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ترجمة

ترجمة سلوى ياسين
حكاية السجق المسروق
أنـ ـش ــأ الـ ــرجـ ــل اإليـ ـط ــال ــي ال ـ ــذي اش ـت ــرى
الب ـن ــي ب ـي ـتــا ف ــي ب ــروكـ ـل ــن ،س ـق ـي ـفــة فــي
الباحة الخلفية للمنزل من أجل معالجة
وت ـج ـه ـي ــز ال ـس ـج ــق املـ ــدخـ ــن .ف ــي إح ــدى
ال ـل ـيــالــي ،وف ــي خ ـضــم مــوجــة م ــن أعـمــال
التخريب والسرقات ،تم اقتحام السقيفة
ُ
وسرق السجق .في اليوم املوالي ،تحدث
ابني مع صاحب البيت عما حدث مبديًا
تعاطفه تـجــاه تـضــرره مــن الـســرقــة التي
نتج عنها اختفاء النقانق .لكن صاحب
ال ـب ـيــت الـ ــذي أظ ـهــر الـكـثـيــر م ــن اإلذعـ ــان
والرصانة تجاه الحادثة ،صحح البني
َ
ً
ق ــائ ــا« :ل ــم تـكــن ن ـقــانــق ،كــانــت سـجـقــا».
بعدها ،تم التطرق للواقعة على صفحات
أشهر املجالت املحلية باعتبارها واحدة
من حوادث املدينة املسلية .تحدث املقال
عن سرقة مؤونة من أحد البيوت ،وأطلق
عليها اســم «نـقــانــق» .عــرض ابني املقال
على مــالــك البيت ال ــذي لــم يكن قــد اطلع
عـلـيــه ب ـعــد .ب ــدا ال ــرج ــل مـهـتـمــا وسـعـيـدًا
ألن املجلة رأت في الواقعة خبرًا مناسبًا
ّ
للنشر على صفحاتها ،وعقب مصححًا:
«لم تكن نقانق ،كانت سجقًا ،سجقًا».

حكاية رويت لي من طرف صديقة
ح ـك ــت ل ــي صــدي ـق ـتــي ق ـص ــة ح ــزي ـن ــة عــن

جارها الذي بدأ عالقة مع شخص غريب
يعيش على بعد مئات األميال ،في والية
كاروالينا الشمالية على وجه التحديد.
ت ــم ال ـت ـع ــارف ب ــن ال ــرج ـل ــن ع ـبــر خــدمــة
املواعدة على اإلنترنت .في البداية ،تبادال
الرسائل ثم الصور ،وسرعان ما أصبحا
ُيجريان محادثات كتابية طويلة .بعدها
تحدثا عبر الهاتف .فاكتشفا أن لديهما
الـكـثـيــر مــن االهـتـمــامــات املـشـتــركــة .كانا
م ـتــواف ـقــن عــاطـفـيــا وف ـكــريــا ومــرتــاحــن
ســويــا ،حـتــى إنـهـمــا ان ـجــذبــا لبعضهما
ال ـب ـعــض ج ـســديــا ب ــال ـق ــدر ال ـ ــذي تتيحه
صورهما املتبادلة عبر اإلنترنت .فحتى
اهتماماتهما املهنية كانت متقاربة ،ألن
جــار صديقتي يعمل محاسبًا وصديقه
الجديد كــان أسـتــاذًا مساعدًا لالقتصاد
في كلية صغيرة .بعد مرور أشهر قليلة،
كان واضحًا أنهما في حالة حب حقيقية.
وأص ـبــح ج ــار صــديـقـتــي مقتنعًا بـ ـ «أنــه
حب العمر» على حد تعبيره ،لدرجة أنه
م ــع ح ـلــول الـعـطـلــة ،رت ــب لـلـسـفــر جنوبًا
ليقابل حبيب اإلنـتــرنــت .خــال الرحلة،
ات ـصــل ج ــار صــديـقـتــي بـصــديـقــه مــرتــن
ً
أو ث ــاث مـ ــرات وت ـحــدثــا ط ــوي ــا إل ــى أن
انقطعت فجأة املكاملة بينهما .حني وصل
الــرجــل إل ــى امل ـطــار ،لــم يـجــد الحبيب في
ً
استقباله .انتظر طويال ،قــام باتصاالت
م ـت ـكــررة م ــن دون أن يـتـلـقــى أي ج ــواب،
مما دفعه ملغادرة املطار واالتجاه صوب
م ـن ــزل ال ــرج ــل .ح ــن وصـ ــل هـ ـن ــاك ،طــرق
الباب مرات عديدة من دون إجابة .جالت
حينها فــي ذهنه احتماالت كثيرة .عند

