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ٌ
فصل من رواية

شعر

كذئب منفرد
محمد بنطلحة **
 .1هكذا جرت األمور
[في اليوم الموالي]

َْ َ ْ
«ال ُم ْستذ ِئ ُب»
نقش لمجهول
يعود إلى القرن
18

قبل أن أنام،
أخذت ورقة.
طويتها على هيئة قارب.
وكتبت« :بحر».
ثم نمت.
لم يحدث شيء.
ولكن ،في جوف النوم ،تحرك السرير.
وإذا بي في قارب.
الحيتان تمأل الغرفة.
واملوج أمام النافذة.
هنيهة ،وأمحو ما كتبت.
سأقلب القارب.
طلع النهار.

5

النوم في حقل الكرز

(*)
 .2كذئب منفرد

سوى بيت واحد:
لغتي.

أنا أيضًا،
سوف أقتدي بالتوراة
وأكتب عن موتي قبل حدوثه.
انتظروا موتي.

منفردًا عشت.
ومنفردًا أموت.
بال مزايا ،وبال نعوت.
أنا الذئب األخير.

انتظروا أن ينشق البحر،
ف ــا تـظـهــر أي ج ــزي ــرة ،وال حـتــى أي
قافية.
ولكن ،أسالك شائكة بني املد والجزر،
في أقل من ثانية.
مهما يكن:
لن أموت وأنا نائم.
ولن أخبر أحدًا سواي.
أنا سواي.
قبل أن أموت،
سوف أهدم جميع البيوت،

 .3طوبى للفراشات
أخيرًا،
وجدت الحل.
صرت ال أخرج للصيد بالنهار.
أنام بالنهار.
وأصيد بالليل.
في الليل:
اللغة سلوقي يركض،
ّ
في كل اتجاه،
أمامي.
العش الوحيد أنا.

والحظ السعيد ،حيثما صوبت ،عند
أقدامي.
كيف أتقيه وما أكثر الفخاخ،
والنسور،
والطرائد؟

 .4حمام شمس ،طوال الليل
ال بحر في فاس.
البحر في عيون امرأة أحبها.
وأح ـ ـ ــب أن يـ ـك ــون اس ـم ـه ــا هـ ــا ه ـنــا:
تسليت.
يا للعباب:
زجاج،
وكبريت!
ويا للشواطئ!
ي ــا ل ـهــا ح ــن أغ ـم ــس ق ــدم ــي ف ــي ليل
الدواة.
وأجري حافيًا
فوق الحصى،
والقواقع،
والقشور،
والقناني!
ال لشيء،
فقط كي يزول الفرق بني األلفاظ
واملعاني
يا بحر!
ما األلفاظ ،وما املعاني؟
ما الدهور ،وما الثواني؟
ما أنت؟
ما تسليت؟
وما أنا؟
يا بحر!
ملاذا إلى حد اآلن :أنت هنالك.
وأنا هاهنا:
بني بني؟
الرمل ثمل
والزبد يقدم خطوة،
ويؤخر خطوتني.

 .5قبر من أجل ال أحد
«A voir ce que l’on fut sur terre/ et
ce qu’on laisse/ Seul le silence est
»grand;/ tout le reste est faiblesse.
Alfred de Vigny
منذ سنوات بعيدة
وأنا ّ
أتردد،
كل صباح،
على مقبرة فرعونية اخترت أن يكون
لي
أكثر من قبر
فيها.
ثم
 بالصدفة ،هذا الصباح -اعترضني،
في أرض خالء،
قبر ضيق،
ولكن،
ما يزال شاغرًا.
ال تحرسه نسور ،وال ثعالب.
كالطلل البالي ،ليس فوقه ال نقوش،
وال بعر آرام.
وليس من حوله شيء،
ما عدا حطام كاس.
ونسر يحلق فوق الحطام.
ثم شاهدة
 كالصليبّ
كلما حركت سبابتي سقط الصليب،
ونحت الغبار فوق الشاهدة:
ها هنا
يرقد جثمان شاعر مجهول.
قبر آخر في انتظاره.
كان هذا منذ سنوات بعيدة،
ثم ظهر،
بعد فحص الحمض النووي،

ما يلي:
األرواح بطاريات.
واألجساد قطع غيار.
والدليل أن الشاعر املجهول ها هنا
قد يكون هو :محمد بنطلحة،
وقد يكون هو طرفة بن العبد،
أو صالح فائق،
أو خورخي بورخيص،
أو
 كذلك، لوفرة االحتماالتال أحد.

