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ِزرا َع ٌة يف ال َو ْقت
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زِيا َرة
لَ ْو أنَّني ــ َم ْسكونًا بٱل َوهْمِ أتَ ْي ُت،
السا ِم َرة.
ل ُك ْنتُم ،ت َ ْرفَعو َن ْ
ٱألصواتَ بٱللُّ َغ ِة ّ
جيب لِتَ ْرحا ِبكُم ٱل ُم َن َّمق
َوها إنَّني ْأستَ ُ
ر ِ
اخ ًيا ُحما َم َس ْيري
كَـ ْيما أُ ْو ِد َع ذُهولي في ٱلقُلوب.
فَلَ ُربَّما
لَ ْو أنَّني ْأس َر ْع ُت َخطْو َِي نَ ْح َوكُم
لَتَ َعثَّ ْرتُ بِحا ِج ّياتِ ُك ُم ال َمخْبو َء ِة في الذّاكِ َرة،
ْت ِقدا َح ُك ُم ٱل َعلِيَّة.
أ ْو شَ َرخ ُ
ث ُ َّم إنِّي غا َد ْرتُ
تا ِركًا ٱل َو ْه َم يَ ْرعى
في ثنايا َج ْم ِعكُم.
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آشوري
ُحل ٌْم
ّ
ٱص ِطيادي،
ما ِهرو َن في ْ
ال ُم ْعتَلو َن ظُهو َر ٱل َخ ْيلِ في ٱل ُبكور،
يَ ْحلو لَ ُه ُم ٱأل ْخ ُذ ب ِ
ِناصيَـتي دو َن ٱنْ ِتهاء.
في ٱل َم ْه ِد ،دائِ ًما،
يأتي ٱآلشوريّو َن هازِئي َن ِم ْن نَ ْو َمتي،
وأنا ها ِزئٌ ِم ْن بَ ّواباتِهِم
و ِم ْن َمواكِـ ِبهِم ٱل َجهي َم ِة ،دائِ ًما.
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ِزرا َع ٌة في ال َو ْقت
ال َّنها ُر الذّاب ُِل في ٱل َمراعي
هات إلى ٱل َم ِ
يَأْ ُخ ُذ ٱألُ َّم ِ
صاط ِب ٱل َح َج ِريَّة
كوب على ٱل َمشْ َهد.
وأشْ يا َء ٱل َمدى ٱل َم ْس ِ
ما ُء ال َّنها ِر ٱنْقضى
وال ِّن ْس َو ُة على الضَّ ْو ِء ٱلْتَ َف ْف َن،
ِمثْلَ ُه َّن ٱل َفراشاتُ ٱل َوليدة.
َدو ُِّي ٱألُ َّم ِ
هات يَ ْعلو،
وأُخْتي ٱل َوحي َد ُة بَ ْي َن ُه َّن
ت ُ ْرخي َه ْيئَتَها،
في ِح ْجرِها يَغْفو ال َّنهار.
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أيَّ ُة بَ ْه َجة؟
في ِظ ِّل ٱألشيا ِء أن َْصر ُِف عنِ ال َّنها ِر ٱلبهي ِج
ْأستَ ْم ِرئُ ٱأل ْوقاتَ وما بَ ْع َدها،
في بَ ْر ِد ٱل َعتَ َم ِة أشْ َه ُد ٱنْ ِغما َر الضَّ ْو ِء في ُس ُح ِب ال ِّنهايَة،
فيق على نَشْ َو ِة ٱل َف َرح.
في ِحمى ٱألشْ جا ِر ْأستَ ُ
 ...في بَ ْه َج ِة ٱألشْ ياء
أي ِظال ٍل وا ِرفَ ٍة ت َْستَ ِب ُّد بأيّامي؟
ُّ
أيَّ ُة َسطْ َو ٍة لألشْ جا ِر ت َ ْملِكُـني هذه اللَّ ْحظَة؟
 ...أيَّ ُة بَ ْه َجة؟
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ا ْف ِتراق
ُص ْح َب َة كافكا أُغا ِد ُركُم،
ِٱألسوار.
بأسمائِ ُك ْم وب ْ
ُم َب ْرقَشً ا ْ
الصي َن ت َ ُع ُّج بٱلعالِمي َن،
في َم ْه ِد َي ٱللَّدو ِد َرأيْ ُت ّ
اس كُـثْر.
َم َخ ْرتُ ُع َ
باب ٱل ُحلْمِ ال َّرجيمِ وال ّن ُ
هكذا َرأيْ ُت:
إلى َغيْ ِركُ ْم سأ ْحتَمي،
ِ
ناش ًرا ٱل ُع ْزلَ َة في الطَّريق.
ربيع ١٩٩١
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َو ْقفَة؟
أَنَ ْذ َه ُب في غُبا ِر الطَّلْعِ
أ ْم أنَّنا نَتَلَق َُّف ٱألشْ جا َر بِال َّنظَ ِر الذَّريع؟
ْعام ال َّنظَر.
هو ذا َربي ٌع آ َخ ُر إلن ِ
هي ذي شَ تْ َو ٌة أُخْرى
َ
تَ ْن َدر ُِس على َع َجل.
أَنَ ْذ َه ُب في غُبا ِر الطَّلْعِ؟
الس َّر ِة في شَ ْم ٍس ِ
ناحلَ ٍة وبَ ْحر؟
أ ْم أ َّن قا َم ًة تَ ْن َغ ِم ُر إلى ُّ
مارس 1992
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1992
الس َن ُة ٱلَّتي َو َّد َعتْنا بال َّرذا ِذ
َّ
و ِب َز ْه ٍو أق َّل،
َر َميْنا في شَ ْهرِها ٱأل َّو ِل ُسدانا على ٱل َعتَ ِ
بات
السدى،
ث ُ َّم َرأيْنا أنَّنا نَ ُع ُّب ِم َن ُّ
في شَ ّوا ٍل ما كا َن لنا أ ْن نَظْ َع َن
وال أ ْن ن َ
َذوق ُع َس ْيلَ َة ُص َويْ ِحباتِنا
في َر َج ٍب كان َِت ال ِّذكْرى ت َ ْنتَ ِف ُخ
كحا ِملٍ نَأْتي لها بالثِّما ِر والتَّوابِلِ
جيب ٱل َمذاقِ
و َع ِ
في أيْ َ
لول أ ْر َه َقتْنا ال ُّرطوبَ ُة وٱل َحني ُن
وفي أيّا َر كان َِت ٱل َحبيباتُ يَتَنا َزلْ َن َع ْن ُع ِ
روش ِه ّن
وكا َن ٱل َقل ُْب يَتَ َخف َُّف ِم ْن َو ْط ِء ٱل ُحمولَ ِة
في ٱل ِق ْع َد ِة زا َرتْنا ِ
ٱلح ْك َم ُة
ما َه ِر ْمنا،
ل ِك َّنها ٱزْدان َِت ِ
ٱلح ْك َم ُة بِنا
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في ديسمب َر أ ْد َركْـنا أنَّنا ما ظَلَ ْمنا أ َح ًدا
وبالصدى
الس َن َة بال َّرنينِ
َّ
كا َن أ ْن َو َّد ْعنا َّ
وكا َن أ ْن أُ ْه ِطل َْت بال َّرذا ِذ ال ّنا ِعم،
وبٱألسى
َليل ّإل َعلَيْنا
ما ت ََّأسيْنا ق ً
وما أ ْم َسكْـنا بال َّنواج ِِذ ّإل على أنْف ُِسنا.
مطلع 1993
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أ ْر ٌض تَ ْن َعم ب ُعشْ ٍب عال
17
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يَ َقظَة
اس ٱلَّذي َن يَأْتو َن في الضُّ حى
أُولَ ِئ َك ال ّن ُ
واح في ٱأل ْر ِوقَة،
يَ ْنفُثو َن ٱأل ْر َ
ويَبْقى صدى َمجي ِئهِم يُ َد ّوي.
ُم َد ِّويًا يَ ْبقى َصدا ُه ُم ٱلمائِـج.
ث ُ َّم إ َّن طُوفانًا كَبي ًرا يَ ْبتَ ِدئُ
ك َْي نُ ْه َر َع ِم ْن ُس ِ
بات ٱل ُغ ْرفَ ِة إلى شَ ْم ِس ٱل ُعلِّيَّ ِة
نَـتَ َرن َُّح ،نرى شُ عا َع الضَّ و ِء غا ِفيًا
َليل قَليال،
نُ ْب ِص ُر وجو َه ُص َويْ ِحباتِنا ت ُ ْو ِه ُن ق ً
اسِ ،ب َم ْكرٍ ،يَ ْذ َهبونَ،
ث ُ َّم إ َّن أُولَ ِئ َك ال ّن َ
تاركي َن ٱليَ َقظَ َة تَلْهو بِألْبابِنا ...كَيْ َف ت َشاء.
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شا ِع ٌر في ك ُِّل َيدّ
في ٱألُ ْم ِس ِ
يات
أنْسى يَ َد َّي َم ْمدو َدت َ ْينِ إلى ِق ْنديلِ غا ٍز خا ِفقٍ ،
دونَ ُهما أ ْذ َه ُب إلى َحيْثُ ٱألخْيلَة.
لِ َم ّر ٍ
باب ٱألخْيلَة.
ات َذ َوتْ في الضَّ ِ
َم َّر ًة َوحي َدةً،
وس ْعدي
بالسيّ ِ
اب َ
ٱلتَ َقيْ ُت َّ
ما ظَ َن ْنتُ ُهما ٱكْتَ َرثا كَـثي ًرا.
َه ُّم ُهما لُفافاتُ ت َ ْبغٍ ياب َِس ٌة
يَ ْنفُثانِ رو َح ْيهِما ،يُطَ ِّيرانِ ٱأل ْد ِخ َن َة في ٱألعالي
يُ َق ْه ِقهانِ ،
الساكِ َنة.
ْ
أصدا ُغ ُهما ٱل َحلي َق ُة تَلْ َم ُع في ٱل ِميا ِه ّ
إلى ٱل َخل ِْف ِم ْن ُهما أ ْر ٌض ت َ ْن َع ُم ب َِس َع ِ
فات نَ ْخلٍ عالِ َية.
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هوب ال َّنهار
ُس ُ
ٱلخالي
ِع ْن َدما َع َب ْرتُ ال ُّربْ َع
َ
ٱألص ُ
داف وٱل َمحاراتُ ت ُ ْدمي أصابِعي،
كان َِت ْ
كُـ ْن ُت حا ِفيًا وطَري ًدا.
وعلى شُ طْآنِ ٱل ُبحو ِر ٱلبائِ َد ِة و ُج ْر ِف ٱلطَّلْ َع ِة
َس ِم ْع ُت َدو َِّي ِ
عاص َف ِة ال َّر ْملِ
وال ّري ِح ٱلَّتي ت َ ْعوي حي َن ٱل َوقي َع ِة،
َو َه ْج َس أُ ٍ
ناس َعبَروا قَبْلي.
ما كان َِت ال ّنيرانُ،
بَ ْل ُسهوبًا ِ
ناض َر ًة
ُر ّوا ُدها ر ٌ
ِجال ٱخْشَ ْوشَ َن ْت َمآ ِربُ ُهم،
يُ َه ِّربو َن َسبايا ُهم إلى طُ َمأْني َن ٍة حا ِف َية.
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ديح في َه ْي َئ ِة ال ّتأْبين
َم ٌ
َه ْل َع َرفوا ما يُريدو َن
دو َن أ ْن يَ ْدروا أنَّ ُهم َع َرفوا؟
ڤَ ْن َس ْن َت ڤان غوغ
فرانز كافكا
ڤالديمير ماياكوفسكي
أيُّ ُهم أكْـثَ ُر ُجبْ ًنا؟
أيُّ ُهم أكْـثَ ُر شَ جا َعةً؟
أيَّ ُهم،
سأُقاب ُِل،
في ٱل َع ِش َّية؟
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الكراسي التي
يَتَ َه َّيأُ لي
إلي
أ َّن نا ِف َذ ًة تَ ْنتَ ِظ ُرني ،ت ُِضي ُء َحني ًنا َّ
ُروب ــ كُ ْر ِسيًّا َعتيقًا
وأنّي ْأس َح ُب ــ لَ ْحظَ َة ٱلغ ِ
جيب لِ َسطْ َوتِ ِه
ْأستَ ُ
الص ْمت.
أُ ْرخي َعلَ ْي ِه َرأْ ِس َي ٱل ُمتَهالِ َك ،أُسا ِر ُر ُه َّ
ال َكر ِاس ُّي ٱلَّتي أ َخ َذت ْنا في ُحلْمِ ال َّنها ِر
تَبْتَ ُّز ِم ّنا ال َّنظَرات.
نَظَ ْرناها،
فآل َْت َعلَ ْينا أ ْحال ُمنا...
و ِم َن ال َّنوا ِف ِذ أطْلَقْناها لِلْهواء.
ُم ْنتَ َص َف 1991
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لَ ْي ُل الكالم
أكا َن پول ڤاليري
ٱلَّذي رآني،
الساكِ َنةََ ،
قال إنّي
والظَّهي َر َة ّ
الشَّ ْر ُخ ٱلهائِ ُل فيها؟
ما نَ َزل َْت ب َِي ٱل َموا ِق ُف ّإل لِما ًما
وال َّنشْ َوةُ،
ما كان َْت ّإل ٱن ِْشرا َخ ٱل َمعاني
عاني إكْسي َر الظَّهي َر ِة
َس َق ْي ُت ٱل َم َ
ما ْٱستَفاق َْت إلّ على لَ ْيلِ
ٱلكالم
ِ
أَشَ ُّد ظَهيراتي ِضيا ًء
أَ ْسطَ ُع ِم ْنها ضَ ْو ُء ٱللَّيالي.
يوليو 1992
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ُمرا َودات
25
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حار ًِسا لل َحنين
كُـ ْن ُت عا ِرفًا،
وٱإلث ْنانِ ِم ّنا َو ْج ًها لِ َو ْج ٍه
نُداري ٱل َوق َْت ِبأُن ِْس ٱل َّنديمِ ،
أنّي سأفْتَ ِق ُد ِك
ل ْحظَ َة ت َ ْع ُبري َن ٱلباب.
عا ِرفًا
أنّي سأُغا ِد ُر في ُع ْمقِ ٱللَّيالي
ُملْقيًا ال َّنظْ َر َة (ٱألخيرةَ) ٱألَل َْف
على بَ ْي ِت ِك
زا ِج ًرا هذا ٱلخا ِف َق :أ ْن كفى!
ُمو ِق ًنا
أنّي َسأ ْجلِ ُس في ٱل ُم ْنتَأَى
ِ
أح ُّن دو َن ٱنْ ِقطاع
َح ْسب َِي ٱل َوق ُْت ٱلَّذي ألِفْنا ُه حار ًِسا لل َحنين.
يناير 1992
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َح َذري أنْ أ ْحل َُم
البا ِر َح َة َه َج ْع ُت إلى َص ْد ِر ٱلوِسا َد ِة
ُمتَ َعطِّفًا على ٱل َحيا ِة ذاتِها
ُم ْن َغر ًِسا في ُصل ِْب فَرائِضي
َمخافَ َة أ َّن تَ َقلُّبي على َج ْم ِر ٱل َحنينِ
يُ َخل ِْخ ُل ٱنْ ِتظا َم ٱلق َْس َو ِة كُلِّها
وسلْطا َن الظُّلْمِ كُلِّه.
ُ
لَ ْو أن َِّك في ظَ َمأِ ٱلبا ِر َح ِة

شَ ِرق ِْت بٱلما ِء ٱلَّذي يُجا ِو ُرك
وفي ٱل َحشْ َر َج ِة،
ظَ َه ْر ِت ــ كما ٱآلخَري َن ــ في الذّاكِ َرة
ناي ُم َقيَّ َدتانِ إلى شَ ِّق ال ّنا ِفذَة
لَـكُـ ْن ِت ت َ َريْ َنني و َعيْ َ
ُم ْح ِدقًا في َج ْو َه ِر الضَّ ْو ِء ٱل ُم ْنك َِسر.

