أرقيص كخديعة متقنة
جامنة مصطفى
1
تنتظرين الحقيقة
وستكون جميلة ألنها بال اسم
سيكون صوتها عذبا ألنها بال صوت
ستكون ساحرة ألنها ال ت ُرى
وستكون كاملة ألنها مشكوك بها
وسيكون الشك وحيدا إمنا ُمستغنيا
سيعيد عىل مسمعك كل األسئلة
وسيحرث أرض يقينك ويغادر
وستنتظرين شتاء طويال
شتاء قد م ّر بالفعل

والبذار قد بذر بالفعل
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وستقطفني األجوبة
حتى يزورك شك جديد
لن تعريف أنه شك
ستظنيه جوابا
ستقبلينه من فمه
ستتوسلينه البقاء
وسيبقى
وقد كان ليبقى دون أن تتوسليه
وسيكون له اسم ووجه وصوت
ستعرفني أنه شك حني يحرق أرضك الخرضاء
ستطردينه
وتتوسلينه الذهاب
لن يذهب
وسيكون عذابك الذي تحبني رسا
وتشتهني رسا
والذي ترتكني له االكتشافات عىل طاولة العشاء
لريميها يف وجهك
وللشك منطق
أما وقد رصت تخربين الشك
لن تدريك نهاية
الشك ميقت النهايات
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وال يأذن بالعثور
ستخاف األجوبة القدوم
ستلقي السالم من بعيد
لن تعريف شيئا
لن تمُ سيك شيئا
ستشكني باألجوبة
وملاذا اختارتك أنت للسالم
ستشكني باألسئلة
أحية هي أم ميتة
وستنامني عىل الالجواب عميقا وراسخا
كأنه الجواب
وسيسألك ال ُحلم الصادق ماذا تنتظرين؟

إنك ال تنتظرين
إنك نامئة

وستنامني شتاء طويال
ووحيدا
شتاء قد م ّر بالفعل

والبذار قد نرث بالفعل

والقطاف قد قطف بالفعل
وست ُــلقني يف البياض
ويف البياض سيُحيى بياضك
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سيعرف نفسه بك
ويع ّرفك بنفسك كبيضاء

ويف البياض عتمة إغامضة العني

وسطوع الاليشء
ويف البياض ال أجوبة وال أسئلة
وال يقني يحيى عليه الشك
وال شك
يف البياض خفوت
وحدك وال وحدة
وأنت وحيدته
ويف البياض يحدث األمل
ويتشبث بك
لن تقب ّـليه من فمه
لن تتوسليه البقاء
هو سيبقى ومن البياض تخرجني
ويبقى أبيضك أبيضا
ويبقى أملك أمال
ولألمل سطوة
أما وأنك ال تعرفني األمل

2
أرقيص
أرقيص كأرملة ترتب نصف رسيرها
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كمن تؤ ّمن قوت ليلة
كمن ينتظرها صغارها
كمن تغامر بسمعتها
كمن تو ّدع حيضها
أرقيص كخديعة متقنة
المرأة تشبهك
ملراهق يشتهيك
لطفلة تقلّدك
أرقيص كمن تغوي قائد جيش
منترص لتنقذ حبيبها

3
تبعت الخيط األحمر إىل رشخ يف الكالم
ُ
غفرت الرشخ
وعربت ُ ُه إىل آخر الحكاية
كل حيض اختربت ُ ُه
حيث ّ
معل ٌّق كأضواء امليالد

4
األناقة أن تسري عىل خيط مشدود
الوحدة أال يحدث ما يربكك
الوحيدون بأناقة يستحقون تصفيقنا يف نهاية الخيط
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5
أفرغي هذه املهزلة
ال تــُشيحي نظ َر ِك عنها

ال تـ ُـه ّوين عليك ذُل ّــك

كل حروف النفي
قويل أن ّ
مل تحرس وحدتك القدمية
رسة املق ّعرة
أنها مألى بالكرايس الفارغة واأل ّ

وأنها م ُـحرجة

َو ّدعي خرابك وا ُهريب
وستحرس الغربان شؤمك
مل تفرت لك شمس
مل يخدر عىل وقع مشيتك جبل
مل تلتفت شجرة
مل تنخفض سامء
مل تتبعك ريح
نادي عىل النهاية مل ّعي لها حذاءها وقب ّـليه
قويل أن رموز الهزمية تحققت
وأن النار بلغت غرورك

6
إ ّن لهم قروناً صغرية ً يا أمي
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وذيوال ً تحت رساويلهم
إنهم يهم ِـسون بلغة ملعون ٍة
ويديرون الطالسم بينهم كصحن بخور
لكني نجوتُ
يب ..وبوجهك
رسا ً
واستغرق َــتني النجاة ُ ّ
وتحدثت عنك ِ يف عوامل بال معدن
ُ
أخربت ُـهم عن وجهك

وعن كرهك ِ للخواتـِم
لقد ضحكوا طويالً يا أ ّمي
ولو أنـّهم ال يعرفون الخواتم

7

ساع ٌة معلق ٌة أمام مرآة
واملرآة تظ ّن أنها ساعة

لهكذا أسباب يضحك الهواء

8
كان صنع الخسارة يستغرق سنوات
رصت أصنعها من الورق
وأرميها يف النهر
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