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اريد اكـتشاف سـر هذه القنـاني  فاخذ قنـينة اخرى
ـبـيد ورفـعـهـا الى أعـلى وصـاح ــ هـذا ( الـفـتـاك ) ا
الـعــجـيب اجملــرب اقـضي عـلـى الـذبـاب والــبـعـوض
واحلـشــرات ودع اطــفــالك يــنــامـون بــهــدوء وهــنـاء
وراحة بـال .. اغتنموا الـفرصة .. وتوكـلوا على الله
..;فمالي ال اغتنم الفرصة وهي سانحة والقنينة في
يـدي وهي حتــمل تــعـلــيــمـات واضــحـة عـن طـريــقـة

االستعمال  وتشبه الى حد كبير ( قطرة الع ) .
لم يــكن لــســان ذلك الــرجل وحــدة يــتــكــلم بل أن كل
شيء فيه يـتحرك كتـلة من نشاط وحـيوية  والناس
ـــاذج شــتى يـــتــدافــعـــون حــبــا من حــوله كـــانــوا 
باالستـطالع او رغبة في الشـراء او ألنهم ال يعرفون
مـثـلي مــاذا يـصـنــعـون في وقت الـفــراغ ..; مـنـهم ال
يــحــسب لــلــعــمــلـة حــســابــا يــســأل عن الــبــضــاعـة
د يده الى جيبه ويدفع التمن للبائع عروضة ثم  ا
اجلوال ويـنـصرف حـ تـصبح الـقـنيـنـة في حوزته

يستدير دون ان يتفوه بكلمة واحدة . 
ــ جرب هذه القطرات العجيبة .. انه ( الفتاك )

ـكن أن يكـون الـرجل صـادقا ــ نعم .. سـأجـرب .. و
..? وأن الثمن مناسب 

إال انــني اعـود فــانــظـر الى هــيــأته ..; أن مـنــظـره ال
ــهم انــني بــررت ذلك بــان أيـام يــوحي بــالــثــقــة .. ا
الــربــيع األولى تــهـاجــمـنــا فــيـهــا جـيــوش مــتـآلــفـة

متحالفة ال ترحم احد من الذباب والبعوض .
الفـرح سـاقني الى الـبـيت حامال بـذهـني ما يـسرهم
ويـبـعد عـنـهم لـسعـات الـبعـوض  أخـرجت الـقنـيـنة
الصغيرة قرأت ما كتب عـليها عن طريقة االستعمال
 يقـطر السـائل علـى اناء معـدني يسـخن علـى النار
وبـالتـبخـر تـتحـقق االبـادة للـذبـاب والبـعوض وهي
رجـوة  ونوم هانـىء .. أحكمت الـنهـاية احلـميـدة ا
غلق النوافذ  وضعت اناء معدني على النار وبدأت
بـالتـقـطـيـر  قـطـرة  قـطـرة عـلى الـسـطخ الـساخن 
كررت الـعمليـة .. تصاعد دخـان كثيف خانق مـسببا
رائـحـة غـريـبـة كـريـهـة ال تـطـاق  تـفـرق الـعـائـلـة كل
باجتـاه الباب بـعد أن وضعـوا اياديهم عـلى انوفهم

نزل .. مهزوم الى حديقة ا
انـفـردت بـصــبـر احتـمل الـرائـحــة الـقـاتـله عـسى أن
اصـل الى نــتــيــجــة أقــنع بــهــا االخــرين .. يــجب أن
وقف بـصالبة وشـجاعـة وقدرة عـاليه على احتـمل ا
نـزل أخذت مواجـهـة الفـتـاك  تضـبب اجلـو داخل ا
طاولة األرض تموج  فقدت قـدرتي على الوقوف وا
كاد قلـبي يخرج من فمي  ضـاق صدري  مالي غير
ـة ســبــيالً لـلــنــجـاة واخلالص مـن الـفــتـاك  الـهــز
أطــفــأت الــنــار وهــرعت مــهــزومــا دامع الــعــيــنـ 
ـا جـنـيت وما حل اسـتـقبـلـني اجلمـيع بـلـوم وعتب 

بالدار من هذا الفتاك اللع .

