�أحــمــد جـــــابــــر

-

�أحــمــد جـــــابــــر

كأن شيئ ًا كان
كأن شيئ ًا كان

-

�أحــمــد جـــــابــــر

كأن شيئ ًا
كان

-

ما مهنتك؟
أتاجر باألمل.
صفقة خاسرة ..هه.
ال هي رابحة.
خاسرة.
رابحة.
س�أرمي قطع�ة نق�ود فإذا س�قطت عل�ى هذا
الوجه فهي رابحة.
وإذا س�قطت عل�ى ه�ذا الوج�ه فه�ي رابح�ة
أيض ًا.
أتسخر مني؟ ومتى تخسر؟
إذا وقف�ت عل�ى حدّ ه�ا ستخس�ر ..تخس�ر..
تخسر.

ISBN 978-614-01-1567-5

786140 115675

نصوص

9

Spine: 8 mm

الطبعة األولى

 1436هـ  2015 -م
ردمك 978-614-01-1567-5

جميع الحقوق محفوظة
توزيع

عين التينة ،شارع المفتي توفيق خالد ،بناية الريم

هاتف(+961-1) 785107 - 785108 - 786233 :

ص.ب 13-5574 :شوران  -بيروت  - 1102-2050لبنان

فاكس - (+961-1) 786230 :البريد اإللكترونيasp@asp.com.lb :
الموقع على شبكة اإلنترنتhttp://www.asp.com.lb :

يمنـــع نأـــس عو اأـــتعم م عه جـــزت مـــي هـــلا الوتـــ أ بايـــة وأـــي ة ت ـــويرية عو الوترونيـــة عو

ميو نيويــة بم ـ اي ـ التأــجيم الفوتــويراال والتأــجيم ر ــى عأــرطة عو عة ـراب مقــروت عو بايــة
وأــي ة نأــر عبــرف بم ـ ايل ـ حفــظ المع وم ـ من واأــترج رل مــي دوي لي بطــل مــي الن أــر.

إن اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالضرورة عن رأي

الدار العربية للعلوم ناشرون

تصميم الغالف :ر ل القلوجل
التنضيد وفرز األلوان :عبجد يراايوس ،بيروت  -هاتف (+9611) 785107
الطباعة :مط بع الدار العربية ل ع وم ،بيروت  -هاتف (+9611) 786233

ش.م.ل

ولي
ما كان لي :أَمسي ،وما سيكون لي
ي البعيدُ ،وعودة الروح الشريد
غَدِ َ
كأن شيئاً مل يَكُنْ
َّ
وكأن شيئاً مل يكن
َّ
جرحٌ طفيف يف ذراع احلاضر العَبَثيِّ…
والتاريخُ يسخر من ضحاياهُ
ومن أَبطالِ ِه…
ُيلْقي عليهمْ نظرةً وميرُّ…
هذا البح ُر لي
طبُ لي
هذا اهلوا ُء الرَّ ْ
وامسي -
ت لفظ امسي على التابوت -
وإن أخطأ ُ
لي..
أَما أَنا  -وقد امتألتُ
ُل أَسباب الرحيل -
بك ِّ
فلستُ لي.
أَنا لَستُ لي
ساحمين يا درويش :كأن شيئاً كان
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رحلة قصرية
جلست جبانب النافذة وأخذت أطيل النظر فيما يكمن خااج
هذه املركبة!
استثاجتين مجلة خرجت من أحدهم فطرقت أذين كمن ياد
احلديد بكل ما أويت من قوة!
"حياة واحدة وموت واحد!".
أي سخرية هذه!!
أذكر أين قد مت أجبعني مرة! وعشت زيادة مرة واحدة! ها
هذه اليت أعيشها اآلن ..وال أعلم هل أموت املرة القادمة مويت األخري
أم أن اهلل سيمدين حبياة أخرى!..
ولكن مهما طال با الزمن فأنا سأبقى مصراً على أن تكون
هناييت "موتاً يليق با "!..
 من أنت؟ (سأل). ال أحد! (أجبت).كانت الطريق يف العادة تستغر نصف ساعة ..ولكين أظن الياوم
أهنا قد استمرت نصف عام من كثرة األسئلة اليت حامت يف جأس !..
 هل اجلسد والروح ينفصالن! أم أهنما ال يفترقان إال عناداحملطة األخرية!
9

اآلن أشعر أنين جوح وجسدي غري مرتبط با ! أنسيته قبل أن
أصعد احلافلة؟
ال ها هو!
 اصمت لكيال أهتمك بالكفر حبقيقة املوت! هل تتعمد الدنيا معاكستنا! أشعر أنه عندما أغدو نشايطًاكغزال يقفز من ترعة ألخرى مستمتعاً تطلق الدنيا جصاصة
كأهنا صياد خمتبئ خلف شجرة توت أوى إليهاا الغازال
ليستريح! وأنه عندما أنام كثرياً يف يوم شتوي تضيع ماين
فرصة كنت أججو مؤاتاهتا!
 اصمت لكيال أهتمك بالكفر حبقيقة القدج!حسناً سأصمت!
الحظت أن كل املوجودين جبانب النوافذ مييلون جؤوسهم حنو
اخلاج فيلتصق شعرهم بالزجا وميدّون بصرهم إىل أفق ال حمدود..
ويف اللحظة نفسها كانت األشجاج على جانب الطريق متيل فروعها
حنو احلافلة!
 أهو اجنذاب بني طريف مغناطيس؟! أهناا قاوة موجباةوأخرى سالبة فتجعل هذا املشهد حاضراً؟!
 ... ألن تقول يل اصمت؟ اصمت! مل؟ مزا !01

يسرع سائق احلافلة ،مث يدير املقود لليساج ويسرع أكثر فأكثر
حىت نصري يف اجلانب املعاكس من الطريق ،مث يعود أدجاجاه ساابقاً
تلك السياجة البيضاء الصغرية..
-

-

هل جيب علينا أن خنر من مساجنا أحياناً أثناء قيادة حلمنا
حنو ما نريد..؟ باللجوء حليلة ك خنتصر الوقت مثالً! ش ء
جائع! لكن هنا الكثري من اجملازفة! فقد ينتاه حلماك
لألبد!!
اصمت ..تفلسفت كثرياً اليوم!
ال بأس بالفلسفة فه كما قيل "حب احلكمة"!
تباً لك! اصمت فقد سببت يل صداعاً!
مل كانت السياجة بيضاء؟
!!...
حسناً سأصمت!

سئمت طول املسافة ..نظرت بعيداً فوجدت أن قرية زميل قد
أمست على بعد مرمى حجر! مث نظرت ألبعد فوجدت قرية أخارى
وبقيت هكذا حىت أكملت الست قرى! ياه!!
جتولت بني كل هذه البيوت يف بضع ثوانٍ!!
وللحظة متنيت أن أسافر عرب "العني"! أي كلما نظرت ملكان ما
وجدتين فيه!!
 أتظن نفسك عفريت سليمان!00

 دلّين عليه! اصمت!صرخ طفل وجائ " :بابا يف هنا حصان"!
وجهت بصري للزاوية اليت أشاج إليها فرأيته ..كان بنّ اللون..
وكما خطرت كل األموج السابقة ببايل زاجين احلصان املوجود علاى
جقعة الشطرنج..
أجبعة وستون مربعًا ..نصفها أبيض ونصفها أسود..
 هاااا! فلسفة جديدة؟ انتظر مل أفكر بعد.. يا جيت تضل ساكت! هل نعيش نصف حياتنا تعاسة والنصف اآلخر هناءً! هالعدد املواقف احلزينة يساوي عدد مواقفها الساعيدة؟ أم أن
كمية احلزن تساوي كمية السعادة باختالف املواقف! هل
عدد الضحكات هو نفسه عدد الدموع!
ال أعلم ..ولكين أحسب أن هنا سراً ما!!
-

