ٍة من
َ
الحزن من وجو ِه �ضيو ِفي
كن�س
َ
بعينٍ �أَ ُ
الليلي قهر ًا على ٍ
وبعينٍ � ُ
الحرب
تفتر�سها
بالد
ُ
ُ
أذرف البكا َء ّ
تفوح منهما رائح ُة الكلور والق�صائد
َ
بيد َّي اللتينِ ُ
رت وج َه الحيا ِة حولي
غ ّي ُ
الح ِّب من دربِي الوعر
الوهم
� ُ
َ
أزلت َ
وذئاب ُ
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بنيت في ك ِّل مكانٍ
مررت ب ِه
ُ
ُ
ع�شّ ًا لطائرٍ ُمهاجر
مكان لهما.
وقبر ًا �صغير ًا يت�س ُع لعا�شقَينِ ال َ
أرميك بحجرٍ يا اهلل
َلن � َ
...
امر�أ ٌة �صغير ٌة
�أعوي في ِ
أحد لها
غابات البال ِد التي ال � َ
ِ
الذكريات القديم ِة نهاي َة ك ِّل ليل ٍة
أنه�ش بقايا جثث
� ُ
أنام بح�سرة
دم
َ
الغائبين ٍ
أ�شرب َ
و� ُ
بنهم و� ُ
ّيت عن ح ّبي
لأنّني تخل ُ
ٍ
ككلب عجوزٍ
ِ
لبائعات الهوى ب�شوارع كوبنهاغن
لأتز ّو َج كلب ًا من كالب بالدي
امر�أ ٌة �صغير ٌة
طعام كبير
كح ّب ِة ر ٍّز في �صحنِ ٍ
أطبخ الع�شا َء ك َّل ليل ٍة
� ُ
وال�شحوم
تفوح من ُه رائح ُة الطحالبِ البحر ّي ِة
لزوجِ ي الذي ُ
ِ
و�أح ّم ُم �أطفا ِلي الأربع َة و�أقو ُدهم �إلى �أ�س ّر ِتهم
كما تقو ُد الأ ُّم ال�صالح ُة خرافَها ال�صغير َة
ق�ص ُر في ِ
فرو�ضي
ال �أُ ِّ
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�أ�ص ّلي
أ�صوم
� ُ
�أُعطي الزكا َة
وال �أر ُّد ُمت�س ّو ًال عن بابي
أمنح خبزَ بيتي لطيور َِك التائه ِة
و� ُ
ِ
ِ
البائ�سات
الجارات
�أطي ُل الإ�صغا َء ل�شكوى
عن �أ�سعا ِر الخبزِ المرتفع ِة
في ٍ
الحرب
بالد تطحنُها
ُ
الليلي
� ُ
أنام بهدو ِء المقبر ِة ُم�صغي ًة ل�شخيرِ زوجي ِّ
أبت�سم لهذا ال ِألم الذي تملأُ ب ِه حياتي
و� ُ
لهذه الق�سو ِة التي رميتَها بوجهي
ورغم ك ّل ذلك يا اهلل..
َ
أرميك بحجرٍ
َلن � َ
فعلت وتفع ُل دائم ًا بحياتي
كما َ
الح ِّب ثاني ًة
لكن �إذا حدثَ �أن ُ
وقعت في ُ
�س� ُ
ألتقط نجم ًة من جبينِ حبيبي
أرميك بها بحنانٍ
و� َ
كنت طف ًال من �أطفا ِلي الأربعة..
كما لو َ
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يكون ِّ
الشعر
لن َ
�أبد ًا
يكون ال�شِّ ع ُر
لن َ
ِ
لممالك المبتهجين
مم ّر ًا �س ّر ّي ًا
هذا ما ترك ْت ُه لي ال�شاعر ُة
فروغ فرخزاد
بينما كانت تع ُّد حقائ َبها لل�سفر
�إلى بال ِد ِ
الفقد البعيدة.
يكون ال�شِّ ع ُر
لن َ
حيا ًة طويلة
هم�ست ب�أذني �سيلفيا بالث
َ
وا�ستن�شقَت �أ ّولَ اوك�سيد الكربون
ليتدلّى عنقُها من الفرنِ �إلى مق�صل ِة ال�شعر
ت�سقط فرا�ش ٌة في ك� ِأ�س ٍ
كما ُ
ماء �آ�سن.
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يكون ال�شِّ ع ُر
لن َ
حديق ًة ع�شب ّي ًة ترعى فيها
ِ
الق�صائد
غزالن
ُ
دون �أن تتع ّر َ�ض لخطرِ القن�ص
َ
هذا ما تيقّن ُت ُه من الر�صا�صة
التي وجدتُها بين د ّفتَي ديوانِ
(وع ٌل في الغابة)
لريا�ض ال�صالح الح�سين.
لكن
يكون ال�شِّ ع ُر
ر ّبما ُ
تعوي�ض ًا عاد ًال عن الخراب
الذي �سيح ّل بالأر�ض
يموت ال�شعرا ُء جميع ًا
حينما ُ
ر�أيت ُه ببكا ِء عا�شقٍ
حينما �أهالوا التراب على قبري..
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الصور ُة
ّ
ال�صور ُة
ين لنا بعنقِ الذاكر ِة
َد ٌ
َ
�صباح
لنقابل الحيا َة ك ّل ٍ
أ�صحاء
� ّ
أمرا�ض حنينٍ ُمزمنة
بال � ِ
ٍ
تحت الجف َنينِ .
بال
ا�سوداد َ
ال�صور ُة
�ضرور ّي ٌة تمام ًا كالور ِد
على قبرِ القتيل
لت َ
الزم
ُحيط ك�إك�س�سوا ٍر ٍ
بالإطا ِر الفار ِغ لحيا ِتنا
لنعدم بها زه َر الغياب
َ
ورق ًة
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ورقة
بمق�صل ِة ٍ
�شغف مهجور
لنثبت للهِ جرانِ �أنّنا لم نفترق
َ
كتفك
يدي التزا ُل على َ
ترك�ض كمهرٍ ب ّر ٍّي
َ
�ضحكتك ُ
وتت�س ّلقُ َج�سدي
فت�صن ُع غاب ًة مطيرة
�شمالك
من انحناء ِة ُعنقي
َ
كان ال ب َّد من ال�صور ِة
لننظ َر �إليها خل�س ًة
الحزن �ضيف ًا
ك ّلما ح َّل
ُ
في غرب ِتنا الطويلة
لن�شاك�س بها فرح ًا قديم ًا
َ
خارج ال�صورة
اليزا ُل يم ُّد ل�سانَه َ
المن�سي
ك ّلما تُهنا في �سراديبِ الزنبقِ
ّ
كان ال ُب َّد من ال�صور ِة
المالح
لنرف َع الدم َع
َ
ِ
ر�صيف البحر
عن
ليتدحرج كل�ؤل�ؤٍ �أزرقَ
َ
وقلبك
بين قلبي َ
َ
كان ال ُب َّد من ال�صورة
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الطويل
رح
َ
لنح ّو َل ُ
الج َ
ملح
�إلى مغار ِة ٍ
�أو ق�صيد ٍة
ٍ
لجنود ماتوا في الحرب.
