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تشاكيل أولية
لتكن ُالبداية ُتساؤالُ ،جييء ُكأسطورة ُتقبل ُكلُ
التفاسريُ ،يستغرق ُكل ُاإلجابات ُاملمكنةُ ،يأبى ُعىلُ
التحددُ.
هل ُثمة ُهناية ُحقيقيةُ ،يقني ُمطلق؟ ُأم ُإن ُالنهايةُ
األوىلُبدايةُأوىلُيفُاآلنُذاته؟ُلكنُكذلكُـُربامُُـُتلكُ
الكتابة؛ ُسعي ُإىل ُاجلوهريُ ،إىل ُوهالت ُالتكثفُ
اإلنساينُ،فيامُترصدهُمنُحاالتُأوُمواقفُ،قدُتتجاوزُ
ال ُـ ُأو ُكثرياُا ُـ ُأساليب ُالكتابة ُالقصصية ُاملعتادةُ
قلي اُ
واملتوقعةُ ُ ،وقد ُتقرتبُ ،بشكل ُأو ُبآخرُ ،من ُأساليبُ
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الكتابةُالشعريةُ،ويفُكلُاحلاالتُتقفُعىلُختومُالعديدُ
منُأنواعُالكتابةُاألدبيةُ.
لعلُهذاُهوُأحدُإشكالياتُهذهُالكتابةُ،أليستُيفُ
ُالسيُ
رُ
النهاية ُحمض ُتساؤل؟ ُتساؤل ُُييل ُإىل
والغامضُ،الُيقررُ،بلُيدعُللمتلقيُحريةُعبورُالنصُ،
يفُاالتصالُبهُ،والتفاعلُمعهُ،مشارك اُاُبقدرُيوازيُطاقةُ
ُليبدع ُهو ُالكتابةُ
اإلبداع ُاألوىل ُـ ُبالنسبة ُللكاتب ُـ
َ
املوازية ُواملتعددة ُللنص ُاألولُ ،وتلك ُإشكالية ُأخرىُ
لتلكُالكتابةُ،هلُاستطاعتُبالفعلُأنُحتققها؟ُ
وهذا ُهو ُما ُحتاول ُتلك ُاللغة/الكتابة ُـ ُاإلشكاليةُ
األكثر ُإثارة ُـ ُيف ُسعيها ُللخروج ُمن ُأرس ُالتقريريةُ،
وأحاديةُالداللةُ،ووعائيتهاُاملظنونُهباُ،فهيُيفُجماهدهتاُ
من ُأجل ُحتقيق ُالرحابة ُالدالليةُ ،ورس َّية ُاملرجعُ ،تأبىُ
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اختاذ ُاملوقف ُالبطريركي ُإزاء ُاملتلقيُ ،فهي ُلغة ُشبقةُ
للتعدديةُ،تفرتضُالكثافةُالدالليةُرشط اُا ُأولي اُا ُحليويتهاُ،
ويرهتن ُوجودها ُبقدرهتا ُعىل ُاالستمرار ُيف ُاإلحالةُ،
وقبوهلاُالدائمُللصياغاتُاملتولدةُ.هلُيمكنُالقولُإهناُ
لغةُ/كتابةُديموقراطية؟ُ
وهيُيفُسبيلهاُهذاُتقرتبُبقدرُماُتبتعدُ،تقرتبُمنُ
اجلوهري ُبقدر ُابتعادها ُعن ُالظاهري ُالسطحيُ ،الُ
تعتزل ُالعاملُ ،بل ُترتاد ُآناءهُ ،تبتغي َ
ُنيل ُجوهرهُ ،قدسُ
أقداسهُ ،وكشف ُالس ُاملطمور ُيف ُتفاصيل ُحركتهُ
اليوميةُ ،تسعى ُإىل ُاالتصال ُبالقانون ُالعامُ ،باحلياة ُيفُ
مواقيت ُوهجاهناُ ،وبحاالت ُجتسد ُموضوع ُالوعي ُيفُ
حلظات ُكامله ُوتألقه؛ ُليتخلق ُالنصُ ،متس اُام ُباحلياةُ،
والقدرةُالذاتيةُعىلُاالستمرارُ،وبكونهُالوحدةُاألوليةُ
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ُّ
نُالكل ُاملخت ََزلُفيهُ،والذيُهوُيفُالنهايةُجمموعةُ
لتكو
ُّ
الظواهرُالزمانيةُ،واملكانيةُ،واإلنسانيةُالتيُُييلُإليهاُ.
هلُُيقُيلُالقولُإهناُكتابةُيفُحاجةُإىلُالتأمل؟ُبلُ
إهنا ُتدعو ُإىل ُذلك؛ ُفهي ُال ُتبتغي ُالتصديق ُهباُ ،بلُ
تأويلهاُ.

ناصر احللواني
ُ
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ُ
وجه
ضوء ُيراوغ ُال َّطريقُ ،يلتَم ُيف ُزوايا ُاألرصفةُ ،هيدأ ُعىل ُحو ِ
افُ
َ َ
ُّ
ٍ
َ
ُملعانُ،
وسُ،يرسمُخطوط
رشوخُاألبوابُ،فوقُحباتُالرملُاملكن
َّ
موصولة ُبظالل ُخافتةُ ،متارس ُوجودها ُخلف ُشبابيك ُ َم ْسكوكَةُ،
العابرُ،يدفعهُ
حتوش ُالكونُعنُمشاهدةُالفعلُ،وتتجاهلُالطريقُ َ
النورُالشحيحُ،وهواءُُيثريُترابُالليلُيفُوجهُرجلُبعيدُُ.
ُ

ُ
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ُ
مكان
سودَ ُ،مهيبُبإزاءُاملربعُاألريضُ،وعىلُاجلدارُ
السقفُرماديُ،م َ
قصيدةُ،رديئةُاحلروفُ،وحفرُيفُاجلدارُاملواجهُُ،يكيُوجهُأنثىُ.
َ
متتد ُخطوطُحالكةُ،بدائيةُوقديمةُ،ألصابعُترغب ُيفُالنفاذُأوُ
ُالكوةُ،
ف ُعند ُالتقائها ُباألرضُ ،تكثفُ ُبالقرب ُمن
التمددَُ ،خت ُّ
َّ
وتزداد ُقتامتها ُحول ُقضبان ُالفصلُ ،بني ُزرقة ُالسامء ُواألرضُ
ال َُغامقةُ،يفُرماديةُخشنةُ،تسحقُاحللمُالكامنُ.
وبني ُاجلدارُ ،املطيل ُبأزمان ُاملطمورين ُفيهُ ،والبوابة ُاملموهةُ
بصفصافة ُمتكلسةُ ،ينبت ُعشبُ ،صامت ُاخلرضةُ ،يتعلق ُببثورُ
الرملُالنافرُعىلُوجهُاحلائطُ،وبلونُخمنوقُ،يرسمُأغنيةُواهية.

ُ
12

ُ
استجواب
يصفعه ُالسؤالُ ،تدور ُاحلروف ُصعوداُ ،من ُأحشاء ُيبستُ
ُمتر ُإىل ُاحلَ ِ
لقُ ،تتخبط ُيف ُجفافهُ ،فتتكس ُأصواهتاُ ،لتبلغُ
باجلوعُّ ،
َّ
الش َف َة ُاملزمومة ُعىل ُقهرهاُ ،يصدر ُما ُقدَ َر ُعىل ُاخلروج ُمن ُكلامتُ
مهشمة ُاألطرافُ ،لتذوب ُيف ُاآلذان ُاملنتصبةُ ،ويتواصل ُركامُ
األسئلةُ،يغيبُحتتهُموؤوداُ،وينفجرُمللُاالنتظارُلكالمهُ،يصدر عُ
صم َُتهُ،فتسيلُخياالتهُعىلُاألرضُاملبهمةُحتتهُ،تبخرهاُالسخونةُ
ٍ
ُوضوءُ
املنبعثة ُمن ُآالمهُ ،متتزج ُهبا ُصور ُمشوشة ُلبوابة ُمنفرجة،
ُيط ُعىل ُرأسهُ ،ال ُتشقه ُقضبان ُالكوة ُالتي ُيعود ُإليهاُ ،كل ُيومُ،
يفوتُبالعنيُمنهاُ،إىلُسامءُمهشمةُالزرقةُ،وعصافريُتتساقطُُ.
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ُ
بعضُمنُسفر
خيوضُيفُسبلُالليلُواملطرُ،وحولهُكانتُخفقاتُاملاءُاملنهمرُ
تغيبُيفُألقُاملاءُاجلاريُ،تبعثرُتالوينُالضوءُاملنثورةُبنيُاملصابيحُ
الُكثيف اُاُ،يمتزجُبخطاهُاملوغلةُ
املتواترةُ،هتيلُعىلُالشوارعُاملطفأةُظ اُ
يفُرصامةُالرذاذُ،فالُيملكُرجوع اُا ُلرتانيمهُ،التيُُيدوُهباُذاتهُيفُ
سفرهُ ،فيخوض ُيف ُطوفان ُالضوء ُالسابح ُيف ُعتمة ُاملاءُ ،يتلمسُ
رسمها ُاملرتوك ُعىل ُاجلدارُ ،ينصت ُلنشيج ُانتظارها ُاملنقوش ُيفُ
تفاصيل ُنافذة ُبعيدةُ ،ويميضُ ،يواجهه ُالطريقُ ،رائحةُ ُاجلدرانُ
العالقةُببقاياهُ،تناوشُليلهُالبيوتُالوامجةُ،فيأتيهُطائفُمنُليلهاُ،
يظهرهُعىلُبقائهاُ،يفُمكاهناُ،ترقبُسكونُاملداخلُ،وترتقبُجميئهُ،
لتحلُيفُحلظةُوصولهُكالفرحُاملباغتُ،ويفُجسدهُُيسهاُ،كاحلزنُ
ُّ
القديمُ،ويفُروحهُيشعرُبوخزُالبعدُ،والطريقُيغشاهُاملطرُاآلخذُ
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يف ُاهلطول ُبطيئا ُالمعاُ ،يعكس ُيف ُحنايا ُقطراته ُمالمح ُوجههُ
املسافرُ،يقصدُموطنُاللقاءُُ،يملُإىلُكفيهاُبعض اُا ُمنُبرودةُاملطرُ،
وأزمانُغيبتهُ.
ُ
ُ

ُ
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ُ
أشياء
امرأةُُُ...
طريق ُخافتُ ،وصمت ُبطول ُالطريقُ ،وحدود ُامرأة ُغائمة ُيفُ
تطوح ُيفُاألنحاءُبقطعُمنُ
ضوءُالليلُالواقعُعندُالتقاطعُالقديم ُ،ر
مللُتنكسُمنُزمنُانتظارهاُ،تشدُّ ُعقدةُاحلريرُحولُعنقهاُ،فتثريُ
العتمةُالكامنةُيفُثناياُاللحمُ،تروح ُبعينيهاُإىلُالسامءُ،فتعرفُأنُ
ٍ
ال ُقدُماتواُ
َسرتهاُقدُحانُ،وأنُالسائرينُلي اُ
هنار اا ُآتُ،وتعرفُأنُت ُّ َ
مجيعهمُالليلةُ،وأنُيوم ااُقدُمرُ.
رجلُُ...
ُبضع ُأشجارُ،يمتزج ُظ ّلها ُاملختبئ ُيف ُظلمة ُالطريق ُبخطواتُ
اآليتُإىلُكتلةُالضوءُالضئيلةُ،عندُالتقاطعُالبعيدُ.تطوحه ُاحلوائطُ
ر
واألعمدةُاملطفأةُ،فريتدُّ ُإىلُثِ َقلهُالبدائيُ،يتهاوىُإىلُحلظةُمصمتةُ،
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تزيحُعنُعينيهُتفاصيلُالزمنُ،تثريُخطوطُمرارةُخافيةُيفُجسدهُ،
الكف ُويبكيُ ،يدور ُحولُ
ُالكف ُب
تدمع ُعيناهُ ،يضحكُ ،يقبض
ر
َّ
الليلة ُاملطروحة ُيف ُالطريقُ ،تبقى ُميتةُ ،فيقذف ُبحرشجة ُباقية ُيفُ
حل ِ
لقُ ،يسقط ُيف ُامتدادها ُجزء ُمن ُصوتهُ ،فيبدأ ُالصمت ُوكتلةُ
ا َ
الضوءُيفُالتعكرُ.
يشءُُ...
ضوء ُال ُيفضحُ ،أصوات ُتتهشمُ ،وحتت ُالليل ُكانت ُتنكسُ
بقاياهاُ،ويفُعينيهاُكانتُخطوطُجسده ُتسيلُخمتلطةُباملللُالذيُ
لفظته ُدفعة ُواحدةُ ،يف ُهناية ُيومهاُ ،يتدحرجان ُبطول ُالطريقُ،
يعكران ُالليل ُالراحلُ ،والضوءُ ،يرمتيان ُكيشء ُواحدُ ،ضئيلُ
خافت.