ملاذا ترفع حاجبك األيسر وتنظر هكذا!!؟
لقد كان من املفروض أن أتوقف قبل ثالثة كيلومترات!!
شايف فلسفتك!
مش مشكلة ..يوم من األيام بفسّرلك كل إش !
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أين احلقيقة؟
كذبتان وحقيقتان..
يضيع احلد يف الال حد..
تنام عني وتصحو أخرى للحراسة القلبية..
ستبقى احلقيقتان على ما مها عليه
وتتولد كذبات جديدة..
وال أستبعد أن تفقأ عنيُ هابيل عنيَ قابيل
سيستيقظ القلب فال جيد وجهه
وينتظر..
هل سيموت الغراب لكتابة احلقيقة األخرية؟
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خطيئة
مهما مجعت أمنيات البشر وقيّمت لن تبلغ مقداج أمنلاة مان
األمنية العظمى..
احللم البشري اجملهول ..أن تكون شيئاً غري مألوف!
ال أن حتقق ما يعجز عنه الكثري..
بل أن تكون أنت املعجزة بذاهتا! بكل بساطة وتعقيد؛ أن تكون
مالكاً!!!
ه االستحالة فعالً ..ولكن فلنفكر بأن نكون مالئكيني بشكل
آخر..
ال يف التكوين بل الكينونة..
أن نكون بشرًا بصفات املالئكة؛ كأن ال خنطئ أبداً!
قبل أن تنام ..استعد ذاكرة اليوم املنصرم وفكر قلايالً جيثماا
يغلبك النعاس ،كم خطأ اجتكبت؟
حاول يف اليوم التايل أن ختفف منها ..يوماً بعد يوم ..ساتجد
نفسك تعتقد بأنك مل ختطئ ،ستظن أنك سَمَوْت بنفساك ملرتباة
مالئكية ..ولكن نسيت بأنك اقترفات يف كال حلظاة اخلطيئاة
العظمى!
نصفها أنك لست أنت!!
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أنت جمرم حبق نفسك عندما ترضخ لقراج آخرين جغماً عناك،
تسري إىل حيث يسري ذا دون أن تدج عواقب مشايتك العميااء،
يتحكم أحدهم بك خبيوطه كدمية قماشية على مسرح ،مستسالماً
حتركك الدنيا كيفما شاءت دون أن جتد ممانعة من ذاتك!
صمتك مرة سيقود للصمت ألف مرة..
قبولك بالواقع املفروض سيزيد مأساتك أكثر مما لو واجهت ما
ال تريد مبا تريد!
عندما خرجنا للحياة ،مل نولد لنكون على مقاعد االحتياا يف
حياة اآلخرين ،ووقتما تشعر بذلك مع أحدهم انسحب هبدوء ،فلن
يفيد البقاء ولن يضرّه الفرا ! وكلما ختلّيت عن شخ اساترجع
ذاكرة الغباء املرافق معه!
لك حياتك احملصوجة ما بني أن تشر عينا ألول وهلاة وأن
تنه عدد الرمشات املكتوبة..
فيها كوّن دستوج الذايت..
أنت قائد نفسك ..امض ملا تشاء ..متلك ما ميلك هذا وذا ..
احبث فيك عنك وستجد !
أما نصف اخلطيئة اآلخر ،فه عندما نظن بأننا سنكون مالئكة
ذات يوم ،سنقترب ولكن لن نكون ،وألننا بشار فلنحقاق أمنياة
أخرى؛ بكل بساطة وتعقيد؛ أن ال نكون شياطني!
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سر
أسراج مكوّمة
والقلم كذاب
يكثر من االستعاجات واجملازات والكنايات
والقلم فضّاح
ال يقوى أن يكتم السر أبعد من سطرين..
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وقت مسموم
بني املاض واحلاضر الكثري من الثواين الضائعة ..اليت لوالها ملا
كنت ما أنتِ عليه اآلن..
األحالم اليت ماتت قبل أواهنا..
الوعود املختفية بشكل غريب..
األحزان املتراكمة..
االنقياد حنو الال خمطط له..
الصمت على ما تكرهينه..
اإلجباج على ما ترفضينه!
كل هذي األحداث السالفة مل جتد سوى دموعاً على وجنتيك
الوجديّتني تغسل آثام البشرية ومكر الادنيا أماام طهااجة قلباك
البائس!
واآلن ..ما بني احلاضر واملستقبل ..الكثري من السنني املتأهبة لنا
سوّياً حنن يف هذه اللحظات..
ولكن مهما ضعنا يف طرائق احلياة ..سنعود إليناا ..جوحاناا
حتمالن اخلريطة نفسها ..سنلتق مهما أبعدتنا الظروف غري املوجودة
يف قاموس ..
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فال بد أن خيطط لنا القدج لقاء ما دمنا حنرس حبنا كال ليلاة
بالدعاء..
وألننا حنمل بصمة قلبية واحدة سنعود..
حياتنا القليلة القادمة ستحمل يا سيديت الكثري مان الغماوض
والتشعبات ..سترين كيف أهنا تستحق أن تكاون جواياة عظيماة
وتدوّن يف تاجيخ قص العشق اخلالدة
أبطاهلا أنت وأنا ..سنواجه الكثري من الصعوبات والتحاديات
وسنواجه كره الدنيا ووجهها األسود املشؤوم..
ولكن..
كما أمسّيه دائماً ..العاصفة قبل اهلدوء..
لك حنصل على األخري ..جيب أن نبحر ضد اإلعصاج ..البحر
سيحاول إغراقنا والريح ستقوم بواجبها لتحطم مركبناا الصاغري..
وسيحكم الليل ظلمته علّنا نضيع ونستسلم..
وكل هؤالء سينسون أن قلبينا مها مشعتان ال تنطفئان..
معاً سنستطيع أن نكون ما نريد..
فقلب واحد لن يقدج أن ينبض باحلب األبدي ..فبعض لديك
وبعضك لديّ!
أنا حمتا إليك ما بني كل نبضة وأختها..
ضعيف جداً بدونك..
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لن نكون ما نريد إال إذا بقيت أصابع يديك متشابثة يفّ حاىت
النهاية ..هنا يف الزمن الذي لن حنزن فيه أبداً
ألننا سنكون معاً ..كما ه لقاءاتنا املعتادة على عزف مسفونية
الفرح..
ما أقوله هو عدّة لك للمعركة القادمة ..فما يواجهناا لايس
بشرّياً وليست ظروفاً تافهة..
القادم ضدنا..
وقت مسموم بأمكنتنا البعيدة عن عيوننا!
سيديت ..سأقول لك ثالث كلمات احفظيها جيداً..
"كوين قويّة ألجل "
وإن حدث يف يوم أن ضعفت ..تذكري أين معك سااكن يف
داخلك ..أنصيت إىل نفسك ستجدينين أناديك..
"أنا معك"
فاستمدي قوة مين لنكمل معاً
وأنا أعد بالبقاء جبانبك كاسراً مقولة االستطاعة إىل السبيل..
فال وجهة ستمنعين عنك إال أنت
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أمي
أم ..
ألف قلب عندها..
متسح على جبيين بيد الرضا السماوية..
فينبت فيه جحيان يعطّر أنفاس ..
وإن كربت..
سأظل صغريها املدلل..
وكلما وضعت نفس يف حضنها..
وجدت منقوشاً عل ّ..
"جاناة"

21

بقايا حلم
حلم هبّت جائحته مثل نعناع صباح اهلوى ..كطفل صاغري
عطره أنفاسه الذكية..
استنهض صبوته هبامة مركزة إىل ش ء بعيد هنا ..
قبيلة من الذئاب على شكل بشر ..يترنّحون أماماه يثقبوناه
بعيوهنم احلادة..
يقتربون منه ..ليكبتوا على نشوته بكمّامة االستصغاج ..احلقد..
الفشل ..السخرية ..الالش ء!!
فاندثر ..وبقيت نسائم ترفرف باسم "بقايا حلم".
بعد أجبع عشرة سنة مير ججل يف أواخار الاثالثني مان ذات
املكان ..نس الذكرى ومل تنسه ه  ..اختاجت برد كانون القاجص
لتخزّ بشوكة املاض  ..فتناديه :يا أنت ..يا أنا ..مل أغفر لك بعد!
بوجه شاحب ينظر إىل ما حوله ..يعيش حلظة الذات للذات..
حلمه بني يديه اآلن ..الطفل القدمي ذو العينني الناعستني؛ ميد ياده
الناعمة إىل قميصه األبيض ..مث يضحك برباءة..
يريده أن يربّيه ويرعاه ليحقق الرؤيا السالفة..
ليأيت املوعد اجلديد ..بفرصة جديدة..
ولكنه يستذكر عائلته ..مشاغله ..مهومه..
20

فيجثو على جكبتيه ويبك على حلم قويّ جبسد ضعيف كاان
قد قُتل
فصاج ضعيفاً جبسد قويّ ..أو هكذا يظن!
فاألحالم ال تضعف..
خياف من خوفه فيستسلم..
حفر حفرة يف الرمل ودفن زائره بيديه..
تر نفسه وساج إىل واقعه األسود..
سيأتيه احللم قبل نومه كل ليلة ولن يقوَى على النهوض به..
بعد أعوام..
ستنبت بذوج احللم وتصري شجرة امسها "بقايا لن متوت".
ستنتظر جوحاً أخرى متر من هنا لتكون..
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االعرتاف الرابع
كتبت وصيّيت وفيها مثانية اعترافات مث صلّيت ركعتني ومنت..
يف الصباح مل أجدين ميتاً..
فأسرعت ألغيّر االعتراف الرابع وعندما مهمت بشطبه فوجئت
بفقرة مكتوبة يف الطرف السفلي األيسر..
اخلط ليس خطي ..ولونه أمحر على عكس زرقة حروف الليلة
املاضية..
مكتوب:
"الكذبة الوحيدة هي اعترايف الثاين أما الثالث والساابع فقاد
كتبتهما وأنا نائم ..اخلامس والسادس والثامن فقد كُتبات عنادما
جننت لنصف ساعة ..األول عندما ارتشفت قليالً من شراب ال أعلم
ماهيّته ..والواقع الوحيد هو اعترايف الرابع"
توقيع :يدي اليسرى.
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هي والقمر
أن تنام على شرفة القمر
كلما جمشت جتده ينظر إليك بكل إمعان
خياطبك يف وحدتك
ما أبعد عين وما أقربك إيل!!!
على غفلة وبكل ما أوتيت من ذاكرة
تزوج الغائبة يف أحالمك
متش اهلوينا يف هوائك
مساؤها بعيدة كأجض الرابض أمامك..
ونبضها قريب..
كعني القمر
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ال أصلح لشيء
ال أصلح لش ء..
يف الليل أنام مبكراً
فال حلمَ يزعجين
وال ضمري ينازعين على وساديت..
فيقول يل:
قم هذا مكاين..
فأقول:
ال هذا مكاين..
فيقول:
مكاين أنتَ
فال أصمت
ألنين مل أجادل أصالً..
ال أصلح لش ء..
يف العشق..
حتبين ..وأحبها
وحتبين ..وال أحبها..
وال حتبين ..فال أحبها..
25

ما أسهل الا "نعم" يف لسان العاشقني
وما أصعب الا ""..
كيف أنطقها وأنا السيئ احلظ..
أخاف أن أكتبها فأعيش ما تبقى
وحيداً ..بوشم من حرفني..
يعرّفان إن عكستهما
وينكران كل النواميس اإلهلية
يف املرآة..
ال أصلح لش ء..
يف ميدان الكتابة..
ال أجيد مجاهري هتتف بامس
ال تعشقوين..
أنا الغائب دائماً
احلاضر دوماً..
املخاطب مرة..
املنس مرة..
ال أعرف قلماً فأكتب..
هو قلب بُليت به..
فأكل التفاحة..
فخر من صدجي للوج ..
هو قلب بُليت به..
ال غري..
أنا ال أصلح لش ء..
26

حلظة
الساعة السابعة إال مخس دقائق..
بائع ذجة ميد كوزين المرأة وابنتها ويعود ليكمل بركة اهلل على
عربته اخلشبية..
كهل ميش متكئاً على عكازته الشابة..
يقترب من املوت متباطأ خطواته وال تتوقف عقاجب الساعة
صيبّ يشد معطف أبيه وال يتكلم..
ه نظرة منه وإشاجة بإصبعه الناعم إىل البالون األزج ..
حنان أبيه يدفعه لريض ثقة العيون النديّة..
محام أبيض يقبّل األجض ..يبحث عن فتات خبز هنا أو هنا
متر سياجة مسرعة فترعبها..
يطري احلمام إىل أجضه بني الغيوم مطمئن البال..
يف األعايل يكمل حتليقه صاف أجنحته مثلث الشكل
على اليمني..
ه ..
ترجتف ومتطر دمعاً..
ميتز كحلها األسود بوجدية وجنتيها..
تلو شفتيها..
تتنهد مث خير صوهتا متقطعاً..
27

