الرخام األبيض املعجون بالخريف
احمد الشهاوي
أُ َقاتِ ُل ج ْيشً ا م َن ال َّنمل

قالت لل ِتي ولَ َدت ْ ِني :
منذ ْ

َسيِّبي سرَُّ تَ ُه
وأنَا الت ْحيا يل ا ْمرأ ٌة والش ْم ٌس
دقائق
والي ْبقى يل قم ٌر يف مدا ٍر ولو لبضعِ َ

والتنا ُم يل لغ ٌة يف رسيري

تحت رِجل
وال أمشيِ يف طَرِيقٍ فألقَى كُنوزًا َ

أقاتل جيشً ا من ال َّن ْمل
أص ُحو إال عىل ُحلُمٍ ُم ْزع ٍج بأنيِّ ُ
وال ْ
الذئاب التي قتلتْ ِني مل ت ُك ْن أكذُوب ًة يف رِواية
وأ َّن
َ

اليس ُقطُو َن ُمصادف ًة يف آبا ٍر من ال َّرملِ أو م َن الوهْمِ
وأ َّن النبي َني ْ
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ا ْخرتْ ما تشاء--

ُدرس يف امل ْدرسة
 وأ َّن امليا َه ُملون ٌة غري ماقال امل ُموس م َن ِ
البيت
 -من أنَّها ُس ُح ٌب رسقتها الشُّ ُ

 وأ َّن الذي تنتظ ُر لن يجِي َء إال عىل ِيد ُه ٍدهد يتيمِ األبويْنِ َ
مثلك

َ
ستفشل يف ال ُعثو ِر علي ِه ط َ
حياتك
ُوال
ُ
-

ِ
ُ
حسابات ج ْدو ِل الضرَّ ِب
ماتزال ت ُعانيِ من
 وأنَّك لآل َنِ
وإعراب ال ُجملِ التي ال ت ُشب ُه اس َم َك يف اليُتمِ
َبت ُرو َح َك من غيم ٍة مل تك ْن شاردة
 منذ التي خط ْالنسا ِء لعلَّك ت َلقَى من ال تُس ِّي ُب سرُ َّ َتك عامد ًة أو بأم ٍر من األُ ِم التي
 َوأنت ت ُج ِّر ُب حظ ََّك بني َ
ِ
غادرت الدنيا ذات ح ْملٍ مامثل .
جئت إىل الدنيا
منذ ما َ
وأنت ت ُالعبُها
َ

رس ك َُّل ال ِّر ِ
هانات م َّر ًة واثنتينْ ِ
ثم تخ ُ
كأن ََّك م ْربو ٌط يف سرُ َّ ٍة من ِر َما ٍل

اب ال َغ َرا ْم.
ال ْمرأ ٍة مل تجِى ْء يف كتَ ِ

القاهرة
 4من أغسطس 2013
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خَان ِني ظِّ يِّل
َلت ع ْن ُه
َه ْل ت َناز ُ
أ ْم غَاد َرنيِ ؟
هل َصا َر ع َدا ٌء بيْننا ؟
ْ
هل رأَى غيرْ ي يف طَريقٍ َما ؟
ْ
انت ِعشرْ ت ُنا عل ْيه ؟
أ َه ْ
ال يف الشَّ ْم ِس يأيت وال يف الظَال ْم
م َّرتْ ُسنو ٌن ال أرا ُه
مل أُص ِّد ْق أن ُه خا َن الشَّ وار َع والبيوتْ
يألف َصوت َ َنا
بل خا َن ِج ًّنا كان ُ
مل يُ َف ِّك ْر م َّر ًة يف االنْصرِ َ ْاف
ومل يطل ُْب زياد َة أ ْج ِر ِه
لس ُت أدري
قَلِ ٌق ألنيَ ْ