�أو مقبر ٍة
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كان ُخردة
ُ
اجلرح كما لو َ
ال تحاول
يمكن
رح ال ُ
ُ
الج ُ
�أن يتح ّولَ �إلى ورد ٍة
�أو ح ّتى �إلى خُ رد ٍة ُمنتهي ِة ال�صالح ّية
الجرح هائ ٌل
ُ
الملح
كمدين ٍة من ِ
رح معد ٌن ٍ
قا�س
ُ
الج ُ
كدرابزينٍ �صدئٍ
يمن ُع البح َر من مالم�س ِة الهاوية
الجرح خال ٌد
ُ
ك ُع�شب ِة جلجام�ش
و�أنا
�صغير ٌة ج ّد ًا
الملح وال�صد�أ والخلود
على ِ
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كدمات هائلة
على ذراعي
ٌ
أن�سج غزلَ االنتظار
فيما ُ
كنت � ُ
مع (بينلوب) في (�إيثاكا) البعيدة
ندوب ال ُمدن
في قلبي ُ
التي تركتُها
دن التي
ال ُم ُ
تتب ّد ُد ك�س ّكرٍ ّ
ه�ش
في ما ِء البرابر ِة الجدد
قو�س
ُ
الج ُ
رح ٌ
يدي
�سهام َ
بين ّ
وال َ
لأطلقها على ا�سمك
يدي
ال نا َر َ
بين ّ
لأحرقَ ُ�شجير َة الكالم
و�أتد ّف�أ بلهيبِها
ِ
أم�سيات الطويلة..
في ال
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قلب َ
لك يف املُدن الغريبة
ال َ
تم�شي طوي ًال
ُ
قلب َ
لك
وتعرف � ْأن ال َ
في ال ُمدنِ الغريبة
ال�شوار ُع النظيف ُة
أ�ص�ص الزّهور
الأر�صف ُة ال ُمحاط ُة ب� ِ
نكه ُة ال�سجائرِ الغريبة
ّ
ات ال ُمزدحم ُة دائم ًا
المحط ُ
ك ُّل ما فيها ُيعي ُد َ
قلبك �إلى الوراء
لي�صطا َد َك ِمنج ُل الحنين
بذكرى نبت ٍة خ�ضراء
تحت د َر ِج َ
بيتك القديم
تركتَها َ
تم�شي طوي ًال
وك� ِّأي ٍ
غريب ي� ّؤ�س ُ�س مدين ًة
ت�سرج َ
قلبك بالمعاني الجديدة
ُ
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بالغمو�ض الكائنِ في ب�شر ِة الغرباء
ِ
لكنتك الجديدة
بح ِة الوج ِع في َ
ب�إخفا ِء َّ
لكن ال �شي َء
خيالك
ال �شي َء ُيدمي
َ
كما يفع ُل �شا ُل �أ ّم َك
ذاكرتك
ك ّلما وقع عن ظهر
َ
بك:
َ
وهتف َ
لك
لن يكون َ
قلب
لك
يكون َ
لن َ
قلب في ال ُمدنِ الغريبة..
ٌ
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احلب
يكون ُّ
حينما ُ
أحب
حينما � ُّ
أكتب �شعر ًا جمي ًال
ُيمكنني � َأن � َ
أهزم ب ِه (�سافو)
و� َ
�شاعر َة اليونانِ الأولى
ويت�ساقط من قدمي
فرح
نبي ٌذ وخالخي ُل ٍ
أ�سرف في ِغواي ِة المجا ِز
ال � ُ
نيا�شين ا ّللغ ِة
فال تغويني
ُ
لك �شعر ًا
ي�صلح
لأبتك َر َ
ُ
لجائز ِة (نوبل) للآداب
الكالم
فقط �أ�سر ُد ،كع�صفو ٍر �صغيرٍ ،
َ
الكالم الب�سيط
َ
أكره َك»
أقول َ
ك�أن � َ
لكُ �« :
للح ِّب
فت�ضحكُ ُ
ال ُمندلقِ منها كجرا ِر ماء
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أكرهك
ما هكذا تقالُ � َ
وتر ُّد �ضاحك ًا:
أكرهك هذه ..تعني �أح ّبك جداً»!
«� َ
حلب
�أو �أح ّدثُك عن �أر�صف ِة َ
وم�شاتل الور ِد فيها
فتعرف � ّأن حديق َة زهرٍ
تف ّتحت في ج�سدي وتطلب ما َء َك
أحب
حينما � ُّ
يمكنني �أن �أتجاو َز
خج ًال قديم ًا في مورثاتي
و�أ�صرخ لنجم ِة كالويج �ساهر ٍة
عن ُقبل ٍة في ال�صندوق الأ�سود
لطائر ٍة ُت ُ
بين مدينتين ال تلتقيان
خطئ في الم�سافة َ
�إال على �سريرِ الج�سد
أحب
حينما � ُّ
التاريخ
�أخل ُع عبا َء َة
ِ
تاريخ العائل ِة
ِ
والبال ِد ..والحرب
أبي�ض ف�ضفا�ض ًا
و�أرتدي قمي�ص ًا � َ
ُيظه ُر من ج�سدي �أكث َر م ّما ُيخفي
جلد الفرا�ش ِة
و�أرتدي َ
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ويمكن �أن �أ�ستعي َر
قرن غزالٍ
َ
وقلب �شاعرٍ ما
َ
الحب
ُ
فاال�ستعارات ُ
ملح ِّ
أحب
حينما � ُّ
الريح المثقوب ِة
� ُ
أنفخ بقرب ِة ِ
ٍ
ِ
و�شيك
و�أج ّه ُز
الغابات لحريقٍ
الغيم والقبلة.
َ
بين ِ
أحب
حينما � ُّ
تن�س ما �أقو ُل:
وال َ
أحب
«فقط حينما � ُّ
�أرك ُل ك َّل ٍ
�شيء
العالم
ك َّل ِ
ِ
بقدمي الي�سرى
�أتح ّو ُل �إلى ٍ
هواء
العدم
و� ُ
أق�ضم رئ َة ِ
وحدك
لأم�شي � َ
إليك َ
عب َر الماء
عب َر الغبار
نب ّي ًا
�سواك»..
كتاب ل ُه َ
ال َ
83

مخس قصائ َد ُ
زن قديم
ُ
حل ٍ
-1العالم بقدمي
�أرك ُل َ
�شم�س �أبريل
تحت ِ
أجل�س َ
و� ُ
ُمنتظر ًة من ُيعي ُد ركل ُه لي م ّر ًة �أخرى
و�إن لم يحدث ذلك
�أرك ُل قلبِي �إلى الهاوية �أي�ض ًا
أ�ضحك لطائرٍ ي�أك ُل من ج ّثتي
و� ُ
فال نوافذَ لعتم ِة ج�سدي
م�س العالق ُة بمنخلِ الهجران
�أنا ال�شّ ُ
ِ
النوافذ �أُغلقَت
ك ُّل
بغبا ِر الجنو ِد الذاهبين �إلى الحرب
وحدها النافذ ُة التي تط ُّل على الذكرى
َ
مفتوح ٌة لل�شم�س.
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-2الحزن
�أُر ّبي
َ
أ�ص�ص الزهو ِر الفارغ ِة على �شرف ِة منز ِلي
في � ِ
فالأخ�ض ُر هج َر منزلي
منذ �آخر �صرخة طفل
جائع من بالدي.
