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النهار كلب شريد يحوم حول الدار
زكريا محمد *
حط الليل على جبيني.
تساقطت النجوم ،وتسافدت مثل القطط
على التراب .أحلف كل صباح أن أحذف
ال ـل ـيــل وال ـن ـه ــار م ــن قــائ ـمــة أص ــدق ــائ ــي،
لكنني ال ّ
أبر يميني .أحلف أن أمحو اسم
نـســريــن ،وأن أض ــرب بالحجر جبينها،
لكنني أحنث في يميني.
ل ـ ــدي أص ــاب ــع م ــن ط ـ ــن ،ولـ ـ ــدي مـقــاطــع
حنني.
لـكــن ح ــروف الـعـطــف كـلـهــا ال تسعفني
ك ــي أع ـط ــف يـ ــدي ع ـل ــى ك ـت ــف ال ـح ـب ـيــب.
ال تـنـفـعـنــي ك ــي أف ـلــت نـفـســي م ــن ع ــروة
قميصه.
ســأح ـي ـلــك إلـ ــى رم ـ ــاد ي ــا قـبـيـلــة امل ـح ـبــة.
سأحيلك إلى زانية أيتها الوردة.
حط النهار على جبيني.
حطت الثآليل على ظهر كفي.
ويـحــه مــن قـســم األم ــور ه ـكــذا .مــن جعل
نسرين قبيلة وحدها .ومــن جعل الليل
يقضم جبيني ويفلت جبينها.
2018-9-16
■■■
أطفأ السراج ذاته فوق الحجر.
ل ــذا ح ــان ال ــوق ــت ك ــي أع ـي ــدك إل ــى أهـلــك
ساملًا يا حبيبي.
ّ
لكن خلني قبل ذلك أكتب بضع كلمات.
ال يصلح األم ــر مــن دون كلمات أخـيــرة.
فالفجر سيعبر الحقول عما قريب .وأنا
ّ
أريد أن أعلق في عنقه جرسًا ،وأن أنحر
ملقدمه فرسًا.
ي ــا حـبـيـبــي ،ف ـمــي يـهـتــف بــاس ـمــك ،لكن
ّ
ويقرعني
قلبي يزحزحني عن طريقك،
ف ـيــك :دع املـحـبــة مل ــن ه ــم أقـ ــدر م ـنــك ،دع
األمـ ــانـ ــة مل ــن ي ـق ــدر ع ـل ــى ح ـم ـل ـهــا .ه ـكــذا
ُ
يد ّعني ،ويقول لي.
بلى ،األمانة ّأكبر مني ،املحبة أكبر مني،
وسراجي يدخن مطفأ فوق الحجر .لذا
سأحملك إلى أهلك.
م ـي ــراث ــي ك ـلــه س ــأت ــرك ــه لـ ــك .س ــأت ــرك لك
ال ـن ـخ ـلــة م ــائ ـل ــة ،ك ــي ت ـتــدنــى إلـ ــى يــديــك

عراجينها ،وأترك لك الجرة في الظلة كي
يبترد لك ماؤها.
ال أمـ ــل ل ــك فـ ـ ّـي ي ــا ح ـب ـي ـبــي .ال أمـ ــل في
الشمس التي تطلع من مخدي مطلعي،
وال في العقيق الذي يحرق إصبعي.
غفا السراج فوق الحجر.
غفا الحبيب على ذراعي.
والـ ـفـ ـج ــر ق ـط ـي ــع ضـ ـ ــأن ي ـع ـب ــر ال ـح ـق ــل،
واألجراس تتدلى باكية من أعناقه.
■■■
ما أعظمك يا نخلة .ما أعظم يــدك التي
بعشرين إصبعًا .وما أعظم ثمرتك التي
تتحجر تحت الشمس كالعقيق .وددت
لو أنني قدر يغلي تحت ظلك.
أعظمك يا ُعـقــاب .يا من
ـت أيضًا ما
ِ
وأنـ ِ
تذعرين بصيحتك الشمس ذاتها .وددت
لو أنني حجر تحت جناحك.
كــل ش ــيء هـنــا أعـظــم مـنــي وأرف ــع شــانــا.
كــل ش ــيء يـجــر ف ـخــورًا تــاريـخــه الطويل
وراءه مثل ذيــل الـتـ ّ
ـدرج .أمــا أنــا فأزحف
على بطني كأنني ثعبان« .احفر وجودك
بالرمح على الصخرة» ،يصيح بي الرب.
«اط ـبــع شـفـتــك عـلــى قـلـبــي» ،يـصـيــح بي
الحبيب.
وأنا تائه ال أميز بني الصخرة والصرخة.
بني بيت الحبيب وبيت الغريب.
وج ـ ـ ــودي ل ـي ــس م ــؤكـ ـدًا بـ ـع ــد .ال ـك ـل ـمــات
ت ـع ــوزن ــي .ول ـيــس ل ــي س ـعــف أضـ ــرب به
الريح على خصرها ،وال جناح أكسر به
صلف جبل األربعني.
2018-9-27
■■■
الصيف صاحب قطعان كبيرة.
وفــي الليل تجوب نجومه السماء مثل
كالب ضالة.
لكن ما همني الليل؟ أنا بانتظار النهار
كــي ي ـمــزق صـقــر أرب ــد بـجـنــاحــه ســاتــان
السماء األزرق ،وكي تشعل شمس أريحا
بوالعتها الوثائق والحقائق كلها.
ش ـجــر ال ـب ــا ّب ــاي أع ـلــى م ــن الـنـخـيــل كـلــه.
الباباي سنة ،والنخيل فرض .واليمامة
ت ـن ـقــر بـيـنـهـمــا ع ــن ال ـش ـمــس وتـبـكـيـهــا

