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رحيل

أمجد ناصر ختم مرثيته ...وغادر «مملكة آدم»
خليل صويلح
ّ
بطريقةٍ ما ،كنا إزاء «قصة موت معلن»
باختالف بسيط يتعلق بأمجد ناصر
( )2019 -1955نفسه ،أول من أعلن بأنه
موت وشيك ،ذلك أن تقارير
ذاهب إلى
ٍ
األط ـب ــاء ال تحتمل تــزيـيــف الـحـقــائــق.
ك ـم ــا أن ل ـع ـن ــة الـ ـس ــرط ــان ال تـحـتـمــل
املـ ـ ـ ــزاح ،الـ ـس ــرط ــان «ص ــائ ــد ال ـغ ـفــات
الـلـعــن» .عـلــى وق ــع ه ــذه الـتــراجـيــديــا،
كتب الشاعر الــراحــل مرثيته األخيرة
«م ـم ـل ـكــة آدم» ب ــأق ـص ــى ط ــاق ـت ــه عـلــى
النزيف وشخب الدم وطبقات الجحيم
ّ
الدنيوي ،فيما توشك الروح أن تحلق
عاليًا فــي رحلتها النهائية .مــا حدث
الحـ ـق ــا ،ب ـتــأث ـيــر ال ـص ــدم ــة والـفـجـيـعــة
َ
أنصت صاحب «مرتقى
والـفـقــدان ،أن
األنـفــاس» إلــى مــراثــي اآلخــريــن لــه بما
يشبه بــروفــة جـنــرال النـطـفــاء الجسد
فــوق الخشبة .هكذا غــادر لندن عائدًا
إل ــى ه ــواء ص ـحــراء امل ـفــرق ،لـيــدفــن في
م ـس ـقــط الـ ـ ـ ــرأس ب ــاحـ ـتـ ـم ــاالت طـفـيـفــة
لـلـنـجــاة .لــم تـكــن ال ـصــورة األخ ـيــرة له
تشبه أمـجــد نــاصــر ،وال حتى صــورة
الـفـتــى ال ـبــدوي يحيى الـنـمـيــري التي
هـ ـج ــره ــا إلـ ـ ــى مـ ـ ــدن ال ـ ـغـ ــربـ ــاء ب ــاس ـ ٍـم
ـات
مـسـتـعــار .ك ــان الــوقــت يعبر بـجــرعـ ٍ
مؤذية ،وكان موعد املوت يقينيًا ،لكن
ال ـشــاعــر املــريــض ق ــاوم بـشـجــاعــة ،في
الوقت املستقطع ،غير عابئ بأن يذهب
إلى تأبينه ّ
حيًا على كرسي بعجالت.
مشهد فجائعي لم تنقذه التكريمات
ـدراك
وال ـج ــوائ ــز واألوس ـ ـمـ ــة ،ف ــي اسـ ـت ـ ٍ

مـتــأخــر ألهـمـيــة ه ــذا ال ـشــاعــر املـتـفـ ّـرد
حقًا ،الشاعر الذي ّ
حدق باملوت بتمام
ـاف،
صالبته وكتب مرثيته
بحبر صـ ٍ
ٍ
ّ
مــذك ـرًا إيــانــا بمرثية مــالــك بــن الــريــب،
بفارق أن أمجد ناصر كان قاطع طريق
شعريًا ،ال قاطع طريق وحسب .ما هو
مؤكد أنه أنجز أكثر من غزوة شعرية
مـ ـف ــارق ــة ،زل ــزل ــت ط ـمــأن ـي ـنــة ال ـطــريــق
ورت ـ ــاب ـ ــة اإلي ـ ـق ـ ــاع وأس ـ ـب ـ ــاب ال ـس ـف ــر،
لجهة التوقيت والكشوفات البالغية
والبصمة الشخصية في نحت املفردة
وصقل العبارة وملعان املعنى.
كــان الـشـعــراء السبعينيون ـ ـ شاعرنا
أحــدهــم ـ ـ أس ــرى أوه ــام مختلفة ّ
عما
اس ـت ـه ـل ـك ــه ال ـس ـت ـي ـن ـي ــون ب ـخ ـصــوص
الـهــزيـمــة وف ــداح ــة ال ـخ ـســارة وأن ـمــاط
ّ
املتصحرة .أتى أمجد
الحداء في املدن
ن ــاص ــر ب ـه ـج ــرة م ـع ــاك ـس ــة ،وت ـج ــرب ــة
املغامرة في خلخلة
شعرية ال تنقصها
َّ
اإليـ ـ ـق ـ ــاع ،ق ـب ــل أن ي ـن ـق ــض بـجـنــاحــي
نـ ـس ــر نـ ـح ــو قـ ـصـ ـي ــدة ال ـ ـن ـ ـثـ ــر ،ول ـك ــن
بسكة مـحــراث مختلفة ،فــي اكتشاف
الـ ـكـ ـن ــوز املـ ــدفـ ــونـ ــة تـ ـح ــت الـ ـصـ ـخ ــور.
نـبــرة بــدويــة فــي مـقــاربــة أسـئـلــة املــدن
املـعــدنـيــة ،مــن دون أن يـهــدر حنجرته
بالهتاف ،رغم انخراطه في املنظمات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ك ـخ ـي ــار اي ــدي ــول ــوج ــي
م ـقــاوم .بقيت قـصـيــدتــه ،ديــوانــا وراء
آخ ــر ،فــي مـنــأى عــن األع ـشــاب الـضــارة
ال ـ ـت ـ ــي غ ـ ـ ـ ــزت ح ـ ـقـ ــل ق ـ ـص ـ ـيـ ــدة الـ ـنـ ـث ــر
ووضـعـتـهــا فــي مــرمــى الـتـمــاثــل لفرط
تكرار التفاصيل ذاتها ،بصرف النظر
ع ــن أسـ ـم ــاء ش ـع ــرائ ـه ــا ،ه ـه ـنــا ب ــذور

