إذا قفزت عن السياج ومل أصب بأذى

سلسلة «شهادات سورية»

-9-

عمرو كيالني

إذا قفزت عن السياج ومل أصب بأذى

�سل�سلة �شهادات �سورية � -9-إذا قفزت عن ال�سياج ومل �أ�صب ب�أذى
عمرو كيالين
الإخراج الفني :فايز عالم
لوحة الغالفNejad Devrim :
م�صدر اللوحةhttp://nejaddevrim.com/1 :
ت�صميم الغالف :فادي الع�ساف
الطبعة الأوىل ـ ـ 2014
ISBN: 978-9953-583-49-5

تمت طباعة هذا الكتاب بم�ساعدة من جمعية
«مبادرة من �أجل �سورية جديدة»  -باري�س
جميع احل��ق��وق حم��ف��وظ��ة للنا�شر .ال ي��ج��وز ن�شر �أي ج���زء م��ن ه��ذا
الكتاب� ،أو اختزان مادته بطريقة اال�سرتجاع� ،أو نقله ،على �أي نحو،
�أو ب�أية طريقة �سواء �أكانت �إلكرتونية� ،أم ميكانيكية� ،أو بالت�صوير� ،أو
بالت�سجيل� ،أو خالف ذلك �إال مبوافقة كتابية م�سبقة من النا�شر ومقدماً.

النا�رش:

التوزيع:

�أطل�س للن�شر والترجمة والإنتاج الثقافي
بيت المواطن للن�شر والتوزيع
دم�شق ـ ـ اجلمهورية العربية ال�سورية �شارع احلمرا ـ ـ بناء ر�سامني
�ص.ب 113 / 6435 :بريوت ـ لبنان
هاتف+ 961 78840213 :
هاتف+ 961 1 750054 :
فاك�س+ 961 1 750053 :
بريد �إلكرتوين:
 baitelmouwaten@gmail.comبريد �إلكرتوين:
atlasbooks@gmail.com

تعب بال�ضرورة عن �آراء النا�شر.
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رّ

الإهداء
�إلى من �صرخوا :ل�سنا �أبطاالً ،ك ُّفوا عن نعتنا بالأبطالِ لتلقوا عن
فن�صبح �آله ًة ويموت
ن�صدقكم،
كاهلكم عنا َء موتنا
اليومي ،نخ�شى �أن ِّ
َ
ِّ
فينا الإن�سان!
�إلى من كان �سالحهم تعويذة الغناء والرق�ص يجابهون بها �إيقاع
ال َّر�صا�ص ال َّرتيب� ..إلى مو�سيقاهم التي من مقام «ال» الكبير!

5

ال ي�شبهون كالمهم
ال ي�شبهون كالمهم.
هم غيرهم في الأغنيات ،وعندهم
زمن وحي ٌد ،يفر�ض المعنى
زمنان ال ٌ
ويجبرهم على مدح الجراح.
يتهربون من ا�شتغال الآن فيهم ،كي يكونوا
ّ
العالقين
�صورة الآتي ،و�صوت الأنبياء
َ
وراء �أبواب ال�صباح.
وجع ،وال
ال ي�ؤمنون بما ين ُّز القلب من ٍ
بدم ت�س ّيل ُه �أغاني �أهلهم
ٍ
�إن �أغمدتها الآه في رئة ال ِّرياح.
الحنين �إلى وجو ٍه لم يروا �أبعادها،
ورثوا
َ
و�إلى � ٍإله لم يقل يوم ًا لهم( :ما حالكم؟)
و�إلى ٍ
ذاق.
بالد في الخرائط ،ال ُت�شَ ُّم وال ُت ْ
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ال �شيء يغريهم لكي يتق َّم�صو ُه،
بال ُدهم �صارت منافي� ،أهلُهم
�صمت ي�سير على الطريقِ  ،ن�سا�ؤهم
ٌ
ِ
الذكريات،
يلب�سن منذ الموت وجه
ال�سماء.
وال نوافذ في َّ
�سجن �صاحبها،
يتملَّ�صون من الحقيقة ،والحقيق ُة ُ
ليبتعدوا عن التاريخ حين يفوح م َّما حولهم
وعن اقتتال الأبجد َّيات الطويل
على م�ساحات الهباء.
حزن ٍ
هم مثلنا� ،أبناء ٍ
واحد،
لكنهم ملُّوا من ال ّتجوال في �أ�سمائهم
فتخلّ�صوا منها ،و�ساروا في الطريق �إلى مالمحهم
عرا ًة،
يلب�سون الموج ع َّل الموج يجعلهم و�صوال
يتعثرون بدمع ٍة ،ب� ٍأب يف ّت�ش
في �ضروع الحاويات عن الحليب ،ب�أ َّمة
ت�ستورد ال�شهداء والأمراء والكبريت ،بالذهب
ٍ
ب�شم�س
الذي ينمو ويزهر قبل موعد ِه،
في زنازين الإل ِه ،بطفل ٍة
ال�سال�سل حول فخذيها
ربطوا َّ
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برائحة البخور على قبور الأولياء
ال�سماء من الحروب �أو الدروب،
تقرره َّ
بما ِّ
بك ّل �أقنعة الهزيمة ،وانت�صار الخوف
في اللُّغة التي كانت خيوال.
يتوقفون،
وينظرون،
ويكملون طريقهم.
عميا ٌن ،يحملهم �إلى �أحالمهم حل ٌم يراودهم طويال.
يكذبون.
ال
ْ
لون.
لكنهم يتخ ّي ْ
وي�صدقون خيالهم ،ح َّتى �إذا �أوحى بما ال يفهمون.
ِّ
�أحالمهم لي�ست عطايا الغيب واللاّ وعي ،بل
الوقت الم�ش َّو َه من جما ْل.
وعي �إلى ما ينق�ص َ
ٌ
وكالمهم لي�س انتما ًء� ،إنَّه
مهب االحتما ْل.
طي ٌر �صغي ٌر في ِّ
برزخ،
في ٍ
ي�سكنون
بال�صنوبر
ْ
بين انعتاقِ ال ُّروح والأبد الم�س َّيج َّ
يتوالدون من ا�شتهاء الذَّ ات في المر�آة يوم ًا �أن تكون
ويهرمون،
ويكتبون،
رون،
ّقون،
َ
َ
ي�سافرون ،يع ّم َ
َ
ويحل َ
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الزيزفون.
هناك في اللاَّ وقت مثل
ْ
حتى �إذا جاء ال َّردى،
قالوا ل ُه :كم مر ًة� ،سنموت يا مجنون؟!
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ماذا �ستكتب؟
ماذا
أتتك يمام ٌة
�ستكتب ،لو � َ
ُ
رتك ب� ّأن يوم ًا �صاخب ًا
ال�صباح ،وذ ّك َ
َ
عند َّ
� ٍآت ورا َء هدي ِلها
وعليك � ْأن
َ
ت�صحو لتحم َل ُه على
ك ِتف ْيكِ ،
تحمل ُه وتجري في ال�شوار ِع باحث ًا
دنياك الذي
قمح َ
عن ِ
ينمو �سناب َل في �سما ِء نخيلها؟
�ستكتب حينها،
ماذا
ُ
والوقت ال يكفي لتنظ َر من ِ
نوافذ
ُ
قلبك المهجور نح َو ق�صيد ٍة
َ
تعرى جهار ًا في مياه �صهيلها؟
حين
ماذا
تك�شف �س َّرها �أنثى � ْ
أمامك.
�ستكتب َ
ُ
ُ
منامك
فاترك
وتقو ُل خذني يا حبيبي ها �أنا،
ْ
ْ
يال لعابدي � ِ
كالمك.
تعبد
و َد ِع َ
ْ
الخ َ
أ�صنام ِه َر ّب ًا وال ْ
مام ْك.
م�س� ،أنجدني ،غَ َ
هذا ُترابي ،جفّفت ُه ال�شّ ُ
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لل�صحاري ،لل ّتالل الب ِ
ِي�ض،
�أَ ِّج ْل
َ
مديحك ّ
للذَّ َهبِ ال ُمبع َثر في المدى.
نب�ضنا
وامدح� ،إذا �صلّت مالئك ٌة عليناَ ،
ْ
في ح�ضن �س ّيدنا الردى.
�ستكتب حينها؟
ماذا
ُ
�ستكتب ،والق�صيد ُة ت�ستحي
ماذا
ُ
من ِ
ك�شف عورتها على
و�ض ِح الندى؟
مر�أى من الغرباء في َ
�ستكتب ،حين تخ�شى �أن يرى
ماذا
ُ
الكالم،
الكُـ ّفا ُر هذا القلب م�صلوب ًا على جذ ِع
ْ
ٍ
يحملهن
رح
و َي َروا دما َءك
ّ
الج ِ
نازالت من �أعالي ُ
الحمام،
وحي فوقَ �أجنحة
ْ
ٌ
ِ
البيا�ض البكرِ في �أر�ض النبوء ِة،
نحو
� ِ
أر�ض �أهلك ،حيث ماتوا ،وا�ستطاعوا،
رف َع ِ
الغمام؟!
قبورهم �أعلى ،ليحر�سها
�سقف
ْ
ْ
آالم خيال،
و َي َروا ُ�ص َ
راخك �ساح ًة ممت ّد ًة ،تعدو بها ال ُ
الب�شري ،ي ْر�شح من ِ
م�سامك ك ِّلها،
ملح َك
ويروا
َ
َّ
دموعكَ ،
وي�سي ُل �سيال،
«لن
ال�صبح في
َ
عينيكْ :
فيكذ ّبون ُّ
نم�شي على طرقات �أغني ٍة ت�سي ُر
12

