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خطاطة اأولى
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أنت،

يا َمْن َتْشَبُهني

وال أعِرُفك

سائِل والخطاطات َلَك ُكلُّ َهِذي الرَّ

َكْي ال َنَظلَّ وحيَديِن

ِفي مركِب الَعاَلم.
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الَحَياُة ِبالنِياَبة
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تِي َتِطيُر بِها َهِذِه أغالُلَك الَّ

َك الَِّذي َتْنُمو بِه َهَذا ُسمُّ

تِي َتْنُجو ألجِلها َهِذي إشاعُتَك الَّ

أْنَت َتعيُش َحياَتَك بِالنِيابِة.

َتُخوُن َنْفَسَك

تِي َتُخوُن األشياَء الَّ

َتَتنفُسَك.



16

مِس الَِّذي َتُخوُن ضوَء الشَّ

َيسُقُط 

َفْوَق َطاولتَِك.

تِي َتمْوُء َوِحيدًة ِفي الَحِديقِة، َتُخوُن الِقّطَة الَّ

دِر وأوراَق السِّ

تِي َتّساقُط ُمْنُذ يوميِن الَّ

وماَء الحنفّيِة العاطلِة، 

َمهدورًا، 

َخلَف الَبْيِت

وعامَل الكهرباِء الَِّذي اْصَطَنْعَت َلُه ابتسامًة.
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أْنَت َتُخوُن َنْفَسَك ِفي األشياِء

ترسُم بِْئرًا
تمتدُّ لَِبْطِن اأَلرِض، لَِترمَي فيها

َقالئَِد خروِجَك ال�ُمتكرِر ِمَن المَ�ْوِت
َتْرِمي ِقالَدَة الَحْرِب

ِقالَدَة الغاِز الّساِم
والّرصاِص المُ���لثَّم.

ِذيَن غابوا ِقالَدَة الَّ

ِقالَدَة المُ�نتظرين.
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أفضُل خياناتَِك

أنََّك َتَرى الَعاَلَم كما َتشاُء

ال كما هو.

 ، ُتَغاِفُل الَحواسَّ

ُرها ُتخدِّ

َتْمَتصُّ َمْصَل ُبرهانِها عليَك.

َتْأَتِلُف َمَع النِظاِم الكبيِر

َط بِفرصتَِك األخيرِة لُِتفرِّ

ِفي أْن تكوَن سّيَد َنْفِسك.
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إنََّك َتَتوهُم بِشكٍل َجيِّد

َجيٍِّد بما يكفي لِفراشة.
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ْوِر ُع كحّباِت البِلَّ تِي َتَتَجمَّ الذاُت الَّ

َتلتئُِم كُجْرٍح.

الذاُت المبذولة.

َبة. الذاُت ال�ُمكذَّ

الذاُت، ُتحاِصُرَك ِفي سريِرَك، َتسأُل:

أيَن َضيَّعنا؟

أيَن ُضيِّعنا؟

يَك َتناُم ذاُتَك ِفي كفَّ

َفْوَق كتِفيَك ُربَّما

أو َعَلى لِسانَِك

َلِكنَّها، أبدًا

َتْفِلُت ِمْن َعْيَنْيك.
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تِي َتِطيُر بِها َهِذِه أغالُلَك الَّ

َك الَِّذي َتْنُمو بِه َهَذا ُسمُّ

تِي َتْنُجو ألجِلها َهِذي إشاعُتَك الَّ

ُترتُِّل لحظَتَك

َتلويها

ُعها ُتقطِّ

حَظُة ِمْن موتِها. لَتْنُجَو اللَّ
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ُتِطلُّ َعَلى الذاِت

كَمْن ُيِطلُّ َعَلى الَعاَلِم ِمْن ُشرفٍة زجاجيٍة عالية

َناٌس َيْمُشوَن كَنمٍل أعمى

أضواُء سياراٍت ُتومُض سريعًا

مثل َقْلبَِك المريِض بِالَتخّلي

اإلعالناُت هندسٌة تشتعُل

َأْعِمَدُة الكهرباِء ُصْلباٌن ناقصٌة

تمامًا

مثُل

َك. ِظلِّ
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ريرِة قويٌّ بِذاتَِك الضَّ

تِي َتنِزُل بِْئَر الَعاَلِم وحيدًة وواهنة ذاتك الَّ

قويٌّ بِسأِمها األبدّي

عادِة بِضحِكها الِسريِّ ِمَن السَّ

بِِلَسانِها الممدوِد لَِضَرباِت الُفؤوس.

ريرة قويٌّ بِذاتَِك الضَّ

تِي َتْنِزُل بِْئَر الَعاَلِم ذاتك الَّ

وحيدًة

وواهنة.
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ها النَّْف�ُس ل ت�سمُع اإِلَّ َنْف�سَ
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يُل الضاغُط َعَلى الُبُيوِت والحاراِت  اللَّ

ُيوِشُك أْن ُيطبَِق َعَلى األنفاس. 

يلَة يُل َهِذِه اللَّ اللَّ

ُيغِلُق مساماِت الَهواِء َعَلى الَهواء. 

َيُسدُّ الَوْقَت أْن َيْمِضي. 