مختلفة ومدهشة ومشغولة بعناية،
م ــن دون أن تـفـقــد إي ـقــاع ـهــا الــداخ ـلــي
باستراتيجيات تنهض على الحذف
والكثافة واملفارقات البالغية .قصيدة
ن ـت ــوءات ال أرض مـسـطـحــة ،ابـتـكــرهــا
صــاح ـب ـهــا ع ـلــى م ـه ــل ،ل ـي ـشــق طــريـقــه
بـعـيـدًا عــن ال ـس ــرب ،بــاسـتـصــاح حفر
الـطــريــق وتــرمـيـمــه بـمــا يكفي الرحلة
إل ــى بـ ّ
ـريــة أوس ــع ،وانــزيــاحــات لغوية

نبرة بدوية في مقاربة أسئلة
المدن المعدنية ،من دون أن يهدر
حنجرته بالهتاف ،رغم انخراطه
في المنظمات الفلسطينية كخيار
أيديولوجي مقاوم
ت ـضــيء ب ـج ـســارة أل ـغ ــاز الـعــاطـفــة في
حــارات ـهــا ،بجرعات
احـتــدامــاتـهــا وانــد ّ
جـمــالـيــة آسـ ــرة ت ـغ ــذي امل ــن الـشـعــري
بنكهة الذعـ ــة .لــن نـهـمــل إذًا بــاكــورتــه
الشعرية «مديح ملقهى آخــر» كمفتتح
ملغامرة أرادت أن تــديــر ظهرها باكرًا
ً
ملا هو ُمداس قبال بأثر أقدام اآلخرين
وب ــاغـ ـتـ ـه ــم املـ ـسـ ـتـ ـق ــرة ،فـ ــوقـ ــف عـنــد
الـتـخــوم مستكشفًا املشهد العمومي
كي ال يعبر الطرق ذاتها نحو التفاح
امل ـ ـح ـ ـ ّـرم .وإذا بـ ــه ي ـخ ـت ــرع بــوص ـل ـتــه
الـخــاصــة فــي مـعــرفــة الـجـهــات كقاطع
طريق بسكني من حرير وأصالة وشم
بدوي ،وشهوة فارس ّ
جوال ،بغنائية
ٍ

في عمله األخير «مملكة آدم» ،استثمر الميثيولوجيا واألسطورة والروح الملحمية في توصيف األلم البشري