ُ
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ُ
لونية
ُوض َّفةُ ،يف ُاملابني ُسكب ُاألزرقُ ،وسمكاتُ
خل رط ُض َّف اة َ
رسم ُبا َ
تتألأل ُب َق ِ
طر ُالشمس ُاملبعوثة ُيف ُال ُّل َّجةُ ،وباألمحر ُفرش ُاملرجان ُيفُ
ٍ
بحدة ُيف ُالربودةُ
حماذاة ُالشاطئُ ،مغروس اُا ُيف ُالتموجاتُ ،متوهج اُا ُ
املظلمةُ ،والقاع ُفسيح ُبعثره ُفوق ُاحلدودُ ،اخلطوطُ ،الصالبةُ
الزاويةُ ،ابتعد ُعن ُالدائرةُ ،املربعُ ،املثلثُ ،واهنمك ُيف ُشخبطاتُ
نالت ُكل ُاألطرافُ ،أوصلت ُبقدر ُانقطاعهاُ ،وباألبيض ُاملرئيُ
جعل ُأفق ااُ ،ويف ُالقلب ُشمس اا ُفارغة ُبلون ُالصفحةُ ،ال ُتذهب ُإىلُ
ُالعني ُإىل ُبريق ُغري ُموجودُ ،يزيح ُاللون ُالفاصل ُبنيُ
يشءُ ،تشدُّ
َ
ُيفُصفرةُرمليةُ،يبعثرُالثمر ُعىلُ
شعلُاألخرض
األفقُوبنيُالبحرُ،ي
َ
َ
ِ
ضفتيهُ،وبامللحُالشفيفُيرتربُموجاتُمتالطمةُ،تعبثُبغريق.
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ُ
سوناتاُالنافذة
كانت ُنافذة ُهناكُ ،عرب ُالنافذة ُهناُ ،خلفهاُ ،عىل ُمربعاتُ
الزجاجُ ،كان ُطيفهاُ ،رأسها ُيف ُمربعُ ،وصدرها ُيف ُمربعُ ،جيادلُ
رسمه ُاإلطارُ ،خيضع ُله ُخطوطهُ ،وكانت ُقائمة ُيف ُداللُ ،حتجبهاُ
ستارةُمنسدلةُعىلُالنافذةُمنُاخللفُ،أمامهاُ،بينناُ،وكنتُأراهاُ،
وتراينُ(ظننت)ُ،وأسمع ُنغامتُالضوءُاخللفيُعىلُسداهاُالبعيدُ،
وأنصت ُإليهاُ ،تتمتم ُبشوقهاُ ،تسمع ِ
ُ(خلت) ُتوهجيُ ،يالمسُ
لوهتاُ ،ليونة ُاحللم ُالباديُ ،أرمقها ُ(ظِ َّل َها) ُهتفوُ ،وأسبح ُيفُ
خ َ
تفاصيلهاُ،حتىُتأفلُيفُهدوءُرقيقُُ.
يفُالطريقُ،ويفُيمينيُرسُالسامءُ،أجتازُاملسافاتُ
أراناُنسريُمع اُاُ
ُّ
بني ُالنوافذُ ،أصري ُيف ُحضورهاُ ،ألج ُكلم اة ُسحر َّيةُ ،وأغيب ُيفُ
قلبهاُ،وأسكنُالصمتُ.
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وكانتُالنافذةُهناكُ،عربُالنافذةُهناُ،مغلقةُ،خلفهاُكانتُباديةُ
احلدودُ ،وكنت ُوحديُ ،أجول ُيف ُحلظات ُالفصلُ ،يف ُاملسافةُ،
داهاِ ،
َ
ُالليلُ
ُوأصل
أغنيُ ،أدمعُ ،وأدفع ُاحلجب ُالقاسية ُعن ُس َ
بالل ِ
ُاحلروفُ ،أبحث ُعن ُاسمُ ،وكانت ُالنافذة ُهناكُ
يلُ ،وأجوب
َ
مغلقةُ ،وأمامي ُاألجزاء ُموصولةُ ،ترتع ُيف ُاالنحناءاتُ ،وواد ُمنُ
البعدُ ،تسكن ُيف ُمنتهاهُ ،وكان ُوجهُ ،وشذرات ُحلمُ ،وصباحُ
شاسعُ،يتكئُعىلُحافةُنافذةُمغلقةُُ.
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
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سوناتاُالشجرة
املحطة ُمزدمحةُ ،والطريق ُالذي ُيفصله ُعن ُاحلديقة ُسورُ
حديديُ،الُيعوقُالغبارُأوُالضوضاءُ،أوُاملوت ُللزهراتُامللونةُ
َ
(كانت)ُ،أوُالصفر َة ُللحشائشُالنابتةُبنيُبالطاتُاإلسمنتُ،وملُ
ُّ
رت َبةُ ،باردةُ،وملُتكنُ
تكنُرائحةُ،وكانتُمقاعدُرخاميةُرخيصةُ،م َ
طيورُ،والُزقزقاتُ،وكانُصخبُ،ينددُبصمتيُ،وأناُأنتظرهاُ.
جاءتُ ،اقرتبناُ ،عانقتها ُ(كِدت)ُ ،جلسناُ ،حدثتها ُعن ُمنزيلُ
القديمُ،كتبيُالكثريةُ،أشعاريُوقصيصُ،وجديُألميُ،والغافقيُ،
وأمي ُاألرملةُ ،وأبنائهاُ ،وفان ُجوجُ ،وعن ُاجلنوب ُوالشاملُ،
وعالقات ُاإلنتاجُ .حدثتني ُعن ُأبيها ُوأمهاُ ،ونافذهتا ُاملغلقةُ،
وزهريتُاجلافةُيفُكتاهباُ،وبيتناُ(احللم)ُ.
جفوهنا ُترجتفُ ،وشفتاهاُ ،ويديُ ،فداعبت ُأناملهاُ ،ولربهةُ
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غابتُ ،نظروا ُإليناُ ،مل ُننظر ُإليهمُ .غادرنا ُاحلديقةُ ،وغابت ُحتتُ
أقدامنا ُطراوة ُالعشب ُ(اجلاف)ُ ،واقتحمت ُه َّبة ُتراب ُأنفهاُ،
سع َلتُ،بحثتُيفُجيويبُ،ملُأجدُمنديالُ،سعلتُأناُأيضاُ،عربناُإىلُ
شارع ُصغريُ ،األشجار ُعىل ُجانبيهُ ،مشغولة ُظالهلا ُمجيعهاُ ،وأناُ
هاُعنُآدمُوحواءُ،ذكرتُتفاحةُ،أخربهتاُأهنا ُاملسؤولةُ،
وهيُ،كلمتُ
َ
ر َّدتُبلُهوُ،وذكرتُأهناُأغوتهُ،وجادلتُبأنهُاستسلمُ،فقلتُهلاُ:
ملُالُتغوينني؟ُصمتتُ،وملُيكنُيفُالشارعُالصغريُشجرةُلناُُُ.
ُ

ُ
ُ
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ُ
وهلة
صمتُخيايلُاملقاعدُ،تصعدُاملرتوُ،يرقبكُالسوادُالعالقُباجللدُ
املرختيُ،تقبعُإىلُجوارُالنافذةُ،تلمحُخلفُالزجاجُاملغبشُاختالطُ
الرؤوسُالقريبةُباألقدامُعىلُالرصيفُالبعيدُ،وتسارعُاألجسادُإىلُ
ُّ
الفراغُاملتاحُمنُحولكُ.حتط ُمرفقكُعىلُاحلافةُالباردةُ،أوُتبسطُ
جريدة ُمسائيةُ ،تقرأ ُبعيون ُثقيلةُ ،تنغمر ُيف ُسكونك ُاخلاصُ،
وحولكُهيدرُالضجيجُ،يصبحُالكشكُامليضءُمصباح اُاُبعيداُاُ،تعربُ
األشياء ُيف ُعينيكُ ،تتجاوز ُوجهكُ ،ويبقى ُيف ُعينيك ُالسورُ
القريبُ ،والغيوم ُفوق ُالشارع ُاملوازيُ ،تستسلم ُالهتزازة ُلينةُ،
تغيب ُيف ُحركة ُوصول ُالبعض ُإىل ُحمطاهتمُ ،وانفتاح ُاألبوابُ،
فتفجأك ُالربودةُ ،وبقايا ُأحاديث ُتصعدُ ،يزدحم ُالصخب ُيفُ
برصكُ ،يتجدد ُبدء ُاملسريُ ،يغيب ُالضوء ُلوهلةُ ،فيغشاك ُحلمُ
23

ُليلم ُما ُنثره ُعىل ُالسيقان ُاملجهدةُ ،يدعوُ،
االبتعادُ ،ويعود ُالكهل َّ
ُلرتحل ُيف ُزجاجُ
َُ
يسبُُ ،يجلُ ،ليقفز ُإىل ُعربة ُأخرىُ ،ومتيل،
النافذةُاملغلقةُ.
ُ
ُ
ُ

ُ
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ُ
نصفُزمن
كوب ُمن ُالشاي ُاخلفيفُ ،ونصف ُليمونة ُأوشكت ُأن ُتيبسُ،
عرصهاُيفُفمهُ ،ألقاهاُيفُالكوبُ،ودعاُاهللُأنُتعودُالليمونةُح َّيةُ،
ُترشبت ُنصف ُالشاي ُالدافئُ ،خاصة ُوأنه ُيف ُحاجة ُملنُ
بعد ُأن َّ
يؤنسُوحدتهُ،وهوُالغرضُالذيُحددهُيفُدعائهُعىلُنحوُتفصييلُ،
ذاكراُا ُمبلغُمعاناتهُ،ومدىُاألملُاملنبعثُمنُأكثرُاملناطقُغموض اُا ُيفُ
جسدهُ،والزمنُاملبتورُالذيُيمرُبهُ،و َّملاُكانُيعرفُأنُاالستجابةُ
قدُالُتكونُيفُاللحظةُذاهتاُ،فقدُرشعُيفُالقراءةُ،ورشبُنصفُ
كوبُالشايُالباردُ،املتبقيُمنُالليمونةُاملنتفشةُيفُصمتُ.
كيفامُاتفقُ،مدَّ ُيدهُإىلُالصندوقُ،جذبُكتاب ااُوقرأ"ُ:هناكُ،ظلُ
رجالُمنذُنعومةُأظفارهمُ،وقد ُق ريدَ تُأرجلهمُوأعناقهمُبأغاللُ،
بحيثُالُيستطيعونُالتحركُمنُأماكنهمُ،والُرؤيةُأيُيشءُسوىُ
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ماُيقعُأمامُأنظارهم"(ُ )1أعادُالكتابُ،وحتسسُعنقهُ،انتابهُشعورُ
جمهولُاملصدرُ ،يثريُيفُنفسهُاحلرجُالشديدُ،فتشاغلُعنهُبالنظرُإىلُ
الزهورُالزجاجيةُ،البارزةُكاألحشاءُاملبقورةُ،عىلُجدرانُالكوبُ،
الذيُُيويُنصفُالليمونةُ،التيُبدأتُيفُنزفُالشايُأسو َُد ُكثيف اُاُ
لزج اُاُ ،فيام ُاستحالت ُقرشهتا ُإىل ُلون ُترايبُ ،ال ُمتلك ُاستدارهتاُ
املرتهلةُإالُالنزفُحتىُالي ِ
ُ،فقبضُالكوب ُبنيُيديهُ،ومتنىُلوُ
بس
َ
حتولتُاألشياءُإىلُأشجارُ،وأصبحتُاألشجارُبرشاُاُ،ومدُيدهُإىلُ
عنقهُ،ورشعُيفُاملحاولةُُ.
ُ
ُ