معنى �سوانا»
بنا �إلى ً
أنا»ك لكي ُت�س ّيرها «�أنا»نا!
فالج ْم «� َ
ُ
الم�سفوك مـا ْء
هذا ال ّد ُم
ُ
ال�صراخُ �أخو الهبا ْء
هذا ّ
فانزِ ْل ،و َك ِّ�سر �سلَّم الكلمات ،ال
ت�صعد َع َلى ُ�صلبان غيرك ثاني ًا
ْ
ال �أنبيا َء ِل ُجرحنا ،ال �أنبيا ْء!
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هوى
�أن�سى� ،إذا َ�ص َرخت ُع ِ
في،
يونك َّ
راح �أهلي.
ُك َّل جِ ِ
�أن�سى ت�ش ُّر َد �إخوتي
في غابـ ِة الما�ضي
أوهام ال َّتجلّي.
و� ِ
�أن�سى هزائمنا،
انح�سا َر ال ِ
أر�ض عن �أقدامنا
ورحي َلنا في ال ّر ِيح
من ذُ ٍّل لذ ِّل.
ْ
�أن�سى ُ�س ٍ
الالت من الأحزانِ تنمو
كالم ق�صائدي
مثل �أع�شاب القبو ِر على ِ
وعلى �أغانٍ
ال�سي َر في طرقاتها
ع ّودتني ّ
وحدي بال قمرٍ وظ ِّل.
مو�ض بدايتي
�أن�سى غُ َ
وو�ضوح �آخرتي ،و�أن�سى �أنّني
َ
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مازلت �أحيا ال لأحيا،
ُ
ب ْل لأُ�ص ِل َح بين ما بعدي وقبلي.
أحاديث ال ّرفاقِ عنِ الحقيقة
�أن�سى �
َ
ّ
عالج ال ِ
أر�ض
والطريق ِة في ِ
الج َد ْل.
ْ
من ُح ّمى َ
�أن�سى ال ّت َ
رابط بين �أزهار الجمال
وبين رائح ِة الك�س ْل.
�أن�سى المل ْل،
يخلق نف�س ُه
في غرفة المكياج ُ
من فتن ِة الألوانِ ق ّدي�سا.
ّا�س في ُك ِّل الأز ّقة
قرب الن ِ
لي�سير َ
حام ًال ِ
للموت فانو�سا.
�أن�سى انك�سا َر الوالدين
قفزت عن ال�سياج
�إذا ُ
أذى و�أعجبني انت�صاري.
ولم �أُ َ�ص ْب ب� ً
�أن�سى عيونهما تقول بحرق ٍة:
ا�شتراك خيا ِلنا،
أنت
ُ
(� َ
مثل �أ�شجا ِر الحديق ِة،
فارج ْع ِلت ْك ُب َر َ
ِ
خيانات البذارِ).
ما �سمعنا عن
الغرام،
ترانيم
�أن�سى
َ
ْ
ما ت ْر َج َم ْتـ ُه لغا ُتنا
مام:
عن ك ّل �أ�شعا ِر َ
الح ْ
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(طيري� ،س�أتب ُع ظ ّل ِك الما�شي على �صخرِ البراري
الرياح وب ّل َل ال ّر َ
الغمام
ي�ش
جناحي
خان َْت
ُ
ْ
ّ
ِ
طيري �أُ ِح ُّب ِك ُح ّرةً ،مث َل
ال�صغا ِر
اعتقادات ِّ
خزام.
أحب ُح َّب ِك كان �شوك ًا �أم ْ
و� ُّ
ولدي خم ٌر في جراري.
في الحقلِ قم ٌح �أخ�ض ٌرَّ ،
و�أنا وحي ٌد بين ُجدرانِ
الكالم.
ْ
ُح ِّطي �إذاًُ ،ح ّطي على ُع ِّ�ش انتظاري.
المنام)
لننام في نف ِْ�س
وخذي يدي َ
ْ
�أن�سى جمي َع م�شاعري في لحظ ٍة
دواليب ال َّزمانِ الها ِدرة.
في لحظ ٍة �أن�سى
َ
ال�صدى
ويخونني في لحظ ٍة ُ
جي�ش ّ
والذاكرة.
َّ
�صوت الفرا ِغ ال َّرحبِ حولي:
ليقول لي ُ
أنت مثلي!)
أنت مثلي يا فتى ،كم � َ
(كم � َ
ٍ
معنى لما حولي،
خال من الأ�شيا ِء ال ً
آدم الأُ ّم ُّي لم
ك�أنّي � ُ
فات.
ال�ص ْ
�أتع ّلم الأ�سما َء بع ُد وال ّ
الذين قت ْل ِتهم قبلي،
بدم َ
بي�ضا ُء روحي ،فار�سمي ِ
مالمح ِك التي �أخْ في ِتها عن ُهم،
َ
جما َل ِك حين تعرين ا�شتها ًء يا حياةْ.
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بي�ضا ُء روحي فاحمليني واع�صري ِ
ثدييك
في ك�أ�سي خمور ًا من َف َر ْح.
مان يدو ُر كالمجنونِ
َو َد ِعي ال َّز َ
يبحث عن ٍ
الط ِ
في ّ
ب�ساط غيرِ جلدي
رقات ُ
كي ي�سي َر �إلى النهاي ِة
خبئيني يا حيا ُة عن ال ّزمانِ
و�أطلعيني مث َل ٍ
تلميذ على �س ِّر البقا ْء.
بوحي بما �أخف ْي ِت ِه عنّي وع ْن ُه ْم،
كيف يمل� ِؤك الهوى �شَ َبق ًا
ف�سري لي َ
ّ
ويمل�ؤني ا�شتها ْء.
كم � ِ
أنت �أكم ُل
ِ
يجعلك الهوى وجه ًا وحيدا!
حين
كم � ِ
أنت �أجم ُل حين ت�شتعلين في �صوتي ن�شيدا!
الجنون!
كم �أنت �أ�صفى ال َآن في هذا
ْ
ون
ُك ُّل الذين تع ّلقوا بغ�صونِ ذاكرتي الطر ّي ِة ي�س ُق ُط ْ
كون.
ال�س ْ
يتف َّت َ
تون ك�أنّهم ُ
توت ال�شّ وارع فوق �أر�صف ِة ّ
والقادمون
ْ
ب�صرون طريقَهم نحوي
ال ُي
َ
ت�ضيء به ّ
نون.
لأنّي لم � ُأع ْد ،ج�سد ًا
الظ ْ
ُ
بي�ضا ُء روحي ،فاحمليني وارق�صي
وفي على ِ
ال�ضيا ْع.
باب ّ
بي َ
رق�ص ُ�ص ٍّ
َ
المكانات الكثير ُة بي
لتختلط
دوري
ُ
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روحي الأولى َم�شَ ا ْع.
َ
وت�صبح َ
أ�صبح �صخر ًة
دوري ل َ
الغمام غرو َرها.
جرح
تبكي �إذا َ
ُ
أ�صبح زهر ًة
دوري ل َ
ن�سف ّ
الم ح�ضو َرها.
تعوي �إذا َ
الظ ُ
أ�صبح ن َْجم ًة
دوري ل َ
بي�ضا َء ُتنج ُد من يراها.
أ�صبح لفظ ًة
دوري ل َ
تفنى ويبعثها �صداها.
دوري لأخت�ص َر الم�سافة
بين �أغنيتي وبيني.
لت�صي َر ُك ُّل غمام ٍة �أ ّم ًا،
وك ُّل فرا�ش ٍة لغةً،
وك ُّل ق�صيد ٍة َو َطنا.
أ�شم ِع ْط َر الموت� ،أختا ُر الخلود نهاية،
ل َّ
و�أخيط من كفَّيك لي كفنا.
�إنّي � ِ
تغت�سلين من �شَ َع ِث الحكايا.
أراك ال َآن
َ
ِ
من ِ
ِ
كال�سبايا.
مزادات
تاريخ يبي ُع ِك في
قيد ٍ
الممالك ّ
من � ِ
ال�صغا ْر.
إرث روما للقيا�صر ِة ِّ
من ِ
فائ�ض ال ُّد َولِ الغن ّي ِة بالأ َرا�ضي
وال�س ِ
ماوات القريب ِة والب َِحا ْر.
ّ
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من �أُ ِ
القادمين.
منيات
ْ
ِ
العابرين.
ذكريات
من
ْ
من ُك ُّل �شَ ٍ
تخرجين.
يء
ْ
ت�ضعين �أ�شكا َل ّ
زين
َ
الطبيع ِة جانب ًا ،وتط ّر ْ
الذين
ج�سد ًا ك�أج�سا ِد ْ
لم يولدوا من مو ِتهِ ْم
�أَ�سرى ان ِت َم ٍ
وطين.
اءات ْ
أعبد ُه.
و�أظ ُّل �أهذي ،ال يك ّو ُن لي كالمي �صور َة ال َمعنى ل َ
ِ
احتماالت الحقيق ِة
يا �ضائع ًا بين
م�سك المعنى وي�سجن ُه.
لن ترى �أبد ًا نب ّي ًا ُي ُ
للحزن دمعته،
وللفرح المزلزلِ �ضحك ٌة
ِ
تطفو على ما ِء ال�شفا ْه.
ِ
ال�صهيلِ على ال ّر َمال
للخوف �آثا ُر َّ
مالك ُتبنى حدا ِئقها على ك َِّف الإل ْه.
وللأمانِ َم ٌ
تف�س ُرنا لنا
ك ُّل الم�شاعرِ َ
عندها ُل َغ ٌة ِّ
ارتباك دما ِئنا.
� اّإل الهوى ،فه َو
ُ
هو َعج ُزنا عن و�صف ِه.
عين الآخرين بنا
ال�س ُر
ُ
ال�شفيفَ ،ترا ُه ُ
هو ذلك ِّ
وال نقوى نرا ْه.
ِ
الج�سد القلي ْل.