املرأتني في املقعدين املقابلني لنا اللتني
تتحدثان عنا وبشكل فاضح؛ سلوكات
ش ــائ ـن ــة .ف ــي وق ـ ــت الح ـ ــق م ــن ال ــرح ـل ــة،
نظرت إلى الرجل الغريب فوجدته واقفًا
فــي املمر يضع أصبعه داخــل أنـفــه ،أما
ُ
أن ــا فـقــد كـنــت أس ـيــل صـلـصــة الطماطم
مـ ــن الـ ـب ــرغ ــر ع ـل ــى ال ـ ـجـ ــريـ ــدة« :ع ـ ـ ــادات
سـيـئــة» .فــي الحقيقة ،لــم أك ــن ألخبركم
عن ذلــك لو كنت أنــا من تضع اصبعها
في أنفها .نظرت مرة أخــرى إلى الرجل
ال ـغــريــب فــوجــدتــه م ــا زال مـنـهـمـكــا في
الـعـبــث بــأن ـفــه .أم ــا بــالـنـسـبــة لـلـمــرأتــن،
فهما تجلسان اآلن جنبًا إلى جنب في
املـقـعــديــن املـقــابـلــن مل ـق ـعــدي .نظيفتان
ومنظمتان واحدة تقرأ مجلة واألخرى
كتابًا «كما لو كانتا بريئتني».

سوزي براون تحل بالبلدة
ِإدوارد هوبر ــ «الجهة الشرقية من الداخل» (أقالم على ورق)1922 ،

هذه املرحلة من الحكاية ،شعرت أن هناك
أجزاء مفقودة .لكن صديقتي استرسلت
لتخبرني أن حبيب جــارهــا توفي جــراء
ن ــوب ــة قـلـبـيــة وه ــو ي ـت ـحــدث إل ــى طبيبه
ال ـخ ــاص عـبــر ال ـهــاتــف .مل ــا ع ــرف جــارهــا
بالحادث عبر أحد السكان أو ربما كانت
الشرطة هي من أخبرته ،شق طريقه نحو
املشرحة املحلية حيث سمح له بمشاهدة
صديقه .حينذاك وجد نفسه وجهًا لوجه
مــع رج ــل م ـيــت ،كــانــت امل ــرة األولـ ــى التي
شاهد فيها الشخص الــذي كــان مقتنعًا

الشبان ال يفكرون بالموت

محمد علي طه**
حوار ُ
العمر

ّ
عجيزتها
َ
قــا ّلــت أم الـعـبــد وه ــي ت ـ ّحــرك ّ
ّ
املترهلة التي آملها كرسي القش« :قربت
ي ــا أب ــو ال ـع ـبــد ،ال ـع ــرب ت ـح ـ ّـرك ــوا ،وال ـلــه
إشــي يفرح القلب ،مليون متظاهر في
ال ـي ـم ــن ،وم ـل ـي ــون ب ـنــي آدم ف ــي امل ـغــرب
ي ـصــرخــوا م ــن قـحــف روس ـه ــن :بــالــروح
بالدم نفديك يا أقصى .الناس نزلت َع
الشوارع في الشام والخرطوم والقاهرة
وت ــون ــس ،املـ ـل ــوك وال ـ ــرؤس ـ ــاء واألمـ ـ ــراء
واق ـف ــن م ـع ـنــا ..ال ـصــومــال بــدهــا تبعث
طحني ،وموريتانيا بدها تبعث عجوة،
وأهل جباليا وبالطة رايحني يتبهنكوا
بــال ـك ـعــك .ال ـل ــه ي ـن ـصــركــوا ي ــا عـ ـ ــرب ..يا
رب!!»ّ .
رد أبــو العبد بـهــدوء« :قــومــي يا
ظــريـفــة فـتـشــي فــي ج ـنــاب الـبـيــت بلكي
نوكلها .حـ ّـركــي حــالــك .ال
بتالقي لقمة ّ
ّ
تـنـغــشــي وال تغشيني مـعــاكــي ،جــارنــا
أبـ ــو إل ـ ـيـ ــاس ،ال ـل ــه ي ــرح ــم ال ـ ـتـ ــراب ال ـلــي
حــوالـيــه ،كــان يـقــول لــي وأن ــا صغير :يا
بني يا فرج ،العرب مثل قنينة الكازوز،
مل ــا بتفتحها بـتـفــور ب ـســرعــة ..وبـتـهــدا
بـســرعــة عـلــى طـ ــول ..إل ــى مــا ش ــاء ال ـلــه..
قومي ..قومي ..يا ظريفة!!».

