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ك�أْن ال ليل قبله

كان ي�سعُر بالوح�سة،
وح�سِة َمن ميوت �لليلة.

كاأنَّ جماعًة من �ملوتى �أو �ملالئكِة 
ينتظرونه كي ياأخذوه معهم

حيُث ل رجعة �أبدً�

ًة �أفلَت �لنوُم منه، وظلَّ قلُبُه يحوم باأرجاِء �لبيت �ٍت عدَّ مررّ
كع�سفوٍر �أ�ساَع �سبيَله، ليدخل غرفًة بال�سدفة.

َدْت بعناية. ادُة �أ�سو�ٍك باردٍة، ُمهِّ �لِفر��ُس �سجَّ

�ِت ت�ستعجلُه لُي�سرَع �أكرث كلُّ خطوٍة مي�سيها يف �ملمررّ
�أيرّ م�سافة تكفي لردم هذ� �لوح�ِس و�إ�سكاِت فحيحه؟

كان ي�سعُر بوح�سِة َمن ميوُت �لليلة، 
وكان �لليُل ثقياًل ك�سرٍّ قدمي
ُيلُِّح باأ�سئلٍة ل جو�َب عليها،

باأهو�ِل جماعٍة ينتظرون ول يتكلرّمون
ًة كاأنهم بال �أقد�ٍم �أو �سفات. ل ُي�سِدرون �سجَّ
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كاأن �لليَل ُمْلُك مز�جهم �مللتب�س،
ليَل �لوح�سة.

ومن يدري �أنَّ لرعبِه �أبو�بًا ل ُتفَتح
مة وم�سابيَح مه�سَّ

ًة وغَي مرئية؟ و�سكاكنَي حادرّ
من يدري �أنَّ لأملِه لغًة بال ل�سان

�أو ل�سانًا منعقدً� �أو م�سلوًل؟
ر من يدري �أنَّ وح�سَته تتكرَّ

ى، ومتتدُّ وتعلو وتتمطرّ
عدة؛ بة بالرِّ ومت�سي د�خَل ر�أ�سه وبني قم�سانه �مل�سرَّ

ل و�أنَّ �مل�سافاِت تختلُط عليه  �أنَّ �ألو�َنه تتبدَّ
ة،  ه باأ�سو�ٍك جافرّ ة تق�سُّ �أنَّ �لأ�سرَّ

ُه �لنازُف و�لنهاَر رهاُنُه �لأقلرّ �أمانًا. �أنَّ �لليَل �سرُّ
...

ل �أحد.

ًة وغَي نهائية كانت �لوح�سُة م�ستمرَّ
جٍة ج بثقوٍب متاأجِّ كانت تفتُح يف ج�سدِه ثقوبًا تتاأجَّ

ْلٍب و�ل�سبابيَك مقا�سَل رطبة وحتيُل �جلدر�َن �ألو�َح �سَ
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ليٌل عاطٌل 
كاأْن ل ليَل قبلُه

كاأنَّ �ساعاِته مو�سولٌة ب�سل�سلٍة من �ل�ساعاِت ل تنتهي �إل يف �جلحيم
كاأنَّ �جلحيَم ��ست�سافتُه هذه �لليلة باكرً�؛

ا �ل�سماء َنزَلْت �ساحقًة ربرّ
َعدْت تنتف�س. �أو �لأر�ُس �سَ

وكان �لفجُر حلمًا ي�سد�أ،
كان ��ستعاُل �حلا�سِر بزيِت ما�سيه وثقاِب �أياِمه �لقادمة

كان �خلرقَة �لتي ي�سدُّ بها َفَم �لربكان

ة �ل�سيرّقة ومن يدري �أن لربكانه �آياٍت يف �لأزقرّ
و�لبيوِت �لو�طئة،

لنَي لها ول ُمن�ستني �آياٍت ل ُمرتِّ
ا�س من يدري �أنَّ �سكوَنه كاذٌب وغ�سرّ

و�أنه يغلي باأمار�ٍت ُملغزة:
�أمارتُه �لفجُر يدفُع عنه تهمَة �لليِل �أو �لنهار

�أمارتُه �أ�سماٌل معتَّقٌة باأ�سباِح �لغائبنَي وم�سابيِحهُم �ملظلمة؛
ل منها؛ يٌد ترجُف �حلقيقَة وتتن�سرّ
عنٌي ت�سكُب كو�بي�َسها دفعًة و�حدة.

...
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ل �أحد.

ومن لُه بعَد كلِّ ذلك
من للم�ستوِح�ِس يف ليلته �لأخية

غي مالئكٍة �أو موتى
ينتظرون...
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خي�رٌ خ��رس

ًة: ثُتَك مرَّ حدَّ
كلُّ ليلٍة ت�سلُح �أن تكوَن �لأخيَة وكلُّ نهاٍر يحمُل بقلبه بذرَة �لعدم

�ِت �لتي �أدرُت  ِن ح�ساب �ملررّ �أح�سُب �أنَّ يف ر�أ�سي يتجادُل َمَلكاِن، ل ميالَّ
ظهري فيها لر�سائِل �لليِل و�لنهار

�أح�سُب �أنهما تعبا كثيً� معي فرتكاين هائمًا يف دروٍب ل ت�ستحي.
ًا. �أح�سُب �أنَّ نهار�تي �لقادمَة �أقلُّ حظرّ
و�أين خ�سرُت بيا�سي بانتظاِر �سو�ِدك.

و�أنَّ ذنوبي ل تغفُرها رحمُتك.

ثُتَك بعَدها عن �أجنحتي �لتي ل تخفق؟ كم حدَّ
عن حقائَق خذَلتنا و�إ�ساعاٍت �سادقة

عن ذكرياٍت ُتطلُق وحو�َسها على �أيامنا �لعارية.