ّ
فــي الــوقــت عينه .وهـنــاك مــن يـصــف في
الصناديق كيزان الــذرة .هناك من يضع
الـحـقـيـقــة ع ـلــى وض ــم وي ـك ـســر بالبلطة
عظامها.
أيها العابر قرب بيتي سأعطيك فرسي.
فليس بــي حــاجــة إلــى الخيل وأعــرافـهــا.
الخيل أمر عابر ،وهي تسرج للعابرين.
أم ـ ــا أن ـ ــا ف ـم ـق ـيــم ه ـن ــا ت ـح ــت ق ـ ــدم جـبــل
األرب ـعــن .مــا إن يحط غ ــراب على نخلة
ح ـتــى ي ـس ـ ّ
ـود ج ـنــاحــي .وم ــا إن يـضــرب
ّ
السواد جناحي حتى تــدب الصفرة في
العراجني.
حلت الظهيرة .الكائنات انتعلت ظاللها.
الـ ـشـ ـم ــس أح ـ ــرق ـ ــت دف ـ ــات ـ ــره ـ ــا .وأدخ ـ ـ ــل
الصيف أنعامه في حظائرها.
أما أنا فلست سوى يمامة تقضم قرص
الشمس وتبكيه في آن.
2018-9-3
■■■
أمـ ـ ـش ـ ــي فـ ـ ــي ب ـ ـس ـ ـتـ ــان آب بـ ـ ــن ال ـ ـشـ ــوك
وال ـط ـ ّـي ــون .أدنـ ــي بـمـحـجـنــي غـصــن تني
وألـقــط ثـمــرة .أدنــي غصن خــروب كذلك.
األغصان كلها تتدانى .كلها تتفانى في
خــدمـتــي .س ــوف آتـيــك بــزهــرة مــن زهــور
آخر الصيف ،مع أن الزهور حيرة كبيرة.
فــالـحـجــارة زه ــور ،وف ـقــاعــات الـصــابــون
زهور.

أيها العابر قرب بيتي
سأعطيك فرسي .فليس
بي حاجة إلى الخيل
وأعرافها .الخيل أمر عابر،
وهي تسرج للعابرين

