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Sms

سواء اكن خيارا صائبا أم ل فقد أقدمت عليه.

Sms

أان ل أكتب لحد أان أنفس عن ذايت
6

ندان
ض ْع حه فوق الس ْ
واطر ْق حه بال رمح ْه
...اطر ْق حه
...اطرق حه
ْ
ح
:قلت هل
اطر ْق حه بشدة -
اطر ْق حه اي حدا ْد
...اطر ْق حه
يك يمتد َد
القلب ...
هذا ح
صبح جرس ًا
ويح َ
يان
يوصلين للنس ْ
عدانن الصايغ
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”اقرأين لتتعمل أن حتبين “
شارل بودلري

رسائل غري مقروءة
حك عام وأنت خبري،
عام أخر مىض ...
لز حلت أ ْقطن نفس الشارع  ،فأان كام تعرف ل أحتمل الش ياء
الغريبة ،و الماكن الغريبة ،والرواحئ الغريبة،اعتدت جضيج
الس يارات ،و رواحئ القاممة مبحاذاة الرصيف ،اعتدت نقري اجلريان
عىل السالمل ،و اللكامت النابية ليةل السبت samedi soir
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،اعتدت رصاخ الطفال ،و مطرقة النجار  ،اعتدت فضول
اجلريان  ،اذلي ل ينهتي بشلك جيد غالبا
لز حلت كام أان  ...أبتسم بسذاجة ردا عىل نفاق جارتنا السمينة ..
لز حلت أمجع الكتب القدمية ،و أدسها بال ترتيب حتت رسيري ..
بشغف الطفال لزلت أاتبع الرسوم املتحركة
لز حلت تكل النىث اليت ل ختر من خيبة اإل لتتورط بأخرى ..
تكل الفتاة السيئة اليت تعيد ضبط ساعهتا لكام تأخرت و تنتظرك
بعناد شديد.
لزلت أمشط الطرقات حبثا عين فال أجد غري ظل .
من امل ح ِر ِحي أ ْحياانً أن أرتكب معصية الكتابة اإليك ،ل أعرف
كيف أبدأ ؟ !أو من أين أبدأ ؟!
يف هذه الليةل الفارغة إل منك ،أعيد ترتيب احلاكية
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أدرك متاما أن زمن الرسائل الطويةل انهتي  ،وأنه ل متسع ل من
الوقت للقراءة ،فا ْغ ِفر يل ِطرازي القدمي يف احلب
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(القدر ليس دوما كحفةل يف هناية أمس ية و أحياان ل يكون
سوى الكفاح يف احلياة من يوم إىل أخر )
أرثر غودلن

صدر أيم
ألْ َق ْي حت جبسدي فوق الرسير ،قرص (  )Parantalفائر ل يكف
 ،أيم وحدها جتيد تقطيع (اخملينـزة) وعرصها مع البـرتقال  ،أيم
اليت تربط رأيس ابحلامض و اخلل ،و متسد جسدي بزيت
الزيتون ،وتنتظر املعجزات ليتين مثلها أؤمن ابملعجزات !
وحدها أيم جتيد دَس الطعام يف جويف ،لكام ِا ْس َت ْع َص عل بلع
حامقات العامل ،
وحدها أجادت عىل ادلوام قراءة تفاصيل وهجي ،
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وحدها أمنت يل ماكان يف زاوية قلهبا ،أتكور فيه لكام هزين
اخلوف ،
إهنا ل تعرف الكثري لكهنا علمتين الكثري .
أيم ل جتيد غري الغس يل والعجني ،و هذا اكيف لرتبية قبيةل من
أمثايل .
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ل يشء تبق لنا سوى
رغبة مش نوقة أسفل الرسير ،
أحالم يف در اخلزانة ،
وذكرايت متعفنة يف العلية .
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sms
بربك أنْ ِبئ ِين
أين أ َوا ِر َي خيبايت ؟!
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(التذكر هو املوت)
الطاهر بن جلون