تـتـكــئ عـلــى مـعــرفــة عـمـيـقــة بــاملــوروث
الشعري القديم ومقترحات الحداثة،
وتقطيرها الحـقــا إلــى أكسير شعري
ّ
يخصه وحده .أكسير يعتني بالظالل،
بلحظة الهجران واملغادرة ،كأنه يعمل
عـلــى تــرمـيــم األس ــى وتــوث ـيــق األف ــول،
ع ـلــى األرجـ ـ ــح ب ـس ـطــوة ال ـت ــرح ــال بني
األمكنة ،و«خبط األجنحة» ،وتذكارات
األرض األولى وهي تنأى بعيدًا بكامل
أسباب الفقدان.
ال ي ـك ـت ـفــي ص ــاح ــب «رعـ ـ ـ ــاة ال ـع ــزل ــة»
بترحال املعنى ،إنما ما انفك يرتحل
م ــن ف ـض ــاء ج ـمــالــي إل ــى آخ ــر م ـط ـ ّـورًا
تقنيات قصيدته وتــزيـيــت عجالتها
ال ـت ـع ـب ـي ــري ــة ب ـ ــن م ـ ـسـ ــافـ ــةٍ وأخ ـ ـ ـ ــرى.
ف ــي دي ــوان ــه ُ
رآك» ()1994
«سـ ـ ـ َّـر م ــن ِ
سيباغتنا بإيروتيكية غير مسبوقة
في هبوب قصيدة الجسد ،باالشتغال
ع ـل ــى امل ـ ـت ـ ــواري واملـ ـت ــوث ــب فـ ــي عـمــل
الـ ـح ــواس ،واك ـت ـش ــاف ك ـنــوز الـشـهــوة
وال ـ ــرغـ ـ ـب ـ ــة بـ ـسـ ـب ـ ٍـك ص ـ ـ ـ ــارم ورص ـ ـ ــن،
مــؤسـســا أطـلـســا شـعــريــا فــي الـغــوايــة،
وخـ ـ ــرائـ ـ ــط حـ ـس ـ ّـي ــة ب ــأقـ ـص ــى ح ـ ــاالت
امل ـك ــاش ـف ــة واالع ـ ـتـ ــرافـ ــات واإلح ـ ـ ــاالت
وق ـ ـ ــوة امل ـ ـجـ ــاز «وإذا رأى مـ ــا رأى/
ّ
وضمت /وجهلت /اجلسي/
أطرقت/
أرجــوك /بهذين الحقلني املحروثني/
ب ـ ـقـ ــرنـ ــي ثـ ـ ـ ــور سـ ــأض ـ ـمـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاف/
اجـلـســي /وبــاعــدي /قليل مــن الـهــواء
للغصن املنحني بكمثراه» .االنعطافة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ف ـ ــي م ـش ـغ ــل أم ـ ـجـ ــد ن ــاص ــر
ال ـش ـعــري تـتـمـثــل ف ــي كـتــابــه «الـحـيــاة
كـســرد متقطع» ( ،)2004ههنا يقوم
بـمــا يشبه االن ـقــاب عـلــى اشـتـغــاالتــه
السابقة متلمسًا جماليات السرد في
إثــراء نصوصه ،واملجازفة بمناوشة
ال ـش ـفــوي وامل ـح ـكــي واملـ ـ ــوروث ّ
ودس ــه
فــي امل ــن ب ـضــربــات إيـقــاعـيــة مـتــوتــرة
تتيح لــه توسيع تخوم حقله خشية
استنفاد متطلباته الجمالية السابقة،
وك ــذل ــك ال ـح ــذر م ــن ط ــول اإلق ــام ــة في
الفضاء نفسه ،فكان أن فتح ثغرة نحو
خطاب آخر يحمل الدهشة ذاتها التي
ّ
التحول ،أو
خبرناها في شعره .هــذا
االنقالب منح تجربته جرعة إضافية
ف ــي ال ـ ـفـ ــرادة وت ــأص ـي ــل املـ ــن ب ـمــا هو
ذاتـ ـ ـ ــي ومـ ـهـ ـم ــل ومـ ـنـ ـس ــي «ال أع ـ ــرف
ك ـي ــف م ـت ــى وصـ ــل إل ـ ـ ّـي هـ ــذا الـكـتـيــب
املوسوم بـ«ديوان اإلمام شهاب الدين
الـسـهــروردي» الــذي بــدا ،عندما رأيته
فــي مكتبي أول م ــرة ،كخطأ مطبعي
كبير ،ولكن ما أن فتحته حتى شممت
رائـحــة دم جــاف ثــم مــا لبثت أن رأيــت
يـدًا مقطوعة راحــت تـنــزف ،ثــم كأنني
ً
رأيتها تتحول منديال طــارت به هبة
ريح مفاجئة» .أما الحركة الثالثة في
ت ـجــربــة ص ــاح ــب «وص ـ ــول ال ـغ ــرب ــاء»،
ف ـت ـت ـم ـثــل ف ــي ع ـم ـلــه األخـ ـي ــر «مـمـلـكــة
آدم» (م ـن ـش ــورات امل ـتــوســط ـ ـ ـ )2019
باستنفاره أكثر من معجم في ترتيب
مـتـطـلـبــات رح ـلــة ال ـع ــودة إل ــى إيـثــاكــا
ال ـف ـج ـي ـعــة ،مـسـتـثـمـرًا املـيـثـيــولــوجـيــا
واألسـ ـ ـط ـ ــورة والـ ـ ـ ــروح امل ـل ـح ـم ـيــة فــي
ت ــوصـ ـي ــف األلـ ـ ـ ــم الـ ـبـ ـش ــري وأسـ ـب ــاب
الطغيان برؤية كونية تستنطق الذات
وأه ــوال املــأســاة بفجيعة عالية« :أنــا
نـبـ ٌّـي مــن دون ديــانــةٍ وال أت ـب ــاعّ .
نبي
ٍ ّ
نفسي .ال ألزم أحدًا ْ
بدعوتي ،وال حتى
ّ
أنا ،إذ يحدث أن أكفر بنفسي ،وأجدف
ع ـلــى رس ــال ـت ــي .ن ـب ـ ّـي مـ ـ ــاذا؟ وم ـ ــن؟ ال
ّ
أع ـ ّــرف شـيـئــا ف ــي هـ ــذه الــظ ـل ـمــة الـتــي
ْ
صليبًا على ظهري،
أحمل
تلفني .ال
ٌ
ّ
ول ـيــس ل ــي ن ــاق ــة تـنـشــق م ــن الـصـخــر.
أتـ ـل ـ ّـم ــس ط ــري ـق ــي ب ــالـ ـض ــوء الـ ـص ــادر
مــن عـيـنـ ّـي ،وال أرى ي ــدي الـتــي تـلـ ّـوح
ـوع وه ـم ـي ــةٍ  ،ت ـمــوج ت ـحــت سفح
ل ـج ـمـ ٍ
الجبل» يقول.
رح ـ ــل أمـ ـج ــد ن ــاص ــر «وحـ ـ ـيـ ـ ـدًا كــذئــب
ال ـ ـ ـف ـ ــرزدق» ،ل ـك ــن ن ـص ــوص ــه سـتـبـقــى
عــامــة تــرشــد التائهني والـغــربــاء إلى
ما يؤنس وحدتهم ،وما يوقظ األسى
في ضلوعهم ،وهم يستنشقون رائحة
«شقائق نعمان الحيرة».