خـرجت صبـاح أمس اجلـمـعـة  من الـبـيت وجريت
نـحـو مقـهى ( الزهـاوي ) فلم أجـد أحدا من الـرفاق
.. وليس من عادتهم ..; ومن عادتي ح أكون حرا
بعض الوقت أن اتسـكع في الشوارع من غير هدف
وأن أفضـل فتـرة عـندي هي الـفـترة الـتي أقـضيـها
أمــام واجــهــة مـكــتــبـة أو دكــان بــائع صــحف أقـرأ
اخلـطوط الـعريـضـة  واألخبـار السـيـاسيـة الهـامة
ــا حل في الــبالد من ــواطـن  الــتي تــشــغل بــال ا
فـســاد بـسـبب الـدخالء والــطـارئـ .. ثم اعـود الى

التسكع بحرية ناسيا نفسي . 

جــلــست وحــيــدا أتــامل الــغــادي والــرائح وانــاجي
ارة في شـارع ( الـرشيـد ) مطـلقـا العـنان الوجـوه ا
ـارة تـسـير خلـيـالي  انـتـابـني إحـسـاس أن اغـلب ا
مـثلـي دون هدف .; بـيـد اني مـا لـبـثت أن بـقائي في
قـهى وحيـداُ يسـبب لـقلـبي الضـيق فقـلت : أمشي ا
اكرين ألقتل قلـيالُ ثم أعود  فقـد يأتي أحد أولـئك ا
مـعه الــوقت الـبــغـيض بـالــضـحك والـثــرثـرة عن مـا
نهوب نهك بالفوضى وا جرى ويجري لهذا البلد ا

بالفساد ..; 
قـطعـت الرصـيف والـقـيت نظـرة عـلى مـقـهى (حسن
عــجـمـي ) فـرأيت الــطــاوالت مــشــغـولــة بــالــصـحف
نـاقشـات السـيـاسيـة واالدبيـة ووجوه واجملالت وا
ــقـهى مـألــوفـة بــرواد يــتـكــرر تــواجـدهم في هــذه ا
ـتـنبي )  الـعـريـقـة  تـابعـت طريـقي نـحـو (شـارع ا
كـتبات  لم تـتغير وقفت قـليالً أمام واجـهة احدى ا
الــكــتب مـن أكــثــر من ثالثـــة أشــهــر  وقــد حــفــظت
اسمائها ومؤلفيها وحتى مكانها من الواجهة ..; 
وسرت .. ثم انحرفت الى اليـم مختارا جهة الظل
فــوجـدت حــشــدا كـبــيــرا من الــنـاس لم آبـه بـهم في
بادىء االمـر لعـلمي أن بـحـر الشـارع يتـخلـله بعض
الــبــاعـة اجلــوالـ وأصــحــاب الـعــربـات ( احلــاجـة
بـخـمس مـيه ) إال اننـي سمـعت صـوتـا آخـر يـصيح
بـحـدة احلــاجـة ( بـربع ) فــتـسـائـلـت مع نـفـسي هل

هبط السوق وتدنت االسعار بهذه السرعة ? 
زحفت نحو احلشـد  مع الزاحف  وشرعت ابحث
عن فـجوة أنـدس فـيهـا كي ارى تـلك الـبضـاعـة التي
دوي  فـلم استطع الى يـعرضهـا صاحب الصـوت ا

ذلك سبيال بسبب شدة الزحام ..;
.. ( احلـاجة بربع ) حـاجة للـبيت بربع  هـذا النافع
ــفــيـــد .. ال تــفــوتك الـــفــرصــة يــصـــيح بــصــوته  ا
اجلــهــوري  عــارضـا بــضــاعــته وسط عــربــة  كـان
طويل القامـة بدين البنية  أسـمر وكان يرتدي ثوبا