َمن. َيُسدُّ باَب الزَّ

َما ِصحُت بِنفسي: ُكلَّ

أدركُت أنَّ ُسلطانَي كاذٌب، 

وأنَّ النَّْفَس ال َتسمُع إاِلَّ َنْفَسها.
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ُتها النَّْفُس الجاحدُة؟ يِل َأيَّ من أنا ِفي َهَذا اللَّ

هيِف أيَن أمالكَي ِمن الكالِم الرَّ

عُتُه َعَلى اآلخريَن الَِّذي َوزَّ

فما أْعَطْوني إاِلَّ َصْمَتهم؟

ُقها َعَلى الُجدراِن؟ تِي ُأعلِّ أيَن ُصراخَي ِفي مراياُهم الَّ
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إنني اآلَن ُأقيُم ِفي ساقيٍة واحدٍة

وا َعَلى حياتي فَأفَسُدوها َيُمرُّ فيها أشباُح َمن َمرُّ

ال ُأريُد منهم ِسوى أْن يتركوني.

ال الَحَياُة صديقتي

وهي َلْيَسْت بَِصديقٍة لهم بِالضرورة.

أعِرُف َهَذا وأحَفُظُه عن ألم.
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َأُقوُل لهم اتركوني لِكنِّي ال َأُقول، 

إنني أهذي َمَع نفِسي ومرآتِها، 

حسبَي َأنَّ المِ�رآَة ُتفضي إَِلى نافذٍة

حسبَي أنني َأْجِلُس ِفي ساقيتي وحيدًا 

َأُنوُء بِثِْقِلي 

ُف أحدًا شيئًا وإّني ال ُأكلِّ

وإّني لو َفرْرُت إَِلى موتي سأكوُن ُمطمئِنًا وهادئًا.

ُم أحدًا  حسبَي أّني ال ُأكلِّ

فُاثِقُل عليِه.
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شارٌد ِفي لحظتي،

مّروا، بَِمن  الِذكرى  ُمستغِرُق   

بِالنسيان. ُمستغرٌق   

إنني ُهنا َخفيٌف إاِلَّ ِمْن روحي.

حَظِة الواحدِة  َمْن أنا ِفي َهِذِه اللَّ

تِي ُتكرُر َنْفَسها آآلَف المرات؟ الَّ
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الكراس�ي  َه�ِذه:  بيت�َي  أش�ياِء  بِ�ُكلِّ  اجتمع�ُت  كي�َف 
ولوحِة  الكهرباِء  وأس�الِك  الحيطاِن  وش�قوِق  راش�ِف  والشَّ

والِمْدفأة؟ الّليزرّية  والطَّابعِة  فِة  الم�َُزيَّ دالي 

َناِسِه  َعَلى  َيضيُق  الَِّذي  ارع  بِالشَّ اجتمعُت  كيَف 

النَّشوة؟  بِياقِة  الَوْقُت  َقَبَض  َما  ُكلَّ

هؤالِء  عليَّ  اشَتَمَل  كيَف 

حولي؟ عوا  وتجمَّ جاؤوا  أيَن  وِمْن 
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إنني ال ُأريُد أحدًا 

ِفي لحظتي الخاصِة َهِذه، 

ُأريُد جَسدي وروحي 

سالمْيِن 

ِة الماضي. ِمْن َشِظيَّ
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اقيِة  َأْجِلُس ِفي السَّ

ِذيَن َذهبوا،  ُب َجَمراِت المَ�ْوَتى الَّ ُأقلِّ

أستِعيُد صورًا التقطُتها لهم 

وام، َيبدون فيها راضيَن وُمبتسميَن َعَلى الدَّ

تِي َصنعوها لحظَة رحيِلهم،  ُأعدُد ُثُقوَب َقْلبي الَّ

َأُقوُل لَِنْفسي: 

ُتها النَّْفس، َف اآلخريَن ثقبًا واحدًا َأيَّ َلْن ُنكلِّ

َلِكنَّ النَّْفَس ال َتْسمُع إاِلَّ َنْفَسها.
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ِذيَن َيبدون كأنَّهم أحياُء ُب بِيدي َجَمراِت اأَلحَياِء الَّ ُأقلِّ

وقريبوَن

كأّنَك َتْلمُسُهم إْن ِشئَت،

نا َنتَجاهُل بعضَنا، َلِكنَّ

َنْذَهُب بعيدًا عن بعِضنا،

غيرة، َنتِيُه بِألعاِب الَحَياِة الصَّ

ننسى،

نناُم،

َذى وأفعاُلنا األلُم فإْن َتقاَبْلنا فكالُمنا اأْلَ

وإاِلَّ َفَنْحُن َنّساؤوَن ونِيام،



36

ُب َجَمراِت اأَلحَياِء والمَ�ْوَتى وَأُقوُل لَِنْفسي:  ُأقلِّ

َهَذا مقعُدِك ِمن النَّاِس 

مت  فاْشَتِملي َعَلى الصَّ

وُاتُرِكي الباَب ُمواِرَبًا

بابيَك َمفتوحًة للندم. وُاتُرِكي الشَّ
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أعِرُف أنَّ ُسلطانَي كاذٌب

وأنَّ النَّْفَس ال َتْسمُع إاِلَّ َنْفَسها

هيَف وأنَّ كالمَي الرَّ

وا َعَلى حياتي فأفَسُدوها قد َينساُه َمْن مرُّ

َلِكنِّي ال ُأريُد منهم

حَظِة ِفي َهِذِه اللَّ

تِي ُتكِرُر َنْفَسها اآلَف المراِت الَّ

ِسوى أْن يتركوني.
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الَِّذي ل َين�سى
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باَب ال   
يلَة كي ُتوصَدُه َلَك اللَّ

ِستاَرة وال   
ُتواري سوءَة َف�َزِعَك.