ٍ
-3�أُو�صي ب�أ�شيا ِئي الحبيبة
ِ
لمتحف الأ�شيا ِء القديمة
أعوام طويل ٍة
بعد � ٍ
لأزو َرها َ
أبي�ض ٍ
وقلب �أخ�ضر
�سائح ًة ب�شعرٍ � َ
أفتح عيني من ده�ش ٍة عا�شت يوم ًا على هذه الأر�ض
� ُ
�أ�شيائي الحبيب ُة
اليوم ٍ
لغد يكب ُر
ُ
تذكارات ِ
تحت ِ
جلد الغياب
َ
الغياب
ع�شرين عام ًا.
بعد
الذي
َ
�سنموت بح�سر ِة تذكارات ِه َ
ُ
-4الح ّب
يذهب ُ
لم �أعرف �أين ُ
حينما ينتهي
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ٍ
�سحاب
ك� َّأن ال�ضباب يبتلع ُه خلف ناطحة
في نيويورك
ال يعو ُد للأغنيات القديمة من �أثرٍ �سوى
�صدى موهن �صادر من �ألة ت�سجيل رديئة
ِ
طاوالت الما�ضي
حتى بقايا القهوة على
�صاب بالعفون ِة وال�صد�أ
ُت ُ
لن � َ
الح ّب حينما ينتهي
يذهب ُ
أعرف �أين ُ
لن يعرف �أح ٌد �أبد ًا
-5�أُغني مع المطرب ِة الترك ّية
بلغ ٍة ال �أفه ُمها
عن المكانِ الأ ّولِ الذي ُولدت في ِه
ومن ٍ
بعيد
�أبعد من الأغنية
ال�صاخبة
ورا َء جدرانِ حيا ِتي ّ
�صدى حزنٍ قديم
ِ
المدر�سي
المقعد
ُي�شب ُه طفولتي التي ن�سي ُتها في درج
ّ
في الغرف ِة الطين ّي ِة ال�صغير ِة التي ُ�س ِّميت
...
مدر�سة..
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ببط ٍء..
ببطءٍ ..
ٍ
ببطء
تموت ذكريا ُتنا الطازجة
ُ
الروائح ُتن�سى
ُ
كفم م ّي ٍت
ُ
القبالت تذوي ِ
ح ّتى العناقُ الذي بد�أ كب ْركانٍ
ك ُّل ٍ
�شيء يذب ُل حينما
نترك ال�شجر َة بال �سقاية.
ُ
ببطءٍ ..
ٍ
ببطء
ِ
البعيد
ترح ُل ذكريا ُتنا �إلى
ورا َء الحا�ضرِ
لتغلقَ خلفَها
باب ًا من حديد..
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نصوص ..لـ «كوباني»

1

فعلت بالوردة؟)
(كوباني ..ماذا
صنعت بالذهب؟ ماذا ِ
ِ

بلوغك �إ ّياها هو غاي ُت َك».
ببالك ـ ـ � ّإن
َ
«لتبقَ �إيثاكا دوم ًا َ
ك ُّل ٍ
ِ
مجازي موازٍ
بمعنى
وحدك يا (كوباني) الغايةُ.
بلد عاب ٌر،
ّ
ً
�صباح ،ك�صال ٍة ُمق ّد�سة،
لعبارة (كفافي�س) ،ير ّدد نازحو (كوباني) ،ك ّل ٍ
من خيامهم ومن البيوت التي ا�ست�أج ُروها ،معاني ق�صيدة كفافي�س من
دون انتبا ٍه ،م�ستبدلين ب�إيثاكا كوباني .فك ّل حزنٍ يد ُّل على �سابقه ،يا
(كوباني).
� ُ
وحزن هذي المدنِ بفمي ،و�أطي ُر به �إلى
حزنك ،حزني
ألتقط
َ
َ
ال�سماء ال�سابع ِةُ � .
ّ
أ�سقطُ � .
ونتحط ُم .فك ُّل
أ�سقط في �أ�سفلِ الهاوية
ِ
والروح التي تركناها ورا َءنا على
الج�سد الأ ّول.
خارج
هجر ٍة
اغتراب َ
ٌ
ُ
ِ
بين �سهولِ (كوباني) وبيو ِتنا وحقو ِلنا وذكريا ِتنا
درب الجلجل ِة الطويلِ َ ،
اليوم الأ ّولِ لنزوحنا ،مذ خطَ ونا
ال ُمثخن ِة بالحنين الذي لم ّ
يجف منذُ ِ
ب� ِ
خارج الحدو ِد و�صو ًال �إلى تركيا�( ...إيثاكا) بق َي ْت
أقدامنا وخو ِفنا َ
لنزوح
م َعنا .حملناها في الحقائب ال�صغير ِة ال�سريع ِة التي ج ّهزناها
ٍ
واثقين من
�سرعان ما �سنعو ُد من ُه �إلى مدينتنا .كنّا
ق�صيرٍ  ،ظننّا �أننا
َ
َ
ِ
�صنعت بالذهب؟ ماذا ِ
فعلت بالوردة؟» ،اقتبا�س من �أن�سي الحاج.
« -1ماذا
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أحد يهج ُر (كوباني) .كانت العود ُة
أحد ُ
يترك (كوباني) .ال � َ
العودة .ال � َ
�إلى (كوباني) حتم ّي ًة وقريبة ،ح ّتى عندما كانت �أ�سما�ؤُنا تدخ ُل قائم َة
ِ
ولوائح الالجئين كغيرنا من ال�سوريين الذين �سبقونا �إلى
الم�ساعدات
ِ
ِ
لكن ال َألم مع
درب الجلجلة القا�سي هذا .لم ني َئ�س من العود ِة الو�شيك ِةّ .
وبين
يوم من
النزوح كان يطو ُل ويطو ُل ،كالحدو ِد ال ُمترامي ِة بينَنا َ
ك ِّل ٍ
ِ
مدينتنا.
كنت لتزم َع على
«لقد � َ
أعطتك �إيثاكا الرحل َة الرائعة /فلوالها ما َ
ال�سفر /لكن لم يعد لديها الآن ما تعطيك».
من ِ
مئات من �سكّانِ
الحدودي
ال�سياج
خلف
ّ
يجل�س ك َّل �صباح ٌ
ِ
ُ
الدخان
لون
َ
ق�ص ُف ،ويت�أ ّم َ
(كوباني) يت�أ ّملون بيوتَهم ومدينتَهم وهي ُت َ
يت�صاع ُد عالي ًا عالي ًا حتى ي�صلَ �إلى قلبِ اهلل� .شي ٌء ما من � ِ
أرواحهم
ٍ
ِ
وق�صف من طيرانِ
أحد ينتب ُه
يحترقُ مع ك ِّل قذيف ٍة
التحالف للمدينة .ال � َ
بين تركيا
ألغام على المنطق ِة الحدود ّي ِة َ
لك ّل هذا ال ِألم المزرو ِع كال ِ
و�سوريا .فال ُألم لغ ٌم ال ُيرى .ال ُألم لغ ٌم ي�ش ُّد ِ
بقلوب نازحي (كوباني)
أمامهم .ف� ّأي رحل ٍة رائع ٍة منحتها (كوباني)
�إلى مدينتهم التي ُتد ّمر � َ
خارج حدو ِد كوبان ّيتهم!
