كلمات

السبت  20شباط  2016العدد 2818

5

ّ
مانفيستو النوم
سمير اليوسف
عبرته هاجعًا
الليل إن
ِ
ُ
خطواتك
تبعت
ِ
في غابة
ّ
ْ
حطابوها ُبكم.
¶¶¶
كتفي األيمن
غفوت
حيث
ِ
أمسى ذاكرة
تؤلم.
¶¶¶
سرير ضئيل
يمنحني فضاؤه َّ
ليليا
نشوة اجتياز
آالف األميال.
¶¶¶
في نومي
أصير خربة ّ
مشرعة
وحدك
لك
ِ
ِ
وللطيور.
¶¶¶
ليل أمس
ّ
ّ
املوسكوفي
بدد شعرك
َّ
ريا النوم
ليل أمس
خصلك

حص ولم ُت ّ
لم ُت َ
عد.
¶¶¶
أناملي الطويلة
يستعيرها قزم األحالم
ليعجن بها فطيرة
َّ
ُّ
تسر رغبات الليل.
¶¶¶
أيقظني املطر
فوجدت السرير
عاريًا ووحيدًا
على هضبة خضراء.
¶¶¶
في نومي
تلتهم املسافة نفسها
كذلك يا أسفًا
ُ
تلتهم ركبتي.
¶¶¶
هذا الليل
ّ
كأي آخر
سأحمل لك نثري
يا َ
آب الوحدة
كي ال تحضر.
¶¶¶
تحت أفق النوم
تحت غطائه
وحشتي هذه
كلبة
أسماك ِ
وطحالب ّ
ُ
سامة.

¶¶¶
يتقدم الوسن بسالسة
تتراخى عظامي
تصير من خشب
وعندما يشد ستار النوم
أجدني معلقًا بخيطان كثيرة
َ
دمية عرض.
¶¶¶
ْ
أجدك
أعرف أين
ِ
إذ ال ُ
أنام ألنهي املسألة.
¶¶¶
سأنام ،فقد حان الحصاد.
¶¶¶
في عالم النوم
ما زال
سرب الغاق الجائع
ّ
يئن بعيدًا
احتمالك
عن
ِ
َّ
املمدد.
¶¶¶
عند أول النوم
ُ
ألد نفسي يتيمًا
ينزلق جسدي مني
ينزلق هذا األب امليت فوق السرير
ُ
وأترك
أنا الجنني
فوق أكوام من الهلوسات
آتية من األعماق.

¶¶¶

في نومي
أهجر جسدي
هكذا أيضًا
يهجره من ُّ
ُ
يحبه
في نومي أصير خربة
أثرًا وبقايا.
¶¶¶
ال أحد في نومتي
فالكل نيام
َّ
ُ
الحلم هذه العتبة املردومة
يتخطى
َّ
َ
تحت األغطية والبطانيات
يجلس
يقف
يشعل سيجارة
ينبش
يبحث ويضع
يحركني كدمية
ينجز زيارته
َ
وهي زيارة ال شيء إلى ال أحد.
¶¶¶
في النوم
وقد سمقت
فوق مشاهد لطخة
أنزل ضفائرك  -الهاوية
درجة درجة
¶¶¶
سوف أحفر في قلبك

فــاألشـيــاء الجميلة الـتــي لــم تحصل
بعد
تستدعي أن أنتشلها
من نومها
¶¶¶
أهجع
فيما العالم يثب؛
يا متالزمة طوكيو اللعينة
حيث ال شيء ينتظر
يصير النوم
أرشيفًا
ال؟
¶¶¶
ال َّ
نص يوقظني من كلماتك القليلة
¶¶¶
سبرت أغوار النوم
َ
فوجدتها أدنى
من سحيق ملذاتك
إليزابيث
¶¶¶
ُ
َّ
حياتنا األسود
النوم صندوق
ِ
ُ َّ
يل
أمعاء الل ِ
َّ
وليمة الكوابيس املفضلة.
¶¶¶
ّ
النيام كما النوم
ابتعدوا جدًا
في هذا السرير.

