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االإهداء 

عن  لتلقو�  ب�لأبط�ِل  نعتن�  عن  و�  كفُّ �أبط�ًل،  ل�صن�  �صرخو�:  من  �إلى 
ويموت  �آلهًة  قكم،  فن�صبَح  �أن ن�صدِّ ، نخ�صى  �ليوميِّ ك�هلكم عن�َء موتن� 

فين� �لإن�ص�ن!
�إيق�ع  به�  يج�بهون  و�لرق�س  �لغن�ء  تعويذة  �صالحهم  ك�ن  من  �إلى 

تيب.. �إلى مو�صيق�هم �لتي من مق�م »ل« �لكبير! �ص��س �لرَّ �لرَّ
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ال ي�سبهون كالمهم

ل ي�صبهون كالمهم.
هم غيرهم في �لأغني�ت، وعندهم

زمن�ن ل زمٌن وحيٌد، يفر�س �لمعنى 
ويجبرهم على مدح �لجر�ح.

يتهّربون من ��صتغ�ل �لآن فيهم، كي يكونو�
�صورة �لآتي، و�صوت �لأنبي�ء �لع�لقيَن

ور�ء �أبو�ب �ل�صب�ح.

ل يوؤمنون بم� ينزُّ �لقلب من وجٍع، ول
بدٍم ت�صّيلُه �أغ�ني �أهلهم

ي�ح. �إن �أغمدته� �لآه في رئة �لرِّ

ورثو� �لحنيَن �إلى وجوٍه لم يرو� �أبع�ده�،
و�إلى �إلٍه لم يقل يومً� لهم: )م� ح�لكم؟(

و�إلى بالٍد في �لخر�ئط، ل ُت�َصمُّ ول ُتذ�ْق.
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�صوُه،  ل �صيء يغريهم لكي يتقمَّ
بالُدهم �ص�رت من�في، �أهُلهم 

�صمٌت ي�صير على �لطريِق، ن�ص�وؤهم 
يلب�صن منذ �لموت وجه �لذكري�ِت، 

م�ء. ول نو�فذ في �ل�صَّ

يتملَّ�صون من �لحقيقة، و�لحقيقُة �صجُن �ص�حبه�،
� حولهم  ليبتعدو� عن �لت�ريخ حين يفوح ممَّ

وعن �قتت�ل �لأبجديَّ�ت �لطويل 
على م�ص�ح�ت �لهب�ء. 

هم مثلن�، �أبن�ء حزٍن و�حٍد، 
لكنهم ملُّو� من �لّتجو�ل في �أ�صم�ئهم 

فتخّل�صو� منه�، و�ص�رو� في �لطريق �إلى مالمحهم 
عر�ًة، 

يلب�صون �لموج علَّ �لموج يجعلهم و�صول
يتعثرون بدمعٍة، ب�أٍب يفّت�س 

ة  في �صروع �لح�وي�ت عن �لحليب، ب�أمَّ
ت�صتورد �ل�صهد�ء و�لأمر�ء و�لكبريت، ب�لذهب

�لذي ينمو ويزهر قبل موعدِه، ب�صم�ٍس 
في زن�زين �لإلِه، بطفلٍة  

ال�صل حول فخذيه� ربطو� �ل�صَّ



9

بر�ئحة �لبخور على قبور �لأولي�ء
م�ء من �لحروب �أو �لدروب، ره �ل�صَّ بم� تقرِّ

بكّل �أقنعة �لهزيمة، و�نت�ص�ر �لخوف 
في �للُّغة �لتي ك�نت خيول. 

يتوقفون،
وينظرون،

ويكملون طريقهم.
عمي�ٌن، يحملهم �إلى �أحالمهم حلٌم ير�ودهم طويال.

ل يكذبوْن.
لكنهم يتخّيلوْن.

قون خي�لهم، حتَّى �إذ� �أوحى بم� ل يفهمون. وي�صدِّ

�أحالمهم لي�صت عط�ي� �لغيب و�لاّلوعي، بل 
َه من جم�ْل. وعٌي �إلى م� ينق�س �لوقَت �لم�صوَّ

وكالمهم لي�س �نتم�ًء، �إنَّه
طيٌر �صغيٌر في مهبِّ �لحتم�ْل.

في برزٍخ، 
نوبر ي�صكنوْن وح و�لأبد �لم�صيَّج ب�ل�صَّ بين �نعت�ِق �لرُّ

�ت في �لمر�آة يومً� �أن تكون  يتو�لدون من ��صته�ء �لذَّ
ويحّلقوَن، ي�ص�فروَن، يعّمروَن، ويكتبوَن، ويهرموَن،
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وقت مثل �لزيزفوْن.  هن�ك في �لالَّ
دى،  حتى �إذ� ج�ء �لرَّ

ق�لو� لُه: كم مرًة، �صنموت ي� مجنون؟!
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ماذا �ستكتب؟

م�ذ� �صتكتُب، لو �أتتَك يم�مٌة
ب�ح، وذّكرتَك ب�أّن يومً� �ص�خبً� عنَد �ل�صَّ

�آٍت ور�َء هديِله�
وعليَك �أْن 

ت�صحو لتحمَلُه على
كِتفْيك، تحِملُه وتجري في �ل�صو�رِع ب�حثً�

عن قمِح دني�َك �لذي 
ينمو �صن�بَل في �صم�ِء نخيله�؟

م�ذ� �صتكتُب حينه�،
و�لوقُت ل يكفي لتنظَر من نو�فِذ 

قلبَك �لمهجور نحَو ق�صيدٍة
تعرى جه�رً� في مي�ه �صهيله�؟

ه� �أنثى �أم�مْك. م�ذ� �صتكتُب حيَن تك�صُف �صرَّ
وتقوُل خذني ي� حبيبي ه� �أن�، ف�ترْك من�مْك

وَدِع �لَخي�َل لع�بدي �أ�صن�ِمِه َرّبً� ول تعبْد كالمْك.
هذ� ُتر�بي، جّففتُه �ل�ّصم�ُس، �أنجدني، َغم�َمْك.
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ح�ري، للّتالل �لِبي�ِس،  ْل مديحَك لل�صّ �أَجِّ
َهِب �لُمبعَثر في �لمدى. للذَّ

ن�  و�مدْح، �إذ� �صّلت مالئكٌة علين�، نب�صَ
في ح�صن �صّيدن� �لردى.

م�ذ� �صتكتُب حينه�؟
م�ذ� �صتكتُب، و�لق�صيدُة ت�صتحي 

من ك�صِف عورته� على 
ِح �لندى؟ مر�أى من �لغرب�ء في و�صَ

م�ذ� �صتكتُب، حين تخ�صى �أن يرى
�لُكـّف�ُر هذ� �لقلب م�صلوبً� على جذِع �لكالْم،

وَيَرو� دم�َءك ن�زلٍت من �أع�لي �لُجرِح يحملهّن 
وحٌي فوَق �أجنحة �لحم�ْم،

نحو �لبي��ِس �لبكِر في �أر�س �لنبوءِة، 
�أر�ِس �أهلك، حيث م�تو�، و��صتط�عو�،

رفَع �صقِف قبورهْم �أعلى، ليحر�صه� �لغم�ْم؟!

ر�َخك �ص�حًة ممتّدًة، تعدو به� �لآلُم خيال، وَيَرو� �صُ
، يْر�صح من م�ص�ِمك كلِّه�، ويرو� دموعَك، ملَحَك �لب�صريَّ

وي�صيُل �صيال،
بح في عينيَك: »لْن فيكذّبون �ل�صُّ
نم�صي على طرق�ت �أغنيٍة ت�صيُر 
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بن� �إلى معنًى �صو�ن�«
ف�لُجْم »�أن�«َك لكي ُت�صّيره� »�أن�«ن�!

