
من أجل لحظٍة عابرة في فناء خلفّي

أسماء عزايزة
شاعرة وصحافّية فلسطينية

أخفضنا خالل أّيام الحجر الصحّي صوت أشيائن�ا المادّية وسّياراتن�ا 
إلى  واهًما  بعضنا  فجنَح  فمها،  في  األموال  لُنلقي  تنبُح  التي  وبنوكنا 
المضّمخة  وسمائن�ا  إنسانّي�ًة  أكثر  باتجاهاٍت  تسيُر  حياتن�ا  بأّن  التفكير 
بداية  أطلقُتها  التي  الّشعر«  »فناء  مبادرة  بدت  الّنقاء.  تجاه  بالتلّوث 
البشرّي  اإليقاع  هذا  مع  متسقة  يومّية  صباحّية  قصيدٍة  بنشِر  الحجر، 
ا، وقراءة  الجديد الذي فتح قريحته فجأًة على استهالك الفن، ديجيت�اليًّ
الكتب ومشاهدة األفالم وفعل كّل ما لم ُتبِق الحياة الجائعة له وقًتا ُيذكر. 

لم أنشر القصيدة األولى التي اخترتها من المجموعة الشعرّية األخيرة 
الراحل أمجد ناصر »مملكة آدم« )2019( سوى رغبة لحظّية  للشاعر 
بعدها  لتستمّر  المتب�اطئة،  الحجر  أّيام  في  ممتعة  قصيدٍة  مشاركة  في 
ومترجمة  عربّي�ة  بين  وتتنّوع  قصيدة،  المئة  فتتجاوز  بالتت�ابع  القصائد 
وقديمة ومعاصرة. لكن في تسليط واضح على العربّي�ة المعاصرة منها. 
العربّي المتوّحش،  الواقع  وراء هذا التسليط أسباب ال يمكن نزعها عن 
قد  النّص  بأّن  يشعروا  أن  مستهلكوه  أو  الّشعر  صّناع  فيه  يحتاج  الذي 
ينطق باسم األشياء الحّية التي ال تزال تتنّفس تحت الّركام العربّي. ثّم، 
سأجد  التي  تلك  شّدتني  العربّي�ة،  إلى  المنقولة  للقصائد  انتقائي  وفي 
الهندي     الشاعر  يقول  الغليل.  هذا  يشفي  ما  شخصّي،  نحو  على  فيها، 

ك. ساتشيداناندان: 
ة" "ثّمة شجرُة "َحْمرِّيَ

في كّل خطوة إلى الجنة
 بأشواكها

تحاكم
 كّل قرن من تاريخ اإلنسان

َسْل عن أرقام 

القتلى ومبتوري األطراف". 
المتهالك،  العالم  صور  عن  بعيًدا  منتقاة  أخرى  قصائد  تلّقي  ويب�دو 
قرأُت  هذه،  أو  تلك  في  إذن،  المستمّرة.  الميالنكوليا  من  هدنة  أّنه  على 
الّشعَر ونشرته كمن يبحث عن معنى واحد في كّل شيء حوله ويجده. 
نامت  التي  واألصوات  بالخفوت.  الّشعر  صوت  بدأ  فشيًئ�ا،  وشيًئ�ا 
واالغتصاب  والجريمة  القتل  فأصوات  عهدها؛  إلى  عادت  الحجر  أّيام 
مواقع  شاشات  عبر  آذانن�ا  إلى  زاحفًة  ُتسمُع  صارت  والحرب  والتحّرش 
التواصل االجتماعّي. وعاد الّسؤال األزلّي إلى ذهني: ما جدوى الّشعر في 
بين  وبيئت�ه،  الّشعر  بين  العالقة  إرخاء  أستطع  لم  فأنا  القاتمة؟  األزمان 

