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إلى شادية،
روحي تبعثُ النو َر حيث ال َم َستْ ِك ،وحيث أضاءت.
متن ّع ًما بالحضر ِة،
مأخوذًا بها.
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َّ
الحاســـــــــــة
إختبار
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إختبار الحاسة
ُ
الجمال
القصي من األماكنِ التي
يُو َد ُع في
ِّ
ورفقت بنا
زارتْنا،
ْ
في النشو ِة ،وفي الترنيم ِة
وفي ال َخ َد ِر ال ُم ْب ِر ِح على الجسد:
الي ُد التي ُ
أعرف
الخاصر ُة التي أكونُها
تترنح المصائِ ُر
والنشيج ،حي َن ُ
ُ
ِ
الخفيف  -الحرمانِ م َن اليقظ ِة
النوم
بي َن ِ
وبي َن الشُّ رو ِد ،في اليقظة.
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غريب
الجوا ُر
ٌ
قليل
كما لو أ ّن الجس َد يطي ُر ً
كأ َّن حيرت َ ُه ،تُلِ ُّم بالجوا ِر كلِّه
القليل عن ِ
األرض كثي ٌر عليه
ُ
والعل ُّو
طويل
والصــوتُ  ،أكبـ ُر مــن الغفلـ ِة ،التــي كان فيهــا يو ُمـ ُه ً
طويال.
األوصاف ،لم يُه َم ْس بها
بديل عن التغ ُّز ِل في الجسد
واح ً
وال كان ال ُّن ُ
واقف،
يو َم كان الوج ُع طريًّا وصاد ًما :الوقت ٌ
والحاس ُة تُختبَر...
ّ
ٌ
عطوف يسري بينها ،لحظ َة كانت
واألبدان ،ما ٌء
الل ّذ ُة بلس ًما ض َّد األلم.
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الجس ُد ،عندما يحز ُن
ويشي ُخ من فَ ْر ِط ما َحزِن
والحنايا ُّ
تزرق ،يتعالى أني ُنها
وفي العالي من التَّأَ ُّو ِه
تتذكّ ُر ِص َباها ،ومر َح َها.
الي ُد ،التي بحثت ع ّما ت ُ َقلِّ ُب ُه
حي َن تداخلت ال َح َنايا في بعضها
أو ،حي َن امت َّدت الي ُد إلى كتاب.
الي ُد التي تحز ُن
ترا ُه يمشي على األنامل:
موتٌ  ،حيث الجس ُد ال يُ ِح ُّب وال يُ َح ّب.
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شادية
ِ
وأنت نائم ٌة في سريري
أباك ِ
تذكّرتُ أن ِ
وأمك تز ّوجا في لبنان
كذلك أمي وأبي ،اللذان في هنا ِء حيا ٍة قديمة
لم أَ َر ُهما سويّ ًة
ولم أعرف إذا ما جمعتْهما صور ُة ُع ٍ
رس
ِ
الكفيف الذي غ َّنى أل ّمي
ولم أسمع عن المغ ّني
لحظ َة زفا ِفها.
ٌ
عميق
قلب أمي
تذكّرتُ  ،ثم
ُ
صندوق ُ
أدركت أ ّن َ
الغور.
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ِ
وأنت نائم ٌة في سريري
َه َج َس ْت عصافي ُر كثير ٌة في الخارج
ووج ُه ِك ،أضا َء الصباح
وتذكّرتُ أنّنا نا َد ْمنا ما خطّته أيدينا
وأننا تذكّ ْرنا حيات َنا بحنانٍ هادئٍ وكبير
وكان تأ ُّملُنا صبيّ ًة لها ضيا ُء وجه ِِك
وك َّنا نرعر ُع الصبيَّة ...ندلِّـلُها
نحب لها أن تلثغَ ،ألننا ك ّنا كذلك ،وسنكونُ،
ُّ
أيضً ا.
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ِ
وأنت نائم ٌة
ورحت أُضي ُء بهما
مسحت على جبي ِن ِك مسحتين،
ُ
ُ
المكان
تغلغل حيثُ
ذهبت ،من غرف ٍة
َ
شفيف
ونو ٌر ٌ
ُ
ألخرى
المستْ ِك،
ُ
وانتبهت إلى روحي تبعثُ النو َر حيث َ
وحيثُ أضاءت.
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ِ
وأنت نائم ٌة
ِ
ِ
الكتف
الكف على
حيث
جاءت ُّ
عرفت أنّي ِ
أح ُّن ِ
وإلي
ُ
إليكَّ ...
فتركتُ ِك ،أتف ّح ُصني حيث استج ّد ِت التضاريس
وحيثُ
أحببت نفسي
ُ
وحيثُ أخذتُ أع ّد ُد أشواقي ،أرتّبُها
كل ٍ
واحد منها
جمعت َّ
أتذكّ ُر كيف
ُ
أي مطر ٍح من جسدي قد استقر.
وفي ِّ
ِ
وأنت نائم ٌة
ٍ
كطيف أو خيا ٍل
خفيف،
تذكّرتُ أنّي ٌ
أذوب ...في حياتي.
وأنّي أكا ُد ُ

18

أي رمية حجر
ُّ
أي نها ٍر استدرجنا من المخابئِ حيثُ سا َد
ُّ
اللَّ ْه ُو أحا ًدا و َمث َنى وث ُالث؛
وأي رمي ِة حج ٍر أخذتْنا
ُّ
ِ
الصبي فينا ،ورا َءها ،عب َر الوادي حين
أخذت
أو
َّ
ِ
كانت الصيح ُة ُ
تطول كالنهار.
أي أشبا ٍح كنا في المخابئ
ُّ
ُت
فأحببنا الجس َد وقلّبنا ُه في ِّ
الظل حيثُ ت ْخف ُ
ويستفحل الصوت؛
ُ
األلوا ُن
ٍ
دوي النحلِ حي َن
وأي
الس ْم َع إلى ِّ
ُّ
شاهد أصا َخ َّ
ِ
العسل قَطْ ًرا.
ُ
استسلمت الملكاتُ وانقط َر
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نزول من ِق ّم ِة جبلٍ حيثُ
أي مائد ٍة للعسلِ مددنا ً
َّ
الحب ،حتى صفح ِة الما ِء حيثُ المست
أقمنا َّ
اشف طيو َر الما ِء في غفل ٍة منا؛
الشر ُ
تستضيف ُعرينا
وأي طيو ٍر للما ِء ك َّنا ،وصفح ُة الما ِء
ُ
ُّ
وجو َعنا.
ُ
والعسل
ُ
أي إفطا ٍر كان
ينهرق بي َن األصابعِ
ُّ
والشمس تطل ُع على الوادي كسمك ٍة برتقال ّية؛
ُ
ٍ
مت
وأي
سنوات م ّرتْ وتص ّر ْ
ُّ
ظل نخل ٍة
ونح ُن في الغفو ِة التي نمناها في ِّ
تخفق في الري ِح ،ك َعلَم.
ُ
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أي حبيبـ ٍ
ـات أتيــن إلــى المأدبـ ِة يصحبُ ُهـ َّن الصــوتُ الــذي
ُّ
هــو َو ْه ُمنــا
الروح عطشى؛
بل قل :غوايتُنا التي أحببنا أل َّن َ
ٍ
غيمات ماش ْي َن ُه َّن وتوقف َن حي َن استرح َن
وأي
ُّ
ضياف َة السيل؛
قليل،
الصحب ِة ورا َوغ َْت ً
وأي ري ٍح ْ
أتت في ُّ
ُّ
ِ
الجسد ،كي تتر ّد َد الصيح ُة
لتنف َذ كاإلبر ِة في
في الوادي
َ
ويطول الصوتُ  ...بطو ِل النهار.
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طيران
ِ
أطلسي،
وبينك نَ ْو َم ٌة ،أو محي ٌط
الصب ِح بيني
في ُّ
ّ
ٌ
وأناس
اكب
فيه مد ٌن
ٌ
وسهوب وغدرا ُن ٌ
وأفعال ومر ُ
صغار.
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ـقطت ميــا ٌه مــن ســما ِء
ك ّنــا نورســين أو غيمتيــن ،حيــن سـ ْ
ِ
غرفتك
تنساب في الزوايا
ومن وجه ِِك ،وصارت
ُ
ِ
بالتضاريس
احتمت
والمخلوقاتُ الصغير ُة
ْ
وبالشراشف
عصفت
من سيو ٍل وزواب َع ،ال تُ َرى بالعينِ ،
ْ
بالميكروبات ،وبال ُعثّ ِة التي في األثاث.
كان ال بُ َّد من ِ
روح ِك الشفوق ِة عليهم ،كان ال بُ َّد
معدني
لكل ذلك ،كجارو ٍر أو إنا ٍء
سرب ِّ
من َم ٍ
ّ
كان حريًّا أن تستح ّمي بتلك المياه
قليل لينفر َد شع ُر ِك على البالط
أرف ُع جس َد ِك ً
نورسا ويكو َن ظه ُر ِك غيم ًة بيضاء.
كان حريًّا أن أكو َن ً

24

النو ُم حيا ٌة أخرى
ِ
ِ
الجسد،
شخص آخ ُر في كُمونِ ِك ،في تقل ِّب
أنت ٌ
في طيرانِ الليل ونزي ِز المياه
وفي ال َغ ْو ِص ،في التم ّد ِد ،وفي النشوة.
القصي من
تسمعي َن أطيا َر بابلو نيرودا تنادي في
ِّ
حسون أو
األماكن ،وبيني وبي َن ِك صوتُ قُ ّبر ٍة أو ّ
يمامة.
تضاريس ِك
األطلسي تهده ُد
يدي تمت ُّد َع ْب َر
َ
ّ
ونو َم ِك
وأنت ِ
حل ُم ِك ليس حلميِ ،
لست أنا.
مانشستر ـ المملكة المتحدة ،ربيع 2009
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فيزيــــــــــــاء
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عزف منفرد
الموسيقى التي تتب ُع الصوتَ
موسيقى الغرف ِة األخرى
التي تمأل المم ّر ِ
ات براقصي َن َج ِذلين ،وبالنشو ِة
قبل أن ِ
تصل َِك.
المستم ُع ،ليس أنا
والتماثيل،
ُ
بل :الصال ُة ،واألثاثُ  ،واللوحاتُ ،
والمنفضة.
الموسيقى التي تتب ُع صوت َِك
هذا ُ
العزف المنفرد
والضجيج وال َجلَبَ ُة التي يأتي بها
ُ
َ
وأولئك العازفو َن الذين ينتظرو َن أدوا َرهم.
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طقس
رائح ُة جذوع النخل المحترقة في هوا ٍء ساكنٍ
ورطب
في الالحضو ِر ال ُمبهِت للشمس
والغبار ،الناعم كالذرورِ ،في المقاب ِر
تحس ًبا
الذي من أجله نز ُّم الشفتين ُّ
ونقط ُّب الجبي َن دفا ًعا عن األعين.
هي رائح ٌة عتيق ٌة تالئِ ُم أكث َر َ
أولئك القدماء
أبيض من الدموع
مالبسهم تاري ًخا َ
الذين كانت ُ
بيت
الذين يجلسو َن يهندسو َن المج ّر َة كما لو كانت َ
راح ِتهم
الفيض األ ّو َل للمعرفة ،م ّر ًة بع َد م ّرة.
ويلثغو َن َ
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سأجلس إلى أولئك المشّ ائين
كيف
ُ
وحساب المثلّثات
الذين يهجسو َن باألصفا ِر
ِ
ويتسا َر ُرون بالحكمة؟
بيت راحة
ُ
كيف
سأعيش في بي ِتهم وال َ
مناديل معطّرة
َ
أو
قديم ساكنٍ
أطر ُد بها رائح َة الجذو ِر التي في هوا ٍء ٍ
ورطْب؟
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سأغتسل مع أولئك العرفانيين
ُ
كيف
في نه ٍر بال بُ َق َع بترو ٍل أو أكسيد الزئبق أو
الرصاص؟
كيف سأب ّد ُل دروعي المخمل ّية ــ وذخيرتها :ذاكر ُة
ِ
الفوالذ ،والطرائ ُد،
والحيوانات المه ّجنة ،وغاباتُ
األمازون ،والبروليتاريا...
توابل عتيق ٌة ال تنتهي
أب ّدلها بلفاف ٍة بيضا َء ذاكرتها ُ
اس ُمها :الالعنف؟
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صورة
كم ستكت ُّظ السماء
أقرب إلى المشتري
لو انتقلنا بهذي المعمور ِة َ
ذلك الكوكب المتبختر بأقمارِه الستين
وجر ِم ِه الذي ال يُبارى.
عندها ستكو ُن وطأتُ ُه على البصرِ ،باهظ ًة
تعرض فيل ًما عن
نرا ُه كيفما تل ّفتْنا ،كشاش ٍة هائل ٍة ُ
المشتري.
سندب كالنملِ َ
تحت َجفْنة بلّو ٍر هائل ٍة من ُص ْنعِ
ُّ
KostaBoda
وبالبرتقالي،
تنبض باألحمرِ،
تتدلّى من قُ ّب ِة الليلِ ُ
ّ
وبالهسهسة.
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نجلس نُحصي أقما َر ُه القُزحيّة
قد
ُ
القلب
يقرصنا حس ٌد يسو ُّد له
حتّى َ
ُ
وقم ُرنا بقع ٌة باهت ٌة تتح ّر ُك في فيل ِمها ِ
األبيض
واألسود
بكسلٍ يقط ُع قُدرتَنا على أَ ْخ ِذ نفس.
االنزعاج من جير ٍة كتلك.
سنجلِ ُس مخبِّئي َن
َ
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جاذبية
المناديل
َ
ال ُج ْر ُف ،حيث رمينا
فعل الجاذبي ِة
َوقفْنا علي ِه نشه ُد َ
ثم إنّنا أحببنا  -بل عشقنا ما رأينا
الروح الخفيف َة تساب ُِق المناديل.
رأينا َ
رحل ٌة استعذبنا لط َْف هوائها
غمض لنا فيها َج ْف ٌن
ما َ
وال سكتَ ِت النجوى
استمرأنا تَطايُ َر الثياب
وتناث َر ما اصطنعنا من األح ّب ِة لحاج ٍة
ومن المريدين لحظ َة ملَل.
فاضت ،وأوصلت.
السقط ُة التي
ْ
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أرق
الغرف ُة عندما تَضُ ُّمني
ٍ
وتحنو على أرقٍ
خفيف ،يجا ِو ُر النافذة
الستار ُة التي غابت أو تأ ّخرت
كل خطف ِة نظر
لكي أرى بي َن ِّ
وبين تقليب ٍة وأخرى
ِ
باألبيض واألسو ِد حي ًنا
ُص َو َر األشجا ِر
وباللونِ حي ًنا.
لك َّن األصف َر ،ضوء األشجار
ِ
السقف وفي قا ِع العين
وظلّها في
يصحب ُحلْمي.
ُ
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الخفيف الذي ال يأتي
الحلْ ُم
ُ
وتذوب
تبهت األضوا ُء،
إال حين ُ
ُ
في أزرقِ النهار.
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Entropy