هذ� �لّدُم �لم�صفوُك مـ�ْء
ر�ُخ �أخو �لهب�ْء هذ� �ل�صّ

ر �صلَّم �لكلم�ت، ل ف�نِزْل، وَك�صِّ
لب�ن غيرك ث�نيً� ت�صعْد َعَلى �صُ

ل �أنبي�َء ِلُجرحن�، ل �أنبي�ْء!
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هوى

، َرخت ُعيونِك فيَّ �أن�صى، �إذ� �صَ
ُكلَّ ِجر�ِح �أهلي.

َد �إخوتي  �أن�صى ت�صرُّ
في غ�بـِة �لم��صي 

و�أوه�ِم �لتَّجّلي.
�أن�صى هز�ئمن�،

�نح�ص�َر �لأر�ِس عن �أقد�من�
ورحيَلن� في �لّريِح

. مْن ُذلٍّ لذلِّ
�أن�صى �ُصاللٍت من �لأحز�ِن تنمو 

مثل �أع�ص�ب �لقبوِر على كالِم ق�ص�ئدي 
وعلى �أغ�ٍن

عّودتني �ل�ّصيَر في طرق�ته�
. وحدي بال قمٍر وظلِّ
�أن�صى ُغمو�َس بد�يتي 

وو�صوَح �آخرتي، و�أن�صى �أّنني
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م�زلُت �أحي� ل لأحي�،
بْل لأُ�صِلَح بين م� بعدي وقبلي.

�أن�صى �أح�ديَث �لّرف�ِق عِن �لحقيقة
و�لّطريقِة في عالِج �لأر�ِس 

مْن ُحّمى �لَجَدْل.
�أن�صى �لّتر�بَط بين �أزه�ر �لجم�ل

وبين ر�ئحِة �لك�صْل.
�أن�صى �لملْل،

في غرفة �لمكي�ج يخلُق نف�صُه 
من فتنِة �لألو�ِن قّدي�ص�.

لي�صير قرَب �لّن��ِس في ُكلِّ �لأزّقة 
ح�ماًل للموِت ف�نو�ص�.

�أن�صى �نك�ص�َر �لو�لدين 
�إذ� قفزُت عن �ل�صي�ج

ْب ب�أذًى و�أعجبني �نت�ص�ري. ولم �أُ�صَ
�أن�صى عيونهم� تقول بحرقٍة:

)�أنَت ��صتر�ُك خي�ِلن�،
ف�رجْع ِلتْكُبَر مثَل �أ�صج�ِر �لحديقِة،

م� �صمعن� عن خي�ن�ِت �لبذ�ِر(.
�أن�صى تر�نيَم �لغر�ْم،

م� تْرَجَمْتـُه لغ�ُتن�
عن كّل �أ�صع�ِر �لَحم�ْم:
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)طيري، �ص�أتبُع ظّلِك �لم��صي على �صخِر �لبر�ري
خ�َنْت جن�حّي �لري�ُح وبّلَل �لّري�َس �لغم�ْم

غ�ِر طيري �أُِحبُِّك ُحّرًة، مثَل �عتق�د�ِت �ل�صِّ
ِك ك�ن �صوكً� �أم خز�ْم. و�أحبُّ ُحبَّ

في �لحقِل قمٌح �أخ�صٌر، ولديَّ خمٌر في جر�ري.
و�أن� وحيٌد بين ُجدر�ِن �لكالْم.

ي �إذً�، ُحّطي على ُع�سِّ �نتظ�ري. ُحطِّ
وخذي يدي لنن�َم في نْف�ِس �لمن�ْم(

�أن�صى جميَع م�ص�عري في لحظٍة
م�ِن �له�ِدرة. في لحظٍة �أن�صى دو�ليَب �لزَّ

دى  ويخونني في لحظٍة جي�ُس �ل�صّ
�كرة. و�لذَّ

حِب حولي: ليقول لي �صوُت �لفر�ِغ �لرَّ
)كم �أنَت مثلي ي� فتى، كم �أنَت مثلي!(

خ�ٍل من �لأ�صي�ِء ل معنًى لم� حولي،
ك�أّني �آدُم �لأُّميُّ لم 

ف�ْت. �أتعّلم �لأ�صم�َء بعُد ول �ل�صّ

بي�ص�ُء روحي، ف�ر�صمي بدِم �لذيَن قتْلِتهم قبلي،
مالمَحِك �لتي �أْخفيِته� عنُهم،

جم�َلِك حين تعرين ��صته�ًء ي� حي�ْة.
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بي�ص�ُء روحي ف�حمليني و�ع�صري ثدييِك
في ك�أ�صي خمورً� من َفَرْح.

م�َن يدوُر ك�لمجنوِن  َوَدِعي �لزَّ
في �لّطرق�ِت يبحُث عن ب�ص�ٍط غيِر جلدي 

كي ي�صيَر �إلى �لنه�يِة 
خبئيني ي� حي�ُة عن �لّزم�ِن

و�أطلعيني مثَل تلميٍذ على �صرِّ �لبق�ْء.
بوحي بم� �أخفْيِتِه عّني وعْنُهْم،

ف�ّصري لي كيَف يملوؤِك �لهوى �َصَبقً� 
ويملوؤني ��صته�ْء.

كم �أنِت �أكمُل 
حين يجعلِك �لهوى وجهً� وحيد�!

كم �أنِت �أجمُل حين ت�صتعلين في �صوتي ن�صيد�!
كم �أنت �أ�صفى �لآَن في هذ� �لجنوْن! 

ُكلُّ �لذين تعّلقو� بغ�صوِن ذ�كرتي �لطرّيِة ي�صُقُطوْن 
يتفتَّتوَن ك�أّنهم توُت �ل�ّصو�رع فوق �أر�صفِة �ل�ّصكوْن.

و�لق�دموْن
ل ُيب�صروَن طريَقهم نحوي

لأّني لم �أُعْد، ج�صدً� ت�صيُء به �لّظنوْن.
بي�ص�ُء روحي، ف�حمليني و�رق�صي

ي�ْع. وفيٍّ على ب�ِب �ل�صّ بي رق�َس �صُ
دوري لتختلَط �لمك�ن�ُت �لكثيرُة بي
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وت�صبَح روحَي �لأولى َم�َص�ْع.
دوري لأ�صبَح �صخرًة

تبكي �إذ� جرَح �لغم�ُم غروَره�.
دوري لأ�صبَح زهرًة

تعوي �إذ� ن�صَف �لّظالُم ح�صوَره�.
دوري لأ�صبَح َنْجمًة

بي�ص�َء ُتنجُد من ير�ه�.
دوري لأ�صبَح لفظًة

تفنى ويبعثه� �صد�ه�.
دوري لأخت�صَر �لم�ص�فة

بين �أغنيتي وبيني.
لت�صيَر ُكلُّ غم�مٍة �أّمً�،

وكلُّ فر��صٍة لغًة،
وكلُّ ق�صيدٍة َوَطن�.

لأ�صَمّ ِعْطَر �لموت، �أخت�ُر �لخلود نه�ية،
يك لي كفن�. و�أخيط من كفَّ

�إّني �أر�ِك �لآَن تغت�صليَن من �َصَعِث �لحك�ي�.
من قيِد ت�ريٍخ يبيُعِك في مز�د�ِت �لمم�لِك ك�ل�ّصب�ي�.

غ�ْر. من �إرِث روم� للقي��صرِة �ل�صِّ
َوِل �لغنّيِة ب�لأَر��صي  من ف�ئ�ِس �لدُّ

و�ل�ّصم�و�ِت �لقريبِة و�لِبَح�ْر.
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من �أُمني�ِت �لق�دميْن.
من ذكري�ِت �لع�بريْن.
من ُكلُّ �َصيٍء تخرجيْن.

