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تنين راب�ض .. وفهد متحفز

اأرب�ش كفاأر هارب اإلى بالوعة، بزنزانتي االأزلية، في �سقتنا الحقيرة، 

يعّدون، بمنطقة  اأو �ست وثالثين عامًا، مما  األف عام،  منذ �ستة وثالثين 

الزاوية الحمراء، تلك المنطقة الع�سوائية العتيدة، التي يمكن للرجل فيها 

اأن ي�ساجع امراأة الأربع مرات متتالية، قبل اأن يكت�سف اأنها لي�ست امراأته، 

في  المراأة  رغبة  من  ربما  يتعاطاها،  التي  الرديئة  المخدرات  من  ربما 

تجربة رجل اآخر غير زوجها الذي اهتراأ من العمل الم�سني غير المجدي، 

وال م�سكلة، فال�سرف في المناطق الع�سوائية » اقتداء بالمناطق الراقية « 

تجاهله،  اأو حتى  عليه،  التحايل  اأو  تجاوزه،  يمكن  اأ�سبح مفهوماأ مرنًا،   ،

فماذا �سيحدث، لن تنق�ش المراأة قطعة، �سوف تظل كما هي، لن ينق�ش 

 . » full option « منها ثدي اأو ردف، �سوف تظل

كامراأة  بجدرانه   الرطوبة   فتكت  الذي  هذا،  ُجحري  في  اأختبىء 
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الإلبا�سها،   ثيابها بالحياء لالأبد، رغم محاوالتي غيراالأمينة  لعوب خلعت 

اأنزوي في غرفتي الق�سية، البعيدة عن ال�سارع المزدحم ب�سياح الباعة 

والجيران واأطفال ال�سوارع واأنواع منتقاة من ال�سباب الفا�سح، بين ن�ساء 

بدينات ترتع ال�سمنة في اأردافهن، واأطفال هربت االأخالق منهم بال عودة 

اأتمم على مخزوني اال�ستراتيجى من ال�سجائر الكيلوباطرا  وهي �سعيدة، 

الم�سرية، رديئة ال�سنع والطعم، البد اأن تكون رديئة الطعم، حتى ال اأفرط 

اأقلع عنها على غير رغبة  اأن  فيها واأنفق عليها مالي القليل، وحتى يمكن 

مني، وال�سيب�سي الحجم العائلي بطعم الجبنة المتبلة »ال�سيب�سي منتج يجب 

مقاطعته« اإال اأن االأبال�سة يجيدون �سنعه بطريقة تجعل المقاومة، اأق�سد 

الميرندا  وم�سروب  بال�سالم،  يدها  وتمد  قرارها  في  تتراجع  المقاطعة 

الغازي بطعم البرتقال، حجم الليتر حتى ي�سمد اأطول وقت ممكن، اأمام 

�سا�سة الفي�ش بوك التي ال اأغلقها اأبدًا، ربما اأغلق فمي اأو عيني، وال اأغلقها، 

اأ�سادق هذا، واأغازل تلك، اأتعرف على ب�سر لم يتح لي  طوال عمري الذي 

تخطي ربع القرن اأن اأتعرف عليهم ولو حاولت. 

دكتور زين عبد الهادي االأ�سمر المليح ذو االبت�سامة ال�سهية الطيبة، 

اأ�ستاذ المعلومات بجامعة حلوان، الموهوب الكاتب، �ساحب » دماء ابوللو « 

روايته العمدة، االأ�سدق واالأ�سهر واالأكثر حميمية لقلبي، �سديقي وحبيبي، 

موهبتي،  عن  والمدافعين  بي،  الموؤمنين  اأول  والمكانة،  ال�سن  فارق  رغم 

يوؤمن  حتي  بموهبتي،  اأوؤمن  اأن  يجب  اأنني  دومًا،  م�سامعى  علي  والمكرر 

تقتلعاني  اأن  الطيبتان،  عيناه  كادت  حتى  بحدة  الناهرني  االآخرون،  بها 
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فّي،  موهبة  وال  نكرة  اأنني  اأ�سدقائي،  اأمام  واأ�سّر  اأكرر  واأنا  مكاني،  من 

االآلهة  الدنيا، كاأحد  وِقلة حيلتي وهواني على  المتعاطف مع �سعف حالي 

الرومان، يوفر لي فر�سة عمل بالكويت، حتى اأ�ستطيع الزواج » وَلّم نف�سي 

ْه « . 
َ
َباأ

كما    » ليل  اأم   « الموهوبة  وال�ساعرة  الجميلة  ال�سيدة  الطيبي  لينا 

  » �سمة  ن�سير   « �سيدي  زوجة  تحب،  هي  كانت  وكما  عليها  اأطلق  كنت 

معلم العود والعازف العراقي االأ�سهر واالأمهر، كنت اأ�سمع به، وفي اأولى 

االنهمار دون وعي مني،  تتوقف دموعي عن  لم  التي ح�سرتها،  حفالته 

من الن�سوة وال�سدق والفرح، �سلم اهلل يده، هو وزوجته ال�سورية الطيبة، 

التي ق�سدتني كي اأ�ساعدها في م�سروع لها واأعطتني مبلغًا لم اأحلم به 

» ع�سرة اآالف جنيه « مقابل ع�سرة اأيام من العمل معها، و�سداقة متينة 

وثقة اأمتن، اأف�سدتها اأنا بغبائي، من اأجل 350 جنيهًا، من اأجل �سيء لم 

اأفعله.

تثق بي، تحر�ش على اإطعامي ع�سر مرات باليوم، وكاأنها تربي خرتيتًا، 

تمالأ الثالجة بكل اأنواع الم�سروبات، تعزمني في بيتها على الغداء مرة، وعلى 

االإفطار في رم�سان مرة اأخرى، اأحظى فيهما برفقة االأ�ستاذ » ن�سير«، اأحب 

طفلتها »ليل« واأالعبها حتى تخور قواي واأنا ممتن و�سعيد، تاأخذ براأيي، في 

عملها وكتبها و�سعرها، توؤمن بي وتعطف علّي، وتحاول جاهدة اأن تعدل من 

اأو�ساعي االإن�سانية واالجتماعية تحت المتردية، لها اأخت �ساروخية، عندما 

اأتت لزيارتها بالقاهرة، توقفت حركة المرور، من فرط جمالها الذي اأ�ساب 
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ال�سائقين بالعته، اإ�سافة اإلى العته الطبيعي الم�سابين به، تخبرني اأن اأختها 

تلك ال تنفع في �سيء، واأنها مدللة لحالها وال تفلح اإال في الجلو�ش اأمام المراآة، 

وربما محاولة اإف�ساد غداء اأو ع�ساء باإعداده، تخبرني اأنها �ستزوجني بها، 

يتملكني نف�ش العته الذي اأ�ساب ال�سائقين، اإ�سافة اإلي مخزوني من العته 

الطبيعي، اأُف�سد كل تلك العطايا الجميلة، واأطلب منها 350 جنيهًا في لحظة 

غباء تخّلى فيها عني عقلي للمرة المائة بعد االألف، الأنني لم اأكن اأملك مااًل 

وخجلت اأن اأطلب منها مااًل، خجلت اأن اأطلب منها مااًل، ولم اأخجل من اأن 

االأزلي  غبائي  بف�سل  متنا�سيًا  فّي،  وثقتها  اأ�ستغل طيبتها  اأو  عليها  اأ�سحك 

اآالف جنيه عن طيب  اأنها تعطيني ع�سرة  اأنها طيبة ولي�ست غبية،  العنيد، 

خاطر وثقة، وال تعطيني جنيهًا واحدًا عن غفلة و�سوء تقدير، هي اأخبرتني، 

تلك الجميلة الخجولة التي ت�سبة الممثلة االإيطالية االأ�سل » مونيكا بيلوت�سي 

« اأنها لديها حا�سة �ساد�سة، رقيقة و�سفافة، تخبرها باالأ�سياء، نف�ش الحا�سة 

– هي  التي اأخبرتها اأن �سقتها �سوف تحترق بعد قليل– وبالفعل احترقت 

نف�سها التي اأخبرتها اأن هناك مغفاًل وثقت به وفتحت له قلبها وبيتها، �سوف 

يحاول ا�ستغاللها والن�سب عليها، بدعوى اأنها اأموال ا�سترى لها بها اأ�سياء 

للعمل » تبا لي «، اأتمني لو تقراأ �سطوري تلك وت�سامحني، بعد اعترافي، كما 

يفعل الي�سوعيون، ويتطهرون باالعتراف، ليتني ابتلعت ل�ساني قبل اأن اأطلب 

منها ما يجعلها تقاطعنى لالأبد .

الخراتيت،  حتى   .. ثانية  فر�سة  واأعطيني   ،» ليل  اأم   « يا  �سامحيني 

يمكنها الح�سول على فر�سة ثانية .    
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ر�شدي الغدير  ال�ساعر ال�ساب ال�سعودي، » الوغد « كما اأطلق عليه، 

الطيب الب�سيط الحنون الموهوب، يقراأ كتاباتي ويثني عليها، يدرك اأنني في 

ورطة، فيكلمني من ال�سعودية، لي�سمع �سوتي ويطمئن علّى، بعد معركة دامية 

على �سفحات مدونته، بيني وبين » نداء الربيعي « العراقية  والمقيمة بهولندا، 

التي تتعرف علّي وال ت�سدق اأنني موجود، ياأ�سرها كالمي، وي�سحرها حديثي، 

فتقرر النزول للقاهرة، للقاء الرجل الطيب غير الموجود » كما كانت تطلق 

علّي « اأفاجاأ بات�سال منها يخبرني اأنها في القاهرة، تتباعد خطواتي وكاأنني 

» جلفر في بالد االقزام « كي األحق بميعادها في » الجريفون «  مطعم ومقهى 

في �سارع ق�سر النيل بو�سط البلد، اأتقدم اإلى المقهى، تت�ساعد دقات قلبي 

وال اأ�سدق اأنني �ساأراها، العراقية ال�سهية الراب�سة باأوروبا، الجمال والحرارة 

اإلى  اأدلف  م�سكر،  مزيج  من  له  يا  االأوروبية،  بالثقافة  الممزوجة  العربية 

المكان، ال اأراها من فرط توتري، اأخرج هاتفي واأت�سل بها، تبت�سم وال ترد 

فهي اأمامي مبا�سرة، » she looks like a lady« مهرة عربية اأ�سيلة، 

بب�سرة �سمراء �ساخنة كالالتينيات، ورداء خفيف يك�سف عن كتفين ونهدين 

عري�سين نافرين ملتهبين، وعينين �سوداوين وا�سعتين، يكادان يبتلعان من 

يقترب منهما، اأقترب، اأ�سلم، اأجل�ش واأنا ال اأ�سدق، تبت�سم وت�ساألنى: مالك، 

اأعرف، كل  وتقول  تبت�سم  واأرغب في احت�سانك،  اأ�سدق،  ال �سيء، فقط ال 

يفتك عطرها  كثيرًا، حتى  اأقترب منها  بذلك،  تنبئني  خلجة من خلجاتك 

لي�ش  وتردف  وتبتعد،  فت�سحك  هي  تالحظ  مقاومتي،  من  الباقية  بالبقية 

هنا .. لي�ش االآن، اأتاأمل عينيها واأغرق اأغرق اأغرق، تنت�سلني قبل اأن اأذهب 
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تاأ�سرني  الخية،  اأنا  اأنني  اأرّد عليها  الّخية،  وقعت في  اأنني  وتخبرني  هباء، 

األت�سق بها كجنين �سّل رحمًا، تاأ�سرني  بحديثها ولطفها وثقافتها ورقيها، 

اأكثر، واألت�سق اكثر، عندما اأرى طفلها الرائع عادل، جميل مثلها وم�ساغب، 

�سعره اأ�سود كثيف وعيناه �سوداوان عميقتان، اأحببته كاأنه ابني، وتمنيت لو 

اأربيه كابني، تخبرني اأنها �سوف تحدد اإقامتها بالقاهرة، لو راأت اأنني �سبب 

يحر�ش على التحديد، ن�سطدم بعد اأول لفظ  » ال اإله اإال اهلل « اأقوله، هي 

يلدعني  االأ�سياء،  على  وتعقيبًا  دائمًا،  ال�سهادة  اأردد  اأن  كالمي،  في  الزمة 

تهكم اأحدهم و�سخريته من عبارتي الخالدة الجليلة » ال اإله اإال اهلل« ، ن�سيت 

اأن اأقول، اإنه كان برفقتها » خرتيت « هي لي�ست ا�ستعارة، هي كناية عن البغل 

الذي كان برفقتها، اأق�سد »الخرتيت « براأ�سه ال�سخمة، وعينيه ال�سيقتين 

تحت عد�سات نظارة عتيقة، ف�سلت تمامًا في عالج عيوبه، التي منها ولي�ش 

اآخرها، كر�سه المتدلي تحت الطاولة، حيث ال مكان اآخر ير�سى به، ا�سمه 

مجازًا  »�سمير « لالأ�سف » عبد الباقي « و�سيظل عبدًا » للباقي « رغمًا عن 

اأنفه، م�سري مقيم برو�سيا، ملحد اأو  ال ديني اأو اأحدهما، ال اأدري فكالهما 

وقاحة  في  لي�ساألني  جل�سته،  في  واعتدل  وانتف�ش  تمخ�ش  بع�ش،  من  اأ�سواأ 

وتبجح غريبين، } اهلل مين « .. اأنا ل�ست متدينًا وال ملتزمًا وربما اأكون اأقرب 

الذي  ال�سوؤال،  وْقع  من  علّي  انهال  الغ�سب  من  طنًا  اأن  اإال  ماجن،  لعربيد 

�سبقه ب�سخرية مقترنة بعبارة » اإنت منهم «، اأ�سابني �سهم في قا�سرتي، فلم 

اأدرك اأفي وعيي اأنا اأم يخيل لي، قلت بهدوء وفي ن�سف وعي، اهلل خالقي 

كان  اإذا  الهراء،  بهذا  اأقتنع  ال  قال  اآخر،  ب�سكل  خلقت  اأنك  اأم  وخالقك، 
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خلقني، فمن خلقه، ثم اإنه يقول عن نف�سه »يق�سد اهلل عز وجل وعال « اإن 

عر�سه يهتز عندما يجتمع رجالن، والعالم االآن مليء بال�سواذ، اإذا ف » اهلل 

اأرجوحة، واأعجبته الكلمة، فاأخذ  اإلهك، يجل�ش على  اإنه  «  هذا الذي تقول 

الخرتيتي، �سمّت  ال�سحم تحت جلده  ويرتج طن  عليها ملء فمه،  ي�سحك 

وراأ�سه  ووجهه  فمه  على  واأنهال  حذائي  اأنتزع  اأن  قوية  فكرة  تراودني  واأنا 

اأنه من الموؤكد اأن ف�سيلته تاأكل الجزم  اأنني تراجعت لفكرة  اإال  بالجزمة، 

لنداء،  نظرت  اأعاقبه،  ولم  كافاأته  واأكون  �سعيدًا،  يبتلعها  �سوف  وبالتالي 

لي  بدت  محايدة  ابت�سامة  ابت�سمت  يقال،  فيما  راأيها  واأعرف  بها  اأ�ستغيث 

ابت�سامة موافقة وقالت » اأنا اإلهة نف�سي «، اأخبرني اأن محمدًا، ولي�ش الر�سول 

الكريم عليه �سلوات ربي و�سالمه، رجل قد يكون جيدًا، وهو  يق�سد نف�سه 

كاملة  لي�ست   » االإ�سالم  يق�سد   « نظريته  اأن  اإال  يحترمه،  قد   » الخرتيت   «

للنقد  قابلة  واأنها  وال�سمود  اال�ستمرار  تتحمل  وال  كثيرة  اأ�سياء  وتنق�سها 

وعلمي،  وقلة حيلتي  على جهلي  واأ�سفت  �سمّت  الحا�سر،  للوقت  ت�سلح  وال 

اأاّل نناق�ش تلك االأمور، واأنا مذهول مما �سمعت، يكاد  ين�سطر  وطلبت منه 

ما  ويقال عنهما  ال�سكل  بهذا  يهاناه    » الر�سول  و»   » » اهلل  ن�سفين،  راأ�سي 

قيل، واأنا اأ�سمع واأ�سكت كالحيوان، تبًا لي، تبًا ل�سهوتي للن�ساء تبًا لرغباتي 

الحيوانية، ورغبتي في نداء، ور�ساها عني، الذي األجمني الأفوز بها، اأتخلى 

عن » اهلل « و » الر�سول « من اأجل امراأة، في زمن اآخر وبرجل اآخر، لكان 

ذلك الخرتيت وربما اأنا اأي�سًا، تنه�ش الكالب في لحم راأ�سينا، بعد اأن يكون 

نداء  انتزعتني  يبالي،  وال  اأعناقنا  فوق  من  باإطاحتهما  تكفل  موؤمنًا  رجاًل 
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من ذهولي و�سمتي وطلبت اأن ن�سير قلياًل في الهواء، �سرنا نتبادل اأطراف 

حديث عادي، طلبت منها اأن اأم�سك يدها، �سحكت وقالت كما تحب، اأطبقت 

على كفها واقتربت منها، وتدثر مرفقي بنهدها االأي�سر العامر، الذي اأر�سل 

اإ�سارات �سريرة لمخي، حاولت خاللها اأن اأتقم�ش �سخ�سية المتح�سر، وال 

ال  حتى  اأ�سير،  واأنا  االأقل  علي  الطبيعي،  كاالإن�سان  ورغباتي  بخيالي  اأجنح 

تف�سد هيئتي، انزلقنا ثانية اإلى فخ الحديث عن الدين، اأخبرتني اأننا يجب 

اأن ُنعمل العقل، وال نقبل االأمور كما هي، وكما تلقيناها، قالت ان » القراآن «  

كتاب، قابل للدرا�سة والنقد والمناق�سة، وال يجب االأخذ اأو الت�سليم بكل ما 

فيه، واإن حجاب الن�ساء غير �سروري، وكانت ت�سحك من اآن الآخر وتخبرني 

اأنني غريب، واأنها تعلم اأنني اأرغب باحت�سانها وتقبيلها، كنت اأقاطعها كثيرًا 

واأ�سالها عن ا�سم عطرها، اأو اأخبرها اأن عينيها جميلتان، �سرنا من ميدان 

التحرير مرورًا بكوبري ق�سر النيل الذي اأعجبها، فرغبت بالوقوف عليه، 

وتعليقاته  الهايج  الم�سري  ال�سباب  لتطفل  نظرًا  نرحل،  اأن  اأنها طلبت  اال 

ال�سريحة الوا�سحة، مررنا بدار االأوبرا، واأبدت اإعجابها بها، وعلى كوبري 

اأنها  اأخبرتني  انزعجت  األم،  اإمارات  وجهها  وعلى  توقفت  بالدقي  الجالء 

تعاني من »نق�ش تروية « واأن الدم ال ي�سل لقلبها ب�سهولة، واأخذت تبحث 

عن دوائها في حقيبة يدها الكبيرة المبعثرة االأغرا�ش، اأخذت منها الحقيبة 

ال�سيء،  وارتاحت بع�ش  اأخذته  الدواء،  واأخرجت  بعناية،  واأفرغت ما فيها 

�ساألتها عن �سبب ذلك المر�ش وماهيته، قالت اإنه جرحًا قديمًا . وانف�سلنا 

وزادت جروحى، جرحًا قديمًا 
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اأحبه  ا�سم  علي  خياالتي  من  العتيق  المحمول  هاتفي  رنين  ينتزعني 

الرد،  اأتاأخر عن  اأقفز الألتقطه حتى ال  كثير يظهر على �سا�سته »الكبيير« 

االأ�سمر  الب�سري  الإلهي  كثيراً   اأحبه  ودافئ  با�سم طيب  ي�سافحني �سوت 

الذي يلقبني بكويلهو ت�سبيهًا ب » باولو كويلهو « واحيانًا  »كولال«  ن�سبة اإلي 

كمية الكولال التي كنت اأتعاطاها تحت كوبري الملك ال�سالح في طفولتي 

ال�سعيدة .