هي طاق ُة الخالء
التي إليها مد ْدنا األيدي من النوافذ
فجاءت :ليست نسائ َم زرقا َء ،أو ه ّب ٍ
ات تراب ّي َة
النكهة
بل هي د ّواماتٌ من األخيلة
ُ
والكهل فينا
َ
والصبي
الطفل
َ
تخترق
َّ
على إيقا ٍع من طبلٍ ودفوف.
ما إن مد ْدنا األيدي حتّى انحسرتْ أحجب ٌة عن
كل يد
ِّ
و َجلَ َب ٌة عظيم ٌة لهوا ٍء عبرتْ بين األصابع
كما لو هوجا ُء الري ِح بي َن األشرعة.
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أيا ٍد قد أبحرتْ في الجوار
الضئيل الذي تتركُ ُه المخلوقاتُ في
َ
تتحس ُس األث َر
ّ
الهيولى
تلك هي رياض ّياتُ الحيا ِة وفيزيائ ّيات ُها :طاق ُة
الخالء.
ِ
أناديك يا طاق َة الفوضى،
إنتروبيا!
وطاق َة التشتّت!
ِ
الشرفات والدهاليز
األيادي ،حي َن تمت ُّد إلى
ِ
وارتدادات المباني،
والطاق ُة التي تأتي كالطائ ِر ــ الصقر ــ
الذي ،بع َد مالحق ِة الطرائد ،يح ُّط على اليد.
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ُمنْتَهى القول
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في المعنى
الشِّ ع ُر كال ٌم قليل
استيقظت من غفوتِك
يكو ُن َلك متى ما
َ
أيُّها الشَّ ف ُ
المنام  -ال ُم ْع ِت ُم في اليقظة.
ّاف في
ِ
استويت وأخذتَ مكانَك
كال ٌم يكو ُن َلك متى ما
َ
ليس كما اتّفق
بل برحاب ِة صد ٍر واجتهاد.
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حاب
هو كال ٌم ٌ
قليل يُقال في التِّ ْر ِ
الناطق
الذي تقولُ ُه أيُّها
ُ
للجمو ِع اآلتي ِة من تاري ِخ مخ ّيل ِتك
الكذب ِ
األبيض الذي
للجماهير التي تحيا في
ِ
توارثْتَ ُه من ُسالل ِتك
لألفوا ِج التي تنتظ ُر موت ََك أو حيات ََك أو قيامتَ َك
كل يوم
أيُّها المولو ُد َّ
لكي ّ
تنفك من إسار ِحكم ِتك و َح ْي َرتِك
إلى فضا ٍء من الصرا ِخ والهر ِج والفوضى.
رمل أصفر.
الحكم ُة ٌ
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فقه المكان
ب ِم ْن َجلٍ  ،أو هال ٍل ،أو بال ُه ْد ِب ل َدى النظر
نَ ْح ُص ُد ِح َز َم الضو ِء
ِ
ِ
تالفيف المنام
الكيس ،أو في
نخ ِّب ُؤها ج ّي ًدا في
ُّقب
ونحن ننظ ُر ب ِّ
ِكل الرضا إلى السما ِء ،إلى الث ِ
األسود.
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النهاية! النهاية! والالشيء هو ال ُمبْتغى.
وكل الضجيج
كل هذه الحرك ِةُّ ،
وإلّ  ،لِـ َم ُّ
وتلك الحشر ِ
ات التي ت َ ِك ُّد
وال ُقطْعا ُن التي تَ ْح ُرثُ المراعي في الجوار
تهتاج بالنشو ِة
اب التي ُ
واألسر ُ
كلّما ال َم َس ِم َج ّساتها ذلك الهواء
هوا ُء المتوسط ،هوا ُء الفينيق ّيين.
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األقوا ُم التي فارقَتْها ُ
جبال القوقاز
ِ
قطعت البراري والوِديانَ ،وأهوا َر الجنوب
كل هذا من أجلِ النهاية!
ّ
األقوام التي استهوتها مستنقعاتُ المالريا
واألنيميا المنجل ّية والتراخوما.
ِ
مصابيحهم
وأي َو ْه ٍم خ َّبؤوه في
أي َم َك َّد ٍة كانتَّ ،
ُّ
التي َح َملوها َع ْب َر الصحارى واألهوار
خارج المدنِ المس ّورة
التي طافوا بها َ
ِ
عربات اآلشوريين
دو َن أن يَ َروا
األلواح التي كُتبت بالمسامير
أو
َ
ٍ
كشمس ُمذكّرة.
بابل التي تتأل ُّق
أو َ
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أيُّها األسالف!
كيف لكُم أن تنتهوا بنا ههنا
حامض ،ورطوب ٌة وعماء
تم ٌر
ٌ
لستم سوم َر وال بابل.
أي أسطور ٍة بيضا َء ،إذًا ،أنتم؟
ُّ
صمت أصفر.
الحكم ُة
ٌ
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ِسدْ َرة المنتهى
تقف في الخفق ِة واللونِ والصورة
النخل ُة التي ُ
ُ
ومماليك أخذوا بأيدينا
تنتهي إليها الوراث ُة األولى،
إلى النعيم.
منتهى الكالم شجر ٌة تظلِّلُنا
ٍ
خريف مائلٍ على ال َعتَبة
منتهى القول شجر ٌة في
النو ُم ال يستقي ُم تحتَها ،وال الكالم.
القلب ،و َرمش ُة ال َجفْنِ والعين
هكذا هي َخفْق ُة
ِ
تنظ ُر خل َف ُه
الكالم و َعتَم ُة النور
إ ْذ هو
صمت ِ
ُ
ال صوتَ يُستزاد به ،وال نور به يُهتدى.
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الس ْد َر ُة التي تور ُِق في الصمت
ِّ
سقياها ما ٌء ٌ
سالك
ٌ
قول على القو ِل ،نشي ٌد عن ج ّن ٍة أخرى هي التي
ننشد.
تهفهف وال هواء
ُم ْنتهى القول شجر ٌة صفصاف ٌة،
ُ
ِ
والعدسات
قطافُها يأخذُنا إلى الزجا ِج والمرايا
المق ّربة وأسط ِح المياه
وال ُكثْبا ُن إذ تع ِك ُس الضو َء  -تُشَ ك ُِّل السراب.
ِ
صمت ،و َعتَم ٌة بيضاء.
الحكْمة
ٌ
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النهايات
واقفًا على شُ طآنِ ِ
روحك،
يجب مراعاتُها:
هذه هي األمو ُر التي ُ
تَف ّك ْر في شاطئِ البحر
التأسفاتُ التافه ُة ُ
تنتهك اللحظات
حيث ّ
جنب ،مع الموجات.
وتق ِّدم التعط َّف جن ًبا إلى ٍ
ُ
لست ناد ًما
تقولُ :
ٍ
مكترث
ولك ّنك غي ُر
نجم وآخر.
للحيا ِة العاطف ّية لموج ٍة وأخرى ،أو ٍ
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تلتمس النسيا َن
بالنجم
األصواتُ المملوء ُة
ِ
ُ
الخاص بك
َّ
مائل على ِ
عرش َك الرملي
ً
تتأ ّم ُل فكر َة الميتافيزيقيا أو مشفًى للجنون.
ُ
لست سوداويًّا
تقولُ :
خالصا إزا َء التوقِ إلى ما يتالشى
ولك ّنك َ
لست ً
أحالم اليقظة
بعي ًدا في ِ
وتَ ْقل َُق من أن تُ ْعر َِض عنه ،إذا ما تحقّق.
حرج مراوغ
الشُّ ُه ُب في سما ِء حياتِك هي ٌ
المخفي واللَّ ُعوب
أل ّن الهذيا َن يُ ْب ِر ُز
َّ
في رعود ما نفضَ تْ ُه لحظة رعش ِتك
ونسي ُم البحر هو رو ُحك القديمة.
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ُ
لست متقلّبًا
تقولُ :
اقص في ِ
البعد أو في
ولك ّنك
تنجذب إلى ما يتر ُ
ُ
ِ
مشهد ليل ِة السماء.
تلك السما ُء هي ُدكْ َن ُة الفرا ِغ المق ّد ِس للَّ ْغ ِو
الذي تقولُ ُه َخشْ يَ َة أن يتب َع النسيا ُن ُخ ِ
طوات
تنص ِت َك على األلوا ِح المسماريّ ِة للعقل.
ُّ
ُ
غافل
لست ً
تقولُ :
الحب وفي الموت
ولك ّنك تتح ّف ُظ في ِّ
غائصا ،أو متقلّبًا على ِق ّم ِة موجة.
ساب ًحا أو ً
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كل هذا ،تصن ُع بيتًا من الرمال
ملعب ِّ
ولك ّنك ،في
ِ
ُ
الرسول إليك.
وطائ ُر ال ُخ َيالء ،هو العزا ُء ،وهو
ُ
لست مستيقظًا
تقولُ :
ولك ّنك تحاف ُظ على عيونٍ مفتوح ٍة ،مستق ّر ٍة،
ويابس ٍة كالملح
مبتل ًعا مشه ًدا من الغو ِر ومشه ًدا من السماء
ّــب بــا توق ٍ
ّــف علــى وســاد ٍة مــن
كمــا لــو طائــ ٌر يتقل ُ
هــواء.
نج ٌم أزرق نج ٌم أبيض نج ٌم أصفر
موج ٌة زرقاء موج ٌة بيضاء موج ٌة صفراء
فرا ٌغ ُ
أبيض فرا ٌغ أصفر
أزرق فرا ٌغ ُ
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ٌ
كالم قليل
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كال ٌم قليل
بيت الغيوم بعل ّو غيمة،
أن يكو َن ُ
ذلك هو الح ُّظ حي َن يعلو كَ ْعبُ ُه،
الكالم في النشيد.
أو هو َحشْ ُو ِ
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كال ٌم قليل
بين اثنينِ أو ثالث ٍة
القليل كثي ًرا
ُ
يكو ُن الكال ُم
تحت ثقلِ الكالم
الطاول ُة تنو ُء َ
كل ساع ٍة
لوال أن ِّك َّ
كل وهل ٍة يستغرقُها ُحلْ ُم يقظة
بل ّ
تمسحي َن الكال َم أو ُحطا َمه
تنفضينه عن الجانبين
بمنديلِ ِك ذي األهداب.

