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حافظ الشيرازي :وعدني الحبيب ليلة أمس بالوصال

قصة قصيرة
ّ
فودكا مغشوشة من أجل حوار بناء

عن الفارسية محمد األمين الكرخي

زياد حسون *

ُ
ربطت َح َج َر التوبة.
 .1بالكأس
ْ
ّ
 .2بضياء نبيذك نورت كأسي.
َ
 .3مــا ط ـ ْـوع ــا ارتـ ــدى حــافــظ ه ــذا ال ــرداء
ّ
امللطخ بالشراب.
 .4إنه وقت العربدة ،هيا إلى الطرب يا
ُسكارى.
 .5بددنا ،في عشق الحبيب وارتشاف
الخمرة ،عمرنا الثمني.
 .6من بعيد ّ
يلوح للكأس هالل العيد.
 .7بحكم الوفاء وهبني خمرة الوصال،
ُ
َ
ثملت أذاقني كأس الجفاء
وبعد أن
مني إن ارتشفت الخمرة
 .8ال تنتقص
َ َ ً
قد جاء الحبيب،
ل
م
ث
ف
القدر،
في ليلة
ِ
َ َ َ َُْ
وعلى حافة الطاق تتلل الكأس.
َّ ُ
 .9تلك الخمرة املت ِح َدة مع جوهرها ،يا
َ
الكأس ،ضعها في يدي.
للدهشة هات
 .10يغفر الله َ الذنوب ويرفع الوباء حني
يستجيب الخ َّم ُار لطلبات املعربدين.
 .11ع ـب ـي ـ ٌـد ل ـن ــرج ــس ع ـي ـنــك امل ـخ ـم ــورة
ُ
أصحاب التيجان ،سكارى بخمر شفتك
الياقوتية أصحاب اليقظة.
 .12هـيـهــات أن يطلب قلبي األم ــان من
نرجسة الساقي.
ُ
الكأس في يدي.
عذب،
حلم
 .13رأيتْ َ ،في ْ
َ ِّ
َ
قاربنا في شط الخمرة.
 .14تعال أغ ِرق ِ
َ .15وأن ــا املخمور بكأس العشق ،هات
َ
لي الخمرة أيها الساقي.
 .16وق ــد وع ــدن ــي الـحـبـيــب ،لـيـلــة أمــس
بالوصال ،ولعبت الخمرة برأسه؛ فما
تراه يقول اليوم إن عاد إلى صحوه؟
 .17ام ـن ـح ـن ــا ثـ ـ ــاث كـ ـ ـ ــؤوس مـ ــن تـلــك
ال ـخ ـم ــرة ال ـت ــي ت ـب ــاع ف ــي ح ــان ــة ال ـحــب
وليكن مباركًا شهر رمضان.
 .18ثمل أنــا منذ ٌمئة ليل ،دلوني على
الـ ـح ــان ــة؛ م ـل ـط ـخــة ج ـ ـ ــدران ال ـصــوم ـعــة
بدمي ،اسقوني النبيذ.