 .6المرأة التي هزمتني
في ليل الدواة،
وبينما أنا أنثر أمام قدميها
عشب الخلود،
تنهدت.
وقالت:
أنا لست استعارة.
أنــا كمني نصبته لك الطبيعة ،تحت
اللسان.
وأنت رأيت الكمني.
ولم ترني.
أأنت ذئب السهوب؟
أم أنت – فقط – قناص استعارات
في ليل الدواة؟
أنا الحبر إذن.
سبابتي محرك بحث.
 Wikipediaجدتي.
و Googleحفيدي.
اضغط هنا.
اضغط مرتني
وأنت ترى أن كل ما كتبته أنت،
وال سيما عني أنا،
سبق أن كتبه شاعر كدت أقول :أخير،
لوال أنه ما زال يمارس هوايته املفضلة:
القفز بالزانة،
في رحم اللغة.
دعك من اللغة.
دعك حتى من الرمز،
والقناع،
واألسطورة.
دعك من كل هذا.
وقل بلسان غير مشقوق :ملاذا ظلمتني؟
أنا منحتك لذة النص في الحني.
وأنت حكمت ّ
علي باالنتظار،
مدى الحياة.
ملاذا؟
ملاذا؟

 .7فراق في محطة الرمل
هايكو.
إبريق.
وناي.
الــرمــل فــي حلقي يــرتــل سـيــرتــه التي
ابتدأت منذ ألف عام.
الحمامة سافرت.
والهديل أيقظني.
ثم نام.

 .8طريق الحرير
حتى أنت ،يا بلقيس.
كم خريطة طريق رسمنا فوق املاء،
ثم جرى املاء،
ولم يبق منها
 بني عينيك -وال واحدة.
حتى طريق الحرير،
صار
مقبرة.

 .9الشفة السفلى
على األرجح،

سوف أموت وأنا أبتسم.
ليس للمالئكة.
ولكن،
لـ ـلـ ـنـ ـس ــاء ال ـ ـلـ ــواتـ ــي يـ ـت ــربـ ـع ــن ع ـلــى
الجهات الست،
واللواتي يبتسمن في املتاحف،
وفي الساحات العامة،
بشفة واحدة:
العليا.
هكذا هي الدنيا:
ذلك النحات اإلغريقي النحيل
تفنن في كل شيء.
ثم حني تمتم،
وانحنى ليضع اللمسة األخيرة
فوق شقوق الشفة السفلى،
تنهد.
ثم
مات.

 .10الرقصة ما قبل األخيرة
وراء الكثبان،
كل شيء تجسد في قدح وجرة.
القدح من أشور.
والجرة من كنعان.
يا لها من سكرة!
ح ـ ـتـ ــى ال ـ ـس ـ ـمـ ــاء ج ـ ـثـ ــت ع ـ ـنـ ــد أقـ ـ ـ ــدام
الراقصة،
في خطوة ناقصة.
األوتار ترنحت.
والعيون سافرت وراء الكثبان.
سافرت .ولم تعد،
إلى اآلن.

 .11حيت يوجد بحر يوجد قراصنة
قرأت هذا
في الفصل  25من األوديسا.
هل أجادل املنجمني،
والغرقى؟
صحيح إذن.
ولكن ،في الطرة:
للحقيقة املرة،
كان ذلك قبل أن تفقد الطبيعة
 على أيدي القراصنة -كل شيء.
وال سيما النطق،
والذاكرة.
وأما اآلن ،فالزبد شاهد زور.
والعواصف
 على األرجح -رسائلنا الغرامية .ولكن ،ما تزال
بخط اليد

 .12في نقد الحاجة إلى األلم
األلم،
حني تعجز تاسوعات أفلوطني
عن دفع اليابسة إلى الجهة األخرى
من الزمن.
األلم،
هنالك:
عند الشريط الحدودي
بني الالهوت
والناسوت.
األلم،
كأي شاعر يصيد البط ،بتعويمه
في مستنقعات املعنى.
األلم،
مثلما كان الرماد في نص قديم:
هائمًا
على
وجهه،
بني ثلج في سن املراهقة،
وفكرة مصابة باأللزهايمر،
وسرطان الثدي.

