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قصتـ ــان
أسماء فيصل عواد*
قصفة بيغونيا
ال أحد يختار طواعية أن يقطن في
ذل ــك الـحــي املـكـتــظ خ ــارج نــافــذتـهــا،
ومكتظ هنا تعني حقًا أنــه مكتظ؛
هناك ،حتى فلذات األكباد الصغار
ال ـ ـعـ ــائـ ــديـ ــن م ـ ــن مـ ـق ــاع ــد درس ـ ـهـ ــم،
ب ـح ـقــائ ـب ـهــم امل ـت ـخ ـم ــة ،وب ـب ـطــون ـهــم
الجائعة ،يخفقون فــي غـمــرة زحــام
امل ـب ــان ــي ،ف ــي م ـعــرفــة م ــا تـمـخـضــت
ع ـن ــه ق ــري ـح ــة أم ـه ــات ـه ــم لـ ـغ ــداء ذل ــك
ال ـيــوم ،فـحــن تـتــداخــل أبـخــرة قــدور
امل ـ ـطـ ــابـ ــخ ف ـ ــي آن مـ ـع ــا م ـت ــراق ـص ــة
بخطوات غير محترفة ،تــدوس في
طريق عشوائها خيال أحد الجياع
َ
الـ ـصـ ـغ ــار ف ـي ـص ــرخ رافـ ـض ــا تـ ـن ــاول
العدس فيما داعبت رائحة امللوخية
أن ـف ــه ،ال ي ـح ـتــاج األمـ ــر لـلـكـثـيــر من

عدنان محسن *
اإلنصات لسماع نهنهاته حتى من
وراء زجــاج ـهــا امل ـغ ـلــق ،بـعــدمــا نــال
نصيبه مرتني وبقي جائعًا ،يبكي
في زاوية مكشوفة ،دموعه تصطف
على خــده ،وليس هناك من يكترث
ملدى جودة أو رداءة تلك املوسيقى
التصويرية اليومية ،املتقافزة من
ال ـن ــواف ــذ ومـ ــن ت ـحــت األب ـ ـ ــواب ومــن
حلوق مفاتيحها ،إلى جانب نعيق
ث ــاث ــة م ــن ذك ـ ــور الـ ـغ ــرب ــان ،وجـلـبــة
عصافير الدوري األبدية.
ّ
في كل ظهيرة ،تدرك أنها ال تنتظر
أح ـ ـ ـ ـ ـدًا ،فـ ـص ــاح ــب الـ ـشـ ـخـ ـي ــر ال ـ ــذي
يشوش على صــوت مذيعة النشرة
الـ ـج ــوي ــة ،ت ـق ــاع ــد مـ ــؤخ ـ ـرًا وان ـض ــم
لعفش بيت متواضع يخلو من آثار
شغب الطفولة ،كــل مــا يرتسم على
الجدران ٌ
عري يبدو مقصودًا ،يبعث
َ
بــرســائــل ملتبسةٍ ل ــزواره ــا ،تحمل
ـاض
ع ـنــوانــا وح ـي ـدًا م ـف ــاده أن ال م ـ ٍ

اس ـتــوطــن ه ــذه ال ـب ـق ـعــة؛ وكـ ــأن هــذا
ما كانت تربيه طوال الوقت :طمس
تفاصيلها بعناية مفرطة حتى بات
من الصعب التقاط عالمة فارقة لها!