ّ
زي العسل

قصائد

خمس قصص قصيرة

ليديا ديفيس (*)

سرد

كلمات

دخـ ــل رجـ ــل وامـ ـ ـ ــرأة ف ــي ال ـ ّـس ـت ـي ـن ــات مــن
ّ
عمريهما سريرًا وثيرًا في غرفة معطرة
في فندق خمسة نجوم.
سألت املرأة ّ
الرجل :هل تذكر؟
فأجابها :يمكن!..
قالت :كنت دائمًا تقولّ :
«مرة أخرى فقط».
قــال الـ ّـرجــل :وكنت دائمًا تسألني «وملــاذا
فقط؟».
قالت املرأة :كنت تموت على ذلك.
وابتسمت ابتسامة فغمر الفرح وجهها.
قال ّ
الرجل وهو يتثاءب :دعينا يا امرأة
ْ
ّ
ننم على ذكرى زي العسل!

أنه سيصير رفيقه مدى الحياة.

م ــا ت ــم تــدويــنــه خـــال مكالمة
هاتفية مع أمي

ً
للصيف تحتاج :فستانًا جميال من قطن
قـطــن نـقـقــط قــونـطــط طـقــونـطــط طونقط
طوقنوط طقنط طقنط طقطن قنطوط

على متن القطار
ن ـح ــن م ـ ـت ـ ـحـ ــدان ،هـ ــو وأنـ ـ ـ ــا ،رغـ ـ ــم أن ـنــا
غ ــريـ ـب ــان عـ ــن ب ـع ـض ـن ــا الـ ـبـ ـع ــض ،ضــد

العطر الناعم

ّ
ّ
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 أي ــن ي ــاس ــر؟ س ــأل ال ـشــرطـ ّـي ذو الــوجــهالجهم.
 في الجامعة .أجاب ّالرجل العجوز بال
مباالة.
 أهو ابنك؟ أتــرانــي صغيرًا؟ مــا أغـلــى مــن الــولــد إالولد الولد.
ّ
 يجب أن يحضر ّإلى مركز الشرطة يومالخميس القادمَ .وق ْع هنا يا شيخ إقرارًا
ّ
ّ
بأنك تسلمت الدعوة.
وليمة؟ سأل العجوز ساخرًا.
 دعوة إلىّ
رطي ّ
الش ّ
بحدة.
 -تحقيق .قال

(*) كــاتـبــة ومـتــرجـمــة أمـيــركـيــة ،نــالــت جــائــزة
«مان بوكر الدولية» ( ،)2013أصدرت أكثر من
مجموعة قصصية ونقلت فلوبير وبروست
إلى اإلنكليزية.

إلــى ساحة بيتي وقـ ّـص عمود التلفون،
ّ
جـ ــاري ال ـقــديــم ،وقــط ـعــه قـطـعــا عـقــابــا له
ّ
ألن الـعـمــود الـقــاســي نـســي أن ــه ك ــان قبل
س ـن ــوات ش ـج ــرة خ ـض ــراء وجـ ــاء الــربـيــع
عامًا بعد عام ولم يبرعم ولم يورق.
حينما أتــى فصل الـشـتــاء ال ـقــارس ،نظر
اإلنترنت إلى قطع الخشب قرب موقدي،
املشتعلة ناره ،وقال شامتًا :هذا جزاء من
ّ
تنكر ألصله وماضيه.
رفعت قطعة خشب رأسها وقالتّ :
حبذا
ّ
ل ــو أنـ ــك تـفـكــر بـمــا ج ــرى ألب ـيــك الـفــاكــس
ّ
الذي تحول إلى خردة قبل أن ّ
يعمر.