خبر قتل امرأة عبر موقع »فيسبوك« وقصيدة تتلوه عن حديقٍة غّناء.
 ما الذي سيصير إليه أمرنا بغير الّشعر؟ ما دام أمرنا ساٍر دون ما يب�دو 
أكثر إلحاًحا منه. نّظَر قبلنا شعراء الحداثة العربّي�ة والشعراء الواقعّيون 
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في شعرهم، وفي التصاقه برفضهم السياسّي واالجتماعّي 
في  رأين�ا  مهما  والتخّلف.  االستعمار  من  بالتحّرر  والتزامه 
التي  اآلنّي�ة  المرحلة  تتطّلبها  ال  مرحلّية  ضرورة  الّربط  ذلك 
مقابل  المستقّل  وللّصوت  الجماعة،  مقابل  للفرد  تنتصر 
الخارجة   – الوجودّية  األسباب  حول  السؤال  فإّن  الجوقة، 
بالسياسّي  االشتب�اك  إلى  بشاعٍر  تدفُع  التي   – الّزمن  عن 

واالجتماعّي هو سؤال شرعّي. 
أتلّقاها  الّشابة،  العربّي�ة  للقصيدة  بانورامّية  نظرة  من 
ا وأضعها في مركز عالمي وعالم من تابع قصائد »فناء  يوميًّ
إّنما  والشاعرات  الشعراء  هؤالء  بأّن  المرء  يشعر  الشعر«، 
أخبار  وجه  في  يقصدوا،  لم  وإن  ا،  جماعيًّ صوًتا  يشّكلون 
العنف والعنصرّية والّشّر. وأّن الشاعر العربّي يكتب شعًرا 
سيكون جزًءا من تراثه الحضارّي. وبقدر ما يب�دو أّن قصيدته 
بأّن  المتهالك  العالم  لهذا  سيب�دو  وحسب،  تراثه  من  تنبع 
قصيدته أقرب من أّي وقت مضى للكّل الحضارّي الشامل. 
لكن إذا لم تفهم ذلك الثقافة السائدة المتعالية التي ترّوج 
غير  هامًشا  بالّشعر  ترى  وظّلت  والتسطيح،  لالستهالك 
نكتب،  أن  معنى  في  نشّكك  بدورنا  نحن  سنظّل  فاعل، 
على  قادرة  أو  حقيقّية  جدوى  عن  واهمين  نبحث  وسنظّل 
التغيير. بينما يحدث في غرفٍة ما، أو في فناء خلفّي ما، تغيير 
طفيٌف وعابٌر في مزاج أحدهم بعد قراءة قصيدة. أخشى أّنه 

يتوّجب علين�ا االكتفاء به. 

ضمن  التالية  السبعة  النصوص  ُنشرت   *
الشاعرة  اختيار  من  الّشعر«  »فناء  مبادرة 

أسماء عزايزة.

برماليون، تجريد 8، 50*60 سم، آكريليك على قماش،2020.
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الطريق إلى السماء*

ك. ساتشيداناندان
شاعر وناقد ومترجم هندي

ترجمة: أحمد. م. أحمد

ال تبحث عن الطريق 
إلى السماء في الكتب 

المقّدسة. 
بل َسْل عنه النب�اتات 

والحيوانات 
المنقرضة. 

األيت�ام يعرفونه. 
وبعض العصافير أيًضا. 

العميان يعرفونه. 
وبعض األحزان أيًضا. 

ليست تلك التي في التيجان 
الذهبي�ة 

ما يوصل إلى الجّنة، بل النساء 
الغاضبات، بأكاليٍل مصنوعة 

من األوراق والـِمَزق. 

ثم أيًضا أوراق الكاكايا الناضجة 
ْكرى بنسيم المساء  السَّ

إذ تعزُف على قيث�ارتها النحاسية 
بينما تطفو وتطيُر، 

قطعان الغيوم التي 
أضاعْت ُرعاَتها، 

والغبار المتصاعد من أكوام 
النفايات 

اًل بأحالٍم ِمن ذهب.  محمَّ

ة«  ثّمة شجرُة »َحْمِريَّ
في كّل خطوة إلى الجنة. 