نَك مللَت حديثي لكنَك تكتُم: �أح�سُب �أَ
مللَت �حلكايا �أفر�ُسها خمافَة �أن ُتن�سى

و�أُطلق �أنفا�َسها لئال ت�سد�أ
بة، ول َتعرُفنا ُبَل نبذُل فيها �أعماَرنا �ملحدَّ مللَت �ل�سُّ
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مللَت �ل�سو�ئح
بل�سانها �لألثغ و�سوتها �لرديء

مللَت، لكنَك تكتم.

قلت:
من يعباأُ لأجنحٍة م�سحوقٍة ل تخفق؟

من يبادل ح�سًى تغرق بطرقات ملوؤُها ن�سوٌة مبتورٌة
من يعاند كلَّ هذه �جلماجِم باأ�سناٍن �أبديٍة ت�سحك

من ي�سارُب باأقد�ِرنا �مل�سقولِة بعنايٍة فائقة
من ينادُم �لطماأنينة، ي�ستدرُجها،
عًا وخَز فظاظِتها ودناءته؟ متجرِّ

من يعاقُب �إحباَطنا ب�سو�طَئ ل متر�س؟

ثُتَك، ذ�َت َغْور:  حدَّ
ل مالذ ملن ر�أى �ل�سم�َس تخفُق م�سنوقًة بحبِل �لعا�سفة

ُه برميِة زهر ل مالذ ملن �أرجاأ َخال�سَ
َد باأ�َسُه يف بهتاِن خلوده ل مالذ ملن بدَّ

د مالذ�ِتهُم �خلا�سرة! ل مالذ يل و�أنا �أُعدِّ
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قلت:
»�إْن كنَت خائفًا من �ملنعطِف �لقادم، 

فاأغم�ْس عيَنيك
و�أقبْل عليه، دوَن �كرت�ث

هكذ� �ستغي�ُس �لريَح ب�سخريٍة ب�سيطة
وقليٍل من �ل�سجاعِة �ملمكنة«.

وقلت �أي�سًا:
كم ثعبانًا يف قمي�سَك �أيها �لقدر؟
ينًا خلَف ظهرك �أيها �لغد؟ كم �سكرّ
كم قربً� خمبوءً� فيَك �أيها �مليت؟

�أقو�ٌل كثيٌة و�أحاديث
�أحاديُث ما كاَن لها �أن تنتهي 

�أدرُت لها  �لتي  �لليِل و�لنهاِر  �ن ر�سائل  �مَلَلََكنْيِ وهما يعدرّ بت  طاملا عذرّ
ظهري 

َتـِعـَبا،
وتركاين هائمًا يف دروٍب ل ت�ستحي

فهل �سرتحُل �أنت �أي�سًا؟
... -
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و�سوا�س...

�سجرِة  من  و�لأخ�سر  �لياب�ِس  �حرت�ِق  غُي  �لو�سو��ِس  لهذ�  معنى  ل 
�لعمر.

كما ُتقِبُل على بيوٍت مت�سابهٍة فتتد�خُل عليَك �أبو�ُبها ورو�ئُح �ساكنيها
و�أيُّ معنًى لختال�سَك حلظَة ��سرتخاٍء بني �ساعاٍت طو�ل و�أنَت ت�سكُّ 

على �أ�سنانَك ور�أ�سَك.
�أيُّ معنًى من �نتظاِر موٍت قادٍم ل حمالة.

من �كت�ساِف �أن يدَك ل ُتعينَك على كتابِة �سطٍر و�حٍد.
�أو، من ��ستياٍقٍ ل ُيف�سي �إل لوخزٍة باردٍة �أي�سَر �سدِرَك.

وُمذ كان �ملوُت دينا�سورً� ل يطلُع �إل من كتٍب باأغلفٍة خ�سر�َء، ويرمتي 
بهيئِة تابوٍت على ر�سيٍف �سيرّق، كنَت يومها طفاًل كامَل �جلهالِة وكاَن 

ِة بخيل. ُرعُبَك دينار ذهٍب يف �سرَّ

و�أنَت، عبُد �لغِد
اُء �لأم�ِس ن�سَّ

كافُر �للحظِة

ليَلَك. وجترُّ  بهم  لتفر�َس  و�حٍد  بعَد  و�حدً�  �أ�سباَحَك  ت�ستدعي  يا من 
َغَدَك بو�سو��ِس �أم�ِسَك. قدميٌة ُنُدوُبَك و�ساخنٌة.
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 ، �أقلرّ �أو  ع�سريَن  منُذ  عجالٍة  على  ي�سرُبَك  ز�َل  ل  �لطفُل  فكابو�ُسَك 
ي�سرُبَك ثم ُيعيُدَك �إىل �لكاأ�ِس نف�سها وهو َي�سحك.

ليفتَح  فاأَِمن،  بفر�ِرها  تُه  �أ�سرَّ ِبوعِد ظلمٍة  َق  دَّ �سَ �أعمى  وخيبُتَك عنُي 
عيَنُه على ظلمٍة.

كخيبِة طفٍل يلهو بطنٍي لن ي�سي متثاًل مهما َدَعكُه ومتنَّى.
قدميٌة ُنُدوُبَك و�ساخنٌة.

اُء �آثاِر �لغائبني و�أنَت، قفَّ
�لر�حلون �إىل �لهناك

ل فـيء فـي قو�دِم �أيامَك
فال تهدْر مَن �لهنا �لكثي

. وَتَوقَّ

�أما رعُبَك فحياُتَك. 
تو�أما حزٍن لن يفرتقا حتى يعرب� �ملمرَّ �لأخَي.

ا �أنَت فحيُة طفٍل �أماَم بيوٍت مت�سابهٍة، و�أمرّ
�سجرٌة ك�سالنٌة يحرتُق فيها �لياب�ُس و�لأخ�سر 

وتعبُث �لريُح بثقوبها دون معنى.
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م�سّقة اأن تعرف

�إىل زحل

�لبارحة
حينما خرجُت من ج�سدي �ساملًا، ر�أيُتِك ترك�سنَي برد�ٍء �أ�سوَد ودمعٍة 

�أخية. كاَن �لليُل وقَتها على �أمتِّ �سو�ِده و�لريُح خلفِك تنبح.