كا َن َحذَري أ ْن أ ْحلُ َم
فال تَتَّ ِس ُع أماكِ ُن ٱل َحيا ِة لل ِّرضا
أو أ َّن ِع ْق َد ٱل َع ِ
داوات يَ ْن َفرِط.
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البا ِر َح َة أيْضً ا
َم َّر َر َذلِ َك الشَّ ُّق زَفي َر ٱللَّيْل
وأصواتَ ٱلعابِري َن:
ْ
ْتاح لل ُبكور.
ال ُم َدلِّ ِج ِم ْن ُهم وٱلَّذي ٱل َ
واح ًدا ِ
وكٱل َع َس ِسَ ،ع َرف ُْت َوقْ َع خُطا ُه ُم ِ
واح ًدا
نام
ل ِك ّني ما َع َرف ُْت أُكُـ ْن ُت في أَ َرقٍ أ ْم في َم ٍ
الص ْب ُح
حي َن ٱنْتَ َه َك َمال ِذ َي ُّ
َو َو َج ُع ال ّرو ِح على أَشُ ِّده.
كا َن َو َجلي أ ْن ال يَف ِْصلَنا ساتِ ٌر أ ْو تُراب،
أ ْو أنّي أر ِ
اك ت َْستَقيمي َن على ِسراطي
فأي كَ َم ٍد سأَ ْز َدهي ِب ِه
ُّ
لو آ َن لِهذا
أ ْن يَ ْنتهي؟
يناير 1993
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ك َْي نَـكْـ َت ِف َي اللَّ ْيلَ َة بِنا
ِ
«س ْح ٌر ك َْي نَ ْنسى
َّفاصيل ٱلحا َّد َة للشمس»
الت َ

خالد البدور

ِس ْح ٌر،
كي نَـكْـتَ ِف َي ٱللَّيْلَ َة بِنا.
نَلْ َحظُ ُه َع َبقًا يَ ْنشَ أُ وٱ ْم ِتدا َد را َح ِة يَ ٍد ألُخْرى،
 ...ضَ ْو ًءا في ُع ْمقِ ٱلغ ََسقِ لِ َع ْي َن ْينِ ُهما َع ْينا ٱآل َخ ِر فينا.

إغْماضَ ةٌ،
ك َْي ن َْستَدي َر بَ ْحثًا َعنِ ٱل َمشْ َه ِد ٱلَّذي نَ ْح ُن هو،
ويَكو َن ه َو نَ ْح ُن ِ
ناظري َن ِم َن ٱل ُعلِّ َّي ِة إلى َس ْف ِح ٱل َم ْملَكَة.
الس َنواتُ ٱل َعشْ ُر ٱلَّتي بَيْ َننا،
ك َْي تَ ْنتَه َِي َّ
السا ِب َعة.
السا َع ِة ّ
في ِظال ِل نافو َر ِة ّ
ك َْي يَ ْذ َه َب ما ٌء َصمي ٌم إلى ٱل َم َص ِّب
َوت َ ْه ُر َب ألْوا ُن نَ ْرج َِس ٍة إلى ٱلْ ُب ْؤبُؤ.
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َم ْق ُربَةٌ،
جيج ٱل َج َس ِد ٱل ُم ْستَ ِظ ِّل ِب َغيْ ِر ِه
ك َْي نَ ْرت َِش َف ضَ َ
َونَ ْم ُر َق في الطَّ َيرانِ َعصافي َر ت َـتَ َذكَّ ُر كيميا َءها.
داب ٱآل َخ ِر فينا
نَ ْرفَ ُع أيا ِد َي را ِعشَ ًة إلى أ ْه ِ
إلى َو َج ٍ
نات ت َـتَ َم َّو ُج حي َن ٱل َه ْج ِس
ك ََص ْف َح ِة نَ ْه ٍر تَ ْهتَ ُّز إث ْ َر َر ْميَ ِة َح َجر.
 ...نَ ْفتَ ُح ٱلْ َقل َْب َع ْن طَ ّي ِ
ات الشَّ فَقِ ٱل ُمتَ َربِّع.
ثَرا ٌء،
ك َْي نَ ْفتَ ِق َر إلَيْه،
هو ثَرا ُء ٱللَّ ْحظَ ِة ٱلَّتي تَ ْن َسر ُِب ِم ْن بَ ْينِ أصا ِب َع تَـتَشابَك.
ِفتْ َن ٌة هي ال ِف ْك َر ُة أنَّنا
نَـكْـتَفي ٱللَّيلَةَ،
بِنا ...إلَ ْينا.
فبراير 1993
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ف ال َمعيشَ ة
َخ َز ُ
باح ،لِتَ ْفتَحي ٱل ُب ْؤبُ َؤ
َص ٌ
أر ِ
اك في ٱل َغ َب ِش ت َ ْم َسحي َن ٱل َخ َز َف
ٱلَّذي يَ ْعتَر ُِش في ف ُْس َح ِة ٱلبَيْ ِت
بٱل ِّر ْم ِش ،وبٱألنا ِمل،
ت ُ َه ِّيئي َن طي َن ٱل َمعيشَ ِة لِما ال يُ ْحكى أ ْو يُقال.
هكذا :بَيْني وبَيْ َن ِك
ما يَ ْعتَر ُِش في ف ُْس َح ِة ال َّنظَر
ما ال يُلْ َم ُس ،أو يُ ْستَشَ ّف
ال ِر ْمشً ا يَر ُِّف ،وال أنَّنا نَ ْدنو قَ ْي َد ٱألُنْ ُملَة.
ِ
الص ِ
َضاريس ِه ِع ْب ُء ال َّنوايا
باحات في ت
َخ َز ُف َّ
ماثِ ٍ
الت للَّذي نَ ْجتَرِح.
في َخ ْف َق ِة ٱللَّونِ
ما تَبَقّى ٱلنْ ِقضا ِء ال َّنهارِ ،ولل َّنظَر.
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َو ْر ٌد ثَ ِمل
باقَ ُة ٱل َور ِد ٱلَّتي جا َو َرتْنا
ما تَ َملَّ ْيناها،
ت َ َملَّتْنا:
نَ ْذ َه ُب في ٱل ُع ْمقِ
غارقي َن في ِميا ِه ٱل َحنين.
الباقَ ُة ٱلَّتي أَ ْولَيْناها ظُهو َرنا
أ ْو ق ُْل ت َـ َن َّحيْناها جانِبًا،
َه ْد َه َدت ْها لَ ْم َس ُة ِر ْمشَ ْي ِك
على حينِ ِغ َّرة
وأس َك َرهاَ ،مدي ُح ِك ٱل َعجِل.
ْ
ال َو ْرداتُ ٱلَّتي شَ ِه َدت ْنا في ٱل َه ْم ِس
تها َم َس ْت هي أيْضً ا
َو ِص ْرنا ن َْس َم ُع ،إلى حينٍ ،
ُهتافَها ،وضَ ْحكاتِها ،تُ َد ّوي،
33

ال َو ْرداتُ ٱلَّتي شا َركَتْنا ٱللَّ ْي َل
سابَ َقتْنا في التَّ َدلُّلِ أيْضً ا،
بَ ْل إ َّن َع َبثَها ما فَتَ َر ،أبَ ًدا
وال َح َّد ِم ْن َص ْب َوتِها ،ذُهولُنا ٱل َخجِل.
ال ٱآلنِيَ ُة غَضَّ ِت الطَّ ْر َف
السرائِر.
وال ٱل َهوا ُء كَـتَـ َم ما ٱنْذا َع ِم َن َّ
با ِق ُة ٱل َو ْر ِد ٱلَّتي ما نَظَ ْر ِت إلَ ْيها
ّإل لَ ْم ًحا ،كَـفَى بِها،
لِتَ ْم َن َح ٱللَّيْ َل،
ك َُّل ٱل َبها ِء ،وك َُّل ٱل َحنين.
صيف 1994
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َع ْو َد ٌة إلى ٱل َمنابع
35
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األُ َّمهات
اللَّ ْي ُل يأَ ُخ ُذ ُه َّن ُص ْح َبتَنا.
كُ ّنا نَتَ َربَّ ُص ِم ْن فَتْ َق ِة ٱل َم ْه ِد
كَـيْما نُطْب َِق على ضُ رو ِع ِه ّن.
كُ ّنا نَ ْحتَر ُِب بِال َّنوايا وبِٱلْ ُبكا ِء،
ون َْستَ ْنجي بِٱلْ ِميا ِه ٱلَّتي تَـتَ َف َّر ُق بَ ْي َن ٱألصابِع.
ما عا َد ِت ٱأل ْو ُ
صاف تَأْوينا ِم ْن َحنينٍ كَ َهذا
وال،
ِم ْن ُوجو ِه ِه َّن ٱلَّتي ت َغي ُم في لَ ْيلِ ٱل ِغياب.
سبتمبر 1992
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ال َجدّ ات
السادة،
إلى فيدل ّ
ِ
األ ِخ الغائب

ما ُع ْدنا نَـتَطَلَّ ُع في إطا ِر ُصو َرتِ َك ِب ُح ْزنٍ شَ بي ٍه
وما عا َد ِت ٱل َجدّاتُ يَتَأَفَّ ْف َن
كُلَّما قُلْنا ...كَـيْ َف الحال؟
َريف  1985يُ َفك ُِّك ُعروقَ ُه َّن على َم َهلٍ شَ ديد.
كا َن خ ُ
ما كُ ّنا لِ ُن ْدر َِك
حي َن َغ َم ْرنا ٱلوجو َه
في َمناديلِ ِه َّن ٱلخا ِف َق ِة
ِب َبخو ِر ٱلفَواتِـ ِح
والتَّ َر ُّحمِ
وٱل َعزا ِء في أ ْرحا ِمنا الذّا ِهبي َن،
أ َّن ٱل ِبلَّ ْو َر ٱلَّذي يُجا ِو ُر قُلوبَ ُه َّن
يَ ْع ِص ُر ُه َع ْص ًرا شَ فوقًا ما ُء ٱأل لَم.
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وما كُ ّنا لِ ُن ْدر َِك
َحيْثُما كُ ّنا نَتَ َه ْن َد ُم أما َم ِم ْرآ ِة ُغ َر ِفنا
َليل قَليال،
أ َّن ال َّر ْح َم َة ت َ ْن ُف ُذ إلى أ ْجسا ِد ِه َّن ق ً
بالسعا ِل
أ ْو أنَّ ُه َّن ِع ْن َدما يَ ْنشَ ِر ُخ َّ
الص ْد ُر ُّ
داج ب َِس ْو َر ٍة أُخرى
وت َ ْحتَ ِق ُن ٱأل ْو ُ
الس ِ
كُ َّن يَ ْنظُ ْر َن إلى ال ُّر ِ
اخ َن ِة لبُ ُن َّوتِ ِه َّن ٱل ُمتَأَنِّقي َن
ؤوس ّ
وعلى ٱل ُعيونِ ِغشا َو ُة ٱل َخ َدر.
ما ِ
كانت ٱل ُحقُناتُ
وال ٱل ُعبُواتُ ٱلَّتي على شَ َف ِة ال ّنا ِف َذ ِة
صام لَ َديْ ِه َّن
لِتَ ْم َن َعنا َعنِ ٱإل ْخ ِت ِ
ُمتَ َك ِّومي َن في إطا ِر شُ ّب ٍ
اك،
أو على َدكَّ ٍة طا ِرفَة،
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أ ْو أ ْن نَهي َم ِب َحضْ َرتِ ِه َّن
في ُح ْزنِ ال َّنظَ ِر إلى إطا ِر ُصو َرتِ َك الطُّفولِيَّ ِة
َليل.
ٱل َم ْهزو َز ِة ق ً
كا َن ٱل ُح ْز ُن ٱل َم ْرضا َة ٱألثي َر َة لِضَ ميرِنا
ٱالس ِت ِ
يقاظ ٱل ُمبْ ِك ِر
ٱلَّذي ت ُ َذ ِّوبُ ُه ال َج ْدوى ْ
ونَ ْوباتُ ٱل َملَل.
ما عا َد ِت ٱلجدّاتُ يَتَأَفَّ ْف َن
وما ُع ْدنا نَـتَطَلَّ ُع في إطا ِر صو َرتِ َك ِب ُح ْزنٍ شَ بي ٍه
بَ ْع َدما َوضَ َع ِت ٱلجدّاتُ
على ُوجو ِه ِه َّن ٱل ُم ْز َرقَّ ِة
والشِّ فا ِه الَّتي يَبَّ َسها ٱلبَ ْر ُد
كَ ّم ِ
امات ٱألُكسيجين ٱألخي َر َة
َو َرك َْس َن ...في َر ْح َم ِة ٱل َخ َدر.
نوڤمبر ١٩٩٢
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األسالف
ْ
ما عا َد يَ ْح ِملُنا هذا
كُ ّنا في لَ َح ِ
ظات ال َهجي ِر نَ ْركُ ُن إلى ال ِّذكْرى ِآسفي َن َعلَ ْينا
لباب ِ
وبآخ ِر غائِ ٍب في ٱل ُم ْن َعطَف.
نَهي ُم ِبأَ َّو ِل طارِقٍ لِ ِ
الشَّ ْم ُس َو ْح َدها
كان َْت تَجِي ُء دونَما ٱنْ ِتها ٍء
تُ َح ِّرضُ نا على ٱل َهذَيانِ وٱل َع ْد ِو نَ ْح َو ٱل َم ِ
داخلِ
ٱألس ُ
الف
حي َن يُ ْق ِف ُل ْ
ٱإلدام وٱل َفأْ ِل ٱل َح َسن.
ُص ْحبَ َة ِ
ٱلباب
قد يَكو ُن ٱلخَضّ ا ُر على ِ
ٱلصطيا ِد َج َز َر ٍة أو نِ ْص ِف لَيْمونَ ٍة
حي َنما نَ ْخ ُر ُج ْ
أو فاكِ َه ٍة سا ِغبَة،
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ساغبي َن كُ ّنا
وٱأل ْجدا ُد َو ْح َد ُهم يَلْتَ ِفتو َن حينما ت َـتَ َغطّى الشَّ ْم ُس ِب َغيْ َم ٍة أُخرى.
يَ ْرفَعو َن األكْما َم ِب َكرا َم ٍة بالِ َغ ٍة
عا ِمدي َن إلى ْٱس ِت ْنشاقِ َهوا ٍء كثيرٍ.
كا َن لِخياشي ِمهِم َص ْوتٌ كَثي ٌر أيْضً ا.
هكذا ٱل َمعيشَ ُة دائِ ًما
َهوا ٌء
زيج
وما ٌء َم ٌ
وطَها َر ٌة صائِتَة.
الص ْوت!
َّ
إذًا هو َص ْوت ُ ُهم
ٱلَّذي ما كُ ّنا لِ َنشْ بَ َع ِم ْن ُه أو لِ َن ْرتَوِي،
ُص َو ُر ُهم كان َْت في مدى ٱلبَ َص ِر دائ ًما
الص ْوتَ أبَ ًدا،
وٱآلذا ُن تَـتَ َح َّي ُن َّ
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جنا ِد ُب الظَّهي َر ِة كُ ّنا،
بَ ْحثًا َعنِ ٱل ُمفاكَ َه ِة وال َّر ْح َم ِة وٱل َفأْ ِل ٱل َح َسن
ٱنْتَظَ ْرنا الظَّهي َر َة
حي َنما ٱنْطَ َو ِت ٱل َم ْس َغ َب ُة على بُطونِنا بٱأل لَم.
ـح
كان َِت ٱل َقيْلولَ ُة يُ َنغ ُِّصها ٱلكَال ُم الطّا ِف ُ
وٱللَّغْو.
ما كان َْت ّإل ظَهير ًة جانِ َح ًة
ٱ ْختَ َص ْمنا َح ْولَها
نام،
الم ال َم ِ
ياب أل ْح ِ
َ
أص ْح ٌو أم ِغ ٌ
وٱلجي َر ُة ظَل َّْت َمالذًا.
ِه َي قَ ْيلولَ ٌة ك َْسلى وٱنْ ِتظا ٌر سا ِغ ٌب:
ما عا َد ِت ٱأل ْو ُ
صاف ت َ ْح ِملُنا
وال ت ُشْ ِب ُعنا ِم ْن جو ٍع كَهذا.
ڤيينا ،سبتمبر 1992
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َد ٌم َع َر ْفناه
السادة،
إلى ُحسين ّ
أبي في ال َحياة
I