خوُفَك أعمُق

ِمْن أْن َتحُشَر

أصابَعَك الراجفَة ِفي ُأذنيَك.

َينتِهي. َلْن  فكاُبوُسَك 
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َخوُفَك – أْنَت،

بيِب، ها ِمشَرُط الطَّ رصاصٌة َضلَّ  

وُء آخَرُه، نفٌق ُمظلٌم َلْيَس الضَّ  

     إبرٌة باردٌة َتسربت َلياًل إَِلى النَّْهر.

َخوُفَك - أْنَت.

يلَة وال ِسْتار. وال باَب َلَك اللَّ
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وما َجْدَوى أْن َتخاَف

فُتصدم

بِرفقٍة َيضحكوَن بِأسناٍن تتساقُط.

بِأقنعٍة

َنتَِن الِجلُد تحَتها.

بِماٍء

ال ماَء فيِه وال َسَراب.

بِحقيقٍة ميتة.
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ولو ِشئَت

َلجعلَت

َعَلى َخوِفَك حارسًا

حارسًا َعَلى َسالِمَك ِفي عيونِهم

سالٌم أبديٌّ

ال تهّزُه ُمالبساُت ِقَياَمتِِهم وأهواُلها.

حارسًا َعَلى روِحَك،

هائمًة،  

أرواَحُهم تحرُس   
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حارسًا َعَلى َنْفِسَك

إْذ َنْفُسك

مالُذُهم وهم ُيهَرعون

َلِكنََّك َلْن َتفعل.

ولو َكاَن َخوُفَك أْنَت

َماَذا سيبقى لهم؟

ُقْمَصاُنُك،

تحوي أشباحًا بِيضًا ال ُترى؟

نّظارُتَك

وايا؟ َتحجُب شيَب الورِد وُبكاَء الزَّ
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إيقوناٌت

لِفوانيَس

ذابلٍة

َلِكنَّها

نابضة.

َماَذا سيبقى؟

َصوُتَك

إْذ أصواُتُهم َتمأُل َقْلَبَك صمتًا

كوابيُس طازجٌة

ال تعني أحدًا
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أصدقاُء َكَذَبٌة

ال ُتْبِكيُهم الوداعاُت

هيراِت وِصياُح حمائَم َيفتُح ِفي الذاكرِة َرْمَل الظَّ

أشياُء هائلٌة

َلِكنَّها صغيرٌة

لِدرجِة أْن ال أحَد ُيعيُرها اكتراَثه.



48

ِفي النِّهايِة

ال َمناَص ِمْن اعتراٍف بسيٍط:

إنَّ ما ُيتِقُنُه الَوْقُت..

َلْيَس ِسوى َتذكيِرَك

ٍة ُكلَّ َمرَّ

كم هو َهٌش

وابٌن وفٌي

َراب.. للسَّ
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َماَذا سيبقى َلَك إَذن؟

لِّ العميِق لِوحدتَِك المؤبَّدِة  ِفي الظِّ

َلْيَس ِمْن حقيقٍة

ها إاِلَّ

تِلَك البِْئُر المنسّيُة داخَل روِحَك،

بِْئٌر 

ال ُتطفُئ 

َظَمَأَها 

آفاُق بحورِهم الحاشدة.
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َكاَن عليَك أن َتعِرَف

َك ُتخاِدُعُهم َكاَن عليَك أن ُتطفَئ أنواَر بيتَِك َعلَّ

َه الُطرقاِت ُربَّما ُيخطئوَن رأَسَك َكاَن عليَك أن ُتموِّ

َكاَن عليَك أن َتْنُقَل المدينَة محّلًة محّلًة وشارعًا شارعًا

ُربَّما َيشتهوَن الخريطَة َقبل أْن َيشتهوك.

ُربَّما ُكلُّ ذلَك...

إْذ ال َيعنيِهم،

أنََّك تخاُف،

وأْن ال باَب َلَك

وال ِسْتار.
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احة خ�سراء ُتفَّ
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ُثَك  ُأحدِّ ه�ل  خض�راَء..  اح�ٍة  كُتفَّ اللَّي�َل  نقِض�ُم  فيم�ا 
المثقوِب  َقْلبي  زاويِة  فِي  الخفيِض  وِء  الضَّ ع�ن  ؟  األُمِّ ع�ن 
أحشاَءها  فارشًا  ُهناَك،  قّضيُتها  تِي  الَّ اللَّيالي  عن  كالينابيِع. 