خسرنا
قصيدة
عواد ناصر *
حــن الـتـقـيـنــا ،ع ــام ،1979
فــي بـيــروت الـحــرب األهلية
صـ ــرنـ ــا صـ ــدي ـ ـقـ ــن ،ن ـحــن
الـ ـ ـه ـ ــارب ـ ــن مـ ـ ــن أوطـ ــان ـ ـنـ ــا
املستوطنة ،لنلوذ بالثورة
الفلسطينية ،هـنــاك ،حتى
أن ـنــي ل ــم أع ــرف أن ــه أردن ــي
امل ـ ــول ـ ــد ،إال بـ ـع ــد سـ ـن ــوات
لسبب بـسـيــط :ك ــان أمجد
فلسطيني الروح والفكرة.
ح ــزن ــا ،اف ـت ـق ــدن ــا ق ـص ـيــدة
عنوانها «أمجد ناصر»!
هذه القصيدة التي انشقت
عــن حــزب الشعر العربي،
حتى حديثه.
ق ـص ـي ــدة س ـك ـنــت ال ـغــائــب
وسـ ـ ـكـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ..واخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــارت
املختلف واختارها.
قـصـيــدة جــريـئــة مــن حيث
صـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــة املـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى ف ــي
م ــواجـ ـه ــة س ـل ـط ــة ال ـش ـعــر
الـ ـع ــرب ــي الـ ـح ــدي ــث ،أو مــا
ي ـس ـمــى ك ــذل ــك ،وأص ـنــامــه
العاتية.
إن ال ـحــريــة الــداخ ـل ـيــة الـتــي
ي ـت ـم ـت ــع بـ ـه ــا أم ـ ـجـ ــد أح ــد
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب األس ـ ـ ـ ـ ــاس فــي
انـبـثــاق قصيدته الجريئة،
جماليًا تحديدًا.
هكذا يقيم أمجد في زمنه
ال ـخــاص ومـكــانــه ال ـخــاص،
رغ ـ ـ ــم عـ ـن ــايـ ـت ــه ال ـق ـص ــوى
ب ــزم ــان ـن ــا الـ ـع ــام وم ـكــان ـنــا
العام ،زمن الناس ومكانهم.
في لندن ،استمر تواصلنا
مـ ـ ـعـ ـ ــا ،ول ـ ـك ـ ـن ـ ـنـ ــي عـ ـن ــدم ــا
اتصلت به هاتفيًا ألطمئن
على حالته الصحية ،ردت
زوجـ ـ ـت ـ ــه ،ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة ه ـن ــد،
عندها وضـعــت يــدي على
قلبي.
كتب  W.H.Audenيرثي
William Butler Yeats
ي ـ ـ ـقـ ـ ــول…« :وه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك فــي
ـان ن ـ ـ ـ ٍـاء عـ ــن م ــرض ــه/
م ـ ـكـ ـ ٍ
كانت الذئاب تتراكض عبر
ال ـغــابــات دائ ـم ــة الـخـضــرة/
ول ـ ـ ـ ــم تـ ـسـ ـتـ ـط ــع ال ـ ـ ـسـ ـ ــدود
ال ـحــديـثــة /أن ت ـغــوي النهر
ال ـقــروي /وحجبت األلسن
النائمة /خبر موت الشاعر
عن شعره».
وداعًا أيها اإلنسان
أيها الشاعر
أيها الصديق
أيها األمجد.
* شاعر عراقي لندن

مختارات شعرية
َ
ً
وعميقة في القراء ِة ،رغم فتوة ابن الـ  24سنة آنذاك ،قراءة املنت الشعري التراثي والحديثَ ،ع َر ِب ِّي ِه وغ ْر ِب ِّي ِه،
كان أمجد ناصر ،منذ بداياته ،مع ديوانه األول ،شاعرًا ناضجًا ومكتمال ،قادمًا من تجربة طويلة
ً
َ
فسرعان ما أسس — بتأثر وتحفيز من سعدي يوسف ،الذي است َنب َت بدوره في العربية ،نصًا وترجمة ،تقنيات وأسلوبية اإلغريقي يانيس ريتسوس — ملا صار ُي َس َّمى في الشعر والشعرية العربية مدرسة
التفاصيل اليومية ،قصيدة املشهد اليومي .سيعرف بعدها شعر أمجد ناصر طفرات عديدة بتجريبه موضوعة القصيدة األيروتيكية ،ثم استعادة املكان األندلسي ،لينتهي بالرسو على شكل ما ُ
سي ِّ
سميه «قصيدة
َ
والخلفي في املمارسة الشعرية عربيًا .سمح انتقال أمجد ناصر لشعريات النثر ،بتواز مع كتابته لليوميات والرحالت،
الكتلة» ،غير املضبوط نقديًا ،في محاولة لالنزياح على مصطلح «قصيدة النثر» الضبابي ِ
ببلورة كل هذه األنواع األدبية بكتابة ثالث روايات ال تقل في قيمتها الفنية عن شعره .أما ديوانه األخير« ،مملكة آدم» ،الذي استلهم فيه جحيم دانتي لصوغ سرديته الشخصية للطوفان السوري ،فينبغي مقاربته
ّ
متحيزة
الستخالص أن سرديته كانت
اإلعالمية التي يشتغل فيها ،ناشر النص ،السياق اإليديولوجي لتسويق
(االنحياز السياسي للشاعر ،الوسائط
باستحضار مفاهيم نظرية اإلنتاج األدبي َ َ َ
الكتاب والترويج له)ّ ،
ُ
شعر أمجد ناصر فتيًا َ
است ْق ِط َب ْت ُ
وج ِل َب ْت إلى األرض السورية .سيبقى ُ
تستحض ْ
املادية املحتفية باألشياء
لغته
في
فًا
متقش
طويل،
ألمد
جًا
طاز
التي
الوحوش
كل
ر
لم
ة
ل
ال لعذابات اإلنسان في سوريا ،بل لرؤية مختز
ِ
ً
ُ
واملحسوسات .وستفتقده ،ال القصيدة العربية فحسب ،بل كل الصحافة الثقافية التي َر َف َ
بحيث َو َض َ
ّ
ُ
ُ
وحوارات ،في ِن ِّد َّي ٍة
وترجمة
ًا
نص
والفكر،
األدب
ع
ولندنية،
قبرصية
بيروتية،
ف
ح
ص
حيز
ضمن
كبير
بزخم
ها
د
ٍ
ٍ
َ
مساء أول من أمس في َع َّمان ،بعد معاناة مريرة مع املرض اللعني
مع صفحات السياسة والخبر والرياضة واالقتصاد .هذا امللف تحية لذكرى أمجد ناصر الذي رحل عنا