ث ــم اج ـت ـمـ َـع الــرف ـي ـقــان م ـج ـ ّـددًا ف ــي ذات
ال ـحــانــة ال ـبــائ ـســة .تـتـ ّ
ـوسـطـهـمــا قنينة
ّ
فــودكــا .هــل تـكــون مغشوشة ج ــدًا هذه
ّ
املرة أيضًا؟
 كيف ّحالك يا رجل؟ ،سأل حازم.ّ
أظن أنني بحال ّ
جيدة ،أجاب آدم.
ٍ
َ
 كيف ذلك؟ هل نسيت أين نعيش؟ حتى ونحن نعيش هنا ،األمــر ليسأيـ ــن ن ـع ـيــش ،ب ــل ك ـيــف ن ـع ـيــش .أشـعــر
ّ
بـبـســاطــة أن ا ّل ـح ـيــاة أص ـب ـحـ ْـت جـ ّـيــدة
ّ
كفاية .لنقل إنها جيدة كطريق وصل
إلى نهايته حيث ال مكان تقصده بعد
تلك النقطة ،لكن الطريق ال ينتهي عند
حافة هاوية بل على ضفة بحيرة ...أال
يبدو ذلك ّ
جيدًا؟
ّ
 ال ..األم ـ ــر ي ـب ــدو وك ــأن ــك تـ ـح ــاول أنتشتري لنفسك وهمًا ليس أكثر.
 ليس صحيحًا ،أشعر بهدوء ّ وسكينةّ
حتى إنــي بـ ُ
ـدأت
لــم أعهدهما مــن قبل.
ّ
الصبار في
ـواع مختلفةٍ من
بــزراعــة أن ـ ٍ
تلك األصــص الصغيرة ،كما اشتريت
مـنـظــارًا خـ ّ
ـاصــا ملــراقـبــة الـنـجــوم ،أفعل
ّ
ذلــك كــل ي ــوم ،أدون املــاحـظــات وأرســم
ّالخرائط .ما الذي قد يعنيه ذلك سوى
أنني بحال ّ
جيدة؟
ٍ
ّ
 ذل ــك يـعـنــي أن ل ــدي ــك م ـشــاكــل جــديــةتتعلق باالنتصاب ،ال أرى تفسيرًا آخر.
َ
عليك
متى مــارســت الجنس آخــر مــرة؟
ّ
لتتأكد ّ
مما أقول.
أن تفعل ذلك سريعًا
 بالطبع ال يمكن ألي ح ــوار أن يصلإلى نتيجة طاملا أن أحد طرفيه ال يجيد
التفكير إال من خالل قضيبه.
 األمر ليس بالسخافة الذي تحاول أنَ
تـصـ ّـوره عليها ...لم َأر في ما قلته عن
حياتك الـجـ ّـيــدة وصـ ّـبــاراتــك ونجومك
ســوى نــوع من الـهــروب املفضوحَ .
أنت

شذرات

مير أفضل
الحسيني
ـــ «خمرية»
(منمنمة،
)1645

 .19س ـي ـم ــان ــا فـ ــي وج ــوهـ ـن ــا مـ ــن أل ــق
الخمرة.
 .20س ــائ ـل ـن ــي عـ ــن امل ـ ـطـ ــرب وال ـخ ـم ــرة
وأهجر البحث عن سر الوجود.
 .21ه ـ ــات ال ـخ ـم ــرة فــال ـع ـمــر ف ــي مـهــب
الريح.

َ
 .22بالخمرة ل ـ ِّـون سـجــادة الـصــاة إن
شيخ الطريقة.
أمرك َ
 .23قبالة نرجسة عينك ،ال أحد أغمض
عينيه.
 .24لم تمتلئ كؤوسنا ،في عهد ُسقاة
جمشيد ،خمرة.

ُ َ ُّ َ ُ ْ َ
َ
داول ت ِدب ِإلى عزل ِتها
ج ِ

َْ ْ
 .25حدثني عن املطرب والخمرة وأق ِلل
َ
ِمن التحري عن سر الدهر.
 .26جاء مرشدنا ،ليلة أمس ،من املسجد
قاصدًا الحانة.
 .27على حانات الشراب ودور الخمارين
يقتصر طريق مرشدنا.

 .28ه ــو س ـك ــران بــالـخـمــر ،ه ــم سـكــارى
بنرجسة عني.
 .29فــي ك ــأس ال ـش ــراب ،تتجلى صــورة
الحبيب.
ٌ
ِ .30مـ َّـنـ ًـة ِمـ َـن الـلــه ،بـ ُ
مفتوح،
ـاب الحانة
خمرتها حقيقة وليست من باب املجاز.