In vivo
[في ٱل َح ِّيِ ،
داخ َل ٱل َح ِّي ،في ٱلج ِْسمِ ٱل َح ِّي أو نَ ْحوِه]

َس َن ْستَكي ُن كما نَ ْح ُن،
حتّى إذا ،في ٱل َغيْبوبَ ِة،
َخ َّط ٱل ِمشْ َر ُط ُج ْر َح ال َّرأْفَ ِة،
و ُمدَّتْ إلى ٱأل ْحشا ِء أصا ِب ُع تُ َه ْد ِه ُدها،
شَ َّق بِنا ٱل َوق ُْت...
وطَلَبْنا في طَوايانا َر ْح َم ًة أُخْرى
ت ُ َه ْد ِه ُدنا،
ت ُداوي بَ ْع َض ال َّر ْو ِع ٱلَّذي فينا.
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II

In vitro
[في ال ُّزجا ِج ،خار َِج ٱلج ِْسمِ ال َح ِّي ،في أُنْبوبَ ِة اال ْخ ِتبار)

َستَبْ َحثُ ٱل ُم َم ِّرضَ ُة َعنِ ٱل َو ِ
ريد
دونَما ٱ ْه ِتيا ٍج
َو ِب ِمزا ِج ٱللُّط ِْف ،ت َـتَلَ َّم ُس ٱل ِجلْ َد ب ُقفّازِها
وتُشْ ِر ُع ٱإلبْ َر َة
لِتَ ْستَ ِد َّر ِم ْل َء ٱألُنْبوبَ ِة ِم ْن َد ِمك.
َس َي ْهط ُُل خا ِفقًا،
َد ٌمَ ،ع َرفْنا ُه يَ ْس ُك ُن ُم ْفتَ َر َق ٱل َحواجِب.
تاج كُلَّما،
يَ ْه ُ
كا َن لِ ِع ْرقِ ِ
ٱلهاش ِم ِّيي َن أ ْن يَ ْحتَرِك.
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III

In situ
َّبيعي]
[على الطَّبي َع ِة ،في َم ْو ِض ِعه ،في َم ْو ِض ِع ِه ْ
ٱألصلِ ِّي أو الط ّ

َستَصو ُم ٱللَّيلَةَ،
َويَ ْفتَ ِرق َُك نَ ْو ٌم
كُلَّما ت َ َقلَّبْ َت على َج ْم ِر ٱل َموا ِجعِ
َوبَ َّدلَتْ َك أنّاتٌ ِب َغيْرِها.
في ٱل َغل َِس
س ُيرا ِو ُد َك طَ ْي ٌف

حي َن تَصي ُر ٱل ُح ّمى على أَشُ ِّدها
والظُّلْ َمةُِ ،ح َم ًما ،كَ َر ِ
صاص ٱل َج ْف َن ِة

كُلَّما صا َر لِلْ َع ْينِ أ ْن تُ ْغ ِم َض َج ْف َنها.
ُم ْستَشْ فى القَطيف ال َم ْركزي
لَيْ ًل 20 ،أكـتوبر 1994
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ديح الشَّ قائِق
َم ُ
47
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السياج
ال َم ْرأَ ُة التي ِب ِحذا ِء ِّ
األلــوا ُن تَأْتــي ِخلْــ ًوا ِمــ َن ٱل َوقْــت .تَ ْرنــو ب ِِظاللِهــا إلَ ْينــا وإلــى َو ْر َد ِة
ال ّنا َرنْـ ِج ٱلَّتــي تَ ْهتْـ ّز .ال َيـ ُد ٱلَّتــي ِ
الســيا ِج تَشُ ـ ُّـق ٱل َفـراغ .تَ ْقطُـ ُـف
بحــذا ِء ِّ
ـب ٱل َقلْــب.
ذاتَ ٱلـ َو ْر َد ِة وت َ ْدنــو بٱل َه ِديَّـ ِة ٱلَّتــي أُ ْو ِد ُعهــا ر ِاضيًــا فــي َجيْـ ِ
ال ُب ْر ُع ـ ُم ٱلَّــذي يُ ْز ِه ـ ُر فــي شَ ـ ْه ِر مــارس .تُـ ْور ُِق بَتْالت ُـ ُه َح ْم ـرا َء نا ِريَّ ـ ًة
لَ ْونُهــا فاكِ َهـ ٌة َسـتَأْتي .ت َْسـ ُق ُط ٱل َبتْــاتُ ت َــك ِْش ُف عــن ِم َدقّاتِهــا .ت ُ َؤبِّـ ُر
ـاب ٱلَّتــي ت َ ْنتَ ِظ ـ ُر ٱل َقطْــف.
الثَّ َم ـ َر وٱأل ْعـ َ
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امرأ ُة ال ُقطْ ِن والكَـ ّتان
َه ْل كُـ ْن ُت نائِ ًما
حي َن َو َه ْب ِت الشُّ ُر ِ
فات ك ُْس َو َة ٱل ُقطْنِ وٱلكَـتّان؟
ها أن ِْت،
في ُم ْفتَتَ ِح ال َّنها ِر تُ َف ّردي َن ٱألقْ ِمشَ َة ال ّر ِاش َح َة بٱل ِمياه.
ْموم ِم ْن شَ ْعر ِِك،
َدى يُ َح ِّو ُم فَ ْو َق ْٱسوِدا ِد ٱل َمل ِ
َس ْر ٌب ِم ْن ن ً
الساللِم.
ث ُ َّم إن َِّك تَغوصي َن في ُع ْمقِ َّ
في الشُّ ِ
موس ٱلغا ِربَ ِة ِظ ٌ
الل مائِلَ ٌة ت ُنا ِد ُم ِك
َس ْر ُب ٱل َفر ِ
ساب أيْضً ا.
اشات يَ ْن ُ
تَميلي َن على َحبْلِ ٱل َغسيلِ ت َ ْحضُ ني َن ٱألقْ ِمشَ َة
تُو ِم ِئي َن لِ َر َمقِ الشَّ ْم ِس ٱألخي ِر
تُديري َن ِج ْذ َع ِك نِ ْص َف َد ْو َر ٍة،
الساللِم.
باتِّجا ِه َّ
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جليلة بنت ُم َّرة
ال َم ْرأَ ُة ٱلَّتي ت َ ْنظُ ُر َص ْوبي
ٱألس ِئلَة.
بَ ْي َن ٱلحا ِج َب ْينِ َوشْ ُم ْ
البُكا ُء ال ّن ِ
اح ُل
ٱلخا ِف ُت
ٱل َه ِّي ُن
ٱل ُمتَ ِ
واض ُع ،ٱلَّذي يَأْتي كال َّنشي ِج
كَشَ هيقِ ٱل َعصافير،
يَكو ُن على كِـ ْبرِيا ِء ٱأل لَوانِ ٱل َبسيطَة
السكونِ
يَ ْرتَمي في ُّ
والص ْن َد ِل
ت َ ْح ِملُ ُه أيا ٍد على ِم َح َّف ٍة ِم َن ٱلكافو ِر َّ
عام ٱلبَسوس،
تَدو ُر ِب ِه على أطْفا ِل ٱل َمذا ِب ِح ُم ْن ُذ ِ
َحتّى ٱآلنَ...
ُهنا،
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أي َجليلةُ،
ْ
ال يُ ْج َم ُع َسيْفانِ في ِغ ْم ٍد َوحيد* .

( )

كُـلَ ْي ٌب قَضى...
اس ،شَ ِق ٌي هذا الشَ قيق.
و َج ّس ُ

السـيْفَانِ فــي ِغ ْمـ ٍـد»ِ :مـ ْن أ ْمثــا ِل ال َعـ َرب فــي ِقلَّـ ِة االتِّفــاق ،و ِم ْنـ ُه
(*) «ال يَ ْجتَ ِمـ ُع َّ
ـب ال ُهذَلــي:
قَـ ْو ُل أبــي ُذ َؤيْـ ٍ
ِ
السيْفانِ َويْ َح ِك في غ ْم ِد؟
تُرِيديـ َن كَـيْمــا تَ ْجـ َم ِعينـي َوخــالِدًا
َو َه ْـل يُ ْج َم ُع َّ
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امرأ ُة ُص َويْ ِحب
َس ِّي َد َة ٱأل ْهوارِ!
ل َْس ُت ُص َويْ ِح َب،
َ
ذاك ٱلَّذي َوشى ِب ِه ٱل ُخلَعا ُء
ٱلَّذي ٱبْتَ َهل َْت ِب ِه ٱأل ْرض.
بَ ْع َد ُه ت َ ْدخ ُُل ٱل َمدى ٱمرأ ٌة تَلْتَ ُّف ِبخ ُْصالتِها ال َّرطي َب ِة
وبٱللِّفا ِع ٱلَّذي يَ ْز َدهي ِب َخ َرز ِ
ات قَلْبِها ٱلخَفوق.
َليل،
يُضا ُء ٱل َمشْ َه ُد ق ً
َميْلَ ْن .ال تِ َنگْطَ ْن كِ ِح ْل فُ ْوگ ال َّد ْم
َم ْيلَ ْن .وردة ِ
الخ ّزا َمة تِ َنگّ ْط َس ْم
َم ْيلَ ْن
اص ِويْ ِح ْب ِب ْعطَابَ ْة ما ِيلْتَ ْم
ِج ْرح ْ

(*) ما بَيْ َن ِ
الحاص َرتَيْنِ ِم ْن قَصي َد ٍة ُم َغ ّنا ٍة لِ ُمظَ َّف ِر ال َّن ّواب.
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*

( )

ال ُّنفَساء
َح ْس َرتي ال يَ ْع ِرفُها إلّ ٱل َم ْه ُد ٱلَّذي فَ َق َد ٱل َوليد.
ال َح ْس َر ُة ٱلَّتي ال يُ ِ
قاس ُمنيها ِسوى ِظلّي ،خَليلي،
ُم ْؤنِ ُس َو ْحشَ تي ذات ُه.
ِع ْن َدما َم َّد كَ َّف ُه ٱل َم ْرعوبَ َة في ما ِء َو ْجهي
أيْ َق ْن ُت أيُّها ٱل َبه ُِّي أ ْن ال نَرتَ ِئ َي ّإل ٱل ِغياب.
يا ابْ َن الشَّ ذا ٱل َملْفو ِح بِٱل ِملْ ِح
َّهاب
ٱل َم ْوجو َع ِب َر ْح َم ِة الذ ِ
الساب َِح في التَّرانيمِ ال ّدانِ َي ِة ِم َن ٱل َقل ِْب
ّ
ٱلَّذي يَ ْن َدثِ ُر بَ ْي َن أيْدي ٱألُ َّمهات.
السخي َن تَضْ ر ُِب ٱل ُه َويْنا
ال َم ْرأَ ُة ٱلَّتي ت َـتَ َو َّس ُد ٱلما َء َّ
كفًّا ِبك َّف.
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الم كاف
ها إنَّها بُحو ُر ٱللَّ ْيلِ تُطْوى فيها ٱألشْ ِر َع ُة
الس ِ
واح َل فُرادى
وها نَ ْح ُن نَ ِر ُد َّ
كال َّنوار ِِس ال ُّز ْرقِ
ن َْستَـكي ُن على َح َج ِر ٱل َم ْرجانِ
نَ ْف ُر ُد ٱأل ْج ِن َحةَ،
نَ ْنف ُُض َع ْنها ٱل َب ْح َر وٱل ِمل َْح الطَّر ِّي.
نَأْتي نا ِفضي َن َع ْن أ ْر ِديَ ِتنا ٱلل ََّيل
فيف
نَطْ ُر ُق الطَّرا َو َة وٱل َع َب َق الشَّ َ
ما َه َّمنا أ َّن ال َّد ْر َب ها ِج َع ٌة
ن َْص َع ُد َص ْه َو َة ال َّنها ِر
نَتَ َهيَّأُ لِل َمعا ِملِ ،
و َهدي ِر ٱل َمراجِلِ ،
ِ
ٱآلالت ال َّن ِق ّي،
و َزيْ ِت
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نَ ْعر ُِف ما ت َ ْن ُفثُ ُه ٱل َمراج ُِل:
ت ُْصلي ٱل َهوا َء بال َّرحيقِ وٱل َمعا ِدنِ
و َز ْه َر ِة ٱألُقْ ُحوان.
َم ْن ُه ْم أيُّها ٱلبَ ْحر ُِّي يَلْ َهجو َن ِب ِملْ ِح ال َّنوارِس؟
ري ،يَ ْعبُرو َن
َم ْن ُه ْم ،أيُّها ٱلبَ ْح ُّ
ــ ِ
كاشفي َن َع ْن َع َب ِقهِم ــ
َغ ْم َر َة ٱللَّ ْيلِ ٱل َوجيز؟
أيُّ ُه َّن ،أيُّها ٱلبَ ْحر ُِّي ،ت َ ْح ِم ُل رائِ َحتَها وتَأْتي
الح وٱل َع ِ
ناص َر
ت َ ْح ِم ُل ٱأل ْم َ
ت َ ْع ُب ُر ٱل َب ْح َر ٱل ُمضْ طَر َِب
وٱللَّيْ َل إذا ْٱستَتَ ّب؟
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أ ْع ِرفُها:
اب ال ُّدخان
لها َه ْم ُس ٱل َمراجِلِ وٱضْ ِطر ُ
َح َج ُر ٱل َم ْر ِو َم ْو ِط ُنها والثُّغو ُر ٱلَّتي في ٱل ُم ْنتأى.
...
ْت ما َع َرف ُْت لِ ْلشْ يا ِء َغيْ َر َهيْئَ ِت ِك
ُم ْن ُذ ْٱستَ َفق ُ
لَ َد َّي ٱآل َن َو ْج ٌه ل َْس ُت أُجانِ ُب ُه.
وفي ٱل َمرايا تَ ْعتَريني ْٱس ِتدا َر ُة َو ْجه ِِك وٱألساوِر.
ت َْستَ ِب ُّد ب َِي ٱل ِعباراتُ ٱل ُم ْد ِهشَ ةُ.
لَ ْي َس لِ َي ٱآل َن ّإل ٱل ُع ْزلَ ُة
وت َ ْن َسربي َن كٱلما ِء ِم ْن بَيْنِ أصابِعي
الص ْم ِت
نَ ْح َو َّ
والسكونِ  ...ٱل ُمخاتِل.
ُّ
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ال َم ْرأَ ُة ال َب ْح ِريَّة
ـح ـ
ال َب ْحـ ُر ـ ال َولي َمـ ُة ٱل َب ْح ِريَّـ ُة ـ ال ِّن َعـ ُم ـ ال َهــوا ُء ـ ال َّزبَـ ُد ـ ال َو ْجـ ُه َّ
الصبيـ ُ
ـت فــي
ـح تَ َغلْ َغلَـ ْ
اب َّ
ال ُعيــو ُن ٱلَّتــي تَرتَقــي ْ
والص ْيـ َـف ـ ث ُـ َّم إ َّن ال ّريـ َ
ٱألسـر َ
أشْ ــدا ِقنا ٱل َم ْمــدو َد ِة للتَّنــادي.
الص ْم ِت
اآل َن أقب ُِض على َّ
وعلى ٱل ُه ْجرانِ ٱألكثَ ِر ِرقَّ ًة من ٱللِّقاء.
مارس ١٩٨٩
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أما ِك ُن تُ َو ِّز ُع ِغواياتِها
59