مل ..ملاذا ..ملاذا..؟
كيف ..با ..كا ..لا..
هل ..واااه..
حروف مبهمة..
تتشابك يف البداية والنهاية..
تفتح يدها فيلمع خامت ذهبا انعكس يف عينيها جنم صيف مشايل
تقبضه بشدة..
ومن لوعتها حتتضنه كأهنا ختنقه..
على اليساج..
غريبان..
عينامها تكف عن الرمش..
تفقد نبضها وتتر املهمة لذلك املختلج يف داخلهما..
ابتسامة منه مث يدغدغها حبروف مهذبة..
فتذوب تعاليم وجهها احلريري..
أما منشها ففاح أججياً عطرياً..
الساعة السابعة..
املسرح ذاته..
أشخاص كثريون وسيناجيوهات سريعة ..و"مشهدان"..
كل األحداث وُلدت على عجل!
لكنها ستبقى خالدة إىل األبد يف خميلة اليمني واليساج..
فلحظة إسدال الستاجة ال تنسى..
واللحظة البكر ال تنسى كذلك..
28

ثالثية أحبك
طقوس ليلية ال مفر منها
ثالثية أحبك
نقرات بيانو يف صدجي
جعشة شريان
لوحة لنمشك اخلجول
إحباج يف حرير شعر
وقبلة منسية
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تضحية
قبل أن ختوض غماج التجربة املرة اللذيذة..
قبل أن تستسلم وتضع املفتاح يف قفل تلك البوابة اخلشبية
قبل أن تنطق باجلملة السحرية :افتح يا مسسم ..افتح يا حب
قبل أن تشغل مذياعك املسائ لتسمع "أم كلثاوم" تشادو
بأغنية "أنت عمري".
قبل أن حتضر باقة وجد التوليب وحتفظ كلمات منمقة..
قبل أن تستسلم لليد املمتدة إىل قلبك..
قبل أن هتيئ أذنك للغزل..
قبل أن توافق على ذا الغريب ليمتلك أغلى ما عند ليكون
أغلى ما حيتويك..
قبل أن تكون هلا وتكوين له..
قبل أن تسميه حبيباً وتسميها معشوقة..
قبل أحبك يا سيديت
قبل أحبك يا سيدي
قبل القبلة األوىل وجعشة اليدين األسطوجية..
عليكما أن توافقا على الشر األعظم للقوة العظمى يف الكون..
الشرو كثرية ولكن قد يتم جتاوزها يف حالة اخلنوع له..
فتأتيان بقلبيكما وتعقدان هدنة طويلة املدى..
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مع ماضيكما ..أفكاجكما ..قناعاتكما ..آجائكما..
ذاتكما اليت أمضت عشرين عاماً وأكثر مع عائلة وأصحاب
فتبصمان بكل وجدان يف نفسيكما على الوثيقة الروحية حليااة
سعيدة حىت املمات..
ستجدان مجلة مكتوبة باخلط العريض..
"إذا وجدمتا جربوت احلب جيتاح صدجيكما ..فعليكما بتار
أنانيتكما املعهودة يف اللحظة اليت التقت عيناكما عندها"
فال أنانية مع احلب..
يا أنت..
أنت تعيش على اهلامش ..وحىت تنفض غباج الطبشوج عن قلبك
عليك أن ترضى بأن تضح من أجل قلب آخر..
أن تتر أنانية اجلاهلية ..جاهلية العزلة ..عزلة ما قبل احلب
فأنت لست وحيداً اآلن..
فكروا جيّدًا يا ذوي العقول املتحجرة ..النفوس الغصّة..
احلب ال يرضى بأن تتجربوا عليه ..هو القوي فقاط وأناتم
الضعفاء
ساً متوحداً..
قلوبكم ستندمج بالروح األخرى لتكون َنفَ َ
فامسحوا ألنفسكم أن ختضع لذا الشر ..
"التضحية"
كنت وأصبحت..
كنت وأمسيت..
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ناقصاً وحاضناً لنصفك اآلخر..
فإذا متسكت بأنانيتك ستتخلى عن نصفك فتموت..
أو ميوت هو ألنه ضحى بقلبه..
اتر نعاسك جانباً وتكلم ..هذه تضحية
اتر عيوناً ترا وتأمله ..هذه تضحية
اتر فكرة من ماضيك وتنبّ فكرة منه ..هذه تضحية
فاحلب وحده يكف لتغيري أقوى العقول..
احلب وحده يكف ..
احلب وحده..
وكفى باحلب سبيل القلوب للسعادة األبدية ..فمن يعبأ هبموم
اجلبال إن امتلك من يشد على أزج قلبه هامساً :أنا معك ..ساأكون
كما تريد ألجل ابتسامتك

32

جتارة
-

ما مهنتك؟
أتاجر باألمل.
صفقة خاسرة ..هه.
ال ه جاحبة.
خاسرة.
جاحبة.
سأجم قطعة نقود فإذا سقطت على هذا الوجه فه جاحبة.
وإذا سقطت على هذا الوجه فه جاحبة أيضاً.
أتسخر مين؟ ومىت ختسر؟
إذا وقفت على حدّها ستخسر ..ختسر ..ختسر.
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أضداد
اضطراب وسكون ..ذل وعز ..أسود وأبيض ..موت وحياة..
ثراء وفقر ..طمأنينة وخوف ..شرو وغروب ..ظاالم وناوج..
صمت وضجيج ..هناية وبداية..
انتهت احلروف ومل تنته األضداد!..
الضد هو الظل الروح لقرينه الضد ..فهذا أحد قوانني الارب
يف الدنيا
معقودان ببعضهما ..وحياة أحدمها مقترنة بشقيقه..
ذلك ألن الغاية من وجود األول ه ذات الغاية مان وجاود
اآلخر باختالف الطقوس املتبعة يف حتقيق الوظيفاة الايت ينشاغالن
هبا..
فاملال والشيطان أوجدمها الرب..
غايتهما القيام بأعمال فقط!
ولكن ذا النوج يعبد الرب وذا الناج يعصيه ويتمرد عليه
الرجل ال حييا بدون أنثاه وه كذلك..
34

وإن جفض أحدمها االجتبا باآلخر اآلن ..سيجد نفسه يف الغد
قد آلت إىل اجلنس املعاكس جغماً عنه..
فالضد ال يتخلى عن ضده..
وعند القراج اإلهل بوجود اجلنس اآلدما يف األجض ..خلاق
الرب حواء من ضلع آدم ..ذلك ألن الضد هو الذات..
مشاعرنا وأحاسيسنا اليومية مقسمة بيننا مبنتهى الدقة ..فمقداج
ما نفرح سنحزن ..وعندما يبك هو سيضحك ذا وإن تسلّت ه
ستضجر تلك..
وهكذا تستمر جحلة املشاعر فينا وبيننا منتقلة بني أفنان شجرة
الضد ..مرة هنا ومرة هنا  ..مرة هنا ومرة هنا
حنن..
خمتلفون بأفكاجنا وأسلوب حياتنا ..فمن الطبيع أن تتنااقض
آجاؤنا عند النقاشات ..حىت أننا قد نصل إىل املناوشات جراء اجلدال
احملتدم حول موضوع معني..
ولكن نستطيع تركها لو أدجكنا أننا أضداد..
وكل ضد عليه أن حيترم أخاه..
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وإن كان أحدمها يف دائرة الصواب من منطلقه ويتهم اآلخر أنه
يف دائرة اخلطأ ..سيكون اآلخر يف دائرة الصواب من منطلقه ويتهم
األول أنه يف دائرة اخلطأ..
لذا فالطريقة املثلى ه أن جتتمع الدائرتني يف منطقاة حمدباة
بينهما ليتعانق الضدان حنو غاية واحدة ..وأسلوب موحد..
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يعجبها جمازك
()1

وعندما ألتق بسواد القهوة يف عينيها
ينادي داخل "كش غضب"
()2

وجعلت عقوبة متردها قبلة ..فأعلنت عصياهنا التام يل
()3

أنا النيل يف مصر
دجلة والفرات يف عراقك
أنا فيك ماء
فكيف حتيني من دوين أنا؟
()4

عينا تكفيين
خرزة زجقاء
وصوتك حلن ناعس للشر
ومن كل ما حويل
اخترتك "متيمة" يل.
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()5

يف املساء نتشاجر من سيبق عينيه ناظرتني لك يتمتع جبماال
اآلخر أكثر ..مث نتفق أن نغمض سوّياً فنستر النظر بعدها بلحظاة
إىل أن نغفو من احلب..
()6

 العاشق األنيق؟ هو من يدلل حمبوبته بالوجد يف كل لقاء جيمعهما.()7

أجادت اختباجي ذات مرة فسألتين:
أيهما أمجل أنا الباجحة أم أنا اليوم..
فأجبت :أنت غداً
()8

لو كنت سندباد..
خلضت السبع مغامرات يف حبر عينيك..
جتولت يف شطآن جموشك..
حىت إذا عطشت ..اجتويت بقبلة
فأنا املو وأنت الساحل..
()9

وكلما وقفتِ أمام
يبست أنا
وقلت" :على مهلك يا قلبُ".
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()11

ال تبتعدي أكثر
فمسافة "الشرب" بيننا زائدة عن اللزوم
عنا عينينا هكذا ألذ
يف قهوة عينيك أجى عسالً
وعيناي معسولتان بقهوتك..
()11

أيتها "الكفاية" أال تعلمني أن املسافة بيننا "جسالة إلكترونية!".
مسافة غري قانونية يف قانون غري صاحل للحب!
ومع هذا تطفئ ألسنة الشو فينا لبضع دقائق..
فال تبخل ..
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ماذا لو مت..؟
بينما تعدين القهوة وتغنني "سألتك حبيبا لوين جاحيني"
تأيت هبّة هواء الفحة من النافذة املنسيّة وجاء الستاجة..
لتطفئ اللهيب األزج ..
امللعقة الصغرية تسقط من يد اليمىن..
حلظة ترقّب..
كل خلية فيك تنبض بكل ما أوتيت من حياة..
قشعريرة باجدة..
وخز شو صباج يف صدج ..
تسرعني إىل هاتفك احملمول وتطلبني جقمه..
مخسة أجبعة ..ال ثالثة ستة..
األجقام تشاهبت أمامك..
حتاولني وعبثاً حتاولني..
يظهر على الشاشة امسه املزيّن بقلب وجديّ..
ألو..
ويأيت الرد ..آسف بأن أخرب بأنه ما ..ماا..
شهقة من خلف السماعة ..مات!!
وكأنك متلكني ألف ذاكرة..
تزوج اللحظات القدمية..
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يف حمض دقيقة فقط..
اللقاء األول..
غمزته الساحرة ..ابتسامته الفضية..
حتديق عينيه العسليتني فيك..
طريقة كالمه األسطوجية..
ضحكته املدويّة الغريبة اجلنونية..
وجدات التوليب..
لوح الشوكوال..
كلمة "أحبك" املسببة لرجفتك يف كل مرة ينطقها..
صوته ..تأمله يف األفق..
حىت غضبه ..حدّته ..تنهيدته..
كل مشهد يطر أبواب خميّلتك..
بذات الطريقة اليت يناديك فيها..
تضعني اإليشاجب املفضل له..
وتذهبني إليه..
إىل ذكرياته..
إىل املكان الذي طاملا انتظرته فيه..
أيأيت أم أن الوقت قد فات؟
تسمعني صوت مشيته..
تراقبني آخر الطريق..
ال أحد..
هو يف شريان دمك يسري فيك إليك..
40