زن ـبــركــات ســريــرهــا ت ـمــددت بـبــادة
قط بلدي ما أن جلست عليه ،تلوك
ورقـ ــة خ ــس فـيـمــا ال ـش ــارع امل ـحــاذي
ي ـم ـت ـلــئ ب ـم ـج ـمــوعــات ال ـل ـع ــب ال ـتــي
سرعان ما تحولت لدوري محترفي
ك ــرة ال ـقــدم فــي الـ ـح ــواري ،صخبهم
وهــم يشتمون بعضهم ويحتفلون
بــأهــداف ـهــم أزعـ ــج ال شـيـئـهــا ف ــاذت
بـمـطـبـخـهــا ف ــي ال ـج ــان ــب اآلخـ ــر من
ش ـق ـت ـه ــا ،ت ـط ــل ع ـل ــى شـ ـ ــارع خـلـفــي
ينعم بهدوء نسبي؛ من على طرف
ـاولــة املـحــاذيــة لـلـجــدار ،التقطت
الـطـ َ
قصفة بيغونيا .نجح غمر طرفها
السفلي في املاء بإنبات شبكة جذور
ت ــراه ــا ف ــي ت ـل ــك ال ـل ـح ـظ ــة مـنــاسـبــة
للزراعةّ ،
همت بالخروج باحثة عن

تـ ــراب أح ـمــر ت ـمــأ ب ــه عـلـبــة الـسـمــن
الـ ـف ــارغ ــة ،ل ـ ـتـ ــواري عـ ـ ــورة نـبـتـتـهــا،
ولـكــن ص ــوت صــريــر ب ــاب يغلق مع
ض ـح ـكــة ل ـع ــوب اس ـتــوق ـف ـهــا ل ـقــربــه،
مــن ال ـنــافــذة املـفـتــوحــة املـقــابـلــة رأت
عناقهما الحميم ،عندما استلقيا
ل ــم ي ـع ــد ف ــي م ــرم ــى ن ـظ ــره ــا س ــوى
خ ــزان ــة ب ــا أبـ ـ ــواب ،لـلـحـظــة أحـســت
أن جلبة الكون توقفت والضحكات
املكبوتة الالمسموعة تــرج األرض
من تحتها ،راقتها تلك الرعشة التي
س ــرت فــي جـســدهــا ال ـهــرم وتــذكــرت
أن ـه ــا ل ــم ت ـب ـتــع ف ــوط ــا ص ـح ـيــة مـنــذ
فـ ـت ــرة ،ت ـم ـل ـك ـت ـهــا رغـ ـب ــة ب ـ ــأن ت ـكــون
مستلقية مكان تلك الجارة!
— ألم تكبري؟ مازحت نفسها
ـار،
انتصب الـجــار أمامها بـصــدر عـ ٍ
أتراه سمعها؟!
أغ ـل ــق ال ـس ـت ــارة ف ــال ـن ــاف ــذة ،تـنـهــدت
وعـ ـ ــادت لــواق ـع ـهــا ت ـس ــوق أقــدام ـهــا

وشيء ما يرفض الخيبة ذات اإلرث
القديم من أن تلوح على جنباتها.
عـ ـل ــى دك ـ ـ ــة األري ـ ـ ـكـ ـ ــة الـ ـق ــريـ ـب ــة مــن
الـ ـ ـب ـ ــاب ،تـ ـح ــت سـ ــاعـ ــة ت ـن ـب ــض وال
تـتـحــرك عـقــاربـهــا ،تـكــومــت بصمت،
ت ـ ـحـ ــاول ت ـخ ـل ـي ــص بـ ـق ــاي ــا ال ـخ ـســة
م ــن ب ــن أس ـنــان ـهــا ب ـطــرف لـســانـهــا،
فيسيل لعابها غــزي ـرًا ،دمـهــا يغلي
وأنـ ـف ــاسـ ـه ــا ت ـ ـخـ ــرج ح ـ ـ ـ ــارة ،ملـلـمــت
ط ــرف ثــوبـهــا م ــن ف ــوق ركـبـتـهــا في
كف يسرى تخلو من أي خاتم ،هي
بــالـضـبــط ع ـلــى ال ـح ــد ال ـفــاصــل بني
أط ـف ــال يــداع ـبــون ال ـك ــرة وب ــن كـبــار
يداعبون أجسادهم ،تشعر نفسها
غــري ـبــة ع ــن ال ـج ـب ـه ـتــن ومـنـصـهــرة
بهما في آن!