طويال ازرق غامق اللون ويعتمر قبعة سوداء ..
كــانت من بــ احلـاجــات  قـنــان صـغــيــرة لـفت كل
واحـدة مـنـهـا بـورق رقـيق شـفـاف  تـنـاولت واحـدة
وتــأمـلـتـهـا فـاحـصـاً  فـانـتـبه لي الـرجل وأدرك أني
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ــكــان ورائــحــة الــتــبغ الــظالم الــدامس يــحــيط بــا
ـغـشـوش تـنـتـشـر في اجلـو وهـناك من االفـرجني ا
ـسـكُ بي من كل جـانب  احسُّ نــفـسي مـضـغـوط
بــشـــدّة  ال احــد يـــســتــطـــيع الـــعــيش هـــكــذا  كل
مـحاوالتي ومـحـاوالت اآلخـرين مـعي بـاخلروج من
كـبوت باءت بـالفشل  لـيس لنا إلّا ان كان ا هـذا ا
ان ننـتـظر اخلـالص  هذا اخلالص الـذي ال نـعرف
مـتى يـأتي وعـلى يـد مَنْ ? مـرت فـتـرة طـويـلـة وأنـا
عـــلى هـــذا احلــال  حـــتى دَبَّ الـــيــأس بـــأوصــالي
وعمـلت عـلى أن اتأقـلم وفق هـذا الوضـع الكـئيب 
فــجـــأة انــبــلج الــضــوء قــلـــيالً وعــرفت انه  رفع
الـغـطـاء عــنّـا  ألرى الـضـوء من جـديـد بـعـد غـيـاب
طــويـل  يـبــدو ان اخلـالص الـذي كــنـت ابـغــيـه قـد
اقـتـرب  امـتـدت يـد مـعـروقـة بـعض الـشيء كـأنـهـا
تعود لرجل مريض وسحبت السيجارة الواقفة في
آخـر الــصف الـذي اصـطفُّ فــيه  تـنـاهـى لـسـمـعي
صــوت هـذه الــســيـجــارة وهي تــودع بـفــرح غــامـر

صديقاتها اللواتي بصفها ..
وداعاً ايتها الصديقات .. وداعاً وداعاً

كان اخلانق ! اخيراً تخلصتُ من هذا ا
انــا ذاهـــبــة الى احلــريــة حــيث الــفــضــاء الــواسع

الرحب! 
تبادلنا فيما بيننا التهاني وفرحنا لصديقتنا التي
نـشـودة  ماهي اال حلـظـات حتى ذهـبت لـلحـريـة ا
سمـعنـا تأوهـاتهـا وهي تسـتغـيث ب شـفتي رجل
كـهل مُـنـهـك  تـتـأوه بـألم من رائـحـة فـمه الـنـتـنـة 
ـنـخــورة تـكـاد تـقـضم الـطـرف اســنـانه الـصـفـراء ا
االسـفل منـهـا  اما الـطـرف االعلى فـقـد كانت الـنار
تــشب فـيه وتـنــبـعث مـنه ادخـنــة بـيـضـاء ورمـاديـة
غـطت مالمح هـذا الـرجل وتُـخـفي وراءهـا شـحـوبه
وجتـاعـيـد وجـهه لـتبـعـثه بـخـيـاالت يـسـرح بـها او

هكـذا يـخـيّل لي  لم تـتـوقف صـيحـات الـسـيـجارة
ـشـتـعــلـة فـقــد ظـلت تـزداد كــلـمـا يـعــصـرهـا بـ ا
اصـبعـيه ويـضـعـهـا في فـمه كـأنه يـسـحب روحـها
ويـنـفثـهـا بـحـرقة في الـهـواء لـيـزيد من احـتـراقـها
تـدريـجـيًا الـى ان وصلت الـنـار حلـافتـهـا وتـتوقف
عـنـد (الفـلتـر) الـذي اكتـسى داخـله بـاللـون االسود
نـتــيـجــة تـرســبـات الــدخـان والــنـيــكـوتــ  كـانت
ــأســاويــة لــلـــســيــجــارة وهي تــتــأوه الــنــهـــايــة ا
وتــسـتـغـيث انـذار خـوف ورعب لــبـقـيـة الـسـجـائـر
ـوجـودة  لـقـد خـاب االمل باحلـريـة الـتي فـرحـنا ا
ـؤمل ان بــهـا بـعــد رفع غـطـاء الــعـلـبــة  كـان من ا
يُفرج عنّـا ونخرج من احلصار الذي كـنّا مخنوق
فـيه لـكـن لألسف وأقـولـهـا مـرة اخـرى .. لـقـد خاب
ظني باحلرية التي حلمت بها وما بقي لي غير ان
انـتـظر مـوتي الـبطيء مـثل زمـيـلتي الـتي شـاهدت

