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شذرات

السعيـ ــد
الببغ ـ ـ ــاء ّ
ّ
عبد الفتاح بن حمودة *
شاعر قروي

س ـي ــدخ ــل ال ـ ّـصـ ـي ــف ب ـع ــد يـ ــومـ ــن ،وأنـ ــت
ّ
تفكر ّ
بقبعة للخريف مثل الذين حملوا
ّ
ّ
قبعات من ريح .سيدخل ّ
الصيف ممزقًا
ّ
َ
ّ
قلوب عــذارى نهد في صدورهن إجاص
ُ
ّ
ـوت.
وس ـف ـّـرج ــل ون ـب ـتــت ل ـ ّه ــن ح ـل ـمــات ت ـ ـ ٍ
ّ
حتى تتلبد
ستظل تبكي تحت الشمس
َّ
الـ ّـس ـمــاء بــالـغـيــوم امل ـط ـيــرة ويـ ــدق ًالـ ّـرعــد
عـ ـظ ــام األشـ ـ ـج ـ ــار وت ـن ـه ـم ـ َـر ب ـغ ـت ــة ف ــوق
ّ
السطوح .ستكون في حاجة إلى محراث
وحقل وحصان وصيعان من القمح كي
ت ـبــذر دم ــا ف ــي ال ـح ـقــول وتـنـتـظـ َـر قـ ّـبــرات
الحصاد.
ّ
س ـت ـظــل تـ ــذرف ال ـ ّـدم
ـت،
ـ
ل
ـ
ف
ـ
س
اإل
ف ـ ّـي م ــدن
ً
ّ ً
ْ
قبرة ،وها أنت
تصطد حمامة أو
ألنك لم
تعدو اآلن وراء كلب ّ
الصيد الــذي يعدو
وراء أرنــب ب ـ ّـر ّي وســط ّ
السنابل .هــا أنت
ً
تخرج ليال وراء كلب يأتي بالقنفذ من
قـلــب عــاص ـفــةٍ  ،الـقـنـفــذ ال ــذي طــاملــا أدمــت
ّ
ْ
أش ــواك ــه يــديــك الــل ـتــن أدمــت ـه ـمــا كـلـمــات
ضاعت أصيافًا في الحقول.
َ
صدرك ْ
ستموت يومًا يا ّ
بيدر
بني وفوق
ّ
من القمح وبضع حمامات وقبرات تمأل
َ
ُ َ ْ
ضوء.
صال ِت َها بقطرات
ٍ
حوي ِ

ّ
ْ
النهر ْ
صرعى
وأعداء يسقطون في ُحلكة
وبعد أربـعــن عامًا
إلــى مثواهم األخـيــرْ ُ .
م ــن ت ــاري ــخ ّأول ح ــرب خــضـ ِـت ـهــا ألجـلــي،
ّ
أرفـ ـ ُـع لــك الـقـ ّـبـعــة فــالــلـهــب ال ــذي وضعته
ّ
في قلبي أربعني عامًا صار لهبًا مقدسًا،
ّ
لذلك سأحترق من أجلك كل فجر.

الببغاء بعد نومهم بقليل
ما يقوله ّ
فوهة العالم ُ
جالسًا فــوق ّ
كنت أضحك:

السعيد الــذي يـ ّ
ليكن ّأنني ّ
الببغاء ّ
ـردد
ّ
كلمات اآلخــريــن فــي نومهم .فالسعادة
كـ ّـلـهــا ،هــي أن تـ ـ ّ
ـرد َد مــا لــم يـ ُـبـ ْـح بــه أحـ ٌـد
ُ
ُ
من قبل خشية ذيوعه قبل نومه بقليل،
ّ
حتى أن املسافة الـتــي تقطعها كــل يوم
م ــن املـ ـن ــزل إلـ ــى امل ـق ـهــى ل ـش ــرب ال ـق ـهــوة
األولـ ـ ــى م ــع ق ـص ـيــدة ب ـي ـض ـ َ
ـاء ف ــي عــالــم
َ
أسود ،أو مع قصص كتبها جنود ماتوا
لحبيباتهم
فــي ال ـحــرب ،بعد توديعهم
ً
َ
توابيت هياكل عظمية لها
وع ــادوا في

ّ
ّ
ّ
ُجرأة التغزل وتقبيل الشفاه .فمن النادر
ّ
أن يعود جندي ساملًا إذا نطق «وداعــا»
ق ـب ــل ذهـ ــابـ ــه إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــرب ،ف ـ ــأن تــذهــب
ّ
إلــى الـحــرب بعد تلك الـ ـ «وداع ــا ،هــو أل
ّ
إال من خالل ّ
فوهة
تستطيع الكالم أبـدًا
ُّ
ّ
التنهد.
بندقية ال تعرف
ّ
ولـتـكــون بــبـغــاء سعيدًا بكلماته املرحة
ُ
ع ـل ـيــك ّأل ت ـ ـ ـ ّ
ـردد أب ـ ـ ـدًا ك ـل ـم ــات ي ـقــول ـهــا
لـ ــك آخ ـ ـ ـ ــرون لـ ــم يـ ـع ــرف ــوا الـ ـ ـح ـ ــرب ،ول ـ َـم
يـ ـق ــول ــوا «وداع ـ ـ ـ ـ ــا» ق ـب ــل دخ ــولـ ـه ــم ل ـغــة