تتخبّط الذكريات..
مث تنتظم كقرع سنديان..
"خدود محر"
"حببك"
""...
مصطلحاته العجيبة..
هداياه..
كل ش ء منه حاضرٌ..
كأنه يهمس لك :ما زلت حياً فيك..
كل ما تتمنينه اآلن هو أن يعود إىل احلياة من جديد..
ولكن..
ماذا لو غضب؟ ستحاولني هتدئته بكافة الطر
ماذا لو قال ال؟ ستقولني "حاضر يا عيوين"
ماذا لو طلب جؤيتك؟ ستأتينه على اجلناح السحري..
ماذا لو ذهب؟ ستمسكني بظهره حاضنة له وتقولني أحبك
مهما حدث ستفعلني ما يريد ويهوى..
ألنك شعرت مبعىن فقدانه أمام تلك التفاهات..
ولكن هيهات له أن يعود..
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كفكف دموعك..
فروحك يف احلياة األخرى..
مشتاقة لك حبجم السماء..
ستفاجئك حبلم أغلى من عنقود ذهب..
وقبل أن تنطق با "أعتذج"
ستنطق جوحه "ساحمتك"
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صباح اخلري
يف الصباح يأتيك الن على عجل..
يطرح عليك السالم متبسماً..
وينتظر..
أترده خائباً فكرةً يف اهلواء..
أم تدعوه لفنجان من وج ..
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انتظار
تك ..تك ..تك..
نبض الساعة منتظم مع دفقات الدم..
هدوء يف اجلواج..
نوبات من الذكريات تعصف بعقل بال هوادة..
مرت ثالثة أعوام وشهران وسبعة وعشرون يوماً على لقائنا األخري
هنا يف هذا املكان..
تواعدنا على احلب ..وأي وعد هو أحق بالوفاء غريه..
أن ترفض اخلياجات مقابل قراج مت التوقيع عليه بقبلة تعانقت فيه
أنفاسنا معاً..
أن تعيش األسى يف كل ليلة عسى أن تفوز برهاناك الاذي
قدّمت فيه قلبك مث تنتظر ما تؤول إليه األيام..
أن ترسم على وجنتيك هنرين من شدة األمل الناتج عن احترا
صدج بذكرى عابرة أو بنشوة سهرة مستقبلية أو حىت بغصّة الليال
احمليطة مفتقداً اإلنسان الذي تتخيله نائماً جبانبك..
مث تفاجئك جائحة اليامسني القادمة من قاجوجة العطار املختبئاة يف
دوالب اهلدايا ..كأهنا إمياءة القلب البعيد تشري إليك أنين سآيت يوماً ما..
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وحيد هنا ..وحيدة هنا  ..وتستلذ األمكنة بساهادنا الاذي
اعتدنا عليه..
زائر ثقيل الظل ..ال يتواىن بقدح زناد الصداع..
يأيت يف الصيف فأبتسم ألنه لن يعود يف الشتاء ..فاريدّ علا ّ
بابتسامة ساخرة..
ال أفهمها..
وعندما ألبس معطف اجللدي ..أفهم تلك االبتسامة..
وألنين شديد العناد أقابله بواحدة مثلها وأطوّ كتفه سائراً باه
إىل منتصف املسرح فأجفع من صويت هاتفاً :لن ينال الضعف منّاا..
فرّقتنا األماكن وسنجتمع مرة أخرى..
سأعود بعد أسبوع إىل هذا املكان..
فكما اجتمعنا يف الن  ..سنلعن األمكنة ونلتق  ..فمن انتظار
أعواماً بوسعه تأخري عقاجب الساعة أياماً وينتظر ..وبعادها نكاون
وحيدين معاً لألبد..
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ناقصة ..مكتملة
ه حل ٌم
هو واقعٌ
ه حتبه بقلبها
هو حيبها بعقله
ه أمله
هو أملها
ه فرصة مقداجها تسع وتسعون يف املئة
هو حقيقة مقداجها صفر يف املئة
واختفى الواحد ..اختفت البقية..
لكيال يكتمل التطابق..
ستبقى يف اللوحة قطعة ناقصة..
كلما نظر أحد إليها..
قال:
لوحة مكتملة!..
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سندريال
واه من جوعتك!
كلما حلت ببصري عنك ..تبدأ عيناي بالصراخ املاكر
فتقول يل:
لقد نسيت شكلها! أججعين لسندجيال الزمان فلم أنتش بعد من
سحر أهداهبا!!..
فاستسلم لعيون عيينّ وأعيد بصري إليك مرة أخرى..
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صراع مع القلم
تفح الساحة الشهباء بكل جوانبها ..مث مال لذلك املقعاد
اخلشبا يف الزاوية البعيدة وجلس يهدئ من أنفاسه املتساجعة..
ثىن إحدى جكبتيه مسنداً مرفقه عليها وتر باطن يده تالماس
خدّه األمين..
بصوت شج ّ حدّث نفسه :ما احلل؟
أخر قلم جصاص ووجقة وكتب:
إليك يا حبيبة..
مل تعجبه الكلمات فشطبها..
كتب مرة أخرى..
وحدي أنا وأشتا إليك..
مز الوجقة وجماها بعيداً..
نظر إىل قلمه وسأله..
أأفكاجي عاجية أم أنك تعاندين؟
ال إجابة!
أحجم عن الكتابة وأقسم أال!..
ال لن يقسم عن التخلّ عن أسلوبه يف التعابري عان مكناون
مشاعره وأفكاجه ..سيكتب يف هناية املطاف مهما طال الصيام..
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وبينما هو هكذا غلبه الوسن قليالً فالتحف السماء ونام..
جأى نفسه أنه جالس حتت عرش لبالب يانع اخلضرة..
تلفّت من حوله فوجد نفسه وحيداً ..وهنا من بعيد..
تقترب منه جيشة كتابة ودواة
مث التصقتا بيده ..كأهنما تشريان إليه أن يكتب..
ما أنا بكاتب( !..هكذا أجاب)..
اكتب..
ما أنا بكاتب..
اكتب..
ما أنا بكاتب..
أمسك بذؤابة جأسه متحسراً..
أيا لفقري األدبا  ..كم أنا مسكني أعزل..
صرخ احلرب األسود أيا أنت!
أجيد أن أحيا ..أخرجين من جحم الدواة إىل مكاين باني أوجا
الدفاتر
مث استيقظ..
مكدّج املزا  ..والشمس حممرّة الوجه..
ألقى نظرة إىل قلبه فوجده حمموماً مدنَف..
يده ترتعش..
وبكل جساجة كتب:
"سالم على أنا يف هنا ..
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بكامل أناقيت األدبية أدعو لفنجان قهوة مسائ ..
أطبّب فيه آهاتك ..وأجتشف عمراً جديداً من عينيك..
تعايل إيل طوعاً..
وإن جفضت..
سآيت بك كرهًا ..وأكتبك على الوج ..
أنا هنا ..وأنت يف الن ..
ياه لقربنا!".
وانتصر..
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ال بد من ليل ألنفجر..
أصابع املوسيقى تض ء املكان
فيصري ما حويل أسودَ
فأجى ما أجى
وأكتب ما أكتب
وأحيا ما أحيا..
مث أستعد للنوم
فأشعل الضوء..
مرت دقيقتان مث أتت
بفستان حريري
وقالت:
أحتبين؟
قلت :سؤال عفى عنه الزمن
اقتربت مين
ومهست بصوت يشبه صويت
ال أدجي ألصوت خر منها
أم أنا املتكلم..
"قبّلين أينما شئت"
اخترت معصمها
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فنمت ثالثني ساعة
حلمت أنين مل أحلم
مث استيقظت من نوم فوجدتين نائماً
مث استيقظت مرة أخرى فوجدتين نائماً
حىت اكتملت السبع مرات
فوجدهتا ما زالت كما ه
آية خلقها اهلل يل
بطبع أناينّ استعرت حرف الياء من اللغة
وقلت :أنتِ يل..
ال ألحد سواي.
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يف أرجاء الوطن
ستمر أنفاس حملقة على جنح النسيم..
جتوب عكا واجلليل..
كرم سنجل
قدس يافا
عُرْبَ ضفة
حيفَ غزة واخلليل..
سبا املكان فأينما هبت عليك نسائم
ال جتزع وتناويل شال احلرير
وجددي
اذهب هنا وقل يا سيدي..
أنت الوصال وما أخفيه يف قلبا عليل..
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النادل والغريب
 أجيد طاولة جبانب النافذة لو مسحت.. إليك الرقم  2هنا .. شكراً..خبطوات ثقيلة يسري حنو الطاولة اليت أشااج إليهاا صااحب
املقهى..
وصل إليها ..فخلع معطفه ووضعه على ظهر الكرس ..
مث جلس..
نظر إىل قطعة اخلشب املنقوش عليها جقم الطاولة..
 يبدو أن هذا الرقم سيتبعين حىت املمات (هكذا متاتم ..مثأضاف)
هل من املعقول أن تكون األجقام عقدة يف حياة اإلنسان؟ أم أهنا
حمض خزعبالت نطق هبا املشعوذون فصدقها ضاعاف القلاوب مث
تواجثوها من بعدهم..
بدأ يتذكر ما حدث معه والرقم..
تذكرة القطاج مخسة ومخسون..
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الساعة املتوقفة القدمية عند الساعة اخلامسة متاماً..
تاجيخ ميالده يف شهر أياج..
و..
 سيدي ..سيدي.. آه؟ نعم؟ منذ مدة وأنا أناديك ..وكأنك شاجد الذهن.. نعم ه احلياة جتذب عقولنا كطفل مييل إىل لعبته مث توقعهيف دوامة األحاج لنبدأ بالتساؤل هل حقاً تستحق احليااة
كل هذا التفكري بالصدف اليت حتدث يومياً أم أن ما حيدث
هو عشوائية أموج ال معىن هلا ..أعتذج منك يا صديق فال
داع ألدخلك يف ش ء أنت بغىن عنه..
كوب شاي باملريمية من فضلك..
 (مبتسماً) مخس دقائق ويكون جاهزاً.. مخسة!!!!!نظر صاحبنا عرب النافذة اجملاوجة ..فهو قد اختاج هاذا املوقاع
ليتسىن له اإلمعان مبا حوله من أزقة ومباين حجرية وشاجرة الاتني
الرهلة..
حيب التأمل يف الطبيعة فهو يؤمن بأن يف الطبيعة أسراجًا لايس
للبشر إمكانية اإلحاطة هبا ..فعلموا منها ما مسح هلم الرب ليعلماوا
وحجز عنده ما يريد ..حىت إذا جاء الوقت املناسب كشف عن ش ء
هلم فازدادوا علماً بإجادته بني الفترة واألخرى..
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وبعد أن أهنكه التفكري املضين ..أسرّ إىل نفسه أناه سيشارب
كوب الشاي دون أن يتيح لعقله باملض أبعد من جائحة املريمية..
 تفضل يا سيدي.. شكراً..تفح الغريب تفاصيل النادل األنيق ..فوجد تلك االبتساامة
السالفة كامنة على حمياه وكأهنا ختف يف غرابتها سراً..
ساج النادل خطوتني مث التفت إليه قائالً..
 أسراج الكون كثرية والعشوائية بداخلنا ..وعنادما تلتقاصدفة اخلاج بترتيب مكعب األلغاز يف قلوبنا هنتادي إىل
مفتاح سر من األسراج ..وما يأتينا على غري انتظااج مناا
سيكون جميبااً علاى ساؤال فيناا ..واآلن أساتأذنك
باالنصراف..
فهم االبتسامة اآلن وآمن جبواب النادل املنفلت قبل الساؤال..
وبق حياول البحث عن صدفة مماثلة علها تكشف الرقم مخسة!