61

62

كال ٌم قليل
نظل نرت ُق ُه
الثوب قد ُّ
ُ
تنسل
أو أ ّن خيوطًا ّ
الثوب
بين ُه ْد ِب ِ
وسط ِح البالط الذي مسحنا ُه بالعناقِ
كل زفر ٍة
وبالبخا ِر الذي يتكث ُّف مع ِّ
ويتطاير متى ما فتحنا النواف َذ
بحثًا عن هواء.
ِ
طاقات التذكّ ِر
الثوب نُو ِد ُع ُه
ُ
ونُو ِد ُع فيه نسيانَنا األصفر.
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كال ٌم قليل
النظ ُر ِ
إليك
كالنظ ِر إلى الحيا ِة نائم ًة
حي َن كانت الحيا ُة النائم ُة طفل ًة
والمه ُد سباتُها العميق.
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كال ٌم قليل
بمثلِ هذا ال َق ْد ِر من الالمباالة،
األيام الماطر ِة في حياتي
أُلقي نظر ًة على ِ
وباكتر ٍ
اث أقل
أستقبل األسرا َر التي في الصخو ِر والنباتات
ُ
اعتليت
وتلك المكنون ِة في َزبَ ِد الموج ِة التي
ُ
عندما أخذتُ الهوا َء بمل ِء الصد ِر
ِ
أسفل الشجرة
سقطت الثمر ُة َ
عندما
أمسكت باألسرار
عندما
ُ
ويدي مليئ ٌة ،وفارغة.
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كال ٌم قليل

إعادة تركيب «الحفاظ على األشياء كاملةً»
(((
لـمارك ستراند

«في الحقلِ »
غياب الحقل ،حضو ُر الفراغ
أو في ِ
ِ
الحاصد الرائي أو عي ُن الطير
ال تُرى عي ُن
أي مكانٍ
وعندما أمشي ال أقص ُد َّ
أي مكان
ال
أذهب إلى ِّ
ُ
الولي على العناصر.
فأنا ُ
حارس األشجارُّ ،
أسباب الحركة
«لكم كلُّكم
ُ
أنا ال أتح ّرك كي ال أزعز َع نظا َم األشياء».
الظل الذي في الحقول.
أنا ُّ
ـت
ـاب الحقــل؛ هكــذا هــو األمــر دائ ًمــا .أينمــا حللـ ُ
((( «فــي الحقــل ،أنــا غيـ ُ
فأنــا مــا يُفتقــد .عندمــا أمشــي ،أفــارق الهــواء ،ودائ ًمــا مــا يتحـ ّرك الهــواء ليمــأ
ـباب للتن ّقــل .أنــا أتن ّقــل ألحافــظ علــى
األخــاء ،حيــث كان جســدي .لكلّنــا أسـ ٌ
األشــياء كامل ـةً» ،مــارك ســتراند ،قصائــد مختــارة.1979 ،
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كال ٌم قليل
ناظ ًرا إلى الخلف
مفارقًا صورتَ ُه
الواح ُد ،يرف ُع الي َد مل ّو ًحا
الشخص الذي كانَه
كما لو يو ّد ُع
َ
أو يح ّيي فكرت َ ُه التي سيأخذُها أينما ذهب.
الواح ُد
يرف ُع الي َد ،مل ّو ًحا.
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لذكرى الحبيب السعيد ،خال أمي وع ّم أبي
رسول بن الشيخ علي الخنيزي

إىل الذي بيين وبينه
هذا الغياب
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إلى الذي بيني وبينه هذا الغياب
الغياب
الراحلو َن في قافل ِة
ِ
أروا ُح ُك ُم ما بَرِحت تضي ُء هذا المكان
طيب ِ
تهفهف
أنفاس ُك ُم إذ
ُ
لِ ِ
تتقاف ُز األضوا ُء
ُ
وتنثال من َوحشَ ِتنا الظّالل.
توسلنا
في الدمعِ الذي ّ
ُ
يشتاق مح ِّبي ِه
كان خيالُ ُك ُم
كما كنتُ ُم:
الواصلي َن
العاطفي َن
السابغي َن محبّتَ ُك ُم ،دو َن انتهاء.
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إلى الذي بيني وبي َنه هذا الستار
وقفْنا ِب َريْحانِ ِ
مرقدكم
تسابق الطي َر
الروح الرضيَّ ُة
ُ
فتَرا َءت لَنا ُ
ارتضَ ْينا طيرا َن الرو ِح فيها
و ُرقا َد ما كان من األح ّب ِة
في عميقٍ أو غائ ٍر من المكان.
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إلى الذي بيني وبينه هذا المدى
يو َم ضا َع الصوتُ
حس ُسنا.
وال َعبَراتُ كانت ما يُ ِّ
نلمح انحسا َر
كنت ُم َّ
الظل الذي تفيأنا دو َن أن َ
الظل
ِّ
الكسوف ِ
ِ
تخذلُنا
شمس
أكانت هي ُ
ِ
الوقت أيقظَنا.
أم هو سا ِد ُن
وقوفًا بكم:
أطل على أواني ِه التي تأ َّرقت
الور ُد ،ما َّ
آني ُة الور ِد ما ملَّت وال احتسبت:
صحرا ُء من الف ِ
َقد كان طالِ ُعها
ومن عوس ِج الب ِّر كان المذاق.

79

فوح الور ِد الذي كنتم
حنانيك يا ع ُّم ،ما َسلَ ْونا َ
وال البسم َة ال َف َّياض َة
منحت من الدالل.
قل اشتياقُنا لما
 ...وال َّ
َ
كنت
ما سلونا بع ُد
الشخص الذي َ
َ
ِ
العيش
ما انغمسنا بع ُد في
ِ
الموت
والعيش سلوتُنا عن
ُ
كما الموتُ  :سلوت ُنا في ال َم َعاش.
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ثالث رسائل إلى عادل خزام

ُمعاي َ
َشة
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()1
هكذا إذًا استح َوذتك القناعة!
مــا ه ّمنــي أب ـ ًدا أن أج ـ َد تخريج ـ ًة لمــا أقـ ُ
ـول وال أفعــل،
لكننــي حيــث تتواجــ ُد األوهــا ُم أتواجــد ،ســاب ًحا مع ّيــ َة
ـرب مــن طيــور الســنونو ...ولــم ال؟
سـ ٍ
ـت لغاتــي مــن قارعـ ِة البحــر
ـت عنــي لملمـ ُ
بعــد أن ذهبـ َ
ودفعــت بكفّــي فــي وجــه األصدقــاء قاصــ ًدا :أن ال!...
ُ
وهكــذا ترانــي منكفئًــا فــي البحـ ِ
ـث عــن األشــكا ِل وعــن
ـأفصح عــن لغـ ٍة
نهاياتهــا .وســتتأكّ ُد أنّنــي بعنــا ِد ال ُق َّبــر ِة سـ ُ
ـال فــي الفطــر ِة ،وفــي التوحــش.
توائـ ُم وه ًمــا أكث ـ َر إيغـ ً
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ـام أتاجـ ُر بيــن الوظيفـ ِة والمــأوى ،بعرقــي .أحيانًا
فــي األيـ ِ
ليســت بقليل ـ ٍة أتاجــر بخالص ـ ِة ذهنــي ثــم أرجــع بفـ ٍـم
ملــي ٍء بأوحــا ِل المتربــة ...ال تــؤاز ُر قناعتــي ســوى أوجــا ِع
الصدمـ ِة القائمــة.
فــي ال َعـرا ِء أصطنـ ُع الحضــار َة كمــا تلقّيناهــا فــي الفصــلِ
وفــي ركــنِ المجلـ ِ
ـوي وفــي األماكــنِ األخــرى التــي
ـس األبـ ِّ
ـض فيهــا بحثًــا عــن ذواتنــا التائق ـ ِة إلــى الفضيلــة.
نتراكـ ُ
ويبقــى جنــو ُن ميشــيل فوكــو هــو األكثـ ُر حضــو ًرا حيــث
نتبــادل اللغــو :فــي الم ـز ِ
ادات أو فــي المســال ِخ أو فــي
دور األوب ـرا.
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ُ
الشــوق إلــى أن
فــي الســ ِّر يصف ُعنــي بصــور ٍة عارمــ ٍة
أخــاد َع نفســي وأعــو َد إلــى جرائـ ِـم الكتابــة لكـ ّن العزيم َة
أضعـ ُـف مــن أن تُسـ َ
ـاق َس ـ ْو َق األُ ُســو ِد إلــى الفرائــس.
ولكنني ،بهكذا ،ال ُ
أقول جدي ًدا...
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()2
إلــي وأنــا أُجافــي
انظ ْرنــي بعيــنٍ أخــرى ،لعلّــك تــرى ّ
حامــا النوايــا عال ًيــا ،مخافــ َة انهرا ِقهــا فــي
ً
الوقائــ َع،
العســلِ الــذي أكا ُد أغـ ُ
ـرق فــي مناب ِعـ ِه الف ّجــة .ذلــك هــو
ـتئناس إلــى الوحشــة المطلقــة ،واالســتيها ُم
الرضــا واالسـ ُ
والتواطــؤ كمــا لــم نعرفْ ُهمــا مــن ذي قبــل ...أنعرف ُهمــا؟
ٌ
عــارف مــا الــذي فــي
فــي ال َبــد ِء ،أظ ُّنــك تظــ ُّن أنّــك
ـت مثلــي تـ ُ
ـدرك أ ّن المعرفـ َة هــي ما
البَــدء ...أو لربمــا كنـ َ
ـارس وصفَهــا الشــائن.
نتربّـ ُ
ـص بــه إلخفائِهــا ،ثــم إنّنــا نمـ ُ
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هنالــك اآلن مراوغ ـ ٌة عظيم ـ ٌة وشــائنة أنخ ـ ِر ُط فيهــا مــع
عســلِ األشــياء :مــع الرضــا ...شــفيعي فــي ذلــك كلِّــه
حفظــي للنوايــا غافيـ ًة فــي محملــي الجـ ِّم لهــا إلــى أشـ ِّد
المخابــئ تل ّوثًــا بالرأف ـ ِة والحميم ّيــة.
هكــذا إذًا ،هــي اشــتباكاتُ المعانــي والمرج ِعيّــات وهــذا
ـوح يتــأ ّو ُج علــى صهــو ِة خيــو ٍل تتهــاوى فــي
هــو الوضـ ُ
ـث المـ ِ
أخبـ ِ
ـدارك وأروعهــا بــاد ًة وخمــو ًدا.
وأنت؟
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()3
هــا هنــا ،حيــث تندحــ ُر الرغبــاتُ إلــى ال َبــدء ،ينتصــ ُر
الحنيــن ،وتبقــى مليئـ ًة بالطالســم واللِّ َعــنِ أماكـ ُن أرض ّيـ ٌة
كل حيــن .هــا هنــا واحــ ٌد مــن هاتيــك
نهفــو إليهــا َّ
األماكــن.
فــي األفــق ،بعــد التقــا ِء النــو ِر باألمــوا ِه وزبـ ِـد البحــر ،ألـ ٌـق
اب ســاع َة يتعاظ ـ ُم العطــش.
ـرب مــن أيدينــا كالس ـر ِ
يهـ ُ
ـام
ه ـ َو ذا المشــه ُد الــذي نــرى دائ ًمــا :ننبعــثُ فــي األيـ ِ
ونندمــج إلــى حيــنٍ ومغرياتهــا .ثــم إننــا بعــد ذلــك
ُ
االنغمــاس نبحــثُ عــن الســم ِّو ،أو هكــذا يُخ َّيــل لنــا.
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فــي الغـ ِ
ـرف المعتمـ ِة ،يأتــي النــو ُر عبـ َر ال ُكـ َوى الصغيــر ِة
ويســتطي ُر فــي ال ـ ّذر ِ
ات المبثوث ـ ِة فــي الطقــس .هنالــك
دائ ًمــا فــي الزاوي ـ ِة التــى ال نــرى ،علــى الض ّف ـ ِة األخــرى
ـض األكث ـ ُر غموضً ــا و َو ْع ـ ًدا...
مــن األماكــن ،يلبــثُ النقيـ ُ
دونَــ ُه ســنبحثُ دونمــا كلــلٍ  ،وســنتأبّى علــى الحكمــ ِة
التــي تقــول أ ْن توقّفــوا! ...عبثًــا مــا تفعلــون!
اب فــي أيامنــا ،وعــن
تبص ـرٍ ،عــن الس ـر ِ
ســنبحثُ دونمــا ّ
األروا ِح فــي الليالــي :تظـ ُّـل أشــياؤنا قريب ـ ًة مــن التم ّنــي،
قريبــ ًة مــن الذكــرى ،بعيــد ًة عــن نــو ِر أعيننــا وعــن
ِ
القبضــات التــي نملــك
هو ذا اللَّ َه ُج الذي يك ّر ُسه الحني ُن ،دائ ًما.
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القاهـــــــــــرة
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أنــا والمقطَّــم .مثلُنــا كاثنيــن متحابَّيــن ،يعت ـزِالن جانبًــا،
يتشــاوران بحميمي ـ ٍة ظاهــر ٍة للعيــان .أنــا والجبـ ُـل الــذي
أهبِــ ُط مــن علــى َســف ِْحه بفعــل الجاذب َّيــ ِة الســ ّريّة،
ألرى بمــل ِء العيــنِ قاهــر َة المع ـ ِّز :المدين ـ َة التــي تحــو ُم
اب حولهــا واألحــام.
األســر ُ

