4

كلمات

السبت  6تشرين األول  2018العدد 3582

كلمات

السبت  6تشرين األول  2018العدد 3582

سرد

قصائد

كلب بخمس قوائم

نهر نائم على كتف السهل
َ
وا ِئ ْل َح َسن *
بني ّ
مدك املديد وجزرك السحيق
يمتلئ حدنا الفاصل ..بالرمل والريح
والصدف
■■■
على نول أصابعك العشرة
َ
أحيك الحكايا
َ ْ
أرفو ثوب ِعشرتنا القليلة
■■■
َ ُ ُ ْ َ َ
َأ ْحل ُج قطن َع ْين ْي ِك
ق ِميصًا
ل َش ْمس َن َ
َْ
يط
ه
اري الب ِس ِ
ِ
ِ
ِ
■■■
ّ
تعر ًشني على سقف ليلي
بعناقيد النجوم
دالية..
ِ
■■■
َ ُ ُ َّ
اعورة الن ْه ِر
ِ
أنت ن ُ
ماؤ ُه َ
اري
الج
وأنا
ِ

آن ماري
توريسي
«حيوانات في
السيرك» (زيت
على قماش)

َ َ َّ
َ
أت َرقى ِفي ِدل ِئ ِك
َ
َ
ِبل أ ِّي ُج ْه ٍد
■■■
ْ
َ ُ ْ
ُيز ِه ُر َب ْر ُد كانون
َ ََ
بتل ٍت
ْ َْ
ِمن ثل ٍج
■■■
ْ َْ
َ
َ
يطان َّ
الد ِار َوالقل ِب
َعلى ِح
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ َ ْ
انط َبعت ..آث ُار ل ْبل َبةٍ

■■■
َّ َّ
َ
ضفةِ الن ْه ِر
َعلى
َ َ َ ِْ ُ
َكان يغفو
َْ
َّ َ
َ
ات الق ِاد َمةِ
قص ُب الناي ِ
■■■
النهر نائم على كتف السهل
السهل نائم على قدم الجبل
والجبل ..سارح
ّ
في كف السماء البعيدة
* باريس/سوريا

قصائد األشياء
فيديل سبيتي
ال شيء يعلو فوق الشيء الذي يليه
األشياء متواليات رياضية
في العدم
اقرأ كتابا عن األشياء
ّ
ولخصه.
سالفادور
دالي «شيء
سريالي ذو
اشتغال رمزي
ـ حذاء كاال»
( ،1931مواد
مختلفة)

هانز هارتونغ
«تجريد» (زيت
على قماش
ـــ )1945

*

إذا تمكنت من تركيب جملة
ّ
فأنت قارئ مفكر
والتفكير شيء
ما كل ما تتوقعه األشياء يصيبها
يجري الشيء كما ّ
ُ
العدم.
قدر له...
■■■

حني تدرك أنك شيء
ينهار السؤال
وربـ ـم ــا ي ـن ـهــض م ــن الـ ــرمـ ــاد أو مــن
صفاقة املالحم
ّ
املحير شيء أيضًا.
العدم

األشياء امليتة
املرمية هنا وهناك
تعود إلى الحياة بإشارة...
حياة األشياء كامنة في موتها

الزبير فارس*
خاتم فضي يعلوه عقيق أسود :اشتريت
ً
خاتمًا فضيًا ثقيال مربع الشكل يعلوه
ع ـق ـيــق أسـ ـ ــود المـ ـ ــع ،ه ــل ح ـق ــا اش ـتــريــت
ً
خ ــات ـم ــا؟ أن ـ ــا ال ألـ ـب ــس الـ ـخ ــوات ــم أص ـ ــا،
أحــب تــرك أصــابـعــي عــاريــة ،أحبها حــرة،
ً
كما أن خاتمًا ثقيال بإمكانه أن يربكني
حني أضرب على أزرار الكيبورد .الخاتم
الثقيل ال يصلح إال لقتال الـشــوارع وأنا
م ـســالــم ج ـ ـدًا ،لــذلــك ف ــإن آخ ــر ش ــيء أفـكــر
فيه هــو اقتناء خاتم فضي ثقيل ..لكني
اشتريته! حسنا أين هو إذًا؟ أين اختفى؟
ً
ولــم أبـحــث عنه أص ــا طــاملــا أنــي ال أحب
الخواتم ،يا إلهي كيف أمكنني دفع مبلغ
من املال مقابل خاتم ال ألبسه! هل أهديته
ألح ــد م ــا؟ أش ــك فــي ذل ــك أن ــا مـســالــم جـدًا
صحيح ،لكني لست ودودًا وال اجتماعيًا،
أن ــا ال أعـ ــرف أح ـ ـدًا يـسـتـحــق م ـنــي هــديــة
كهذه ،خاتم وحيد أهديته لزوجتي يوم
زفــافــي اشـتــرتــه أمــي مــن مالها الـخــاص..
يستحيل ،يستحيل أن أهدي خاتمًا آخر،
ً
ع ـلــى ج ـث ـتــي .ه ــل ف ـعــا اش ـتــريــت خــاتـمــا
ً
ثـقـيــا مــربــع الـشـكــل يـعـلــوه عقيق أســود
المع كهذا الذي في إصبعك ،أشك.
■■■
حمامة وغــراب :باضت حمامة في خوذة
ج ـنــدي مـهـمـلــة .ق ــال ال ـغ ــراب مـتـهـكـمــا :لم
تجدي غير هذه عشًا؟! ّ
ردت حمامة أخرى