ل�سكّانها! � ّأي �سفر يا كفافي�س كانوا ينتظرون ُه َ
اليوم ،لم يعد لدى (كوباني) ما تعطي ِه �إلى �سكّا ِنها �سوى الح�سر ِة،
َ
ي�شاهدونها كالغربا ِء من ِ
يكون
ال�سياج
خلف
الحدودي .ال �أق�سى من �أن َ
ّ
ِ
ِ
المر ُء �شاهد ًا ح ّي ًا على ِ
كالطائرات
خراب مدينته� .أ ّيتها الآله ُة العميا ُء،
تنتهك ال�سماء! ك ّل ٍ
�شيء
التي
ُ
تق�صف مدينتنا كي تحميهاُّ � .أي �سخري ٍة ُ
�أعمى يا اهلل .وحد ُه الألم يرى ك�أنّه مقبرة.
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«ال يوجد جما ٌل يدوم على وجه الأر�ض �إلى الأبد».
ِ
يق�صدك يا (كوباني)� ،أم يق�صدنا نحن
من كتب تلك العبارة �أكان
الذين خ ّب� ِ
أناك في قلوبنا كحرزٍ ثمين في تن ّقالتنا و�أ�سفارنا؟! كان َتلُّ ِك
ِ
غابتك
ال�صغير َ«م�شْ تَه نُور» 1يحر�س ليلنا الطويل من الوجع .وكانت
تكف يوم ًا عن قول كلمة «�أح ّبك» مع ك ّل �شهيقٍ لعا�شق
الخ�ضراء ال ّ
من ع�شّ اقها� .إنها �شجرة الأمنيات التي ع ّلقنا عليها تعاويذنا ونذورنا
ال�س ّر ّية ،وحملنا جذورها في نزوحنا� .أغنيات مجو كند�ش� ،صوت عود
ر�شيد �صوفي ،وت�أ ّوهاتهما ،ي�صدحان بحنجرة ك ّل عجوزٍ يتن ّهد قرب
البوابة الحدودية في انتظار العودة ،العودة � ِ
إليك يا (كوباني) .ك ّل ما
ِ
فيك من جمال ال يزال يتنف�س ب�أرواحنا� .أُ�ص�ص زهور ن�ساء (كوباني)
تنمو في �أج�سادنا باحث ًة عن ٍيد من (كوباني) تحمل �إليها الماء ،ماء
العودة� .آه يا (كوباني)! ال يوجد جمال يدوم على وجه الأر�ض �إلى الأبد.
ِ
جمالك يغزوه الخراب.
حتى
�صنعت بالذهب؟ ماذا ِ
ِ
فعلت بالوردة؟»
«ماذا
نحن نفتر�ش �أر�صفة الغربة ونعي�ش مرارة �أن يكون المرء الجئ ًا
ونازح ًا� ،سقفه الأعلى هو الخيمة .ن�س� ِ
ألك يا �أ ّمنا يا (كوباني) ،يا �إيثاكا
ِ
�صنعت بالذهب ،ذهبِ ذاكرتنا ،ذهبِ حقول قمحنا ،ذهب
العمر :ماذا
حنيننا ،وماذا ِ
فعلت بالوردة ،وردة خريف �أعمارنا التي حلمنا �أنّها
ِ
ذراعيك تحت حرا�سة «م�شته نور»؟ ماذا ِ
فعلت ب�أوجاعنا
�ستكون بين
التي نر�سلها � ِ
الرمادي من الحدود التركية؟
�صباح مع الحمام
ّ
إليك ك ّل ٍ
ماذا ِ
فعلت بنا يا �أ ّمنا ،يا كوباني؟!
 -1م�شته نور :تلة تط ّل على مدينة (كوباني) ال�سورية.
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نرجم قلوبنا حبجار ِة (كوباني)
ح َ
ني ُ
)�إلى �آرين ميركان(
البندقي ُة على ِ
كتفك الجميلِ ق�صيد ُة نثرٍ ُم�صاغة بمجا ِز
الده�شة
أحب
ال�شم�س
ال�سالح يوم ًا يا �صديق َة
ِ
َ
َ
رغم �أني لم � َّ
ِ
مزهريات الور ِد
تحطيم ك ّل
فالبندقي ُة كانت ورا َء
ِ
العالم اليباب
و� ِ
أحوا�ض الزهرِ التي �أحببتها في هذا ِ
لكن بندقيتَك � ِ
العالم �أن ي�ستدي َر نح َو ال�شمالِ
ّ
أرغمت َ
نح َو �شما ِلنا النائي المهجور
حمائم بي�ضا َء �أطل ْقتُها من قلبي
�ست
نح َو (م�شته نور) وهو ُ
يعانق َّ
َ
باتّجا ِه ٍ
رجل �س�أح ّب ُه يوم ًا
باتّجا ِه طفل ٍة تر ْك ِتها ورا َءك لذكرى ا�سمك الم�ضا ِء بدمك.
�أت�ص ّدقين؟!
نخرج من
لم يرجم �أح ٌد قل َبه بالحجار ِة كما فعلنا ونحن ُ
(كوباني)
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ألغام على الحدود
ك ّل حجرٍ تع ّثرنا ب ِه في حقولِ ال ِ
الترك ّية
حملنا ُه ب�أيدينا ورجمنا به �أرواحنا
أحد منّا
فال � َ
النزوح الطويل.
تم ّك َن من تح ّمل �أوجا ِع الذاكر ِة ،في ذلك
ِ
البيوت التي بقيت مفتوح َة ال ِ
أبواب
ُ
كيف تركنا القفلَ بال مفتاح
كانت تنادينا َ
مفاتيح بيوتنا
نعلم � ّأن هجرتَنا طويل ٌة لع ّلقنا
لو كنّا ُ
َ
بجدائلِ �شعرِ ك الأ�سو ِد ُقبيل الرحيلِ الكبيرِ
�أحوا�ض الورد الذي لم ن�أتمن جانبه يوم ًا
الور ُد الذي كان يقتلنا حينما يمت ّد من ِيد ٍ
حبيب
قتلناه بهجراننا له يا �آرين
ولم نترك لمن �سيقتفي �آثارنا
المت�ساقط من ِ
ِ
عتبات بيو ِتنا �إلى الحدود
من دليل� ،سوى بكائنا
التي قطعناها و�صورتك المبت�سمة
ِ
�شا�شات الأخبار.
على
أنف�سنا بالحنين لـ(كوباني)
ُ
نرجم � َ
بينما �أقدامنا تت�س ّو ُل �أر�صف َة هذه المدنِ الغريبة
هذه المدنِ التي ال تفق ُه الآهة ب�صوت (مح ّمد �شيخو)
92

كيف لها �أن تتخ ّيلَ تنهيد َة ركبة عا�شقة تنظ ُر من بعيد
(مجو كند�ش) الحزين
�إلى «م�شته نور»
ُ
وتخاطب حبيبها ب�صوت ّ
أحد هنا قاد ٌر على تل ّم�س �أوجا ِع الكوبانيين
ال � َ
نرجم قلوبنا
فقط ُ
حجر ًا حجر ًا
بيت ًا بيت ًا
قرية قرية
ونقات ُل م ّد �أ�شجا ِر ال�سرو في غابة (كوباني) نح َو �صدورنا
نقط ُع �أغ�صانَها الطويل َة كي ال تقتل َع مخاوفنا من �صدورنا ال ُمن َهكة
اله�ش كرئاتنا
بدخانِ التتن ّ
التتن الرخي�ص الذي نل ّف ُه
بنهم لنخ ّفف من حرقة القلب.
