وصدى وحيد
بخيبة أمل إضافي ٍة
ً
طارق العريب
حيلة
ثم َس ُ
يمسك بحيلة املحب وعذره
ويسألك لو تأتني من هناك ،لو تخرجني من صفحة الكتاب األخرية
لو تغفرين له زلة اللسان وتأتأة الجسد،
ثم سيقول إنه يهتدي بيديك يف العتمة
وإنه يخاف ميد يده ويخاف يناديك ،ليك ال ِ
يراك خلفه حني يصعد سلم الكتابة ،
حني يهبط من درج الليل ،سيقول أشياء من قبيل إنه بحاجة لك
وأنه ال يعرف الصواب من الخطأ ،الظل من الضوء ،مثل الفرق بني الرجال والنساء،ال يعرف وسيربر
األمر بالفراغ الشاسع الذي يخلقه ليل الوحيدين،
الفراغ الذي ينمو أكرث فأكرث يف منفاك ،يف منفاه،
ثم أنك اليد التي يكتب بها،
أنك اللغة حني تهجر بيت صاحبها
يك ترتب صباح البنت،
ثم سيطفئ النار وينادي اسمك
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بكل ذلك الحزن
بكل ذلك الرجاء

أسنان مكسورة
بعدد َ
ذلك
سننتب ُه أنّنا حاولنا جاهدي َن االبتعا َد
الخروج من ِ
والصور ِة واإلطا ْر،
حاولنا
البيت ُ
َ
حاولنا َ
ذلك مثل ُسكّانِ امل ُ ُدنِ ال َبعيد ِة
سائق "التاكيس" إالّ للطَريقِ
حيثُ ال ينتب ُه ُ
حيثُ للنسا ِء وظيف ٌة أخرى َغيرْ هذه ِ

وللشُ عرا ِء وظيف ٌة أخرى َغيرْ ال ًغ َز ِل وال ُبكا ْء
ولل ُج ِ
يوش وظيف ٌة أخرى َغيرْ القَتل
سننتب ُه أنّنا َر َم ْينا اإلطا َر ِ
بالحجار ِة

يت َمكانها ت ُح ّد ُق باألبنا ِء ال َو َرثة.
الصور َة بَ ِق ْ
وأ َّن ُ
الصلَع ذاته
وأ َّن األبنا َء يُشبهو َن اآلباءَ ،

ْعل شيئاً
ال ُعيو ُن ذاتها ،ذاتها التي تُح ّدق دو َن أ ْن تَف َ

وامل َ َر ُض ذاتُه ،رائح ُة الفَمِ واألسنانِ امل َكسو َر ِة

وامليش دومنا خطوط واضحة

مع أ َّن األبنا َء ال يُحبّو َن اآلبا ْء
مع أ َّن األباء ال يطيقون األبناء
َم َع أنّنا حاولنا

سننتبه أ َّن ال ِغنا َء كا َن يُعي ُدنا ِع ْن َد الباب
أبناً من صنع األيام.
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صدى للثالثني
إن مل تفعل شيئاً حتى الثالثني
إن مل يكن لك بيتاً ،امرأة وثالثة أطفال
و سيارة تقف عىل الباب ،سيارة أوبل سكونا،
موديل  88عىل سبيل املثال،
إن مل يصطدم صوتك
بصوت آخر يف الفراغ،
تناديه أو تسأله عىل األقل،
عن مكان الحذاء ولون القميص
تناديه بياء النداء املحببة،
أن تعال وأطفئ الضوء
وال تثقل الخطوة حتى
ال يلمحك الهواء واألعداء
إنني يف الثالثني اآلن ،قربها ،قرب القيامة
وصدى وحيد.
بخيبة أمل إضافي ٍة
ً

يك تكون ذلك الشاعر
يك تكون شَ اعرا ً
عليك أن تستطيع اعادة قلبك اليك
كل مرة ،بعد كل حب ،بعد كل حرب
وأنت تتفقد الذي ضاع منك
وأنت تتفقد أسامء املوىت
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وأنت تتفقد أباك يف الغرفة املجاورة
املؤجل من كالمه والرضا
عليك أن تنصت وأنت تتفقد كل ذلك
حني يوحى لك باملوت
حني يوحى لك أن املوت يهبط اآلن
وال تابوت للموت و ال قرب
األمر كله يشبه أن تنادي
وال يجيبك أحد
يك تكون ذلك الشاعر
ذلك الروايئ
يلزم أن تذهب بيأسك وحدك
كل ما هو لك هو اليأس
والقصيدة تبدأ بكلمة واحدة
مهمة اآلخرين _
الشاعر والقاص والناقد
هؤالء الذين يقولون لك " شاع ٌر شاب"