بأشواكها 
تحاكم كّل قرن من تاريخ 

اإلنسان، 
َسْل عن أرقام 

القتلى ومبتوري األطراف. 

سيكون علين�ا أن نترك وراءنا 
كل العقائد التي كانت أثيرًة 

إلين�ا؛ 
فإجاباتن�ا َتحوُل دون دخولنا. 

في الطريق إلى الجّنة 
ثّمة غاباٍت كثيفة من األسئلة 

أخفْقنا في أن نطرحها على 
األرض، 

شاّلالت الغرائز المندفعة 
التي قمعناها بال رحمٍة، 

نفوسنا الصامتة 
التي رمين�اها على جانِب الطريق 

كي ُنرضَي شخًصا ما. 

وإذ ال زمَن هنا 
فإن َشْعرنا ال يشيُب في ناره 

البطيئ�ة، 
وال تترك السنون 

آثاَر محاريثها على وجوهنا 
وال ننوُء تحت وطأِة المعرفة. 

 https://Bit.ly/376q4Uc  :ُنشرت في األصل في العربي الجديد،3 / 5 / 2020، في *

حسام سالم،ركام،فلسطين - قطاع غزة

ال رغبة تؤذي، وال أمل يخلُف 
الحروق. 

ال أبواب من نصف المفتوحة 
تلك، 

ال مقابر تشكو، 
ال أرواح تستصرُخ جسًدا كي 

ُيِعيَد انبعاثه. 

ها هنا نْدرُج بخطواتن�ا الطفولية 
في وجه 

رقصة الموت، ونغّني بجرأٍة 
األغاني التي كّنا نخاف أن 

نغّنيها. 

الجّنة 
ليست سوى 

الحياة التي 
لم نعشها أبًدا، 

وال نزال خائفين من الحياة. 

6263



بقعٌة صغيرة

جمانة مصطفى
شاعرة فلسطينية

كأني جديدة
كأني أستيقُظ أوَل مرٍة.

مَك الحزُن عني هل كلَّ
أيها الصْحُو؟

هل قاَل اْسمي كاماًل؟
أما زاَل يقّلُد صوتي
ويصادُق أصدقائي
ويُردُّ على رسائلي؟

نقلُت األحزاَن إلى خزانٍة أْصغَر
خرجُت األمني�َة الوحيدَة إلى 

ُ
أ

الشمِس
وسألُت الغفراَن وأنا راكعٌة بب�ابِه

أن هل اكتملت؟
ألْن تعوَد ناقًصا لتقوَل

ظلَّ دْيٌن منسيٌّ في عنقِك
سأستُدُه من قلبِك الجديِد.

وسألُت الجنوَن وأنا خارجٌة من 
اسِمِه

أْن هل اكتفيَت؟
ألن تستدعيني لتقول:
ظّلت بقعٌة صغيرٌة لم 

تمسحيها.

وسألُت الِوحدَة حين وّدعُتها:
ألن تعودي لزيارتي

صديقتي الهادئة.

وأنَت أيها الخوُف المتردُد
أراحٌل؟

قال بلى
إّنما نسخُت ِمفتاَح الباب.

حسام سالم،رحلة المنفى،تركيا
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مقطٌع من »مملكة آدم«