ب�سجائر رديئة ونتج ّرع ُه ٍ
يا �آرين ..يا ابنة ال�شم�س
يا حامل َة البندق ّي ِة التي �أخافها
لو عرفتك في ٍ
وقت م�ضى
لر ّبما دعوتك �إلى فنجان قهو ٍة وق�صيدة �شعر
و�أقن ْعتُك
والحب والتخ ّلي عن ال�سالح
بالغابة
ّ
(حج ر�شاد)
والذهاب مع ًا �إلى ب�ساتين ّ
وهن يت�س ّوقن
على طرف (كوباني) للحديث عن ن�ساء (كوباني) ّ
الحب كما اللبا�س من �شارع التلل
ّ
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لكن توقيت موتك
وعن �أ�سماء �أطفالكّ ..
طريقة موتك
�صوغ حقّك في الموت كرمى لمدين ٍة انتمينا �إليها
بالروح والجذور.
نحن يا �صاحب َة الجدائلِ المز ّينة بحنيننا
ها ُ
نحن
ها ُ
نرجم �أرواحنا بحجار ِة الحنينِ
ُ
فاغفري لنا
لم نكن �أكث َر من �أنبيا َء
بال و�صايا..
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اجملزر ُة تبتسم
المجزر ُة تبت�سم
ف�ص َو ُرها منت�شرة بكثر ٍة على �صفحات الجرائد والمجالت
ن�شرات الأخبار ومواقع التوا�صل االجتماعي
المجزر ُة هاتفها مغلق
ك� ّأي �شخ�صية م�شهورة
ال تر ُّد على االت�صاالت الكثيرة
للمجزر ِة �ش�أنها الخا�ص بو�ضع الأرقام على قبور �ضحاياها
لكن لمجزرة (كوباني) �أ�سماء �أي�ض ًا
ولي�ست �أرقام ًا فقط
تد ُّل على ال�ضحايا
يبت�سم
لكل �ضحي ٌة ا�س ٌم
ُ
فالمدينة �صغيرة والجميع ُ
يعرف الجميع
ال َ
قتيل فيها مجهو ٌل
ك ّل قتيل له �أح ّبة و�أ�صدقاء
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ك ّل قتيل له ا�س ٌم يد ّون على �شاهدة قبره
بيروين ..محمد ..هو�شنك
كل�ستان ..عمر� ..أفين ..نارين
م�صطفى ..ريبر ..خليل� ..أزد�شير� ..إ�سماعيل
وقائمة الأ�سماء تطول وتطول
بجناح غيمة وتبكي
ت�ص ُل �إلى ال�سماء الأخيرة وت�ستق ّر
ِ
�أحمد ..فاطمة ..فتحي ..علي
و�سالفا..
�آه� ..سالفا
ي�صلح وجهها كمزهري ٍة لمجزر ِة (كوباني).
الطفلة التي
ُ
المجزر ُة تبت�سم
فمن يرف ُع بعد اليوم عبء الذاكرة عنّا؟
من يلغي الفجر من �صباحاتنا؟
ذلك الفجر الذي ت�س ّلل فيه وحو�ش الكهوف المظلمة �إلى المدينة
في تمام ال�ساعة الخام�سة �صباح ًا
طرقوا الأبواب
فتحوا لهم الأبواب
ف�أهالي (كوباني) ال َيدعون �أحد ًا خارج بيوتهم يطلب م�ساعدة
فتحوا الأبواب
فابت�سمت المجزرة
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قلب ك ّل من فتح باب ُه
وافتر�س الموت الأ�سود َ
�صعدوا للأعلى
فتحوا كل الأبواب المغلقة
قتلوا النائمين وتركوا �أحالمهم مع ّلقة ِ
دم
بخيط ٍ
يتخثرون في �أج�سادهم
لم ي�ستثنوا �أحد ًا
طف ًال
امر�أة
�شيخ ًا
عاجز ًا
ك ّل �أحد
ينب�ض بالحياة قبل فجر الـ  25من حزيران
ك ّل من كان قلبه ُ
ذبحوا الجميع ٍ
بهدوء
وظ ّلت المجزرة تبت�سم وتبت�سم
«لم يكن �أهل (كوباني) ليغلقوا �أبوابهم �أمام ٍ
غريب يطرق الباب»
الوح�شي فجر ذلك اليوم من
هكذا ب ّرر ال�ضحايا لأطفالهم قت َلهم
َّ
حزيران.
للمجزر ِة ذاكرة المدينة
فمجزرة (كوباني) تحفظ رائحة �ضحاياها
�أغنيا ِتهم ال ُمح ّببة
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نو َع ال�سجائر التي كانوا يدخّ نونها
و� َ
أ�صناف الزهور التي كانت الن�ساء تزرعنها
ِ
منازلهن
باحات
في
ّ
�أ�سما َء (الطبخات الكردية) التي �أُ ِع ّدت على الإفطار
عد َد المرات التي بكت فيها الطفلة الر�ضيعة قبيل الفجر
الح ّب الذي كتبت ُه العا�شقة لحبيبها بر�سال ٍة ق�صيرة قبل النوم.
كالم ُ
َ
لي�س للمجزرة �أ�سماء وذاكرة فح�سب
قلبك
ّين حا ّد يفق�أ َ
للمجزرة �سك ٌ
ويتركك كحجر �شاهدة قبر بال ا�سم
�أمام المقبرة
وتبت�سم
وتظ ُّل المجزر ُة تبت�سم
ُ
حتى تلتقط لها �صورة حزينة
حزينة..
كقلبك القتيل..
َ
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يعرف لوناً
احلب ال ُ
ّ
-1يعرف لون ًا
الح ُّب ال ُ
ُ
ُنت من (كينيا)
زنجي ًا ك َ
أبي�ض من ال�شمال
�أم � َ
أوى معزول
ُمقعد ًا وحيد ًا في كر�س ّي َك بم� ً
�أم ت�سي ُر بقدمينِ في متنزّه جميل في
(حي ميتيه)
الح ُّب ال ُيف ّرقُ بين �أحد
ُ
كنت
ُمدخّ ن ًا َ
�س ّكيراً ..عربيداً ..ماجن ًا ..ق ّواداً ..كاذب ًا
تبي ُع �أ ّم َك بيورو وعلبة بيرة
كنت �شبيه غيمة في مخ ّيل ِة امر�أة جميلة
�أم َ
�سيمنح َك ذا َت ُه بال �س�ؤال
الحب
ُ
ُ
ماكنت علي ِه قب ًال
ورميت
طرقت باب ُه
ك ّلما
َ
َ
َ
الحبُ ..يعي ُد َك ما ًء ويم�ضي.