غبار اذلاكرة
بعد التاسعة
خلف الزجا أحدق يف الاليشء  ،فصل ابرد يتسلل عرب اجلدران
،يف اخلريف فقط مثة حاكايت خلف زجا النوافذ ..
لكام حرشتنا اذلاكرة يف الزوااي الضيقة حذلان ابلفرار ...عبثا حناول ،ك
ماولتنا تبوء ابلفشل ،تتﺂمر علينا التفاصيل ادلقيقة  ،تكل
الش ياء التافهة اليت ل تعين شيئا هاما  ،لكهنا تشلك ذاكرتنا و
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إنسانيتنا ، ،تتقافز الطفوةل تتجسد صورا أحن للريف  ...محلرة
الشمس  ...دلخان الفرن الطيين  ...لشجرة التني
لرجوحيت

 ...ل (السانية و البرئ)

لشجرة اللوز اليت أزهرت يف غيايب
لراحئة الرتاب للونه المحر  ...لرض جدي (أمحد بن عبد
الكبري) ...لطريق ( أولد زاين) و سوق (احلد)
أحن لفرحيت ليةل العيد  ...للحناء عىل كف
جلارتنا (أيم مينة)  ...لشعرها المحر حتت املنديل
لابن اجلريان الشقر  ...لرصخات أمه أمام جسده البارد ...
لفجيعيت به
لعصا املدرسة  ...للس بورة املهرتئة  ...للطاوةل الخرية يف الصف
الثاين
للصف الطويل أمام موظفة ( املقاطعة )
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لساعات الضجر الطويةل ،دلروس التارخي ،
لثانوية (طه حسني )،لباص اجلامعة املكتظ
للواد املاحل ،لقبور (مولي التباع)
للخمية الكبرية  ...لصوت (يم فاطنة ) ل (أمحد بن الكبري )
للفصول الباردة من حيايت.
مل يتبق من الطفوةل اإل علبة ذكرايت ،و قاموس زاخر بأفعال
املايض .
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حىت الكتابة ألوم نفيس علهيا أحيا ًان لين هبا حرة ك هذه احلرية)
يم زايدة

مرياث حواء
أمطرت اليوم بغزارة ،عىل حافة النافذة أتك ..ل يشء اإل
مسامري النجار  ،يغرسها يف مججميت غرسا ،هذه الس نة ودعنا
جدي ،وتدهورت حصة أيب ،و الْهتَ َم الشيب شعر أيم
ِ
لزلنا خبري أجنبت أخيت بنتا ،أمسهتا (حفصة ) ،حواء أخرى
خرجت لهذا العامل ِ ،ضلع أعو أخر س يحاولون تقوميه اإىل أن
ينكرس ،
حواء أخرى ستش به أهما ،
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ستش به جدهتا اإىل حد ما
أه اي أيم
نكررك عن سابق إارصار وترصد
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من بقااي فنجاين ٬
يطل ظكل الطويل٬
يشعرين كنين قزم
من عمتة الفنجان٬
أقرأ مجيع تفاصيكل الباردة
أرتشف جرعة زائدة ٬
لتوغل فيك أكرث ٬
نفس الابتسامة الساخرة
٠٠٠نفس التألق حد الغرور ٠٠٠
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(سأكتب أش ياء وأمضر عىل أخرى ل أبوح هبا  ،وما دام للك امرئ
ابطن ل يرشكه فيه اإل الغيب وحده ،فف ك اإنسان تعرف حه اإنسان ل
تعرفه)
مصطف الرفاع