اختيار وتقديم رشيد وحتي

ّ
بوسعك ،أنت الذي ال يكل من االرتهان ،بوسعك أن ترحل اآلن
 .1مقهى آخر [مقطع]
بوسعك،
ّ
أنت الذي ال يكل من االرتهان
بوسعك أن ترحل اآلن:
ال وجهة
َ
حقائب
ال
ال ماء في جرة ُ
العمر
ال زوجة في الثياب النظيفة
ال مطرا في املسالك
ُ َ
يكسر الظهر
ال نجمة في الفضاء الذي
منذ انحسار الرضا
صحيح!
ولكنه كفن واحد ثم ترتاح!
[مديح ملقهى آخر]1979 ،

 .2الذهب [قصيدة إلى سعدي
يوسف]

َ
توهج فيها الذهب
بأيد
ٍ ُ
يحملون الحقائبَ.
ُ
الحقائب
جلد ُ َ ِ
ظهور الجياد
ينبت فوق
َ
يقتلون ِ َ
الجياد
وهم
الحقائب والقبعات.
لصنع
ِ
ِ
بيروت/1978/ ،
[مديح ملقهى آخر]1979 ،

َ .3أص ٌ
يص

هذا ما ُ
تريده ،إذن:
َ
ِّ
بندقية الصي ِد
وس َ
َ
رج
ِ
الحصان َ
ُّ َ
ّ
قف.
وصرة
التبغ املعلقة في الس ِ
ِ
هذا ،إذن،
َ
دعاك إلى العود ِة
ُما
خذ َأيضًا
حزمة
األوراق امللونةِ
ُ
تزال ِ ُ
إلشعال الحطب
تصلح
فما
ِ
وأدوات الحالقة  -تلك  -التي على َّ
ف
الر ِ
َِ
الج ِلد..
وسترة ِ
َ
النبيذ املطمورة في
زجاجات
وأيضًا
ِ
ِ
ِّ
القش،
َ
ال تأس
ُ
ُ
تنبت ،اآلن،
فأزهار َك
في ّ
أصيص آخرَ.
ٍ
بيروت ،نيسان 1980
[منذ جلعاد كان يصعد الجبل]1981 ،

ْ .4
تعزيم

ْ
ْ
ي ــدك الـجــاهـلــة عـلــى الـ ّـرك ـبــة الـبـ ْـيـضــاء
ْ
بيضاء
ْ
ْ
ّ
ال ـس ــام ـق ــان أب ـي ـض ــان ول ـ ـ ــوح ال ــص ــدر
ْأبيض
ْ
ْ
نهداك الجافالن بيضاوان
ْ
ْ
ْ
وبينهما برزخ أب ْيض
ّقبتك ْ
بيضاء وسفحها ْأبيض
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
نوم البنفسج بي رخامتي بيضاوين
ْأب ْيض
ْ
حقواك الهضيمان أبيضان
وانثناؤك ْأبيض
ْ
مشيتك ْ
ْ
بيضاء ومجالها أبيض
ْ
ْ
ْ
قميصك املتروك كيفما كان أبيض
ورائحتك فيه ْ
بيضاء
ْ
ْ
ملستك طرف الوصال بيضاء
ْ
ّ
ّ
وتنمرك في السرير أبيض
ْ
شهقتك ْ
بيضاء