ُ

(ُ)1حماورةُاجلمهوريةُ،الكتابُالسابعُ،أفالطونُ.
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مواجهة
ُثم ُترى ُاملئذنةُ
يف ُالطريقُ ،حينام ُتنحرف ُيساراُا ُفجأةُ ،من َّ
البعيدةُ ،تنطلق ُمن ُبني ُأسطح ُالبيوت ُاملرتاكمة ُعىل ُمدى ُالبرصُ،
تبدأ ُيف ُالبحث ُعن ُشارع ُصغريُ ،أو ُحارة ُضيقةُ ،ترتاص ُكرايسُ
املقهى ُبني ُحائطيهاُ ،فال ُجتدُ ،فتقفل ُعائدا ُبسعةُ ،فتجده ُيفُ
مواجهتكُ ،يستند ُيف ُهدوء ُالقناص ُإىل ُبوابة ُاملطعم ُالذي ُيقدمُ
رؤوس ُالعجول ُكاملةُ ،غاطس اة ُحتى ُقروهنا ُيف ُاملَ َرقُ ،خلفهُ ،إىلُ
ُكوة ُفوق ُالبابُ ،وأنتُ
األعىل ُقليالُ ،يتسب ُالبخار ُالدَّ سمُ ،من َّ
أمامهُ،يتصاعدُاخلوفُمنُكلُالثغراتُاملبعثرةُعىلُجسدكُ،ينداحُ
معُالعرقُالدافئُ،يغلبُعليكُالتوترُ،تفاجأُبتضاؤلُاالحتامالتُ
حتىُاالستسالمُ،فتندفسُركبتاكُيفُالرتابُ،وتنتظرُيفُهدوءُاجلثةُ
املقتولةُتواُ،أزيزُطلقةُخاطفةُتعربُرأسكُ.
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ُ
النهرُ
يتباعد ُليلُ ،يذهب ُعن ُحيطان ُالطني ُوالغيطانُ ،هيجع ُيف ُقاعُ
النهرُ ،يرقب ُشمسا ُتصعدُ ،تبعث ُيف ُالربودة ُاملخبوءة ُالضوءُ،
ر
ُالشط ُبريق ااُ،
فتختمر ُموجيات ُالنهرُ ،وتفور ُليونتهاُ ،فتحل ُعىل
تداعب ُصالبة ُاحللفاءُ ،واخرضار ُالطحالب ُعىل ُخشب ُاملركبُ
ُهبجةُالص ِ
بحُإىلُوجهُالكهلُاجلالسُبنيُاملجدافنيُ.
القديمُ،تر ُّد
ُّ
تدس ُالشمس ُسخونتها ُيف ُاألرضُ ،حتت ُخطوات ُالصبيُ،
ُّ
الشطُ،حتتكُبصفرةُالعشبُاملائلُإىل ُاملركبُ
تغوصُقدماهُيفُطنيُ رُ
رف ُالشبكة ُحول ُجذعهُ ،ويسريُ ،يسمع ُطرقاتُ
ُيلف ُ َط َ
القديمُّ ،
الكهلُعىلُاخلشبُاملتآكلُ،ليفزعُالسمكُإىلُاخليوطُ.
َ
يسريُالصبيُ،خيبطُبقدميهُعىلُحدُالتقاءُالنهرُوالطنيُ،يسحُيفُ
الظالل ُاملنشورة ُيف ُقلب ُالغيطانُ ،يف ُاأللوان ُالزاهية ُجلالبيبُ
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البنات ُالنابتة ُحتت ُالنخل ُالبعيدُ ،ختفي ُباملناديل ُأطراف ُالعيونُ،
مناماتُاحلبُاملبذورُُ.
وتقعيُ،حتفرُبالفأسُالصغريةُ
ر
ُيلمُ ،يقبض ُطرف ُاحلبل ُاملجدولُ ،ويرنو ُللكهل ُالساري ُيفُ
ٍ
ُ،يقبعُيفُبطنُاملركبُيفُسكونُطافُ،يعربانُحتتُالشمسُ،
النهر
جيتازان ُاجلزر ُالرمليةُ ،النخلُ ،القبة ُاجلريية ُللمقامُ ،بيوت ُالطنيُ،
والعيالُ،شجرياتُالدومُ،ظلُاجلسُ،شوايشُالقصبُاملحروقُيفُ
الصهدُ.
تدنو ُالشمس ُمن ُغروهباُ ،فتسكن ُظالل ُالساقية ُعىل ُعشبُ
الشوكُ ،هيمد ُالكهل ُخلف ُناره ُالصغريةُ ،جيهز ُشايهُ ،مسنودا ُإىلُ
حائطُالطنيُ،ناعساُ.
يسريُالصبيُإىلُجذعُالنخلةُاملبتورُ،يلقىُاألصحابُُ،يكونُ
عنُيومُفاتُ،وجن َّياتُالنهرُ،والبناتُامللونةُيفُاحلقولُ.
ُ
ُ
ُ
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تكساتُالظلُ
رشبة ُبالضوءُ ،تنعكس ُفيها ُتطوحات ُالنار ُيف ُاملصباحُ
أعني ُمُ َ ُ
الصغريُ،تنظرُإىلُحافةُالوعاءُالذيُينذرُباجلوعُ،يثريُالسؤالُاليوميُ
عنُمعنىُالشبعُ،يفُخميلةُعُاملُاليوميةُ.يروغُالضوءُإىلُشذراتُاخلبزُ
ٍ
ُغموسُ ،يندمج ُببدائية ُاألصابع ُاملنغمسة ُيفُ
ليعوض ُما ُينقص ُمن
ر
املتاح ُمنُطعامُ،متتد ُمنُمسافاتُالعتمةُاملحيطةُ،التيُتغشىُخطوطُ
ظهورهمُاملحنيةُعىلُق ِ
وهتاُ،يعتليهاُترابُاليومُ،املضطجعُعىلُماُبقيُ
منُعافيتهمُ،وعىلُأشيائهمُالقليلةُ،تتبعثرُبنيُجملسهمُوأطرافُاخليمةُ
املنصوبة ُيف ُجوار ُشقائهم ُالنهاريُ ،تدوس ُاألحجار ُعىل ُأطرافهاُ
أوتاداُ ،وإىل ُجانبها ُتبيت ُمعاوهلمُ ،خمدوشة ُنصاهلا ُبالضوء ُاملكسورُ،
ٍ
غائبةُتفاصيلُمقابضهاُيفُآثارُاألفعالُاملتواترةُعليهاُ،وأكف ُخشنةُ،
يقبعُأصحاهباُيفُزاويةُيومهمُ،يزدردونُكساتُاخلبزُ،ورائحةُاللهبُ
اخلافتُيفُاملصباحُالصغري.
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مغادرات
الباب ُاخلشبي ُيرشب ُِشلوُ ُالضوء ُاملفصول ُعن ُالشمس ُاملغادرةُ،
يذوبُيفُشقوقهُ،فيعت َرمهُ.
كانُيلملمُأشياءهُ،وأيام اُاُهباُموصولةُ،وكانُنثيثُهنارُبرتقايلُمبهمُ
ما ُزال ُعالق اُا ُبحافة ُالنافذة ُاملرتبةُ .جيمع ُالكلامت ُاملحفورة ُيف ُجريُ
احلائطُ ،فيام ُينسل ُآخر ُاليوم ُرماديا ُعرب ُالزجاجُ ،يرتب ُيف ُالذاكرةُ
القصيدةُ،ويفُاحلقيبةُاألشياءُالقليلةُ،ويفُالعنيُماُسيغادرهُُ.
يرقبُأفولُالظاللُمنُحولهُ،ترمقهُدوائرُامللحُعىلُاجلدرانُ،يلوذُ
أول ُالليل ُباألركانُ ،تنفذ ُإىل ُكنره ُخطوط ُضوء ُأعفر ُينفذ ُعرب ُألواحُ
البابُ ،وأصوات ُملتبسةُ ،هتز ُخيط اُا ُجسدي اُا ُواهن اُاُ ،يتدىل ُالمع اُا ُمنُ
املصباحُاملنطفئُ،يقتحمُالليلُاملكانُ،فيتعلقُماُبقيُمنُغبارُالضوءُ
باألشياءُ،املموهةُبالعتمةُ،التيُتعلنُسطوهتاُعىلُاملوجوداتُواملكانُ،
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والذاهبُبقصيدة ُوحقيبةُعىلُكتفهُ،يفتحُبابهُ،فيندفعُكلُليلُاخلارجُ
نحوهُ،وغمغامتُالطرقاتُ،خيرجُ،فيامُتنحرشُكساتُالصوتُوبخارُ
ُ

الضوءُاملعتمُيفُاملكانُ.

32

ُ
بنت
للعصافريُاآلتيةُمعُندىُالفجرُ،ينثرُح َّباتُاألرزُبقبضةُيدهُالكهلةُ
أمام ُالدكَّانُ ،ينثرها ُيف ُاملساءُ ،فكنتُأشم ُهلا ُرائحة ُاليوم ُالساري ُيفُ
طني ُالليل ُاملرتاكم ُيف ُالزقاقُ ،املؤدي ُإىل ُالبيوت ُاجلاثمة ُعىل ُضيقُ
هنايتهُ،حتول ُدونُمتددهُ،جتربهُعىلُاالنكامشُ،وماُبنيُمقعدُاإلسكايفُ
ودكانُالرتزيُالبلديُ،كانُدكانهُالصغريُ.
يف ُالليلُ ،يف ُامليدان ُالصادح ُبالنورُ ،ألعب ُمع ُالعيالُ ،نقذفُ
اللمبات ُبالطوبُ ،نتحدث ُعن ُالبنات ُالنائمةُ ،تدارهيا ُاحلوائطُ،
ورصامةُالشوارعُ،نثقبُظالمُالزقاقُبصيحاتناُاملرجتفةُ،نلمحُالقططُ
والعفاريتُ،نطوحُنحوهاُاألحجارُ.
ر
ملُأكنُأجرؤُعىلُدخولهُ،فاألرضُضيقةُ،يسكنهاُرمادُيومُحمرتقُ،
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والدكاكنيُساكنةُ،ارختتُأبواهباُعىلُالعتباتُ،والبيوتُمعتمةُ،يمتصُ
طوحهاُ
دكنَتَها ُظالم ُالشوارع ُاملحيطةُ ،وكائنات ُتسبح ُيف ُجوعهاُ ،ت ر
رغبتهاُيفُاالمتالءُ،ينوهباُاخلوفُالذائبُمنُشحوبُاملصابيحُالعاليةُ،
ال ُتبديُالتيُهناكُ،ترقدُيفُوهنُاللهبُاملشتعلُيفُفتيلُاللمبةُاملعلقةُ
بنيُاحلجراتُ،ترجفُحتتُحلظاتُباقيةُمنُغطاءُقديمُ.
يفُالصباحُأذهبُإىلُالدكانُ،وكانتُحكاياتُالشيخُعنُالراقدةُ
خلفُالثقبُالظاهرُيفُجنبُالبيتُ،تصيحُدوم اُا ُوالُمتوتُ،والبنتُ
التيُتتسبُليالُ،يفوحُعطرهاُفتغيش ُالعيونُعنهاُ،لتعودُقبلامُتلتقطُ
العصافري ُالغافية ُحبات ُأرزه ُاملبذورة ُيف ُالليلُ ،تسري ُيف ُخطواتُ
مكدودةُ،ترقبهاُمداخلُالبيوتُيفُهنمُ،وقبلامُتدركُالوصولُ،يتخبطُ
صياحُالعجوزُالراقدةُ،خلفُليلُينفذُمنُثقبُيفُجنبُالبيتُ،فتهتزُ
الذبالة ُالباقية ُيف ُملبة ُاجلازُ ،حتني ُالصالةُ ،وينبت ُسؤال ُعن ُجنونُ
العجائزُ،فيصمتُعنُحكاياتهُ،وأعرفُ.
يفُالليلُأنتظرُ،أرقبُالزقاقُ،وخطواتُاألمسُاملرسومةُيفُطراوةُ
الطنيُ،وهلفةُاخلفافيشُعىلُدفعُبقاياُضوءُاليومُ،وبعيداُ،أملحُالثقبُ
34

الضئيلُ ،ويف ُاتساع ُاخل ِ
لف ُأرى ُالبنت ُنائمة ُعند ُقدَُمي ُالعجوزُ
َ
ُ،حتلمُيبُ،أعتنقُاحللمُ،متدُالكفُ،أتلهفُإليهُ،أحسُيفُالفمُ
الراجفتني
َّ
ُأدس ُالقلب ُيف ُاملسافة ُبينناُ ،ينحرش ُبني ُالطوب ُاملتآكلُ
طزاجةُّ ،
وصوتُالعجوزُ،فيحلُيفُاحللقُطعمُاالنتهاءُاملرتقبُ.
يف ُبعض ُالصباحاتُ ،يدعني ُأبقى ُيف ُالدكان ُوحديُ ،ويذهبُ،
كانتُجتيءُ،تبتاعُامللحُاخلشنُوأرغفةُخبزُ،يضلُاإلحساسُبقروشهاُ
القليلة ُيف ُيديُ ،يسكن ُصوهتا ُاخلفي ُيف ُسمعيُ ،أنتظر ُانغامرها ُيفُ
مدخل ُبيتهاُ ،وتبقى ُمعي ُعيناهاُ ،أحوطهام ُبألفة ُالصباحُ ،فتمتزجانُ
بطعم ُالسمسمُ ،ورائحة ُمعتقة ُتفيض ُمن ُحوائط ُالدكانُ ،وزقزقةُ
عصافريُتلتقطُحباتُأرزهاُ،وهنارُجديدُ.
ُ