كل طرف في هذه التوليفة هو سبب
لــآخــر ونـتـيـجــة ل ــه ،يـلـتـقــي الـكـبــار
ً
فينجبون أطفاال يخرجون للشارع
لـيـلـعـبــوا ،مـفـسـحــن امل ـج ــال للكبار

ْ ُ
َ
ور ْر ـ «أزهار بيغونيا
ِلين ف ِ
صفراء» (أكريليك على
قماش)2017 ،

للقاء آخــر ،فينجبون ثانية وهكذا
دواليك؛ كيف لها أن تكون جزءًا في
هذه الحلقة مع زوج متهدل الرجولة
مذ عرفته ألول مرة على فراش وهو
في منتصف العشرينات؟
ّ
ت ـقــلــب وج ـه ـهــا ف ــي ك ــل االت ـجــاهــات
محاولة إزاحــة صورة الجار الفحل
وتفشل ،الشعر الكثيف النابت في
صــدره يشعل مرجلها أكـثــر ،عــادت
لتسترق النظر من نافذة مطبخها
مخفية وجهها بسذاجة وراء قصفة
البيغونيا إيــاهــا ،الـنــافــذة مــا زالــت
مغلقة والغيرة تنهشها كضبع!
ت ـ ـفـ ــرق جـ ـم ــع ال ـص ـب ـي ــة م ـ ــن األزق ـ ــة
عـ ـ ــائـ ـ ــديـ ـ ــن ل ـ ـب ـ ـيـ ــوت ـ ـهـ ــم مـ ـتـ ـع ــرق ــن
ومتسخني فيما تلك النافذة مغلقة
م ـثــل ق ـبــر ف ــرع ــون ــي .مـ ـ ّـر الـ ـ ــزوج من
جــانــب زوبـعــة شهوتها ولــم يلحظ
ذلك الوجه املقهور ،أي خواء أفاض
به على حياتها؟
ي ـق ـض ــي ح ــاجـ ـت ــه واقـ ـ ـف ـ ــا دون أن
يـغـلــق ب ــاب ال ـح ـم ــام ،ظ ـهــره ضئيل
وق ــوس ن ـصــره مـنـخـفــض يتناسب
مــع بـطــوالتــه الـتــي لــم تـحــدث .كانت
تشغلها الـعــاطـفــة بـعــد أن أدركـتـهــا
هـ ـ ـب ـ ــات «سـ ـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ــل» ك ـ ـمـ ــا ت ـصــر
ع ـلــى تـسـمـيـتــه امل ـمــرضــة ف ــي املــركــز
الـصـحــي ،ولـكــن أن يـجــوع جسدها
ب ـع ــد أن ح ـس ـب ـتــه ق ــد ت ـح ـنــط فــذلــك
مــا أث ــار سخطها وأجـفــل الـنــوم من
عيونها.
ي ـ ـك ـ ــاد يـ ـنـ ـقـ ـض ــي الـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل ،س ـك ـي ـن ــة
يشوبها زعـيــق طفل تسكته حلمة
أم ــه ،وخـفــافـيــش تـحـلــق مــن مسافة
قــريـبــة تـفــزع شـبــانــا يــدخـنــون تبغًا
رديئًا ،يفزعون ثم يضحكون.