األلم،
حني ال أثر للفراشة.
فقط ريشة في يدي.
وفي رأس الريشة:
قطرة
من
مداد.
أأكتب؟
ماذا سأكتب والفراشة
حول عنقي؟

 .13ثقوب زرقاء
تعبت.
سوف أنقل البحر إلى حفرة.
وأستريح:
من الهدير،
والزعانف،
وأخبار الغرقى.
أيتها الريح!
لك اآلن أن تعربدي في ثقوب القصب.
عربدي.
ولكن،
ال تقولي أي شيء
ال للقراصنة،
وال للغرقى.

 .14أأنا آخر؟
من عساي؟
ّ
كلما نظرت إلى املرآة ال أرى وجهي،
ولكن قفاي.
وكلما نظرت إلى صفحة املاء
أرى وجه القمر،
وال أرى وجهي.
قلت :أكتب.
وحني كتبت.
ثم قلبت الصفحة،
رأيت كل شيء ،وال سيما وجهي،
وقفاي.
رأيتني.
ورأيت آخرين يتناوبون على وجهي،
وينشبون شصوصًا كثيرة
في
قفاي.

 .15عسل يسيل من بين الشقوق
في قبو.
نحل هــائــج ،مــن وراء أس ــاك شائكة
تحيط
بالحقول الداللية
للنص.
املقل ترتعش.
والشفاه تشرئب،
منذ أول دالية فوق هذه األرض،
إلى أن تنضج جميع عناقيد العنب.
ثــم يغلبها ال ـضــوء ،فتتخلى عــن كل
إشارة،
وكل معنى.
حتى الضوء سوف يفنى.
وم ـ ــا ب ـق ــي م ـن ــه س ـ ــوف ي ـش ـت ـعــل مــن
جديد ،وينعكس
من بني شقوق النص:
في كل مقلة،
وكل شفة،
وكل فنجان.
أي قبو هذا!
ليتني ما مت!
ليتني ،فوق هذه الصفحة ،سكير!
وفـ ـ ــوق ال ـص ـف ـحــة امل ــوالـ ـي ــة ،صــاحــب
حان!
(*) م ـن ـت ـخ ـب ــات مـ ــن دي ـ ـ ـ ــوان ب ــال ـع ـن ــوان
نـفـســه ،ص ــدر ع ــن م ـن ـشــورات «ف ـض ــاءات
مستقبلية» ،الدار البيضاء.2019 ،
(**) فاس/املغرب