رؤية

الميراث

سـتـحــل س ــوزي بـ ــراون بــالـبـلــدة ،ستحل
لتبيعنا سـلـعـهــا .سـ ــوزي بـ ــراون تــرحــل
ب ـع ـي ـدًا .كــانــت تــرغــب ف ــي بـيـعـنــا املــرتـبــة
امللكية ،هــل نحتاج فــراشـهــا املـلـكــي ،هل
ن ـحــن ب ـحــاجــة إل ــى الـ ـف ــراش الـعـثـمــانــي؟
هل نرغب في اقتناء لــوازم الحمام تلك؟
حان الوقت لنقول وداعًا لسوزي براون،
لقد استمتعنا بصداقتها ،وأحببنا حقًا
دروس التنس التي منحتها لنا.

(*)

أقفل باب الغرفة بسرعة فوجد في ّ
السرير
ّ
امـ ــرأة ت ـبــدو ف ــي الــثــاثـيـنــات م ــن عـمــرهــا،
م ـل ـي ــان ــة ،وعـ ـمـ ـي ــاء ح ـس ــب الـ ـطـ ـل ــب .خـلــع
ّ
مالبسه واقـتــرب منها وهــو يـقــول :علقت
ً
ّ ّ
الدكان
على باب
يافطة :سأعود حاالّ .
داعبت املرأة وجه ّ
الرجل براحتها البضة
ّ
وقالت :ال دكان وال ّبضائع .لحيتك اليوم
ّ
ناعمة يا سيدي الشيخ.
سألها وهو يلهث :أخشنة ّ
تحبينها؟
ّ
ّ
ردت وهــي تتغنج :كــان ذلــك بعد صالة
ّ
العشاء يا سيدي.
ارتـ ــدى مــابـســه عـلــى عـجــل وه ــو يـقــول:
بنت الكلبة .ترى من حيث أرى.
ّ
ح ـ ّـدق مـلـ ّـيــا باليافطة الــذهـبـ ّـيــة ال ـلــون ذات
ّ
ّ
ّ
ال ـخــط الـجـمـيــل املـعــلـقــة عـلــى بــاقــة الــزهــور
ال ـت ــي قـ ّـدم ـهــا إل ـي ــه ال ـف ـتــى ّم ــرس ــال «زه ــور
ّ
مرة بعد ّ
عدن» وقرأ ّ
مرة «الش ّبان ال يفكرون
باملوت .عيد ميالد سعيد .مع حبي .ن».
ّ
يطفئ
حاول أن
يتذكر نساء عرفهن ّقبل أن ّ
ّ
الشمعة ّ
السبعني فــي ذلــك الــنـهــار فتنقل
على مهل وبجهد من واحــدة إلــى واحــدة.
ن ـج ــاة .نـ ــوال .ن ـهــى .ن ــدى .نـعـمــه .نـسـمــة...
ّ
نسمة يا قمرّ .
الشبان ال يفكرون باملوت.
ورقص الفرح في عينيه.

كلمات

حسين ماضي ـــ «بدون عنوان» (أكريليك على قماش)2010 ،
ّ
 على ماذا؟وكانا حملني وهميني أحيانًا.
ّ
 ه ـن ــاك س ــوف ي ـع ــرف .أجـ ــاب ال ـشــرطـ ّـي ق ــال خــواجــة مــوشـيــه :ال ش ـ ّـك بــأنــك تعبوعلى وجهه الجهم ابتسامة خبيثة.
وجــائــع يــا عــزيــزي أح ـمــد .تـعــال نتناول
تـ ّ
ـأم ــل الـ ـ ّـرجـ ــل ال ـع ـج ــوز الـ ــدعـ ــوة بـعــدمــا العشاء معًا.
ّ
انصرف ذو الوجه الجهمّ ،فشعر أن دماء  -ع ـل ــى م ــائ ــدت ــك؟ سـ ــأل امل ـح ــام ــي أح ـمــد
ّ
ّ
الشباب
الحارة عادت تتدفق في عروقه ،والجوع يعوي في معدته.
ّ
ّ
وأن هامته تعلو ،وأن جسده ينمو.
ابتسم خواجة موشيه ابتسامة غامضة
وش ــاه ــد امل ـن ــاض ــل ال ـع ـج ــوز ع ـل ــى م ــرآة وقال :أنت ضيفي.
الفضاء صورته واضحة ّ
جلية في وجه ونهض واصطحب أحمد وسار خطوات
حفيده.
ث ــم جـلـســا عـلــى م ــائ ــدة ي ـت ـنــاوالن وجـبــة
س ّـم ــك فـ ــاخـ ــرة مـ ــن س ـم ــك ال ـب ـح ــر امل ـ ّـي ــت
صحتين
الشهير.
تفاوض املحاميان الكبيران على مصير
ّ
البيت منذ ّ
األعمار بيد الله
الصباح حتى األصيل.
ّ
كانا ثعلبني أحيانًا .وكانا ديكني أحيانًا .جاء عامل شاب يحمل منشارًا كهربائيًا

