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 إیفیان 
 
 

في السنة الماضیة، على سبیل المثال ال الحصر، تُوفي قارب محمل بالالجئین بسكتٍة قلبیة، حین وصلت أول سفینة إلى مكان 
االتحاد  االستغاثة، كان البحر األبیض المتوسط قد غرق تماًما، وجدوا الماء مختنقًا، وجدوا األمواج مبللة بالمیاه، وجدوا 

 األوروبي یحاول أن یتعلق بقطعة خشٍب من بقایا القارب لكي ینجو، لم یجدوا األطفال.
 
 

نتائج التحقیق األولیة أشارت بشكل واضح إلى أن صور األقمار الصناعیة قد أظھرت أن القارب الغارق لم یكن یعرف  
 السباحة. 

 
 

األبیض المتوسط تسیل بھدوٍء من التلفزیون إلى األرضیات الخشبیة في   في نشرة أخبار الثامنة مساًء، وبینما كانِت میاه البحر
غرف الجلوس، مسببة ارتباًكا بین العائالت السعیدة في البالد األمنة، ومحدثةً اضطرابًا من الدرجة الثانیة على األداء الجنسي 

الغابات، تساءلت سیدةٌ أوروبیةٌ من الطبقة   لألغلبیة الصامتة في وسط وشمال أوروبا، وبطریقٍة مباغتٍة تشبھ نمو الفطر في
 الوسطى، عن سبب مجیئھم عن طریق البحر ولیس بالطائرة بعد حصولھم على الفیزا. لشدة البراءة البیضاء انتحر التلفزیون. 

 
 

د ماتت الشحنة في تعلیقھ على الحادث المأساوي، قال مسؤول االندماج في دائرة الھجرة في اتصال ھاتفي، ماذا سنفعل اآلن؟ لق
 الجدیدة من الالجئین الذین سینظفون خراء المتقاعدین األوروبیین العجائز!

 
 

في نشرة أخبار الثامنة مساًء، قالت مذیعة بیضاء لم تنجب أطفاالً من قبل، نقالً عن متخصٍص بشؤون الشرق األوسط لم یزر 
ْیَضة.الشرق األوسط من قبل: إنَّ األطفال ربما قد یكونوا اختفوا أل  سباب ما بعد حداثیة حین كانوا یلعبون الغُمَّ

 
 

 عیسى بن مریم كان الناجي الوحید، وجدوه یمشي فوق وجھ الماء. 
 
 

 :۱ھامش 
سیسرقون وظائفنا وبیوتنا، وسیغوون نساءنا، سیستحوذون على الموارد التي خصصناھا للفقراء، وسیتسلل بینھم المجرمون  

سیزعزع االستقرار، وسیؤدي إلى تفكك المجتمع. مظھرھم سيء، وینقلون األمراض، معاییرھم مغایرة،  والجواسیس، تدفقھم 
 وثقافتھم مختلفة، وأخالقھم غریبة، ولن یستطیعوا االندماج. 

 
 :۲ھامش 

بھا الالجئون ، ال تحیل إلى أزمة الالجئین الحالیة كما یسمونھا، والتي یُقصد ۱جمیع الكلمات العنصریة التي وردت في ھامش 
السوریون في ھذه األیام. إنما استعملت على نطاق واسع من قبل وسائل اإلعالم الغربیة لوصف الالجئین الیھود من ألمانیا  

 والنمسا، الذین حاولوا الفرار من النازیین في فترة ما قبل الحرب العالمیة الثانیة. 
 

 :۳ھامش 
بلدًا في مؤتمر إیفیان لمناقشة أزمة الالجئین الیھود من ألمانیا والنمسا. رفضت الوالیات المتحدة   ۳۲، اجتمع ۱۹۳۸في عام 

زیادة الحصة السنویة لالجئین حتى قبل بدء االجتماع. بریطانیا صرحت إن المملكة لیست بلدًا للھجرة. جمیع الدول رفضت 
ت جریدة الحزب النازي "فولكیشر بیوباتشتیر" بنبرة المنتصر: "ال أحد یریدھم" (لدي إحساس  یولیو، كتب  ۱۳استقبالھم. بتاریخ 

داخلي أن الذي كتب المقال ھو أدولف ھتلر شخصیًا). بعد أربعة شھور من نھایة المؤتمر، قام النازیون بـ لیلة الكریستال، ثم 
 ي انتھت كما نعرف، بالحل النھائي. بدأوا تدریجیًا بحل المشكلة الیھودیة بطریقتھم الخاصة، الت
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 العاصمة
 

 ـ ما ھي عاصمة الكونغو الدیمقراطیة؟
 ـ أنتویرب. 