- اأخبار �سغلك اإيه يا كويلهو

- زفت والحمد هلل يا دكتور

- ي�سحك ويقول  اهلل  يخرب عقلك

- الولية المديرة المجنونة �سايبة بيتها وجوزها وعيالها ع�سان تيجي تطّلع 

عين اأهلي

بيهم  تاكل  قر�سين  تعمّلك  �سهر  كام  لك  وت�سافر  منها  ت�ستريّح  تحب   -

وتن�سف �سوية

- ياريت يا دكتور اإيدي علي بوؤك

- خال�ش قابلني بالليل في و�سط البلد هعرفك على �سديق ليا دكتور 
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هيحتاجلك اإنت و�سويه �سباب كمان في �سغالنة كدا في الكويت

- �سغالنة اإيه يا ري�ش .. هنبّلط مطبخ في الكويت واّل اإيه

- ي�سحك  .. يا ابن الكلب .. اإنت اآخرك كدا اأنا عارف .. مبّلط

اأقول لك الكويت تقّولى مطبخ

- ما انت يا ري�ش بتقوللي �سغالنة و�سوية �سباب  يبقى يا مطبخ يا نقلة 

رمل

- ي�سحك -  ا�سكت يا حيوان ولما تقابلني ها تعرف

- اأمرك يا �سيد النا�ش .. اأ�سوفك بولليل.
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المكتظ  الحميم  ال�ساخب  المكان  ذلك  البلد  و�سط  مقاهي  اأحد  في 

الكلب  وابن  الدكتور  والنافع  التافه  والمتعلم  منهم  الجاهل  بالم�سريين 

في  فيه  مبالغ  ب�سكل  نمت  التي  الفتيات  موؤخرات  اأثر  ومقتفي  والعاطلين 

الفترة االأخيرة وكاأنها » موؤخرات �سوبة « ولي�ست طبيعية .

اأن  اأحب  با�سا كما  اأو �سليمان  البلد في �سارع طلعت حرب   في و�سط 

اأطلق عليه رغم حبي للم�سري العظيم ال�سيد طلعت حرب با�سا، في ذلك 

ال�سارع ارتفعت �سحكات  متقطعة و خليعة مخترقة دخان ال�سي�سة التفاح 

من  اأ�سوء  اال�سمان  زغلول،  اأو  �سلوم  والرائحة  الطعم  القذرة  وال�سي�سة 

بع�ش، ليظهر زخم من الرجال وال�سباب والن�ساء وال�سابات اتفقن بدون 

عقد على بيع االأخالق والدين والقيم وكل تلك البيكيا التي ما زال  بع�ش 

المتخلفين من ذوي العادات والدين والتقاليد والحاجات البلدي اإّياها دي 

يحتفظون بها، اخترقت جموع رفاق التفاهة والفراغ والت�سكع المتبادلين 

قباحتها  زادت  كلما  واالأم  االأب  �ستائم عن  بقبول وحب غريبين  ال�ستائم 
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ّم اأو 
ُ
دلت على متانة العالقة بين الطرفين التي ال يمكن اأن يهزها قذف اأ

و�سفها بالعاهرة اأو التندر با�سم اأحد اأكثر اأع�سائها حرمة وعفة 

ولكن اأي عفة اأتكلم عنها اأنا المغفل الوحيد في المقهي وربما في الكون 

كله، تباً  لي يبدو اأنني ولدت مغفاًل واأعي�ش مغفاًل و�ساأموت مغفاًل

حلوان  بجامعة  المعلومات  اأ�ستاذ  �سديقي،  زين،  الدكتور  �ساهدت 

�سيتحول  رجل  وكاأنني  اأحبها  التي  االآ�سرة  االبت�سامة  ذا  المليح  االأ�سمر 

ن عنهن  المراأة، ابت�سامته تلك التي جعلت اأميرات الع�سر الذهبي ينُف�سْ

اإلى  باالإ�سافة  وجهه  في  طلة  اأجل  من  االأزرق  دمهن  ويبذلن  حيائهن 

بابت�سامته  ا�ستقبلني  �سوته  �سماع  لمجرد  يتمحكن  الالتي  ال�ساروخيات 

تلك واحت�سنني في �سوق وود ودفء في ح�سنه الطيب كح�سن اأبي الذي 

لم اأحظ به اأبدًا، بجانبه جل�ش رجل ال اأعرفه، عرفت فيما بعد اأنه �سديقه 

ويدعي دكتور عاطف، رجل اأعمال م�سري من كفر ال�سيخ، له م�ساريع في 

االإمارات والكويت ويرغب فى اأن اأعمل معه في م�سروعه بالكويت .

�سّدرت  فريق،  اأننا  فاأخبرته  معي  الموجودين  االأوالد  عن  هو  �ساألني 

اأنا قائد وال  اأو المدير، وال  الفريق  اأنني قائد  اإح�سا�ش  اأدري  اأن  اإليه دون 

مدير وال زفت، ال اأحب وال اأريد وال اأعرف اأن اأكون مديرًا  عاطفتي تغلب 

اأحدًا  واأقف دائما في �سفوف مروؤو�سّي ال  اأعاقب  اأميز بينهم ال  علّي وال 

روؤ�سائي، كان االتفاق اأن اأعمل بالتك�سيف وهي �سغلة ب�سيطة يقوم بها اأي 

خريج لق�سم المكتبات وهي عبارة عن ا�ستخراج كلمات لها داللة مبا�سرة 

بمو�سوع الن�ش، وعندما ذهبت هناك اكت�سفت اأنه جعلني مديرًاَ للم�سروع .
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رحيل 

تقلع الطائرة 

ذلك الوح�ش المعدني االأليف 

الطائر في �سمت 

تحملني اإلى رزق في علم الغيب 

تالم�ش عجالتها ال�سريط االأ�سود الطويل 

في هدوء اعتادت عليه 

 و�سبر اعتادت عليه اأكثر 

 Take off
كما يطلقون عليه 

لحظة مهيبة كما اأخبرونى 

لحظه عادية و�سعيدة كما اأح�س�ست 
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لم يخفق قلبي ولم تذهب روحي 

ابت�سامة كبيرة ارت�سمت على وجهي 

ووح�سي المعدني االأليف يميل في الجو 

كاأنني في ديزني الند 

الأول مرة اأرى طائرة بعيني 

الأول مرة اأتطلع اإلى تلك الحمامة الكبيرة 

من تلك الم�سافة القريبة 

اأكاد اأح�سنها واأقّبلها 

اأدلف اإليها من الداخل �سعيدًا ومبهورًا 

يغمرني اإح�سا�ش اأنني اأركب مكوك ف�ساء 

�سينقذني من الجاذبية الخانقة 

اأ�ستمتع بالهروب 

بجوها اللطيف وم�سيفاتها االألطف 

الالئي كنت اأراهن فقط على ال�سا�سة 

اأ�ستمتع بال�سيافة والحميمية 

واالبت�سامات الملت�سقة على ال�سفاه 

والمربعات ال�سغيرة الم�سيئة في االأ�سفل 

اأتطلع اإليها ب�سغف طفل يرغب في القفز 

اإكاد طير من الفرحة 

واأفتقدها 
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اأفتقد بالدي .. 

 التى اأحبها 

اأفتقد الفتيات ناهدات ال�سدر 

 االأرداف 
(((

ناهدات

في �سوارعها الحميمة المزدحمة 

م  يِّ اأفتقد �سديقي اإبراهيم ُكرَّ

المنتفخ ككاهن بوذي من�سق 

اأفتقد جيهان وتمنعها وتغنجها 

في الطابق الثالث بالبنايه 56 

ب�سارع ال�سيخ ريحان 

اأفتقد الفتاة التي كان �سيعطيني ر�سا �سديقي 

عامل البوفيه في عملي الكئيب ال�سابق  رقمها 

حتى نلتقي في �سقة بنها 

اأ فتقد مديرتي الخرقاء 

االأ�ستاذ الجامعي  .. ال ادري كيف 

اأفتقد عم عبد ال�سالم 

فني ماكينة الت�سوير المنافق الثرثار 

الذي ال يفوته فر�ش 

ر على اأنه على درجة مدير عام  الُم�سّ

))) ناهدات : مكتنزات
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اأفتقد كل زمالئي التافهين .. مثلي 

اأفتقد رحيق ال�سهد في �سفاه زوجتي ال�سابقة 

الحامل من رجل غيري 

وملم�ش ج�سدها المدمج 

اأفتقد رباب ك�ساب 

يَّة  �سديقتي الفي�ش بوكِّ

وحواراتنا الطويلة المفعمة بالود 

اأفتقد التواوؤم والب�ساطة وال�سراحة بيننا 

اأفتقد �سديقي الدكتور زين 

رجلي الحميم وربما اأبي دون اأن يدري 

اأفتقد ال�سهر الفارغ من غير هدف 

بغرفة الجرافيك مع معتز واإبراهيم 

في مطبعة زمزم بباب اللوق

اأفتقد جمبري قّدورة 

وحمام �سلبي  

وفّتة اأبو عّمار ال�سوري 

اأفتقد باب اللوق 

اأفتقد جيوبي الفارغة 

وكاهني البوذي المن�سق 

وهو ي�سع ن�سف ما معه في جيبي 
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اأفتقد ك�سلي وال مباالتي وتهويني لالأمور 

اأفتقد عم فريد الرجل الوقور الجاد 

جاري و�سديقي البقال 

اأفتقد طعم الميرندا وال�سيب�سي بالجبنة المتبلة 

وال�سجائر الاليت الم�سرية 

اأفتقد �سارعي ال�سعبي 

ِبَنا�سه الب�سطاء االأغبياء الَح�َسَدة 

اأفتقد �سريري وحا�سبي وعاداتي الرذيلة 

اأفتقد اأمي بجمالها الرائع 

وطيبتها االأروع 

اأفتقد اأبي ب�سالبته الغريبة 

وليونتى االأغرب 

كاأنني لم اأولد من �سلبه 

بل من َمِنّيه 

اأفتقد اإخفاقاتي الالمنتاهية في بلدي 

اأفتقد رغدة 

الفتاة االأجمل في حياتي 

التي رف�ستني الأنني فقير ومعدم 

لملم افتقاداتي 
ُ
اأ

واألقي بها في اأقرب مكّب للنفايات 
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  الكويت

في الكويت ال�سوارع عري�سة ونظيفة وممهدة بعناية فائقة لتحافظ على 

�سالمة ال�سيارات وقائديها، في الكويت ال تجد ع�سكري مرور بائ�سًا ال حول 

له وال قوة يحاول تنظيم مجموعة من الهمج دون جدوى، في الكويت الكل 

يحترم القانون ويقف عندما تكون اال�سارة حمراء ويتحرك عندما ت�سبح 

يتوقف  �سيارة  اأمام  الطريق  في  اأحد  يمر  عندما  الكويت  في  خ�سراء، 

مكانًا  ولي�ش  طريقه  اأنه  رغم  تمر  اأن  اإليك  وي�سير  �ساحبتها  اأو  �ساحبها 

الكل  من  محترم  الكويتي  المواطن  الكويت  في  الم�ساة،  لعبور  مخ�س�سًا 

وله تقدير خا�ش بل واأحيانًا رهبة، الكل يحترمه، حكومته �سمنت له حيثية 

وو�سعية وكبرياء خا�سًا ليكون بف�سلها بالفعل مواطنًا من الدرجة االولى.

اأوروبي  بلد  في  اأنك  معها  ت�سعر  ومتح�سرة  ومنظمة  جميلة  الكويت 

مخططة،  بها  ال�سوارع  فيها،  االخ�سر  اللون  وكمية  ونظافتها  بنظامها 
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كلها  الكويت  تقطع  ومتقاطعة،  ومتوازية  وطويلة  وعري�سة  رئي�سية  �سوارع 

اأي  اأن يذهب الأي مكان من  اأحد  اأق�ساها الأق�ساها، حتى يمكن الأي  من 

يغلب  ربما  الذي  الراقي  الدولي  مطارها  اإلى  توؤدي  طرقها  وكل  مكان، 

مطارات اأوروبا في التنظيم والدقة والنظافة وم�ستوى الخدمات ونوعيتها 

وتكاملها حتى اإنك ت�ستطيع ق�ساء يوم كامل م�ستمتعًا بدون الحاجة للخروج 

من �سالته ما بين مطعم ومقهى ومحال للت�سوق باأ�سعار عادلة ومن اأ�سهر 

الماركات.

كل  في  ووا�سحة  كثيرة  اإر�سادية  عالمات  الكويت،  مطار  من  للخارج 

المنحنيات  في  واإر�ساديه،  وتحذيرية  تو�سيحية  م�سيئة  وعالمات  مكان 

يوجد  واأنه  ينحني  الطريق  اأن  اإلى  تنبهك  متقطعه  اإ�سارة  لمبات  تجد 

حاجز لتنتبه، وعلى الطريق نادرًا ما ال تجد �سيارة �سرطة، رجال ال�سرطة 

هناك رجال متعلمون مهذبون محترمون يعاملونك بمنتهى االأدب والذوق 

والتفهم واالأدب تجدهم في كل  الهدوء  اأو ي�ساعدونك بمنتهي  ير�سدونك 

ال�سليم  والج�سم  الريا�سي  المظهر  عليهم  الغالب  بهم،  تح�ش  وال  مكان 

والعناية بال�سعر والثياب والنظافة ال�سخ�سية. 

بخم�سين  اأي�سا  تاأكل  واأن  فل�سا  بخم�سين  تاأكل  اأن  يمكنك  الكويت  في 

دينارًا الكل يمكنه اأن ياأكل اأكاًل جيدًا ال مكان هناك لالأكل ال�سيىء اأو ل�سوء 

الكل  جيدة،  و�سحة  طيب  بطعام  يتمتع  اأن  يمكنه  والفقير  الغني  التغذية 

هنا يمكنه اأن يقتني �سيارة، ال�سيارات هنا اأ�سعارها من مئتي دينار حتى 

ع�سرين األف دينار.  



-23-

الحـيـوان

ُمديري ..

اأرى في نف�سي، يوؤمن بي،  يجعلني مديرًا، رغمًا عني، يرى فّي، ما ال 

�سالحيات  يعطيني  ويتحملني،  علّي  ي�سبر  خبرتي،  وقلة  جهلي  ويتحمل 

مطلقة ويطلق يدي في كل االأمور، ي�سخم من حجمي و�ساأني ويخبر الجميع 

اأنه يحبني جدًا .. ويحبني  اأنني مديره بالنيابة وذراعه اليمنى، يخبرني 

جدًا بالفعل، يرغب اأن اأكون �ساعده االأيمن واأن اأتعلم منه الأكون خليفته، 

يتغا�سى عن اأخطائي الكثيرة و�سهوي وفو�سويتي وغلطاتي وال مباالتي و�سوء 

ت�سرفي و�سوء اإدارتي واإ�سرافي الزائد و�سوء تقديري لالأمور، يتغا�سى عن 

ويتحملني،  ويتحملني  يتحملني  له،  معاداتي  وربما  لديه  للعاملين  تحيزي 

ويغ�ش الطرف عن حماقاتي واإهاناتي العديدة عن غير ق�سد مني، يوؤثرني 

على كل من يعمل لديه، يف�سي اإلّي ب�سره، يعزمني على الطعام متى اأراد اأن 

ياأكل، اآكل مما ياأكل، وربما اأكثر، هو ال ياأكل هو فقط ي�ستمتع باالأكل والباقي 

لي، تمتلئ به معدتي الغبية، يعاتبني على �سلوكي في اأخذ الطعام المتبقي 
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معي ويريدني اأن اأرقي ب�سلوكي، اأت�سرف في ماله كاأنه مالي وربما اأكثر، 

اأنفق ببذخ وفي ترف وكاأنني �ساحب العمل، يطلعني على اأ�سراره واأمواله 

ومكا�سبه وم�ساريعه القائمة واالآتية يطلعني على �سور اأطفاله، ي�سر علي 

م�ساعدتي وتزويجي ورفع راتبي لمبلغ لم اأحلم به، يمازحني ويتب�سط معي 

وي�سحك ملء فمه، يحب الجلو�ش معي وال�سهر والف�سف�سة، يقربني اإليه 

جدًا وكاأننا اأ�سدقاء حميمين منذ زمن بعيد، اأجل�ش بغرفته، على �سريره، 

اآكل من طعامه ويعد لي ال�ساي بيده. 

يتجاهل عقلي الم�سطح ووعيي الفارغ وفو�سويتي وال مباالتي و�سلبيتي 

و�سوء تقديري وتهويني لالأمور، كل هذا الحب واالهتمام والدعم والتاأييد 

والم�ساندة والتقريب والفر�سة االأهم في حياتي منه. 

اأعانده وربما اأعاديه واأتحامل عليه واأتكلم معه ب�سلف وبكالم غير الئق 

ال يجوز وال ي�سح اأن ي�سدر مني اإليه، اأحطم م�ساحة الود والم�سامحة التي 

الخرقاء،  وردودي  بت�سرفاتي  وبينه  بيني  وحمايتها  اإن�سائها  على  حر�ش 

وبينه،  بيني  ورئي�سه  المروؤو�ش  بين  الر�سمية  و�سعها محل  التي  الم�ساحة 

اإح�سا�ش  اأدنى  بال  العمل  اأجل  وتوا�سله معي من  مكالماته  بع�ش  اأتجاهل 

بالم�سئولية كاأنني طفل، اأغلق هاتفي باليوم واليومين واأرب�ش في �سريري 

اأنا االأحمق فيها يتحمل ت�سرفاتي  اأبدو  اأ�سياء  اأو من  غا�سبًا من ال �سيء 

الطفولية غير الم�سئولة وكاأنه مرغم ولي�ش بمرغم. 
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من اأجل حفنة ُجبناء، وبف�سل » لوؤم الفالحين »، وبفعل عاطفتي العمياء 

و�سذاجتي اأنحاز لهم، ويتخلون عني في منت�سف ثورة لئام م�سطنعة هم 

باِدوؤوها، حذرني هو منها ومنهم ومن الم�سري، اأي م�سري في الغربة .. 