93

المشــه ُد قلعــ ٌة تُرخــي بظاللهــا المائلــ ِة ،فــي اصفــرا ِر
ِ
المشــهد الــذي يليهــا :شــوار ٌع إســفلتيّ ٌة
الشــتاء ،علــى
ِّــف ،ال
الســامق ِة كــي تؤل َ
نديّــة تتقاطــ ُع مــع المــآذنِ ّ
غربــال ،كال ُم ْن ُخــل شــبكتُ ُه تمــ ّر ُر،
ً
مندوحــ َة مــن ذلــك،
دونمــا تذ ّمــرٍ ،المســا َء المســرن َم الــذي يتمكَّــن مــن
فُ َّوهـ ِة األحيــا ِء القاهريَّـ ِة ويتبـ َّدى كال ُهطــو ِل الناعـ ِـم علــى
والمصاطــب المتالصقــ ِة ،علــى المشــرب ّي ِ
ات
ِ
الحدائــقِ
تحجــب الــدف َء خلفَهــا ،وعلــى النهــ ِر الملتــوِي
التــي
ُ
ـي الــذي يُن ـ ِّز ُل ال َّدقـ َـل
كالش ـرايينِ فــي ظاه ـ ِر يــد ال ُّنوتـ ِّ
علــى دكَّـ ِة المركـ ِ
ـري ...ويحـ ِّد ُق بعينيـ ِه الغائرتيــنِ
ـب النهـ ِّ
ِ
طبقــات ال ّرمــا ِد الناعمــ ِة لذلــك المســاء.
فــي
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ّــف
فــي مثــلِ هــذه اللحظــ ِة يكــو ُن مناســبًا أن يتوق َ
الصقيلـ ِة مــن حجـ ِر ال َمـ ْر ِو
الز ّجاجــو َن عــن نفـ ِخ األشــيا ِء ّ
المصهــور ،والدبّاغــو َن عــن جمــعِ الجلــو ِد والفــر ِو فــي
بــاب اللُّــوق .وبعــد قليــلٍ
ـوب
ُ
ســيرحل الملـ ُـل عــن قلـ ِ
ـاب زويلــة وفــي
أولئـ َـك الذيــن َح َســبوا الســاعات فــي بـ ِ
ـباح الخارجــة مــن رو ِح التَّب ـغِ
الحســين ،وســينفثو َن األشـ َ
ِ
الخالــص وجوهــ ِر الفاكهــة ،ســيرخو َن أرجلَهــم الصلبــ َة
ـاب المه ّيــأ ِة لذلــك ،وس ُي ِ
رســلونَ ،دون شـ ٍّـك،
علــى األخشـ ِ
وإلــى األعلــى ،كَ ْركــر َة األرجيلــ ِة الوقــورة.
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ـاب النص ـ ِر هنالـ َـك النقّاشــو َن والصبّاغــو َن الذيــن
فــي بـ ِ
الصبيـ َة فــي َمــل ِء مــا تب ّقــى مــن الجـراد ِل
سيســتعجِلو َن ِّ
ِ
ستوســ ُم
والجــرا ِر بالمــا ِء الملــ َّونِ واألصبــا ِغ التــي
األَقمشــة ...قبـ َـل أن تــــذ َوى تفاصيـ ُـل النهــا ِر فــي جــدرانِ
الطــوب
ِ
المنــاز ِل وأســوا ِر األضرحــة الح َّيــ ِة وقطــعِ
اتــب ال ّزمــنِ العتيــق.
المنثــور ِة فــي تر ِ
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ـرف بالضجي ـ ِج أمــا َم النـ ِ
عندمــا يَتَ َوقَّـ ُـف ال َّنهــا ُر المتـ ُ
ـاس
الذيــن يحســبو َن األيــا َم ،وينشــ ُر فــي األزقَّــ ِة ظاللــ ُه
ِ
والمســاجد والمقاهــي
الريّانــة ،تتــأألُ كُــوى العمائــ ِر
يخــرج مــن أعيــنِ العالميــن .أعمــد ٌة
والســرادقِ بنــو ٍر
ُّ
ُ
نســقٍ مديـ ٍـد ال يهـ ُّز رتابتَهــا ســوى
ـب تنتظـ ُم فــي َ
ومحاريـ ُ
والريــح وحدهــا تهيمــ ُن علــى
المســارر ِة فــي الزوايــا.
ُ
الفر ِ
اغــات التــي يتن َّحــى عنهــا البشــر.
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اللَّيـ ُـل يرتمــي كالغاللـ ِة الســودا ِء المثقوبـ ِة علــى الهاويــة.
أكــوا ُز الــذر ِة تنــأى بعي ـ ًدا باتّجــاه النيــلِ فــي العربــات
المنقوشـ ِة باألخضـ ِر واألحمـرِ ،وبالحكمـ ِة المتوارثــةّ ...إل
ـس المدين ـ ِة ليســت علــى الضِّ فـ ِ
ـاف النهريَّ ـ ِة...
أ ّن هواجـ َ
ـي علــى ضفــاف المهــو ِد الخاليـ ِة ،التــي لــم نُك ِمــل
بــل هـ َ
ُ
ضفــاف القاهــ َرة القديمــ ِة :الوجــو ُه،
فيهــا أحال َمنــا...
الصغيــر ُة الحاشــد ُة باألمــلِ
القديــم،
ِ
الســاحاتُ َّ
األزقَّــ ُةّ ،
ِ
رعــات الميــا ِه
الســبيلِ و ُج
األوال ُد المتدافعــو َن علــى َّ
الصافيــة ...المدينـ ُة ذاتُ الجسـ ِـد الشـ ِ
ـي،
ـائك ،العـ ِ
ّ
ـارم ،الحـ ّ
ـب فــي َحرك ِتــه.
المتواصــلِ  ،ال َّدائـ ِ
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هواجــس
الليــل بكــ ًرا،
ُ
يحــ ِّر ُك المــا ّرةُ ،عندمــا يكــو ُن
َ
المعمــارِ ،ونبضَ ـ ُه ال ُمتْــر َع بالحنيــن ،وصفاتِــه التي ترتسـ ُم
علــى هيئ ـ ِة يـ ٍـد ملموم ـ ِة األصابــع تع ِّب ـ ُر بحمـ ٍ
دؤوب
ـاس
ٍ
عــن األجمــل .هــي المدينــ ُة التــي تتحــ َّر ُك كاألرابِســك
رؤوســنا عالمــ َة ال ِّرضــا ،أو
عندمــا نل َحظُــ ُه ونحــ ُن نهــ ُّز َ
كال ِق ْيشــاني المبهــو ِر بحـرار ِة البخــا ِر وحديـ ِ
ـث المرتاديـ َن
فــي المقاهــي.
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لــدى مسـ ِ
ـجد ابن طولــون ِمئذنة ملويـ ٌة صغيرة ،وأقمشـ ٌة
ـب
مــن الوبـ ِر وال َكتّــانِ القاســي ،تُغطّــي فراغــات المحاريـ ِ
منقوشــ ٌة بعبــار ٍ
ات مباركــة .فــي الطريــقِ إلــى ســوقِ
الو ّراقيــن نافــذ ٌة ِمصرعاهــا جاهـزان دو ًما الحتضــانِ امرأ ٍة
تنظ ـ ُر إلــى البعيـ ِـد ،خلفهــا العتم ـ ُة الضروريّـ ُة للمشــهد.
ـال ُرضَّ ًعــا يتكالبــو َن علــى
ـتضيف أطفـ ً
النافــذ ُة األخــرى تسـ ُ
أســيا ِخ الحديـ ِـد المتصالبــة.
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أمــا النافــذ ُة التــي ال تُطــال ،إلــى األعلــى ،فهــي ت َمــو ُر
الصغيــر ِة وأوانــي البيــت .هنالــك
بالمشــاغلِ وال ُعل ِ
َــب ّ
ِ
ِ
دهــات العائمــ ِة فــي
للشــرفات وال ّر
مداخــل
ُ
دائ ًمــا
البلــدي ،تته ّيــأُ
ِ
الحميــم ،للمأدبــ ِة
للمجلــس
المعمــا ِر
ِ
ّ
ِ
واألمنيــات ،والشــكوى :امرأتــان
الطافحــ ِة باألخبــارِ،
إحداهمــا تمــ ُّد يــ ًدا فــي الفــرا ِغ مؤكــد ًة مــا تقــول ــــ
ــت بإذعــانٍ ال يُبــارى ،يداهــا ُمثقلتــانِ
األخــرى تُ ْن ِص ُ
بأســاو ِر الفضّ ــ ِة وباألحجــار.
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علــى ِ
َ
كــوب مــن الشــاي
هنالــك دائ ًمــا
أحــد األســط ِح
ٌ
وكرســي مبتســران .هنالــك تطفــو
المص ّعــد .منضــد ٌة
ٌّ
ُ
اآلمــال علــى ضجيــ ِج الزقــاقِ  ،ونــدا ِء الباعــ ِة ،وإيقــاع
ِ
وصــوت نــر ِد ال َّزهــ ِر يســق ُط مــن األيــدي
المقاهــي،
ـواب ،وصري ـ ِر
المتوفّــز ِة الباحث ـ ِة عــن الفــوزِ ،وط ـ ْرقِ األبـ ِ
المزاليــج ،واألحاديــث إذ تعبــ ُر الســال َم والطّاقــات
القلــب.
وتلتحــ ُم بنبــض
ِ
فــي ِ
داخلـ َـك دائ ًمــا ،خنــو ٌع أمــا َم المــدنِ العظيمـ ِة التــي
تســطو عليـ َـك كمــا يســطو اللّيـ ُـل ويتم ّكـ ُن منهــا .هنالـ َـك
فــي المــدنِ الكبيــر ِة عزلــ ٌة أكبــر ...إال فــي القاهــرة.
هنالـ َـك ،فقــط ،األُلفــة...
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شقيقة الرّوح ،شاديَة
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كامل وال أن يُغلــق .كان له
ـح ً
مــا كان لذلــك البـ ِ
ـاب أن يُفتـ َ
أن يظـ َّـل بيـ َن ـ بيــن؛ أل ّن حيواتِنــا مــا كا َن لهــا أن تختلـ َط
أو أن تتداخــل .كان لهــا أن تتجــاو َر بفعــلٍ لســنا نعـ ُ
ـرف،
تمــا َم المعرف ـ ِة ،ســح َر ُه أو لعنتَــه .تلــك الحيــواتُ التــي
مـ َّرت كشـ ٍ
ـريط مــن الوجــو ِه للنـ ِ
ـاس الذيــن أح َب ْبنــا وألِفْنــا
فــي هــذه المعيش ـ ِة التــي تحــدث ،التــي تُجاو ُرنــا كمــا
ـاج إلــى التعطُّـ ِ
ـف...
يجاو ُرنــا األل ـ ُم دائ ًمــا .هكــذا ...نحتـ ُ
ـتغرق أيا َمنــا وليالينــا ...والتــوقِ
إلــى الحنيــنِ الــذي يسـ ُ
إلــى مــا ال يُســتعاد.
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وجو ُههــم كانــت خاطف ـ ًة وت ُل َمــح لم ًحــا ،أولئــك النــاس
الذيــن شــاركوني لحظتَهــا دف َء الصــد ِر وعبـ َـق ال ُقــرب...
ـي االندغــا َم فــي مــا أرى
أولئــك النــاس الذيــن نَغ َُّصــوا علـ ّ
وأحيــا لحظتَهــا.
النــا ُر التــي صعــدتْ فــي دماغــي ...أهــي نــا ُر الرغب ـ ِة أم
نــا ٌر أخــرى ،نــا ُر المعرفــة؟
ٍ
َ
ألعــرف إلــى
لحظتئــذ بحاجــ ٍة لكــي أعرفَنــي؟
أكنــت
ُ
أي م ـ ًدى كانــت تالفيـ ُـف النفـ ِ
ـت
ـس تختــز ُن القلــق .لسـ ُ
ِّ
ألســم َع اآلن صوتًــا أو أرىّ ...إل ذلــك المشــه َد وتلــك
الصفح ـ َة البيضــا َء الصافيــة :القبـ ُ
ـت
ـول ...المجــاورةُ ...كنـ ُ
أشــع ُر أنّــي َملِـ ُـك اللحظــة.
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قليــا  ،ندمــي يناســبُني ...نــد ٌم
ندمــي ليــس كثيــ ًرا وال ً