ة جرٍح نبيٍل يبد�أ، كنِت ُتهدرين  �لبارحة عند �كتمال �لأ�سى. على حافرّ
ِتِك حيث �لأننُي خامٌت يف �أ�سبٍع  �أَنَّ �لليَل دمعًة بعد دمعة. ُتبالغنَي �َسرَت 

مبتورة.
هاد:  وكنُت بيَنِك⁄ حوَلِك⁄  �أثناَءِك �أُ�سندِك بال�سُّ

�أمٌل كهذ� جديٌر بتلك �لدموع.
�أ�سباُح �لوح�سِة تركُت �ل�سبابيَك مفتوحًة. و�أََنرُت  �أن تن�سلَّ  ومن �أجل 

�مل�سابيح.
مع  يطوُل  �ملعنى،  و��سِح  و�سرٍب  ُمقنعة،  �بت�سامٍة  على  وجهي  بُت  درَّ

�لليل.
�لليِل �لأخي.

�ساألتِك:
�ِتِه  نٍي �سدئة بيد �لريح، ونزفِت عمرً� ب�سررّ كيف �أ�سلمِت ظهَرِك ل�سكرّ
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زفرًة زفرة.
احة نة برماِد �لنتظار؟ و�سطرِت �لقلَب كتفرّ كيف �أبدلِت �أقو��َسِك �مللورّ

كيف ز�ملِت �لثو�ين �لأخية
باأيِّ مبالٍة در�أِت مر�رتها،

و�أيَّ �ختناٍق كان؟

�ساألتِك:
عن �لزفر�ِت �ل�سغيِة �ملحرقة،

عن �لدموِع �لتي ل ُترى،
ً� بني طيرّات ثوبِك �ملطعوِن  ً� وتُخفينها �سررّ و�ملناديِل �لتي ت�سحبينها �سررّ

بالوح�سة.
بالفاجعِة  ياأتي  فجٍر  بانتظاِر  وتختفي،  تربُق  ز�ئفٍة  �بت�ساماٍت  عن 

نا�سعًة وخاطفة.
ِة �أن تعريف، ول يعرُف �سو�ِك �أحد. عن م�سقَّ

عن �جلمر�ت، تقب�سني عليها وملُء عيَنيِك �لتماعٌة.
...

�ساألتِك كثيً�، لكنك مل جُتيبي.
...

هكذ�، 
�ساعًة بعد �ساعة،

�أنفقِت �سو�َد �لليِل �ساهمًة كغ�سٍن ين�سحُق ب�سامَي و��سدٍة.
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...

...

عند �لفجر،
كان ُجرحي ُيجيد �أَمَلَه.

وغدً�
لن ير�ِك �لنا�ُس �إل �أختًا َتن�سُر �أخَتها على طريِق �ملطار.

لكني �ساأرى
�سبحًا يجرُّ جناَحيِه و�هنًا،

بينما قطر�ُت دٍم تر�سُم خيطًا يلمُع بني �أ�سالعه و�لرت�ب.
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تهذيب االأمل

ُر  لي�س من �أجلي �أنه�ُس كلَّ �سباٍح ب�سوٍت يتك�سَّ
وحلٍم ي�سد�أُ.

لي�س من �أجلي �أجوُل كلَّ يوٍم �لأر�سفَة ذ�تها. 
اًل غدي برعِب يومي. �ساحكًا من كتابِة ذكرى، موؤجِّ

ٌب للن�سيان. خمل�ٌس لل�سهو متوثِّ

�أ�سهو عن خماذِل �لعي�س 
عن �لأ�سدقاِء وهم يكذبون

عن جثٍَّة - هي �حلقيقُة - تبلُغها فتموُت بني يَديَك
عن ِرعدٍة جتيء وتن�سلُّ دوَن �كرت�ِث �أحد

عن ظلٍّ ز�ئٍف و�سعوٍب باآجاٍل ورقيرّة
عن �خليانات

عن �أطفاٍل ميوتوَن قبَل �أن ُيدركو� �لرمق
اِط متوُت يف �لز�ويِة رغمًا عنرّي وعن �ستلِة �ملطرّ

...

لي�س من �أجلي 
�أر�سُف �أيامي لأن�ساها 
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ة ًة بعَد مررّ لأ�ستقبل �أيامًا قدميًة، كي �أن�ساها مررّ
�أنا �لذي �أُريق عمري باحثًا عن عنٍي نظيفٍة وقلٍب طفٍل

عن �أج�ساٍد من �ل�سوء ومالئكٍة ممكنني
عن جدر�ٍن بال لفتاٍت ورفقٍة ل ي�سعون �أقنعًة.

من �أجلهم،
�ل�ساهون عن �حلياِة باحلياِة
ازو �لأفئدة ناكثو �لعهود، خبَّ

ر وحلٍم ي�سد�أ �أنه�ُس كلَّ �سباٍح ب�سوٍت يتك�سَّ
و��سعًا رهاين كي �أخ�سَره

ِع �لروِح وه�سا�سِة �ل�سكوى �أ�سعُه و�أعلُم بت�سدِّ
باللذ�ِت �لتي خ�سرناها وتلك �لتي تنتظر

باأرباِحنا �ملختنقِة، باأ�سابِع �لقدر

...
لي�س من �أجلهم 

ول من �أجلي
�أجل�ُس كلَّ م�ساء

ُتعي  ل  َة  �ملُرَّ وخذلناتهم  دموَعهم  �لآخرين،  �أحز�َن  �أنَّ  كيف  ر  �أفكِّ
�كرت�ثًا لأحد.