ت�صعيَن �أ�صك�َل �لّطبيعِة ج�نبً�، وتطّرزيْن
ج�صدً� ك�أج�ص�ِد �لذيْن
لم يولدو� من موِتِهْم 

�أَ�صرى �نِتَم�ء�ٍت وطيْن.

و�أظلُّ �أهذي، ل يكّوُن لي كالمي �صورَة �لَمعنى لأعبَدُه.
ي� �ص�ئعً� بين �حتم�لِت �لحقيقِة 

لن ترى �أبدً� نبّيً� ُيم�صُك �لمعنى وي�صجنُه.
للحزن دمعته،

وللفرِح �لمزلزِل �صحكٌة
تطفو على م�ِء �ل�صف�ْه.

هيِل على �لّرَم�ل للخوِف �آث�ُر �ل�صَّ
ولالأم�ِن َمم�لٌك ُتبنى حد�ِئقه� على َكفِّ �لإلْه.

ُرن� لن� كلُّ �لم�ص�عِر عنَده� ُلَغٌة تف�صِّ
�إّل �لهوى، فهَو �رتب�ُك دم�ِئن�.

هو َعجُزن� عن و�صفِه.
ُر �ل�صفيُف، َتر�ُه عيُن �لآخرين بن�  هو ذلك �ل�صِّ

ول نقوى نر�ْه.
وِح في �لج�صِد �لقليْل. وهو �زدي�ُد �لرُّ
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وهو �بتع�ُد ذو�تن� عّن� 
وِن�صي�ٌن جميْل.

وهو �لّنب�ت�ُت �لتي تنمو بال ثمر
على �أر�ِس �لخي�ِل �لُمهَملْة.

وهو �ختب�ُء كالمن� �لع�ري بعيدً� عن عيوِن �لأ�صئلْة.
هو �ص�رٌع ِلبد�يٍة ل تنتهي 

ْمِتِه  هو �صوُت �صيٍء غ�رٍق في �صَ
هو َثْوَرٌة

�أو ُرّبم� هو ُحْفرٌة.
عبثً� نح�وُل و�صفُه 

عبثً� نح�وُل ف�صلُه عّن� 
ِلَنعرَف م� َلُه ِمّن�

وم� ِمّن� لن�.
من �أنَت ي� ملَك �لملوِك ومن �أن�،

َرتْك؟ في َح�صْ
حّيرتن�، ف�ظهْر لن�،

ذ�بْت قلوُب �لو�قفيَن على م�ص�رِف معبدْك.
نِع �أ�صك�ٍل �ِصو�ْك. �ظهر لن�، حتَّى يُكفَّ خي�ُلن� عن �صُ

�ظهر لن� ب�صرً�، �إلهً�، �أو مالْك.
ي� ُحبُّ يقتلَك �لكالُم �ل�ّصهُل َعْنَك

ك�أّنَك �لّروُح �لتي ل ترتدي �أَحد�
ي� ُحبُّ يقتلَك �لّت�ص�بُه 
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دى. في حك�ي� �لأُّمه�ِت �لّذ�هب�ِت �إلى �ل�صّ
�ُت و�لوقُت �لّثميُن  ي��صيَّ ي� ُحبُّ تقتلك �لرَّ

و�صهوٌة ل�صو�ك تحتلُّ �لمدى.
ي� ُحبُّ تحييك �للي�لي في بريٍق 

�َصعَّ من َج�صديِن ُيحَت�صر�ن �ِصّر�.
عوُب �إذ� َن�َصت �أدو�ره� ي� ُحبُّ ُتحييك �ل�صُّ

ت �إليك ُتعّمُر �لأحالَم ِج�صر�. وَم�صَ
ي� ُحبُّ ي� �صيفً� مز�جيَّ �لحنيْن.

ت�أتي فت�صغـلن� عن �لحزِن �لذي َيجت�ُحن�،
و تغيُب �أعو�مً� فنلهث ب�حثيْن

عن طعمَك �لمملوِء تّف�حً� وتيْن.
ل تن�صن� ي� حبُّ ولتهجم كوح�س فج�أًة

عّجل ح�صورَك
عّلن� ُننهي َجميَع �لو�ِجَب�ْت.

وُنِعدُّ ديكورً� جديدً� 
كي َتليق بن� �لحي�ة.
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ياع من اأغاني ال�سَّ

كِبرن�. لم يعد يعدو �لّزم�ُن 
دون �أن ُن�صغي

�إلى خطو�تِه تخُز �لح�صى من حولن�،
، �صوُت �لح�صى، �صوُت �نبث�ِق �لح�سِّ

مِت  وت، ير�صح من �صقوق �ل�صَّ �صوُت �ل�صَّ
حيَن ي�صيُق ب�لألِم.

كبرن�. 
ك�نِت �لأ�صي�ُء ع�ريًة،

وُكّن� مثله� نحي�، بال �أ�صم�َء ُتخفين�
وتختزل �لمدى �ل�صّريَّ فين�، في 

حروٍف ك�لزن�زين �لتي تك�صو �لوجوَد
مالب�َس �لعَدِم.

ولْم تعِد �لحي�ُة كم� �أردن�ه�،
مك�نً� لحت�ص�ن جنونن�. ُكّن�
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وك�َن �لغيُب ي�صِبُقن�،
وَي�صغُل �أهلن� دومً�،

يرّو�صن�، ويجعلن� جنود �لخوِف، يمَنُعن�
من �لتَّ�صديق �أّن بن�، �صي�طينً� ُت�ص�بهن�،

وَح، ترق�ُس في خالي�ن�، تدقُّ �لرُّ
تح�وُل �أن ُتحّرك �صخرَة �لفزِع �لتي �صّدْت

�ِت، ج�علًة  كهوَف �لذَّ
مِم. ر�خً� في مدى �ل�صّ �أم�نين� �صُ

ت�صّقَق ُكلُّ م� ح�َكْت 
لن� �أيدي �لقد��صِة، عندم� ُفتحْت
نو�فذن� على �لجير�ِن و�رتطمْت 
م�ص�عرن� ب�أنثى �للَّحظِة �لأولى.

ُتجّرب ُعريه� �صّرً�، وتوقُظ حلَمتيه� من 
�ُصب�ٍت ط�َل، تتعُب من م�ص�رعِة �لخي�ِل،

م�ِء عيوَنه� فترتمي �أر�صً�، وُتغم�َس لل�صَّ
لتطير �صهوُته�، فر��ص�ٍت ُتع�نقن�

غِم. وتحملن� �إلى �أعلى، على درٍج من �لنَّ

و�أ�صبَح يوُمن� غَدن� وم��صين� معً�، 
م� عّلمتن� �لّريُح �صيئً�، نحُن و�دي كلِّ �صيٍل، 

حين ت�أتي من �ُصع�ل �ل�ّصرِق توجعن�
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وحين تهبُّ من �صجر �لغروِب ُتحيلن� موتى
دِم!( فنبكي: )�أيُّن� ِخْلٌو من �لنَّ

كبرن� بدون �أن ندري،
فلّم� �ص�ل فين� �لم�ُء ك�لمر�آِة، �ِصلن� في 

�أو�ني �ل�صكِل، �ص�َر �لخ�رُج �لمحدوُد د�ِخلن�
وفرَّ �لد�خل �لممتدُّ حتى �ص�ر �ص�ّلتن�

ولم ُندرْك خطيئتن�،
قتلن� �ل�صرَّ و�لمعنى.

و�أ�صحى �لبحُث عن معنى 
هو �لمعنى.