هذاين امللعقة
اليوم بصق (يس محمد) يف وجه وادله َص َفق الباب خلفه  ،خر
مسعورا  ،شق ابطن يده مبوس احلالقة  ،لعن العامل من أجل
(عرشة درامه)..
....أطلقت (عايشة) خبورها أمال يف عودة رجلها من( سوراي )
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توقف صاحب اجلاكيت الزرقاء عن ( الربم)  ،ا ْكتف حبرق جسائره يف
مصت ..
سط لص مالبس عىل سطحنا ،ترك اجلريان تعرص بعضها ( ومك
كنت سعيدة بذل  ...إهنا أان حاقدة حد املوت )
أرأيت ك يشء عىل ما يرام ؟!
ل يشء يتغري هنا سوى التوارخي عىل الروزمانة
ها هو الرجل الغامض يف زاوية الزقاق  ..يدخن س يجارته ،و
يلتفت إىل اجلوانب ابحثا عن يشء ل يأيت أبدا ...،يلفظ دخانه..
ح ْير ح أنفاسه املثقةل بلك الش ياء  ،يتصف حح جيب حس ْرتته  ،ح ْير
هاتفه النقال يحبحلق فيه ،مث يدسه يف جيبه اثنية ،و
ينسحب خبطوات مبعرثة ليعود من حيث أىت
ها يه الفتاة ذات الشعر السود  ،والنظارات الطبية أمام مدخل
البناية ،
ها مه الطفال يتقاذفون الكرة يف رأيس ،
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ها هو جامع القاممة يرتشف الشاي يف الزاوية ،
ها يه الس يدة يف السكن املقابل متسح الضباب عن زجا النافذة
،تنفض الضجر عن السجاد .
ها يه عامةل النظافة تتأفف من البصاق عىل السالمل .
أايم تسري من تلقاء نفسها  ،تأيت و متيض حمرصة عىل اس هتاليك.
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يف ما مىض حك ح
جلس أمام بيت جديت ،أس ند ظهري اإىل
نت أ ح
احلائط ،أتأمل العابرين ،أمتعن وجوههم  ..مالبسهم ..حراكهتم ..
عشقت تفاصيلهم ،حتت تكل السقيفة حك ح
ح
نت أنسج احلاكايت
اﻶن اختف البيت ِابتلعه المتدن ،
ومات جدي ،
ول متسع من الوقت لرسد احلاكايت.
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(ما أوسع البحر و ما أصغر كيس،
تدبر احلب وجودي و دبر املوت حدودي)
نبيل محمود

الرجل اذلي اكن جدي
حزرته قبل وفاته جلست جبانبه أمسكت يده ،مل يكن يش به
جدي اذلي عرفته أبدا ،اكن خشصا أخرا ،جبسد هزيل و صوت
متقطع ممزو ابلسعال و النني  ،بدا مهناك ِجدا  .منذ س نوات و
هو يصارع املرض يف الْب ْد ِء عاىن من سعال حاد  ،مث أصيب
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لحقا بأزمة قلبية ،انْتقل من طبيب إىل أخر  ،و من مستشف
إىل أخر  ،استبدل أدوي ًة بأخرى أ ْحدث ،بال أي جدوى..
يف هناية املطاف ألْزمته حادثة السري الفراش .
تغلغل املرض يف جسده  ،خنر عظامه  ،تسلل إىل ك جزء فيه
،يف أايمه الخرية رفض الك ،رفض تناول الدوية ،استسمل متاما
 ،أذابه املرض كقطعة سكر
فراشه عىل احلصري بضع( بطاطني) حتته و بضع( مالءات) فوقه
،إىل جانبه المين علب أدوية ،و إىل جانبه اليرس علبة مناديل
ورقية ،كس فارغ ،و قنينة ماء معدين.
تحرتب خاليت (مينة ) مرقده  ،تحغري مالبسه  ،متشط حليته،
تمسح عرقه  ،ححترك ساقه المين ،تحقلب جسده ،تدعك رجهل ،
تفرك جفونه ،تضع املر ِطب عىل انسال خات جدل ظهره .
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مل يعد ذل الرجل صاحب العيون الرمادية ،اذلي اكن يأخذين
إىل السوق صباح ك ثالاثء.
ض ذهين
جسده املغروس يف ( البطانية ) أيْقظ ذاكريت  ،ا ْس تَ ْح َ َ
ك أوقاتنا معا ،ك أش يائنا القدمية  ( ...حاكايت) قبل النوم ....
جلوس نا حتت السقيفة مساء ..عناقيد العنب وأكواز اذلرة اليت
تشاركناها ..غفواته أمام التلفاز  ...قحبهل اليت اكن يطبعها عىل
وهجي عشوائيا لزا ْلت موسومة عىل جدران اذلاكرة ،ل متوت
اذلكرايت أبدا ،ذخرية س نواتنا للايم الباردة  ،ساورتين رغبة يف
الباكء ،كبحهتا ،أدرت ظهري و خرجت ...يف موقف كهذا ل أمكل
غري الفرار...
أ هذا ك يشء؟ أهذه يه الهناية حقا ؟ يصعقين السؤال .
ذكرايت جترجر بعضها
من ك ماكن تأيت...
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سدً ى أعيد كتابة النص  ،ل تسعفين الجبدية  ،م...ا ...ت ،ل
قواميس للحزن  ،ل مفردات أسد هبا ثقوب اذلاكرة.
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راحئة النب تعطر املدى ٬
ختزتل مسافات الغياب٬
توقظ طيفك الناحل ٬
خترجه عنوة من فنجاين ٬
يطوف بني أصابع ٬
يترسب إىل وريدي٬
يزرع الربيع يف عرويق
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sms
عزيزي اي -أنت -
هنا حيث أان ،
نعيش عىل الحالم فقط نس متد مهنا بقائنا،
خنتلق الاكذيب ونحصدقها .
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sms
عزيزي اي -أنت -

