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قمر نافق في قلبي
أسماء ياسين *
الـشـهــداء .جميع املسيحيني األوائ ــلكانوا شهداء.

(الصاد)

الـصـلــع .دائ ـمــا مـبـ ّـكــرّ ،يسببه طيش
ُّ
الشباب ،أو تفتق األفكار العظيمة.
(الضاد)
ال ـ ـض ـ ـي ـ ــوف .اسـ ـتـ ـشـ ـه ــد ب ـس ـلــوك ـهــمً
لتضرب مثاال البنك.

(الطاء)
ال ـطــاحــونــة .تـبــدو جميلة فــي منظرطبيعي.
ال ـط ـب ــخ ال ـج ـن ــوب ــي .ط ــاف ــح ب ــال ـث ــوم.استهجنه صارخًا.
ّ
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق .ل ـ ــو ل ـ ــم يـ ـط ــل ــق ن ــاب ـل ـي ــونجوزفني ،لكان على العرش ال يزال.
الطلبة .كلهم يــرتــدون قبعات بيريهوبناطيل ضيقة على شاكلة
حـمــراء
ّ
ال ـ ـفـ ــرسـ ــان ،يـ ــدخ ـ ـنـ ــون الـ ـغ ـلـ ـي ــون فــي
الشارع وال يقومون ّ
بأي عمل.
 ط ـل ـبــة ال ـ ـطـ ـ ّـب .ي ـن ــام ــون إل ـ ــى ج ــوارالجثث .بعضهم يأكلونها.

(العين)
ال ـع ـجــائــز .ب ـعــد ف ـي ـضــان أو عــاصـفــةرعــديــة ،أو أي ش ــيء مــن ه ــذا القبيل،
دائمًا يقول العجائز في القرية إنهم
ال يتذكرون إن كانوا قد شهدوا شيئًا
ً
مماثال.
ُ
استئجار العربة
العربة .يستحسن ّبـ ــدل ش ــرائـ ـه ــا -س ـت ــوف ــر ع ـل ــى نـفـســك
إزع ــاج ــات ال ـســائــس وال ـخ ـي ــول الـتــي
ت ـمــرض دائ ـم ــا .عـ ّـبــر ع ــن حـنـيـنــك إلــى
أيام العربات التي ُّ
تجرها الخيول.
ال ـع ـض ــات .دائ ـم ــا ع ـض ــات ال ــرج ــالاألقوياء من فوالذ.

(الغين)

ّ
 غرفة نوم العازب .دائمًا غير مرتبة،مـ ــع أغ ـ ـ ـ ــراض ن ـس ــائ ـي ــة م ـب ـع ـث ــرة فــي
أرجــائـهــا .رائـحــة الـسـجــائــر .ال بــد من
وجود أشياء غريبة ّ
مخبأة هناك.
ُْ
الـغـ ّـمــازات .دائمًا قــل للفتاة الجميلةإن غمازاتها أعشاش كيوبيد.
غــولــف ستريم [تـيــار الخليج] .بلدةُ
مـ ـشـ ـه ــورة فـ ــي ال ـ ـنـ ــرويـ ــج ،اك ــت ـش ـف ــت
حديثًا.

(الفاء)

-الكوابيس .سببها عسر الهضم.

الفاتورة .دائمًا مرتفعة جدًا.ّ ْ
ْ
اسخر عند سماع اسمه ،وعلق
فاغنر.بالنكات على موسيقى املستقبل.
الـ ـفـ ـت ــوى .س ـ ـ ّـم أي م ــرس ــوم ت ـص ــدرهال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات «فـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوى» .ذل ـ ـ ـ ــك ي ــزع ــج
الحكومة.
َ
الــفـحــل .جامح دائـمــا .ال يليق باملرأةأن تعرف الفرق بني الفحل والحصان.
يـمـكــن أن ي ـق ــال ل ـل ـفـتــاة ال ـص ـغ ـيــرة إن
الفحل مجرد حصان كبير.
-الفرو .عالمة ثراء.

(الالم)

قارن العمل الفني َ
بالهرم
«ينتصب في الصحراءّ ،باهرًا
َ
وعديم المنفعة ،تتسلقه بنات
ّ
وتتبول البرجوازية على
آوى
قاعدته»
الوحيد الذي
دمشق المكان ُ
يعرفون فيه كيف تصنع
السيوف .كل النصال الرهيفة
آتية من دمشق
ّ
الفن .أقصر الطرق إلى ملجأ الفقراء.الفن عديم الجدوى ما دامت اآلالت قد
ّ
حــلــت مـحـلــه ،وهــي ق ــادرة عـلــى تــأديــة
بشكل أفضل وأسرع منه.
األمور
ٍ
الفينيق .اسم رائع ألية شركة تأمنيضد الحرائق.

