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شذرات

بجوار بحيرة النوم
هدى عمران *
1

ً
تضع امــرأة ثعلبًا مقتوال في طبق ،هي
ّ
تقول إن هذا الثعلب هو نفسه هي ،لكن
ال أحــد يفهم ،تضع الطبق على الطاولة
وتحضر الشوك والسكاكني ألكــل جميل
ومنمق ،ثم تضع رأسها بجوار الثعلب،
تـمــد لــه ك ــأس النبيذ والـسـكــن املسنون
والـ ــروح املـمـتــدة ،وت ـقــول لــه التهمني يا
حبيبي.

2
لو أنني سمكة ،رمادية ومنقطة بدوائر
س ـ ـ ـ ـ ــوداء ،مـ ـلـ ـق ــاة عـ ـل ــى م ـ ـفـ ــرش أخـ ـض ــر،
وتخرج من بطنها الاللئ.
ل ــو أنـ ـن ــي الـ ـبـ ـح ــر ،وهـ ـ ــذا ال ـب ـح ــر ي ـعــرف

األسرار ،وال تهمه هذه األسرار ،فيغرقها
مع بقايا الزبد والرمل والصخور.
لــو أنـنــي األل ــم ،أحـفــر وأه ــدم وأش ـكــل من
َ
ُ
أستعذب وأستعذب ،وأجلس في
جديد،
ِ
منبع الذكرى ،جميل وال مبال.
لو أنني الحب ،حكاية تخلقها العاطفة
في عقل مجنون ،لتحكيها لــرأس معلقة
بحنان على كتف الغريب.
ل ــو أنـ ـن ــي ك ـت ــف الـ ـغ ــري ــب ،ب ــا عـ ـق ــل ،بــا
ذك ـ ــرى ،ب ــا ل ــون وال رائ ـح ــة ،بـئــر عميق
يملؤه الجفاف ويشبعه.
لو أنني العطش ،لون أصفر ممتد نحو
ّ
يصر
املـجـهــول ،وردة متعفنة فــي إن ــاء،
صاحبها على تقبيلها كل صباح.
ل ــو أن ـن ــي امل ـج ـه ــول ،ب ـكــل هـ ــذا االتـ ـس ــاع،
فأبتلع أرواح املوتى ،وأذهــب بهم لحقل
القمح والغربان نحو الربيع.

صفحات اإلبداع من تنسيق:
أحالم الطاهر
لــو أنـنــي امل ــوت ،ي ـ ُّ
ـدب فــي جسد السمكة،
ي ـمــأ ال ـب ـحــر ،يـنـشــئ األل ـ ــم ،ي ـعــرف كيف
يكون الحب على كتف غريب ،كيف يكون
الـعـطــش فــي فــم صــاحــب ال ـ ــوردة ،وكيف
تكون لوعة الذهاب إلى املجهول.
ـيء،
ـت أنــا ،لكنت كل شـ ٍ
ـت ،وأنـ ِ
لو أنني أنـ ِ
ال ـس ـم ـك ــة ،الـ ـبـ ـح ــر ،األل ـ ـ ـ ــم ،ال ـ ـحـ ــب ،كـتــف
الغريب ،العطش ،املجهول واملوت؟!
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أحبك ولم أكن أعرف
ِ
وأنت تشبهني القمر
ِ
طائر ومجنون
قمر أزرق يشبه بيتي اآلمن
يشبه خوفي
ـت مـغـنـيـتــي امل ـه ــووس ــة داخـ ــل الـغــرفــة
أنـ ـ ِ
الزرقاء
الصوت املتهادي باأللم في عزلتي

بهجتي الالمعقولة
وكآبتي املمتدة إلى اآلن.
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أعلى النموذج
كانت هي الحياة
وكنت أنا الدموع والضآلة.
أراها وهي تعبرني بغرور
ك ــأن ـه ــا ال ـل ـح ـظــة ال ـض ــائ ـع ــة ب ــن ال ـغ ـفــوة
والنوم
كاملرأة املذهلة في قاربها الصغير
ال تنظر آلثار الرمال على الشاطئ
كانت كحلم صاخب
أحمر
ُ
وكنت المرئية
وحزينة ّ
كعظام هشة
ٍ

