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ُ
أخرج خفيفًا بال مفاتيح

إبراهيم البجالتي *
-١
كل خطأ
هو خطأ شخص آخر
اآلخر هذا
في رقبته ذنوب وحيوات كثيرة
لن يغفرها له أحد
من بينها حياتي
حياتي هذه املعزاة الحرون
هــذه املـخــدة التي أحرثها كــل ليلة مــرات
ومرات
بحثًا عن بقعة باردة
تعفي دماغي من حرفة اإليروتيكا
ومن حرقة الندم
حياتي هــذه فيلم حضرته عشرين مرة
من املنتصف
أو قبل النهاية بمشهد أو مشهدين
ولست شغوفًا بمعرفة البداية
ليس ألنها معلقة في رقبة اآلخر
وليس ألنها تقريبًا لم تعد تخصني
ربما فقدت اهتمامي بها
منذ أن قال أحدهم:
ال ـبــدايــة م ـجــرد لـحـظــة سـتـجــدهــا أمــامــك
مباشرة
قبل دقيقة واحدة
من نزول الستار

-٢كأنه قدري
أن أقف دائمًا في منتصف الطريق
كحبة فول في قصبة هوائية
ليست محشورة
وال تكتم أنفاسي
ف ـق ــط ت ـح ــدث ص ــوت ــا ف ــي ال ـش ـه ـيــق وف ــي
الزفير
حياة ناقصة
لم تعنت بالحزن في أصيصه العالي
وال بالغناء على شرفة الليل
كأنه قدري
أن أعيش بصوت مبحوح
أن أدور حــول نفسي فــي حـجــرات خالية
من الحب
أخترع الحبيبة
عسل البداية
ولدغات النحل

ال تريد أن تصطدم
وال أن تقع في الحب مرة أخرى
كأنك عالق بني فكرتني:
 -١نهاية العالم
-٢العالم ال ينتهي
األولى تبدو كخطأ لغوي
كارتباك ملحوظ في فهم العدالة
أو كخوف أزلي
من رفع الحجاب،
من البداية
والثانية
عود أبدي
خيال
أم عقاب
بيننا حائط
وبالطة بنية مشبحة باألبيض
فقدت ثباتها األولي
وأنت تفكر دائمًا
متى يحدث؟
أو ماذا سيحدث
حني تدوس عليها مرة دون قصد
فتنكسر؟

من مزاد لكل شيء قديم
ال أعرف إن كانت أصيلة أم مزيفة
ل ـك ـن ـهــا ق ــال ــت ( وأن ـ ــا أدق املـ ـسـ ـم ــار فــي
الحائط):
أصلية طبعًا
وقالت أيضًا إنها لواحدة من نساء حسن
سليمان املفقودات
وهذا توقيعه عليها.
بني اللوحتني ساعة متوقفة
عند الثانية عشرة إﻻ خمس دقائق
قبل منتصف النهار
أو قبل منتصف الليل
حسب توقيتك الداخلي
باختصار :للحائط لون قهوة بالحليب
وعليه لوحتان
بينهما ساعة معطلة
والوقت يمضي
هكذا
أحول الناس إلى نصوص
ليس كلهم بالطبع
فقط الذين أعرفهم
وأعرف شيئا عن معجزاتهم الصغيرة
كقيامة من بني أموات محتملني
باملرض الخبيث
أو اﻻحتفاظ بالهواء
ً
عامًا كامال
بني الرئة اليمنى
وخرطوم ينتهي تحت ماء في زجاجة
أو ال ـ ـ ــذي سـ ــب الـ ــديـ ــن ل ـج ـه ــاز ال ـت ـن ـفــس
الصناعي
وهو تحت بنج كامل
الحكايات ال تنتهي

-٤
وأحب أن أرى املشهد هكذا:
أثاث قليل
سجادة خضراء
كأنها أرض مهجورة
سكنتها الحشائش
وعلى الحائط
نسخة صغيرة من «بنات بحري»
ولوحة اشترتها زوجتي

ماذا تفعل
حني تضبط نفسك
وأنت تمشي على قشر بيض
أو بحذر
في الصالة الطويلة
املعتمة  -غالبًا -
حيث بالطة كبيرة من سيراميك الرخام
غير مثبتة جيدًا
أحيانا تدوس عليها عامدًا
فتصدر صوتًا قلقًا
وأنت اآلن
ال تريد أن تيقظ نائمًا
ال تريد أن تكسر عظمة في البيت

