احسان وفيق السامرائي

الزاهــير الطافـيـة

رواية

اصدارات ..دار مارتا سورم

2

أهداء
ألى..

أسمهان

القلب الذي عرف كيف يعشق
النرجس والنوارس والدموع ..

3

أشخاص الرواية

* أسمهان :

المثلون واحد و الشاهد واحد ..
 رجل و إمرأة*

شمس :

الصادر من هنا و هناك ..
التأريخ ل يعرف غي لغة واحدة
أن تكذب !

* فدوى :

4

نن نعتن

بالزياء… 111

و المثلون يلبسون ما يشاؤون ..
* منى :

ن111111111111111111111111ن نث111111111111111111111111لّ الدوار

كله1111111111111111ا… برش111111111111111111ت  ..يونس1111111111111111111كو ،
الغاية لغة واح11دة ..

دالي
واحد

5

و الداء

* خالد

قد نتقدم سنة أو نتاجع قرنا Cنن أحياء والزمن واحد!
فالتقدم فردوس
الشركي والهل ج1نّة
ال111111ؤمني …

*

أسمهان

العال هنا كهوف من
الليد  ..رائعة هي

الدران… 1111

6

الفنانون يرسون طبيعة متوحشة  ،الثلج عرس الطفال
والشعراء ..
إننا توّاقون حتى إل حرية مسوخة  ،فيها تتضاءل الشكال ،
تصي بل معنى ..حي نفقد الوضوع
المجدلية الصغيرة ...

*

ه1و البحر بل لون ،

بل 1كلم111ات  ,الوط11111ن بل1
عنوان ؟،
ي،
الشمس تلّ1ون يدb d
تصي كهوف البحر  ،أفقاC
ضائعا Cفالوجة راحلة!..

…

ما معنى الرية حي ل تطي النوارس ؟
*

القحوانة …
7

ف بلدي صيف أبدي

…!

الزهار ل تنبت ف الليد

…

الطفال يسألون عن الرية ..
أهي دمية يطوف بها البحر ؟
إنن ل أجد معنى لنفس1ي .
*

الغجــــريــة …

ف الدود يضع1ون الشواهد!!..
الشهداء ل ينهضون  ..غرباء مثلي  ..بل أرض  ..آمال
يائسة  !..تصي قيثارتي بعض التذكارات ،
أنتم ل تعرفون الرية مثلي..
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*

خالد …

لشجرة الصفصاف عيون غجرية  ،لو ان أطرافنا اهتزت
كالشجار لصارت الوراق..رسائلنا إليك .
سأطبق عينّ عن اللم  ،ففي الربيع ل تفيض النهار ..
*

أسمهان …

ف بلدي تطلع الشمس مرتي  ،الضباب يرسه الطفال ،
إنن أنفخ الهات  ،أتنى لو أنكم تسمعون ،
تصي اليطان هنا بارا بل قيعان  ،انهم يبحثون عن
البسمة  ،الرافئ كلها على البحر ،
ف داخلي تتكسر الرسائل الت ل تصلن  ..أدعوكم لسهرة بل
مثلي  ،اليمة ساء بل أعمدة..

المجدلية الصغيرة
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إننا مهاجرون..أقرأ ف العيون لغة غزلية  ،يغسلن
البحر مرتي . !..
ف "السامره "عندي بيت بل أبواب ! .بيّارات البتقال تلوّنت
بالدموع.!!..
لكهوف اللّ1د لون السماد  ،دعن الن من العال !..
فهذه الباقة الصطناعية من الورد ..
*

القحوانة …

نن نري منذ عهد الطوفان ..الشائش والاضي لغة أزلية
هل رأيت الدّ الخضر ؟ البجعات صفراء!!
أود لو أصطاد عصفورا.. C؟
الطي والاء أصل النسان !!
*

الغجرية
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انا ل أعرف قراءة التاريخ ..ال انن سأتعلم الدق على
الدفوف..
غريبة هي الصحراء ؟ كيف يبدو البحر بل أساك ..
يقول الرسلون  ..الصحراء مراب العبادة !!
*

خــالد …

الطفال يمعون الحجار  ،سائي مشرقة !..
ف الليل أرى النجوم وف الشمال أشجار الصنوبر!!..
الرض هنا مقبة الحجار!!..
سأتعلم صيد اليتان ..

*

أسمـــهان …

ما العال ؟ ما البحر ؟ ما كلّ هذه الكلمات ؟
11

تصي رسومات الطفال نوم صغية ..تتداخل الدن يهزّها
نشيد الليل !..
تصي الرية طواحي حراء  ،أما الرب فيسها
الاني ؟..
هل تعرفي قراءة القصيدة ؟ .
.الواجهات الزجاجية جرائد هذا العال..الكلمات هي الديرة
بالبقاء ..هي الشعوب نقول ذلك أما هم .؟
يكتب "سوهو " الشعارات  ،على أثواب النساء ..
*

القحـــوانة …

يبيع العال أزهار الكاس  ،والقنابل والب !!
أتريدين رسالة من البحر ؟ نن نقتسم الرغيف مع الرحى .
البيد يمل أخبار الهل ..
طمنونا عن صحتكم ؟ نن بي ،
العائدون ينتظرون ..
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لقد سرقت الغنية عينيك ،
نن نرسل الحتجاجات .
*

المجـــدلية الصـــغيرة …

ف الصناديق المراء الصنوعة من خشب التفاح نصوّت على
اللقاء!.
من أشجار التفاح يصنعون الصلبان والدمى وصناديق البيد هل
لكلمة الرية أسم غي أمي ؟..
الطفال يستعرضون التاث!!
للوطن عباءات كل الريف ،
هل تعرفي اسا Cغي الب ؟
*

الغجرية …

أنا شس بل جدائل ..حضارتان من طي!!
هل قرأت رسومات ساعة الطفال ؟
الحذية تسحق النرجسات !.
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عندي لك باقة من كلمات.؟
البيد ل يصل إل البحر !..
شعه حيث كان السابقون!!
عندما يسقط الثلج ..للشجار رائحة شرقية...
"شهريا"ريسمع الكاية !
أتريدين مزيدا Cمن الحتجاج ؟ انتظري فالشمس بل عيون !
خــالد …

أنت تكتبي عن الدن الغائرة ف الضباب!..
وف قيعان الببرية يرسم العاشقون على جدران الليد طبولC
عارية  ..إنن أقرأ للشواهد  ..الكلمات!
تعل“مي الرقص  ..فالعال يعرف لغة الب!..
أننا مدفونون حتى
البدية ..والسفن تفيض

بالش11111رعة!…
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المواج مرايا زئبقية  ،والتذكارات سنبيعها مع النسان
ف ك11ل ال11دود الروح11ة بالكلم11ات .تص11ي الري11ة عب11اءة
عراقية .
للغابة هذه الليلة رائحة الثلج.!..
س1111111111111أكتب ل1111111111111ك رس1111111111111الة بال1111111111111دم!..

ق11لت انه 1دم 11الزه1111ار…

فمن سيحمل الرسائل للوطن الهول ؟..
.

**

منــ أسمـــهان إلىــ منىـــ …

ه11ل جرّب11تِالغ11رق ف ص11الة الع11ال ؟ أش11باحنا ل تع11رف
غي الصباغ  ..إنن تواقة إل النخيل و الشط و الكلمات
15

م11ا ال11ذي ينع11ك لتكت11ب ل11ي الرس11ائل ؟ لل11وطن عن11دي
رائحة شتائية ..
) عن11دما جئت ه11ذا اللك11وت كن11ت ممول11ة عل11ى دث11ار م11ن
التأملت و أشياء مليئة بالحلم  .منذ اللحظة الت وط11أت
قدماي هذا العال أدركت أنن من غي الطريق الذي حل11ت
نفسي إليه !(..
ه11111111111111111ل ص11111111111111111ار ب111111111111111111ين و بي
وطن ج11111111111111111دار م11111111111111111ن جلي11111111111111111د

….

هنا أقرأ أشياء مفزعة ،
أل تقرأين يا صديقت ماذا يفكرون لنا ؟
المجية تأكل نفسها ؟!
أي11ن ذهب11ت بالاض11ي ..؟ هل“ خ11بتن ش11يئا Cع11ن
البصرة .
أنا أحيا للذكريات !..
16

من فدوى إلى أسمهان

إنها سنوات مأخوذة بالرفض !..
ما أفكر فيه هو الرض ..
ف هذا العال يصطدم ف داخلي الشعور بالطيئة
تقول أمي  ،إننا بل عناوين ..؟
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و تق11ول أم11ي أيض 1ا .. Cأن11ت ل تفكري11ن ب11العودة ..
تسألن بامتعاض !! أنت بعيدة عن الدود  ،فكلما
بعدت السافات صار النسان ل يفكر بالرض ..؟
قلت لمي  ..هي الرض يا أمي  ،هل رأي11ت أرض 1اC
بل أساء ؟
ق11111111111111الت أم11111111111111ي  ..عن11111111111111دما
تقفي مثل11111111111111111111ي لجئة عن11111111111111111111د
"بواب111111111111111111111111ة من111111111111111111111111دلبوم
"تص11111111111111ي عن11111111111111دك الس11111111111111ني

رفض 1111ل1111ا أنت  1ف11يه …

تفكر أمي دائما  ..أنا الاربة من ذاتي !..
ل اصدق ذلك أبدا!.. C
و تقولي المجية تأكل نفسها ؟
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أطلع1تن منى على صيح1تك الل1تاعة  ،كدت أمزّق س11طورك
الصغية  ،أنت قلعة يا صديقت  !..والعال الذي تعيشي
فيه يبعدك عن الموم هكذا صارت عندك القضية !..
يق1111111111111111111111111ول " ..وايزم11111111111111111111111111ن
الوعود ل تبن المم إنا
الذي يبنيها كفاح الرجال عب الجيال !!!
نس11ي وايزم11ن أن11ه ح11ارس المباطوري11ة ل ن11ن أم11ي
تع1تبني قضية هاربة م11ن نفس11ها  ،ق11د وص11لت الن إل
بوابة النهاية
فكري جيدا Cيا صديقت !..
إنّ الرب ل تصنعها المجية !..
.

الب يصنع الروب ..

* منــ خــالد إلىــ أسمـــهان …
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إن
ّ11

أننا هنا ل نس بالزمن  ..أنت الت تسمع111ي الص11يحة
وحدها ..
عن11د الدلي11ة الص11غية ع11ال م11دوع بالش11عارات  ،ه11ي
ترفض البقاء حيث تكون كلما فكرت بأنها تفك11ر بالس11تقبل
يزي1111111111111111111111111111دني الش1111111111111111111111111111عور
ب11111111111111111العبث  ،ه11111111111111111ي ل تري11111111111111111د
الع1111111111111ش ال1111111111111ذي فك“رن1111111111111ا ب1111111111111ه
ليك1111111111111111111111111ون  ..فالعص1111111111111111111111111افي
الص111111111111111111غية ي111111111111111111ا أس111111111111111111هان

تلم 111بالط11111يان …!

و تطل“ي علينا الن  ،رابطة غريبة ل أريد منع ف11دوى م11ن
البحث عن نفس11ها  ..سأض11حي الن بالم11ل  ،مطمئن إنه11ا
ستعود خائبة ) العقائد عن11دما تص11ي ش11عارات  ،تص11ي
بل معنى ( ..
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أتذكرين كيف كنا نفكر ف الامعة ؟ الوطن مائدة صباحية
 ،أم11ا الن  ..فأن11ا أرث11ي ف11دوى  .ليس11ت ه11ي الدلي11ة
وحدها...
**

* منــ منىـــ إلىــ أسمـــهان …

جسدنا يزقه انتظار ميت  ،حتى الصابع
صارت مالب و أنياب  ،أما الباضع الت تعودت أن
ارسم فيها كما يقول خالد  ،ماجر تردية !..
غدت صدئة تاما.. C
من العبث النظر إل أكوام الرحى دون أن أذرف
الدموع  ،الشرعة الت تسألي عنها صارت بقايا
اللود البشرية و صار العال مقبة كبية  ،أنت
وحدك الشاهدة الت ترين و قد تسمعي  ،إل أننا
وصلنا يا صديقت إل اللشيء فمن أجل من صارت
21

الرب  .ومن أجل ماذا تريدين شيئا من تراب
الوطن ...؟

**

.

منــ فدوىــ إلىــ أسمـــهان …

ل تعد تطي النوارس  ،النهر بية ل
معنى لا نن غارقون حتى النصف بأكياس
الرمل عن أي العاني أكتب لك  .نغرق كلنا ف
22

البحية  ،ترين سعيدة لنن فكرت بذلك  ..متى
تسّ الموع بأنّ على الشجار أن توت
واقفة!!..
من النون أن يسّ النسان سعادة للحرب !.
قد أكون أنانية الن  !..ملوقاتنا تبحث عن
القيقة  ..لست وحدي ف البحر ..

**
من خالد إلى أسمهان

فدوى  ..تسمين الرجل العبثي ومنى تربن جسداC
بل روح و أنت تردين من روحي !..
و عندما أرسم الشياء الصغية تصيين عندي كل العال!..
من العبث أن أفك“ر بغي ما أحسّ و ما أرى ،الرئيات
23

تنبئن بالقدر  .ومن
الصعوبة أن أنسى
حوارنا اليومي ف النادي
طالا سألت نفسي ما

الذي 111كان 111يم111عنا …
نن .؟ فكلما نظرت إل رابطتنا الصغية الفائضة بكل ما
هو غريب  ،من النون أن نتحد الن كما كنا .. !!..
إنّ الشعر و الياة والقواني الت خلقناها ل1ت1شدنا إل
الرض إنا هي لوحة غريبة  ،وطالا تأمّلت هذه اللوحة ،
وأقولا الن  ،هذا العال ل يساوي شيئا Cأمام العبث
و اللتزام الذي تبحث عنه فدوى يملن بالكوابيس !!..
فهل سيكون هذا القيد سدّا Cأمامنا للمستقبل ..؟ بودي أن

تقولي شيئاC
من أسمهان إلى خالد ..
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لن تستفيد من الن  ..فهو الشعور بالغتاب و الغتاب
منحن الرغبة ف اللتزام  ،الوطن يصبح كل شيء ف
حياتنا  ،عندما نطلّ من
هذه النافذة الغريبة ،
ننتظر الوطن  ،وحتى
ابعد الزوايا الت ل يصلها
النور  .تصي عندي
كالنو111ر …

لقد انتهى عهد الامعة يا صديقي وعلين11ا أن ننس11ى تل11ك
الياة  ،كنا مرد طلبة يشغلنا الش11عور بالم11ل  ،أم11ا الن
فنحن مرغمون على أن نكون جزءا Cمن حرك11ة الك11ون  ،إنه11ا
السؤولية  ،فلم نعد أطفال Cيبحثون عن القصص فل تستغرب
أن أتغي  ،حتى أنت ستجبك اليام القادمة على ال1تحوّل

**
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فدوى تتأمل …

اليوم انتهى حلم ظل يراودني أربع سنوات  ،فلكم حلمت
بهذه اللحظة الكبية !!..
قالت أسهان  ..تبدين بس1وحك الكهنوتية  ،راهبة
تنتظرالعتاف

أ1أ1نا 1راه111بة حق111ا ) … Cنظ111رت
ف الرآة الت علي أن أغادرها (  .الطالبات شغوفات مثلي بهذه
الولدة الكبية  .عندما سعت لغطهن ضحكاتهن غمرني
إحساس بالزن !..إنن لن أسع هذه الضحكات مرة
ثانية..الامعة سفينة مبحرة قد وصلت فيها إل الشاطئ .
كنت أنتظر الكثي من الكلمات  ،و بطاقات التهنئة  ،أفقت
على الضجة ارتديت اللباب الدهم  ،جرّبت القبعة الضيقة ،
يبدو شعري طويل من ثنيات القبعة .

قالت منى ..هل ستقصّي شعرك يوما. C؟
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منذ صغري وأنا أحلم

بالش1111عر الط11111ويل …!

) صوت يمل تردي كامرأة تعشق شعرها(
لن تبين ان أقول  ،الشعر الطويل غابة المرأة ؟
 وعندما تتافعي أمام القضاة ؟ ليست هناك من قضية أفك“ر فيها !..؟أربع سنوات من
الضحكات والوار ،كم
أبدو متعبة لنن سأضطر
لنسيان الوجوه الت

أح11ببتها…

 ستسافر أسهان إل لندن..!!..-

وتذهب منى بشيء من مشاعري  ..الطباء

يفهمون لغة السد  ،هي ل تعرف أنّ عيونك
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ستحرسن  ،نسيت أن أذكر لك  ،سيكون خالد
متفرجا Cف حفل التخرج  ،بودي أن يكون هنا !..
قال خالد..سأعيد تثيل دوري ؟..
سنتخرج معنا هذا العام  ،قلق شاركتن فيه أسهان وفدوى!..
أنت تعبث بالسني ؟!!

قال 111خالد…11أريد  1أن 11أظ1111ل
ملوقا Cبل تكوين ..أنتم تصبغون أشكالكم بالصمت ) يرفض
إقرار هذه الرحلة  ،الامعة بالنسبة إليه رحلة متمردة (.
سألن بقلق  ،لاذا تفرحون بهذه اللحظة..؟
أربع سنوات  :يا خالد أل تذكرها..

أع111111111111111رف أنه111111111111ا أرب1111111111111ع س111111111111111نوات…
كي11111111111111111ف س11111111111111111تكون النهاي11111111111111111ة ؟..
ك111111111111111ان يك11111111111111رّر ه11111111111111ذه اللغ111111111111111ة

الزج1111اجية…
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لقد وقّ1ع على صورنا الفوتوغرافية  ،كانت خطوطه الرشيقة قد
رستنا نن الثلثة  ،إنن أحل ميزانا مليئا بالرماد !..
عند صليب خشب كانت..
فدوى تدق بعض

ال111111سامي…

أس11111هان…كهف  1ملي1111ء
بالش1111باح الس1111ريالية…

ضحكت فدوى قائلة  ،أنت
تع11بث بنفس1111ك…!

ل أرسم نفسي !..
وماذا ستبن لعالك أنت ؟! قالت أسهان..
نظر إل وجوهنا عندما تنطبق عيناه عن الل  ،أحسّ بعذابات
"سيزيف"  ،كلها غائرة ف نفسه ،غمغم مس1حورا.. C
ل 1أدري!… 111؟
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أل أقل أنن طفلة الن ..رحت أتعثر ف صف العيون
الائعة ..إنّ التفرجي أشدّ وحشية من المهور .
بي صفّ العيون أبث عن معنى ؟
لاذا يتفرج خالد على

ال111111شهد م11ع الخرين… 1111
تغشو النسان عند لظات الوداع  ،انفعالت منونة  .أريد أن
أبكي  ..أن أضحك  ..أن أفرح !..
الليلة عرفت أنّ شيئا Cف داخلي قد أرسى جذوره! وإنن قد
تغيّرت  ،ترى كيف سأفكر كامرأة من الياة ؟
*

ما تبقـ'ـى من اليوميات

يقول خالد ..النسان يصل نقطة البدء  ،لعله يقصد  ،ما بع11د
حياة الطلبة ..لبد له أن يدّد الشكل الذي يأخذه ف التمع
خالد يتخيّل والتمع  ،تشكيلت متفاوتة الشكال حتى نفسه
صارت تكوينا أل يقل لي مره ؟..
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قد ل أتعرف إليك غدا.. C؟
كيف ل يعرفن ؟ عندما يصبح الزمن اللمسؤول قاعدة للمستقبل
يصبح الواقع أنا وهو والخرين .
) ف الامعة تعرّفنا إل بعضنا  ،ل ينع التفاوت الرحلي أن
يضع قيودا للنمط الكاديي الذي تريده الامعة  ،ما ربطت1نا
أشياء كثية ..نشارك كلنا بب الفنون الميلة  ،نهتز سحراC
بقصيدة نزارية شفافة  ،و يشاركنا سان جون بيس عرسنا ( !..
حتى و)العب( يضي بنا يوميا فوق المواه يهدهدنا شط العرب

..

تهتف 1أس11111هان…انظ1111روا
للديراند..؟ إنها تبحث عن" ديريشت ".كان هو الاضر
وكانت النفاس التهدجه للحرية تذبنا  ،وعب زجاج
النوافذ  ،الوطن قطرات من الطر والضحكات  .كان السياسيون
من الطلبة يبحثون عن يوتوبيا معاصرة !! و حي يط“ون
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الشعارات  ،كنا نفلسف الوجود  ،بعقلية شعرية  ،لشيء عب
أسوار الامعة ينعنا من النظر لغي نفوسنا ..
 ..قالت منى  ..انك لبنة البتقال و الزيتون !..
 أنا ابنة الناصرة ! جاء أبي من يافا  ،ليس التاريخ ما نبحثعنه نن عصبة التمردين..
خالد ..أكثرنا تردا Cعلى الواقع و لكنه بل قضية  ،قلت من منّ1ا
بل قضية ؟
أسهان ..تستغرب  ،ق11د أك11ون أن11ا  ،وق11د تك11ون من11ى  ،وم11ن
يدري كي11ف يفك11ر خال11د الن ! ..إنّ الفن11اني أح11ق م11ن الطب11اء
بالنسان  !..هذا رأيي !..

أنت فلسطينية  ..الصب دائما

هو الصي!..
أكره قراءة الطابات التشجيعية  ،الوت ف القضية يصي عن11دي
قدرا مروقا  ،حي نصي نن باعة ف مزاد الشعوب ..
باذا تفكرين يا فدوى ؟ أو باذا كنت تفكرين هكذا قالت
أسهان ..؟ والشعراء خجلون عندما يصنّعون الكلمات
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قلت دون رفض ..أنا ابنة
الزيتون ..ل يهم أن يلتصق
النسان بالتاريخ .أما أن
أبقى مدفونة بالرمل؟  .ل

… ل 1أتيل .. . 111كيف  1تكون1111
الروف اليوغليفية ..اليام ل تاثل سقف مدينة
الناصرة ! وماذا بعد الن للدموع سلح طفولي ....
أكره أنا الدموع ....؟
ليس هو استجوابا وأنا أسجله الن  ..أليست هذه أرضاC
عربية  ..فلماذا يسمونن الفلسطينية !..
قال خالد  ..لاذا يسمونك الفلسطينية ؟
إنن ل أقل لم  ،لاذا تردونن من الرض  ،ل أقل لم من
هي العذراء الفلسطينية أنا أقول ذلك لنفسي قلت بعد أن
تأملت ؟
أيّ الشياء يكنها أن ترسم ما أريد  ،ماذا تريد أن تقول :
33

قال  ..أنت الدلية !!.

**

*

المجدلية الصغيرة

لقد سعتهم
يصخبون  ،من الخجل أن
تكون فلسطي مدلية
أليس هذا ما أثارعندكم

الل !. 111ل… 1إ1نها 1تغوص11111
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ف الرض

و انك

لجدت ما ل أجرأ أنا على

أن 11أق111وله لنفسي…11111
للخاطئة ف النفى ،

لعنه ..وف داخلي لعنه..
والعال كله لعنه ..ما
الذي يبقيهم غائرين بل

اس11111تجواب…

قالت منى  ..إنها لكلمة خاطئة وأنت ل تشبهي الدلية ؟
ت1اول منى الكشف عن كلمة حقي1قية قال1ها خالد !
ماالفرق بي فلسطي

وال11111دلية …
قالت أسهان !..

يزّقن أن قلت لك باذا تفكرين .؟
ليس هذا ما فك“رت فيه !..
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ف أرض الدلية ل تفكر النساء بالزواج  ..اليمة  ..هي
اللعنة هنا تفكر المرأة بالب !..
بالصروح البلورية .وللضحكة رني كؤوس الشراب. !.
سأسأل أمي ف الرة الثانية باذا تفكر النساء الدليات ؟..
***

المجدلية الجديدة ...
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منى تتأمل رحلة خالد …
يل1ّ11ف أيلول دائما Cتذكارات صغية  .العي الشبيهة
بأزهار الدفلى البيضاء  ،أوراق الور التيبسة إل النصف.
والرطوبة الشبيهة بالغليان  ،ذلك شعور نعيشه كلنا  ،لدغدغة
الريح النصفية الباردة شيئا Cمن قبلت الريف  ،والصيف
الراحل  .إنها شبيهة بدود الطفال ..
عندما تأمل خالد الفراغ .
كان يفصله عن فدوى بر
من الضباب الدافئ حيث
تشيب الصحراء البيضاء

ناص111يتها بالغيوم.… 1111

الوجوه 1111ت11ر…تع11ب ..ل1
تلتفت الوجوه  ،النساء ممولت بالقائب والرجال يسبقون
النساء ثلث خطوات  ،الطفال  ..يتطلعون إل الثريات ،
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والوجوه الغريبة الهشمة والصنام  ،ففي الطارات ترسو
الذكريات و يتذك“ر النسان  ،ساعة الدران..
خالد كان رجل بل حقائب  ،لفدوى برودة أيلول !..

سأنتظ111111رك الليلة…11ق111الت

فدوى  ،سال صوتها ف التلفون هزّ ف ضميه العوال التجمدة ،
الثلج يغطي صفحة الغدران ولكنه سريعا ما يتكسر ..
لقد قررت أن أنتظرك الليلة !..
وانتظرت أنا! قال لنفسه  ..انه ينتظر الدلية أن تقول ..كان
ممولًبقائب نفسية  ..فيها كل مقاعد الامعة والصوات
الت جهلها الزمن  ..هل تمل لي شيئا من الكلمات ؟
بل جئت لقول لك  ..لن تبقى الدلية وحدها ف سيناء !..
أصاخ للضجة القادمة من البوابات الشفافة ،
إنّ السافرين يدخلون من
البوابات ..غرباء مثله!..
سيغمض عينيه ساعتي
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وعندما تنفتح الهداب..
سيقول لفدوى أني أحبك

الن…111

قالت الفتاة الواقفة ف

الص1111الة…

أل تسمع شيئا عن مطار بيوت ؟ ستضطر إل النتظار :
قال خالد  !..أنت ل تع1رفي!..
هل س1تعطي لي بط1اقة إل بيوت ؟
عليك النتظار !..
لن يغيّر ذلك من شئ  ..قال لنفسه  ،فدوى بالنتظار،
ف الطارات يعلون الدن تس11بح ف الفض11اء  ،يص11ي الفض11اء أزرق
كالبحر وتمل النساء باقات الورد !..
العال باقة م11ن الزه11ار الص11يفية  ..امتقع11ت اللوح11ات  ،أح1سّ
بانس11111111111111111111111111111ياب ي11111111111111111111111111111دخله إل
اليط111111111111111111ان  ،للقه111111111111111111وة طع111111111111111111م
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دب111111111111111111ق  ،ل يستس111111111111111111غ منه111111111111111111ا
رائحته11111111111111111ا الش11111111111111111هية  ،ظل11111111111111111ت
الط1111111111111111111ائرات تن1111111111111111111ط  ،ولك1111111111111111111ن
بيوت !..ك11111111111111111111111انت بعي11111111111111111111111دة الن

…

لست أصابعه وريقات الوطن العرب11ي  ،للوراق رائح11ة ال11دناني
الطازج1111111111111111111111111111ة !..تع1111111111111111111111111111رض "
ال11111111111111111وطن" دائم11111111111111111ا رحلت م11111111111111111ن
الفض11111111111111111اء ال11111111111111111ارجي  ،يص11111111111111111ي
وج111111111111111111111111111ه طجورجين111111111111111111111111111ا رزق"

مع111بدا Cللص11111حفيي …!
سأنزل ف "فينيقيا .".قال

لنفس1111ه ف 1111شوق 11111دافئ…1111
يسمع خطوات جورجينا

تس1111تقبل الض11111يوف…
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لن أذهب إل "الشياح .".هل تقبل فدوى هذه الغامرة.؟
" البهة الشعبية لتحرير فلسطي" ..تتطف طائرة جبو..
" سعد حداد "..يستعرض اليليشيات اليمينية ف "راشيا
الفخار "

" ياس111ر ع1111رفات" … ف1111

المم 1111ال111111تحدة …

انفجار ف صالة الستقبلي!!..
بغ111داد …تتضن!… 1111

انكمشت أنامله  ،البد يتجمد  ،تلمع حروف الطباعة  ..غاص
ف ضجة السافرين ..!..
سنهبط ف صور  ،قال رجل لمرأة تغطي رأسها بشال حريري
نظرت الرأة إل الصالة و تثاءبت ...
لن تسخر من بعد الن  ،ألسنا ذاهبي إل بيوت ..؟
 -اسعي الن  ..قال الرجل للمرأة ،
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) و قد نتج عن النفجار
سقوط ثلثي رجل وست
نساء وف المع

س1111ادت…( …
كان الصوت يفر ف
رأسي آبارا Cارتوازية  .و

صوت الرجل كان مطمئناC

و 1ق11د نفخ 111و11جهه …

لاذا تلوك الخبار

ال111111فزعة…؟  1ق111الت ال11111رأة ..
اطمئن الن  ،ل1111111111111111111111111111111111111111111111111111و أنن
س1111111111111111111111111111حت ل1111111111111111111111111111ك أن تطيي
وح111111111111دك قب111111111111ل س111111111111اعتي  ،لكن111111111111ت

الن 111بي 11111111111111111الم1111111111111111111وات… أو 1بي11111111111111111

الفقودين ..سأقرأ لك بقية الس1اء  ..غ1اص خال1د بي اليط1ان
42

الزجاجي1111111111111111111111111111ة والق1111111111111111111111111111ائب
الش1111111111111111وة بالثي1111111111111111اب ورائح1111111111111111ة
الويس1111111111111111كي الس1111111111111111اخن  ،غ1111111111111111ادرت
لف11111111111111111افته ال11111111111111111دخان  ،نس11111111111111111ى أن

يش111تي ع11لبة كبيت… 11
 ه111ل تس1111مح …!عندما مدّ شفتيه إل
المام ضغط الرجل على
القداحة  !..ل يهرب من
عينيه  ،ولكن الرأة لح

على 111و11جهها الس11111تنكاف…
قد تلغى الرحلة الوية

الن …111قال 111الرجل!..111
مضغ خالد الدخان !..كان يرّ نفسه ع11ن وج11ه الرج11ل  ،و لك11ن
الدخان أثار المرأة  ،امتعاضا و راحت تنفض الدخان!..
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 إنها صالة السافرين!..تلشى وجه الرجل الفضولي والمرأة القرفة الوجه!..
خلعت الكلمات من برودة
أيلول عليه دثارا  ،شعر

بالبودة 1111والس11111خونة….