ترُقُد من�سيًة وُمهملًة، كاإطاٍر على �لطريق �ل�سريع.
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حّتى جتَد خلوتَك الدافئة...

َك... لن يهمَّ
�ستم�سي يف �ل�سارِع �ملكتظِّ وقَت �لغروب

وحتتدُم باحل�سوِد �ملربكة
�لوجوِه �لعجولِة و�لوجوِه �حلائرة

�ستن�سى �أنَك ُن�سيَت
ر دموعَك قلياًل، وتوفِّ

قلياًل حتى جتَد خلوَتَك �لد�فئة

�ستقوُل: ملاذ�؟
ت�ساأُل عن �لأ�سباِب �لتي جتعُل �ل�سكاكنَي َتخرُق �سدرك

وحَتزُّ ر�أ�َس �ل�سرب
...
...

َك... لن يهمَّ
�أن تبكَي قلياًل �لآن،

فقد هدَّ �مل�ساُء �نتظاَرك
وخلوَتَك �ل�سر�ب.
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َك... ل يهمُّ
�أن تفتَح �لهاتَف �ملحمول

كلَّ هنيهة
تطالُع ثقَب روِحَك �لهائمة، وتكتم.

َك... ل يهمُّ
�أن ير�َك ف�سويلٌّ عابر،

�أن ي�سحك.
�أو �أن تعرَث بعلِب �لكول �لفارغة،

تعرَث بال�سوت.

�لآن...
بعد ن�سياِنَك، بعَد �لبكاِء �لقليل، �لف�سويلرّ �لعابر

و�لعرث�ِت �ل�سغية.

َك �أن َتعرف �أنك من�سيٌّ �أو حا�سر؟ هل يهمُّ
َك �أن ُتدرَك فد�حَة �أن تبكي، هل يهمُّ

تدرَك �مل�سافَة بني �حُللم و�ليقظة،
ُتدرَك �خل�سارة.
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�سيمرُّ �لوقُت ثقياًل �أو �سريعًا
. و�ستعرُف �أنَك، وحَدَك، �سديُق �لنتظاِر �ملرِّ
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الوحيد بغرفته الوا�سعة

ليٌل هانئ
ميرُّ على �لوحيد،

بغرفتِه �ل�ستويِة �لعري�سة
خ�سَر يف �لهو�ء، مو�سيقى هادئٌة تن�سُر هو�ًء �أَ

ومدفاأٌة يف �لز�وية...

...

...

ليٌل هانٌئ ميرُّ
ُد �لوحيُد خطاياُه، ين�ساها ُيعدِّ

ُر دفَء �حلديِث مع �سديقة. يتذكَّ

ين�سى مو�عيَد دو�ئِه 
ر �ساعَتُه �لعاطلة يتذكَّ

لن يطوَل �لوقُت به
قبل �أن ميخَر �ل�سماَء دويُّ طائرة.
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ين�سى قنو�ِت �لأخبار
ر فيلمًا عاطفيًا خفيفًا يتذكَّ

يفتُح نافذَته على �ُسُبٍل تتهتَّك
ر قطاَر �لطفولِة �خلاطف، ين�سى �إخفاَقه يف �حلب يتذكَّ

ين ر مو�عَظ رجاِل �لدِّ يتذكرّ
لِّ ين�سى �أنه مل ُي�سَ

ديَن على ر�سيف، عر�ًة ومترّ�سخني ر م�سررّ يتذكرّ
ِه �لن�سفيرّ مِّ ين�سى �سد�َع �أُ

.

.

.

�لوحيُد بالب�سِه �لقطنيرّة �لو��سعة
ر ول ين�سى ل يتذكرّ

يلتحُف �لفر��َس �خل�سل
يناُم بال �أحالم.
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ُمثَقٌل ب�لغ�ئبني

يف �ملدِن �لتي مل �أَرها منُذ �أمٍد
�ملدِن �ملوح�سِة كليٍل مغربٍّ

�ملوؤملِة، كجمرٍة يف كفِّ طفل
ل �أرى ول �أ�سمع �إل �سوت �لطفِل يف د�خلي

�ت، كامَل �خل�سارة. ناق�َس �مل�سررّ
�لطفِل �لذي َن�سي كيف يبكي

ول فرَق يف بكائه لدى �لآخرين.

�ت  �َس ندوَب �ملمرَّ لن �أتلمَّ
�ت �لد�فئة �لتي جمعتني �ملمرَّ

بن �أحبُّ ومن �أكرُه على حدٍّ �سو�ء؛
�لندوَب �لتي �أخذها �ملا�سي وطو�ها حتت �إبَطيه.

لن �أرى �ل�سقر�َء
عاليَة �لنظرة، خفيفَة �ملرور

لن �أرى �سوَتها 
ي�سدُّ على �جلدر�ِن �سقوَقها �لد�كنة.
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بيُة �لذين �فرت�سو� طفولتي �ل�سِّ
�أخذو� كلَّ مهار�ِت �لفرِح يف قلبي، �أقفلوه 

وتناهبو� �ملفتاح.

هاتي �لكثي�ُت  �أمرّ
قَن يف �لأم�سار ُفرِّ

ُيباِعد �لرمُل بينهنَّ و�لعتاب
ويحتفُل �لغياُب ب�سورهنَّ يف ر�أ�سي

اُت على وجوههنَّ �سحَرُه قد �ألقى �لنحرّ
ف�سحبْت �سعوُرهنرّ

وعاثْت بغ�سارِتهنَّ �لأيام.

�لطفُل �لذي يف د�خلي
ٍة، يرك�ُس على تلٍّ  تركُتُه، �آخَر مرَّ

يف�سُل دجلَة عن بيوِت �لآمنني باهلل
بينما �سم�ٌس �سافيُة �ل�سوء

اِت َعَرٍق كاملَة �ملعنى ُتربِّي على جبينِه حبَّ

...
ل ز�ل يرك�س

ول ز�ل �حللُم �أخ�سَر.
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جوائز اخلذالن

I
جٍة بالندى، من �أجل مز�ر�ٍت م�سرَّ

ُي�سِعلوَن قاماِتهم.
كاأح�ساٍن ت�ستهي �لفجيعة

ك�سنابَل ُتر�ودها �سهوُة �لحرت�ق
...

