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مقدمة ال ب ّد منها

«مونولوجات باردة»

ــ  1ــ
المدن المحا�صرة تهزم في داخلنا فقط ،ونحن من يجبرها �أي�ض ًا على
االنت�صار.
لك بالكثير من الأفكار الجهنمية ،ك�أن تحفر الجدران
المنفردة توحي َ
ب�أنفا�سك ،وترك�ض� ،أو �أن ي�أتي جال ٌد تح ّل عليه ال�شفقة ويجل�س مكانك،
يهبك مفاتيح ال�سجن من دون �أي مبرر درامي �أو منطقي حتى .بهذه
الطريقة ُتح َّرر المدن المحا�صرة.
هكذا ُينتظر الموت في المنفردة دون ملل .هل من تحريرٍ جديد؟ �أ�سم ُع
خطى �سائرة نحو منفردتي ،هل يحق لي �أن �أبت�سم مثلكم لخ�شخ�شة
وقع ً
المفاتيح الحديدية؟
ــ  2ــ
لفتا ٍة �أتعبتها الحكاية..
الفتاة التي كانت تنتظر ما ي�شبه «�صاحب الظل الطويل»� ،سارت في
�أزقة دم�شق مراراً ،قدماها ال�صغيرتان كانتا ت�شعران بحنين الحجر
ال�صلب ،فتر�سم.
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كرا�س �صغير للر�سم ودفتر للعالم الآخر الذي كانت ت�صنعه ،لم تنم
يوم ًا قبل �أن تنقذ جميع الب�شر بدموعها ،كانت تحزن لأجلهم ،الزمن كان
خديعةً ،هكذا �سمعت يوم ًا جدتها العجوز تقول ،لذلك تركت تلك الم�سافة
غريب مجهول.
مع نف�سها ليكتب فيها ٌ
هذا الرجل لم يكن غريب ًا لأن الكلمة كانت تجعلها ترق�ص ،تحلم،
تعرف نف�سها ،لم تكن «�أ�سيرة الكلمات» كما قال لها يوم ًا ،بل كانت �أ�سيرة
تلك الم�سافة ،م�سافة بين زمنين ،بين كوكبين.
ها هي ذي تبت�سم من جديد ،لأنها ما زالت تحلم ب�أن الب�شر �سيم ّرون
مثلها عبر تلك الم�سافة.
ب�أن الب�شر لن يموتوا �أبداً.
ــ  3ــ
في «الكراج» لم �أعد �أرى الأطفال ما�سحي الأحذية ،بائعي اليان�صيب،
أحن �إلى الطعام
م�صطنعي العاهات ،العاهرات الرخي�صات .في «الكراج» � ُّ
أحن �إلى طفل مت�سول يت�شبث بقمي�صي
الملوث والب�سكويت الرخي�صّ � ...
وبظهر �أمه �أي�ض ًا.
�أُذني افتقدت لحن ال�ضجيج فج�أة ،والأغاني الهابطة و�شتائم الع�سكر
المحتفظين ب�آخر خم�س ليرات في جيوبهم.
قدمي لم تعد تتلوث في الوحل والأو�ساخ و�سجائر ال�سائق الع�صبي ،وال
حتى بكلمات المعاون البذيئة� ،أو �شا�شة التلفاز ال�صغيرة.
�أ�شتاق �إلى رائحة العرق ،والعفن ،وزيت المحرك ،و�صعود الركاب على
الطريق.
تغريني كيفية كتابتي لهويتي بتفا�صيل خلبية في الدفتر الأثري.
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في «الكراج» حو�صرت الذاكرة ب�سور حجري مرتفع،
بد�أت الإ�صالحات ،الإ�صالحات...
«الكراج» د�شّ نوه...
�أعلنوه مقبرة...
و�ساد ال�صمت.
ــ  4ــ
وماتوا ورائحة الخبز تفوح منهم ...ماتوا با�سمين.
حلفايا! ت�شتهر بـ «الطرطورة» المز ّينة ،التي ي�شتغل معظم �سكانها في
بيع الم�ؤونة لمعظم الريف الحموي .هذا ما �أتذكره بال�ضبط .وجه «�أبو
محمد» الرجل الأ�سمر الأربعيني� ،أعرف رائحة التوابل التي تنبعث من
ك ّفيه� ،أ�ش ّمها في هذه اللحظة...
لن �أن�سى �شكل «الطرطورة» الأ�سطورية التي طالما �سحرتني زينتها...
التي طالما �أطلق عليها «طرطورة الثورة» ،فقد كانت تتو�سط �ساحة العا�صي،
وكانت حنجرة القا�شو�ش مز ّين ًة مثلها تمام ًا ،طربي كطفل يح ّدق من النافذة
عندما كانت تم ّر عرو�س �أبو محمد «الطرطورة» ،هو نف�سه عندما �سمعت
القا�شو�ش الذي دائم ًا تخ ّيلته يم�سك بقوة ب�إحدى عوار�ضها الملونة...
حلفايا! قدماي تتذكران تمام ًا �أر�ضية الملعب الخ�شنة ،عندما كنا
نذهب لنلعب مباراة لكرة القدم مع فريقهم� ،أحذيتهم الجلدية كانت
مثل جلد �أيديهم ،دافئة وخ�شنة ،تحفزهم على الرك�ض واالنت�صار علينا
في كل مرة .بجبهاتهم الخ�شنة ترى ابت�سامة فرحة ،عندما يق ّدمون ،بين
ال�شوطين�« ،شعيبية» لكل العب منا .خ�ساراتنا كانت دائم ًا فائقة الحالوة.
حلفايا
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الخ�سارة
الأر�ضية الخ�شنة
الموت ال ُمز ّين.
حلفايا!
كالب ّية �أبو محمد الرمادية
الم�ؤونة...
الم�ؤونة
رائحة التوابل المنبعثة من العظام
هل �ستت�سع عرو�سك يا �أبو محمد لكل هذا الموت
والخبز؟
ــ  5ــ
ن�صاب في
حملت حقائبي وم�شيت ،ن�ساء الحي حول جثمان �أبي ،و�شيخ ّ
�صدر المنزل.
لم �أكن �أعرف �أنني لن �أراه بعدئذ� ،أطرافه باردة ،حدقتان متو�سعتان،
�أختاي ال�صغيرتان تلعبان عند قدميه ،تعالت �أ�صوات الجميع� ،ضجيج،
�ضجيج .م�صياف ـ ـ النبك ـ ـ دم�شق ،هذا ما ح�صل بال�ضبط.
يا �أنت! افتح النافذة لو �سمحت!
هل دخلنا الأرا�ضي اللبنانية؟!
ــ  6ــ
فعلت ذلك
لم �أتمدد يوم ًا على �سكة القطار ...لكني
ُ
�شعرت ب�أني قد ُ
مراراً ،كان �صوت ال�صافرة قوي ًا جداً� ،إلى درجة �أنني لم �أ�شعر بالموت.
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ــ  7ــ
علبة تبغ ،جثة مجهولة الهوية ،فدية ،محرك با�ص ،اختناق مروري،
عبوة نا�سفة ،عا�شق عابر ،بزة ع�سكري ،قهوة من دون رائحة ،في الجزيرة
ال�سورية ثمة جز ٌر ،ب�سطات عقول في �سوق الحرامية ،دم�شق وغيرها،
حوادث خطف لن تنتهي.
�أقف هنا� ،أقف هناك ،ثياب ممزقة ،ب�سرعة ،قبلها �أنت� ،أنا �س�أ�ضغط
رك�ضت وراءها ،ت�صرخ بقوة،
على الزناد ،الم�سد�س فارغ ...ال ر�صا�صات،
َ
يعلو ال�صوت �أكثر.
أ�ضعت يديك،
قل لها ب�أن تخر�س ،بازار للخيانة ،ا�صفعها �أنت ،ال �أناَ � ،
الم�سد�س فارغ،
موت.
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إعتام