أشاُء؟ كَما 

أيِة  َعَلى  التذّك�ُر  ع�ِب  الصَّ ِم�َن  ش�يئًا،  أذك�ُر  ال  لِكنِّ�ي 
الُيس�رى  ُكْليتها  َضَرْبُت  ٍة  َمرَّ كم  أع�ِرَف  أن  َصْع�ٌب  ح�اٍل، 
رئتيَها  ضايْقُت  ٍة  َم�رَّ كم  غيرَة.  الصَّ حَصاَته�ا  َوَخْضَخْض�ُت 
أعِرُف  ال  َظالم�ي.  َتح�ِرُس  رومان�ٍي  كَعُم�وٍد  فاس�تيقظْت 
ال  بِالوحدِة.  ش�عرُت  كْم  أعِرف  ال  بِالغرب�ِة.  َش�عرُت  ك�ْم 
أم  وهادئًة  َطيِّبًة  تدف�أُتها  تِي  الَّ األح�راُش  كان�ِت  إِن  أع�ِرُف 
َس�ديِمها  فِي  انتظرُت  أني  غي�َر  أع�ِرُف  ال  وُملِّح�ًة.  خانق�ًة 
ِمن  إاِلَّ  عادّيٍة  صالٍة  فِي  عيٍد،  يوِم  فِي  ألنِزَل  أش�هٍر  تِس�عَة 

الم�ُفزعِة، وآالمها  ُصراِخها 
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الصالِة  َسقِف  ِفي  ُقروحًا  َشقَّ  الَِّذي  ُصراخَي  ِمْن  إاِلَّ 
المرتفِع، إاِلَّ ِمْن ُبكاٍء ُمرٍّ ال أذُكُر سبَبُه َأْيضًا.

وَء َكاَن أكثَر مما توّقعُت ُربَّما ألنَّ الضَّ

ُربَّما النَّ الَهواَء َكاَن أكثَر مما تنفسُت

ُربَّما ألني لم أشْأ أْن ُأولَد

ُربَّما ُحْزنًا ما َكاَن يجعُل َهَذا الُصراَخ منطقيًا.

َهَذا ما قالوا،

أنا ال أَتذّكُر َشيئًا اآلن..
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تِي  الَّ األُمُّ  اليوَم،  جديدة  شمٌس  عليها  ُتشِرُق  تِي  الَّ األُمُّ 
الحليُب  ُيرطُِّب  تِي  الَّ األُمُّ  َقْلبِها،  مكاُن  فيضيُع  أثنيِن  تنَشطُر 
أْن  َيدّيها  ُب  ُتدرِّ َترتبِ�ُك،  اآلَن،  َترِجُف  البي�َض،  ُقْمصاَنه�ا 

كعينِيها. عفويًا  ليكوَن  تَجهُد  َمهدًا،  َتصيَر 

وَء  والضَّ الذباَب  َتنشُّ  َحولي،  ِمْن  َل  األوَّ اللَّيَل  ُترتُِّب 
ش�ياطيني  تأتي  لئال  الِفراِش  تحَت  ُقرآَنها  َتضُع  الس�اطَع، 
�اعاِت  السَّ تتدّب�ُر  الالِحق�ِة،  أيام�ي  فواني�َس  �ُر  تتدبَّ باك�رًا. 

الرائحَة.. الُقْبَلَة،  األولى،  اللمسَة  األولى، 

ُتدّبُرني،

َتصيُرني.
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اآلَن.. األُمِّ  تِلَك  فِي  ُر  أفكِّ

فِي  الَغْفلِة،  بِي�ِد  التقاويُم  حفرْتها  تِ�ي  الَّ األخادي�ِد  فِ�ي 
غيرِة  الصَّ الحروِق  فِي  الواهنِة،  والوقف�ِة  المتهالِك  الجَس�ِد 
�دْت  َتَوسَّ تِي  الَّ �كاكيِن  السَّ فِي  الفائِر،  مطبِخه�ا  َزي�ِت  ِم�ْن 
تعتني  تِي  الَّ الُقُدوِر  فِي  َيداي،  �دْتها  َتَوسَّ مما  أكثر  راحتيها 
ِمرآتِها  المس�اءاِت،  وَبُخوِر  ُعطوِرها  الِة،  الصَّ س�جادِة  بها، 
وَمعن�اُه،  ُس�قِمها  وغيرتِه�ا،  خوفِه�ا  ِرع�َداِت  المكس�ورِة، 

كانت، تِي  الَّ ُلَغتِها  بِداخلي،  ألوانِها 

األَياِم، قاموِس  فِي  أفّكُر 

أعِرْفُه. لم  وما  سابقًا  َعَرفتُه  فيما 
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يُل  اللَّ للفج�ِر،  مهدورٍة  خض�راَء  احٍة  ُتفَّ نص�ُف  اللَّي�ُل 
ُأفّكُر  وق�ٍت،  َس�ديَم  أو  نه�ارًا  َيصي�ُر  اآلَن..  عل�يَّ  يلتبِ�ُس 
َمْن   ، الظِّلِّ رات  وُمَعمِّ المروِر  س�ريعاِت  األمهاِت،  ُكلِّ  فِي 

