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-أشكرك يا ماردي العمالق!
يـتـنهـد خيـال غـاندي. وكـأنه قـد وفق في إرجاع
الـقطـار بعـربـاته إلى مسـاره بعـدما انـحرف عن

السكة احلديدية.
: من جديد يخاطبه قائالً

-أتعلم أن الـوجع الذي يـسكنـك منذ زمن بـعيد
تستطيع طرده بتنهـدات متقطعة لكنها عميقة..

عمق روحك?
يبـادره غاندي مـتسائالً بـعدما يـجلس منـتصباً

أمــــــــامـه كــــــــأنـه أفــــــــعى
الكوبرا:
-وكيف?

يــتــنــهــد خــيــال غــانــدي
: ويقول له بثقة اجملان
ك على شـكل قطارٍ -ألن أ
ـتـلئ بـاأللم يـجرُّ وراءه
مـــقــــطـــورات مـن الـــوجع
ـزمن فـوق سكـة اخليـبة ا
بــداخــلك عــنـدهــا تــعـمل
ك بتنـهيدة على إخـراج أ
متـقطعة فـإنك بهذا تعمل
عـــــــلى إخـــــــراج وجــــــعك

عربة... عربة.
يـسـكب مـزيداً من (اجلن)
في كـأسه ويـكـرعه دفـعـة
واحــــدة يـــبـــتـــسم وهـــو

يقول:
-أحقاً ما تقوله?

يــجــيـــبه خــيـــال غــانــدي
بـثقـة وهو يـسكـب مزيداً

من اجلن:
-أجل!

××
كـــرعــــهم لـــلــــجن أهم من
اهــتــمــامــهم بــعــقــولــهم.
فــالـــنـــفـــوس الــبـــشـــريــة
تسـتطيع التحـمل ولكنها
ال تــســتــطــيع االنــتــظـار.

أن تتأمل احلياة دون ضجة أو شكوى
ــواقف... أال نــشــارك في ــا يــكــون أفــضل ا ر

األشياء
ولكننا آنذاك ونحن نتأمل

سنفهم أن احلياة ليست سوى مزاح ثقيل
مزاح مبتذل وبليد
ولعب أخرق باأللفاظ

اجليل اخلائب/ ليرمنتوف
اضية! -أكاد.. آسف على أيامي ا

قـالـهـا. (غــانـدي). وتـنـهــد بـبطء مـفــتـعل. كـأنه
ه عـــلـى شــكـل دفـــعــات يـــســـعى إلخـــراج كل أ
مـتقطعـة ليوفر بـطابع من التنـاغم الفارغ الذي
يجعل صـدره واسعاً أجوفـاً كالقـنينـة الفارغة

ليحدث نفسه قائالً!
-فـي حــاالت كـــثـــيـــرة أكــاد آسـف عــلـى أيــامي

اضية. ا
غاندي يجلس لوحده –لكن! هنالك حسب ظني
رجل يـجلس أمامه يـحمل نفس صـفاته إال لون
بــشـــرته فــغــانــدي. –أســود الــعــيــنــ أسـود
الشـعر أسـمـر قصـير الـقامـة لـكن الذي يـناديه
ا كان! –أسود العين متفحماً كأنه خيال.. ر
يــكــون خــيــاله.. فــفي هــذه األيــام كـل األشــيـاء

متوقعة احلصول يقول له باعتدال:
ي الــذي أحــمــله بــداخــلي يــخــرج من -لــيت أ

جسدي ليكون مارداً عمالقاً!
خـيـال غـانـدي يبـادره بـتـنـهيـدة مـلـؤهـا الوجع.

ليقول بفخر:
ك يــا غـــانــدي. ســـأجــعــلك ــارد... أنـــا ا -أنــا ا

تتخلص من كل وجعك ووساوسك بسهولة.
يصـفق غـاندي كـفاً بـكف. وكـأنه ينـفض عـنهـما
ـوتـى وهـبــاء كـلــمـاته الــضـائــعـة في سـكــون ا

الفضاء ليخاطبه بغضب:
-وكيف ذلك يا مجنون?

يسـتـوطن على خـيـال غانـدي إحـساس بـالـقوة
ليحدثه مجيباً على تساؤله قائالً له:

ك!! -ألنني أ
اسـتـعـاد غـانـدي بـعـضـاً من إحـسـاسه بـسالمـة
عـقــله قــال كـأنه يــنـكئ جــرحـاً يــتــدفق مـنه ألم

اضي ووجع احملاولة: ا
-أنا سعيد بذلك. إنك حقاً مارد عمالق.