وهو ازديا ُد ال ُّر ِوح في
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وهو ابتعا ُد ذواتنا عنّا
و ِن�سيا ٌن جمي ْل.
ّباتات التي تنمو بال ثمر
وهو الن ُ
على � ِ
أر�ض الخيالِ ال ُمه َملةْ.
وهو اختبا ُء كالمنا العاري بعيد ًا عن عيونِ الأ�سئلةْ.
هو �شار ٌع ِلبداي ٍة ال تنتهي
�صوت ٍ
�شيء غارقٍ في َ�ص ْم ِت ِه
هو ُ
هو َث ْو َر ٌة
�أو ُر ّبما هو ُح ْفر ٌة.
عبث ًا نحاو ُل و�صف ُه
عبث ًا نحاو ُل ف�صل ُه عنّا
ِلن َ
َعرف ما َل ُه ِمنّا
وما ِمنّا لنا.
ِ
الملوك ومن �أنا،
ملك
أنت يا َ
من � َ
تك؟
في َح ْ�ض َر ْ
ح ّيرتنا ،فاظه ْر لنا،
ِ
معبدك.
م�شارف
الواقفين على
قلوب
ْ
َ
ْ
ذابت ُ
واك.
اظهر لنا ،ح َّتى يك َُّف خيالُنا عن ُ�صن ِع �أ�شكالٍ ِ�س ْ
مالك.
اظهر لنا ب�شراً� ،إله ًا� ،أو ْ
ال�سه ُل َعن َْك
يقتلك
يا ُح ُّب َ
الكالم ّ
ُ
وح التي ال ترتدي � َأحدا
ك�أن َّك ال ّر ُ
يقتلك ال ّت�شاب ُه
يا ُح ُّب َ
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هات الذ ِ
في حكايا الأُ ّم ِ
ال�صدى.
ّاهبات �إلى ّ
ّمين
ات
والوقت الث ُ
ُ
يا ُح ُّب تقتلك ال َّريا�ض َّي ُ
و�شهو ٌة ل�سواك تحت ُّل المدى.
يا ُح ُّب تحييك الليالي في بريقٍ
�شَ َّع من َج�سدينِ ُيحتَ�ضران ِ�س ّرا.
عوب �إذا ن ََ�ست �أدوارها
يا ُح ُّب ُتحييك ال�شُّ ُ
أحالم جِ �سرا.
َوم َ�ضت �إليك ُتع ّم ُر ال َ
الحنين.
مزاجي
يا ُح ُّب يا �ضيف ًا
ْ
َّ
جتاحنا،
ت�أتي فت�شغـلنا عن الحزنِ الذي َي ُ
باحثين
تغيب �أعوام ًا فنلهث
ْ
و ُ
وتين.
عن
طعمك المملو ِء ت ّفاح ًا ْ
َ
حب ولتهجم كوح�ش فج�أ ًة
ال تن�سنا يا ُّ
ح�ضورك
عجل
َ
ّ
ات.
علّنا نُنهي َجمي َع الواجِ َب ْ
و ُن ِع ُّد ديكور ًا جديد ًا
كي تَليق بنا الحياة.
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ال�ضياع
من �أغاني َّ
مان
كبِرنا .لم يعد يعدو ال ّز ُ
دون �أن نُ�صغي
�إلى خطوات ِه تخ ُز الح�صى من حولنا،
�صوت انبثاقِ
الح�س،
�صوت الح�صىُ ،
ُ
ِّ
ال�ص ِ
مت
ُ
ال�صوت ،ير�شح من �شقوق َّ
�صوت َّ
ي�ضيق بال ِألم.
َ
حين ُ
كبرنا.
ِ
كانت الأ�شيا ُء عاريةً،
و ُكنّا مثلها نحيا ،بال �أ�سما َء ُتخفينا
وتختزل المدى ال�س ّر َّي فينا ،في
ٍ
حروف كالزنازين التي تك�سو الوجو َد
العد ِم.
مالب�س َ
َ
ولم ِ
تعد الحيا ُة كما �أردناها،
ْ
مكان ًا الحت�ضان جنونناُ .كنّا
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الغيب ي�س ِب ُقنا،
َ
وكان ُ
و َي�شغ ُل �أهلنا دوم ًا،
ِ
الخوف ،يم َن ُعنا
ير ّو�ضنا ،ويجعلنا جنود
من ال َّت�صديق � ّأن بنا� ،شياطين ًا ُت�شابهنا،
ترق�ص في خاليانا،
وحُ ،
الر َ
تد ُّق ُّ
تحاو ُل �أن ُتح ّرك �صخر َة الفز ِع التي �س ّد ْت
كهوف الذَّ ِات ،جاعل ًة
َ
مم.
ال�ص ِ
�أمانينا ُ�صراخ ًا في مدى ّ
ت�شق َّق ُك ُّل ما حاك َْت
ُتحت
لنا �أيدي القدا�س ِة ،عندما ف ْ
نوافذنا على الجيرانِ
وارتطمت
ْ
م�شاعرنا ب�أنثى اللَّحظ ِة الأولى.
ُ
وتوقظ حل َمتيها من
ُتج ّرب ُعريها �س ّراً،
ُ�س ٍ
تتعب من م�صارع ِة الخيالِ ،
بات طا َلُ ،
لل�سما ِء عيونَها
فترتمي �أر� ًضا ،و ُت َ
غم�ض َّ
ٍ
فرا�شات ُتعانقنا
لتطير �شهو ُتها،
َّغم.
درج من الن ِ
وتحملنا �إلى �أعلى ،على ٍ
غدنا وما�ضينا مع ًا،
أ�صبح يو ُمنا َ
و� َ
نحن وادي ك ِّل �سيلٍ ،
ما علّمتنا ال ّر ُيح �شيئ ًاُ ،
حين ت�أتي من ُ�سعال ال�شّ رقِ توجعنا
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ِ
الغروب ُتحيلنا موتى
تهب من �ضجر
وحين ُّ
َّدم!)
فنبكي�( :أ ُّينا ِخ ْل ٌو من الن ِ
كبرنا بدون �أن ندري،
الماء كالمر�آ ِة�ِ ،سلنا في
فل ّما �سال فينا ُ
الخارج المحدو ُد ِ
داخلنا
�أواني ال�شكلِ � ،صا َر
ُ
وف َّر الداخل الممت ُّد حتى �صار �ضالّتنا
ُدرك خطيئتنا،
ولم ن ْ
قتلنا ال�س َّر والمعنى.
البحث عن معنى
و�أ�ضحى
ُ
هو المعنى.
ال�ضو َء من � ِ
أطراف حا�ضرنا
ن�ش ُّد ّ
�إلى مافاتَنا .نجري
ونلهث كالمجانينِ ابتغاء بداي ٍة بد� ْأت
ُ
اريخ فا ُه،
يفتح ال ّت ُ
ن�ش ّد ال�ضو َء �أكث َرُ ،
ٍ
جماعات
فنلمح الق ْتلى،
ُ
فنهم�س:
بع�ضهم بع� ًضا.
يوا�سي ُ
ُ
الموت البدايةُ� ،إ ّن ُه
(�إنه ُ
ال�س ّر الذي نهذي ب ِه
من ُه الحيا ُة ت�ش ُّع ،من مللٍ  ،وتم�ضي
ُث َّم حين تم ُّل ثاني ًة تعو ُد �إلي ِه مث َل �صدى).
ن�ش ُّد ال�ضو َء �أكث َر ،يطْ ُل ُع القتَل ْة
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فت�سري خيب ٌة فينا:
(�إذاً� ،أخذُ الحيا ِة هو الحيا ُة،
هو البداي ُة حين تبد�أُ من نهاي ِة �ض ّدنا
لتكون �شك ًال واحد ًا � َأح َدا).
َ
ن�ش ُّد ال�ضو َء �أكث َر ،ال نرى �أحد ًا
ف�سرنا ُهنا �أح ٌد،
ن�صيح�( :أال ُي ّ
ُ
من ال�شكوك ومن تو ّقدها بنا؟)،
لنحيا
�سالمين َ
َ
ي�صحو �إل ٌه غا�ضب ًا( :يا �أ�شقيا ُء ،تع ّلموا �أن تحلُموا
ال تبحثوا عنِّي ،لئلاَّ تختفي
تتقربوا منِّي
�أحالمكم فيكم ،وال َّ
فلن �أ�سقي ورودي من دما ِئ ُك ُم ،ارجعوا
حيث جِ ئت ُْم ،وابد�ؤوا من نف�سكم ،تلك البدايةُ ،واولدوا
من ُ
يكون)!
فلن ْ
من لي�س يول ُد م َّرتينِ ْ ،
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خيا ُل الظ ّل
ـ ـ �أال يحلم الظِّ ُّل يا �صاحبي؟
ـ ـ بلى،
حين يخلو الإله �إلى نف�س ِه
وتخلو الحيا ُة �إلى نف�سها
الم
و ُيت َرك هذا المدى للظَّ ْ
َيظ ُّل وحيداً،
ُيف ّت�ش عن نف�س ِه في المعاني
ويرف ُع جثّته كالأغاني
رويد ًا
رويد ًا
كام.
لتعلو على ما عال من ُر ْ
ين ّف ُ�ض رائحة الآخرين الكريه َة عنها
تحرر منها
وينز ُع ذاكر ًة قد َّ
والخزام.
ويفركها جيد ًا بالندى
ْ
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هو الآن ما ي�شتهي،
ال ،كما كان ،ما ُي�شتهى
عيو ٌن تجو ُع �إلى ما �سي�أتي
وقلب تخلّ�ص مما انتهى
ٌ
ورو ٌح بال ٍ