ر�سائل �إلى جندي
ــ  1ــ
ر�صا�صة واحدة تكفي
ــ  2ــ
المدينة فارغة تمام ًا
و�أنا �أ�سير على حافة ال�سور المرتفع
مع�صوب العينين
ــ  3ــ
تنام مع بندقيتك
ماذا عن زوجتك؟
ــ  4ــ
على مطف�أة الحرائق كتب:
ماء للحريق
ــ  5ــ
�أطلق الر�صا�ص �إلى ال�سماء عالي ًا
لن ت�صيب طائر ًا
�أو حنجرة.
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ــ  6ــ
وحدها ال�شفاه القادرة على الهتاف ،قادرة على القبل.
ــ  7ــ
مذ �أول قتيل
نظرنا طوي ًال �إلى الأعلى
منذ �أول قتيل
فقدت الجهات جهاتها
ــ  8ــ
هل يميز القنا�ص بين �ضحية و�أخرى؟
ال
عم يبحث �إذاً؟
ّ
عن قلب
ــ  9ــ
ظ ّلك
مثلك
حملت ال�سالح،
متى َ
حمله.
ـ ـ  10ـ ـ
ال�سوريون ال يكتبون تاريخهم
�إنهم ير ّتلونه
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ـ ـ  11ـ ـ
�سقف الوطن
ير�شح دم ًا
ـ ـ  12ـ ـ
يوم ًا ما
�سي�ستيقظ �أطفال الغوطة!

19

مجاز لقاتل
تمتلكني رغب ٌة
ف�أقتل ظلّي عناق ًا
�أنتع ُل ل�ساني و�أ�سير وح ًال
يداي ج�س ٌر �أو مجا ٌز لقاتل
غاب �شبيهي ع ّني
�صارت �أ�صابعي �ضحي ًة مطلق ًة
رح ٌم دافئ ٌة لفظتني
لأكت�سب الب�شاعة رويد ًا رويد ًا
***

�أيها ال�سالح
الب�شري عنك
�أبعد يد
ّ
تم َّرغ في حقدي
و�أطلق النار على قدمي
ظننت ذلك التابع لي
رفعت مديتي ...واقتربت �أكثر
�صرت مثلي
ال مالمح
فلتحرق ب�صماتي
20

�أثر الجريمة دمعي
الأر�ض ُتريني نف�سي كغبار داكن
لي�س لك الآن منك �سوى لي
ذلك الج�سد الكريه �أتركه هبا ًء
ذلك الخفقان الدائم
يزيد من اله ّوة بيني وبين المعنى
***

دعك من كل ما لي ...وما لي�س لي
وا�سكنّي كقبر...
تبعثر فيه
�صرت دون ج�سدي
مقبرة ُ
هو َّيتي وجدتها بينك وبين ذلك القاتل
هو َّيتي ُهو َّية قاتل
قتل ظ َّله ف�أردى ج�سده بعيد ًا
عن �سالم المقابر.
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ذاك الطريق
على الطريق
نوع �آخر
ثمة موت من ٍ
�أحياء يم�شون على جوانبه
كي ال يموتوا فرادى
و�أم ال ت�ص ّدق موت �أوالدها
فتتح�س�س بطنها
تتبع �أثر �أقدامهم ال�صغيرة
تتلم�س ثدييها
ليقول لها الطريق:
�أينهم؟
***