يــومئ خـــيــال غــانـــدي بــرأسه داللــة مـــنه عــلى
رضـائه فيـقـوم اخليـال بسـكب مـشروب (اجلن)

لغاندي يقول له:
اضي. -اكرع واسترح من ا

يـشـعـر غـانــدي بـالـهـدوء وحتـدث ثـمـة مـوازنـة
ه وبــ مـا يـكـرع من (اجلن) داخـلــيـة مـا بـ أ
فـيزداد هـدوؤه ويـركن إلى األمان يـقـول بعـدما

فرغ من كأسه:
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شي اليهِ البحرُ
 في خَلَلِ الظالمْ

عجوبة.. أن التقيكَ بصدفةٍ
 ..  وبغفلةٍ

في شطرِ بيتٍ
في مقاطعَ 

. ينحني جبل.. وهامْ
أل راحتيكَ . إعجوبة.. والشعرُ 

 .. .. شراعْ براعماً.. زيتاً
آذنِ صرخةً وأنا.. وجدتُكَ في ا

 وعلى الكنائسِ
 .. وردةً

من زهوها.. رقصتْ لهُ كلُ احلمائمِ..
 والبنفسجِ 
باخرِ.. و وا

العطورْ..
يا.. صمتَ كلّ قصيدةٍ 
كانتْ ألهلِ الفنّ موسيقى

 تدورُ على الدروب 
أنا.. والقصيدةُ توأمان

أن ألتقيها جمرةً
 ..  حيناً وحيناً

عاشقاً يهوى شفاهي
ْ أو يذوبُ على اللّج

 أن التقيها.. حالةً طُهراً 
.. وتنتقي.. حرفي  تنامُ

وتُغرقني ببحرٍ
بل وتشطرُ خافقي 

ْ في فلقت
.. بيتي.. زينتي.. وحمامتي  الشعرُ

 وجواهري
.. ذنبي.. بأني اتّبعتُ طريقَهُ 

وتركتُ خلفي.
 كلّ طيبِ مفاخري..

في زمنِ اليبابْ 
عيناكَ.. آخرُ ما تبقّى
من رسائلِ عاشقٍ
 حتكي الغرامْ

َ التراثِ  وتظلّ ما ب
َ أرديةِ الكالمْ وب

عيناكَ.. يا دربَ احلريرِ 
ويا قواريرَ احملبّةِ والسالمْ

عيناكَ.. آخرُ ساحلٍ

عيناكَ.. آخرُ ما تبقّى
 من نخيلٍ

وشجيراتٍ لزيتونٍ 
تظلّلُ بيتناعيناكَ.. آخرُ ما تبقّى 

من طيورٍ
هاجرتْ نحو الشمالْ 
عيناكَ.. آخرُ ما تبقّى
من دموعِ الياسم 

.. ما تبقّى من سن العُشقِ آخرُ
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دمشق

ألنـها مـهـيأة لـلـحيـاة ال لالنـتظـار. فـعالً! أصبح
الـكل سـكـارى.. الكل مـجـانـ وكأن هـذا الـعالم
كله مشحون بأناس يظنون أنفسهم ((غاندي))
غاندي قطار حديدي الهيكل فارغ من الداخل...
حـقـاً! إنه لـشيء أشـبه بـعـزف سـمـفـوني رتـيب.
لـكـنه يـصـدر عن عـازفـ لـيس بـيـدهم آالت ألن
األوتـار كـلهـا قـد الـتهـمت غـانـدي! يـنهـره خـيال

غاندي قائالً:
-أنت متمرد.

هــنـا –امــتأل فــراغ غـانــدي بــغــضب عـلـى شـكل
جماد.. استفاق هذا اجلماد وحترك من ركوده-
وكـان لـديه مـن الـقـوة واإلدراك مــا يـعـيــنه عـلى
الـتـمـرد واحلـركـة كـأولـئك الـعـازفـ فـي الـهواء
ـا آالت موسـيـقيـة.. فـهم يـعزفـون ألنـفـسهم دو

بأنفسهم يقول بغضب:
-أنت كاذب كاذب.

رة يرد عليه خيـال غاندي وكانت كلماته هذه ا
كـأنها أوان خـزفيـة لكـونهـا منـذ زمن على الرف

تملؤها األتربة فيأتي غاندي ويحطمها كلها:
-يا غاندي. الكل يكذب! الكل يكذب!!

يــسـحـب قـنــيــنــة اجلن من عــنـقــهــا يــحـطــمــهـا
ـسكـاً عنـقهـا بيده يـهم علـى خياله بـالطـاولة 

: هاجماً صارخاً ضارباً
-هي... الكل يكذب.. حتى أنا... الكل!

يـغـرس عـنق الزجـاج بـذراع خـياله تـفـتق جرح
من دمـاء تــتـدفق كـأنـهـا احــتـضـار األنـهـار عـنـد
حـبـسـها بـسـدود يـعـالج خيـاله بـضـربـة جتعل

ساء. النهار يحتضر وهو ينتظر والدة ا
يسقط غاندي على األرض وهو يصرخ:

-الكل يكذب.
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سـتشـفى وخياله حمل فوق أكـتاف الـندل إلى ا
الـــعــمـالق يـــنـــزف ظالمـــاً عـــلى صـــاحـــبه –في
سـتشـفى أخبـروه أنه كان سـكران وعـمل على ا
مرضة ضرب نفـسه بعنق قنيـنة (اجلن). أتته ا
لـتـعـمل لـه إضـبــارة أو (مـلـفـاً) لـلـعالج وإبـدال

ضماداته تقول له بدعابة مرحة:
ـتـلئ باأللم ـك يا غـانـدي عـلى شكـل قطـار  -أ
ـزمن فـوق يــجـر وراءه مـقــطـورات من الــوجع ا

سكة اخليبة.
هكذا كنت تهلوس ليلة أمس.