�ل�ساهقِة وهي  �أباطيلنا  َعَفُن غربٍة موَكَلٍة ُبد�ورِة  يتنا�سُل يف جوفنا 
تلوُح باأيامنا كمديٍن دينء

يخ�سرُّ بدروبنا َوَجُع �لأمنياِت �إذ جت�سُّ جروَحنا بب�ساطيها �ملاحلة

لدفاترنا �سخريُة �لبيا�س
لقلوبنا جرُم �ل�سذ�جة
لأحذيتنا وفاُء �لثقوب!

�أر�سُم على جدر�نهم،
نخلًة حترتُق

وحترّى �أترّقي ُهْزَء �ملزجنر�ِت و�سياَح بنادق ملثَّمة
�أ�سمُّ �أذين بجمرٍة �سافرة.
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...
غائٌم وجُه �ملاء

للالفتاِت �ل�سود
تاريٌخ �آِهٌل بال�سمت

وللتو�بيِت عط�ٌس

على كتفيَّ غباٌر 
ت�سفوُه ريٌح فقدت ذ�كرَتها

وهي تلمُّ من �لنخِل �عرت�َفُه

II
�سنو�ُت �لأ�سى ترك�ُس يف عروقنا

على جلودنا حفائُر �لغرباء، يجتهدون لين�سوها
ونعي�س لنن�سى.

على �لنو�فذ دموٌع نبيلة
ة. و�نتظار�ٌت ُمرَّ

ذ�كرٌة تثقبها �سوُر �لر�حلني
ُغ على �سفاِف خيبٍة �آ�سنة. تتمرَّ
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�أولئك...
لٌة وجاحدة �ُتُهم موؤجَّ م�سرَّ

حد�ئُقُهم خربٌة وماوؤها حام�س
عيوُن �أطفاِلهم مطفاأٌة كليٍل �أخي

كلَّ ليلٍة
يعوون يف �سدري

كعا�سفٍة َن�سيْت �أن تهد�أ 

�سرعى على باِب �لأ�ساطي
...

لأحالمهم 
جو�ئُز �خلذلن
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وهي تتحّول اإىل مالك

�إىل عبي

كما حتلُّ �لَعَتَمُة فجاأًة
هبَط مطُر �آذ�ر

...

يف �خلارج
�حلديقُة ت�سهُر باأ�سجاِر تنٍي ر�جفة.

هل �أجعُل �أ�سابعي يف �أُذين،
كي ل �أ�سمَع نحيَبها؟
ت �لبارحة؟ كيَف مرَّ

ر رجاُل �ملارينز باذ� فكَّ
قبل �أن يقتحمو� عليها �لد�ر

؟ ماذ� �سيقولون للربِّ
...

�أمل يكِن �لباُب مو�ربًا؟ 
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وماذ� عن �أننِي �أخٍت منتظرٍة، و�أٍب يتعرثَّ �لرعُب 
على ل�سانه وميوت؟

ماذ� عن �سعال �أمٍّ �سقَط �لنعا�ُس من ر�أ�سها 
وظلَّ و�قفًا على �لباب؟

ماذ� عن �أيديهم �لقويِة وهي ُتوثُق يَديِك �لطفلَتنِي �إىل �خللف 
ليفعلو� ما يفعلون؟

بيِة يف �لغرفِة �ملجاورة ماذ� عن �ل�سِّ
ريَن عند �لز�وية؟ مكوَّ

ماذ� عن �لـGC؟
باردٌة و�سريعٌة �أكرث مما ينبغي.

كم ع�سفورً� �أطاحت به من روؤو�سهم �ملغم�سة
كم من �لأحالم؟

وكيَف �َسَرْت ني�ٌن كثيفٌة باأ�سالِع �لبيِت 
�َس �لفجُر دخانًا ثقياًل يت�ساعُد ببطٍء من جلودكم؟ وتنفَّ

...
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طقو�س العط�سى

I
�أت�سمحنَي لده�ستِك �أن تبزَغ

لة؟ من �لنو�فِذ �ملوؤجَّ
...

ويف �أيِّ �أ�سباٍح
- ُن�سلرّي لها -

تخرجني؟

فلم يزل جمانيُنِك
يقبلوَن �أجفاَنهم بال�سالة

بعدما �أودعو� �ساطَئ �حُللمِ 
قارورًة حبلى

بورِق �لعرت�ف
...

دْت �أحد�ُقهم جتمَّ
وهم َيرُقبوَن �َستاَتها يف �ملدى

...
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يف عنِق �لزجاجةِ 
حت�سرُج دموُعهم

II
تن�ساُهم مو�عيُدِك
رفات ُتهمُلُهُم �ل�سُّ

ِك كم نق�سو� �أر�سَ
بعط�ِس �لنتظار؟

III
غزيٌر �سكوُتِك بينهم

...
�لو�هبوَن

خال�سَة �لعمِر، زهرَة �لوجود

ُي�سعلون م�سابيَح �حُللمِ 
وؤون بالن�سيان يتدفَّ

ُيبلِّلوَن �أ�سو�َتهم بائِك
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فهل تذكريَن �أ�سماءهم
�أيتها �لالئذُة بالهروب؟
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ده�ستي كلُّه�

عَة �لفرح تعتمريَن قبَّ
تاأخذيَن من �ل�سم�ِس �أ�ساوَرها

على باِبِك، �أُوقُف �ل�سطوَر و�لأز�ميَل 
دَة �لنهار�ت ٌل قلُبِك، يا �سيِّ َخ�سِ

لِك...
لقو�دِم �لأيامِ 

�أُ�سرُع نافذَة �لنتظار.