أليـ ٌـف يجا ِو ُرنــي ويشــا ِركُني عــب َء المعيش ـ ِة ولحظـ ِ
ـات
اندغامــي فــي درام ِتهــا البه ّي ـ ِة والبائس ـ ِة ســوا ًء بســواء.
وتخــوم مــا كان لــي
مناطــق
نــد ٌم أليــف أخذَنــي إلــى
ٍ
َ
بدونــه ،ألصـ َـل إليهــا ،وإذا مــا كان فــي مــا ِأصـ ُـل إليــه ألـ ٌم
وضعـ ٌـف وفقــدان ...ففيــه أيضً ــا نــو ُر الكشـ ِ
ـف ،وبهــاؤه.
ــا
ترانــي لحظــ ًة متف ّر ًجــا حياديًّــا ،ولحظــ ًة أخــرى متقبّ ً
لل ِّنعـ ِـم واللَّـ َعـــنات التــي تَ َه ُبنــي إيّاهــا المعيشــة .وترانــي
لحظـ ًة ثالثـ ًة إل ًهــا مــن آلهـ ِة اإلغريــق بمطــري وزوابعــي،
بح ّبــي وقلقــي ،برغباتــي الف ـ ّوارة ،وبتقــواي المتص ّوفــة.
ند ٌم؟ ...ولماذ؟
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ـت إل ًهــا فــي
ـت عب ـ ًدا وكنـ ُ
نــد ٌم ألنّــي أرانــي اآلن قــد كنـ ُ
الوقـ ِ
ـت متف ّر ًجــا ومتقبّـ ًـا وفاعـ ًـا .ولكــن ألــم
ـت ذاتِــه ،كنـ ُ
أكــن ــــ هكــذا دائ ًمــا ــــ مســتغرقًا في المشــهد!
أرانــي ونــا ٌر تصهـ ُـل مــن ُعنقــي إلــى أصداغــي لتُ ْصلــي
ِ
البــاب الــذي لــم
واألحــام:
بالهواجــس
رأســي المليئــ َة
ِ
ُ
يُفتــح كامـ ًـا ولــم يُغلــق أب ـ ًدا بإزائــي .وقريب ـ ٌة بعيــدةٌ،
ُوصــف ،شــقيق ُة روحــي دو َن
تلــك التــي ال تُس ـ َّمى وال ت َ
ـري كان
أن أدري (أدري) ،التــي يجمعنــي وإيّاهــا حبـ ٌـل سـ ّ
يو ًمــا مــا ضــو َء حياتِنــا الــذي اعتدنــاه ،وظـ َّـل حتّــى بعـ َد
غيا ِب ـ ِه ،حاض ـ ًرا فينــا ،مــكا َن فرح ِتنــا وأوها ِمنــا وموض ـ َع
ـاب قوســين أو أدنَــى
غرورِنــا وتواض ِعنــا .التــي كانــت قـ َ
وكانــت بعيــد ًة فــي الوقـ ِ
ـت ذاتــه.
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أقتــرب مــن شــقيق ِة روحــي
أرانــي مــر ًة أخــرى وأنــا
ُ
ـاب األلـ ِـم وأنشــودتَ ُه الدائمــة ،أل ُمنــا
التــي تطار ُحنــي أنخـ َ
القليـ ُـل الــذي يأتــي لكــي يض َعنــا علــى حافّ ـ ِة األشــيا ِء،
النعيــم ،أل ُمنــا الــذي بــه نحيــا،
حافّــ ِة الهاويــ ِة وحافّــ ِة
ِ
ـح الحيــا ُة
وبــه نــرى َ
ـارب وتتباعــد ،وبــه تصبـ ُ
أنفســنا تتقـ ُ
ـرب
ذاتَ معنــى ...شــقيق ُة روحــي التــي ابتعدنــا كــي نقتـ َ
واقتربنــا كــي نبتعـ َد ِ
ـت إليــه
يصاح ُبنــا التأ ّمـ ُـل فــي مــا آلـ ْ
مصائ ُرنــا.
شــقيق ُة روحــي التــي صرنــا دون أن نــدري (...نــدري)
حكايــ ًة وأمنيــ ًة وحل ًمــا ال ينتهــي ،يُ ُ
قــال ويُذكــر ،لكــي
بالحلــم ليــس ّإل.
تكــو َن حيــا ُة مــن يقولُــ ُه أكثــ َر ثــرا ًء
ِ
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نصــف الوجنــ ِة
قليــل يُـــضي ُء
ٌ
أرانــي أســتم ُع وضــو ٌء
َ
المــد ّور ِة ،الشــفيف ِة ،التــي بقــد ِر مــا يعتليهــا مــن ًأســى؛
الخاصــة ،هال ـ ٌة ال ت ُس ـ ّمى
تحي ـ ُط بهــا هال ـ ٌة مــن الحيــا ِة
ّ
ـال ،بــل ألنّهــا األحلــى
ُوصــف ،ليــس ألنّهــا األكثـ ُر جمـ ً
وال ت َ
رو ًحــا .أســتم ُع ويعتص ُرنــي ٌ
تــوق إلــى مــا ال يُســتعاد،
يعتص ُرنــي ًأســى ،ويعترينــي حبــو ٌر بالحضــر ِة ذاتهــا،
بالحضــورِ ،باالحتفــا ِء الــذي يحــدثُ ويتابــ ُع شــقيق َة
الــروح هــذه.
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أرانــي متن ّع ًمــا بالحضــر ِة ،مأخــوذًا بهــا ،مســتغرقًا فــي
التــوقِ إلــى مــا ال يُســتعا ُد أبـ ًدا .جالبًــا وإيــاي إلــى هــذه
الغرف ـ ِة ِ
ـاب الــذي لــم يُفتــح كامـ ًـا ولــم يُغلــق
ذات البـ ِ
ـام كثيــرة ،نثــا َر رغبـ ٍ
ـات دفينــة،
تما ًمــا ،جال ًبــا ُحطــا َم أحـ ٍ
جال ًبــا نفســي المتو ّحــد َة فــي كبريــا ِء المظهــر ،الملعونـ َة
أحــام يقظ ِتهــا ،التــي تختلــ ُط
باألوهــام ،الشــارد َة فــي
ِ
عليهــا األماكــ ُن واألزمنــ ُة ...جال ًبــا روحــي المكســور َة
ـي األشــيا ُء مــن جديـ ٍـد ال أمي ـ ُز بيــن
وقــد اختلطــت علـ ّ
وخالصــا مــن فــوقِ
ذلــك الهديــلِ الــذي يأتــي حان ًيــا
ً
قمـ ِـم صوتِـ ِ
ـب ...وبيــن نشــي ِج الــرو ِح المضطربــة
ـك المتعـ ِ
فــي إســا ِر دواخلــي الفقيــر ِة إلــى الحنــان .ال أميّــز بيــن
حاجتــي لمــا ِء الحيــا ِة ورحي ِقهــا الماثــلِ أمامــي وبيــن
نــدا ٍء أكثـ َر ُع ْم ًقــا ،أصيـ ُخ الســم َع إليــه اآلن فــإذا هــو قــد
صــا َر ضا ًّجــا وصاخ ًبــا.
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ـت بـ ِ
ـك ُمعتص ـ ًرا إيّــاكُ ،منص ِه ـ ًرا فــي
أرانــي وقــد هممـ ُ
ٍ
أخــاط مــن العاطفــ ِة والرغبــة.
أيّ ُة عاطف ٍة وأيّ ُة رغبة؟
ـت
كيــف لــي ،يــا شــقيق َة روحــي القديمــة ،يــا التــي وعيـ ُ
إلــى اســمي فــإذا هو جــوا ُر اسـ ِ
ووعيت
ـب بعيـ ٌد،
ُ
ـمك قريـ ٌ
إلــى الوجــو ِه األليف ـ ِة حولــي فــإذا وج ُهـ ِ
ـك حاض ـ ٌر بيــن
ـي األشــياء وتحنانَهــا ...علــى
الوجــو ِه التــي أعطتنــي معانـ َ
أنّــه ،وهــو األكثــ ُر التما ًعــا بمــا ِء الحيــا ِة ...هــو األكثــ ُر
ِ
الوقــت ذاتِــه ،هــو األكثــ ُر مجيئًــا
حضــو ًرا وغيابًــا فــي
وانغماســا فــي فصــو ٍل
وروا ًحــا ،األكث ـ ُر انخطافًــا وتح ـ ّولً
ً
ـرب لملحم ـ ِة اآللهــة.
هــي األقـ ُ
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ــك واعتصــرتُ أضل َع ِ
عندمــا لثمتُ ِ
ُ
أغــرق فــي
كنــت
ــك
ُ
نعم ـ ٍة أكب ـ َر مــن طاقتــي علــى الحيــا ِة وأكث ـ َر بهــا ًء مــن
قدرتــي القليلـ ِة علــى الحيــا ِة ذاتِهــا ،علــى المـ ِ
ـوت ذاتِــه.
ـري الــذي
كنـ ُ
ـت مأخــوذًا بنــدا ٍء قديـ ٍـم ِق ـ َد َم الحبــلِ السـ ِّ
ـري الــذي يض ُعنــا علــى حافّ ِة األشــيا ِء
َربَطَنــا ...الحبـ ُـل السـ ُّ
بيــن مــا يُقــال ومــا يُس ـك َُت عنــه ..بيــن مــا يُحكــى فــي
ـي السـرائ ِر واألكفــان ،وكأنــه
أواخــر الليــلِ ومــا يُكبَـ ُ
ـت طـ َّ
ـس قــا ٍع مــن الصمــت التــي هــي
ُمقـ ّد ٌر لــه أن يظـ َّـل حبيـ َ
فــي ِ
ِ
الوقــت قــا ُع أُلف ِتنــا الماثلــ ِة ،التــي تمن ُحنــا
ذات
جمالهــا دو َن انتهــاء.
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ـال ألفنا ُه وعايشــنا ُه
كان حــذري أ ّن أُلفـ ًة قــد تُنت َهـ ُـك وجمـ ً
َ
كنــت
ســوف يُنت َهــك .هاربًــا
وأبصرنــا ُه بضــو ِء أعي ِننــا
ُ
كل شــي ٍء ،فقي ـ ًرا متل ّه ًفــا إلــى تحنــانٍ مــا
لحظتَهــا مــن ِّ
ـت مصائ ُرنــا ،فقي ـ ًرا إلــى
كان لــه أن يكتمـ َـل من ـ ُذ افترقـ ْ
ـت منــه فــي لحظـ ِة العطـ ِ
ـش تلــك
مــا ِء الحيــا ِة الــذي غرفـ ُ
ـرب إلــى األبــد ،مــن بَيــن أصابعــي.
َج ِز ًعــا إ ْن كان سينسـ ُ
أال ُ
تقول شيئًا؟
ـت أقــد ُر أن أقـ َ
ـول فــي تلــك اللحظــة أنــا
مــا الــذي كنـ ُ
ـارب؛ يخفــي مظهــري الرزي ـ ُن طيشــانًا والتيا ًعــا هــو
الهـ ُ
رحلــت أو حللــت.
زادي يرافقُنــي حيــث
ُ
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كنــت مندف ًعــا ومقبـ ًـا ،هاربًــا ومراو ًغــا فــي تلــك البُرهـ ِة
الخاطف ـ ِة الســريع ِة المليئــة ،أســترج ُعها اآلن ليــس لكــي
أســترج َع تفاصيلــي بــل لكــي أســترج َع تفاصيلَـ ِ
ـك أنـ ِ
ـت
أيضً ــا.
كنـ ِ
ـض دواخلــي هــو
ـت تحنانًــا ال يُنســى ،ندمــي الــذي يعـ ُّ
ـرب شــي ٌء مــن
أنّنــي لــم أتمـ ّـا ُه لحظتئـ ٍـذ .وإذا مــا انسـ َ
بيــن أصابعــي فهــو ذلــك التحنــانُ ،تلــك الســحن ُة التــي
اعتلتْـ ِ
ـك؛ حســرتي أننــي لــم أدقّــق فيهــا كيمــا أرى صفــا ًء
ـت مــن ذي قبـ ُـل ،أبـ ًدا.
لــن أكــو َن بعـ َد ُه كمــا كنـ ُ
ماذا أقول؟
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اآل َن فقــط ُ
ـت ممــا يُقــال وممــا يمك ـ ُن
أدرك أننــي هربـ ُ
التقصـ ِـد ذلــك أنــه
أن يُحكــى بعفويّ ـ ٍة ودو َن كثي ـ ٍر مــن ُّ
ٌ
افترقــت.
معــروف كمــا هــي معروفــ ٌة مصائ ُرنــا التــي
ْ
ـت ممــا يمك ـ ُن أن يُقـ َ
ـال ِمـ ْـل َء كلم ـ ٍة واحــد ٍة هــي
هربـ ُ
ـب ...مخافـ ًة أ ّن فــي القــو ِل مماتَهــا ،كان حــذري أن