وَء من �أطر�ِف ح��صرن�  ن�صدُّ �ل�صّ
�إلى م�ف�َتن�. نجري

ونلهُث ك�لمج�نيِن �بتغ�ء بد�يٍة بد�أْت
ن�صّد �ل�صوَء �أكثَر، يفتُح �لّت�ريُخ ف�ُه،

فنلمُح �لقْتلى، جم�ع�ٍت 
هم بع�صً�. فنهم�ُس: يو��صي بع�صُ

)�إنه �لموُت �لبد�يُة، �إّنُه 
�ل�صّر �لذي نهذي بِه

، من ملٍل، وتم�صي  منُه �لحي�ُة ت�صعُّ
ُثمَّ حين تملُّ ث�نيًة تعوُد �إليِه مثَل �صدى(.

ن�صدُّ �ل�صوَء �أكثَر، يْطُلُع �لقَتلْة
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فت�صري خيبٌة فين�: 
)�إذً�، �أخُذ �لحي�ِة هو �لحي�ُة، 

هو �لبد�يُة حين تبد�أُ من نه�يِة �صّدن�
لتكوَن �صكاًل و�حدً� �أَحَد�(.

ن�صدُّ �ل�صوَء �أكثَر، ل نرى �أحدً� 
ن�صيُح: )�أل ُيف�ّصرن� ُهن� �أحٌد،

لنحي� �ص�لميَن مَن �ل�صكوك ومن توّقده� بن�؟(،
ي�صحو �إلٌه غ��صبً�: )ي� �أ�صقي�ُء، تعّلمو� �أن تحُلمو�

ي، لئالَّ تختفي  ل تبحثو� عنِّ
ي  بو� منِّ �أحالمكم فيكم، ول تتقرَّ

فلن �أ�صقي ورودي من دم�ِئُكُم، �رجعو�
من حيُث ِجئُتْم، و�بدوؤو� من نف�صكم، تلك �لبد�يُة، و�ولدو�

تيِن، فلْن يكوْن(! من لي�س يولُد مرَّ
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خياُل الظلرّ

لُّ ي� �ص�حبي؟  ـــ �أل يحلم �لظِّ
ـــ بلى،

حين يخلو �لإله �إلى نف�صِه 
وتخلو �لحي�ُة �إلى نف�صه�

الْم وُيتَرك هذ� �لمدى للظَّ
َيظلُّ وحيدً�،

ُيفّت�س عن نف�صِه في �لمع�ني
ويرفُع جّثته ك�لأغ�ني

رويدً� 
رويدً� 

لتعلو على م� عال من ُرك�ْم.

ينّف�ُس ر�ئحة �لآخرين �لكريهَة عنه�
ر منه� وينزُع ذ�كرًة قد تحرَّ

ويفركه� جيدً� ب�لندى و�لخز�ْم.
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هو �لآن م� ي�صتهي، 
ل، كم� ك�ن، م� ُي�صتهى

عيوٌن تجوُع �إلى م� �صي�أتي
وقلٌب تخّل�س مم� �نتهى
وروٌح بال ج�صٍد �أو ُمق�ْم.

ـــ وم�ذ� يرى ي� ترى في �لمن�ْم؟
ـــ يرى �لأر�س تنفثُه من خالل �ل�صخوْر

دمً� ج�مدً� يّب�صته �لع�صوْر
تقول: �رتفع ي� بنيَّ �رتفع،

قد هوى من عالك
�أتى زمٌن �آخٌر ي�صتهي �أن ير�ك

تلّفْت، �أم�مك هذ� �لمدى 
لوحٌة ن�ق�صة، وخلفَك خ�ٍل،
عن�كُب تن�صُج ثوب �لبي��ِس

على ُمقل �لردى �ل�ص�خ�صة.
فقم و�نتثر ي� بني، �نتثر في �لجه�ْت

فم� عدت م�صخً� 
تلّوحه �لريح بين �لحي�ة وبين �لمم�ْت.

يحّرك ط�حونة �لعمِر �لو�قفة.
وتقلب �ص�عَة رمِل �لحي�ِة �أ�ص�بُعُه �لخ�ئفة
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ليجري �لزم�ْن
قطيعً� من �لخيل فوق �لمك�ْن.

فيعرف �أنَّ �لذي ك�ن يعرُفُه، لم يكن يعرفْه
ه غيره، ي�صبهْه و�أنَّ �لذي ظنَّ

و�ص�ر يرى دمُه،
حين ُيطعُن في �لخ��صرة،

دو�ئَر تولد في ذ�ته�،
وتوغُل د�ئرًة د�ئرْة.

و�ص�رت له لغٌة،
رق �لمهملة. لملمته� يد�ُه من �لطُّ

ومن حيرة �لو�قفين 
وحيديَن في ظلمة �لأ�صئلة.

به �صرخة �لخ�ئفيْن و�ص�رت تعذِّ
وتوجعه، حين تك�صر �أ�صالعه

�أرجل �لف�تحيْن
و�ص�ر له �صوته، حين يحلبه من �صروٍع عميقْة

ف عن نف�صه للبر�ري: �أن�، ل �صو�ي �لحقيقْة يعرِّ

يرى �أنه �ص�ر �صكاًل
ٌة في �لهو�ْء و�ص�رت لأنف��صه ح�صّ
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يرى كل �صيٍء �أحنَّ و�أحلى
و�أ�صدق من نجمٍة في �لعر�ْء

تعلِّمه �لقّبر�ت �لغن�ء
وتلب�صه دودة �لقّز 

�أثو�ب �أبن�ئه� في �ل�صت�ء
يُح �أج�ص�ده� عن حك�ي� طويلة ُتعّري له �لرِّ

وي�صكو له �لكون �أحالمه �لم�صتحيلة
ح�ب ويبكي �ل�صَّ

على �أر�س ر�حته �لق�حلة
وتعوي �لكالب

ة �للَّيلة �لر�حلْة. في�صحو، على �صجَّ

ـــ وم�ذ�؟ وم�ذ� يرى بعد هذ�؟ 
وء يدهُن وجه �لحي�ْة  ـــ يرى �ل�صَّ

ب�ألو�نه �لف�قعْة
ويهمي لت�صربه �لك�ئن�ْت

ذعْة عمة �لالَّ فتوقظه� �لطَّ
لقد ع�د كلٌّ �لى عملْه

وع�د �لإله �إلى مللْه
الُل وع�دت �إلى �صغله� �لأبدي �لظِّ

تطمئُن �أ�صي�ده� �أنهم لم يز�لو�
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و�أ�صكُت، ي�صكُت، 
نم�صي ونكمل درب �لأبْد

�أن� و�صديقي ومن تحتن� ل �أحد.
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للموِت اأ�سكاٌل كثيرة

للموِت �أ�صك�ٌل كثيرْة
منه� �لحنيُن �إلى �لحي�ِة

و�أنت فيه� ر�كٌد مثل �لّظهيرْة.
منه� �ليقيُن بوهِم �أنَّ هن�َك معنًى،

وح �لفقيرْة خلَف ل معنى �أث�َر بن� �لجم�َل و�أده�س �لرُّ
ل ب�لأر�س �ليب�ب، وب�لخر�ب منه� �كتف�ُء �لظِّ

وخوفه من �صكلِه: من �أن ي�صيرْه.
منه� �ن�صغ�لَك عنَك في مهٍن حقيرْة.

و�لنتظ�ِر لي�صنَع �لوقُت �لأم�ني بينم� تبقى �أ�صيرْه.
منه� رجوعَك د�ئمً�، مهم� �ّدعيَت �لبتع�َد، �إلى �لع�صيرْة.