قاعة السافرين!!..

ق111الت فدوى!…1111

ف كل نهار أرى آلف الوجوه الغريبة،ل أتذكرها إل حي
يدهمن الليل فأشعر بالوحدة!!..
انه وجه واحد بالنسبة
لي ..أما الن فإنن أحاول
أن أستعيد الوجه الغائص

بي 11اللف…111

غاص خالد ف الوجوه  ،تعب حتى يد وجها Cواحدا Cيستطيع
عند الوقوف ..حتى وجوه الضيفات كانت تشعره بالبد  ،نظر
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إل أثوابهن الزرقاء التوجة بالثلج ..وغي الشفاه الطلية بالدم ،
ل يذكر أبدا ،حتى وهي تقطع له تذكرة إل بيوت..
ما الذي جئت تبحث فيه عندي الن..؟
يتلوّن صوت فدوى عب الس11لك  ،يتلش11ى و يض11يع كلح11ن ل
يس1111111111111معه م1111111111111ن قب1111111111111ل  ،و يس1111111111111أل
خال111111111111د نفس111111111111ه !..ل111111111111و أنن قل111111111111ت
ل11111111111111111ا أنن أحب11111111111111111ك  ،أتراه11111111111111111ا
تض111111111111111111حك !..إنه111111111111111111ا تع111111111111111111رف
إحساس1111111111111111ي ب1111111111111111الب !..وت1111111111111111دفن

نفس111ها بعيدة 111عن 111القض1111ية…
***

منــ فدوىــ إلىــ أسمـــهان …
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انه يلتزم الصمت  ،الياد ف الب كالياد ف الرب
هكذا صار النقسام  ،أنا وخالد مقسومان بي العال ..
قال 111لي … 11أتعرفي 11111أني11

أحبك ..
قلت  ..أهناك عال آخر بي الب !..
وتريد أن تتزوجن أليس هذا  ..ما جئت تسألن
عنه ..؟

ه11زّ خالد 11رأس111ه  ,,و111راح

يرسن كما يريد  ،لست "دوقة ألبا "  ،ليس هو "غويا "،
أني امرأة تعرف ما يريده الرجل  ،وقد أصارحك القول ،
انه يبن حقا وأنت تعرفي  ،ويريدني أن أبقى حيث
بقينا نن

الربعة  ..إنّ الب يدفعه ل القضية

قلت لالد  ..إنّ الرض ساخنة هناك  !..وعليّ أن أفكر ف
أمي  ،ل ي±جب خالد كما كنت أنتظر إنا قال  ..أنت
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تبحثي عن الرب من نفسك  !..ل تعودي كما رأيتك من
قبل ..
ما الذي غيّرني أنا ..؟ قلت لك أن التساؤل يبدأ عشية
النهاية  ،وعليّ أن أنتظر  ،فلماذا ل يعّود نفسه على
النتظار .

***

من خالد إلى أسمهان ..

هي ترفض الن  ..قالت ذلك بإصرار ..
) أنن لست مالكة لنفسي ( !..
ومتى تقررين العودة إل نفسك  ..ضحكت وهي ترين
جواز سفرها .
لقد أصاب النون فدوى  ،ل تكن أبدا Cكما تصورتها  ،إنّ
القضية هي الب بالنسبة لا  ،و تفكر الن ف الرحيل إل
"أغوار ب1يسان" ..
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هناك يبدأ عندي القدر الذي انتظرته  ..الثقفون يب أن
يكونوا طليعة القاتلي ؟ للمرأة عقلن كما أرى  ،ربا
أثارها شيء ل أراه هنا  ،الرجعية ل تمي صدور الثورة ،
ل أخشى أن تعود الدلية و قد ل تعود إل الرض لست
سياسياًول صاحب قضية والخلوقات الت أرسها هي
عالي  ،تعرف ذلك منذ سني  .فلماذا تتكن أتساءل ؟
*

المجدلية الصغيرة …
منى تروي رحلة خالد ..

الصوت القادم من الخرين هزّه بل توقف  ،الرجل
الطفيلي يفر ف ذهنه صيحة التمرد  ،سع بعض الساء
 ،كلما انقلبت صفحة أو صفحتان  ،كانت يداه تسدان

أذنيه  ،ل يريد أن يسمع
شيئا Cعن مطار بيوت ،

فدوى تغور ف داخله!..
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لقد دعتن الن ولن

أع111ود بغيه111ا….
تأمّل الليل البارد يغسل زجاج الطائرة  ،رأى وجهه معكوساC

كغيمة بل شكل  ،كان
هاربا Cعن ضجة
السافرين  ،يكفي أن
يسّ النسان بوحدته بي

الخرين…1111

 أتريد صحيفة..؟ فالليل يصي الطريق طويلC
إل بيوت  ،ولكن فدوى
هي الت تنتظر ؟  ..ليس
الطريق 11111ط111ويل …

س1يغوص ف ملة مصورة
 .ول شئ آخر  ،وف الليل
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ل يرى البحر  ،الضواء
القرمزية هي الت تطرّز

البال.…111

راح يع1بّ الدخان!!..
يودّ لو تطي الطائرة
بسرعة الصاروخ  ،سيدفن
وجهه ف الليل  ،كل
الليل…111

النهار !!..أريد جريدة النهار !!..
هو يبّ الصفحات الخية  !!.راح يقلّ1ب الصفحات
الصبوغة باللون الحر فزاغت عيناه !!..عربة طفل
مقلوبة  !!..و هذا الخلوق بل رأس ..من يكون ؟
الوتى يتكدسون كسلل القمامة!!..
النهار مجوز للموتى !..
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صعّد الني القادم من النحي والفراغ الذي غمره و من
النوافذ ل تظهر النجوم  ،كان الني  ،يشع كصوت
الوراق!!..
و لكن ضجة السافرين تبدو غمغمات مكتومة  ،ياف النسان
الوت ولكنه يتطل“ع إليه ..
20

أيلول !!..

21

هو اليعاد

22

،

23

فدوى وخالد اتفقا على اليعاد

ق111الت فدوى : .… 1111لن11

أنتظر كثيا ، Cسأكون أنا بالستقبال ..
صالة الستقبال بعيدة ف الوصول ؟؟ قال خالد ..
ترقرقت ضحكتها  ،يضحك النسان حتى من الل !!..
قلت  :إنها خفارتي هذا النهار !..
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توهّجت النافذة  ،البوق تذك“ر النسان بالنار  ،مائتا عي
تط1ل“عت إل النوافذ  ،والبعيدون من النوافذ تطل“عوا إل
الائتي !!..
يدخل القلق بل استئذان  ،لن يطرق الباب  ،يرّ باردا CوساخناC
بل لون  !..شمّ جلود النساء العطورة  !!..الذرع العارية أكثر
الناطق النسائية عرضة لللتهاب  ،فاحت حديقة أزهار استوائية
 !!.الطائرة زورق تهضه المواه  ،النساء يتطلعن للبحر ،
وسيتطل“ع الرجال إل
إعلنات النيون !!.النيون
يلقي على ساحة الشهداء ،
ظلل Cملونة  ،الضوء يأتيه
من 111فدوى!… 1111

 و أين ستذهبي بي ..؟ ف لبنان ل يسألك أحدعن الكان  !..ف بكفيا
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يتفلون بالزهور و ف
صيدا يكنك أن ترى

الزق111ة ال1111111ظلمة …

 الشمال والنوب ..هو أنت ؟ -لاذا تسأل ؟ وأنت

تريد 1الوص11111ول…! ق111الت

فدوى
تتسلسل لبنان  ،يضيق صني بالثلج  ،لشجار الرز رائحة
نسائية  ،وعند الروشة انتحر عاشقان !..
 -أنت  1ل 1تيب …1؟

 قلت لك .!..إننا سنتزوج الليلة ..يوشوش الصوت ..وبيوت تدهمها غيمة رطبة  !..ما زال
الشتاء بعيدا Cعن النساء !..
يقول لنفسه..إنها قلقة الليلة..؟؟
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تقول فدوى ..أأنت واثق

من 111أنن 11أش11111اركك ال111ب…؟
يتق يزق الرسالة ،و
تضيق الروف ..لفدوى

لغ11ة العص11111افي الدو111رية …
ما بإمكانك أن تصنعي بي بعد الن..؟
أ1نا 1أحبك .…111يا 1فدوى!.. 1111

يدهمه الوف يصي وسوسة مرعبة  ،ينسى أذرع النساء البضّة
 ،والثياب الشقوقة الت ترتديها الضيفات !!..كل السافرين
يتبادلون المس !..يلتفت إل جانبه!..

 -أأنت متأكد أنهم أصابوا صالة السافرين ؟؟

يودّ أن يتعجل الراكب
الشيب ليقول شيئا ، Cيود
أن يتعرف إل الصوت

البش1111ري …
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 لقد قلت..أل تسمع حكاية الطار..؟؟يكون الرجل قد نام منذ نصف ساعة ولزالت ساعة أخرى
ينتظرها بعد أن تنفتح البواب  ،هم يتقاذفون الفراغ الخلوقات
مشغولة بالمس..
ف صمت مشوب بقلقه

ه111و  ،كان 111ق11د ق11رر…! و111أدار
الرقام..
ليست هذه رسالة أبدا..Cيتلعثم..انه يعرفها ،لاذا يصي فار
خائف..
تتخبط عندك الكلمات!..
و يسمع صدرها يفق..يذكر وجهها السر  ،حتى شعرها
الطويل  ،شلل أسود  ،له رائحة جذابة!..
باذا تذكره شفتاها ،
انهما تنفرجان ف سرة
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خفيفة ..تعجبه وجناتها

ال111111ظللة…!!

 أنا أقول..كنت أفكر!.. باذا تفكر!.. لقد اشتيت لك ثوب عرس أبيض !.. -لست هاربة كما تظن

… .و " 1الم111را " تبيع 1كل11
شئ ..؟

 -حتى العرائس!..

 -حتى 111العرائس!.…11111؟

قال 111خالد…11أنت  1تتحدثي111
لغة سياسية ؟

 عندما تصل سأشتي لك دمية صغية..؟! -قد يكون ذلك بعد سنتي!..

 ل يهم !..فالطفال يتكاثرون!..56

يضع اللقطة  ،ياول أستذكار ما قالته فدوى !..يب عندها
الرفض دائما  ،وتب فيه الثورة !!..كلهما يتمردان
علىالدمية! كثيا Cما ينسيان  ،يصمت متأمل ، Cيسأل نفسه..
ستتغي فعلً ،وعندما يسأل نفسه يراها طفلة كبية،ليس
بينهما غي ستار شفاف وعندما يتمزق الستار  ،هي امرأة ولن
تتبع ظلها...
***
*

المجدلية تكتب عن أيلول...
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* الشرفية  17 ..أيلول ..

ل يعد هناك من وقت لنكتب على جباه الوتى الساء ،
تكفي ورقة !..الشرفية تهصرها القنابل  .كل ما حولي يتبدد
مع الدخان  ،إنهم يقصفون حتى الشجار !..والثث...
بأي شئ نقاتل الن ..؟
هو ذا الليل صديق الثوار  ،اكتب فيه !.مارأيت على ضوء
الرصاص ؟ الدبابات
توقفت الن ..عمّان تتألق
ف كرنفال منون  ،تلسع
النيان النائر والتلل
الدفونة بالصخور  ،ل

ض1111وء …ه11نا و11ل ماء..111ل 1دماء111
للجرحى ..قرب الدم تزحف لتطلي الشائش  ،ليت خالدا Cكان

هنا  ،ليسم"..ماتانيا" وهو يؤرخ النصاب..
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ماذا تفيد الصيحات ..أعرف أن الثورة مستمرة ..وإل أين
سألن خالد مرة  .لاذا تفكرين بالوت ..؟؟
القاومة ليست هي الوت  ..يا طفلي الضائع !.
 أنت ل تريد أن تقاتلبالنيابة 11؟ …1

الشاعة تتق كالعشب !..
لقد انسحب "ملك البهة الشمالية " هكذا يسمون الرافدين ،
معنى ذلك أنا نوت ..؟
إنن أتعلم الن تطبيق قانون الرب !..
بودي لو رست الكثي من الصلبان  ،شاركت ف حل الرحى
من يدري فهم يدون أذرعهم  ،يصي ظل الشمس صليبا ل
يمله السيح  !..إنا تمله الدلية ..
إنّ العشب والدم يتقان  ،والوت يضرب قبضته المجية  ،من
نن ..؟ ومن هم ؟ لقد تعلمت أن أرسم على ضوء البندقية
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**
*  18أيلول ..

القذائف حلت مكان الصلة  ..الدبابات تؤذن الن !.
هذا البل صار مئذنة مروقة ..إننا نتعمّد الن بالدم ،
فليتيمّم الصلون بالبارود  ،رأيت الطفال يبكون !..ليس غريباC
أن يقاتل النسان وباذا يقاتل أطفال الشرفية  ،إنن أجع
رؤوس الطفال ،دبابة واحدة ل تسمح لنا بالدفن !..
تصي الرب من

الداخل 1111اضط11111هادا…!!
قب1111111111ل أس1111111111بوع..كن1111111111ت أرق1111111111ب م1111111111ا
نعمل1111111111111111111ه ن1111111111111111111ن ف ش1111111111111111111وارع
عم111111111111111111111111111111ان  ،الراهق111111111111111111111111111111ون
الف111111111111111111111111111دائيون يس111111111111111111111111111تديرون ف
الش1111111111111111ارع  ،ل يكف1111111111111111ي أن يص1111111111111111بح
60

الرش111111111111111111111اش اض111111111111111111111طهادا !…Cلعل1111111111111111111ي
أع1111111111111111111تف  ،لق1111111111111111111د كرهتن1111111111111111111ا
العي1111111111111111111ون ال1111111111111111111ت ل ت1111111111111111111ب
الدلي11111111111111111111111111ة  !..مثل11111111111111111111111111ي!..
اعت1111111111111111ادوا أن يفتش1111111111111111وا الت1111111111111111اج!..
ننس111111111111111111ى ف القت111111111111111111ال ت111111111111111111أليف

أغ11نية …

عندما صارت القضية طفلة ف حضن التاريخ  ..بارك الرهبان
الذبح !..
كلما ابتعدنا  ،صارت القضية حلما  ،وهنا يبدأ الدفن!..
ما يزّقن أن نسر كل
يوم القضية !..تصي
القضية مؤلفات و خطب

و1111تذكارات !!… .و111الليلة

تغدينا بالحطاب .
61

وطلقات التنوير ،
وحشوات القذائف
التذكارية  ،ماذا سيوي

الباقون 11111للط111111فال…

*  19أيلول

لشيء غي الشلء والعرق  ،لرائحة الوت كابوس ل
يفارقن  ،أصابعي يكويها
الكلشنكوف  !..وعليّ أن
أفك“ر بالعتاد  ،إنه يتناقص
كالاء  ،هل لي بغرفة ماء
من نهرالردن فأنا أحسّ
بالعطش…111111
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صارت سيارة اللل الحر ججم11ة بيض11اء  ،ل يه 1مّ فرؤي11ة
أصوات الرحى تذهب بي إل حيث ل أريد ..
لقد ألفت الوت  ،والقنابل  ..حلمت بأنن طالبة ما زلت استقل
العب الزرق  ،وشعري يتطاير  !..وأصوات النوارس
تلحقن  ،هل أنا غارقة ف جحيم الرب  ،أم هو درس ف البدية
؟
عمان تتق ! البصرة تتق !..
هي جثث النوافذ الهدمة ..
*  20أيلول

…

الموتى يهزمون الحياء

!!..

إننا نستجدي الحياء لينقلوا الشهداء بعيدا Cعنا  ،كلنا تهزمه
رائحة الوت  ،هم
يتنون بل مقاومة  ،حتى
أقوى الرجال كانوا
63

يصارعون الرغبة ف

الرب…11

لقد صار اللص من عبء القنابل ل يساوي شيئا Cأمام عبء
الوتى  ،الرومون الذين ل يلموا بقدم يضعون أرجلهم
عليها  ،صار عليهم أن يدفعوا الن للبقاء ف الرض ..
القصف يشرق مع
الشمس  ،تلوح الغيوم
المراء ملف“عة بالدم
حتى  ،أوراق الزيتون

ص111بغها رشاش 11111الدم… 111
إننا باجة إل الدم !!..

الدم 111ينص111بّ بس1111خاء …

إن
ّ11
الرغبة ف الياة تعميهم عن الياة
كانت رجاء امرأة من بي السبع!!..
64

أول مرة يعلو صوتها صاخبا .. Cوعند الوت يفقد النسان رابطه
بالياة ..
قالت للجئي إل
كهوفنا ..قدموا شيئاC
للمعركة  ،قطرات من الدم
 ،كان الرحى يصرخون و
يئنون… 111

قلت أننا باجة إل دم .!!..
) م11ن أعق11د الش11اهد ال11ت جعلتن أكف11ر ب11القيم النس11انية ،
العرض11111111111111111ي للم11111111111111111وت يرفض11111111111111111ون
الت11111111111111نازل ع1111111111111ن ج1111111111111زء لي1111111111111اة
الخري11111111111111111ن( انه11111111111111111م يرفض11111111111111111ون

التبع 111بالدم… 111

صاحت رجاء ..ولاذا نقاتل بدل عنهم !..

65

كانت رجاء تريد أن تقف
بكل هؤلء الحياء أمام

ال11111وت…

بكت بأل  ،نن الوحيدتان اللتان تفكران  ،كلنا ف نفس
القارب اصطدم بدران
من نار !!..هؤلء هم
الديرون بالوت  ،إننا
لواهمون  ،هم ل يسّون
بشيء من النسانية فكيف

يتحس111111سون حب 11الرض…1111
الرائق تكتسح جبل النظيف  !..أهو جبل الكب أو عذابات
صهيون..؟ .ل أفرّق الن بي الحياء  ،انهم موتى  ،والذين
سألتهم الرفيقة رجاء عن الدم  ،عادوا ممولي!..
لقد بصقت على الرض !..أوصد سعي عن ساع البكاء ..
أقول لنفسي ..إن ف موتهم حياة للرض  ،فهم ليسوا شهداءا، C
66

هي العاصفة !..الصوت الذي نسمعه يكذب الن  ،ولبد أن
نتعلل مثلهم بالمل  ،مدفعيتنا انسحبت إل الوراء  ،و بعض
الخوة يفكرون بالدفن!..
أفضّل الصمت الن  !.ولو عشت فربا سأتكلم!!!..
**
*  21أيلول

…

لشيء اسه النوم ونن نتاجع واليش يرّب هزائمه
بكل فنون القنابل !..لن أسأل عن الباقي أبدا ، Cفحي تعبّر
صفرة الوجوه عن الكلمة  ،يصي الستقبل أمامنا مفّ11ة مليئة
بالرحى  ،يقاوم الرجال حتى النون!..؟ ويعرفون إنا هم
يوتون من أجل اللقضية  ،لقد نزف الطفال حتى الوت  ،ل
أملك دموعا Cالن  ،العطش والوع والرق النون هو الصي ..
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العراة يتدافعون الن على البواب  ،يدوس الرجال النساء ،
ليس الوضوع هنا النسانية إنا اللص..
لقد فاضت الواضع
بأطفال الشرفية ،

والرحى…11111
*  22أيلول

…

الدفن بل دعاء  ،بل صلة  ،الوتى هم الذين يشون الن
و الدافع تعاني العطش
الن !..سنضطر للهرب ،
رجال البل الخضر
يدافعون  ،بالعصى ،
والبنادق  ،قلت العطش ف
كل شيء و اليش يبارك

ال11111وت…
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*

 23أيلول…111
لقد دعاني التفكي للصمت  !.ل أشعر وأنا أساعد الرجال

بوضع اللغام على الطرق  ،بأني طبيبة ازرع الوت  ..القنابل
كالزهار و لكنها بل رائحة !..
إنها لظات اليأس الخية  !..أنفاسها تتقطع ل يبق غي
الوت  ،علينا أن نقاتل
باسم الوت  ،اليش
يقتحم مثلث الشرفية !!..

ليس 111الليل 111الن 111ص1111امتا …Cإ1نها1

الس11111كرات الخية…111
*  24أيلول

…

هي زهرة اللم  ،فيوز تغن للجمعة الزينة  ،كلنا
مدفوني بالدم الذي تيبس من التاب !..
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العاصفة ل تلك غي الناشيد !..لنا كل الوعود  ،ولم
الرض ..
أصابعي مغروزة ف ال11دم  ،ص11ارت الاس11ورة بص11مات مش11وهه !..
لست مستعدة للقتل الن  ،سألن الرفيق "عماد ": ..
يكنك أن توفري الرصاصات الخية ..
قالت زينب  :..هل ستعودين إل العراق ..؟
ف الليل سرى المس العالي  ،الرصاص ل يقطع البال
الصوتية !!..نن مدفن بل حدود !..ل نشرب ماءً !!..لاذا
نعيش بعد الن ؟ الكف“ان
تتصافحان  ،رأيت من قبل
صناديق الدقيق  ،والنجمة
المريكية  ،هدية من

الش1111عب المريكي!!… 11111

*  24أيلول… 111
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إننا راحلون من سيناء  ،من كل الرض !..هل تصافح أيدينا
أيديهم الصطناعية  ،إنن لشم رائحة الدم والزيتون ..
قالت الرفيقة منى : ..هل تعرفي لبنان جيدا.. C؟
سأبصق على الرض  .لقد بصقت على البندقية  ،بصقت على
الوتى الغبياء  ،فلسطي تكتبها الشعارات  ،الن وغدا .. CوغداC
الد للرجعية الثورية !..
***

*

فدوى تتذكر …
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لاذا كانت القواني
مغاليق وأغلل معدنية،..
لقد قرأت

و حشوت

ذهن سنوات قلقه بانتظار
س1111اعة اللص… 11111

 قال ) توينب ( : ..أنتم أفشل قضاء لعدل قضية!!..قلت ..أنت تسأل اللفي ف ) أولد بيلي ( .نن القضاة
والتهمي!!..
قالت أمي  ..إننا لجئون يا ابنت و بيتنا ف الضفةالغربية!!..
فلم ل تقعدين مثلي ..إن وكالة الغوث دسة العطاء!..
) أمي من طراز المهات الرجعيات الؤمنات بالقسمة والنصيب ،
يكفي أنها وجدت غطاءً يأويها ( !..
أل تفكرين يا أمي وبيت1نا ؟؟ إنه بيتنا!!..

 -ما الفرق يا ابنت  ..غرباء هناك  ،وغرباء هنا!..
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أمي ل تعرف الرض والفرق إننا هنا ل ندفع أتعاب الرض ،
مؤجرون!! فالرض ل
والوطن للجميع  ..لو
كانت أمي حية الن لقبّلتها

من 111ج1بينها …

أربع سنوات وأنا أقرأ ،
تعلمت لغة الرافعات ،
انهم مقتضون

وعليّ

أن 11أدف111ع أ1نا 1ثن 111الرض… 1111
لقد ولدت أيام مذبة أيلول  ،الؤجر الذي استأجرنا منه البيت

هو الن صاحب الزرعة !..
لقد فك“رت بالعودة إل النوارس وشط العرب  ،قررت كل ذلك
وأنا ف الشرفية !!..
وحزمت كتب و شهادتي

…
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ولكن!… 1111
***

.

من خالد إلى المجدلية …

كنا نسكب الدم الذي تبعنا به إل الرض  ،لقد اصطبغت
الرض بمرة الزهور
الرية  !!..الذين
شعرت بهم يقولون انك
الدلية  !..هم الذين
كانوا يتبعون للجرحى

بالدم … 111م11ا زلت11

أتس11111اءل… ل1111اذا ظ111لت ليلى11
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خالد بل وطن  ،لاذا أغلقت أرضنا البواب !!..نعد بيان
من هذه الرض  )،نن نستنكر خطف الطائرات ( !!..
و قالت "فتح " إننا غي مسؤولي عن العملية الجرامية
وقال الرأي العام  !..بلسان من ينطقون ..؟؟
مطاراتنا العربية لن
تسمح بنزول

الاط111111في…!!
فليبحثوا عن مطارات أخرى !!..
نن نتبّأ يا فدوى من الدلية ؟ فلمن كنت تقاتلي ..؟؟

** .

من شمس إلى المجدلية …
) الرسالة التي وصلت بعد أربعة عشر عاما( E

يكننا أن نيا سوية!!..
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كلنا بل وطن  ،أنت تيدين الرمي بالبندقية
وأصابعي تيد العزف
على الربابة
والرجال حي
يسكرون يطلقون
الرصاص  ،الفرح
والزن ،يعرفان طعم
البندق111ية…

ف الليل رأينا أنفسنا مهاجرين من جديد!!..
كوّرنا اليام والعجلت  ،أنا غي آسفة على الرحيل
 ،فالهاجرون من النون أول بالياة  ،ميم جديد
فلنسمه الشرفية  !!..وأنا ل أعرفك ..
أنت تتافعي عن  ،ولكننا بعيدون عن مؤتر
القاهرة  )،الغجر يثلون الرأي العام ( ..سأهمس ف
أذنك  ،إنن أقرأ الطالع ..
76

***

.

منــ أسمـــهان إلىــ فدوىــ …

لقد طارت النوارس كلها  ،صار لشط العرب جسر من
أجساد الرجال  ،أستذكر كيف صار العبور إل الانب
الشرقي معجزة  ،هم ل يعرفون أبدا Cكيف عشنا  ،إنن
أرثي للطالبات !..
77

القذائف هي سيمفونية الب نن مشغولون كيف نضع
أكياس الرمل  ،على النوافذ أما البنادق فل  ،يكفي أن
تكون ثيابنا عسكرية !.
أقول لك  ..من أجل من نارب الن ؟
***
.

من منى إلى المجدلية ...

إنن أنا الدلية الن..؟
حي ذهبت إل النادق كانت يوميات الشرفية تتوين
كما لو أنن ل أقرأها أبدا ، Cصديقك الدكتور مجوب
 ،كان يعرف أنه قد كتبها لي أنا  ،ههنا أسع نداءات
الاضي يعبس
بالصوات  ،وتصي
صيحات الرحى و
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دمدمات القنابل أصوات
ال1111111اضي …

أتذكرين الطر و هو يغسل زجاج النادي .؟ كيف كنا
نفلسف الياة والطر  ،وأغاني الصباح ..؟
أسهان تبكي النوارس الت ل تعد تطي  ،حتى خالد
صارت عنده القنابل رسائله ل ترسل  ،انك لن تستغربي أبداC
لن الشيب بدا يطف شعر الطفال  ،كيف تفكرين الن ؟
**
*

منى تروي رحلة خالد …

دهمه إحساس بالروب  ،ل يايز الصوات الفية الت
وصلت من الخرين  ،ولكن عينيه كانتا تهربان من سطور جريدة
 -النهار  -لقد سع بعض الساء  ،والبعض الخر هرب منها

..
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انعطف ف رحلة اللشيء !..
كأن قطعا زجاجية حادة تقطع قلبه ..
لن تكون هي موجودة هناك  ،ل أبدا .؟؟
اذكر فدوى الت ظلت ف غرفة المتعة  !..ل ينس أنها
قالت ) ..سأنتظرك عند غرفة المتعة (
الصوت يكذب ف رأسه  ،ل تقل فدوى تلك الكلمات  ،انه وحده
الذي يتخيل  !..أخافته قائمة " النهار "  .والصحف
اللبنانية ميّاله لتلويث
الصفحات بالقصص
الرافية !..يقول ذلك
لنفسه  ،شاغل ذهنه
بالظلم الذي كان يسجد

وراء 111النواف1111ذ الرط1111بة …

 سأعود بك  ،إل الاضي وضحكت فدوى .. -ل نعد أطفال !..
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 -قلت ل نعد طلبة نمل الكتب والدفاتر!!..

و 1قال 111خالد 11بارتع111اب …:
نن الذين نبن الاضي !..
صفرت ..
 ،إنها تصفر عندما ل
تصدق !..كيف لا أن
تصدق الكلمات  ،وبينها
وبي الاضي عشر سنوات
بل 1قوة،…111

عندما أغمض عين أجد نفسي ف الاضي  ،نفس القاعد الشبية
والقاعات  ،الصوات ل تذهب أبدا  ،مازلنا نبتسم للشط ،
ونضحك !..
و تصفر فدوى ..إن عالك هذا يبعدك عن الكون!..
سيظل الخرون يشون

وأنت 11مدفون 11111ف 1111ال1111111اضي…
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يدخن سيجارة كل ثانية !..عب ساعة  ،كان قد أفرغ علبته
من الم وسيمي آخر
عقب عندما يرى فدوى ،
دائما Cنضع الاضي على
الرفوف عندما نبدأ ف
رح11لة جديدة…1111

غاص ف التأمل  ،وفدوى ل تبحث عن اللوان الت تبحث عنها
النساء  ،زهرة برية !!..

هي 111زه1111رة برية…1
 ل ل تصبغي شفتيكّ 11أن11

تتفل الرأة بألوانها !!..
-

هل يعجبك النظر إل

القنعة ..لن ألبس قناعا

غ11ي وجهي…111
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يوم 111بهيكالف1111تيات…

تنفلت هاربة وتغوص بي الطالبات  !..أضاف اللون الزرق
لشعرها الفلسطين الفاحم  ..صحراء عذرية ..
أربع سنوات والدلية أثوابها زرقاء  ،وشعرها يبعث
بالرسائل

 ماذا قلت لفدوى….أس11111هان هي111
ال11111تحدثة…

 قلت  ..إنها ستكون جذابة  ،كالنساء!.. أل تشتي لك باروكه " ..ميشيل" عنده باروكات رجاليةمعاصرة
-

أنا  !!..يغوص خالد ف الوحل ..

الفنان يتعذّب مثل
العشب الذي تدوسه
أقدامنا كل صباح !..ف
المرات !..بي القاعات
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ل تستيح العشاب إل

حي 111ينزل  1ال11111طر….