أمجد ناصر
شاعر أردني )2019-1955(

كنُت يوًما هذه الورقة التي 
تسقُط في بطء

الغصَن الصامَد في وجه الريح
الوردة التي أنكرت نفسها عندما 

قّدمها الخريف
إلى ملهمته الّصهباء،

النمَر الذي يظّن أّنه حرٌّ فيما هو 
في حديقٍة مسّيجة

األرضَة التي تأكُل المهَد 
والصولجان

التراَب الذي يتفّتُت في أصيِص 
جيرانيوم

لم تعد اليُد التي اعتادت 
سقايُت�ه موجودًة

ه رجٌل صالُح
َ

القارَب الذي خرق
ألّن ملًكا في األرجاء يأخُذ كّل 

سفين�ٍة غصًبا،
العيَن التي أطفأت قنديلها 

بعدما رأت ما رأْت

الوجَه،
الذي صاَر قناًعا

لحقيقٍة غاصت بين الّضلع 
والنبضة وال أمل في استرداد 

زيت والدتها المراق
ذلك الرجَل المائَل الذي يعتمُد 

عليه الليل
عندما ينفّض عنه أعوان السهر

الّصبارة العزالء التي تحرُس 
حقاًل مهجوًرا

لسبٍب آخر سوى أن تكون 
استعارة

الصوَت
هذا الصوَت

المرتّد بآياته الّضالة إلى 
الدواخل والشروخ.

برماليون، جابر، 60*85 سم، آكريليك على قماش،2020.
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أغنية نفسي

فاضل العزاوي
شاعر وروائي وُمترجم عراقي

عندما بلغُت العاشرَة من عمري
قلُت: كل شيٍء سيكوُن على ما ُيرام يا فاضل

ما دامت هناك فصوٌل تتعاقب
ما داَم الشتاُء يفاجئَك بأمطاره

والربيع بوروده البرية
والصيُف بآبه اللّهاب

والخريُف بحزنِه العميق
ما دمَت تجلُس أماَم عتب�ة بيت أهلك في كركوك

وُتراقب غيوًما سوداء في سماٍء حمراء
تهرُب، تتبعها خيوٌل وفيلة.

قلُت في العشرين من عمرك
سوف تخرُج إلى حديقِة الُمصلى
وتتنزُه عصًرا في سهِل سيد قزي

وفي المساِء تجلُس في مقهى قرب القيصرية
وُتحّدق في لقالٍق صغيرة

جاثمًة في أعلى ناقشلي مناره سي
ُتزقزق لك.

حسام سالم،شاطئ البحر،فلسطين - قطاع غزة
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عندما بلغُت العشريَن من 
عمري

لم أكن في حديقٍة أو مقهى
وإنما في سجٍن ببغداد

يحرسٍه شرطيون ريفيون 
يوقظونن�ا كَل صباٍح

فنركُض أمام عصيهم تجلُد 
ظهورنا

لنقرفَص في المسطر
في صفوٍف طويلٍة

حيث ُنَعدُّ مثل أغناٍم يتفحصها 
القّصاب

قبل اقتي�ادها إلى المسلخ.
قلُت: كل شيٍء سيكون على ما 

يرام يا فاضل
ما دامت الحياُة كّلها ال تزاُل 

أمامك
وقلبك عامًرا باآلمال.

في الثالثين من عمرك
سوف تعوُد إلى أهلك

ويعوُد إليك أصدقاؤك الغائبون
من منافيهم البعيدة

ليحدثوك عن مدٍن في مدار 
الجدي

وأخرى في القطب.

عندما بلغُت الثالثين من عمري
كنُت أنا نفسي في المنفى.

قلُت: كل شيٍء سيكوُن على ما 
يرام يا فاضل

في األربعيِن من عمرك
سوف تعوُد إلى شعراٍء ُمفلسين

ينتظرونك مساًء
جالسين على التخوِت

فوق الرصيف
يحتسون الشاي في مقهى 

مجيد
لتسكروا جميًعا ليلًة بعد أخرى

في نادي العدلية
وتشتموا الحكومة

متسكعين في الشوارع الخالية
حتى الفجر.

عندما بلغُت األربعين من عمري
رأيُتهم يهربون جميًعا، واحًدا 

بعد اآلخر
بجوازاٍت مزّورة

أو يعبرون الحدود
مع مهربين يقودون حميرهم

في شعاِب جباٍل عاليٍة وخطرة
وهكذا سكرنا

تارًة هنا وتارًة هناك
في برلين أو قبرص
في لندن أو باريس

وأحياًنا
في الجحيم.