ت�بِة مح�ُس �ألح�ٍن مثيرْة. و�لقتن�ُع ب�أنَّ �ألح�ن �لرَّ
رورْة. ُف عن لح�ِق �لقلِب و�لإ�صغ�ِء للعقِل �لمكَبّل ب�ل�صَّ منه� �لتَّوقُّ

نُع �لجه�ِت على رب� �لأفِق �لكثيرْة. وتتبُّع �لآث�ِر ل �صُ
للموِت �أ�صك�ٌل كثيرْة

ه�يُة م� لي�س منه� �أْن تب�غتك �لنِّ
حيَن ت�صعى للبد�ي�ِت �لأخيرْة.
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الكلرّ يعرف من اأنا

�إلى عم�ر عيروطة

م� زلُت حتى �لآن �أجفُل
حين �ألمُح في �نعك��ٍس م� 

مالمحَي �لقديمَة، 
�إذ يذّكرني �لومي�س

ب�أنني �لوقت �لذي ل ينتهي،
�إل لينهي م� توّهج فيه مّم� حولُه، 

�لوقت �لذي �صيقول قبل فن�ئه: 
هل كنُت َمْن قد كنُته �أم كنت حيرته �لأليمَة؟ 

ه� �أن�، حلٌم ُيري �أمي حقيقته�، 
ينير �أق��صَي �لمعنى بال ق�صٍد، 

ويخجُل بعد هذ� �أن يقول: ��صتيقظي! 
و�أن� �نتق�ُم �أبي من �لّزمن �لذي 

�ألغى �لت�آلف بين �صّديه: �لأن� وغي�ِبه�. 
�أن� �صّده. لكنني �ل�صّد �لذي م� ك�نُه! 
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و�أن� خي�ُل حبييتي عّني، �أح�يلُه لي�صبهني،
في�صتع�صي، و�أ�صتع�صي. 

�أن� فخٌّ قديٌم، في حك�ي�ت �لعدّو �ل�صرمدّيِة،
معبٌر ل بّد للخاّلن منُه، ِلم�ّس فرو �لنرج�صيِة، 

 ، قطعٌة بف�صيف�ص�ء �لظلِّ
ظلِّ �لق�دة �لمتجدديَن،

ولي�س �إل بع�س ح�ج�ت �لغريزة في عيون �لب�ئعيَن، 
�لكّل يعرف من �أن� 

�إل �أن�، 
م� زلُت حتى �لآن �أجفل 

حين �ألمح في �نعك��ٍس م� مالمحي �لقديمة.
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وارث الجرح

على �ص�رٍع غ�م�ٍس ك�لم�ص�ء
�أ�صير و�أ�صعل قلبي �صموع�

�أ�صير و�أم�صك خيط �لّند�ء
ب�أ�صن�ن روحي لكي ل �أ�صيع�

�أ�صير وحيدً�
دليلي كالم �لإله �لوحيِد

�أغني �لن�صيد�
روِد ن�صيد �ل�صُّ

ح�ْم فال �أنبي�ء هن� في �لزِّ
ي�صّدون نجمً� لع�ّس �لحم�ْم

ومنذ زم�ٍن بعيد بعيِد
ر بطن �لغم�م �لولوِد ت�صحَّ

فجّفت حك�ي�ت جّدي وم�ْت 
لأن �لّطيور �لتي ه�جرته

ل قمح �لكف�ف على و�حة �لذكري�ْت. تف�صِّ
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�أ�صير وحيدً�
�أخّبئ عطري و�أُخفي ُخط�ي

لأني �أكّذب �آث�ر غيري
و�أتبع �صوتً� �أتى من دم�ْي.

�أ�صّدق �أغنية �لع�ئدين
من �لحرب في �لّليلة �لح�لكة.

�هبين �أكّذب �أغنية �لذَّ
�إلى �لحرب من �أ�صرٍة م�لكة.

�أ�صّدق عطر قرنفلٍة �ص�هرْة
�أكّذب عطر ع�صيقتَي �لع�برْة

�أ�صّدق �أحالم كل �لعبيْد
�أكّذب �صوء �لبح�ر �لبعيْد

ول �أقتفي �صعلًة 
من تر�ب �لّر�صوِل

لأعبد عجال 
ول قمرً� مّيتً� في �لحقوِل

لأن�صج ظال
ولكْن �أ�صّلي 
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�أ�صّلي لكي يلد �لجرُح لي �إخوًة �آخرين�
يد�وون قلبي ف�أن�صى �لأنين�

ويم�صون قربي ف�أم�صي �صنين�
�إلى �أن �أر�ني هن�ك

�أن�دم نخاًل و�أنغ�م ن�ْي
و�أنظر نحَو مر�ي� روؤ�ي

ف�أ�ص�أل نف�صي:
ُتر�ني �أن� من هن� �أم �صو�ي؟

�أن� �أنجبتني م�ص�ء�ُت �أهلي
دى كالمً� خفيفً� �صعيَف �ل�صّ
فكنُت �نتظ�رً� ل�صم�س �لغي�ْب
وكنت �نته�ًء لع�صر �ل�ّصر�ْب
وكنت ��صتي�َق �ل�ّصن� للمدى.

�أن� عبُد هذ� �لّزم�ن �لقبيح
�صب�ني �صغير� 

�أبي ك�ن �أقوى �لّرج�ِل
وك�ن �أ�صير� 

يق�سُّ جن�ح�ت �أحالمه في �ل�صت�ْء
ويزرعه� خل�صًة فوق ظهري.

م�ْء يعّلمني �أنَّ هذي �ل�صَّ
لكلِّ �لذين ��صتط�عو� �لغن�ْء
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� �صدوُت و�صرُت كبير� ولمَّ
رج�ني لأبقى، و�أحر�س ع�ّصي،

و�أّل �أطير�.

�أن� و�رث �لّجرِح
�أغذيه دمعي و دّمي ليكبْر

و�أملك نف�صي وخبزي و�صعري
ول �صيء �أكثْر

و�أحفر مجرًى جديدً� لنهري
ول �صيء �أكثْر

ي لئالَّ  و�أع�صر خمري بكفِّ
�أرى وحي غيري و�أ�صكْر 

و�أعبد رّبً� ي�صّمى �لأمْل
وحين �أن�ُم

�أدندن �آي�ت �صفر �لعمْل
ولدن� لن�صنع هذي �لحي�ة
ولدن� لنوؤمن ب�لمعجز�ْت.
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االأعمى

، قتلتَك و��صتر�ح �لوح�ُس فيَّ
وه� �أن� 

�أرنو �إليَك و�أنت ملقًى
مثَل ل�صيٍء �أم�مي.

قتلتك ي� عدّو حك�يتي، وغدً�
تمّجُدني �لحك�يُة حين تجمعني �إلى �أبط�له�،

وغدً� تمّجدك �لحك�يُة،
�أنت �أي�صً� �صرت من �صهد�ئه�

ويعي�ُس زّو�ُر �لحي�ِة �لق�دمون حي�تهم،
�أ�صرى كالمَك �أو كالمي.

قتلتَك كي �أُنّظَف د�خلي مّم� 
تر�كَم منَك، لم يحدْث 

كالٌم بينن� غيُر �لر�ص��صِة،
لم �أقف حتَّى �أرى، 
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هل �أنت حقً� من عرفُتَك 
دون �أن �ألق�َك يومً�؟ 

هل ُت�ص�بُه َمْن ر�صْمُت �أن�،
مالمحه �لمخيفة في خي�لي؟

ر�ُخك،  عندم� دّوى �صُ
�أ�صغت �لأر�س �لعجولُة

لحظًة، و�صحوُت
كنَت تموت لّم� كنُت �أحي�

ولّم� كنَت تغفو، كنُت �أ�صفو
كنَت ترحُل، كنُت �آتي

من �أق��صي وحدتي
رً� لأر�ك �صيَّجت �لم�ص�فَة بينن�  مت�أخِّ

حتى تع�قبني على بطِء �كتم�لي.

و�أجثو مثل منهزٍم،
وينهكني �كت�ص�فك، 

� �ص�َل منَك دٌم،  كلُّ حقدي ز�ل لمَّ
، و�صخَّ �لّلوَن في عينيَّ

�صرُت �أرى، و�أعرف كم ت�ص�بهني.