ّ
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-2العا�شق طي ٌر وحيد
ُ
بال ٌد مهجورة متروكة كتذكار الجئٍ غريق
لي�س للعا�شقِ ح�صانة
َ
الح ّب طرده كالجئ من �أر�ض ِه القديمة
ب�إمكانِ ُ
من منزل ِه الأول
من حديقة ال َّلوز
�سرير الطفولة
من �أح�ضان المحبوب
من �آثا ِر الحب على ج�سد العا�شقة
ومن ذكرى رائحة تنمو كالع�شبِ على �سرير الغد
العا�شق الذي هو طي ٌر وحيد
ُ
ي�ض ُع ع�شَّ ُه على �شجرة الأمنيات في العراء
لي�سرقَ من ُه الغرباء
غد ِ
حلمه
َ
حا�ض َر ده�ش ِته
الح ّب الوحيدة التي امتلكها
وقبل َة ُ
العا�شق طي ٌر وحي ٌد
ُ
وحيد
ٍ
كبالد تذب ُل وحيد ًة في الحرب..
ثماني ٌة وع�شرون جرح ًا
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َّ
أقل من صغرية
كنت
�أق َّل من �صغير ٍة ُ
حينما
رح
ُ
كج ٍ
عرفت الحيا َة ُ
لم �أنظر م ّر ًة �إلى هو ّيتي ال�شخ�ص ّية
لم �أت�أ ّمل وجهي في المرايا ال ُممت ّدة
على طولِ النهرِ
جرح دلّني على عمري.
ك ُّل ٍ
جروح �صغيرة
�س ّت ُة ٍ
الترابي
د ّو ْن ُتها على الطريقِ
ّ
بين ِ
بيت ج ّدي والمدر�سة ال ُم�ؤ ّلفة
َ
من غرف ٍة ونافذ ٍة تط ُّل
على عائل ِتي البعيد ِة في حلب.

101

ع�شرون جرح ًا د ّونتها
َ
ببكائي ال ُمت�ساقط
على طريقِ حلب
للقري ِة البعيد ِة حيثُ قبر �أبي.
ثماني ٌة وع�شرون جرح ًا
د ّونتها �ضاحك ًة
على الهواء
على لوح ٍة لـ(خوان ميرو)
وجبينك في المدنِ البعيدة
َ
فقط
ُجر ٌح واح ٌد ال �أد ّون ُه
�إنّما �أخ ّبئ ُه كحرزٍ لموتي القادم:
رح ال�شِّ عرِ الخالد..
ُج ُ
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تقف وحيداً
ُ
تقف وحيد ًا
ُ
ي�سندك من ال�سقوط
أحد
َ
ال � َ
لك
تفتح �ساقيها َ
والهاوي ُة امر�أ ٌة �شبق ٌة ُ
ج�سدك
الح ّب على
َ
تبتل ُع حياتَك ال ُم�ضنية و�آثا َر ُ
ال �شي َء في الأعلى
ُرب �أقفال الما�ضي
�أكث ُر من عوا ِء ِ
الريح ق َ
تقف وحيد ًا
ُ
المتو�سط
بحزنك على
تط ُّل
َ
ّ
ي�سندك من الغرق
أحد
َ
ال � َ
ُ
تحت �شم�س ِه
المتو�سط الذي لم يحت�ضن ُ�سمرة َ
روحك الحزينة َ
تقف وحيد ًا
ُ
عرفت الحيا َة م ّرة ون�سيتها
وحيد ًا كما َ
وتطي ُر
�صوب الهاوية
تطي ُر َ
خ�شخا�ش تُف ّك ُر ب� ِ
إنجاب �أطفالٍ
كنبت ِة
ٍ
من مطرٍ عابر..
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َأح َّبين
� َأح َّبني
كنت ال�صندوقَ الأ�سود لطائر ِة حياته
كما لو ُ
كما لو كنت لون ًا �أزرقَ يغفو بحلم ِه
الرمادي الذي لم ي�صادق �إال الظ َّل
لكنّي
ُّ
لم �أح ّلق يوم ًا بحديقة بيت ِه
كنت ق�صيد ًة بقدمين ت�سيران فوقَ تراب قلب ِه.
ُ
�أح ّبني
كنت �آخ َر امر�أ ٍة
كما لو ُ
تحيا عاري ًة على ياب�سة حياته
الرج ُل الوحي ُد
الخ�شبي القديم
عر�س �أمي
الرج ُل
الباهت ك�صندوقِ ِ
ُ
ّ
حب
الرج ُل الذي َ
حمل لي بيدي ِه ق�صيد َة ّ
وٍ 7
مدن ُم�ؤقت ٍة
كان ُيغنّي لي ك َّل ليلة
الرج ُل الذي َ
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َ
أنام
ويع ُّد
الخراف ال�صغير َة ح ّتى � َ
خاطب ُمعجز ًة لن تحدث:
�أح ّبني ب�صدقِ الأنبيا ِء وهو ُي ُ
«ماذا لو ُوجِ َد ِ
ِ
مليارات امر�أ ٍة؟!»
منك 7
فم الجواب
وقبل �أن �أ�ض َع يدي على ِ
كان قطا ُر ِ
الموت ي�أخذ ُه �إلى المحطة الأخيرة.
َ
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بائعات اهلوى
أسر ِة
اثنا َعش َر غزاالً على َّ
ِ
بائعات الهوى فقط
ُ
دن الحديثَ عن ال ِألم كما نعي�ش ُه تمام ًا
ُيجِ َ
يخجلن من نعت ِه علن ًا
ال
َ
ِ
تليق ب ِه
أقبح
ال�صفات التي ُ
ب� ِ
تحت مر�أى الجميع
ُيع ّر َ
ين «عان َت ُه» في �سوقِ الخ�ضا ِر َ
أقفا�ص ي�شاهدن ُه ذلي ًال
ح ّتى
الدجاجات المعرو�ض ُة في ال ِ
ُ
أدق تفا�صي ِل ِه
كان رج ًال عابر ًا
ويحفظن � َّ
ي�ضاجع َن ُه كما لو َ
َ
�سراً ،نلوك ُه مرار ًا
يع�ضنا ّ
ال ُألم الذي ّ
ونع�ض ُه ّ
ذراعنا كما لو كانت الحياة
كما نفع ُل بقطع ِة ٍ
لحم قا�سي ٍة ،يلوي َ
حلب َة م�صارع ٍة تجري بـ(ال�س دي فينتا�س) في �إ�سبانيا
بعد �أن يم َّد ردا َءه الأحم َر َكـ(الماتادور)
فيك�س ُر �ضل َعنا
ال�ساد�س َ
َ
هازئ ًا به�شا�شتنا الب�شر َّي ِة المعرو�ض ِة ك�إعالنٍ
طرقي �س ِّيئ
ٍّ
(حي
الغ�ض
ُ
يخم�ش ب�أظافر ِه غيرِ ال ُمق ّلم ِة وج َهنا َّ
ٍّ
ك�صبي �أزع َر من ّ
حلب
ال�شعار) في َ
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ي�ش ُّد �شع َرنا الطويلَ
كيدي منظّ ف مداخن عجوز
يل ّف ُه بيدي ِه ال ُم ّت�سختين َ
ويب�صق في فمنا الذي لم يتل ّوث يوم ًا �سوى ِ
الحب
ُ
بلعاب ِّ
أنف�سنا من رذائل ِه ح ّتى ٍ
موعد �آخر.