ودمي ّالذي ْ
تسفكني
ْأبيض ْأبيض.
ُ
َّ
رآك]1994 ،
[سر من ِ

 .5القلعة

رميتها
ج ـسـ ُـد ِك قــاطـ ٌـع كالكلمةِ الـتــي
ِ
تفاح القبلةِ نردًا ،كسكني تقطعُ
ُ
فصار
وتـقـطـ ُـع وال تـتـ ُ
ـرك أثـ ـرًا .ج ـسـ ُـد ٍك قاطعٌ
ِ
ٌ
درج ــة أشـ ُّـك فيها بمصدر
وكتيم إلــى ٍ
هــذا الشميم ال ــذي يمهد الـطــريــق إلى
ـران ب ــا أج ـن ـح ــة ،فـكـيــف ف ــي هــذه
طـ ـي ـ ٍ
ُ
ّ
الضيقة يمكن للخشخاش أن
األرض
ّ
بقرنه.
يذر
ّ ٌ
ُ
ٌ
ٌ
جـ ـس ــد ِك ق ــاط ــع وك ـت ـيــم وض ــي ــق كعني
الـ ـحـ ـس ــود ول ـك ـن ـن ــي ب ـ ــأط ـ ــوال ن ــاي ــات
ُ
أس ــاف ــي أد ًخ ـ ـ ــل وأج ـ ـ ـ ُـد ريـ ـش ــا مـلــونــا
ُ
وعظامًا ّلينة وال أصــل إلــى مــا أخفاه
ُ
اسم ِك عندما تقدم َّ
إلي بجرسه اآلمر.
ج ـس ـ ُـد ِك قــاطـ ٌـع وك ـت ـيـ ٌـم وض ـ ّـي ـ ٌـق ي ـقـ ّ ِـربُ
خــدمـ ُـا وأوب ــاش ــا مــن جــاهـلــي إع ـجــازه
َ
ويغلق قلعته على نفسه.
[حياة كسرد متقطع]2004 ،

 .6قسمة

ٌ
ح ّصتي بني ّ
هواء مشطور.
سيافني
ِ
[كلما رأى عالمة]2005 ،

 .7دليل

ُ َّ
اك.
األعمى
يعرف أنه في ِ
حم ِ
ُ
ال البصيرة
ُ
ال اليد ُ
ال الرائحة
ال الحفيف َد ّل ُ
ه
َّ َ
ُ
الضوء الذي فضض
بل
ُ
محجريه املظلمني.
[كلما رأى عالمة]2005 ،

 .8بيروت صغيرة بحجم راحة
اليد ،يوميات 2012-1982
 10ح ــزي ــران  .1982لـلـنـســاء ال ـلــواتــي
يـظـهــرن ف ــي ال ـشــرفــات وي ـت ـحـ ّـركــن في
دواخل الغرف بثياب النوم رائحة ألفة
أفتقدها .هــن اللواتي يعطني للحياة
معنى .مجرد وجودهن إشــارة إلى أن
الحياة ال تزال متواصلة رغم كل شيء.
¶¶¶
ٌ
 27حزيران  .1982ليس هناك مكان لم
تصله أنفاس التنني املحرقة [ ]..رغم
ذلــك ،شــاهــدت امــرأة ْمــن نــافــذة مقابلة
ْ
ل ـب ـنــايــة ال ـح ـم ــرا َس ــن ــت ـ ْـر ت ـتــزيــن أم ــام
مواصلة التقاليد األنثوية لزمن
املرآة
ِ
السلم.
¶¶¶
 28حزيران  .1982من ال يخاف؟ ربما
غــالــب ه ـل ـســا .إن ــه رج ــل ب ــا أع ـصــاب.
بـ ــارد إال ح ــد اإلزع ـ ـ ــاج .لـعـلــه الــوحـيــد
الذي لم أر عالمة خوف أو توتر عليه
حتى في أسوأ لحظات القصف.
¶¶¶
 3تـ ـم ــوز  .1982هـ ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع أقـ ــوى
وأش ــرس مــن أن تحتضنه القصيدة.
تـ ـصـ ـع ــب م ـع ــال ـج ـت ــه ب ــالـ ـشـ ـع ــر .أح ــد
مصادر الشعر هو الكالم ،وهذا لدينا
منه الكثير .ولكنه ليس الشعر .ربما
ال تصلح االنفعاالت القوية للشعر []..