ال تاأمن جانبه، ال تاأمن له، ال تتحم�ش اأو تتحيز له �سوف يبيعك عند اأول 

الفارغ  اأن�ست لكالمه، مر على عقلي  .. وقد كان، لم  اأو م�سلحة  فر�سة 

كبخار ماء على �سطح اأمل�ش.

 

كنت المدير، يحترمني الجميع ويقدرونني من اأجله ومن اأجل ارتباطي 

به، اأت�سرف كما يحلو لي، اأتحرك في المكان بكل حرية، اأقيم العالقات 

مع الكل، اأ�ستري اأي �سيء في �سالح العمل وحتى في �سالحي، اأرتاد اأف�سل 

المطاعم واأفخم محالت المالب�ش، اأرتدي مثلما يرتدي، ومثلما لم اأرَتِد، 

في  راتبي  كل  م�سري،  جنيه  بثمانمائة   )  Ecco  ( حذاء  قدمي  تنتعل 

م�سر، يتعلق على كتفي   ) Pullover ( ) Debinhams ( من �سوف 

اإنجليزي اأ�سلي للمرة االولي في حياتي، هو ح�سن الذوق يلب�ش ثيابًا غالية 

بج�سمه  ال�سينما   كنجوم  تجعله  كبيرة  اأزياء  بيوت  من  بعناية  وم�سممة 

المم�سوق من دون ريا�سة وم�سيتة المميزة المتباهية وابت�سامته الخفيفة 

جهاز  اأ�ستري  اأن  مرارا  اأمرني  واأ�سبهه،  مثله  اأرتدي  اأ�سبحت  الدائمة، 

تليفون محمول جديدًا بداًل من جهازي القديم فال يليق به وبي وب�سورة 

�سركتنا، ولم اأمتثل له، كان يريدني اأ�سدًا في موقعي– وظهرًا له – على 

حد قوله كان يحلم ويطمح اأن اأكون عند ح�سن ظنه الذى حاول اأن ي�سر 
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عليه.  

لم ير�َش لي وال للوالد – كما كان يحلو له اأن يطلق عليهم -  اأن ن�سكن 

في �سكن حقير نتجمع فيه كالحيوانات، ا�ستاأجر لنا دورًا كاماًل بفندق يكاد 

يكون بم�ستوى الخم�ش نجوم ينزل هو نف�سه فيه، نتمتع فيه باإعا�سة وخدمة 

واالإنترنت  الغرف  وترتيب  وتنظيف  المالب�ش  وكي  غ�سيل  وخدمة  فندقية 

المجاني المتاح دائمًا والد�ش المركزي . 

وال�سم�ش  ونظافتها  م�ساحتها  اأتامل  الفندق  في  بغرفتي  اأجل�ش  كنت 

واأنا  اإلّي  المت�سللة  الراحة  كمية  واأتح�س�ش  اإلّي،  ودفئها  نورها  المت�سلل 

موجود بها وال�سعادة التي اأح�ش بها، واأتذكر �سقتي الحقيرة في م�سر في 

الدور االأر�سي االأقرب للبدروم  التي اأ�سرت الرطوبة على الفتك بجدرانها 

وبعظامي، والتي يغيب عنها النور وال�سم�ش تمامًا .. كمعتقل مثالي لمذنب 

عتيد. 

اأتذكر ثيابي وهي تاأتيني بغرفتي الحميمة بالفندق من المغ�سلة مكوية 

في  م�سر  في  ثيابي  اأغ�سل  واأنا  واأتذكرني  �سماعات  على  ومعلقة  ونظيفة 

مطبخ �سيق تتلف يدي من الماء ويتلف ظهري اأكثر من الوقوف واالنحناء 

،اأ�سطر  المنزل  خلف  للتربة  اأقرب  منور  في  كالن�ساء  الأن�سرها  واأخرج 

يلقون فيه  الذين  ال�سفلة  بابه والنداء على الجيران  للمرور من  لالنحناء 

بفوطهم ال�سحية واأكيا�ش الطعام الفارغة وربما بطعام فائ�ش وكاأنه مكّب 

في  واأ�سعها  النفايات  تلك  اأجمع  �سيئا،  األقوا  اأنهم  كلهم  لينفوا  للنفايات 

بمالب�سي  فتكت  قد  والف�سالت  الطبيخ  من  مزيدًا  الأجد  الزبالة  �سفيحة 
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اأرب�ش به منذ  اأف�سدتها، الأرتديها فا�سدة واأخرج من القمقم الذي  وربما 

الم�سكين،  حذائي  القذر  الغزير  التراب  ليحت�سن  قرن،  ربع  من  اأكثر 

ال�ساعة  ربع  مني  ا�ستغرق  الذي  الورني�ش  حبيبات  مع  حبيباته  تتعارك 

لتلميعه وربع دقيقة الختفائه بعد معركة التراب الدامية عك�ش تمامًا اأر�ش 

ال�سالمية المر�سوفة النظيفة التي كنت اأحتال عليها حتى تعطيني فر�سة 

اأقرب لقطعة الخردة يقوده �سائق ربما  اأنح�سر في تاك�سي  الألمع حذائي، 

اهتراأ من الجلو�ش خلف عجلته، ال يكف عن الرغي وال�سكوى، يقذفني اإلى 

طوفان ب�سري من اأعداء الماء المحتلين للمترو حتى مكان عملي بالدقي، 

هنا تاأتيني �سيارة حتى الفندق وتنتظرني لو تاأخرت، اأعمل في �سركة كبيرة 

الكل فيها حظى بتربية جيدة واأخالق اأجود، اأتح�س�ش اآدميتي للمرة االأولى 

منذ ربع قرن اأو يزيد  واأفكر به .. 

اأ�سكره في �سري  واأرجو اأن ي�سامحني  واأ�سمت.

واأتذكر المثل ال�سيني المطابق لكالمه 

» بع�ش العوم ال يمكن تعلمه اإال بالغرق «

واأ�سكره ثانية على ما علمني .. وما زال يعلمني

واأرجو ثانية اأن ي�سامحني .. فقط ي�سامحني .. وال �سيء اأكثر
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الخام�شة والثالثون

زين  �سركة  في  وناء،  بعيد  مخزن  في  اأجل�ش  كعادتي،  لي  حيلة  وال 

لالت�ساالت بالكويت، اأعي�ش بحالة نف�سية اأعرفها جيدًا، هي االأرداأ عندما 

اأفقد فيها الرغبة  اأفقد فيها الرغبة في االأ�سياء.. كل االأ�سياء،  تتملكني، 

تفكيري  ينوء  حياتي،  في  االأجمل  الفتاة  اأماني  حتى  فعل،  اأي  الفعل،  في 

بها، هل �ساأتزوجها ؟ وكيف ؟ ولماذا ال اأتزوجها ؟ اأب�سبب نق�ش في المال 

اأو العقل اأو �سوء الت�سرف ؟ اأماني كانت قاب قو�سين اأو اأدني مني، اليوم 

هي في كفة، وذهب ومتاع و�سقة يجب اأن اآتي لها بهم كما جرى العرف في 

الكفة االأخرى. 

      

منذ يومين ذهبت للخليج عند المارينا ا�ستقت للهواء النقي وال�سم�ش 

ال�ساطعة، في المارينا الكل �سعداء رجااًل ون�ساًء واأطفااًل، الكل يلعب ويمرح 
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وي�سترخي، االأطفال كلهم اأجمل ما يكون، غاية في الجمال والمرح وخفة 

الطويل  الناعم  ب�سعرهم  بينهم  اأبنائي  وهنا  مروان  األمح  اأكاد  الروح، 

ال  التي  و�سحكتهم  اأج�سامهم  تفارق  ال  التي  وحركتهم  الوردية  وب�سرتهم 

دورة  كل  بعد  مرددين  معهم  باللعب  يرهقونني  وهم  وجوههم  عن  تغيب 

لعب.. تاني تاني، ورغم تعبي ال�سديد ال يمكنني �سد رغبتهم فاأعاود اللعب 

اأريدهم، جميلي الطلعة، منطلقين في  معهم تاني تاني،  تمامًا كما كنت 

�سعادة دائمة يلعبون وي�سحكون طوال الوقت وال تكف األ�سنتهم الذكية عن 

هام�ش،  حديث  اأطراف  نتجاذب  بجانبي  اأماني  كانت  لو  تمنيت  ال�سوؤال، 

واأباغتها بقبلة من �سفتيها الكرزيتين خل�سة وهي تتكلم فاأنا ال اأ�سبرعلى 

فراقها حتى نعود اإلى البيت، تلك الجميلة الب�سة الطيبة امراأتي وحبيبتي 

واأم اأوالدي وننظر الى طفلينا في �سعادة وحب وامتنان.

  

في المارينا، يخلق اهلل الب�سر كما ينبغي اأن يكونوا، �سعداء واأ�سحاء، 

لم  اأطفااًل  باأذني  �سمعت  جيدًا،  ويتعلمون  جيدًا  ويلب�سون  جيدًا  ياأكلون 

يتجاوزوا ال�ساد�سة ينطقون االإنجليزية ربما اأف�سل من اأهلها يتحدثون بها 

ولهم منطق ولهم �سخ�سية يكاد يدور بيننا نقا�ش اأود لو اأقاطعه واأ�سارع اإلى 

نِّ لغتي ونطقي واأعود الأ�ستكمل الحديث  المركز الثقافي البريطاني الأُح�سِّ

معهم، يدور بيننا نقا�ش ال اأدري من اأين اأتوا   بمادته في ال�سنوات ال�ستة 

الما�سية، يتكلمون بهدوء وثقة، في كل �سيء، كاأنهم �سخ�ش بالغ.
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اهلل  يعطي  فلماذا  اهلل  بيد  هو  الرزق  و�ساأظل،  حيرة  في  دائمًا  كنت 

في  يجعل  ولماذا  والعلم،  وال�سعادة  وال�سحة  المال  �سيء   كل  االأغنياء 

بنف�سه  الرزق  يفرق اهلل  ال  لماذا  والمحروم  لل�سائل  معلومًا  اأموالهم حقًا 

على الب�سر، لماذا ال يعطي هو الحق لل�سائل والمحروم ؟

       
فكرة الرزق لم تكن تقنعني، هو حظ،  حتى الجنه حظ وال يلّقاها اإال 

كل ذي حظ عظيم، تولد محظوظًا غنيًا اأو تظل تجري كالحيوانات من اأجل 

لقمة �سم ال مبرر لها وال للحياة نف�سها. 

هم  ال  توقف  بال  ويتنا�سلون  يتنا�سلون  وهم  الب�سر  اهلل  خلق  اأن  منذ 

تريحهم من عناء  قيامة  لهم  تقوم  وال  كالحيوانات  التنا�سل  يتوقفون عن 

اللهاث المتوا�سل وراء لقمة ال�سم اأو االأحالم غير القابلة للتحقق.

       
في الحياة هناك اأنا�ش ا�ست�سلموا لفكرة الدين واأن الحياة مكان موؤقت 

ال داعي للحرب من اأجله، هوؤالء هم الموؤمنون الذين اأراحوا فا�ستراحوا

واأنا�ش تم�سكوا بالحياة واعتنقوها واأنكروا وا�ستبعدوا فكرة الرب الذي 

يكلف ويعاقب هم يوؤمنون بحياتهم ورغباتهم. 

بيد  اهلل  يعبدون  المنت�سف  من  بع�سا  يم�سكون  منافقون  واأنا�ش 

ويغترفون الدنيا باليد االأخرى 

       
اأو قل االآ�سيويين، هم  كنت ومازلت اأعجب من اليابانيين وال�سينيين 

ب�سر بال دين وال رب وتراهم يعتنقون اأخالقا متينة وعماًل دوؤوبًا و�سلوكيات 

طيبة وتنظيماً  �سديدًا بالدهم نظيفة ومنظمة تحترمهم ويحترمونها. 
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واالإ�سالم  ربهم  اهلل  والم�سلمين،  العرب  من  اأتعجب  ومازلت  كنت 

دينهم،  ولكنهم فقراء �سعفاء اأو اأغنياء جبناء يتعاملون مع الجن�ش والمال 

و�سرية  و�سذوذًا  قبحًا  اأكثر  ربما  والكرامة،  والم�سئولية  واالأخالق  والدين 

من الغربيين، ورغم الدين واللغه لم يتحدوا مثل االتحاد االأوروبي الذى 

اإذا تداعى منه ع�سو تداعى له باقى الج�سد بال�سهر والدفاع عنه والثاأر له 

ورد كرامته، االتحاد ي�سمن الحرية والكرامة والعمل لكل مواطنيه. 

 ال�سذوذ العربي ي�سمن �سحايا جديدة كل يوم في غزة والعراق.

والكل العربي �سامت وبارد وال حياة وال حياء، ما لهم هم وفل�سطين؟ 

لتخل�ش  ا�ستطاع  لو  العربي  الخزي  اأن  اأحيانًا  اأعتقد   . البحر  فليبتلعها 

هو بنف�سه من فل�سطين المزعجة الموؤرقة تلك، ما له هو والحرب والدم 

وعقد  م�ساجع  وق�ش  ومعارك  ودم  قتل  من  االأمور  تلك  وكل  واال�ست�سهاد 

قمم، فلتذهب تلك الفل�سطين وتطلب حق اللجوء االأوروبي وعندما ت�سبح 

وعندها  بجانبها  العربي  الكل  يقف  �سوف  فقط  عندها  اأوروبية  فل�سطين 

عن  الدفاع  ال�سواذ  اأولئك  م�ساركه  االأوروبي  االتحاد  يرف�ش  �سوف  اأي�سًا 

اأحد اأجزائه الفل�سطي –اأوروبي. 
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ثالثون يومًا ..

اأنتظر راتبي، منذ ثالثين عامًا، اأنتظر راتبي، كل �سهر، اأنتظر راتبي، 

اأاأ�ستري الب  �ساأفعل،  ماذا  اأفكر  يومًا،  ثالثين  �سوى  علّي  يمر  لم  وكاأنني 

اأنني ال  اأ�ستريه م�ستعماًل، ممكن، رغم  كثير علّي،  ثمنه  يمكن،  توب؟، ال 

اأحب االأ�سياء الم�ستعملة،  لكنه راتبي، دائمًا راتبي، الذي اأنتظره ثالثين 

التي  العجيبة  الحياة  تلك  في  اأخرى،  يومًا  لثالثين  بحياتي  ليدفع  يومًا، 

عن  االأخرى  االآراء  كل  راأيي،  في  امراأة،  تحبك  اأن  �سوى  مبرر،  لها  لي�ش 

تحبك،  المراأة  دافئ  بح�سن  ذمتي،  في  يدخل  ال  هراء،  الحياة،  ماهية 

اأحبه وال  اأتح�س�ش الفل�سات قبل الدنانير في جيب بنطلوني الجينز الذي 

اأملك �سواه، واأحبه الأنني اأحبه، ولي�ش الأنني ال اأملك �سواه، اأخرجها واأتطلع 

فيها واأح�سيها، البد اأن تكفي، �سوف اأتناول اإفطاري بمائة وخم�سين فل�سًا 

فقط، البد اأن اأكون حكيمًا، البد اأن اأتدبر اأمري، ولعله في �سالحي، فاأنا 
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اأعاني من » كر�ش مريع   يجعلني اأقرب لف�سيلة الخرتيت، واأرغب اأن اأقلل 

اأتجه  تدبيري،  من   .. تدبيري  فليكن  اإذًا  قا�سية،  حمية  واأتبع  وزني،  من 

اأتحرك  المتخمة،  والعربات  العامرة  الرفوف  اأتجاهل  �سنتر،  �سيتي  اإلي 

فول  علبة  اأختار  المحفوظة،  البقوليات  نحو رف  الطريق  اعتاد  باآلية من 

الفتح، هناك علبة بمائة فل�ش فقط، ولكنها  بمائة وخم�سين فل�سًا، �سهلة 

خم�سين  لي  �ستوفر  كانت  خ�سارة   لفتحها،  فتاحة  من  لها  البد  لالأ�سف 

الغد،  اإفطار  بها  واأ�ستري  اأخرى  فل�سًا  خم�سين  على  غداً   اأ�سعهم  فل�سًا، 

تبًا ل�سانعي علب الفول �سعبة الفتح، تتوق نف�سي لكي�ش بطاط�ش �سيب�ش 

بمائة فل�ش اأخرى اأتجه اإليه �ساربًا عر�ش الحائط بحكمتي وحتمية التحكم 

هدفًا  احت�سن  مرمى  كحار�ش  يدي  وتلتقطه  والم�ساريف،  النف�ش  في 

اأكيدًا، الغداء اأمرًا اآخر بالطبع، البد اأن يحتوي على بروتين، اأو اأّيْة مواد 

اأو  التونة  اأالَّ تخرج عن  الغذائية، �سريطة  ال�سل�سلة  الفول في  تعتلي  مالئة 

ال�سردين وربما في اإحدي النزقات » فرانكفورتر« نادرًا ما اأ�ستريه، يتجاوز 

النف�ش،  اأنها  اإال  متتالييين،  ليومين  يطعمني  ما  وهو  دينار  الن�سف  ثمنه 

تلك االأمارة بال�سوء الراغبة فى الممنوع، اأحيانًا ي�ستلزم ال�سردين ب�سلة 

وليمونة وَقْرَنْي فلفل اأخ�سر لزوم فتح النف�ش والتغلب على تكرار المذاق  

وكي�ش عي�ش بخم�سين فل�سًا » لالأ�سف ال يوجد عي�ش �سايب « لكنت اأخذت 

رغيفين فقط » ت�سدمني الكا�سيرة الفلبينية باأن م�سترواتي الهزيلة لملء 

نداء معدتي وقت الغداء تتقافز فوق حاجز الن�سف دينار وهو ما اأحاول 

تود  مبالية  ال  بابت�سامة  ال�سدمة  اأتلقى   » الفرانكفورتر   « ب�سراء  تجنبه 
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الكفاح  زميلة  الم�سكينة  الفلبينية  فك  وربما  بفكي  تطيح  لو  قب�ستي  فيها 

غداًء  و�سرائي  النكراء  فعلتي  على  نف�سي  الأوؤدب  االأموال  بلع  ماكينة  وراء 

باهظ الثمن ال يوجد فيه » فرانكفورتر« اإال اأنني اأقنع نف�سي اأنني ا�ستريت 

اأ�سياء عدة �سردين وب�سل وليمون وفلفل وعي�ش اأي اأنها �سفقة عك�ش علبة 

» الفرانكفورتر« اليتيمة، اأرحل �سريعا ًقبل  اأن تتملكني روح �سريرة تدفعني 

علبة  يدي  تلتقط  الطيبة،  ال�ساخنة  بفطائرها  �سيزر  ليتل  بيتزا  الختراق 

�سجائر ويلز اأحمر  ب 270 فل�سًا اأحر�ش علي �سرائها من ال�سيتي  اأدامه 

اهلل هو واأخته الجمعية بداًل من �سرائها ب 300 فل�ش من البقالة الم�ستغلة 

الأ�ستن�سق  المحر�ش  المكان  ذلك  من  هاربًا  اأهرع  اأ�سكن،  حيث  بجانبي 

بع�ش الهواء المجاني في الخارج تالحقني  فكرة اأنه كان ينبغي اأن اأح�سر 

اأحد الرفاق في ب�سلة  اأحداهما عندما يتملك الع�سم  اأجد  ب�سلتين حتى 

اأو قطعة ب�سل، اأح�سي الفل�سات الباقية، واأوا�سي نف�سي على الـ 750 فل�سًا 

النف�ش  �سبط  على  مجددًا  نف�سي  واأعاهد  ال�سيتي،  ذمة  اإلي  انتقلت  التي 

والتحكم في الهوى غدًا  .. واأفكر.. واأ�سك اأنني �ساأفعل.
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اللحم العربي

في الكويت ..