ُ
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ُ
الدكَّان
وملاُأزاحُرائحةُالتوابلُاحلادةُ،املنبعثةُمنُاألدراجُاملرتاصةُيفُقلبُ
الدكانُ،تبدَّ ىُالصندوقُاملحاطُفضاؤهُباخلشبُالقديمُ،تضمهُخطوطُ
منُُمعدنُنحايسُاهلوىُ،لهُلونُدفءُعتيقِ ُ،
ومذاقُاحلرافةُاملنسبةُ
لتحومُيفُأرجاءُاملكانُالذيُيضمنيُمعهامُ.
منُأرجائهُالسحيقة ُ،رُ
ُيأتينيُصوتهُواهنا"ُ:يفُالكونُاملحدودُبأخشابُالصندوقُ،ترقدُ
األزمانُالغابرة"ُ.
ُالشقُ ،بني ُحافة ُالغطاء ُاملحكمُ ،وهنايةُ
يبسط ُك َّفه ُاملتغضنة ُعند
ر
الا ُمنُاألسئلةُواحلواديتُ،وكانُيبسطُالعيننيُ
األلواحُالتيُختفيُسي ُ
عندُالشقُنفسهُ،ويتمتمُُ
ـُ"بعدماُأرحلُ،افتحُالصندوقُ،ستجدينُهناك"ُ،وأبتهجُُ:
ـُ"هلُهوُيل؟"ُومنُبنيُحافتيُابتسامةُغائصةُيفُجعداتُجفونهُ،
36

جييءُالردُمكررا"ُ:بعدماُأرحل"ُ.
ر
يفُالنومُ،تنبتُحقولُاحللمُ،أجتازُالشقُالفاصلُ،ويرتفعُالغطاءُ،
لينكشفُيلُعنُالكونُاملستورُ.
يفُالليلُ،أسريُإىلُالعيالُيفُامليدانُ،يلعبونُبالوهجُاملتديلُمنُملباتُ
األعمدةُ ،يرقبون ُالبنت ُاملحفورة ُيف ُالشيش ُالبعيدُ ،تضفر ُبقايا ُليلُ
ببقاياُكائنُوحيدُ،تطلُعىلُالطريقُوساحةُلعبناُ.أقذفُهلاُحفنةُأرزُ،
تلتقط ُحبة ُمنهاُ ،وأعود ُإىل ُالدكانُ ،أرجع ُبحفنة ُسمسمُ ،ورائحةُ
مسك ُمن ُقلب ُاجلدُ ،الواقف ُعند ُالبابُ ،يمنحني ُالفرح ُللبنتُ
والعيالُ.
كنتُأذهبُمعهُإىلُالشوارعُالصغريةُاملتداخلةُ،مثلُمتاهةُساذجةُ،
حتملناُإىلُبواباتُتؤطرُبعض اُا ُمنُسامءُ،وحتويُبعض اُا ُمنُأرضُ،وإىلُ
ناسُ،ومج ٍ
ِ
الُحتملُأكداساُمنُاملطحونُواملدقوقُ،يقولُيل"ُ:قادمةُمنُ
ُ،نمر ُبمتاجرُمرصوصةُ،تعرضُبضائعها"ُ:منُمشارقُاألرضُ
اهلند" ُُّ
ومغارهبا"ُخيربينُ.
ونعودُ،نحملُالعاملُإىلُالدكانُ،نرص ُاأللوانُعىلُاألرففُ،نمألُ
ُّ
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األدراج ُبالروائح ُاملجلوبة ُمن ُاملدن ُالقاصيةُ ،نتسامرُ ،فأحكي ُعنُ
ُعيل ُحكايات ُعن ُاملآذن ُواحلوانيت ُالقديمةُ،
أحداث ُالليلُ ،ويقص َّ
ومحاماتُالعثامنليةُ،أحدثهُعنُاألحالمُ،وأسألهُعنُالصندوقُ،فيدسُ
ّ
ترابُالنشوقُيفُأنفهُويسعلُ،فتلمعُعيناهُبالسُاملخبوءُ.
ويف ُاألفقُ ،خيفت ُالوهج ُاليوميُ ،وعىل ُاألرض ُحتل ُعصافريُ
العصاريُ ،ترتقب ُرزقهاُ ،تنقر ُيبس ُالرمالتُ ،تزقزقُ ،أنظر ُإليهاُ،
ناسةُ،وأمجعُالقروشُالساقطةُحتتُالبنكُ،أعطيهُإياهاُ،
وأزيحُهلاُالك َ
وأنتظرُذراعهُالنحيلةُ،تدفعُمعيُالبابَّ ُ ،
لنسك ُالدكانُ،ويذهبُ،والُ
جييءُ.
ويتشابك ُيف ُالليل ُدفء ُالوجد ُبربودة ُالرتقبُ ،ويفوح ُمنُ
الصندوقُالكلامت"ُ:اآلنُ،هوُلك"ُ،فيغمرينُاالرتواءُورجفُالفرحُ
والدهشةُ ُ ،فأجلس ُإىل ُالصندوقُ ،يف ُالعني ُبعض ُضوءُ ،يرحل ُعربُ
الشق ُاملعتمُ ،فينفتح ُيل ُالغطاءُ ،فأجده ُهناكُ ،يغزل ُهنراُا ُمن ُحواديتُ
للبناتُيفُالشبابيكُ،والعيالُيفُامليدانُاملنورُ.
َّ
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ُ
حال
تنزوي ُاحلركةُ ،يشيع ُسكون ُيعلق ُبإزار ُالوقتُ ،فينفض ُالصمتُ
ُيل ُيف ُالوهلةُ،
ُأبد ُ ُّ ُ
عن ُكاهله ُعبء ُالزمنُ ،ينسب ُنسيم ُاللقاء ُإىل ٍُ
يتعانقانُ ،حتصل ُالدُُّغمةُ ،تغوص ُالكلمة ُاملرتقبة ُيف ُالوجد ُاملشت ََهرُ،
ُالس ُيكربُ ،يضيق ُبهُ
ويكمن ُالع َلن ُيفُخاطرةُتشتهي ُالكامنُ،ويبقى ُّ
املكانُ ،يسعى ُإىل ُاالمتدادُ ،فيسي ُيف ُالكائناتُُ ،يل ُيف ُأبيض ُنورُ
الشمسُ ،ويف ُغموض ُالزمن ُاملقبلُ ،يصعد ُمن ُطني ُاليومُ ،إىل ُزهرةُ
هتجعُ،ترتقبُالرائحةُاملمزوجةُباللونُاملرغوبُ،وغداُغريُمنتهُ.
ُ
ُ

ُ
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ُ
وطرُاملكابد
يلوح ُسبيل ُالوصلُ ،فيلج ُاملدّ رثر ُباهلوى ُاملخبوءُ ،يسكن ُإىل ُطيفُ
املحبوبُ ،ويبقىُ ،حتى ُيربح ُبه ُالوجدُ ،فيجاهد ُللقاء ُمرجتاهُ ،عازم اُاُ
عىلُجماوزةُاملداركُإىلُحالُالعشقُ،يسيُ،تظهرهُالعتمةُاملمدودةُعىلُ
الطريقُ،فينأىُعنُمراتبُالتعللُيفُاحلرمانُبالقناعةُ،يدنوُمنُهتيؤهُ
ِ
ويسريُّ ،
ُاخلطوُ ،تشده ُلوعة ُالتفكر ُيف ُاآليت ُبعد ُحنيُ،
ُاخلطو ُيف
ُُيط
َ
تغشاهُحلظاتُالشوقُ،وأناتُمعرفةُاملخبوءُ،حتىُيبنيُلهُالذيُبكونهُ
هوُموصولُ،فيفصحُالقلبُعنُلواعجهُ،وُيصلُالوهجُ،فيوقنُأنُ
ِ
احلالُحالُوصالُ،فيلجُترانيمُالصبابةُ،يصعدُحتىُُيرضهُالصعودُُ،
ويعودُ،و َّملاُيزلُ.
ُ

ُ
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ُ
مداخالتُليلية
مراسمُالليلُاجلائيُترشعُيفُالولوجُ،يسقطُعنُعرشهُاملرسومُيفُ
ُُ،ييكونُشاهداُمنُمدادُزيتيُ،ختمرُيفُطراوةُ
مالمحُاملفرتقاتُ َملك
َّ
ٍ
إماءُ ،هرصت ُأجسادهن ُحتى ُبانت ُالروح ُمنهنُ ،يلهثن ُيف ُقبضةُ
بنعومةُرياشُيتاموجُعىلُفراشُخالسيةُُ.
ويف ُمكامن ُالظلُ ،حتت ُعروق ُالورق ُاألخرض،حيث ُيسي ُاملاءُ
املمزوجُبالطنيُاخلالصُوالدودُ،هيجعُشعبُموفورُالوقتُ،منُطيورُ
بيضاءُ،بالُسوءُأوُعيونُ.
ويفُح َّباتُالرتابُاملنتصبةُعىلُحدُالطلقاتُاملارقةُُ،يلُاملوتُيفُ
حلظةُمباغتةُ،فيسقطُحماربُ،نفدُجوعهُ،وملاُيأتهُاملددُ.
ويفُاملقهىُالغابرُ،عىلُاملقاعدُاملهيأةُللمرتوكُ،يتسامرُالصحابُ،يفُ
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الليلةُاملنقضيةُ،ينغمرونُيفُاألمسُ،ويفُاألبدُاآليتُ،يغيبونُيفُصمتُ
طقيسُ،ينتابهُبنيُاحلنيُواحلنيُكالمُ.
ويف ُالسامءُ ،كان ُقمر ُعتيقُ ،يبحث ُعن ُزمن ُمغاير ُلليلُ ،مغايرُ
للنهارُ ،تضيق ُبه ُمنازلهُ ،يمرق ُإىل ُمداره ُاملللُ ،وحزن ُضوء ُوحيدُ،
هيبطُعىلُالكونُمساءُثقيالُ.
َّ
ُاملوشى ُبنثار ُكالم ُملا ُيكنُ ،وفتات ُضوء ُمن ُنجومُ
ويف ُاملساء،
قاصيةَ ُ ،يشج ُالباحات ُاملنثورةُ ،يع َُلقُ ُبحواف ُالظل ُواألجسادُ ،تنزعُ
اخلالسيةُ ،يف ُخفة ُموهوبةُ ،لوامع ُالزمن ُاملعلقة ُيف ُأطراف ُامللكُ
املغدورُ،وترتاءىُصورُاملحاربُ،مغروزاُيفُقلبهُالدربُالرتايبُ،ويثقلُ
الليل ُاملهموم ُعىل ُأجنحة ُالطيورُ ،فال ُتطري ُأو ُتبرصُ ،فتناجي ُالقمرُ
املجهدُيفُسأمهُ.
ويف ُاملقهىُ ،يغادر ُالصحابُ ،وعىل ُأنحاء ُاملقاعد ُاملهملةُ ،تبقىُ
بضعةُحروفُمهملةُ،وبعضُمنُصمتُ.
ُ