قام.
ج�سد �أو ُم ْ
المنام؟
ـ ـ وماذا يرى يا ترى في
ْ
ـ ـ يرى الأر�ض تنفث ُه من خالل ال�صخو ْر
دم ًا جامد ًا ي ّب�سته الع�صو ْر
بني ارتفع،
تقول :ارتفع يا َّ
قد هوى من عالك
زمن �آخ ٌر ي�شتهي �أن يراك
�أتى ٌ
تلف ّْت� ،أمامك هذا المدى
وخلفك ٍ
خال،
لوح ٌة ناق�صة،
َ
البيا�ض
تن�سج ثوب
ِ
ُ
عناكب ُ
على ُمقل الردى ال�شاخ�صة.
الجهات
فقم وانتثر يا بني ،انتثر في
ْ
فما عدت م�سخ ًا
الممات.
تل ّوحه الريح بين الحياة وبين
ْ
يح ّرك طاحونة العمرِ الواقفة.
وتقلب �ساع َة رملِ الحيا ِة �أ�صاب ُع ُه الخائفة
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الزمان
ليجري
ْ
المكان.
قطيع ًا من الخيل فوق
ْ
فيعرف � َّأن الذي كان يعر ُف ُه ،لم يكن يعرف ْه
و� َّأن الذي ظ َّنه غيره ،ي�شبه ْه
و�صار يرى دم ُه،
طعن في الخا�صرة،
حين ُي ُ
دوائ َر تولد في ذاتها،
وتوغ ُل دائر ًة دائرةْ.
و�صارت له لغةٌ،
لملمتها يدا ُه من الطُّ رق المهملة.
ومن حيرة الواقفين
وحيدين في ظلمة الأ�سئلة.
َ
الخائفين
و�صارت تعذِّ به �صرخة
ْ
وتوجعه ،حين تك�سر �أ�ضالعه
الفاتحين
�أرجل
ْ
�ضروع عميق ْة
و�صار له �صوته ،حين يحلبه من
ٍ
يع ِّرف عن نف�سه للبراري� :أنا ،ال �سواي الحقيق ْة
يرى �أنه �صار �شك ًال
ح�ص ٌة في الهوا ْء
و�صارت لأنفا�سه ّ
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يرى كل ٍ
أحن و�أحلى
�شيء � َّ
و�أ�صدق من نجم ٍة في العرا ْء
تع ِّلمه الق ّبرات الغناء
وتلب�سه دودة الق ّز
�أثواب �أبنائها في ال�شتاء
ُتع ّري له ال ِّر ُيح �أج�سادها عن حكايا طويلة
وي�شكو له الكون �أحالمه الم�ستحيلة
ال�سحاب
ويبكي َّ
على �أر�ض راحته القاحلة
وتعوي الكالب
�ضجة اللَّيلة الراحلةْ.
في�صحو ،على َّ
ـ ـ وماذا؟ وماذا يرى بعد هذا؟
يدهن وجه الحيا ْة
ـ ـ يرى َّ
ال�ضوء ُ
ب�ألوانه الفاقع ْة
الكائنات
ويهمي لت�شربه
ْ
فتوقظها َّ
الطعمة اللاَّ ذع ْة
لقد عاد ك ٌّل الى عمل ْه
وعاد الإله �إلى ملل ْه
وعادت �إلى �شغلها الأبدي الظِّ ال ُل
تطمئن �أ�سيادها �أنهم لم يزالوا
ُ
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ي�سكت،
أ�سكتُ ،
و� ُ
نم�شي ونكمل درب ال ْأبد
�أنا و�صديقي ومن تحتنا ال �أحد.
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ِ
للموت �أ�شكا ٌل كثيرة
ِ
للموت �أ�شكا ٌل كثير ْة
الحنين �إلى الحيا ِة
منها
ُ
و�أنت فيها راك ٌد مثل الظّ هيرةْ.
معنى،
منها
ُ
بوهم � َّأن َ
اليقين ِ
هناك ً
خلف ال معنى �أثا َر بنا الجما َل و�أده�ش ال ُّروح الفقير ْة
َ
منها اكتفا ُء ِّ
الظل بالأر�ض اليباب ،وبالخراب
وخوفه من �شكل ِه :من �أن ي�صير ْه.
عنك في مهنٍ حقيرةْ.
منها
ان�شغالك َ
َ
الوقت الأماني بينما تبقى �أ�سير ْه.
واالنتظا ِر لي�صن َع ُ
عيت االبتعا َد� ،إلى الع�شيرةْ.
منها
َ
رجوعك دائم ًا ،مهما ا ّد َ
مح�ض � ٍ
ألحان مثيرةْ.
واالقتنا ُع ب� َّأن �ألحان ال َّرتاب ِة ُ
بال�ضرورةْ.
منها ال َّتوق ُُّف عن لحاقِ القلبِ والإ�صغا ِء للعقلِ المك َّبل َّ
ِ
الجهات على ربا الأفقِ الكثيرةْ.
وتت ُّبع الآثا ِر ال ُ�صن ُع
ِ
للموت �أ�شكا ٌل كثير ْة
ما لي�س منها � ْأن تباغتك النِّهاي ُة
ِ
للبدايات الأخيرةْ.
حين ت�سعى
َ
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الك ّل يعرف من �أنا
�إلى عمار عيروطة
زلت حتى الآن �أجف ُل
ما ُ
ٍ
انعكا�س ما
ألمح في
حين � ُ
مالمحي القديم َة،
َ
�إذ يذكّرني الومي�ض
ب�أنني الوقت الذي ال ينتهي،
توهج فيه م ّما حول ُه،
�إال لينهي ما ّ
الوقت الذي �سيقول قبل فنائه:
كنت َم ْن قد كن ُته �أم كنت حيرته الأليم َة؟
هل ُ
ها �أنا ،حل ٌم ُيري �أمي حقيقتها،
أقا�صي المعنى بال ٍ
ق�صد،
ينير � َ
ويخج ُل بعد هذا �أن يقول :ا�ستيقظي!
انتقام �أبي من ال ّزمن الذي
و�أنا
ُ
�ألغى الت�آلف بين �ض ّديه :الأنا وغيا ِبها.
�أنا �ض ّده .لكنني ال�ض ّد الذي ما كان ُه!
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و�أنا خيا ُل حبييتي عنّي� ،أحايل ُه لي�شبهني،
في�ستع�صي ،و�أ�ستع�صي.
�أنا ف ٌّخ قدي ٌم ،في حكايات العد ّو ال�سرمد ّي ِة،
م�س فرو النرج�سي ِة،
معب ٌر ال ب ّد للخلاّ ن من ُهِ ،ل ّ
قطع ٌة بف�سيف�ساء الظ ِّل،
المتجددين،
ظ ِّل القادة
َ
البائعين،
ولي�س �إال بع�ض حاجات الغريزة في عيون
َ
الك ّل يعرف من �أنا
�إال �أنا،
زلت حتى الآن �أجفل
ما ُ
ٍ
انعكا�س ما مالمحي القديمة.
حين �ألمح في
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وارث الجرح
ٍ
غام�ض كالم�ساء
�شارع
على ٍ
�أ�سير و�أ�شعل قلبي �شموعا
�أ�سير و�أم�سك خيط النّداء
ب�أ�سنان روحي لكي ال �أ�ضيعا
�أ�سير وحيد ًا
ِ
الوحيد
دليلي كالم الإله
�أغني الن�شيدا
ن�شيد ال�شُّ رو ِد
حام
فال �أنبياء هنا في ِّ
الز ْ
الحمام
لع�ش
ي�ش ّدون نجم ًا ّ
ْ
زمان بعيد ِ
ومنذ ٍ
بعيد
ت�صحر بطن الغمام الولو ِد
َّ
ومات
فجفّت حكايات ج ّدي ْ
لأن ّ
الطيور التي هاجرته
الذكريات.
تف�ضل قمح الكفاف على واحة
ِّ
ْ
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�أ�سير وحيد ًا
�أخ ّبئ عطري و�أُخفي خُ طاي
لأني �أكذّب �آثار غيري
دماي.
و�أتبع �صوت ًا �أتى من ْ
�أ�ص ّدق �أغنية العائدين
من الحرب في اللّيلة الحالكة.
�أكذّب �أغنية الذَّ اهبين
�إلى الحرب من �أ�سر ٍة مالكة.
�أ�ص ّدق عطر قرنفل ٍة �ساهر ْة
ع�شيقتي العابر ْة
�أكذّب عطر
َ
العبيد
�أ�ص ّدق �أحالم كل
ْ
البعيد
�أكذّب �ضوء البحار
ْ
وال �أقتفي �شعل ًة
من تراب ال ّر�سولِ
لأعبد عجال
وال قمر ًا م ّيت ًا في الحقولِ
لأن�سج ظل
ولكن �أ�صلّي
ْ
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الجرح لي �إخو ًة �آخرينا
�أ�صلّي لكي يلد
ُ
يداوون قلبي ف�أن�سى الأنينا
ويم�شون قربي ف�أم�شي �سنينا
�إلى �أن �أراني هناك