بـبـســاطــة ت ـحــاول أن تـتـنــاســى كــم أنــت
َ
محب ٌط وغير راض ّ
عما أنــت فيه ،كما
ٍ
ّ
ت ـح ــاول تـجــاهــل حـقـيـقــة أن ال ــوق ــت لم
يعد كافيًا إلصالح ّ
والطريق
أي شيء...
ّ
ّ
التي تقنع نفسك أنها تنتهي عند ضفة
بـحـيــرة تنتهي فــي الحقيقة عـنــد قبر
مفتوح بانتظار أن يهيل أحدهم التراب
ّ
بصحتك.
فوقه...
 ع ــذرًا ،لــن أش ــرب نخب هــذا ال ـهــراء ياالذي تحاول إقناعي
صديقي .أعرف ما
ّ ُ
بــه ،تريد أن تقول إننا ه ِزمنا تمامًا -
ملعركة
هزيمة نهائية  -حيث ال مجال
َ
أخ ـي ــرة .وأنـ ـ َـت ش ـجـ ٌ
ـاع كـفــايــة لتعترف

بالهزيمة بينما أهــرب من مواجهتها
عبر إل ـهــاءات تافهة على حـ ّـد زعـمــك...
ح ـ ّس ـن ــا! ي ـم ـك ـنــك أن ت ـع ـت ـقــد م ــا شـئــت
لكنني أجد في مراقبة النجوم وزراعة
ال ـص ـبــار ســامــا وه ـ ــدوءًا ل ــم تمنحني
ّإي ــاه ـم ــا ٌّ
أي م ــن أحــام ـنــا ال ـتــي لهثنا
وراءها لسنوات ...بالنسبة إلي ،شعرت
فــي لحظة أنــه مــن األج ــدر بــي أن أرمــي
املستقبل خلف ظهري وأن أمضي قدمًا
فقط نحو لحظتي الــراهـنــة وأشيائي
الصغيرة
«التافهة»ّ ٌ .
ّ
ّ
مقتنع أنــك تستطيع
تتحدث وكــأنــك
رمـ َـي املستقبل خلف ظهرك ،لقد بــدأتُ
ّ
أقلق عليك حــقــا .هنا ،رمــانــا املستقبل
وراءه منذ ألف عام ومضى في طريقه
دون أن يلتفت نحونا منذ ذلك الوقت...
نحن كقافلة عاجزة عن السير والكالب
حولها ال تتوقف عن النباح ،ال لشيء
سوى إلثارة الضجيج املزعج.
ّ
 حـسـنــا ،حـسـنــا! فـلـتـحــل ع ـلـ ّـي اللعنةُ
ِّ
إذ اقـ ّتــرفــت هــذا الخطأ ال ـفــادح ،وهــيــئ
ّ
لي أنني بخير وأن الحياة ّربما تكون
ّ
جـ ـ ّـيـ ــدة ...ول ـت ـح ــل ال ـل ـع ـنــة األك ـب ــر على
الحياة نفسها ألنها لم ّ
تتدبر أن تسوق
لي صديقًا أفضل منك يا كومة الروث.

 كومة الــروث التي ال تعجبك ما زالتمفعمة بالحياة ،ومليئة بالرغبة في
املــزيــد مــن الـحـ ّـب وامل ــؤخ ــرات والثمالة
امل ـت ــواص ـل ــة ...كــومــة ال ـ ــروث ال تخطط
ّ
ّ
أي ه ــراء
لـتـقــاعــد مـبــكــر أو مـتــأخــر أو ّ
م ـش ــاب ــه ...يـكـفــي كــومــة ال ـ ــروث أن ـه ــا ال
تحمل في داخلها ندمًا يجعلها تنتهي
ّ
ّ
مخصي.
كمخنث
ّ
 كـيــف يعقل أل يـكــون لــديــك مــا تندمعليه؟ هذا ليس إنسانيًا حتى.
 ه ـنــاك ش ـ ٌـيء واح ــد ف ـقــط ،وه ــو أقــرب
َ
إلى الحسرة من الندم ،إذ ال يد لي في
تغييره .أتـحـ ّـســر أن صديقنا ال ـ ّ
ـرب لم
يجعل مرورنا بالحياة على مرحلتني:
مــرح ـلــة أولـ ــى بـصـفــة ب ـش ــري م ـت ـ ّ
ـدرب،