تحك جرحها :السواد نعمة.
■■■
الـ ـ َّـسـ ـ ّـحـ ــاب :ت ـب ــا ل ـي ــس هـ ــذا وقـ ـت ــه ،ي ـبــدو
أن م ـق ـب ــض سـ ـ ّـحـ ــاب س ـ ــروال ـ ــي قـ ــد عـلــق
ف ــي األسـ ـف ــل ال ي ـغ ـلــق وال ي ـف ـتــح ،أسـمــع
ضجة خــارج املــرحــاض ،مــع التدقيق في
األص ــوات يبدو أنــه طــابــور مــن األســاتــذة
وال ــدك ــات ــرة وال ـض ـيــوف امل ـح ـتــرمــن ،هــذا
يعني أن الـجـلـســة االفـتـتــاحـيــة للملتقى
قد انتهت ،وها هم اآلن ينتظرون دورهم
إلف ـ ـ ـ ــراغ حـ ـم ــوالتـ ـه ــم ت ـح ـض ـي ـرًا لــوج ـبــة
الـ ـغ ــداء .دورة امل ـي ــاه ال ـتــي خـلــف املنصة
بها مرحاضان أحدهما بال بــاب واآلخــر
م ـح ـصــور أنـ ــا ف ـيــه ب ــا حـ ــظ ،أص ـ ــرخ بال
ص ــوت «ل ــم ال تــذه ـبــون إل ــى دورة املـيــاه
املخصصة للطلبة؟ في األسفل كثير من
املــراحـيــض تكفي حـمــوالت جيش كامل،
اذهبوا إلى الجحيم أيها األوغاد» .حسنا
سأخرج بسرعة وال أظنهم سينتبهون،
وبعدها سأجد طريقة إلصالح األمر ،لكن
لم ال أحاول للمرة األخيرة فربما ينتهي
األم ـ ــر ع ـل ــى خـ ـي ــر .أث ـ ـنـ ــاء س ـح ـب ــي ب ـقــوة
مقبض الـسـ ّـحــاب ،انفلت مــن يــدي املبللة
فارتطمت بصنبور املاء الخبيث ،الذي ال
ّ
يتحي الفرصة لينفجر مرة
شك أنه كان
واحدة كبركان غاضب أفرغ كل مكبوتاته
عـلــى س ــروال ــي ،ول ــم يـكـتــف بــذلــك ،بــل مـ ّـد
سيله حتى حذائي الجديد الذي اشتريته
خصيصًا لهذه املناسبة .أقــول لزوجتي