ويتركنا نغ�س ُل � َ
ن�ض ُع العامو َد ال�ساب َع لأكروبول الألم:
تحت �أكثرِ �أحذيتنا خ�شون ًة واتّ�ساخ ًا
(القلب) َ
َ
قما�ش بالية ّ
ن�ضع ُه هناك ون�سحق ُه كما لو �أ ّن ُه خرق ُة ٍ
نظف بها
هوى رخي�صة
مت�س ّو ٌل �أن َف ُه �أو بقايا �سائ ِله
المنوي مع بائعة ً
ّ
تحت الحذاء
ن�ض ُع
(القلب) َ
َ
ِ
مع�صوب العينين
ونم ّر فوقَ ج ّثت ُه مرار ًا وتكرار ًا كثو ٍر
نح ّو ُل ُه �إلى غبا ِر ٍ
ذهب
ق�صائد
�إلى
َ
�إلى � ٍ
أغنيات
�إلى ٍ
تحف فن ّية
ٍ
مقطوعات ُمو�سيق ّية� ،إلى ق ِ
ُبالت ُح ّب� ،أو تذاكر �سينما
�إلى
العالم الو�سخ
ونوزّع ُه على هذا ِ
نتخ ّل ُ�ص من ُه كما نتخ ّل�ص
من لطخ ِة ٍ
�شرف قديمة عالقة ب�شجر ِة العائل ِة
ليغدو عار ًا جماع ّي ًا
فنبت�سم ُمطمئنّين.
ُ
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�أينما ذهبنا
ن�أخذ ُه معنا
ِ
والحافالت ومحطّ ِ
ات المترو
في ال�شوار ِع
وال�سوبرماركت
ِ
و�سهرات الأ�صدقاء
والنوادي الليل ّية
ِ
ومعار�ض الكتب
وحفالت الزواج
ِ
أفالم ال�سينمائ ّية
و�إلى
ِ
عرو�ض ال ِ
ِ
الحب
ومواعيد ّ
�إلى زيار ِة �أ ّمهاتنا
�إلى قبو ِر �أح ّبتنا
�إلى العمل
�إلى المقهى
الحب.
و�إلى �سريرِ ّ
نت�أ ّب ُط ذراعي ِه الكبيرتين ونم ّد ُه بمدي ٍة حا ّد ٍة ليعيثَ ف�ساد ًا بحيوات
الآخرين
كما فعل بحياتنا
يك�س ُر ظهر الجميع و ُيدلي قدميه من �أعلى �أعنا ِقهم وي�ضحك
بفم يمل�ؤ ُه وح ُل الخ�سارات
ٍ
ي�ضحك وي�صرخ:
ُ
ها �أنذا يا �أوال َد الحياة
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ها �أنذا
أنام مع بائعات الهوى على ال�سريرِ ذا ِته الذي
� ُ
ينج ْبنَكم علي ِه ك ّل مرة.
يتب ّو ُل ك�س ّكير على جراحنا القديمة
فال نعو ُد قادرين على الإ�صغا ِء ل�صوت (لوي�س �أرم�سترونغ)
وهو يغنّي
()What a wonderful world
يوم
بل نف ّك ُر بالديدان التي ت�أك ُل ك َّل ٍ
قطع ًة منا
قطع ًة من قلبنا (�أكروبول الألم العظيم)
ِ
�ضربات �إزميله فيما
تحت وق ِع
نُ�سقط ح�صونَنا َ
يمت ّد بجيو�ش ديدانه داخل �أج�سادنا
حي من الأحياء التي ن�سكنها
يبني خاليا ُه في ك ّل ٍّ
ونكت�شف �أنّنا فقَدنا �صوتَنا..
يختفي �صوت (�أرم�سترونغ)
ُ
ٍ
ككالب موثوق ٍة بجنازي َر ونعوي
ننبح
ُ
(العالم لي�س رائع ًا ..العالم لي�س رائع ًا)
ُ
ِ
بالجثث
�إ ّن ُه عال ٌم ملي ٌء
ِ
بالتوابيت
بالل�صو�ص
ِ
بالطُّ غا ِة
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بال ِ
أنقا�ض
ِ
بالمعتقالت
بالأوبئة
بالحروب
بالأ�سلح ِة
بمه ّربي المخ ّدرات
ح�صتنا من ال�سعادة.
بالتافهين الذين
َ
ي�سرقون ّ
عال ٌم م ّت�س ٌخ
ي�ض ُع غزال َة ال ِألم فوقَ �أ�س ّرة بائعات الهوى
العالم خارج �أرحام �أ ّمهاتنا
أح�ضانهن حينما
ننام ب�
َ
ّ
يب�صقن َ
اللواتي ُ
منهن اثني َع�شَ َر غزا ًال حزين ًا
وننجب َّ
ُ
منحتنا �أ�سماءنا الحزينة..
لن�سند �أكروبول الألم ال�شاهق للبالد التي َ
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اِحذروا اهلوا َء يف الغوط ِة الشرق ّية
في الغوط ِة ال�شرق ّية
ُيق ّد ُم اهلل ا�ستقال َت ُه
ٍ
بربري يح�ص ُد
لموت
ٍّ
ٍ
رئات نائم ًة
بين �أ�شجا ِر ِ
ال�شامي
التوت
َ
ّ
وحكايات �أ ّم ٍ
ِ
هات لم تكتمل
عن الغولِ والأطفالِ ال ُم�شاك�سين.
في الغوط ِة ال�شرق ّية
يت�سل ُّق غا ُز (ال�سارين) فجر ًا
الهوا َء
الجدران
َ
الأ�شجا َر
وجو َه الأطفالِ
111

أح�ضان ال ِ
أمهات
�
َ
ال�صباح
�صمت
ويم ّزقُ
َ
ِ
حي.
بح�شرج ِة طفل ٍة� :أنا ّ
في الغوط ِة ال�شرق ّي ِة
ٍ
ُ
كطائرات
ت�سقط الع�صافي ُر
ِ
بمحركها
�أُ�صيبت
ِ
بن�صف ري�شها
فتتهاوى �إلى المقبر ِة
و�شهي ِقها الأخير.
في الغوط ِة ال�شرق ّي ِة
ال�شم�س من ال�شروق
تخج ُل
ُ
ِ
�صرخات الأطفالِ من �سمائهم البعيدة:
أمام
� َ
احذروا الهواء!
احذروا الهواء!..
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احلب يـأ ُ
كل من قليب
ُّ
ابت�سمت ل ُه �أ ّو َل م ّرة
منذُ
ُ
ِ
كخادم ٍة تعم ُل في
تنظيف المنازلِ
َفوح من ُه رائح ُة الكلور
َّ
بيدي الو�سختينِ ووجهي الذي ت ُ
بنهم من قلبي
والحب ي�أك ُل ٍ
ُّ
فيلم بورنو �أ ّول م ّرة
كفتى �أزع َر ُي�شاه ُد َ
ً
كنت طفل ًة قرو ّي ًة
منذُ ُ
�آك ُل رغو َة الحليبِ
الطازج
ِ
في البر ّية ب�صحب ِة ج ّدتي
فيما ِ
الخ ُ
راف ال�صغير ُة ت�أك ُل
الع�شب
َ
الحب خروف ًا �صغير ًا ي�أك ُل من قلبِي
َ
كان ُّ
ِ
والخراف وج ّدتي
تحت نظرِ اهلل
َ
ولم يردع ُه �أح ٌد
و�أنا ..لم �أكن غاني ًة حزين ًة
تجي ُد مهن َة �إغالقِ ِ
الباب �ساع َة ال�ضرور ِة.