ُ
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ُ
احتامالتُالنهار
منُغ َبشُالفجرُاملغسولُبالندىُيصعدُهنارُ،يعتيلُرؤوسُاجلبالُيفُ
ال ُيف ُاملعبد ُالصغري ُاملهجورُ ،هناكُ ،ييضءُ
أطراف ُاملدينةُ ،يبقى ُقلي اُ
تعاشيق ُاللون ُعىل ُزجاج ُالنوافذُ ،يسكن ُبعضه ُعىل ُحواف ُالغبارُ،
الذي ُُيط ُعىل ُتفاصيل ُالقديسني ُاملنحوتني ُحتت ُخيوط ُعناكبُ،
تعكس ُظهورها ُاملصقولة ُملعان ُالضوءُ ،فيصري ُإىل ُالوجوه ُاملحشوةُ
بالسكينةُ ،فبانت ُخابيةُ ،مطموسة ُاإلحساس ُبذل ُخطيئةُ ،متور ُعىلُ
ُ،القابضةُعىلُدالياتُمنُضحاياُاالعتقادُبالصخورُ،
َّ ُ
أطرافُأصابعها
وإىلُالكتبُاملكسورةُبنيُأيدهيمُ،والكلامتُالزجاجيةُاملطروحة ُوراءُ
حوائطُاملعبدُ،مهشمةُبنيُصباراتُصفراءُ،وآخذةُيفُاالصفرارُ،أكلُ
النمل ُالوحيش ُحروفها ُاملجردةُ ،وجعل ُالتشكيالت ُمنازلُ ،يباركهاُ
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النهارُالذاهبُ،عربُبابُخشبيُ،لهُرائحةُالوقتُاملطمورُ،منحوتُيفُ
آنائهُأسامءُاملحطوطنيُيفُالنوافذُ،وخيرجُ،بامُبقيُمنُضوئهُ،إىلُعشبُ
املنحدر ُاجلافُ ،ينسال ُإىل ُالواديُُ ،يمل ُظالل ُالطري ُالراحلة ُإىلُ
هجرهتاُ،وعبقُالريحُالساكنةُدهوراُا ُيفُمعبدهاُاملهجورُ،يبعثرهاُعىلُ
حتتُأفقُمرشبُبرماديةُليلةُتتهيأُللحلولُ،تشوهباُ
َُ
األخرضُاملرتاميُ ُ،
تفاصيل ُالنهارُ ،يبتعد ُيف ُالوديانُ ،ويف ُأطراف ُاألشجار ُاملسافرة ُإىلُ
طرقُملُيألفهاُ،يتفتتُيفُاألشياءُواحلوائطُ،يكمنُيفُالظاللُاملرميةُيفُ
الزواياُ،ويفُأهدابُاهلوامُ،والشقوقُ،وبنيُحبيباتُالرملُالثقيلةُ،ويفُ
احتامالتُاليومُالذاهبُ.
ُ
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ُ
منتهىُالعشبُأولُالرمل
تسكن ُقدماه ُاحلافيتان ُت َّلة ُالعشب ُدائم ُاخلرضةُ ،يرتل ُيف ُنغمُ
املواكبُالقدسيةُبعض اُا ُمنُأحزانُاملوتىُوفرحُاآلتنيُ،وفوقُالعشبُ
يوقفونهُ ،وفوقه ُشجرة ُالتنيُ ،متد ُخرافتها ُوفروعها ُاملتخمة ُبصمتُ
الظلُوخالصةُالطنيُ.
ُالر ِحم ُاملقدس ُالقابع ُيف ُاملحاريبُ ،ويف ُعقدُ
تتشكل ُالنطفة ُيف َ
ربيُ
املساجدُ ،وبقايا ُاملاء ُيف ُأواين ُشعب ُمغدورُ ،وتفاسري ُالرجل ُال ر
للطبيعةُواجلسدُُاإلنساينُواآلهلةُ،ويتشكلُالنورُهال اةُتتبعُالرأسُ.
يتدىل ُالفرع ُاملثقل ُبرغبة ُاملحارصين ُلهُ ،يشتبك ُبالنورُ ،والنورُ
بالقلبُ ،والقلب ُبالدم ُاملعلن ُيف ُاألطرافُ ،فتتمزق ُيفُرصامة ُبساطةُ
اللون ُيف ُالرحابةُ ،بني ُالتينة ُوالبحر ُالسامءُ ،ومتيل ُأوراق ُاألخرضُ
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املوشومةُيفُجذوعُاليومُإىلُمبتدأُالليلُ،فيبدأُُيتوهياُالظلُالالبدُيفُ
ُاملسواة ُمن ُشبق ُاملدائنُ ُ ،املرتبصة ُبشغفُ
فجاجة ُثمر ُيداري ُاملرأة
َّ
ربي ُالساعي ُإىل ُمعارفه ُباألشياءُ ،واألسامءُ ،فتخلع ُعليه ُاألشياءُ،
ال ر
قر ُيف ُمعارفه ُأن ُللصوت ُتراكيبُ
ُالرصاحُ ،وت ُّ
واألسامءُ ،واجلسد ُّ
وألواناُ ،ولألشياء ُتفاعيلهاُ ،ولألسامء ُشفرهتاُ ،وللجسد ُأوضاع اُاُ
وجتليات ُمل ُيألفهاُ ،فيتبعهاُ ،ختوض ُبه ُيف ُمنتهيات ُالعشب ُوأوائلُ
الرملُ،يفوتُإىلُاخلرافةُالساريةُمنُاجلسدُالنا ِ
َّ
ُ،إىلُاجلسدُاملدىلُمنُ
بت
مرارةُالثمرُ،يذوبُيفُشغفُاملتحلقنيُُ،يرقبونُخالصُآخرُالتفاسريُُ.

ُ
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ُ
رقصة
كالغمد ُفارعة ُيف ُصالبةُ ،متزج ُمالمح ُزمنها ُاملنقيض ُحركاتُ
ٍ
ريُ،يفُجسدهاُامللفوفُبخرقُ،تتامسكُيفُجهدُ
مستقرةُيفُمواضعُالتثن
عىل ُكتفيها ُالضئيلتنيُ .تكاد ُتسقط ُعن ُوسطها ُالشاحبُ ،حتى ُتبنيُ
أعضاء ُوجودها ُكنحت ُغري ُمستبنيُ ،له ُملعة ُبوص ُيوشك ُعىل ُبعثُ
رسلُ،يالمسُأطرافُجدائلُشقراءُباهتةُ،
حلنُمرجتلُُ.يوطهاُالنغمُامل َ
تدور ُيف ُليونة ُملكية ُحول ُرأسهاُ ،فتتأرجح ُعيناهاُ ،أنفهاُ ،الزغبُ
الذهبيُعىلُصدغهاُ،الباديُكلوحةُمرمريةُزالتُعنهاُمالمحُالقديسُ
املجهولُ،وظلُماُيوحيُباملقدسُ.
َّ ُ
ُالرأسُ،ينثالُعربُاجلدائلُ،التيُرسحُماُتعكسهُمنُنورُ
ُيويُالنغم
َ
إىل ُالرقبة ُاحلادةُ ،فانتشتُ ،والكتفنيُ ،وتسبت ُالثاملة ُوالوهج ُإىلُ
العروق ُاخلرضاء ُالدقيقة ُعىل ُظهر ُالكفُ ،الذي ُامتد ُيداعب ُاهلواءُ
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بأصابع ُعوديةُ ،يالمس ُالكتفُ ،يف ُموسقة ُرائعةُ ،فيتثنى ُمع ُاللحنُ
اآلخذ ُيف ُالرتاحبُ ،حتى ُيشمل ُالنسيج ُالذائبُ ،خافت ُاأللوانُ،
املتداخلُيفُارجتالُ،املتضمنُاجلسدُاملستغرقُيفُعالقاتُالنغمُاملتتاليةُ،
املسرتسلُيفُبطءُوحيويةُ،حتتضنهُبذراعنيُتأرسان ُاخلرصُاملراوحُيفُ
خفةُشجيةُ،بنيُأدنىُاحلركةُوأقصاهاُ،تفكُعنُنفسهاُالثوبُ،هيويُ
متسارعاُ ،فينكشف ُالصدرُ ،فالقلبُ ،فالروحُ ،ويسكن ُحول ُمستقرُ
جذعهاُ ،تنحني ُبرشاقةُ ،تتناولهُ ،بحركة ُرسيعةُ ،بأطراف ُأناملهاُ،
وترحلُُ.
ُ
ُ
ُ
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ُ
مجرةُالبدن
رائحة ُموسيقى ُخافتةُ ،تتكاثف ُلتمأل ُفضاء ُاملسافة ُبني ُاملبعثُ
وخطوط ُجسدها ُاآلنس ُبالنغمُ ،يقرتب ُهباُ ،تتقاىص ُيداهاُ ،جتوبانُ
تفوحانُبمقاطعُمنُطقوسُتقربُ،فتأتلفُإىلُاللحنُ
مزاجاتُالربيةُ،
ُّ
الغاشيهاُ ،تذهب ُبالعينني ُإىل ُحلظة ُوصولُ ،يبني ُإلغضائهام ُالليلُ
األبديُ ،متالون اُا ُبالضوء ُالنافذ ُيف ُاجلسد ُالضام ُالعنيُ ،الراحلة ُيفُ
اجلسد ُاملنفردُ ،البادئ ُيف ُاخلروج ُعن ُتفاصيل ُالذات ُ ُّ
يستل ُأوائلُ
احلركة ُمن ُمجرة ُالبدنُ ،فتستطيل ُحتى ُتشمل ُالكون ُالكائن ُيف ُحلظةُ
اخلالصُ ،فيتبدل ُالزمن ُاملقاس ُباألشياء ُإىل ُوهج ُآينُ ،ويدوم ُاآلنُ،
فتتامزجُآناءُالبدنُاملطلوقُبمغاليقُاألكوانُاملستورةُ،تشتبكُاألرسارُ
بأطرافُالكفُالعائدُمنُسامءُالفعلُليسكنُإىلُليونةُالفخذُاملرتابُ،
ُي رلق ُجاذب اُا ُالداخل ُإىل ُأقىص ُإمكانات ُالنغمُ ،وحدود ُاخلارج ُمفلتهاُ
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من ُمواضعهاُ ،فينبعث ُامللحُ ،شذرات ُمن ُمادة ُاخلوضُ ،تسي ُيفُ
ُّ
باالنفالتُ،وتظلُ،حتىُيشجُأولُالعريُأولُ
املالمحُاملتواترةُ،تلتحمُ
امللتبسُ ،فتحتد ُاحلركة ُبشهوة ُمنتهى ُالوصلُ ،ويسبح ُاخلرص ُيفُ
شطحات ُتغفل ُكل ُاللحظاتُ ،يراوح ُبني ُالوقف ُوالتهيؤُ ،ويصعدُ،
بتواريخُالرمزُ،لتحومُالكفانُ،تراوحانُبنيُمادةُ
ويلنيُاإليابُمرتع اُا ُ
ر
القرابني ُومعاين ُاحلركةُ ،تتالقيانُ ،تتساردان ُعن ُمواقيت ُالبعدُ،
تتناءيانُ ،ويداوم ُاخلرص ُمراوحاتهُ ،مشغوف اُا ُبخواطر ُاجلسدُ ،مراوغ اُاُ
احلدودُ ،وتظل ُيف ُوصاهلاُ ،متد ُيدهيا ُإىل ُأنأى ُدالئلهاُ ،وترتاد ُأحوالُ
احلركةُ،ومقاماتُالسكونُ.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ

50

مراوداتُالوجد
َّ
حط ُيف ُكفي ُكتاباُ ،منقوش ُيف ُأول ُاملتن ُأول ُالكالم"ُ :دع ُعنُ
سبيلك ُأستار ُاهلوى ُوأسلك ُسبيل ُاحلقائق"ُ .تفجأين ُبارقة ُالوصلُ،
ُيل ُيف ُحال ُسكوين ُرسمهاُ ،أهرع ُإىل ُمكمنيُ ،وأرتقب،قالت"ُ :الُ
تربحُاألرضُحتىُتأمنُاألرض"ُ،وفاضتُعىلُحرييتُبحباتُو ٍ
جدُ
َ
معتكفُيفُجنباهتاُ،منقوشُعليهاُآياتُنسكهاُإ َّيلُ،تستودعنيُإياهاُ.
قلتِ "ُ :
ُّ
ُأحط ُيفُ
لك ُأبقى ُبدوام ُترحايل"ُ ،وأروح ُإىل ُأقىص ُوهادها،
أشجارها ُرسوم ُالليل ُوالنهارُ ،أرتاد ُعشبهاُ ،فألقاهُ ،يلتمس ُيف ُالليلُ
العبارةَُ ،يلجأ ُإىل ُوحدته ُوحكمتهُ ،أدنو ُمن ُوهج ُكونهُ ،فينأى ُعنيُ
ُفيحل ُيف ُس ِ
ُّ
معي ُكالمه"ُ :متى ُعرفتُ
الظلُ ،يدرك ُهو ُحضوري،
َ
أدركت ُسبي َلكُ ،ومتى ُبقيتُيف ُبدنك ُرصتُمل ُتدرك"ُ ،فتهيم ُرجفةُ
فريتُفيهاُ،خمضب اُاُ
معرفتيُبنيُحدر ُالضوءُوحدر
ُالظالمُ،فأؤوبُمنُس َ
َ
باملاءُوالريحُ،وأرسعُيفُالرحيلُ،تستلبثني"ُ:برهةُنستمهلهاُ،نجولُيفُ
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أرجائناُ،يرتادناُاليومُونجوبُاألماكن"ُ،أرنوُإىلُنواحيهاُ،وأعلمُفيهاُ
ِ
ِ
أبتغيك ُوأبتغي ُالوصول"ُ.
ُأراكُ ،
نقويشُ ،أقول"ُ :يف ُمدى ُاحلروف
متسد ُوحشتي ُبأنسهاُ ،تراودين ُعن ُسبييلُ ،تبعث ُيف ُرهبتي ُالريحُ،
أستوحشُاألحوالُوأذكرهُ،تنأىُعنُحضوريُ،فأهتيأُ ،أمللمُأغرايسُ
ِ
َ
رسُ
منُمائهاُوأغراضُتَرحايلُ،وكتَا َب
هُ،وأسريُ،يتابعُصوهتاُخطويُ" ْ
إىل ُمشيئتك ُوإىل ُمشيئتي ُأسري"ُ .يغشاين ُاحلزن ُواملسافةُ ،فيلقاينُ،
وألقاهُ ،نسافر ُإىل ُحيث ُاللقاءُ ،جيتاز ُيب ُالغشاوة ُقائال"ُ :خ َ
طاكُ
حروف َكَ ُ،ف ِس ُإىلُأرضُتبتغيها"ُ،ويميضُمعيُ،يكلمنيُ،أفضُطواياُ
ِ
أترشب ُاألماكن ُاهلائجة ُيف ُبرصيُ،
الكالمُ ،أجوب ُيف ُأنحاء ُبدا َءيتَّ ُ ،
وأظل ُبني ُشوق ُلنهارهاُ ،وهبجة ُالسلوك ُيف ُالليل ُاملنكشفُ ،أنتبه ُإىلُ
ِ
ربأ"ُ،ويسكنُإىلُوقتهُ،وأنغمرُ
عبارتهُ" َيضنَىُاملعن
َ
َّىُبصمتهُ،وبصمتهُ َي ْ َ
ُّ
َ
مريتُ،فأفتحُالكتابُ،وآيتُالزمانُكلهُ
يفُخوضُسبييلُ،وحتل
ُهيُيفُغ َ
يف ُبرهةُ ،وأسعى ُإىل ُمبتغايُ ،فتصلني ُبسبيل ُوجدها ُالساري ُإىلُ
ُيفُ.
القلبُ،تصعدُإىلُأجوازُاملسالكُ،وتتدارجُيفُخفوتُ،حتىُتسكن ًّ
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ُ
مدائنُالبدء
ُصمت ُاألسوار ُاملو ُّتدة ُيفُ
يكلمني ُعن ُاملدائن ُالبعيدةُُ ،يكي ُيل
َ
جنباهتاُ،أتزود ُبقد ٍر ُمنُكَلِ ٍم ُوقدرُمنُ َب ٍ
أس ُوأقصدُالرحيلُ،يناولنيُ
َّ
ُالسبيل"ُ ،يقولُ:
َُ
بسط ُيل
بعض اُا ُمن ُخ ِبزه ُوترنيمة ُللطريقُ ،أسأله "ُ :ر
كُصهوتَكُوسي َفك"ُ،وينشدُيلُسبيالُاُ
"خضُيفُأحوالُاإلرادةُ،وأمل
َ
منُفرحُوغبارُ،ويميضُمعيُ،فأشهد ُاألبراجُوالنصالُ،واملخبوئنيُيفُ
الرشا َفاتُ،وطيوراُا ُمقذوفةُباحلدودُ،مرميةُإىلُجوارُاحلوائطُ،فيقولُ
َّ
يل"ُ:هناُاملدينةُواملدائنُ،ونواحُالسيوفُاملرسومةُعىلُق ِ
دورُالنُّحاس"ُ،
ويدورُيبُيفُاجلهاتُ،إىلُأنُُيلُيفُالقناديلُنورُ،فيزجيُالليلُببعضُ
رفُ ،ويغادرنا ُالوقتُ،
من ُحكاياهُ ،ويبقى ُيقرأ ُيل ُحتى ُنجاوز ُاحلَ َ
َ
ُالبيارق ُوالدَّ َم ُاملمزوج ُبصفرةُ
فيسي ُيب ُإىل ُساحة ُرمداءُ ،أملح
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االمتدادُ،اقول"ُ:جاؤواُليأنسواُباألزمانُو َّملاُيربحوا"ُ،وأحزنُ،فيقولُ
يل"ُ:هناُيعلمُاآلتونُساعتهم"ُ،ويفرحُ،أقول"ُ:ملُاملجيءُ؟" ُخيربينُ:
"هلم ُهذا ُالسكونُ ،وخواطر ُاالمتداد ُيف ُتاريخ ُالرملُ ،ولنا ُهذهُ
األغامد"ُ،جيمعهاُمنُخصورُاجلنودُ،فيبقونُيفُسباتُموهتمُ،وأمجعهاُ
هلمُ،أسعىُإىلُاإلدراكُ،ينبئني"ُ:ستصريُحروف اُا ُبأطرافُاملدائنُ،متنحُ
اآلتني ُأرسار ُاألعن َِّة ُوالسيوف"ُ ،ويربح ُالكال َمُ ،أتبعهُ ،فيصري ُإىلُ
خليانةُ،يكشفُمكامنُاملوتُ،ويبسطُالكف ُفوقُ
أحوالُاملنخوسنيُبا
َّ
الرأسُوالقلبُفمواطنُالطعناتُ،يمسحهاُبرتاكيبُخملوقةُ،هلاُرائحةُ
الدم ُاملحروقُ ،وقوام ُالساحات ُاملبذورة ُخيالُ ،فتلتئم ُاألجسادُ
والبيارقُ،وتسيُيفُاملكانُرائحةُالب ِ
دء.
َ
ُ
ُ

ُ
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ُ
حرف
وملا ُحكى ُيل ُعن ُأبواب ُمدينتنا ُساءلته"ُ :أحدودنا ُالبوابات ُماُ
زالت؟ُأغريبُيصبحُمنُيعربها؟"ُ
"من ُأغصان ُزهور ُبريةُ ،وجذوع ُأشجار ُيكثف ُفيها ُاألخرضُ
صنعت"ُ،أجابنيُقبلامُيذهبُ.أحلقُبهُ،يفرحُيبُ،يأخذينُ،يولجُاملفتاحُ
يفُثقبُبابهُ،فينفتحُمكانهُ،يتمتمُبحروفُختفىُعىلُس ِ
َ
معيُ،ويدخلُ،
َ
ُاحلرف ُالغامضُ ،وأدركهُ .جيذبنا ُاالتساعُ ،يرحل ُيب ُإىل ُأركانُ
أنبس
َ
الاُتَر َمحُ،وفرسان اُاُ َشا ُّكنيُ،ونسوةُُيملنُ
مدينتهُ،عىلُالطريقُأبرصُخيو ُ
السقايةُواحلرابُوأزمنةُفائتةُ.يدنينيُإليهُ،خيربينُبقديمُعصورُوبقاياُ
حروبُترتددُيفُأرجاءُالكلمةُ،يفتحُيفُعينيُصندو َقهُ،يؤوبُبالغمدُ
َاي ُالقلبُامل َ
تخثرر"ُ،ويقول"ُ:مرموزُ
املنقوشُوالسيفُ،ويقرأُيلُ"سكن َ
َّصل"ُ.
هذاُعىلُالن ُِ
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"أقبضه؟"ُأقولُ.
"للفعلُساعتهُُ،يصلُحنيُتكون"ُ.جياوبنيُ.
أمزج ُالبرص ُبالنقوشُ ،أتعلق ُباألركانُ ،ويذهب ُيب ُإىل ُساحةُ
ُوتبرص ُصهيل ُالفرسان ُعىلُ
صلصلةُ ،يأمرين"ُ :أرن ُإىل ُالقعقعة،
َّ
رماحهم"ُ .أرنوُ ،أبرص ُ ُيف ُالوجوه ُعينيهُ ،أشهده ُيربق ُيف ُالساحةُ،
غمدُالسيفُ،يودعهُ
ويعودُُ،يملُيفُالقبضةُبريقاُ،ويفُالقبضةُنقشاُ،ي
َ
الزمانُاملضمرُيفُصندوقهُ،ويرتاحُيفُركنهُ.
أسأله"ُ:دعنيُأمحله"ُ.
يرد"ُ:ستفعلُيوما"ُ.
أسألهُأنُينقشهُعىلُكفيُ،يفعلُ،ويميضُيبُإىلُاوقاتُقديمةُ،أملحهُ
جيري ُيف ُاحلاراتُ ،يسعى ُيف ُاحلقولُ ،يصعد ُأعىل ُالنخلُ ،هيبطُ ،ويفُ
الكف ُحرفُ،يمنحنيُإياهُ،وينبئنيُ"اجعلهُيفُالقلبُيك َ
نُلك ُالزمانُ
ر
املخبوءُوالسيف"ُ،ويغيبُ.
أعربُأبوابُاملدينةُ،أصريُإىلُحيثُيشهدُينُ،أرددُللسبيلُحكاياتهُ،
ِ
َ
ُاحلرفُ.
ُاجلسدُعىلُالكونُ،وأغرس
ُمنافذ
وأفتح
َ
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ُ

ُ
صحائفُاخليل
وملاُكانُالصباحُأنبأينُ"ذلكُيومُينبئُبالغريب"ُ،وصارُإىلُركنهُ،
ورصتُ.نرنوُإىلُاآلتنيُ،يمرقونُيفُالغداة ُإىلُوهدةُالصخبُ،يوفونُ
نذورهمُ ،يشعلون ُيف ُدم ُالقرابني ُبخوراُ ،يسكبون ُاخليول ُعىلُ
مذابحهمُ ،ويرقصون ُيف ُخشوع ُوهبجةُ .يقول ُيل"ُ :هييمون ُيف ُلوثةُ
التقربُ ،ويفرحون"ُ ،وتلوح ُعىل ُختوم ُالسكون ُأثواهبمُ ،مزركشةُ
ُّ
بألوانُالثاملةُ،ورجفةُاهلولُيفُالقرابنيُ.أناديه"ُ:أيوفونُبالدمُاملنذورُ،
ويمرحونُيفُالرتابُوالريح؟" ُجياوبنيُ"يصريونُإىلُتيهُغريُمعلومُ،
ُيملونُأعضاءهمُ،ويتفرقونُيفُالرتابُوالريح"ُ.
ُيهمُ ،ورؤاهم ُاملمنوحةُ
يأخذ ُيب ُإىل ُمكانهُ ،ندفع ُعن ُأعيننا ُر َ
لألرضُ ،ينشد ُيل ُبعض اُا ُ ُمن ُأرسارهُ ،ونصعد ُإىل ُاملوطن ُاملرغوبُ،
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نتنادىُباألسامءُ،ونظلُيفُكالمُ،حتىُجي ُّنُعليناُالليلُ،هنبطُ،نتكئُعىلُ
ُاملوسدة ُإىل ُكفهُ ،ونرقب ُالرائحني ُعن ُوهدهتمُ ،يتدافعونُ
ُّ
الصحف
باملناكبُ ،ويتحاكونُ ،يغمرهم ُدخان ُمن ُغنج ُوهلاثُ ،يتفرقون ُيفُ
األسواقُ ،يشرتون ُويبيعونُ ،يلمزون ُاجلواري ُاملعروضاتُ،
ويتحسسونُخفاياهنُُ.
يباغتنا ُوهج ُاملشاعل ُاملنظومة ُيف ُجنبات ُطريق ُهناريُ ،يومئ ُإىلُ
الراياتُاملنغرزةُيفُرؤوسُاخليامُ،تناغشُصفوُالسامءُ،حتملُالرجالُ
اخلائرينُ،تدفعُهبمُإىلُأعفارُالليلُ،مسلويبُالسالحُ.يراودينُالسؤالُ:
"أمطعونون ُمنهوبو ُالسالح؟" ُيقول ُيل"ُ :رهنوا ُالسيوف ُبطعنة"ُ.
ومىض ُإىلُمشارف ُالطريقُ ،فتلوتهُ ،يشدُّين ُإىل ُالرؤيةُ ،أرى ُيف ُاخلالءُ
الاُتعدوُمنجردةُ،هتيمُيفُاألنحاءُ،تلهثُ.
خيو ُ
يفتحُكتابهُويقرأ"ُ:سيكونُزمانُهتيمُخيولهُمنجردةُ،سيكونُزمانُ
ُويصمتُ،ينحي ُوجهه ُعنيُ ،ويسريُ ،أتبعهُ،
ُ ،"...وتلمع ُحبتا ُعينيه،
ر
ينزعُعنُكتبهُاألوراقُ،يص ُّفهاُبطولُالطريقُ،ينظمُهباُتارخياُ،وفرساناُ،
وحروف اُاُمنُخيولُ.