ناي
�أنادم نخ ًال و�أنغام ْ
و�أنظر نح َو مرايا ر�ؤاي
ف�أ�س�أل نف�سي:
ُتراني �أنا من هنا �أم �سواي؟
م�ساءات �أهلي
�أنا �أنجبتني
ُ
ال�صدى
كالم ًا خفيف ًا
َ
�ضعيف ّ
الغياب
فكنت انتظار ًا ل�شم�س
ُ
ْ
راب
ال�س ْ
وكنت انتها ًء لع�صر ّ
ال�سنا للمدى.
وكنت ا�شتياقَ ّ
�أنا عب ُد هذا ال ّزمان القبيح
�سباني �صغيرا
�أبي كان �أقوى ال ّرجالِ
وكان �أ�سيرا
يق�ص جناحات �أحالمه في ال�شتا ْء
ُّ
ويزرعها خل�س ًة فوق ظهري.
ال�سما ْء
يع ّلمني � َّأن هذي َّ
لك ِّل الذين ا�ستطاعوا الغنا ْء
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و�صرت كبيرا
�شدوت
ول َّما
ُ
ُ
رجاني لأبقى ،و�أحر�س ع�شّ ي،
و� اّأل �أطيرا.
رح
الج ِ
�أنا وارث ّ
�أغذيه دمعي و د ّمي ليكب ْر
و�أملك نف�سي وخبزي و�شعري
وال �شيء �أكث ْر
مجرى جديد ًا لنهري
و�أحفر
ً
وال �شيء �أكث ْر
و�أع�صر خمري بكفِّي لئلاَّ
�أرى وحي غيري و�أ�سك ْر
و�أعبد ر ّب ًا ي�س ّمى الأم ْل
أنام
وحين � ُ
�أدندن �آيات �سفر العم ْل
ولدنا لن�صنع هذي الحياة
بالمعجزات.
ولدنا لن�ؤمن
ْ
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الأعمى
في،
قتلتك وا�ستراح
ُ
َ
الوح�ش َّ
وها �أنا
ملقى
�أرنو � َ
إليك و�أنت ً
ٍ
ال�شيء �أمامي.
مث َل
قتلتك يا عد ّو حكايتي ،وغد ًا
تمج ُدني الحكاي ُة حين تجمعني �إلى �أبطالها،
ّ
تمجدك الحكايةُ،
وغد ًا ّ
�أنت �أي� ًضا �صرت من �شهدائها
ويعي�ش ز ّوا ُر الحيا ِة القادمون حياتهم،
ُ
كالمك �أو كالمي.
�أ�سرى
َ
قتلتك كي �أُ ّ
نظ َف داخلي م ّما
َ
منك ،لم يحدثْ
تراكم َ
َ
كال ٌم بيننا غي ُر الر�صا�ص ِة،
لم �أقف ح َّتى �أرى،
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هل �أنت حق ًا من عرف ُت َك
ألقاك يوم ًا؟
دون �أن � َ
هل ُت�شاب ُه َم ْن ر�س ْم ُت �أنا،
مالمحه المخيفة في خيالي؟
راخك،
عندما د ّوى ُ�ص ُ
�أ�صغت الأر�ض العجول ُة
و�صحوت
لحظةً،
ُ
كنت �أحيا
َ
كنت تموت ل ّما ُ
كنت �أ�صفو
ول ّما َ
كنت تغفوُ ،
كنت �آتي
َ
كنت ترح ُلُ ،
من �أقا�صي وحدتي
مت�أخِّ ر ًا لأراك �س َّيجت الم�ساف َة بيننا
حتى تعاقبني على بط ِء اكتمالي.
منهزم،
و�أجثو مثل
ٍ
وينهكني اكت�شافك،
منك د ٌم،
ك ُّل حقدي زال ل َّما �سا َل َ
عيني،
َّ
و�ضخ الل َ
ّون في َّ
�صرت �أرى ،و�أعرف كم ت�شابهني.
ُ
الندي،
أم�س ُد �شَ عرك الرطب َّ
� ّ
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�أكاد �أقو ُل( :قُم حتى نعود �إلى البداية يا �أخي)
ولكنِّي �أذكِّر نف�سي الثَّكلى
ب�أنِّي قد قتلتك وانتهيت
�أنا و�أنت �إلى ال َّزوالِ
ُتح ّررني ،وتلعنني
فيال�صرامة الموتى!
نبي،
ويا َ
لك من ٍّ
في � ِ
آفات ال�س�ؤالِ !
يا مخ ّل َ
�صي الذي �أخذَ الخطيئةَ ،ثم �ألقى َّ
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لزوم ما يلزم
ح َّتى ترى
ما ال ُيرى
�أغم�ض عيونك ج ِّيد ًا
واغ�سل يديك بماء قلبك واعتنق
دين اليمام
ح َّتى تحاور زهر ًة
ّ
عطر ل�سانك �أ َّو ًال
ثم اقتلع �شوك الكناي ِة
من تفا�صيل الكالم
القديم
الحلم
ِ
ح َّتى تع ّمر نخلة ِ
ار�سم هال ًال في هدو ِء ت�أ ُّمالتك
تمت
وا�سق ِه دمك الم�ش َّع وال ْ
قبل اكتمال بريقه،
الظالم
�سيكون ذكراك الم�ضيئ َة في
ْ
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ح َّتى تغني َّ
للطبيعة
أغنيات.
�صباح الئقٍ بال ْ
في ٍ
احلف لأحفاد البالبل �أن ت�صون القافية
المقام .
وا�ضمن لهم حفظ
ْ
ح َّتى تحب وتكتب الأنثى بال
خط ٍ�أ على ورقِ ال َّزمان
كن �آخر الأرباب يا ذكر ال�سراب
ال�ضباب
حطّ م عرو�ش ال َّزيف واخلع عنك تيجان َّ
الم�س قلي ًال روحك الأخرى
لتولد من ٍ
جديد عو َد ف ٍّل �أو خزام.
عنك،
ح َّتى ت�شارك في حروب البحث ْ
ق ّبل يدي �أبويك واح�ضن زوجك الحبلى
وقل للطِّ فلِ في �أح�شائها:
بني لما نريد
نحن البداية يا َّ
بني لما نريد
نحن النهاية يا َّ
نحن الغطاريف العظام
ونحن �أرذال العبيد
نحن الحرير تدو�سه قدم الملوك
ونحن �أ�شواك الحديد
انعكا�س للر�ؤى
نحن
ٌ
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في م�شهد العهد القديم
وم�شهد العهد الجديد
فاحذر من الخو�ض المبرمج
في حروب ال َّر ِّب
بال�سالم
واحلم َّ
� َّإن ال�ضياع �ضياعك اليومي في دمك الرخي�ص
لي�س ال�ضياع �ضياع ٍ
حقد وانتقام
ح َّتى تموت كما يليق بعا�شقٍ
ونم
جِ ْد ح ّيز ًا في �أر�ضك الأولى ْ
قرب ا�ستدارة نهدها،
أتاك
قل للمالك� ،إذا � ْ
لم �أرتكب �إال الغرام.
تف�سر �شاعر ًا
ح َّتى ّ
ال ب ّد من لغ ٍة �أق َّل توتر ًا
في ما �ستحمله المعاني
حرام.
من حاللٍ �أو ْ
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حلم مقطوع
ت�صحو فتده�شها الحيا ُة مجدد ًا
طازج
وك�أنّما للمرة الأولى ي�شكّلها الغياب على وجود ٍ
ج�سد ًا يج ّمع روحه بعيون ِه
ِ
ال�صمت الإل ْه.
من �ألفة الأ�شياء في
ال توجع الج�سد الذي اختلطت ب ِه ،لكنّها
وبخ ّفة الن�شّ ال ت�سرق �س ّرها مني
وتنزل كالحرير عن ال�سرير لكي �أعود �أنا �أنا
وتعود من حيث ابتدى م�شوارنا
�أحد ًا يف ّت�ش في �صحاري العمر عن � ٍ
أحد �سوا ْه.
ال ت�أخذ الأحالم،
تتركها وتتركني لأنمو في ال�سراب حقيق ًة
ال �شيء ينق�ضها �سوى ملل التجدد،
حيث يبتدئ التكامل حين يبلغ منتهاه
تم�ضي �إلى المر�آة،
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بيدي �أول ليلنا
تمحو �صورة البنت التي �شكّلتها ّ
ال�شركات
وت�صنّع البنت التي تحتاجها
ُ
ثم تغيب خلف الباب ،تغلقه
فيلتئم الفراغ على وجودي مثلما الت�أمت جراحات الميا ْه
�أ�صحو
و�أعرف �أنني �أ�صحو،
و�أعرف �أنها ذهبت،
و�أعرف �أنها �ستعود يوم ًا ما لنكمل حلمنا.
علي من الحياة،
�سيدلّها مل ٌل َّ
لكي نموت مجدد ًا
في هد�أ ٍة ال �شيء ُي�سمع في مداها
أنفا�س الإله.
غير � ِ