 
 

 في ھذه المدینِة التي تتغذّى على األلماس. 
 تنمو األسالُك الشائكةُ في قصائِد الشعراء.

 تموُت المواعیدُ في الرزنامة.
 تتوقُّف یدْي عن لمِس شفتَیِك. 

 عن الضحِك. یتوقُّف رجاُل الشرطةِ 
 تتوقُّف سیّارةُ التكسي التي قُتل سائِقُھا برصاصِة قنّاٍص في دمشَق أماَم المحّطِة المركزیِة في أنتویرب. 

 یتوقُّف اإلرھاُب في البالي ستیشن.
 وأنا أتأبُّط نفسي، وأتوقُّف عن التوقِّف.

 أفّكُر في المسافِة بین شفتَيَّ وجلدِك.
 . ۱۹۷۹مخیّم الیرموك لالجئین الفلسطینیین في دمشق عام كأنَّني لم أُولَدْ في 

 كأنِّك لم تُولدي في مجّرة درِب التَّبَّانة.
 
 

بإنقاِذ في ھذه المدینِة التي یمسحوَن فیھا الدََّم عن األلماِس بنفِس العنایِة التي یَمسُح بھا األطبّاُء الدََّم عن جرحِ ُمصاٍب، قاموا 
 حیاتِِھ.

 ا تَُمرُّ دبّابةٌ على اإلسفلت.أمرُّ خفیفًا، كم
 حامًال قصائدي مثَل بائعٍ متجّول. 

 ُكلََما ِسْرُت في اتّجاِه البحِر أكلتْني الصحراُء التي تَخرُج من حقائِب المھاجرین.
 ومن جواز سفري الذي لم یعترْف بِھ أحدٌ سواِك. 

 ألمل.أنا صاحُب القصائِد التي تتحدُّث عن الموِت، وكأنَّھا تتحدُّث عن ا
 وعن الحرِب، وكأنَّ هللا موجود.

 منذُ ماَت أصدقائي أصبحُت ذئبًا وحیدًا.
 أحاصُر الفرَح في الزاویة، وأدوسھُ كحشرةٍ ضارة.

 أصدقائي الذین قُتلوا تحَت التعذیِب یجلسوَن بجانبي بكامل أناقتھم، وكأنَّنا في حفِل استقبال.
 وأُّمي تتفقّدُني عبَر األسالِك. 

 تتأّكدَ أنَّني ال أزال أبوُل على ھذا الكوكِب.لكي 
 
 

 لقد نظَّفُت غرفتي من أّيِ أثٍر للموت.
 كیال تشعري حیَن أدعوِك إلى كأِس نبیٍذ. 

 أنَّنِي ورغم أنِّي في ستوكھولم. 
 ال أزاُل في دمشق. 

 
 

 في ھذه المدینِة التي تتغذّى على ألماِس الدَِّم. 
 أتذّكُر عرَس الدَِّم. 

 لنسیاَن.أتذّكُر ا
وا من ھنا.  أقُف في منتصِف صورةٍ جماعیٍة باألسوِد واألسوِد تجمُع شعراَء مرُّ

 تُحیلني الھوامُش التي تركتِھا بجانِب قصائدي إلى الحزِن. 
اعٍة خشبیٍة لطرِد طیوِر ھیتشكوك.   یتحّوُل قلبي إلى فزَّ
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 قلبي البريُء الذي ال یحتمل. 
 الصریحِة.یصبُح قاسیًا كالكلماِت 

 ویتحّوُل الشارعُ إلى دفتٍر.
 أنِت الوحیدةُ التي باستطاعتھا تحویَل الشارعِ إلى دفتٍر. 

 تُمسكیَن ببراءةٍ یَِدْي، لكي نقطَع رأَس السنِة. 
 فینھاُر البنُك الدولّي.