، �أم�ّصُد �َصعرك �لرطب �لنديَّ
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�أك�د �أقوُل: )ُقم حتى نعود �إلى �لبد�ية ي� �أخي(
ر نف�صي �لثَّكلى  ي �أذكِّ ولكنِّ

ب�أنِّي قد قتلتك و�نتهيت
و�ِل �أن� و�أنت �إلى �لزَّ

ُتحّررني، وتلعنني 
في�ل�صر�مة �لموتى!

 ، وي� لَك من نبيٍّ
ي� مخّل�صَي �لذي �أخَذ �لخطيئَة، ثم �ألقى فيَّ �آف�ِت �ل�صوؤ�ِل!



41

لزوم ما يلزم

حتَّى ترى
م� ل ُيرى

دً�  �أغم�س عيونك جيِّ
و�غ�صل يديك بم�ء قلبك و�عتنق 

دين �ليم�م

حتَّى تح�ور زهرًة
ًل عّطر ل�ص�نك �أوَّ

ثم �قتلع �صوك �لكن�يِة
من تف��صيل �لكالم

حتَّى تعّمر نخلة �لحلِم �لقديِم
التك �ر�صم هالًل في هدوِء ت�أمُّ

و��صقِه دمك �لم�صعَّ ول تمْت 
قبل �كتم�ل بريقه،

�صيكون ذكر�ك �لم�صيئَة في �لظالْم
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بيعة حتَّى تغني للطَّ
في �صب�ٍح لئٍق ب�لأغني�ْت.

�حلف لأحف�د �لبالبل �أن ت�صون �لق�فية
و��صمن لهم حفظ �لمق�ْم .

حتَّى تحب وتكتب �لأنثى بال
م�ن خط�أٍ على ورِق �لزَّ

كن �آخر �لأرب�ب ي� ذكر �ل�صر�ب
ب�ب يف و�خلع عنك تيج�ن �ل�صَّ حّطم عرو�س �لزَّ

�لم�س قلياًل روحك �لأخرى 
لتولد من جديٍد عوَد فلٍّ �أو خز�م.

حتَّى ت�ص�رك في حروب �لبحث عنْك،
قّبل يدي �أبويك و�ح�صن زوجك �لحبلى 

فِل في �أح�ص�ئه�: وقل للطِّ
نحن �لبد�ية ي� بنيَّ لم� نريد
نحن �لنه�ية ي� بنيَّ لم� نريد

نحن �لغط�ريف �لعظ�م 
ونحن �أرذ�ل �لعبيد

نحن �لحرير تدو�صه قدم �لملوك 
ونحن �أ�صو�ك �لحديد

نحن �نعك��ٌس للروؤى 
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في م�صهد �لعهد �لقديم 
وم�صهد �لعهد �لجديد 

ف�حذر من �لخو�س �لمبرمج 
بِّ في حروب �لرَّ
الم و�حلم ب�ل�صَّ

�إنَّ �ل�صي�ع �صي�عك �ليومي في دمك �لرخي�س 
لي�س �ل�صي�ع �صي�ع حقٍد و�نتق�م 

حتَّى تموت كم� يليق بع��صٍق
ِجْد حّيزً� في �أر�صك �لأولى ونْم

قرب ��صتد�رة نهده�، 
قل للمالك، �إذ� �أت�ْك
لم �أرتكب �إل �لغر�م.

حتَّى تف�ّصر �ص�عرً� 
ل بّد من لغٍة �أقلَّ توترً�

في م� �صتحمله �لمع�ني 
من حالٍل �أو حر�ْم.
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حلم مقطوع

ت�صحو فتده�صه� �لحي�ُة مجددً�
وك�أّنم� للمرة �لأولى ي�صّكله� �لغي�ب على وجود ط�زٍج

ج�صدً� يجّمع روحه بعيونِه 
من �ألفة �لأ�صي�ء في �ل�صمِت �لإلْه.

ل توجع �لج�صد �لذي �ختلطت بِه، لكّنه�
وبخّفة �لن�ّص�ل ت�صرق �صّره� مني 

وتنزل ك�لحرير عن �ل�صرير لكي �أعود �أن� �أن�
وتعود من حيث �بتدى م�صو�رن�

�أحدً� يفّت�س في �صح�ري �لعمر عن �أحٍد �صو�ْه.

ل ت�أخذ �لأحالم،
تتركه� وتتركني لأنمو في �ل�صر�ب حقيقًة 

ل �صيء ينق�صه� �صوى ملل �لتجدد،
حيث يبتدئ �لتك�مل حين يبلغ منته�ه

تم�صي �إلى �لمر�آة،
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تمحو �صورة �لبنت �لتي �صّكلته� بيدّي �أول ليلن� 
وت�صّنع �لبنت �لتي تحت�جه� �ل�صرك�ُت

ثم تغيب خلف �لب�ب، تغلقه 
فيلتئم �لفر�غ على وجودي مثلم� �لت�أمت جر�ح�ت �لمي�ْه

�أ�صحو
و�أعرف �أنني �أ�صحو،
و�أعرف �أنه� ذهبت،

و�أعرف �أنه� �صتعود يومً� م� لنكمل حلمن�.
�صيدّله� ملٌل عليَّ من �لحي�ة،

لكي نموت مجددً� 
في هد�أٍة ل �صيء ُي�صمع في مد�ه� 

غير �أنف��ِس �لإله.
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لحبيبتي

لحبيبتي
�صحكت زهور �لم�صم�س �لعفويِّ و�ن�ص�ب �لندى.

لحبيبتي
نظم �ليم�م ق�ص�ئدً�، في �صرفة �لفجر �لخجوِل و �أن�صد�.

لحبيبتي
قمٌر ي�صيء لكي �أرى

وقَت �كتم�ل �لحب بدرً� ه�ئجً�
يطغى على ك�صِل �لحروِف و ي�صتبيح ذر� �لمدى.

لحبيبتي
هو�ٌس بترتيب �لأم�كن في نه�ي�ت �ل�صت�ء.

لن�صير من ُحلٍم �صب�بي �إلى،
ُحُلٍم ربيعي �لمالمح و��صح،

نلقي �لخي�لت �ل�صعيفة ج�نبً�،
حتى نجّرب طعمن�، 

طعَم �لرجوع �إلى غي�ٍب ك�لردى.
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لحبيبتي
�صفت�ن تخترع�ن لفظً� �آخرً� للمفرد�ْت

لفظً� بعيدً� عن رت�بة لفظن�
ُد دربه للقلب دون م�صّقٍة لفظً� ُيعبَّ

و ي�صيع فيه فال يعوُد له �صدى.
لحبيبتي

خ�صٌر ي�صيل على �لحريْر
ُي�صفي عليِه جم�لُه،

يت�صّرب �للحن �لمعّتق في �لوتْر،
خمرً� يحّول �صمتُه عبثيًة موزونًة،
وح�صً� ي�ص�رعني ويقتلني �صدى.

لحبيبتي م� لي�س لي
قلٌب نظيٌف من �أ�ص�طير �لزم�ن �لم�صتحيل،

لم يكترث يومً� بـ�إنكيدو ول،
جلج�م�س �لحلم �لبعيْد،

لم ينتبه لعذ�ب �صيزيف �لطويْل،
قلب ينّظف نف�صُه من �أم�صِه،

ويبيُح لالآتي �حتالل �لذ�كرْة،
»�ص�أعي�س« ـــ ق�لت مرًة،

»�إن �صئت مْت، لكنني
�ص�أظل فيك عالمًة

ليد �لحي�ة �لن�فرة،
�إن �لحي�ة جميلٌة ف�تبع خط�ْي
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و�هجْر روؤ�َك �إلى روؤ�ْي:
كل �لوجوِه جميلٌة،

�إل �لتي لب�صت قن�ع�،
كل �لبح�ر بريئٌة،

�إل �لتي هتكت �صر�ع�،
كل �لدموع نظيفٌة،

�إل �لتي �نهمرت خد�ع�،
و �أن� �أحبَك هكذ�،

ل دخل لي ب�لحتق�ن �لمّر للت�ريخ في �أج�ص�دن�.
ل دخل لي فيم� تعمره �لنو�ي� في رب� �أ�صم�ئن�.