45

لحبيبتي
لحبيبتي
العفوي وان�ساب الندى.
�ضحكت زهور الم�شم�ش
ِّ
لحبيبتي
نظم اليمام ق�صائداً ،في �شرفة الفجر الخجولِ و �أن�شدا.
لحبيبتي
قم ٌر ي�ضيء لكي �أرى
وقت اكتمال الحب بدر ًا هائج ًا
َ
ِ
يطغى على ك�سلِ
الحروف و ي�ستبيح ذرا المدى.
لحبيبتي
هو�س بترتيب الأماكن في نهايات ال�شتاء.
ٌ
لن�سير من ُح ٍلم �ضبابي �إلى،
ُحل ٍُم ربيعي المالمح وا�ضح،
نلقي الخياالت ال�ضعيفة جانب ًا،
حتى نج ّرب طعمنا،
طعم الرجوع �إلى ٍ
غياب كالردى.
َ
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لحبيبتي
للمفردات
�شفتان تخترعان لفظ ًا �آخر ًا
ْ
لفظ ًا بعيد ًا عن رتابة لفظنا
لفظ ًا ُيع َّب ُد دربه للقلب دون م�ش ّق ٍة
و ي�ضيع فيه فال يعو ُد له �صدى.
لحبيبتي
خ�ص ٌر ي�سيل على الحري ْر
ُي�ضفي علي ِه جمال ُه،
يت�ش ّرب اللحن المع ّتق في الوت ْر،
خمر ًا يح ّول �صمت ُه عبثي ًة موزونةً،
وح� ًشا ي�صارعني ويقتلني �سدى.
لحبيبتي ما لي�س لي
نظيف من �أ�ساطير الزمان الم�ستحيل،
قلب ٌ
ٌ
لم يكترث يوم ًا بـ�إنكيدو وال،
البعيد،
جلجام�ش الحلم
ْ
لم ينتبه لعذاب �سيزيف الطوي ْل،
قلب ينظّ ف نف�س ُه من �أم�س ِه،
ويبيح للآتي احتالل الذاكرةْ،
ُ
«�س�أعي�ش» ـ ـ قالت مر ًة،
مت ،لكنني
«�إن �شئت ْ
�س�أظل فيك عالم ًة
ليد الحياة النافرة،
خطاي
�إن الحياة جميل ٌة فاتبع
ْ
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ؤاك �إلى ر� ْؤاي:
واهجر ر� َ
ْ
كل الوجو ِه جميلةٌ،
�إال التي لب�ست قناعا،
كل البحار بريئةٌ،
�إال التي هتكت �شراعا،
كل الدموع نظيفةٌ،
�إال التي انهمرت خداعا،
أحبك هكذا،
و �أنا � َ
ال دخل لي باالحتقان الم ّر للتاريخ في �أج�سادنا.
ال دخل لي فيما تعمره النوايا في ربا �أ�سمائنا.
غرناط ٌة لي�ست لنا
هذي �أنا.
فا�سكن دمي ,و تق ّم�ص الفرح المخ ّب�أَ لحظ ًة
لنكون فرد ًا واحدا».
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فر�صة لفهم النف�س
قال� :صف ُه لي!
كنت �شاعر ًا ،لكنَّني لم �أفهم كيف حدث هذا في
�أجاب :ليتني ُ
ال�صيف وال�شِّ تاء ،كيف
غفل ٍة من ال َّزمان! في منطق ِة الهدنة العلني ِة بين َّ
ي�شتعل الأخ�ضر بال �إذن؟
بال�صورة الم�سجونة
ـ ـ ال يه ُّم �أن تفهم ،المه ُّم �أن تربط اللُّغة ال�شَّ اردة ُّ
عينيك ،وتتعب ،لتحملنا �إليها بال عناء.
في
َ
ـ ـ ر َّبما هذا �صحيح ،ل َّأن ال�شُّ عراء ال يقولون ما يفهمون� ،إنهم يرون
ويقولون ،ويفهمون فيما بعد ما قالوا ،و�إذا قالوا يوم ًا ما ما فهموا ،فهذا
يعني �أنهم قد فقدوا مهنتهم وتح ّولوا �إلى �أنبياء.
ـ ـ بم تهذي؟
ـ ـ نعم ،والأنبيا ُء ك ُّل الأنبياء متهمون بالجنون ،ولع َّل هذا هو الفرق
َّبي ،بين المد َرك والال مد َرك.
الأه ُّم بين ال�شَّ اعر والن ِّ
ـ ـ هل يعني � َّأن العقل ابن الوحي �أم العك�س؟
ـ ـ ال �شبه بينهما ،لو كان العقل والوحي �شيئ ًا واحداً ،لتغ َّي ِ
ال�صورة،
رت ُّ
إلهي والال
َّفظي القائم دائم ًا بين ال ِّ
فال�شُّ عراء ال يكترثون بال َّتو ُّتر الل ِّ
إلهي ،وما يقوله الأنبياء من الوحي هو تف�سي ُر الآلهة لنف�سها وتف�سيرهم
� ِّ
لها� ،أ َّما ما يقوله ال�شُّ عراء فهو تمام ًا رف�ضهم لتف�سير الآلهة وعجزهم
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َّبي حفن ٌة من ٍ
تراب مق َّد ٍ�س ،وال�شَّ اعر حفن ٌة من
عن تف�سير �أنف�سهم ،الن ُّ
ٍ
كائن من
كائن َ
من ِ
العدم ،وال�شَّ اع ُر ٌ
َّبي ٌ
تراب مل َّو ٍث بالأ�سئل ِة َّ
ال�صعبة ،الن ُّ
َّبي له الجنان دون �أ�سئلة،
قراءة دقيق ٍة لهذا العدم ال�ضاج بالوجود ،الن ُّ
مادي،
�أما ال�شاعر فيقف طوي ًال في منطق ٍة و�سطىَ ،
بين الأخ�ضرِ وال َّر ِّ
قبل �أن يعرف م�صير ُه� ،إن كان عليه �أن يعرفه .في هذه الفتر ِة يعرف
�أجوب َة ت�سا�ؤالت ِه المعجون ِة فيه والتي ت�ؤ ِّرقه ليل نهار.
ـ ـ وبعد ذلك؟
أعرف ،ل�ست �إله ًا ،لأوزِّع الأبد َّية الخ�ضراء �أو ال َّرماد َّية على
ـ ـ ال � ُ
كتبت ،لأقول للمت�أل ِّهين� :أنتم �أ�صغر
كتبت ما ُ
�أحد ،لو كنت �إله ًا� ،إذ ًا لما ُ
من �أن توزِّعوا الأدوار على النا�س� ،أنتم ال تدركون معنى الأخ�ضر
مادي ،لأنكم لم تولدوا �إال من ِ
ثبات ال ّلون.
وال َّر َّ
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هذا الذي �أظنه �أنا
هذا الذي �أظنه �أنا،
الذي ال يظنني هو،
�أو �أحد ًا �آخر،
ال يرعوي.
وق ٌح،
ك�شم�س ٍ
بيت بال �ستائر،
ال يجاملني لأني �شكله،
بل ي�صيح بي،
ِ�س ْر وال تحرن كثير ًا يا حماري.
متذمر دوم ًا،
وثرثا ٌر.
�أف ّر منه �إلى �أورك�سترا
ف�أراه الماي�سترو ،يلوح للعازفين.
�أهرب �إلى كتاب منه
ف�أراه ي�شرح رافع ًا رجليه على الطاولة.
�أي�أ�س� ،أوغل فيه،
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فتنت�شلني زمامير ال�سيارات