قلُت: كل شيء سيكون على ما 
يرام يا فاضل

ما دامت ذكرياتك معك على 
األقل.

في الخمسين من عمرك
سوف تعوُد إلى شجرتك 

المنسية
لتسقيها الماء بكّفيك

إلى بيتك الذي أكلتُه األرضة
لترممه من جديد

الى كتبك المتروكة في صناديِق 

المقوى
لتقرأها ثاني�ة.

عندما بلغُت الخمسين من عمري
رأيُت شجرتن�ا ُتقطع بالفأِس

وبيتن�ا تقطنه الجرذاُن
وكتبي مطمورة في بئر.

واآلن ماذا ستقوُل لنفسك يا 
فاضل

وقد أحرقَت وراءك السفن كلها؟
آه، ال أريُد أن أقول شيًئ�ا

لن أقول أي شيء
دعوني، اللعنة!

فقد بلغُت النهاية
في لحظٍة واحدة

وختمُت كل حكمٍة في العالم
حتى قبل أن أعرف

ما الذي حدث.
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    وٕان ضمن الغالف الجوّي المثقوب

علي مواسي
ْسَحة – ثقافّية فلسطينّية

ُ
شاعر فلسطيني ومحّرر ف

في تعّنين�ا ونحُن نحفُر أحشاءنا، حيث يتجّمع لحمنا تحت أظافرنا،
ة

ّ
في نهوضنا عطشى، أفواهنا ملوحة قيعان البحيرات الجاف

بعد أن سكبن�ا مّنا أكثر مّما يمكن للقيِظ احتماله،
في األقبي�ة اّلتي نحتجز أيدين�ا فيها، نمنُع عنها مالمسَة المقابض خشية 

األبواب الُمشرعة،
ربط  ُنْحِكَم  أن  بعد  المراحيض  في  نلقيها  بن�ا،  نملؤها  اّلتي  اإلماتة  في 

الكيس،
الجهة  إلى  المكان  مغادرة  بعد  الُمطفأة،  الثاّلجة  في  المنسّي  اللحم  في 

الخاطئة، نتعّفن بينما حياٌة أخرى تحصل فين�ا،
في الضجيج اّلذي في آذانن�ا، رغم صمت الشوارع قبي�ل رنين المنّبهات، 

وليالي القرى اّلتي ال تعرُف ٔاسالك الكهرباء.. نكوُن قد بدأنا نتساءل،
بينن�ا، بين أنفسنا، بيَن الُمْمِكنيَن، في ما نت�ذّكره من أحالمنا، في أحاديثن�ا 

العابرة، في أحاديثن�ا المخّطط لها مسبًقا،
عن ذلك الشيء الحقير اّلذي يمنعنا عّما نّدعي أّنه أجمل ما ُيمكنن�ا وأكثر 

ما نشتهي،
عن فتح شرنقاتن�ا لُنْخِرَج أطرافنا،

بعد أن ننجَز مهّمة الحرير
عن أن نحكي ما نريد أن نحكيه

كي نتحّرر – ولو قلياًل – من شروط الجاذبّي�ة
وإن ضمن الغالف الجّوّي

حسام سالم،رياضة الباركور،فلسطين - قطاع غزةالمثقوب.
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َهوٌس بالتالل

داليا طه
شاعرة وكاتبة مسرحية فلسطينية

أنت ال تستطيُع رؤيتها
الكدمات على عيني

من النظِر نحو التالل
إنها في الداخل

تحت الجلِد
في المكاِن األقرب لما ُيسمى الروح

 وبعيد
ٌ

التالُل شيٌء خارق
وبالتحديد تلك التي في الطريق من 

أريحا إلى عمان
من سيارِة األجرة

تب�دو كصفٍّ من األرواح
أو كقناٍص

يت�أمُل الطريق الصحراوي
كُل شيٍء في مكانِه كمعادلٍة رياضية

األحياُء في جهٍة
واألمواُت في جهٍة

ولكن هناك على تلك التالل
أتخيلهم يلوحون لنا

برماليون
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وهم يحاولون النزوَل إلى الشارع السريع
حيث السيارات تلمُع ثم تختفي في الريح