 وتقُف الطبقةُ الوسطى ضدَّ الُمھاجرین.
 ن الضواحي والفرح.یقُف رجُل األمِن ُمسلًّحا بالتاریخِ، لیرسَم سدَّا بی

 یقُف لوُن البشرةِ مثَل حاجِز تفتیٍش بیننا. 
 بین المیناء الذي یستوردُ الُحّریّة

 والشارعِ الممتدِّ من المقبرةِ إلى غرفِة النوِم. 
 لْم تُتعْبني الحرُب.

 بل القصائدُ التي تتحدُّث عن الحرِب.
 لم تُتعْبني الُمدُُن الباردة. 
 القصائدُ التي تتحدُّث عن الُمدُِن الباردة. لكنَّھا أكلْت أصابعي تلكَ 

 وأنا ال أستطیُع الرقَص دوَن أصابعي. 
 ال أستطیُع أْن أُشیَر إلى الشرِق دونھا. 

 سكتةٌ قلبیة تقتُل ساعةَ الحائِط.
 وأصدقائي یشھدوَن زوًرا بأنَّ الحیاة رائعة. 

 ھذه المدینةُ تنھاُر إلى الداخِل، كأنَّھا ثُقٌب أسود. 
 قبًا أخضَر. أقصدُ ث

 والشارعُ یركُض خائفًا. 
 إنَّھا المّرةُ األولى التي أَرى فیھا شارًعا یركُض في الشارع. 

 إنَّھا المّرةُ األخیرةُ التي أرى فیھا بیتًا یتّكُئ على ضحكِة المرأةِ الحزینِة التي نسیتھا في المطبخ، لیظلَّ واقفًا.
 القذیفةُ، لیظلَّ حیَّا.وعلى رائحِة التوابِل التي بعثرتْھا 

 الجیراُن ھربوا دوَن أْن یُغلقوا النوافذَ المفتوحةَ على المجزرة.
 . ۷۳دوَن أْن یُغلقوا كتاَب فّنِ الطبخِ المفتوح على الصفحِة َرْقم  

 عصافیُر الشجرةِ المجاورةِ انتقلْت إلى البیِت.
 سكنْت في خزانِة المطبخِ نصِف المفتوحِة. 

 لمحاربة اإلمبریالیة. ۱۹۸۷ملم ُصنعْت في االتّحاد السوڤییتي عام  ۱۲۰اون من عیار ستقتُلھا قذیفةُ ھ
 الكناُر ماَت من الجوعِ في القفص.

 إنّھا الحرب.
انُھا.   تموُت الكناراُت من الجوعِ في أقفاصھا حین یختفي َسجَّ

انُھا الذي خرَج من البیِت، ولم یَعُدْ.   َسجَّ
  الشعراِء الذین خانتُْھم بالدُھُم.البیُت الذي انھاَر على قصائدِ 

 بالدُھُم التي كانوا یبكوَن منھا، وأصبحوا یبكوَن علیھا. 
 ھا ھم یقرؤوَن ُحزنَھم أماَم الغرباء.

 بقصائدھم یكسروَن الوقَت. 
 بأیدیھم یقرعوَن األجراَس.

 لكْن، ال أحد لدیھ الوقت، لیسمَع الصدى إال بعُض القتلى.
 تُح معي نقاًشا حول أحقّیِّة السوریین في الموِت بطریقٍة الئقٍة، حیُث یكوُن الجسدُ كامًال. والنادلةُ في الباِر تف

 قطعةً واحدةً.
 وعن الوحدةِ. 

 عن أحقّیِّة أْن یجدَ المرُء شخًصا یناُم بجانبِھ في المساء. 
 وأْن یترَكھُ نائًما حین یذھُب إلى عملِھ في الصباح.

 دوَن أْن یَطلَب منھُ الرحیَل. 
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 حسنًا.
 ِلنُْنِزْل عن ظھرنا ھذا الكیَس المليَء بالحجارةِ.
 ونصرخ بصوٍت خافٍت عن طریِق الكیبورد. 

 نحُن الموقّعوَن فوَق اإلسفلِت. 
 نُعلُن أنَّنَا تعبنا. 

 وأنَّنَا بِغَّضِ النظِر عن خلفیّاتنا التي أتینا منھا. 
 فإنَّنَا نُعاني من نفِس الخراء. 

 أسكُن وحیدًا في شقٍّة بثالِث نوافذ.أنا أیًضا مثلِك، 
 اثنتاِن تُطالِن على أنتویرب. 