األصعـ ُ
أتف َّو َههــا فيكــو ُن فيهــا ألمــي وأل ُمـ ِ
ـك الــذي لــن ينتهــي،
ـرش
أن يكــو َن فيهــا شَ ـ ْر ُخ روحينــا؛ شــر ٌخ يتع ّدانــا ويهـ ُّز عـ َ
األُلف ـ ِة التــي ننع ـ ُم بهــا كلّنــا ،نحــن مــن َربَطَهــم ذلــك
الحبـ ُـل الس ـ ّر ُّي الــذي هــو ضــو ُء حياتِنــا ومج ُدهــا ،ومــا
أنفســنا القلق ـ َة لحظـ ِ
ـات ســكونِها وطمأنين ِتهــا.
ـح َ
يمنـ ُ
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تَ َ
شــــــــبّـــب
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متن
ـاوج علــى
الطوفــا ُن فــي المالمــح ،فــي اللــونِ وهــو يتمـ ُ
ِ
األطــر ِ
الجلــد الرقيقــ ُة
اف ،علــى األنامــل .تج ُّعــداتُ
ـقف األنـ ِ
ـف
والخطــو ُط الملتويـ ُة للجلــد وهــو يغطّــي سـ َ
ِ
ــي ،إلــى عظــام الوجنتيــن .مــا هــو
إلــى
كهــف عي َن َّ
مكنــو ٌن فــي األســط ِح ومــا يَ ْخ ِطـ ُـف البص ـ َر ويَ ْس ـتَحوِذه
فــي المنحوت ـ ِة أو فــي النقـ ِ
ـش البــارز :بــروزاتُ الجسـ ِـد
فــي عظم ـ ِة الرس ـغِ أو الكاحــل ،األخادي ـ ُد الغامق ـ ُة التــي
تســتق ُّر فيهــا العينــان ،الواديــانِ بيــن الكتفيــنِ وال ّرقبــة،
امتداداتُه َمــا حتّــى التَّ ْرقُــوة ،تفاحــ ُة آدم تتحــ ّرك كلمــا
بلعــت الريــق ،األورد ُة النافــر ُة فــي اليديــنِ والقدميــنِ
ُ
وفــي باطــنِ الذراعيــن ،زخرفـ ُة الظــا ِل الخفيفـ ِة ترافقُهــا
ـت أعضــا ُء الجســد وأسـطُ ُحه ...رفيــق
وتتــأألُ كلّمــا تح ّركـ ْ
الولــع.
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هامش
كيـ َـف هــي مخاوفــي مــن المــوت؟ مــا الخيــاالتُ التــي
ـي ،حـ َ
ـول المــوت ،كيــف ســأموت؟ مــا
تحــو ُم أمــام عينـ ّ
ـح
الحال ـ ُة التــي ســتكو ُن عليهــا عينــاي ،مالم ُحهــا ،ومالمـ ُ
ـوت وهــو يتس ـل ُّل ِ
المـ ِ
داخلهــا؟ أهــو مــوتُ فــزع؟ فيــه
حـ ُ
ـروب م ّمــا يد ّم ـ ُر الحيــاةَ ،فيزيائ ًّيــا ...الخـ ُ
ـوف،
ـال الهـ ِ
ربمــا مــن مـ ٍ
ـاب للجسـ ِـد علــى ابتذاالتِــ ِه،
ـوت فيــه عقـ ٌ
تعاســاتِ ِه ووحدتِــه ،ونزعاتِــه ...أم هــو مــوتٌ مستســل ٌم
ـب علــى المالم ـ ِح
تنطفـ ُ
ـئ فيــه الـ ُ
ـروح ،ربمــا ،حيــن تغلِـ ُ
النظــر ُة المج ّوف ـ ُة لمــن يطفــو علــى ســط ِح برك ـ ٍة ،نظــر ٌة
إلــى الفــراغِ ،إلــى الســماء ،مــوتٌ يط ّهــ ُر الجســ َد مــن
بقايــا رو ٍح داكن ـ ِة الظــال.
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علــى مــا أتذكّــ ُر ،أو ربمــا أتخيّــل ،كــون ذلــك حــدثَ
فــي الطفولــ ِة الباكــرة ،عندمــا أتمــ ّر ُض يحــدثُ أن أرى
ـي مــن أهلــي وأنــا فــي الســري ِر الصغيــر،
مــن يطـ ُّـل علـ َّ
الجوانــب العاليــة ،وكأننــي أتمــ ّد ُد فــي قــا ِع بركــ ٍة
ذي
ِ
كنــت فــي
علــي ال َّنفَــس .عندمــا
تغم ُرنــي
ُ
ُ
فيصعــب َّ
ـت بضيــقِ ال َّن َفــس ،ربمــا كانــت حالـ َة َربْـوٍ،
الخامسـ ِة بُلِيـ ُ
َلــت خاللهــا أتلقّــى إبــ ًرا يو ًمــا بعــ َد يــوم ،ولشــهو ٍر
ظل ُ
ـت فــي لحظـ ِ
ـات ال َّد َوخــان ،أرى مــن يُ ِطـ ُّـل
طويلــة .وكنـ ُ
ـي وأنــا فــي ِخنــاقِ نَفَســي وعينــاي مغرورقتــانِ وكأنّــي
علـ َّ
ـت المــاء.
تحـ َ
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ـت المــوتَ غرقًــا حيــث يكــو ُن الدمــا ُر
هــا أنــا قــد وصفـ ُ
ـاص مــن الــروح ،فــي حيــن يتن ّع ـ ُم
لل ّن َفــس ،يكــو ُن الخـ ُ
الجس ـ ُد برطوب ـ ِة المــا ِء ببالس ـ ِم ِه ،ببرودتِ ـ ِه المح ّببــة فــي
تــذوب فــي المــاء
يــوم قائــظ.
الــروح تتســل ُّل برفــقٍ
ٍ
ُ
ُ
ـي.
ويظـ ُّـل الجسـ ُد مكتمـ ًـا بذاتِـ ِه ،ســاك ًنا فــي َخـ َد ٍر نهائـ ّ
المــوتُ الفــزع ،األ ّول ،لــم أضــر ِْب لــه مثـ ًـا كونــه هــو
ـب
مــا يُ ْف ِز ُعنــي ح ًّقــا ،المــوتُ احتراقًــا ،ذلــك ألنّــي أحـ ُّ
ـب روحــي .ربمــا
ـب جســدي أكث ـ َر ممــا أحـ ُّ
الجس ـ َد ،أحـ ُّ
ّــف عليــه ،أســتكث ُر المــوتَ فــي حقِّــ ِه أكثــ َر م ّمــا
أتعط ُ
ـت أرا ُه
أســتكث ُر ُه فــي حـ ِّـق روحــي ،جســدي الــذي مازلـ ُ
أحاســيس بانتظــا ِر مــن
مجاهــل لــم تُكتشَ ــف،
َ
ِبكْــ ًرا،
َ
يلقاهــا.
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ـت ...ربمــا
ـت أو قاربَـ ْ
أمــا روحــي فربمــا كانــت قــد اكتملـ ْ
ـأس عليهــا أن تمــوت .أرى إلــى روحــي
كانــت شــائخ ًة ال بـ َ
وعليهــا حال ـ ُة الســكينة دائ ًمــا .الحكم ـ ُة التــي أعت ـ ّز بهــا
خاصــة :أن
فــي روحــي حكمــ ٌة تشــب ُه الوهــ َم ،حكمــ ٌة ّ
تقتنــ َع بأنــك ٌ
مالــك لحكمــ ٍة ج ّوان ّيــة ،ال تــدري كيــف
خــارج الــروح .معرفــ ٌة
تكــو ُن مواضي ُعهــا فــي الحيــاة،
َ
ِ
بالعيش
برناسـ ّي ٌة ال فائــدة عمل ّيــة بهــا ...ال فــي مــا يتّصـ ُـل
بالحب،
أو الكــد ِح ،وال فــي مــا يتّصـ ُـل بالتعلُّــقِ باآلخريــن،
ِّ
تلمســها،
ال ُهيــام ،الجفــاء .معرفــ ٌة تــوازي الحيــا َة وال ُ
معرفــ ٌة تناجيهــا وتناجيــك بلغــ ٍة ال ِ
تنطــق ،لغــ ٌة غيــ ُر
صامت ـ ٍة ،نجــوى الس ـرائر تــدو ُم لسـ ٍ
ـام
ـاعات طويل ـ ٍة وأيـ ٍ
ـام طــوا ٍل وليــا ٍل بيضــا َء تتناسـ ُـل مــن ِ
بعضهــا
حتــى ...أيـ ٍ
فــي هــدو ٍء عميــم.
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ـس اثنــان وينتقــان مــن ات ّفــاقٍ إلــى آخــر بــا كالم،
يجلِـ ُ
يســهمانِ لدقائـ َـق تطـ ُ
ـيح،
ـول زم ًنــا ،المحيـ ُط حول ُهمــا فسـ ٌ
ٌ
تتمــاوج وال تتغ ّيــر
ظــال
كل منهمــا
وتصبِــ ُغ وجــ َه ٍّ
ُ
غائــم حيــن تكــون
يــوم
ٍ
ألوانُهــا كمــا هــو األمــ ُر فــي ٍ
ـش
الزرق ـ ُة بدرجاتهــا س ـ ّيد َة اللــون ...هكــذا روحــي تعيـ ُ
حال ـ َة ال ُزرقــة ،الزرق ـ ُة أكث ـ ُر األلــوانِ حكم ـ ًة ،ونــدر ًة فــي
ِ
ـت فــي حياتــي
ســير ِة جســدي
ومعاشــه ،ربمــا لذلــك كنـ ُ
أَ ْم َيـ َـل إلــى ال ُح ُمــقِ منــي إلــى الحكمــة ...ذلــك ألنــي مــا
أخلصــت لروحــي إزا َء إغــواء جســدي ،جســدي الــذي
ُ
ـت ُجـ َّـل اهتمامــي ووقتــي ،أرعــا ُه وأتشـ ّب ُب ُه
ـت ومنحـ ُ
أحببـ ُ
وأهي ـ ُم بــه.
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ـاش ُهيا َمهــا إلــى
ـس الــذي رأى صورت َـ ُه وعـ َ
أرانــي النرجـ َ
الحــس ،حيــث األلــ ُم واللــ َّذ ُة
األبــد .الجســ ُد حيــث
ّ
يتناوبــان ،حيــث إدمــا ُن اللـ َّذ ِة ومــا يكــو ُن بيــن لحظاتهــا
مــن ألــم :كلّمــا كَ ُب ـ َر ِت اللــذ ُة كان األل ـ ُم أعمـ َـق وأكث ـ َر
انغر ًاســا فــي األنســجة .إغــوا ُء الجســد َزيّـ َن لــي أ ّن الــروح
ســتكون هنالــك دائ ًمــا :أن أهج َرهــا ثــم أعــو َد لحظــ َة
ـحب علــى ذاتِــه فأراهــا قائمـ ًة
يخذلُنــي جســدي أو ينسـ ُ
وتؤنســني فــي حدائ ِقهــا ،فــي أماك ِنهــا
ـي ...ترعانــي
ُ
علـ ّ
التــي تشــب ُه البيــوتَ ذاتَ الفنــا ِء المفتــوح ...الســما ُء،
والزرقــ ُة تهبــ ُط علــى المــكان...
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َ
ــص النظــ َر
عندمــا أرى
أتلص ُ
األزرق فــي حياتــي ترانــي ّ
تلصصــي وإحساســي بالتقصيــر
إليــه مخاف ـ َة أن يلحــظ ُّ
الــذي يصــل ح ـ َّد ال ُج ـ ْر ِم فــي ح ّقــه ...فــي حـ ّـق روحــي.
ـاس بالتقصي ـ ِر لــم يعتقْنــي تما ًمــا ..رافقنــي علــى
اإلحسـ ُ
تتقابــل عينــاي
َ
الــدوام ،كان هنالــك دائ ًمــا ،بانتظــا ِر أن
بذلــك اللــون ...وعلــى ذلــك ،فــإ ّن اإلغــوا َء أكبــ ُر مــن
أن يســتوقفَني أمــا َم الشــعو ِر بالذنــب .كان الجســ ُد
ُ
الوقــت ألتف ّح َصــ ُه أرى ظاللَــ ُه علــى
أســرق
ضجيعــي،
َ
الجــدران وانعكاســاتِ ِه فــي المرايــا.
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ِ
الجســد ،مــن الحركــ ِة،
أرى نفســي فأعطيهــا مــن لغــ ِة
التــي يراهــا الجســ ُد اآلخــ ُر فــي المــرآ ِة ألنــه هــو
ِ
الجســد األصــل ...وتتــر ّد ُد نظــراتٌ ال نهائ ّيــة بيــن
ذاتُ
الجســدين ،الخيالَ ْيــن ،الصورتيــن فــي اللحظ ـ ِة القصيــرة،