«مركز
االهتمام»
للمصري عمر
عبدالظاهر
(زيت على
كانفاس ــ
)92×92

معذبة من كثرة الحب
بفجوة صغيرة جدًا في َ
الصدر
تحن لشيء مجهول
وتسير بال وعي
أسفل النموذج
أعلى النموذج
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تحركت املرأة الصغيرة ببطء ،قالت شيئًا
ُ
ـرددت عليها
بـصــوتـهــا الـنــاعــم ال ـحــاد ،فـ ـ
ـوت غــريــب ،ثــم جلسنا عـلــى املقاعد
ب ـصـ ٍ
الوثيرة ونحن نفكر في النوم.
الـنــوم يشبه الـحــب ألنــه الـعــزلــة فــي عالم
ال ـغ ــراب ــة؛ رددت ذل ــك ف ــي دم ــاغ ــي ،وقـلــت
لها إنني سآخذها معي في حلم الليلة
ً
بــديــا عــن األرق ال ــذي يتعبها ،فتصبح
هنا وهناك ،ثابتة ومتحركة ،قالت «أنا
متعبة وال أريــد الــذهــاب إلــى حلم أحــد».
كانت تتكلم بضجر ّ
ورقــة ،رقة أقرب إلى
الـ ـي ــأس ،والح ـظ ــت ف ــي ه ــذه ال ـل ـح ـظــة أن
مشاعرنا التي تجعلنا ضعفاء هي التي
تمنحنا الـجـمــال ،وأنـهــا جميلة ،جميلة
جدًا.
ق ـل ــت ل ـن ـف ـســي إنـ ـن ــي ال أريـ ـ ــد إزع ــاج ـه ــا،
وأخذها في حلم الليلة ،لكني لم أستطع
عـ ــدم اس ـت ـح ـض ــار ك ـف ـهــا ال ـص ـغ ـيــر وه ــو
يـكـمــش ظ ـه ــري ف ــي لـحـظــة ال ـت ـحــدث عن
الفراق الذي سيتحتم ،وضعت كفي على
ُ
ووددت لو بكيت ،لكن
ظهرها بالتبادل،
خانتني عيناي.
ك ــان كـفـهــا يــرافـقـنــي ف ــي الـ ـش ــارع ،وه ــذه
الــرمـشــة الــرقـيـقــة مــن الـعـيـنــن املــؤرقـتــن
أي ـض ــا ،ح ــاول ــت اس ـت ـب ـعــادهــا ل ـكــن الـكــف
ال ـش ـب ـح ــي ،تـ ـح ــول إل ـ ــى امـ ـ ـ ــرأة ص ـغ ـيــرة
وجميلة لها صــوت ناعم وحــاد تتحرك
معي.
قـلــت لـهــا أنـهــا ال بــد أن تــذهــب مـعــي إلــى
ال ـح ـلــم وت ـن ـس ــى ل ـف ـت ــرة هـ ــذا ال ـس ـه ــر مــع
وح ــدتـ ـه ــا ،رمـ ـش ــت ب ـع ـي ـن ـي ـهــا واخ ـت ـن ــق
صــوت ـهــا فـتـحــولــت الــرم ـشــة إل ــى دم ــوع،
وشعرت بقلبي هو اآلخر يبكي ،فتكونت
تحتنا بحيرة ،قلت لها من الواضح أننا
ذهـبـنــا للحلم دون أن نـعــي ،وأن ـهــا اآلن
معي ،فابتسمت.
كانت هــذه هــي بحيرة الـنــوم التي يأتي
إليها املتعبون مــن األرق ،سحبت كفها
مــن على ظـهــري ،طقطقت أصــابـعـهــا ،ثم
م ــأت يــدهــا م ــن م ــاء الـبـحـيــرة وشــربــت،
ً
وق ــال ــت «ب ــدي ــا ع ــن الـتـفـكـيــر ف ــي ال ـنــوم
تعالي لننام» ،ثم مشت خطوتني لألمام
وت ـ ـمـ ــددت ع ـل ــى ال ـع ـش ــب الـ ـط ــري وأل ـق ــت
كفيها للخلف لتالمس حــافــة البحيرة،
ت ـحــركــت بــات ـجــاه ـهــا وش ـع ــرت بــالــراحــة
بصوت
لوقوعها على حافة النوم ،قالت
ٍ
ن ــاع ــس «تـ ـع ــال ــي» .م ـ ــددت ك ـف ــي بـ ــدوري
ألشرب وأنام بجوارها.
على صفحة املــاء كانت تظهر صورتانا
كــأنـنــا صـغـيــرتــان فــي زم ـ ٍـن آخ ــر ،نجلس
جــوار بحيرة عــذبــة ،ويمتد أمامنا مرج
العشب األح ـمــر ،وهـنــاك كــان أرن ــب يقفز
ويختبئ بني الصخور.
* شاعرة مصرية