 أما الثالثة، فھي شاشةُ كومبیوتري التي تُطلُّ على دمشق. 
 ـ ھل زرِت دمشق؟

 ـ ال. 
حرارةِ في  مئویة، إنَّھا المدینةُ التي تتطابُق فیھا درجةُ ال ۳۷ـ حسنًا، سوَف أحاوُل أن أِصفھا لِك، درجةُ الحرارةِ في الصیِف 

 الصیِف مع درجِة حرارةِ جسِم اإلنسان.
 ـ ھل زرِت أنتویرب؟ 

 ـ ال. 
سودَ،  ـ حسنًا، سوَف أحاوُل أن أِصفھا لِك، إنَّھا ألماسةُ دٍَم تتألألُ خلَف الواجھاِت المضاَءةِ باألبیض، بریقَُھا یعكُس ظالَل رجٍل أ

ِھ، من أجِل أْن ترتدي امرأةٌ من مونتریال خاتًما، فیھ حجُر ألماٍس مصقوٌل  وجدََھا في كینشاسا، ثّم ُوِجدَ مقتوًال برصاصِة صدیقِ 
في تّل أبیب، أھداهُ لھا زوُجَھا المولودُ في بیونیس أیریس حین كانا في رحلٍة إلى صحراِء أریزونا، لكي تساِمَحھُ على خیانتِھ لھا 

 مع صدیقتھا الجنوِب أفریقیة حین كان یغسُل أموالھُ في دبي. 
 ھل تعلمیَن ما ھو وجھُ االختالِف والتشابِھ بین الصحراِء وغسیِل األموال؟ ـ 

 ـ ال.
ا غسیُل األمواِل، فال.  ـ االختالُف أنَّ الصحراَء تحتاُج إلى ماٍء، أمَّ

 ـ والتشابھ؟ 
، جافٌّ كالصحراِء التي في أریزونا.  ـ التشابھُ ھو أنَّ غسیَل األمواِل ھو غسیٌل جافٌّ

 
 

 حسنًا، ال مجاَل لإلنكاِر أنَّنِي أسبُح فیِك، كما تسبُح فراشةٌ داخل الماغما.
 وأطعُمِك كلماتي، لكي تكبري ببطٍء، كما تكبُر رقعةُ الدماِر التي أحدَثََھا ارتطاُم حزنِك بأیَّامي. 

 من الكرةِ األرضیة.لقد كاَن لوجودِك في حیاتي أثٌر سلبيٌّ على ِشْعِر ما بعد الحداثِة في النصِف الشمالي 
 ویجُب أْن أعترَف لِك أنَّ الكثیَر من قصائدي قد انتھْت مدّةُ صالحیّتھا، بسبِب الظھور المفاجئ لمجازاتِك فیھا. 

اِن الذي یحفظوَن بھ اللغةَ   وأنِك ساھمِت من خالِل حمالتِك الممنھجِة إلضافِة الھوامِش إلى نصوصي في إحداِث ثقٍب في الخزَّ
 العربیة.

ِد. وأ  نِك قمِت بإحیائي مع سبِق اإلصراِر والترصُّ
 وھذه جریمةٌ یُعاقُِب علیھا دستوُر الشعراء.

 وأنَّ تفاصیلِك المبعثرة في أرجاِء منزلي تثیُر شھوتي، لكي أرمي التلفزیوَن من النافذة.
 وأجلَس، لكي أشاھدَِك أنِت حین تقومیَن بقَتِْل الوقِت.

 یَر من األشیاِء المریبِة التي بدأْت بالحدوِث منذُ شممُت رائحةَ نھدیِك. أعترُف أیًضا أنَّ ھناَك الكث
 على سبیِل المثاِل: 

 كسرُت العدیدَ من كؤوِس النبیِذ خالَل الفترةِ التي انتقلِت بھا إلى منزلي. 
 أغلبَُھا انتحرْت بالقفِز من یَِدي خالَل محاولتي َغْسلََھا من بقایا أحمِر شفاِھِك.

 ساعة.   ۲٥سرقُت بعض الوقِت، لكي أجعَل یومي 
ْرُت مالمحي، لكي أبدَُو سعیدًا.  َزوَّ

 أحببتُِك. 
تَین.   قُلُت في حواٍر صحفّيٍ بعدَ أْن التقیتُِك إنَّنِي لم أكذْب في حیاتي سوى مرَّ

 وكانْت تلَك كذبتي الثالثة.
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 ورغَم كّلِ التراجیدیا السعیدة التي تمرُّ بھا حیاتي. 
 أْن تُطلقي رصاصةَ الرحمِة على رأسي حین رجوتُِك أْن تفعلي.رفضِت 

 وَمنَْحتِنِي حیاة جدیدة.  
 