غرن�طٌة لي�صت لن�
هذي �أن�.

ف��صكن دمي، و تقّم�س �لفرح �لمخّب�أَ لحظًة
لنكون فردً� و�حد�«.
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فر�سة لفهم النف�س

ق�ل: �صفُه  لي! 
في  هذ�  حدث  كيف  �أفهم  لم  ني  لكنَّ �ص�عرً�،  كنُت  ليتني  �أج�ب: 
ت�ء، كيف  يف و�ل�صِّ م�ن! في منطقِة �لهدنة �لعلنيِة بين �ل�صَّ غفلٍة من �لزَّ

ي�صتعل �لأخ�صر بال �إذن؟
ورة �لم�صجونة  �ردة ب�ل�صُّ ـــ ل يهمُّ �أن تفهم، �لمهمُّ �أن تربط �للُّغة �ل�صَّ

في عينيَك، وتتعب، لتحملن� �إليه� بال عن�ء.
عر�ء ل يقولون م� يفهمون، �إنهم يرون  ـــ ربَّم� هذ� �صحيح، لأنَّ �ل�صُّ
ويقولون، ويفهمون فيم� بعد م� ق�لو�، و�إذ� ق�لو� يومً� م� م� فهمو�، فهذ� 

يعني �أنهم  قد فقدو� مهنتهم وتحّولو� �إلى �أنبي�ء.
ـــ بم تهذي؟

ـــ نعم، و�لأنبي�ُء كلُّ �لأنبي�ء متهمون ب�لجنون، ولعلَّ هذ� هو �لفرق 
، بين �لمدَرك و�لال مدَرك. بيِّ �عر و�لنَّ �لأهمُّ بين �ل�صَّ

ـــ هل يعني �أنَّ �لعقل �بن �لوحي �أم �لعك�س؟
ورة،  ـــ ل �صبه بينهم�، لو ك�ن �لعقل و�لوحي �صيئً� و�حدً�، لتغيَّرِت �ل�صُّ
و�لال  �لإلهيِّ  بين  د�ئمً�  �لق�ئم  �للَّفظيِّ  ب�لتَّوتُّر  يكترثون  ل  عر�ء  ف�ل�صُّ
، وم� يقوله �لأنبي�ء من �لوحي هو تف�صيُر �لآلهة لنف�صه� وتف�صيرهم  �إلهيِّ
عر�ء فهو تم�مً� رف�صهم لتف�صير �لآلهة وعجزهم  � م� يقوله �ل�صُّ له�، �أمَّ
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�عر حفنٌة من  �ٍس، و�ل�صَّ بيُّ حفنٌة من تر�ٍب مقدَّ عن تف�صير �أنف�صهم، �لنَّ
�عُر ك�ئٌن من  بيُّ ك�ئٌن مَن �لعدِم، و�ل�صَّ عبة، �لنَّ ٍث ب�لأ�صئلِة �ل�صَّ تر�ٍب ملوَّ
بيُّ له �لجن�ن دون �أ�صئلة،  قر�ءة دقيقٍة لهذ� �لعدم �ل�ص�ج ب�لوجود، �لنَّ
 ، م�ديِّ �أم� �ل�ص�عر فيقف طوياًل في منطقٍة و�صطى، بيَن �لأخ�صِر و�لرَّ
قبل �أن يعرف م�صيرُه، �إن ك�ن عليه �أن يعرفه. في هذه �لفترِة يعرف 

قه ليل نه�ر. �أجوبَة ت�ص�وؤلتِه �لمعجونِة فيه و�لتي توؤرِّ
ـــ وبعد ذلك؟

م�ديَّة على  �لرَّ �أو  ة  �لخ�صر�ء  �لأبديَّ ع  �إلهً�، لأوزِّ ل�صت  �أعرُف،  ـــ ل 
ين: �أنتم �أ�صغر  �أحد، لو كنت �إلهً�، �إذً� لم� كتبُت م� كتبُت، لأقول للمت�ألهِّ
�لأخ�صر  معنى  تدركون  ل  �أنتم  �لن��س،  على  �لأدو�ر  عو�  توزِّ �أن  من 

، لأنكم لم تولدو� �إل من ثب�ِت �لّلون. م�ديَّ و�لرَّ
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هذا الذي اأظنه اأنا

هذ� �لذي �أظنه �أن�،
�لذي ل يظنني هو،

�أو �أحدً� �آخر،
ل يرعوي.

وقٌح،
ك�صم�س بيٍت بال �صت�ئر،
ل يج�ملني لأني �صكله،

بل ي�صيح بي،
�ِصْر ول تحرن كثيرً� ي� حم�ري.

متذمر دومً�،
وثرث�ٌر.

�أفّر منه �إلى �أورك�صتر�
ف�أر�ه �لم�ي�صترو، يلوح للع�زفين.

�أهرب �إلى كت�ب منه
ف�أر�ه ي�صرح ر�فعً� رجليه على �لط�ولة.

�أي�أ�س، �أوغل فيه،
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فتنت�صلني زم�مير �ل�صي�ر�ت
�لتي ك�دت ت�صدمني،

فيقهقه،
�ِصْر بي دون �أن ت�صهو عن �لآن،

لئال ت�صخر منك �لنو�ر�س
و�لريح،

ور�ئحة عطر �لليل،
لئال ت�صحك �لأ�صج�ر منك

وهي ت�صع �أي�ديه� على �أفو�هه�
ك�لفالح�ت �للو�تي 

ي�صحكن من عن�ية �لرجل �لمرتب في �لحقل.
هي ل تر�ني بل تر�ك.
�ِصْر بي �إلى زمن جديد

�أخلعك عند عتب�ته حين تتعب،
و�أو��صل دونك.

لكنني �ص�أعترف لك،
بلوؤم لٍه ل توؤرقه �ل�صرور�ت،

قد �أحملك ذكرى،
وقد �أتركك لنهر ل يعرف م� يحمل،

لقد كنت عينّي �لو��صعتين،
هذ� كل �صيء،

�أم� �أن� فقد كنت �لذي �أُعجب ب�لبنت �لتي �أحببَته�،
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و�لذي كره �لفت�ة �لتي ظننَت �أنك كرهته�،
�أن� �صّميتك حين �أخبرت �أب�ك،

�أن ��صم �ص�عر قتل ملكً� لئق ب�بنك،
و�أن� �أقنعتك، ل تقتل ولو نملة.