ومــرح ـلــة ثــانـيــة كـبـشــري ب ـ ــدوام كــامــل
ّ
محم ٍل بكل الخبرة املكتسبة في فترة
التدريب .لو أن األمر يجري بهذا الشكل
ّ
كنا لنعيش حياة أكثر ّ
تبصرًا وقــدرة
ع ـل ــى ت ـم ـي ـيــز ال ـ ـفـ ــرص واالنـ ـقـ ـض ــاض
عليها.
 ما َكنت ّ
لتقدم مثل هذا الشرح لو لم
يـ ّكــن لــديــك الكثير لـتـنــدم عـلـيــه .أعتقد
أنـنــا وجـهــان لعملةٍ واح ــدة ،كــل مــا في
األم ـ ــر أن أح ــدن ــا واق ـع ــي ج ـ ـ ّـدًا واآلخ ــر
ّ
مجرد أحمق كبير.
ّ ّ
 سأقبل بذلك .شريطة َ أن تقر بأننا -وبــرغــم كوننا على طــرفــي نقيض -ما
زلـنــا ننتظر .ه ــذا مــا يجعلنا وجهني
لعملة واحدة في النهاية .أليس كذلك؟
المجموعة الفنية
 singul’artــ «حانة»
(مواد مختلفة،
)2018
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 بالطبع ما زلنا ننتظر ،هذا ما يعنيهكوننا بشرًا بطبيعة الـحــال .االنتظار
العملية ّ
ّ
برمتها و ّال
جزء ال يتجزأ من
ّ
يقل أهمية عن ّ
بقية عناصرها .إن كنا
ّ
ال ّ
نحبه فذلك ال يقلل من ّ
أهميته.
 نخب االنتظار. نخب االنتظار.ّ
 ي ـبــدو أن ال ـفــودكــا لـيـســت مغشوشةـال
ال ـ ـيـ ــوم ،ف ـق ــد بـ ـ ــدأت أش ـ ّع ــر أنـ ــي ب ـح ـ ٍ
بصحتك ،قال حازم
جيدة ،مثلك تمامًا.
ّ
ضاحكًا وهو يتجه بكأسه صوب كأس
رفيقه.
 س ـنــرى ب ـهــذا الـ ـش ــأن .م ــا زال الــوقــتّ
ّ
بصحتكّ ،رد آدم
مبكرًا لنتأكد من ذلك،
ذاهبًا بكأسه ملالقاة كأس رفيقه.
ّ
ّ
ومحببة كــانــت نتيجة لقاء
رنــة عــذبــة
ّ
الكأسني .تالها مباشرة دوي انفجار
هائل ّ
سوى املكان بمن فيه باألرض.
ّ
يبدو أن النهاية الرائعة لهذه السهرات
حــدثــت بالفعل أخـيـرًا .فحني انقشعت
غيمة الغبار الكثيفة بعد بعض الوقت،
كــان بــاإلمـكــان رؤي ــة جثة آدم الهامدة
جالسة على األرض مستندة بظهرها
ٍّ
إلـ ـ ــى الـ ـح ــائ ــط مـ ــع رأس م ـ ـتـ ــدل نـحــو
دم رفيع يسيل من األذن
األسفل ،وخيط ٍ
ً
نزوال باتجاه الذقنّ .أما جثة حازم فقد
ْ
اسـتـلـقــت غـيــر بـعـيــدة يـعـلــوهــا الكثير