سأكتب ل ل لخربك مك اش تقت ل ؟! و مك كنت خسيا يف غيابك
؟!
أان أكتب لش بع فضول الكريس ،
ولخفف من أرق املصباح ،
لعدل مزا الغرفة ،
ورمبا لرحي مضريي
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إنين مل أعكر صفو حياهتم أبدا ،إنين فقط أخربمه ابحلقيقة ..فريوهنا
حجامي
هاري ترومان

Casablanca
(اكزا) مدينة الحالم الكبرية ،و الفاق اليت ل تزيد عن حخرم إبرة
(اكزا )حيث الشوارع الواسعة ،والشقق الضيقة .
اكزا حيث يتلط ك يشء بلك يشء ،كحال املدن الكربى
،تسلبك أكرث مما تعطيك ،ل يشء حيمكها متد ْ
دت طول وعرضا
،ك يشء فهيا عشوايئ ،صناديق رسدين مكدسة فوق بعضها
 ،أش به بساحة خردوات كبرية ،أزقة احل محمدي ...اكرايانت
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س يدي مومن ...غابة عني س بع ...أضواء عني اذلايب ... ...عشاق
وسط املدينة ..ابزارات الحباس .عاهرات شارع محمد اخلامس
(شوفوين )...املدينة الكبرية ضاق صدرها..
كيف أحهبا؟؟ أان ل أعرف
قد أكون أ ِلفت قواديسها
أو رمبا عتبات أبواهبا ،
أو ابصاهتا ...
أو مزابلها ...
ك الطبقات تعرص بعضها هنا،
(ليست هبذا السوء)تقول أيم
نعم ليست هبذا السوء أيم
اكزا :اختصار ل لكمة اكزا بالناك ادلار البيضاء
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اكرايانت  :سكن الصفيح
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هذاين احلاسوب
ش بح البيت املهجور داخل،
جسدي الفار من ظهل ،
أوراق حاسويب اذلابةل،
مذاق احلرمان املر،
هذاين احلاسوب ،
كيان متصدع ،
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( إانىن أخدم قضية مضة وأتقاىض أجرا من الناس اذلين أخدعهم .أان غري
رشيف ولكىن يف حد ذايت لست شيئا ،أان جمرد جزء صغري من الرش
الاجامتع املطلوب)
انطون تش يخوف
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يوميات عادية
بني السابعة و الثامنة :مزامري ابصات املدارس ،و جلبة (أم
رمي )
بعد الثامنة بنصف ساعة ،باكء الطفل اذلي يرفض اذلهاب
للحضانة .
بعد التاسعة  :جامع اخلزب اجلاف ( خزب اكرم )  ،مث يليه ابعة
اخلردوات .
يف احلادية عرش :عرابت السمك تتبعها القطط .
احلادية عرش والنصف :مزامري شاحنة القاممة .
يف الثانية عرش :عودة أطفال املدارس .
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مواكب جضيج ل تنهتي ،
ِ
ِ
ل ِب ِ
شعرك البين عىل شلك دائري ،مث
بيجامتك ،لف ْف ِت
ست
إىل املوقد ل حتعدين ( براد ) شاي ( منعنع ) ،ل بأس ببعض اخلزب
مع الزبدة ِ ،
لست ختافني السعرات احلرارية الزائدة ،حتملني
(الصينية) إىل املائدة تصبني الشاي ،تكتفني بقطعة سكر ،
ت حشغلني نفسك مبراجعة الرسائل عىل الهاتف ( ل يشء جديد ) ،
ت حشاهدين الفيديوهات عىل (اليوتيوب ) ،تحطالعني الخبار ،
تفتحني ( الفيس) تعدلني إىل خاصية ( اخفاء ادلردشة) تتوارين
عن النظار  ،تتجاهلني الإشارات كعادتك ،تنقرين اجعاب أسفل
الصور  ،تحعلقني ،ت حشاركني
عىل النت فقط أ ِ
نت اجامتعية ..أصدقاء ل حرص هلم ...معارف
حكرث  ....صور ...دعوات  ..هتاين  ..نقاشات  ..رسائل... ...
انتقادات  ..ختترصين اللكامت ابلنقرات والابتسامات ابليقوانت
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،تطوين املسافات ب ( دعوة صداقة ) ،هتمسني يف نفسك (ل
لست وحيدة )
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sms
تدري؟ ..
أو ِ
لكام مزقت( يه ) جدلها ترسب (هو)
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أل ترى؟
يطوقين رابط عنقك الزرق
يقيدين ٠٠٠
يراودين عين٠٠٠
هل نسيت أن أخربك؟
'أان ل أحب إل أنت'
أ تدري ؟
حدث ذل ذات مساء ضائع
٠٠٠ماذا جنيت؟
_كام تعمل  -قافةل حامقات٠
*