العابروَن. أمومَتهنَّ  َيْشَتري  وَمْن  أطفاَلهنَّ  َتملْكَن 

فِي  داخلي،  فِي  َتخِفُق  تِي  كالَّ أمٌّ  داخِلَك  فِي  َأْيضًا  َأْنَت 
لِنَكوَن  فيها  ُط  ُنفرِّ أمٌّ  صاحب�ي،  يا  كامل�ٌة  أمٌّ  من�ا  ُكلٍّ  َقْل�ِب 

فيَك، َك  أمِّ عن  فابحْث  حروٍب،  بيادَق 

الخاسرة.  روِحَك  َظالِم  فِي 
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َماَذا بعد؟ يقوُل صاحبي 

هاٍت  أمَّ فيها  رسْمُت  تِي  الَّ دفاتري  بِشأِن  َتعرْف  لم   -
كثيراٍت: َمْن أحببُت وَمْن َفِشلُت ِفي ذلَك فتَجاهْلُت األمَر 

باح بِأصابِع عازِف العوِد  رسمُتهنَّ َيصنعَن الصَّ

رسمُتهنَّ َيصبغَن رأسَي بِاألبِد

رسمُتهنَّ ال يبِصْقَن

رسمُتهنَّ ِمْن دوِن سكاكيِن ناٍر ألنَّنا نبوُل بِغيِر إرادتِنا 

رسمُتهنُّ ال ُيَمزقَن ِكتاَب الِقراءِة دوَن سبٍب

رسمُتهنَّ ِمْن دوِن حباٍل 

وِمْن غيِر أعمدٍة خشبيٍة تصُلُح للحبِس.
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جيِّدًا امًا  رسَّ كنُت 

وكانِت

يُح الرِّ   

َعْمياُء.    

صاحبي: يقوُل 

َثالجتَِك. فِي  ما  فهاِت  أنا،  جائٌع  اآلن.  لَهَذا  معنى  ال 

خضراء. احٍة  ُتفَّ ِسوى  َلْيَس   -
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الَِّذي يم�سي ِفي راأ�سك
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وحلقاُت  بِتثاقٍل  ماشيًا  رأِسَك،  فِي  َيدُخَل  أن  يحدُث 
َحتَّى  ُتمِهلُه  لِكنََّك  ارتيابَِك  وَمَع  حولِه،  ِمْن  َتَتموُج  خاِن  الدُّ
َوَرقًة  ُمجّعدًة،  َوَرقًة  ُمخِرجًا  هادِة،  الشَّ كرسيِّ  َعَلى  يجلَس 
َأْيضًا  ُتريُد  ال  ِمنْها،  َس�َقطوا  من  أس�ماَء  َتعِرَف  أن  ُتريُد  ال 
َفِرْغَت  َحتَّى  انتظرَتُه  قد  ينفَعَك،  َلْن  فذاَك  هاربًا  تترَكُه  أن 
ُيضيُء  ال  بحبٍر  جذوِعَك  َعَلى  اسَمُه  وَكتبَت  االنتظاِر  ِمن 

َسبَّابتَِك. ِسوى  ُتضيُئ  ال  إْذ 
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ثانيًة  ًة  َمرَّ َينهُض  المثلوِم،  لِصوتِه  َنْفَسَك  ُم  ُتسلِّ وَأْنَت 
تاركًا

كرسيََّك
الَِّذي

َظلَّ
َيهتزُّ

بِثباٍت
ُمفزع.

رأِسَك. أقصى  كّوٍة  إَِلى  ُمتجهًا 

أحداِقَك. ِمْن  َيخرُج  اشًا  ُخفَّ تراُه  أن  ُيفِزُعَك 
َيمأُل  اٌش  ُخفَّ أحداِقَك  ِمْن  طاَر  أو  رأِسَك  ِفي  َمَشى  َمْن 
ُب لعاُبُه ُقْمصاَنَك وال تراُه، َيلبُِط ِفي  أُفَقَك بُِسعاٍل مشاٍع ُيرطِّ
جيوبَِك وال ُتمسُكُه، َيناُم ِفي فراِشِك وال دفَء َعَلى األرائَِك.
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األب�واِب،  مقاب�َض  َيم�سُّ  كراِس�يَك،  َعَل�ى  َيجِل�ُس 
األدوي�ِة  ُعَل�َب  الطَّع�ام،  وأوعي�َة  �كاكين  والسَّ األق�داَح 

األدراِج. فِي  الكئيبَة  المدمجَة  واألقراَص 

وَيحبُِك  حرائِقَك  ُج  ُيؤجِّ اًل  ُمَتَمهِّ رأِسَك  فِي  َمَشى  َمْن 
األحاجي.