ُّ
فليعانقني كل من عرف اسمي
قيس مصطفى *
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َ
ّ
ُ
ـدك ،كــأنــه
ُع ـ ــاش دون أن يـ ـح ــب ،بـ ـع ـ ِ
ٌ
عشب مــا ضائع في
املـجــرد ،أو كأنه
عشب آخر ،ونام ،حني عاد،
كثير من
ِ
ٍ
مــن مـشــوار فــي الـبــرد .وال كــأنــه غنى
يــومــا م ــا ،أغ ـن ـيــات قــدي ـمــة ،وال كــأنــه
بـ ًّـجــل أنــاشـيــد .وع ــاش دون أن ُي ّ
حب
ألن ــه دوم ــا شــديــد اإلغ ـ ــراق ،ومـضـ ّـيــع
أوردة ،ومــا شابه ،وخطى تقود إلى
ضالالت شتى .وما مات إلى اللحظة
إال ألن ــه مــزي ـدًا ع ــاش دون أن ُيـحــب،
وألن ــه شــديــد اإلط ــال ــة فــي ال ـتــذكــر .ال
زاده من ذاك الذي يشفي نهم الجائع،
وال م ــاؤه ال ــداف ــئ ي ــروي مــن القحط،
وأحيانًا ،وليس كثيرًا ،ينتابه البعد،
حنني إلى مخاوف .من
والسقوط في
ٍ
ضلعه امل ـقــوس يـشـ ّـد وتـ ـرًا ويـصــوب
إل ــى دري ـئ ــةٍ مــا فــي ال ـ ــرؤى ،والـقـلــوب
التي في حياداتها.
سالمًا ،ونــارًا ،ومـ ً
ـاء عليه حني يفيق
من إغفاءة وال يعرف إلى أين يمضي،
وحـ ــن ف ــي ج ــوف ــه ت ـعــب م ــن الـ ُّـس ـكــر،
وف ـ ــي رأسـ ـ ــه رغـ ـب ــة أن يـ ـش ــرب ب ـح ـرًا
وامتداداته.
ُ
ـدك ،كــأنــه
ُعـ ــاش دون أن يـ ـح ــب ،ب ـ ـعـ ـ ِ
امل َّ
حدد ،أو كأنه سكة قطار وال تنتهي
احتكاكاتها حني تعبر قـطــارات تقل
م ــن ال يــده ـش ـهــم ق ـ ـطـ ــارات شـمــالـيــة
األقاصي أقاصي لغيرهم.
تجعل
ُ
دونك ،وقصائده،
ُكانت حياته غفال،
ِ
ّ
ً
غـفــا ،دون ـ ِـك ،وكــل أنـشــودة أنشدها،
ً
عن أنهار كان يريدك معها ،صاعدة
م ــن أرض لــأســاطـيــر إل ــى أرض بال
ُ ّ
حـكــايــات تـقــل الــدهـشــة وآالم القلوب
إلى مقابر فوضوية ،وأخرى ،شديدة
التنسيق
بعدك ،باعتيادية،
عاش دون أن ُيحب،
ِ
ومات في عيشته املديدة ألنه أحبك.
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الـ ـ ـه ـ ــواء ي ـع ـب ــث ب ــال ـن ـخ ـل ــة ،وه ـ ـ ــذا ال
ينبغي أن يحصل؛ كل نخلة صحراء،
وفي الصحراء ،الريح فكرة ،والفكرة
ال تهز شيئًا.
هـنــاك جسر والجسر يهتز ،وهــذا ال
ينبغي أن يـكــون ،فكل جسر جفاف،