60

ْسيكي
َم ْق ًهى مك ّ
َستَراني جالِ ًسا إلى ٱل َم ِ
ناض ِد ذاتِها
كأنَّنا يا ُم َح َّم ُد ثالِثُنا الطَّريق
الجي ُر ٱل ُمطْ َفأُ في ٱلجِدا ِر ما ز َال ُج ْر ًحا فا ِغ ًرا
حتّى نُخا ِع ٱل َعظْمِ يَ ْن َص ُع بٱلبَياض.
الضّ ائِفو َن ُه ُم ٱأل ْهلو َن ٱألبْ َعدو َن
ْأسالفُنا ٱلَّذين ضَ يَّ ْعنا ذاتَ حين.
كَيْفَما أقْبَلْنا َعلَيْهِم يَ ْمتَطو َن َص ْه َو َة ٱل َوهْمِ ٱل َحمي َم َة وٱل ُجنون.
في ث َنايا ُهم يُ ْو ِدعو َن ْأسما َءنا
وٱن ِْحسا َر ٱل َقل ِْب َع ْن َممالِ ِك ُحلْ ِم ِه
الس ْودا َء
يُ َم ِّررو َن ٱل َق ْه َو َة َّ
وأكوا َز ال ُّذ َر ِة ٱلَّتي ُس ِح َن ْت ِب َح َج ِر ٱل ِملْ ِح
و ُغ ْرناطَ َة أُخْرى نَ ْهفو إلَ ْيها ُم ْن ُذ حين.
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نُ ُز ٌل جما ِع ّي
ُم ْر ِس ًل أ ْوها ِم َي ٱأل ل َْف،
َو ُه َّن َربيباتي ٱألكْـثَ ُر أُلْ َفةً،
ت َْستَطْلِـ ُع ٱل َمشار َِف وٱل َمكان.
فَتَرى أن ََّك يا ُم َح َّم ُد تُ ْرخي ب ُحلْ ِم َك في ال ِّرواق.
دون ََك ٱل َب ْح َر،
يا ال ّن ِ
اح َل في ال ُّرؤى
دون ََك ٱلبَ ْح َر،
وأن َْت في ٱل ُغ َر ِف ٱل َوصي َد ِة يَشْ تَ ُّد ُحلْ ُم َك
إ َّن ٱأليا ِد َي ٱلَّتي ٱخْشَ ْوشَ َن ْت َمآ ِربُها في ٱن ِْحسار.
ِه َي ٱألرائِ ُك ت ُ َهيِّ ُئ ٱل ِغوايَ َة لل َمكانِ
واب هذا ٱل ُم ْن َع َر ِج فَ ْج َر ال َّنهار،
و ِذئْ َب ُة ال َّرأْفَ ِة ٱل َغ ْبرا ُء ت َ ْم َن ُح أبْ َ
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في ال َّن ْزلَ ِة ٱألُخْرى يَ ْص َف ُعني ٱلبَ ْح ُر الشَّ دي ُد بالشَّ هيقِ وبٱل ِمياه
وهذا ٱللَّ ْه ُج على الشِّ فا ِه قَ ْه َو ُة ُصبْ ٍح
ولَفائِ ُف ت َ ْز َر ُّق َد ْو ًما
قَل ٌْب َسبائِ ُك ُه ٱل َو ْج ُد،
ِفضَّ تُ ُه ٱل ِمياه.
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َم ْنز ٌِل ُم ْف َع ٌم بِٱل َبخور
َو ْه ِم َي ٱألكثَ ُر ِح َّد ًة
َعطايا ُه ِمثْلُ ُه ت ُ ْنب ُِئ َع ْن َوسائِ َد
َعلَيْها نُ ْحصي ال ُّنجوم.
ديقِ ،
ساح ًبا َم ْوكِ َب ٱأليّ ِام إلى ُم ْنتَ َد ِح األماسي،
تَراني ،يا َص ُ
ِ
ٱلحكايات
هذا الضّ ار ُِب في ٱل ُع ْمقِ َ ،م ْه ُد
هاتِ ،
تَراني ُم َرح ًِّل ٱالث ْ َنيْنِ ِم ّنا نَ ْح َو ٱألُ َّم ِ
ٱلعاطفات،
نَ ْح َو ٱلبَخور.
يونيو ١٩٨٩
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أ ْوها ٌم صغيرة
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الس ْو َسن
َو ْه ُم َّ
الس ْو َس ُن يَلْتَ ُّف على َس ِ
السلِ ٱأليْدي
َّ
َو َد ْه ٌر ِم َن ٱألطْفا ِل،
ت َـتَلَ َّق ُف ُه ٱألُ َّمهات.
ِ
ٱلوقوف،
في لَ ْحظَ ِة
داب
كانوا َم ْنضودي َن على ٱأل ْه ِ
قاب َهيِّ َنة.
كأ ْعوا ِد ثِ ٍ
بي َن أ َّولِ ِه ْم و ُحلْمِ ٱل ُمحار ِِب
َو ْه ُج ٱلحرائِقِ ،
وص ْم ٌت َس ِخ ّي.
َ
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َو ْه ُم ال َّرأْ َفة
وأنْتُ ُم ،ٱألكْثَ ُر ُع ْمقًا في ٱل َمدائِنِ ،
وٱل ُّن ُز ِل ال َّن ِديَّة...
َس ْو َف آتي،
في ُج ْع َبتي شوا ِر ُع ُك ُم ٱل ُم ِضيئَ ُة
َس ْو َف آتي َم ْسكونًا بَ َزبَ ِد ٱل َب ْحرِ،
بالسراب.
َم ْصحوبًا َّ
ذاتَ اث ْ َن ْين،
ُلوب
سألْتَج ُِئ إلى ٱل ِميا ِه ٱلَّتي َخل َْف ٱلق ِ
وأق ِْص ُد بُيوت ًا ت َ ْه ِم ُس بِالضِّ يا ِء
وأُ ِ
الحظُ،
تِل َْك ال َّرأْفَةَ،
على ٱأل ْر ِصفَة.
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َو ْه ُم ال َّز ْه َرة
لِ َز ْه َر ِة ال ّنا َرنْ ِج،
حي َن يَ ْهط ُُل ٱل َمطَ ُر ٱل ُم َه ْي ِم ُن،
بَتْالتٌ  ،كأطْر ِ
اف رِدائِ ِك
تَ ْعتَ ِصري َنها على َم َهلٍ َحنون.
لَها،
َه ْيئَ ُة شَ ْعر ِِك ٱل َم ْح ِ
بٱألص ِ
داف
بوك ْ
...
ُيوم،
لِ َز ْه َرتِها ،كُ ْح ُل ٱلغ ِ
اب
وٱنْحنا َء ُة ِم ْحر ٍ
ٱلكالم
في قَلْ َع ِة ِ
لِ َز ْه َرتِهاِ ،ظ ٌ
الل ُمدا ِو َرةٌ،
لَ ْم تَ َز ْل
ت ِ
ُناص ُبني التَّ َرقُّب.
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َو ْه ُم العائِد
ال َمسا ُء يَ ْن ُز ُف نوا ِف َذ ُه ٱل ُم ْس َدلَ َة
ِ
السا ِهمين.
على
هامات ّ
في ٱنْ ِكسا ِر َحدي ِثهِم
السبُ ِ
حات،
كَ َّر ُة ُّ
وت َ َع ُب ٱآلتي ،ٱل ُم ْحتَفى ِب ِه.
بَيْ َن أيْديهِم
ما يُوائِ ُم ْٱس ِتوا َء ٱللَّ ْيلِ
و َو ْه ٌم قَدي ٌم،
في ال َّنوا ِف ِذ ٱل ُم ْس َدلَ ِة،
قد أ ْو َدعوه.
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َو ْه ُم َغ ْرناطَة
ال َوق ُْت،
يا َز ْه َو ٱل ُمتَ َكلِّمي َن،
ٱل َم ْوثوقَ ُة ِ
معاص ُم ُهم
إلى َعقا ِرب َِك ال َّرزي َنة.
آتِنا ،يا َرعانا ٱللَّه،
ٱل َوسيلَ َة
إلى ٱل َمدي َن ِة ٱلَّتي
ٱألبواب دونَما َو َجل.
شَ َّر َع ِت
َ
ال ُف ْرسانُ ...أبْنا ُؤها
ِم ْن َح ُة ٱل َوهْمِ  ...خُيولُها،
وٱلمناكِ ُب ال َعريضَ ةُ ،وٱل َم ْج ُد...
ذلك ٱل َم ْجد.
صيف ١٩٨٨
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َم ْق ًهىَ ،ح ْي ُث القا ِه َر ُة بال ُق ْرب
73
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البِناء
الســبائِ ُك
لَ ـ ُه ت َواتُ ـ ُر ٱألماكِــنِ وٱن ِْدحا ُرهــا ٱلشَّ ـج ِّي .لِحدي َق ِت ـ ِه ٱألزهــا ُر َّ
ـس
وٱل َهديــرِ .قطَـ ُع ٱألشْ ــجا ِر تَ ْرت َمــي ،و َه ُهنــا أَكَ َمتُهــا .أُوا ُر ٱلضَّ غي َنـ ِة لَ ْيـ َ
ـب َمطْـ َر ٌح آ َخـ ُر َولِلْ َب ْهـ ِو شُ ــعا ُع الضَّ ـ ْو ِء ٱلماثِـ ُـل فــي َو ْحشَ ـ ِة
ُهنــا .لِلْغَضَ ـ ِ
ـس ٱل َعصافي ـ ِر الذَّري َعــة.
ٱل َمغيـ ِ
ـاج ٱل ُمف ََّصـ ُ
ـب ّ
الســا ِف َرة .ال ُّزجـ ُ
ـصَ .ه ْجـ ُ
ـت ّإل أفْخا ًخــا .وٱألمانــي ال ت َ ْر َحـ ُـل َع ْنهــا بَعي ـ ًدا.
ٱلص ْخ ـ ِر لَيْ َسـ ْ
أرائِـ ُـك َّ
بهــا مــا نَتْ ـ ُر ُك حي ـ َن ٱل ُهجــوع .ال َم ِ
ـب ٱلَّتــي َس ـ ِم َع ِت ال َّنمي َمــة.
صاطـ ُ
ـواب ٱلَّتــي
ٱألس ـرا ِر البا ِهتَــة .بَقايــا ٱل َهدايــا ٱل َعتي َقــة .رائِ َح ـ ُة ٱألثْـ ِ
ُركا ُم ْ
ــياج طيــ ٌن.
لَــ ْم تَــ َز ْل فــي ٱنْ ِتظــار .األ ْر ِغفَــ ُة ٱلَّتــي ٱقْتُ ِســ َمتِّ .
الس ُ
ـس يَ ْس ـتَ ِق ُّر علــى ٱل َمقا ِبــض.
وال َّن ْر ِجـ ُ
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َص ّياد
ـح وال َّد ْهلي ـ ُز
َر ُجـ ٌـل أ ْو َحــد .لِ َرأْ ِس ـ ِه َح ْب َك ـ ُة ٱل ِفر َاس ـ ِة وٱأل ْعشــاب .يَ ْنضَ ـ ُ
بالتَّ ـ ْوقِ إلــى ٱل َمحــاراتَ .ر ُجـ ٌـل و ِجــدا ٌر ال يَتَخالفــان .ال ِقرمي ـ ُد َه ُهنــا
ـي
و ُهنــا ٱألشْ ــجا ُر ٱلباث َّ ـ ُة رائِ َحتَهــا ِع ْن ـ َد ٱلغ ََســق .يَ ـ ٌد َمبْســوطَ ٌة ونَ ْعـ ُ
شَ ــحاري َر هائِ َمــة .يَغْــر ُِف ال َّن ْهــ َر ِبيَ ٍ
ــد وٱأل ْر ُض يَ ْرمــي فــي َر ِح ِمهــا
ــت
الشِّ ــ َباك .ألشْ ــ ِر َع ِت ِه ٱل َبهــاء .ال ٱلقَــوار ُِب ت َ ْنــأى .وال ٱألشْ ــجا ُر را َح ْ
ٱإلسـ َف ْن َج وأث ْقـ َ
ـس فيــه مــا هـ َو أصيـ ٌـل
بَعيـ ًدا .يُــدا ِو ُر ْ
ـال ال َّرصــاص .لَ ْيـ َ
ِســوى التَّ َرقُّــب.
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ال ِّن ْس َوة
ـات وٱألســا ِو َر ِ
يَ ْرت َديْ ـ َن ٱل َحلْقـ ِ
ـواب ٱل ُم ْو َص ـ َدة .يَكْـ ـتَ ِحلْ َن
وس ـ ْح َن َة ٱألبْـ ِ
بٱلكافــو ِر وٱل َح َبــق .لِلْغ ََســقِ ٱل َق ْه ـ َو ُة ٱل ُم ـ َّرة .لِ َص ْوتِ ِه ـ َّن َرني ـ ُن ْأســواقِ
ال ُّن ِ
ــئ ٱل ُم ْق ِبلَــة .إل ْحدا ُهــ َّن يَــ ٌد َمبْســوطَ ٌة فــي ٱل َهــوا ِء
حــاس وٱل َموانِ ُ
ـب
ٱلخالِــص .لِألُ َخــرى يَــدانِ ُمتَصالِبَتــان و َهيْئَـ ٌة ُم َكلَّلَـ ٌة بٱل ِفضَّ ـ ِة وٱل ُح ُجـ ِ
ٱل ُمضَ لَّلَــة .هــا ق ِ
َــد ٱنْ َكفَــأ َن بال َّر ْه َبــ ِة علــى ٱأل ْر ِوقَــة .ال أيْديهِــ َّن
ـس
ٱل َم ْوشــو َم ُة بــٱأل ْز َرقِ وال َّ
الصبايــا حا ِمــاتُ ٱلخَوابــي يَـ ِر ْد َن ٱلمــاء .لَ ْيـ َ
نَ ْه ـ ًرا .وال ٱألُ ْخ َريــاتُ الذّا ِهبــاتُ بٱل ُمـ ِ
الل ِهثــاتُ َخلْـ َـف
ـاءات ال ُم َغبَّ ـ َر ِة ّ
ـس نَ ْه ـ ًرا.
الس ـ َم ِك والتَّ ْم ـ ِر ٱل ُم َ
َّ
حاصــص .لَيْـ َ
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ِ
عاشقان
ِ
ٱلكــؤوس .قَــ ْد أ ْعيَتْــ ُه ٱلحيلَــة .قَــ ْد أ ْعياهــا ٱل َو ْهــم.
علــى ِضفَّــ ِة
ال َّرحيـ ُـق تَتَ َكـ َّد ُر َص ْف َحتُـ ُه وٱألورا ُد ال تَشْ ـفَع .يــا ل ََص ْبـرِه .ٱ ْمــرأ ٌة أُ ْخــرى
تَتَ َملَّ ُكــه .ال ُعشّ ـ ُ
ـاق بَراوي ـ ُز لل َمقاهــي ٱل ُمتْ َع َبــة .لَ ـ ْم يَ ْبـ َـق لَ ـ ُه ٱ ْه ِت ـزا ُز
ٱل َهــوا ِء وال ٱألرائِـ ُـك وٱلمرايــا .وال ٱ ْع ِتصــا ُر ٱل ُمـ ِ
ـاءات فــي ُع ْمــقِ ٱللَّيالــي
وٱل ُح ُجــر ِ
ات ٱألخْــرى.
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شا ِعر
ــري يَ ْن َدثِــ ُر فــي
يَ ْصطــا ُد ٱأل ْوهــا َم ِمــ َن ٱلكُــؤوس .عبــ ُد ٱللَّــ ِه ٱلبَ ْح ُّ
ـب وٱل َحذَر.
الص ْف َحـ ِة ٱأل ْولــى .أُقْ ُحوانَتــانِ بَ ْي َن ُهمــا ٱل َهــوا ُء ٱل ُمتْـ َر ُع بالتَّ َرقُّـ ِ
َّ
ت َْســتَرِقانِ َرنيــ َن ٱلك ِ
ْــت علــى
ُــؤوس ٱل ُم ْف َرغَــة .أ ْج َنب َّيــ ٌة ت َ ْربُــ ُط ٱل َوق َ
ٱألصابِــع .تَتهــا َدى فــي الظَّليلَــ ِة ك ََســ َع َف ٍة فــي شَ ــ ْه ِر أيّــار .ت َ ْنظُ ُرنــي
كأنَّنــي شــا ِر ٌع ُمتَ َهــ ِّد ُل الشُّ ــ ُر ِ
فات فــي ٱلقائِظَــة.