حزنِِه؟ َعَلى  َمْغُلوبًا  أفرَدَك  َمْن 

ائمِة؟ الصَّ بِأشجاِرَك  الفؤوَس  َفَتَن  َمْن 

الواحدة؟ حقيقَتَك  لتصيَر  ُشبهاتَِك  َعَلى  َخَتَم  َمْن 



66

ُكلُّ ما حوَلَك

َيقوُل: ما انتظرَتُه ستلقاُه

َستلقاُه واحدًا

َستلقاُه وحيدًا

تِي أرهقْتَك طوياًل ُمْنَفِلتًا ِمْن َمساِرِب الحكايِة الَّ

يبِة ِك والرِّ ستلقاُه مريضًا بِعافيِة الشَّ

بِمداوالِت الحقيقِة والَوْهِم

بِساعاٍت أنفْقَتها

ِريق. ِفي عدِّ ما تساقَط َعَلى جانبي الطَّ



67

َمَشى.. َمْن 

تخشاُه

براهينَُه، تخشى 

مرآتَِك، فِي  ُصورَتُه  تخشى 

ُتِحّب، َمْن  وجوِه  َعَلى  أصابعِه  خْتَم  تخشى 

لها،  لوَن  ال  ألصابَع  نهٌب  ُتِحُب  َمْن  ُكلُّ 

ُمسرعٍة. َغْيمٍة  كحوافِر 



68

األَياِم  َهِذِه  يُح  الرِّ تمنُحُه  مما  أكثَر  لنَْفِس�َك  ُقلَت  وإْن 
القدامى،  الماش�يَن  لعْصِف  ش�بابيَكَك  أرخيَت  ق�د  تك�وُن 
ال�ُمقف�ِل  نْ�دوِق  الصُّ فِ�ي  الخبيئ�ِة،  بِأس�راِرهم  الملعوني�ن 
لحُمها  َق  ُمزِّ وُصقوٍر  وعصافيَر  َوَحماٍم  ُقّبرات  ُرفات  َعَلى 
فِي  وُبح�وٌر  وبحي�راٌت  أنه�اٌر  بعَده�ا  فاختلَط�ْت  وُخِل�َط، 

َترتِديَك. تِي  الَّ يِح  الرِّ ُقْمصاِن 



69

يَح الرِّ لِكنَّ 

يكفي بما  ممّلٌة  يَح  الرِّ لِكنَّ 

َوراِن حوَلَك وحوَل  الدَّ َتُكفُّ عن  تِي ال  الَّ واِئُر  الدَّ هِذِه 

ُتِحبُّ من 

تدوُر  

تدوُر     

وتدوُر.       

الم�ُُدَن تتفيُأ  تِي  الَّ َوائُر  الدَّ تلك  ممّلٌة 

ال�ُمنعطفاِت فِي  فِخاَخها  تنصُب 

ُترى. ال  ِشباكًا  تنشُر  ُيناُل،  ال  الَِّذي  المدى  َخلَف 

ٍة.  َمرَّ تلَو  ًة  َمرَّ َنْفَسها  تمّوُه  ممّلٌة 

تشاُء. كما  وُتقّدُم  تشاُء،  كما  ُتؤّجُل 
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لها

ألسمائِها ال�ُملتبِسِة

تِي ِفي ظهورنِا أبدًا لِسكاكينِها الَّ

لِغيبِها الدائِِم

لمداِخِلها الَعْمياء

ذوِر اليائسِة ُكلُّ َهِذِه النُّ

ُنذوٌر تنتظُر سكاكيَن

َمْن َمَشوا ِفي رؤوِسنا فمألوها ُرعبًا.
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فاِتِه ل الَلّيُل �سِ ُيبدِّ
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ُربَّما َليٌل جديٌد

صوُتُه يأتي   

شارعيِن أو  شارٍع  وراِء  ِمْن   

الشباِك ِمن  عليَّ  َيدخُل   

الحائِط ِمن  َيدخُل 

ُربَّما َليٌل جاهُز الُعّدِة

ُأ لكلِّ أسئلتي ُمهيَّ

أكاُد أسمُع َصوَتُه

السميَك والحائَط  الشباَك  َيخرُق   

أمامي. أريكٍة،  َعَلى  وَيجلُس،   



74

تِي َلْم تملَّ السيَر، اعُة الَّ السَّ

تِي شاخِت الباِرَحَة اعُة الَّ السَّ

وهي تعبُر السنَة القديمَة،

. تدقُّ

يُل الجديُد وأنا، ِفي انتظاِر أْن َينطَق اللَّ

جلَستي لُت  عدَّ  

إضافيًا ِمصباحًا  وأَنْرُت   

رأسي فِي  تائَر  السَّ وأرخْيُت   

طوياًل َيصمَت  لن  فاللَّيُل   

ستبدأ. والعاصفة   
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هواُء الغرفِة َيمتصُّ سريَع زفراتي

وجهي ُغُضوِن  َعَلى  ُصفرًا  ُقبالٍت  َتطبُع  والمدفأُة 

االريكِة َعَلى  ثابٌت  وأنا 

الثاوي الزائِر  لَِعْينَّي  وحيٍن  حيٍن  بيَن  أتطّلُع 

جديدًا؟ َلياًل  َكاَن  ُربَّما 
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النَّاُس، ويخزنوا تقاسيَم  َحتَّى َيحفَظُه  نفَسُه  يُل  اللَّ ُيكرُر 
األرواُح  وتألُف  مش�اعًا  صفاُتُه  فتصيُر  الذاكرِة،  فِ�ي  وجِه�ِه 
وصاحُب�ُه،  ي�ُل  اللَّ َيَتوح�ُد  هك�ذا  واي�ا،  الزَّ وتأمنُ�ُه  أنفاَس�ُه، 

ويتداخالن.
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تمرُّ كانْت  جديدٌة  لياٍل 

