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هكذا أصبحت
ما هي عليه
كان لها زوج طيب ،ال يريد من الحياة سوى
قيلولة الظهر املستمرة فــي غرفة الجلوس،
وتــدلـيــل الـبـنــات وش ـكــر ال ـلــه عـلــى مــا يـحــدث
مــع الجيران وال يحدث لــه .أحبته ثــم كرهته
لذات السبب ،أصبحت ثرثارة ألنه اليستمع،
نقاقة ألنه ال ً يرد ،لحوحة ألنه ال يلبي .وحني
غضبت فعال ألن األفــق يبدو مـســدودًا جدًا
والنوافذ تسيل املاء والشمس واألبواب تأتي
بالعواصف والصراصير والفئران ،اتهمها
باالستهالكية والغيرة من الجارات ثم تدرج
األمر نحو العصبية فالقبح فالقرف.
هــي نفسها ال تستطيع تـحــديــد أس ـبــاب ما
آلــت إلـيــه ،فهي حقًا نقاقة وعصبية وتأكل
نفسها كــل صـبــاح بمعالق الغضب والقهر
وهـ ــي تـ ــرى أط ـف ــال ـه ــا ي ـت ــدح ــرج ــون كــالـنـمــل
فوق الجبال ،وحني تدير برأسها نحوه من
السهل أن تقول إنه هو السبب ،كما يبدو من
السهل أن نقول نحن أيضا ذلك حتى ونحن
نشعر بــوخــزة ضمير خلفية ،لــرؤيــة وجهه
الباسم بصدق ...كم يبدو طيبًا.

ما يحدث خارج نشرات
األخبار
أعـيــش فــي مدينة مـشـهــورة ،أع ــرف معظم ما
يحدث قرب بيتي من نشرات األخبار ،األزمات
املــروريــة ،أسعار الخضراوات ،أي الطرق علي
أن أع ـب ــر وألي ال ـب ـي ــوت أق ـ ــدم واج ـ ــب الـ ـع ــزاء.
أعيش في مدينة مشهورة تنتقي كالمها في
الريبورتاجات الصحفية ويطيل املصور بأخذ
الزاوية املناسبة اللتقاط الصورة األكثر تأثيرًا.
أما أنا النكرة التي تعيش في مدينة مشهورة
تحركني زاوية املصور وكالم الريبورتاج أكثر
من قبقاب جارتي عند صالة الفجر.

رضا
ال يعجبني عشيقي كثيرًا لكنني راضية على
أيــة ح ــال .اخـتــاره لــي زوج ــي حــن حــدد مكان
إقامتي ،وأطفالي حني ازدادوا فجأة والله حني
وضعني ببطن أمي السمني وأبي حني صرخ
بوجهي أول مرة.

ُجبن
ال يمكن للكاتب أن يكون أكثر جبنًا مما هو
عليه .خالف ذلك تحدث الحياة ال الكتابة.

«غدًا التاسعة
صباحًا» لرامين
حائري زاده
(كوالج على
كانفاس ــ
إيران)2011 ،

تمثيل
كل يوم تتصل بي املدرسة لتخبرني أن بطن ابنتي
يوجعها ،أقول للمعلمة إن ابنتي تكذب وأغلق الخط.

طلبات
طلبت الطالق مئة مــرة ،ضحك زوجــي وأكمل
لعبة السوليتير.
* شاعرة وروائية فلسطينية

خمس قصائد
حمد الفقيه *

ليس هذا
ألنفسنا وليست
ليست هذه ُوعودنا ّ الغابرة ّ ِ
هذه ّالحياة ّالتي شقت عن قل ِبها ،و ليس هذا
مــا كــنــا نـظــنــه .كــأسـطــوانـ ٍـة تــذهـ ُـب فــي اّتـجـ ٍـاه
واح ـ ٍـد؛ ،هــذه الحياة ،مــن يسمع ذلــك النحيب
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يضع يــده أمــام عيني ِه التي يدخلها الضوء
كغبار ويتقدم ليجثو حافيًا برأس ِه الحليقة
ال ـتــي سـتـطـيـ ُـر أم ــام ــه وت ـن ـظـ ُـر ال ـيــه م ــن بعيد
كغريب مقطوع الرأس.
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عندما كنت ملكًا
ـيء
عـندما كنت ملكًا ،لــم أكــن أعــانــي مــن شـ ٍ
ك ـمــا عــان ـيــت املـ ـل ــل ،ج ــرب ــت ك ــل شـ ــيء قـ ّـص
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سـئـمــت َكــل ذ ّل ــك ون ـفــدت كـ ًـل حـيـلــي فـقــررت
أن أت ـخ ـيــل الــض ـجــر ح ـيـ ّـوانــا وأن أع ـت ـنــي به
القذرة
وألتقط معه الصور وأعل ًمه
ِ
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يوم حكاية ...فقلت له كل ما
وأقص عليه كل ٍ
حكايات حتى أصبح ّعندما أبدأ
أعرفه من
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كوحش لم يعد يتذكر من يكون وينظر إلي
ٍ
بتخنث وشفقة.
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ملك يحتضر
سنبني املسرح من أنقاض مخيلة
يوجني يونيسكو
سنحتاج شريطًا الصقًا وشماعة نعلق
عليها املصل وعددًا من شموع...
وم ــاب ــس م ـه ــرج ل ـه ــذا امل ـل ــك ال ـع ـج ــوز ال ــذي
سوف يموت
قبل بداية العرض...
¶¶¶

الستارة لن تفتح على املمثلني

ولكن سنفتحها هذه املرة على الجمهور
ستؤدي يا يوجني
دور الطبيب
الذي يعبث بخيال امللك
امللك الذي سيجر مصله وراءه
ويحتضر لعشرين سنة.

الطبيعة
لم يعد أن تكتب شعرًا
شيئًا...
لم يعد أن تبكي كحوت ضخم
في قاع املحيط
شيئًا
لم يعد أن تكون نهرًا
تمضي وال تلتف للوراء
شيئًا
الطبيعة
هذه
ألن
ً
أنفقت نفسها فكرة فكرة
ولم يعد لديها ما تريد
أن تضيفه.

* شاعر سعودي
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