تهرب فدوى وتعود !!..
ل يعجبن الرجال النشغلون كالنساء ف سوق الستهلكات..
وسوق النود !
ول تغضب عيونها البدوية !!..نسيت أن أذكر  ،فلها عيني
واسعتي كالصحراء  ،سوداوين كالغسق!..
يتذكر خالد العيون  ،تتخطر الضيفة بثوبها الشقوق حتى أعل11ى
الركب111111111111تي  ،يش111111111111ع م111111111111ن عينيه111111111111ا
الظلل11111111111111111تي ب11111111111111111الزرق الليل11111111111111111ي ،
ن1111111111111داء خف1111111111111ي  ،ت1111111111111ذك·ره ه1111111111111ذه
العي111111111111111111ون بص111111111111111111ابيح س111111111111111111احة

الش11111هداء…
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اهربي…1111؟  1يش111يح بع11ينيه
عن عيون الضيفة  .يهتز الضباب الذي يقبّ1ل النافذة الباردة ،
وحي يقتب وجهه منها  ،ييفه الظل  ،فدوى تنتظر
ينظر إل الساعة  ،تلتوي العقارب كأرجل الراقصات  ،وف الليل
يطفئون النوار داخل
الطائرة  ،يبحث عن عود
للثقاب  ،يتوقد اللهب
والراقصة تدور مكشوفة
الس11111اقي …

يغ1111111111111رق م1111111111111ن جدي1111111111111د ي1111111111111اول
ال111111111111111111رب م111111111111111111ن النه111111111111111111ار!!..
ت1111111111111111دعوه الص1111111111111111وات الغامض1111111111111111ة ،
وب111111111111111111ذر يغم111111111111111111ض عيني111111111111111111ه ،

يبح1111111111111ث ع11111111111111ن ص111111111111111فحة ج1111111111111انبيه…!
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تتجمد عيناه  ،ينصهر مصب الشمع  ،يتجمد  ..يرتعش  ،امرأة
مهولة تتضن حقيبتها اليدوية  !..ويفكر!!..
ربا ؟ كانت تبحث عن مشط عاجي لتصحح مسيه شعرها !..
الصابع مقطوعة هنا  ،وهناك حذاءان نسائيان بل سيور!!..
ينقشع ثوب مطرز بالدانتيل!!..
يهصره إحساس بالرب  ،يعتصر قلبه الوف !..ينسل
كالبرة  ،يسّ سخونته  ،من أين تأتي بهذه الغابة العذرية ؟
لفدوى أثواب فلسطينية !!..طويلة الكمام مطرزة باليوط
والعرائس .

 وانك لتبدين مثل عذراء بيت لم ؟-

نن نفظ للماضي أثواب نسائية ؟؟  ..أي الزياء

الشعبية تعجبك

 -رائعة أنت يا فدوى ..؟

 أنت معجب بالثوب !..يضحكان  ،يتسرب المس العالي !.
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ف الصالة الزجاجية تغمز الطالبات عيونهن اللونة  ..للنساء
لغة كلها عيون ..

 -هو ل يقدر على النسيان ؟؟

يدخل خالد أصقاعا جليدية !..
الطقس خارج الطائرة  ،خسة تت الصفر  ،يقيس حرارة
يديه  ،تغلي  ،يغلي الزيت  ،و يغلي الزيت  ،يود يرق
النهار  ،الصحف ل تأتي إل با هو شرير ..؟
يلعن ف يأس الصحيفة وقراء الصحف الستعارة !!..
يكره صحف اليطان التتبة ،الشعارات صحف صفراء ،
ينتزع من عينيه السطور ،
دوي الطائرة يبعث ف
نفسه شعورا بالكآبة  ،ل
يتعود نبة الزن هذه أبداC

…
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 ستنتظرني فدوى ،بيوت عند الساء
عروسة ترتدي ثوباC
فلسطينيا Cموشى بالفضة

…!

 أودّ لو أحضر عرسا فلسطينيا !..يقول لا أنه يبالعرس والراقصي!..
يغيب وجه فدوى ف ظلم النجوم الباردة  ،أنت تكبتي أطراف
العمورة  ،هل تعلمت الكتابة على ضوء النجوم ؟
تقول ضاحكة  ،بل تعلمت أن أكتب على ضوء البندقية ؟
*

خالد يستذكر اللقـاء …
صفحات مكتوبة على رق أسود !!..
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تصي النهايات مرسومة بقلم الفحم  ..حتى و الثلج يغطي
الطريق ف الدن التعبة
النائمة على ذراع امرأة
عاشقة ..يكن أن نرى
البتسامة  ،كبية كالبواب

ال111111فتوحة….

الطائرات تأخذني منشقة ف غي لغتها ..فقد جربت لغة
الطارات الليلية و أني الطائرات  ،ف هذه الليلة أغوص ف عيون
السافرين النكسرة على
النتظار  ،وف الرات
الول  ،كان أيلول بالنسبة
لي كهفا Cليوانات حجرية

س11111عت به 1و 1ه111و يش1111تعل…

كانت عربة السعاف مكللة بالثلج !!..
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ل أر الزجاج  ،فقد بصمته اللطخ الس11وداء الؤش1رة بال11دم  ،ال11دم
القرمزي الذي ل تصنعه معاجي الفناني
ولنن منصهر ف العربة الامة!..
كانت ألشرفية مسورة حتى النصف بتنورات نسائية ضيقة !.
قال السائق العمى ..أنت تقودنا إل السجد فل وقت للصلة
قلت  .. :إنها زائرة ليلية و فدوى ل تعرف النوم !!..
ل نر الطريق الزاحف إل البل  ،عمان تشعل نفسها ف عيد
السعاني والعذراء ل تمل الصليب  ،فدوى هي الت تمل
الصليب  ،إنن أكتسح درجة الغليان  ،يذيب الثلج صهريج
الاء  ،وما خلّ1ف1ته كل
الرائق الشتعلة ف
صحف الساء  ،والدن
الت هجرتها العصافي ،
وظل سنونوه عائدة كانت

تط 111بين 11و 1بي 11الوص11111ول…
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 هل نرب الري إل مستنقع الياد ؟قال الرجل الذي كان يضع شريطا Cلصقا Cعلى جبينه  ..أذكر
أنه كان يمل رقما هنديّ الرسوم !!..

 إننا مشدودون إل حيث ل نريد !..دعن أنزلوأرى ..؟

نزلنا باحثي عن الدلية  ،فقالت إمرأة من بي الركام  ،لق11د
فرت الغجرية إل جنوب لبنان  ،أتريد من يدل“1ك على الطريق .؟
رفضت آخذ الرأة !!..
لست إل ساحرة غجرية

….

تضيق جدران الطائرة تقتب  ،اضغط على الرض  ،أودّ أن
أثقب هذا الظهر الجي
الفضيّ اللون  ،ستمتدّ
قدماي فوق الرض ،
بعدها أنزع حذائي لطوّح
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به  ،فالرؤوس أحق
بالحذ111ية …

 دقائق وسنهبط مطار بيوت الدولي !.. -الرجاء ش11دّ

الحزم1111ة…!

مشدود أنا من البداية إل ظهر سكة صحراوية  !..تقلبت مع
السمكة  ،الطري11ق إل بيوت ك11الطريق إل الامع11ة  ،ل11اذا ك11ل
هذه الستحضارات  ...قلت للمضيفة الزرقاء العيني ..
 نن نتخذ التتيبات اللزمة  ،والعاهل سيصلالليلة ..؟
 -أنا أحذرك من النظر إل الرؤوس..؟

فدوى أنت تقطعي بي أرضا Cل تعرف لغة عربية!!..
ف النوب يكي الناس لغة فارسية!..
ما الديد بالمر..؟
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ل 1أمل111111111111111111ك اس11111111111111111111تذكارات أب1111111111111111دا…
انتظرها ؟  ،وفدوى تنتظرني عند غرفة المتع11ة حي11ث يتك11دس
ال11تاث عل11ى أص11ابع ش11عية  ،الط11ائرة تغ11وص العم11اق  ،أن11ا
ممّ11ل بالتمر الصنوع ف برمنغهام و النّ الذي تصنعه أزمر!!..
البل هو سيناء  ،وأنت الس11لوى  ،ك11ل ش11يء ف غرف11ة المتع11ة
وجريدة النهار ملتصقة بيطان الطائرة اليمينيون و اليس11اريون
ف مذبة الطار!..
ثل11ثة و 1ثلثون …111من111
الضحايا ..الغيمة تتاح الطائرة  .انه يدور حول الرفأ الظلم ،
بيوت بل أضواء  !..ما الغريب ف أن الرض تدور..؟؟

س11نمرّ عل11ى أورش11ليم  ،وستش11رق الش11مس ف ب11الي  ..النس11اء
يرقصن عاريات الصدور ..؟

**

93

شمس تروي بقية الرواية ...

و تنتهي رحلة السماوات الزرق عند الرض  ،ينزل
السافرون  ،الشهب والنيازك تنزل بل أجنحة  ،الدن الغريبة
تستقبل كل الهرجي ..
لن أتعجل الوصول إل غرفة المتعة..؟ سيخلو الطقس ..؟
وعندما أقبّ1ل فدوى سأرفع لفتة منوع دخول الفوضويي
والفلسطينيي والكلب غي
اللقحة  ،و سأمسح
بأصابعي لفتة

) م1111نوع الت1ق1بيل… ( 1111
 -قال خالد لنفسه مشجعا Cوهو يتحامل على ذراع السلم

الهتز !!..ل شهب و ل نيازك  ،بيوت تبعث على
النقباض  ،مدافع النود و الوجوه المرة السمينة!!..
تفتش عن القائب الليئة بالنشورات !..
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 كلنا نازلون  ،فلماذا يتعجل السافرون بالركض ..؟ إننأنا أحق منهم بالركض!!..
 ..يتأمل خالد
الضواء  ،رائحة الصنوبر
وملبس النساء العطرة ،
ف عيون بيوت ينسى

اللحظ1111ة الخية…111
تتطاير جريدة النهار  ،تنفتح صفحاتها مشرعة مزقة!..
تظل تهتز على كومة القائب التقة!..
وقفت أربع ثوان!..

كانت أطول من الطريق..
مسحت يداي  ،فلم أفكر
بالفراغ  ،يصي الوت هكذا
صفائح مزقة وأسرجة

و111أحذية نس111ائية ؟ … 1
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لقد تعبنا من البحث  ،و من غفا تت النقاض!!..
كانت الضيفة الرضية تعصر أسنانها البيضاء  ،و لكنها ل
تنس الكياج  ،اللوان والوت لوحة تتطلبها لئحة الطارات
العالية !..صمت عينيها
الناعستي الذابلتي
ترسان فراشا ليليا CدافئاC

ف 1111الوليدي 1111إن…11
تتم الوازات القادمة
من الوطن الكبي  ،إل
الوطن الكبي  ،دوائر و
مربعات ..تبحث الصابع

عن 111مابئ 1111البارو111د…
يسأله الرقيب  ..هل

تمل 111ش11يئا Cم1111نوعا…C؟

96

يهزّ رأسه  ..ل شئ .".كوكايي  ..خردل  ..إفيون " !..
ييب الرقيب  !!..كنت أسألك عن السلحة ..؟
يغرق خالد  ،تصي المنوعات كلبا هجينة ومتاريس!..
وجوازات  ،وأحياء قادمون من الوطن الخضر!..
النائم من اليط إل الليج  ..إيران تسمّيه الليج الفارسي ،
و نسمّيه فارس بن
حدان  ،الصطلحات غي
مهمة أبدا !.. Cالرائط
هي 111ال1111وازات ال111111زورة …
يغلي  .تنخفض البودة  ،ويؤشر الباروميت سقوطا لا تت
الصفر  ،ل يهم  ،العواصف ف صعود و نزول  ،بيوت الساعة
قد وصلت رطوبتها إل
الامسة والمسي ..أين
فدوى الن  ..؟ يتقدم
خطوتي  ،الشراك تتاطنا
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إحاطة السوار بالعصم ،
ح1111امات بل 1أج11نحة !,,
وف البصرة ل تعد النوارس تطي أبدا . Cما الذي يعلكم
مشغولون بالحياء..؟؟
الحياء يؤخرون مسية
الدفن…1111؟ 1
ستهبط طائرات أخرى  ،والبحث عن فدوى كالبحث عن إبرة ف
سلة من التب !!..
غي مسجلة هي ف دفاتر النفوس .!..
مواليد برج الوت هم السعداء هذا السبوع !!..
يتوقف و يدور حول نفسه ثلثائة و خس11ة و س11تي درج11ة ،
تصي الزاوية الدائرية سرّة العال  ،جئت أنا م11ن س11رة الع11ال ؟
أحل الدمقس والربطة والشاش والفورمالي !..
مادموزيل ؟ إنن أضيع ف بثي عن سوق البورصةفدوى قالت إنها تنتظرني ف غرفة المتعة ..؟
تصفر الدموزيل العاجية !..
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غري11ب أن يبح11ث الق11ادمون م11ن بلد ال11ذهب الس11ود ع11ن س11وق
السلب و الستهلكات ..؟

**
.

منــ خــالد إلىــ أسمـــهان …

كنت مندفعا إل الدلية  ،..للطائرة أرجل زجاجية و
لكنها كانت تطي  ،ضمخ1تن رائحة النساء .
أغرقتن  !!..كانت عيناي تتطلعان إل فدوى !..بعد
دقائق سنمضي سوية ف أحشاء بيوت  .و بيوت حبلى ف
شهرها الثامن  ،والاكم الشرعية مفتوحة للغرباء ،
دهمن البد !!.
قلب يتوقف عن

الفقان !… 111111الراكبون1111
يتفرجون على الصحف  ،تعرفي ما قالته منى لي يوما!!.. C
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كيف تقوى أن تعيش بل صحف ول إذاعات ..؟ من أين
تكوّن لك صورة عن العال ؟؟
قلت إنها فدوى  ،للعال ف صدرها دوي ماكنات البق تصي
عيناها أسيل1تي  ،تعرف أننا نوض ف الوحل !..عندما
تن1تفح أهدابها الفاحة وتضحك غمازتاها  ،أسع خطاباC
تارييا حف“ت به منصة حافلة بالعلم  !!..تصافحن
برارة  ،ونلس على القاعد الشبية  ،تكون الامعة
العربية قد عقدت اجتماعا حضره اللوك و الرؤساء  ..لقد
نزلت عاريا Cإل العال  ،أنت تعرفي ما تلفظه العارض كل
يوم  ،وما يكتب عنها
النقاد  !..ليس الهم أن
نقرأ النظريات  ،كيف

نرسم 1111اللو111حة …
ف الطائرة يستذكر النسان شريط الذكريات  ،أنا
مندفع إليها  ..نسيت أننا ف أيلول  ،الب ل يعرف
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غي الواسم والعصور  ،داهمن الليل الذي أخشى
عيونه السوداء  ،لقد سعت عن انفجار بيوت !!..
الوليمة ف صالة المتعة  ،واللقاء هناك !!..
كانت فدوى تنتظرني  !!..تبقى ف صالة
المتعة !.
ف رسالتها الخية قالت لي  ..لقد طويت شهادة القانون
فالكتبة الوطنية أحق بها من  !..لقد اشتغلت الن فل
تغضب من  ،صرت رقيبة على صالة المتعة  ،يسعدني
استقبال الوجوه الغريبة يوميا لن يسألن أحد من العابرين
عن إسي  ،ول
شهادتي !..هكذا
وجدت نفسي مسمارا Cف
نعش الروتي  ..دفنت

كل 11شئ!… 1111
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) سأنتظرك..أنت  ،هي لظة حالة  ،لكون بي الستقبلي
و تكون أنت بي القادمي ( طويت رسالتها ..ليس هناك
اختيار أبدا Cللنسان !..
كلما زدنا هروبا Cمن عذابات الكون  ،فإننا ف النهاية
مرغمون على الستماع  ،كذبت عين ف البدء  ،هربت إل
النوافذ الغشاة بالضباب  .ولا حاولت أن الطللة على الرض
 ،كان رسي هو الذي يقبلن  ،يدق ف شعري  ،رأيت
وجنت غائرتي والسنوات تصد من شعري خبزا
الشيخوخة !!..أنا شبح مقنع بل لون  ،عدت متخبطا Cف
الوحل ،
و سألت نفسي مكذبا ، Cوماذا لو كانت فدوى واحدة من
الضحايا ..؟
النفجار ت ف العشرين
من أيلول  ،وموعدنا ف
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العشرين  !!..هل يكون

أيلول 111أس1111ود دائم111ا… C
قلت أنن حاولت الرب !..عصفرت الحزان وسيول

الموم هزّني وجهها ف الظلم !!..
لو افتقدتن يوما  ،هل
ستثي لي كما يرثي
الخرون الحياء أو
ستصمت  ،بل كلمات ،
مرد امرأة كانت  ،ثم

ط11111واها النس1111يان…!!

ماذا تفكرين هكذا يا
فدوى ..؟ انك تطمي
دائما Cالعش الصغي ،
أريدك أن تظلي  ،أنت
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شئ 1111ل 1اعرف 111م11ا أق111وله …
أنت تهرب من !..
لن اهرب يا فدوى ..؟ للموت عنوانل شكل له
كانت فدوى تغوص دائما Cف عالي  ،تعلن أبدا، C
أتيل الكون مقبة مليئة بالصلبان ..
الطائرة تئن مولولة  !.أنا بعيد ،عن وجوه الخرين
سألت الراكب فلم ييب  ،كان غارقا Cف النوم ،
الحياء ينسون انهم سينامون طويل .. Cولكنه نائم
النون يغمرني ..
فدوى ماتت ؟ ..
أتأمل ثوب العرس هي مدفونة ف غرفة المتعة ،
مفقودة ف الطام ..
الرعب ف داخلي والحزان والكوابيس  ،وددت لو
أرسم الغيمات الدلمة  ،نسيت وجه فدوى  ،ما عدت
أذكر عيناها صوتها أصابن بالشلل  !!..لصق ف
104

القعد  ،و تعود بي الطائرة من حيث جئت  !..فقد
جربت الب ف الأساة  ،حطت العجلت  ،اهتزت
روحي  ،صرت أسع
اصطفاق الكؤوس
ببعضها  ،صرت
جسدا Cبل تكوين ،

غ11ي م1111وجود أبد 1ا… C
وتدافع النازلون  !!.كنت اتبع نفسي بل إرادة ،
مسلوبا Cبل لون  ،أتطلع زائغ النظرات إل وجوه
الخرين  ،كل الوظفات يرتدين الثياب الزرقاء ،

غامت ف روحي
الرغبة ف الرب ،
كنت مدفوعا للمرور ،
ل طريق للحياة و

للم111وت …

105

عن الضجيج ،
درجة الرارة هبطت
إل العشرين تت

الص1111فر … ) ثلث 1

ف111تيات ( … فدوى1111
نفسها  ،تزق القناع سريعا  ،أكوام الحذية والزجاج
 ،والرعب  ..الياة تدوس على الطام  !..يضحكن
 ،صار الوت ف جانب قطب !..غابت فدوى !..

ترددت أنفاسي
اللهثة دفعت
بالرجال و النساء أن
يتقدموا  ،كنت راحل
إل اللف  ،ل أريد
الوص11111ول…!

شط11111حت

الوجوه الساقية تتصل  ،توقف الريان  ،العيون
106

تنظر إليّ  !!..ل
تبق غي امرأة ثرثارة
يتخبط صوتها  ،صار

كالس11111لك الش1111ائكة …

سأسأل عن فدوى !!..سأكون شجاعا!!.. C
لقد أخطأت أنا ف
التأريخ  ،فقد تعودت
أن أؤخر الزمن  ،ألغي
التواريخ يبدو النهار

بل 1رح11لة  ..أبد 1ا…C
أين فدوى ..؟؟ سأقول ذلك بقوة ..رقة  ،سيضحكن ..

ستعود بعد قليل !..
عصفن شعور
بالرتياح  ،بدأ قلب
يضرب بوحشية ،
107

تتمت شفتاي  ،ما
الكلمات  ،لغة عبية..

ل 1أعرف!…111

والرأة الوحشية تثرثر ،صوتها كالعواء  ،تنبح
مأخوذة  ،بنفسها !..والفتيات لهيات بالتأمل  ،أنا
والثرثارة  ،بقية
العال !..أصابعي
يغطيها الصقيع ،
وددت أن تبقى
الثرثارة أن تتحجر!..
أختفي وراء شعرها
ال1111111ستعار…!

 أسأل عن الدلية ..؟تغوص النظرات يكسّ1رها شعور الفاجأة والرعب
والجل ،
108

دثرني الرعب..اليأس  ،الشلل يطم ف النسان
المل !..الفتيات الثلث أصبحن ثلثائة !..صار
الشعر الستعار عشاC
للقالق !..تطلعت
الرايا كلها إل وجهي
 ،هي لظة متعلقة

بال11111وت والياة… 1111

 باردون !..الومياءات تتكلم مرة ..واحدة الصابيح جرادل
منسكبة

أوه .. 111ل …ل 1شئ!.. 1111

العيون ترقن  ،ل
تع1تق1دين ملوقاC
أبدا .. Cل أريد ساع

الياة 111أو 1ال11111وت…!
109

ل أريد فدوى ميتة ول
حية !..هي ،
موجودة  ..ل موجودة

…

**

أسمهان

يبيع العال عند البوابات السطورية الدمى والطوابع
ورسائل الب  ،نقرأ ف كتاب الب قصة لعاشقي!!..

110

وف رسالة أخرى تروي غجرية مهولة  ،قصة الوطن الذي
تبيعه الكتبات !..
تعلمت أن أقرأ لشجار الكرز الوحشية !..شيئا Cم11ن الاض11ي ،
وعندي اليوم حزمة من تذكارات  .لن سأبعث بقية الكاية ..
*

خالد …
تصي التماثيل ثعابي ومرايا  ،فكل الصخور تصلح مادة للنحت

وعلى جبل "عيبال"  ،نشتي الدعية والبخور وبعض الصور
العتيقة ..
" هنري مور " ..يروي الوجوه النحوتة بالصابع!!..
منذ متى ونن نتسلق البل العاري..؟
كل أرصفة مدينت صارت تاثيل من الرمل و متاريس  ،وجوهاC
بل تكوين !!..فمن يفتح العرض الثاني ؟
شمســــ …

111

يقول الرواة أنها حكاية عجيبة !..لعاشقة من الطريق
وأمي صغي يأتي من النجوم !!..الب ل يعرف اللغات
والديان ..

والطبقات

عن111111111111111111دي..رواي111111111111111111ة تكيه111111111111111111ا

الدين111111111111111111111ة… ! عن1111111111111111111دما يص111111111111111111ي
الطفال كبارا ينسى الطف11ال !!..م11ن أي11ن ج11اءوا بالعف11اريت
والنيات ..؟
وف الدن الكبية تبحث
العاشقات عن الطالع !..
النجوم ما خلقت بل قضية

…!!

 قبل أن تتعلمي القانونتعلمي كيف تعزفي عليه

…

*

منى

112

هي حكاية المي الصغي
 ،حكاية البناء
الشرعيون  ،حكاية كل
المهات الراكضات وراء

ال111ب …

ل111111111111111111اذا يتوق111111111111111111ف ال111111111111111111ب ف
ال1111111111111111رب ؟ وتص1111111111111111ي المه1111111111111111ات

بابلي111111111111111111111111111ات…!!

س111111111111111111111111111بايا
المي الصغي يبيع الواري !!..
النبياء ل ينزلون الن ،
قالت كل الكتب
السماوية !! و ف رسالة
الطوفان  ،كان اللود من
ص1111فات اللة… 11

113

لاذا يرفعون الصنام عند
السوار الغلقة ؟ ليصبح

المراء 1111آلة 1وأنبياء!… 111

**

*

فدوىــ …

المثلون ل يبدلون
القنعة  ،العال يبيعها

على 111ال1111111قاس …

114

أردت تفصيل ثوب للصخرة ..مفاتيح السجون مصنوعة من
الذهب  ،الصمت كالذهب  ..يبيع الصاغة قرون الثيان السوداء
تيجان اللوك!!..
س1111111111111111111111111أطرق الب1111111111111111111111111اب مرتي ،

يت1111111111111111111وال الط11111111111111111111رق بل 1رك11111111111111111ائز…!!
سنبن أهراما Cمن سن الفيل!!..
هل يصلكم صوتي عب
القمار الصناعية ؟؟
الرض تنادي كوكب
الزهرة  ،وأبي يقرأ الدب

الص1111غي ….

شهرزاد تروي لكم الكاية .!!..
**

115

شمس اسمها الوطن

أنت تلمسي النور بأناملك الشبيهة بالشموع!..
هذه الغدائر الشرقة كالعشب ف حزيران  ،حزمات مظفورة بل
ترتيب  ،القمح ف بلدي كان كعيون الشمس  ،أما الن فنحن
نمله على السفائن الاخرة عب اليطات  ،السماوات
اللزوردية ليس لا شبيه كعيون النساء  ،هل رأيت شجرة
البمب الفضضة الزهار؟ يصي البمب ذهبيا مثل شعر
الطفال !!..الظل حاشد بالكلمات ..
أسهان تقول شعرا عن الطفال الباكي ليلة عيد اليلد ؟؟
وعن منى الغائرة ف سحاب الرمال القادمة من الفوف!!..

116

خال1111111111111د يع1111111111111ب الت1111111111111واء الوه1111111111111اد
البيض1111اء كالريم… 1111

و أنت يا شس  ،ل
يتعبك الت1فرج ؟ كيف
تلي شعرك الظفور ،
الرجال يدفعون  ،أنت
تلي شلل ظللته الغيوم

…

نن ولعون بالنساء
الطويلت الشعر ،والنساء
ف البصرة قصصن
شعرهن !!..الرب ل

تعرف 111الظ11111فائر …

117

يا أمي..؟ نن باجة إل الدفن بي شعور النس11اء الرس11لت ،
شس هذه الراهبة الطويلة الشعر  ،خاطئة أخرى  ،فمن يع11رف
هويتها!..
تباع النساء سبايا ف ممل السلطان !!.الرب تشتي طويلت
الشعر بالبنادق  !!..كم
بندقية يصي ثن
شس..؟؟ عندما تصبح

ش11111سا س1111اء ك1لها 1الوط11111ن …
أعيدي ظفائرك..؟

فالشعراء قادمون من

جنوب 111لبنان… 111

**

118

.

من أسمهان إلى منى …

و خطتن رسالتك با ل أريد أن أقرأه  ،هي ثلج
صناعي  ،أي ثلج هذا الذي تقولي عنه ..ثلج الصيف
ييني أن ينتهي النسان كموجة حبيسة على الشاطئ ،
هذا خالد غي اللتزمي ف هذه الرض كقشرة الفلي
سرعان ما يزيون اللحاء فيتجددون !..كيف للفنان أن
يتخلى عن الدلية ،ل يريدها حية ول ميته !..أهو القلق
الوجودي الذي يعصف بكل الواهمي بالياة  ،الاء يتجدد
أبدا.. C
يسخر من نفسه يا منى  ،هو يذوب ف الفراغ اليول
للطبيعة

119

هل تتفرجون عليه ..أنت تتفرجي يا منى..؟ و قلوب
الطباء ليست قلوبنا ،هل تول النسان إل رقم تمله
النقالت ..؟
عليك أن تبحثي ف نفسك فلعلك تدين الرفأ  ،أما أن
تذف بل شراع  ،أنت لن تصلي أبدا Cبغي ملحي
**
من شس إل منى
كان يبحث عن شس مشرقة ..يرى ف ساوات الوطن
آلة و شياطي  ،والشياطي نن يا صديقت !..نن ل
نستطيع أن نبقع الشمس بالشعارات تعالي وستين وجد
اللشئ عندي وعندك ..؟؟
الدلية دائما Cتسأل ف الظلم  ،أين يذهب الوتى ،ول
يعودون..؟ ترين ف كل

120

يوم أكداس الخلوقات ،
تبحثي ف أجسادهم عن
الروح و تنسي لكل
منهم قلب ل يمله اثنان
من 111ال1111111خلوقات…

خالد يفرغ ف الليل كل التذكارات  ،لو تملي إليه الزيت
و الصباغ  ،فالوتى قد يعودون للحياة..؟!
**
من خالد إلى أسمهان

ووجدت أخيا شسا اسها الوطن  ،غجرية جديدة ل
تمل لا هوية ف الرض !..واسا Cمستعارا Cبل ماض ،
يكفي أن يمل النسان اسم كالشمس..
121

أنت تنهزمي من نفسك حي تسألي عن الرية!!..
الرية هي الحيم ؟ قالت فدوى  -:تي كانت تطي ،
حتى وجوهنا الت
حفرتها اليام بل معنى ،
باقية نتأملها نن ،
ويتأملها الخرون ،
كادرات معلقة على

س11111قوف وط1111ن…

الب هو اللتزام  ،ل
الطقس الصناعي الذي
ينقنا بالكلمات ،أبدأ
الن رحلة ف الروح ،
وعند شس أجد الب

وال111رية…!!

122

ف أرضنا ييا مليار..عشرة مليارات ملوقات بالواس ،
ل شئ يفرقها عن
الضواري غي العيون ،
كم مليارا Cييا ف عقل
العال..؟ وكم
يوتون..؟ ولكنهم

يبعثون 1111إل 1111الياة…111

ل أريد للمجدلية الوت ،
ل أريد لا الياة  ،اللم
يكب والكوابيس  ،الب
ف قفص صغي !..أل
نمل الكناري وطيور

ال111ب…!

إننا نراها حية وهي ميتة !..من الزن أن نبس
الرية بي الصفحات  ،ونوهم أنفسنا بالياة
123

***

من شمس إلى اسمهان

إنه يعاني الوت من الياة
 ،ل يغريك أن يكتب عن

الكناري ، 1111و 1ال1111دلية… ق11د

تساوى العدم والوجود  ،أنا
من أرضعه كل الشمس..

124

صرت شسا Cصيفية. !!..