...

لأين غائٌر ب�سحنِة �خلجل
�سحُت باأملي: ل تنك�سر،

ِة �ملخذولني �أجل�سُتُه على دكَّ
وقلُت له: �نتظْر،

�ستحطُّ على �ُسرفاِتنا فو�خُت �لأفر�ح   

...
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�ساأدُع عندِك ده�ستي كلَّها
و�أم�سي...

خمرتعًا جلمالِك ��سمًا
لوقوفِك جبالً 

�أُعلِّلُه باء لي�س من �ملع�سر�ت 
ُرك ُحلمًا، ُحلمًا  و�أ�سطِّ

ل ُتخيفني �لأياُم ول �لليايل   
و�أر�هُن على �أنِك �آخُر ِك�َسِر �ل�سرب 

و�أنِك �ستاأتني.
ا �ستاأتني. ربرّ
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فظلَّت املراآةُ ب�ردةً

كاجلمِر هو �لغروُب هنا
وقفُت يف منت�سِف �لطريق

على �سدري
بقايا زفِيِك قبل �أن ُتعييني لالأ�سى

ويف يدي 
لبقايا يَديِك، حنني.

...

طويٌل هو �لليل 
تي  مع �سورتِك �ملبلَّلة بف�سرّ

ًة ثانيًة ها قد خانتني عيناَي مرَّ
فظلَّت �ملر�آُة باردًة

لن �أُطيَل �سكو�ي و�أنِت غائبة 
ا �قتن�سْت عيناِك �لآن  فربرّ

حلمًا �أزرَق ومنِت.
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�سورة فوتوغراف

طُت �لندى حني قارنُت بينكما ذ�َت غربة؟ هل ورَّ
ية؟ وهل بغيِك يلوُذ َفر��ُس �لربرّ

وحيدًة �أم�ست ليلَتها �سجرُة �لآ�س
و�أ�س�س �لدفلى.

رفِة �ل�سيفية. مل ترتكي �سيئًا لع�سافِي �ل�سُّ

وكما ل �أ�ستهي 
ُي�ساركني فطوري �لأ�سى.

ُجِك باحلنني �أُتوِّ
جينني بالغياب. فتتوِّ

�أفتُح قمي�سي، علَُّه يهرب 
�لرنج�ُس �لذي تزرعيَنه على �سدري

وحترّى �أُغيظ ��ستياقي 
ل �أبتدُئ نهاري �إلرّ ب�سورِك �لفوتغر�ف
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ُر �لآن  �أتذكَّ
ري كلَّ م�ساء نظر�ِتِك �ملرتبكِة و�أنِت ترقبنَي تاأخُّ

جَتنِي بالندى يَديِك، م�سرَّ
�لتماعَة عيَنيِك �لناع�سَتنِي و�أنِت حتتفني بي.

كم �ساألتِك حينها:
من و�سى للع�سافِي بكانِك؟

َب قو�َس قزٍح ليمتي �سريطًا بني خ�سالتك؟ من هرَّ

ومن �أين جاءت كلُّ هذه �لفر��سات؟
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اإذ تعك�س ال�سم�ُس اأحمرَ �سف�هك...

فيما يذيعون عن ِفَرٍق تتناحُر وبيارَق تهتزُّ بوعوٍد مفزعة. تبدو �ملروُج 
ة كامَلدى، وتبدين ز�هرًة هذ� �لنهار. ممتدرّ

لَنْعُد خلف �سعاد�تنا، بني �لق�سباِت �لنحيفِة، �خلجولِة لكن �لطيرّبة. 
ل بدَّ لل�سماِء �أن تفر�َس غيومًا حانية، ومتدَّ يدً� ودودًة ت�سحك باألو�ٍن 
�سبعة. لَنجِر حدَّ �لإعياء، ونخطَّ ذكرى يف قلِب �ل�سجرِة �لعجوِز �أعلى 

�لتلرّة.
ُترى كم من �لع�سافي على �أ�سابعها �لطويلة؟ وكم منها ترق�ُس يف 
عيَنيِك؟ �سنغمُر قم�ساَننا بالع�سب، نتيُه عن �لوقت، عن �لنهِر �لذي 

يف�سُل �حتاَدنا، جوهرة تلتمع يف تيه �لعدم. 
�ست�سافُح �لن�سماُت جديلَتِك �لعابثَة ولن تنق�سَي �ل�ساعاُت �إل ونحن 

منهكون بني �حلطباِت و�خلر�ِف �لطيرّبة.
�رك�سي و�أنا خلَفِك، وحاذري �أن �أُم�سَك بك.

...
لنذهْب جهَة �ل�ساطئ، نح�سن زرقَته باأحد�قنا، نكرتي زورقًا ينتهي 

بقلَبينا �ملرجتَفني لأمو�ٍج ت�سخب. �سنحيا كما ن�ساء �ليوم. 
كيف يقاُل �حلب؟ �أهم�ُس، ... ُتن�ستني.

؟ تهم�سني، ... �أُن�ست. كم منَك فـيَّ
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�ستكلرّمينني عن �أقر�طِك �لطويلة، عن �لأِب �ل�سارم، و�إدمانِك �لقهوة. 
�ساأطلُب لروحِك نهارً� هانئًا،

نهارً� دون بيارَق ووعوٍد.
�سُيجافينا �مللُل. ولن �أ�ساأَل عن يَديِك �مللتب�سَتنِي كالفجر. 
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كم� تدخل �س�رع�ً ب�خلط�أ

لي�ست يل
ِة هذه �ملكتنزُة بامل�سرَّ

�سفيفُة �لب�سمِة
حمتالُة �للفتات

لي�ست يل �إذً�،
هذه �ل�سحكُة خلَف �لباِب

هم�ُس �لعناق
وغو�يُة �خلدر

...
  ....