على الطريق
�أقدام ت�سير دون �أ�صحابها
تبتعد...
تعانق نف�سها
وظالل غيرنا
تحجبنا
ويبقى الأفق خاوي ًا
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دون �ضوء
�أو عيون
***

على الطريق
�أعمدة للإنارة
ٍ
وما�ض تعب من ما�ضيه
ف�صار حا�ضر ًا
فك�أن الجدة
روت لأحفادها
حكايا القادمين
***

ال�سماء فوق ذاك الطريق
لم ِ
تخف وطن ًا تحتها
وال عالم ًا من النفايات
ك ُّل ما تبقى
جثة لهرة عرجاء
وقرط مزيف
كانت قد رمته بالأم�س
عاهرة طاعنة بالطريق
***

رحلوا
تركوا خلفهم بيوت ًا
23

وحكايا� ،أُغلقت �أبوابها
غادروا كالغيم ،كالماء
دون �أقدامهم
كيفما تلفتوا 
ال ظالل
***

�أبنا�ؤهم ال ينظرون �إليهم
ي�سيرون خلفهم فقط
ف�صوت الخطى انتماء �أخير
***

الحنين عندهم
ي�صفونه بما ال يفهمون
برائحة خبز بالدهم
ب�صوت الم�ؤذن وهم عائدون �سكارى �آخر الليل
م�شاجرات جيرانهم
يحنّون �إليها �أي�ض ًا
كما تف�ضحهم عيونهم
ب�شبق القطط على الحاويات في حاراتهم
***

هناك الآن
حيث هم
في الالمكان
24

يج ّربون الوحدة
ي�سترقون ال�سمع خل�سة
�إلى �صوت الريح في بيوتهم
علّهم
ي�سمعون �صوتهم من جديد
***

على الطريق:
هوية البيا�سي ،والج�سر المعلق ،والم�آذن ،وال�سماوات �أي�ض ًا ك ُِ�سرت،
جندي دا�س بقدميه على الظل
ثوب �أ ّم ُل ِطخ بالحنين
على الطريق� :أقدامنا� ،أعيننا
لغات قديمة وحديثة ،فرح ،اغتراب ،طرب ،طفل ،رق�ص� ،سخط
ذاكرات ملونة
على الطريق ر�صا�صات فارغة
***

على الطريق
عميا ٌن ،مثلنا
كلما نظروا في المر�آة
وجدوا غيرهم
***
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خذوا الحكمة من �أفواه ال�صرا�صير
فرا�ش منز ٍو في زاوية الكون
ٌ
�صر�صار كهل يتف ّرد ب�ساحة الغرفة
�ضجيج لل�ضوء خارج نافذتي المغلقة
ن�شاز العابرين
�أ�ستق ّل با�ص ًا
ال �أبالي بق�صة �شعري االعتباطية
وهندامي الفو�ضوي
�أقر�أ مقطع ًا من ال�سيمفونية التا�سعة
�إ�شارة المرور تعلن �سفري
ف�أمتلك �آذان الرجل الأ�صم
وحقده على �سخرية الكون
ما زال هناك وقت للنحيب
راق�صة ظلت دون �أن تجتث ثدييها
�أحتاج �إلى الكثير من العدم
ا�سترخاء في براد الجثث
�أو ا�ستئ�صال الأظافر من قدميها
ومن عيني
�صديقي يت�سلل بهدوء �إلى الحاوية
يجمع ما تبقى من النفايات
26

من �أج�سادنا
وبقاياهم
***

يا �أبت تقاعدت فج�أة من ثوب �أمي
ما مات ال�شقي احتراق ًا ب�سجائره
ما مات ال�شقي اختناق ًا
برائحة طعامه ال�شهي
***

�أحذية تقتات على بقايا �أقدامنا
و�أعناقنا
حبيبتي تنقب في كهوف الرومان عن ق�ضيب ذكري
لير�ضي العنف في �شهوتها
ما مات ال�شقي
�إال بك�أ�س العرق الرخي�ص
فالبيا�ض هو ق�سوة الفقراء
انعتاقهم
�صبرهم
�إجها�ض زوجاتهم اليومي
ما مات ال�شقي �إال والفرح بعينه
ما مات ال�شقي �إال اغتراب ًا في و�سادته
ما مات �إال و�إال و�إال
يخطف ال�صر�صار قلمي
27

يز ّين و�سط الجدار الأبكم
ويكتب
ما مات ال�شقي �إال حالم ًا
بكفنه الوطني

28

�أقدام حافية تحت المطر
في غفلة عن الكالم ُو ِجدنا
لم يعرف �أهلنا ما �س ُّر البراري؟
ما حجم ال�صحارى البي�ض في داخلنا
النخلة التي كانت ت ِ
َك�سر رتابة ال�صحراء
اقتلعت من جذورها
غ�صت ال�سماء ب�أغانينا
ّ
علّمتنا نحن «حرا�س الوهم»
�أن ال نبحث عن ذواتنا في الرمال
فالرمال تخفي حنين ًا ،تخ ّبئ دفء من ماتوا تائهين
تخ ّبئ موتنا الذي لم َن ُبح به بعد
تتركنا ن�سير على حطام ذواكرنا
ن�ستل ّذ بوقع �أقدام الإبل
بقرع الحقيقة لجدراننا
أنت
فالفتاة التي �أحببتها � َ
و�أح ّبتك �أي�ض ًا كانت �أنا
هجرت نف�سها
لتبقى ال�صحراء وحيدة
لتكون ظل ال�سماء
ومر�آتها
***
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تف�ضحني عيني بتل ّونها
كما لو �أنني �أكذب �أمام �أمي
�أ�س�أ ُل ذاكرتي
�أ�ستجوب �أبناء الحي
هل حق ًا مات �صاحب عربة ال�سندوي�ش؟
قدمي ال�صغيرتين
هل �أخفت القذائف �أثر َّ
�سر ر�سومي �أمام الجند الغرباء؟
وذاك الطفل ،هل �أف�شى َّ
�أمام جحافل الع�سكر اختب� ُأت وراء العربة
أ�شم رائحة الطعام من �أخ�شابها المهترئة
ما زلت � ّ
ثابتة تلك العربة ...مثلي
لكن عجالتها
ما زالت ت�سير في الذاكرة
***