ُ
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ُ
أولُالرؤيا
ويفُالليلة ُالثانيةُبعدُاأللفُرأىُأنهُنبيُ،غادرُقبةُالصوفُ،يطلقُ
العشارُ،ينثرُماُبقيُمنُغذاءُللسارياتُيفُبيدائهُ،والطائحنيُيفُاملدىُ،
بنيُشجرةُالشوك ُوكثيبُجيهرُبالشمسُُ،يملُعصاهُالغصنُ،يو ُّدعُ
شجريةُنابتة ُعىلُحاشيةُالبئرُ،جيمعُبعض اُا ُمنُأوراقهاُ،وتركهاُحتلبُ
األرضُ ،ترتقب ُزخات ُمن ُحزن ُالسامءُ ،ويميضُ ،يفيض ُبظله ُعىلُ
حبائبُالرملُاملنحدرةُمنُجهةُالشمسُإىلُغورُآثارهُالرفيقةُ،فتتواترُ
صفرةُغريُمعهودةُ،متيضُمعهُ،خلفهُ،بطيئةُ،كأهناُتدركُأنُالريحُآتيةُ
الُريبُ،وماُيزالُيفُخطوهُ ،حتىُأدركتهُالليلةُالثالثةُبعدُكلُلياليهُ،
فلقيهاُوحياُ،فحدَّ ثهاُمنفردينُيفُفلكُمنُغبار ُمرتاكمُ،ونخيلُبكثافةُ
ٍ
ُهوامةُبنيُركامُالغرباءُووهمُالتمرُ،حدثهاُعنُ
النظرةُالواجدةُ،ونوق َّ
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أول ُالرؤياُ ،أن ُيكون ُدرويشاُ ،هاذي اُا ُحراُا ُ"أفرغ ُللمعرفة ُوالبوحُ،
ُالدروب ُومعجزات ُالقصيد ُوالبرشُ ،وال ُأعودُ ،أكون ُحيثُ
أجوب
َ
ُأعب ُالزمن ُعب ااُ ،أنغمر ُيف ُالزمن ُحتىُ
أكونُّ ،
ُبري ااُ ،دوم اُا ُيف ُمكاينُّ ،
ينساين ُالوقتُ ،أصري ُكلمة ُأوىل ُلعبارات ُمتداخلةُ ،لقبائل ُمبثوثة ُيفُ
كنف ُالنخيلُ ،مموهة ُاملسالكَ ُ ،طلِقة ِ
ُالوثاقُ ،أو ُنقطة ُجتمع ُالروحُ
واجلسد ُيف ُحلظة ُيفنيان ُليكونا ُثانيةُ ،أجادل ُاألترابُ ،وأمنح ُاحلرفُ
تع ُّينَهُومعناهُ،أكونُاأل ْي َسُك َّلهُوال َّل ْي َسُيفُآن"ُ.
يقصدُإىلُمسلكُغريُمعلومُ،بارحُاخلفاُلِذاتِهُ،صائرُكامُرأىُأنهُ
َ
القبائلُ،والنوقُالشاردةُيرتيثهاُ،تعطيهُزا َدُالسبيلُ.
صارُإىلُنبتهُ،يرومُ
تُالريحُ،
كانُلليلُالسالكُفيهُألفتهُ،وكانتُيفُبسطتهُراياتُتسن ََّم
َ
مشقوق َة ُالطرفُ.أإشارةُتأتيهُأنُللرمزُجسداُُيتشدُأسفله؟ُفيوقنُأنُ
ُفتضوعت ُيفُ
ُهيم ُإىل ُساحاهتم،
َّ
اليقني ُيف ُجمادلة ُأصحاب ُالبيارقُّ ،
خيامهمُونخيلُالسهلُأحرفهُ"أجيءُجلهلكمُبجهيلُفهلُجتادلون؟"ُ
فصامتوهُ.
وماُكانُلصهيلُاخليلُاملحاكَةُيفُفروجُاألخبيةُصوتُ.
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وماُكانُللربعُِاملحتشدُيفُاضطرامُالظاللُوالنارُصوتُ.
َ
وكانتُاإلبلُتتسافدُيفُوهجُالضوءُ.
تثري ُاهلجر ُاملؤمل ُقامت اُا ُوالسالك ُيف ُصمتُ ،ينظر ُإىل َُخ ْل ٍ
ف ُمشتعلُ
َ
بالسكونُواملوتُ،فالُيرىُشيئاُ،ويميضُإىلُآخرُالرؤيةُ.
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ُ
صبيُاملاء
َحكَتُلهُاألمُعنُأخيه ُالشهيدُ،وقبضتُحفنةُمنُترابُاألرضُ.
قال ُالشيخ"ُ :هاك ُاملخالةُ ،حتمل ُعظام ُأجدادناُ ،وكتب اُا ُتؤوي ُتارخياُ،
وأيقوناتُمنُص َّب ِارُاألرضُالصدعة"ُ.
ديُ،هامةُترومُ
يمألُالكف ُباألشياءُ،ويرحلُإىلُأولُالثأر
َّ
ُ،طريُص ّ
َ
السقايةُ،وعو َد ُاألخِ ُاملؤوودُغدراُا ُيفُأرضهُ،وأجسادُالكلامتُ،يتخذُ
َ
الُمنُبخورُاألسالفُ،ورائحةُالثامرُاملرسومةُيفُالشجرُالبعيدُ.
سبي اُ
يقال ُإنه ُرسى ُمن ُأودية ُالبكايةُ ،وطاف ُطواف ُاهلا َّمةُ ،وهو ُ َبعدُ
َ
ادرُ،كانُظهر ُرجيمُُ ،ييقُباملدينةُاملحاكَةُمنُ
صبيُ،وقيلُ،يومُأنُغ َ
نسيج ُكرماد ُالغيم ُاملنصوب ُبيوتاُ ،ونصال ُالعشب ُالساكن ُيف ُظلُ
األوتادُ،ورؤوسُاألهلةُ.
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وملاُكانتُطريُسهولُاألرضُحتلُفيهمُكلُمساءُ،وماُعادتُ،قيلُ
إهناُرحلتُمعهُ،حتملُعنهُدفقُالظهريةُ،فيسريُيفُغمرُمنُظلُ،يسلكُ
إىلُبئرُالسقايةُ،يصيحُيفُاملوخوزينُباهلجريُنثاراُ،ويفُالكفوفُاملالزمةُ
الرحاياُ،واملقتولنيُبغريُعلةُأوىلُ.
يتساءل ُاألسالف ُيف ُرحم ُاملخ َّيمُ ،واآلباء ُيف ُقيظ ُاخليامُ ،عنُ
الساريُوالُيسألونُ.جيتازُمدن اُاُوخرائبُوأوقاتاُ،يذكرُعمرهُاملشكولُ
خبزا ُملوتى ُالبارحة ُولآلتنيُ ،وجسدَ ُاألب ُاملع َّلق ُيف ُأشجار ُالشوكُ
املعمولةُحدوداُ،والساكننيُغباراُاُفوقُجفنهُالصغريُ.
يناوشُترحالهُرسابُمنُنخيلُتثمرُخيام اُا ُلفحتهاُالشمسُ،يشيحُ
بقلبهُعنهاُ،وباجلسدُالرهيفُخيطوُإىلُالبئرُيستقيهاُ،فيكفُعنُهامةُ
األرضُظمأهاُ،ويكونُ،صبيُمنُماءُ،يصريُإىلُمدائنهُ،فيامُتغزلُلهُ
األمُخبزُالرجوع.
َ
ُ
ُ
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ُ
رش َفةُ(ُ)1
الكريس ُاخليزران ُاملحني ُالظهرُ ،وأمامه ُاملنضدة ُالدائرية ُالصغريةُ،
تغطيها ُجرائد ُاليومُ ،إال ُحيث ُيوجد ُفنجان ُالقهوة ُالسوداءُ ،وحولُ
األرجل ُاخلشبية ُالرفيعةُ ،تتناثر ُجرائد ُالصباحات ُواألمايس ُاملاضيةُ،
تتداخل ُخطوط ُعناوينها ُالضخمةُ ،وصورها ُالضيقةُ ،وحروفهاُ
الصغرية ُالكثريةُ ،املطموس ُبعضها ُبقطرات ُالقهوة ُالقديمة ُاليابسةُ،
وبعضُخملفاتُعصافريُاطمأنتُإىلُهذاُالعاملُالصغريُ،وح َّباتُأرزهُ،
وفتات ُخبزه ُالذي ُينتظر ُقدومها ُمن ُجهة ُالشمسُ ،التي ُاعتادتُ
املكانُ،وأل ِ َفتُأشياءهُ،فسكنتُيفُأطرافُاجلرائدُ،وحنياتُاخليزرانُ،
ويف ُاخلربشات ُاحلية ُعىل ُذراعي ُالكريسُ ،وبضعة ُأصوات ُقليلةُ
متشاهبةُ.
( )1قصة "شرفة" وما بعدها من قصص من مجموعتي الثانية "غوايات الظل" التي
صدرت عام .1991
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ويف ُاألمسيات ُالباردة ُوالدافئةُ ،مل ُيكن ُيؤنس ُهذا ُالعامل ُالصغريُ
سوىُمصباحُخافتُ،ييضءُلألشياءُ،وللجسدُالقابعُيفُكرسيهُ،كزمنُ
يميضُيفُصمتُ.
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ُ
قصيدة
القمر ُيف ُالسامء ُبئر ُضوءُ ،يفيض ُبنوره ُعىل ُقبة ُالليلُ ،فينسكبُ
ضوؤه ُكخيوط ُأملُ ،عىل ُاألرسجة ُاملعلقة ُيف ُجنبات ُبيوت ُمتهالكةُ،
وعىل ُحنايا ُحبات ُبرتقالُ ،ينجذب ُكقلوب ُأصحابه ُإىل ُأرض ُغريُ
بعيدةُ ...بعيدةُ ،وعىل ُخوذات ُاجلنود ُاملنصوبني ُيف ُأول ُوآخرُ
الطرقاتُ،وعىلُالرتابُاملقدسُحيثُسارُمنُزمنُأنبياءُُ.
نورُهناريُرائقُ،يمرُبالدروبُ،وبنيُنسائلُأوراقُخرضاءُ،حمروقةُ
األطرافُ،يلمعُيفُحلظاتُالصمتُ،وخيفتُيفُزخاتُالدويُاحلارثُ
لألفئدة ُاملاضيةُ ،عرب ُنزوات ُالعنف ُالالهيُ ،إىل ُحتفهاُ .وينفرد ُعىلُ
املوت ُاملنثور ُيف ُطرقات ُاملدينة ُاملأسورةُ ُ ،وينطمر ُيف ُالوهجُ
الفوسفوريُاملشتعلُيفُفضاءاتُاملدينةُاملعزولةُحتىُعنُسامئهاُ...
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وبانسيابيةُ،يناورُالنورُاملرصودُ،ويفرُمنُاحلريق ُاملرتصدُلهُويعربُ
بليونةُالضوءُالقمريُشفافيةُزجاجُالشاعرُ،القابعُيفُسكونُوحدتهُ،
املائل ُعىل ُكتب ُاألسالفُ ،خيط ُيف ُلغة ُالغضب ُعناقيد ُحبه ُللطفلُ
يرضعُالدخانُاملسيلُللدموعُوالشيخُُيملُجسدُابنهُالداميُ،يواريهُ
الوطن،واألم ُحتمل ُوعاء ُماء ُخملوط ُبروائح ُمن ُكانوا ُمعها ُباألمسُ،
وماُعادواُ،ومنُسمعوهُيرتلُفيهمُقصائدهُ.
يغمس ُطرف ُالريشة ُيف ُاملحربةُ ،ويرسم ُاحلرف ُاألولُ ،للكلمةُ
األوىلُ ،يف ُالبيت ُاألخريُ ،حيث ُيقطن ُاملهمومونُ ،واملطاردونُ،
واملأسورونُ ،والشهداءُ ،وينهضُ ،يرنو ُعرب ُزجاج ُنافذتهُ ،وعىلُ
الزجاجُ ،متتزج ُمالمح ُوجهه ُبدائرة ُقمر ُفائر ُيف ُالسامءُ ،يفيض ُبنورهُ
الرحيمُعىلُالدنياُمنُحتتهُُ.
تطمسُأنوارُهائجةُلسياراتُعسكريةُكلُالضوءُواملالمحُ،وخترقُ
الزجاجُبوهجهاُاملتأرجحُفوقُأحجارُالدربُالضيقُ .يعلمُوجهتهاُ،
يفتح ُبابه ُاخلشبي ُالعتيقُ ،ويتجه ُإىل ُكرسيهُ ،يدفعون ُصخبهم ُإىلُ
وحدتهُ،ويرحلونُبهُواألوراقُ.
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ويف ُالضوء ُاألبيض ُالرائق ُلقمر ُاملساءُ ،ينظر ُإىل ُجدران ُبيوتُ
املدينةُالساريةُ،فيلمحُحروفُقصيدتهُاملكتوبةُتواُ.
ُ
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ُ
َم ْتنُال رظ رلُ
يصعدُاليومُ،فترشفُعىلُالسبلُظاللُ،هلاُمذاقُاألسوارُ،وقوامُ
مزاليج ُالنحاس ُعىل ُأبواب ُاملدائنُ ،توقظ ُاحلركة ُيف ُشبابيك ُاألزقةُ،
ودجاجات ُتفيق ُيف ُركن ُجدار ُمن ُحجر ُرطبُ ،ويف ُغبار ُالدربُ
املتثائب ُجتلس ُامرأةُ ،هترص ُثدهيا ُالصابحُ ،لتقطر ُيف ُفم ُوليدها ُقوتُ
هنارهُ ،ويف ُمسامعه ُحكايات ُاملاملك ُاخللفيةُ ،وتواريخ ُأسوار ُختفيُ
ُرشس اا ُوأفراسا َُشكِ َسةُ ،وحتكي ُعن ُبقايا ُخدوش ُملوك ُعىلُ
جنودا ْ
هوامشُبواباتُكانتُ،ومازالتُمسطورةُيفُضلوعُاحلاراتُ،تقطفُ
لهُوردةُمنُنحاسُالقوسُامللكيُ،وتعلقهاُعىلُصدرهُ،فتنفتحُمداخلُ
احلصونُ ،يسيل ُبعض ُمن ُشمس ُسامء ُالداخل ُإىل ُتراب ُالطريقُ،
فتتواىلُخلفهُاألفراسُاحلائمةُ،هائجةُ،متزقُالنورُاهلاربُإىلُالدربُ
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املرتبُ،وترجعُإىلُترتسهاُُ.
تلم ُاملرأة ُأشالء ُالنور ُاملنثورةُ ،متسد ُبه ُصدرهاُ ،وتكمل ُللوليدُ
حكاياهتاُُ.
ُ
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
َْمل َحةُمغ َل َقة
وماُإنُيفتحُيلُالبابُ،حتىُانسبُإىلُوجودهُ،يبَ ُّش ُيلُ،ويشريُ،
أجتهُإىلُمنتهىُإشارتهُ،أراهُ،عىلُاحلائط؛ُفارساُ،يلوحُبالنصلُاألبيضُ
ر
َ
حلدر ُ ،عىل ُصهوة ُالفرس ُاملهيأ ُللولوج ُيف ُطاقة ُالنورُ ،التيُ
املخر َمش ُا َ
تؤطر ُملبة ُاجلازُ ،املعلقة ُأسفل ُالغمدُ ،املنتصب ُيف ُحدةُ ،منقوشاُ
بحروفُملتبسةُ،تتداخلُمعُأرابيسكُالفرعُامللتويُ،املخرضُيفُزهوُ.
ُاملؤرقُ ،زرقةُ
كادت ُمححمة ُالفرس ُأن ُتطيح ُباللهب ُاخلافت،
َّ
تتوالدُعنُصفرةُشاهيةُ،ي ِ
ٍ
لهُيفُكلُحولُألفُرقبة"ُ،
لمحُإىلُالنصل"ُ:
وإىلُالفارسُ"وألفُامرأة""ُ،يمنحُاألرضُالدمُ،وشعوباُتأتلفُمنُ
صلبه"ُ.يتسعُالنورُإىلُحيثُتكونُاللمحةُ،اإلشارةُ.
أسأل"ُ:اسمه؟"ُ
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يقول"ُ :له ُيف ُكل ُواد ُاسمُ ،وزمنُ ،ودماء ُغافلة ُعن ُحني ُتأتلفُ
الرتاب"ُُ.
ويعيدينُمنُهتواميُيفُدالئلُحكايتهُ،وحولهُيكونُالعشبُ،زهوةُ
ُمرتُ ،وأخرى ُملا ُتكنُ ،وسالفة ُحكاياتُ،
حتتمل ُخالصة ُحيوات َّ
وطيورُطالعةُإىلُسامءُاحلائطُ.
ُ