ك ــان ال ـ ّـرج ــل سـتـيـنـ ّـيــا وي ــرت ــدي تــريـنـنــغ
رم ـ ّ
ـادي ــا ويـنـتـعــل ح ــذاء ريــاضـ ّـيــا أبـيــض
ّ
وي ـم ـشــي مـنـتـشـيــا ع ـلــى رص ـيــف امل ـت ـنــزه
ال ـح ــدي ــث م ــا ب ــن امل ــدي ـن ــة وبـ ــن شــاطــئ
ال ـب ـح ــر ف ــي ص ـب ــاح رب ـي ـع ـ ّـي ن ــاع ــم ،بـعــد
وانتشار
قليلة من شروق الشمس
دقائق
ّ
ّ
ّ
أشعتها الناعمة تداعب حبيبات الندى
ّ
ّ
الـفــضـيــة عـلــى أزهـ ــار الـ ـ ّج ــوري الـحـمــراء
ّ
والصفراء الناعمة فشاهدها
والبيضاء
ت ـم ـش ــي ب ــات ـج ــاه ــه مـ ــن ال ـج ـه ــة األخ ـ ّــرى
للمسار وتــرتــدي تريننغ زهــريــا جــذابــا
ّ
نــاع ـمــا ،وكــل ـمــا اق ـت ــرب مـنـهــا أو اقـتــربــت
ّ
مـ ـن ــه ،ب ـ ـ ّـدا ج ـس ــده ــا شـ ــابـ ــا ،فـ ــاملـ ــرأة فــي
فــوران الثالثينات وشعرها قصير ناعم
وع ـي ـنــاهــا واس ـع ـت ــان وزغـ ـل ــوال صــدرهــا
ّ
يطلن بنعومة .وحينما عبرت بجواره
أو حـيـنـمــا ع ـبــر بـ ـج ــواره ــا ،شـ ـ ّـم رائ ـحــة
عـطــرهــا .وقــف لحظة ّواستنشق بعمق.
عطرها .هــو عطرها الــنــاعــم .تــوَ .ون .تو
سكسي .عطرها .وانحدرت دمعة ناعمة
ّ
عـلــى وجـنـتــه وتــرقــرقــت عـلــى خ ــط حفره
ّ
الزمان بنعومة!
(*) مجتزأة من األعمال القصصية الكاملة،
الصادرة مؤخرًا في ثالثة أجزاء عن «دار
راية» /حيفا.
(**) فلسطني
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(*)

إيهاب شغيدل **
مولع بالغياب
أجدر ما يكونه املرء
أن يصبح مولعًا بالغياب،
عائمًا في تذويب نفسه،
ح ـت ــى ُي ـص ـب ـ َـح ش ـب ــه ك ــائ ــن ال يـمـكــن
املساس باختفائه...
ع ـم ـل ـي ــة امل ـ ـحـ ــو تـ ـل ــك ت ـ ـحـ ــدث ب ـش ـكــل
تلقائي،
بشكل مكثف مرات عديدة،
أن ت ـغ ـيــب ع ــن ال ــوق ــت وت ــذه ــب إل ــى
شجرة الزقاق،
أن تغيب عن املرأة،
وتــرســخ فــي رأس الـشــارع مثل لوحة
إعالنات
يكتب عليها املارة أسماءهم،
أو يـ ـض ــربـ ـه ــا م ـ ــا تـ ـبـ ـق ــى م ـ ــن ه ـ ــواء
البارحة،
أن تغيب عن الغياب نفسه
فتصبح عدمًا يلوح لألفق..
يحدث ذلك بالقوة التي
يـ ـظـ ـه ــر بـ ـه ــا اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــرون ال ـت ـص ــاق ـه ــم
بالجري..
أن تذهب يوميًا إلى الزوال
كما تغيب سمكة ّ
جراء تهور املياه
ذلك أجدر ما يمكن أن يحدث.