يأكل أو ي َنا ْم
كيف ُ
َ
نقص ال َّد َواء ؟
ماذا إذا َ
هل سيسرْ ُق أجزخَان َة جا ِرنَا
توس َخ من ثياب ؟
كيف يغ ِْس ُل ما َّ

هل عاشرَ َ امرأ ًة من ُدونِ ِعلْ ِمي

أ ْم َ
موسا
قديسا ملن
ْ
خاطت شُ ً
مازال ً
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ليس يف ال ُّدنيا ِسوا َها
َ

كيف يقْرأُ
هو ي ْعر ُِف َ
هذي القصيد ُة لَ ْه
اإلسفنج في ْه
ل ْو َم َّصها
ُ
فال ُعنوا ُن ِع ْن َد ْه
وح
كُليِّ طً ُم ٌ
الظل ال َخ ُؤون
أيُّها ُّ

أ ْن تق َع ِ
القصيد ُة فيِ يديْ ْك .

القاهرة
 10من سبتمرب  2013ميالدية
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ال ت َْصطَدْ َس َمكًا َجائِ ًعا
ال اإلل ُه ي ْن ُجو
أنت
وال َ
وال امل َا ُء قاد ٌر أ ْن ي ُعو َد إىل الب ْي ِت
وال الفكْر ُة وجدَتْ مكَانًا إىل العقْل
وال ِ
الدر ُع ت ْح ِمي من الق ْنص
ف ُخ ْذ ش ْم َس ال َّنها ِر ِستَا ًرا
وا ْج َع ْل من اللَّيل س ًّدا
كالم قال ُه امل ُرش ُد
وال ت ِث ْق يف ٍ
وال ت ِث ْق يف األساطري
وال يف ال ُعروقِ التي يف ال ُكفُوف
الص ْخ َر نح َو الجِبال
رج َّ
وال مب ْن د ْح َ
وال مب ْن قطَّ َع اإلصب َع من كَ ِّف ِه
وال يف ال ُح ِ
روف التي أتلفتْ َها ي َد ْاك
السفَاي ْن .
وال يف شَ ِاطى ٍء بل َع َّ
ال ت َن ْم يف سرَ ي ٍر م َّرتينْ ْ
ُنت ز ْو ًجا لها
وا ْحذ ْر من ا ْمرأ ٍة ك َ
وال ت ْنحنِ يف َصال ِة ال ِعشَ ا ْء
ولك ْن َص ِّل َصال ًة أخري ْة
و ُخ ْذ َسات ًرا من َر َص ٍ
اص سيْأت
قد اليُف ِّر ُق بني الجماَ ِد وب َني الجَماَ ْل
رأس ْك
والمتْن ِح ال ُعشْ َب َ
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حص ُة امل ْوتْ َج َر َس البَاب
واضرْ ِب إذا جاءتْ َّ
واس ْأل طُيو َر ال َّن َها ِر عن ْاس ِمها
ْ
وال ت َْصط ْد َسمكًا جائ ًعا
مل ر ْمال م َن امل َا ْء
حتَّى ولو ُعدْتَ ت ْح ُ
وجاءتْ َ
تس َعى .
إليك املدائ ُن ْ
دق َِّت الثَّاني ْة
الب تع َّرتْ و َع َّرتْ