الخراطيش.
ً
ال تـ ـ ـ ـ ّ
ـردد م ـس ـت ـق ـب ــا كـ ـلـ ـم ــات :ال ـ ـحـ ــرب..
ّ
ال ـ ـحـ ــرب ..الـ ـح ــرب ،أيـ ـه ــا ال ـج ـب ــان ،فــأنــا
الببغاء الوحيد الذي يـ ّ
ّ
كلمات
ـردد عنك
ْ ّ
َ ّ ًٍ
فــي نــومــك .فاحمل عني هــذا ال ــوزر مــرة
ً
ـدة ّأي ـه ــا ال ـج ـبــان :أن ت ـكــون بـ ّـبـغـ ً
ـاء
واح ـ ـ
ّ
سـعـيـدًا بـكــل ه ــذه الـكـلـمــات بـعــد نومهم
بقليل.
* شاعر تونسي

نضال
شامخ
«ذاكرة
موعودة»
(حبر
وغرافيت
على ورق
ــ )2013

المقدس
ّاللهب
ّ
ـت ،تقتفني أث ــري منذ أربعني
ملعونة أن ـ
ّ ًِ ّ
ّ
عامًا ،مبذرة كل إرثك من أجلي ومحطمة
ْ
جميل .قاتلت ألجلي
مجدك من أجل ناكر
ٍ
ّ
آالف الجيوش بقلبك /الصنوبرة التي
ُ
كـنــت أص ـعــد إلـيـهــا ألض ــع لـ ّـبــان ـهــا األول
ّّ
ُم ـ ّـرًا فــي فمي وأحـمــل باقي الــلــبــانــات في
جيبي ّ
للصبايا املغروسات في صدري
رمح.
مثل ٍ
ألصابع
الحياة
وهبت
من
يا
أنت
ملعونة
ُ
َ
أط ـفــال ح ـفــا ٍة ُعـ ــرا ٍة حـتــى ي ـق ـ َـرؤوا تــاريــخ
القبائل.
ّ
ّ
ّ
سأحدثك الليلة ،عن إحدى حكايات النهر
ً
الــذي كــان غــوال طويل العنق مثل عنقك،
وك ــان لــه ق ــوام مـثــل قــوامــك تـحــوم حوله
ّ
تتقدم
الجيوش ،وكلما كانت الجيوش
تدكُّ
كانت ممالك كثيرة تسقط ،وحصون َ

شعر

قدر من الشغف
بأقل ِ

أمل إدريس هارون *

عشية ليلة امليالد
قطع الطريق السريع
ثعلب بري
وحيد،
ال أحد يعرف من أين جاء
وسط املدينة الصاخبة،
السيارات املسرعة
كانت تتسابق للعودة إلى البيت،
حيث الهدايا تنتظر
تحت أشجار امليالد.
تلك الليلة
لم تهطل ثلوج،
ولم يظهر نجم الراعي،
فقط خط طويل
طويل جدًا
من الدماء
التي تسيل
ً
نزوال حتى آخر الطريق،
ظل الثعلب وحيدًا
ولم يصل إلى أي أشجار قريبة
عشية ليلة امليالد.
¶¶¶
عندما ينضج الحزن
سيخبرنا كم كان مهمًا
كي نظل على قيد البشرية،
وأقدامنا ثابتة على األرض،
كيف أن الدموع والخواء
والخوف
أمور ضرورية

لشحذ الداخل،
وحمايته من التباطؤ
في االندفاع نحو الهاويات،
وأن السقوط في الظالم
دون الوصول للقاع
يجعلنا ال نرهب االختالء بالذات
أو الوقوف على حافة املوت
ً
حتى إنه عندما يتركنا الحزن قليال
وال يبقى سوى العظام الهشة
والروح املثقلة،
نعرف جيدًا معنى مقابلة آخرين
لم يعرفوا الحزن
فال يرونا،
ونتهشم تحت ثقلهم بال شفقة،
ً
عندها نتمنى لهم الحزن قليال
كي يعودوا
متخففني وأنقياء.
¶¶¶
عندما ينضج الحب
سيخبرنا أننا أسرفنا
في األمل،
وأن الحياة تمضي أفضل
قدر من الشغف،
بأقل ِ
سيخبرنا
سيخبرنا
أن النجوم واألشجار
تستحق التفافًا أكبر منا،
وأن الرياح
تتحدث بنبوءات
لم يعد هناك من ينصت لها،
وأن الجزر البعيدة محملة باألحالم،

وتنتظر في سأم
املغامر نحوها،
سيقول أننا أهدرنا األيام
طريق خطأ
في
ِ
ونحو مطلب منقوص،
وأننا لم نشعر أمام

الفراشات الصغيرة
باالمتنان الواجب،
وأننا نكره الحرية،
ونغلف ميلنا للعبودية
بتلك األشرطة
التي تحبسنا في نفس املكان

على الدوام،
وينتهي األمر بجرنا
في طريق العودة
حيث الغضب
باالنتظار.

* شاعرة مصرية

االبداعية في ملحق «كلمات»
المساهمات
ّ

حرة
يمكن إرسال المساهمات
ّ
اإلبداعية (من قصص وقصائد ونصوص ّ
فنية ورسوم) إلى ملحق «كلمات» في جريدة «األخبار» ،على
وترجمات وصور ّ
العنوان اإللكتروني اآلتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال باإلسم الكامل لصاحبه أو صاحبته ،وعنوان اإلقامة،
ورقم هاتفي ألي تواصل محتمل.
األولوية لنصوص خضعت التفاق مسبق
األدبية ،تعطى
ّ
بالنسبة إلى الترجمات ّ
األصلية التي كتب فيها
مع التحرير ،ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة
ّ
النص .مع تعريف واف بالكاتب (ة) والمترجم (ة).
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه ،من دون
أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