وق111د يتوهم 1111أنن 11أبد11ية …

***

*

صـــفحة منــ يومياتــ خــالد …

فدوى 1111قرنف1111لة أنيق11ة…!
ماتت بأصابعها !..ل اجرب خنق الزهار بأصابعي..؟
جرّبت أن توت من الصمت  ،الصمت والعدم لوحة بل
حياة !!..لن أرسم بعد الن زهرة قرنفل!!..
125

ما الذي ينعن من
العبث بنفسي..؟ لوائح
حقوق النسان  ،ل

ال111111دائح الش1111عرية…ل …
البطال يعيشون ف

الذاكرة ، 1111كذب 11ف 1111كذب!!…11
نن مدوعون
بالقيقة !..أبث عن
شس بل وطن..؟ الشمس

تعرف 111كل 11الوط111111ان …
هي وادعة كالوردة  ،وطويلة الشعر  ،كان شعرها طويل
كالهول  ،كالستقبل الذي قرأنا عنه الوصايا ..سأطوح نفسي

ف شعرها  ،المرأة مرآة
بل إطار !..مرسومة بعناية
الشمس !..كلما تددت
126

الحضان صار الوطن

س11111اوات جديدة… 1111

ش11111س…! م111دلية بل1

ماض..؟ غي مقبول أن تكون الشمس بل ماضيات ..؟
قالت شس!!..
لن أهبك الصوت القادم من قلب.؟؟ أرأيت امرأة بل قلب!!..
الطباء بل قلوب !!..منى  ..ملوقة بل مشاعر!..
تضحك شس كطفلة صغية  ،الشخاص عندك بل قلوب ،
تاثيل من الرمل والطي ) !..أهكذا تنظر إل الخرين..؟(
غجرية هي الفتاة الت ل
تعرف الاضي  ،شس
ألفت كل الحضان
الطفال الدللون تملهم
الذرع  ،والفرق أن لشمس

ش1111عرا Cكأردية 111ال111111لوك…!
127

الكون بل قلب !!..كل الخلوقات الت توت وتيا عندي
بل أشكال وأنا قادم إل
رحلة أبدية  ،سأتدثر
بالاضي  ،شس تعطي
ضوءها للغائصي ف
الليل!!…111

ليس جنونا رؤية الوطن  ،كل الوطن عيون شس!!..
الواهمون بالتقاليد والقرارات هم الشد شقاء ف هذه الرض..
إنن ل أسأل شس عن اسها !!..انه العطش البدي هي
زهرة بل تشذيب  ،سعادتي غي موضوعة ف زهرية من
الكرستال..
أنت تضيّع نفسك بل
حزن..؟ تقول منى وهي
تيط لي جرحا بل

م111در…! " الديتول "1111يكفي1111
128

لتطهي العفن !!..نسيت منى أن البخور يطرد الرواح ،
الرواح الشريرة  ،والصالة
أنت تتحدثي بلغة استعمارية نصفها من التايز والنصف الخر
من سيناء!!..
هل جربت أن تملي صليبا غي مدهون..؟؟ عذراء حاصبيا
ل تن1111111111111111111ام إل عل1111111111111111111ى بري1111111111111111111ق
القناب111111111111111111111111111ل..؟ إنن أن111111111111111111111111111ا "
بارب1111111111111111111111111111اس " ..الوس1111111111111111111111111111يقى
تع11111111111111111ول بل مش11111111111111111دات  ،يكف11111111111111111ي

أن 11الريح 111تفظ 1111اللان…1111
أين تعلمت هذه
الرموز..؟ تبكي منى!..
أنا ضعيف أمام دموع
النساء !!..الطبيبات

يزرعن 1111الق1111لوب…! جربي111
129

أن تزرعي لي قلبا بل
شرايي  ،يكفي قطعة من
البلستيك !!..سأفصّل
منها حذاء أزحف فيه عند
مض1111ارب الغ1111جرية…

شس تنتظرني كل الليل !!..وف النهار تنام راقصات
العبد تعلمت حياكة القفال والسامي و زناني النساء!..
سأبيعها ف السواق !..كل بلد ألف ليلة وليلة  ،متكأ
السلطان!..
الفوانيس المراء تنتظر مفارش النساء !..سأطفئ الضوء
الن فشمس عارية الساقي !..
***

130

*

فدوى
تروي عن الغجرية

…
بعد أربع سنوات من الذبح

ستتعلمي الرقص على
دقات الرق !..تلوّي قليل
فالرجال يشتهون السيقان
الشبيهة بقطع الب!!..
الثوب يبقى طويل عند
131

!

ّي

ردفيك على نغمات الرق  ،المواج جيلة  ،لك أرداف
كالمواج  .. !..تدورين حول الشمس  ،حاذري بيع الب
مكشوفا للمشتين..؟؟
تب ..تب !..هزّي الوجه !!..سيكبون زورقا بل شراع
تو..تو..تو..الساقان إل
المام !..دورة حتى

الشمس…111111

الب…111الب !!..111نن111

نبيعه بالدولر والدينار واللية الاقانية!..
ل تنزلي الستائر إل بعد الفصل الخي!..
انتهى الدرس الول يا شس!!..
تبكي شس !!..الطفلة
الصغية كشمعة الكافور ،

132

وه1111زأس

تتعلم الرقص  ،والناس ل

يش11111بعون من 111الب!…111
تتقاذفها حبال اليام  ..اليام مصنوعة من شعر الاعز!!.
اليان يدقون الدفوف والرجال يشتهون النساء  ،الشهوات

تتدم وشس تدور ..
الد للجب الذي يركع عنده الرجال!!..
يعلمونها العري..والضحك  ،وبعض الزّات الصغية !! ،
يقول عرّابها الروحي..الغابة متوحشة هنا يا صغيتي نن
نستقبل هنا كل اليوانات ..!..جائعة هذه اليوانات !..
تعلمي بيع الب
الطازج  ،انهم سيدفعون
حساب البنادق الت
سعتها الدلية توت

ط111ربا ف 1111الب… 111
ل تاف أبدا ، Cهؤلء الرجال  ،فالشرف من صفات اليوان!..
133

هي ل تتذكر إل شبح الطريق  ،الشناشيل ف الذاكرة  ،ل تنس
السطح الذي فرمه الشب الحر العتق بالغبار  ،الرواق طويل
بارد ف الصيف  ،مظلم ف النهار  ،كل البواب تمل مغاليق
ثقيلة مصنوعة من النحاس  ،وبعضها من الديد الصدئ ..
تذكر الطفال ..!..كانوا يلعبون ف الزقاق !..البيت رواق
و غرف شرقية  ،وهناك لعبة خشبية مصبوغة الدود  ،وف
البيوت الشرقية يجبون
السماء ف الصيف  ،الشمع
الزرق  ،تذك“رها رائحته
بعربات الربل الت تقودها
الياد  ،هو من يذكرها
بالس11111ماء…

أين هي مدينتك
الضائعة..؟؟  ،الشوارع

134

لا أساء الفاتي ل

الش11111هداء …

حكاية قدية عندما كانوا يرقمون البيوت .!..السامي ظلت
شاهدة على التموين ..؟
عشر سنوات  .!..عال شس يغرق الظلم  ،تقول شس - :
كانت لمي مسبحة
سوداء  ،وأمي تكنس
الطابوق الصفر..!!..

و

على العتبة الباردة كنت

أجلس 1111لف111كر باللع111ب …
لن أقبّ1ل عتبة خضراء  ،إن عت1بت1نا كبية عندما نفتح
البابي! .نلس ونكي شيئا Cمن الكايات !.الطفال يبون

العفاريت

والغيلن  ،يلمون بات سليمان ..!!.
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عندما ت1فركي الشذرة الزرقاء  ..يرج عفريت من الدخان  ،ل
يؤثر فيه الرصاص .!..سيقول لكم أيها الصغار ..لبيك لبيك
أنا عبدك بي يديك..؟
هل يقدر أن يأتي بعرش بلقيس قبل أن تردّ الطرف ؟
يقدر !!..
و يقدر العفريت  ..يا أمي

… على..111؟  1نس111يت !!.
تذكرت أن يفتح باب القدس للمصلي..؟
يقدر !..
ويقدر عفريت سليمان أن يكل“م عذراء الزيتون ؟
إنكم تبالغون بالطلبات أيها الصغار الشرار
بقيت حكاية صغية...؟ هل يقدر أن يرمي اليهود ف البحر ؟

يق111در  ..يق11در …

و يقيم دولة الوحدة العربية ..؟
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تثرثرون  ..تثرثرون !..القائب يملها السلطان !!..و
نائب السلطان والقاضي  ،وصاحب ديوان الظال..!..
انتظروا يا أبنائي  ،الدولر أساس اللك ..والصب مفتاح
الفرج ..
تذكر شس أن عمرها صار ثلثي عاما ، Cل تذكر يوم
العرس! ..فالطفال كما قلت ينسون !! الرجال وخات سليمان
 ،هم الذين يتذكرون
أيها العفريت .!..أريد أمي..؟ بيتنا مغطى بالشناشيل وأبي
عنده بندقية ف الرف الثالث على اليسار ..!!.هناك
أذكرالوصية ..ف عهد الاقان بن الاقان ملك النس و
الان  ،فتح الفقي ل العبد الصال  ،أمدّ ال ف عمره والتاب ،
فالرض يرثها اللوك  ،و
الدعية للفقراء !..هذا
السبيل للفقراء
والعوزين ..!..خاص
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بالسلم ! واللعنة على

من 111يقول!.…111

يا 1مولتي 1111الص11111غية …

كفاك سؤال.. C؟ الطفال مثلك ل يتذكرون ! الطفال ف اللجأ
 ،وأنت تأكلي اللح والزيتون !!..فلينصر ال السلطان
) تعلمت العبادة على نقر الدفوف والرجال يطلقون
البنادق !..ف بلد الرمال
الزينة ترضع النساء
أطفال اللجئ .و تبيع

النس1111اء صدورهن 1111111الع111ارية …

(

) أحل وشا Cف

نهدي…11مغروزة 11111ف11يه أس1111نان

بش111رية …(
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الرجال يرضعون النهود ؟ ..أطفال ل يعرفون كيف يطلقون
الرصاص
اجعلن حوريتك العاشرة بعد اللفي  ،فالواري جديرات
بالبة ف حضرة الاقان ..
***

 .منــ منىـــ إلىــ أسمـــهان …

أنت تسألين عن الشياء الت جردتها الرب
من إنسانيتها ؟ وما قرأناه تلك السني الرائعة الليئة
139

بالمل  ،ل تعد غي أرقام نيطها على ناقلت
الوتى! .أنا أخيط
الرجل والعيون ،
العيون و الصابع ،
يكفي أن يعيش
النسان ممول على
عكازتي… 11111

الرضى لن يدقوا أبواب العيادات السائية  ،ولن
تنقلهم الياد البيضاء  ،كل القطارات الليلية تنقل
الرحى  ،لقد حلمنا بالوصول للنسان  .يكفي أن
يصل الرقم إل العشرين!..
أما الن  ،فالدفن لن يؤخر لغة منونة احكي لنا
من البداية كيف تصي الروب سيوفا CوكؤوساC
فضية ،النود ينامون بالحذية  !.ليس هناك من
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عشب ترعاه القنابل  ،الديد أصل الليقة ،
والنسان وحل من طي ..
-

قال جريح ) حلته نقالة مستعجلة (  ..لاذا

تطيلي الياة عندي  .. ..يكفيك أن تكذبي  ،إن
الرب لغة السلم
الزهرة يرويها الندى !.أل تفكر بالياة ؟..
 ) وقال جريح (  ..لشجرة الصبار  ،عنفوان القحوانة أنتوت راقصة فدعين أرقد وأستيح !!.
الوتى يرفضون الدفن والرحى يرفضون الياة  ،هم
يبتسمون لي  .حتى الرحى يسعدهم استقبال النامل
الناعمة الرأة ف الرب تعويذة للرجال..
 دكتورة  !..صدري ينزف بالدم  ،تعجنأصابعي الدم الحر
الشفاف !!..سأضع
أصابعي فيه ،
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وسأطلي شفتّ  ،إن

ال111ب يغري 111بالياة…111
أل تقبلينن للمرة

الخية…111؟  1ش11111فتاه
تقولن العطش  ،ف الوت يفكر الرحى بالتقبيل ،
أبادلم القبلت !..يعود الدم إل الدم !..لن تف
شفتاي  ،لن تصيا سراوين  ،الدماء طرية هنا..
تعوي الدافع ،
يتأملن الرحى
عيونهم تقرأ الرجاء ،
هي القبلة الخية
تظل عيون الوتى

مف1111توحة…! الص1111الة

ملؤة بالنتظرين ،

ع111ندي ش1111فة واحدة…1111
142

) فليعذرني
العذبون  ،الرأة ف
الرب ل تسر غي
ش111فتيها…( ..

أم111نونة أ1نا!…1؟1

نسيت رشّ العطر !..الثوب الشبيه بأكياس الدقيق
يهصرني والذباب والعيون النهمة الت ل تشبع من
التقبيل ،
انك أنت من
تستطيعي قول
الكلمات ! فيها تصفي
 ،الوجوه النازفة حتى
الوت  ،الباردة

كالش111111موع…
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ابكي !…111يسبقن11111
البكاء ف البدء  ،يتخلصون من صدري  ..يلتفون مثل
فروع اللبلب ! ) ..ما أسرع أن يصبح الحياء ف
حقيبة الذكريات (
أنا ل أفكر بالوت  ،ول بالياة  !.بين و بي
الياة قرونا CوقروناC
ونن هابطون إل
الكهوف !!..من أجل
من يرقون أظافر
الرحى  ،ول

يدعونهم 11111يرس111111ون…

فرت النوارس يا صديقت ..ولن تتاجي إل ماذيف
للعبور  ،فقد امتلت
السور..؟ ل شئ على
المواج غي الثث
144

والغربان وأكياس

الرمل…1111

سيصيبك النون !..فالتماثيل بل روح !!..
) خالد هو التحدث الن والارجون من عتمة العال هم
الديرون بالسعادة .ما الذي جاء بكم دون شس
النهار ؟
من أجل من توتي من الدفن..؟ النساء ف ) بيدا (
يتسكعن ف الرصفة !..
فليتكن خالد الن.؟ أنا تواقة إل البكاء  ،لو غسلت
شفتيه من الكلمات  ،شفتاه  ،كانتا تقولن
دائما الصدق  ،ليتن أنا
الدلية ) ..!..أنا
شس أخرى ل ت±1رى
ف الدن الثلجية ،

ال11111111غطاة بالغيوم… 1111
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*

فدوى تتخيل ذات الشعر المظفور …

لا بريق الفضة اللانية!..
عيناها غجريتان !..كالسنابل ف حزيران  ،شعرها
يدفق بل مطات ،
طويل كالشللت الليلية
 ،يوسوس بالمال ،
ناعم كالرمال!..
ستتعرف إل

ش11111س….الغ1111جرية !
هنا وإنها هناك  ،الشمس دائما تطلع ف النهار!..
) ستتزوجي يا

شس  !.يقول العراب

…(
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القبيلة كلها تعقد الرهان وللمهرة الميلة ألف فارس
أسر ..!.فمن يضع السرج ..؟
لشمس جوح اليول البيضاء .و رق“ة الريم.!..
تبكي ريم  ،طفلة الشناشيل وخات سليمان ! تمل
القبيلة السلم  ،الراية !
لفارس القادم من
الغرب ! سيحمل لك
الوعود والمل ،

واللوى!.…1111
) يصي خالد فارس الرمال البيضاء( هو قادم يا ابنت
كما قالت لك العرافة ! سيحملك على بساط النجوم إل
الصخرة  ،هناك تفر قدماك الصغيتان الشهد الذي
تنتظرينه  ،شسنا كل هذا الوطن وستزخ السماء
الدولرات والدود  !..العنقاء تلد بعد الرماد ..
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أتصدقي أنك أنت  ،العرافة ..الن و تيب
شس  ،تكي عنها الدموع  !..لاذا يتبارز كل
الفرسان ؟ ..فالطريق إل القدس يبدأ من دار
السلم..!..
و تفوج شس  ،تلطم
المواج  ،تبحر  ،تصي

أوقيانوس11111ا Cبع11يد الغ111ور…

) لقد تعودت أن أزيّن صدور الفرسان بالتذكارات. ( !.
سأحل الطبل  ،الرجال جائعون الن. !..
من يقيم الفراح ؟
الليلة عرس القلوب الائرة على الدود

تسط1111ع ف 1111الليل…111

شس

) لقد وجدت نفسي ف شس فماذا تبحثي بعد الدلية..؟(..
يقول خالد كل هذه
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الكلمات  ،كيف ل تتأرجح
أمام عين اليام يتوحش
النسان عندما يستوحد ف

ال111ب ….

أغ111الب البكاء 111بل 1ثن..!…111
يعلقن أمل ضائع  ،المال كالرجاء بل معنى  ،اهزم ف اللقاء ،

ليس عندي شس لتعلمن قراءة الطالع
قل لي ماذا أعجبك بهذا النسيان  ،أنت تضيع بالنسيان..؟
) ينفر خالد مثل عصفور ل
يعرف العودة إل العش ،
يبلل الطر العشاش ،
تفر العصافي من العودة

…(

شعرها الدول
كالشمس ! أيب
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النسان امرأة من شعرها
إن لي شعرا كالغجرية ،

م1111دول بل 1أم111واج ….
و لكنك ل تفلي ظفائرك للرجال ؟
أنا الشهد الن !..لاذا يل الرجال ظفائر النساء ؟ تصي
شس وهج من نمات مشتعلة و حزمة من سنابل آن لا أن
تصد  ،يتبارى الرجال ف الركض !..من يقوى على السباحة ف

ضوء الشمس..؟ تفك
جدائلها !..و حي تنسدل
الشمس  ،تتموج الظلمة ،
تصي مدنا للشعراء  ،ف
شعر شس قصائد
م1111دولة …

غجرية هذه المرأة التوحشة ؟
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) اغضب كقطة متوحشة انشب أظفاري ف شعرها ،
يتموج اللم يصي أدراجا و حلما(
ماالفرق ..؟ ل حدود ف الطرق البية  ،كل الطرق تؤدي
إل الدلية.!..
) شس الشردة الضائعة (
بأحضان الرجال  ،أأنت الدلية ،تعلي شعرك
سل“ما للرجال الصامدين  .والمراء يبحثون عن ثن
الد .
) أ أنت امرأة الميع ؟ أنا أيضا امرأة الغزاة العابرين
القيعان !(..
من منكم بل خطيئة
فليجها بجر ،

يق111ول خ11الد وال1111111سيح …
نن نتفل بالطيئة ..
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***
.
منــ منىـــ إلىــ أسمـــهان …

كل منا يروي قصة بل لون و ل شكل  ،عليك الرور ف
شوارع البصرة لكي تصبحي راوية..؟ ..أكياس الرمل
تعارك النسان كل يد ف الخر سدا Cللحياة !..لن
تتعرف إل أشكالنا
الشوة اللون ،
الشاحب كالردل.!..
حتى اختيار اللوان
صار حكما على

الكابوس… 11111
لاذا تغيت أمواه النهر الشبيه بأوراق الوز ..؟..
صارت صدئة بل لون  ،فلم يعد لا لون النبيذ
الصفر  ،إنها حراء كتفاحة ناضجة !..و أشجار
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التفاح هجرتها الرب ل تعد تمل غي رؤوس
الطفال !..التفاحات مثل رؤوس الطفال!!..
يكفي انك تتأملي ذلك الصخب ..!..يكفي أن تكون لنا
عينان قادرتان على النظر إل التلل الشوة بالرجال!!.
)الوت والياة ينامان الن على بساط الزمن ..!.لشد ما
يفزعن الصمت!..
الصمت وسط دوي
القنابل ! هل رأيت شيئا
مثل الصمت  ،انه جليد

بل 1أفق ، 1111يق1تل 111بص1111مت…!
رأيت فدوى ..!..قلت لك إنن رأيتها منشورة كراية

مزقة هل تقصّ الرب شعر النساء ..؟..النفى الروحي
هو ما تفكر فيه  ..لو أنهم نهضوا كلهم مرة واحدة!..
متى يصل الفارس!!..
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ق111الت فدوى …1111ل 1أفهم 111لغ11ة
غ11ي ال11111111شرط والكحول!…11111

تبعث رائحتهما ف
نفسي شعوراًباللص ،
المل ينتهي حي نقطع
البال الوصلة إل
الغ111اية …

إنن بائسة  ،ل أعرف

إن 11كنت  1ح11ية أو 1م11يتة… إن11
كانت الدلية قد عادت إل الياة  ،انه حلم وكابوس وأنا
أحلم كثيا، Cاشتاق للرجال الدفوني ف البارود  ،احتضن
القنابل الفارغة ففي بارودها ما يذكرني بالرجال..
أنت تبي الطفال ذوي العيون الزرق ؟  ..لن أشاركك هذا
الب..؟ رأيت نفسي
أحب كل أطفال العيون
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السود !! ..الائفي

كالم111111امات …

) عندما عبت قبل ليلتي  ،السر الذي ذبح النهر..!..
صارت غلئل النفجارات أكفاناًمنشورة بل تطريز !..كان
الطفال يركضون .
ف الوت  ،يعرف الطباء وحدهم ما يشاهدون  !..انهم ل
يبكون  ،تعودت أن ل أبكي أبدا ..و بكيت..
ط111بيبة وتبكي…1111؟ 1أنت 1

ل تقسمي يي الولء ؟
الطفال يذبون كالزهار..!..
إننا نوت ف حرب ل طبقية !..وأنت تلوّحي
بالطفال ؟
يعوي بوجهي منفوش

الش11111اربي… ا1لر1ر 1حي111

توع 111تأكل 111ص11111غارها….
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وف الرب يوع النسان للذبح  ،لن اترك الوردة تضيع
أوراقها..
يكفي أنكم تدوسون الباعم!..
ليس للحب من معنى حي تعوي بنادق الرجال ..لن تغفر
الدبابة لزهرة القحوان أن تصلي !.إننا مسحوقون حتى
الشفاه ..
لنا أن ننتظر الوت ! الوت يتار من يشاء  ،لقد
فرّت النوارس  ،ول
يفرّ الطفال..؟
) نزلت ±أعدّ الرؤوس

الص11111غية…! التف111اح ل11
ينضج بعد ..؟ التفاح أغلى من الطفال ..(.!..
إنن أبصق على وجه الرب  ،علىالدينة الدفونة

ف الوحل! سأجرب عملية تميلية  !..سأضع
الكياس على حواف النهر !..
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الدعاء ف الكلمات هو ما يريده الطفال !..فالصمود
يصنع الشياطي..
أحاول تصغي
النف !..قليل من
الدم الرشوش يكفي

ص111بغ الش11111فتي…

سأختار مليون باروكة

من 111الش1111عر الط11111بيعي…
كل شئ معدّ للعملية..!!..
لي صديق ل أذكر

اس1111ه !!… فالنس111111ان
ف الرب ل يهمه
معرفة الغرباء ،
الوتى والحياء غرباء
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 ،كلنا نبدأ ف رحلة

العودة 1111غرباء… 111
 -قال الصديق ) يتضن آلة التصوير ( أنا أبث عن

عملية تميلية
للوجه  ،صديقت
متضرة الوجه..!..
كالرض بعد قنبلة
فس111111فورية …

ستتوقفي !!..وعب ثلثي صورة ستنجح
العملية ؟..
هزّت رأسها  ،الرحى يكن أن يشوا على رجل
واحدة راح الفنان الفوتوغراف  ،يعيد الزوايا..!..
يستطيل  ،يقصر  ،يطي  ،كان يصوّر غي عابئ
بصفي القنابل  ،لن يغامر الوت مرتي! ..وأخياC
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نحت العجزة قال الفنان هامسا ، Cل أجد غي
الشفتي ؟!
قلت انه الصمت !!
بإمكان صديقت أن تتفظ بالشفتي لن تتاج إل
الكلمات  ،إنّ عالا أخرس يضي بي عوالنا  ،هي
أسعد الخلوقات ف الرب..؟؟!
لن أعيد تصوير
الشاهد !..أصبحنا
نسمع .!..أما الرؤيا
فمعدومة حتى

قدمي !…1111س11111تقفل

السحب عائدة لنا بالاء!..
) كل هذه السماء صارت شسا غجرية(..
أنن أنقب بالروح وأبادل الرحى القبلت ..أما
القتلى فيكفي أن
159

يروا !..إنن امرأة
من الرب! ..حالة
بالسلم العيادات
الباردة 1111؟ …1

وطابور الراجعي..
)يكرفون أحال من
الذهب(  ،الرضى
كثيون.!…111

" شيفا " وألف ذراع سأكون مائة طبيبة ،أعود إل
شوارعنا الشوة بالرضى.؟ ..سوق عاجل  ،يتاج
إل سقائف وإجازات !!.العراء هو أرض ال !..

***
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*

أسمهان و اللوحة الجريحة

كلما تطلعت إل أوراقهم البعثرة القلقة  ،يعاودني شعور
بالضياع  ،أنا أيضا رسالة مزقة بل معنى .!..انظر من النافذة
 ،تبدو اللوحة بل معنى  ،لطخ قاتة حراء  !..ل تظهر فيها
وجوه ول ملوقات ،
مرد علمة استفهام
للشئ !..هل سأجلي
اللوحة..؟ أم أنها
مرسومة كما تبدو لي ؟
تمل أشياءً لا كل
ال111111عاني …

الص111111111111مت ال111111111111ذي تق111111111111وله من111111111111ى ،
تص111111111111فر ب111111111111ه الري111111111111اح الوحش111111111111ية !

إنن 11111111111111أم111111111111111وت م111111111111111ن الص1111111111111111مت …
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العي11111111111111111ون مغلق11111111111111111ة ومفتوح11111111111111111ة ،
ك1111111111111111111ل الش1111111111111111111لء تتويه1111111111111111111ا
اللوح111111111111111111ة  ،الوس111111111111111111يقى تظ111111111111111111ل

ص1111111111111111111111امتة… ! ان111111111111111111111ك ل111111111111111111111ن

تستطيعي أن تيطي كل الراح ؟
) تقول منى بأل صامت ..!..ف ص11الة العملي11ات يتعل11م النس11ان
لغة الصمت (
بأي لغة تقولي أنت ؟ ..الدفونون بالغبار و طلع النخيل
التيبس بل مناجل..؟
التفاح الغلق ف الصناديق
 ،لشط العرب لون التفاح

القادم 1111من 111بل11د ال11ليد…
القحوانة ذابلة..؟ كنت المل..؟ كنا نسميها المل  ،يتذكر
خالد أنّ الزهرة أمل!! تقول فدوى  ،أناملها رقيقة مثل أمل
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ننتظره بل بداية  ،النوارس ل تطي الن !..سيطول شعر
الدلية و سينبت الريش ف أجنحة النوارس..!..
تراقص شس كلماتها !..عندي شس صفراء للوطن..؟
كل شئ ترينه أصفر
كأشلء القتلى  ،كالريف

الذي 111يأتي 111مع 11الربيع!…11

كشموع العرس ..
كالزاهي الطافية ف النهر

…

) أل تتأملي ؟ إننا نستدفئ بالمال الباسة ؟ (
تغرى عيناها الكلمات  ،تنغلق الهداب !..أتفضلي الشمس
الصادقة..؟ حتى أنت تعرفي لغة الصمت ؟ ..
رفاقي عطاشى مثل النخلة للنهر!..
) بساتي الفاو توت عطشا(
 سأغرف حفنة من الاء ..163

يقول خالد  ..ملوث هذا
النهر بالغارقي وأحذية
القتلى ،

والطي..؟..

النوارس 11111تف11ر من 111العطش…111111

أعرف 111؟111انه الظ1111مأ…..كيف 1
سأغسل حواشي اللوحة ،
الطلقة قاسية  ،لقد مزقت

البق1111عة الد111اكنة… ثق11ب ف1111

صدرها!!..والطلقات كما
تقول الدلية ل تتك

آثاره111ا إ1ل 1ف 1111الظ111هر…

اللوحة مثقوبة الن.!!..
سأبدل الطار؟ كثية هي الط11ارات  ،كلن11ا يص11نع الط11ارات
والتوابيت  ،وكرسي العرش !..حتى النقالت!!..
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النقالت من خشب النخي11ل وبلدي فيه11ا ثلث11ون ملي11ون نل11ة
صفراء  ،من يمل صناديق التمر !
انتم ترسون الغابة  ،حراء كالشفق ! النود يلبسون
الحزمة المراء..النهر أحر كالدم و الدم أحر كالشفاه
..والبصمات واضحة على اللوحة..!..
لاذا تسكتي يا فدوى..؟ ادللها ..؟ بالكلمات القصية  ،اللقاء
أرقّ من الطابات ! ..تعلمت أن أسعها..؟ شعرك يطايره
الوج !..ليت لي فراشا Cمثل شعرك ..؟
قصصت شعري ؟

قص11111صت ش11111عرك…م11ا الذي111
يدور خلف جدران الصمت
؟ فدوى تعبّر عن

الحتجاج … 111يص11ي ش11111عرها
مق1111ودا Cللخيول …111فمن1111

الفارس الن ؟ الفنانون ل يعرفون غي اللوان !..
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حولي متفرجي من كل
الرض  !..و ضع أحدهم

لف11تة س11111وداء فوق 1111ظ1111هري….
مسرح خيال الظل

يعرض لكم الليلة حروب

اللقض11111ية…!

الس1111لب …س111يور وعمائم11111

وكتب ساوية ! وكعوب
بنادق شيوعية  ،البنادق
خاصة بصيد النازير

..القتلى … 1111يباعون 1111م11ع

السلب !!..
***
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*

الغجرية تروي قصتها …

ل يذكر الطفال شكل الشياء ..تعودت أن استجع الاضي،
ل أضع حدودا Cعلى ما نسيت  ،ف ذاكرتي سديم ما زالت تضاء
فيه لات باردة  ،هالة الضوء تشيع ف روحي  ،تكب
الصورة !..
عودّت نفسي حتى
أعود  ،أبر ف بر
الصمت  ،الشكال تذهب
ذائبة كحبات الثلج  ،تتألق

الطوط 111111الباه111تة …ه11ا أ1نا1

أستعيدها بصمت  ،ف
الليال الطويلة جربت البقاء

غ111ريبة ف 1111ه111ذا العال… 1111
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يشيع الاجس باني سأبقى ف اللم  ،اللم يغزو روحي بل
يأس .!..تزوجن رجال كثيون !..وحي يرضع طفلي
الخي  ،ترثين التانيم
أنت تسرحي ف الليل
حي ل تبقى غي
النجوم ..؟  ..يسألن
أحد 11الزو111اج …

الرجال يفتسون السد  !..يدفعن هاجس الرب  ،يظل
الدثار حاجزا Cبين وبي الذين يعبثون ف جسدي..!..
أفكر ف الخلوقات ؟
يتفرس الرجل

الغجري ..1111ال1111111خلوقات …
هو و أنا و الرق  ،و
الرجال الذين يمعهم

الط1111بل…
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) ارقص ف بية
الضوء  ،نقطة ذائبة بل

ظ1111لل… أحدق .. 1111تص1111بغن

النجوم بالبد  ،يتوسد

جس1111دي ال111111موم … بي11

الجساد(..!..
إنن متعبة بي
رجلي..ل أقوى على
رجلي  ،يشتهي مؤخرة
حصان أصيل  ،يريد
الوصول  ،أتزوج ف النهار

رج11ل بل 1لون … 111ع111نيفا بل1

مق11111اومة  ،م11يال للرتواء…1111ل1

يشبع أبدا ، Cف الليل
يتلقفن زوجي  !..عارية
169

مثل 111حواء … 111عاه11111رة بل1

حوامل 1111و 1ل 1أكتاف … 111قنط1111ور

ف النهار خروف ف الليل

!! ل 1أق111در على 111ال1111111قاومة …!