قـلـقــة ،تـنـظــر ل ـل ـشــارع ال ـف ــارغ حيث
ٌ
مــواء القطط آخــذ بالتصاعد شيئًا
ّ
فـشـيـئــا ،ي ـح ـتــرب ق ــط ــان ع ـلــى أنـثــى
تفترش الرصيف محركة ذيلها ،كل
ذكر يتمترس في زاوية مستعرضًا،
ي ـبــدأ ال ـن ــزال الـ ــذي يـنـتـهــي ســريـعــا،
ف ـي ـع ـت ـلــي الـ ـف ــائ ــز م ـن ـص ــة ت ـتــوي ـجــه
غارزًا فكيه في رقبتها ،تحدق بهما
بعيون واسـعــة وتتحسس رقبتها
هـ ــي أي ـ ـضـ ــا ،وت ـن ـت ـف ــض ك ـل ـم ــا غ ــرز
نـفـســه عـمـيـقــا ف ــي جـســد مستسلم،
تأخذها الرغبة ملطبخها فتجد أن
ال ـنــافــذة املـغـلـقــة ق ــد فـتـحــت وض ــوء
خافت ينبعث منها ،تعود لتخطف
نـ ـظ ــرة ع ـل ــى الـ ـقـ ـط ــط ،الـ ـ ـف ـ ــارس فــي
م ـك ــان ــه ع ــال ـي ــا ،مـ ــرة أخ ـ ــرى ت ـه ــرول
لـلـمـطـبــخ ال ت ــرى أحـ ـ ـدًا ،بــاتــت على
ي ـق ــن أن ـ ــه يـ ـن ــام اآلن فـ ــي حـضـنـهــا
ورب ـ ـمـ ــا ي ـع ـت ـل ـي ـه ــا ،الـ ـغـ ـي ــرة تـحـكــم
قبضتها عليها ،يتضاعف نبضها،
تـ ـغ ــرز أظ ــاف ــره ــا ب ــوج ـه ـه ــا ،تــدخــل
لغرفتها وتتعرى أمــام امل ــرآة ،تهدأ
ً
قليال وهي تتحسس ثديها األيسر
ً
م ـت ـكــورًا ج ـم ـيــا ،ع ـلــى يـمـيـنــه ف ــراغ
تعلوه ندبة ،وإلى األسفل منه بطن
متجعد بعض الشيء ،تشده بكلتا
يديها فيفصح عن ندبة أخرى.
ترمق زوجها بنظرة حقد وتبصق
فينتشر الرذاذ على نصف صدرها،
تغمض عينيها وتحلم بذلك الجار
يحدثها هامسًا ،فيسترسل عسلها
م ــن ب ــن رج ـل ـي ـهــا وت ـش ـعــر بـنـعــاس
ي ـح ـم ـل ـه ــا وح ـ ـي ـ ــدة ِلـ ـتـ ـح ــت غ ـط ــاء
رت ـيــب ال حـضــن يـحـتــويـهــا كقصفة
البيغونيا في مطبخها.

وصفة
في تلك املرة اصطادتني كف خالتي
َ ُ
نظمية؛ أصابعها ال ـبــاردة وخـ ِـشــن
جـلــدهــا كــانــا ف ـحــوى تـحــذيــرهــا لي
ق ـب ـيــل أن ت ـل ـم ـس ـنــي ،ل ــم ت ـن ـت ـظــر رد
فعلي وب ــدأت بتمريج ُع ـ ّـري ظهري
الذي اقشعر كزغلول أجرد.

غـسـلــت كـفـيـهــا وبـتـثــاقــل جففتهما
بـ ـط ــرف م ـن ــدي ـل ـه ــا املـ ـعـ ـق ــود لـخـلــف
رأسـ ـه ــا ،أغ ــرق ــت سـبــابـتـهــا بصحن
الزيت ثم ما لبثت أن أدخلتها إلى
فمها مدلكة مكان أسنانها ،بلعت
ريـقـهــا وبـنـبــرة لـعــوب أش ــارت ّ
علي
بتخفيف اإلض ــاءة فــي غرفة نومي
عــدة أي ــام وهــي تضحك كاشفة عن
لثتها الصلعاء الالمعة.
أمضيت مساء ذلك النهار بتفحص
نفسي ،في الحقيقة ،لم تكن الجروح
ّ
غ ــائ ــرة ك ـمــا ك ـنــت أش ـع ــر ب ـهــا كــلـمــا
المسها قميصيَ ،تحسست سطح
مــا اعتقدته خ ـنــادق ،وم ــرارًا قارنت
بـيـنــه وب ــن ان ـع ـكــاس ص ــورت ــه على
املــرآة ،وكان ال شيء ،مجرد خدوش
بـسـيـطــة؛ ه ــل أصـ ــدق إح ـســاســي أم
أصـ ــدق وج ــه امل ـ ــرآة الـ ـب ــارد وقـلـبـهــا
األجوف؟
م ــرة أخ ــرى فــي املــوعــد البيولوجي
املـحــدد يسحبني ال ــدرج اإلسمنتي
ال ـطــويــل لـ ــذات ال ـك ــف؛ ل ـقــد ص ـعـ ُ
ـدت
لألسفل!