اعتياد
االعتياد الزائر الدائم
ّ
الخفي
الضيف
ُ
الذي يدخل من األقدام
من الشبابيك واألبواب
من الهشاشة
من نظرات سائقي العربات القديمة..
ّ
الهالمي
العنصر
الذي يخفي القطط واألرانب
تحت ّ
قبعة العالم
َ
يخفي صورة املرء وهي
ُ
ُ
وتضيع في كتلة من البالهة..
تنهار
االعتياد يا حبيبتي
ُ
أرغب بك دائمًا
هو الذي يجعلني
َّ
أرجو أل تغمضي عيني الوقت،
ُّ
كل شيء سيكون مالئمًا
ّ
السعادة تمرين..
ْ
إذ يمكن للكائن أن يضحك في املرآة
ليبدو سعيدًا
َ
يمكن للرجل أن يتحول إلــى رقــم في
زجاجة
ي ــذه ـ ُـب يــوم ـيــا وي ــرت ــدي ت ـلــك الـبــذلــة
اللعينة،
ّ
ّ
ي ـض ـحـ ُـك ك ـمــا ل ــو أن ـ ــه أول م ــن تـعــلــم
َ
الضحك،
ّيضيع في بحر
النكاتَ ،
ُ
إنه املوظف الذي يقف نصف اليوم
خارج نفسه
ك ــي يـ ـم ـ َ
ـارس ال ـج ـل ــوس ف ــي الـنـصــف
اآلخر
ّخارج نفسه أيضًا.
إنه التدريب
ُ
الذي يجعل املرأة
َ َّ
ُ
يوم
تمسح التلفاز نفسه كل ٍ
في ّالعاشرة صباحًا
نفسها أيضًا
وتقشر
الفاكهة َ
عندما ّ
تود أن تأخذ نفسًا عميقًا،
ّ
ّ
حتى النهر ليس نهر البارحة
لقد مشت العيدان إلى الجنوب
ّ
وحلت مياه أخرى غير تلك
ّ
ما الذي يجعل هذه األشياء تستمر؟
ّ
ّكل ما يحدث وما ال يحدث
إنه االعتياد حجارة الجميع
فنحن في النهاية
نموت ونعيش ّ
جراء ذلك
ُ
نتقابل صباحًا
ونترك أثرًا على املقاعد،
ُ
نشرب الشاي
ُ
ونمسح األحذية،
ّ
خوارزمية العالم تلك
نتالشى وفق
التي ال تنظر للخلق أو للنوع،
الجميع هنا
يألفون الكآبة والكالم،
أنفسهم وزوجاتهم،
يألفون
ُ
ُّ
أي ُم ْس ٍخ يعيش

داخل هذا الجهاز الذي يتنفس
ُ
يجلس يوميًا على الكرسي ذاته
الذي
بينما يضيع في أنبوب طويل
ّ
من التدريب واالعتياد...؟

حجارة ترمى على سلك
عالق في هذا النشاز املستمر
مثلما تعلق خرقة في سلك،
ثم تبقى الكالب تنظر إليها
كفريسة في األعالي إلى األبد،
َّ
لـ ـك ــن ح ــرك ــة أخ ـ ـ ــرى س ـت ـع ـي ــدن ــا إل ــى
الصفر..
ستفضح املرأة
وهـ ـ ــي تـ ـغ ــط فـ ــي م ــاك ـي ـن ــة اإلص ـ ـغـ ــاء
للرجل،
ستفضح الحياة
عندما ُّ
تود أن تصبح
قابلة للعيش،
ّأية حجارة هذه التي يمكن
أن ترميها على السلك وعلى حياتك
حتى تعود الكالب إلى الحقيقة
وأنت إلى حيث كنت تستقر
في قعر املنزل..