(القاف)
ٌ
كتاب من تأليف محمد ،يدور
القرآن.بأكمله حول النساء.
الـ ـقـ ـط ــط .م ـخ ـل ــوق ــات مـ ــاكـ ــرة .سـ ِّـمـهــا«ن ـم ــور ال ـصــال ــون ــات» .اق ـط ـ ْـع ذيــولـهــا
منعًا ُّ
للدوار.

(الكاف)
الـ ـكـ ـح ــولـ ـي ــة .س ـب ــب ك ــاف ــة األم ـ ـ ــراضالحديثة (راجع األبسينت والتبغ).

الفـ ــايـ ــت .جـ ـن ــرال ي ـش ـت ـهــر بـحـصــانــهاألبيض.
ّ
اللحية .عالمة فحولة .اللحى الكثةّ
تسبب الصلع .تحمي ربطات العنق.
ّ
أشكالها متنوعة.
َّ
اللقاح .ال تعاشر إال امللقحني.اللوردّ .ثري إنكليزي.
الـ ـلـ ـيـ ـل ــك .ب ـه ـي ــج ألنـ ـ ــه ي ـع ـن ــي ق ـ ــدومالصيف.

(الميم)
امل ـ ـ ـ ــاء .امل ـ ــاء فـ ــي بـ ــاريـ ــس ي ـس ـبــب لــكاملـ ـغ ــص .مـ ــاء ال ـب ـح ــر ي ــرف ـع ــك عـنــدمــا
تسبح .رائحة ماء الكولونيا منعشة.
مــاكـنـتــوش .فيلسوف سـكــوتــانــدي.مخترع املعطف املطري.
املتفائل .مرادف «األبله».املـثـقـفــون .اسـخــر مـنـهــم .كــل مــا يلزمللثقافة الــواسـعــة هــو الــذاكــرة القوية
ـل .املـعــرفــة :منقوع
واملـثــابــرة فــي الـعـمـ ّ
فاخر .موسوعة متنقلة.
املـ ـح ــام ــون .ه ـن ــاك الـكـثـيــر مـنـهــم فيال ـب ــرمل ــان .أح ـكــام ـهــم م ـل ـتــويــة .ق ــل عن
امل ـحــامــي الـ ــذي ل ـيــس م ـف ـ ّـوه ــا« :ن ـعــم،
ولكنه يعرف كتبه جيدًا».
امل ـ ــرم ـ ــر .ي ـس ـت ـخ ــدم لـ ــوصـ ــف أج ـم ــلاألقسام في جسد املرأة.
مـسـتـحــاثــة .دلـيــل عـلــى طــوفــان نــوح.نكتة تـنـ ّـم عــن ذوق عند اإلش ــارة إلى
عضو في األكاديمية [الفرنسية].
املسيحية .أعتقت العبيد.امل ـط ـع ــم .اط ـلــب دائ ـم ــا األشـ ـي ــاء الـتــيّ
قلما تأكلها في البيت .عندما تحتار،
ب ـب ـس ــاط ــة اطـ ـل ـ ْـب أي ش ـ ــيء ي ـت ـنــاولــه
اآلخرون على الطاولة املجاورة.
امل ـ ـغـ ــارة ذات الـ ـ ـن ـ ــوازل .م ـن ــذ س ـنــن،دارت هـ ـن ــاك حـ ـف ــات رائـ ـ ـع ـ ــة ،حـفـلــة
رقص أو مأدبة ،أقامها شخص ّ
مهم.
بمقدورك أن ترى النوازل التي «تبدو
مـثــل أنــابـيــب األورغ ـ ــن» .ك ــان ال ـقـ ّـداس
ُيـ ـق ــام هـ ـن ــاك ،خ ـل ـس ــة ،أثـ ـن ــاء الـ ـث ــورة
[الفرنسية].
ّ
املالك .كلمة مؤثرة في الحب واألدب.ُ
امل ـ ـل ـ ـكـ ـ ّـيـ ــةْ .أحـ ـ ــد األس ـ ـ ــس الــرئ ـي ـس ـيــةَ
للمجتمع .أقد ُس َمن الدين.
ّ
ّ
املعويُ .يؤخذ ّ
سرًا.
املليمنتصف الليل .الحد األقصى للعملالشريف واملتع البريئة .بعد منتصف
ٌ ّ
فاجر كل ما يحدث.
الليل،
املندولني .ال ُيستغنى عنه في إغواءالنساء اإلسبانيات.
شر ال َّ
املومسٌّ .بد منه .حماية لبناتنا
وأخواتنا ،ما دام هناك رجال عازبون.
يجب مالحقتهن بال هوادة .يستحيل
أن ي ـخــرج املـ ــرء م ــع زوجـ ـت ــه ،وه ــؤالء
ّ
النساء في الـشــوارع .هــن دائمًا بنات
ّ
فقيرات أغواهن رجال برجوازيون.
امليتافيزيقا .ال لزوم ملعرفة ما تعنيه.ّ
اضـ ـح ــك مـ ــن ال ـك ـل ـم ــة ،فـ ـه ــذا س ـي ــول ــد
انطباعًا بذكاء عظيم.