وع ـلــى ك ــل ج ـســر ،الـبـلــل اس ـت ـحــاالت،
وال ـغ ــرق أق ـصــى امل ـم ـكــن ،أم ــا الـعـبــور
فرجحان؛ فالجسر جسر.
ال ـ ـهـ ــواء ي ـع ـبــث ب ــال ـج ـس ــر ،وال ـن ـخ ـلــة
تجتاز الجسر الذي يتأرجح.
الضفة األخ ــرى ليست بعيدة .هناك
مـ ــن ي ـن ـت ـظــر وروحـ ـ ـ ــه ص ـل ـب ــة ك ـن ــواة
تمرة .ال شيء أكثر ُعريًا من نواة بال
مداراتها :ال بد أن يسيطر الغيم على
األعالي
ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأة ت ـ ـج ـ ـلـ ــس ّ فـ ـ ـ ــي األرج ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــة.
االنـ ـ ــدفـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ــنـ ــواس ـ ـيـ ــة ت ـخ ـل ـخــل
الفستان الغريب
مــا ال ــذي يـجـمــع الـنـخــل بــالـبـحــر عــدا
أنهم يقومون بالتزيني!
ّ
ك ــل م ـش ـهــد ي ـت ــدل ــى م ــن ح ـلــم مـ ــا .كل
مشهد ينبغي وضعه موضعه ،ولقد
خرجت من بالد كلها كوابيس.
الـ ـ ــرفـ ـ ــاق ال ـ ـقـ ــدامـ ــى يـ ـتـ ـط ــاي ــرون فــي
عاصفة األمكنةّ .
أمد لهم ما يتشبثون
فيتشظون...
أين ينام طائر الصحراء؟!
ال ـه ـل ـي ـكــوب ـتــر ت ـع ـبــر ه ــاه ـن ــا ب ـس ــام،
وال ـح ـق ـيــر ال ـ ــذي أط ـب ــق الـ ـب ــاب بـقــوة
جـ ـعـ ـلـ ـن ــي آخـ ـ ـ ــذ وض ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـخ ــائ ــف
م ـن ـب ـط ـحــا ،وأسـ ـ ـ ـ ّـدد ض ـح ـكــة ص ـف ــراء
ودموعًا ال مرئية إلى دريئة املستقبل.
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رأيتهم ّ
يجدفون واملاء مراياهم .ومن
رحل هاربني في
بعيد ظننتهم ذوي
ٍ
الـظـلـمــات .وسـمـعــت صفير الفرحني
بالوصول إلى ضفاف قلوبهم ،وكأن
ط ـ ـيـ ــورًا م ـج ــان ــن ج ـل ـس ــوا فـ ــي س ــدة
العقل
وأنـ ــا م ــا أغ ـل ـقــت ب ــاب ــا ،وال تــوان ـيـ ُـت،
وقلت :أسقيهم ً
ماء
ً
ك ـل ـهــم ه ـب ـطــوا رمـ ـ ــاال كــأن ـهــا سـتــائــر
فرشت ليتكئ قمر سكران ،وما قالوا
شيئًا ،وال استسقوني
ِس ــراع ــا ات ـخ ــذوا أم ــاك ــن تـحــت نــوافــذ
تـ ـنـ ـبـ ـع ــث مـ ـنـ ـه ــا أض ـ ـ ـ ـ ــواء مـ ـتـ ـف ــاوت ــة
البياض ّ
حد الصفرة التي هي صداع
القارئ.
ّ
ك ـل ـهــم ع ــزف ــوا ف ــأط ــل ــت عـلـيـهــم نـســاء
مضوا بهن إلى مراكبهم
وأنا صرخت دون أن أسمع إالي:
يـ ــا عـ ـ ـ ــازف ال ـ ـنـ ــاي ال ت ـج ـل ــس تـحــت
شرفتها!!

وم ــن يــومـهــا لـســت إال س ــروة تنتظر
ّ
حطابًا.
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برد الصباحُّ ،
تأمل الجهاز العصبي
للشجرة الخريفية املاثلة
وهناك بعيدًا
عصافير الثلج القديم
وكأن نارًا اتقدت من تلقاء نفسها
أو
انبثاق حرارة الشرق الفجائية
لشواء املزاج واألخيلة
ل ـ ـيـ ــس ب ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــدوري أن أكـ ـ ـ ـ ـ ــون ن ـ ـ ـ ّـدًا
للعصافير وال للبرعم املنبثق
مر ٌ
َّ
وقت طويل ولم أصافح أحدًا
ال ـ ـيـ ــدان ال ــو ُح ـي ــدت ــان ال ـل ـت ــان عـبـثـتــا
بأصابعي لش ّ
رطية
بصمات ...بصمات ...بصمات
أتذكر ّ
يدي املتسختني بالحبر
وال يهم ،فالقلب نظيف!
املالئكة ال تمانع أن تحط على كتف
الرجل ذي القميص غير
املكوي ُ
ّ
متعرقة ،وشـ ّـح
بال قلب ،كباذنجانة
في التهاويم
ب ــرد ال ـص ـبــاح ،وع ـي ـنــان مـسـكــونـتــان
بالطيور
ومغرورقتان باألشجار

فليعانقني كل من عرف اسمي.