يفتسن 11111رجل 111الليل… 111
باردة أنت كقطعة من
الثلج ؟ يتوهمن رجل

الليل…111أنت  1قط11111عة من111

الثلج ..!..ساخنة تكوي

مثل 111رغ111يف مش11111وي…

أرتعش …1111أبكي!..111

كامرأة ممومة ،
يعتقونن عندما يدهمن

النعاس ، 11111و111يتجدد اللم…1111
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أطوف ف رحلة بيضاء  ،أنقب عن الطريق و كل الطفال
الصغار !..الشياء صغية ف ذاكرتي!..
طويت هذا الفجر  ،حاجز

اليام…1111نن 111نرحل 111دائم111ا
بل يوميات! ديكة تصيح ،
تتضاجع !..أحب الواطن
الهولة !..حتى و لو ل
تكن 111وط1111ن…

صاحت بي امرأة بيضاء الشعر  ..ستغسلي هذا النهار!..
) على النبع أتعرى

للض1111وء…(

أعشق دائما جسدي ،

يب1ز 1نهداي 11ص11111امتان…
يقولن شيئا بل كلمات ،

أغطس 111111ف 1111النبع  … 1تركبن111
171

ال11111ياه الص11111افية….يفرشن11111
شعري ..ينسج العنكبوت
على صدري خيمة ذهبية ،
الوريات يسبحن ف مياه
زرقاء  !..أخرج من

ص1111دفة لؤ111لؤية…ه1111كذا خلق111

ال الرأة  ،عارية مثل الريح ...
تتزوجن الدن الغريبة  ،يزفونن عروسة للغرباء..الغجر
ل يعرفون طقوس العبادة  ،الرقص والب ميزان نأكل منه
البز !

أغمض11111ت عيناي…111أ1نا1

طازجة كال“ارة !..
لشعري رائحة الطر !..

خط11111وتان…أربع  … 1ال111111دن
الغجرية تتداخل
172

كالضباب! ..نن ندخل
بل 1مفاتيح.:… 1111

) اس11111رقوا مس1111ابح الص1111لة …
أقراط النساء  ،واليوب التخمة بالنقود ،حتى الصلبان
احلوها عندما يدق الرق ..يسكرون للشعر الظفور ) ستقص

شس..( !..
اللعنة على الضارة ،
أنتم أحق بالياث !..ل
ترحوا النساء التأنقات
ول جيوب العبيد  ،أنتم

أحق 111بالقس11111مة…! و11ل تنس111وا

حتى الطفال الصغار..!..
الطفال الصغار ؟!
يتكسر الصوت يثلمن حتى
النصف  ..ارتطم ببوابات
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س111رية  ،تتداخل 111ال11111رايا…
أصي ألف راقصة ملتوية

ترقص 1111ف 1111الدخان..…1111

أتعرى ..أتلوى عند أقدام

الياع … 111مس11111تعدة لكل111

الشاهد ..

أم11ا الط11111فال… ل .. 1أتوس1111ل

إليك أيها العرّاب القادم

كعاص11111فة الربع 11الالي… 1111

إنن واحدة من الطفال!..
تطوحن التاهات  ،تهصرني دموع المهات  ،ل أريد تثيل
الدور من البداية!..

أ1يتها 1اللص111ة البيض1111اء… يص111رخ
الرجال والنساء يعبثون بشعري  ،يستحلون جسدي يبصقون
عليه ..ويتسربل الصوت بالشقاء !..يا عاهرة العبد( ..!..
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تضيء الشموع الصمت
والليل !..أصلب نفسي
على خيمة شرقية !..
بانتظار الشتين القادمي
من الغرب و منابع اللؤلؤ

و 1النفط… 1111الريح 111رائع111ة ه111ذا

الليل…111

لقد علموني لغة

العيون !..1111العري…111وس11111رقة
اليقونات القدسة! ..ولكن

ش11يئا ل 11أتعلم111ه أبد11ا…س1111رقة

اللئكة الصغار!..
ف الليل تبكين صورة
أمي ..!..يكب اللم ينفث
غيمات عاجية  ،يصي
175

مظلت شفافة..أصارع

الوحول…1111فتغ111يب أمي 111ف1111

البح11ر …

عندما ولنا البوابة الجرية ..!.الناس يرون  ،النبع
ينصب ،القرود السفلى تتجمع  ،و يتجمع الطفال والعشاق !
الغجر يدخلون بوابة السلم.!..
تهت بل إرادة !!..النخيل الخضر يوقظن وسنوات
اللم  ..العاهرة الغريبة تعرف عالها!..
أحدق ف البيوت.!.
الطفال ينسون
الشكال ..!.أغوص ف
الشكال ..!.تبق ف
داخلي الصور الفضية..
تقودني بل إرادة إل
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الزقاق…11111بيت !.. 11ه111و
والرض  !.وأمي!..
صارعت الوجة الوحشية  ،الوجة تدفعن بل مقاومة ..سأدخل
الطريق الذي حلمت به  ،وصوت أمي!..
الشائش الطفيلية!..

ال1111111اضي أمامي 1111بل 1أص1111باغ…)
الطفال يتذكرون إنن أتذكر..؟ (..
يغمرني فزع حقيقي ،
سني صدئة ..نداءات
شبقة !! ها أنا أجرّب

الوص11111ول… أعتى 111بوابات111
الدن تفتحها أصابع غجرية جربت فتح الدن الهولة ف قارات

الرجال السبعة
عاجزة عن مسح البوابة الشبية  ،البيت الميل!..
الحجار متبة  ،حتى
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اللوان دبّت فيها
الشيخوخة  ،وف البوابة
الغلقة  ،كان العطر

الدفي 1111يس111بح ف 1111روحي… 1111

أمي !…111أبي !…11أغ111الب
الرتعاش !..

لن اروي لك الن الكاية ! .لو أدفن نفسي ف اللعوده ،
أترجع تلك السني  ،ما أشد شقاء الحياء حي يتذكرون..؟
) وانفتح 1111الباب… (…11
أمي!..
أتاسك كي ل انفجر
بالبكاء !..هذا الوجه
الزين ..تكورت الصورة
توسعت فيها الطوط
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..الش11111كل يتلي1111ء بالدم… 111
بالفرح بأية لغة سيكون الوار )..!..أعرف أمي ( !..
ماذا يا ابنت ؟ قالت بصوت خافت ) ابنت ( ..دسست أسناني ف
لساني..كي ل أصرخ ..أمي
!؟ ل تعرف وجهي ل

تعرفن ) … 1111أ1نا 1أعرفك 1111يا1

أمي .…(…111أط111لت النظ111ر إل1111
أعمدة الرواق  ،الدكة الت
حلتن  ،الغرف
الصامتة  ،هي عريضة يا

أمي .…111ل 11تتغ11ي …!!
أتملون عبء هذا

اللقاء…1111ثلثون !!…111و11ل
تعرفن أمي..
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) وهطلت دموعي..دموع

اللهف111ة والشوق… 111111بكيت11
كموسم المطار  ..!.تناثرت قرب الدموع حرة بل قيود (..
-

ماذا بك يا ابنت!!

 ل شئ يا أمي!..) أن أقذف نفسي إليها ،
أن أحتضن ثيابها  ،أن

أتوس1111ل…لن 11أبكي.. 111وف11111

صمت فاجع أقول إنن شسها الضائعة..؟ (
) البيت…11أمي…111والواء1111

البارد 11الذي 111ع11اد ط1111فل … .و1

ل 11تقاوم 1111أمي 111الدموع.!.…1111
ل تبكي أنت يا أمي ؟ (
***
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*

خالد يكتب لسمهان عن الغجرية …

ف عال الظواهر تنداح الدن الكبية رسومات تشكيلية
متداخلة  ،تصغر وتكون كبية  ،إنّ العي ل تشبع من النظر.!..
كل الزوايا تعكس النظور الذي ل تده السافات !!..السافات
عند انساننا ضبابية تتعرى
ثيابها !..لاذا ل يتعرى
إنساننا من الظواهر؟ ..ما

الفرق 1111الن 111بي 11عال11111نا…؟ 1
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وعال البهائم الرسوم على صفحة الدن الغائبة السكرى..؟
يصي ل نهايات عندي !..إننا أحرار ف التكوين  ،عبيد عندما
نشتي ..نبيع  ..الشرق غلله القاييس..؟
الشمس ل تطلع إل مرة
ف النهار !..أما أنت يا

ش11111س … ال1111بنية من111

الكلمات و الشاعر و قطع
الشمع  ،مأساة ملهاة ل

تغيبي… 111

قالت شس عندما ) ل
تل ظفائرها (..
ماالغريب ..؟ يد
النسان نفسه مقذوفا Cإل

مس11111تنقع الل111نهاية ؟ .…1
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ما الغريب !..الظواهر

تقول 111ذلك!… 11

و اني عاجزة عن التساؤل..؟
) طوتن ف برها تلك
الغيبة البدية يريد إنساننا

أن 11يص111ل…الس111111اقان ماض11111يتان

دائما إل المام هل يشي النسان إل اللف!..؟؟ هذه هي
الدكة نفسها  !..وهو البيت السقوف بالاضي ..!..لن أمر ف
الرواق مرتي !
) توقفت شس عند العب (..
ل تنزع الشعر الستعار ..

أريد  1أن 11أبكي…111أص111رخ!..

أحكي… 1111كيف  1ل 1تعرف111
المهات ف هذا العال
بناتهن…!. 111
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يطمن النكسار!.
تتلشى الوجوه تصي
تريدات تعبيية عن

الغض1111ب …!..يص11ي العش1111ب

أح111را كال111111غيب….

الزية تأتي دائما Cعشية النتصار ..لقد جربت الذل مرة ..
شس ترب الزية باختيارها !..بكم نبيع شرف العائلة ؟
غجرية ل  .. !..شس ل  .موت الره و ل بقاء العرة !! قالوا
فحفظنا مصحف الشيطان!..
حي وضعت مالب

ف 1111الرض…1111كانت 11الط11111ائرة
مملة بكل عال فدوى

ال1111111عطور ال111111تعذب…الي…111

التحرك !.ف قلب أحل
عبء الغيوم الشتوية
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ك1لها …!..1أ1نا 1قادم 1111إل1111
الرض والب والسلم..
صارعتن فجأة زلزل بل
أرض  ،نثرتن كحبات

تؤ111رجحها الريح…111
هل أسأل عن الوعد..؟ الدفن حتى الرقاب ينوء بالرحى
والفقودين !..لاذا يقتلون الطفال من أجل القضية ؟
الطفال ل يتعلموا القراءة فكيف يكتبون الشعارات ..؟
) عيونهم تعشق الصنم (
هذه هي الكتابة !!
مهزومون بل هزية !..الدار الرابع بل لون  ،شفاف
كالبحر.صدري مستنقع ينوء بالشرف والكذب و مشاعل
الرياء !!

و منتصرون على قرون الشيطان!!..

ل 11ت11ت…س1111تعود

الدلية .؟! يكب المل
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يص11ي ش11111عارات للش1111هداء…
الثورة مستمرة !..يتحول
المل إل يأس ..يصي
الرجاء أمل Cتتكاثف
حولا الشاهد  ،بل أساء
 ..لن أعب من هذا اليدان
…؟  1ف111البهة ل 1حرب 11ف11يها
ول سلم  !..و فدوى ل حياة فيها و ل موت .؟!
انهزم 111من 111المل… 111

أتراجع و أنا أحلم !..أراها

م1111مولة أبد 1ا …Cو 1ل 11ت11ر

أبدا Cأمامي !!.يكفي ذلك
للطريق..لدفن نفسي بل

أحزان..… 1111أ1ل 1يكفي 1111أ1ننا1
نلم 111بالش11111عارات !….
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تصي الغجرية رسا Cمن
رسومي ..!..ينازعها
شعور البقاء

و العودة

للخلف…111ترفض 1111الس111111تسلم

… تهرب  1من 111اليط11111ان …
تصي الوجوه حيطاناC
تريدية  ،تنحل عندها
الواثيق فالعهد ل

السلط111111ان….

و

ق111الت ش11111س …كان 111بين11

و بي السعادة شبح بل
تكوين ..!.ليس هذا ما
جئت أبث عنه .؟ .نن
مشدودون للرض بقوة
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سحرية

بها…! 1

ل مقاومة لنا

كادت الدموع تنسين ما
جئت إليه  ،أمي ستخلصن
من المس

و يصبح

ال1111111اضي حلم111اً…1كالساط111111ي…
ق1111اومت التص1111دع … كل11

الصوات الزينة
الصارخة  !..غمرني

كيف  1نص111نع س111داCالط111111وفان…

بيننا وبي الاضي يا ذا القرني ؟!
وصلت لظة
اللص ..!..لن أعتف

الن … 111يكفي 1111أن 11أع111ود
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غجرية بل ماض بل

عنوان!…1111

منونة أنت ؟ أل تصلي
إل الشاطئ الذي كنت
تبحثي عنه تغور عيناها
الغجريتان ف شس ل

تعرف 111اللوان.…! 1111تض111يع

تصبح خرزة مسحورة

تم111لها كف  1ع111ارية …

وص1111لت… .تق111ول ش11111س!..

أعرف أنن وصلت..؟

و 1مم 111تهربي 11؟ …1

أنت ف الطواف الخي؟
وحي11111111111111111د ف قافل11111111111111111ة الض11111111111111111ياع ،
الدلي111111111111ة تغ111111111111رق ح111111111111تى تم111111111111ل
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ل1111111111111111ا باق1111111111111111ة ورد ص1111111111111111ناعية..!..

ت111111111111111111واجهن بل 1اعت111111111111111111ذار … إنن1111111111111111ا

متش11111111111111111111ابهان ح111111111111111111تى بالس111111111111111111111اء…

تصر شس على الرفض !..
حي ألت11111111111111111111111111فت إل الاض1111111111111111111111111ي ،
ك1111111111111111111111111111111ان أطف1111111111111111111111111111111الي غي
ش11111111111111111111111111111رعيي !..طفل11111111111111111111111111111ة ف

ال11111111111111111111ذاكرة … والي11111111111111111111وم ام1111111111111111111رأة ل1

تعرف غي فل الظفائر!!..
م11111111111111111ت من11111111111111111ذ ثلثي عام11111111111111111ا!..
م111111111111111111111111111ن يغرين ب111111111111111111111111111العودة إل
الي1111111111111اة ! ل1111111111111ن تم1111111111111ل أم1111111111111ي
ع111111111111111111111111111111ار أطف111111111111111111111111111111الي الن!

….ال1111111111111111111111وتى ه11111111111111111111م ال1111111111111111111111ديرو
بال111لود…
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بعد ثلثي عاما نزق نن العناوين و نحو الساء ..
للماضي عيون التماثيل !..

) تأملت 111بارتع111اب …

أصحيح أننا متشابهان  ،هاربان من القيقة ؟ إن شسا Cقد
حلت ذلك اللم

و ل تنس أنها طفلة بإمكانها العودة

للماضي(..

) خط111111فوني ط1111فلة ( …

ل 11أنس 111أبد 1ا…Cالعودة 1111؟..11
تتوقف شس تروي
الكاية  .. :ابصق ف كل
الوجوه المسوخة تت

الشمس…111111ه111ذا العال 1111ليس111

عالي..!.
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ل ل تقولي لمك القيقة  ..!.أكذب حي اسألا أنا .؟..
فقد تعودت أن أتلهى بشعرها الطويل !..و تصمت شس لبر
ف عينيها الذهبيتي
أأنت خائفة..؟
إنن ل أعرف الوف..؟
ما الذي تفيه شس
ف عمق عينيها
الائرتي ! ييني
السؤال بل أجوبة ،

وتهمس 11111ش11111س بإص111رار …

ليس بين و بي الاضي

س1111وى ال111دار…يكنن 1111أن11

أتسلق… 1111أع111ود … وهي1111

الرض !.وللرض لون واحد  ،زورقي هو العار ..!.و أنت
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مملة بالثمر الفج ؟ ..ف أي زورق هجي كان منزلك يا
شس..؟؟
ل يعد ف شهادة

النفوس 11111حقل 111أبد11ا…؟1111أتدري
إن ذلك هو اللص ؟ ) أحل العار لنفسي ( فالوتى ل
يعودون للحياة

و 1تض1111حك ش11111س…

ض1111حكتها ال111زينة …
سيعيدون دفن من

جد11يد !… لنن 11ش1111جرة
مملة بالثمار

الجينة..…11؟
أنت ف جاهلية قرن العمائم و النجوم و فتاحي الفال
والنتنيت !

193

**

.

من أسهان إل

ال1111دلية …

ل أعد أفهم هذه اللغة الصعبة  .كلكم تكتبون عن الاضي ؟
كيف يفكر الحياء الن ؟ الشكال عندي تطيل العيون
و الشباح  !..القزام صاروا عمالقة  ...لن أسألك ..
هل تعب العقل أم أصابه النون ؟
) يتعبن خالد حي ينهزم ف النهاية ! تتفي
الدلية تصي غجرية طويلة الشعر  ..و تعبث منى
قبلتها للجرحى !! فتهجر شس النهايات
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أين أنتم واقفون الن  ..!..أي البوابات هي الت
ستفتح ؟ مدنكم مدفونة بالفوانيس  .!.الضوء الشحيح
يقطر الدموع ! والنوارس هجرت النهر أل اقل أنه
جنون العقل ؟..
نتم تكتبون عن اللشئ
و ترسون اللشئ و
تعيشون من اجل اللشئ

ّر كل11العال 1111ص1111ف…1

الرقام  ..!.أما الكرة الرضية فما زالت تدور .!..
ل اعد أعرف كيف تتفاهمون !..بين و بينكم خواء بل
أغوار  ..غابات وحشية ل تعرف أشجارها التشذيب ..
هي أرض تؤمن بالتناسخ
! ..و أرض ل تعرف
السنابل العناكب و
الفيان  !.طعام اللة
195

…وط1111111عامكم حط11111ام ال111111دن
الزجاجية ! كل النقاض معروضة الن ف أسواق البورصة
النفط هو النسان ..؟ الشعر يبيعه الداحون و الشابه و
ضاربات الصنج و تت إيوان طيسفون هل من جارية
خلسية ل تعرف لغة اللوك ..؟ ووضع الساق على الساق أو
تلبس الجاب !!..
السلطان  .الهراجا "
يج سنة و يغزو سنة "
لرض 1111ال11111يعاد…

***

شمس
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الكون يتغي  ،تصي التماثيل باردة بل عيون  ،تتجمد
الشباح تصي الشللت حيطانا Cزجاجية !..ف الربيع أرسم
زهرة على الليد ..
*

خــالد …

الشمس 111111ل 1تتغ11ي…بودي111
لو أعطي الشمس بعض
التذكارات ..الطفال قطع

من 111أح111جار الشمس… 111111

سأكتب قصيدة بل حروف
*

فدوىــ …
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ف مراعي السماء تنبت العشاب خضراء كعيون الطفال ،
اشتي للشمس بعض التذكارات  ،من خشب الزيتون ،هل
سينقل البحر لي هذه الرسائل ..؟
منىـــ …

*

الطرق الوائية بل شواهد  ،النوارس فرت من البحر ،
الرسائل ل تصلنا إل بعد عامي !..
ليوميات الشهداء أحقية

ال11111رور …
*

أسمـــهان …

نطرز النجوم على صفحة النهر  ،الشمس غاضبة هذا
الساء ،

عندي لا شواهد كثية  ،هل أرسل القائب

فارغة !.؟ أو أنكم ستنتظرون ..؟

198

.

**
من القحوانة إلى أسمهان ..

أتعبتن نفسي الن بل حدود  ،أغور ف اللشئ أريد أن
أنسى كيف بدأت حكايتنا مع الزمن ؟ ..لقد حلت روح
الدلية ف الغجرية ،
) أنا مؤمنة بالتناسخ ، (!..
و إنها هي من عادت لتهاجر مرتي ..
 قالت فدوى لي مرة  :إننا نوت و نبعث ف الياة ،كنت أتوهمها منونة
لن قراءاتها ف الفلسفة
الندية قد أحال1تها إل
شئ ل أستطيع وصفه ،
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التأمل ف روحها قد

ص111ار قض111ية …
أليس التطهر الروحي هو السبيل إل اللص  ،إن

اللص عندي هو القضية ،
) هكذا كانت تقول (
و تعرفي أن العلم ل
يؤمن بالروح  ،إن
الحتمالت هي مور
الصراع بيننا و بي

الرو111ح…

ل أقول إنها غيبية أبداً ،إنا كانت تبر اللص و
التجرد من الشهوات  ،و لكل من منا يا صديقت شكل مدد
أو غي مدد من الياة فقد جعتنا الصدفة ! أقول الصدفة
فهي دائماً ترمز للقدر أنا الذي ل أؤمن كلما رأيت النسان
كتلة شعية بل عواطف مرد تكوين يهمن أن أرسم فيه
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الدوائر أفقد إياني بالركة  ،و لعل هذا هو الذي أشعر
به ييم على عالي و أنا داخلة ف أعمق العماق بل
مقاومة  ،و أنا أرى النهايات التمثيلية و أنا شاهدة عليها ،
ولعل شعوري بكوني أحب من جانب واحد هو الذي أبقاني
مسلوبة الرادة  ،بل تسيد للحقيقة  ،ل تكن فدوى
منافست أبداً ،إنا هي شئ كبي من نفسي  ،كنت أحس
به بل مقدمات هل يأثم النسان لنه يب دون أن يصارح
نفسه بهذا الب
) تألت أن يضي خالد فجأة عن عالي غي السبوقة فيه انه
العال الذي ل أذكره فيه (..
و قد ازداد ألي عندما رأيته يطوح نفسه ف الفراغ ،
الدلية كانت كل شئ ف نفسه  ،وهذا ما زادني قلقا
ًعندما رأيته ف عال شس يرفض التذكر
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بعض الناس ينسون أحزانهم بالوت  ،أما النسلخ
الروحي بي الدلية و شس هو ما يعلها حية ف نفسي
 ،ومن يدري من ستكون الخرى
) يقول خالد ذلك بقلق

…(

ياول أن يتجاهلن فلم أصبح بالنسبة إليه شكل أو
قضية  ،هو يرفض
القضية  ،يؤمن بالنفراد
و التوحد  ،ولكن الذي
يثي حزني أن يد
الدلية ف هذه

الغ1111جرية …

) راحت 111فجأة… 1111

راحت الدلية (.!..
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أعن الغجرية  ،بل راحتا سوية  ،و الن أفكر ف الرد
على التحدي لاذا ل أكوّن لي شكلً ،أليست الثورة تعبي
عن التمرد  ..العبث  ،واليأس ؟
لست الدلية لصنع
لك العقائد و النظريات ،
كل شئ بل معنى
التمرد و التساؤل ،

والنتظ1111ار …

أقول ذلك بيأس أيضاً ،إن علينا أن نتشبث بالبقاء
كأشكال تريدية ! أن ل نسر أشكالنا هذه  ،عندما
ندخل ف الطارات الرسومة  ..!..أقول ذلك لنفسي و
أنتظر دائماً اللشئ  ،إنن غي مرغمة على البار بل
خرائط و ل أشرعة ..
سأفكر ف بناء نفسي
ستكون لي عيادة أنيقة ،
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ويصي لي نهر من

الذه1111ب … س11111أشتي كل11

شئ  !..ألست أحق
بالياة من غيي  ،إنن
ل أسرق  ،و لكنن لن

أع111بث بص1111يي !…
لقد خسرت الغجرية نفسها  ،و كانت الدلية أول
الطريق  ،و أنا أحاول التفكي ف عال خالد  ،بعد أن

فكرت ف نفسي ..
***
 .من خالد إلى منى …

لقد عودت نفسي على النسيان  ،أشد الحداث تصي بل
معنى حي نفكر ف نهايتها  !..و حي يفقد أحدنا قلبه ف
الرة الول لن يده أبداًف الرة الثانية  ،و قد نوهم أنفسنا
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بأننا قادرون على النسيان و البدء برسم لوحة جديدة  ،لقد
قررت أن أبث عن نفسي ف الشهدين اللذين مثلت فيهما
الدلية  ،و شس الغجرية  !..فمن يدري لعل اللتزام
بالسر الذي يضيع من أجله النسان هو الذي يلق عنده
البة ..
أنت تقولي انك تكذب على نفسك حي تدعي البحث عن
النسان ..؟ من منا ل يكذب على نفسه ؟ حياتنا كلها
أكذوبة نعيشها ونارس فيها السخرية من أنفسنا ومن
الخرين  ،و لنك طبيبة قد ل تؤمني بالقدر  ،الياة..
احتمالت يتنفسها النسان  ..أليست تلك نظريتك ف
الياة ؟  ..أعرف انك ستدين  ،من العبث أن يقاتل
النسان من أجل قضية ل يؤمن بها ؟و حياتنا قضية ل
نؤمن نن بها  ،و لكن هل نقف عاجزين عن السي  ،هل
ننتظر الحتمالت ؟  ..أم أننا نريد ذلك ؟
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إدفن نفسك ف ميم Áتفكرين فيه  !..الياة غطاء
ذهب علينا أن نتدثر به قبل أن يتدثر به الخرون  !.لن
تسري شيئا  ،ولن أخسر أنا عندما أفكر ف الصي  ،ما
الذي أخسره عندما أصل إل تربة جديدة قد تنهض من
وسطنا  ،ربا عدت
ملوقا Cآخر
وستعيدين النظر بي
مرة ثانية  ،أما الن فبيننا
عال ل شكل له و ل

لون.… 111
***
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من منى إلى شمس …

لقد تعبت من الطواف

حول 111نفسي … 11111م11ا الذي111
ذكرني اليوم لكتب إليك  ،أنا البديل الذي يكنه أن
يتناسخ بي روحي  ،أشعر بأنن على مفتق ساوات
جديدة  ،قد ل تعن بالنسبة لي سوى الصمت ..
) وجدت ف عين خالد أشياء كثية تركتها أنت و لنك
عدت بعد رحلة الرجاء الت عاد بها من لبنان  ،ربا كان
شعورك أشد عذاباًمن شعوره وأنت تفي أحاسيسك
إنه ل يبك إل لينسى  !..و قد ل يبن أنا أبدا
ًفالدلية هي من قيّض لا أن تكون البداية  ،والبداية
صعبة كما أرى  ،و لكنها مغامرة كبية ! هل أنت مقتنعة
بأني أستطيع اللحاق
بالاضي  ،أو أنه ما زال
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يستدفئ شسه الت

أس11111اها الوط11111ن …

***

من منى إلى أسمهان …

العال الخضر الشبيه بعيون العشب هو ما أتلمسه ،
أنن ضائعة ف الحيم الخضر هذا  ..!..بين و بي
الدى معابر قصية ولكنن فضلت البقاء ناسكة تبحث عن
الوحدة !..و هذه الوجوه الفطرية  ،الزائغة بنظراتها الت
ل تتعب من النظر هي
الت أرى فيها مياه هذي
الستنقعات  ،وكل هذا
الوجود الذي كنت
اعش11111قه …
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سأقضي عامي ف عالي الريفي هذا  ،بعدها سأعود إل
عيون الدينة  ،أبن ما حلمت به  ،الفق يبدو لي أخضراC
كالعشب !و إنن هنا أراجع نفسي وأفكر
) وهل يفكر خالد مثلي ف النظر إل نفسه (..
إنن أحلم بعش ذهب أخضر  .و إنن لتأسفة أن أخسر
الدلية و بعدها الغجرية  ،إن موت اثني من هذا اللكوت
لن يغي ف ميادين الوجود ..
القحوانة تقرأ تأملت خالد …

كل ما حولي ينتهي بل إرادة  ،فما كان موجوداًيذوب
كأن الشمس ل تطلع أبدا فكلما ازددت وحدة ازداد شعوري
بالشك  ،إنن ل اخلق
وحدي وان تسلق الزمن لن
يعينن على النهاية و ف
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اللص من لظة الشك

…

) أفكر ف فدوى ( !..
بين و بينه11111111111111111111111111ا أبدي11111111111111111111111111ة بل
ح1111111111111دود  ،مهم1111111111111ا اق1111111111111تبت ل1111111111111ن
اص1111111111ل أب1111111111داًإل م1111111111ا تفك1111111111ر في1111111111ه ،
ال1111111111111ب ه1111111111111و القض1111111111111ية بالنس1111111111111بة

… ل1111111111111111111ي !! والقض1111111111111111111111ية بك1111111111111111111ل
همومه11ا ه11ي ال11ب  ..!.ه11ذا ال11ب ال11ذي تمل11ه ف11دوى
بتجرد ..!!.من كل رسوماته  ،إل القضية ..
أستفيق و أتساءل  !..إنها ل تعرف للحب غي القضية ،
وقد وصلت متأخرا !..فأين يكون موقعي ف هذا الوجود تسألن
أسهان هل أنت مقتنع بأن اللانتمائية الت تعيشها ستجعل
حياتك مع فدوى طبيعية  ،ل ل تكون طبيعية !!..
ق11لت لا 1ه111ذا بكل 111ثق11ة …
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) عندما واجهتن فدوى قالت  (..انك بل قلب لنك بل قضية
 ،القلب هو القضية  ،والب هو الوجود  ..إنّ أمه ل أعرف
لا لغة غي القلب ل يكن أن تصي بائعة للحب أودّ لو
تستعيد اللق الذاتي لنفسك حتى تشعر بب هذه الرض  ،إنّ
تردك من ذاتك  ،سيمنحك الشعور بالب  ،كنت اسخر
دائماًعندما أسع ذلك  )..ف الغجرية رأيت كل ساء الوطن
الواسعة بل أساء ( !..
أما عندما فقدت الثنتي  ،صارت شس ساء غاربة الوطن ،
و صارت الدلية غجرية تبحث عن باعة و مشتين يل“ّ1ون
شعرها! أفكر ف ظفائر
جديدة ! ..سأشتيها من
فاترينات حقوق النسان و
كل دور العرض الت تقدم

الستعراض1111111ات…الليدو111

مثل C؟
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قد تتهدم البال عندما ل نريدها أن تتهدم  !..اسقط غي
مرفوع كالبل  !..أتهشم و ل أجد لغة للتعبي عن هذا
النكسار إل بالرفض ..
قالت اسهان  ..أن عالك اللانتمائي ل يدد أمامك الغاية
الت تبحث عنها  ،أنت
ترسم النسان بل روح و
تنحت السد ،هل يكنك
أن تنحه روح اللق ..؟

قل 111ل … 1ل !!… 1م11ا أنت 1
إل عدسة مقعّرة تلم الضوء الساقط من النجوم لتزهو أنت بالرسم

!..