أو  :نرفع القبعة لك يك متر أيها الشاعر

أخذك بعيدا ً عنها
تفقد كل ذلك وال تنس
وأنت متيش بجانب املرأة التي تحب
وأنت تنادي يديها يف الليل
مفتاح الحب الغموض
مفتاح القصيدة األمل
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من ثم ثق بنفسك أنت وحدك
وال أحد سواك ،ال أحد سواك
يقطف مثرة هذه الشجرة

حاجة
أحتاج من ميسك يدي
من يتفقدين يف غيايب ويناديني
إن نسيت أو تأخرت …
أنا انىس دامئا
وال أتذكر إال جرس االنرصاف ،
و املوت جرس يرتب مواعيده
حتى يجيء ويناديني
أحتاج من يلومني يف شؤوين الصغرية
من يغلق الباب بوجه أصدقايئ
ويفتح يل باب العتاب.
ومن يذكرين بواجبات الناس
بيوت العزاء واألعراس واألصدقاء
وبواجب األخوات البعيدات.
أحتاج من يشرتي فاكهتي الذابلة
من ميسك يدي و يقول يل :من هنا الباب
صباح الخري وال ترجع حتى املساء
أو شيئاً مثل هذا.
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أحتاج من يُذكرين بالصباح
أو يذكره يب.

أو يطرق الباب !..
كان يفكر بك يف الطريق إىل نابلس ،وتذكر
ِ
شعرك حني ح ّركته الريح املعاكسة.
نيس وصف
كيف َ

ونيس..
أراد وصف غموضك وقدرتك املصطنعة عىل عدم االنتباهَ ،

رغم ِ
أنك منتبهة لصوته وانفالت يده يف الحديث.

تذكر أن الوصف بقي خلف الصورة دون أن يكتبه أو يقوله.
تذكر وهو ينظر ملصاطب الجبال ..أن الجبال سرتكض
سرتكض حتى تصل نابلس بدمشق…
حتى تختفي أو يطرق الباب .

توقع الطالع
ُ
يأيت من ِ
يديك

وأنت نامئة أو مشغولة باألوالد
من التعب املحموم الذي يف سعي األوالد
من املنيس يف ذهاب اآلباء يف ماملك الك ّد واله ّم
ويأيت هكذا من دون موعد ودون طرقٍ عىل الباب
مثل صويف يأيت ومن حوله الرس..
حوله الطرق واملنحدرات
حوله أنبياء ماتوا ورحالة منسيون عىل شكل عالمات ونذور.
حوله باعة بضاعتهم الحظ ،وممثالت برعن بخطف الرجال..
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حوله الحراس واالستعارات املنسية مع ملوك الجان.
حوله األسامء وقد ذهب بأصحابها حتى آخر الضوء
حوله اآلباء واألبناء وقد علقوا األسامء عىل األشجار
حوله البدايات والنهايات ونبوءات من ذهبوا.
حوله الال أحد والال يشء.

يد
يد أخرى غري يدي
كانت تربت عىل كتفك
وتلوح لك من آخر الطريق
بينام كنت أعيد الندم إىل أوله
مثل من خط سطرا ً يف الهوى ومحا
ومثل من نام ومل يسمع الصوت.
مل أكن أعرف هكذا أقول
يد أخرى غري يدي
كانت تفعل كل هذا
تناديك وتفتح
لك باب البيت !...

عرشة ظالل وأكرث من أم
يا أخي عرشة جامل أتني من الحجاز
مبا حملن من الدعاء والرىض
هن لك من أبيك
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فهون األمر يك ال أضيع وتضيع.
وذكرين بسوء العقبى إن تركت الخوف وأشياء الله
عند الناس األمانة وما تأىب الجبال حمله!...
وذكرين مبن ميشون معنا وحيدين
دون دور ألب أو أم
منسيون يف الزوايا
هؤالء الذين أتوا مع الصبح
ال هم عرفوا الصبح وال صبح يعرفهم
منسيون مثلنا وأكرث يف التعب.
وذكرين إن نسيت قسم الرزق يف العدل
عىل عرشة ظالل وأكرث من أم.
ذكرين وال تز ّور النوايا
نحن اثنان ال ثالث لنا وال أبناء
يخفضون جناح الذل والرحمة
أو نسندهم بالدعاء ! ...