شعر

هـ ــدايا متأخـ ـ ــرة
ماهر
راعي *

أوالد الشوارع
عندما كنا أوالد الشوارع
ك ــان عــزرائ ـيــل يـجــوب أزقـتـنــا وحـيـدًا
ً
وثمال
كنا نظنه مجنون الحي البعيد
يجلس حني تتعبه املطاردة
ي ـق ــف فـ ـج ــأة ي ـب ـت ـســم ل ـل ـح ـج ــارة فــي
قبضاتنا الصغيرة
ثـ ــم ي ـم ــد ي ـ ــده ل ـن ــا ب ـس ـك ــاك ــر غــري ـبــة
وشهية
ع ـلــى م ـهــل خـجـلــة تـسـقــط حـجــارتـنــا
ّ
املتعرقة
ق ــال ل ـنــا« :م ـثــل ه ــذه امل ـه ــام ي ــا أوالد

تحتاج (صهريجًا من الخمر)»
إنها حقًا مهام متعبة وقذرة
تحتاج لفريق عمل
أرهقني الله حني كلفني
تحلقنا حــولــه نستمع لـحـكــايــات لم
يروها ألحد
ـاك أن يعرف
سأله صديقي« :كيف ملـ ٍ
ما هو الصهريج؟».
خجلنا جميعًا من السؤال
ومن وقاحة الصديق
لكننا ترقبنا وأصغينا جيدًا للجواب
حتى ضحك ضحكة حلوة
كضحكة عجوز يالعب حفيده..

هدايا متأخرة أو دون مناسبة
لهذا أرسلت هدايا للنمل
ف ــي حـ ّـيـنــا ال ـقــديــم  -ق ــرب بـيــت أهـلــي
الذين ماتوا-
أرسلت مؤونة سنة كاملة
دونما أن ينتبه أوالدي وزوجتي وال
جيراني
أو يعرف بذلك طالبي وزمالء العمل
ولن أكتب ذلك في مذكراتي الخاصة!
ك ـنــت أم ـل ــك شــاح ـنــة حـ ـم ــراء وح ـيــدة
أحملها كقطعة حلوى طرية
أخاف أن تتألم إن ضغطت بشدة
وحـ ــن ت ـت ـســخ ي ـ ــداي أح ـم ـل ـهــا بفمي

كأنني أمها القطة
شاحنة حمراء صغيرة وحيدة
وضـعــت فــي صـنــدوقـهــا تـســع نمالت
مع حمولتهن القاسية
وقدت فرحًا الطريق الطويل الشاق
دون أن ننبس لبعضنا بكلمة واحدة
الراكبات والسائق
ّ
كن سعيدات وأنا كذلك  -في السعادة
تكمل عملك بصمت لطيف
حـ ـيـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ـق ـ ــط تـ ـبـ ـتـ ـس ــم وتـ ـضـ ـغ ــط
أصابعك على املقود
عيونك تمسك الطريق
وفقط تفكر أنك سعيد  -وحني وصلنا
قلت مثل سائق مفرط في اللطافة:

«لقد وصلنا تفضلن بالنزول»..
هالني
هالني كيف تاهت النمالت
تاهت وتركت أحمالها
تــاهــت ال ـن ـمــات ول ــم ت ـه ـتـ ِـد للمدخل
الواضح تمامًا
ديـ ــونـ ــي ال ت ـن ـت ـهــي ل ـل ـن ـمــل وال ـن ـحــل
واألشجار وللبحر
وثمة ديون للشوارع القديمة وديون
للمارة وأخــرى للهواتف وللثالجات
وللخبز وللشوك
ديوني ال تنتهي
ال تنتهي..
* شاعر سوري