ال ُهنيهــة التــي أتع ّمـ ُد أن تكــو َن قصيــر ًة كــي ال يلحظَنــي
ـرب عنــه للحظـ ٍة سـ ّريّ ٍة تمتـ ُّد فــي
مــن يرافقُنــي ،وأنــا أهـ ُ
تبــاد ِل النظـرات ،تمتـ ُّد لسـ ٍ
ـري فــي
ـنوات مــن النعيـ ِـم السـ ّ
نشــو ِة الخــدر.
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حالــ ٌة مــن الطوفــانِ فــي المالمــ ِح فــي اللــونِ وهــو
ـاوج علــى األطـر ِ
اف ،علــى األنامــلِ  ،تج ّعــدات الجلــد
يتمـ ُ
ـقف
الرقيقــة والخطــو ُط الملتويــة للجلــد وهــو يغطّــي سـ َ
ـف إلــى كهـ ِ
األنـ ِ
ـام الوجنتيــن ،مــا هــو
ـي إلــى عظـ ِ
ـف عينـ ّ
مكنــو ٌن فــي األســط ِح ومــا ِ
يخطـ ُـف البص ـ َر ويســتحو ُذ ُه
فــي المنحوت ـ ِة أو فــي النقـ ِ
ـش البــارز :بــروزاتُ الجســد
فــي عظم ـ ِة ال ُّر ْس ـغِ أو الكاحــل ،األخادي ـ ُد الغامق ـ ُة التــي
تســتق ُّر فيهــا العينــان ،الواديــانِ بي ـ َن الكتفيــنِ وال َّرقَبــة،
امتداداتهمــا حتّــى التَّرقُـ َوة ،تفاحـ ُة آدم التي تتحـ ّر ُك كلّما
بلعــت الريــق ،األورد ُة النافــر ُة فــي اليديــنِ والقدميــنِ
ُ
وفــي باطــنِ الذراعيــن ،زخرف ـ ُة الظــا ِل الخفيف ـ ِة التــي
ترافقُهــا وتتــأألُ كلّمــا تح ّركــت أعضــا ُء الجسـ ِـد وأســط ُحه.
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ِعشْ ـ ٌـق وتو ّح ـ ٌد وحال ـ ُة ِغ ًنــى ع ّمــا عداهــا ،ول ـ ٌع يالز ُمنــي
حتّــى وأنــا فــي حضــر ِة الــرو ِح أحادث ُهــا األحاديــثَ
الحــب
الحــب ،ذلــك
ــب بهــا ،أبادلهــا
ُّ
َّ
المتعاليــ َة وأُع َج ُ
ِ
الوقــت ذاتــه ،أن
الثابــت الصميــ ُم الــذي يُــ ْدر ُِك فــي
ُ
هنالــك ولـ ٌع آخـ ُر يزاح ُمـ ُه ويســاب ُق ُه فــي نوبـ ٍ
ـات عنيفــة،
حــب الجســد.
هــو ُّ
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علــى أنّنــي مــع جســدي تُالز ُمنــي فكــر ُة الــروح .روحــي
تكــو ُن حاضــر ًة أيضً ــا ،عارف ـ ًة أ ّن حبَّهــا هــو األقـ ُّـل بري ًقــا
طلــب أو
الحــب الــذي فــي المتنــاول بــا
وألقًــا ،هــو
ٍ
ُّ
ِ
الطــرف
نضــال ،الــذي تمتــ ُّد اليــ ُد إليــه واثقــ ًة أ ّن فــي
اآلخــر هنالــك ي ـ ٌد ممــدود ٌة ربمــا حزين ـ ٌة ،ربمــا تَ ِع َبــة،
ـب علــى كتفــي،
لكنهــا دائ ًمــا حاضــرةٌ ،كصديــقٍ  ،تطبطـ ُ
ـش ويعلــو مــن اضطراباتــي.
تهده ـ ُد علــى مــا يَجيـ ُ
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خالصــا
جســدي لــم يأ ُخذْنــي ،إذًا ،كامـ ًـا ،لــم أكــن ِملْـكًا ً
ـت إلــى
ـروح كانــت حاضــر ًة لحظـ َة انصعـ ُ
لــه .الحكمـ ُة ،الـ ُ
جســدي وبادلتُ ـ ُه النظ ـر ِ
ات التــي تتــر ّد ُد بيــن الرائييــن،
أنــا وجســدي ،إلــى مــا ال نهايــة .حكمتــي كانــت ج ّوان ّيـ ٌة،
باطن ّيــة ،حكمـ ٌة مترفّعـ ٌة متســامية ،كتصـ ّو ٍف ،طـ ٍ
ـواف في
األثيــر ،ال تتقاطـ ُع مــع مــا يحيطُهــا مــن المــا ّد ِة وصفاتهــا،
ـرض إلــى أن تتماهــى أو أن تتـ َ
ـرك أث ـ ًرا فــي عالـ ِـم
وال تغـ ُ
الشــهادة ،فــي عالـ ِـم الجسـ ِـد الــذي تجــاو ُر ُه فــي الوجــود.
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ـروح
الجس ـ ُد االب ـ ُن المد�لّـ ُـل عنــدي الطفـ ُـل الغري ـ ُر ،والـ ُ
هــي االبنــة التــي لهــا أن تتـ َ
ـرك ســاح َة المنافسـ ِة ليكــو َن
هــو بطلُهــا ونج ُمهــا ،رفيــق الولــع ،ليــس لهــا أن تتّخ ـ َذ
ـب ،بــل ربمــا َح ُسـ َن أن تشـ َ
ـارك
جان ًبــا مــن الســاح ِة وحسـ ُ
ـب والـ ُ
ـي
ـب الحـ ُّ
كيمــا ينصـ َّ
ـدالل عليــه فقــط .جســدي ابنـ َ
ـب أن يكــو َن عليــه الــدالل.
ال ُمد�لّـ ُـل بأفحـ َ
ـش مــا يتو ّجـ ُ
ـص مــا يكــو ُن عليــه الــوالء.
وروحــي االبنــة المواليـ ُة بأخلـ َ
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ليســت عالقــ َة خيــار :بــل عالقــ َة مصيــ ٍر
عالقتــي بهمــا
ْ
ـي والــروح صبيــة...
بمعنــى مــن المعانــي ...الجس ـ ُد صبـ ٌّ
الجســد رجـ ٌـل والــروح امــرأة ...يبــدآن توأميــنِ ويكب ـرانِ
طفليــنِ يأخــذانِ فــي التشــكّلِ
كل علــى
رجــا وامــرأة ًّ
ً
حــدة .لك ّنهمــا ال ينفصمــان .هــذانِ اللــذانِ ال ينفصمــانِ
َ
حــول كيــف يكــو ُن أن أمــوت :فنــا ُء
إال فــي خيالــي
الجســد أم فنــا ُء الــروح.
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حـــــــــكــــــــــي
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مصافحة
ـت ك ّفــي فــي تلــك اليــد المكتنــزة ،بأظافرِها
عندمــا وضعـ ُ
المتآكلــة ،كانــت ابتســام ُة المجاملـ ِة تتالشــى مــن وجهــي
مــع العنـ ِ
ـكل هـ َّز ٍة ليحـ َّـل مكانهــا وجــو ُم
ـب لـ ِّ
ـف المصاحـ ِ
المــوت .ت ًّبــا! أبهــذه الســهولة يكــون موتــي!
لــم أُع َجــب أب ـ ًدا باألظافــر الطويلــة ،حتــى فــي أيــادي
كنــت ألطمئــ َّن يو ًمــا لألظافــ ِر
النســاء .لك ّننــي مــا
ُ
المحفوف ـ ِة بهــوس المق ـر ِ
اض واألســنان .حدســي أن مــن
تســتغرقُ ُه هــذه العــادة ال بــ َّد وأن يكــو َن عصاب ًّيــا أو
ُ
يعــرف الرحمــة.
مهووســا ال
ً
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وســور ُة األلــم تمتـ ُّد كاألفعــى مــن
َر َج ْعـ ُ
ـت إلــى مجلســي َ
ِ
ْــت لزمــنٍ ال أدري
يمينــي حتــى
أواســط صــدري .ظَلَل ُ
كــم امت ـ َّد ،أدلّـ ُـك يــدي المنتفخ ـ َة وأجاه ـ ُد فــي تهدئ ـ ِة
لهاثــي .لــم أســمع حينهــا الثرثــر َة التــي تحي ـ ُط بــي ومــا
كان ألحـ ٍـد منهــم أن يلحظَنــي وأنــا أمــوت .فأنــا لســت
كل
ـبغت علــى شــخصي َّ
مســتع ًّدا لهــذا ،ولــو أنّنــي مــا أسـ ُ
هــذا الهــدوء فلربمــا أَ ْد َرك أح ُدهــم كــم أنــا وحيـ ٌد ،وفــي
حاج ـ ٍة ليـ ٍـد تتل ّقفُنــي مــن هــذه البئ ـ ِر التــي أهــوي فــي
عم ِقهــا.
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ِ
ورشــفات الشــاي
كان فمــ ُه يتحــ ّرك متلقفًــا الســيجار َة
ـات «الفصفــص» مــن ِ
ودفعـ ِ
ذات األصاب ـعِ وكان ينظرنــي
بيــن لحظـ ٍة وأخــرى بطــرف عينــه مــدركًا ــــ تما ًمــا ــــ أ ّن
يُمنــاي تنتفــ ُخ أكثــ َر فأكثــر .وال بــد أ ّن روحــي كانــت
وكنــت أتوفّــ ُر علــى
وتنســرب بعيــ ًدا
تفيــض
حينهــا
ُ
ُ
ُ
طمأنينــ ٍة لذيــذ ٍة وراخيــة.
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جلسة
«للّيل أحبّك ...للصبح أحبّك»...
وكنت شــب َه مســتلقٍ
كنــت أســتم ُع إلــى عبــادي الجوهــرُ ،
فــي أبخــر ِة الصب ـ ِح علــى األريك ـ ِة الخشــب ّي ِة المرتفعــة،
فــي فمــي مبسـ ُم األرجيلــة .كانــت الرطوبـ ُة جديــر ًة بهــذا
ـب جــد َة القديمــة.
المقهــى فــي قلـ ِ
/قطع/
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أمســكت بالعــو ِد
ثــ ّم إنّنــي علــى أنغــام الينبعــاوي
ُ
ووضعتـ ُه فــي حضنــي ،فــي يمينــي الريشـ ُة وفــي يســاري
أي ثقــل ،وأ ّن
عنقـ ُه متأكّـ ًدا أن ال تتحمـ َـل يــدي اليســرى ّ
ـي مــن الرقبــة مقابـ ًـا
موضـ َع اإلبهــام إلــى الجانـ ِ
ـب الخلفـ ِّ
ـت وأنــا أعـزِف .األضــوا ُء كانت
السـ َّباب َة والبنصــر ...وتمايلـ ُ
َّ
ـحب الدخــانِ تمــأ الغرفــة .كان
تتمايـ ُـل أيضً ــا وكانــت سـ ُ
طــرب كثيــر .وأل ّن صوتــي ليــس
الصحبــ ِة
علــى وجــو ِه ُّ
ٌ
ِ
العــزف عامــ ًدا
عظي ًمــا فقــد آثــرتُ أن أقتصــر علــى
ـارب اإليقــا ِع
إلــى جذبهــم إلــى الغنــاء بالترتيـ ِ
ـب مــع ضـ ِ
الجالـ ِ
ـس إلــى يســاري.
/قطع/
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بعدهــا وجــدتُ نفســي فــي ِ
أحــد المقاهــي ،معتل ًيــا
ـزل طبقـ ٍ
أريكـ ًة خشــبيّ ًة وأبخــر ُة الشــاي ترتفـ ُع ثــم تنـ ُ
ـات
طبقـ ٍ
ـات علــى وج ـ ِه رفيقــي ،لتمن َح ـ ُه طمأنين ـ ًة ُمتع َبــة.
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عادة
ـام كيفمــا ات ّفــق،
ُّ
ـت بعــد خروجــي مــن ح ّمـ ٍ
كل مــا فعلـ ُ
علــى عجــلٍ  ،وأنــا أمــرق فــي طقـ ِ
ـوس الهنــدام المح ّيــرة
التفــت ،مــا ًّدا
حصــل هــو أنّنــي
َ
كل مــا