من الغبار واألنقاض .كان عنقه ملويًا
بطريقة مضحكة ،وعيناه املفتوحتان
ت ـن ـظــران إل ــى آدم ب ـمــزيــج م ــن الــذهــول
والبالهة ،وكأنهما تحاوالن قول شيء
مــن قـبـيــل :أل ــم أق ــل ل ــك :هــل نـسـيـ َـت أيــن
نعيش؟
ـت طــويــل ،طــويـ ٍـل ج ـ ّـدًا .حتى
ـ
ق
ـو
نـ ّـامــا لـ ٍ
إن أحــدهـمــا لــم يستيقظ بـعــدهــا على
ص ــداع ر ًه ـيــب ل ـي ـقــول :ت ـ ّـب ــا! لـقــد كــانــت
مغشوشة ّ
جدًا.
* الالذقية/سوريا

قصيدة

توم شامبرز ـــ «بحر
وحصان» ()2005

أغنية لراعية الماعز
صالح لبريني *
قرب شرفتي أرى البحر
غارقًا في يقظة ّ
الصمت
نابحًا على غيوم تجرح املوج
ْ
تأتي مثقلة باألشجار صوب الجبال
والسهوب الناعمة في كساد العشب
والصيادون يدفعون مراكبـهم بعيدًا
عن خفق الرايات و اختالج الرمل
ينقحون املدى باألغنيات
ويبعثون رسائلهم للمجهول
ال أحد هناك سواي
ّ
أرتب للرمل حدائق من هباء
للرسائل نهرًا من نحيب
ّ
وللمراكب نشيد املوتى وقد كسروا
قيثارتهم
وأشبعوا الهواء بقذائف من لعنات
ّ
والديار بذخائر من ذكريات
هذا املدى لن أخذله بالخيبات
لن أسكنه معطوب األنفاس
لن أبكيه ساعة الغياب
سأعتني بحروبي كما يجب
ّّ
بهاتفي النقال برسائل زرقاء
ُ
بصور العائلة باألبيض واألسود
بتحايا النساء الالئي يطرقن باب النسيان
ويلتحفن صمت الجدران
وأدعو أعدائي لحفلة ّ
الرحيل
ّ
أصدقائي ليشهدوا على أني
ْ
ّ
كنت مواظبًا على صقل الطريق
املقهى بإقامتي الدائمة نكاية في الفراغ
ُ
شبع فنجان قهوتي
كنت أ ِ
و أحرس ليلها وهو بكامل أناقته
ّ
ّ
لكرسيي الوحيد الذي ظل
كنت عاشقًا

ينتظرني
ّالذي صام عن َ
الفرح
ّ
صف ُ
العزلة
وانحاز إلى
وماتت أعصابه بنيران ّ
عمال النظافة
ُ
و أعلن من أعلى شرفتي
ّأن البحر ّ
مجرد أكذوبة
ّ
ّأن ّ
الرمل ربيب التراب
ّأن ّ
الصخر جماجم الغرقى
ّ
وأن املوج صهيل الغيم
ّ
ّ
أن الغيم تأفف البحر من األرض
ّ
ّ
وأني معلق في شجرة الحياة!!!
َ َ ُ َ
َْ
َ
اول ت ِد ُّب ِإلى ُعزل ِت َها:
( )2جد ِ
ُ ّ
وأنا أرتب للوقت قيامة ثانية
ّ
أرى األغنيات تشذبها ريح الحروب
ّ
وتقطع أوصال األهازيج في حناجر ّ
األمهات
أراها عارية تسبح في آهات َ
القصب
وتنام على صدر الخراب معطوبة اإليقاع
هنا قمر سافل الضوء ...شحيح الحكاية
يتلو طوفان ليل قادم من أقصى املدينة
ً
مثقال بأنني الحياة
وسحاب السماء يقذف نارًا على طفولة
جائعة لشمس العائلة
فقيرة ألنفاس الجدران
غارقة في ثلج القبيلة
وأنت يا سادن املوتى
ماذا تقول لنا
والجداول ّ
تدب إلى عزلتها األخيرة
ّ
تعلك غضاضة التيه
ُ ّ
وتغني لألرض نشيد الغرباء
ّ
ّ
نادبة حظ الفأس من الشجرة!!!
* املغرب