خطاأ كبير اأن تتذوق اللحم العربي

خطاأ اأكبر .. اأالَّ تتذوقه

للت�سوق، كانت زيارتي  المارينا، ذلك المكان الجميل المخ�س�ش  في 

االأولى، بعد ثالثة �سهور من عملي بالكويت.

باأج�سادهن  يرتعن  كوا�سر  ُكنَّ  المارينا،  في  ن�ساًء  الن�ساء  تكن  لم 

اأن  المهم  ملت�سقة،  معتمة  ونادرًا  �سفافة  مالب�ش  تحت  الريانة،  الب�سة 

تكون ملت�سقة، بدون مالب�ش تحتية، تبرز وب�سكل اأكيد غير قابل لل�سك اأو 

النقا�ش، اأن الموؤخرات الكويتية، كائن حي م�ستقل، ومتوح�ش، وغير قابل 

لال�ستئنا�ش،  يمكنه التحرك كيفما ووقتما ي�ساء، يبقى فقط اأن يكتب عليها 

» تقدم » ال تكن جبانًا هاتان الكرتان االأر�سيتان لم تخلقا للحملقة البلهاء 
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فقط، لم اأهتم بهما لت�سبحا كاملتي اال�ستدارة بهذا ال�سكل، لتحملق فقط 

اأنت وهو » تبًا لكم « ولجبنكم والأل�سنتكم المدالة في بله وغباء. 

ميزات  الكويتي  الج�سد  منح  في  �سخي  ب�سكل  الطبيعة  اأفرطت 

من  مدمجة  �سفاه  والمع،  وكثيف وقوي  طويل  اأ�سود  �سعر  ح�سر ،  بال 

ابتلعتا  وا�سعتان عميقتان  عينان  والعزلة،  اال�ستقالل  اأبت  �سفاه  مجموعة 

م�ستدير  وجه  بيا�سهما،  ثلثي  �سوادهما  يحتل  ال�سامتين،  الرجال  االآف 

وم�سرب بلون الورد والحياة والخير العربي و�سخاء النفط والدينار، نهود 

�سوبات  في  واكتملت  وا�ستدارت  نمت  وكاأنها  والنمو  اال�ستواء  تتعجل  لم 

ا�ستوائية، تقاتل في ا�ستماتة للهرب من �سوبتها، خ�سر مداري يحلق حوله 

المغامرون فقط والمحظوظون، ال يكفي عمر واحد لالنتهاء منه، اأدركت 

حينها فقط ِلَم اأمر اهلل الرجال بغ�ش الب�سر، الأنه وحده جل وعال وتفرد، 

به،  وتناأى  ب�سرك  تغ�ش  اأن  و�سحرهن،  �سطوتهن  لتفادي  الوحيد  بالحل 

واالأف�سل لك اأن ترحل به، بعيدا ً عن وقع خطواتهن البطيئة الثقيلة الواثقة 

المطمئنة، التي تعطي الفر�سة لعطرهن اأن ينت�سر ويت�سلل ليلقي باأكبر كم 

ممكن من حولها. 

اأتابع  ناء وا�ستراتيجي،  َكة خ�سبية في موقع  دِّ اأجل�ش وحدي على  كنت 

الج�سد العربي الم�سبع بالراحة والخير والعطر، من تحت عين تخفيهما 

نظارة طبية، توحي باأدب �ساحبها وخجله وربما احترامه، تبطئ حركتها 

الق�سمات من وجه  االآف  اإلى  الوجه  التفافة  حتى واحد لخم�سين فتتحول 

تفوح،  اأن  تكتفي  وال  االأنوثه  منه  تقطر  وج�سد  وجه،  باألف  بل  بوجه  لي�ش 
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تبًا ل�سطوتهن، وال  اأنهن ن�ساء يمكن ارت�سافهن كالرحيق..  اإلّى  حتى خيل 

تبًا لرغبتي فيهن، ترددت في عقلي واأنا اأطفئ �سيجارتي ربما في ج�سدى 

دون اأن اأدري واأبت�سم بهدوء ابت�سامتي ال�سافية التي تمالأ وجهي وتبدو بال 

�سبب للعابر .. ابت�سامتي التي اأطلق �سراحها بعد هدوء طويل والتي تعلن 

عزمي واإ�سراري على  تذوق اللحم العربي .. وارت�سافه.
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�شمراء 

 الفتاة الكويتية االأجمل في الجامعة االأمريكية بالكويت 

كمهر عربي بري اأ�سيل 

لفحت ال�سم�ش ب�سرتها من غيها وتمردها في البرية 

نهداها �سهيان نافران في اإ�سرار وتحدٍّ 

يكادان يفتكان باإزرار بلوزتها 

في انتظار �سائد كنوز مجهول 

تبحث هي عنه بعينيها ال�سوداوين الوا�سعتين 

كبئر راح في جوفه االآف البلهاء 

و�سعر غجري ال يياأ�ش الهواء من مناطحته 

ت�سنمت اأمامها 

كجلمود �سخر حطه الذهول من فرط جمالها 
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الأ�ستوقفها وهي تخرج من بوابة الجامعة في التا�سعة �سباحًا 

دونًا عن الكل الداخل 

وكاأنها تاأبى حتى اأن تدخل مع الداخلين 

ت�سمرت اأمامها ولم اأتزحزح 

ولم تتخذ هي طريقًا اآخر 

توقفت واأطرقت اإلى االر�ش ثانية 

ثم رفعت عينيها النجالوين الثاقبتين ال�سامريتين 

لتفجر بداخلي كل فيزياء االأر�ش 

وكل رغبات الرجال االأحياء 

والذين �سيحيون 

لتنطق كلمة واحدة 

وبعدين 

اأرد ..اأنا بحلم 

وهتف�سل تحلم كتير 

االأحالم ملها�ش منطق 

يا اإما تف�سلي حلم واأف�سل اأحلم بيكي 

وم�سحا�ش اأبدًا 

يا اإما تبقي حقيقة 

والكون كله يحتفل بوجودك معانا على االأر�ش 

طفا �سبح ابت�سامة على جانبي �سفتيها 
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القرمزيتين المدمجتين من مجموعة �سفاه عربية �سهية 

لتلتف حولي وتبتعد 

اأتحرك خطوة الأقابلها 

واأذكر ا�سمي 

تبت�سم وتردف ال اأهتم 

اأبت�سم واأردف .. اأنا اأهتم 

هو �ساأنك 

�سوف اأرحل دونك فقط اإلى دار للمجذوبين 

يبدو اأنك اأحدهم 

لم اأكن حتى راأيتك 

ال رغبة لي بمجاذيب 

اإذن ال تدعيني اأنجذب دونك 

اتركيني مجذوبًا اإليك 

يبدو اأنك اأفرطت في �سرب �سيء ما 

اأنا فقط اأفرطت في النظر اإليك 

ت�سمت لثانية اأقراأ على جبينها �سبح فر�سة 

ودون اأن تنظر اإلّى 

 
(((

غدًا الثامنة م�ساًء في االفنيوز

تجتازني تلك المرة وال اأعار�سها 

األتفت اأقاطعها �ستاأتين 
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تلتفت وتبت�سم وتهوي اآخر ح�سون مقاومتي 

فوق اأبراج ابت�سامتها .. وتردف 

لن اآتي 

تركب هامر حمراء وترحل مبتعدة 

واأنا م�سعوق في مكاني لم اأتحرك 
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 الثامنة تمامًا في الأڤينيوز 

الأڤينيوز : اأكبر واأرقى مركز تجارى وترفيهى بالكويت 

مرتديًا اأف�سل ما لدي 

متعطرًا بعطور اأف�سل اأ�سدقائي 

تكاد دقات قلبى تطغي على �سو�ساء االأفنيوز 

تت�ساعد الدماء اإلى اأذني من نظرات الفتيات ال�ساحكات 

كمن يخبرنني اأنها لن تاأتي 

اأدخل اإلى حمام الرجال اأمار�ش تمارين �سغط كثيرة 

اأخبط الحائط بقب�ستي مرات عديدة كعادتي حين اأتوتر 

اأنظر في المراآة اإلّي واأكلمني 

ما لك يا رجل اأنها لي�ست االأولى ولن تكون االأخيرة 

ولكنها م�ش من �ساحرات لم يخلقن بعد 



يقترب العقرب من الربع 

اأتوتر  

تلقي بتوتري في اأقرب جحيم 

عندما تقبل بابت�سامتها في ثوب اأبي�ش رقيق و�سفاف 

ال يبدو تحته �سوى ثنيات ج�سدها اال�ستوائي الحار 

ويك�سف عن ثلثي �سدرها العري�ش النافر  

تتوقف اأمامي 

وتنهال علّي نظرات االأفنيوز 

كم�سهد النهاية في فيلم 300 

مئات النظرات تخترقني في وقت واحد 

ويتوقف الزمن لن�سف دقيقة 

قبل اأن تنتزع هي عني كل �سهام الف�سوليين 

 بهدوء وب�ساطة وال مباالة   

وتردف مبت�سمة وكاأنه ال يوجد مئات البلهاء 

كيف حالك يا مجذوب 

يبدو اأنني لن اأ�سفى ويزداد حالي انجذابًا 

تبت�سم للمرة االولي بملء �سفتيها 

فتبدو ك�ساحرة ولدت في �سحراء المملكة 

على يد ذئاب بي�ساء 

اأ�سنانها اللوؤلوؤ والمرجان 
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و�سعرها ليل بال نهار 

يتو�سطه قمر ال يبرح ليل الرابع ع�سر من ال�سهر العربي 

ت�ساألني 

من اأنت 

اأبت�سم..  اأنا رجل لم يوجد بعد 

كنت اأعلم اأنك غير موجود 

اأتيت فقط الأتاكد 

وتلتفت وتردف اإني راحلة 

تمتد يدي دون وعي مني 

 لتنغر�ش في لحم ذراعيها الب�ش 

اأ�ستوقفها 

تكمل في دالل 

كيف اأقابل رجاًل لم يوجد بعد 

اأتنهد واأجيب 

اأنا وجدت االآن فقط 

تحت�سن ذراعي واأ�سمع وقع قدميها

كلحن �سرمدي لم يكتبه ب�سر 

كنت اأداعبك فقط 

اأيها المجذوب الخفي 

اأفيق من هذياني على نهدها االأي�سر الذي اخترق ذراعي اليمنى 
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في جراأة من األفة  �سنين 

الأ�سترد ثقتي بنف�سي وهدوئي 

�ست  ق�سيدته  يكتب  اأن  قبل  راآها  اأنه  يبدو  قباني  نزار  اأن  اأخبرها 

الن�ساء 

اأتاأملها طوياًل وهي تنظر لي نظرة ذات مغزى 

عيناها كبحر.. ال�سارب منه .. يظماأ اأكثر 

يبدو اأنك �ساعر 

اأنا �ساعر بك 

يبدو اأن ال�سماء �سخية كفاية حتى تحظى بك بالد ال�سم�ش والنفط 

ل�ست االأجمل على االأطالق 

يبدو انكى لم ت�سمعى عن المرايا 

هبة ال�سماء تلك يخاف منها الرجال 

اأو يحاولون ا�سطيادها بكل جهلهم وغبائهم 

خم�سة وع�سرون عامًا ولم اأحظ برجل مثلك لم يولد بعد 

كانت ال�سماء تدخرك لي 

وماذا �ستفعل بهبة ال�سماء يا جنين 

�ساأكون طفلك 

اأرقد في رحمك حتى اأ�سبح جزءًا منك 

واأنت�سر فيك حتى اأحتلك اأطول اأحتالل واأجمل اأحتالل 

اأ�ساركك اأنفا�سك ودقات قلبك 
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األقي على م�سامعك اأعذب الكلمات 

اأطلق كل فيالقي فوق خارطة ج�سدك النادر 

يحتلون ما يحتلون يعربدون ويف�سقون 

هم نهمون .. اأنا اأعرفهم ال ي�سبعون 

خلقوا ظماآنين و�سيموتون ظماآنين .. لك 

تبًا لك .. 

من اأي جحيم تاأتي بكلماتك يا رجل 

من جنة عينيك وقلبك الطيب الطفل 

المغمو�ش ب�سدر النمرة المتحفزة 

للرجال الذين ولدوا و�سيموتون 

ليتني كنت اأِخيل طروادة يا هيلينتي الكويتية 

ماذا كان �سيفعل اأِخيل 

كان �سيحميك من كل جيو�ش البلهاء 

ال اأرغب باأخيل 

بمن ترغبين 

بك .
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�شامت .. 

واأنا بجانبها في الهامر الحمراء 

حتى البناية الوردية في �سارع الدمنة بال�سالمية 

في الطابق ال�سابع كنت اأدلف الي �سقتها 

ى بالزرع والورد واالأ�سماك الملونة 
َ

�سقة طفلة َماْلأ

والدباديب ورائحة العود والعنبر 

كدت اأ�سكر من المزيج 

للحظة ت�سورت اأنني بعثت 

لم اأعد ب�سرًا 

لي�ش للب�سر اأن يرتادوا تلك االأماكن 

اقتربت من المدفاأة ال�سغيرة االأنيقة الم�ستعلة 
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جل�ست القرف�ساء اأتابع اللهب المتراق�ش بعيني 

يت�سلل اإلى اأنفي عطر ال تقربه الب�سريات 

األتفت الأراها في ثوب حريري اأ�سود ق�سير 

يكاد يخفي حلمتيها النافرتين 

ويعلو لبا�سها الداخلي الذي يف�سح اأكثر مما يخفي 

جل�ست بجانبي وامتطت ذراعي 

وحّنت براأ�سها علي كتفي 

وان�سابت من عينيها دموع �سامتة 

حملتها كري�سة وو�سعتها في ِحّجري 

واأرحت راأ�سها ال�سغير الباكي على �سدري 

لم اأ�ساألها عن �سبب بكائها 

ولم تتوقف هي عن البكاء 

اأخذت اأهدهدها بج�سمي 

واأدندن لها باأغنية » جنجل بيلز« 

قالت ال اأحبك 

اأنت ال يمكن اأن تكون موجودًا 

ابت�سمت وقلت لها اأنا بالفعل ل�ست موجودًا 

اأنا لم اآت بعد 
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قالت �سوف ترحل كما ترحل كل االأ�سياء الجميلة 

اأبي .. اأمي .. اأختي .. وكلبي 

ابت�سمت وقلت .. كلب محظوظ 

ابت�سمت وقالت لم اأق�سد 

ورفعت عيناها المغرورقتين بالدموع 

ويا ليتها لم تفعل 

فقد �سارت اأجمل واأجمل األف مرة 

وجدتني األتقط حبات الندى من فوق وجنتيها بل�ساني 

�سحكت وقالت ماذا تفعل 

قلت ظماآن 

قالت اآتيك بماء 

قلت ظماآن لمائك 

َغّطْت براأ�سها علي �سدري برفق حتي الم�ست ظهري االأر�ش  �سَ

وراحت تعبث بوجهها في وجهي 

وتلفح اأنفا�سها العطرة الدافئة الطيبة وجهي 

واأنا اأكاد اأ�ستعل من اأنفا�سها الذكية ورائحتها ال�ساحرة 

وب�سرتها الملتهبة 

اأخذت تقبل عيني واأخيرًا عرفت الطريق ل�سفتي 
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اأخذت تتلم�سهما ببطء وحذر كمن تقترب من حيوان �سر�ش 

وتحركهما ب�سفتيها بهدوء وتروٍّ كمن يحرر لغمًا 

تتلم�ش زواياهما كمن ي�ستك�سف قارة 

تحتك بهما وتطلق اأنفا�سها العطرة في فمي 

الفاغر ككهف من الع�سر الجليدي لتذيب كل الجليد 

لتنق�ّش برفق �سقر مباغت على �سفتاي  

مباغتة كانت كفيلة باأن اأ�ستلم اأنا زمام االأمور 

واأطلق كل جيو�ش المغول المتوح�سة لتمثل بج�سدها المتوح�ش 

الذي لم يرو�ش منذ ربع قرن 

لم اأدِر كم مر من الوقت  واأنا اأ�ستك�سف ج�سدها 

لم اأدِر كم من الفيالق اأطلقت الحتالل نهد 

اأو اعتالء موؤخرة 

لم اأدِر اأين كانت �سفتاي 

فاأحيانًا في �سفتيها  

واأحيانا فى قدميها  

واأحيانًا ت�ستولي �سفتاي على �سدفتها 

بابًا .. بابًا 

لم اأ�سل اأبدًا لحدودها 
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كل اأرا�سيها بال حدود 

كل نهاياتها مفتوحة 

كل اأرا�سيها تقطر �سهدًا 

تقطر ماءًا 

تقطر ع�ساًل 

وتاأبى الطبيعة بداخلي اأن تخرج 

وتاأبى هي اأن تنتهي 

ويبزغ النهار

�سريعًا..

وياأمر ليلي المتواطئ بالرحيل

ي�سترق النظر اإلينا

ويح�سدنى

وهي ت�سع حلمتيها في عيني 

تمنع جفوني من النعا�ش 

واأ�ستر�سي الكيمياء في عقلي حتى اأ�ستيقظ 

مائة عام اأو يزيد في اأح�سانها 

اأح�ش اأن كل االأدران ذابت وتبخرت ورحلت 

فوق ج�سدها الثائر الطيب 
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الدافئ عن ندى معطر 

تمتمت واأنا مغم�ش العينين ومبت�سم 

تبًا لل�سباح .. 

لماذا اأتى االآن ..