على ٍ
عجل
قبل �أن �أح�ض َر قهوتي
�أكمل ر�سم �صورة الخراب
�أجعلها �أجمل ،ي�شاركني كل �أطفال الحي بر�سمها
يعلو �صوت البائع المتجول
�أحاول �أن �أتبع ال�صوت
ف�أكت�شف �أني ت�أخرت عن عملي
وفي كل مرة �أع ُد ف�ضولي:
�س�أكملها غد ًا
***
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في القارة البعيدة ال يهمني كثير ًا �ش�أن من �أحببت �أنا
كيف �أ�ضحى ملم�س ب�شرتهم
وال �أن�شغل بال�س�ؤال �أبد ًا عن رائحة �آباط �أطفالهم
�أر ّبي الذكريات وحيد ًة ،بعيد ًا عن ق�سوة الزوج القديم
وعن �إلحاح الجميع عن معرفة �أحوال عالمي
العالم الذي طالما ر�سمته وحيدة
ال يعنيني اليوم �أبد ًا ال يهمني �أن �أبدو �سعيدة �أمام � ٍ
أحد
ففي كل حكاية من هذا الكون �أجد نف�سي
في الم�سافة بيني وبين روحي ثمة لحن غريب...
ثمة وقع كلمات
ال ت�شبه �أبد ًا غزل �أبي
ولكنني �أ�شعر بمتعة التل�ص�ص ذاتها
كما كنت �أفعل �أخر الليل
ال�صوت ر�س ٌم
ُ
رجل ٍ
همهات ٍ
غريب
ُ
كلما �سمعتهِ ،خ ُلت نف�سي امر�أ ًة وحيدة
أقدام حافي ٍة
ترق�ص ب� ٍ
ت�سي ُرُ ،
تحت المطر
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خيال م�سكون بالر�صا�ص
ال�سماء ال�صافية حد الأرق
تكبر مثلنا
ت�أخذ من �سني عمرنا
كما لو �أنها ظ ّل للماء الذي �سرنا عليه يوم ًا
�صمت �أهلنا
ويبقى ُ
وخوفهم
توحد نب�ض ذواكرنا مع �صوت الماء
من ّ
***

�سماء بعيدة
�صخب الطائرات جعل من �أرواحنا ً
�سكنها الغيب
و�صار كل من ن�شتاقهم عنو ًة� ،أهلها
***

الحكاية دللت �أبطالها
فما كان لأج�سادنا� ،إال �أن تعانق نف�سها
�أن ت�شتم النهايات ال�سعيدة
هكذا �صرنا يا �أمي
نتو�س ُل اللحظة
32

لتم�ضي
هكذا �صار رغيف الخبز بارد ًا
علّمتنا �أقدامنا:
الم�شي في �أر�ض موحلة ،يلطخ جبيننا فقط
هكذا �صارت �أعيننا يا �أمي:
�أث َر �أقدام �سارت على الماء
لم تر فوقها طائر ًا
وال تراب ًا تحتها
هكذا باتت �أعيننا
«ر�صا�صات فارغة ،ت�شغ ُل هذا الفراغ».

33

كي ال �أنتمي
كي ال �أنتمي
�أجال�سها
�أت�أمل بحار ًا من النبيذ
قامتها ق�صيرة
�أقل من ال�سماء بقليل
�أرى في بيا�ض عينيها في�ض ًا من الذاكرة
غزالن ًا ت�شرب الماء
ق�صة عجوز عا�شق ل�سروة وفية
�أغاني الأب المري�ض
و�آثاره على �شعر الن�ساء
�أغو�ص في البيا�ض �أكثر
لأجد وطن ًا حالم ًا
لأحاكي �أخ ًا طائ�ش ًا
�أراد الغربة
فت�شبث بقدمه �أكثر
***

كي ال �أنتمي مرة �أخرى
� ..أث ّبت نظري ثانية
34

لأجد �ألوان ًا �أخرى للبيا�ض
م�ساحات للرق�ص
تغريني ال�شفة العليا
ت�ش ّدني مدف�أة الحطب
والبيت القديم
القابع بين ق�سوة ح�ضنها وغرور البحر
***