 

تتّھمینَنِي بعدِم الموضوعیِة في قصائدي، حسنًا، لم أكْن موضوعیًا طواَل حیاتي، لقد كنُت دائًما منحاًزا، وأكیُل بمكیالَین، كنُت  
المحتلّین، للمیلیشیاِت أمام الجیوش، كنُت منحاًزا للھنوِد الُحمِر أمام الرجاِل البیض،  منحاًزا للسوِد أمام العنصریة، للمقاومِة أمام 

لیّین أمام  للیھوِد أمام النازیّین، للفلسطینیّین أمام اإلسرائیلیّین، للمھاجرین أمام النازیّین الُجدُد، للغجِر أمام الحدود، للّسّكاِن األص
حاضِر أمام الماضي، للنسویِة أمام البطریركیة، للنساِء أمام الرجال، لِك أَماَم النساء، لكافكا أمام  المستعمرین، للِعْلِم أمام الدین، لل 
 الروتین، للشعِر أماَم الفیزیاء...

... 

... 

... 
 
 

 الفیزیاء. 
 لعنةُ هللاِ على الفیزیاء.

 الماِء؟ لماذا یغرُق المھاجروَن، وبعدَ أْن یلفظوا أنفاَسُھم األخیرة یطفوَن فوَق وجھِ 
 لماذا ال یحدُث العكُس؟

 لماذا ال یطفو اإلنساُن حین یكوُن حیَّا، ویغرُق حین یموُت؟
 
 

 حسنًا.
 فلنُسّمِ األشیاَء بمسّمیاتِھا. 

 الُكتُُب مقابُر للقصائِد.
 البیوُت خیاٌم إسمنتیةٌ. 

 .  الكالُب ذئاٌب، ارتضِت الذُّلَّ
 الریح.سّجادةُ الصالةِ تذّكُرنِي ببساِط 

 غرفتي وقعْت بحّبِ حذائِِك األخضر.
 أنا أغرُق فیِك، كما یغرُق السوریّوَن في البحاِر. 

 یا إلھي.
 انظري إلى أین أوصلتْنا الحرب.

 حتّى في أسوأ كوابیسي، لم یخطر لي
 أنَّنِي في یوٍم من األیّاِم. 

 سأقوُل في قصیدةٍ: 
 البحار. أغرُق فیِك، كما یغرُق السوریّوَن في 

ــ   ــــ ــــ ــ
 

ق صفحةً من كتاب دیكارت.   كلُّ قذیفٍة تسقُط على دمشَق، إنََّما تَُمّزِ
 

 حیَن ُوِلدْنَا.
 كانِت الحیاةُ ملّونةً.

 وكانِت الصوُر باألسوِد واألبیض.
 الیوم أصبحِت الصوُر ملّونةً. 

 وأصبحْت الحیاةُ باألسوِد واألبیض.
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 التفاصیل 
 

 الناُس حین تثقبھم رصاصة؟ أتعرُف لَم یموُت 
ُن من الماء70ألن   % من جسِم اإلنساِن یتكوَّ

 تماماً كما لو أنََّك تُحدُث ثقباً في خزان ماء.
* * * 

 
 

 أكاَن اشتباكاً اعتباطیاً یرقُص في رأِس الحارةِ حین َمَرْرُت؟ 
دُني ویعدُّ    خطواتي األخیرة؟ أم أنَّ قناصاً كان یترصَّ

* * * 
 
 

 ھل كانْت رصاصةً طائشةً؟ 
 أم أنَّني الذي كنُت طائشاً بالرغِم من بلوغِھ ثلَث قرٍن من العمِر؟ 

* * * 
 
 

 أھي نیراٌن صدیقةٌ؟ 
 كیف؟

 وأنا لم أصادْق نیراناً من قبل.
* * * 

 
 

 أترى أنا من مرَّ في طریِق الرصاصِة فأصابَھا؟
 أم مرْت ھي في طریقي فأصابتني؟ 

 ثم كیف لي أْن أعرَف مواعیدَ مرورھا وأیة طریٍق ستجتاز؟ 
* * * 

 
 