أزهر جرجيس
ُ
َ
جاري العجوز ً ،ياكوب يوندال .كانت
تذكرت ،وأنا بني القبور،
بـلــديــة أوس ـلــو قــد منحتني ،آنـ ــذاك ،شـقــة صـغـيــرة فــي الطابق
ّ
مخصصة للمتقاعدين
التاسع من عمارة فينوس .وكانت عمارة
ّ
وكبار السن ،تقع وسط ضاحية هيليرود شرقي العاصمة .إلى
اآلن لم أفهم ملاذا اختيرت لي من بني مئات العمائر التي ّ
تطرز
وكانت شقة العجوز
وجه املدينة! كنت الشاب الوحيد بينهمّ ،
ياكوب ،الذي تجاوز الثمانني بعامني ،قبال شقتي تمامًا .طرقت
ً
بابه َ
يوم وصلت ،أللقي عليه التحية ،أمال بالتواصل:
• صباح الخير ّ
سيد ياكوب ،أنا سعيد ،جارك الجديد.
ً
• صباح الخير ،أهال سـ..
• سائيد ،اسمي سائيد.
ً
• أهال بك سائيد.
ّ
منتهى املهانة أن تضطر إلى تكسير اسمك من أجل أن يفهمه
اآلخرون ..سائيد! يا للخيبة!
ّ
السيد ياكوب ،فيما بعد ،بأنه ينوي رمي بعض األثاث
أخبرني
الــزائــد عــن الـحــاجــة ،وطـلــب مني أن أســاعــده فــي ذل ــك ،فوافقت.
الـتـخـلــص م ــن األث ـ ــاث ال ـق ــدي ــم ،واألجـ ـه ــزة ال ـعــاط ـلــة ،واألف ــرش ــة
الـخــارجــة عــن الـخــدمــة ،ال يـتــم بــاملـ ّـجــان فــي ال ـنــرويــج .عليك أن
توصل ما تنوي رميه إلــى محطات تدوير النفايات ،ثم تدفع
مبلغًا مقابل ذلك ،وإال فستترتب عليك غرامة مالية إن رميتها
في الطريق.
ّ
وحملت فيها ما ّ
قرر جاري االستغناء عنه،
استأجرت شاحنة
ثم رميته في محطة جمع النفايات .أهــدانــي حينها مصباحًا
ـان ،وصــار
أنيقًا ،وطبقًا مــن ثمار الـكــرز ،كعربون
جيرة وامـتـنـ ٍ
ّ
يطرق بابي كلما دفعته الحاجة للشعور بأنه على قيد الحياة.
ّ
لم َأر ،على مدى سنتني كاملتني ،أحدًا يزوره ،رغم أن لديه ثالثة
َ
أبناء وأختني .أخبرني بأنه يحتفل في عيد ميالده وحيدًا ،وأن
أبـنــاءه يكتفون بتهنئته على الهاتف .أخــذت أقيم لــه مــن بعد
ذلــك حفلة ميالد صغيرة ،أدعــو إليها عجائز الطابق التاسع.
أما في أيام العطل وحني ّتكون الدنيا ربيعًا ،فكنت أصنع ألجله
َ
ِت ْر ِمز شاي وقالب كيك هشًا ،وأصطحبه في نزهة إلى الحديقة
ّ
العامة .صحوت ذات يوم على صوت سيارة إسعاف عند ّباب
الـعـمــارة .هرعت إلــى الـنــافــذة .رأيــت املسعفني يحشون مؤخرة
اإلس ـعــاف بسدية بـيـضــاء ،يـنــام فوقها الـسـ ّـيــد يــاكــوب يــونــدال
ْ
عثرت
مطمئنًا ،كمن ضمن النجاح في امتحان الباكالوريا .لقد
ّ
ّ
كرسيه الهزاز في الصالة .أتذكر
عليه عاملة التنظيف ميتًا فوق
ّ
بأني فرشت في مساء ذلك اليوم على مصباحه قماشة سوداء،
ورد
حدادًا عليه .وفيما بعد ذهبت إلى املقبرة ،ووضعت إكليل ٍ
على قبره األنيق في حقل الكرز.
ً
كان ياكوب قد اشترى حقال للكرز في طرف املدينة ،وأوصى أن
يدفن فيه بعد مماته .سألته حينها:
• ّ
سيد ياكوب ،ملاذا تريد الدفن في هذا ّالحقل؟
ّ
فـقــال وهــو يمضغ ثـمــرة كــرز بــرويــة وت ـلــذذ — :تـقــول أسـطــورة
ّ
ّ
موجود آخر يتالءم
يتحول بعد املوت إلى
قديمة بأن اإلنسان
ٍ
ُ
ُ
ّ
مع ما حوله ،فإن دفــن في الجبال تحول إلى صخرة ،وإن دفن
في البحر صار سمكة ،وإن ُدفن في الصحراء غدا رملة ،لذا ّ
قررت
أن أدفن في حقل الكرز كي أتحول إلى شجرة كرز ..املجد ملن نام
في حقل الكرز.
ّ
ال أدري إن كان جسد جاري ّ
الطيب هذا ،قد تحلل وأمسى شجرة
ّ
ّ
كرز أم ال ،لكني على يقني بأن روحه تنام بسالم وطمأنينة في
ذلــك الحقل .آه ،لــوال الطغاة لكان أبــي اآلن نائمًا فــي قبر كقبر

نص

(*)