ي�ضج بي الال انتماء
ّ
�أحرك ب�ؤب�ؤ عيني قلي ًال
ف�أ�سمع مو�سيقاها الهادئة
�أنتمي �إلى مفردات المذبحة
�أر ّتل لل�شتات ...و�أق ّد�سه �أكثر
�أحاول خا�سر ًا
�أن �أث ّبت نظري قلي ًال في بيا�ض عينيها
لكن ال فائدة
ال�سواد يحت ّلني
ثابت في داخلي
عيني ال�صغيرتين لمئات ال�سنين
�أغلق ّ
�أقترب منها
�أ�سترق قبلة
و�ألوذ بالفرار مع �أنفا�سها
مع قو�س قزح الممتد
من رم�شها �إلى �أق�صى �أقا�صي البحر
والجنون.
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هكذا موتي
غروب يكبر جدتي بقليل
بينما �أغت�سل بالوحل
تثور الروح على عبثي
تمل�ؤني بالهتافات
تكاد تمزق ر�أ�سي
ولغتي �أي�ض ًا
ّ
يحط الظالم على عيني
كما تنوح عا�شقة
على �ساعد غريب
في�سكنها وينت�شي البحر
�أنا تبغ الراحلين
�أنا �سف ٌر ...غرابي ب�شّ ر بالمنايا
كل �أمنياتي افتقدتها
وملكتك � ِ
ِ
أنت
�صار ج�سدك عبئ ًا على الأر�ض
جرح ًا عميق ًا في كتف اهلل
تابوتي ال يحتمل رداءة ال�صوت
ما زلت منا�ض ًال في اكت�شاف ال�صخر
�ضياع هادئ
في البحث عن ٍ
36

ِ
نهديك
بين
....
يرتفع �صوت الم�آذن
ال يحتمل التابوت �ضجري
على يمين الم�ش ّيعين
قرب الحافلة
ثمة �أ ٌّم تع ّلم ابنتها خَ بز الفرا�ش
دون �أن تعرف ج�سدها
�أن تدرك غ�ضب الموج
***

ي�ساري هو الموت
ٌّ
تراب قبري ينتف�ض ...يكبر كتمثالٍ
ك�شبح
ٍ
كامر�أ ٍة عارية
تخبئ في عنقها �سال ًال من الكلمات
تخبئ �شام ًة بين الجداول
على �ضفة العمر الأخرى
تطوي قدميها
تم ّد يدها تحت ال�شاهدة
كل الأ�شباح ت�صاب بال�سكون
تنزلني الريح على مهلٍ  ...ت�ضعني برفق
�أتمدد ِ
فيك ...و�أبد�أ كتابة حكايتي
على خطوط العر�ض في ج�سديِ ..
فيك
يرافقني الق�صي ُد
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وت�ستمر الرواية راق�ص ًة
وال يت�سع العالم الفقير
لحدود قبري
والمهزلة.
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حوارية م�ؤجلة
ترنو ه ّرة �سوداء
قريب ًا من الحي الجنوبي لجرحنا
تقف قرب جدول من الوحل
ت�ستحم الرائحة القذرة للطبول
بلمعان البندقية
من بريق عينيها يخرج قاتل
ال يجر�ؤ على االقتراب من رائحة الريحان
يبد�أ بالهذيان:
من غيري علّمك الحياة؟
لوالي لكنت بال جذر
�ساعة حملت عقاربها في يد غريبة
و�أ ّم تنتظر الدمعة
تنتظر جنين ًا للكفن
ال خوف ي�سكنك
ذرة ملح بين الزنزانة والمنفى
�أرحتك من ثقل الجبال
من ٍ
ي�شم كفيك للحظة
وليد ّ
عندما ال يقوى على البكاء
هيا ...هيا  انه�ض
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اخرج من مديتي
قل �أي �شيء ،ولو �شتيمة
�أو طعنة كلمة
***

تبت�سم �شاهدة القبر
تهب رائحة الريحان
ّ
تملأ ال�سماء
ال�ضحية:
ال ث�أر عندي
طفلي ّ
خط على الجدران حكايتي
و�أنت تماهيت مع الدماء والحديد
ال حياة معك  ...ال تحية لظلك
�سيهب الغبار من قبري
ّ
�سيكتب �شهادة ميالد لموتك
غ�شاء بكارة لزوجتك الرخي�صة
و�أنت غير قادر
على الذكورة.
القاتل :منحتك� ...أعطيتك ..وهبتك ...
ال�ضحية:
توقف!
لو �أنك قادر على الحياة للحظة
لما �أهديتك
�صفة القاتل.
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الم�ست�أجر الجديد
في غرفة مجاورة
ن َم ْت طحالب و�أزهار م�شبعة
بالعراك مع الجذر ال�صلب
تاجر دم�شقي
�أبى �أن ي�ستبدل ب�شرايين زوجته
خيوط حرير منمقة
تتعط�ش لال�ستثارة
في �أر�ض غريبة
ذرات رمل تداعب وجدها
أبكم
فتنزف دم ًا � َ
ي�ستذكر عود ًا في حانة رخي�صة
فكلما زاد رواد غانيتها
ا�ستب ّدت الرطوبة
بم�ساحات �أخرى
من بيداء فرجها
لتغدو �أكثر نقا ًء
وعذرية
***
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حكايا ن�سجت خيوط العنكبوت
جدران خ�شبية ت�آلفت مع بع�ضها
فغدت م�سرح ًا روماني ًا
ي�سخر دائم ًا من ابتذال الممثلين الغرباء
�أحاول �أن �أعيد للزجاج بريقه
في�صير دمي �أكثر تلوث ًا
�أترقب توهج النار في داخلي
متفائ ًال في ذروة تخ ّيلي واحتفائي
بانت�صاري على كل من ا�ضطهد قلبي
فت�سحقني مياه النهر
وفي اليوم التالي �أ�سير وح ًال
حذائي ال يزحزح نظره
عيني ال�صغيرتين
عن ّ
�أمام تهكّم تجار ال�سوق
و�أطفالهم
الذين خب�ؤوا �أحالمهم في محفظة
للأ�صالة والنقود
�أعود م�سرع ًا
�أفتح باب قبري بهدوء
متحا�شي ًا
�أن يثير خوفي القروي
رائحة �أطعمتهم
***