57

وحدة
عندما أجادت اإلذاعة السوجية مشاطرة حزن اإلذاعة املصارية
قالت يف النشرة الصباحية:
من دمشق هنا القاهرة ..دليل الوحدة
امسح يل أن أقول يا حلويت:
من قلبا هنا قلبك ..دليل التوحد
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جوكندا
ال تبكِ..
فضحكتُ..
ال تضحك!..
ماذا عساي أفعل؟
ال تتكلم..
()...
ال ترمش..
ابق هكذا..
جائعاً ..صامتاً..
أوقفوا التصوير
للمرة التاسعة بعد الثالثني أقول لك:
ابق ساكناً..
املشهد جقم سبعة..
بعنوان "موت العنقاء"
إعادة للمرة األجبعني
سيدي..
لن ميوت ..اجلوكندا تظهر يف مالحمه
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عاطفة
ماذا دها يا أنا؟ أي مرض هذا الذي يعتاريين حمتلّااً كال
خاليايَ؟ فال السعال وال الصداع وال نبضايت ه ذاهتا كما عهادهتا
يف زياجات الشتاء املاضية..
عذجاً فالشتاء مل يأتِ بعد ..ها ه دججة احلراجة تقترب مان
هناية الثالثينات حىت أن جسم أيضاً يدخل السبا معها جماجياً هلاا
يف ازديادها امللحوظ..
بوجه واجم ..ينظر إيل ذلك االنعكاس يف املرآة..
كم هو مكفهر املالمح ..يكثر التحديق با حىت أن عينيه مل
أحلظهما قد أغمضتا سوى مرتني يف دقيقة..
ليلة ليالء ..كأن عقاجب الساعة جتر وجاءها صخرة منيعة..
هل تراها تنتصر الصخرة؟
ال ..فالزمن مسترسل حىت لو توقفت ساعات العامل أمجع
غصت يف التفكري جمدداً حنو ما ال أعلم!! سأعود إىل الن
أخرى..
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مارة

أي ن وأي تردد يعتريين اآلن ..وأي خشية مان الكلماات
تغتال صدجي؟!
آه ..يبدو أنين أهذي..
حراجيت مرتفعة ..األجبعون مئوية ..املوت قادم..
 اذهب إىل الطبيب فهزلك قد وصل ذجوته( ..االنعكااسخياطبين)
 لن أذهب ..فال طبيب يستطيع وصف الدواء املناسب.. ما احلل؟على بعد زمن ال يعبأ بالتقومي..
قلب الذع جلسد هو اآلخر مصاب باحلمّى اجملنونة..
األعراض متشاهبة والسكّني ذاهتا مغروزة يف الناحية اليسرى من
الذكريات..
ذكريات!..
تنتصر الصخرة..
الساعة العاشرة ..التاسعة ..الثامنة..
الباجحة ..األسبوع املاض ..
متوز ..حزيران ..أياج ..أبريل..
اشتعل فتيل السرا ..
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عندما ختاصمنا..
مرة أخرى عندما اقترفت تلك الروح ما هنيتها
مرة ثالثة عندما هجرهتا..
ذات األعراض أملّت با  ..وجتتاحين اآلن ..تعرفين وأعرفها..
وكالعادة..
الطبيب يفّ ..يقول يل مشخصاً..
العاطفة مرض..
والدواء ..صوت يتغىن بامس وعني أجاين بداخلها..
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شبيك لبيك
قلت هلا "حببك"
قالت" :شو؟"
وأنا حال ذايت "ما صدّقت وأنا أقولّك إياها"..
توسلت إىل املاجد السحري يف قلبا أججو أججو دع تلك
الكلمة تثب مرة أخرى
فقال :شبيك لبيك عبد بني ايديك ..لك ثالثاً منها
فقلت :حببك حببك حببك..
عندها وألول مرة علمت أن خدّها وطنٌ لشقائق النعمان
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النهاية
واآلن ..حلظة اإلعالن عن الفائز يف جائزة ( )..لإلبداع..
صمت يولد واجلمهوج متّقد متأهب..
يتخذون الوضعية ذاهتا..
الكفوف ملتصقة ببعضها تعامد تضاجيس الوجوه..
تطفأ األنواج..
ويبقى مصباح واحد يشع ضوءه على ذلاك األنياق علاى
املسرح..
مث يتالعب بأعصاب املوجودين بقوله..
 الفائز هو..ثالث ثوانٍ قبل النتيجة..
فيها تعتقلك الاذكريات وتصاطاد آالم ماضايك امللا ء
باحلواجز..
أنت الفريسة والدنيا وحش ميتلك من األجواح ما متتلاك مان
األيام..
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فيها تستطيع أن تكتب قصيدة أو سرية لذاتك..
فيها يطول الزمن ..وتصرّح لنفسك ..كيف هلؤالء احلمقى أن
يظنوا بأن الزمن ال يعود إىل الوجاء وهاا هاو اآلن يتعطال عان
املسري!..
فيها يغبش املكان أمامك..
وتتخيل..
الطفل املنكسر الكئيب يف داخلك..
األب احلابس لدموعه إثر خذالنك له..
األم الكامتة لوجومها..
أنت يف املاض ..
تقرع شرايينك صدج بكامل قبضتها..
تضيّق اخلنا ..
وتعيد أعواماً للوجاء..
ختر قائمة خمتلجة فيك..
احللم جقم  ..3مل يتحقق
احللم جقم  ..0مل يتحقق
احللم جقم  ..1مل يتحقق
احللم جقم  ..30آآه لو حتقق ..كم كان مجيالً! ساأندم أشاد
الندم يف حال خساجيت الليلة على ضياع ذلك احللم..
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تراين غبياً عندما جضخت للواقع الغريب وختليت عن حلم يف
حماولة سعي للحصول على هذا احللم اجلديد الذي أعيش يف أكنافه
الظليلة..؟
أم أن احللم جقم  31سيختم على جاواز سافري يف طرياق
األحالم موافقاً بعد خيبات املرات السابقة؟
تراه خيذلين؟ هل سيمنعين من املواصلة؟
سأنتظر اإلجابة..
تنته الثواين..
ومن بني أمساء العامل ..خيتاج األنيق حروفاً تعرفها جيداً
يهتف بامسك أنت..
هتطل الدموع مطرًا..
الكل يصرخ..
احللم يتحقق ..أنت االستثناء اآلن ..املعجزة..
موسيقى ثوجيّة..
تنهض من املقعد إىل املنصة مرتقياً..
لتستلم جائزة احللم..
الطفل يف داخلك يكرب..
األب يطلق العنان لدموعه..
واألم تنفجر بزغرودة العاطفة املختبئة..
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كل الروعة املزخرفة حولك مل تكن لتكون لو ما كنت متمنيااً
ليكون كان..
ذلك احللم جقم 30
أفعال ناقصة ال ضري هبا تكتمل اآلن..
وحما السنوات العجاف ينمو بدجاً يف مجاله..
وتكبّر املآذن معلنة عيد احللم..
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وعد

()3

 مل تكثر احلديث عن املوت؟ ألنه قريب منّ  ..هو هنا ..بيننا ينتظر انتهاء حمادثتنا إذن سنتحدث حىت يتعب هو! أو خلف  ..وسيأتيين غدجاً.. أمل تعدين بأنك لن تتركين؟ فكيف تتخلّى عين له؟!مل أجد إجابة ..متنيت املوت هلا قبل  ..وانتظرت.
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نصف ال يكتمل
ظننت نفس ناقصاً
فبحثت عن نصفٍ ليسترين..
حىت إذا اكتملت أنا للحظة..
َن َقصْتُين!!..
وصرت نصفاً من جديد..
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عالمة تعجب
أنا
نقطة سوداء..
فلتعذجين كل عالمات الترقيم
لن أحتد مع أيٍ منها
وامس سيبقى نقطة..
لست فاصلة منقوطة ولست
عالمة تعجب وال استفهام..
أنا
النهاية..
ومن بعدي بداية سطر جديد..
ال حتكموا عل ّ بالغروج..
ما ذنبا أنا..
إن جكّزمت نظركم على النقطة
ونسيتم بياض الوجقة..
أال تتسع عيونكم لغريي؟
أو أنين أشبعتكم؟
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حداد احلب
جيثما أهن كتابة املبتدأ..
سأتر قلبا يغدو باحثاً عن خرب يكمل مجليت..
 جئتك من هنا بنبأ أليم..(احلرف املتطفل خير من بني السطوج)..
 ال حتاول التقليد ..فلستُ بسليمان ولستَ هدهداً.. خضت حروباً يا سيّدي حىت أقدم إليك ..من صافحة إىلأختها ..من جواية إىل أخرى ..حتايلت على حاجس الوج ..
جشوت حروف العلة ..اجتكبت الكبائر ..ملعون أنا!!
 ماذا دها ؟ ال أفهم شيئاً مما تقول! حسناً ..سأوضح لك..عشت حراً أبياً ..حىت أجربت على أن أكون كذاباً ..أمساوا
يكتبونين بأقالمهم ظلماً..
هو ..ه  ..هم ..هؤالء ..كلهم..
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مث مسعت بأنك تبحث عن اخلرب ..فجئتك متمرداً ألنبهك
ال تكن مثلهم..
 وما حاهلم؟ وعمن تقصد؟ إهنم كاتبو عصرنا ..ال يفقهون احلب سوى أناه كلماةالشيطان..
مل يكتفوا خبدش الصوجة الصافية ..بل حطموها..
الفرا عنواهنم ..والعذاب مصريهم ..والرثاء هنايتهم..
خرجت متسلحاً مبا تبقى من نوج أللقا ..
أججو أكتبين غري ذلك..
 على جسلك ..ماذا عل ّ أن أفعل؟ أجيد أن أعود أنيقاً ذا بدلة سوداء ..مللات جث الثياابوقدمها..
كن صادقاً وال تكذب..
 سأكتب املبتدأ اآلن يا صديق  ..ولكن كما تعلم فقلباسيعود باخلرب بعد قليل فانتظر مع ..
-