التي كادت ت�صدمني،
فيقهقه،
ِ�س ْر بي دون �أن ت�سهو عن الآن،
لئال ت�سخر منك النوار�س
والريح،
ورائحة عطر الليل،
لئال ت�ضحك الأ�شجار منك
وهي ت�ضع �أياديها على �أفواهها
كالفالحات اللواتي
ي�ضحكن من عناية الرجل المرتب في الحقل.
هي ال تراني بل تراك.
ِ�س ْر بي �إلى زمن جديد
�أخلعك عند عتباته حين تتعب،
و�أوا�صل دونك.
لكنني �س�أعترف لك،
بل�ؤم ال ٍه ال ت�ؤرقه ال�ضرورات،
قد �أحملك ذكرى،
وقد �أتركك لنهر ال يعرف ما يحمل،
عيني الوا�سعتين،
لقد كنت ّ
هذا كل �شيء،
�أما �أنا فقد كنت الذي �أُعجب بالبنت التي �أحببتَها،
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ظننت �أنك كرهتها،
والذي كره الفتاة التي َ
�أنا �س ّميتك حين �أخبرت �أباك،
�أن ا�سم �شاعر قتل ملك ًا الئق بابنك،
و�أنا �أقنعتك ،ال تقتل ولو نملة.
من �أنت؟ �أنا.
من �أنا؟ �أنت ،حكاية �أحملها في جعبتي مع الحكايا ،و�أ�سير.
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ميثو�س
�إن تغ ّير الح�س
وكره ال�شعراء ال�صليب،
لن يعود ال�ضحية بطالً،
وال البكاء عليه �صكَّ نقاء وطهر،
ول�صارت الحكايا،
مثل مياه ال�سقاية في الحقل،
متوثب ًة تلهث ككلب مدرب،
تهز ذيلها جاهزة لتجري
حيث ي�شق لها الفالحون الدروب.
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ُع َمر
بالقرب من �أ�سماء المدن والقرى،
المحفورة على جدار الزنزانة،
حم�ص،
ال�صنمين،
�إدلب،
دوما،
كان ُع َمر ،الح�شّ ا�ش النزق
الذي قتل رجل �أمن،
منهمك ًا بحفر ا�سمه.
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موتى
�أولئك المرهفون،
الذين تزعجهم قرقعة ال�صحون
والك�ؤو�س والمالعق والحروب،
الر�ضع في الثالثة فجراً،
و�صراخ ّ
والنحيب،
وعواء كلب ٍ
منت�ش بالليل،
وقهقهات الجالدين،
و�صراخ زوجة في زوجها �أو العك�س،
والهتاف،
م�صباح ال�شرفة الوحيدة الم�ضاءة،
عتمة ال�شرفة الوحيدة المظلمة،
�أبواب الزنازين،
و�صريرها،
ال�شتيمة
وال�شخير
والغناء الن�شاز،
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لي�سوا �أنانيين �أبداً،
لذلك ينب�شون التاريخ،
كي يقنعوكم،
كي يبرهنوا لكم ال ّت�شابه،
ال�سكينة،
ويدلّوكم على ّ
كي ي�ؤكدوا،
�أن �إ�سماعيل هو �إ�سحاق
و�أن حواء هي ِهيفا
و�أن يوحنا هو يحيى.
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روائح
بع�ض الق�صائد
تفوح منه رائح ُة العفن،
ُ
بع�ضها الآخر
تفوح منه رائحة دماء زنخة،
لبع�ضها
رائحة ال�شم�س في الثياب المن�سية على
حبال الغ�سيل،
ولأخرى
ما يتركه اللعاب الجافّ على الرقبة
من الليلة ال�سابقة،
�أحيان ًا ،ما يت�سلل �إلى فرا�شك من دخان ال�سيارة
في �صباح باكر �صامت.
خبز و�سمك وب�شر وخ�ضار فا�سدة،
�أو بارود،
�أو قرنفل،
�أو ماء،
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وال رائحة �أحيان ًا،
ِ
رائحتك،
و�أحيان ًا
�أما � ِ
تفوح منك رائح ُة الق�صيدة.
أنت فدائم ًا ُ
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تعريف
الت�س�أل ال�شجرة ،ما �أنت؟
بد ًال من هذا ،راقبها َ
بط َرف العين.
افعل كما تفعل ال�شجرة.
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وحدة
اهد�أ،
ال تتل ّفت،
ال تخف،
وال ترتبك،
�إن �سمعت فج�أة،
�ضربات قلب عميقة ال�صدى
تذكّر �أنك وحدك
وهذا كل ما في الأمر.
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�أخيراً تركوا له المدينة
لم يكن �أحد غيره،
ي�سمع دوي الرعد الهائل،
وهو عائد،
ببطء تحت المطر.
ل ّما تفح�ص البريد،
جرحته ورقة الر�سالة الحادة،
فتمنى لو �أنها قربه،
لي�ضحكا مع ًا،
مما يمكن �أن تفعله اله�شا�شة.
وحين كان يغ�سل طبق ع�شائه وحيداً،
كان يفكر،
لو �أن �أحد ًا ما يراقبه،
كان يجل�س،
ولو �صامت ًا،
على الكر�سي الخالي في زاوية الغرفة.
حين انتهى،
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ت�أمل الليل من �شرفته،
لم يتذكّر �أحداً،
�أخير ًا نام الجميع،
وتركوا له المدينة.
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�أقول �أحبك ،فترتاب
الذي �ص ّدق الحكايا،
ال خُ ال�صاتها،
لم يرد �أن ي�صبح نبي ًا،
ولكن تمنى �أن له براق ًا،
العالم في غم�ضة عين.
يطوفُ به َ
ولم يرعوِ،
بل ح�سد �إ�ساف ًا ،وا�شتهى نائلة،
�أ�سالفَه المعبودين.
�صار الخيال حيا ًة،
ال عكّازاً،
�أو لطخ َة ماكياج �ضرور ّي ًة للحياة.
يقو ُل،
هو الطف ُل الذي كان يبكي
بفرح
حين ي�سمع �أمه تدندن ٍ
�أغاني حزين َة،
الكالم،
لو تعلّم الحبارى
َ
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لقا َل لأنثاه� :أح ّبك!
ولم يعد الرق�ص لغة.
ولكني �أقول للبنت التي �أُحبها فج�أة:
�أحبك!
فترتاب.
ثم ي�ستدرك،
من يدري،
تعلمت �أنثا ُه الكالم،
ربما حتى لو ْ
لما �أعجبها �سوى المجاز!