على جبل ال�ضجيج في القرية
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ت�ستغربني �أمي
يقتلها ال�صمت
ف�أحلف ب�أنه ا�ستكان بداخلي عنوة عني
تحتكمني ل�شجرة ال�صف�صاف
ويلقى بي خارج �شروال جدي
ف�أعود �إليك �أيها النهر العجوز
لأرمي كل ذاكرتي بداخلك
و�أعود �إلى كهفي
م�سكون ًا بعفوك وحقدك مع ًا
مليئ ًا بتعويذة جدتي
ب�صوتها الواقعي:
كن ميت ًا تحتوِك المقبرة
فتن ّف�س دائم ًا
في �أي مكان
تحت التراب فوقه بينه عليه
ف�سارعت ب�شتم مر�آتي وك�سر تنف�سي
مطلق ًا �صرخة
�أحييتني قتي ًال
فا�ستيقظ الحيوان في ج�سدي
لب�س حذاءه وارتدى معطف ًا
وذهب �إلى عملي
بينما ظللت غارق ًا
في الكتابة والخوف.
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ن�شاز
كن من تريد
عا�شر �أ�صابعك حين ًا
وازد ِر ذاكرتك
الوحل يك�سو البحر
والبحر يك�سو الحلم
ْ
الفظ �أنفا�سك الأخيرة
وغن للقطارات
ابت�سمِّ ..
لدخان البنادق
ظل ي�أتي من الداخل
يكبر �أكثر
و�أنت محفور على ال�صخر
ترق�ص بحرية الموج
اقتطع ل�سانك
ادفنه تحت ال�سماء
عند قدميك لي�س بعيد ًا عن
ر�أ�س الإله الغائب
في مرتفعات الحيرة والظالم.
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بالقرب من دم�شق
الموج في داخلك
الر�أ�س ال يحمله الكتف
هنالك في الجنوب
�أثارتهما ال�شم�س
ِ
ف�صرخت
�أ�صابعي
يك�سوها الحنين فقط
***

الحقائب ال تت�سع �إال للدموع
الرق�ص لغة
هو الحزن الأجمل
ابت�سامة عندما ال تقوين
على الوداع
فخ�صر الأنثى
قادر على الرعد �أي�ض ًا
***
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لوحات دم�شق على الجدران
«ال�سقف يبكي �أي�ض ًا»
قالها طفل
كما لو �أنه
ي�شم رائحة غ�سيل �أمه للمرة الأولى
ّ
يرثي زوجة
�أحبها...
�أحبها على حبل الغ�سيل
***

ِ
ظاللك
و�أنا �أراق�ص
�أحتمل نزق �صديقتك
الطفلة ...الغراب
الذي ي�ضع ر�أ�سه بين جناحيه
ويبكي بعيد ًا
أحبهن!
ما ذنبي! ما ذنب الن�ساء اللواتي � ّ
�إن كان الوجد قد اختار لي
رجالً...
حق ًال برائحة الخبز
***

�أما �آن للكلمة �أن تنطق!
�أما �آن للرحم الخ�صب
�أن يهم�س
ت�سعة �أ�شهر
46

�آه منك �أيها الأردن !
كم من المخ ّيمات!
عندك
�أحتاج �إليها.
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مخا�ض الروح
تعبت
ا�ستفاق في داخلي �سف ٌر
�أظافري ت�شتعل في مدف�أ ٍة
طحالب تنمو حول �شفتي
بد�أت ح�صاة تنهمر داخلي
�أيا ليت� ...أتمنى ...والكثير منها �أي�ض ًا ...تثبت عجزي
تجعله ك�شجيرة تين ياب�سة في كروم النبيذ
غد ًا �أو بعده بقليل
باب �آخر في لغتي
�سيو�صد ٌ
ما عاد الم�سافر م�سافر ًا
ما عادت الأجنة حلم ًا
لن تر�سم الطفلة بعد اليوم
أ� ُيقتل الديك على �صياحه؟!
أ� ُيعتقل الحمام لر�أفته بخفة الري�ش؟
�س�أمزق هويتي كي ال �أقتل
�س�أخفيها ببع�ض ال�ضباب ال�سوري
***

نق�ص بات ي�صيب االحتماالت
ٌ
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نديم �آخر بد�أ يك�سر ك�أ�سي
يم�سك بحلمي ...يعذّبه...
ر�أفة ببيا�ض الطبيب
وتبقى �ش�آمي وحيد ًة في رحم الليل
بين طرفي قطعة مو�سيقية
تاهت عالماتها بين الح�شود
لتعود الطفلة �إلى �صمتها
�إلى براءة � ٍّأم تروي وجعها
ب�شوك يزداد �صالبة في فل�سطين
�سرير االحت�ضار الجميل
***

منف�ضة ال�سجائر تتابع الفي�ضان
ي�سير دمي منها و�إليها
لن تنتهي رئتي
فكل ال�شعراء يمقتون العرافات
يكرهون العجز في اللغات ال�ساحرة
يا غابتي ...لن تحيد رياحي عنك
لن ي�صيبني الملح �إال ب�أمواجك
لن تنثني النوار�س عن تحليقها
في عنق البحر
لن �أمتثل لغ�ضب الأيام
فكما علّمتني �أنت
ال جنون بعد جنوني يغريك
ابت�سامة طفلٍ �ستنمو في ق�صيدتي الموجوعة
49