 لم ننته بعد 

اأفال يكون لياًل لالأبد 
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ُه ُتِحبُّ

تتلم�ش طريقها  اأنفا�سها،  تعطيه هي  اأنفا�سه،  لياأخذ  فر�سة  تعطيه  ال 

تقبل  الحياة،  كل  حياة،  قبلة  تعطيه  ودفء  وهدوء  بحنان  �سفتيه  اإلى 

اأرنبه  تلدغ  بل�سانها،  رم�سًا،  رم�سًا  رمو�سه،  تبلل  �سعرة،  �سعرة  حاجبيه، 

انفه، وتبللها، حتى ت�سفى، بعينيها تقترب من عينيه ال�سوداوين الطيبتين، 

فجرًا،  الخام�سه  تّقبلها،  حدقته،  خيا�سيم  تتاأمل  عينيه،   بوؤبوؤ  يت�سع 

يقاوم دعاباتها ت�ست�سلم جفونه للنوم فى هدوء مطمئن تحت تاأثير عبير 

الحارة  اأنفا�سه  تلفح  الأنفا�سه  ال�سمع  ت�سترق  المخدر،  الهادئ  ب�سرتها 

ال�سعر  منابت  تتتبع  ودافئة،  طيبة  تجدها  تتذوقها،  ت�سحك،  اأذنيها، 

تق�ش  اأجلها،  من  معركة  فى  وجنته،  في  الغائر  الجرح  وتقبل،  ذقنه  فى 

عليه  وتنت�سر  النوم  فى  رغبتها  تقاوم  اأنفه  فتحه  من  زائدات  �سعرات 

باأ�سنانها اأذنه  حلمة  تدغدغ  نائم،  وهو  حتى  عينيها،  عن  يغيب  ال   حتى 
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كطفل،  للنوم  ويعود  ب�سمة  عن  قلياًل  �سفتاه  تنفرج  ب�سفتيها،  وتمت�سها 

ال�سغير  كر�سه  تّقبل  لالأبد  رحمها  فى  ت�سعه  جنينًا  ي�سبح  لو  تتمنى 

ت�سع  جدوى،  دون  اإخفاءه  وحاول  وجوده  من  هو  ي�ستاء  الذى  الم�سحك، 

وجنتها على �سدره، واأذنها على قلبه، ت�ستمع للحن وجودها، تتذكر اأغنيه 

اللى  ا�ساأل دق قلبى  الجرح فين قلت  �ساألنى  الطبيب يداوى  حليم »جبت 

زاويتى  تّقبل  دقتين،  تزيد  ال  قلبه  فدقات  مطمئنة  تبت�سم  دقتين«  زايد 

تلعب  المدببة،  ال�سغيرة  ذقنه  تق�سم  وحب،  رفق  فى  المغلقتين  �سفتيه 

تن�ست  واحدة،  ق�سمة  ق�سمة،  تق�سم  لو  تود  اآدم،  تفاحة  فى  باأناملها 

اإلى مجرى الدم في �سريانه ال�سباتي، تع�ش ع�سلة ترقوته برفق، غ�سبه 

ي�سعدها وطيبة قلبه، تذهب عقلها، تالحق قطرة عرق تزحف على رقبته، 

على  اختياريًا  هبوطًا  تهبط  بوجنتها  مظبوط«  ملحها  وتردف«  تتذوقها 

طفولية  دائرية  بحركات  �ُسّرته  تجويف  لتداعب  بها،  تختبئ  �سدره  غابة 

خلية  كل  وتحت�سن  بظهره،  تلت�سق  ينام،  االأي�سر  جانبه  على  باأناملها، 

لو تتوحد  من خالياها كل خلية من خالياه، بود ون�سوة وحميمية، تتمنى 

ب�سرتها  الطيب  عرقه  يخترق  لالأبد.  ح�سنها  يفارق  ال  حتى  جيناتهما، 

تبت�سم وهي  وتبكي  برقبته  وجنتها  تل�سق  المزيج،  من  فت�سكر   اللوزية، 

وت�سكر اهلل اأنه بعثه اإلى االأر�ش، وت�سكره اأكثر الأنه زوجها.
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ُغروْر

مروة، زوجتى، اأو  من  كانت زوجتى، اأو التى مازلت اأعتبرها زوجتى 

ولم  قراننا،  اأمزق عقد  لم  اأفعل،  اأن  اأرغب  وال  االآن،  اأْن�سها حتى  لم  فاأنا 

اأ�ستلم وثيقة انف�سالنا حتى االآن، طلقتها ل�سبب غير وا�سح، وربما ب�سبب، 

اإال اأنه اأيًا كان ال�سبب، فلقد كان وما زال اأ�سواأ االأ�سباب على االإطالق،  اأطاح 

بالبقية الباقية من عقلي وم�ستقبلي، ورغبتي بالحياة  فقد كانت لي م�سدر 

الحياة..  كل الحياة . »تبت يدي«، توافق علّي واأنا موظف حكومى حقير،  

راتبى ال يكفى الإطعام اأرنبة،  �سني كبير، اأنفي كبير،  كر�سي كبير  عقلي 

�سغير ال اأملك اأي ميزة، تمدني بمدد جن�سي ونف�سي وروحي  اأ�سعل بطارية 

حياتي المطفاأة منذ ولدت، الأ�سبح نائب المدير وا�ست�ساري �سبط جودة 

العليا،  الدرا�سات  في  وطالبًا  ومحترفًا  ومطلوبًا  محبوبًا  مبيعات  ومن�سق 

بماج�ستير االإدارة العامة في االكاديمية العربية التى يطردني فيها االأ�ستاذ 
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الدكتور اأحمد العا�سي ليطلبني بعد ذلك ويخبرني اأني طالب واعد، وكاأنها 

اأتاألق  اأنجح  يمنحني حفنة معجزات،   اأن  الرب  من  تطلب  البتول،  مريم 

اأتعجرف، اأ�سقط .. عندما اأفكر اأنها اأ�سبحت ال تنا�سبني، فهي فتاة غبية 

ترب�ش منذ ع�سور في مدينة �ساحلية نائية فتك بعقلها الموروث والوحدة، 

لن تليق باأ�ستاذ جامعي  على اعتبار ما �ساأكون  البد لي من اأ�ستبدالها بفتاة 

على  قادر  واأنا  وعجرفتي   .. الجديد  وتاألقي  نجاحي  تالئم  اأر�ستقراطية، 

ذلك، نف�ش االأنا التي كانت ال �سىء قبلها، اأقاطعها �سهرًا .. ت�سقط في بحر 

اإلى حلوف، تطلب الطالق،  اأبالي كخرتيت تحول  من الدموع واالألم .. ال 

واأفق.. �سريطة اأالَّ اأدفع ر�سوم الطالق.

تنظر اإلّي ب�سمت وعمق ك�ساحرة اأمازونية تبلغ مائتي عام، تمحو كل 

ال�سماء  تر�سل  اأمل�ش،  �سطح  على  ماء  كبخار  وعجرفتي،  وتاألقي  نجاحي 

مديرة جديدة خرقاء، اأرتد اإلى وظيفتي الحقيرة ومرتبي االأحقر، وتنهزم 

اأبحث عنها فال  ياأتى ال�سباح  نف�سي واأ�سبح كجرو ال يجد ماأوى، عندما 

اأجد غير، قطط اأر�ستقراطية تخد�ش كبريائي الذي مات، تبول علي وترحل 

.. واأرحل.
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بيكيا ..

بعد ما اإدى وبعد ما خد

بعد ما هد وبنى واحتد

�سد لحاف ال�ستا م البرد

بعد ما لف وبعد ما دار

بعد ما هدا وبعد ما ثار

بعد ما داب وا�ستاق واحتار

حط الدبلة وحط ال�ساعة

حط �سجايره والوالعة

علق حلمه على ال�سماعة

�سد لحاف ال�ستا على ج�سمه

دحرج حلمه وهمه وا�سمه

دارى عيون عايزين يبت�سمو
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اللى ق�سى العمر هزار

واللى ق�سى العمر بجد

�سد لحاف ال�ستا من البرد

واأ�سيل  ت�سللت كلمات كوثر م�سطفى ب�سوت منير من �سندوق عتيق 

اإلى اأذنيه وهو م�ستلٍق على ظهره مغم�ش العينين عاقدًا كفيه تحت راأ�سه 

فوق �سرير �سيق و�سغير ي�سعه بالكاد في غرفة نائية تطل على �سارع، هو 

باأج�سادهم  واإمبابة  الزاويه  في  ال�سرفي�ش  ب�سائقى  يذكره  منير  يحب  ال 

الرخي�سات  الموام�ش  ومعا�سرة  الكولال  �سم  من  ال�سدئة  المم�سو�سة 

خجل  بال  يجاهر  الذي  و�سعره  عليها  ي�سر  التي  المتاأخرين  وحركات 

بكراهيته للماء ا�ستيقظت في راأ�سه فكرة - للحق لم تكن نائمة - كانت 

نايمة �ساحية، حتى اأزعجها �سوت م�سروخ اهتراأت اأحباله ال�سوتية لبائع 

بيكيا بدا كمومياء تلفت اأثناء �سرقتها، اأو �سيارة رخي�سة خرجت لتوها من 

حادث مروع لتتجه الأقرب �سمكري �سيارات، قرر النهو�ش، اأ�سار للبائع من 

ال�سباك ليجل�ش البائع على الر�سيف بجانب عربته اله�سة الفارغة يدخن 

�سيجارته التى انتهت وكادت اأن تحرق اأ�سابعه، لملم كتبه الم�سطورة باأيٍد 

ب�سرية والم�سطورة باأيٍد مقد�سة، لم يترك غير كتاب االأمير لميكيافيللي، 

لملم اأخالقياته ومبادئه وتقاليده وخوفه وخجله وكبرياءه في هدوء وثبات 

من عقد العزم وانتظر التنفيذ، خلع جلبابه وانت�سب عاريًا، و�سع لملماته 

به وعقدها جيدًا على �سكل كرة وقف فى النافذة، اأغلق عين وفتح االأخرى 

فى  واألقى،  ال�سلة  كالعبى  تمامًا  الفارغة  العربة  منت�سف  على  وركزها 
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المنت�سف تمامًا �سقطت، انتف�ش ال�سبح الذى يقبع بجانب عربته كظل، 

مقاباًل  يريد  ال  هو  يبتعد،  اأن  للرجل  واأ�سار  .. جووون،  مردفًا  هو  ابت�سم 

كل  من  تخل�ش  الد�ش  تحت  للتو،  منها  تخل�ش  التى  البيكيا  بتلك  يذكره 

�سعره  �سفف  �ساعده،  حتى  االأبي�ش  القمي�ش  �سمر  المراآة  اأمام  اأدرانه، 

بالجل، وعند اأول محطة اأوتوبي�ش اختار الفتاة االأجمل، بهدوء وثقة تقدم، 

ا�ستح�سر كل �سياطين ال�سعر واالأدب ا�ستخل�ش كل ما قراأه اختار اأعذبه 

واأكثره �سحرًا وتاأثيرًا. 

- ممكن اأقول حاجة 

ترمقه با�ستنكار وت�ساوؤل 

- هو انتي موجودة فعاًل وال اأنا بحلم ع�سان اأنا لو بحلم يبقى اأنا م�ش 

عايز اأ�سحى من الحلم عايز اأف�سل اأحلم بيكي على طول ولو انتي حقيقة 

يبقى مفرو�ش كلنا نتجمع ونحتفل اإنك موجودة بينا .

تبت�سم رغمًا عنها وت�ساأله و�سط �سحكتها التي فقدت فراملها 

- هوه انت اللي فعاًل موجود. 

تركب معه وتنزل لتفاجاأ اأنها اأمام بناية في حى ال�سيخ زايد يخبرها 

اأنها �سقة اأخته وهي خالية تمامًا ترف�ش ال�سعود

- ثقي بي

ت�سعد وبمجرد اأن يغلق الباب ي�سمها بهدوء ودفء اإلى �سدره القوي 

التالل  تلفح كل  الحارة  اأنفا�سه  راأ�سها تذوب وتترك  يّقبلها في  العري�ش، 

عينيه  في  تنظر  الجوفية  بمياهها  اأمطاره  تختلط  والوديان،  واله�ساب 
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ويغم�ش  يبت�سم  االأبد،  اإلى  تظل  لو  تتمنى  ح�سنه،  في  وتنكم�ش  بامتنان 

عينيه في ر�سا، فقد اأحرز للتّو ..  الهدف االأول في حياته .
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خر�شي�ض

اأكاد اأكون .. بنى اآدم 

ال  كلب،  وج�سد  راأ�ش حمار  اأو  وج�سد حمار،  كلب  براأ�ش  ب�سرًا  اأتحول 

فرق 

اأق�سى حاجتي بجانب اأي جدار، واأجامع اأي كلبة �سالة

فيه  اأق�سي  مكانًا  لى  توفر  اأن  عامًا   34 طوال  اآدميتى  ت�ستطع  فلم 

حاجتي 

واأجامع فيه ب�سرية مثلي، اإذًا فاْلأتحول كلبًا اأو حمارًا، ال فرق 

المهم اأن اأق�سي حاجتي ورغبتي، الطعام لن يكون بعد االآن م�سكلة

�سيكون من اأحد �سناديق الزبالة 

   

اأجل�ش في ال�سقة رقم ع�سرة بالطابق الخام�ش بالبناية رقم 36 ب�سارع 
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النخيل 

بمدينة المهند�سين، بين مطرقة قا�سية وباردة لم تتعر�ش الأي تربية 

اأو دين

يطلقون عليها مجازًا محرم �سمير حالوة، و�سندان ال يتخير عنها

اأخوات دينا �سمير حالوة، فتاة كانت من الممكن اأن ت�سبح زوجتي

التحقير  في  االأثرياء  وتاريخ  زخم  بكل  واإهانتي  بتحقيري  يتلذذون 

واالإهانة

والتفكير، مجرد  اأختهم،  في  الطمع  علي  تجراأ  مثلى  لفالح خر�سي�ش 

التفكير

في الزواج منها 

عندك �سقة، �سغال فين، مرتبك كام، ياااه بيكفيك ده

ممكن نبقى ن�سوف لك �سغل بمرتب اأح�سن، بتعرف تعمل اإيه

مبتعرف�ش، ممم م�سكلة، جوز اأختنا الكبيرة كان بر�سه

معدم و�ساكن ف حتة معفنة ف ال�سبتية، دلوقت واخد لها �سقة

حتة  ف  متر   (20 �سغيرة   �سقة  تجيب  تحاول  انت  النيل،  وادى  ف 

قريبة

ممكن تدفع لها 50 اأو 60 األف مقدم وتبقى تدفع 800) جنيه ق�سط

كتير من زمايلنا اللى ظروفهم زيك بيعملوا كده 

   

اأنا لو معايا 60 األف كنت ا�ستنيت لحد 34 �سنة يا والد الكلب
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ع�سان اآجي اأ�سمم بدني بكالمكو البارد الوقح 

   

ت�سطدم عينى بعين محرم االأخ االأ�سغر الذى لم يتجاوز الع�سرين

اأقراأ في عينيه بخط وا�سح عري�ش م�ساء حتى يمكن للعميان قراءته 

واأطّلعك  الجزمة  اأقلع  ما  بدل  ال�سحاتين  ابن  يا  �سحات  يا  بّره  اأطلع 

بيها

فكرت في االأمر مليًا فجزمته ماركة تيمبر الند، وددت كثيرًا لو األب�ش 

مثلها

فما المانع لو حتى اأن�سرب بيها، لن ي�سر ال�ساه  �سربها بعد �سلخها

اللي  ال�سيكوالتة  علبه  تمن  جنيه   (56 ال  على  اأبكي  واأنا  خرجت 

دفعتهم

في اأكبر محل ت�سوكلت فى م�سر، با�سيونال، والع�سرين وردة الحمرا 

اللي كلفونى ع�سرين جنيه وخم�سه جنيه بق�سي�ش للواد اللي ظبطهم

 يبقى 25جنيه وال 20 جنيه اأجرة التاك�سي من باب اللوق لبا�سيونال

 ل 36 �سارع النخيل بمدينة االأثرياء

   

تبّا لآدميتي
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تاك�شي

كعادتي .. ال اأملك مااًل كافيًا

كعادتي .. اأع�سق التمتع باآدميتي

اأحب  فاأنا ك�سول ال  المترو،  بيتي حتى محطة  اأمام  تاك�سيًا من  اأ�ستقل 

الم�سي، والأنها اأي�سًا م�سافة ترابية بحكم كونها في منطقة ع�سوائية، تجعلني 

بعد اأن اأجتازها، كخروف تمرغ في التراب في لحظة �سعادة، اأو خرج لتوه 

من عراك دام حول قطعة ورق، اإ�سافة اإلى تحول لون حذائي االأ�سود بعد 

اأن اأكون اأم�سيت ن�سف ليلة كاملة في تلميعه اإلى اللون الترابي، تف�سل معه 

كل محاوالت ما�سحي االأحذية العتيدين الراب�سين اأمام محطة مترو الدقي 

في اإعادة الحياة اإليه، وحتى يكفيني مالي الذي ال يكفيني دائمًا، اأتقم�ش 

اأى �سائق تاك�سي فاأبادره بحميمية عن  اأركب مع  �سخ�سية ابن البلد حين 

روعة هذا الجح�ش الذي يغني اأغنية ي�ستمع هو اإليها مما يعطيه اإح�سا�سًا 
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باأن اأ�ستاذًا مثلي ي�سهد في حقه هو ال�سائق باأنه �سليم الذوق، وينفرد �سائقو 

يرغو،   الزم  اأنهم  االأولى  االأخرى،   من  اأ�سواأ  كالهما  ب�سفتين  التاك�سيات 

اأن يتكلموا كثيرًا، هناك �سيء  غام�ش  و غبي في جيناتهم هم  اأى  البد 

فقط، يجعل الرغي والكالم الكثيير داءًا  فيهم، ربما من كثرة الجلو�ش فى 

التاك�سي، ربما من تقل�ش حياتهم االجتماعية اإلى دجاجات مقيمة في تلك 

الغرفة الحديدية لتفرز بي�ش اليومية الحتمي الذي يحافظ .. فقط يحافظ 

الب�سري  اللحم  اأكوام  من  اأ�ساًل  لوجودها  داعي  ال  مجموعة  حياة  على 

الع�سوائي  غام�ش الم�ستقبل، التي ينتمون اإليها وي�سمونها عائالتهم، حتى 

تحولت اإلى كائنات غير متوحدة تجبر الزائر على التوحد معهم فلن يظلوا 

اأن  والبد  يتكلموا  اأن  البد  اأنف�سهم  يكلموا  اأو  �سامتين  والليل  النهار  طوال 

ي�سمع اأحد، وال اأحد يوجد غير الزبائن فليكونوا اإذن هم، ولتتفرق اللعنة 

لم  ولو  اإليه  قلياًل  ي�ستمع  اأن  ي�سره  ولن  قليل  بعد  �سينزل  فالزبون  عليهم، 