أنت فرصيت األخرية..
ال توسوس يل ..فالقلب هو احلكم وأنت حماض إشااجة
عابرة..
يا لقسوتكم يا أبناء آدم..
اهدأ!! وأجبين ..من أنت من بني احلروف؟ اخلع لثامك..
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 أنا حرف (احلاء).. حسناً فلتتخذ موضعك هنا يف كلمة (احلب).. احلب حيتضر ..سيموت سيموت سيموت ..سيقيمون بيتعزاء له..
 احلب ال ميوت..(مل أنبس ببنت شفة!!)
أنظر إىل احلرف فأجده حمدقاً لصوت آت من بعيد..
أعرف هذا الصوت ..هذا أنا ..صداي ..قلبا ..
يسترسل قائالً..
بيت العزاء واهم..
 احلب ماذا إذن؟ (ينتفض احلرف جاحظاً)قلت:
 احلب سيبقى وإن تشتت البشر..يف كل ليلة يشتمونه فيها سيسافر بعيداً عرب شرايني القلب
يصبّ كأساً من إكسري احلياة ..ويشرب..
احلب أبديّ ..ال يضعف ..با فينا وإن متلكتنا مشاعر القلق أو
البعد..
كتبت:
احلب حييا وإن أعلنّا احلداد..
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بيانو بني يدي امرأة
النقرة األوىل خبنصر يدها اليمىن أعادتين طفالً ذا تسعة عشار
جبيعاً وعشرين خريفاً فصيفاً فشتاءً ..مل تعلن السااعة عان قُبلاة
"اللحظة" بني عقربا الساعة بعد ..مل أبلغ العشرين بعد ..لذا ماا
زلت طفالً..
النقرة الثانية ببنصرها أغمضت عيينّ على إثرها ..اكتمال جباعية
فصول العشرين ..كحرباء تلوّن شعري فجأة باألزج  ..ال أساودَ
فأزدان بشبابا وال أبيض فألتحف حبكميت ..وازداد األمر غراباة
عندما نقرت بأوسطها مفتاحاً أزج يف البيانو فرأيت حبراً تعلمون ما
لونه..
نظرت فيه ألجى مت ّو صوجيت ..كنت مجيالً جاداً ..أغاازل
ال لوال أنين مل أج شعري أبداً.
نفس ؟ نعم! مجي ً
النقرة الرابعة كانت مزدوجة بسبابتها وإهبامها ..فأيقظتين مان
كابوس لطيف ..مث جاءت بلوحة مرسوم فيها قوس قازح بثالثاة
ألوان :أزج وأسود وأبيض..
فقالت :كل عامٍ وأنت يل ..مث غمزتين ولسان حاهلا يقاول :ال
تلعب مع امرأة تتذو الفن!
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صالة
قال صوت الليل :ص ّل
بعد الفاحتة تذكرت أنين مل أتوضأ
قالت املالئكة :امض يف صالتك
فمضيت أبلل جسدي
فأنا لست نبياً
على السجادة مثانية وتسعون امساً
قرأهتا ونسيت جكوع
عل ّ أن أعيد صاليت
فقد سهوت
هنا اسم ناق
مل أجده
وبعد أن انتهيت
وقفت أجتب قبّة قميص أمام املرآة
فقلت :يا..
فخر "الرمحن" من جبهيت
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وعد ()0
 عدين بأن تبقى يل وحدي أنا.. أال تثقني مبن زجع احلب فيكِ بذجة؟..وها هو قلبك شجرة زيتون أمحدية..
ال شرقية وال غربية!..
 بلى ولكن أخاف عليك من كيد النساء!.. -مل أخن جبا ليلة وأنا العبد فكيف خيون قلبا معبدوته.
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غياب إجباري
سأجحل بعيداً..
جتّبت أغراض يف حقيبيت..
مث وضعت قلبا وذكريايت..
لن أتر شيئاً
وجهيت ال أعلمها..
األجض ملك هلل كما ه جوح ..
ونبض يدلين..
ثقيلة!!
سأتر أغراض ..
زاد وزهنا..
سأتر قلبا ..
فالتصقت باألجض..
سأجحل وحيداً..
ال ترحل..
خذين معك..
ال..
بلى..
ال ..وحيداً
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الغياب قراجي..
سئمت املزا املتقلب..
هنا ..
لن أفر بني جنة وجهنم..
يف الغياب سأجى احلمام يصافح أسداً
الليل يقبل الشمس
يضمها كطفلة شقراء يالطفها..
مل؟
احلنني..
النصف اآلخر يبتعد
فيبحث عن احلب ليكتمل
يف الغياب تتشابه األضداد..
فيزداد شوقنا ..فنكتمل..
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خامت الزواج
 أتعلم؟ ..خامت الزوا ال أطيقه..أظن أنه ابتداء للعبودية!..
 كيف؟ هذه احللقة الدائرية احمليطة بكل اجلوانب خبنصار األنثاىجتعلها حتت إمرة الرجل يف تصرفاهتا!
 أخطأت..فهذه احللقة ه ابتداء االحتواء ..فالرجل إن مل يكن على قدج
املسؤولية يف أن يشعر أنثاه أنه كل ما متلك من الدنيا فال داعا ألن
خيوض جتربة من الفشل!
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املذيعة والظل
أحفظ املكان عن ظهر قلب فال داع ألشعل الضوء..
العتمة تعجبين..
سأقرأ غيباً "نوج على نوج"
فأجى الالزوجد يلمع بني يديّ
مث أسافر إىل هناوند يف خميّليت
وأعود بقصيدة أو اثنتني..
سأكمل الن فيما بعد فقد حان موعد نشرة األخباج..
ملعان التلفاز يش ّع بعيينّ قوس قزح ال يعجبين..
تقول املذيعة :السالم عليكما
فأجد :أنا وحدي فلمن تطرحني السالم؟
تقول :لكما..
أحبث عن أحد غريي فال أجد إال أنا
وأنا ..إنه ظل يرضع الضياء على احلائط
فيزوم إيلّ :لو كنت خميّراً ملا أتيت إليك!
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تكمل املذيعة :هبّة مجاهرييّة يف العاصمة تؤيد الزعيم فيما قالاه
يف املؤمتر األخري
يقول الظل :إهنم ال يفهمون شيئاً مما قال ،ولكنه أقفال علاى
بصريهتم ففسروا خطأه صواباً..
العامة

تتلعثم املذيعة مث تقول :قبض على فالن بتهمة احلب يف احلديقة

يقول الظل :يريدون قتل احلب أمام العلن فيختبائ الصاغاج
الطائشون خلف جدجان املدينة ..خوفاً من أن تطاهلم ألسنة الناس..

يتفصد العر من جبينها مث تقول :فالن يزوّ ابناه البكار مان
خادمة القصر وهنا أخباج تشري إىل أنه فعل ذلك لستر فضيحة الزنا..
جييب الظل :ليس على احلب من حر أن خيتاج كفّيت ميزانه..
تقف املذيعة بكل تبجح وتقول:
اجملتمع ..اجملتمع ..اجملتمع..
فتقطع الكهرباء يف املنزل ..ينفجر التلفاز ..خيتف ظل ..
وتصيبين شراجة يف يدي ..فتحرقين..
أعتذج منكم لوجود هذه الكلمة امللعونة..
أعلن أن الن انتهى..
وتبقى جحليت معلّقة جيثما أقرأ الكتاب املقدس مرة أخرى
فأنا اآلن أغوص يف حبر جلّ مل ء بالظلمات..
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يبدو أن البشر مصابون بفوبيا الصامت أو باوجم خبياث يف
أفكاجهم فال يستطيعون السكوت على أمر هو يف األصل ال يهمهام
ولكنهم يدخلون تالفيف الباطل بسالسة منتظرين دخول غريهام يف
باطلهم
أشتا لظل  ..أين هو؟ (سألت)
أجابين حطام التلفاز:
قتلوه فاقرأ الفاحتة..
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أنثى
وأغاج من فراشة عسلية
تعبت من مسائها
وأمام كحل مسائك..
استسلمت..
بغروجها املعهود نفضت جنحها..
لتبهر !
ومتايلت برقصة جمنونة..
لتأسر !
لكنك
ببسمة فضية قابلتها..
وبقبلة..
أسكرتِ من أتت
لتسكر !
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حنو الفردوس
كل حلم لدينا يتتبع هنجاً مشاهباً لآلخر..
يسري على صرا احلياة..
فتصيبه الويالت حىت ينته به األمر إىل اجلنة أو يهوي إىل جهنم..
يضع قدمه اليمىن على البداية..
ينظر لألسفل ..فتخر الناج لساهنا وحتركه على شفتها العلياا
من اليمني لليساج ..يسيل لعاهبا ..منتظرة سقو احللم..
يبلع جيقه وينظر إىل الصرا أمامه..
ال يرى النهاية ..فهنا ضبابة سوداء ختفيها..
فال يعلم كم من الزمن سيستمر ..شهراً ..سانة ..سانتني..
عشرة ..الدهر كله!
يرفع باطن قدمه اليسرى قليالً ويقف على أصاابعه مث يتغلاب
على التصاقها وحيركها لألمام حماوالً أن يبق على توازنه..
يبلع جيقه مرة أخرى!! يعلم أنه إذا نظر مرة أخرى فقد يصاب
بإغماءة فيقع!
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تفوح من الناج جائحة دخان خانقة ..حياول التنفس بصاعوبة..
لكنه يستمر مستنداً على العصا الطويلة اليت بني يديه بعد أن ضابط
توازنه..
بعد فترة هادئة ظن فيها احللم أن التحديات قد انتهت..
صعد من الناج لسانا هلب فأمسك أحدمها بأحد طريف العصاا
وأمسك الثاين بالطرف اآلخر ..وإذ هبما يتصاجعان من منهما األقوى
بسحب العصا..
األول امسه "اجملتمع" والثاين امسه "اخلوف"..
بدأ احللم بالترنح هنا وهنا..
كغصن عاجٍ يواجه جحياً شديدة..
"إهنا النهاية" قال لنفسه!
وألنه حلم قوي البأس ..شديد الشكيمة فلن يرضاى بانتاهاء
الرحلة يف وقت مبكر!
مث صرخ!
وجدهتا!!!!!
متتم :يف احلياة نستطيع التغلب على أصعب العقبات بقليل مان
الفطنة!
ب اللسانان لألسفل!
أفلت العصا من يديه فانك ّ
قهقه احللم ومن حقه أن ينفجر ضحكاً بعد هذا املرحلة الوعرة!
ولكن ..اهلدوء جيب أن يعود فوجاً فالنهاية مل تكتب بعد
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واآلن بعد أن ختلى عن سالحه الرئيس يف حربه ضاد الادنيا
إلثبات ذاته ..سيستمر وحيداً..
 ماذا قلت؟ (احللم مستنكراً). وحيداً!! (أجيب). ترا غبياً؟ (يسألين). أنا؟؟ ألست بوحيد!! (أجدّ). أبله أنت! أو ال ترى الروح النابضة من أجل ! إهنا تصافقيل بعد كل خطوة أخطوها وبعد كل دججة أصعدها!..
يبدو أنه ليس وحيداً..
فف مسعانا لتحقيق احللم سيكون من اجلميل أن نضح ألجل
من يؤمنون بنا! وتكفينا جوح واحدة مؤمنة حبلمنا ليتحقق!
يا لسعاديت ..أجى اجلنة من هنا!!
اقتربت!
ويف هذه اللحظة تزلّ قدم احللم فيميل جسده بشكل خميف ..مث
ينجذب بسرعة
للجحيم..
يف سقوطه يبدأ بالتخل من آثامه ..فريم غروجه وهتكمه على
اآلخرين ..ليصري خفيفاً كريشة بيضاء..
يهب نسيم يسمّى "احلظ" فيحمل الريشة مسافة النجاة..
تطأ قدما احللم أجض الفردوس ..فيطر الباب ..لتجيبه الروح:
كنت أعلم أنك تستطيع ..يا مرحباً
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حرب وردية
حاول قلم وصفك بأحد الوجود..
فشبّت معركة على الوج !
اليامسني والنرجس واجلوجي والليلك والتوليب كلها أمام ..
تريد ..
عطر من تلك وقبلة من هذه وجقصات متأل السطوج!
يف هناية املطاف..
قطفت من كل منها بتلة..
ومسّيت الوجدة املتشكلة بامسك..
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مطر!!
متر أغنية يف البال
فيخيّم الليل فجأة
يذهب صفاء عينيك
وتغدوان غيمة جمادية..
مث يف وسط انشغالك بازدواجية املوسيقى والكلمات
يضرب اإليقاع آخر احلواجز
مث ال تسألين عن املطر يف جو ال ميطر..
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كاملة األوصاف
-