ال ولن يحيد عالمي عن خ�صرك
عن مركز الكون
حيث تجليات الروح
تنمو كبرعم
تحتل ج�سدك ...ت�ستبد بظلّي
ليبقى الالمكان في داخلي
ملعب ًا للي�أ�س
وكره ًا ل�ضعف المغت�صب.
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عبيد اللغة
يا ع�شق
نرج�سي الخطى
يا
ّ
اقترب
ا�صنع من عبيدك لغة
منا
�أنهار ًا ت�أبى الركود على �شفاهنا
�شغلتنا متاهات حقدك
مررت �أمام �أعيننا
ونحن نجهلك
كنت انتقام الحقيقة من نف�سها
خيانة اال�سم والم�س ّمى
بحثنا عنك طوي ًال في �أعين الغرباء
في الكتب
على �أطراف الطريق �إلى روحنا
خلناك لحظات ت�سبق ال�سرير
دفء الأيادي عند الرحيل
يا �أيها النبي الخرافي
يكتبون عنك
ي�ص ّدقونك
51

ثم ينكرون
خلقت الأ�ساطير ،وكذبتها
ت�سي ُر دمع ًا
وتفيق با�سم ًا كفتا ٍة ت�أخرت عن حلمها
غاب ال�ساعد الذي نامت عليه
ف�صارت واح ًة بحجم الم�ساء
حنين ذاكرة مقفرة
يا ع�شق
�أنت مثلنا ،ال ت�ص ّدق �إال نف�سك
دع كالمي عنك
ِ
وام�ض مثلي في متاهات الكالم
علّك تجد من ال يجهلك.
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ارتباكات �أخيرة
ــ  1ــ
� ِ
أحبك عارية تمام ًا
كال�صحراء
دون ظالل
�أو غيم.
ــ  2ــ
�أنا عا�شق للم�سافات
ِ
قدميك.
بين
ــ  3ــ
ث ّبتي جفنيك قلي ًال
عد النجوم.
مللت الخط�أ في ِّ
ــ  4ــ
ِ
�صورك كما لو �أنني طفل �صغير في �آخر ال�شارع ،يغم�ض عينيه
�أراقب
في�شم رائحة الخبز.
لحظةّ ،
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ــ  5ــ
�أجمل الن�ساء هي التي تحبك دون �أن تدري ،تتذكر الغيم �أمامك
لتبت�سم ،عنقها م�ساحة �أخرى اللتقاء ال�سماء بالبحر.
ــ  6ــ
كلما تكلمت العربية ،تح�س�ست خ�صرها.
ــ  7ــ
وداع ًا ،قالتها وم�ضت �إلى داخلي.
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رصاصات طائشة

تعبت القبور من �ساكنيها
ما �أوح�شنا!
ما �أكثرنا نحن المقابر!
وال�شواهد في الذاكرة
ت�ستح�ضر الكلمات
ينزح من نحبهم فج�أ ًة
وي�أخذون ح�صتهم من االبت�سامات
إياك �أن تنب�ش الما�ضي!
� َ
إياك �أن تنب�ش الما�ضي!
� َ
لن تجد �سوى ابت�سامة واحدة
�شفاهك
هي ارت�سام
َ
على جمجم ِة الآن
***
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البالد ال�سعيدة
زارها جميع الأنبياء
البالد الغنية
ال�سخية
الطاعنة في اللغة
فاقت ف�صاحتها القر�آن
وبقيت كو�شم �أخ�ضر
الجدة التي تَعرب�ش الع�شب على �ساقها
لم تنفعها الحكايا القديمة
لم ت�سل نف�سهاعن القبور
عن الثغور
عن مقامات الموت البطيء
تلك البالد ات�سعت كظ ّل رجلٍ
ال مالمح له
مبت�سم ًا،
يبتعد بهدوء عن م�صدر ال�ضوء
لكنه ،ما زال يدندن لحن �أغنية
ال يفهم كلماتها ،لكنه يرددها
«ملعونة بالد الأنبياء
موبوءة بجثث �أبنائها
58

هنا
حيث اخترعت اللغة
ماتت»!
***

البالد التي في داخلنا
�أ�صغر من ابت�سامة طفل جائع
�أ�شد ق�سوة من حديد الحافلة
ذاك الحالم
دون �أن يعرف �شكل النافذة على ي�ساره
جل�س في مقعده
الر�ؤو�س �أمامه مت�شابهة
وكذلك الأقدام
يا �صاح
البالد التي تغوي �ضحاياها
ال تعرف �شكل �أج�سادهم
لم تدثر جوعهم يوم ًا
البالد نف�سها
�أ�صغر مما �سير�سمه الطفل على المقعد المهترئ �أمامه
قبل �أن يغفو
�أو يموت.
***
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�أنا
ودم�شق
و�أنت
وذاكرتي �أي�ض ًا
نجل�س �سوي ًة
دون جدران
طفل الجئ ينام على ر�صيف دم�شقي
يعبث بح�صان طروادة
بريق عينيك
وهج القذيفة
ازدحام �أنفا�سنا
هكذا تموت المدن الجميلة
الطفل ذاته يتنقل بين ال�سيارات
ال يبيع الورود هذه المرة
ينتظر ...فقط ينتظر
برتقالي ...موت� ...أخ�ضر
الجثة تنفخ في ال�صافرة
�أه ًال بال�سنة الجديدة
�أه ًال بال�سنة الجديدة!
***