مع كل درجة أهبطها ،كانت روحي
ت ـن ـت ــزع ن ـف ـس ـهــا م ـن ــي ب ـع ــد فـشـلـهــا
بـتـفــادي هــذه الــزيــارة االسـتـشــاريــة،
ف ــأكـ ـت ــاف أم ـ ــي ال ــذابـ ـل ــة س ـ ــدت أف ــق
الـ ـط ــري ــق خ ـل ـف ــي ،وم ـ ــا م ــن م ـف ــر إال
الصعود لألسفل.
على الضفة الترابية يساري ،جدائل
«حصى البان» تنثر بوح زيتها في
ركن الشمس ساعة العصر؛ كنت قد
وص ـلــت لـقـعــر الـ ــدرج عـنــدمــا مــددت
يـ ـ ــدي وص ــافـ ـح ــت ج ــديـ ـل ــة ع ـطــريــة
دون أن أب ـتــرهــا ،ت ــذوق ــت أصــابـعــي
فتجعدت مالمحي مــن امل ــرارة ومن
ً
هــول الطعم ،هــل أخبركم أحــد قبال
أن ب ــوح الــزيــت مــر والـشـفــاء طريقه
مـ ـ ــر؟ أمـ ـ ــا أنـ ـ ــا ف ـق ــد أف ـه ـم ـت ـن ــي ه ــذه
ال ـح ـق ـي ـقــة خـ ـط ــوات ال ـك ــف الـخـشـنــة
ال ـ ـبـ ــاردة ع ـل ــى ظ ـه ــري ف ــي زي ــارت ــي
امل ــاضـ ـي ــة .اس ـت ـل ـق ـيــت ع ـل ــى األرض
كما لو كنت على دكة غسل املوتى؛
ه ـب ـطـ ْـت ب ـجــان ـبــي م ــرت ــدي ــة قميصًا
قطنيًا مزركشًا ثبتت أزراره بخيط
غـلـيــظ كـصــوتـهــا وه ــي تـطـلــب مني
أال أخجل منها؛ كيف أخجل واملقام
مقام ألم؟!
حـ ـ ــرثـ ـ ـ ْـت بـ ـطـ ـن ــي وك ـ ــأنـ ـ ـه ـ ــا ت ـب ـح ــث
ع ـ ــن م ـ ـف ـ ـقـ ــود ،وبـ ـسـ ـب ــابـ ـتـ ـه ــا ،ال ـت ــي
تستخدمها فــي كــل ش ــيء ،ضغطت
ع ـل ــى ُصـ ـ ّـرتـ ــي ف ـص ــرخ ــت ،نـهــرتـنــي
وعدت لدكتي أبتلع دمعة متحجرة.