عبد الفتاح بن حمودة (إيكاروس) *
عندما يصعد هالل أوت
سأكتب فوق ّ
السطوح
ًّ
مطل على املقابر وأشجار البرتقال
ّ
فقط ألن الحروف أكبر من هذا الليل
حاجبيك إلى أعلى
عندما يصعد هالل أوت ارفعي
ِ
فأنا ذلك الهالل الذي يصعد فوق ّ
تك
سر
ِ
ّ
الراعية حيث ّ
في أعلى صدرك ّأيتها ّ
حمالة النهدين
يتمك
شيء ما يحمل ثقل سنوات
ِ
راعية ماعز ّ
بري
تجري فوق رمال البحر مع األصدقاء املالعني
تلعب معهم لعبة غامضة
وصدرها تأكل منه القطعان
تشرب سجائر فاخرة وقوارير آتية من البحر
تركب ّ
سيارات يكتريها زناة الصيف
ّ
وجيوبهم مليئة بأقراص ُت ّ
هرب وراء التالل
■■■
بأنفك األحمر املعقوف
كنت ً
ّ
غاضبة من شكوك شجرة التني في ثمراتها
هل ّ
تشك شجرة تني بجنونها صيفًا؟
■■■
ُ
َ
مساء أمس إلى أعلى
نظرت
عندما
كنت ّ
هاللك بأصابع يدي اليمنى
أتلمس
ِ
الهالل مباشرة كانت يدي اليسرى
فوق ّ
َ
الن َ
هد األيمن لصديقتي الخارجة
تمسك
أغنيات مليئة بغبار املراثي
من
ٍ
ّ
حيث الحقول ذات ّ
املتنهدة
السنابل
وال ّـطبشور الذي يلفع أصابعها وأنفها ّ
وخديها
وهي خارجة من حصص ّ
الدرس

■■■
ّ
آه يا راعية املاعز التي مزق قلبها سيف غامض
يا راعية املاعز ّ
البري
الحاقدتني
الشفتني
صاحبة
ارفعي رأسك يا
ُ
واضــربــي جبهتي حتى تينع أزهــار أرسلها إليك في
سالل الصيف
ضعي نهديك فوق قمر منتصف أوت

ّ
واتركي الرعاة الطيبني يغنون أغنياتهم لدى العودة
ّ
ّ
بعصيهم وراء قطعان املاعز ّ
البري
مصفرين
ّ
ألن ذئاب الجبل ستنزل بعد غروب الشمس
■■■
عندما وصل البحر كانت النسمات تضرب ّ
خديه بال
رأفة
تضربهما من نوافذ العابر األزرق
األشجار عالية يا إلهي
َ
استطعت أن تجعل َفي كل عني شجرة صفصاف
فكيف
َ
وكـ ـي ــف ن ـس ـج ــت مـ ــن ع ـي ــن ــي راع ـ ـيـ ــة م ــاع ــز ش ـج ــرت ــي
صفصاف باذختني؟
■■■
عـنــدمــا راوغـ ـ ُّـت الـشـمــس ومـسـحـ ُـت بـيــدي عـلــى جبهة
عريضة من الضوء
كان ريشها ينثر مياهًا عذبة
أضعها في قالل خضر على ظهور العذارى
■■■
في الرابع والعشرين من جويلية
لعينيها« :أنت مالكة الضوء»
وقد هتفت ّ
كان صوتي غضًا مثل إسفنجة بني طحالب البحر
ّ
ُ
سمعت حفيف أوراق ورائي
لكني َ
ّ
طقطقة عظام تحت ساعة كبيرة تمزق نشيد العصافير
وشيئًا من سقوط مياه فوق رؤوس سكرى في الشارع
الرئيس
ً
قلت :فألبدأ من البحر ّأوال
فقفزت مثل ّأيل بني أشجار عالية
 تلك أعشاشها يا إلهي■■■
عندما وصلت كنت أمشي على ساق واحدة
ب ــن شـ ــارع «أبـ ــي فـ ــراس ال ـح ـمــدانــي» و«ع ـم ــر ب ــن أبــي
ربيعة»
ُ
دخلت مقهى الصفصاف ّ
ارتجت عظامي
حاملا
شـ ــيء م ــا جـعـلـنــي أش ـف ــق ع ـلــى ج ـمــل ق ــدي ــم بـسـنــامــه
األبيض
ً
ّ
البري؟
رأيت جمال أبيض يا راعية املاعز
 هل ً ِجمال أمام البحر؟
■■■