فكرت مليا با كنت
تقوليه  ،أنا جامع تذكارات
غب يغطي جهله
باللوحات لقد وصلت إل
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ه111ذا القتناع … 1111رس1111ت
الدلية من غي صليب و
كنت أؤمن بأن الزمان الذي
راح مع السيح هو زمان
لن 11يع111ود …

فدوى ل تزال تمل
الصليب  ،هي روح خالدة !

…

كيف أعب أنا عن اللق  ..ول أعرف لغة غي لغة المال ..
منى… 111تق111ول انس111اننا

مموعة من التلفيف و العصاب !..
و هي انعكاسات للرادة ،
وعلى طاولة التشريح ..
يتحول هذا الخلوق إل
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صفر متجمد  ،ل معنى له

فلم1111اذا نبقع111ه بالبط1111ولة…
و تقول فدوى أيضاً !..نن نغطي الوتى بالكاليل و نرفض

حقهم ف الدفن انك أحد
الوتى الماليي ؟ ل
شئ عندي يثي غي هذا

التس11111اؤل …

ل ل أحطم الدار

الزجاجي 11111؟  … 1كيف  1لي 11أن11
ارسم دمعة ل تسقط من
عين  ،أريد الدمعة صليبا

ًمكس111111وراً…! 1

سأنقلب على الوجود !..
وأنن ل أؤمن وأغي نظام
الشمس  ،ولكنن أريد
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خلق إرادتي  ،فهل
ستقبلن الدلية مرد

رم11ز ف 1111عال 1111الزيتون … 1111ه11ا

أنا اصطدم برفات فدائي ل أعرفه و ل تعرفينه  ،قتل لنه أقسم
أن ين برتقال Cمن بيارات وطنه التل !..جاء ملفوفا بعلم
مرفوع إل سارية بل أرض  ..!..تقدمت لحدق ف العيني
الفتوحتي  !..رأيت
دمعة متجمدة  ،إنها
الصيحة الت تتحطم فيها
ريشت  ،لحل البندقية

…

انك لنون إن تلحق بركب أضاعه السراب ! سني بين
و بي الاضي  ،هل يكنن اللحاق بالقافلة الضائعة  ،ل تسخري
يا منى  ،انك لقحوانة وحشية ! تزرعك الرض كنيشان
بل بطولة  ،توتي ولكنك تعودين لتتفتحي  ،يصي النيشان
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رمزا للخلود  ،إنن أكره
لفظ البطولة  !..أود أن
ل أصي بطلC

ول

ج11بانا يس1111حقه النتظ1111ار …!
إنن قلب و اقحوانة برية ..!.

أنتظر سقوط البل ..!..

لق11111111111111111د ق11111111111111111ررت الس11111111111111111تمرار بل

تأم11111111111111ل … ! أري1111111111111د دف111111111111111ن الش111111111111111ك
بل حدائق  ،الرض هي الرعى  ،و ما أنا إل علم11ة واح11دة بي
كثب111111111111111111ان الرم111111111111111111ل  ،الرم111111111111111111ل
يكن11111111111111111ه أن يص11111111111111111ي إعص11111111111111111ارا، C
أص11111111111111111بح ض11111111111111111وءا Cو ظلم الع11111111111111111ال
كل111111111111111ه ل111111111111111ن يطف111111111111111ئ ن111111111111111ور

الش11111معة !…

سأكتب بعض السطور الخرى  !..الدلية ما زالت تنتظرني
 ،أحل لا باقة من القحوان  !..من شس هذا الوطن
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الهول  ،لن أحل صليبا
للعذابات  ،لنه الصليب
الذي تسد ف كل
إنسان  ،وغدير المل لن
يتوقف لننا ما زلنا نزحف

بل 1مق11111اومة … ه111ذا الض1111وء

الرتعش الصغي يكنه أن يضئ
ل أريد أن تعرفن
فدوى .!..شس تنجلي

عن 111وط111نها  ،أم11ا منى!!…111

سأتركها غارقة ف برها
الخضر  ..الحيم الذي

بثت  1ع11نه لتبن 11العش… 1111
) و من يدرين أن ل

يتحط1111م العش … 1111ف11أنا
217

شيئاً ..؟؟

أعرف القحوانة ماذا تريد  ،إنها ل تريد أن تسر لعبة البوكر
هذه  .!..لنها ملكة البستوني (

.

من شمس إلى القحوانة …
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هو يهجرنا  !..لست آسفة لتابع رحلة الزمن هذه ،
فالقطارات الملة بالفدائيي تتصارع ف الوصول  !..صار
خالد ضوءا يسبقنا  ،فك“رنا بالتخلي !
قال لي و هو يعيد
ظفائري  ،شعرك هو
الضوء الذي تسبح به
النجوم…! 1111
ليس عندي ما أرسه غي ظفائرك  ،سأبعثرها  ،هكذا
كنت أقول ..؟ أما الن  !..سأعيد لك شلل الشعر انه
ل يصب من ريشت أبداً  ،هل انتظرتين حي لن أعود
ذلك السقف البن من خشب الزيتون ..
خالد  ..!.لن ينتظرني  ،صارت الطرق الوائية أنهارا
بل مصبات  !..أما الضوء الذي يبحث عنه انه هنا

و 1ه1111ناك  ،ل 1أسم 1111له… 1
غ11ي الرض… 1111
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هل فكرت بالوداع ..؟
إنه يزقن  ،ليست
عندي الرادة لقول ذلك
…أنت  1ض1111ائعة  ،وه1111ل
للبحر الخضر
من ضفاف  !..العيون الضر بل رموش ! ..الصليب هو
الصليب  ..سأغور ف البحث عن الكلمات  ،قد ل تفهمي
لغة غي الرسائل ..!..
سأقرأ رسائله الن ل
غداً فهل ستكتبي
للتي من بلد الصمت
أنش11111ودة أم 11مرثاة… 111
قلت  ،لست فرحة و ل حزينة !!.
كلنا يثل دوره قبل أن ينزل الستار  .عندي لك بعض
الكلمات هل ستحملي
له باقة اقحوان يريد أن
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يتذكرها  ..!..أم أن
رسالت ستصلك
متأخرة 1111عن 111ال11111يعاد …؟
***
.
من أسمهان إلى القحوانة …

لس111ت أنت  1ال11111تحدثة …
فبينك و بي خالد مسافات بل حدود  ،الشك يصارع
القدر  ،و أنت ل تؤمني بالرادة فكيف تفكرين مردة
من الذات عندما يصي النسان بل ثن تصي العواطف
بضاعة رخيصة !.
عندما نفقد نن إنسانيتنا نفقد وجودنا
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) ليس النسان طاولة

للعم1111ليات يا 1منى… ( 111
أنت تنسي  ،هذه الشرعة تضي ف ليل عاصف  ،الياة
ليست كما تتخيلي عشبا Cأخضر يوشيه الندى  ،هناك
مساحات بل لون  ،كالقلوب الت ل تعرف السد  ،أراه
مقتنعا بل مقاومة ،
القلب اصبح ف عال
خالد أنشودة خلق ل
أنش11111ودة لقاء… 111

يقول خالد ..انه يبحث عن الدمعة الرقراقة ل يريد أن
يبكي و لكنه يرب حل الصليب  ..!.أنت تملي صليبا
بل مسامي  ،فلماذا تتساءلي؟
إنن أقاوم النهزام بالبقاء ؟ ليس العش الخضر ما
يغريه بالبقاء  ..!.هو التجريد اللمتناهي الذي يسمعه
دائما  ،حداء الشهداء  ،خالد يرفض البطولة  ،يرفض
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العيون الغلقة  ،يرفض
الفن الرد من الشعور
 ،صارت عنده بوابات
العال شسا بل ساء

! ..فأين 111س11111تقفي …
شس و الدلية تكتبان لي  !..فليجرب ..!.
الوصايا و القواني ليست هي الفردوس الذي توهمناه ف
الامعة انه عذاب الذات  !..لقد هاجت روحه
اللانتمائية  !..أخطأت  ،يصي اللتزام تردات
جديدة ،أما الن فقد مضى  ،يدفعه القلق للستكشاف !..
قد يؤمن بالنتماء وقد يرفض  ،و بعدها يبدأ اليلدان ،

الشمس
و الدلية ..
***
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خالد و القحوانة على الطريق
) تأملت القحوانة قبل ست سنوات (

يغشى السماء ضوء بل لون !..الصابيح مصلوبة بل نظام !،
الوجوه مبحرة ضالة  !..السماء مقبلة بالشتاء !! يغادر
السنونو شجرة الصفصاف  !..أسع لثغة الصغار يقفون على
الرصيف  ،سيمضي القطار
بل وداع ! أوراق التوت
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تعرت  ،صار الرصيف

فراش 1111الوجوه 1111الائرة… 1111
قال خالد  ...لنفسه ..

أ1نا 1الذي 111سيمضي … 111111أنت 1
أجل! فأنت تضي بل حوامل للوحات  ،الصباغ يكنها
النتظار  ،القاطرة الليلية ل يكنها النتظار !..
غطس ف عيون النساء
 ،الودعون أكثر من
الراحلي  ،انقسمت عنده
الشكال  !..كل شئ

ينقسم … 11111ص111ارت أعمدة11111

ال11111طة رم111احا مس1111نونة …
وهذه الشعارات .؟ حدق بعيني أتعبهما الضياع !..
إنّ النجمات الليلية خرزات شذرية  ،و لكنها لن تطر
شهبا ..انه الرجم ..!..
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كان يسأل ف حية  !..إن دفقا من دماء بل لون تزحف
متشابكة  ،هي
التصدع  !..يصطدم بل
مقاومة  ،منتصبا بي
الودعي  ،بي الشباح
الشفافة  ،النهار شفافة
هذه الليلة  ،رغم الدخان

…

ما الذي يعلن أفكر ؟

يقول 111خالد 11مط1111مئنا …

اليأس 1111كالرجاء… 1111أريد 1

الشفاه الصامتة الت ل تقول كل هذه الكلمات  ،الطقس يمد
الكلمات  !...أليس هو النهر ؟ و النهر يتجمد من الصقيع ..
ستكون رحلة بل شوع  ،يقول رجل بل عيون :

) تط1111رف عيون 1111خ11الد …(
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أرصفة الطة مغطاة
بأوراق التوت  .!..البد
يمد الرجل العارية بل

أحذ111ية …

هي 111تلك  1الس11111ماء … أ1ل1

ترى النجوم ؟
النجوم !! تضيع العيون

تغ11يب النجوم 1111الش1111ذرية …
السماء أحجار من
اليشم…!. 1111

أل ترى كل هذه
الصابيح الزرقاء ..؟ تطل

عش11111رة عيون … 1111عمياء! 1111

الرجل هي الت ترى  ،تتقع السماء ..
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يصيح خالد ف ذعر  !..لقد دفنت حيطان البصرة بنعوش
النخيل  !..و سأحل غÂرفه من مياه الشط !..
تشد السلل ثيابها  ،و
الرسائل التعبة ! ل
مكان للرانب الصغية و

عيون 1111القطط 111111الزرقاء…! 1111

إننا ل نأخذ الطفال نقبّل شفاه النساء ؟
يطو  ،يراكب ظله
المشى الطويل  ،الشباح
يستعرضون  ،الثياب و
الزامي  ،و يعزف النشيد

 !.كل 11اليام 111مهض1111ة…
للقطار البخاري عيون التني السطوري يقبع الضوء الص11فر
مشدوخا بل أشكال  .الطحنة تسحق القشور و الشباح
يتلفت وحده !
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) سيكون بين وبي
المس صحارى ثلجية ..

أتسمي 11111ذلك 111ال111111نفى …(
الرجال مشوون كبتقالة تكافح العفن  !..مائة كأس أزرق

يقاتل ف الصعود  ،الرجال
عطشون  .لعصي
البتقال طعم البساتي

النائم111ة ف 1111الف111جر …
سأجع من نهر

الوره  !..بعض
البتقال و القشور الت

تر1ك1تها 1الغربان… 1111
يدور العال  ،ينصهر  ،تصي الواجهات الزجاجية ملجئ
للكبار  ،تأكل الفيان الصغية أعمدة الطة ..!..
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أتتذكرين ؟ يد أصابعه
اللطخة بالصباغ  ،يبحث
عن اليوب
السرية ..!.موطن الرسائل

دائم111ا ع11ند الق111لب …
الرسالة ضائعة بي

حزم 111الرصاص… 111111
ستكون تعويذة للطريق !! ل أقرأها ؟
) يفكر ف الرسالة الت صبغتها أوراق الوز (!..
لسنا ف عصراستوائي  ،يكنك أن تكتب على اليطان !..
قد يسبها الودعون  ،إعلنات سينمائية  ،شعارات بل
كلمات ،لط“خي اليطان بالشعر  ،الرسم السريالي  ،شعر
نسائي!..
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تهتز العجلت الديدية  ،يصيخ للبرة الدافئة  ،تغدو
الشباح سحابات شفافة  ،ثم يضون متعلقي بالبوابات ..!..
من ل يتعلق بالفراغ ؟ تصي البرة أبسطة تشكيلية !..
ما الذي تريده منى ؟ إنك ل تنس الرسالة الخية ،
الراحلون يملون التذكارات  !.حتى الروف القصية تصي
قصائد

و ابتهالت ..

يغطي البصرة ضوء
برتقالي  ،تشحب
الوجوه ! تبدأ الشفاه
التيبسه بالكلمات ،
المس يغطي الجوبة
الض11111ائعة ….

يتار خالد النوافذ اللفية  ،كلما كان الليل بية زرقاء
صارت الرمال عنده رسالة مفتوحة !..
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ينق“ب بعينيه عن مكان خلف العال والقاطرة مبحرة ف
الضباب ..!.
يقول لنفسه  ،نن نلق الشاعر بالفراق  ..!.تنداح صفوف
اللوحات الصامتة ،أغلفة
الدواوين المزقة  ،حتى
القطط و الطفال يتكها
صامتة ف عاله  ،البيت

مركزه 1111العال.…1111فأين111
الطواف؟  ..بينه و بي النهار ألف ساعة شسية  !.يبحر ف
العيون السوداء والحذية العلقة  ،تكسر مقابض البنادق ساءنا
الزجاجية  ،إنها ليست رحلة للعودة ..!..
و يفكر ف الرجال النائمي عند الواقد الجرية !..و باذا

يفكر الحياء ؟

232

يغط الرجال ف الرق ..
يقول رجل صغي -:

أترى 11ه1111ذه الرض 1111؟ …1

الرض السبخة العارية من الشائش..
إنن أتعرف إل أحزانها !..
) صارت عندي الرض حقيبة بل متاع أأنت مؤمن بالرحلة ف
هذا البحر ؟
يقول الرجل الصغي ! ..ل11و ص11دقن .؟ ف11إنّ الس11نونوات
لن تغادر العشاش !
أتريد العودة ؟
أن11ت ل تش11عر بال11دفء ..؟ إنن أحس11د في11ك الم11ل  ،أن11ت
تكذب ،فالعواطف ل تبيعها بائعات الزهور ..
يقلقه الوار الصقيعي ،
الرض الردة من
العشاب  ،الصابع تتث
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الشواك و أزهار القحوان

…

من أجل من يذهبون  ،يغوصون بل مقاومة ..؟
يسأل نفسه هارب من العيون الؤرقة  ،السهاد من الليال القمرة
 ،يغلق باب العيون القضية !!..

ل 1تس1111مع غ11ي اله1111ات …!

الصي !! يذوب الثلج  ،العيون النائمة ل تتحدث ..
الب!! و تصفر القاطرة  ،أنت جسد بل روح  !..أملوق
مثلك بل قضية  !..يستمر الصفي العاري  !..يذهب بعيدا
عن النجوم العلقات على زجاج النوافذ  !..بعض الذبابات
الطائرة ترافق الرجال  ..من أجل من يندفعون  ..أنا أحل رموز
ساء ميتافيزيقية ؟
ف أية قضية تصدع رأسك !..؟ البحر يمل القشاش
و 1النوارس… 11111يقول 111الرجل111

الزين ..!..
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و يقول خالد  !..رأيت الشباح تمل الزهور  ،وكل العيون
كانت شعارات جدارية ! ..
الرجل يهم بالبكاء  ..!..ل تيّ1ز ف الختيار ؟
و لكنن اختت مرافقة
الدلية  !!..حتى
شس صارت بالنسبة لي

ب11را من 111الشواق… 111111

الاني هم الذين يصيغون هذه القفال !..
تتمزق رسالت أسهان
…!! عنده 111تتحول 111إل.. 1111
إن الضباب ينتمي إل
القاطرة  ،ف أحشائها ينام
الرجا كارهي و ف
الطات التخلفة .!..
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الكل ما يمله البحر من

القشاش 111111و 1الرس11111ائل …

إنن أموت من الصمت !!
*

القحوانة تقرأ رسالتها …

أيها المجنون الذي أحبه !..

بي أوراقي عشرات الساء بإمكاني أن أقولا لك كلما
ازددت اقتابا لن أقول شيئا تتضاءل عوالي أمام عوالك العصية
القاسية !..انك ل اكثر من منون  ،و أكثر من ملوق  ،ليس
فيك غي الضوء و الشعر  ،أرأيت كيف أسيك لن أخفي
مشاعري..؟..
رسائلك العفرة بالصمت
تبعث1ن لعال ل أعرفه ،
كأنن ل أتعرّف إل صوت
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كلماتك الشجية الت تقطر

بالغموض ، 111111أبد 1ا… C
إنن حائرة كيف أقول لك ما هي البداية ..؟ ..أنت فراشة

منونة تط بي الزهور
تعشق الرحيق الذي تعطيه
الزهرة و لكنك السأم بل
أن دهرا Cبكل تواريه
ليضيع عندما أكون أنا
الباح111ثة ف11يه …

و 1الن 111أب11111111111111111111111111دأ حك1111111111111111111111111111ايت…؟ 1

لق11د مس11حت رس11وماتك الض11وء الخض11ر ال11ذي أعش11قه  ،لزم11ت
الصمت كل تلك السنوات  ..انك تتوالد من بي أهداب الش11مس .
ومن كل الكلمات ال11ت نته11ا بل أزمي11ل  !..ف11أين أك11ون أن11ا ،
ام11111111111111111رأة م11111111111111111ن ل11111111111111111م و دم !!..
ش111111111111111111111يء تمل111111111111111111111ه ك111111111111111111111ل
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الخلوق1111111111111111111111111111ات  !..عن1111111111111111111111111111دي
إحس1111111111111111111اس ب1111111111111111111أنن أق1111111111111111111اوم
الغ11111111111111111وار  ،و أرى م11111111111111111ا ت11111111111111111راه

أنت  1من 111الض1111باب …

لقد ودعنا الدراسة فلنمض Ãمأخوذين بالمل  !..ل تنس أبداC
الدلية وهي تدل
شعرها تت الزيتون !!..
الرض  ،بساطنا الذي
نتمدد عليه  ،تركت لعينيك

الغ111نية … أل 111تسرق1111

الغ111نية من 111ع11ينيها … أين11

كنت تضعن بعد الغجرية ..؟
كلما ازددنا خطوة تت الشمس  ،ل يتوقف الزمن !..
الحيم الخضر صار منفى حال  ،يدفنن بل أشواق ..
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و عندما أنتهي من رحلت

بي 11ه1111ذه ال1111111خلوقات …
أتذكر !..
إن ضوءك الذي شرب
الصمت  ،صار ضوئي أنا

….

قد أكون حزينة الن ،
متسولة للحب  ،ل تدع
أبدا ، Cفللبصرة عندنا نكهة
عطرية تذكرني بأعشاب
الريان ولرائحة خشب
الص1111ندل…! نك11هة

ال1111111اضي…!

لقد انتظرتك طويل ، Cس11بحت أن11ت ف الش11واطئ الفاص11لة بي
الظلل  ،كنت أرقبك و أنت تص11طاد النج11وم  !..الي11اة لوح11ة
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طري1111111111111111111ة الط1111111111111111111وط غامض1111111111111111111ة
كنفس1111111111111111111ي  ،لس1111111111111111111ت لوح1111111111111111111ة
فوتوغرافي111111111111111111ة لتق111111111111111111رأ عن111111111111111111دي
الط111111111111111111وط الزيف111111111111111111ة  ،لق111111111111111111د
ج1111111111111دلنا م1111111111111ن الطري1111111111111ق الغ1111111111111ارق
بي الشناش11111111111111111يل ظف11111111111111111ائر ش11111111111111111ط

الع111رب …

العب العتيق ينسل مثل

بع111ة حائرة!… 111

أنت بعة بل أجنح11ة  !..عين11اك تبحث11ان ع11ن الن11وارس  ،و
س11عف النخي11ل الغ11ارق ف الخض11رار  ،ت11ر ال11زوارق ت11دبي ف
الوجة القلقة !..
و تضحك فدوى  ..ما
الذي يعلك تقول الشعر
…؟  1مزق 11111بل 1عيون 1111؟ 1
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الشعر غابة اليشم تصلها أصابعنا الت تتق ،
لتنحت الشمس على ضوء الشموع !..
هو الدوران ف سورة
الوجة  !..البصرة تبتلع
الوراق الذابلة ،نن

أزه111ار ط1111افية ف 1111ا1ل1نهر… 1

منى… 111؟  1م11ا الذي 111يعل111

شعرك مفروقا Cكإمرأة هندية ..؟
و ل تلبسي الساور وخات الزواج ..؟
تتخبط كتب  ،تصي
اللءات بعات بيضاء

….

منى… 111؟  1إن 11أص1111ابع الط1111باء
إزميل ل يفر الشمع !!..
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و تض111111111111حك للنه111111111111ر  ،أمض111111111111ي أن111111111111ا
وردة غائب111111111111111111ة عل11111111111111111ى ال11111111111111111وج ..
تلتقطن بع11111111111111111111111111ة بنقاره11111111111111111111111111ا

…!

أنت تعذب عندي حتى أشجار الصفصاف ..؟
الرجال يقطعون الغصان
 ،البصرة هذا النهار غادة

مقص1111111وصة الش1111عر …
تنداح السفن الملة بالرجاء  ،تطلق نوافيها ..تطي النوارس
أحلم بالقارات الغطاة بالضباب الزرق و الثلج ..
تقول فدوى  ..ف بوابات العال يصنع الطفال التماثيل من

الثلج ..تقول أنت ؟

و 1ع11ند مط1111لع الشمس… 111111

تقول الغجرية ..
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و تضحك شس  ،يتلل

ش11111عرها ق111ربانا Cللرياح… 11
سيذوب الثلج عن وجوه التماثيل البية تقول أسهان .

هكذا تنتهي الوجة !..
تقول بإصرار  ،و حبال
الرسى تر العب إل
الشاط111111ئ ….

للجامع1111111111111111111ة عي1111111111111111111ون ف1111111111111111111دوى
الواس111111111111111111111111111عة الوحش111111111111111111111111111ية !..
عن11111111111111111دها يهط11111111111111111ل الط11111111111111111ر وتغن
الس11111111111111111111111111قوف  !..فم11111111111111111111111111ا بين و
بي عال1111111111111111111111111111ك  ،ص1111111111111111111111111111حارى

مغط11111اة بال111ليد …

أنت حال يا خالد أل ترى مداخن السفن العالية ..؟
و الارق ؟ والبوام الت تركت الاذيف !..
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نن أيضا Cيا منى  ،نضي
عند بوابات الصانع
الجرية  !..النسان
يتق  ،ليصبح أفراناC

للس1111ماد الكيم11111ياوي … فأين111

سيصل بنا العب اليوم
يرتطم العبّر بالضفاف ،
تستند على حافة السلسل
هي تجب الوت عن

الياة… 111

إنن أحلم بغجرية طويلة الشعر  ،تتفرس ف الفولا  ،قبل
أن يتجمد الليد !..
و التابو الزرق الدخّن بالقصائد  ..أسألك أنا و اللي11ل الرم11ادي.
الذي ترسه أنفاس النساء  ،تقول أنت  ،.أن الع11ال ص11در ام11رأة
مرمرية  !..هل لي أن أرسل قبلة ساخنة إل عذراء الليد
244

هذا عالك أنت  ،لن أنسى أبدا Cاصطفاق البواب  ..توالك ف
الزقة الباردة !..
أعشق التنورات الزرقاء  ،كل الفتيات عندي دمى و أشباح ؟
أمرّ بي الطرائق الهولة  ،تنقن النظرات السروقة من
عينيك ،أنتظرك أنت ل الفتيات الزرقاوات !!..
تهمس ف سحر ..من
يصدق أنك ل تطرق
البواب  !..ول تر وحدك
ف العب  ،بل شعر

يفق 1111للرياح.… 11
أودّ الوقوف قريبا Cمن فدوى ..؟!
أترين كيف يسبح شعرها

للشمس  ،إن الشعر ينصب
على روحي ..يصي لوحة

و1111جودية …
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ياصرك الشعر الطويل  ،الليل و الشمس  ،الدلية و الغجرية
يضيعون ف العطر القادم من غابة القحوان !..
أنت ل تربي كيف يسبح
الشوق ف سنابل القول
السماوية !..

ل

تغضب  !..فالطباء

يقص11111ون ش111عر النس1111اء …
أتلفت باحثة عن شعري  ،كومة من سنابل مقصوصة  ،يثيني
الشعور باليأس  !..إنن ل أملك سل“ما Cللسماء ؟

و لكنك تلكي مركب
الص1111مت …!!

أتسمين مركب الصمت ..؟
قلت بل ماذيف  ،النجوم هي الت تقود اللح إل السكون  ،إن
لك عينان ساويتان !..
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تعجبك عيناي اللزورديتان  !..و أوراق الصفص1اف و الص1مت ،
تقول هامسة ..
سأقتطع جزءا Cمن غابة البحر !..
و ماذا ستبن ..؟

أنت  1تهربي!… 11

**

*

خالد و القحوانة على الطريق …
) العودة إلى تأملت القحوانة قبل ست سنوات (
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أصاخ لوقع العجلت الديدية  ،اهتزاز العجلت ينقله
بعيدا Cف أغوار الفراغ و إذ
تطل“ع من النافذة الصبوغة
بالغبار  ،كانت السماء

ح1111راء  ،و 1الرم111اد …! تبدو 1
الرئيات مقلوبة من قطار يتأفف..!..
أهناك نائمون ف جلباب الصمت ؟ ينظر خالد إل العلقي
بالبنادق  ،الحذية و السلح يتعانقان ! هدير القاطرة يذك“ره

بالنهر ..
) تصلي دائما Cكاليائسات ( ..
انت ل تكتبي  ،أنت تبكي يا منى ؟!!
تطلع من فجوة الغبار
لرجل الذبابات الذاهبة
إل الرب الذبابات
حراء مروقة الجنحة
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…! القط111111ارات ل 1تع111ود إ1ل1
مع الصبح و الليل غارق بيزان النجوم !..
تشي ف رواق البدية  ،الضواء الليمونية ش11احبة مث11ل وج11وه
الرجال  ،أسلك البق هي ال1ت ل تتوق1ف لتنش11د  !..و لك1ن
ح1111111111111111داء العجلت ذك“1111111111111111ره ب1111111111111111داء
المّ11111111111111111111111111الي  ،حض11111111111111111111111111ارتان ..
طي بل أبع111111111111111111111111اد !..الم111111111111111111111111ل و

القط11111ار …

أتتذكرين  ،الدروب اللتوية  ،و وجوه البيوت الشاحبة !..
إنها تذكر ..؟ قلب
الوراق اليابسة الغطاة
برائحة العشب الخضر ..
البيد ل يصل إل بعد

الوداع… 1111

أقسم أنن كتبتها لك قبل سنتي ..؟!
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أنت ل تسب الزمن جيدا.. C
) رمق النجم القطب الذي
كان يتألق مصبوبا Cبسخاء

اللؤلؤات 1111الع111ارية …( .
أين هو شال

الستنقعات ؟ القيعان ف
الليل تصي ف سواد
العيون الشمسية  !..و
يبعث البعوض ترانيم بل

لن.… 111

منذ مليون سنة أو يزيد  ،كانت الرض كتلة من الشمس ثم
بردت  ،الريفيون يصنعون البز من الطي  ،الوجوه كلها من
الطي ..
هل تغيّرت ..؟ أنت الت تتغيين ..؟

) و 1يذه111ب ف 1111خش1111وع ( …
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البدي يصلي ف الليل للجنادب الت ل تبطل الكلم  ،تنعك11س
النجوم على الغوار  ،تصبح مشاحيفا Cبل مل“حي
قولي لي  !..أنت طبيبة الطبيعة الامدة منذ الطوفان  ،أل
تتوجسي أذرع اللجلن  !..إنها بل شرايي ؟
للنباتات قابلية على النفاذ بثا Cعن الشمس ؟
و الكلوروفيل طعام الستنقعات ..؟
و الخلوقات ..؟
هي من دم و طي ؟ تتعارك الواميس البية  ،تظل القرون
غاطسة ف الوحل  !..وترّ البجعات  ..باستطاعتها أن تطي
أتريدين من أن أرسم السكون القفر ف روحك ..؟
كيف يبن العصفور عشا Cمن أوراق الشجر ..؟
ستطي العصافي عند الفجر  ،القاطرة تس11تقبل الفج11ر الح11ر
و يستيقظ الرجال  .يتثاءبون من الوع
) البصرة طبقة من الب الظفور ( .

