ال يشبهن األمريات بيشء
أسامء عزايزة
مل أجد األمريات اللوايت جلسن عىل طريق الطنطورة
الرب
األمريات وجبة التنني وقرابني ّ
نسا ٌء أخريات يجلسن اآلن هناك
تلف أعناقهن ٌ
حبال وتلدغ أرغفة أفرانهن العقارب
ُّ
ال يشبهن األمريات بيشء
سوى أنهن
سيغنب طويال يف بطن البحر
بعد أن يركنب السفينة إىل مخيم البداوي.
***
من الصحراء إىل القدس
من مكة إىل املاء
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من الصخر إىل الصخر
جئت مع عمي كنعان من الخليج
دم أو معجزة
إىل البحر دون ٍ
آويت اىل مضجعي الذي من زجاج ومن خزف ينعم
ندريت أسطويل وأحصنتي لبحري وفالح يف الشامل
وسلّمت خرضيت البن سلوان الذي استلم
أمر إخالء بيته للتو.
من الخليج إىل البحر
من الالت إىل الخرض
من الصخر إىل الصخر
مل يعرج يب إىل السامء
ومل أفاوض أح ًدا عىل قلب أمة
سأتفيأ عند جدران البيوت
وأحرسها من زوار النبي يعقوب يف سلوان
ومن قرابينهم املدماة يف مغره.
***
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مل أشهد عىل عرش قسطنطينة
ومل أزوج أح ًدا البنته املدللة
كام مل أدل أح ًدا عىل ذهب لقاء خامتها
لقد كنت مشغوال ببنات النجب
الاليت س ّد قلوبهن القيظ
وجففت شفاههن رياح الخامسني
مل أرشد أح ًدا عىل مكان الصليب
رشوة لزواج أو مجد
كنت أرشدهن إىل
عاطفتهن اآلمنة
وشهواتهن اآلمنة
وأرضهن الجافة اآلمنة يف العراقيب وتل امللح
وأهدهدهن:
"أحلفكن يا بنات النجب بالرمال وأفراس الصحراء
أال توقظن وال تنبهن الحبيب حتى يشاء"..
***
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أطل رأس الظاهر
حيثام َّ
إىل امليناء
القوافل من العطش
َ
حيثام أراح
سيطل بعد قليلٍ
ُّ
رأس الحارس الذي يأكل كُتب التاريخ
وقرونها اململَّحة
وذكريات العم جورج وصنارته املاهرة
ال أحد ينتظر اآلن ظأمها
يف خان الج ّزار
اململوك سقط عن سوره
الروماين أحرق نفسه باملاء
السلطان اختنق بحجارة قرصه
والكنعاين قتله الرمل الحار وهو يرصخ" :عكو ..عكو"
الحارس الذي رسق رصخته
يرمي القوافل إىل البحر
بسفن لتصدير الح ُّمص
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ويأكل اآلن ما تبقى منه
عند مرابط خيولها.
***
عالِ ُم اآلثار الذي
يقشرِّ اآلن سور عكا
ليدرس طبيعة الحجر
هو نفسه الذي
ينقب اآلن عن آثاري عىل الحاجز
حاجز قلنديا
ما أشبهك
مبقصلة محمد جمجوم.
***
الغزاة الذين شقوا طريقًا يف البحر يو ًما
فعلوا كذا من قبل يف اليابسة
من عتسيون يف ميناء الجنوب
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إىل شامل الروح
شقوا طريقًا ،وسبقتهم النار ،وطاردهم أبطال املجازر
وشبح عمي كنعان.
أنا الذي شاهدت الطريق
وهو يس ّده جري عظام ضلو ٍع حارسة
قلوب يف آوشفيتس
وجرف الدموع التي ذرفت عليها حني مل تحرس
وعباءة بحجم مدينة لجرنال انتحر يك يخلده متثال من حجر
قبل قليل ،شقوا طريق 6
كانت ماكنات تجرف الجري وزرع فالح من البطوف
تحفر األنفاق ومعها مجلس بدوي يف حي رسكيس
تعبد الشارع من حىص بيت هدم يف وادي عارة
وأنا أدفع أجرتها
وأرىض بذلك إن كان طريق 6
سيكون طريق عودتهم من ميناء عتسيون
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