*

*

*

كيف يكون احلب؟
متاما مثل الساطري٠٠٠
42

أأعشق الساطري أم أعشقك  -انت-؟
٠٠٠ل أدري

اعرتافات كريس الانتظار
43

كرايس الانتظار متشاهبة همام بلغت خفامهتا  ،يف (سبيطار امجليعة
) ،كنا نقبع يف مصت اتم ،نتأمل بعضنا نفكر يف الاليشء
،نعترص الوقت ،ننبت المل .
السبيطار  -إن جازت تسميته سبيطار -عبارة عن منشأة قدمية
تطل عىل شارع أهجل امسه  ،أدخل عرب البوابة المامية ،أعرب
الصاةل الصغرية  ،أجته حنو السالمل الرمادية اليت تقودين إىل
السفل ،بضع غرف بأبواب همرتئة  ،ل أذكر عددها عىل وجه
ادلقة  ،قال يل أحدمه واصفا املاكن( الفضل ل إالنسان أن ل يفكر
مطلقا حىت ابملرور من جانبه )
يف قاعة الانتظار ،أجلس يف الركن القيص  ،عىل املقعد
اخلش يب الطويل إىل جانيب امرأة حتمل حم َغلَّف ًا  ،إىل جانهبا الش يخ يف
جلبابه السود  ،إىل جانبه الشاب املتك عىل كتف أمه  ،إىل
جانهبا الس يدة يف امخلار السود ….طابور طويل
44

يدور رأيس و يدور
هذه ليست أان ،
أان لست هنا ،
أان لست أان ،
أسطوانة تكرر نفسها ،
عبثا ل أس تطيع الفاكك من وشوشة الاكئن الغامض يف رأيس .
مشلكتنا أننا نتغاىض عن ك يشء همام اكن جحمه إىل أن يكرب ..ويكرب
..ويكرب ليفرتس نا
راحئة املستشفيات ت حشعرك ابلغثيان  ،يزنلونك  ...جيرون العربة من
ممر إىل أخر ،من ابب إىل متاهة  ،عىل النقاةل وحدها
تكتشف جحمك احلقيق .
45

رأسك فارغ من ك يشء ل تلمح عيناك إل السقف ،
عاري إل من مزئر يغط انسانيتك،
يف ( البلوك) ك الش ياء تفقد معانهيا .
السبيطار :مستشف معويم
البلوك :غرفة العمليات

أنىث املطر
46

تتخذين املقعد الخري تس ندين رأسك عىل الزجا

 ،وتضعني

سامعات الهاتف ( أغنية ويه عامهل ايه دي الوقت معرو
دايب) .يصعد ابئع الفول السوداين  ،يتبعه ابئع املاء املعدين  ،مث
املتسول المع ،يليه ابئع (الشو الكه ) ،ويتواىل الباعة و
املتسولون ،تتحرك احلافةل ترتك خلفها مطة ( أولد زاين) و
جضيجها ،ختتف
عىل الزجا