251

أنا أمنعك من العبور ؟ دع الرجال ذائبي ف الفراغ  ،أنت
رسام الوجوه الت تعرف الياة !..
و الشهداء !..
لم الدعية و الصلوات !..
)اشت لي شيئا Cمن

الص11111لوات !!(…
يقفل الوار أبوابه التسعي !..يضيّع الرتاج آثار الطريق ..
لن أبقى سجي البحار الضراء  ،فأنا باحث عن طبيعة ميتة
و ما وجدت ف الرض  ،بائعات الودع منتظرات !..
و الذكريات !..
ل تبيعين الاضي كل“ه  ..سنقتسم الرغيف السر مرتي !..
ما الذي يبقين على
السؤال ..؟ أتريدين من

العودة 1111إل 1111روحي… 1111؟ 1
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إن ثة لقطات ضائعة
تتمزق كلما راح ينظر إل
فراغ الليل  ،تتجاوب عنده
الرسومات  !..تصي

مش11111اهد بل 1نهايات… 11

يدّق ف وجوه النائمي ،
مسوحة كل الظلل ..
الوجوه سفوح جرداء ل

تلتقط 1111الشمس.… 111111
يلتقط صوتها من دوي العجلت الفارغة  !..تصيح بل

انتظار ..
انك هارب من نفسك  ،أنت  ،بل قضية !!..
يتمزق  ،يعاود التحديق ف الفراغ  ،الفراغ صار شاحبا Cمثل جذور
التماثيل يفك“ر  !!..من قال
أنن أرى القضية ..
253

يتوقف و يدّق ف السفوح

ال11111ائلة …

الوجوه ديكورات ل تتص
الضوء  ،الرايا مسط“حة ،
ه11نا …؟ 1

و 1القط11111ار يضي11111

ف الفراغ  ،يشي بكآبة إل هذه الوجوه  !..هم أحق من بالسؤال
؟ و ل ييب النائمون ف الرق  !..أتسمعي ما يقولون ؟
يتق11111111111111111دم الرج11111111111111111ل القص11111111111111111ي ،
يط1111111111111111111لّ ب1111111111111111111وجهه ! ..لق1111111111111111111د
ان111111111111111111تزعوني م111111111111111111ن حيط111111111111111111اني

المس1111111111111111111111ة … ) بي1111111111111111111ت ه11111111111111111111و

القضية ( !..
يتق11دم الرج11ل الطوي11ل الم11ر العيني  !..ق11ال و ح“ل11وني
صليبا Cمن نار هل سيسمحون لي بالجازة .؟..
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المرات ل تؤدي إل الطريق و الرجال مشغولون بالعودة !..
تتجمد أمامه الصور الزئبقية  !..يهتف ف يأس  ،ف أي العيون
تدين القضية أقذف نفسي بل أجوبة  !..الوت هو التبير
للسلم ..؟
تظل القاطرة تعجن أرجلها على الطريق  ،يكفي أن تضعي
عودا Cعلى عود  ،فأنت أمية الستنقعات !..
يقود الكلمات  ،يعتصر
مارجها الراعشة ،
الذهول يتاطه  ،يتوسل
صوتها ف ذهنه  ،يصي
دعاءا ، Cعدني أن ل
 Cأ1ك1ب
من لوحة !..
لقد تركت ما يعيقن عن
اللوحة  !..تكفي بندقية
255

سنبن 111ش11يئاترحل111

واحدة  !..لتلتقي الشرايي

والوردة.… 11111

الطريق معف“ر بالنتظار  !!..يتوالد الليل بالنقسام  ،تلبس
الشباح أقنعة واقية  ،الرب للجراثيم و الردل  !..أقذف
نفسي ف اللشيء ..
و يهتف الكورس السلح  ،أمنون أنت ف الختيار ؟
من أجل من تقاتل بالنيابة ؟
) يعوم ف الغبار الحر

… الذبابات 111غادرن 1111النواف1111ذ
ال111111غلقة … النجوم 1111هي111

الباقية ( !..
أن111111111111111111ت م111111111111111111ن تق111111111111111111ولي !..
يت1111111111111111111111111ذكر الكلم1111111111111111111111111ات الخية ،
تت111111111111111111د ال111111111111111111روف الناعم111111111111111111ة
الرتبك111111111111111111ة  ،يعي111111111111111111د ق111111111111111111راءة
256

الرس1111111111111111الة  !..أن1111111111111111ت ل تل11111111111111111ق

للقض111111111111111111111ية… ! يص1111111111111111111ي الف111111111111111111111ق

سديا Cمن نوم صفراء  ،يقول بارتعاش اللانتمائيون !..
يكف11ي اختي11ار الكلم11ة  !!..ت11وع البل11دان تص11ي أس11لكاC
شائكة  ،و مغاور و جسور مقطوعة !!..
 لن أضع نفسي ف أقفاص زجاجية !..يس1111111111111مع م1111111111111ن أنف1111111111111اس اللي1111111111111ل

ال1111دلية…!

فكر أن تصي ملتزماC
بالقضية  ،يكفي أن تشعر
بالرية  ..!..يس
الدار الضبابي  ،يجب
النظورات السطحة ،
تصي للشكال ظلل

م1111روقة …! ال111رية
257

مسؤولية كبية  !..يعود

لس111نا أح111راراليس1111أل …

C

باليلد ..؟..
يتجزأ عنده الشعور  ،يتحول إل عبث  !..يستفيق !!..
لاذا يوت الشهداء ..؟

…

و 1تيب  1الق1111حوانة …!
) هم يرددون الصيحة ( !..
يستفيق على الصوت
الال  !..عليّ جزء من
الص1111ليب …

و عندما ينتهي دوري

س11111أعود أو 1ل 1أع111ود …
أنت تبن حول نفسك السوار ؟
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اللانتماء … 11111يقاتل 111من111
أجل الرية  ..أنظري ..
فالرجال مشورون حتى
النهار !!سيسمعون صوتك

… وق111د يبكون!.. 111

و لكن القطارات لن تقف

ف 1111ال111111طات الغ111ريبة …
***
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وما تبقى من مذكرات القحوانه

سأبتن العال لي و لك  ،امله بالربيع الخضر  .و ف الليل
حتى النجمات تصي كعيون
القطط  !..أحتضن
الرسائل الخية ..هي
الثراء النفسي الذي

ينسين 111وحدتي… 1111
هذه الخلوقات ل تعرف غي لغة العشب و الطيور و الساك
تتقارب من  ،أصي و إياها مستنقعات للضوء  !..و عندما
يتاقص الشحوف عند الفجر  ،تستقبلن مياه الور الندية

و أغاني طيور الضيي ..
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الياة صعبة هنا يا خالد  ،هي جزء من القضية وقد صرت
تبحث عنها  ،فهذه
الخلوقات أحقّ منا بالياة
 ،بريئة بعيونها العسلية ،
بالكلمات الصغية الت

تع111رفها …

و كلما فكرت بالجرة  ،يسألن الرضى بعيونهم  !..إننا ل
نتعود على امرأة تقاتل الرواح الشريرة ..
) الضواء ف الليل هي الرواح الائمة  !..الرض يأكل
العشاب البية  ،بل
ترتيب  !..و عندما أريد
البار إل بقاع مهولة
من خارطة عالي  ،يصيح
الرجال  ،احذري الشموع

الس1111رية ف 1111الظ11111لم … (
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إنّ بلدا Cتبنى من بية الذهب السود  ،عروشها فضية تأنف
أن تيك للنساء العاريات السلل ..!..
يقول 111الرجال!… 1111

) ف اللي11111111111111111ل تتلف11111111111111111ع اله11111111111111111وار
بال111111111111111111111111111دم  (!..أل تلحظ111111111111111111111111111ي

تشّ 111111111111111111111ل
الرج111111111111111111ال ع111111111111111111ن الرك111111111111111111ة !..
الب111111111111111111ار فق111111111111111111ط ف النه111111111111111111ار ،
الع1111111111111ال هن1111111111111ا ه1111111111111و النه1111111111111ار  ،و
تبق1111111111111ى الن1111111111111ار الس1111111111111حرية ه1111111111111ي

القن1111111111111111111اع … ! أح1111111111111111111اول اجه1111111111111111111اض

الش11باح  ،ح11تى ال11ولدات التعس11رة  ،تص11ي عن11دي قض11ية  ،و
لكنن أفكر بالجاب  ..!..لاذا تس11يل عي11ونهم ب11الرعب عن11دما
يفكرون ف الليل
من قال إنها الرواح الشريرة ؟
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) يتهامس الرجال (
و تولول النساء تنطفي
الدخنة الرصاصية ف كل

البيوت.… 111

إننا لنعجب من امراة ل تعرف شيئا Cعن الرواح !..
أتدى الوجوه الرافية  !..أقود أنا الزورق ف الصمت
و فجأة يتحول الرجال إل تاثيل يائسة  ،يصرخون
كالفيان!..
) عودي أيتها الطبيبة السماوية ( !.
هذا هو منهج التاريخ !..
فللطوفان حكايات بل

معلق11111ات …

أرأيت كيف تشتعل النيان ف الليل ؟ النار ل تشتعل إل ف
الشيم ؟
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يتأرجح زورقي ف العودة
 !..تصبح الغوار حالكة
كقيعان التناني الطفأة ،
و يتحول الصراخ إل
همس… 11111

) منذ مليون سنة أو يزيد كان العال برا Cبل أغوار (
النيات هن اللواتي يكي الكاية  !..إننا قابعون هنا
كالعشاب بل تغيي
أرأيت شيئا Cمضحكا  ،لو

انك 11ق11لت … أن 11الذ111بابة يكن1111
أن تصبح كالفيلة السوداء ..!..
جئتن من قبل ..؟ أشعر أن المواه ما زالت تعكس صورتك
البدية و كلما أبرت وحدي  ،أراك على صفحة المواج  ،فهل
تعاهدني أن ترفض البحث عن الشكل  !..و أن تتاجع عما أنت
ذاهب إليه  ،اتركهم ياربونهم بالنيابة ،
264

و لاذا الرب ؟ قالت ..
قد تكون هذه رسالت
الخية  ،و سأعرف لو
أنك تبن حقا  ،سأنتظر

أس111111بوعي … !! بعده1111ا …!
سأعرف بالطبع أين تضعن أنت من اللوحة ..؟ لن أعتب

عليك !..
يبقى الصمت  ،هذا البحر اللنهائي يفصلن عن اللفية ،
يفصلن عنك  ،وانك ل تب أي شئ  ،هي القضية  ،إنا أنت
تب نفسك ..
**
*

خالد و القحوانة على الطريق
) السطور قبل الوصول إلى اللشئ (
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ال1111111111111111111دخان يص1111111111111111111ي ق1111111111111111111اطرة
متعارك1111111111111111ة  ،يتع1111111111111111ارك ال1111111111111111دخان
بل مقاوم11111111111111111111111111ة  ،يتنف11111111111111111111111111س ،
يص1111111111111111111111111111111رخ و يفك1111111111111111111111111111111ر ف
الوج11111111111111111وه  ..ه11111111111111111م يلم11111111111111111ون بل

ترتي11111111111111111111111111111ب … ص1111111111111111111111111111111يحات

الطف11111111111111111ال  !..ال11111111111111111دفء يش11111111111111111يع
عل1111111111111ى ض1111111111111وء البندقي1111111111111ة  ،ك1111111111111ل

أوراق 1111الص1111111فصاف ذاو111ية…

أسأل نفسي من أسع ..؟ أنت بل صدى ل أعرف أين موقعي
من خرائطك الت ل تعرف الدن الصغية ..؟
و لاذا الدن الصغية ..؟
الذكريات اللوة تضي بل رجعة  ،تصي الفتيات أمهات
الستقبل !..
انظري !!..
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القحوانات تنبت ف الربيع  !..ثم توت القحوانات تصي
أوراقها رسائلك الخية  !..القحوانة تتجدد  ،و الشمس تنزع
أثوابها الوردية  ،أتريدينن أن أكتب لك الاتة ؟
يصلصل الديد  ،متاريس
السور الخنوقة ،
تصلصل القسام الدهونة

بالزيت… 11

أيه11111111111111111ا الرج11111111111111111ال  ،بن11111111111111111ادقكم

أو11ل… C؟

تطقطق الغاليق اليابسة ..
ل مكان للطفال و الب  !..أنتم ذاهبون  ،إل الغابة ،
أحكموا الصابع على الزناد !..
يتقافز النائمون الرقون !..
العيون ظلت مفتوحة للغبار و النجوم
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انظ1111روا إل 1111الس11111ماء …
شس هي الوطن ..
يعجن الرسالة الصنوعة من ورق القحوان  ،يفيها بي
أصابعه الدقيقة الادة  ،يزق الوراق اليابسة !..
و 1الن 111نودع 111الوط11111ن…!!

إننا نودع الب !..

تتط111اير …تتمزق… 1111

الوراق  ،تطي  ،مع السنونوات الت أفزعتها الرسالة  ،تتقافز
الروف فوق أعمدة البق !..
لن أبث عن التكوينات  ،لمية الستنقعات الضراء كل
حكاية الوداع ..

***
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أسمهان

إنه يذهب بعيدا Cعند مدن الوداع النسية  ،يل 1وّح بي11ديه س11اهماC
كالطيور الت ل تريد النزول !..
إن111111111111ه ي111111111111زق رس111111111111الة الح111111111111زان

… رأيت11111111111111111ه يقط11111111111111111111ف القحوان11111111111111111111ة
الفصلية ،

س11عته يق11ول  ،ه11ل تنتم11ي القحوان11ة إل رب

مهول ؟
*

المجدلية
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س111ألته أن ل ي111ذهب بعي111دا Cع111ن العي111ون  !..العي111ون
مغلقة الاجر و مقفلة هي الهداب  !..له رسان عل11ى بواب11ة
النهاية  ،سعته يقول  ..من يري11د أن ي11بيعن الش11مس بزه11رة
برية ؟
*

الغجرية

هو يبحر ف الشمس  ،رأيته يمل الصليب و يصعد طريق
الزيتون :
لقد انتهى قطاف الفصل ف الربيع !..
عن1111111111111111111دي ل1111111111111111111ه رس1111111111111111111الة ل
ترس1111111111111ل  ،م1111111111111ن ي1111111111111بيعن لوح1111111111111ة
بل إط111111111111111111111111111ار !..؟ س111111111111111111111111111أدعوه
ليوس1111111111111111111دها عل1111111111111111111ى ال1111111111111111111ائط

الص1111فر …
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*

خالد

أنت111111111111111111111111111م ل تودع111111111111111111111111111ون
القحوان1111111111111111ة البي1111111111111111ة  ،الطف1111111111111111ال
يفف1111111111111111111111111111111111111111111111111111ون الوراد

و

البن11111111111111111ادق ال11111111111111111ت ل تطل11111111111111111ق غي

الرم111اد …

أرى ف متح11ف الش11عوب تاثي11ل م11ن ش11ع  ،لبط11ال نص11ف
ملوقي  ،نصفهم من الشمس و النصف الخر من الروح ..
*

القحوانة

سعتكم تكون عن أطفال البادية  ،عن الزهار الصنوعة
من ثياب النساء  !..هل يسقط الثلج ف الش11رق  ،عن11دي للزيت11ون
مسجد من عود الصليب !..
هذا دعاء الرجال الذاهبي بل قضية .
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*

أسمهان

سعنا أطفال العرس ينشدون  :يرجع الائفون م11ن ب11ر
الظلمات  !..من يلك خارطة تكي عن العيون ؟
**
المجدلية

ف كل عام يغن العراة ف الليل  ،الؤرخون يكتب11ون س11ية
البطال و القابر ل ت11وي س1وى الس11اء  ،ه11ل يبق1ى العش11ب
اخضر ف العودة ؟
*

الغجرية

عندي قصيدة للعيون الت ل تعرف النوم  ،عندي خص11لة
شقراء  ،أأرسلها و مياه النهر !..
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النه11111111111111111ر م11111111111111111وكب الزه11111111111111111ار و
الرس1111111111111111ائل اليائس1111111111111111ةو الض1111111111111111ارة

…
*

خالد

م1111111111111111111111111ن يغن للع1111111111111111111111111ودة ،
الش111111111111111111111111111111عراء أو جوق111111111111111111111111111111ة
الطف11111111111111111ال  ،ن11111111111111111ن الغ11111111111111111ائرين
ف نس11111111111111111غ الزه11111111111111111ار الري11111111111111111ة

نص111نع ال111رية …

*

القحوانة

كلك11م تثل11ون عل11ى جب11ل الزيت11ون  !..أتعرف11ون الطري11ق
الذاهب إل النهاية  ،إنن أحل مفاتيح الشمس  ،و الصناديق
فارغة من الرسائل ..
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**

من شمس الى اسمهان

أكتب عن أشياء نسيت أن أقولا لك !..
بعد أيام الغضب يستيح النسان و يتذكر  !..الوسيقى
تنسج من جلودنا رواية اليام مدبوغة بالسخام
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 ،عواطفنا أتعبها القلق

…

فالعال الذي زرعنا فيه الباعم الصغية صار خرائيا Cبل
ألوان  ،من الصعب أن يبكي النسان أيامه الكثر سعادة و
لكنها القيقة بل رتوش ..؟
لقد انفرط عقد الزهار كل منا ضاع ف العمورة !..
الحلم البنية من الندى و المال الكبية تولت إل
هباب بل لون  ،هل كانت الامعة هي السبب ..؟
لقد أعدونا لنبدأ بالكاية  ،ندفن أنفسنا باليأس  !..أقف
أنا غي منشدة إل الرض  ،أذابت اليام تلك اللمح
الشعرية لدوى الياة ..
أشياء و أشياء م±سِحdت من عقولنا فصار كل منا يبحث عن
نفسه ..؟!

خائف111ة أن 11ل 1نس111تيح …
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أنّ عالا Cمن البة و
الصدق قد تول إل

ص1111راع مع 11الش111ر … و 1أنت 1
السعد حظ“ا Cبيننا  ،انت تسمعي و ل ترين الشواهد الت
صارت قدرنا  !..سباقون إل عبثية الستقبل  ،خائفة أن

ل تقدر عواطفنا رواية القصة من البدء ..؟
واقفون فوق مصفاة العدم  ،هم يفرزون الشكال يعلون
لا قواعد التماثيل السميكة !..
كل منا حل هويته ف
يده  ،و نسى الكل من

نكون 1111و 1من 111س11111نكون …
***

.

من المجدلية إلى شمس
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لن أكذب عين عن الواقع  !..أنت تبحثي عن بي
حطام القرى التقة  ،تسألي الصليب الحر ،
عن امرأة كانت صليبا Cمن خشب الزيتون !..
إنها امرأة بل قلب  !..يكفي أن تتذكرين !..
مدفونة أنا بل شاهد بل فوانيس  !..أتسول
الرسائل الت ل ترسل
إننا مهاجرون إل

الوراء… 1111

إن رحلة اللف ميل بدأت ف العودة  ،قد ترين
مردة من الحساس مثل كومة من الشيم الذي ل
يتق  !..و لكنن أتذكر ..؟
إن رابطة الصابع الشدودة إل خات الزواج  ،هي
القيد الذي عليّ أن أكسره !..
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على ضوء الدساكر
التقة أكتب
للصغار حكايات

قص1111ية … كلم111ة حلوة111

أليس كذلك ..؟
فالطفال يبون

العف11111اريت و 1الش1111باح …
وقد حدثتهم عن النساء الربع و الرجل الامس !..

هي الزيرة الت حاصرتنا فيها العواصف  ،أتعرفي
كيف عشنا قبل السب البابلي ؟ ل نفكر بالشرعة
و السور  ،كلنا
يعرف السباحة  !..أما
الن فقد نضبت مياه
الزيرة  !..لبد من

الط11111واف ف 1111الط1111ور…!
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إنن لعجب أن يعتيك الغضب بالصي  !..ليست
هناك من معلقات على بوابة القدس  ،فاللتقى عند
الكيلو

… 101

أليس هو الوادي الذي

س111111يسمعنا ف11يه ال… 111

**
.

من أسمهان إلى المجدلية

) لبنامج السائل و اليب شعبية ف الدن اللفية
من مدلية الضفة الغربية لغجرية الضفة الشرقية  ،إننا
بي خبونا عن صحتكم ..؟
قلت نن نسمع الغاني
و قصائد الشعر و القتلى
الذين ل تدفئهم شس
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الغ1111وار …ع111ندي جو111لة

جديدة" … 1111يارنغ "11يبع11ث

لك بالقبلت !
أيتها الصديقة الت ل أريدها !..لاذا تبيعي رؤوس
الطفال  ،يكفي أن تستيي من عناء رحلة التعب .
إننا متعبون حتى الغرق
من رسائل الشوق !..
لشمس لغة بل مفردات

…

هل ستقص شس شعرها ف العبور ..؟ ل أسألا إن كانت
تتذكر الدعاء  !..ربا ستكتب لك رسالة بل عنوان
العال يتفرج يا فدوى
الن  !..و ل أملك غي
الرثاء !! أل تكفي

الحتجاجات… 11111؟ 1
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الفدائيون يتاجرون

بالس1111لب …! يقول111
خالد  ..الغرباء هم الوفياء..؟
و يقول أيضا  ..الغرق ف الموم صار عنوان التاجر العربية
من البعيد البعيد تنهل علي الذكريات  ،تصي رسومات
ليست للبيع  ،البية السرائلية تمل صورة القدس !..
و السرائيليون يبحثون

عن هيكل سليمان عندي

ط1111وابع بريد11ية – إنق111اذ

فلسطي ! -مشنوقة بات الرسلي !
سأكتب رواية جديدة  ،الطابع مشغولة هذا الزمان بنسخ
صور الفاتي !..

واستعراض 1111111العض11111لت …!
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الزغاريد سيمفونية

العودة !… 1111سيتم 1111العرض11111

ف 1111الص1111حف اليوم111ية ….
***

*

خالد يكتب لسمهان عن رحلة اللعودة
الشهداء هم الذين يخسرون القضية !.

تعجبي عندما أدخل الراب القدس بل سلح ..؟
فما زالت صيحاتك الذاهلة القلقة تتدد أصداءها ف ع11الي بل
نسيان ..

أن11111111111111111ت … و 1أن11111111111111111ت وح1111111111111111111دك و1

عالك الضبابي  ،شئ ل قيمة له ..؟
أهكذا أنا بل يوميات  ،بل شكل ؟
الرج111ال الفرغ111ون م111ن ال111س  ،مش111وون كالتماثي111ل
بالطراء !..
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أنت تعرفي الكاية إذا  ،و ذاك الفراغ اللمتناهي الذي ك11ان
مغلقا Cعلى نفسي إغلقة القفاص على عصافي الب  !..الي11اة
انتماء بالنسبة لك  !..عبث بالنسبة لي  !..م11ن هن11ا ص11ارعن
الشعور حد الختناق  ،أرقام اليام تنقلب ؟هو ملك اليطان الت
ل تنطق ! ملك النسان الغرق ف الصمت !
بثت لنفسي عن اللود !..
) أبنا لنفسنا تأطي ص1ور الش1هداء ب11اللود ؟ الل1ود كلم1ة
شعرية لمتناهية  !!..يعج11ب به11ا الفن11انون و الش11عراء !!..
أعجبن ذلك كثيا. C؟ (
انقش111111111111111111عت الغي111111111111111111وم م111111111111111111رة

واحدة… 1111

ك11ان عل11ي أن أخت11ار بي الظ11واهر  .و اللمرئي11ات  ..ال11ب أو
القضية

283

صار ذلك عنوان1ا Cللوح11ة ال11ت أردت أن أرس11ها ..؟ ليس11ت ه11ي
ب11دايات الليق11ة  !..إنن واح11د م11ن أعم11دة الك11ون الرمزي11ة ،
تليت دون قلق عن اللفيات الدفونة بالرماد !..
عيون فدوى صارتا كل هذا الضوء !..
أما شس  ،فهي السماء الول للوطن !..
كنت  1بي 11اختيارين!… 1111

ل11111111111111111ن أدن11111111111111111س رجلي ب11111111111111111البحث
ع11111111111111ن نفس11111111111111ي ؟ ول11111111111111ن أس11111111111111ع
ص111111111111111111وت ال111111111111111111ب س111111111111111111قطت
القحوان11111111111111111ة  !..ك11111111111111111ل الزه11111111111111111ار

تتع1111111111111111111رى ف 11111111111111111111الص11111111111111111111يف … !..

فالع11111111111111111111111111111ال الزرق مل11111111111111111111111111111ئ

بالق11111حوانات ….

ص111111111111ار العب111111111111dر متل111111111111ئ بالم111111111111ل

…!
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والمل كالشمس !..
الليل يؤطر لي الضوء النازل من كل النجوم !..
المل عنوان الياة ..

اختت 11أن 11ل 1أتوقف… 111؟
أمضي مع القطارات الشبوهة ..
و أنسى الشعارات الرسومة على قمصان الطفال !..
الشمس ..
إنن أبث عن شس بل غيوم ؟!
قالت منى..
الهزومون يدفنون أنفسهم بالختيار !..
لست مهزوما Cإن اختار  !..الرية هي النتماء ..؟
أصنع لنفسي سورا ، Cو أقول هذه أرضي ..؟
تق1ابعت رحل1ة الص1مت ف1النجوم ل تعرفن عن1دما أك1ون بي
الخرين
إني روح مشرعة ستكب زورق المل  .فلماذا أفكر ف العودة
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الاني هم اللتزمون بالقضية ؟
إن1111111111111111ي أب1111111111111111ر بل رواف1111111111111111د ..؟
الط111111111111111111رق اللفي111111111111111111ة تق111111111111111111ود إل
الب1111111111111دايات  ،ل1111111111111ن أتل1111111111111ى ع1111111111111ن
العي1111111111111ون ال1111111111111ت ك1111111111111انت تط1111111111111رز

الدموع… 1111

م11ن الص1عب أن تس1ألن ؟ أي ض1باب ذل11ك ال1ذي ت1وهمت أن
المطار قادرة على مسحه من صفحة السماء ..؟
قالت ..
لقد وجدت نفسي ف عال أناني ل يفرق بي الب و القضية
ق11د أك11ون يائس1ا Cتل11ك اللحظ11ة  !..عن11دما س11عت رجل Cيط11ل
بعينيه الفاقعتي الساخنتي كبارود القنابل  )..ك11م ي11دفعون م11ن
أجل القضية
من هم الذين يدفعون ..؟
نن باجة إل وحدة اليوب !!..
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وددت ل11و أدوس ال11رأس ب11ذاء Äل أج11رب ب11ه الش11ي عل11ى
الرض
أيها الغرباء القادمون من بلد الش11مس ه11ل س11عتم م11ا يق11وله
الشتون ؟ أتبيعون القضية بالدولرات ..؟
الاني هم الذين يقاتلون بل ثن ..؟
) ولكل رأس حفنة من الذهب
أأكون أنا التبع بالدم بل أقداح مسك“رة ؟
كنت أنا الهرج و البهلوان ؟

مس11111111111111كينة من1111111111111ى… عن11111111111111دما تري111111111111د

أن تشتين بالذهب الخضر ؟؟
مسكينة أنت يا صديقت الغافية عند بوابات القدس !..

ال111رب هي 111اللقض11111ية …

أيها الرجال الذين اشتتهم الصدفة سبايا ليش قمبيز ..

أيه1111111111111111ا النكش1111111111111111111111اريون … ي1111111111111111ا

حفنة بل موازين ..
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ه11م يع11وون مث11ل الكلب الس11عورة !!..والكلب تع11وي م11ن
الوع و نن نعوي من الل !..
القحوانة تلك مفاتيح القدس !..
أهذي كل الكلمات  ،الوراق الذابلة طفيليات تقتل الرض ..
قال رجل أموي :
الذين ل يدفعون لن يصلوا صيدا ..؟
سأدفع باللوحات !..
أل تسمع أن الدولرات تبن سقوف اللة !..
ل أسع ذلك أبدا!.. C
لقد أيّدنا البيع !!
) لن ير الفدائيون على الرض (!..
أض11ع ق11دمي عل11ى الارط11ة أدوس عل11ى التيج11ان النحاس11ية
..العروش الشتاكية..
ل يكفي أن تصبح جدائل شس مربطا Cللخيول !..
ل يكفي أن توت الدلية مرتي ..؟
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سأعود للخلف مهاجر بل متاع !..
الفاتيح تصنعها الشعوب و البنادق تأتينا من القبة  !..أم11ا
اللوح1111111111111111111111111111ات فه1111111111111111111111111111ي مياث
الفق1111111111111راء  ..أض1111111111111ع ق1111111111111دمي عل1111111111111ى
الارط1111111111111111ة !..

البيع111ة أبد 1ا!… C

ل1111111111111111ن أخس1111111111111111ر

سأعود دون انتظار !..
القلعة السوداء هي القضية  !..ف الليل سأص1ل بواب1ات س1ور
الصي لن أوروك تنتظر الفجر ..
**
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*

القحوانة تسجل الزمن الضائع

مذكرات السنة الولى – المل

س11أترك إم11ارة الس11تنقعات ممول11ة عل11ى زورق م11ن ل11اء
الشجر  !..القصب الخضر هو البساط الذي حاكته النس11اء ل11ي ،
أما الرجال فقد ذهبوا يملون البنادق .
الذور تضي نو العماق  ،لشئ غي القيعان الزلقة  !!..أما
الضارة فهي الت ستبقى مشوهة العيون ..
أيتها الطبيبة الناعسة العيون  !..أنك قد شبعت من الدفء ؟
هيا  !..ل“عي أحذية النود ..؟
سأنقل الرحى إل الشاطئ الخضر  !..فالليل بل صباح !..
و يزم1111111111111111ر الرج1111111111111111ال ال1111111111111111دفونون
بالص1111111111111111111111111111دأ  !..ال1111111111111111111111111111دافع و
الدي1111111111111111111د و ك1111111111111111111ل الس1111111111111111111د
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البش1111111111111ري ال1111111111111ذي بث1111111111111ت عن1111111111111ه

فص1111111111111111111111111111111ار جس1111111111111111111111111111111را … Cبل1

مراكب !..
ل وقت لدينا للفلسفة  ..هيّا ل“عي الحذي11ة الدفون11ة ب11الطي ،
إنه سيزور اليدان ..؟
) كان اللقاء الول بل مقدمات (!..