79

أن ِْت
ــل كَ ِمئْ َذنَــ ٍة غَفــا َع ْنهــا ِ
صاح ُبهــا فــي
تَتَ َو َّهجيــ َن كَ َج ْمــ َر ٍة ُم ْه َملَــة .بَ ْ
ٱل ُبلْ َجــة.
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أنا
ُص ْن ٌ
دوق يَكْـتَ ُّظ بٱأل ْوهامَ .وحي ٌد كَ َم ْع َب ٍر بَ ْي َن أشْ جا ٍر ذا ِويَة.
القاهرة 1988
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اآل َخ ُر في ُسباتِه
83

الصفَحـ ِ
ـات التّاليـ ِة ُرؤيَـ ٌة تَشْ ــكيليَّ ٌة لِ ُنصـ ِ
ـوص «اآل َخـ ُر فــي ُســباتِه»
اللَّ ْوحــاتُ الماثِلَـ ُة فــي َّ
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بِريشَ ـ ِة َم ْيســون صقــر .أ ّم
ُ
ـاص ُع ْنــوا َن كِــ ِ
َ
َ
ُ
ُ ُّ
ُ
ُ
ُ
ِ
َميْســو َن ال َم ْوســومِ بـــ اآل َخـ ُر فــي َع َت َمتــه.
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إلى األخِ الغائِب
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َعيْ ُن َع ّمي حار َِستي
أل َّن ِشهابًا أضا َء َو ْج َه ُه
و َم َن َح َع ْي َن ْي ِه ٱل َحنا َن
لِ َيضَ َع را َحتَ ْي ِه تَ ْح َت َخ ِّد ِه
في لَيْلِ أُغ ُْسط َُس ٱلق َِص ِّي
ويُ ْو ِم َئ لِ َي أ ْن أنام.
لَ ْيلَتَها،
َهوى نَيْ َز ٌك،
سا ِف َل َساللِ َم َح َج ِريَّ ٍة ت َ ِئ ُّن ت َ ْح َت ٱل َو ْط ِء
َليل،
َوضَ ْو ٌء ق ٌ
ٱنْ َب َعثَ ِم َن ٱل ُك َّو ِة ٱلعالِ َية.

87

لِ َسبْ َع َة َعشَ َر َصيْفًا
ال َمدي َن ُة نَضَ َح ْت بٱل ِفضَّ ِة
في ٱللَّيالي ٱلقائِظَ ِة ِم ْن أُغ ُْسط َُس
وامِ ،م َن ٱلخارِج.
َو َجلَ َب ٌة عالِ َي ٌة أت َْت على ال َّد ِ
أث َ ُر ال َّنيْ َز ِك لَ ّما يَ َز ْل حا ًّرا وبُخا ٌر كثي ٌر ت َصا َع َد
الس ِ
اخ َن بٱليَ َديْن.
وكُ ْن ِت ت ُ َه ْد ِهدي َن ٱل َم ْه َد ّ
األني ُن ت َنا َو َب أيْضً ا.
وٱألضْ وا ُء ،ما كان َْت َج َّم ًة
لَيْلَ َة َعبَ ْرتُ َص َّفيْنِ ِم َن ال ِّن ْس َو ِة ٱل ُمكْـتَ ِح ِ
الت ِبأَ َرقٍ طا ِفـ ٍح
َليل.
و ِب ُح ْزنٍ لَ ْم يَ ُك ْن كَـثي ًرا وال ق ً
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الضَّ ْو ُء َح َّر َك َذ ّر ِ
ات ٱلغُبا ِر ٱل َمبْثوث َ َة
في طَق ِْس ال َّر ْد َه ِة ٱل ُم ْمتَ َّد ِة ِم َن ال َّد ْهلي ِز ٱأل ْعتَمِ
الساللِمِ ٱل َح َج ِريَّة
حتَى َّ
ٱلَّتي ت َ ِئ ّن.
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اآلنََ ،لُقَطِّبَ َّن ٱل َجبِي َن
وألَ ْع ِص َر َّن َمال ِم َح َو ْجهي ب ِِش َّد ٍة
كَ ْيما أتَ َذكَّ َر ِك:
ت َ ْمشي َن على َم َهلٍ ،
َمتْبو َع ًة بي،
َعبْ َر بَساتينِ نَخيلٍ ت َـتَنا َوبُها رائِ َح ُة ال ُّرط َِب ٱلها ِم ِد
وٱل ُجذو ِر ٱل ُم ْحتَ ِرقَة.
قُل ِْت :هو ذا ٱل َقبْ ُر ٱلَّذي ت َْس ُأل َع ْنه.
َسوا ُد َع ْي َن ْي ِك ٱلتَ َم َع لَ ْحظَ َة أ ْو ِ
مأت ِبطَ ْر ِف نَظْ َرتِ ِك إلى الشّ ا ِه ِد،
ث ُ َّم رأَيْ ِتني ُم َم َّد ًدا على ٱل َمتْ َربة.
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إلى جانِبي،
ٱآل َخ ُر في ُسباتِ ِه،
ك ُُّل شا ِه ٍد يُ َغطّي ٱآل َخ َر،
هام ال ّن ِاظ ِر إلَ ْيهِما
يَ ْحمي ِه ِم ْن ِس ِ
وأي ِج َه ٍة تَخْتاري َن ت َ َريْ َن ُهما ِ
واح ًدا َخل َْف ٱآل َخ ِر
َّ
لَ ْم يَ ُك ْن لَ ُهما أ ْن يَ ْختَلِطا وال أ ْن يَ ْفتَرِقا
كَما لَ ْم تَـتَماز َْج َح َيوات ُنا،
أ ْو ت َ ْفتَرِق.
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الشَّ وا ِه ُد تَ ْنبَ ِث ُق ِم ْن على تَلَّ ٍة تَ ْرت َ ِف ُع على َم ْهلٍ
وفي ليالي ٱل َج ْز ِر
إذا ٱ ْمتَ َّد ٱل َب َص ُر بَ ْي َنها وٱل َب ْحرِ،
ت ُرى َمدي َن ٌة تَ ْنضَ ُح بِٱل ِفضَّ ِة في ٱل ُم ْن َح َدر.
في ٱللَّيالي ٱل ِوتْ ِر
يَ ْس َح ُب ٱل َق َم ُر ِميا َه ٱل َب ْحرِ،
لئ ال َّن ْزلَ ُة بِها ُم َغطِّ َي ًة ٱل ِم ْعما َر
لِتَ ْمتَ َ
تا ِركَ ًة ُغ َرفًا ُعلْ ِويَّ ًة ِم ْن بُ ٍ
يوت قَليلَ ٍة
تَ ْجلِ ُس فيها نِ ْس َو ٌة لَ ُه َّن أ ْحزا ٌن غائِ َرةٌ ،وكا ِفيَة.
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ال َحني ُن الَّذي في ٱل ِم ْعما ِر يَ ِئ ُّن في ٱللَّيالي ٱألكْـثَ ِر َعتَ َم ًة
وٱآل َخ ُر وا ِق ٌف على ٱل ُم ْفتَ َرقِ
أنْ ُف ُه األبْل َُج ُه َو ٱألقْ َر ُب إلى ِفضَّ ِة ٱل َعتَبات.
ِع ْن َدما يُدي ُر ِج ْذ َع ُه نِ ْص َف َد ْو َر ٍة
يَتَبَ ّدى على َو ْج ِه ِه غُبا ٌر كَـثي ٌر َم ْنزو ٌع ِم َن ٱلبُ ْنيانِ
وٱألص ِ
داف ت َْسري في ٱل َم ْع َبر.
ٱلصخو ِر ٱل ُّرسو ِب َّي ِة ْ
ورائِ َح ُة ُّ
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ِصبْيَ ًة كُـ ّنا
نَلْوي ِشفا َهنا حي َن يَ ْحتَ ِد ُم ال ِّرها ُن
ونُلْغي بَرا َء َة ُوجو ِهنا ُمتَ َق ِّمصي َن نَ ْك َه َة ٱلبالِغين.
نَتَ َوفَّ ُز أيضً ا
وفي لَ ْحظَ ِة التَّ َح ّدي
ت َشْ تَ ُّد أ ْوتا ُر أ ْذ ُر ِعنا وأ ْر ُجلِنا
نُ َق ِّر ُب ُوجو َهنا ِم ْن بَ ْع ِضها
ُم َه ِّيئي َن أكُفَّنا وأصا ِب َعنا
بإشا َر ِة الثِّ َق ِة وت َ ْو ِ
كيد ٱل ُق َّو ِة
و ِع ْن َدما يَ ْرمي أ َح ُدنا ِبيَ ِد ِه ُم َؤكِّ ًدا ما يَقول،
كالس ْوط.
كُـ ّنا ن َْس َم ُع َص ْوت َها ت َشُ ُّق ٱل َهوا َء َّ
الص ْب َي ِة كانوا قا ِدري َن على َخلْقِ َدو ٍِّي ُمالئِم.
غال ِب َّي ُة ِّ

98

99

100

ُه َو ٱألكْـثَ ُر بُ ْع ًدا،
الوا ِق ُف في ٱل َمعا ِبرِ،
ِب ِر ْمشَ ْينِ ُم َح َّملَ ْينِ بٱلغُبا ِر وذَرو ِر ٱل َب ْحر،
هو،
ٱلَّذي رائِ َحتُ ُه أخْال ٌط ِم َن الطّينِ وأنينِ ٱل ُج ْدرانِ ،
يَ ْهوي ِبيَ ِد ِه في ٱل َهوا ِء فَيُ ْس َم ُع ال َّرني ُن
َوتَـتَـ َب ّدى َمواكِ ُب َخ ّيالَ ٍة
يُ ْه ُوو َن ب ِِس ِ
ياط ِه ْم على ٱأل ْح ِص َن ِة،
َوشُ ُه ٌب هائِلَ ٌة تُضي ُء الطَّريق.
1992
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روح شا ِر َدة
ٌ
103

104

ال َع ّماتُ َسيَأْتي َن
ولَ ْن ت َـكو َن ُوجو ُه ُه َّن َم ْوسو َم ًة بال ّنيلِ ِّي
كَما كان َْت يَ ْو َم قَضى َج ّدي في ٱلكوفَ ِة
َح ْيثُ َح َب ْوتُ َم َّر ًة
وس َقط َْت َو َرقَ ُة التّ ِ
وتَ ،م َّرة.
َ
وفي با َح ِة ٱل َم ْسج ِِد
َم َددْتُ يَ َد َّي إلى أقْصا ُهما
خام،
أُطَ ِّو ُق ٱل َعمو َد ٱلَّذي ِم ْن ُر ٍ
فما ق َِد ْرتُ ...
َو َع َرف ُْت كَ ْم هي ِ
خاط َف ٌة
َوتُلْ َم ُح لَ ْم ًحاَ ،حياتي.
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أص َف ُر
في ٱلبا َح ِة ،ال ُّرخا ُم َ
وٱل ِبئْ ُر ٱلَّتي في ٱلجِوا ِر قَدي َم ٌة على ٱألق َّل.
َسما ُء ٱلكوفَ ِة َص ْفرا ُء أيْضً ا.
يح ٱلَّتي ت َ ُذ ُّر ٱلغُبا َر في ٱل ُعيونِ ،
أ َولَيْ َس ِت ال ّر ُ
ِ
ساطيَةً؟
أ َولَ ْي َس ْت تُلَ ِّو ُن ما ت َ َبقّى ِم ْن َحياتي؟
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ال َع ّماتُ لَ ْن يَ ْد ُخلْ َن َو ْس َط ٱل َحلْ َق ِة
ك َْي يَ ُك َّن فُ ْر َج ًة
ِٱألس َو ِد حتّى ٱأل ْخ َم َص ْين.
لِ ِن ْس َو ٍة تَلَ َّف ْع َن ب ْ
َليل
يَ َومها ،سأكو ُن قَ ْد َح ِزن ُْت ق ً
أل َّن َد ْم َع ُه َّن لَ ْن يُ َك ْفك ََف
ّإل أل َّن ٱل َحيا َة ت َ ْمضي
كما َع ِه ْدنا
كما لَ ْو أنَّها هانِئَ ٌة
ُ
تاح
وٱلبال ُم ْر ٌ
وٱل ُح ْزنُ،
لَ ْي َس ِعرا ِق ًّيا تَما ًما.
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وال كان َِت ال َّزغاري ُد.
َستَ ْرق ُُص نِ ْس َو ٌة َحبيباتٌ
السوا ِد
وت َبي ُن بَشَ َر ُة أ ْذ ُر ِع ِه َّن ِم ْن بَ ْينِ َّ
فيما يَ ْن َغ ِم ُر ِطف ٌْل ،في ٱل ُك َّو ِة،
را ِجفًا بٱل ِّر ْع َد ِة
يَ ْرق ُُب ٱألك َُّف ت َ ْه ُب ُط حا ِم َي ًة على ٱل ُوجوه.
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َستَ ْجلِ ُس ٱلخاالتُ ٱألكْـثَ ُر تَ ْحنانًا
يق ال َّنف َِس ،وال َّربْ ُوُ ،ربَّما.
يُ َكبِّلُ ُه َّن ِض ُ
َريب في ط َِّف ٱل ُفر ِ
ات َسلْ َوت ُ ُه َّن،
ل ِك َّن ٱلغ َ
وأقْ َر ُب إلى ٱل َقل ِْب،
يَأتي وا ِقفًا في َم َه ِّب ٱلهوا ِء ٱل َعميمِ ،
ِع ْندما يَ ِش ُّح ال َّن َد ُم على ٱل َمعيشَ ِة
َويَ ْف ِق ُد ٱل َحني ُن ُعقا َره.
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ال زَغاري َد،
أل َّن ٱلما َء،
«يُ َح ِّر ُم ُه لَ ْم ُع ِ
ٱألس َّن ِة فَ ْوقَه» *

( )