صوهتا؟
سيمفونية من القرن الثامن عشر
مجاهلا؟
يوسفية!!
عيناها؟
حجرا أوبسيديان
جقصها؟
غصن لوز يف هواء اخلريف
مشيتها؟
ظبية عمرها شهران
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غفران
أي طريق هو أقصر للموت؟
آه كم أمتىن أن يستقيم اخلط املتذبذب على شاشاات جهااز
ختطيط القلب!
حياة فقدت عذجيتها يف هوّة املآس والطعنات املتكرجة!
حياة!! يا هلذا اللفظ املشني! كيف ه "حياة" وال أستطيع أن
أحيا ليوم واحد!
هذه املعادلة اليت أنا "سني" جمهولة فيها تأىب أن تكاون جقماًا
ذا معىن! فاحتوت على الكثري من اجملاهيال ..لاذا سايبقى احلال
نكرة ..حىت تنفك العقد املربوطة بإحكام حاول تلاك اجملاهيال
كلها!..
معمعة جديدة تضاف يف جملد املصائب على اختالفها ..وعلاى
الرغم من كثرهتا إال أنين أشعر بأن كل مصيبة جديدة ه األصاعب
بني كل ما حدث وسيحدث ..حىت إذا انتهت وأملّت با أخارى
ضحكت ساخراً من املصيبة القدمية وبكيت حانقااً علاى الايت يف
صدجي!
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سؤال يتخبط يفّ ..هل أنا شوكة يف حلق احلياة؟ هل أنا زائاد
عن حاجتها؟ هل أنا س ء هلذه الدججة حىت تعااملين بكال هاذه
القسوة؟ (أسئلة)..
إذن فلم ال تلفظين بعيداً ..فيلتقطين حوت املوت فأجتاح!
 لن ترتاح! من املتكلم؟ ملعونتك! احلياة؟ بلحمها ودمها! أيتها احلقرية! اضبط لسانك يا "ولد" وامسع! أهنا ش ء يقال بعدما أضناين الوجع وأسكن املاراجة يفجويف طوال هذه األيام!؟
 امسع وعِ.. أمري هلل.. أحسنت..خلف كل مصيبة تدامهك هنا سر خف ّ ال تعلمه ..ومع مروج
الزمن قد ينحسر املاء عن الشاطئ فترى السر مكتوباً علاى الرمال
املبتلّ وقد ال تراه أبداً ما حييت..
أما هذه التشابكات املعقدة ما ه إال خيو عنكبوت واهية..
تستطيع اخلرو منها بكل سالسة ..فاحلل خمتبئ حتت "قشة"!
 مل ال تقدمني يل كل ما أجيد على طبق من ذهب؟90

-

-

-

أين عنصر التوشيق يف عيشتك إذن؟ ختيل مع أن كل ماا
تريد يكون لك وقتما وكيفما شئت ..حياة جغيادة ..وال
مصائب هنا وهنا  !..صدّقين سنة واحدة ومتلّ ..ستبحث
عن أي ش ء لتقتل به هذا الضجر املتنكر باجلمال!
...
ال جتلس مكتوف اليدين الهياً بفرقعاة أصاابعك نادبااً
حظك ..اسع جاهداً للبحث عن حل ولاو طاال باك
الزمن ..وهكذا سيتقدم إليك احلل خطوة كلما تقدمت له
خطوة حىت تلتقيا فيحضنك وتسأله أتعرفين؟ فيقول لاك:
اهلل أجسلين إليك لتسعد..
اهلل! أيقفدين وأنا بعيد عنه؟
جبانبك ما دمت تثق به..
أما يف هذه الساعة فإين أمللم ما بدج مين جتاهك وأقدم إليك
"غفراين" يا "حياة"!
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أنا وهي
-

ه ؟
مأسايت اللذيذة وابتسامة عيين الدامعة وفرح غري املكتمل
وغري الناق ..
أه تناقضات احلياة!؟
ه أن أكون حيث أجيد وال أكون حيث أجيد.
أأنت نصف؟
أنا ثلثٌ حبها وثلثٌ أملها وثلثٌ حياهتا.
أأنت ه ؟
حنن "حنن" وأحدنا ال ش ء!
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مالكي
ليلك كيف متضيه؟
سألت جنمة فضولية
مث اختبأت خلف الستاجة
فقلت:
أتذكرها..
مث أعيشها يفّ..
مث أنام يف حضنها..
مث أنام..
ولكنّك منت قبل قليل..
تلك كانت إغراء هلا لتعانق يداها شعري
فأنام مطمئن البال
بأن مالكاً أجضياً حيرسين..
وأنين يف جنّة
طوهلا حيب
وعرضها حبها..
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متتمات
ه وقت حمدد غري معلوم لنا ..صافرة البداية انطلقت منذ زمن
ال نتذكره وعلى حني غفلة سيطلق السيّد احلكم صافرة النهاية ..إما
إىل سؤدد أو هوان!
أحياناً ..تكون الكرة مبلعبك ..النتيجة لصاحلك ..فإن تكاسلت
ستنقلب عليك وإن متاسكت ستبقى يف املقدمة..
يف هذا الوقت ..جيب أن تصاجح نفسك قائالً :مل أنتصر بعد..
أحياناً أخرى ..تركض الهثاً النتزاع فرصة علّها تنجيك مان
شفري اهلزمية..
يف هذا الوقت ..جيب أن تشد من أزج نفسك قائالً :مل أخسار
بعد..
ه الكثري من اجلهد والقليل من احلظ..
أحياناً يضحك لك الوج فترى "اجلوكر" مبتسماً بني يديك..
كأنه عفريت خر من قمقمه يف اللحظة املناسبة ..وعند جم ء دوج
تباغتهم بقهقهة النشوة املكبوتة منتصراً..
أحياناً أخرى ..يعبس الوج يف وجهك ..كأن سنابل القماح
فاجغة من حباهتا الذهبية! أي حظ تعيس يرافقين ..وأي جراد هابّ
على الوج فجعله على غري ما أجيد!!
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ه أحالم كثرية ..وعلى كل منها أن جيتااز املرحلاة تلاو
األخرى..
كمقصلة "كن أو ال تكن"..
كغربال "ال بقاء للصغري بني الكباج"..
ولكن ه أيضاً أحالم متمردة..
فهذا احللم الذي ظن اجلميع أنه قد فاج احلياة إثر انشاطاجه
لنصفني يف مرحلة املقصلة ..حتوّل إىل حلمني خفيفني وديعني..
وأما احللم اجلرثوم ّ احلجم ..فقاد تشابث بأحاد أساال
الفتحات يف الغربال جغم كل احملاوالت العتيدة إلخضاعه!
ه الرببريّة يف وجه املساكني..
ه الطاووس يف وجه احلساسني..
ه امليّادة يف وجه املقعدين..
ه يف الوقت نفسه ..جيح شفيفة يف صيف حزيران أو مسااء
نادفة يف قحط تشرين..
ه ما نريد وما ال نريد
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كأن شيئاً كان
غابت مشس حبيب ًة
وأشرقت عل ّ تنكرين..
غريبة..
وجهها الوضاء غدا
حزيناً..
فظل ..
مل يكن هبذا الشحوب يوماً..
قلبا وإن غفا على قَسَم البعاد..
يصحو كافراً به
ومؤمناً فقط..
بوعده القدمي..
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خارج الصندوق
-

أين املشكلة؟
يف احلل!
أين احلل؟
يف املشكلة!

-

أين أنت؟
فيك!
أين أنا؟
يفّ!

-

أين املوت؟
يف احلياة!
أين احلياة؟
يف املوت!