ظــل س ـعــدي يــوســف مـحــافـظــا على
ص ــوت ــه الـ ـه ــادئ وت ـم ـس ـكــه بــالـعــن
املــدق ـقــة ف ــي امل ـش ـهــد ،ش ـع ــره يشبه
شعر ريتسوس من هذه الناحية.
¶¶¶
 26ت ـم ــوز  .1982ك ـث ـي ــرون دب ـجــوا
قـ ـص ــائ ــد ع ــرم ــرمـ ـي ــة وإنـ ـش ــائـ ـي ــات
ط ـن ــان ــة ونـ ـش ــروه ــا ف ــي «امل ـع ــرك ــة»
وغيرها مــن الصحف واملـنـشــورات
ال ـ ـي ـ ــوم ـ ـي ـ ــة ،ول ـ ـك ـ ـن ـ ـنـ ــي ل ـ ـ ــم أف ـ ـعـ ــل.
اسـ ـتـ ـج ــابـ ـت ــي الـ ـشـ ـع ــري ــة ض ـع ـي ـفــة
أم ــام الـحــدث .الشعر انفعال بطيء
ً
ومـكـتــوم ،وال ـحــدث يتطلب انفعاال
ســري ـعــا وظ ــاهـ ـرًا .أرى أن الـضـغــط
ال ــذي نعيشه ال يمكن أن ينتج إال
نصوصًا عديمة القيمة والتأثير،
رغ ــم أهـمـيــة الـتـعـبـئــة الـنـفـسـيــة في
مثل هذه الظروف.
¶¶¶
 26ت ـم ــوز  .1982ق ـبــل أرب ـع ــة أي ــام،
زارنــا أبــو عمار على نحو مفاجئ.
أمـ ـض ــى م ـع ـنــا أكـ ـث ــر م ــن ســاع ـتــن.
ك ــان مــرحــا ورابـ ــط ال ـج ــأش .توضأ
ً
وص ـل ــى وط ـل ــب م ـنــا إبـ ـ ــرة وخـيـطــا
ليخيط بنطاله املـفـتــوق ،فتسابق
الـشـبــاب عــارضــن خــدمــاتـهــم ،لكنه
رفــض وقــال مــازحــا« :أنتم متزوجون،
واملتزوج ال يعرف هذه األمــور!» ،خلع
ّ
بنطاله الـعـسـكــري وظ ــل فــي الـشــورت
ال ـخ ـل ـي ـل ــي ،رت ـ ــق ال ـف ـت ــق فـ ــي ب ـن ـطــالــه
ولبسه .كلما جاء يخلع قبعته فيبدو
شـخـصــا آخ ــر .إن ــه أص ـلــع تـمــامــا وذو
رأس أصـ ـغ ــر م ـم ــا هـ ــو ع ـل ـيــه ع ـنــدمــا
ي ــرت ــدي ال ـق ـب ـعــة .ت ـح ــدث م ــع الـجـمـيــع
تقريبًا وس ــأل عــن تفاصيل صغيرة.
ّ
ال يمكنك إل أن تقدر هذا الرجل الذي
يـجـلــس أمــامــك يـخـيــط بـنـطــالــه بينما
تبحث الطائرات اإلسرائيلية عن مقره
لـتـقـصـفــه .ف ـفــي ت ـلــك الـلـحـظــة ب ــال ــذات
كــان الـطـيــران اإلسرائيلي يبحث عنه
ويقصف هنا وهناك .واملفارقة هي أن
سالح جو بأكمله يبحث عن رجل في
َ
محاصرة ليقتله.
مدينة
¶¶¶
 17آب  .1982ال ـ ـخـ ــروج م ــن ب ـي ــروت
أصـ ـب ــح فـ ــي ح ـك ــم املـ ــؤكـ ــد .م ـشــاعــرنــا
ّ
فاضت لتغمر املدينة املشظاة من كل
ج ــان ــب ،املــدي ـنــة ال ـتــي ش ـهــدت صـعــود
الـحـلــم وان ـه ـيــاره ،املــديـنــة الـتــي كوفئ
ال ــذي ــن قــات ـلــوا دف ــاع ــا عـنـهــا بــالــرحـيــل
م ـن ـه ــا ت ـ ــارك ـ ــن أصـ ـ ـ ـ ــداء ض ـح ـكــات ـهــم
وخفقات قلوبهم على أرصفتها.
¶¶¶
 12آب  .1982الب ـن ـت ــي ذات األعـ ـ ــوام
ال ـثــاثــة ال ـت ــي ل ــم أرهـ ــا م ـنــذ ال ـقــذائــف
األولى التي سقطت على بيروت أقول:
تــذكــري أنهم أخــرجــونــا مــن شراشفنا
ورمــوا بنا على أرصفة نائية .تذكري
َ
رفعت رأســك فلم تـ َـر ْي في السماء
أنــك
ِ
س ــوى أسـ ــراب طــائــرات ـهــم ،وف ــي األفــق
س ــوى دخ ــان قــذائ ـف ـهــم ،وف ــي األن ـحــاء
ســوى الـلـحــم يتبعثر .ولـهــذه السماء
املسلطة فوق رؤوسنا كسيف من لهب
أقـ ــول :الـنـسـيــان اب ــن األمـ ــس .الغضب
أقوى من املغفرة.