غيره  ي�سعد  و�سوف  فلينزل  والكالم،  ال�سكوى  في  الملحة  لرغبته  ير�سخ 

بالتاأكيد، ممن تكتظ جيوبهم بالنقود واأج�سادهم بالك�سل، وعلى ا�ستعداد 

الثانية  ال�سفة  تو�سيلهم،  على  يوافق  لكي  التاك�سي  اأمام  اأنف�سهم  الإلقاء 

االأبغ�ش .. هي ال�سكوى، هم ال يكفون عن ال�سكوى، منذ ركوبي وحتى نزولي 

متجاهاًل باقي حديثه الم�ستمر، �سكوى �سكوى �سكوى ربما كانت حقيقية، 

وربما اأكثر لجلب ال�سفقة والعطف والمزيد من االأجرة من جيوب الزبائن 

خا�سة المقتدرين اأو المغفلين » عي�سة تق�سر العمر وتجيب الفقر، البنزين 

غلي وقطع الغيار ولعت وم�ساريف العيال زادت والولية ما بتبطل�ش طلبات، 

�ساعة  ف  والتاك�سي  والولية  والعيال  انت  تتحرق  يارب  اهلي،  مال  واأنا 
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واحدة، اأنا راكب ع�سان اأ�سمعك وال ع�سان اأتنيل األحق اأروح �سغلي، قبل ما 

المديرة بتاعتي تنكد عليا على ال�سبح، كل ذلك يدور في عقلي واأرغب في 

اأبت�سم  ولكني  عجوز،  لعنكبوت  قديم  بع�ش  المملوئتين  اأذنيه  على  اإفراغه 

االتنين جنيه  اإلى  ينظر  ال  معه، حتى  بالتعاطف  واأتظاهر  ودودة  ابت�سامة 

اللى ها اأحّطهم في اإيده  بعد ما اأنزل و يعدهم ويقاطع ويطلب اأكثر، اأفكر 

كثيرًا في نف�ش االأ�سياء كل يوم، لو ركبت معه وحدى �سوف اأعطيه 3 جنيه، 

كنت ف ال�سابق اأعطيه اتنين ب�ش، اهلل يحرق الحكومة غلت البنزين علينا 

م�ش عليهم، ولو ركب معايا حد، ها اأديله اتنين جنيه ب�ش ،ماهو كده بقى 

الغ�سب  عليك  فات  واإن  اأوفر،  فر�سة  واهى  تاك�سي،  مبقا�ش  موكروبا�ش 

اإعمله بجميلة، ي�سل التاك�سي اإلى محطة المترو وال�سائق م�ستمر في رغيه 

باليد  بجانبي  الباب  مقب�ش  واأم�سك  بيد،  جنيه  االتنين  جيبى  من  اأخرج 

ياأخذهم من  اأد�سهم فى يده،  التاك�سي،  للقفز من  اأ�ستعد  االأخرى وكاأنني 

يدي والينظر لهم ويرفعهم نحو �سفتيه ليقبلهم ثالثا  ً   ويل�سقهم بجبينه، 

الأفاجاأ باأنهم ا�سطباحته، و�سائقو التاك�سي، كل �سائقي التاك�سي، ال يقاطعون 

وطماأنينة  ارتياح  في  بالمقب�ش  المم�سكة  يدي  تتراخى  اال�سطباحة،  في 

يوم  وكل  االأ�سياء،  نف�ش  في  اأفكر  يوم  فكل  نف�سي،  على  ابت�سامتي،  وتت�سع 

تحدث نف�ش االأ�سياء . اأفكر في االتنين جنيه والتالته جنيه والزبون اللي ها 

يركب معايا ويوفر عليا، واأن�سى تمامًا، كاأي م�سري حري�ش، ال يملك مااًل 

كافيًا، ويع�سق التمتع باآدميته، اأن �سائقي التاك�سي ال�سكّايين الرغّايين، ما 

بيقاطعو�ش  في اال�سطباحة . 
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ُن�ْض �شرير

االأ�سفر  طالءها  جدرانه  خلعت  ال�سقوط،  في  يفكر  مائل  جدار  على 

الكالح اإلى االأبد، في غير حياء،  كتب بخط رديء وفي عجلة من يخاف 

لالإيجار«،  وغرف  �سقق  توجد   « حميمية  في  قفاه  في�سافح  اأحد  يراه  اأن 

ت�ساءلت هالة زوجة �سديقي معتز بعفوية م�ستنكرة » هوة فى حد بي�سكن في 

اأودة«، هالة بنوتة رقيقة تنطق اأودة بالدال ولي�ش بال�ساد مثل الع�سوائيين 

انفراجة  فمه  لها  ينفرج  التي  الودودة  ابت�سامته  معتز  لها  ابت�سم  اأمثالي  

�سيقة وت�سيق عيناه اإال من بريق خفيف، عندما ي�ساأله اأحدهم عن �سيء 

قد يبدوغريبًا ولكنه موجود بالفعل، ومال على اأذنها لي�سرح لها بحركات 

يديه المو�سحة الماألوفة والتى ت�ساحب دائمًا كلماته خا�سة عندما يهتم 

بتقم�ش  اإجابته  مو�سحًا  ما  ل�سخ�ش  �سوؤال  اإجابة  اأو  ما  مو�سوع  ب�سرح 

االأ�سئلة  لتلك  االإجابات  اأنه من و�سع  وال�ساهد  ال�سامع  كامل، حتى ليظن 
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لذا فهو اأكبر العليمين باإجابتها، عندما ترى معتز، للوهلة االأولى ال تملك 

اإال اأن تحبه، اأو ياأ�سرك على اأقل تقدير، حتى تاأن�ش لهذا االأ�سر، اأو ترحل، 

وعادة تبقى، بقامته المنت�سبة كعود خيزران، و�سدره البارز في �سالبة، 

و�سلعته البي�ساء النا�سعة، وعينه الخ�سراوين العميقتين الثابتاتين عليك 

في  هدوء و ثقه، اللتين تثبتانك وكاأنه اأحد كهنة الفراعنة الذين اختاروا 

راآنى  حين  االإجابه  عن  توقف  ثم  والع�سرين،  الواحد  القرن  في  الحياة 

اأغطي وجهي بكفي الأغرق فى نوبة �سحك هي�ستيرية �سامتة الأواجه زوجته 

ح�سرتك �سيادتك م�ستغربة اإن في حد ممكن ي�سكن في اأو�سة اأنا اأعرف 

واحد كان �ساكن في ن�ش �سرير في اأو�سة في �سقة م�ش في اأو�سة في �سقة 

ون�ش  ال  ر�سيف  ن�ش  على  ينام  ها  كان  ده  ال�سرير  ن�ش  لقي  مكن�ش  ولو 

كله  ال�سرير  بياخد  كان  خرتيت  �ساحبه  واحد  مع  �سرك  كان  ده  ال�سرير 

وياخده في ح�سنه ناهيك عن كراهية �ساحبه للمياه واعتبارها رج�سًا من 

عمل ال�سيطان فاجتنبوه ما كن�ش بي�ستحمى حاول كتير يطلب منه ي�ستحمى 

عز  في  نايمين  وهما  وبالليل   » بررراحتي   « له  يقول  علية  يرد  دايمًا  كان 

تخترق  كولوباطرا  �سوجارة  يدخن  مزاجه  يحالله  نومة  اأحلى  في  النوم 

اإليه اأن يطفئ  اأبخرتها خيا�سيمه فتلدعه من نومه العميق النادر ليتو�سل 

ال�سيجارة فيردد على م�سامعه قولته ال�سهيرة »بررراحتي « وبعد اأن ينتهي 

من �سيجارته يخرج حبه هولز لكي يغير طعم فمه على اعتبار اأن الخراتيت 

تهتم بطعم فمها وبالطبع ال يتعامل مع الهولز بال�سكل الطبيعى فال يمت�سه 

واإنما يقرق�سه تحت اأ�سرا�سه كحمار عتيد وعندما ترتفع عقيرته بالرجاء 
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ُذني بكلمته الخرتيتية 
ُ
له  يا �سامر اأبو�ش اإيدك م�ش عارف اأنام  ت�سطدم اأ

و�سوته الذى هو اأقرب اإلى �سوت �سلحفاة » بررراحتي« ن�سيت اأن اأقول اإن 

�سامر وهو ا�سمه ، هو ا�سم اأبعد ما يكون عنه فهو األيق اأن يكون جابر اأو 

لدرجة  ب�سكل مر�سي  بكينونته كمهند�ش  يعتز  وهو  الجبار، مهند�ش  عبد 

اأن تليفونه المحمول رن في منت�سف ليل ما ليرد على الطرف االآخر وهو 

األو .. مين معايا .. انا مهند�ش �سامر مركز بحوث االإ�سكان  ن�سف نائم 

الدقي يجيب على الطالب وهو الذى يت�سل وهو الذى ي�ساأل 

فى  تعي�ش  ها  انت  حلوف  يا  ال�سرايات  بين  وت�سفِّ  غيظ  فى  يقاطعه 

الوهم وال اإيه فهم يعي�سون بالفعل فى بيت اأهالي من خم�ش طوابق يحتلون 

�سقته االأر�سية التي تطل على منور ياأتى لهم برياح التغيير » تغيير مزاجهم « 

من �سيئ الأ�سواأ بف�سل الروائح االآتية من عالم اآخر مجهول، �سامر ي�سبه 

ال�سلحفاة في تكوينه ولكن للحق تنق�سه �سدفة ي�ستعي�ش عنها بطبقة من 

الطمي الناتج عن تراكم �سنوات من العداء للماء، ق�سير وعري�ش وبطنه 

عربة  م�ساعدين  �سرق  كمن  يم�سي  الزحف،  كثرة  من  اأعتقد  مفلطحة، 

�سيات قديمة لي�ستبدلهما برجليه فتراه » يطلع وينزل« وال يم�سي ينوء ظهره 

بحملها فت�سقط �سدفته الطينية الأ�سفل مانعة موؤخرته غير الموجودة ربما 

خوف  في  اإليته  بمنت�سف  يت�سبث  وحزام  الظهر  من  اأي�سًا  الزحف  بفعل 

كمن �سي�سقط بعد قليل ب�سكل اأكيد. 

وتخفي  ت�سحك  معتز  زوجة  وهاله  الحكاية  تلك  اأحكي  بداأت  اأن  منذ 

فمها ووجهها من كثرة ال�سحك والخجل وتت�سور اأنني األقي نكتة اأو اأعبث 
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معهم ولم يخطر ببالها قط ولم ت�سدق ونحن نتركهم في ال�سيارة وال بعد 

ذلك اأن ما حكيته لها واأنا اأ�سخر ب�سدة من كل ما اأقوله .. حدث بالفعل 

.. لي .
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ل احد يموت

في بالد بعيدة بعيدة

ونائية

حيث ال احد يموت

حيث ال يمكن الحد ان يموت

حيث ال يجب علي احد ان يموت

قررت الرحيل

لتجربة الموت

دون الموت

لتجربة .. 
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تجربة

 فريدة من نوعها

تجربة الموت مرارا

والحياة مرارا وتكرارا

حيث تمرح التنانين في �سوارعها 

وتحلق فوق ا�سقف منازلها

وال تقنع بخرافها وطيورها

وانما تر�سي فقط ..

باأنا�سها

 

ال�سعداء بالتهامهم

ال�سعداء بخروجهم 

من تجربة الموت ..

اأحياء

حيث ينق�ش عليك تنين

ويلتهمك

وانت تدري

انه ينق�ش
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وانه يلتهمك

وال يباغتك

فت�سحك من جهله

وتتعالى �سحكاتك المتقطه ال�سريره

وكاأنك انت التنين

الأن الغبي .. في ال�سابق 

اكلك ..

مرتين

حيث يمكنك القفز من فوق جبل

والطيران

والتحليق

وال�سعاده

انك �سوف تنجو

�سوف تحيا

�سوف لن تموت

فال داعي للخوف

فقط ..

داع للفرح 

واال�ستمتاع
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بالتحليق

واالبت�سام ب�سخرية

في وجه الجاذبيه المقبله

الجاذبيه ..

التي كانت قاتله

وربما التلويح لها من بعيد

واالبت�سام بترحاب

قبل ان ترتطم بها 

ارتطاما مروعا

او الذي كان مروعا

الذي ا�سبح حميما

كح�سن �سديق 

بعد غياب طويل

حيث يمكنك

القيادة باق�سي �سرعه ممكنه

واالرتطام بارادتك

 بقوة

 بجبل

واالنفجار
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دون خوف

دون موت

فال احد هناك يموت

حيث يمكن ان تقتني دينا�سورا 

ت�سعه في حديقة منزلك

فهناك ..

لكل منزل حديقه

يجب ان يكون ..

لكل منزل حديقه

ونهر �سغير

يمر ببيتك

تري فيه ابت�سامتك

بدال من المراآة

تتخل�ش فيه من ادرانك

بدال من ال�سندوق ال�سيق

الم�سمي حَمام

يمتلىء بحوريات

ن�سف عاريات

�سقيات



الحـيـوان

-86-

تلمع ال�سم�ش ..

فوق نهودهن

التي ت�ستتر تحت �سعرهن

يطاردهن �سغار لوخ ني�ش 

طوال النهار ..

دون جدوى 

�سوي ابت�سامتهن

ودينا�سورك االأليف

تطلقه حين ترغب علي من ترغب

او تكره

فياكله امامك

فتفرح انت بالتهامه

والتخل�ش منه

ويعود ثانية للحياة

ليطلق دينا�سوره عليك

ليثاأر منك

وي�سحك هو اأي�سا 

حيث ت�سفع دينا�سورك  علي وجهه
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النه اغ�سبك

ولم ي�سمع كالمك

ولم يق�ش عليه

وهو حائر وخائف 

متدلي العنق 

تحت قدميك

حيث تتجدد بكارة امراأتك

كل يوم

حيث يمكنك اإن تاأتيها األف مرة في اليوم 

حيث يمكنك اأن ترتكب كل حماقات االحياء

دون ان ت�سبح حينها ..

حماقات

حيث يمكن للمرء ان يفكر في امراأة

فيجدها تطرق بابه

تماما كما تمناها

وتفرح هي بوجوده

تماما كما تمنته
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احالمها

روحها

عقلها

وقلبها

ليتحابا

لالأبد

دون عناء او فراق او دموع  اوالم

حيث يوجد لكل فتاه �سبي

�سنعته من �سوقها و�سغفها

يحبها هي فقط

دونا عن االأخريات

الالئي �سنعن �سبيهن

ُهّن اي�سًا

وامتلئن بحبه

حيث يمكن لت�سع فتيات

ان يتزوجن رجال واحدًا

ي�سعدهن

فترحل تمامًا 

ا�سطورة العان�سات
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حيث يمكنك ان تغرق في البحر 

دون خوف

تراقب الحيتان وهي تتكاثر

تالم�ش القاع

بحذائك البالي

من الرك�ش تحت المطر

تد�ش يديك في جيب بنطالك

تتطلع الي قر�ش ال�سم�ش

الذي يطفو فوق �سفحة الماء

وت�سير ببطء بجانب قر�ش ازرق

تلتقي عيناكما

فت�سحك ويرق�ش حاجباك

فينق�ش عليك بال تفكير

يفتك بك فتكًا

وانت تت�ساعد فقاعات �سحاتك فوق ال�سطح

حيث تنتظرك حبيبتك

لت�سعد لها بقالدتها التي �سقطت من جيدها

وانت تعبث به

تخرج يدك من الماء حامله القالده

وتري الفرحه في عينيها الزرقاوين بلون البحر وال�سماء 
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والجذع المقرون ب�سحكه على ثيابك الممزقه

فت�سحب منديلها من فوق كتفها الب�ش 

تلفه حولك

لتحتويك في ح�سنها الدافىء

العامر بحبك

حبك انت

انت فقط
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وددت لو

في حياتي 

تختفي كل الن�ساء 

ي�سربن عني 

يتباعدن 

يرحلن 

واإ ذا اقتربت 

يرحلن اأكثر 

بنهودهن العامرة 

و�سفاههن المكتنزة 

واأردافهن المدمجة 

اأعرف اأنني ح�سي 
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ولكني ل�ست حيوانًا 

الحيوانات ال تلتفت لل�سفاه والنهود 

الحيوانات تجامع فقط 

اأنا اأع�سق الن�ساء 

اأع�سقهن في المطلق 

ال والء لي لواحدة 

اأحب البي�ساء وال�سمراء 

الطويلة والق�سيرة 

الر�سيقة والمكتنزة 

اأحب اأن�سهن 

و�سحكهن 

ورائحة جلودهن 

اأحب طعم الرحيق  

المن�سدل من �سفاههن  

اأحب �سوتهن و�سمتهن 

اأحب جراأتهن وخجلهن 

 اأحب رائحة الليمون والخوخ 

في �سعورهن 

اأحب مالب�سهن ال�سفافة والقاتمة 

اأحب مالب�سهن القطعتين 
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اأحب ثغرهن البا�سم 

ولحظهن الفاتك 

اأحب اأيديهن ال�سغيرة 

واأ�سابعهن الملفوفة 

واأقدامهن المتوردة الكعوب 

اأحب عيونهن ال�سوداء والزرقاء والبنية 

اأحب �سعرهن االأ�سقر واالأ�سود 

اأحب �سهيقهن وزفيرهن 

اأحب اأريج الورد والفل الفواح منهن 

اأحب وقع خطواتهن 

وكعوبهن العالية 

والجينز االأمين على اأردافهن 

اأحب اأقراط الغجريات في اآذانهن 

اأحب الرقم �سبعة«7« بالعربية 

الأنه محفور دائمًا في مقدمة نهودهن 

اأحب االأماكن التي توجدن بها 

والمتواجدات بها

والتي �سيتواجدون بها 

اأحب رفقتهن 

رغم اأنني ال اأرافقهن 
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لعنة اأبدية �سماء 

تق�سيني عنهم 

تبلع ل�ساني عندما اأراهم 

تفرغ عقلي من الكالم اأمامهم 

تجعلني اأبله ولد باالأم�ش 

وددت لو كنت خليفة او ملكًا 

اأملك منهم ما ملكت يميني .. وي�ساري 

وددت لو اأ�سبح نا�سكًا 

اأحظى بهن في الجنة بعد موتي 

وددت لو  اختفي حتى اأراهن 

وهن يتجردن من مالب�سهن .. 

وهن يلب�سنها 

وددت لو تحبني كل ن�ساء االأر�ش .. 