َ ٌ
ُ
غابرييل ِف ْير ِيي ــ «راعية قطعان ف ِت َّية من الجزائر» (زيت
على قماش).1913 ،

ُ
رأيت «إيكار» يشرب ّشايًا أحمر بالنعناع
ومياهًا خالية من الندم
ّ
مضمخة بعطر األشجار
يشرب البرق تحت ّقبة خضراء
■■■
السوداء التي ّ
في محفظتي ّ
غصت بدموعها
وبأوراق األصدقاء اليتامى
قرن لوعل
لم أضع فوق ِ
رأسها سوى ٍ
ولم أمنح يديها سوى شمس فارسية
■■■
ّ
مر رمح أبيض مسرعًا
عندما اخترقت وردة غبار قلب «إيكار»
هنا قرب طاولتي الوحيدة
ّ
خشبيات
كلمات قذرة تمرق من نساء

ّ
ً
َ
سجائر كثيرة
ورجال معقوفو األنوف يدخنون
ّ
وي ـش ــرب ــون شــايــا شـبـيـهــا ب ـشــاي ال ـبــنــائــن وجــامـعــي
أحطاب الغابة
سمراء
امرأة
األخرى
في ّالطاولة
ّ
ت ــدخ ــن شـيـئــا م ــن س ـنــوات ـهــا الــضــائ ـعــة ب ــن صديقني
عابرين
وسط كوكبة كبيرة من أعواد الكبريت
ال يعنيهما شيء من إكليل الغار على رأسي
ال يعنيهما سوى نحلة طال انتظارها للسع أصابعي
سأضع ساقني طويلتني في البحر
َّ
قدمي
ستلتهم سمكات أصابع
ّ
ّ
اشتهاها عابرون فوق طاولة كبيرة مرصعة بالنبيذ
***
َ
ُ
سقطت من بناية عالية قبالة البحر
بعد أن
ُ
كانت أشجار لوز تصلب هناك
ّ
كانت راعية املاعز تنط كعادتها فوق قلبي
مغتبطة باملاء وغاضبة من البرق الذي يضرب فجأة
أجسادًا عارية تنبح تحت املوج
وأخرى تموء فوق الرمال املدعوكة بأرداف النساء
َّ
ساقي في املاء
لم ّأضع
لكني وقفت ألداء تحية عسكرية
للموج السريع الذي دفعه الهواء بال شفقة
ّ
آسيويني كانوا قد أكملوا دورتهم
أربعة رجال
ّ
تحت املاء بأجسادهم الصغيرة وعيونهم الضيقة
ثم طاروا نحو األعالي
ْ
سمكتي فوق طاولتي
وضعت
واحدة سمراء تلبس أوراق أشجار التوت
وأخــرى لها نهدان مجروحان بشيء أسود لم أستطع
ملسه
■■■
كان «إيكار» وسط قطيع من املاعز البري
ً
قد أضاع غزاال مجروحًا
ً ّ
غزاال يئن تحت ضربات الشمس
شيء ما أعمى قادهّ نحو مياه وصخور
حيث الفتيات املترنحات
ّ
عندما كان يصعد إلى األعالي كانت املياه تنز
التصق بحذائه
رمل أبيض َّ
سيضعه بني كف ْي راعية ماعز
بعد أن اقتطع تذكرة للماء
ّ
صبية تشرب «الكوكا» في محطة امليترو
كانت
وشجرتان سمراوان تشربان املطر
* تونس العاصمة