65

كم يخفي الكالم!
هل كان ثمة طريق،
حيث �سرنا من المقهى
�إلى البيت؟
ال �أتذكر �أني ر�أيت ال�سناجب
التي تق�ضم ثمار البلوط
ب�أياديها ال�صغيرة وهي تراقب المارة،
وال �أني ،كعادتي ،ارتعبت من ال�شاحنات
التي ت�شبه عمالقة بمالمح �صلبة،
�إ�شارات المرور لم تكن،
وخطوط الم�شاة �أي� ًضا،
وال �أجرا�س القطار،
�أو لوحات الإعالنات ال�ضخمة،
وعربات الهوت دوغ.
الآن،
الآن فقط،
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ِ
ج�سدك،
حين بدا
لغ ًة �أخرى،
انتبهت،
ُ
الكالم!
كم ُيخفي
ْ
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�صار الكالم حيواناً �صغيراً
الأ�شجا ُر هادئةٌ،
تتملّى نف�سها في النهر.
�أ�صوات ب�شر بعيدين،
تتناهى قربنا.
حتى � ِ
أنت،
�صار الكالم،
حيوان ًا �صغيراً،
يولد للت ّو،
حا ّراً،
وعاري ًا،
بين يديك.
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كل �شيء يحكي
كل �شيء يحكي،
الو�شوم،
الأبنية العالية،
ال�ساك�سفون على الر�صيف،
ال�شجيرات المق�صو�صة �أ�شكاالً،
الطائرات،
الفتات التحذير واالتجاهات والإر�شادات،
المجيب الآلي
للمطاعم،
والمكاتب،
والبا�صات،
ولكن،
حين ترجع �آخر الليل،
وتغلق الباب،
ال �شيء يتغير،
�صمت مطبق،
�صمت هائل.
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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.
 .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.
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