اأنا فقط 

وددت لو تنا�سخت مائة األف مرة 

الأحب مائة األف امراأة 

في نف�ش الوقت 

وددت لو يحبني اهلل 

رغم �سخطي و�سراهتي 

وددت لو اأ�سير رجل دين 
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له امراأة واحدة 

تحممه كل يوم 

وتغ�سل قدميه المتورمتين من ال�سالة 

بيديها 

وددت لو اأحفظ القراآن واالإنجيل والتوراة 

واأوؤم كل رجال االأر�ش 

وددت لو اأبكي جالونين من الدمع كل يوم 

على جهلي و�سعفي وتفاهتي 

وددت لو يقب�ش اهلل روحي 

وي�سعني تحت عر�سه 

اأبكي واأبكي واأبكي 

حتى ينظر لي 

بعد اأن يغفر ذنوبي 

وددت لو ترحل عني نف�سي االأمارة بال�سوء 

ويرحل عني هواي 

وترحل عني �سياطيني 

اإلى اأقرب جحيم 

وددت لو عادت زوجتي 

المراأة الوحيدة التي اأحببت 

لتدلك لي ظهري 
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وتقبل كر�سي القميء وتتقبله 

وددت لو اأنني رجل اآخر.. لم يطلقها 

اأعود اإلى البيت اأجدها 

 ت�سعل حرارة ج�سدها 

االأحياء المجاورة 

تتقبلني بكل نقائ�سي و�سلبياتي 

كاأنني هرقل اأو الم�سيح 

وددت لو تعود 

وددت لو تعود 

وددت لو تعود 
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اأ�شعد كوابي�شي

كانت تمر.. 

فقط تمر

ربما على م�سيرة يومين 

من �سحرائي.. 

امراأة

اليوم.. 

اأنا.. 

نف�ش االأنا

تعيد الن�ساء.. 

كل الن�ساء

نقل الطريق ..
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 حتى يمر

وربما يتوقف.. 

داخل خيمتي

فى اأ�سعد كوابي�سي ..

 اأتتني امراة

كانت تّدعي.. 

اأنها ُخلقت لي 

كاالأطفال ال�سذج.. ابت�سمت

و�سدقت ..

على �سدري.. بركت

اأطبقت �سفتي.. باأناملها

وبي�سراها.. �سمت فمي

وباإ�سبعين من يمناها.. التقطت قلبي

وهي تطلق اآهة طفل جزلى

تميل وتربِّت على خدي

وتر�سف دمعي.. وتعتب

دمعك مالح 

كاالأطفال ال�سذج ابت�سمت.. 

وقلت ..

�ساأُحّليه فيما بعد
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اأ�صيوط

األطم كالنائحات في ليل الرابع ع�سر عرّبي

تحت قمر مكتمل

على �سط هائج

يتقاذفنى األف �سيطان

ويربت علّي األف مالك

كانت دعابة

كعادتي 

ال اآخذ اأى �سيء على محمل الجد

ُمّر على فتاتين تتقا�سمان طعامًا
َ
اأ

اأعلق في �سخرية

اللى ياكل لوحده يزور
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تمد اأجملهما يدها بما فيها

اتف�سل

اأمد يدي بال خجل واأق�سم

اأ�سامة

غادة

تلتقى عينانا

اأقراأ كلمة واحدة

اأرغب بك

وتقراأ هي نف�ش الكلمة

االأغبياء  اأعين  عن  بعيدًا  هادئ  مكان  في  نجل�ش  اأن  عليهما  اأقترح 

والف�سوليين المارين توافقان ،اأقترح اأن نجل�ش في �سقتنا توافقان، اأردف 

بنف�ش الالمباالة 

اأنا معندي�ش ياما ارحميني

تكمل غادة بكل هدوء وثبات 

وال احنا

اأنظر اإلى الدبلة في بن�سرها االأيمن

وبالن�سبه لجوزي اإيه

جوزي ف اأمريكا واأنا قاعدة مع ماما

اأبت�سم.. اأنا بحب ماما وبحب اأمريكا

نم�سي �سويًا في نهر الطريق المظلم الخالي



-101-

تجّلياتـــــه

 نتجاذب اأطراف حديث وقح

تطفو فيه نهودًا واأردافًا واأع�ساءًا

ن�سل اإلى البناية.. نقف اأمامها

اأنظر اإلى ال�سماء

واأنت�سب

واأت�سّمر..

اأ�سيوط

جرح ال يندمل
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َكِلَمات

تظل الكلمات .. كلمات

مهما زادت حالوتها

تبقى الكلمات .. بال طعم

حبر على ورق

ال توؤن�ش وحدة

ال تذهب وح�سة

ال ترطب �سفاه

ال تداوي جرحًا غائرًا

ال يرغب اأن يندمل

ال تن�سر الدفء والطماأنينة في الفرا�ش

ال تمنع جالونات الدمع من الهرب
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تظل الكلمات .. كلمات

ب�سريه كانت .. اأو مقد�سة

حتى االأنبياء .. لم يبيتوا في اأح�سان الكلمات

ن�ساوؤهم كانت َتِبْتن في اأح�سانهم

لم يحت�سنوا الكلمات

وهم اأنبياء

وال ن�ساء لي اأبيت في اأح�سانها 

واأنا ب�سر

اأفكر في الموم�سات

ي�سجعني ناكر 

ويلكزني نكير

اأزفر في حيرة 

ب�سوت كالهدير

يرتع داخلي مارد ال يع�سق الكلمات

ياأكلني كل يوم مائة األف مرة

الأنه ال يجد ن�ساء

يبيت في اأح�سانها
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َعْدل

المجرمون لي�سوا مجرمين

واأطفال ال�سوارع لم يختاروا ال�سارع

اختارهم ال�سارع .. ال�ساااارع

والموم�سات ل�سن موم�سات

وال�سارقون لي�سوا �سارقين

والعان�سات ل�سن عان�سات

هو فقط ..

عدل غائب اأو نائم اأو لم يولد

وظلم حا�سر وبائن وم�ستمر

ال اأحد ُمدان

الكل مدين
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الكل م�سكين

قيل .. خطاأ

الم�ساواة في الظلم .. عدل 

اقول ..

الم�ساواه في الظلم .. ظلللم

العدل .. خرافة

لم ..

ولن .. توجد 
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ل�شت راويًا

ل�ست راويًا ..

 اأنا قا�ّش .. 

�سارد ..

حّكاء 

اأتحلق حول نيران حطب جاف ..

 اأ�سرد حكاياتي ..

لمن يحب » الحكي » والحكايات  

اأحب واأع�سق واأحترم ..

يو�سف اإدري�ش وت�سيكوف ودي�ستوفي�سكي وفيكتور هوجو

نجيب محفوظ وبهاء طاهر وخيري �سلبي

ماركيز وكويلهو واإيزابيل الليندي 
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اأقراأ لهم واأ�ستمتع .. وال اأتعلم منهم !

اأ�ستح�سر اأرواحهم وموهبتهم .. واأحكي 

حكاياتي بريئة وعفوية ..

ق�س�سي الق�سيرة .. لي�ست كالق�س�ش الق�سيرة

حكاياتي بها زخم  من الحب والحكمة وال�سخرية

بها م�ش من الموهبة والنزق والخوف .. واالأمل 

حكاياتي كجياد بّرية .. ترك�ش من اأجل لذة الرك�ش

كاأ�سد في غابة .. حر .. كما ينبغي اأن يكون 

ال �سجينًا في قف�ش ليراه الزائرون 

حكاياتي ترك�ش في البرية ..

تحت �سوء ال�سم�ش .. وظل ال�سجر 

في ال�سوارع الكثيرة الم�سيئة.. 

في الغرف ال�سيقة المظلمة ..

بين الياأ�ش الكبير واالأمل االأكبر

بين النا�ش ..
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الَمِلْك

لماذا، ربما الأن  اأدري  اأقتني دينا�سورًا، ال  اأن  واأنا �سغير  اأتمنى  كنت 

اأحدهم ال يمتلك واحدًا، ربما الأنني اأحب الدينا�سورات، رغم �سخامتهم 

اأ�ستمتع  كنت  التي  ال�سارية،  البدائية  القوة  تلك  وقوتهم،  و�سرا�ستهم 

بم�ساهدتها في اأفالم المخرج المخل�ش لعمله جدَا » �ستيفن �سبيلبيرج « 

عندما �ساهدت الجزء االأول من فيلم حديقة الدينا�سورات، كانت اأول كلمة 

ترددت في عقلي وخرجت على ل�ساني » معقول « ال يمكن، اأنا ال اأ�سدق اأن 

ما اأراه فيلم وخدع، ال يمكن اإال اأن يكون دينا�سورًا حقيقيًا، بعدها ب�سنوات 

اأع�سقها تماما  التي  ال�سينما،  �ساهدت �سدفة برنامجًا يتكلم عن �سناعة 

 : قال  الفيلم،  عن  فيه  يتكلم  كان   » قلياًل  اأقل  ربما   « للن�ساء  ع�سقي  مثل 

كنت اأود واأنا اأ�سنع الفيلم، اأن يقول الم�ساهد عندما يــرى الدينا�ســورات 

» معقــول « نف�ش الكلمة تمامًا التي  نطقت بها دون وعي مني، ودون اأن اأرى 



البرنامج ، وعندما يئ�ست من فكرة اقتناء دينا�سور، تمنيت اأن اأقتني اأ�سدًا، 

ملك، ملك كل الحيوانات، بلبدته المهيبة، و�سوته القوي الهادر، يالزمني 

وعندما  ومختااًل،  به  �سعيدًا  وم�سًاء،  �سباحًا  �سويًا  ونتم�سي  البيت،  في 

ملكي،  لمالقاة  كالر�سا�سة،  انطلقت  بالجيزة،  الحيوان  لحديقة  ذهبت 

القوي المهيب الهادر، الأفاجاأ ب�سيء اآخر، كائن األيف وم�ستاأن�ش وك�سول، ال 

يكاد يفتح عينيه عن اآخرهما من فرط الك�سل، وربما من فرط االألم والذل 

والحب�ش، راأيتهم في عينيه، عندما اقتربت من القف�ش االنفرادي، الذي 

يحتل ويمنع ويرو�ش » الملك « اقتربت من القف�ش حتى كاد وجهي ي�سافح 

فاأي خطر من  بالخطر،  اأو عابئ  وتلم�ش عيناي عيناه، غير مبال  وجهه، 

اأنا  ل�ست  وعتاب،  ذل  عينيه  في  راأيت  مهان،  االإقامة  محدد  مهزوم  ملك 

من ينبغي اأن يكون هنا، لي�ش مكاني وال مقامي، هرمت روحي البرية وهان 

تيب�ست  من�سي،  ل�سجين  مهملة  كلحية  وت�سابكت،  لبدتي  ونمت  كبريائى، 

قدماي وع�سالتي من الدوران في القف�ش الحديدي، كنت اأرك�ش هادرًا، 

ت�ستنفر  اأقدامي،  تحت  االأر�ش  وترتعد  قوتي،  �سغط  تحت  ع�سالتي  تئن 

الحمر من هجومي ال�ساعق، ت�سطر قب�ستي الثور ب�سربة واحدة، ت�سرب 

الريح وتخترق �سعر لبدتي بقوة وق�سوة وال اأبالي، اأ�سع قدمي على فري�ستي 

واأواجهها براأ�ش مرفوع وكبرياء اأرفع، تنحني وتخ�سع وت�سفف لي لبدتي، 

اأنا  اأع�سا�سها رهبة ورهبة، االآن  اأزاأر ب�سوتي الهادر، تنتف�ش الطيور من 

وِلَم  ِفيَم  اأعرف  ال  بلهاء،  علّي  للفرجة  وياأتي  اإليها،  يلقى  ما  تاأكل  قطة 

تغريني  لن  الفر�سة،  لي  �سنحت  لو  م�سكين،  حار�ش  ويتابعني  يحملقون، 
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عظامه البائ�سة باأكله، راح كبريائي وهانت علّي نف�سي، لم تعد الريح تعاند 

لبدتي، وال توجد فرائ�ش تواجه بط�ش قب�ستي، وع�سالتي عطلت وتوقفت 

االنفرادي،  الحب�ش  زاوية  اإلى  الركون  من  عظامي  وتيب�ست  العمل،  عن 

اأن  خالقي،  اهلل  اأطلقني  اأن  بعد  قرر،  الذي  الغبي،  الب�سر  من  لمجموعة 

ياأ�سرني، فقط ليتفرج علّي، متي يحلو له، تبًا للب�سر، كنت ملكًا. 

اأرحل كجح�ش �سغير، تالحقني خيبة اأملي وت�ستلقي على ظهرها من 

ال�سحك علّي، اأقرر اأالَّ اأملك ملكًا، الملوك ال ُتقتنى، الملوك تحكم. 
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حمامة بي�صا . .

كتنين راب�ش يحبو، ويحاول تعلم الم�سي وااللتفاف، رب�ست الطائرة، 

طائرتي، كتنين اأبي�ش، يتحرك ببطء، مثل حمامة بي�ساء، التوت قدماها، 

�سخمة واأليفة، تلتف في هدوء، لتواجه ممر الرحيل، وفهد متحفز » اأنا » 

يقف م�سدوها، يتطلع اإلى حمامته البي�ساء ال�سخمة وكاأنها تنين األيف تم 

ا�ستئنا�سه وتدريبه ليبلع النا�ش اإلى اأرا�ٍش بعيدة، تحمل رزقًا اأو ال تحمل  

اأعود لوقفتي م�سدوهًا، اأمام دينا�سوري االأبي�ش كحمامة �سخمة، اأود لو 

األت�سق بها، اأحت�سنها واأقبلها، واأعتلي عنقها كاالأطفال، اأقف م�سدوهًا، اأنا 

ابن المناطق الع�سوائية، الذي لم تعتد عيناه اإال على روؤية الميكروبا�سات 

محطمة النوافذ، منزوعة الباب، اأو االأتوبي�سات العامة الخارجة من نطاق 

الخدمة المكتظة بالب�سر دائمًا، اأقف م�سدوهًا، كمن يرى معجزة، تظهر 

من  �سديدًا  فرحًا  اأفرح  ويكت�سفها،  يراها  الذي  االأول  وكاأنني  مرة،  الأول 
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روعة االكت�ساف وجماله، اأروي عيني منه، حتي اأ�سبع.. وال اأ�سبع، ت�سفطني 

وي�سرة،  يمنة  اأتلفت  باالنبهار،  ممزوج  جزل  في  داخلها  اأنزلق  لباطنها، 

اأطالع باطنها الرحب الم�ساء بنور اأبي�ش هادئ  لطيف، اأ�ستلقي واأ�سترخي 

في مقاعدها الوثيرة الدافئة، واأغم�ش عيني واأبت�سم را�سيًا.. وال اأ�سدق.  



-115-

تجّلياتـــــه

َليْل ..

تاأتينى ليل .. بالليل 

تهم�ش في اأذني 

اأ�ستيقظ ..

اأبت�سم في جزل 

من ينتظر نبوءة

فوق كتفي تقفز

واأنا من النافذة اأقفز

اأتحول اإلى فيل طائر

باأذنين كبيرين

تم�سكني منهما

وتديرني اإلى اليمين
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�سوف تُمّر على اأطفال المغول

هم يتحولون بالليل 

اإلى اأطفال بارعين

اأتحول تنينًا بجناحين

حتى ي�سع ظهري عددهم

تترك ظهري ليل

وت�سحك

لي�ش اأنت فقط من يملك جناحين

وينبت لها جناحان

تطير مع اأطفال المغول

البارعين

في رحلة البحث عن نيمو

ن�سقط في الماء 

اأتحول اإلى حوت

ت�سحك ثانية 

من طيبتي و�سذاجتي

وينبت لها ذيل

هي واالأطفال البارعون

ن�سادف قر�سًا عمالقًا

تت�سع ابت�سامته
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عن تر�سانة من االأ�سنان

اأن�سى اأنني حوت

واإلى الخلف اأرتد

ت�سحك من خوفي

الكبار ال يخافون

اأقطب حاجبي

واأتظاهر بال�سجاعة

تردف ..

هو نيمو

وتنزع من ذيلها 

ق�سرة ف�سية المعة

هي واالأطفال البارعون

ويغ�سلون اأ�سنان القر�ش

الم�سكين

الذي �سوف ت�سقط اأ�سنانه

اإذا لم 

يغ�سلوها كل يوم
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ِطفَلتي ..

ا�سمها ليل

اأ�سفف لها �سعرها كل يوم

اأ�سنع لها �سفيرتين

تقطب حاجبيها في غ�سب طفولي

ال اأحب ال�سفائر

اأ�سنع لها ذيل ح�سان

وال هذا اأي�سًا

اأ�سنع مفرقًا في المنت�سف

اأرغب في �سيء اآخر

ميريام فار�ش 
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ماذا؟ 

نعم.. اأرغب في مئات الخواتم فوق راأ�سي 

اأبت�سم واأتنهد 

واأبداأ رحلة المائة األف خاتم

ننزل �سويًا 

على ظهري اأحملها

تجمع قب�ستها

وفي كتفي تعطيني

ل�ست طفلة لتحملني

�ستظلين طفلتى دائمًا

تحب الحلوى

اأ�سترى لها الكثير

تت�ساعد �سحكاتنا

ونت�سابق على الح�سائ�ش

وال يفوز اأحدنا

وفي البيت اأق�ش عليها

حكاية

تنام بعدها 
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كالمالك

اأبقى بجانبها اأتاأملها حتى ت�سحك ال�سم�ش

األم تنْم بعد يا اأبا ليل

ال يغم�ش لي جفن عن ليل

هي �سر حياتي

و�سحوي و�سعادتي

ت�سحو من نومها

كطفل غفل منذ قليل

بوجه �ساٍف ووجنتين ورديتين

كحليب �سقطت به قطع فراولة وع�سل اأبي�ش

تغت�سل بماء الورد

ونبداأ رحلة المائة األف خاتم 

من جديد
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اأميرة

تتجوزيني يا اأميرة

انت زى اأخويا يا اأحمد

اأرتّد اإلى رحم اأمي

اأتمنى لو لم اأولد

اأو اأولد في زمن الفرعون

حيث يمكن لالأخ الزواج باأخته

      

يتوقف الزمن عندما تتحرك اأميرة

تم�سى بهدوء وثبات وثقة

كمن تعلمت هي فقط الم�سي

عندما ت�سحك تدرك اأن الن�ساء
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ال يبت�سمن..  بل يت�سنجن

      

لم تعد الن�ساء ن�ساًء

منذ اأن ظهرت اأميرة

لم تعد الن�ساء منذ اأن ابت�سم اهلل في وجهها

حين خلقها فمنحها ر�ساه ومحبته ومحبة خلقه

      

حين تظهر اأميرة ..

يتوقف الزمن.. ويبت�سم

وال يرغب في المرور

حين تراها ترغب اأن يتوقف الوقت اإلى االأبد

      

حين تعبر تتهادى في م�سيتها 

كاأنها مالك قرر في اللحظة االأخيرة

اأن ي�سبح ب�سرًا 

حين تخطر يعلو �سوت وقع خطواتها الهادئة الثابتة 

كاأجرا�ش كني�سه اأم.. ت�سمت لها كل االأجرا�ش
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اأماني

كل ن�ساء االأر�ش ال ي�ساوين اأماني

فتاتي االأجمل من �سوهاج

كل ن�ساء االأر�ش ت�سبه اأماني

اأحب وقع اأقدامها الهادئ الواثق الطيب 

اأتمنى لو اأحت�سنها في �سدري الطيب الدافئ

بقوة وحب ولطف

حتى يت�سلل ج�سدها اإلى ج�سدي

اأحيانًا اأرغب اأن اأطبق على �سفتيها

فنتبادل نف�سًا واحدًا.. �سهيقها وزفيري

لي نابان في فكي ال�سفلي

اأفكر في خلعهما حتى ال اأوؤذيها حين اأقّبلها
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اأماني اأمراأة

بها ما بالن�ساء من نزق

اإال اأنها جل�ست برفق فوق عر�ش محبتي

اأماني ممتلئة

اأو قل ملفوفة

كنت اأحب النحيفات

االآن اأحب النحيفات

والملفوفات

باأج�سادهن الحنونة الب�سة الطيبة

ك�سدر اأم دافئ غزير الحب لوليد

عندما تقول

اأحبك

اأرتج 

وال اأ�سدق

كمن قيل له

اأنت من اأهل الجنه
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ابو الزين 

العزيز ..