خارج اللغة

ُ
أنظر إلى تلك الحشرات الصغيرة
وهي ترى من العالم شجرة واحدة،
فـيـمــا ي ــرى بــائــع الـخـشــب شـيـئــا آخــر
تمامًا،
في الفروق الدقيقة تلك
يستطيع املرء أن ينظر إلى حياته
على أنها عبء
ً
منشغال بترويض املياه
أو عائمًا في التعرف على اسم الغيمة
حينها تصبح األشياء الكبيرة
شفافة لدرجة ترى نقيضها
ففي الشيء نقيضه على األغلب
لذا يمكن للشجرة
أن تصبح مادة أولية للقتل
ً
بدال من أن تكون خضراء.
كما يمكن للزهرة التي في الحديقة
أن تصبح عجلة
تحمل عاشقني إلى السرير...

فيما تستمر الكلمات
بأخذ الشكل األكثر نضجًا
عندما تتكور الحقائق.
ُ
ننشد للندرة،
في الغالب نحن
نرجح كفة األعالي على حلم الطائر
في أن يصبح خارج الرؤية،
نميل للمخاطرة ألننا تجار مجاز،
نميل لصنع الدهشة من أظفار الكالم
بينما تنمو حياة كاملة خارج اللغة.

كآبة زوجين من األحذية

ّ
ْ
ّ
جل أن
يفض َل الر ّ
يموت من الضحك،
يـ ـم ــوت ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة أو ف ــي أل ـع ــاب
الفيديو ُ
عندما تعيش زوجته
َ
َّ
كل تفاصيل الكآبة
ّ
اإلناء أو السرير،
في َّ شكل ّ
لكن درس النسيان والتحليق
َ
جعل ذلك القرد يلقي
َ
األرضية
زجاج وحدتهِ على ّ
فقبل ّحياته كما لو أنها ال تعنيه،
يستطيع ُ
ُ
املرء
عبر النسيان
َ
ْ
أن يكون محاطًا بنفسه،
ّ
وعبر التحليق يمكنه
ْ
َ
الدائمة،
يمسك حالته
أن
ّ
وسط ذلك كان يرى أنها
ْ
ليست أكثر
َ
َ
م ــن ك ــآب ــة زوج ـ ـ ـ ــن م ــن األحـ ــذيـ ــة فــي
ماكينة خياطة،
ُ
ّ
يواصل َ
ثقب املنزل بالتبغ
فهو
بينما خيوط صوتها
تعبر سور الكآبة..

زهرة اصطناعية

ُ
َ
شيء سيحدث
ال
ل ــن ي ـت ـغ ـيــر ت ـع ــري ـ ُـف املـ ـ ـ ــادة وال اس ــمُ
ِ
الكوكب
ً
حــن ُي ـع ـ ُ
ـاد ت ــدوي ــري م ـثــا إل ــى زهــرة
اصطناعية
ِّ
الحائط
تضعينها في ُشق
ِ
َ
لن
تنهارُ سمعة ُالعائلةِ
املنزل
حديقة
تنفعل
وال
ِ
ُّ
ُ
كل ما يحدث هو أنني سأبدو قريبًا