وٱلوارِثو َن الظَّ َمأَ،
ما َركَـنوا إلى ٱل ِق ْربَ ِة ٱلَّتي ٱنْثَ َوتْ
قُ ْر َب ٱل َم َص ِّب،
وال إلى ٱألسى،
ّإل ِع ْن َد داعي ٱألسى،
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في ٱل َغبَ ِشَ ،سيَأْتي ٱأل ْرحا ُم
وت َْصط َُّف بِضْ ُع نِسا ٍء
في ٱل َّد ْهليزِ ،وانِ ٍ
يات
َليل أ ْو كَـثي ًرا
َص ْوت ُ ُه َّن َس َيكو ُن َم ْبحو ًحا ق ً
أصفى.
فوس ،وال ْ
وال ُّن ُ
أل َّن ال َعزا َء أقَ َر ُب إلى َوقْعِ أيّا ِم ِه ّن
َريبَ ،مأْسو ٌر بِما ِء َعط َِش ِه ّن
وٱلغ ُ
ِ
وحاض ٌر،
كَ ُحضو ِر ال ِّرجا ِل في ٱل َحياة.
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اللَّواتي َسيَأْتي َن ِم َن الضَّ واحي
و ِم َن الثُّغو ِر
َس َي ْد ُخلْ َن،
ك ٌُّل بِقا ِرئَ ٍة وق ٍ
َصيد
را ِف ٍ
السوا َد إلى ٱأل ْعلى
عات َّ
يَ ْذوِي َن كأ ْوراقِ الثَّلْ ِج على َج ْم َر ِة ٱل َج َزع.
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َستَ ْنشُ ُر بَ ْعضُ ُه َّن الشَّ ْع َر
في حينِ َستُلَ ْملِ ُم أُ ْخ َرياتٌ خ ُُصالتِ ِه َّن
تيب
الس ْجعِ ال َّر ِ
ك َْي يَ ْغفُو َن على َّ
لِقا ِرئَ ٍة
قاب َم َّرتَيْن
َستَ ْرفَ ُع كِـتابَها فَ ْو َق ال ِّر ِ
وت ُ َم ِّر ُغ ُه بما ِء التَّ َن ُّد ِم
أل َّن ٱل ُح ْز َن لُ ْح َمتُ ُه َّن
ٱآلالم وأ ْع َذبِها.
َوبَل َْس ٌم ألكْـ َب ِر ِ
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ال َعتَ َمةَ،
َو َسبْعو َن قَ َم ًرا
َستُ ِضي ُء ما تَ َدل ََّس ِم َن ٱألماكِنِ
لِتَ ْسطَ َع ٱل َغ ْيماتُ
ويُ ْس َم َع َهزي ُم ٱ ْح ِتدا ِمها
دو َن َمشَ َّق ٍة
ون ََسماتٌ لَ ْي َس ْت َحزي َن ًة تَـتَ َغلْغ َُل
بَ ْي َن الشُّ قوقِ
كَيْما يُلَ ْملَ َم كِسا ٌء
وت ُرى ٱألغْصانُ،
لَ ْيلَ َة ال َّدفْنِ ،
تَـتَمايَ ُل في طار ٍِف
لَ ْحظَ َة يَ ْن َفلِ ُت الضِّ يا ُء ِم ْن ٱألعالي.
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في ٱل ُغ َر ِف
ِس ٱألضْ وا ُء أيْضً ا
َستُ َه ْسه ُ
َطيش.
َولَ َعلَّها روحي الطَّري َدةُ ،ت ُ
ال َّر ْعشَ ُة َستُ َح ُّس
َحيْثُما ُو ِض َع ْت أقْدا ٌم عا ِريَ ٌة على ٱأل ْرض.
وٱللَّ ْم ُع،
َس ُي ِضي ُء أن َ
ْصاف ٱلوجو ِه
كما أضا َء َس ْبعو َن قَ َم ًرا لَيالِ َي َدفْ ِننا
لِ َنرى إلى ال َّن ِ
باتات ،من الشَّ ّق،
ت َ ْكبُ ُر ُر ْعبًا ،أ ْو َهناء.
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ر ٌ
ِجال َسيَ ِقفو َن أيْضً ا
وٱل ُمصافَ َحةَُ ،ستَكو ُن بِٱليَ َديْنِ  ،حي َنها.
َليل َس َي ُم ُّد يَ ًدا َوحي َد ًة
الق ُ
أ ْو َستَ ْخ ُذلُ ُه ِسيما ُء ٱل َمهابَ ِة
وٱلوجوم...
ِ
ٱلَّذي نَكْـتَ ِحلُ ُه كٱل َهزيعِ ناز ًِل على ِملْ ِح ٱأل ْع ِم َدة.
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ال بُ َّد أ َّن َسجائِ َر َستُ َو َّز ُع بَيْ َن ُه ْم
وقَ ْه َو ٌة خالِ َص ٌة فاضَ ْت ِم َن ال َّركْ َو ِة
َستُشَ ُّم
أل َّن ٱلوا ِق َف قَ َّو َس ظَ ْه َر ُه ٱأل لَ ُم
ِّيف لَ ْم يُ َص ِّف ما ٱنْ َدل ََق ِم ْنها
أو أل َّن ٱلل َ
كَما َصفّى ٱل ُح ْز ُن ال ُّنفوس.
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في َغيْ ٍب،
القا ِعدو َن يَتَ َذكَّرو َن ما ت ََص َّر َم ِم ْن َسعا َدتِهِم
َطيب ٱلَّذي يَرى ٱلقُعو َد ِم َن ٱل َمل ِ
َـكوت
وٱلخ ُ
يَتَ َف َّح ُص ٱل َوق َْت يَ ْمضي َحثيثًا في َج ْي ِب ُص ْد َرتِ ِه
َويَتَ َوق َُّفِ ،
ماس ًحا ما تَف ََّص َد على َجبي ِن ِه
ِب ِم ْنديلٍ هو ِب ُع ْمري ٱلَّذي ٱ ْعتَبَطْتُه.
َس ُيكْـ ِثرو َن ِم َن ال ِّذكْ ِر
عازمي َن على َدفْعِ ٱل ُح ْزنِ خا ِر ًجا
وال ُّن ِ
هوض ،نا ِفضي َن أث ْوابَ ُه ْم َم َّر ًة أو م َّرتَيْنِ
َطيب
حالَما يَ ْف َر ُغ ٱلخ ُ
ويَ ْذكُ ُرني ِبتَأَ ٍّس قَليلٍ ُ ،ربَّما.
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ِ
واح ٌد أ ِو ٱث ْنانِ
َسيَتَ َحيَّنانِ ٱأل ْرجيلَ َة
كَ ْيما يُ َع ِّمرا ال َّرأْ َس بِرو ِح التَّ ْبغِ
َس َيتَ َحل َُّب ري ُق ُهما
ويَبْ ُصقانِ بَ ْع َدها في ٱل َمناديلِ
أو على ما ُع ِّر َي ِم َن ٱلبا َح ِة،
أ َح ُد ُهما َس َيشْ َحذُ،
كَ َح ّدا ٍد،
َسيْ َف الذّاكِ َر ِة
لِيُ َؤ ِّر َخ لِ َم ْولِ ِد أبيَ ،و َوفاتِه.
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األقْ َربو َن
َسيَ ُه ُّد ُهم ت َ َع ٌب
َو َستُ َحل ُِّق أ ْروا ُح ُهم،
لَ ْي َس عالِ ًيا ،كما هي ُروحي
بل بٱ ْرتِفا ِع ِذرا ٍع ِم ْن على ٱأل ْر ِض
السلْوى
لِتُشا ِغلَ ُهم بِما يَ ْستَ ِش ُّف ِم َن َّ
وت َْستَ ْو ِه َم أبْصا ُر ُهم
فيق
ألنَّ ُه ٱل َخ َد ُر ال َّر ُ
في ٱل ُجفونِ ٱلوا ِر َم ِة
ِم ْن فَ ْر ِط ما َغط ََس ْت في ٱل َعتَ َم ِة
وفي التَّراخوما
و ُحك َّْت بِما ِء ٱل ِفضَّ ِة،
وبٱل ِملْ ِح ٱلخ َِشن.
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روحي َستَشْ ُر ُد كما شَ َردَتْ ِبيُ ْس ٍر في َحيا ٍة
هي ُحلْ ُم يَ َقظَتي،
ك َْي ت َـتَـ َف َّر َس في ٱلوجو ِه
وت َِح َّن إلى أق َِّل الشَّ قائِقِ تَق َُّص ًدا
لل َمطا ِر ِح ...ٱلَّتي ُس ِكـ َن ْت بِما ِء ألَمي
وإلى،
أكْـثَ ِر ال ُّن ِ
فوس ٱلْ ِتيا ًعا
ُفوس كَـثي َر ٌة َسيَ ْه َدأُ َر ْو ُعها
ن ٌ
أل َّن ٱل َعزا َء أقْ َر ُب إلى ما ِء ٱل َحيا ِة
وألنّي َسأكو ُن في ٱل َعتَ َم ِة،
أت َ َذكَّ ُر ما َسل ََف ِم ْن َحياتي.
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ضَ ْو ٌء،
السالِ َف ِة
الضَّ ْو ُء ِم ْن َحياتي ّ
َس َي ْغ ُم ُر ٱل َب ِق َّي َة ٱلَّتي يَأْ ُخذُها ٱألقْ َربو َن
ـح على أ ْو َس َعيْه
َحيْثُ ٱل ُج ْر ُح يَ ْن َف ِت ُ
كُلَّما َغ َرزوا أ ْجسا َد ُهم
ِب ُق َّو ٍة في ٱل َحيا ِة،
َو ُس ِم َع َصفي ٌر لِنا ِف َذ ٍة في ٱل َم َه ِّب،
ت َـك ِْس ُر ٱن ِْدفا َع َة ما َع َص َف
في ٱللَّيالي ٱل ُم َغبَّ َر ِة ِم َن ال َّن ْوء.
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في َغ ْم َرتِها،
َستَ ْس ُق ُط َص ْخ َر ٌة في ٱل َم ْهوى
ٱألسما َع
ٱلَّذي ِم ْن ُه َ
أصخْنا ْ
ك َْي نَأْن ََس ِب َر ِ
هيف آذانِنا
واسنا ت َ َو ُّج ًسا
وأكْثَ ِر َح ِّ
ٱ ْرتِطا َم َة ما يَ َّساقَ ُط في ِبئْ ٍر
هي جا َرتُنا في ٱل َحياة.
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َس َنلْ َح ُظ ِبأَ َرقٍ ما ُج ِبل َْت َعلَيْ ِه أبْصا ُرنا
ال َح َص ِ
يات ٱل َم ْنحوت َ َة ِم َن ٱلجِي ِر
تَكْشُ ُط ِم ْن على ٱلما ِء
ما ت َُص ِّع ُد ُه ْأس ٌ
ماك َحميم ٌة
ِم ْن نَف ٍَس هو كأَن ِ
ْفاسنا
لَيْلَ َة َغ ِرقْنا
في بَ ْح ِر ٱل ُمضْ ط َجعِ
وفي ٱل َم ْو ِتَ ،سوا ًء ب َِسواء.
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ال َم ْوتُ هو َم ْوتي
حي َن َم َددْتُ ٱليَ َديْنِ إلى أقْصا ُهما
لِتُطَ ِّوقا ٱل َج َس َد ٱلَّذي ِم ْن ُرخام.
َم ْوتي،
حي َن ت َ َح َّس ْس ُت ٱل ِم َج ّس ِ
ات
وما يَتَف ََّص ُد ِم َن ال َّر ْغ َب ِة ،على ٱل َحيا ِء،
َو َرأيْ ُت كَ ْم هي ِ
خاط َف ٌة
وتُلْ ِم ُح لَ ْم ًحاَ ،حياتي.
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َليل شَ َّب في َغ ْفلَ ٍة
نَ َد ٌم ق ٌ
لِكَي نُ ْج َر َح
ِب َن ْصلٍ أ ْو َد ْعنا ُه ٱل ِغ ْم َد ٱلَّذي جا َو َرنا
كما هي ِبئْ ٌر َو َر ْدناها ِب ُع ْمقٍ ،
لَ ْحظَ َة ال َّنعيمِ ،
َولَ ْحظَ َة ٱلها ِويَ ِةِ ،م َن ٱل َحياة.

134

نو ٌر ِل ْعيُـ ِننا
ُجيب
ك َْي ن ُْسأَ َل فال ن ُ
ُم َسلِّمي َن أيْ ِد َي ٱل َح ْي َر ِة
لِ ُص ْب ٍح يَ َرى َح َيواتِنا ت َـتَداخ َُل،
وال...
كَما يَتَداخ َُل ٱل َم ُّد وٱل ُج ْر ُف
َر ْح َم ًة
وال ...كَالم.
ربيع 1994
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قرا َءة ذات َّيــة في أ ْوهام صغيرة
األص ِدقا ِء ب ُِصدو ِر
أُلْ ِق َيت َه ِذ ِه ال ِقرا َء ُة في ا ْحتفا ِل ْ
خريف .1995
ديوان أ ْوهام صغيرة في بَيْ ِت الشّ ا ِعر أ ْح َمد ّ
الملَ ،
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 ...وإنَّمــا هــي َصغيــر ٌة أل َّن الكَبيــ َر َة ِم ْنهــا َو َّد ْعناهــا فــي
َمسـ ٍ
ـام  1982حيـ َن َرأَيْنــا ِب ِمـ ْـل ِء ال َعيْــنِ
ـاءات َصيْ ِفيَّـ ٍة ِمـ ْن عـ ِ

انْهياراتِنــا البا ِذ َخـ َة ت ُ ْن َقـ ُـل الَ ْينــا َمـ َع غَمـ ِ
ـوس ال ُخ ْبـ ِز واإلدام...

ــل
حيــ َن كا َن َمشْ ــ َه ُد األ ْجســا ِد ،أو مــا تَ َبقّــى ِم ْنهــا ،يُ َك ِّح ُ
أ ْعيُ َننــا األكْثَ ـ َر بَــا َد ًة وت َواطُ ـ ًؤا َم ـ َع شُ ـ ِ
ـروط ال ّرا ِهــن.

أقولُهــا :فــي تِلْـ َـك ال َمسـ ِ
ـاءات لَـ ْم يَ ُعـ ْد لــي ،ولِ َمـ ْن جايَلَنــي،
َــل قَــ ْد ٍر ِمــ َن التَّأَف ِ
ُّــف
ّإل أ ْن يَ ْجــ ُر َد ِحســاباتِ ِه ِببُــ ْط ٍء ،وبأق ِّ
واالنْ ِفعــا ِل ِ
ــل ال َف ْخــ َر وال
ماض ًيــا فــي قَطي َعــ ٍة ال ت َ ْحتَ ِم ُ
الصــو َر ُة ال ّزائِ َفـ ُة
ال َم َذ َّمـ َةَ ،مـ َع أ ْوهـ ٍ
ـام َح َملْناهــا كَمــا تَ ْح ِمـ ُـل ّ
َــم َو ْهــ َم ال ُمعايَشَ ــ ِة وال َم ْع ِرفَــ ِة اليَقينيَّــ ِة بالوا ِقــع.
للعال ِ
ـغال بال ـذ ِ
بَ َع ـ َد َذلِـ َـك يَـــكو ُن ُهنالِـ َـك ان ِْشـ ٌ
ـي تَـ ـتَ َعثَّ ُر
ّات و ِهـ َ
فــي ثَـ ْو ٍب َم َن َحتْنــا إ يّــا ُه ُح ِّريَّـ ٌة ُمكْــتَ َسبَةُ ...ح ِّريَّـ ٌة أكْــبَ ُر ِم ْن
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االســ ِتقرا َر إلَ ْيهــاُ :ح ِّريَّــ ٌة ال
أ ْن نُ ْح ِســ َن التَّعاطــي َم َعهــا أ ِو ْ
ــواس ّإل ال َحنيــ َن إلــى
ِــس أو َو ْس َ
طُ َمأْني َنــ َة فيهــا ،وال هاج َ
القُيــو ِد الضَّ ائِ َعــة ...إلــى الكُنــو ِز الضّ ائِ َعــةُ ...ح ِّريَّ ـ ٌة ُم ْقلِ َق ـ ٌة

تَـ ـتَرا َو ُح فــي ت َ َمظْ ُهرِهــا بَ ْي ـ َن َحنيــنٍ لِمــا تَتَ َع ـ َّذ ُر ْاس ـ ِتعا َدتُ ُه
صــاب االن ِْصيــا ِع لِ ِفكَــ َر ٍة ت ََســل ُِّط َّي ٍة ال
ِم ّمــا َمضــى وبَ ْيــ َن ُع ِ
َمــا َذ ِم ْنهــا.