ال بد أن أكون أنيقًا يوم تكريمي ،وتقول
ل ــي ال تـنــس ال ـص ــور فـهــي ك ــل م ــا يـبـقــى..
أق ــول لنفسي اآلن مهدئًا مــن روع ــي ،كله
م ـقــدر ،كـلــه مـقــدر يــا زوج ـت ــي ،فيها خير
إن شاء الله .بهدوء تام أغلقت الصنبور
ووض ـ ـعـ ــت أذن ـ ـ ــي ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــاب فـسـمـعــت
همهمات منزعجة ،هــدوء ثم ثــاث دقات
خفيفة دون أن يتكلم صاحبها بـشــيء،
بينما العرق البارد يجتاحني في دفعات
متتالية كأنه مكتوب لي أن أكــرم باملياه
هذا اليوم .يا إلهي كن معي ،استجمعت
أفكاري وفجأة كمعتصم أخير في امليدان
قررت أن أبقى في مكاني ولن أفتح ألحد
ولتحل عليهم اللعنة جميعًا ..مرت بضع
ث ــوان كــأنـهــا ده ــور ،أسـمــع أحــدهــم يقول
ألصـحــابــه «ي ـبــدو أن ال أح ــد هـنــا» وقبل
أن أف ـ ــرح ،رد عـلـيــه آخ ــر «ل ـك ـنــي سمعت
الـصـنـبــور يـنـفـتــح» ،أبـتـســم عـلــى خيبتي
وأفكر ،ما العيب لو خرجت هكذا ،هاه ما
العيب؟ لست أول وال آخــر شخص تبتل
ث ـيــابــه ،ســأبـتـســم لـهــم ابـتـســامــة طفولية
وأمــر بـســام ،لكنه يــوم تكريمي! والذين
ينتظرونني خلف الباب أكيد يعرفونني
جـيـدًا ،أنــا مــن ُ
سيكرم هــذا املـســاء أنــا هو
العريس املبتل ،ثم ماذا لو أخرج أحدهم
هاتفه النقال وأخــذ صــورة لــي ،والباقي
تعرفونه أكـيــد ،الـصــور هــي كــل مــا يبقى
تـ ـق ــول زوجـ ـ ـت ـ ــي ،ح ـس ـن ــا س ــأص ـم ــد نـعــم
س ــأص ـم ــد ،ب ـع ــد ق ـل ـيــل سـ ـيـ ـغ ــادرون إن ــي

أعرفهم ال يفوتون وجبة الغداء الفاخرة
املجانية.
■■■
الكتابة أيضًا تأتي في أشكال هندسية،
هناك املستقيمة ،وهناك املنحنية ،وهناك
امل ـن ـك ـس ــرة ،الـ ــدائـ ــريـ ــة ،امل ــائـ ـل ــة ،الـ ـح ــادة،
املنفرجة ،املقعرة  -يا عيني على املقعرة-
أن ـ ــا؟ أنـ ــا م ــن ج ـمــاعــة ال ـل ــي خـ ــاف ان ـجــا؛
حاصل في النقطة.
■■■
ُ
في ليلة العيد القصيرة /تخاصم ُحلمان
رأس متعب /حفيف الـشـجــار قرب
على
ٍ
األذن /جعل الــرأس يتحرك في انزعاج/
ط ــار ال ـح ـل ـمــان وواص ـ ــا تـشــابـكـهـمــا في
سماء الغرفة /استسلم أحدهما واستعد
اآلخ ــر ل ـلــدخــول /حــن أط ــل عـلــى منطقة
الــاوعــي /تفاجأ بحلم آخــر /يفتش في
الذاكرة عن مفقودين.
■■■
ان ـح ـس ــر امل ـ ــد األس ـ ـ ــود ف ـ ــوق رأسـ ـ ــي وم ــد
ش ـ ــاط ـ ــئ ص ـل ـع ـت ــي رجـ ـلـ ـي ــه أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ،أال
فلتنعمي بــالـشـمــس اآلن أيـتـهــا األف ـكــار
الخائفة من الغرق.
■■■
ملسكني رمى حصاة في بركة التاريخ ،لم
يعلم عدد التماسيح النائمة فيه.
■■■
ً
جلس عبد السميع مـطــوال تحت شجرة
ً
تـفــاح مـتــأمــا ،بقي جالسًا هـنــاك خمسة

قصص أقصر
من جناحي حمامة

■■■
أتشيأ وأتشيؤني وأشيؤني
عندما يستخدم أحــدهــم جملة «كل
شيء»
يكون قد افتأت على املبالغة
فال وجود لـ«كل شيء»
***
تواضع األشياء وصمتها
لصالحها،
ضدنا
نحن الذين يلوي أعناقنا سؤال بال
إجابة
■■■
كلما سقط شيء من السماء حفظناه
ْ
بالصون
فنحن بضعة من عدم...
والعدم شيء