وخاالتي تي  جدَّ عند  طِفاًل  ُكنُت  حين 

أختاَمها مسلَّتي  َعَلى  تركْت  لياٍل 

الَوْقُت فيفِسَدها  حرائَق  ال 

الَهواُء فينهَبُه  ُصراَخ  وال 

حقًا! جديدٌة  لياٍل 

جافْتنا الجديدَة  اللَّيالَي  لِكنَّ 

وأفلتْت

َحْبَل

رة. المسَّ
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وتنقس�ُم  النَّ�اُس،  ينس�اُه  َحتَّ�ى  نفَس�ُه  ي�ُل  اللَّ ُيك�رُر  ال 
صفاُتُه  تصيُر  فتضي�ع،  وِح  الرُّ ودياِن  فِ�ي  وجِه�ِه  تضاري�ُس 
ُيعاِدُل  ال  وايا  الزَّ رعِب  ُكلُّ  شياطين،  أرواَح  وأنفاُسُه  متاهًة 

واحدة. ًة  َمرَّ بِعينيَك  تبِصَرُه  أْن  لحظَة 

فجأًة َكُبَرنا  وإْذ 

رؤوسنِا فِي  تبيُت  ُة  الِفضَّ وصارِت 

جديدًا َلياًل  لليالي  أنَّ  ونسينا 

األَياُم ِت  َمرَّ ِعنَْدَما 

وتالشْت

اللَّيِل آخَر  رابيٍة  َعَلى  كلٍب  كُعواِء 

والخاالِت اتِنا  َجدَّ إَِلى  رِجعنا 

بِذوائَب

كالّرصاِص
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خشبيٍة وُقُلوٍب 

خطيئًة تسعُل  وأصابَع 

َلِكنَّنا،

ُمصادفًة،

أحدًا نجْد  لم 

لم

نجد

أحدًا

اإلطالق. َعَلى 

يُل لَِيرضَبَك ساعَة ال تشعر. يغيُب اللَّ
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خادُم الَحَياة
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الَحَياِة خادُم  أنا 

َحجرًا َعَليَّ  ألَقْت  َما  ُكلَّ

احتجاج دوِن  ِمْن  ذراعيَّ  أفردُت 

إبرًة نافذتي  فِي  شّكْت  وُكلََّما 

بِرفقتي. للقادميَن  َمسافًة  َرَسْمُت 

َيِئنُّ ال  الَِّذي  خاِدُمها  أنا 

أعِرُفُه، ال  األنيُن 

َيَتذكُرني. َلِكنَُّه 
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خادٌم أّنُه  َتذّكَر  َما  ُكلَّ َيْبَكي  خاِدٌم  األنيُن 

َبّضًة، وجوهًا  إاِلَّ  سادتِِه  ِمْن  َيعِرُف  ال  وأّنُه 

كاكين، كالسَّ ناعمًة  وأيادَي 

ِمنها. ِشفاَء  ال  ومسافاٍت 
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َأنِت أو  أنا  األنيُن 

ليلٍة، ذاَت  بيننا  َتَشابَه  ما  أو 

ُمصادفًة،

ممسوسيِن البِْئِر  إَِلى  َفَسَقْطنا 

ُيشبُِهُه ما  أو  الُحبَّ  ُيسمونُه  بَِشيٍء 

هو ما  حينها  َنعِرْف  لْم 

َنعِرف. أْن  لِنُريَد  نكْن  ولم 
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األمين الَحَياِة  خادُم  أنا 

الساحاِت  فِي  بعِضهم  َعَلى  َيْصُرُخوَن  أطفاالً  َسْمِعُت 
بِالم�ُصادفِة  َفَيْكُب�ُروَن  خادعًة،  ُأخَتها،  َتج�رُّ  اللَّحَظ�ُة  فيم�ا 

الماكرِة. اللَّحَظِة  بِإبرِة  المثقوَب  أياِمهم  ثوَب  وَيكتِشُفوَن 

التذّكِر. َعَلى  أمينًا  وُكنُت 
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لهم. ِصفات  ال  أشباحًا  َرَأْيُت 

ْمُع. الدَّ َيطْأها  لم  وِضفاُفُهم  جامدٌة  وجوُهُهم 

وُمحنَّطين، شاخصيِن  وأبنها  ُأّمًا  رمليٌة،  فراجيُلهم 

ُمجبرًا. ُصورٍة  اللتقاِط  َيقُف  كَمْن 

النِّسيان. َعَلى  أمينًا  وُكنُت 
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َرَأْيُت ُجْنِديًا َميتًا

ُة الحرِب َفْت ُجَثَتُه َشِظيَّ نصَّ

ُيغطّيِه ِدثاٌر ثقيٌل

أصابُعُه يابسٌة

َق ُعُجٌز َيحتُسوَن الشاَي ِفي نيسان. وَحوَلُه َتحلَّ

َر ِمْن روحي. وُكنُت أمينًا َعَلى ما َتَكسَّ
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َقْلبَي َرَأْيُت 