أنا ال أعرفك ،لكنني أعــرف الزهور التي
تليق ب ــك .س ــوف أعـقــد لــك واح ــدة خلف
أذنــك ،وواحــدة على كتفك .ســوف أفرش
البتالت في مخدعك.
الـحــب زه ــرة ،وال ـكــره زه ــرة أخ ــرى .وأنــا
ألعب بهما كأنهما زهرتا نــرد .كأنهما
حجر ّ
بد يعصر بثقله ّ
حب الزيتون.
ً
أنا مشوش قليال .ال أعرف يقينًا ما الذي
أقوله ،وما الذي أسعى إليه.
أعــرف فقط أنني نصبت خيمة صغيرة
في املنحدر ،وأنني نصبت حجارة كي
أدل العابرين على طريقهم.
أدنـ ــي ب ـيــدي غ ـص ـنــا ،وأدن ـ ــي بمحجني
شوكة.
ما أعظم نصيبي في هذه الفانية!
ما أعظم فتنة هذه الغانية!
2018-8-26
■■■
فــي أول الـلـيــل لـيــس هـنــاك س ــوى نجمة
واحـ ـ ـ ـ ــدة :ن ـج ـم ــة ال ـ ــزه ـ ــرة .أرف ـ ـ ــع رأسـ ــي
وأم ـشــي تـحـتـهــا ،وه ــي تـسـكــب حليبها
على جبيني.
وفــي منتصف الليل ليس هـنــاك سوى
مريم املجدلية في تختها الفارغ الكبير.
وقد أبكاني هذا.
ّ
ال أحب أن أبكي .لكن الحقيقة أنني بكاء،
وأن دم ــوع ــي ت ـصــب ف ــي ب ـح ـيــرة الـلـيــل
السمراء.
ال ب ــأس ي ــا أح ـب ـتــي ،ال بـ ــأس .احـتـمـلــوا
ً
بكائي قليال .احتملوني وأنا أعرج على
ساقي في ليلة املعراج.
وحني أموت ارفعوني إلى درب ّ
التبانة.
ضعوني هناك في نعش «بنات نعش».
أريــد أن أكــون نديمًا للفرقدين .أريــد أن
أكون قدحة صغيرة بني نجمتني.
واجعلوا صندوق أوراقــي معي .أريد أن
أعمل هناك على مقطوعاتي .مقطوعة
لـ ـلـ ـنـ ـه ــار ،ومـ ـقـ ـط ــوع ــة لـ ـلـ ـي ــل .م ـق ـطــوعــة
لـلـسـيــف وم ـق ـطــوعــة لـلـضـيــف .فــالـشـعــر
رحلة ال تنتهي.
فــي آخــر الليل ليس هـنــاك ســوى نجمة
كـبـيــرة واحـ ــدة .لـيــس ه ـنــاك س ــوى شفة

صامتة.

2018-8-26

■■■
ّ
لـيــس لـطــائــر ال ـصـ ّـرد اب ــن كــي أكــنـيــه بــه،
وأناديه :مرحبًا يا أبا دجانة .لذا دعوني
أكسر له جناحه.
بل دعوني أصيد النهار ذاته كما لو أنه
طائر ّ
صرد.
أعــرف كيف أشتتكم وأشتت نفسي ،أنا
من أكلت رغيف النهايات في البدايات.
أنا من قست عمري بالكنايات.
فإلى أين تريدون أن أمضي بكم؟
ليس هناك هاوية أعمق من العني ذاتها.
ل ــذا سأجعلكم تـحــدقــون فــي عـيـنــي .في
السبخة املالحة التي تنبت قصب اليأس
امللعون.
2018-8-24
■■■
كان األحبة مجتمعني في البيت حولي.
لكن أذان الفجر شتتهم.
فـتـحــت الـحـنـفـيــة وت ــوض ــأت .ثــم صليت
ساجدًا فوق الظباء على السجادة.
عـ ـب ـ ْ
ـرت طـ ـي ــور ال ـف ـج ــر ف ــي ال ـع ـت ـم ــة .فــي
م ـنــاق ـيــرهــا أعـ ـ ــواد ق ـص ـي ــرة .ال ـن ــور أب ـدًا
عيدان قصيرة .النور أبدًا عيدان كسيرة.
الـ ــروح ال تـقـنــع بـمــا يــوضــع ف ــي الطبق
أمــام ـهــا .ال ـ ــروح كـلـبــة م ــرض ــع ،جــراؤهــا
تبكي جائعة في الوكر.
في ما مضى كان الزمان كريمًا معيّ .
مر
ّ
علي ومسح بالخضرة شفتي .مــع ذلك
ّ
فـقــد ظــل ال ـعــدم ي ـحــوم مـثــل كـلــب شريد
حول داري.
العدم فصل طويل ال نهاية له.
مضى األحبة في الفجر عني.
ّ
ّ
نــاديـتـهــم :خلكم هنا يــا مــن م ــزق العدم
ّ
رئاتكم .اقعدوا كي أغني لكم وأسليكم:
النور عيدان قصيرة ،الفرح أيام قليلة.
اطفأت النجوم خيامها ،طــارت املناديل
ف ــي عـتـمــة ال ـف ـجــر ،وال ـن ـهــار كـلــب شــريــد
ّ
يحوم من بعيد حول الدار.
2016-2-8
* شاعر فلسطيني