من �أنت؟ �أن�.
من �أن�؟ �أنت، حك�ية �أحمله� في جعبتي مع �لحك�ي�، و�أ�صير.
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ميثو�س

�إن تغّير �لح�س
وكره �ل�صعر�ء �ل�صليب،
لن يعود �ل�صحية بطاًل،

ول �لبك�ء عليه �صكَّ نق�ء وطهر،
ول�ص�رت �لحك�ي�،

مثل مي�ه �ل�صق�ية في �لحقل،
متوثبًة تلهث ككلب مدرب،
تهز ذيله� ج�هزة لتجري 

حيث ي�صق له� �لفالحون �لدروب.
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ُعَمر

ب�لقرب من �أ�صم�ء �لمدن و�لقرى، 
�لمحفورة على جد�ر �لزنز�نة،

حم�س،
�ل�صنمين،

�إدلب،
دوم�،

ك�ن ُعَمر، �لح�ّص��س �لنزق 
�لذي قتل رجل �أمن،
منهمكً� بحفر ��صمه.
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موتى

�أولئك �لمرهفون،
�لذين تزعجهم قرقعة �ل�صحون 

و�لكوؤو�س و�لمالعق و�لحروب، 
ع في �لث�لثة فجرً�، و�صر�خ �لر�صّ

و�لنحيب،
وعو�ء كلب منت�ٍس ب�لليل،

وقهقه�ت �لجالدين،
و�صر�خ زوجة في زوجه� �أو �لعك�س،

و�لهت�ف،
م�صب�ح �ل�صرفة �لوحيدة �لم�ص�ءة،

عتمة �ل�صرفة �لوحيدة �لمظلمة،
�أبو�ب �لزن�زين، 

و�صريره�،
�ل�صتيمة

و�ل�صخير
و�لغن�ء �لن�ص�ز،
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لي�صو� �أن�نيين �أبدً�،
لذلك ينب�صون �لت�ريخ،

كي يقنعوكم،
كي يبرهنو� لكم �لّت�ص�به،

ويدّلوكم على �ل�ّصكينة،
كي يوؤكدو�،

�أن �إ�صم�عيل هو �إ�صح�ق
و�أن حو�ء هي ِهيف�

و�أن يوحن� هو يحيى.
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روائح

بع�س �لق�ص�ئد
تفوُح منه ر�ئحُة �لعفن،

بع�صه� �لآخر 
تفوح منه ر�ئحة دم�ء زنخة،

لبع�صه�
ر�ئحة �ل�صم�س في �لثي�ب �لمن�صية على

حب�ل �لغ�صيل،
ولأخرى

م� يتركه �للع�ب �لج�ّف على �لرقبة
من �لليلة �ل�ص�بقة،

�أحي�نً�، م� يت�صلل �إلى فر��صك من دخ�ن �ل�صي�رة
في �صب�ح ب�كر �ص�مت.

خبز و�صمك وب�صر وخ�ص�ر ف��صدة،
�أو ب�رود،

�أو قرنفل،
�أو م�ء،
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ول ر�ئحة �أحي�نً�،
و�أحي�نً� ر�ئحتِك،

�أم� �أنِت فد�ئمً� تفوُح منك ر�ئحُة �لق�صيدة.
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تعريف

لت�ص�أل �ل�صجرة، م� �أنت؟
بدًل من هذ�، ر�قبه� بَطَرف �لعين. 

�فعل كم� تفعل �ل�صجرة.
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وحدة

�هد�أ،
ل تتلّفت،
ل تخف،

ول ترتبك،
�إن �صمعت فج�أة،

�صرب�ت قلب عميقة �ل�صدى
تذّكر �أنك وحدك

وهذ� كل م� في �لأمر.
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اأخيراً تركوا له المدينة

لم يكن �أحد غيره،
ي�صمع دوي �لرعد �له�ئل،

وهو ع�ئد،
ببطء تحت �لمطر.

لّم� تفح�س �لبريد، 
جرحته ورقة �لر�ص�لة �لح�دة،

فتمنى لو �أنه� قربه،
لي�صحك� معً�،

مم� يمكن �أن تفعله �له�ص��صة.
وحين ك�ن يغ�صل طبق ع�ص�ئه وحيدً�،

ك�ن يفكر،
لو �أن �أحدً� م� ير�قبه،

ك�ن يجل�س،
ولو �ص�متً�،

على �لكر�صي �لخ�لي في ز�وية �لغرفة.
حين �نتهى،
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ت�أمل �لليل من �صرفته،
لم يتذّكر �أحدً�،

�أخيرً� ن�م �لجميع،
وتركو� له �لمدينة.
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اأقول اأحبك، فترتاب

�لذي �صّدق �لحك�ي�،
ل ُخال�ص�ته�،

لم يرد �أن ي�صبح نبيً�،
ولكن تمنى �أن له بر�قً�، 

يطوُف به �لع�لَم في غم�صة عين.
ولم يرعِو،

بل ح�صد �إ�ص�فً�، و��صتهى ن�ئلة،
�أ�صالَفه �لمعبودين.
�ص�ر �لخي�ل حي�ًة، 

ل عّك�زً�، 
�أو لطخَة م�كي�ج �صرورّيًة للحي�ة.

يقوُل، 
هو �لطفُل �لذي ك�ن يبكي

حين ي�صمع �أمه تدندن بفرٍح
�أغ�ني حزينَة،

لو تعّلم �لحب�رى �لكالَم، 
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لق�َل لأنث�ه: �أحّبك!
ولم يعد �لرق�س لغة.

ولكني �أقول للبنت �لتي �أُحبه� فج�أة: 
�أحبك! 

فترت�ب.
ثم ي�صتدرك،

من يدري،
ربم� حتى لو تعلمْت �أنث�ُه �لكالم،

لم� �أعجبه� �صوى �لمج�ز!
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كم يخفي الكالم!

هل ك�ن ثمة طريق،
حيث �صرن� من �لمقهى

�إلى �لبيت؟ 
ل �أتذكر �أني ر�أيت �ل�صن�جب

�لتي تق�صم ثم�ر �لبلوط
ب�أي�ديه� �ل�صغيرة وهي تر�قب �لم�رة،

ول �أني، كع�دتي، �رتعبت من �ل�ص�حن�ت
�لتي ت�صبه عم�لقة بمالمح �صلبة،

�إ�ص�ر�ت �لمرور لم تكن،
وخطوط �لم�ص�ة �أي�صً�،

ول �أجر��س �لقط�ر،
�أو لوح�ت �لإعالن�ت �ل�صخمة،

وعرب�ت �لهوت دوغ.
�لآن،

�لآن فقط،
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حين بد� ج�صدِك،
لغًة �أخرى،

�نتبهُت،
كم ُيخفي �لكالْم!
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�سار الكالم حيواناً �سغيراً

�لأ�صج�ُر ه�دئٌة،
تتمّلى نف�صه� في �لنهر.

�أ�صو�ت ب�صر بعيدين،
تتن�هى قربن�.

حتى �أنِت،
�ص�ر �لكالم،

حيو�نً� �صغيرً�،
يولد للتّو،

ح�ّرً�،
وع�ريً�،

بين يديك.
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كل �سيء يحكي

كل �صيء يحكي،
�لو�صوم،

�لأبنية �لع�لية،
�ل�ص�ك�صفون على �لر�صيف،

�ل�صجير�ت �لمق�صو�صة �أ�صك�ًل،
�لط�ئر�ت،

لفت�ت �لتحذير و�لتج�ه�ت و�لإر�ص�د�ت،
�لمجيب �لآلي

للمط�عم،
و�لمك�تب،

و�لب��ص�ت،
ولكن،

حين ترجع �آخر �لليل،
وتغلق �لب�ب،

ل �صيء يتغير،
�صمت مطبق،
�صمت ه�ئل.
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�صدر من �صل�صلة »�سهادات �سورية«، بم�ص�عدة من جمعية »مبادرة من 
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1. موز�ييك �لح�ص�ر، عبد �لوه�ب عّز�وي. 
2. �إلى �بنتي، هن�دي زحلوط. 

3. بين �لإله �لمفقود و�لج�صد �لم�صتع�د، نبر��س �صحّيد. 
4. َكَمن ي�صهد موته، محمد ديبو. 

5. حك�ي�ت من هذ� �لزمن، دلير يو�صف. 
6. لم �أتمدد يومً� على �صكة قط�ر، �أحمد ب��ص�. 

7. مزهرية من مجزرة، م�صطفى ت�ج �لدين �لمو�صى. 
8. غرفة تطل على �لحرب، �إيديت بوفييه.

9. �إذ� قفزت عن �ل�صي�ج ولم �أ�صب ب�أذى، عمرو كيالني.
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