الوصفات الطبيعية ،وبركة القديم،
وتوصية بزيارة الطبيبة الروسية،
خ ــاص ــة ف ـح ـص ــي ال ـش ـع ـب ــي الـ ــذي
يــرمــي لـتـعـمـيــر بـطـنــي بـطـفــل؛ إذن،
علي أن أتـبــع التعليمات بــدقــة قبل
زي ــارة تلك الطبيبة الــروسـيــة ،التي
ت ـع ـت ـقــد ع ـج ــائ ــز ح ـي ـنــا أنـ ـه ــا أف ـخــم
ط ـب ـي ـبــة عــرف ـت ـهــا ال ـب ـش ــري ــة ،فـهـكــذا
أوحــت لهن شهادتها بالطب العام
املعلقة على حائط عيادتها الرتيبة
فــي املـجـمــع ال ــذي يـقـبــع ف ــوق ســوق
الخضار والفواكه! ً
أدخــل ملخدعي منهكة من الفحص،
ومرارة حصى البان تلتصق بباطن
ك ـف ــي ك ــوش ــم أبـ ـ ـ ــدي؛ ه ـ ــذا س ــري ــري
َ
ُّ
امل ـ ـ ــزدوج ال ـ ــذي أحـ ـت ــل ي ـم ـنــاه فـيـمــا
شطره اآلخر مهجور ،هذه الشماعة،
هـ ـن ــاك ال ـ ـنـ ــافـ ــذة ت ـك ـس ــوه ــا سـ ـت ــارة
متواضعة ولكنها نظيفة ،الخزانة
وق ـ ــورة ،أف ـتــح بــابـهــا ب ــروي ــةٍ ألعـلــق
مالبسي ،أمد يدي ألتأكد من الركن
الخاص بقمصانه فيرد علي صدى
ال ـف ــراغ ،يـقــرصـنــي األل ــم فــي صرتي
وي ـقــرع فــي رأس ــي صــوتــي املختنق
يـســألـنــي :هــل هـنــاك حــاجــة لوصفة
خــالـتــي نظمية ،بـعــد س ـنــوات ثــاث
جاورني بها في الحجرة األخرى؟
* عمان /األردن

هجاء الذات:
كل هذا العدد من املوتى
وما زلت قادرًا على تناول
ثالث وجبات في اليوم
بدم بارد
وبأعصاب تتطاير منها النيران.
¶¶¶
لي أصدقاء
ماتوا في ساحة الحرب
لي أصدقاء
ماتوا في غرف التعذيب
ولي أصدقاء ماتوا
وال أحد يعرف كيف.
¶¶¶
دومًا
يأتي القطار في موعده
ّ
حتى االنتظار
لم يعد ممكنًا في هذه البالد.
¶¶¶
أن القافلة
رغم ّ
قد توقفت عن املسير
منذ فترة طويلة
لكن الكالب
ما زالت تنبح بحماس منقطع النظير
حتى في أوقات فراغها.
¶¶¶
هكذا كانت املعادالت منذ األزل:
 . 1من ال يغضب من الرجال
ال يعرف املتعة
ومن ال تعرف املتعة من النساء
ال تعرف الخجل.
 . 2من ال خصوم له
مثل الذي ال أصدقاء ّ
لديه
األول ينام مثل خروف
والثاني مثل ذئب
ال حاجة لالثنني إلى أقراص ّ
منومة.
 .3من فرط اللدغ
كي يبقى الواحد منهم مؤمنًا
هو في ّ
أمس الحاجة
إلى أكثر من جحرين.
 . 4ال فرق بني امرأة وامرأة
وال بني رجل ورجل
وال بني رجل وامرأة
ّ
إل في القدرة على الطاعة
واالستعداد للعصيان.
 . 5نحن واحد من اثنني
ٌ
ّإما رجل
فشل في أن يكون أبًا ناجحًا
ٌ
أو رجل
ً
َ
نجح في أن يكون ابنًا فاشال.
 . 6خلقنا الله
أو صنعتنا الطبيعة
ً
كي ننجب أطفاال
ليكونوا أسيادًا علينا
وعبيدًا ملن ّ
يحبون.
 . 7الحلم الوحيد
ّ
الذي يستطيع الواحد منا تحقيقه
ً
هو أن يكون عاطال عن األمل.
¶¶¶
بنت واحدة
من أجل ٍ
أنسى جميع البنات
وأول ما أنساه
بنات أفكاري.
¶¶¶
ُ
املوت عادة شائعة
ُ
أموت من الحب
ُ
أموت من امللل
ُ
أموت من ّاالنتظار
وعندما أكف عن املوت
ّ
سأقد ًم إلى مجلس الشعراء
نسخة من استقالتي.
¶¶¶
يا أبا فرات!