ح�سنًا لأفتِح �لنافذة
فثمَة مطٌر خفيٌف يهبط

ثمة ريٌح ت�سفو بقايا �لعابرين

...
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ثمة يوٌم جديد
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ر�س�لة �ست�سلُّ عنوانَه� اأي�س�ً...

1
�ملتبتلَّ  وجَهها  ُر  �أتذكَّ فجاأة،  عليَّ  هبطْت  �ساردٍة  بلحظٍة  �لآَن  ر  �أتذكَّ
ري �لد�ئِم يف �إيفاِء �لعهود،  ور�ئحَة عناِقنا �لأخي، �سرَبها على تاأخُّ
يها �سيئًا ف�سيئًا  زًة يف فمي، بعد �أن ت�سفِّ تلك �لتي ت�سبُّ �حلياَة مركَّ

ي�س. عرَب قلِبها �ملرتع�ِس بحيته. ر��سمًة - مهما حدث - �بت�سامَة قدِّ

2
ا �سن�سل! كان �ل�سوؤ�ُل يتيُه مرتبكًا بني  ة، �إن كنرّ ر �أين �ساألُتها مررّ �أتذكَّ
لفحاِت هو�ٍء رطب يبلُِّل �أر�َس �لغرفِة و�جلدر�َن �ل�سميكة، كان �ل�سوؤ�ل 
ة، وكانت تتجاهله با لها من عيَني طفٍل ور�ئحِة مالك،  ثقياًل باملررّ
�لأ�سياُء  كانِت  �لقدمي.  �لأثاِث  قطِع  وترتيِب  �لنافذِة  ب�ستائِر  م�سغولًة 
حوَلنا تتماوُج بني ح�سوٍر وغياب. رزمُة �لكتب، �أ�سرطُة �لدو�ء، كوُب 
�لقهوِة �لبائُت وب�سُع �أور�ٍق نقدية تالفة. وحَدها كانت متنُح �لأ�سياَء 

د عبَث �لوقِت وبالهِته. لوَنها ومعناها �لعتيق. وُتبدِّ
رغم ذلك، مل َنحَظ باإجابة قط.
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3
وكورقٍة خ�سر�َء يف حديقٍة، قريبٍة، وبعيدٍة ك�سحابة. 

�سرُت جمذ�فًا كلرّما �سارت زورقًا، و�سارعًا كلرّما �زدحمْت بالآخرين.
ولي�س كاأيرّة �مر�أة، كانت جُتيد �لقول:

- �لأمنيُة... عذ�ُب �لروح.
- �لأمُل �أخر�ُس ول يُح�ِسن �لنطق.

ة،  �خلا�سرّ جحيَمه  ُي�سارُع  مالٍك  تدويَن  تهم�ُس...،  ما  ن  �أُدوِّ كنُت 
مثقاًل بذنوِب غفلِته، كنُت �أرقُبها تنوُء بجرحها �لقدمي، خُمفيًة - ما 
اٍت من دمعها �لأ�سود، ينزُل �سريعًا، فتخذُلها �ملناديل.  ��ستطاعت - حبَّ
�أُت �أن �أطعَنها  ة �لأخية �لتي �سرت�ين فيها، ما جتررّ مل �أخربها �أنها �ملررّ

برحيلي �إل و�أنا حمتدٌم فيه.

4
تركُت عند بريدها �للكرتوين ر�سالًة �أخية:

»لِك �أن تعي�سي كما ترغبني
...

ويل �أن �أحلم«

كانت ر�سالًة �سائعة، مثل �لتي �أكتبها �لآن.
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اأوزار املعنى

�لآخرون، وحَدهم
من يجعلوننا نكرب

هم �أي�سًا، باإمكانهم
�أن يدعونا �سغارً�

�إىل �لأبد.
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افرتا�س�ت

.
ي ُب همرّ يرت�سَّ
�سبابًا �أ�سوَد

فيقلُّ يف رئتي، بيا�ُس �لفرحة

..
�ملطُر يبكي...  

يغ�سُل دَم �ل�سحايا
�لعالَق يف هو�ئنا؟

...

�جلد�ر،
ل ثقَب فيه

ول �أمَل... يف ثقٍب يظهر! 

....
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ج�سٌد �لفرُح
و�حلزُن... روٌح

.....

�لغيمة،
بني كم تعذِّ

�إذ متنُع عني زرقَة �ل�سماء

......

�لنهُر 
دمعٌة جتري على خدِّ �لأر�س

........

�لفقُد، �لأمُل، �حلرُب، �خلذلن، ...
�لأ�سياُء، موجودٌة بقدر �فرت��سنا لها
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ف�خت�ت تطردُ النح�س

بال ياأ�ٍس
ط �لفاختاُت �ل�سماَء �لكئيبَة ُتخطِّ

ومت�سي،
متنُح �لريَح �أ�سر�َرها

وترتُك �لري�َس للنو�فذ
وللفجِر هديَلها �ملت�سل

من دون �أن تدري
ت�سنُع لل�سبيِّ ذ�كرًة

لالأع�سا�ِس دفَئها 
للبهجِة... �أن تكون.

هذه �لأ�سر�ُب �ملتناثرة
على �ُسَرِف �ل�سبايا �لنو�ع�س

على نو�فِذ �مل�سعولنَي
و�أبو�ِب �لأولياِء

بِة �لعالية و�لِقباِب �ملذهَّ
ُق �أحالَمنا �مل�سروخة باخليبة مل تزل ُترتِّ
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وكما يرجُع �أٌب  يف م�سائِه خائبًا
بيٌة �أحالَمهم باأخطاء مبتورة كما يغافُل �سِ

تغيُب �لفو�خت يف �لعا�سفة

وعندما ت�سحُب �أياُمنا �سبيًة كادحني
تفرُك نعا�َس �لزقاِق بخفِقها

ُتباِرُك �لفجَر لهم
و�لطعام.