حركة الهر و املر .
قطرات املطر  ،تحب ْعرثين

الضباب  ،يتف خصب

املدينة  .تقابلني الريف ،عىل الطريق قطيع ماش ية  ،رجل
يركب عربته  ،امرأة جتر بقرهتا ِ ،ب ْرك ماء كبرية  ،تفكرين يف
الانتقال للعيش هنا ،يف أقص الريف ،بيت كبري حبديقة مجيةل
 ،مخ لدلجا ،بقرة ،و حامر ....ل مانع دليك من لكب  ،و قطة
47

بيضاء  ...بضع جشريات  ...جشرة لميون … جشرة رمان  ..كرم ..
جشرة تتوسط البيت لرتبط ابنتك أرجوحهتا  ،حتت العريشة تقرئني
رواية (اجلليد ) أو ( كوابيس بريوت ) أو( سقف الكفاية ) ،
هنا حيث ل مير الوقت برسعة ،حيث السكون الالمتنايه
ابإماكنك قراءة ما تشائني  ،و عندما تتعبني تمتددين عىل
احلشاشش  ،تتأملني بشغف زرقة السامء .حتدقني يف أرساب الطيور
الفاردة أجنحهتا يف عباب السامء  ،طيةل الرحةل

تبنني الحالم

و هتدمني
يوقظك باكء
الصف املقابل
س ندويتشات
الصوات و

الطفل يف املقعد المايم  ،و ثرثرة العجوز يف
 ،نقري بني السائق و املساعد (الكريسون)  ،راحئة
البيض ،راحئة العرق  ،خليط غري متجانس من
الرواحئ
48

تصيح امرأة يف املقاعد اخللفية (املا كيقطر علينا واش هذا اكر
هذا؟؟تعرفو غري ختلصو ) تهتم السائق ابلتقصري ،تلعن الرشكة
،يتدفق املاء من السقف ،من الزجا ،من فتحات الهتوية من ك
ماكن يف احلافةل  ،مس بح متنقل عىل الطريق الس يار ،تتابع املرأة
(أان راين مريضة ،يهل دوزت ،راين غ نعادو منرض السقف
كيقطر و الكريس سارد ) ،حيتج الراكب  ،تنتفض النسوة  ،يقف
الراكب يف املمر ،تش تد نربة الاحتجا  ....ل أذان مصغية  ،السائق
يلوذ ابلصمت .
تلوذين ابلصمت مثهل .. .ل يشء يحغري ابلالكم
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sms
عزيزي اي -أنت –
بعض القضااي ل حتتا حيثيات أو تفاصيل يه مسومة سلفا .
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اكن مقا من قال مرة  ..وأان أتسلل اإىل ماكين املعهود داخل أعاميق ..
وجدت الهاوية
!!
كرمي حوماري

يف ك الزوااي اليت مررت هبا،
يف ك خطوة خطوهتا،
كنت أتنازل ابملقابل عن بعيض .
51

Sms
ل أنت بواقع لعيشه،و ل أنت حبمل قد يتحقق مبعجزة
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أطلق البخور أيم ،
أنرثي تعاويذ اجلدات ،
اقريئ ما تيرس ل من ذكر ،
لفْقد ذاكريت ،
53

..

Sms

م ِدينة ل أان ابلكثري  ....لسوء احلظ

54

فاحلياة و إن تراءت لنا كام لو اكنت تسري يف خطوط مس تقمية ،أو
ملتوية  ،ل تسري يف الواقع ﺇل يف دوائر)
ميخائيل نعمية

مطات الضجر
أن ِْص ْت ...ابت املطر أكرث غزارة  ،يف ليال الش تاء ،ختر
السقوف ،هيزت القصدير  ،تعلن اجملاري و القواديس العصيان ،
تغرق ( الرباريك) يف الوحال ،ل أحد يف الشوارع ﺇل القطط ...
55