«أتعلم َ
أنت أم ال تعلم»
ّ
أننا نستورد الكراث
واملعدنوس
واللهانة
والقرنبيط
ّ
وشحت الدماء في عروق أطفالنا
ّ
فقرر أصحاب الشأن
ً
دماء تكون أفواهًا
أن يستوردوا
لضحايا السنوات املقبلة
كي يجبروا بخاطرك
من جهة

ّ
الرسمة ّ
ليحيى الشيخ
(العراق ـ زيت
على ورق)

ومن جهة أخرى
ّ
ّ
ضحية
سنضمن لكل
ما يكفي من الدماء.
¶¶¶
قالت لي األيام
تبك في حياتك ّإل ّ
مرتني
ال ِ
ّ
مرة
عندما تكون
ّ
ومرة
عندما تكاد أن تكون .قال لي النهر
جميع األصدقاء من الغرقى
ينتظرون قدومك
بقلوب حافية القدمني.
قالت لي املرآة
ال ّ
تحدق كثيرًا بوجهي
َ
وجهك فيّ.
فتنسى
قال لي املاضي
انظر إلى الوراء
ّ
كل ما تريده
في الخلف.
¶¶¶
وحيد
مثل قطرة نبيذ
في كأس فارغة
ما هذه الصورة الباهتة
قل
وحيد مثلي.
¶¶¶
ّ
كل ما أخشاه
أن يأتي ٌ
يوم
لن أكتب فيه حرفًا واحدًا
يحبه ممن ّ
مخافة ّأن ال ّ
أحبهم
ويريده من ال أريد.
¶¶¶
ّ
يقولون
كلهم
ّ
«يا ليتنا كنا معكم
عظيمًا»
فنفوز فوزًا
ّ
ّ
الكل يحلم بالجنة
والكل يرفض أن يموت.
¶¶¶
ً
ُ
املوت رجال
لو كان
ملا قتلته
ّ
ُ
وكنت سأعلمه التدخني بشراهة
والشرب في أقرب بار
ُ
ّ
وحب امرأة تجيد القراءة والكتابة
عندها
حتفه
سيلقى
ّ
وفي نفسه شيء مني.
¶¶¶
لم َأر كيف فعل ّ
ربك
بأصحاب الفيل
ّ
ُ
رأيت ّ
ّ
عيني
بأم
لكني

كيف فعل بأصحابي
¶¶¶
أنا صانع املعجزات
لم أمش أبدًا على ماء
لكن
من فرط هزائمي
سقطت على األرض
مزهرية البيت من تلقاء نفسها
ّ
ومن فرط ما يتسع القلب
ُ
صرت أحفظ على ظهره
جميع ما لم أكتب
من قصائدي
وآخر معجزاتي
ُ
ذهبت هذا الصباح
مقبرة األصدقاء
إلى
ّ
ولم أتعثر في مشيتي
ّإل ّ
مرة واحدة.
¶¶¶
ترستان تزارا
صديقي العزيز!
َ
ّ
سبق َ
لك أن علمتنا
كيف نكتب قصيدة دادائية
وها أنا اآلن بدوري
ّ
ّ َ
سأعلمك كيف تحنط شاعرًا
بسهولة بالغة
ً
خذ قليال من املجاز والكثير من الصفات
ّ
َ
وكل ما يروق لك من االستعارات
وبنفس املقادير من املضاف واملضاف إليه
مثل
بريد البرق
منزل الدم
أيادي الريح
بئر القلب
سفينة النوم
باخرة الليل ..الخ الخ
اخلط الجميع حسب االتفاق
أطلق رصاصة الرحمة على املعنى
بعد أكثر من مجلد أو مجلدين
من األعمال الكاملة
ها َ
أنت أمام مومياء ناطقة
حاضرة في جميع املناسبات.
¶¶¶
ُ
سابقًا كان
البكاء نادرًا
حينئذ
دخلت كلمة دمعة
ّ
كل القواميس الشعرية
واليوم
ّ
الكل يبكي لسبب أو
بدون سبب
فخرجت الدموع من الشعر
وخرج هو اآلخر عليها.
* باريس /العراق