وال ِك ُ
وصاريك َعا ٍر من َراي ٍة يف ال َي ِم ْني
َ
الب علىَ كتف ْيها نُجو ٌم ت ُفتِّ ُش ع ْن َك
ّ
وكل ال ِك ِ
وتاهت ُخطُو ُط التَّ ِ
امس َم َع ال َو ْهم
ْ
ومل يَ ُع ْد م َن اللَّيل غيرْ ْاس ِم ِه
ِيق
وال يف القُرى غيرْ ب ْح ٍر غر ْ
وال يف امل َن ِام ِسوى قاتِلٍ ُم ْحترَ ِْف
وا ْمأل الجيْ َب بالفاكِ َه ْة
وإ ْن َج َ
اءك امل ْوتُ
تذكَّ ْر أ َّن ال َجواف َة ب ْن ِتي
وأن ََّك ِعشْ َت م َع ا ْمرأتينْ ِ
ِربيل ب ْيتَ ْك .
ومل يَ ُز ْر ج ُ
دق َِّت الثَّاني ْة
وال َف َنا ُء يمَ ُ ُّر جِوا َر ْك
اب ت ْغفُو آيتان
وعن َد ال َب ِ
رس
وال م ْن ٍ
أب يكْت ُم ال َّ
وي ذئْ ٌب يف البرَ اري
والم ْع َنى أل ْن ي ْع َ
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ماد ْم َت ل ْن تأك َُل قلبَ ُه .
اذ َه ْب إىل ال ُّنو ِر األخريِ وشَ ا ِه ْد إصبَ َع ْك
وال ت َد ِع العال َم َة تق ِْص ُم الظًّ ْه َر
فنح ُن ق ْو ٌم إذا قُل َنا أشرَ ْ نَا
وإذا ِمتْنا ر َم ْزنَا
اي علَي ْه .
وإذا غ َّني طَائ ٌر م َّنا ىَ
بك ال َّن ُ
دق َّْت الثَّاني ْة
وال ُز ْه َد فيِ ال َّد ْم
َاي يُ ْص ِغي إل ْي ْك
وال ن َ
ُوب أ ْعلَ َم بال َّنوايا
وليْ َس
القارب امل َثق ُ
ُ
الباب
وال قبرْ ُ َّ
السماَ ِء بقَاد ٍر أن يف َ
ْتح َ
وليس ِس َ
واك عىل املسرْ َ ِح اآل َن
َ
ف ُخ ْذ ك َُّل الشُّ خ ِ
ُوص إىل الظ ِِّّل
الصدى
الص ْو ِت َّ
َو َولِّ ْد من َّ
بوي لُ َغ ًة ثاني ْة
ومن ْاس ِم َك ال َّن ِّ
وا ْع ْ
ُرب امل َرايا
تزل ق َ
ُلت ق ْبالً :
وص ِّح ْح ما ق َ
َ
م ْن
امن ِح ال َّن ْص َل ُحري َة القتْل
إىل
امن ِح ال َّن ْص َل ُحريَّة ال َق ْو ْل .
القاهرة
 13من سبتمرب  2013ميالدية
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ِ
األرض
يكْر ُه الش ْيطانُ ال َّنو َم عىل
مئ ُة مرتٍ تكْفي
لدفنِ ِست ٍة من َم ْو ىَت ال َعائل ْة .
فالذين ينتظ ُر ُهم املدف ُن
ليسوا من طُوا ِل القام ِة
ُ