الليةل ْلس حت مبزا جيد للكتابة
بعد الظهرية صبغت شعري ..اكن يلزمين أن أفعل
أأخربتك ؟؟لكام هتح ت عن ذايت لونت شعري إىل أن صار خمترب
جتارب (ل علمية) .
عىل الريكة أضغط عىل زر( الرميوت كنرتول ) وأفتح التلفاز
،أغري احملطات  ،الربامج نفسها ..الخبار نفسها الوصالت
الإشهارية نفسها  ..السخافات نفسها  ..املذيعة نفسها ...الراقصة
نفسها  ..هزة الوسط نفسها ل يشء يتغري أبدا..
يوميات القتل بدم ابرد ( حرب أهلية يف سوراي ،طائفية يف
العراق ،جهوم يف سيناء ،احتالل يف فلسطني ،تفجري يف ليبيا ،
اغتصاب يف الهند )....
أضغط عىل زر الرميوت اثنية  ،بني هزة وسط و أخرى هناك
متسع من الوقت للملمة فوىض الرشق الوسط ،بني وصةل اشهار و
أخرى هناك متسع من الوقت لنقاد أطفال سوراي .
56

مزا املطر
اليوم ت
ح
شاجرت مع اجلريان ،
ساءت طباع كثريا ،
يحمكنك القول أنين أ ْفتقر للباقة و الكياسة ....بصدق ل هيمين
رأيك
فعلت ك الش ياء كام جيب لحتايد العاصفة ،ر ح
ح
فعت صوت املكرب
قصت عىل ايقاع( ودل احلوات ) ح
،ر ح
فتحت الباب و الش بابيك ،
مسحت الرضية ،ح
غسلت ح الطباق  ،ح
نظفت السجاد ،أزلت ح
الرطوبة عن اجلدران ابملاء و مساحيق الغس يل  ،ح
نفضت الضجر
57

وقفت و هجا لوجه أمام مرأة امحلام ح
عن الاثث  ،ح
كنت أمتمت ابرتباك
 ...ح
جتاهلت كام يفعل الخرون ...رسعان ما فقدت صربي ...حس نا يف
الهناية وجدتين أرصخ أمام ابب بيهتم .
برصف النظر عن هذه احلادثة  .كيف أنت الن؟! أين أنت الن؟ !
(واش خبري؟ لابس عليك بعدا) .يف غيابك علمتين احلياة الكثري ،
إهنا ل تعطينا دروسا ابجملان  ،تأخذ بعضا منا مكقابل خلدماهتا
اجلليةل،يف العارشة من معري  ،تعلمت أن (صندل ) أيم
البالستييك الزرق حيل نصف املسائل العالقة ،والنصف الاخر
تتكفل به عصا املعمل.
يف احلادية عرش ،تعلمت أن احلروف املمزوجة بقرش اللب ،و
احلروف امللفوفة يف اخلزب  ،ستشلك ثقافيت العرجاء
يف الثالثة عرش تعلمت أن املوت ضيف ثقيل جمربون عىل
اإس تقباهل.
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يف الثامنة عرش رضبت بعرض احلائط ك ما تعلمته .قرع المترد
أبوايب و أان اكلبلهاء رشعهتا هل .
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موامس الشك
 ...مل املقعد مين  ...لفظ قلم أخر قطراته وتنح جانبا ...
تكورت مالبيس عىل نفسها  ..الطاوةل  ...الريكة ...
الكريس  ...ك أش يايئ شاحبة مائةل اإىل الصفرة .......الس تائر
 ....و الرشاشف  ....و السجاد أاثث بييت أش به

بلقطة

هاربة من فيمل ابلبيض والسود  ....حىت مرأيت ختف وهجي
 ...تلغ مالم تعكس حضوري الغائب﹒
أمسع

طنني النحل يف رأيس .... ....
60

نواقيس ترن يف رأيس بال انقطاع ....يعلو جضيجها شيئا فشيئا
يغدو صداعا مزمنا ...
أبدد نظري حويل  ...الصفرة تلف ك يشء
انرصف اىل منضديت أدون اعرتافايت الصدئة ...
أساير واقعا ل أفهمه أهجـل مقـاييس الصـواب واخلطـأ فيـه  ،أرجتـل
إىل أن أمسخ اىل هيئة قرد  ،و يضح السؤال المه من أان ؟؟
 ...و احلقيقة الوحيدة  ...ل أعرفين
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عىل اجلدار تتكتك الساعة احلائطية
عقارهبا تقضم برد الش تاء ،
أرمقها بصمت..
أتعقب عقراب يتعقبين..
هيمس التاسعة الا الربع ..
وماذا بعد؟؟أسأهل
خببث جييبين..
عام أخر س مييض .

62

برشى رسوان
ادلار البيضاء
يف سبمترب 2014
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