والمربكــةُّ ...
ُّ
يــدي تلتقــ ُط شــيئًا ال أتذكّــره اآلن ،لكــي تقــ َع علــى
تلــك الزجاج ـ ِة المخادعــة .تلــك الزجاج ـ ُة التــي عندمــا
ـت غرفتــي امتل َكتْهــا كمــا امتل َكتْنــي .وكالعــادة لــم
دخلَـ ْ
ـدي ،ولــم
يكــن هنالـ َـك مــن مف ـ ٍّر ّإل أن أض ّمهــا بيــن يـ ّ
ـدي القــدرةُ ،بــل وال راودتنــي الفكــر ُة كــي أعيدهــا
تكــن لـ ّ
ـي هندامــي برشـ ٍ
ـاش منهــا ...أن
إلــى مكانهــا دون أن أُنْهـ َ
ـت مــن أنفـ ٍ
ـاس ،رائحتَهــا ،التــي
أستنشـ َـق بـ ّ
ـكل مــا امتلكـ ُ
اعتدتُهــا ،فمــا عــدت أدري أهــي إلــى الــذكاو ِة أم إلــى
النتــنِ أقــرب.
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هــذه الرائحــ ُة البغيضــ ُة التــي صــرتُ رهينهــا ،التــي
كل مــا قبلهــا مــن
ـت َّ
اســتحوذتْ علــى ذكرياتــي فضا َءلَـ ْ
ــم وحنيــن.
نِ َع ٍ
كل مــا فــي األمــر أنّهــا امتلكتنــي بمــا منحتنــي مــن الثقـ ِة
ُّ
ـأي حـ ٍّـق يجــوز
يومهــا ...أو ربّمــا كان ُّ
كل ذلــك وه ًمــا ،فبـ ِّ
ـس اعتـ ُ
ـدال الموســم
لــي أن أشـك َّك فــي قبولهــا بــي؟ أَ َولَيْـ َ
كل ذلك الســحر؟
وبــكار ُة اللقــاء كفيليــن بمنحنــا ،وقتئـ ٍـذَّ ،
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هــا أنــا ذا أرف ُعهــا عاليًــا لكــي أرشَّ ــني بآخـ ِر مــا تمنحنيــه
ـص منهــا
رأس الحنفيّــة ألتخلّـ َ
مــن وهــم .ثــم أصفــع بهــا َ
واســي ،اليائــس ،الــذي ال
ومــن ذلــك االســتحضار ال َو ْس
ّ
يُح ـ ُّد ،لذكريـ ٍ
ـات شــائخة!
ـتقبل الطريـ َـق ســاب ًحا فــي طيــوب رائح ـ ٍة
هــا أنــا ذا أسـ ُ
يتزحــزح والئــي لهــا ،واثقًــا م ّنــي كمــا هــو األمــر
لــم
ْ
دائ ًمــا ،مســترج ًعا مناخـ ِ
ـات ذلــك اللقــاء القديــم ،وكنــوزَه.
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طيف
لــم يَ ُك ـ ْن مــن الصباحـ ِ
ـات التــي ت ُع ـ َر ُف نكهتُهــا بســرعة.
ـت مــن ذاك الــذي يُـلَـطِّــ ُـف
لــم يَ ُكـ ْن بمقــدوري أن أتث ّبـ َ
مــن أشـ ّع ِة الشّ ـ ِ
ـاب خفيـ ٌـف
ـمس هــذا الصبــاح :أهــو ضبـ ٌ
ـاري آخــر .بقايــا النــوم كانــت تع ّم ـ ُر
أم طالئ ـ ُع يـ ٍ
ـوم غبـ ٍّ
خلــف بلــدة
اعــي
أنتهــج
رأســي وأنــا
َ
َ
ُ
الطريــق الزر ّ
الع ّوام ّيــة متحاش ـ ًيا االزدحــا َم الكئيــب فــي ُغ ـ ُد ِّو البشــر
إلــى أعمالهــم.
ال أدري يــا محمــد ،أهــو أمـ ٌر علــى درجــة مــن القســوة،
أم أنّنــي أنــكأُ ذاكرتَـ َـك المجرو َح ـ َة بخاط ـ ٍر ســخيفّ ...إل
ـي هاتيــن ،كمــا هــو فــي هــذه
أنّنــي رأيتــه تما ًمــا ،بعينـ َّ
الصــور ِة الباهتــة التــي تســكن جــدار الصالــة فوقنــا ،يركّـ ُز
النظــر فينــا بعينيــن فيهمــا األبـ ّو ُة القديمــة.
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رأيتــه ،وكانــت بيننــا قنــا ُة الميــاه ،يقــو ُد سـيّارتَ ُه العتيقــة،
التــي ح ّدثتنــي عنهــا كثيـ ًرا فــي اتّجــاه البلــد ،كان يعتمـ ُر
العقـ َ
ـال الثخيـ َن كمــا هو فــي هذه الصــورة ،وكان شــاربا ُه
مهذّبيــن كأنّهمــا خـ ٌّط مرســو ٌم بدقّــة فــوق شــفته .أز ُعـ ُم
ـادي الــذي َآل إليــه اســودا ُد
أنّــي تب ّينـ ُ
ـت حتّــى اللــون الرمـ ّ
عينيــ ِه عندمــا التقيتــه َ
كنــت
تلــك المــر َة الوحيــدة...
ُ
ـاب
ـروج إذ رأيتــه مــن فُتْح ـ ِة البـ ِ
صبا َحهــا أســتع ِجل َُك الخـ َ
جالســا القُرفصــا َء بجســمه الناحــلِ المسـ ّ
ـتدق،
المواربــةً ،
فــي يــد ِه مبصقتُــه ،كان فــي انبهــاري بســنوات ِه التــي
ـوم مــا فـ َ
ـاق رهبتــي عندمــا
أغنتْ ـ ُه عــن الحاجــة إلــى النـ ِ
ـت وأنــا أُصبّــح بــه أ ّن جــدرا َن غرفت ـ ِه الصغيــر ِة
أحسسـ ُ
تمت ـ ُّد بــا نهاي ـ ٍة خل َف ـ ُه.
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ـت ،يــا محمـ ُد ،تلــك النظــر َة الل ّماحـ َة
لــن أنســى مــا حييـ ُ
مــن عينيــنِ غائرتيــن ،لــن أنســى ذلــك الصفــا َء الــذي
منحتنــي إيّــاه التفاتتُ ـ ُه وابتســامتُه وهــو يــر ُّد التحيــة...
متعطّفًــا ،مســلّ ًماُ ،مــدركًا كــم افترقــت حياتــه عــن
حياتكــم.
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ُ
النــوم الــذي صــ ّو َر لــي
الخيــال أيضً ــا أم بقايــا
أهــو
ِ
المصابيــح المســتدير َة للســيارة ورفارفهــا المنتفخــة؟
َ
لــم يكــن األمــ ُر هكــذا وحســب .فقــد رأيتكــم كلَّكــم
جالســا بثوبـ ِه هــذا وبالصديــري
معــه .أخــوك األكبـ ُر كان ً
ِ
ّــط ِ
المخط ِ
الخلفــي ،علــى
المقعــد
نفســه .وأنــت مــن
ّ
وجهــك نصـ ُـف بــكا ٍء ألربعيـ َن عا ًمــا خلــت ،ترمــي بيديـ َـك
الحائرتيــن إلــى مــا بينهمــا .تنظــر إلــى البعيــد ...دون أن
ـت قــاد ًرا علــى الــدوران ،لك ّنــي مــن خــا ِل
ترانــي .مــا كنـ ُ
ـت أرى الســيارة وهــي تمضــي وتتالشــى فــي
المــرآ ِة كنـ ُ
ال ِغشــاو ِة التــي تلـ ُّـف الطريــق.
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مطر
ـت ز ّخــاتُ المط ـ ِر المنهم ـ ِر هامتــي ،حتّــى
مــا إن ال َم َسـ ْ
ـت عنــد الدهلي ـ ِز ال ُمعتــم ،وأدرتُ جذعــي نصـ َـف
توقّفـ ُ
دورة مــا ًّدا يــدي تن ُق ـ ُر النافــذ َة ثــاثَ م ـ ّرات ،بــل أكثــر،
ـت بصـ ٍ
ـوت ال بــد أ ّن بهجتــه كانــت واضح ـ ًة :إنّــه
وصحـ ُ
تجســ َد أمامــي وجــ ُه
المطــ ُر أيهــا األشــقياء !...حينهــا ّ
أكثرهــم حكمــ ًة بابتســامته المشــوب ِة بدهشــ ٍة واثقــ ٍة
وهــو يجاوبنــي :لك ّننــا لــم نش ـ َّم رائح ـ َة المطــر بعــد!
أخــذتُ نف ًَســا عميقًــا اختلطــت فيــه رائحــ ُة المطــ ِر
الصاحــب الــذي يريــد أن
بالغبــار ،متفكّــ ًرا فــي هــذا
ِ
ينافــس الــكالب شــ ًّما.
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قطعــت الباحــ َة المفتوحــ َة بشــجيراتها الصغيــر ِة
ُ
أص ٍ
البــاب
ــص فَ َّخاريّــة وصــولً إلــى
ِ
المغروســ ِة فــي َ
وقفــت أمســح
المــؤ ّدي إلــى الطريــق .وعلــى الدكّــ ِة
ُ
ال ّنــداو َة عــن ُعويناتــي محتم ًيــا بالمظلّــة اإلســمنت ّية.
عندمــا أعــدتُ النظّــار َة إلــى مكانِها ،تسـ ّنى لــي أن أالح َظ
الشــار َع اإلســفلتي وهــو يُك ِمــل ِحليتَـ ُه ِ
النديّــة ،حتّــى إذا
مــا تداخلــت بُ َق ـ ُع الرطوب ـ ِة ،صـ ِ
ـارت الظـ ُ
ـال المنع ِكس ـ ُة
لألشــيا ِء والســيار ِ
ات واألطفــا ِل الخارجيــن مــن الــ ّدكّانِ
ـص علــى نحـ ٍو أكثـ َر وضو ًحــا ،وقـ ّوة.
المقابــلِ تتراقـ ُ
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الغالــب كان لمشــواري أن يكــو َن كغيــرِهُ ...عقــا ًرا
فــي
ِ
ضــ َّد ال َو ْحــد ِة ،ضــ َّد األرق ...مــا كان لــي أن أســتق َّر إال
حيــن أُن َهــك فــي ليلــ ٍة ابتــدأت كغيرهــا مــن الليالــي
ـئ الذكرى...
البهيمــة ...المطـ ُر وحـ َد ُه جــا َء ليداهـ َم مخابـ َ
وهــا هــي الرائحـ ُة ذاتُهــا والصــو ُر التــي اكتملــت مــن ذي
قبــل تســتثير شــقا َء الحنيــنِ إلــى مــا ال يُســتعاد ،أب ـ ًدا.
ـت نظــر ًة أخــرى إلــى النافــذة
مــن البـ ِ
ـاب ذات ـ ِه اختلسـ ُ
تتوســط البنــاء ،كانــت ظــال الشــموع تتهــادى ثــم
التــي ّ
ـذوب فــي الظلمــة ...هــؤالء الذيــن يــداوو َن المعيش ـ َة
تـ ُ
بالــكالم ويتوقّعــو َن أ ّن للمطــ ِر رائحــ ًة تســ ِب ُق ُه ...ليــس
ِ
لــي ،هــذه الليل ـ َة ،غير ُهــم.

155

156

اإل ْهداء
7
إختبار الحاسة
إختبار الحاسة ( ،)11شادية ( ،)15أي رمية حجر (،)19
طيران ()23
فيزياء
عزف منفرد ( ،)29طقس ( ،)31صورة ( ،)35جاذبية
( ،)37أرق ()41( Entropy ،)39
منتهى القول
في المعنى ( ،)45فقه المكان ( ،)47سدرة المنتهى
( ،)51ال نهايات ()53
كالم قليل
57

157

إلى الذي بيني وبينه
هذا الغياب
إلى الذي بيني وبينه هذا الغياب ( ،)75إلى الذي بيني وبينه
هذا الستار ( ،)77إلى الذي بيني وبينه هذا المدى ()79
معايشة
81
القاهرة
91
شقيقة الروح ،شادية
103
تش ّبب
متن ( ،)119هامش ()121
حكي
مصافحة ( ،)137جلسة ( ،)141عادة ( ،)145طيف
( ،)149مطر ()153

158

159