موتها على يد هذا الكهل القاسي القلب .
فـجـأة حـدث مـا لم يـكن بـاحلـسـبـان  رأيت الـرجل
سك بالـعلبة ويقـربها من عينيه ويـقرأ بصعوبة

كتوبة.. بعض الكلمات ا
ــــرض ــــســــبب االول  (حتــــذيــــر .. الــــتــــدخـــــ ا

السرطان) 
سمعته بعدها يضحك بضحكة مدوّية تبعها بهذه

الكلمات ..
هي ناقصة سرطان ? 

ـا فــيـهـا من ثم قـام وبــكل بـرود بــحـرق الــعـلـبــة 
سجائر لـترتفع اصواتنا بـالصراخ والنيران تشب
في الـكل  ارتفـعت سحب كثـيفـة من الدخان لـتزيد
أساوي  يبدو ان الدخان الذي شهد ا من قتامة ا
كـان مـحـبوس فـيـنا هـو الـوحـيد الـذي حـصل على
حريـته بينما نـحن بقينـا نحترق شيئـاً فشيئاً الى

النهاية !
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حبُّكِ
روح جترى خريراً
فى بسات دمائى

جترى فى عروقى الظامئة
وجكِ الناعم تُحْيي 
أمواج روحى الراكدة

فهبّا وليديْن
يَرضعان مِنْ شاطئى العروق

لَعُمرُكِ
إنّهما ألثداء آللئ مائية

تنزّلتْ من سحابات آيات احلب
الئكة العذبة من رياق ا

آآآآآآآآآآآآ ه
من حُبٍ قُدسيْ
الئكه تُسمّيه ا
باحلب األعظم

××××
احلبُّ األعظم

خُلّة
وجارَ

كروح اجلسد
كخِلْب الكبد
كحبل الوريد

يُلَحّنُ على أوتار قلوبٍ مالئكيّة
قلوب تمتزج مُثنّاها فتتوحد
آآآآآآآآآآآه من توحّدٍ محْضٍ ٍ

توحّد من نفخة اإلله
إله قلّده حِمل الرسالة

رسالة اخلالص إلى البريّة
من شفا حُفر اجلحيم

××××
حُبُّ
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يهدُّ ظُلمات الشياط
بتراتيل أضواء شموعِه
يُخشّعُ األنْفس احلجريّة

الئكية بثيابه ا
يشفى األسقام
بترياق السالم

ظالل أجنحته ترفرف
ساجد على ا
على الكنائس
عابد على ا

يتموّج مع أسراب الطيور
يتمطّى على عروش القلوب

××××
ها سمائه

يتشعشع
بكوكبه الدرىّ

يتألق
الئكىْ بثوبه ا

ينادى
بتغريده الداوودىْ
أنْ هلمّوا إلىْ

فارفعوا أكفَّ الضراعة التائهة
وسلوه ينْزِل بضبابه القدسىْ

فيسرى
فى العروق

ويدقُّ
فى القلوب
ويلمع

فى العيون
ويُمسكُ بأيديكم

لتخطُّوا وثائق السالم
وحتفروا بفؤوسكم دروباً الى

أبواب اجلنان
×××

منْ تـــكـــونُ يــــا أنتَ الـــذيْ أدريـهِ وال يـــدريـــنيَ?
وأعنيهِ وال يعنينيَ

وتـكبرَ كـنتُ حريصـةً كلَ احلرصِ بـأنْ تبقى بيْ
بي  وأال تنتقلَ بالعدوىْ لسوايَ 

كنتُ أنتظرُ أن تمسِكَ يديَ وتأخذَني معكَ إليكَ 
كنتُ أريدُ أنْ اموتَ وبنـفسيَ شيئ منْ إنتظارِكَ