ابو عبد اهلل ما�سي الخمي�ش

الأول مرة  يراني

ت�سيق عيناه الكحيلتان بطبعهما

يقيمني

يقرر اال�ستعانه بي

يراهن علي

ويخ�سر رهانه

يتوقع مني ما ال افعل

ينفعل علي مرتان

يتطرق فيهما وجهه الطيب الي االر�ش
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ال الي وجهي

يوؤمن بملتقاه

وال يكتمل ايماني

فا�ساعده

بن�سف عقل

ون�سف ايمان

ا�سواء 

اليات

تو�سيات

فعاليات

وطوبى للفعل

يقربني اليه

ويناديني بلقب

دكتور 

او م�ستر

ثم يقرر انه ال يمكنه االعتماد علي

احترم راأيه

واحترمه

اقرا كتبه

واحترمه اكثر
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وكنت اتمني م�ساعدته

ولكنه

ايماني

ايماني الذي لم يكتمل

ايها العزيز ..

ابو الزين
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الّزيَّات

 

اأو االأ�ستاذ

كما احب ان اطلق عليه

وكما ال يحب هو ان يطلق علي نف�سه

يا�سر الزيات

الرجل ..

ال�ساعر ..

الموهوب .. 

في �سمت

الزيات

لكل من تاأن مفا�سله النف�سيه

الحميم لكل ا�سدقاءه
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النا�سح بلطف لكل مروؤ�سيه

ال�سارد بتفكيره العميق الطيب

و�ساربه الكث المميز

ل�سحكته العري�سه ال�سافيه

ال�سافية ..

من �سهوة الرجال والكتاب

وكفيه العري�سين ..

المند�سين دائما في جيب بنطاله 

عندما يطرق في التفكير

او يطرق الي ال�سماء

باحثا عن تقدير ا�ستحقه

�سرقه الكالب

او الكتاب 

او كالهما ..

طوبي لك ..

 

يا حا�سد الموتى

 “ الزيات  يا�سر  لالأ�ستاذ  �سعر  ديوان  الموتى  “ حا�سد 
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َعَزْب

محمد �سيطان االأدب

اأو محمد �سالح العزب 

كما يعرفونه..

هم

�ساب م�سري �سميم

موؤلف .. موهوب

تراه ال يلفت نظرك

بالكاد ..

تعطيه وظيفة ..

باحث عن وظيفة

بقامته المكتنزة
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و�سمرته ال�ساحبة

تقراأه

فتتمدد قامته

وتلمع �سمرته

وياأخذك من ذراعك

ليعزمك على 

واحد �ساي ميزة

على مقهى ..

في ال�سارع ال�ساد�ش

حيث هناك في المدينة ..

فقط ..

خم�ش �سوارع 
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َنبىٍّ ..

كما اأحب اأن اأطلق عليه

لم نلتق ..

ال يعرفني ..

اأر�سلت اإليه ثالثًا

رد علي بال �سيء 

هو اأحد رهبان التبت الهادئين

المملوءين بحكمة ما 

يتحركون بها

في ثبات و�سمت

على هذا الكوكب ال�سغير التافه

» دفء االإيمان الحميم ال�سلب »
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» المحبو�ش في تابوت الج�سد »

كلماته التي ترن في اأذني

محمد عبد النبي .. �ساحب كتاب

» عندما يخرج االأمير لل�سيد »
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اأحب الحياة

بكل عبثها

وفو�ساها

وا�ستمرارها 

الذي يبدو اأنه لن ينتهي

اأحب الغربيين

وال�سينيين

والالتينيين

ب�سراحتهم

ب�سرامتهم

بحرارتهم

اأحب اأوروبا
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واأرغب من جديد

اأن اأنبت

هناك

حيث ال 

اإله

ال دين

ال خرافات

فقط اأنا 

وهم 

نحن
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الجامعه الأمريكية

عندما َتِلْج قدمي في مبنى الجامعة االأمريكية

دائمًا.. اأت�سور

اأنه كان يجب اأن يخلق اهلل

كل الب�سر اأغنياء

حتى يكونوا �سعداء

حتى ال تفارق الب�سمة �سفاههم 

والطماأنينة اأرواحهم
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َوْيـــْل

يخلق اهلل الب�سر 

مثل عيدان الكبريت

ثم يطلب منهم تحمل اللهب وال�سغط

وويل .. » ويل واد في النار« 

 لمن ي�سقط  .. اأو يحترق





-143-

تجّلياتـــــه

َنْهدان

اأدفن راأ�سي .. 

في نهدين

يتطاير �سداعي القاتل ..

 في لحظات ..

ك�سظايا ..

من دون عالج اأو حكماء
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اأي�شًا

في االأ�سطورة ..

هو ن�سف اإله.. ون�سف ب�سر

فى الحقيقة

هو ن�سف اإله.. ون�سف ب�سر 

اأي�سًا     
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َلَها..

ي�سلي النا�ش ..

كل يوم ..

ويدعون ..

الأنف�سهم

اأ�سلى اأنا ..

كل يوم 

واأدعو ..

لها
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ِمّلْك نف�صي

اأنا اأفكر .. اإذًا اأنا موجود

ديكارت     

اأنا موجود .. اإذًا اأنا ِمّلْك نف�سي   

اأى حد     
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اأُِحُب اهلل..

حبًا..

جعلني.. 

اأ�سمد اأمام..

�ستة ع�سر األف امراأة

اأخ�سى اأالَّ.. 

ي�سمد حبّي.
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ُف الليل .. يْنَت�صِ

اأحت�سن و�سادتي ..

ينت�سف الليل ..

اأتكوم كجنين في فرا�سي المجعد  

ينت�سف الليل ..

اأغط�ش في وحدتي ..

اأفكر في امراأتي 

ينت�سف الليل .. عندها اأي�سًا ..

ت�ستلم ر�ساالتي ..

وال تفتحها ..

تخاف ..

تخاف اأن يت�سلل حنيني اإليها ..

ت�سعل اآالف ال�سمعات ..
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تتكوم كجنين في فرا�سها المجعد ..

هي اأي�سًا

تنظر اإلى ر�ساالتي ..

وتخاف ..

ت�سعل اآالف ال�سمعات ..

من اأجل دفء ..

ال ياأتي ..

تحت�سن ر�ساالتي ..

وتبكي ..

يغرق الدمع و�سادتها ..

وفرا�سها المجعد ..

ومنت�سف غرفتها ..

تحب�ش اأنفا�سها ..

وتحت�سن ر�ساالتي ..

وال تفتحها ..

 وتخاف ..

اأن يت�سلل دفئي ..

اإليها .
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اأَُقّبُل يديها ..

اأقّبل عينيها .. ووجنتيها 

اأقّبل كل اأ�سيائها .. ماليين المرات

تعطيني قبلة .. اأظماأ

تعطيني اثنتين .. اأظماأ اأكثر

ثانية ..

ل�ست �ساعرًا �سيدتي ..

ل�ست �سيئا على االإطالق ..

اأنا مثل اأم.. تنتقي ثمرات طيبة 

من بائع ثمار عابر

يختفي عند النا�سية .. ويظهر

اأين ومتي .. ال اأدري
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كنت اأحب البندق ..

االآن ال اأحب اإال البندق

اإال اأن بندقي بعيد .. في لندن

حيث ترب�ش موالتي .. في باحة ال�سباب

ت�سع عيناها .. ببندقي

يبدد ِدْفوؤُها .. �سباب العا�سمة

وي�سري باأو�سالي .. هنا .. في عا�سمة ال�سم�ش

اأود لو األملم حاجاتي القليلة ..

وال حاجة لي

واأرحل �سائرًا ..

تنير عيناها لي الطريق ..

الأ�سل قبل منت�سف الليل ..

ال بد اأن اأ�سل قبل اأن ينت�سف الليل ..

لن اأدعه يحتلها بعد اليوم ..

�سوف اأتمتم بكلمات في اأذنه

واأربت على كتفه .. 

واأفتح له الباب .. 

بابها 

واأمحو العنوان .. 

حتى ال يعود بعد االآن..

 اإليها  
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عينٌا تبكي

 اأ�سدق الوعد .. واأنتظر

فموالتي .. ال تحنث

اأتخير طاولة بجانب الزجاج

يمر ال�سارع بجانبها

تبت�سم النادلة

اأطلب قهوة

اأنظر بفنجاني .. واأنتظر

اأقراأ اآيات بينات ..

عن �ساحرة لم تولد بعد ..

�سوف تلدها الذئاب البي�ساء ..

في �سحراء المملكة
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كل اأ�سيائها ع�سلية

اأنوثتها �سادرة

م�سمخة باالأمومة

�سوف تاأتي عندي ..

 حتى  اأن�سا�سها .. 

تكتمل

باأناملي اأر�سم قلبًا في الفنجان 

يتحول لعين .. تغمز

 تفرح ..

ثم .. تبكي

اأنظر ثانية ..

بعد المرة المائتين

في ال�سارع الذي يمر بطاولتي

ترمقني  الفتيات .. وي�سحكن

موالتي لم تاأت بعد

تقترب النادلة وتهم�ش ..

�سوف تاأتي 

تطرق عيني اإلى االأر�ش .. واأهم�ش

�سوف اأنتظر ..
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لي�ش لموالتي عنوان

اأو هاتف

لها فقط .. ثغر با�سم

وكلمات م�سحورة

اأفكر بالخروج ..اإلى ال�سارع المار بطاولتي

اأكتب فوق جبيني .. اأو على �سدري

اأنا .. هو

يرحل ال�سوء ..

اأالزم النور .. األملمه فوق راأ�سي

حتى تراني عندما تاأتي

ال�سارع خاٍل ..

وفنجاني مملوء بقهوة باردة

تطفو فوقها ..

عينٌا تبكي
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ِهيلدا ..

يومان ..

يومان واأنا اأفكر ..

اأفكر من اأنت ..

واأ�ساأل نف�سي ..

واأعاتبها ..

الأنك موجودة على الكوكب ..

واأنا ال اأدري ..

في غفلة اأنا عنك ..

عن وجودك ..

عن ح�سورك ..

عن موهبتك ..
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عن روحك المملوءة بالموهبة ..

وعقلك الزخم بالحب والحكمة ..

وجمالك الذي لن اأتكلم عنه ..

الأن كالمي لن يطاوله ..

      

طالعني وجهك العربي االأ�سيل ..

الجميل ..

 .. في العا�سر من مار�ش .. �سهر ميالدي
(((

في اأوان

ليقتاد عيني برفق ..

 واأقراأ كلماتك ..

كلمات �سعرك ..

الرائعة الراقية الموحية ..

في لطف وجمال ..

      

» ارت�سافات .. وال اأرتوي » 

اأق�سد .. وال ا�ستهي       

هم ..

يمنعون عنك الحب �سيدتي 

ويتعمدون .. اأالَّ يمنحوك اإياه 
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ين�سونك ..

وقبل كل ال�ساعات ..

العا�ش ) ق ( ة ..

والعا�سرة ..

وحتى المائة بعد االألف ..

لن تحت�سري ..

لن ..

ُي�سَمّره ..

ن�سفك المجعد ..

والممهد 

ويت�ساءل .. اأين كنت ؟

يكمل ن�سف الحمرة في وجهك ..

ويحميها 

ويعطيك مائة األف قبلة » ون�سف »

      

يزكي فمه

ويبت�سم ابت�سامة ..

ن�سفها في ال�سرق ..

ون�سفها االآخر .. في االأفق

ن�سفها عند مفرق �سعرك ..

ون�سفها االآخر .. عند مفرق ثغرك
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يتجاهل كل قوانين الفيزياء .. من اأجلك

ويدمج المتوازيين

بقلبك ي�ستاأثر ..

ويحر�ش عليك ..

ويرك�ش معك في اتجاه واحد ..

والأن

ن�سفك غير كاٍف الغوائه ..

ت�سيرين ُكالًّ .. انت وهو 
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َتُقولين ..

مياو الخير يا اأ�سدقاء

اقلبوا فنجان قهوتكم

واقتربوااا

اقتربوا لعلنا نحت�سي ذاكرتنا معًا

اأقول ..

مياو الخير يا �سديقتي 

اأعيدي فنجانك

وال تقتربي ..

فاأنت بالفعل قريبة

ولكن ال باأ�ش

اقتربي اأكثر

نحت�سي حا�سرنا معًا
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األقي عليك اأمنيات ..

وحكايات 

ت�ستلقين على ظهرك تارة

وعلى جنبك تارة

وي�سرق الكون

من فرط فرحتك

وتخبريني من بين �سحكاتك الجميلة ..

اأن اأكف ..

اأ�ستمع اإليك .. واأ�ستمتع 

وال اأكف

تغمر الدموع وجنتيك ووجهك من ال�سحك

اأجمع كفاي واأنقذهما من هول ال�سقوط

هي غالية مثلك ..

غالية تمامًا ..

مثل دماء العذراوات

ال يمكن اأن تذهب هباء 

اأر�سف ن�سفها ..

واأتو�ساأ بالن�سف االآخر

واأحفظ القطرات في خزانة اأ�سيائي الثمينات

واأعود ..

اأحت�سي معك

حا�سراتنا الجميلة
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�شيدتي ..

اأو يا من اأرغب اأن تكون �سيدتي ..

ربما في العالمين .. هنا .. وهناك

هل لل .. لم�ش .. حد

لو لم�ست اأنامل رجل طيب 

خ�سلة ك�ستنائية فارة من تحت و�ساح ..

لو لم�ست اأنامل رجل طيب 

بندقتان ترقدان في مقلتين عربيتين �ساحكتين ..

لو لفحت اأنامل رجل طيب 

» 
(((

اأنفا�ش امراأة  » �سرطانية 

لو ترجل وترك موؤخرة ال�سرير تحت قدميها ..

))) �سرطانية : ن�سبة الى برج ال�سرطان



الحـيـوان

-170-

ه واأمانه 
َ
و�ساركها ِدْفاأ

لو تكلم معها كما يتكلم الب�سر العاديون

هو ال يوحى اإليه مثلها

كلماته فقط مثل ثمار طيبة

لو جمع حبات دموعها 

وحالها .. وقطرها

واحتفظ بها 

يعطيها منها .. 

لو اأخطاأ يومًا .. 

لو

و�سالت منها دمعة .. من اأجله

فليكن الملح له .. وال�سكر لها

فليكن الدمع له .. والفرح لها

وال تحزن اأبدًا .. وال ت�سامر ال�سهر

وال تاأن�ش بالليل ..

فلتاأن�ش به ..

بوّده ..

بروحه ..

بعقله ..

باأنفا�سه ال�سادقة ..

و�ساعده الطيب ..

و�سدره الدافئ االأطيب ..
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قال لي ..

تبًا لك 

تر�سل لها موقعك 

تريها �سورتك ..

تبًا لك من مراهق متعجل ..

دعها يا رجل ..

دعها تراك هي 

تتخيلك ..

فليكن خيالها ..اأنت 

فلتكن طوياًل اأو ق�سيرًا ..

بدينًا اأو قبيحًا ..

فلتكن ما تكن ..

المهم اأن تدعها 

تراك هي بعينيها ..
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ال بعينيك ..

بخيالها الخ�سب الرائع ..

عّلك تبدو اأجمل ..

 اأقرب 

 اأدفاأ ..

عّلها ت�سفك كما هي .. تحب 

عّلها تعيد ر�سم �سورتك .. كما هي تحب

عّلك تكون اأجمل بدون �سورتك 

فلتدع كلماتك الب�سيطة ..

تقترب من كلماتها االأ�سطورية

عّلهما يندمجان .. ال يتوازيان

ثانية ..

قال لي ..

تبًا لك .. من طفل بائ�ش متعجل

فلندُع اأن ترى �سورتك ..

بعد اأن تقراأ كلماتك يا رجل 

اأو فلندُع دعاًء اآخر

فلندُع اأالَّ ترى �سورتك على االإطالق

لتتخيلها اأف�سل ..

ربما اأف�سل كثيرًا 

الأنها ت�ستحق اأف�سل ..

اأف�سل بكثير
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لّن يكون ..

اأن اأحب اأمراأة 

لن يكون

اأن اأنظر اإلى عينيها 

مطمئنًا

لن يكون

اأن اأت�س�سم عطرها

ها اأو يت�سلل اإلّى ِدْفوؤُ

لن يكون

لعنة اأزلية قا�سية

تعربد حولي منذ ولدت

تق�سيهن عني
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تعقد ل�ساني

عندما يقتربن مني

اأبتعد

قيل في االأثر

الالم�ش المراأة في النار

قيل في اأثر اآخر ..

من نظر اإلى امراأة فقد ... بها

يقول اأثر ثالث ..

الالم�ش والناظر .. اإن�سان

في الما�سي كنت اأعتقد اأن المراأة

مركز الكون

االآن هي كل الكون

كوني اأنا

قيل في الما�سي

من كانت هجرته المراأة

في الما�سي والحا�سر 

اأنا .. اأهجرهن

في الما�سي

ت�سلل االأ�سود اإلى �سعري

وناءت ال�سبايا
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في الحا�سر ت�سلل الرمادي

وتناأى النا�سجات

في االآتي

�سوف يذهب االأ�سود واالأبي�ش

ولم ت�سكن اأيهن قلبي

قلبي

يتمدد .. 

يتبدد ..

من دون اأن ت�سكنه اإحداهن

�سوف ي�سبح اأر�سًا لم تطاأها ..

 اأي المغامرات

اأر�سًا لم تكت�سف

ولن تكت�سف

ن�سي بهن
ُ
واأ

لّن يكون



الحـيـوان

-176-

GOD

Create you …
To tell me the essence of life 

GOD

 Create you … 
To make you ... 
My essence of life
There is no essence could be more better
There is no essence can be compared to you
You are the essence 
You are the meaning 
You are the all meanings 
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 Just.

I can re-locate
Just for you
I can re-move 
A million mile
Just for you
Just to see your smile
Just to live with every detail 
In your lovely, friendly face
Just to hear your warm sweet voice 
Just to be on the same point where you are
Just to breathe the same air you breathe
Just to smell your smell 
Just to walk on your foot-prints
Just to follow your essence