ُ
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ُ
ص ُْه ُدُ َُع ُابِر
َُ
شمس ُالظهرية ُتقف ُعىل ُحافة ُالبيت ُاحلجري ُيف ُأول ُالشارعُ
الصغريُ ،والدكاكني ُللشمس ُبالدُ ،وللدكان ُالصغري ُطعم ُالسُ،
بالطات ُعتبته ُعاليةُ ،متنع ُغبار ُالطريقُ ،وبابه ُاملسكوك ُُيوش ُنورُ
النهار ُعن ُالدخولُ ،تظل ُعتمته ُالوحيدة ُهلا ُرائحة ُاحلرافة ُاملحرتقةُ،
لونُالسكونُ،وكثافةُاهلمسُالزاحفُعىلُحوائطُالدكانُالباردة.
ٍ
ُمعانُ ،لدكان ُأم ُاخلري ُملمس ُحدوتة ُمل ُتنتهُ،
الدكاكني ُللعيال
يتسللونُيفُالليلُإىلُعتبتهُ،يتحسسونُاألنحاءُاملظلمةُ،كانتُتراهمُ،
وعيوهنم ُالصغرية ُالالمعةُ ،ودهشتهمُ ،والنور ُخلفهمُ ،وال ُيروهناُ،
تنادهيمُ،يبحثونُيفُالفضاءُاملبهمُ،والُيروهناُ،يعودونُبذهوهلمُالبِكرُ،
ويركضونُإىلُحيثُالشمسُ،وُيكونُلبعضهمُالبعضُعامُظنواُأهنمُ
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ُالرخامة ُالباردةُ ،يف ُقلب ُالدكانُ ،وابتسامةُ
رأوهُ ،وتستند ُواقفة ُإىل ُّ
هادئةُتكسوُوجههاُ،ومنُحوهلاُيعبقُاملكانُبالرائحةُالثقيلةُ،الصاعدةُ
يف ُحدةُ ،من ُصفائح ُاملخلل ُاملرتوسة ُأسفل ُالبنك ُالرخاميُ ،ودكنةُ
احتكاكات ُثوهبا ُباألشياء ُحوهلاُ ،وأشباح ُاألرفف ُالبدائيةُ ،وقتامةُ
زجاجات ُملفوفة ُبالسيلوفان ُاملتكسُ ،ال ُيمسها ُإال ُالعناكبُ،
وأصابعها ُالدقيقة ُالعجوزُ ،والعابرون ُليال ُيف ُكوهنا ُالرحب ُالضآلةُ،
جيتازونُالصهدُالراحلُوغروبُالشمسُ،ويسكنونُإليها.

ُ
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ُ
ك ْنُ
يفُالليلُ،ناديتهاُ،فلمُجتبنيُ.
أفكر ُلو ُأن ُالشمس ُتبقى ُموقدةُ ،فأفتح ُهلا ُيف ُالغروب ُم ِ
كامنيُ،
َ
ٍ
ُبنهار ُال ُيتحول ُأو ُيستسلم ُلنهاياتُ
أغوهيا ُعىل ُالدخولُ ،وأحلم
األرض ُوالبحرُ ،ولو ُأن ُالبيضاء ُاملختمرة ُبالشال ُالرخيص ُالسوادُ
متلك ُمجاع ُخميلتيُ ،أسمع ُ َن َف َسها ُخيرج ُساخنا ُإىل ُوجهيُ ،يقول ُيلُ:
"وبعدين ُمعاك"ُ ،أقول ُهلا"ُ :أحبك"ُ ،فتضحكُ ،وتضمني ُبوهنُ
عجوزُإىلُصدرهاُ،فأحسهُطرياُ،متهدالُبامُُيملهُمنُزمنُ،يأخذُيبُإىلُ
حلمُسفرُبعيدُ،وليسُسوايُ،وكونُمقدودُمنُمالءُوجودهاُ.
هل َُس َّولت ُيل ُنفيسُ ،يومذاكُ ،أن ُأراهاُ ،املحجوبة ُيف ُِس ِرتهاُ،
ِ
ُاملختمرةُ ،التي ُمل ُأرها ُقطُ ،وأتبعها ُأينام ُتذهبُ .وهل ُكانتُ
البيضاء
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حكاياتُاحلارةُعنهاُختربُبامُكنتُأرىُوأعرفُ،همُملُيعرفواُأبد ااُ،وماُ
ُألح ِ
اجهم ُفيهاُ ،فقطُ ،أسمعُ ،وأصمتُ ،وأفكر ُلو ُأن ُالشمسُ
كنت َ
اآلفلةُتبقىُمو َقدةُ،ألرىُاملحتجبةُبالليلُيكسوهاُالنورُ.
ويفُاحلارةُالطويلةُ،الضيقةُ،املصفوفةُبالدكاكنيُ،وروائحُاملكْم ِ
ونُ
يفُقلبهاُ،املحدودةُبالبيوتُاملركومةُالكامدةُ،املهتاجةُيفُسكونُ،جتيئُ
ِ
ُالواحدة ُمن ُغري ُرجلُ ،تدور ُيف ُالنهارات ُوالليايلُ،
أصواهتمُ ،عن
فتذهلُعنَّاُرجالناُ،املدنرسةُملقامُشيخناُ،راعيُامللتاعةُ،وجابرُالتائقةُإىلُ
اخلالص ُمن ُزمان ُوحدهتاُ ،وعن ُشمعاهتا ُاملمسوسةُ ،التي ُال ُختلصُ
أبداُ،ومهسهمُعنُالغائبةُيفُالليلُ،ورغبتهاُاآلبدةُ.
ِ
ُقصبات ُالصديرياتُ
وأطوف ُيف
ُتفاصيل ُاملداخل ُوالدكاكنيُ ،يف َ
ِ
ُوروائح ُالعطارةُ ،واخليزرانُ ،والزجاجُ ،واجللودُ ،وقطعُ
الالمعة،
احللوىُ،واحلروفُالناعمةُ،الساقطةُمنُثني ِ
ات ُحجابُ،أبحث ُعنهاُ،
َّ
ُاحلائمة ُمن ُحويل ُوال ُأملحهاُ ،فتلوح ِ
ِ
ِ
ُحل ّيسُ
ُاحلارة
ُرُيها
أروح ُإىل
َ
املضنونُبهُ،فأحاولُاللحاقُهباُ،وأفلح؟ُالُأعلمُ.
وأرمحُ،الُأمحلُمه اا ُإالُاجتيازُاألماكنُ،أرومهاُ،منُغريُأنُتدفعُ
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ِ
ِ
ُاهلامدُ ،ومن ُغري ُأن ُجيري ُالعيالُ
ُتراب ُاحلارة
يب ُأيدي ُأصحاهبا ُإىل
ورائيُ،فالُيدَ عوننيُإالُبعدُأنُأحكيُهلمُعنهاُ.
ِ
ِ
ُطاقةُ
ُاملعرفةُ،حينذاكُ ،يف ُالنور ُالوحيد ُاخلارج ُمن
وأفكر ُيف ُأول
ِ
ِ
َ
ُاملسكونُ
ُ،واملساء
نتهىُاحلارةُوأولُالعامل
أعىلُبابُامل َقا ِمُالصغريُ،بنيُم
ٍ
ِ
َ
َتُاملكان ُحلنيُ.وكانتُتَبنيُ،بدن ُمنُزجاجُغريُ
ُسالالت ُسكن
بخرافة
ٍ
ٍ
ُهواء ٍ
ٍ
ُونارُ،الُُيدُّ ُتأرج َحهاُ
ُوتراب
ُمنُماء
منظورُ،يفيضُبامدتِهُ،امرأة
املمسوكُيشءُ،ملِي ِ
ٍ
َ
وحىُإليهُ.
الهناُبريقُاخل ْف ِق
ُاملتاموجُعىلُوجهُهنرُي َ
ُوالوحيُ ،خيشى ُأن ُأحد اا ُيراهُ،
أيدرك ُاملجذوب ُامتزاج ُاألرض
َ
ُصوتُ
فأختبئ ُيف ُالعتمة ُالدافقةُ ،وأشوفهاُ ،تتاميلُ ،وتغنيُ ،ويأتيني
َ
ٍ
ِ
َ
ُإليهاُ،
ُوريح ُنعنا ٍع ُمص َّفى،
بكاء،
ُوخيال ُالشيخ ُالقائ ِم ُمن ُ َمقامه َ
َ
يلتحف ُالكُسو َة ُاخلرضاءُ،املرموزُعليهاُشعراُُ،يملُهلاُشاهلاُاألسودُ
يفُخشوعُ،ويبكيُ،يفرش َّ
ُالشالُعىلُاألرضُ،أمامهاُ،ويلقىُعنهُثوبهُ،
فال ُيكون ُيشءُ ،وتلقي ُعنها ُما َد َهتاُ ،فال ُيكون ُيشءُ ،ويبدأ ُاخللقُ
ُيرضونُ،يلقونُعنهمُأرديتهمُ،فيكونونُبخاراُرقيقاُيتكاثفُحوهلاُ،
ِ
ُفتوحي ُإ َّيل ُ"اخلع ُعنك ُرداءكُ
فأقول ُهلا ُ"أحبك" ُمن ُمكمني،
77

وائتني"ُ ،فأنفذ ُمن ُالعتامةُ ،أراكِم ُر ِ
وعي ُووجدي ُإليهاُ ،أخلع ُعنيُ
َ
رداءُماديتُ،وأصريُإىلُشاهلاُ،وجوداُخالصاُُ.
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فهرس

تشاكيل أولية (مقدمة)
وجه
مكان
استجواب
بعض من سفر
أشياء
لونية
سوناتا النافذة
سوناتا الشجرة
وهلة
نصف زمن
مواجهة
النهر
تكسرات الظل
مغادرات
بنت
الدكان
حال
وطر املكابد

6
11
12
13
14
16
18
19
21
23
25
27
28
30
31
33
36
39
40
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مداخالت ليلية
احتماالت النهار
منتهى العشب أول الرمل
رقصة
مجرة االرتياد
مراودات الوجد
مدائن البدء
حرف
صحائف اخليل
أول الرؤيا
صيب املاء
شرفة
قصيدة
منت الظل
جملة مغلقة
صهد عابر
كن
فهرس

41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
62
64
66
69
71
73
75
79
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