(النون)
الـ ـنـ ـبـ ـي ــذ .مـ ــوضـ ــوع ل ــأح ــادي ــث بــنالرجال .أنبذة بوردو هي األفضل ،ألن
األط ـبــاء يصفونها ملــرضــاهــم .النبيذ
األردأ مذاقًا هو األصفى.
الـ ـنـ ـم ــل .مـ ـث ـ ّـال ن ـم ــوذج ــي يـسـتـشـهــدَ
ب ــه أمـ ــام امل ـب ــذري ــن .أل ـهــم ف ـك ــرة بـنــوك
التوفير.

(الهاء)
هوميروس .لم يكن له أي وجود أبدًا.مشهور بضحكه.

(الواو)
-ورقة التني .في النحت ،رمز للفحولة.

(الياء)

ّ
ٌ
مصنوع من
اليابان .كل شيء هناكالبورسالن.
اليأجوج .مقترنة دائمًا مع املأجوج.ْ
ّ
الـ ـ َـيـ ــشـ ــب .كـ ــل األوانـ ـ ـ ــي ف ــي امل ـتــاحــفمصنوعة من اليشب.

1
أتخيل لو كل األشياء الحقيقية صارت وهمية
عندها سأعود للضحك العادي
وملحادثات عابرة ال تترك أثرًا ترابيًا على ردائي
للبكاء الذي ال يتجاوز العينني
وربما أؤمن بشيء إلى درجة إعالنه
ليت للقتلى أرواحًا إضافية
أش ـبــاحــا تـقــض مـضــاجــع ال ــذي ــن إذ ي ـج ــدون أنـفـسـهــم أمـ ــام الجسر
يعبرون سريعًا
ثم يحرقونه خلفهم
ليبنيه آخرون فيعبرون ثانية ثم يحرقونه
وهكذا...
لم يمتنع القتلة قط عن الذهاب
حتى يجيء الطوفان
ملاذا يغرق الجميع دائمًا ويتركونني مع نصف األشياء؟
والنصف كثير!

2
أحتاج إلى الهواء
ال ألتنفس
التنفس فعل زائد اآلن
والخطوة إلى بيت جارتي ،التي ال أعرفها ،ثقيلة
سأذهب ،مبتسمة ابتسامة جارة قديمة
وأقول :أعيريني بعض املاء
أنسى أن املاء أغرق بيتي
وأن كراهيتي له ليست صادقة
لم تمنعني من شربه
والتحمم به إثر املضاجعة األخيرة
ّ
وري الريحانة
ّ
وصبه فوق جثتك لغسلها
أحتاج إلى الهواء
ألن ال أحد يدري
وأنا أريد أن يعرفوا كل شيء

3

ُ
فكرت كثيرًا بشأن السفر
ُ
ثم استندت إلى شجرة في قلب غرفتي
ال تحميني املفاوضات من األذى
وطاملا الجمرة مشتعلة سأظل
الباب مغلق بإحكام
وظهري إلى الشجرة
الهواء في الخارج بارد
أكثر مما ينبغي لهذا الصيف الذي ال لون له
للنهر ذي الذاكرة واملصبني
للطريق الرمادية ذات املخيلة الجيدة
أي زاد يحتاج الطريد غير الدفء!

4
أحيانا يكون الجمال في شيء نعرفه جيدًا
أو في شيء جديد تمامًا
لكن يحدث نادرًا أن يكون الجمال في السؤال الذي ال رد عليه
فال ندري إن كانت هذه املنطقة الخالية من العشب منذورة لنا أو ال
نزرعها ،أو نتركها حتى تجف ثم تتشقق
ً
وبينما نضيع وقتًا طويال في التفكير
سيحدث مصادفة ،بعد فترة قصيرة ،أن تنقل الــريــاح إليها بــذورًا
عابرة ومطرًا غزيرًا
فتنبت نباتًا يانعًا
يانع وجميل الرائحة
وإن كان ليس منا ،وليس لنا.

5
طبقة خفيفة من الحلوى تحت عفن
أخضر ،نيء ،مخملي
لون العفن ،ورائحته ،وملمسه
في شارع الفلكي رأيت سمكتني ميتتني على الرصيف
لم أستغرب
حني تموت الحواديت في جسد ،تطفو في أي مكان آخر
هذان طائران ميتان في عيني سائق الباص
وهذا قمر نافق في قلبي
وهذه قبلة خضراء كضفدع أطبقت يدك عليه ّ
حيًا
وهذا حصان
تحجر في السباق ،فوق الحاجز تمامًا
الصوت ،هو اآلخر ،جثة أثيرية
سور الشرفة حافة ُجرف
وعني الباب السحرية نفق
يراني من خالله الواقفون خلف الباب وال أراهم
وال أود أن أراهم.
* شاعرة مصرية ( )1979من أعمالها« :البحر سر العازف» (شعر ـ ،)2013
وكرسي ازرق في نهاية البهو» (نصوص ـ )2006