كأنها صرخاتهم
حيث الشاحنات الثقيلة في المسرب اليمين

تحمُل الحجارة في ضوء الغروب
وتتعاقُب

حيث الريح هي السائق الحقيقي
تجرنا وراءها

بينما أعناقنا ملويًة إلى الخلف
أستطيع أن أفهم اآلن بأن كَل شيٍء بدأ من هنا

من أرٍض جرداء وقاحلة
كل شيٍء بعد ذلك محض صدفة

األشجار واألنهار والحشرات وشكل الغيوم والعشب
والجسور الُمعّلقة

كُل شيٍء سينتهي هنا أيًضا
دون أن يحمَل معٍه شيًئ�ا من كل هذا العالم

سوى غموض البداية
أنا مهووسٌة بالتالل

ال أتوقف عن التحديق فيها
كمن يحاوُل أن يت�ذكر أين التقين�ا

كما لو أن اسمها على طرِف لساني
أحاول أن أسحبه

من واٍد سحيٍق في داخلي
صّدق

ُ
من صغري وأنا أ

بأنني إذا حدقت بشيء لوقٍت كاٍف سيتحرك
هذا لم يحصل أبًدا بالطبع

ولكنها تب�دوا فعاًل كما لو أنها على وشِك أن تب�دأ بالمشي نحوي
ُانظر فقط إلى قطرات الضوء

وهي تت�أأل فوقها
كمئة عيٍن ُفتحت في نفس اللحظة

حقائبي في صندوق السيارة
وهنا

أمام التالل
وفي هواِء الغوِر الساخن

أشعر أّن ما طوتُه يداي قبل قليل
لم يكن مالبسي

بل أرواًحا
وأّن السيارة التي أسافر فيها

هي حلٌم من معدن
نتشاركه أنا والسائق

وأن ما تراه أعيني
يتوالى من زجاج السيارة

ليس تالاًل
بل وعورة الطريق التي أتين�ا منها

قبل أن نصَل إلى هذا العالم
ُعراًة ومغّطوَن بالدماء

وقادرون أخيًرا على
الصراخ.
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جريمة

رشا عمران
شاعرة سورّية

مسَك بي�دَك 
ُ
لسُت زوجتَك أل

لحظَة احتضارك
وال أنا ابنتك أللبس ثوب الحداد 

حين تموت
ولست قريبتَك ألبكي رحيلك أمام 

اآلخرين
أنا ُمجرد امرأٍة غريب�ة ُتحبك دون 

أن يعلم أحد
ودون أن يعلم أحد

قتلُتَك صباح اليوم وأنت على 
سريري

قتلُتك كما لو كنت أّول رجٍل أقتلُه 
في حياتي

ثم أمسكُت يدَك التي بدأت 
باليب�اِس

وقبلُتَك ُقبلَة الوداِع األخيرة
وقبل أن أضَع ورد المقابر على 

جسدك النحيل
ارتديُت قميص الموسلين األسود

وبكيتَك كما تفعُل النادبات
ثم استلقيت إلى جانبك

وحضنتك
هكذا قضيُت كل يومي وأنا 

مستلقيًة بجوار جثٍة
ال أعرُف أين أدفنها

وال تريد أن تتحلل
كما لو أنها ستبقى إلى األبد

الشاهَد الوحيد
على جريمة قتٍل

أنوي ارتكابها كّل يوم
ُق حدِّ

ُ
وأنا أ

في سريري الفارغ.

برماليون، سماء ُأخرى، 60*85 سم، آكريليك على قماش، 2020.
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