السيد ياكوب ،ولربما ّ
ّ
تحول إلى نخلةٍ شاهقة أو شجرة سدر
ً
ُ
ّ
كنت
وارفة األغصان ،قلت في سري مواصال املشي بني القبور.
ً
أسير ًببطء ،يقود خطواتي ضوء مصباح واهن .قطعت مسافة
ّ
طويلة حتى وصلت الشارع العام .رفعت يدي لعل أحدهم يقف
وينتشلني من ورطتي في ليلة املقابر املعتمة .شرعت املساجد
ْ
ّ
سيارة أجرة
بقراءة القرآن ،وبدأ ّالفجر يقترب .توقفت ،أخيرًاّ ،
حديثة ،وعرض علي صاحبها املساعدة ّ.أخبرته بأني غريب،
ال أملك املال ،وأريد الذهاب إلى بغداد ،وأني سوف أعطيه ،حني
ّ
أصل ،ما يطلب ،فوافق السائق الرحيم وأقلني.
أن ــا اآلن فــي ب ـغ ـ َ
ـداد يــا أب ــي ،أن ــام فــي أح ــد فـنــادقـهــا كـمــا يفعل
ال ـغ ــرب ــاء .أن ـظــر إل ــى ص ــورت ــك املـتـكـئــة عـلــى ال ـكــومــودي ـنــو ،غير
ّ
حاجة بك إلى أشرطة
املعلمة بشريط أسود ،وأوقد لك شمعة .ال
ّ
ً
َ
لعظام تصطف أسفل جمجمة
املوتى ،إذ ال يشك من يرى صورة
بــأن صاحبها مــا زال يشم الـهــواء .ه ـ ٍ ُ
ـواء بـغــداد التي تعرف لم
ّ
عفنته حــرب الـهـ ّ
ـويــات .أوغ ــاد طائفيون
يعد نقيًا يــا أبــي ،لقد
يتراقصون فوق صدرها ،ويضعون امللح على جرح خاصرتها.
ّ
ـأن صــورة من ّ
دســك تحت الـتــراب ،وأنــت حـ ّـي ،قد
هل أخبرتك بـ
ّ
ُم ّز ْ
قت؟ وأن تمثاله الشاهق تداعى وصار عربة لركوب الصغار؟
ّ
لـكــن ال ـصــورة بــاضــت أل ــف ص ــورة ،والـتـمـثــال ف ـ ّـرخ أل ــف تمثال.
لقد باتت لدينا يا أبــي صـ ٌ
ـور وتماثيل بعدد الخراف في قارة
ّ
استراليا .والغريب في األمــر أن ما من واحـ ٍـد من هــذه الخراف
ّ
وع ّل ْ
إال ُ
ّ
تصدق؟ وكأن البالد
قت على صدره شارة القداسة ،هل
ّ
ّ
ّ
ّ
قــد تـحــولــت إلــى مفقسة لـلـخــراف امل ـقــدســة ..وك ــأن أحــدهــم خط
على بابها :هنا مفقسة ّ
املقدسات! أما قصور الطاغية ،عليه ما
على الطبل َ
ّ
يوم العيد ،وبيوته ومقار حزبه وأوكار تابعيه ،فقد
ّ
تحولت إلــى قصور طـغــا ٍة صغار وأوك ــار تابعني خـ ّـدج ومقارّ
ّ
حزبية مباركة .لقد أصبح لدينا مـقـ ّـرات حزبية بعدد مطاعم
ّ
السوشي فــي جمهورية الصني الشعبية .ولـعــل هــذا لفرادتنا
ّ
ّ
ّ
وتميزنا ،ففي كل البلدان التي سقط طغاتها تحولت قصورهم
ّ
دور لرعاية األيتام ،أو
ومقراتهم إلى متاحف ألخذ العبرة ،أو ٍ
ّ
ّ
مـخــازن للحنطة على أقــل تقدير ،إال نحن ،فقد ّحولنا املـقــرات
إلــى مـقـ ّـرات ،والـلــه ولـ ّـي التوفيق! ألــم أقــل لــك بأننا شعب فريد
ومغاير؟!
ّ
إن الظالم الذي َ
كنت ،بصحبة رفاقك ،تحاولون إيقاد
آه يا أبي!
ّ
شمعة لتبديده ،ما زال يغلف البالد ويحيط بأوكارها .ما زال
ذاك ال ـظــام حــاكـمــا ،وم ــا زال األوغـ ــاد يضحكون عـلــى ذقوننا
ّ
ويمصون ،مثل البعوض ،دماءنا ،تحت يافطات جديدة ال ّتقل
سخفًا عما قبلهاّ .ال أريد أن أثقل عليك ،فما فيك يكفيك ،لكني
ً
َ
ّ
مرة في حياتكّ ،
فشلت ّ
ومرة في
مرتني،
أود أن أصارحك بأنك قد
ّ
مماتك ،فال حياتك حياة وال مماتك ممات! وأني ،عذرًا يا أبي ،ال
ً
فاشال مثلك ،لذا ّ
قررت الرحيل.
أريد أن أكون
كـنــت أخ ـشــى أن أغ ــدو ك ــوم ع ـظــام ف ـ ٌـي كـيــس أسـ ــود ،أن أتـنــاثــر
على الطريق ،وتدهس رأســي شاحنة مسرعة .كنت خائفًا من
تكرار املأساة ،وأن ال تمنحني بغداد قبرًا أنام ّفيه بسالم ،كما
ْ
فعلت مع أبي ،لذا قـ ّـر ُ
رت الرحيل من جديد .لكني سأرحل هذه
ـوت الئ ــق ،ال عــن حـيــا ٍة الئـقــة .سأبحث هناك،
امل ــرة بحثًا عــن م ـ ٍ
فــي ب ــاد امل ــرض ـ ّـي عـنـهــم ،عــن مــوتــةٍ رح ـي ـمــة ،ال ت ـكــون عـلــى يد
ّ
مدججني بالجهل ّ
ّ
املقدس والعقائد الفتاكة .سأفتش
صبيان
ٍ
ّ
قبر كقبر جاري ،السيد ياكوب يوندال ،لكي أنام فيه بسالم
عن ٍ
وطمأنينة .سأعود إلى النرويج من أجل النوم في حقل الكرز.
(*) الفصل األول من رواية صدرت عام  2019عن دار الرافدين ،بيروت.
القائمة الطويلة لـ «بوكر» .2020