60

الوقت الذي �شارف على االنتهاء
خانت ُه الم�سام ُع
عنك
الوجيف
�صم �أذنيه َ
ُ
ال�شحيح ّ
ُ
و�سرت نحو ال�سماء
يا �صاحبي عيناك غيم
وال�شفاه ارتباك الكالم
ميت
هو ٌ
و�أنت كذلك
و�أنا البر ُد بينكما
مزمن
للطين �شكله والعي�ش فيه اختنا ٌق ٌ
وللريح مجازه� :صعود روحك نحو الأعلى ...نحو الأعلى
عليك ب�أحذي ٍة جديد ٍة
حيث يجتمعون في العيد ،ليترحموا َ
الأطفال يلعبون ،والكل ين�صرف �إلى همومه
�أديم ال ِ
أر�ض ج�س ُد َك
تدق عالي ًا ،عالي ًا
والمدافع ُ
ِل َم كل هذا الرثاء؟!
ِل َم كل هذا الرثاء؟!
***
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�صوت الأ�شياء ال�ساكنة
يحركك
هو من ّ
ا�ستمع �إليه جيد ًا
ال يختلف كثير ًا عن دقات قلبك
***
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ر�أيت العالم من خالل عيون ال �أعرفها
منها ،كانت تنبعث رائحة الحكايا
تعيد بحركاتها العفوية �ضبط الزمن
العيون المغلقة
�صور االحت�ضار الطويل
نظرات القابلة
جدتي النائمة قرب المدف�أة
الهرة التي كانت تفت�ش عن رائحة �أ�صابع �أمي
�أ�صدرت �ضجيج ًا
فا�ستيقظ كل من في البيت
في المطبخ
وقفنا
والمدف�أة نائمة في الغرفة المجاورة
نظرنا بعيني القطة طوي ًال
فلم نجد �سوى
� ٍ
آالف غيرنا
يقفون مثلنا
ويح ّدقون.
***
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�أ�سي ُر ِ
خلفك دائم ًا
هكذا �أنا
�أ�سير
***
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طوبى للموتى
قناعاتهم
ال 
تتغير
�أبداً!
***

65

كل الق�صائد التي كتبتها لك تفوح منها رائحة العرق
كل الق�صائد كُ�س َرت بالماء
***
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أدركت البعيد لما كنت قريب ًا من نف�سك
لو � َ
لوال الحلم ،لحا�صرتك غريزة ال�سفر
لواله وحده
لبد� َأت كطفلٍ بترتيب حجارة قبرك بهدوء...
دون �أي انطباع ُيذكر ..
***

67

واكتبوا على �شواهدهم ما كانت �ستكتبه �أناملهم من �شعرِ
�ضعوا الق�صائد على �أكتافكم
واطردوا الغرباء� ...أ�صحاب اللحى والبزات الع�سكرية
ك ّفنوهم بالورق الأبي�ض جيد ًا
المقابر في ال�سلمية لها رائحة الخبز �أي�ض ًا.
***
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�أبي على النافذة ي�شتم �أبناء الحي
�أمي عارية على ال�سرير
و�أنا تحت ال�سرير مع بنطال �أبي
�أعيد �إلى جيبه ما تبقى
مما �سرقته البارحة.
***
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و�أنت ذاهبة �أغلقي الباب ِ
خلفك جيد ًا
ال �أريد �أن �أفقد حميمية الجدران �أي�ض ًا.
***
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كالعبِ الدمى
�أقتل وحدتي
مثل ُه تمام ًا
�أت�شيخ �أ�صابعي مبكراً؟!
***
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�أ�شتاق ذاك الطفل الذي رماني بحجر
�أدمى وجهي
وبد�أ بالبكاء.
***
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و�أنا في البار ،وحيد ًا كزجاجة فارغة
«كن كالدمع �صادق ًا»
خافت ًا ...مثل الأ�ضواء ها هنا
غاب ذاك ال�صوت
واختفت العيون.
***
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كان يقف على قمة قا�سيون وحيد ًا
يت�أمل �أ�ضواء الطائرات البعيدة:
تحبني ،ال تحبني ،تحبني ،ال تحبني
ا�ستيقظت المدينة كلها
يت�سن له �أن يعرف الحقيقة
ولم َّ
لم يكن جندي ًا
ولم يتعب نف�سه في معرفة الطائرة الوطنية من المعادية
ر�أى القذيفة على بعد �سنتيمترات قليلة عن وجهه
و�سبِح بعدئذ
َ
مع المناديل المهملة في مجرى بردى.
***
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وكانت بي�ضاء
ال �أتذكر �شكلها
تخط ُر في بالي
ف�أنظر �إلى الأعلى فقط
كانت وا�ضح ًة �إلى حد البكاء
فهي ُتب�صر حجم العناكب ال�سائرة
نحو عنقي
وتتلم�سها
ف�أغفو
***

كانت بي�ضاء
و�أو�ضح من خ�ساراتي كلها
ترى ع�شيقاتي �أجمل مني
والمالب�س التي �أرتديها �أكثر حرارة من يدي
االرتباك يتملكها دائم ًا
ال تعرف كيف تع ّبر عن م�شاعرها
كالذئبة المهزومة تحت�ضن �أوالدها
وتتمتم في غرفتها طوال الليل
بي�ضاء
75

�أجمل من الحرب ومن الثورة
لم تحفظ كالم اهلل
لكنها �صوته
رائحته
نظرت �إلى �أعلى
كلما ُ
وجدتها
�أمي!
***

76

عرفت عدد ال�شهداء دون �أن �أعرف حجم �أحالمهم
ُ
ات�سعت خياناتي �أكثر
مخ ّيلتي الآن
ت�صلح
ُ
براد ًا
للجثث!
***
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�صدر من �سل�سلة «�شهادات �سورية» ،بم�ساعدة من جمعية «مبادرة من
�أجل �سورية جديدة» ـ ـ باري�س ،الكتب التالية:
 .1موزاييك الح�صار ،عبد الوهاب ع ّزاوي.
� .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.
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