ــمـرضـة عن يــضـحك غــانـدي بــوهن لـتــسـأله ا
: مهنته فيجيبها قائالً

-سائق قطار.
وتــســأله عن لــقـــبه فــيــجــيــبــهـــا وفي عــيــنــيه

السوداوين ألق ما زال مبكراً فتياً:
- غاندي.

اجلالس هناك حول احلوض
ة الذي يصغي إلى أناشيد اجملد القد

ـدجـج تـلك الـتي كـانت حتـرك قـوافل اجلـنـد ا
باحلقد اجلميل

سكر للموت ...كطريق وحيد للخالص واحلب ا
من عبأ الوطن

اجلالس في دائرة الذكريات الهرمة
يصنع حلوى لألموات

الذين تركهم يحترقون في اخلنادق
والذين حملهم معه الى احلانات الواطئة

حيث ترتع احلشرات الطويلة الشعر واألظافر
بكؤوس من زجاجات اخلوف

وطحالب واشنات الصمت
ـــتــســارعــة اجلــالس هــنـــاك إلى دائــرة الــشك ا

احللقات
ـقدور عـليه من أحـجار احلب الى يـرمى بعض ا

ياه اخلضراء الراكدة ا
انه يتخفف من الشموس التي ترعبه من عقود

اجلالس إلى الكورال السماوي
ياه كل يوم الذي يأتي مخدعه فوق ا
تجدد الذي يأتيه بنصيبه من الوجع ا
الوجع القادم من كل أطراف الوطن

نغمس اليدين في كتاب احلزن األبدي ا
الوطن الغارق في احلوض األخضر.
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حـ ذكـرتكِ غـافـلـتـني دمـعـة مـرة اخـرى أتـواجد
نـام وهكـذا هي الدنـيا  امامك  أراكِ لـكن في ا

من لم تراهم في اليقظة تراهم في اآلحالم
بعض الناس كالفراشة محظوظ  ينتقلون ب
الـزهـور من زهـرة الى اخـرى والـبـعض  يـتـنـقل
من طبيب ألى اخر  أنه اآللـم يفتش عن الشفاء
عن الصحة والراحة  وشتان ب اآلثن (الدواء
ورحـيق الـزهـور ) ولـكن الـدنـيـا تـدور  ال الـقـمر
يبـقى يضيء وال الشـمس دائمة اآلشـراق بنورها
لقد كـنت هادىء مطمـأن وأن كانت عواطفي تدور
في ازقـة شرايينـي .. احترت ماذا أفـعل كي القاكِ
!! ال واضع هذا الكم الهائل من الكالم ب يديكِ 
جـدوى ابـقى حـائـراً  اشـكـو الـصـوم مع نـفـسي
مـنـتـحـبـاً  شاكـيـا يـكـاد انيـني يـخـتـرق اضـلعي
ويــطــيــر الــيـكِ كــاحلــمــائم لــيــقــدم لكِ الــشــكــوى
حـمــلت بـاقـة زهـور واتـيت الـيكِ دون والـنـجـوى 

عركة دون ا خـاطرت بنفـسي مع هذه ا تردد  ر
!? لـكـني خـاطرت مـعـرفتي اكـسـبـهـا أم اخـسرهـا 
وانــتـهى االمــر  وعــلى غـيــر الــعـادة  تــصـادق
احلظ و تـصـالح مـعي  عـنـدهـا قـدمت لكِ نـفسي
وسبقتني تلكالـزهور اجلميلة  فمشينا بهمس
وثقـة وفرح يغـمر نـفسـينا مـع شيء من التوجس
ضاع كل الـكالم  لـكن ايـدينـا تـمـاست بـبعـضـها
وأشـتـبـكت اصابع ايـديـنـا بـبـعضـهـا ولـبـرهة من
الوقت  شـعـرت أن يـدي تتـعـرق  لم أكن اعلم أن
يدي تنتج هذه الكـمية من العرق  سحب كل منا
يـده من اآلخــر بـكل هــدوء ورقـة  وكل مــنـا مـسك
مــنـديل يـزيل مــا غـاصت به اصـابـعــنـا من تـعـرق
 ادركت مـا حـدث مع احـمـرار الـوجه وشـرود
الذهن وأنـهزام الـكلـمات  يـعني الـصدق والـعفة
ـشـاعـر اآلنـسـانـية والـنـبل بـكل مـعـانـيه  أنـهـا ا

التي اهداها الله ووضعها في نفوسنا.
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