رسالة إلى ريلكه

تغريد مروان عبد العال *
عزيزي ريلكه،
أتحدث إليك وأنــا أخـ ُـرج من صمتي إلــى كتابة رسالة لك والتي
كــانــت مـجـ ّـرد لغة تعلق فــي حنجرتي وأح ـتـ ُ
ـاج أن ألـقــي بها في
ال ـخــارج مـثــل ُعـص ـفــور .حــن ب ـ ُ
ـدأت فــي ق ــراءة الـعــالــم مــن حــولــي،
ُ
العالم ّالذي ّ
ُ
يتكون من أكثر من لغة ،وتشتبك فيه اللغات وتتواجه
وتـتـصــارع ،بينما يأتي الشاعر بصمت لينسج لغته الخاصة.
َ َ ْ ُْ ُ ْ ْ َ ّ
ْ َ
«الت ّأمل َّ
الد ِاخلي ِل ِريلك ْه» (ألوان مائية على ورق)1921 ،
بال ِدين كلوسوفسكا ـ

أنظر إليه أحيانًا كمتفرجة ،وأحيانًا أصرخ وأغــادر الغرفة التي
أسمع فيها لغة تأتي من زمــن آخــر لتذكرك أنــك لست إال صورة
مجازية أو كلمة جامدة في النص.
قــرأت كتابك «رسائل إلــى شاعر شــاب» ،وصــرت أرى العزلة مثل
غــرفــة وحـيــدة فــي الـعــالــم ،فــأنــا كالجئة ،أعـيــش بــن أكـثــر مــن لغة
وأكثر من عالم ،كان املخيم لغتي األولى ،ثم املدينة ،ثم ما بينهما
من تمازج وعناق وأحيانًا ذلك الخصام واالنفصال .أتنقل بينهما
وأتلمس األزقة التي ترتبك وتتركب.
ربما كنت أبحث عن الشعر في أشياء أخرى ،فذهبت إلى الرسم،
وجدت أن الخطوط الكثيرة التي أرسمها ،إنما هي تلك الطرقات
التي سلكتها في حياتي بحثًا عما يشبهني ،فشعرت أن الحديث
عنها لــم يـعــد ي ـجــدي ،بــل إنـهــا أجـمــل حــن تــأخــذ فــراغــا يـكـ ّـورهــا
ويحضنها وتكون عاملها الخاص .هل هي لغة وحيدة؟ ربما.
تحولت عزلتي في الفترة األخيرة إلى مجموعة من النوافذ ،كل
نافذة تطل على حديقة من النجوم ،بعض النجوم يزعج القلب،
وبعضها يضيف إلــى ليلي كلمات تجعله يمشي إلــى ليل آخر
ً
وأنــت تقول في قصيدة لك « :يــا نــافــذة نبحث عنها غالبًا /لكي
نضيف إلى الغرفة املحسوبةَّ /كل األرقام الكبيرة غير َّ
املروضة/
ُ
ضاعفها الليل» أبحث عن تلك النافذة الناقصة ،التي ال
التي ُي ِ
ّ
تطل على مخيم وال على مدينة ،النافذة التي أدخل منها إلى داخل
األشياء ،وأغرق في قلبها الواسع ،وربما أحتاج لتلك النافذة التي
يخرج منها قلبي ليلقي على العالم قلوبًا كثيرة.
* لبنان /فلسطني