و 1ف 111111111111111111111اللي1111111111111111111ل القط1111111111111111111111ب …

كانت القطط الصنوعة من جلد الثعابي تبص11ق الن11ار  ،الط11ائرات
تغي على الرجال  !..أبكي ملكا Cل أحافظ عليه كما تريد النس11اء
..؟
ص11ار اللي11ل س11عفة مروق11ة  ،للنه11ر أل11ف ل11ون حي تتص11اعد
شللت الدم ..
كيف أرتّ1ق الراح ..؟
كل الزي1ة عن11دي !..جس11ر للعب11ور  !..و تلمظ11ت ال11رائق
مروقة الشفاه  ،حتى النوارس الت بيننا لا أجنحة فضية قد
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طارت !..ل أجد بي الحياء من يمل كلمة أعرف فيها الرج11اء
الرب تيت العواطف  ،الرب بل تذكارات  !..عن11دي حط11ام
من سقوف البيوت الشرقية !..
أتقيأ الخلق و العقائد  ،وجوه الرجال صارت ملجئ للشر
) الرب هي الي  ،و هي الرجاء !!(
أل يكفي أن تتلئ الطاحن بالدقيق الصنوع ف الدانيمارك  ،ونأكل
عنبا Cأفريقيا Cف الشتاء ..؟
و أين القضية ..؟
لتتق11دم الغجري11ة  !..عن11دي ل11ا أجوب11ة طازج11ة  !..أل
تش111تين ل111ك رجل Cم111ن الطري111ق ..؟ اس111تمارة الش111هادة
النسانية  !!.ل وكالة للغوث  !..الراجات هي الشموس !..
ي11دفق الرك11ب الغ11ائر ف الطي  ،غي الث11واب ال11ت يص11نعها
كريستيان ديور ما تدين عند طالبات الدارس ..؟ الرب كتلة
من الذهب الصهور !..
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أتلكي ج11ردل م11اء يم11ل عن11ك العط11ش ال11ذي تع11اني من11ه
العذراوات !..
و عل11ى ش11رفة م11ن جب11ل الزيت11ون  ،أق11اموا عل11ى قارع11ة الطري11ق
فزاعات الطيور
) يكفي أن تكون الطابع يابانية ( !..
أج11ن بالرث11اء لنفس11ي  ،ل أج11د مس11تطرقا Cو ل متس11ول Cيم11ل
الدينار الليي تكيها صالت الروليت !..
) أتساءل ف غموض من يبح11ث ع11ن تش11ريح ال11روح  !..القض11ية
طسوت وأباريق ترانسستات للغوار ( ..
ف الرصفة الرصوفة بعلب البية السلوبة  ،تدوس أقدامي ،
و ف الضباب الرمادي ال11دافئ تتص11اعد ال11دعوة للص11لة  !!..بل
مك111111111111بات للص111111111111وت ي111111111111ر ال111111111111دعاء
 ،الس1111111111111111111ابلة س1111111111111111111كارى م1111111111111111111ن
و الت1111111111111111111111111اجر

النص1111111111111111111111111ر ،

حبل11111111111111111ى ب11111111111111111البادات  ،ولع11111111111111111ب
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الطف11111111111111111111111111111ال  ،و الص11111111111111111111111111111ور

ال1111111سلوخة من 111الم111هات …
] لاذا ل تأت الرب من قبل ..؟

لعلها ل تطر زبدا Cو أزهارا.. Cو خورا.. C
القضية صارت كعكة مرسومة بالبندقية ..
س11111111111111111111111111نطفئ الش11111111111111111111111111معة الول

…! [

امتقعت السماء بألف طي أسود النحي  ،أنا ف كابوس أم أنه11ا
الرؤيا الزدوجة لعال متمزق الطراف !..
راح1111111111111ت الطي1111111111111ور تبص1111111111111ق م1111111111111اء
الن1111111111111111111111111ار و الوراق المزق1111111111111111111111111ة  ،و

التذكارات… 1111

ماذا أسي هذا الع11ال ؟ و الراكض11ون م11ن وب11اء القناب11ل يتم11ون
بالسواق  ،ال1رب الي11وم م1زاد ك11بي  ،الك11ل يش11ون بط11ونهم
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بالسلب  ،النود يع11ودون مم11ولي عل11ى رم11اح متق11ة !..
نهر الذهب يري ف الطرقات
الرب تصاعد السعار  ،نور شبعت من اللح11م البش11ري  ،م11ا
الذي يعل العقل مبول Cحتى ف هذه الزاوية ..؟
) سألت النود الاربي من النهر  ،كل اليط11ان ال11ت ص11ارت
ص11ورا Cمدهون11ة ب11اللوان ( الن11اس يتس11وقون ال11بز و الرم11اد و
البارود..
لن تق11در ي11داي عل11ى رت11ق ال11روح  ،الرج11ال يتق11اتلون وراء
الرغيف ،ليت الرب جاءتنا من البداية ..؟
ك11ل العش11ب و الط11ر و الس11جاجيد  !..ح11تى ال11وتى ص11اروا
يباعون بالسواق  ،والنساء يبحثن عن الزواج ..
لقد فرغت مكاتب الرامل من بطاقات الشهادة ..؟
أنت منونة ول شك ..؟ ما الذي يعلك تسألي ؟ الرب ف
الدود ..
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ع11دت م11ن إج11ازتي ه11ذا النه11ار  ،الن11وادي الليلي11ة و ال11وخ
الروماني يتسولون السواق  ،النساء يشتين البية من الطريق ،
إنها ) حرب اليوب ( الت قالا خالد !..
و أين القضية ..؟
تس11توقفن الدلي11ة عل11ى الطري11ق  !..العرب11ات الزئبقي11ة و
النساء يتسابقن للمرور !..
هناك ؟
و أين قالت الدلية ..؟
ف ك11ل مس11تودعات الم11ور العتق11ة  ،و الطع11ام الس11تورد م11ن
"مكسيم " ،تدين  ..القضية !..
**
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في السنة الثانية  .القـلق

الشعراء الميّون يلضمون الشرطة بأحذية النود !..
الش1111111111111111111111111111هداء ي1111111111111111111111111111رون
بص1111111111111111مت  !..ن1111111111111111ن ممول1111111111111111ون
عل111111111111111111111111111111ى الزل111111111111111111111111111111زال !..
الس11111111111111111كاكي العمي11111111111111111اء ذب11111111111111111ت

كل 11الس1111ور …

) ي11ا مك11اتب الرام11ل !..م11ن يش11تي رجل Cبمس11ي أل11ف
دولر ؟ ( معارض السيارات مبقع11ة ب11اللهب  !..و أن11ا أمش11ي
على الرصفة الغطاة بالطي !..
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الرجال يشون بأرج11ل خش11بية  !.ن11اقرات ال11دفوف يض11ربن
اليام
) أيته1111111111111111ا الطبيب1111111111111111ة النس1111111111111111حقة
م1111111111111111111111111ع الص1111111111111111111111111مت  (..أل تربطي
ل11111111111111111111ي خي11111111111111111111وط الط11111111111111111111اط ؟
الط1111111111111111111ائرات تنق1111111111111111111ل النس1111111111111111111اء
الض11111111111111111جرات م11111111111111111ن ال11111111111111111رب !.

س11111يفوتن الركب… 111

أص1111111111111111ارع الرق ال1111111111111111ذي كح1111111111111111ل
النه111111111111111111ار باللي111111111111111111ل  ،ل ش111111111111111111ئ
يكف111111111111111111111111111111ي لن تق111111111111111111111111111111ول ،
القط11111111111111111111111111111111ارات تنق11111111111111111111111111111111ل
الرح1111111111111111ى  !..اللي1111111111111111ل ل يبط1111111111111111ل

الني.… 111
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لق111111111111د تغي ك111111111111ل م111111111111ا ح111111111111ولي ،
فق11111111111111دت الض11111111111111وء الن11111111111111ازل م11111111111111ن
النج111111111111111111وم و أس111111111111111111اء الط111111111111111111رق

اللف111ية ….

الطفال يرسون البنادق و الدبابات على اليطان !..
لق111111111111111111د ف111111111111111111رّت الران111111111111111111ب و

عرائس 11111الص1111غار …

يزقن م11ا س11تأتي ب11ه الي11ام  ،ن11ن ن11رد النس11ان م11ن
العواط11ف ني11ت عن11ده ك11ل براع11م الزه11ور  ،القض11ية ل ش11ئ ،
النسان ل شئ .
) أنا مدفونة باليأس ! أفكر ف خالد ( !..
ل أتع111111111111111111رف إلي111111111111111111ه وه111111111111111111و

يادثن 1111اليوم… 111
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أيتجرد انساننا من البتسامة ولنه11ا ال11رب  ،يتح11ول ل11ون
الزهرة إل الرماد ..؟ الدود و الزهار يشحبان  ،ل يد تقط11ف
الزهار  ،الحذية المجية هي الت تقطف الزهار !..
أغم1111111111111ض عين1111111111111اي فق1111111111111د ب1111111111111دأ

الكابوس 11111يص11ي حق1111يقة ….

اللون الصفر البشع  ،لون أسنان الشيطان  ،يلفّ كل الجس11اد ،
النساء يتلففن مزه11وات  !..الكي11اس و النس11اء وال11ب لغ11ة بل
قضية.
***
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في السنة الثالثة  ..اليأس

نن نذوي مثل شوع البافي !..
لق11د تعودن11ا أن نس11كن الظلم  ،الني11ات و الي11أس و أني
العذبي يتصاعد ف جوقة واحدة  ،غي الص11رخات الص11نوعة م11ن
الرع1111111111111ب ل أج1111111111111د قلم1111111111111ا Cيؤش1111111111111ر
ل111111111111111111ي مي111111111111111111زان ال111111111111111111رارة  ،ل
أج1111111111111د وقت1111111111111ا Cلكت1111111111111ب  ،الي1111111111111أس

ص111ار م1111لكة بل 1حدو111د …
*

*

*

و أنفض من ثيابي القلق الدهون بالرج11اء  ،ال11وة مظلم11ة
و ن11111111111111111111111111111ن ص11111111111111111111111111111ائرون إل
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العم111111111111111111اق  ،ملي111111111111111111ون خيم111111111111111111ة
غجري1111111111111111111ة نص1111111111111111111بت ص1111111111111111111لبان
خش1111111111111111بية  ،تب1111111111111111ارى المثل1111111111111111ون و
الهرج1111111111111111111111111111ون بل أرج1111111111111111111111111111ل و
لعب11111111111111111111111111111ون يس11111111111111111111111111111بحون ف

الظ1111هية …

*

*

*

أن111111111111ا أمل111111111111ك الي111111111111ط الرفي111111111111ع
ال111111111111111111111ذي أخت111111111111111111111اط من111111111111111111111ه
الش1111111111111111كال  !..ل أع1111111111111111رف لغ1111111111111111ة
القل1111111111111وب ال1111111111111ت ل تع1111111111111د ت1111111111111دق

دق111اتها الش1111بية …

*

*

متى ينبلج الفجر يا رفيق ..؟؟
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*

تهتز فزاعات الطيور  ،تتوالد أثوابها  ،الفاعي تنزع أثوابه11ا
م11رة عن11دما تت11ورد أش11جار الش11مش  ،و الفزاع11ات يتك11اثرن بل
رقيب  ،أين القول الت كانت خضراء ؟
يهم1111111111111111س الص1111111111111111وت التأب1111111111111111د ..

ل 111ملك1111وت الرض… 1111
و السماء !..

كفى كل هذا الراء  !..هو الظل الباقي بل رقيب !..
*

*

*

العي11ون الزجاجي11ة مغلق11ة الجف11ان  ،و ن11ن نص11نع م11ن
توابيت القتلى أعمدة رخامية  !..الفزاعات أول بالضوء !..
*

*

*

نن مدفونون ح11تى الحي11م الس11ابع  !!..الن11ار يوق11دها
الشعراء الميّون  ،وب11ائعوا الس11لم  ،و العمام11ات ال11ت يوهه11ا
الطي
هي إرادة الاقان !..
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*

*

*

يئز اليأس  ،يصي كل الحطاب !..
الويل للخائفي  ،هذي صلة النتظار ..

***
وجاء الخوف في السنة الرابعة ..

يا رجال الصليب الحر  ،الفزاعات هي الهداف النتخبة
*

*
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*

لقد مرّ السيح بعد الص11لب  !..يم11ل حقيب11ة ال11بز  !..ق11ل
ليهوذا أن يسلم معبد الفاعي  !..السحرة يرقون على الص11ليب
ماء النار  ،وجوزات اللتمبيغ ..
*

*

*

ليس ذلك دعائي أبدا !.. Cالدعاء لرب الصمت  ،و يرث الش1ر
أرضي بعد الرث !..

*

*

*

بثت اليوم عن الهاجرين للخلف  !..النعالت مصنوعة من
جلود الثعابي  !..البجوازيون مرسومون على اليطان !..
اللعنة على القضية !..

*

*

*

تتق11دم ش11س مثل11ة ع11ن الدلي11ة  !..عن11دي حكاي11ات
للحياء..؟!
إننا ل نبيع غي الكانس و تيجان اللوك !..
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تت11أخر الدلي11ة  ،تس11أل الغجري11ة  !..أص11ليب الس11يح
للبيع ..؟
اللعنة على عب11اد ال الن11ابي  !..ن11ن نرس11م ح11دود الرب11ع
الالي ..
كلن111111111111111111ا عل111111111111111111ى الق111111111111111111ازوق ،

الص1111ليب لع11بة دو111لية …
*

*

*

يع1مّ رأس1ي الص11خب الس11ود  ،أتف1ى بالكآب1ة  !..مبض1عي
مسوّد بالصدأ  ،واليمة ل تسع غي واحد !..
هل لك عيادة نفسانية ..؟
أين ..؟
الفزاع11ات ه11ي العي11ادات الركزي11ة ل ت11دخلها إل ال11دللت
و الاربون  !..لن أتطهر بياه الردن ..
*

*
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*

سأمضي بل مطات فوقي11ة  ،أن11ا حس11ابات العرك11ة و ليس11ت
حكاية للبح11ث ع11ن ش11قة موب11وءة ب11الزدان  ،الن11ود يفرغ11ون
القائب من العظام  !..هل تبيعن يا رجل النقاذ خسي كيساC
من الرمل ..؟

-القصة
التي

ترجمتها أسمهان عن النكليزية

أوروك تنتظر الفجر ..
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الظلم يشر أنيابه ف اليطان الت صبغها السخام  !..الص11مت
ه11111111111111و ال11111111111111ذي يل11111111111111وّن الزم11111111111111ن ،
عل111111111111111111ى اليط111111111111111111ان م111111111111111111الب و
بق1111111111111ع م1111111111111ن ال1111111111111دم  !..الن1111111111111زلء
الس1111111111111111111ابقون رس1111111111111111111وا عل1111111111111111111ى
حيط1111111111111ان الكه1111111111111ف  ،ك1111111111111ل ه1111111111111ذي

الض11111واري …

قال الرجل الذي قذفوه وسط الليل  ..دعن أرى وجهك ..؟
ل أسع زمرة الباب و هو يغلق  ،و لكن السلس11ل أيقظتن م11ن
غفوتي  ،كان الشاب النحيل ينزف من وجهه !..
سأستدعي الطبيبة  !..قلت و صوتي يغالب عواء الوف  ..انك
تنزف حتى الوت ..؟!
أل ترين وجهك أول.. C؟!
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لق111د حس111بته منون111ا Cيس111تغيث فواص111لت ه111ز البواب111ة
الديدية  !..الصدى كان متنق1ا Cمث11ل ص11وتي  ،كن11ا وح11دنا ف
الزنزانة  ،ل تعد تسمع الصوات ..
-

أريد قطرة من الاء.؟ تغيت نبة الصوت  ..صوت

بشري  !..ل أجد فيه ما ييفن الن  ،حل11ت قل“1ة ال11اء ،
وف الظلم كدت أنزلق على الرض العارية !!..
يشرب بوحشية متزايدة  ،رأي11ت بق11ع ال11دم تص11بغ قل“11ة ال11اء ،
قطرات وردية غامقة  !.أنت ل تمل وجها Cكالخرين !..
ف ص1111111111111111وته نش1111111111111111يج غري1111111111111111ب ،

تنفس 1111بص1111عوبة …

قلت  -:..هي جرية كبية !..
قال و هو ينتفض من البد  ،أل ترى !..؟
رح11111111111111111ت أح11111111111111111دق ف رأس11111111111111111ه
اللت111111111111111111111111وي و ال111111111111111111111111دماء تغسله :..
ه1111111111111111111111111111م يض1111111111111111111111111111ربون التهمي
309

س1111111111111111عت ع111111111111111ن ذل11111111111111ك ك1111111111111ثيا!… C
ه11111111111111111111ذا الع11111111111111111111ال الرتع11111111111111111111ش

الق111ذر… ت111تمت بغض1111ب ..

استفاق الرجل النحيل  ..أأنت هنا من زمن بعي11د ..؟ أراه11ن
بأنك توت من الل ..
أأنت بي !..؟ رحت أتفحص الوجه  ،وخل لالش111111111111111111حوب ال111111111111111111ذي هص111111111111111111ر

العيني 1111كقاع 1111بئر 1ع1111ميقة …

سعت أنهم يسطون على البنوك  ،أكنت مع الموعة !..
ضحك بأل  ..قلت عملية أكب !..
"للزنزانة باب واحد  ،أسع منه حوار رجال الشرطة "
ه111111111111م يص111111111111خبون بص111111111111وت ع111111111111ال
و م1111111111111111111ع أن الش1111111111111111111اي الش1111111111111111111يء
الوحي1111111111111د ال1111111111111ذي كن1111111111111ت أش1111111111111ربه
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ف111111111111إنهم ك111111111111انوا يس111111111111لبونن آخ111111111111ر

م11ا ع111ندي ….

ك111111111111ان يفص111111111111لن عن111111111111ه م111111111111ت ف

الرض ! … 1111ق111111111111111111111111111اوم الرج11111111111111111111111111ل أن1
يتخل111111111111ص م111111111111ن سلس111111111111لته لين111111111111ام ،

كان 111ع111اري القدمي!… 11111

اهتز ب11اب الزنزان11ة  ،الدي11د يرع11د  ،ه11م ي11دقون الب11اب
بكفوفهم  ،ويتصايون !..

ه111111111111111وه … ك11111111111111م الع11111111111111دد … لق1111111111111د

تعلمت ه11ذه الن1بة النحاس1ية  .. !..ك11ل النه1ار  ،وف اللي1ل ل
يدخل غي لفيف  ،أحس بهم يرتون على الرض  ،و ل أراه11م
ف الصباح
س11111111111111111أحاول تليص11111111111111111ك م11111111111111111ن

الس11111لسلة …
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الفض111111111111ل ل111111111111ك أن تبتع111111111111د ك111111111111ثياC

…!!

نفرني الصوت مسافات إل الدار  ،ومن النافذة العلوي11ة ك11ان
الواء البارد يثور فتهتز صورة الزعيم الت لصقوا بها الزجاج11ة
الكسية  ،الرجل مشو ف بدلة عسكرية  ،رافع يده بالتحية ،
أث1111111111111ارتن ي1111111111111د الرج1111111111111ل اللوي1111111111111ة
ك111111111111111111111111111انت تزم111111111111111111111111111ر ف ذهن
ض1111111111111111ربات الحذي1111111111111111ة العس1111111111111111كرية

تطرق 1111الطريق.… 11111

الصورة تغيب  ،و من الواء البارد التأرجح كانت الي1د ته1تز
قلت  -هتلر  ..ستالي !!..
و لكنن1111111111111111ا نض1111111111111111عه ف متح1111111111111111ف

الش1111مع … تيو111دور ؟ 1

ابتعدت ؟ انصب الصوت متوس1ل ، Cانفتح11ت الش11فتان  ،راح
الصوت يتلط هامسا Cف روحي  ،ازداد التصاقا Cبالدار !..
312

قف111111111111111111زت عن111111111111111111دما ارتط111111111111111111م

ال111دار بقوة… 111

هدرت صرخة ملتاعة تأرجحت ضمن الرواق !!..
من القضبان كان الخفر يبدو خاليا Cمن الرجال !!..
ذل111111111111ك ي111111111111دث ك111111111111ثيا Cأي111111111111ام

العط11111لت …!

أصاغ الرجل الربوط بالديد  ،و قاوم النظر إليّ.
ل ي111111111111ل بع111111111111د فص111111111111ل الرع111111111111د
…!؟ 1
قالا و حاول أن يرف11ع رأس11ه إل الس11قف  !..إنه11ا ل تط11ر
دائما Cمطر أصفر  ..أسود ..
أهناك غيوم ف السماء ..؟ كنت أسأل نفسي !..
) ص111111111111111111111111111ورة الاريش111111111111111111111111111ال

تجب 11عن 111الس11111ماء … (
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جلج111111111111111111ل الرع111111111111111111د منقضّ1111111111111111111ا… C
اه11111111111111111تزت البواب11111111111111111ة متاجع11111111111111111ة
وكأنه1111111111111111111111111ا ف س1111111111111111111111111بيل النلع

…!

م11111111111111111اذا هن11111111111111111اك ..؟ ص11111111111111111وتي

يتع11111111111111111ال قلق111111111111111ا … Cال11111111111111بد يه1111111111111د
العظام !..
قال خالد ببطء  ،الفضل أن نتمي بالدار !..
قب11ل أن أجي11ب ك11ان الرع11د يس11لخ ال11دار  ،إه11تزّ م11رات
عدي111دة !..

و زم111رت الط111ائرة  ،ب111دا ص111وتها يتله111ى

بالصمت ..!..
أوه  ،إنه11111111111111111111111111ا ط11111111111111111111111111ائرات ،

منقض1111ة …

تطلع خالد إل وجهي  !..أتاف الرعد ..؟

314

-

ل . … 1و 1لكن 11111111111111111111أس111111111111111111111ع

طائرة منقضة !..
-

رح11111111111111ت أه11111111111111زّ الب11111111111111اب

الس11111111111111111111111111ود بقبض11111111111111111111111111ت  ،و
أص11111111111رخ بك11111111111ل اللغ11111111111ات  ،انه11111111111م

يقص111111فون السجن!… 11111

صوتي كان وحده ينسحق  ،النفجارات تدوي من وراء النافذة
المزقة !..
) خلقت من الرب مس11خا ، Cأعص11ابي ته11تز بل انتظ11ام ،..
إنهم يقصفون  ،يقصفون (..
تطل“111111111111ع خال111111111111د م111111111111ن غيب111111111111وبته
و النفج1111111111111111111111111111ارات تتع1111111111111111111111111111ال

متداخل1111111111111111111111111111ة بل 1انتظ1111111111111111111111111111ار …!

ليس م11ن الس11هل أن أس11ع  ،الص11وات تض11يع  ،والص11دى ينش11ر
ستارة سيكة من صوتي !..
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اق111111111111تبت م111111111111ن الرج111111111111ل التطل“111111111111ع
ل1111111111111ي و ق1111111111111د ش1111111111111حب ل1111111111111ونه !..
ح111111111111111111اولت أن يك111111111111111111ون ص111111111111111111وتي

عالي11111111111111111111111111ا ! … Cالنفج11111111111111111111111111111ارات ل1

تعلن أميّز الصوات  ،إننا سنموت حق 1ا ، Cاس11رعوا و افتح11وا
الباب !!..
ال11بق ي11ذوب وراء النفج11ارات  ،لعلع11ت س11يارة إس11عاف
متعجلة شخت بنظراتي للسقف ..
صار صوت خالد عاليا Cو ه11و ي11رك رأس11ه بات11اهي ..احت11م
بالدار  ،زحفت على الرض  ..ماذا يري هناك ..؟
كانت ابتسامته شاحبة  ،يغمض عيناه كلم11ا ارتفع11ت أص11وات
القنابل  ..اهتزت السلسلة  ،صرّت الصوات !!..
اليط111111111111111111111111111ان تق111111111111111111111111111تب ،
تش1111111111111ي  ،انتش1111111111111ر ض1111111111111وء أس1111111111111ود
ك11111111111111ان يتس11111111111111لل م11111111111111ن الناف11111111111111ذة
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العلوي11111111111111111111111111111ة  ،وم11111111111111111111111111111ن وراء
اليط111111111111111111ان لعلع111111111111111111ت أص111111111111111111وات

خائف111ة …

هم ياصرون وجر ال1ذئب  ،ال1ذئب  ،أذك1ر البن1اء الش1رقي
الصفوف من الطابوق  ،و الدافع البونزية تمي الدخل !..
ف اللحظة  ،كانت الفكار تتقاذف من حولي  ..كلم11ا زلزل11ت
القنابل كانت أصوات المس تفت  ،و ل يع11د غي النفلق !..
أص111111111111111111وات الط111111111111111111ائرات ت111111111111111111زق
الف11111111111111111راغ و الحذي11111111111111111ة تط11111111111111111رق
الطري111111111111111111ق ال111111111111111111ارجي  ،ك111111111111111111ان

خ11الد يبتسم 1111بزن… 111
أأنت خائف ..،؟
ألست خائفا.. C؟

انفلق1111111111111111ت قذيف1111111111111111ة ملجل1111111111111111ة و

اه111تزت اليط11111ان …
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قال خالد و هو يغ11الب الش11حوب  ،ل11ن ننتظ11ر ك11ثيا .. Cرف11ع
رأسه إل النافذة العلوية  ،صار الرجل يهذي !..
هك111111111111ذا قل111111111111ت لنفس111111111111يو الرع111111111111ب
ي111111111111111111زق عن111111111111111111دي الرغب111111111111111111ة ف

الف111رار ….

هم يزحفون الن ..؟
ماذا تعن  ..يزحفون ..؟
توق11ف القص11ف  ،دق11ائق قص11ية  ،قطع11ه عوي11ل س11يارات
الس11عاف !..ص11ار الرج11ل بالنس11بة ل11ي  ،ص11وت م11ن خ11ارج
العال !..زحفت إليه  ،العيون صافية  ،إل الدم فقد ك11ان يل11وث
الجفان !..
أل تفكر بالرب ..؟
كان الرجال قد هربوا !! فكرت ف ذلك كثيا.. C
هز خالد رأسه ل يزال الوقت طويل !!..
كدت أتهمه بالب  ، !..حتى أنا فكرت ف الرب !..
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و لكنن ل أعرف طرق أوروك  ،الليئة بالطي !!..
أل تأخ1111111111111111ذني مع1111111111111111ك ..؟ ه1111111111111111م
س111111111111111111يعاودون القص111111111111111111ف ول111111111111111111ن
تق111111111111111111اوم اليط111111111111111111ان الض11111111111111111جة ،

السراق 11111يهمهم 111الرب… 11
ل أفكر ف ذلك !!..

و م111111111111ا ال111111111111ذي ينع111111111111ك  ..ان111111111111ك

لن 11تشنق 1111أبد 1ا… C

و 1ابتس111111111111111111م الرج111111111111111111ل الري11111111111111111ح …

بودي لو أعرف النهاية ..؟؟
هاجت القنابل منونة ف كل اتاه  ،و ف الي بع11د الي
تمله11ا س11تارة الص11مت  ،الرج11ل بل حرك11ة  ..وم11ن ال11دار
تسرّب الضوء !..
تطل“ع إل الصورة ..
سينهار الدار !..
319

قلت إننا سنموت ..
عاد يشرب من قلة الاء  ،كنت عطشانا أيضا ، Cغس11لت وجه11ي
بالاء البارد  ،أتعن أن هناك حركة شغب ف الدينة ..؟
ض1111حك بزن … 111ل!… 1

من ينحك العرفة واللصوص ل يعرفون غي القفال ..؟
أجابت قذيفة عنيفة هزت الائط وتناثرت بعض الحجار ،
رحت ألث بنون  ،أل تاف ..؟
كل !!..
أن1ت تتطل11ع إل الص1ورة  ،الص1ورة تتغي  ،و يبق1ى الط1ار ،
عندما تسقط الصورة  ،سيتوقف القصف !..
عاجلتن111111111111111111ا قذيف111111111111111111ة مدوي111111111111111111ة
راح111111111111ت تزم111111111111ر بص111111111111في مزع111111111111ج
 ،ارتطم1111111111111111111111111111ت بالس1111111111111111111111111111قف ،
ال11111111111111111تاب يه11111111111111111ر  ،متبع11111111111111111ثرا، C

س1111علت …
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أأنت سياسي  ..ل ل تقل ذلك من البداية ..؟

غ111111111111111111اب الص11111111111111111111وت… القناب11111111111111111111ل

تزح111111111111111111ف بعن111111111111111111ف  ،تقط111111111111111111ع
الص11111111111111111وت  ،ستص11111111111111111مت القناب11111111111111111ل

…

دوت قذيف11ة متوحش11ة  ،ك11انت عين11اي ملتص11قتان بالناف11ذة
العلوية

رأيت صورة الزعيم تتم11زق  ،انه11ار الس11قف  ،وف

بطء  ،شعرت إني أتنفس ...
ف الطري11111111111111111111111111111ق ك11111111111111111111111111111انت

الص11111وات تلع111لع مق111تبة ….
*

*
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*

**
من أسهان إل القحوانة

هل تعرفي ماذا كتب الصحفي ف الصفحة الول " إنها
رواية يراها الشرق كل يوم و ل يراها ال1غ1رب إل مرّة ف
الياة " ..
لقد سجّل خالد رسالته إليك وإليّ  ،إل الدلية و
الغجرية  ،إنه وضع للصمت حكاية أخية  ،أبكي حي
أتذكر  ،ما الذي ينيه النسان من هذه التاجيديا الدموية
أنت تغيبي بالوحول  ،و تضيعي مع النود و الرحى
الغجرية قصّت شعرها الدلية تمل الصليب ..
إن خالدا Cيوب بوابات العال ربا يسأل  ،متى تشرق
الرية و لاذا يوت النسان بل قضية .
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***
القحوانة

*

ب11ودّي أن أكت11ب حكاي11ة للص11غار  ،فالطف11ال ينس11ون
التواريخ .دائما.. C
المجدلية

*

من سيكتب التاريخ ؟ لغي الطفال ل نكت11ب التاري11خ ،
السيح يوت ألف مرة ف الشرق !..
الص1111111111111111لبان ص1111111111111111ارت ه1111111111111111ي
الس111111111111111111111111ور و ال111111111111111111111111دارس
ال11111111111ت نتجم11111111111ع فيه11111111111ا للرث11111111111اء

…
*

خالد
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سأسأل الطفال عن زهرة بل وطن  ،بل ش11س  ،بل نه11ار
ال111111111111111111دموع ه111111111111111111ي رواي111111111111111111ة
البواب1111111111111111ات الس1111111111111111بع  ،أم1111111111111111ا
التاري111111111111خ ل111111111111ن يروي111111111111ه لن111111111111ا

غي 11111111111111111بارب1111111111111111111اس … فه11111111111111111و

ال111دير بالكلم1111ة …
* الغجرية

المهاجرون يتقدمون بل قضية ,المهاجرون الجدديزرعون الزهار..
صارت المقابر صلبان وادعية وصلوات..
*

أسمهان

قال يسوع الناصري ..
ال111111111111111111111111111د ل ف الع111111111111111111111111111الي
وعل1111111111111111111111111ى الرض الس1111111111111111111111111لم و ف

الناس 1111ال1111111سرّة…
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الش1111111111111111هداء يرفض1111111111111111ون ال1111111111111111دفن و

الحياء 111يرفض111111ون الص1111لب …
فلمن تروون الكاية ؟
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