وفــي َهذَيــانِ ال ُح ّمــى ،ماياكوفســكي ،هــ َو إيّــا ُهِ ،
حاضــ ٌر
دائِ ًمــا ،فــي َمــكانٍ مــا ،ليُـــنادي أُ َّم ـ ُه:
ريض ويا لَ َر ْو َع ِة َم َر ِضه
أُ ّماهُ! ا ْب ُن ِك َم ٌ

أُ ّماه! َقلْ ُبهُ على نار
َخ ِّبري أْ َخ ْت َي ِه ،لوديا وأُولياِ ،ب َذلِكَ َ ...سري ًعا ا ْف َعلي
ّ
فات األوان
وإل ...لَ ُر َّبما َ

َفك ُُّل الكَلِ ِ
مات التي َي ْن ُفثُها َف ُمهُ ال َملْ َته ُِب،
ح ّتى الهاز َِل ِمنها،
كُلُّها ،يا أُمي،

تَ ْنطَلِق كَ َب ِغ ٍّي عا ِر َي ٍة في َخلَلِ ُدخانِ َم ْبغى َي ْح َترِق.
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ث َ َّم ـ َة رومان ِْس ـ َّي ٌة مــا :العالَ ـ ُم إزا َء ال ـذ ِ
ّات ولك ـ ْن ِبــا انْ ِتصــا ٍر
ألي ِم ْن ُهمــا ،و ُهنالِـ َـك ان ِْشــغاالتٌ تَــرى الــى ال ِكتابَـ ِة با ْع ِتبارِهــا
ٍّ

ال َم ْو ِضـ َع األخيـ َر لل ُمغا َمـ َر ِة التــي نُ ْو ِد ُعهــا ِ
طالسـ َم َحيــا ٍة هــي
ـام يَ َقظَـ ٍة َغ ْي ِر أكيــدة ...كُــ ْن ُت أُزا ِو ُج
َسـ ْي ٌل ال يَ ْنق َِطـ ُع ِمـ ْن أحـ ِ
دائِ ًمــا بَ ْيـ َن أث َـ ِر ماياكوفســكي ومح َّمــد ال َّدمينــي:

ُولِدْ ُت في ُحضْ ِن َي ْنبو ٍع

وها أنا ِم ْن ُحضْ ِنه أسيل...
إذًا ،فَ َقـ ْد كُــ ْن ُت أ ْعتَ ِقـ ُد َحتّــى َوقْـ ٍ
ـب بِأنّــي قَـ ْد قَ َبضْ ُت
ـت قَريـ ٍ

ـام التــي كان َْت ت َُسـيَّ ُر حيواتِـــنا
ـاص َحـ ْو َل األ ْوهـ ِ
ـي خـ ٍّ
علــى َو ْعـ ٍ
وتَ ْم َن ُحهــا شَ ـ ْيئًا ِمـ َن ال َم ْعقولِ َّيـ ِة وال ِّرضــا .وعلــى األ ْر َجـ ِح فــإ َّن

ـي ،هــو ،في َعيْــنِ ذاتِـ ِه ،كا َن ال َو ْهـ َم الذي كَـتَــبْ ُت
هــذا ال َو ْعـ َ
ـت َسـطْ َوتِ ِه ُم ْعظَـ َم ال َّنصـ ِ
ـوص الباكِـ َر ِة فــي هذا ال ِكـــتاب.
ت َ ْحـ َ

تِلْـ َـك كانَـ ِ
ـي األُولــى:
ـت الميتافيزيقيــا التــي أ ْخ َر َجـ ْ
ـت نُصوصـ َ
أ ْوهــا ٌم َصغي ـ َرةٌِ ...زرا َع ـ ٌة فــي ال َوقْـ ِ
ـب
ـت ...أ ْر ٌض ت َ ْن َع ـ ُم ِب ُعشْ ـ ٍ

عــا ٍل ...هكــذا ...كُــ ْن ُت كمــا ِأصفُنــي:

في ِظ ِّل األشْ يا ِء أن َْصر ُِف َع ِن ال َّنها ِر ال َبهيج
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قات وما َب ْعدَ ها،
ْأس َت ْم ِر ُئ األ ْو َ
في َب ْر ِد ال َع َت َم ِة أشْ َهدُ انْ ِغما َر الضَ ْو ِء في ُس ُح ِب ال ِّنها َية،
فيق على نَشْ َو ِة ال َف َرح
في ِحمى األشْ جا ِر ْأس َت ُ
 ...في َب ْه َج ِة األشْ ياء
أي ِظاللٍ وا ِر َف ٍة ت َْس َتبِدُّ بأ ّيامي؟
ُّ
أ َّي ُة َسطْ َو ٍة لألشْ جا ِر تَ ْملِكُني هذ ِه الل َّْحظَة؟
 ...أ َّي ُة َب ْه َجة؟

كان ِ
َّــل فــي
َــت ال ُمصالَ َحــ ُة َمــ َع ال َحيــا ِة ،بال ِّن ْســ َب ِة لــي ،تَتَ َمث ُ
ت َ ْدويــنِ ســي َر ِة َس ـ َن ِ
وات «ال َّنضْ ـ ِج» ...ت َ ْدويــنِ ِح ْك َم ـ ِة األشْ ــيا ِء
ـس
ـقاس ِب ِمكْيــال ،و َربَّمــا ال يَ ُحـ ُ
ـس وال ت ُــ ُ
ال ّزائِلَـ ِة التــي ال تُلْ َمـ ُ
بِهــا َغ ْي ـ ُر َم ـ ْن يَتَ َو َّه ُمهــا فَـتَـــكو ُن األكْـ ـثَ َر َخطَـ ًرا َوثِ ْقـ ًـا فــي
ت َشْ ــكيلِ ال َمصيــرِ.
واآل َن ال أرانــي قــا ِد ًرا علــى أ ْن أُ َحــ ِّد َد بِصــو َر ٍة جا ِز َمــ ٍة مــا
إذا كا َن مــا أ َّد َع ْيتُــ ُه هــو ِح ْك َمــ ٌة باكِــ َر ٌة أ ْم ُهــ َو ُمنــا َو َر ٌة أ ْو
ـي أُجا ِبـ َه حـ ِ
ـاالت ال َف ْقـ ِـد وال ُخ ْسـرانِ
حيلَـ ٌة نَف ِْسـ َّي ٌة ابْتَ َد ْعتُهــا كَـ ْ
ــام ال َّنــ ْز َو ِة األ ْولــى( ،ب) األماكِــنِ
لألشْ ــيا ِء ال َحبيبــة( :أ) أ ْح ِ
ـت فيهــا( ،ج) األوقـ ِ
ـات التــي ال تُعــاد( ،د)
األ ْولــى التــي َربَ ْيـ ُ
األح َّب ـ ِة الذيــن فَ َق ـ ْدت.

146

NOSTALGIA

نين إلى ال َوطَن ...إلى المكانِ األ َّول.
( )1الوِطان :ال َح ُ
ِ
ِ
( )2ال َّتــ ْوق الــى الماضــي :تَــ ْو ٌق َغ ْيــ ُر َســو ٍِّي للْ َعــ ْو َدة الــى
الماضــي أو إلــى مــا َي َت َعــ َّذ ُر ْاســتِ ْردادُه.
المورد ،منير بعلبكي

ديح األماكن
َم ُ

ــل ألنَّنــا .نَتَ َصــ َّو ُر أنْف َُســنا
ــس ألنَّـــها بَ ْ
األماكِــ ُن األ ْولــى :لَ ْي َ
فيهــا كمــا ت َُص ـ ِّو ُر ال ُم ْعتَ َقــداتُ األنْمــا َط األ ْولــى(*) :الحــاالتُ
وسـ ِ
ـخ ٌّي َوطَبي َع ـ ٌة
ال ِف ْر َد ْو ِس ـيَّ ُة َحيْــثُ َص ْمـ ٌ
ـت َعظي ـ ٌم و َعميـ ٌـق َ

َحميم َّي ـ ٌة ِ
وفاضلَ ـ ٌة ( َمشْ ـ َه ُد الفــار ِِس فــي ال ُحقــو ِل فــي فيلــم
يلمــاز كونَــي «الطريــق»؟).

األماكِ ـ ُن األ ْولــىَ :حيْــثُ مــا ٌء ،بَـ ْـل ُربَّمــا هــو نَ ـ ًدى يَغ ِْسـ ُـل
األشْ ــيا َء :ال ُجــدرانَ ،ال َّنوا ِفــذَ ،ال َّدهاليــ َز ،و َحتْ ًمــا :ال ُعلِّ َّيــة.
أقـ ُ
أي شَ ـ ٍّـك ُمخَضْ َر ٌم
ـول ،وأ ْن كُــ ْن ُت ْ
أص َغ َركُــم ِسـ ًّنا ،إنَّنــي دو َن ِّ
ـت كَــ ْي َف تَأْفُـ ُـل األماكِـ ُن األ ْولــى دونَمــا َر ْج َعــة...
ِمثْلَ ُكــمَ .رأيْـ ُ

ودونَمــا أســى.

(*) ال َمقْصــو ُد باألن ِ
ْماط األ ْولى الـ .Archetypes
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يَ ُ
قول يوجين غيوفيك:
ك ُْن عا ِد ًل :لَ ْو ل َْم تَك ُْن هُناكَ
ماذا َس َيكونُ المكان
الصخور؟
وماذا َس َتكونُ ُّ
ـت قَـ ْد تَ َو َّسـل ُْت هذه ال َق ْولَـ َة الشِّ ـ ْع ِريَّ َة تَ ْمهي ًدا لـِــقرا َء ٍة لي
كُ ْنـ ُ
ـظ األماكِــن» فــي ِ 1989
ِب ُع ْنــوانِ «تَقْريـ ِ
واص ًفــا فيهــا لَ ْحظَ ـ َة

اكْـ ـ ِت ٍ
ـي ،إزا َء قَصي ـ َد ٍة ِب ُع ْنــوان:
شاف َو َد ْهشَ ـ ٍة كَبي ـ َر ِة األث َـ ِر ِفـ َّ

«لَ ـ ْم يَ ْبـ َـق ِم ـ ْن ك ُِّل مــا َس ـ َيجي ُء ّإل غ ُْص ـ ٌن َس ـ َي ْح ِف ُر رأســي»

اختــا َر أحمــد المـ ّـا أ ْن يُ َغيِّبَهــا ِم ـ ْن ديوانِ ـ ِه ِظـ ٌّـل يَ َتق ََّصــف،
وإ ْن كا َن َم ْو ِق ُعهــا أقْـ َر َب مــا يَكــو ُن لـــ َقصائِــد الطَّريــق.

ـت َد ْهشَ ــتي تِجــا َه ال َكيْ ِفيَّ ـ ِة التــي يُ ْم ِك ـ ُن فيهــا
يَ ْو َمهــا ،كانَـ ْ
ِ
كمقاط ـعِ ال َب ـ ْرقِ  ،أ ْن يُ َؤ ْسـ ِ
ـط َر األماكِ ـ َن ويَ ْم َن َحهــا
ـص يَأْتــي
لِ َنـ ٍّ
الخاصـ َة بِهــا .وال بُـ َّد أنَّنــي ِب َذلِـ َـك ا ْز َددْتُ َر ْغبَـ ًة فــي
َحيواتِهــا
َّ
ـص يُـــقار ُِب هــذا ال َّن َّص
االتِّجــا ِه ِب ِج ِّديَّـ ٍة أكْــ َب َر نَ ْحـ َو ِصنا َعـ ِة نَـ ٍّ

َجمــالً وإ ْدهاشً ــا:
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الحنين
تاب َع ْن َ
ال َّرما ُدَ ،ج ْم ٌر َ
أبواب أ ُفل َْت
ٌ
ف ُحلْ ُمها.
ومرا ِك ُب َج َّ
ث ُ َّم:
ال ّنا ِف َذ ُة جِ دا ٌر ،إنْ َخل َْت ِم َن ال َّنظَر
ــص ال ُم َع ْنــ َو ُن « َم ْق ًهــىَ ،ح ْيــثُ القا ِهــ َر ُة
لَقَــ ْد جــا َء ال َّن ُّ
بال ُقـ ْر ِب» ،فــي َم ْجمو َعتــي هـ ِـذهِ ،
كدر َاسـ ٍة فــي ْر َصـ ِـد األماكِنِ

ـات َســري َع ًة و ُم ِ
أدوات َربْـ ٍ
ِ
فوتوغراف ًّيــا ،لَقْطـ ٍ
تالح َق ـ ًة بــدونِ
ـط

الس ُ
ــياق بَ َص ِريٍّــا:
أو إحــاالت .فَقَــط :يَكــو ُن ِّ
َوحيدٌ كَ َم ْع َب ٍر بَ ْي َن أشجا ٍر ذا ِويَة.
ِ
ِ
كا َن االنْ ِت ُ
ــتيهامات
ــتيهامات ال ُمعايَشَ ــ ِة إلــى ْاس
قــال ِمــنِ ْاس
ِ
الح ْك َمــ ِة الشَّ ــ ْخ ِصيَّ ِة نِتا ًجــا لِ ِصفَــ ٍة لَصيقَــ ٍة بــي شَ ــ ْخ ِصيًّا:
أنــا ال ُمتَ َف ـ ِّر ُج علــى ال َحيــاة :كانَـ ِ
ـت ال َحيــا ُة ُص ْنـ َ
ـدوق فُ ْر َج ـ ٍة

َو َهبَتْـــني إيّــا ُه تلــك ال َحيَــواتُ الفَــ ّوا َر ُة وال ُم ْد ِهشَ ــ ُة فــي
ــي
مــا َســ َّم ْيتُ ُه َمجــازًا «ال َمقْهــى القا ِهــر ِّي» .علــى أ َّن َه ِّم َ
ــي كا َن التَّأْكيــ ُد علــى ال َو ْص ِ
ــف ا ْع ِتمــا ًدا علــى مــا
ال َجمالِ َّ
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ـس أكْثَ ـ َر ِم ّمــا تَـ ـتَداعى ِب ـ ِه ِذ ْه ِن َّي ـ ُة
ـواس ال َخ ْمـ ُ
تَتَر َاس ـلُ ُه ال َحـ ُّ

ال ِكـــتابَة .ولَ َعلّــي ا ْعتَ َقـدْتُ لِ َفتْـ ِر ٍة مــا أ َّن قَصيـ َد َة ال َنثْ ِر ت َُسـ ِّي ُد
ـي فــي حالَـ ٍة ِمـ َن ِ
ِ
ـي علــى
الحيــا ِد ال َم ْب ِنـ ِّ
ـي علــى ال ِّذ ْه ِنـ ِّ
الح ِّسـ َّ
ّات ،الـذ ِ
ـف فــا ِد ٍح علــى الـذ ِ
ت َ َعطُّـ ٍ
ّات التــي نَ َقلَتْهــا ُم ْعطيــاتُ

ـتيهام ال ِف ْعــلِ ،
«مــا بَ ْعـ َد ال َحداث َـ ِة» ِمـ ْن َم ْو ِقـعِ ال ِف ْعــلِ  ،أو ْاسـ ِ
الــى َم ْو ِقــعِ الها ِم ِشــ َّي ِة واإل ْدر ِ
اك ال َعميــقِ ِب َع َب ِث َّيــ ِة األشْ ــيا ِء

وزَوالِهــا ال َم ّجانــي .و«مــا بَ ْع ـ َد ال َحداث َ ـ ِة» التــي أ ْعنــي هــي
َذلِـ َـك ِ
الخيــا ُر الــذي يَ ْبــدو َوحيـ ًدا و ُملْ ِز ًمــا لِلْجميــع ،بال َع ْيـ ِ
ـش

والتَّواطُــ ِؤ َمــ َع ُم ْعط ٍ
ِّــف ِمــ ْن قُ ْب ِحهــا ّإل
َيــات شــائِ َن ٍة ال يُ َخف ُ
تَ َم ُّر ُســنا فــي ال ّديماغوجيــا يَ ْو ًمــا بَ ْع ـ َد آ َخــر.

السـ ْر ُد أو ال َع ْو َد ُة إلى ال َمنابع
َّ

علــى أنَّنــي اآل َن أ ْمي َــ ُـل الــى اال ْغ ِتـر ِ
اف ِمـ ْن تَجارِبــي الباكِـ َرة:
وام كا َن ُهنالِـ َـك الكَثي ـ ُر ِم ـ َن
الطُّفولَ ـ ِة ،العائِلَ ـ ِة ،وعلــى ال ـ َّد ِ

ـب الطَّ ـ َر َف الــذي يَتَـ ـ َق َّب ُل
ـت فــي الغالِـ ِ
ـب يُ َس ـ ِّي ُرني وكُ ْنـ ُ
ال ُحـ ِّ
ـس َحـ ْو َل مــا هــو
ـب ويَ ْن َعـ ُم بــه ،وال َحديــثُ ُهنــا لَيْـ َ
هــذا ال ُحـ َّ

ــي بالتَّ ْح ِ
ِ
ديــد ِبقَــ ْد ِر مــا هــو َحــ ْو َل إيمــانٍ ال أ ْعــر ُِف
عاط ِف ٌّ
َم ْص ـ َد َره تما ًمــا ،بالظّا ِه ـ َر ِة اإلنْســانِيَّةُ .ه ـ َو إيمــا ٌن ال يَتَأَتّــى
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ــي ،أظُ ُّننــي
َع ْبــ َر ال َم ْع ِرفَــ ِة ال َيقين َّيــ ِة بَ ْ
ــل َع ْبــ َر َحــ ْد ٍس ُج ّوانِ ٍّ
اكْـــتَ َس ْبتُ ُه ِمــ ْن َذلِ َ
ــي تَحديــ ًدا
ــك العال ِ
َــم األُنْثَــو ِِّي أو األُمو ِم ِّ

ـت َو ْس ـطَه.
الــذي تَ َر ْع َر ْعـ ُ

فــي إحالَ ٍة البْنِ َح ْزم ،يَ ُ
قول مح َّمد ب ّنيس:

ـيت َب ْي َن ُحجو ِر ال ِّنساء
أنا الذي ُر ِّبــ ُ
َب ْي َن أ ْيديه َِّن نَشَ أْ ُت

و ِم َن ْأسـرا ِر ِه َّن ُعلِّ ْم ُت ما ال َيكا ُد َي ْعلَ ُمهُ َغ ْيري

أنا الذي َي ُ
قول :ال َم ْو ُت ْأسـ َه ُل ِم َن ال ِفراقِ .