نا لها ودُّ
ُه دمُع �لر�حلنَي دون �سبب. ل ُينق�سُ
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الروي�سد)*(

�أيكوُن �لنهُر �أقرَب من �أيِّ يوٍم م�سى؟
وتكوُن يل برودُتُه كلُّها

و�أمنُحُه �لرجفَة.

�لنهُر �لبنرّي
اِت بامَللمِل �خل�سن ي�سفُّ عند �أقد�ِم �لن�سوِة �ملعتمَّ

يرتُك للجرِف حمار�ٍت هادئَة �للون
ي يجفرّ و�أكد��َس طنٍي حررّ

وبينما �لزيُز ي�سكو ويعتا�س
تغفو �لطحالُب �خلجولُة بني �سقوِق �مل�ساحيف.

...

...
خ�سر�ُء خ�سر�ء

عيوُن �لروي�سديات
وطويلٌة هي �لنهار�ُت هنا
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لكالِبهم ماوؤها 
وما يكفيها من �لنباح

وللطنِي �ل�سيادُة و�خللوُد

ُن ُح �ملدخِّ �لفالرّ
يرمُق �سغاَرُه بالر�سا

�أولئك،
�أخالء �لطني

ثة ب�سعورِهم �ل�سقر�ء �مل�سعَّ
وجلوِدهم �لعارية.

 
...

طويلٌة �لنهار�ت
ة. خ�سر�ُء عيوُن �ملاررّ

)*( �لروي�سد: قرية تقع على �سفاف دجلة يف ق�ساء علي �لغربي.
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َفرَا�ٌس ي�أتي

باللم�ساِت �لنديِة �سنوقُظهم
ب�سوٍت ُتبلِّله �لرحمة

ووجٍه تغاُر منه �ملالئكة.
�سن�سرتي لهم �حللوى

و�لكثَي من �للَُّعِب �ملده�سة.
و� �إىل �نتظار �لعيد لن ي�سطررّ

كي يركبو� �لهو�َء وي�سافحو� �ملدى باأر�جيحهم
و�ست�سعُد بهم غرفُتنا �لوحيدة

وم�سباُحها �خلافت.

ما �ساوؤو� من �سهٍر �سنمنُحهم
وما �ساوؤو� من �خ�سر�ِر �ل�سنني.

�َسَند�سُّ يف و�سائِدهم �لآ�س
ج  كي يكربو� كالَفَر��ِس �ملتوَّ

ل معاطَف لأكتافهم �سوى �لقبالت
َة غي �أح�ساننا �ملُجهدة ول �أ�سرَّ
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�ستكون لهم �سمائُل �جلنوب
ر�ئحُة �لطيب،

وثوُب �لعافية
�سيملوؤون كر�ري�َسهم باليا�سمني

هاِت بنادق ل مد�فَع ول فورّ

لن تطاأهم �لفجيعة 
هم �سم�ُس �خل�سار�ت ولن مت�سَّ

لهم �أ�سماوؤنا
ولنا منهم، معنى �أن نكون

�آه كم �أحبرّهم،
�أطفالنا �لذين �سياأتون...



256

كالكيت

ة، هكذ�، ومثل كل مررّ
َك �سليبًا  �أخطُّ

�أُعلُِّق باأكتافه �أيامي �مل�سنوقة.
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م� يرتكه امل�رّةُ، م�رسعنَي

ي ت�سنُع خبَزها بتنُّوِر فزعنا. ل �أمرّ �أتاأمَّ
ل �أبي، ُي�سِنُد بيَتنا لئال ي�سيخ. �أتاأمَّ

ي ل �بنتي تثقلني وترفُع عنرّ �أتاأمَّ
ل مروحَة �ل�سقِف �ساكنًة منذ �لبارحة �أتاأمَّ

ل يومي وهو ميررّ �أتاأمَّ
ل �خلديعَة و�خليانَة و�خل�سارة �أتاأمَّ

ل �ل�ساعَة قا�سيًة، ل تنتظر. �أتاأمَّ

ل. ل نف�سي و�أنا �أتاأمَّ �أتاأمَّ
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اأمنية

كم متنيُت، و�أنا �أُ�سلرّم نف�سي كل ليلة �إىل متريِن �ملوِت،
�أل �أ�ستيقَظ ثانية.
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اأوان

ل متلَّ �أو تغ�سْب �أو تكتئب
ل وقَت حتى لذلك،

ْب فيه جيرّدً�  و�نظْر �إىل كلِّ ما ُيلَم�س حولك، َت�سرَّ
قبَل �أن يتال�سى

َل/ تتحوَل �إىل حم�ِس ذكرى. قبل �أن يتحورّ
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الب�كي الوحيد
   

�لبحُر، ما جاَء بكلِّ �جلمِر �لنابِت يف �لهو�ء 
ومل يفتِح �لأبو�َب لالأحياِء و�ملوتى
و� �إىل ر�سيِف �ل�سوِء ببطء ليمررّ

كلُّ �حلتوِف �لتي خطرْت على باِلك قبل هذ� �ليوم
كانت حم�َس ُلعبة

ل ليل �سُيفزعك �أكرث بعد �لآن
ئ من روعك ول نهار�ت تهدِّ

ل �سالمل تو�سلك �أعلى مما و�سلت
َك �إىل قلب �لر�س ول �سيطان �سي�سدُّ

�أيقنُت �أنَك خا�سُرنا �لأكرُث ربحًا
و�سائُعنا �لأ�سدُّ و�سوًل
يًة و�أ�سُينا �لأن�سُع حررّ

�أيقنُت
�أن حيو�ناِتَك �أليفة

�أن جياَعَك عباٌد ف�سلٌة
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و�أنك �لباكي �لوحيد
كلما �أغلقُت �لباَب على �أحياء وموتى تناهبهم �جلمر�ت.
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