/5/

َ
ْ
وليست قطاف
ـاالت ،ال أكـثـ َـر،
النـشـغـ ٍ
وزيتون وما شابهَ
عنب
ٍ
ٍ
وإن ـ ـمـ ــا م ـص ــائ ــر َوأرواح وع ـ ـبـ ــارات
ّ
ورؤية أضيق..
ّ
ضيقة َ
وما ائتلف ،وأجناد وجنود مجند ٍة
ّ
وأن االن ـش ـغـ َ
ٌ
كثير
ـاالت،
ـاالت،
الن ـش ـغـ ٍ
َ
من قهو ِة العتمةِ  ،وما ّشاكل
وأحـيــانــا ،ال ينبغي الشكر ،وأحيانًا
َ
ُ
أريد أن أفعل
ٌ
َّ
مشتعل ،والطائراتُ
َ
الجنوب هنا
لكن
ّ
املروحية تأتي مع الليل
وموسيقاك ،ليست من َ
تلك التي يقال
ِ
لها :شكرًا،
انهماكات،
فبعدها
ً
ّ
ً
وأن ظالال منفلتة من ِعقالها تسوقها
َ
َ
جدران
صفراء إلى
أضواء
ٍ
ّ
َ
مكسوة بغبار من مصادر شتى
ُ
وموسيقاك
الوحدة
ِ
وشكرًا...
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وم ــا ال ـص ـب ــاح ،أن ت ـشــرق ال ـش ـمــس؟!
ك ــا .وم ــا ال ـص ـبــاح ،أن ت ـفــرك عينيك
بأصابع بالكاد تتحرك؟! كــا .كانوا

طـ ــوال ال ـل ـيــل ي ـل ـقــون ق ـنــابــل مضيئة
ف ــي ال ـس ـم ــاء ،وك ــان ــت ت ـشــرق األنـ ــوار
الحربية من جهة التالل العالية ،وأنا
ّ
عيني دائـمــا حــن ال أص ــدق ما
أف ــرك
أرى ،وحــن أن ــزل مــن امـتـطــاء دراجــة
نـ ّ
ـاريــة .فما الصباح إذًا .إن الصباح
كأن تقول :لليل
هو عالمات الصباح.
دأب ،وملا بعد الظهيرة ُك ْن ٌه .أو أن ّ
ٌ
تعب
َ
أوكسجينًا زائدًا عن حاجتك للنفس
الـ ــواحـ ــد ،ف ـت ـق ــول :ل ـل ـغ ــروب س ـي ـمــاء.
م ـخ ـطــئ إن قـ ـل ــت :إن الـ ـظ ــل ام ـت ـنــاع
الشمس عن الوصول .أو إن الخسوف
ه ــو تـ ـم ــوض ـ ٌـع .ف ـم ــا ه ـم ــا إذًا؟! هـمــا
أشـيــاء بــذاتـهــا .الـظــل هــو الـظــل يأكل
ثالث وجبات في النهار .والخسوف
موسمي كالفاكهةّ .
ّ
ثم ماذا؟! ال طائل
م ــن ال ـج ـل ــوس ،وأنـ ــت ت ـع ـلــم ،أن ــك من
سنتني مــا زلــت جالسًا ،على بطنك،
مثل حشرة كافكا .والعمل؟! ال شيء.
فكر بألحان يغنيها موسيقي بارع
ع ـلــى ال ـي ــرغ ــول ،وأن ـ ــك ت ـش ــوي أرن ـبــا
ـار ه ــي نـ ـ ـ ٌـار أ ّن ــت
اصـ ـط ــدت ــه ،ع ـل ــى نـ ـ ـ ٍ
أشعلتها ،وأنك تشرب خمرًا مصنعًا،
وتنتظر ُحبًا ُّ
يهب من إحدى الجهات.
كــل ه ــذا .ن ـعــم .خــذ األش ـي ــاء كـمــا هي
ْ
و«اقتصد في السرد».
* شاعر فلسطيني
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