ـح التَّ ْعبيـ ِر َعــنِ ال ُح ْزنِ
كا َن ُهنالِـ َـك عالَـ ٌم ُم ْن َفلِـ ُ
ـت ال َخيــا ِل جا ِمـ ُ
السـطْ َو ِة البطريرك َّية.
ـي الــى أبْ َعـ ِـد ال ُحــدو ِد ِمـ َن َّ
وال َفـ َر ِح و َخ ِلـ ٌّ
ـب الثَّ ـ ْو ِب
كانَـ ْ
ـت َحيــا ٌة تُــرى فيهــا الخالَ ـ ُة التــي تَشُ ـ ُّـق َجيْـ َ
قَ ْبـ َـل أ ْن تَـتَـ َيــ َّب َس ِ
وظـ ٌ
ـال نا ِع َمـ ٌة ت َْسـ ُق ُط على َو ْجهِهــا ...واألُ ُّم

الســل َِّم ك َُّل لَ ْحظَــ ٍة
التــي تَ ْح ِم ُ
ــل َصفي َحــ َة الكيروســين إلــى ُّ

ـي مأســا َة َع ْيـ ٍ
ـش ال يَ ْبــدو أنَّهــا َس ـتَ ْنتَهي ،وال َج ـ َّد ُة وهــي
لِتُ ْن ِهـ َ

ـج ال يُ ْسـ ِعفُها ال َّد ْمــع ...كا َن ك ُُّل َذلِـ َـك يَ ْحـ ُدثُ فــي البَ ْهـ ِو
تَ ْن ِشـ ُ

وفــي ال َم َمــ ّر ِ
ــس فــي زوايــا الغُــ َر ِف،
ات بَ ْيــ َن الغُــ َر ِف ،ولَ ْي َ

ْــا لِبَطا ِركَــ ِة العائِلَــة.
ــس األكْـــثَ ُر َرزانَــ ًة وثِق ً
َحيْــثُ ال َمجالِ ُ
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نــاتِ ،
عالَــ ٌم تَ ْختَلِــ ُط فيــ ِه ال ُخرافــاتُ بال ُمعايَ ِ
الحكايــاتُ
باألُ ْم ِن ّيـ ِ
ـات ،ال َمآســي الشَّ ـ ْخ ِص َّي ُة بِمـ ٍ
ـت ُم ْن ـ ُذ قُــرونٍ
ـآس َح َدثَـ ْ
بَعيـ َد ٍة ألُنـ ٍ
ـاس لَـ ْم أكُـ ْن أ َعـ ْر ُف تَمــا َم ال َم ْع ِرفَـ ِة لمــاذا يَ ْحـ ُدثُ
ـي أنْف َُســنا!
أنَّنــا نَ ْرثي ِه ـ ْم قَ ْبـ َـل أ ْن نَ ْرثِـ َ

ال َمراثي أو ال ُح ْزنُ ُم َم ْس َر ًحا

يُشــير شــوقي بزيــع الــى «أنَّنــا نَشْ ـ ُع ُر َع ْبـ َر َمـ ْو ِت اآلخَريـ َن
ـش ...وأنَّ ال ُح ْزنَ
ِب َنـ ْوعٍ ِمـ َن ال َعـزا ِء كَ ْونَنــا قادريـ َن علــى ال َع ْيـ ِ
يُ َولِّــدُ شُ ــعو ًرا بِال َحيــا ِة أكْــ َث َر ِم ّمــا يَ ْف َعلُــهُ ال َفـ َرح».
هــذه ال ِف ْكـ َر ُة ت ُِضـــي ُء علــى َذلِـ َـك ال ُحـ ْزنِ الشَّ ــعائِر ِِّي ال ُم َص َّع ِد،
ـي
تِلْـ َـك ال َّدرا ِم َّيـ ِة ال َجما ِع َّيـ ِة التــي ت َ ِقـ ُـف إزا َء ال ُحـ ْزنِ الشَّ ْخ ِصــ ِّ

ــتيهامات ط ِ
ٍ
ُقوســ َّي ًة،
ـــناس ُج َم َعــ ُه وتَ ْم َن ُحــ ُه ْاس
فَتُلَ ِّونُــ ُه وت َـتَ َ
ِب َح ْيــثُ تَــتَبا َد ُل َم َعـ ُه الموا ِقـ َع ُم َح َّيـ َد ًة إيَّــا ُه وجا ِعلَـ ًة َم ْدعاتَ ُه
أث َـ ًرا بَ ْعـ َد َع ْيــن.

ال ِز َم ـ ُة ال َم ـ ْو ِت لَ ـ ْم ت َـ ـ ُك ْن ّإل إعــا َد َة تَ ْمثيــلٍ لِحــوا ِد ِث َم ـ ْو ٍت
ـب بِحياتــي أيَّمــا لَ ِعــب .كا َن
لَـ ْم أشْ ـ َه ْد شــعائِ َرها وظَلَّـ ْ
ـت تَلْ َعـ ُ
األب َو َمـ ْوتُ األخ .كا َن ال بُـ َّد أ ْن أُعيـ َد إنشــا َء تِل َْك
َذلِـ َـك َمـ ْوتُ ِ
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الشَّ ــعائِ ِر التــي لَـ ْم أ ِع لَهــا فــي الحالَـ ِة األولــى َولَـ ْم أشْ ـ َه ْدها
لِغيابــي َعـ ْن هــذا ال َمــكانِ فــي الحالَـ ِة الثّانِ َيــة.

الس ْرد
َّ

السـ َ
ـياق الــذي َه ْي َم ـ َن علــى
الس ـ ْر ُد هــو ِّ
إزا َء ك ُِّل َذلِـ َـك كا َن َّ
ال ُمطَـ َّو ِ
ـح التَّ ْعبيــر .ولَـ ْم يَ ُكـ ْن يَ ْخطُـ ُر لــي
الت األخيــر ِة ،إذا َصـ َّ
فــي بــا ٍل أنَّنــي سأكْـ ـتَ ِش ُف أ َّن ُجـ َّـل مــا كَـتَـ ـ ْب ُت ُه ـ َو ِســي َر ٌة
ــب ِ
واصفًــا لِلْ َمشْ ــ َه ِد
ــت أ ِج ُدنــي فــي الغالِ ِ
ذاتِ َّيــة .فَقَــ ْد كُ ْن ُ
الماثِــلِ أمامــي .والتَّ َحــ ّدي الــذي يَ ْجتَ ِذبُنــي يَ ْك ُمــ ُن فــي

ـاص برؤيَتــي لألشْ ــياء .كُـ ـ ْن ُت أ ْعتَ ِق ـ ُد أ َّن
اإلتْيــانِ بِمــا ُه ـ َو خـ ٌّ
ــف ِ
جــاب َعــنِ ال َجمــا ِل فــي مــا هــو
َه َدفــي كا َن كَشْ َ
الح ِ
ــاك القــارِئِ
ــش َعبْــ َر قَــ ْو ٍل ال يَتَق ََّصــ ُد ا ْم ِت َ
ٌ
مألــوف و ُم َه َّم ٌ

ـي
بِخطا ِب َّي ِت ـ ِه ِب َق ـ ْد ِر مــا يَتَ َق ـ َّد ُم با ْع ِتبــا ِر ِه ْاســتعا َد ًة ل ِمــا ن ُِسـ َ
ِمـ ْن ِذكْــرى ِ
وسـ َي ٍر ذاتِ َّيـ ٍة ،بِأقَـ َّـل مــا يُ ْم ِكـ ُن أ َن يُقـ َ
ـال ،وبأكْــثَ ِر
األص ِ
ــوات َه ْم ًســا وتَ َعطُّفًــا...
ْ

شرط الكتابة
ـش َس ـ َرحانًا ُم َع َّي ًنــا َحتّــى
بَ ْعـ َد ك ُِّل هــذا ،ســأ ْعتَر ُِف بِأنّــي أعيـ ُ

فــي أقصــى لَ َحظـ ِ
ـات ان ِْشــغاالتي اليَ ْو ِميَّــةُ ...هنالِـ َـك مــا يُشْ ـ ِب ُه
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ـص اآلتــي ...القَصيـ َد ِة
ُحلْـ َم ال َي َقظَـ ِة الــذي ال يَ ْنتَهــي َحـ ْو َل ال َّنـ ِّ

التــي لَ ـ ْم أكْتُ ْبهــا بَ ْع ـ ُد ،ولَ َعلّــي ِب َذلِـ َـك أتَ َمثَّـ ُـل قَ ـ ْو َل جــورج
ـي هــو َوشْ ــكُ ُحـ ٍ
ـدوث
لويــس بورخيــس ِبــأ َّن ال ِف ْعـ َـل ال َجمالِـ َّ

لِ ُرؤيــا ال تَـ َتــ َحق َُّق أ َبــدً ا...

ــح لــي أ ْن
فــي داخلــي نــا ٌر ها ِدئَــ ٌة علــى األ ْر َجــح ،واذا َص َّ
ِأصفَهــا ،فَ َوقُو ُدهــا ال ُمعايَشَ ـ ُة ال ّدائِ َم ـ ُة لل َجمــا ِل كمــا يَتَ َجلّــى

فــي الطَّبي َعـ ِة اإلنْســانِ َّي ِة ــــ ذلِـ َـك ال َجمــا ِل النا ِجـ ِـم عــن التَّ َفـ ُّر ِد
َــت) ،فــي
(أي ِصفَــ ٍة كان ْ
وال ُغلُــ ِّو فــي ِّ
الصفَــ ِة اإلنْســانِ َّي ِةِّ ،
ال ُمطْلَــقِ أكْـ ـثَ َر ِم َّمــا هــو فــي ال َمقايــ ِ
ـيس ال ُمتَعــا َر ِف َعلَ ْيهــا
َح ـ ْو َل مــا ُه ـ َو َجميـ ٌـل ومــا هــو قَبيــح.
ــت ُم ْهتَ ًّمــا ،بِصــو َر ٍة وا ِعيَــ ٍة ،بِمــا يُحيــ ُط كِـــتاباتي ِمــ ْن
ل َْس ُ
إشْ ــكالِ ّي ٍ
ــت ُمتَأكِّــ ًدا إذا مــا كا َن بِإ ْمكانــي ال َحديــثُ
ات ول َْس ُ

ـب َح ـ ْو َل َه َكــذا إشْ ــكاليّاتُ .هنالِـ َـك أ َّو ًل،
ِم ـ ْن ُم ْنطَلَــقِ الكاتِـ ِ
وأخيــ ًرا ،اللُّغَــ ُة التــي أ ْعتَ ِب ُرهــا َموضــو َع ال ِكتابَــة .وتَ ْركيــزي
واصلَ ـ ِة فــي َخ ـ ْو ِض ال ُمغا َم ـ َر ِة
علــى اللُّ َغ ـ ِة ُهنــا ِب َم ْعنــى ال ُم َ

اإلبْدا ِع َّيـ ِة ال ُمتَ َمثِّــلَ ِة فــي تَقْديـ ِـم اللَّ َغـ ِة عا ِريَـ ًة ِم ـ ْن مــا كا َن
ـي أو ِمـ ْن ِخطا ِبيَّـ ٍة عالِيَــة ،و َذلِـ َـك
يُ ْسـ ِن ُدها ِمـ ْن َهيْـكَلٍ خا ِر ِجـ ٍّ
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بَ ْحثًــا َعــنِ اللُّ َغـ ِة األ َع ْمــقِ فــي الـذّاتَ .و ِم ّمــا يَ ْد َعـ ُمُ ،ربَّمــا،
الســ ْر ِدِ ،ح ْك َمــ ٌة يَــ ْزدا ُد
ك َُّل هــذا الــذي يَأْتــي فــي صيغَــ ِة َّ
إ ْدراكُـــنا بِهــا كَ ُمعاصريــ َن لِلَّ ْحظَــ ِة ال َحديثَــ ِة ،بِــأ َّن ال َيقيــ َن
ـس ّإل صــو َر َة ال ِمـ ْرآ ِة لِبَ ْحـ ٍ
ـب
الشِّ ـ ْعر َِّي لَيْـ َ
ـث أو ُســؤا ٍل ،ال ن ُِحـ ُّ
ـي فــي َحياتِـــنا.
ـي ونِهائِـ ٌّ
لَـ ُه أ ْن يَ ْنتَـــهيَ ،حـ ْو َل مــا ُهــو يَقينـ ٌّ

أخي ـ ًرا ،إذا مــا كا َن لِ َهـ ِـذ ِه الشَّ ــها َد ِة أ ْن ت َـ ـتَ َمظْ َه َر ال َي ـ ْو َم فــي
هــذا ال ُحضــورِ ،و َرأَيْتُ ـ ْم لِلَ ْحظَ ـ ٍة ِ
واح ـ َد ٍة ،أ َّن أ ْوهــام صغيــرة

الص ْمـ ِ
ـت ،فإنَّنــي أقـ ُ
ـول إ َّن مــا نَ ْحـ ُن ب َِصـ َد ِد ِه
كا َن أ ْجــدى ِمـ َن َّ
ـام األ َّو ِل،
ـس إنْجــازًا أ ْحتَ ِك ـ ُر ا ِّدعــا َء ُه ،بَـ ْـل ُه ـ َو ،فــي ال َمقـ ِ
لَ ْيـ َ
الســفر َوثِ َق ِتهِمــا
ّ
تــاج إليمــانِ أ ْح َمــد
المــا وعبداللَّـــه ّ
نِ ٌ
ـب غا ِم ـ ٍر أنْ َع ـ ُم
بِجــدا َر ِة األ ْم ـ ِر و ِج ِّديَّ ِت ـ ِه ،ث ُ ـ َّم ُه ـ َو نِتـ ٌ
ـاج لِ ُحـ ٍّ
ـي فــي ال ُمغا َم ـ َرة...
ِب ـ ِه ويَ ْم َن ُحنــي ال َع ـ ْز َم علــى ال ُم ِضـ ِّ
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اإلهْداء
5
ِزرا َع ٌة في ال َوقْت

آشوري (ِ ،)10زرا َع ٌة في ال َوقْت ( ،)11أيَّة بَ ْه َج ٍة (،)12
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هوب ال ّنار (،)21
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ديح في َه ْيئَ ِة التّأبين ( ،)22ال َكراسي التي ( ،)23لَ ْي ُل الكَالم ()24
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ُمرا َودات

حار ًِسا لل َحنين (َ ،)27حذَري أ ْن أ ْحلُ َم ( ،)28ك َْي نَـكْـتَ ِف َي اللَّيْلَة بِنا (،)30
َخ َز ُف ال َمعيشَ ة (َ ،)32و ْر ٌد ث َ ِمل ()33

َع ْو َد ٌة إلى ال َمنابِع

األسالف (َ ،)41د ٌم َع َرفْناه ()44
األُ َّمهات ( ،)37ال َج ّدات (ْ ،)38

ديـح الشَّ قائِق
َم ُ

السياج ( ،)49ا ْم َرأَ ُة ال ُقطْنِ وال َكتّان (،)50
ال َم ْرأَ ُة التي ب ِِحذا ِء ِّ
َجليلَة ِب ْن ُت ُم َّرة ( ،)51ا ْم َرأَ ُة ُص َويْ ِحب ( ،)53ال ُّنفَساء (،)54
الم كاف ( ،)55ال َم ْرأَ ُة ال َب ْح ِريَّة ()58

أما ِك ُن تُ َو ِّز ُع ِغواياتِها

ْسيكي ( ،)61نُ ُز ٌل َجما ِع ّي (َ ،)62م ْنز ٌِل ُم ْف َع ٌم بال َبخور ()64
َم ْق ًهى مك ّ
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البِناء ( ،)75صيّاد ( ،)76ال ِّن ْس َوة (ِ ،)77
عاشقان ( ،)78شا ِعر (،)79
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