وأنْ أُدفَنَ وبجسديَ شيئ منْ عطرِكَ 
ولـــكــــنّْـي وبـــرغـمِ كلِ إرادتـيَ لـــذلـكَ قـــررتُ أنْ

اسلمَكَ بكلِكَ لغيابِكَ وأمضي ..
َ سـاءَتْ حـالـتيَ لمْ أخـفِكَ ســراً فـمـنـذُ أيـامٍ حــ
نْ حـوليَ أنْ اكتبَكَ كيْ أتمكنَ أخبرنيْ بعضُ 

منْ قتلِكَ بقصائدِي وأهربُ
فحاولتُ ..

أجلْ يا حبيبيَ حاولتُ ذلكَ 
لكنْ كيفَ فكرتُ أنْ أحاولَ أصالً 

كـــيـف فـــكــــرتُ أن اقــــتـــلَـكَ وأطـــلـقَ رصـــاصيَ
بجسدِكَ يا جسديَ

كــيفَ فـكــرتُ أنْ أدفنَ جــمـالَكَ الــفـاضحَ بــثـرىْ
القصائدِ 

غذي حلياتيَ  وأنْ اقطعَكَ أيها الشريانُ ا
وأنْ أوقفَ عمرانَكَ بيْ وأنتَ حضارةُ الغدِ 

! وأنا األندلسُ وأنتَ طارقيَ وأنْ أواجهَ جيوشَكَ
كيفَ فكرتُ بكلِ هذا.. 

هذا الذيْ ال أدريهِ وال أريدُ أنْ أدريَهُ 
ألنيَ إنْ عرفتُ الـسببَ سـأخسـرِ النـتيـجةَ وأنا

نتظرَ .. غيرُ مستعدة خلسارتِكَ يا ربحيَ ا

ما أنْ فكرتُ بالهروبِِ منكَ بعدَ إنقطاعِكَ عنيَ 
حتى أنتفضَ عليَّ تاريخُ عِشقِنا الطويلُ 
وتظاهرتْ أحاسيسي أمامَ مبنى حبِكَ 

مـطالبةً قـلبيَ بالتـراجعِ عنْ قرارِهِ مستـغلةً بذلكَ
تساقطَ صورِكَ شوقِكَ مـواقفِكَ بسمتِكَ على

نوافذِ عينيَ الضاجةِ بذكرياتِكَ 
يدكِ وهيَ تشبكُ أصابعيْ حلظةَ اللقاءِ 

همستِكَ وهيَ تمشيْ بغنجٍ شهيٍ نحوَ أعماقيَ 
عريِ نظرتِكَ وهيَ تقتربُ منْ قلبيَ 

جلدِ صمتِكَ وهوَ يخدرنيْ بدفئِهِ 
ارسُ التغزلَ بيَ تعرقِ جسدِ كلماتِكَ وهوَ 

انطفاءِ لهفتِكَ على صدرِ رفضيَ 
استسالمِكَ األخيرِ للتعبِ
نومِكَ على سريرِ البعدِ ..

تــــاريخ منَ احلـبِ والـــشــــوقِ والـــعـــذابِ واألرقِ
أردتُ أنْ أطـويَهُ بلـحظـةٍ واحدةٍ وأقفَ منْ جـديدٍ

بجانبِ نفسيَ 
نـفسـيَ التيْ اتـعـبهـا حـبُكَ وأمرضَـهـا وجودُكَ

لغومُ بكَ وذلَّها صمتُها ا
كننيْ فعلُ ذلكَ ..  لكنْ أ

ليتكَ تدري كيفَ كنتُ بكَ! وكيفَ اآلنَ بدونِكَ 
- لـئال تـتـجـاهلَ- فـأموتَ مَن األفـضلِ أال تـدريَ

..أكلُ هذا الدمارِ الذيْ أنا فيهِ ال يعنيكَ
فما الذيْ يعنيكَ يا حبةَ قلبيَ ونرجسَ أياميَ

ما الذي اشغلَكَ عنّيَ وأشغلَنيْ بكَ
ما الذي كاثرَكَ بيْ وأبادَني بسواكَ
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