-

أين اهلدوء؟
يف الضجيج!
أين الضجيج؟
يف اهلدوء!
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ألول مرة يف كتابايت سأحتدث معك ..تعيش اآلن حالة مة
التشويش ..حتاول ربط الكلمات ببعضها ..تتصوّر أمةورا لةتمه
األسئل احلمقاء أو العميق حبسب رأيك..
ها أنا ذا أدخل قلبك ..أجلس وأبدأ بطرح أمثلة للةم مةا
مضم..
ولك هذه األمثل ستتطلب منك جهدا إلدراك املعىن ..ولة
أفسّر شيئا ..اترك لقلك ينطلق بعيدا..
 املشكل واحلل..سؤال يف االختبار املدرسي أو اجلامعي ..يبلغ م الطول األربع
أسطر ..تمكّر يف اإلجاب فإذ هبا "صمر"! أيعقل أن يكون اجلةوا
لكل هذا السؤال "صمرا" فقط!!
أيستحق فعال هذه السبع درجات؟! (املشكل يف احلل)
سؤال آخر ..ببساط يريد منك أن تشرح مجلة "مةا هةو
السؤال"؟! (احلل يف املشكل )
 أنا وأنت..بكلمات قليل  ..حتبها فهي بداخلك ..وحتبينه فهو بةداخلك..
حيبك فأنتِ يف داخله ..حتبك فأنتَ بداخلها ..النةب يف قلةوبك
يدلّك ..
99

 املوت واحلياة..وقتما يثقل كاهلك بأعباء الدنيا ..حتملكك ر جلكك ممكا
عنك ..تفقد اللذة يف رن تفتح عينيك ..ختتبئ يف قوقعتك ..مث تقول
يا ب..
رنت حي يف املوت..
وقتما تضحك بأعلى صوتك مشا كا رصدقاءك رو مشكا ك
صديقاتك يف جلس مسر..
لكن قلبك يكاد ينفطر من الوجع ..ففي مثل هذا اليوم يف العام
املاضي توفّيت رمك..
رنت ميت يف احلياة..
 اهلدوء والضجيج..من بني كل العما ات الشاهق يف وسط املدينك  ..الخك
والضوضاء و ..و ..ستجد مقهىً لطيف الرائحك يبسكط كفّيكه
لعكازات كبا السن ..ليتشا كوا ماضيهم رو لعبك االطرنيك ا..
(هدوء يف الضجيج).
يف ذات املقهى ..عجوز يرثي زوجته ..مخس وسكتون عامكا
مضت على اندماج رصابعه بأصابعها ..والبا ح مكاد ت وبقكي
وحيدا( ..ضجيج يف اهلدوء).
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ال متت قبل أن تكون ندّاً
نقطة الصفر قادمة..
األحالم ستنته
الواقع يطر األبواب
واهلل خيبئ املستقبل خلف ستاجة األيام
عندها حلم جديد
أو علقم الدنيا املرير
لن أنتظر
خطة مفاجئة على عكس التياج
سأباغت اآليت
حبلم مشروع ووجدة
وعند اللحظة املسمومة
سيكون ترياق جاهزاً بوجديت
فإن متّ
فمويت يكون بعزّة
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مع األنبياء
 يف مصر:فحيح أفعى تتلوى ..عيون حتد هبما إيلّ وال تراين!
لكنها تسمع أنفاس املتقطعة بكل وضوح..
أميل مييناً فتميل مع  ..يساجاً مع ..
أقول جاجفاً :أجيد احلكمة..
تقول :ال تستخفّ بعدو  ..فالسحرة عندما وقفوا أمام سيّدي
موسى قالوا (إِنََّا لََنحْ ُن اْلغَالِبُونَ) استخفافاً ..مث قذفين إليهم فانقلبات
الكفة عليهم..
 يف العرا :يتصبب العر من كل أحناء جسم  ..أحاول احتمال احلاراجة
املنبعثة من الناج ..اللون األمحر يتوهج خمترقاً عيين ..الدخان يقابض
على جئيت..
أقول بصوت متقطع :أجيد احلكمة..
تقول :وجاء كل ش ء نقيضه ..اهلادئ خيبئ الغضب ..القاوي
خيبئ نقطة ضعف ..السعيد خيبئ احلزن ..وأنا الناج خبأت الاربد يفّ
لسيدي إبراهيم..
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 يف فلسطني:ألقيت دلواً يف بئر ألجوي عطش  ..وأختيل أن شايئاً نفيسااً
سيعلق ..مل حيدث شيئاً..
فقلت :أجيد احلكمة..
قال :يف حياتك ستظن أن عمر انتهى عند حلظاة معيناة..
تستعد للموت ..تتضرع إىل اهلل ..جتهز نفسك ..تكتب وصايتك..
وبعدها تتفاجأ حببل اهلل قد امتد إليك ليخرجك من قبو األحزان إىل
سهل األفراح..
 يف السعودية:أجى شجرة تبك يف مدينة النبا عليه الصاالة والساالم..
تبك حىت ختضر ..مث جتف دموعها فتصفر ..مث ترتوي مطراً فتبكيه
فتخضر ..مث تصفر..
سألت أحجاج املدينة أن أنقذوها من حاهلا فقاال كابريهم:
دعوها تبك  ..فضمة حممد هلا تعادل الدنيا وما فيها ..أشفق عليها..
ي على اإلطال ..
فقد كان بني يديها يوماً أعظم بشر ّ
قلت :أجيد احلكمة..
قال احلجر :أمامك مشهد مل ء هبا ..يا أنت ..إن حصل يومًا
وفاجقت عزيزاً فابك كثرياً لترتاح ..وامحد جبك ألنك عشت معاه
أياماً..
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 يف األقصى:وجدت األنبياء كلهم ..يصطفون وجاء سيد املرسلني
قالت السماء :حىت لو مل تكن نبياً ..فأنت حامل لرسالة ماا..
جيب أن توصلها..
قلت :ما ه ؟
قالت :احبث فيك!
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تراجيديا الوتر
كأهنا لعنة أصابتين منذ زمن
بأن ال أكتب إال وكآبة ترافقين
وأجافقها
فإذا مل جتدين حبثت عنها
فأجدها
وعندما نكون سوياً تصاحبنا
أنغام كمان تشبهين
وتشبهها
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غريب أنت يف معناك
يف كل مدينة أسراج ال يفهمها أحد من املقيمني فيهاا ألهنام
اعتادوا على أن يشاهدوها هكذا ..فيصري األمر اعتياديااً بالنسابة
إليهم ..فال يشغلهم خفايا األمر
يف كل مدينة أسراج يفهمها الغريب..
حاملٌ حقيبة السفر هبندامه الطبيع هنا وغري الطبيع هنا..
على هذا الشاجع مر ماليني سبقوه ..يف جوف كل منهم سار
على األقل أفضى به للمدينة فاحتفظت به..
ومل حتتفظ به..
يف الغربة تتوحد اختالجات الصدوج كيفما شاءت احلجااجة
حول العابرين..
فتمس األسراج كلها سراً واحداً جيمع الكل..
فالسيدة العجوز ذات املظلة املزجكشة والطفال ذو املعطاف
األزج والرجل ذو البدلة البيضاء بالقمي الوجدي واآلنساة ذات
القبعة السوداء و!..
كلهم حمض حلظات تلق التحية مث ما ترمي ختتف بعد أن أهنت
مهمّتها..
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ونقلت سرّها لدهاليز املدينة فسمعتها تشققات األبنية وأباواب
الدكاكني..
أنا اآلن الغريب املسافر العابر
أنا اللحظة..
أي اعتراف سأطلقه!
أي اسم ستختاجه املدينة يل!
وأي أنا مِن أنا سأكون!
قلت هلا :يا..
قالت :أعلم
قلت :هل..؟
قالت :نعم!
قلت :أنتهى األمر؟
قالت :وداعاً
قلت :ألن نلتق ؟
قالت :ال خترب ذات املدينة بذات السر مرتني فتنساى غربتاك
وتعتنقها!
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بني فتاتني
33:24

الساعة
أحبك..
قد ال أكون األوىل ومن الغباء أن أصرح بأنين الوحيدة..
سجل عند ..
هنيئاً هلنّ ابتساماتك وهنيئاً يل قلبك..
33:29

الساعة
 عينا ساحرتني. قويل "عينا ساحرتان". أجيد أن أملكك ..هذه ياء التملك! أنا ال أملك نفس أصالً ..أنا هلا. أنت لا "ال أحد" ..لن تتمكن فتاة من احلصول علياككلّك.
 ... -أنت أعظم من أن تكون إلحداهنّ!
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33:32

الساعة
هنّ ال حيببنك حقاً
يعجبهن جماز
أنت شاعرهنّ وهذا كل ما يف األمر
سجل عند ..
بعدد غوايات اإلناث حولك ..أحبك
33:33

الساعة
 انظر لتشابه األجقام.. يبدو أن أحداً يفكر فيكِ أنت؟ ...مث تذكرت أن ساعيت متأخرة ثالث دقائق!!!..
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أونالين
أنا ما أزال نائماً..
أتصفح حسابا "الفيسبو " ..أسقط بعض اإلعجابات هناا
وهنا ..
سأكمل هناجي جالساً ..منتظراً جنة "إشعاج" جديد
هنا يف احللم..
تظهر بعض التجاعيد..
يشيب شعري..
ترجتف يداي..
عمري اآلن ستة وستون عاماً..
أكرب بسرعة..
بسرعة أكرب..
أمسعهم يقولون :فليخلّصنا الرب منه
وجوه جديدة حويل
عمري مئتان إال نيّف..
يقولون :حتفة بشرية..
يتجمهر اجلميع حمدّقني يب
أنا مركز حلقتهم..
طفل يقترب ..ميدّ يده باحثاً عن "زج" تشغيل
001

فتزجره أمه :ستحل عليك اللعنة!
يرنّ هاتف "اآليفون"
أالحظ أن التاجيخ1221-32-11 :
املتصل :أنا
أجتدي صوجيت القدمية..
"اجلاكيت" األزج ..
أتناول قرص زعتر أخضر..
فأقول "سلمت يدا يا أم ".
فتقول "اهلل يرضى عليك ..بس ما تنام مارة ثانياة وتضال
أونالين".
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-
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�أحــمــد جـــــابــــر

كأن شيئ ًا
كان
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ما مهنتك؟
أتاجر باألمل.
صفقة خاسرة ..هه.
ال هي رابحة.
خاسرة.
رابحة.
س�أرمي قطع�ة نق�ود فإذا س�قطت عل�ى هذا
الوجه فهي رابحة.
وإذا س�قطت عل�ى ه�ذا الوج�ه فه�ي رابح�ة
أيض ًا.
أتسخر مني؟ ومتى تخسر؟
إذا وقف�ت عل�ى حدّ ه�ا ستخس�ر ..تخس�ر..
تخسر.
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