وصف الخسارة
مت يف الحرب
قل لها إنني ُّ
قل لها إين ميت ووحيد
وإين أجالس املوىت يف العتمة
أراجع درس الخسارة
وأعيد كتابة الندم مثل جندي.
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قل لها أي يشء ،أي يشء
غري أنني حي وبرصاصة بالظهر.

قل لها أن تحب سواي،
إين حزين وطفلتي ميتة لو متيش معي أو تذهب
وإن غنايئ يطري مثل طري جفل من غريزة القناص
وإنها إن رجعت ستصحو عىل ليل مذعور
قل لها كل ذلك ،وحني تبيك،
اتركها ِ
وامض دون أن تتلفت . ...

محمود درويش

مل نَلتق أنا وأنت َعىل طَللٍ لِنبكيِ َمعاً ،مل نَلتقِ
ألنجو ِمن َحتف الُم َنا ِدي عىل األَسماَ ء
ما ِاس ُمك وما اس ِمي

ال أسئلة لألسامء
وقد مات أَص َحابها
كُل ما أَحببناه فيِ الطَرِيق إىل ال َن ِشيد يَسقُط
حتى نَح ُن شعراء ال ِقيامة
منر رسيعاً ِمن أَمام ال َنشيد ونَسقُط
نَحن شُ هود الزور َعىل َموتِ َنا

وما ل َنا فيِ الطَريق َجنازة أو أَرضِحة.
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كومبارس
الحب
أحب دوري يف ِّ
ُّ
حب
قبل وبع َد ِّ
أنا املسك ُني واليتي ُم َ
كل ٍّ
أحب الخائفات مني،
ُّ

الخائفاتُ َح ِذراتُ ال مفاتيح لهن وال باب
الحب،
أحب املرتبكات أول ِّ
الحب أمهات خائفات من دور األمومة
املرتبكات أول ِّ

أحب الوحيدات،
ُّ
الوحيدات يشبهن الشيفون ومخاتلة الستان
إذ يلمعن برسير الوحيد عند الليل !...
وأحب دور الفتى امل ُتيم وامل ُتلبس
ُّ
بأشيائه ،العمى وامليش دون خطوط
واضحة.
كل مرة
وأحب دوري أنا املسكني يف ِّ
الحب
ُّ
أحب َّ
ُّ
وكل كرة.
ِّ

ابن ُة األربعني
كام البناتُ اللوايت وصل َن األربعني
ال ح َّظ له ّن ،ال أسام َء له َّن،

ال صوتَ له َّن

منسياتٌ يف عزل ِة البيوت
يف الغرف ِة املجاور ِة لغرف ِة زوج ِة الشقيقِ يف بيته
ويف الشار ِع الطويلِ حني متيش وحيدة
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ِ
حاجات أوال ِد األ ِخ يو َم العيد!...
لجلب
ِ
تطوي نابلس نها َرها
كام البناتُ اللوايت ال ينتظرن شيئاً من األ ِخ أو ابن األخ
الجميل والو َّد؛
َ
ال ينتظرن إال الح َّظ
ِ
الو َّد الذي ُ
البيوت كلِّها
مفاتيح
ميلك
َ

والو َّد الفاكه َة املنسي َة عند وصلِ البنات

نابلس حجابها
وكام الصغرياتُ حني يكْرب َن ترتدي ُ
فتح ُّب َك وتحبها من ِ
خلف حجاب
كأنك اب ُن ع ِّمها الذي جاء من سفر

الغريب !...
أو
ُ
وكام بناتُ الشهداء،
ترثُ
نابلس َسطو َة االسم وسطو َة القصة،
ُ

ِ
الصيف والليل
القص ُة التي ت ُح ّر ُف فيخلو مايض صاحبِها من أخطا ِء

كأ ْن يُ َ
قال يف املنتِ ،مات ُمبتسامً

واالسم الذي يص ُري شارعاً ومدرسة
كأن صاحبه مات دون بنني يرثون أغراضَ ه القدمية
معولَه أو ثيابَه.
األشياء التي لها رائحة بالرضورة
ِ
كالطريقِ باتجاه ِ
حاجات البنات
جلب
البيت بعد ِ
السامء !...
من ّ
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