بمتناولك
ُ ِ
ُ َّ
سيفضح كل شيء
ُوالوقت
َ
ْ
ـدتـكــم
ـ
ئ
ـا
ـ
م
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
ن
ـ
ح
ـ
ص
ـون
ـ
ـ
ك
أ
أن
أح ــب
ِ
الطائلةِ
َ
تحت
للضيوف أو ضعيني
قدميني
ِ
املاء
َ
َ ْ
ُ
يكون ساخنًا َ
املكروبات
لتقع
شرط أن
وب ـقــايــا ال ـف ـضــائــل وال يـتـبـقــى ســوى
البياض
ِ
َ
َ
العالم
به
تواجهني
الذي
ِّ ُ
َ
َ
نوبخ بعضنا
وحني تنزعجني تعالي
َ
في زاويةٍ تبدين فيها
َ
االنفالت
غير قادر ٍة على
ً ِ
ُ
ـود أو
ه ـكــذا أص ـنــعـ ِـك قــري ـبــة دون ق ـيـ ٍ
معوقات
ٍ
َ
لتثبيت
وعـنــدمــا تحتاجني مـسـمــارًا
ِ
الحياة
ِ ُ
ـراق
ـ
ـ
ت
ـ
ـ
خ
ا
ـي
ـ
ـ
ف
ًا
د
ـا
ـ
ـ
ـ
ج
ـي
ـ
ـ
ـ
س
رأ
ـون
سـ ـيـ ـك ـ
ِ
الجدار
ِ
َ
وعندما ال
تحتاجني شيئًا َ
ُ
سأكون ال شيء َّ
يدعي الوقوف
ُ
َ
ويمنع تسرب األشياء
ُ
ُ
وك ـمــا ت ـق ــول أمـ ــي :س ـت ـكــون يــومــا ما
مطيعًا لها
ً
َّ
متناسيًا أن للساللةِ تاريخًا طويال
َ
عنايةٍ
في ِ
ترك املرأ ُ ِة دون َّ ْ
َ
َ
وها أنا أحمل ذلك الذنب الطويل
ُ
األجداد ً بالوارثة
ذنبًا تبادله
َ
ْ
في
لطخة
نكون
أرجو أن
ثياب القبيلةِ
ِ
ُ ُ َ
نتبادل القبل على مرأى من الجميع
َ
ُ
العالم كأدا ٍة جارحةٍ .
ونحترم

استنساخ

ُ
ها ْ
استنساخ البشر
قد بدأ
ٌ
ّ
هذه لحظة فارقة
حقًا ّ
ٌ
مختبرات عمالقة
يقال إن ٌها ُ
وأجهزة طائلة الصبر
ّ ُ
تدقق في الهوامش
العاطفة َ /االنفعاالت
ُ
كيف
ال أعرف ّ
هاب إلى هناك
ِ
أقنعك َبالذ ِ
منك
نسخ
من
عدد
ٍ ِ
ألحصل على ٍ
ُ
السوق
تذهب إلى
واحدة
ِ
َ
ت ـط ـ ُ
َ
ـار واألق ــاوي ــل
ـ
ض
ـ
خ
ـ
ل
ا
ـار
ـ
ع
ـ
س
أ
ـارد
ِ

َ
املنتشرة
ّ
ألجل
تؤنبك
وأخرى ألم ِك وهي
ِ
ِ
ِ
فساتينك ً
املنفعلةِ ّ ً
ُ
وأضع نسخة مصغرة في جيبي
ُّ
َ
عـنــدمــا أود ال ــذه ــاب إل ــى ال ـســريـ ِـر أو
املقهى ...
ً
ّ
أنت ستبدين مخطوطة مهملة
أما ِ
حينها قد يحققك األحفاد
ُ
ويقولون :هذه الجدة األصل
وغيرها مزور
ُ
َ
البشر عندما قرروا تحدي
تالعب بها
اإلله
ً
يملؤك التراب
ستكونني رائعة
ِ
ٌ
ُ
ورأس ِك مائل للهذيان
ُ ِّ
تعددتْ
َ
تعنفني الجميع
ألجل مدينةٍ
ِ
أسماؤها
ً
ستكونني مخطوطة مهمة
ُ
األحفاد
لو حظي
بدراسةٍ َّ
موسعةٍ عن النساء
َ
بالشجار
اللواتي يتكاثرن
ِ
ُ
ويتأرقن ّ
جر َاء العرف
الخمر
النساء
الفاتنات لدرجةِ
ِ
ِ
ِ
املتسخات
بالجديةِ والعاطفةِ
ِ
ُ
ـرف الـجـمـيـ ُـع مل ــاذا ُ
كنت
ُحينها سـيـعـ
أ ُّ
حب ِك.

خبز أم دراجة

ُ
لست
عبد األمير جرص
َ
كي ّ
املوت
أجر َب
من أعلى دراجةٍ هوائية،
ُ
ولست
عقيل علي
َ
َ
الحياة في ٍّ
ّ
شهي
نص
كي أعجن
أنا فتى صغير
العالم الدائرية
مدن
في ُإحدى ً ِ
ُ ِ
يركب دراجة ويحمل خبزًا
وال يدري ما إذا كان هذا
عقيل
خبز ُ
أم دراجة جرص.
(*) قصائد مجتزأة من ديوان أول
بالعنوان نفسه صدر أخيرًا عن «دار
الرافدين» ،بيروت.
(**) العراق
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