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في الطريقِ للمدر�س ِة االبتدائ ّية
القديم
ال�شعبي
الحي
ِ
ِّ
في ِّ
ِ
الحلويات في (ال�شيخ مق�صود)
أمام محلِ بائ ِع
� َ
ال�شاب
تل�ص ِ�ص عيونِ جارنا
في ال�شرف ِة ال ُمجاور ِة َ
ّ
تحت ّ
والحب ي�أك ُل من قلبي
ُّ
خ�س طازج.
كما ي�أك ُل � ٌ
أرنب حقلَ ٍّ
في العملِ و�أمامي الأوراقُ ال�صفرا ُء
التي تنتظ ُر توقيع ًا وختم ًا من الحبرِ الأزرقِ
الوظيفي
تحت وق ِع روتينِ العملِ
َ
ّ
ِ
واعتياد ّي ِة � ِ
القذائف ال ُمنهال ِة على المدينة
أ�صوات
والحب ي�أك ُل من قلبي
ُّ
كما ت�أك ُل الدوائ ُر الر�سم ّي ُة يفاع َة ال�شباب
وحما�ستَهم.
في ِ
البيت
كوب ن�سكافيه بالحليب
و�أنا �أُ ِّ
ح�ض ُر َ
و�أنا �أُ�صغي لأغنية (ياني�س كوت�سيرا�س)
أحب ثاني ًة)
( ُ
يجب �أن ال � َّ
أكتب نثر ًا عن الكراه ّية
و�أنا � ُ
أغلق الموبايل بوجه من ُيح ّبني
و� ُ
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(الحب في زمن الكوليرا) للم ّر ِة الرابعة
و�أنا �أقر�أُ رواي َة
ّ
والحب ي�أك ُل من قلبي
ُّ
كما �أكلَ �سنوات (فلورينتينو �أريثا) في االنتظار.
ِ
عجالت ال�سيار ِة ال�سودا ِء الكبيرة
تحت
َ
أمامها
التي َر ُ
ميت نف�سي � َ
وعلى �سريرِ الم�شفى
أنبوب ال�سيروم ُمع ّل ٌق فوقَ ر�أ�سي
و� ُ
والحب ي�أك ُل من قلبي
ُّ
كمم ّر ٍ�ض يتناول وجب َة طعام ِه في غرف ِة العناي ِة ال ُم�ش ّددة
لكن
أذهب يوم ًا
حينما � ُ
لي�أخذَ
الحانوتي العجو ُز
ُّ
ِ
ِ
للتابوت ال ُمهيب
قيا�سات ج�سدي
أعرفُ � ..
� ُ
أعرف جيد ًا
�سيكون قد �أكلَ قلبي ك ّل ُه
الحب
ُ
� ّأن َّ
ولن يبقى �شي ٌء من ُه للموت
أبت�سم بل� ٍؤم كبيرٍ في قبري..
وهو ما �سيجعلني � ُ
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ُ
أمساك الرجنة
بيوض
ِ
بيو�ض � ِ
أ�سماك «الرنجة» الراقد ِة بقا ِع البحر
ُ
�أكث ُر �سعادة منّا
ترهق �أذنها باال�ستما ِع ك ّل ليل ٍة
ال ُ
لمو�سيقا الدانوب الأزرق
وتدرك
لموج البحرِ
ُ
تُ�صغي ِ
�أ ّن ُه حينما ت�أتي العا�صف ُة ال �شي َء ُيوقفُها
فيما نحار ُبها بكلتا َيدينا
ٍ
بخدو�ش طولي ٍة في القلب
ونخرج منها
ُ
تتعلم ع ّد َة ٍ
لغات لتحاو َر بها العالم
ال ُ
ِ
ت�شرح للبحر
بال�صمت ُ
يكف عن مالحق ِة غدها
�أن َّ
بيو�ض � ِ
أ�سماك الرنجة
ُ
�أكث ُر �سعادة منّا
وهو بال�ضبط
ما يجعل من هذا العالم
ككلب ٍ
حزن ًا �أزرقَ راقد ًا ٍ
تحت ِ
�شم�س البحر..
عجوز َ
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العزلة..
ال �أحد يقر�أُ ال�شِّ عر �صباح ًا
ِ
اللتقاط �صورة فوتوغرافية
الطائر يغادر ع�شّ ُه
مع �أ�سالك الحدود ال�شائكة
العا�شق ي�ض ُع ر�أ�س ُه على �صد�أ مقعد المحطة
ويفك ُر ِ
بيد حبيبته التي بقيت من�س ّية في جيب ِه
الجندي يملأ المدينة بغبا ِر حذائه الع�سكري
ّ
فيما ال�شِّ عر ي�صعد معي الدرج الكهربائي للعزل ِة..
مبت�سم ًا..
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�صدر من �سل�سلة «�شهادات �سورية»:
بم�ساعدة من جمعية «مبادرة من �أجل �سورية جديدة» ـ ـ باري�س:
 .1موزاييك الح�صار ،عبد الوهاب عزّاوي.
� .2إلى ابنتي ،هنادي زحلوط.
 .3بين الإله المفقود والج�سد الم�ستعاد ،نبرا�س �شح ّيد.
َ .4ك َمن ي�شهد موته ،محمد ديبو.
 .5حكايات من هذا الزمن ،دلير يو�سف.
 .6لم �أتمدد يوم ًا على �سكة قطار� ،أحمد با�شا.
 .7مزهرية من مجزرة ،م�صطفى تاج الدين المو�سى.
 .8غرفة تطل على الحرب� ،إيديت بوفييه.
� .9إذا قفزت عن ال�سياج ولم �أ�صب ب�أذى ،عمرو كيالني.
� .10أر�ض مائدة� ،ضحى ح�سن.
 .11لم تنته الحكاية بعد ،ر�ؤى الإبراهيمي.
� .12إكثار القليل ،دارا عبد اهلل.
بدعم من المنظمة الأورو ـ ـ متو�سطية لدعم المدافعين عن حقوق
الإن�سان:
 .13ر�سائل من �سورية ،وجدان نا�صيف.
 .14يوميات وق�صائد ،علي جازو.
ان�س دم�شق ،عمر يو�سف �سليمان.
َ .15
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بم�ساعدة من جمعية «مبادرة من �أجل �سورية جديدة» ـ ـ باري�س:

 .16ما تبقّى من حياة� ،سهى زكريا.
ح�سان ع ّبا�س.
 .17ال تغم�ض عينيك! ،دّ .
 .18الدرب م�سامير ،منار �سهران �شلهوب.
 .19قنديل �أم ها�شم المفقود ،عدي الزعبي.
 .20الموت كما لو كان خردة ،وداد نبي.
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