أع ــوام كــامـلــة .ال أحــد اسـتـطــاع معرفة ما
يــدور فــي رأس عبد السميع غير شجرة
التفاح التي غيرت مكانها.
■■■
رأيــت هــذا املساء كلبًا بخمسة أرجــل! في
الـعــادة الخطوات تتطلب عــددًا زوجيًا ال
فــرديــا ،لكن هــذا الكلب ولحكمة يعلمها
ال ـلــه ي ـمــرر ال ـخ ـطــوات ب ــن خـمـســة أرج ــل
بــانـسـيــاب وســاســة تــامــة ،ذيـلــه الكثيف
ً
يتحرك يمنة ويسرة محاوال التستر على
أي خطأ قد يحدث أثناء السير.
■■■
بـ ـ ـتـ ـ ـث ـ ــاؤب يـ ـلـ ـح ــس ال ـ ـب ـ ـحـ ــر ال ـ ـشـ ــاطـ ــئ،
امل ـص ـط ــاف ــون م ــذاق ـه ــم مـ ــر ،وال ـص ـي ــادون
بـمــراكـبـهــم الـصـغـيــرة عــال ـقــون ه ـنــاك في
الحلق .ما بقي من الصيف في كف أوت
تنفخ فيه الريح ليبرد.
■■■
خيمة سـيــرك لــم تنصب بـعــد ،األوح ــال لم
ت ـجــف ،وامل ـه ــرج الــوحـيــد ب ــاع أح ــد ال ـقــرود
وفــر مــع عشيقته الـتــي تلعب على الحبل،
في القفص أسد ضخم يعض ذيله من امللل.
■■■
ك ــل بـنـيــان يــؤســس عـلــى ال ـخ ــوف ،حتمًا
سترتجف جدرانه.
■■■
خنجر التاريخ ال يقتل وال يريح ،يتحرك
في الجرح مع كل ذكرى.
* الجزائر
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لو رصفت األشياء على الرف
(وهو شيء)
ثم تأملتها مليًا
وقلت جملة فيها.
ستبقى شيء
مجرد شيء
■■■
ُ
ال تشرك األشياء بأشيائك.
ّ
امل ـل ـعــونــة تـبـتـلــع الـ ـش ــيء وت ـصــيــره
مثلها
قانع بشيئيته....
الشيء بالشيء يذكر
■■■
كل فكرة ليس فيها شيء
قاصرة
كل فكرة ال تدور على شيء
محض هباء.
ً
فاألشياء أوال وأخيرًا
ُ■ ■ ■
التفاحة التي نهشت
كانت شيء
كأي شيء في مكان ّ
يعج باألشياء
* م ــن م ـج ـمــوعــة س ـت ـص ــدر ق ــري ـب ــا عــن
«دار النهضة العربية» بعنوان «قصائد
األشياء»

بابلو بيكاسو «حمامة السالم» (باستيل على ورق ـ )1956

أسامة جاللي *
ّ
الشواء :سقط الحمل في النهر وجرفه بعيدًا .بقى الراعي
ّ
يركض خلفه باكيًا حتى تمكن مــن إنـقــاذه .فــي املساء،
اصطكت الكؤوس وارتفع الدخان من حفل الشواء.
■■■
ً
ّ
يومي يكسبه قوته
مغترب :كان عاطال ،ال يرضى بعمل
وح ــن هــاجــر ص ــار آل ــة لتنظيف املــراحـيــض فــي محطة
القطار.
■■■
ّ
أولويات :هاجر من أجل الدراسة لسنني .عاد بحرمة من
الشهائد وكــان الــوطــن ذا بــرد قــارس فأحرقها مــن أجل
التدفئة.
■■■
درس في السباحة :كان يشاهد إحدى املباريات ،الحقته
واد إثــر خــروجــه ،أخبرهم أنــه ال
قــوات األمــن إلــى حافة ٍ
يجيد السباحة .ألقوا في ّ
اليم ليتعلم وضعية الفراشة.
■■■
املهاجر :منذ وصــل إلــى الحي وهــم ينعتونه باملهاجر
ّ
الـ ـ ــذي يـ ـل ـ ّـوث أرضـ ـه ــم وحـ ــن عـ ــاد إلـ ــى وط ـن ــه غــطــاهــم
البعوض والقمامة .كان املهاجر عامل النظافة.
■■■
ّ
ّ
الحل ّ
السلمي :طــردوه وعائلته من املـنــزل .بقي في كل
م ــرة يكسر قـفــل ال ـبــاب فــي سبيل ال ـعــودة وأح ــد أبنائه
يساوم خلسة من أجل غرفة في بيت الجيران.
■■■
القانون فــوق الجميع :أنهى آمــر امليناء صفقة مع أحد
امل ـهــربــن وخـ ــرج لـيـتـفـقــد س ـيــر ال ـع ـمــل ع ـلــى الــرص ـيــف.
وج ــد بــائـعــا ك ــاج ــوال ي ـعــرض ال ـتــن ف ـص ــادر الـبـضــاعــة
ب ـت ـه ـمــة االنـ ـتـ ـص ــاب ال ـ ـفـ ــوضـ ــوي ،اسـ ـتـ ـن ــزاف اق ـت ـص ــاد
البالد.
■■■
الوضع الجديد :كان أحد الفاسدين في ظل نظام مستبد
وبعد انتفاضة شعبية تحول إلى ماكينة التصفيق في
اجتماعات الحزب الحاكم.
* بنزرت ،تونس