قصيدتان
Captcha 1
تعالي نهرب أيتها الفراشة
الرجال اآلليون يتناسلون في املدينة
Captcha
فوق صدور النساء
فوق األزهار
فوق عناوين البيوت
فوق عيون األطفال
أشـ ـ ــر ل ـل ـمــرب ـعــات ال ـت ــي ت ـظ ـهــر فـيـهــا
ِ
سيارة
أو إشارة للطريق،

-٥
حني تروى القصص
ال أنتبه للحبكة
أو النهايات مفتوحة كانت أم حاسمة
أنزلق مع الكلمات حتى آخر النفق
هل يجب علي أن أحب كافكا؟
أو البومة العمياء ؟
أحب األبله الذي يكلم القطط في الحدائق
العامة
وال يذهب مثلي إلى الشاطئ
وأحب أن أبقى في صحبة الصمت
بيني وبني الباب متران
وتشغلني الحقيبة :
الزرقاء متوسطة الحجم
أم الكبيرة السوداء
ملاذا ال أخرج من هنا خفيفا
بال مفاتيح
ع ـلــى األق ـ ــل س ـي ـكــون بــإم ـكــانــي أن أودع
الساللم
وأن أترك في قلبي مساحة لأللم
ومساحة أكبر للصور
حني تروى القصص
لن أكون حاضرا
سأكون في مكان ما
ال يضع الحب والعمى في جملة واحدة

-٦
ملاذا ال نلعب لعبة الوداع
تلم أشياءك
وتسحب حقيبة خلفك
كأنها كلب وفي
وتقول لي  :أنا راحل
وأقول لك  :أنت في هيئة الراحلني
بالفعل
انتظر
في هذه اللحظة نبدو طيبني
وعلينا أن نعتذر
عن خطأ الطبيعة في حساب الوقت
عن شروق الشمس مرة واحدة كل يوم
عن بالوعة مفتوحة
سهوًا
أو خطأ
عن زر وقع من القميص
عما فعلت
عما فشلت في فعله
أو نسيت
عن أي شيء
املهم أن نعتذر
في الوداعات
تصفى القلوب
أو يجب أن تكون صافية
نغرس دبوسًا في عني الحياة
لعلها  -بغير هذه الضغينة -
تنطفئ
* شاعر مصري

«طوب
 »3للفنان
السعودي
صادق
واصل
(طوب
مسحوق
ومعادن
معاد
تدويرها ـــ
× 23 × 33
 17سنتم)

-٣-

محمد ناصر الدين *

وأنا أريد أن أنام
لكن قبلها
سأقول لك :اللوحات في غرفة الكرار
وال شيء على الحائط
أما الساعة العطالنة
فحدث دائم في خيالي.

وال يربط الرقة بالغياب

ّ
االبداعية في ملحق «كلمات»
المساهمات

Captcha
فوق الحب
فوق الذكريات
فوق األلم
فوق الذئب في الحكاية
أدخل الكلمات املدونة أدناه في املربع
ِ
الصغير
أو اس ـ ـ َـم ـ ـ ْـع ـ ـه ـ ــا ص ـ ـ ــوت ـ ـ ــا ،ويـ ـمـ ـكـ ـن ــك
استبدالها بغيرها
تعالي نهرب أيتها الفراشة
شبكة صيد هي Captcha
تريد أن تضعنا في املتحف
ليلتقط الصينيون الظرفاء
صورة رقمية لجثثنا الصغيرة.

II
سبايكر

َ
َ
وصل ْت كما وصفتها تمامًا
ريلكه
ً
يا ً
طازجة ،مرتاحة ،سعيدة
«Elles sont arrivées fraiches,
»reposées et heureuses
هكذا تصل ورود األوركيديه بالبريد
املضمون
من صديق في سنغافورة
ُ
تصل أيضًا
هكذا ِ
رؤوس األوالد املنحورة فوق النهر.
* شاعر لبناني

ّ
اإلبداعية (من قصص وقصائد ونصوص
يمكن إرسال المساهمات
حرة وترجمات وصور ّ
ّ
فنية ورسوم) إلى ملحق «كلمات» في جريدة
«األخبار» ،على العنوان اإللكتروني اآلتي:
KALIMAT@al-akhbar.com
على أن يرفق كل ارسال باإلسم الكامل لصاحبه أو صاحبته ،وعنوان
اإلقامة ،ورقم هاتفي ألي تواصل محتمل.
بالنسبة إلى الترجمات ّ
ّ
األولوية لنصوص خضعت
األدبية ،تعطى
التفاق مسبق مع التحرير ،ويستحسن أن يكون التعريب عن
ّ
األصلية التي كتب فيها النص .مع تعريف واف بالكاتب (ة)
اللغة
والمترجم (ة).
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو
عدمه ،من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