¶¶¶
 22آب  .1982البحر الذي أحببناه يومًا
وغ ـم ــرن ــا أج ـس ــادن ــا ال ـنــاح ـلــة بــزرقـتــه
ّ
املــديــدة تحول إلــى شفرة تحز الــروح.
ها هو البحر أمامنا .إلى أين تمضي
بكل هؤالء أيها البحر؟ السفن رابضة
م ـثــل قـ ــاع م ـب ـه ـمــة ،ال ـق ـل ــوب واجـ ـف ــة..
املـ ـص ــائ ــر امل ـق ـب ـل ــة أكـ ـث ــر غ ـم ــوض ــا مــن
هــذا البحر .أمــا جـنــود املــاريـنــز الذين
جـ ــيء ب ـهــم ل ـح ــراس ــة ال ــرح ـي ــل ف ـهــم ال
يفهمون شيئًا مما يجري .يتطلعون
إلــى اللحظة التي يسدل فيها الستار
على هذا املسرح العبثي ليعودوا إلى
حيتانهم الحديدية.
¶¶¶
 .1995ت ـعــود إلـ ـ ّـي ت ـلــك الـلـحـظــة الـتــي
ُْ َ
أف ـ ِـرغ فيها القلب مــن الخفقان عندما
اندفعنا إلينا في قبو املجلس الثوري
ل ـح ــرك ــة ف ـت ــح غـ ـب ـ ُـار ب ـن ــاي ــة أب ـ ــو إي ــاد
امل ـج ــاورة .رغ ــم مــاركـسـيـتــي وجدتني
أنـ ـط ــق ب ــال ـش ـه ــادت ــن! س ـي ــأخ ــذ ال ــرب
وديعته عما قليل .لكنه ،على ما يبدو،
امـتـحــن مـعــدنـهــا ،رازهـ ــا وتــرك ـهــا إلــى
ً
حني .طلعنا بعدما خف القصف قليال
ل ـن ـجــد ال ـب ـنــايــة م ـت ـقــوضــة كـعـلـبــة من
الــورق املـقــوى .كــان ذلــك ،على ما أظن،
أول استخدام للقنبلة الفراغية.
¶¶¶
ربيع  .2012أرى طائرات ّ
تسد السماء
وشبانًا يصوبون رصاصًا يائسًا على
تلك القالع الطائرة ،ويطفو وجه امرأة
تدأب على ممارسة زينتها أمام املرآة،
وأشــم أرغفة خبز ساخنة ،كمعجزات
صغيرة ،بيد طفل يخرج من فــرن في
ساقية الجنزير ،وتتراءى لي شراشف
سرير طفل مزينة برسوم متحركة في
بيت هجرته عائلته وال أعرف إن كانت
عادت إليه مرة ثانية.
[بيروت صغيرة بحجم راحة اليد]2012 ،

 .9دسكرة

ً
دسكرته ليست معروفة بــالـ ّـرمــان وال
ٌ
ـيء آخ ـ َـر س ــوى أنـهــا ن ــورج للقيظ
ب ـشـ ٍ
والغبار ولكن عابثًا إلـ ُـه ّ
الريح واملطر
َ
ُ
رمان
فـ َـر َك كعبه هناك فطلعت شجرة
ٍ
ّ
ُ
َّ
َ
ك ِتب على حباتها أل ًتكبر أو تصغر.
قـطــف ل ــي مـنـهــا َح ـ َّـب ــة قـبــل أن يصعد
ال ـس ـ ّـل ــم الـ ـحـ ـج ـ َّ
ـري درجـ ـت ــن درج ـت ــن
إل ــى الـقـصــر امل ـه ـجــور ،ل ــم يـعـلــم أنـنــي
أن ــا سليلة إل ــه ال ــزراع ــة ذات الــزنــديــن
َّ
املـتـمــوجــن ب ـحــرائــق ال ـح ـصــاد عــلـقـ ُـت
رمانته الشقراء تــذكــارًا مــن اليد التي
َّ
ست ص ــدري ال ـ ُعــاري على الـجــدار
تلم ً
جــاهـلــة بما ستنفخ فيه مــن صورها
األحالم.
ُْ َ
[لم تنش ْر في كتاب]

ُ .10
عدم اهتمام

ّ
تظن َّأن الذين ّ
مذعور
تمر بهم
ٍ
كوعل ّ ُ ٍ
فــي لـقـطــةٍ بـطـيـئــةٍ ال ي ــرون ــك ،فــالـبــقــال
ُ
يواصل َ
ّ
النقدية إلى عينيه
رفع األوراق
ّ
ّ
الـضـيـقـتــن لـلـتــأكــد مــن ســريــان امل ــاد ُة
الـ َتــي تحفظها مــن الـفـســاد ،ومصففة
َ
ـاف مجلةٍ
الــشـعــر الـتــي كــانــت فـتــاة غ ـ ِ
ِّ
محليةٍ فــي ّالسبعينات تنحني على
ُ
ّ
ّ
لمات ملقصها
ات مستس ٍ
رؤوس مسن ٍ
ٍ
ال ـغ ـض ــوب وامل ـ ـشـ ـ ّـر ُد ال ـخ ــاس ـ ُّـي ال ــذي
ُ
يـهــرول بــن مـحـ ِـل ّالـ ّـرهــاَنــات وناصيةِ
ّ
الشارع ال يتذكر أنك نفتحه شيئًا في
ُ
فيطالبك ّ
بحصته التي َّقررها،
الذهاب

واحد ،في جيبك املثقوب في
جانب
من
ٍ
ٍ
اإليــاب ،إنــس ،طبعًا ،النادلة الحسناء
ال ـتــي تـطـلـ ُـب مـنـهــا يــومـيــا نـفــس كــوب
القهو ِة السوداء بقطعتني من ّ
السكر،
ِ
ـدار
ـ
مل
ا
ـذا
ـ
ه
ـن
ول ـكــن ج ـ ِّـرب أن ت ـخــرج عـ
ِ
ً
قليال لترى كم َ
أنفاس
كنت قريبًا من
ٍ
ْ
جسد تنساه،
ب ــارد ٍة تــركــت ندبًا على ُّ ٍ
قطار يشق الليل.
آخر
أحيانًا ،في ِ
ٍ ُْ َ
[لم تنش ْر في كتاب]