وال يُ َعانو َن م ْن ِس ْمن ٍة ُمف ِ
ْرطة .
وستتق َّدم املقاب ُر حديق ًة

سنرتكُها للشَّ ْيطانِ ،
ليز َر َع نباتاتِ ِه

إ ْذ مل ي ُرت ْك قبرْ ًا يف الق ْري ِة

شارك مالئك َة ِ
ُدو َن أن يُ َ
اب ع َملَها .
الح َس ِ
لك َّن نباتاتِ ِه بري ٌة
يوم أو بعد ِمئ ٍة
والذين سي ُموت ُو َن بعد ٍ
يُ ِح ُّبو َن ال ُز ُهو َر

ويظل ِ
ٍ
الظل
صفقات مع ِّ
عاطالً  ،يعق ُد
لك َّن ُهم يخْشَ ْو َن أ ْن ال يج َد الشيطا ُن ع َمالً ُّ ،

وبعض أهلِ الب ْي ِت يُؤم ُنو َن أ َّن له كرا َم ٍ
ات مل َّا ت ُوز ُن أعماَ ُل امل ْو ىَت .
ُ
ِ
بالخريف
األبيض امل ْع ُجو َن
سن ْختَا ُر الرخَا َم
َ
ِ
ُ
اآليات
وسنحذف الشَّ يطا َن من
( ُ
أعرف أ َّن الل َه سيعفُو
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فهو األ ْع ُ
رف بأفاعيلِ امل َحذُوف )
لئالَّ يض َع َك يف رأْ ِس ِه
وينس َاك عن َد ِ
الح َساب
َ

إذ يكر ُه الشُّ عرا َء
نافسو ُه يف الخلْق
ألنَّهم ُ
وفاقو ُه يف الخيال
َهي من ُذ الوالد ِة
يكفي أن ُه شف ٌّ
وال ي ْع ُ
رف نَ ْع َم َة ال ِكتْاب .

ال ب َّد من أريك ٍة أو سرَ ي ٍر
إ ْذ يكْر ُه الش ْيطا ُن ال َّنو َم عىل ِ
األرض
وعىل البُستا ِّين أن يختا َر ُز ُهو ًرا

الف الذكْر
يرضىَ عنها َس ُ
إ ْذ ما نحبُّ ُه يكر ُه ُه

وقد ُميوتُ من رائح ٍة
فال نج ُد شفي ًعا
ونح ُن يف ك َّف ِة امليزان .
س ِّد ْد ديْ َن َك

بس ِط نُفو ِذك يف القبرْ ِ
ُ
سنفشل يف ْ

األرض بنخلٍ أعىل من قام ِت ِه
ولن ترضىَ
ُ
ولن يرضىَ املا ُء ببشْ ن ٍني يُ ْز ِه ُر يف عينْ ِ الشَّ يطان .
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الفص ُل
سيسو ُد ْ
ُ
يتخانق جبالنِ
ولن
َ
مل كُتبَك َ
فوق القب
ولن ن ْج ُر َؤ أن ن ْح َ
إ ْذ يغتا ُظ من الشِّ ْعر

كتب ِ
الوالد أ َّن الشيطا َن
كنت قرأتُ قدميًا يف ِ
( ُ
أفشل خلقِ الله
هو ُ
معرف ًة بالوزْنِ وباملوسيقى ،
لك َّن ال َّنا َر غوايتُ ُه األُوىل،
جيب ال َّدهر )
وكذا ما يسق ُط من أموا ٍل يف ِ
شق م َجا ٍر لل َّنه ِر
س ُنؤ ِّج ُل فكر َة ِّ
ل ُيؤنِ َس ما ُء النيلِ طُيو َر ِ
الحرب

حتَّى ي ْه َر َم شيطا ُن القري ِة
أو يتعلَّ َم َّ
فك الخ ِّط

أوتقتلَ ُه ال ُعزل ُة
مت
الص ْ
أو يقتلُ ُه َّ

يتزوج سيد ًة تظه ُر ليال وتُؤاخي ِقط َط الغي ْط .
أو نقن َع َه أن
َ
ما يُ ْؤ ِس ُف حقًّا
َ
يطرق بابَ ْك
أ َّن الق َم َر إذا ما اكت َم َل ل ْن
ثقيل الو ْط ِء عىل ال ُّنور
الضيف ُ
إ ْذ هذا
ُ
مح لألندا ِد بأن ِ
يصلوا ْلك
ولن ْ
يس َ
وا ْحذ ْر من أن يسرْ َق حبرْ َ َك
إلمتام ،
َّطت ِ
ويُفْس َد ما خط َ
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ما مل تكتب ْه يف ال ُّدنيا .
ظ ِّني أن نأخ َذ أرضً ا أُخْرى
لتكو َن َم َحال للشَّ ْيطان
عساه ميُوتُ
َ
أو يب ِني بيدي ِه القب

وبذا نتخلَّص من سطْوتِ ِه
لك ِّني – وأنا أكْر ُه تفس َري املاء –
يتوس َط عن َد ِح َس ْ
ابك .
أخشىْ أن ال َ
القاهرة
 20من سبتمرب  2013ميالدية
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