كثيرٍة ُقُلوٍب  َعَلى  َيُطوُف 

َتراُه وال  َتراُه 

وَعْمياَء مغلولًة  الُقُلوب  كانِت 

الممدودِة بِيدِه  الظَّنَّ  ُتسيُء 

بِالَكِذِب ُقْمصاَنُه  وُتلطُِّخ 

جانبِهم ِمْن  َيمرُّ  النََّدِم  َأذاُن  وَكاَن 

الَحِق َعَلى  القابضيَن  نشوُة  فتغِلُبهم 

الُخسران. ِمَن  بِنصيبي  ؤمنًا  مُّ وُكنُت 
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ُتها الَحَياُة الجاحدة؟ ألْم َأُقْل إنّي خادُمِك َأيَّ

ُاْنُظِري لَهَذا األلِم الشاسِع

ُاْنُظِري لما رويُتُه 

وما نسيُتُه وأنا أروي

وما َلْن أرويه أبدًا
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خاطٍئ لُحبٍّ  َمَعي  ُاْنُظِري 

َبْعِضهم َعَلى  َيْصُرُخوَن  ألطفاٍل 

لهم ِصفاِت  ال  وأشباٍح 

ميت ُجنِْدٍي  نِْصِف  إَِلى  ُاْنُظِري 

لي وُاْنُظِري 

عادَة السَّ ُيمّثُل  ِذي  الَّ الالمبالي  أنا 

إحراِجها. ِمْن  عادُة  السَّ َتستِريَح  َكْي 

َحياُة: يا  َبعَدها،  سأسأُلِك 

وِء؟ الضَّ َهَذا  ُكلِّ  ُمُلوُك  وَنْحُن  ُتخيفينَا  َعَتمٍة  بِأيِّ 
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ل ِفكرَة عن الوهم
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غيُرَك؟ َمْن 

ُكلِّها ُروِب  الدُّ َساِكَن  يا 

اآلفاِق؟ وُمفترَش 

َغيُرَك؟ َمْن 

الحكايِة ُمهندَس  يا 

نِهايتِها َحتَّى 

لإلنساِن َتُحوُك 

األبدي. الوحيَد،  َقميَصُه 

أبناُؤَك نا  ُكلُّ

َصنيعُتَك ُكلُّنا 

اخترعنَاَك. ُكنا  وإْن 
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َنْحُن جاحدو األيدي،

سائَلَك، عليَك  ُنِدلُّ  ال 
فينا وشِمَك  َعَلى  ُنؤّشُر  وال 

َنْحُن خالقوَك الكَفَرُة

فيَك، أنفسنِا  ناهبو 
بَِك. ُمنقذوقَها 

ال َزهَو إاِلَّ َلَك،

ُمْنَتِصرًا،   

كالَهواِء،   

َعَلى ُكلِّ َشيٍء   

سّيٌد كالُغباِر

ُمتألٌف وُمتكيٌف وَصِلٌف

العاصفة كفِّ  فِي  َمْلمومًة  واِحِل  السَّ كحصى 
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صديقي، يا 

تراها تِي  الَّ األشِرعُة  َهِذِه 

ضالٍة لُِسُفٍن  َلْيَست 

لخطايانا َأْجنِحٌة  بل 

َتخِفُق

الِئبًة 

األَيام َعَتمِة  فِي 

بَِك ننَساها  تِي  الَّ خطايانا 

بِاأللِم. وتنَسانا 

صديقي، يا 

بِهفواتِنا تتَّشُح  المراسُم  َهِذِه 

بِأغالطِنا، ُيباهُل  التِّرياُق  َهَذا 

بِالتِيِه. الَعقَل  وَيرِسُن 

َنفعُلَك. َلِكنَّنا 
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واضحوَن كخطوِط الَيِد،

كاألقداِر، غامضوَن 

َكِحكمة. ويائسوَن 

ها الَوْهُم، صديقي َأيُّ

خْذ ُمراجعاتي للَحَياِة

وأعطني لحظَة المسيِر وئيدًا 

دوَن وصوِل.

ُكلُّ أسمائَِك أعِرُفها

َلِكنَّني أتحاَشاَك.
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أتعَلُم؟

...

َتسمُعني؟ هل 

...

َشيٍء، ُكلِّ  ُرغَم  األمُر  سيمرُّ 

الَعاَلِم، فِي  فرٌق  َيحدَث  وَلْن  جميعًا  سنمرُّ 

لذلَك

باهتًة، كانْت  وإْن  مراِسَمنا  َنعَتاُد 

بِالوصوِل، َر  ُنفكِّ أن  دوَن  َنْمِشي  لذلَك 

َأْجنِحٍة،  دوِن  ِم�ْن  أننا  ُرغَم  الهاوي�ِة  فِ�ي  َنْقِف�ُز  لذل�َك 
َأْيضًا لذلَك 

ونبتسُم. بَِضراوٍة  َنْخِسُر 
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َنفهُم ُكلَّ ذلَك

َط بِالمعِرفِة انتهَبُه الُجنوُن، َفَمْن َفرَّ

نعِرُف

وتعِرُف

بِأننا سنمرُّ جميعًا

َك الَعاَلُم حاجبيه. دوَن أْن ُيحرِّ
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خطاطة اأخيرة



أنت،

َتْشَبُهني َمْن  يا 

اآلن عرْفَتني  هل 

الخطاطات دِع 

الَعاَلم مركَب  ُأِريُد  ال 

فقط

. إليَّ ُقْدني 
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