 ھل التقاطُع مع رصاصٍة یعتبُر حادَث اصطداٍم بالمعنى التقلیدي؟ 
 كالذي یحدُث بین سیارتین؟

 ي وعظامي الصلبةُ ستحطُم ضلوعھا أیضاً؟ وھل جسد
 وتتسبُب في وفاتھا؟ 

 أم أنھا ستنجو؟ 
* * * 

 
 

 ھل حاولْت أن تتفاداني؟
 ھل كان جسدي طریاً؟ 

 وھل شعرْت تلَك الصغیرةُ مثل حبِة توٍت بأنوثتھا في ذكورتي؟ 
* * * 

 
 

َب  نحوي بدون أْن یكِلَّف نفسھ عناَء معرفِة أنَّ لديَّ حساسیَّةً من رصاِص القناصِة، وھي حساسیةٌ من الدرجِة  القناُص صوَّ
 األولى، وقد تؤِدّي للوفاة. 
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* * * 
 
 

 .  القناُص لم یستأذنِّي قبَل أْن یُطلق، وفي ھذا قلةُ أدٍب واضحةٌ أصبحْت خطأً شائعاً في ھذه األیام
* * * 
 

كنُت أبحُث عن الفرِق بین الثورةِ والحرِب عندما عبرْت رصاصةٌ جسدي، فانطفأْت ُشعلةٌ أوقدتھا معلمةُ مدرسٍة ابتدائیٍة من 
َر إلى حیُث التقى ا  مرأةً تشبھُ الذكریات. سوریا باالشتراِك مع الجٍئ فلسطینيٍ دَفََع أرَضھُ حالً لمعاداةِ السَّامیة في أوروبا وھُِجّ

لقد كان شعوراً رائعاً، یشبھُ أكَل قطعِة مثلجاٍت في الشتاء، أو ممارسةَ الجنِس دون واٍق مع امرأةٍ غریبٍة في مدینٍة غریبٍة تحَت  
 تأثیِر الكوكایین، أو... 

 أْن أتبَعََھا فأفعُل وننجُب طفالً یشبھُ  یقوُل لي عابٌر نصَف ما یرغُب في قولِھ فأصِدّقھُ ثم نطعُن بعضنا كعاشقین، تومُئ لي سیدةٌ 
قُط  الخیانةَ، یقتلني قناٌص فأموُت، السماُء تسقُط على المارةِ فیھرُب السیاُح، السماُء تسقُط على المارةِ وال یھرُب قلبي، السماُء تس

 إلى األعلى فینتحُر شاعٌر في غرفتھ انتحاراً جماعیاً رغم أنَّھُ كان وحیداً ذلك المساء.
 
 

في ذلك المساء، داھمني النسیاُن على غفلٍة فاشتریُت ذاكرةَ جنديٍ لم یعدْ من الحرِب، وحین انتبھُت إلى خلِل الوقِت لم أستطْع أْن  
 أجدَ منفًى یلیُق بجرحي لذلك قررُت أالَّ أموَت ثانیةً. 

بھُ  المدینةُ أقدُم من الذكریاِت، اللعنةُ مسورةٌ باالكتئاِب، الوقُت متأخٌر عن مواعیدِه، األسواُر تحیُط الزمَن بالرتابِة، الموُت یش
وجھي، الشاعُر یتكُئ على امرأةٍ في قصیدتِھ، الجنراُل یتزوُج زوجتي، المدینةُ تتقیأُ تاریخھا وأنا أبتلُع الشوارَع ویبتلعُني  

، أنا الذي أوزعُ دَِمي على الغرباء، وأتقاسُم زجاجة النبیِذ مع وحدتي، أرجوكم، أرسلوا جثتي بالبرید السریع، وزعوا الزحام
 أصابعي بالتساوي على أصدقائي.

ُت المروِر  ھذه المدینةُ أكبُر من قلِب شاعٍر وأصغُر من قصیدتھ، لكنَّھا كافیةٌ لینتحَر الموتى دون أْن یزعجوا أحداً، ولتزھَر إشارا
دَ خلفیٍة للحقیقة.   في الضواحي، لیصبَح الشرطيُّ جزءاً من الحِلّ والشوارعُ مجرَّ

 
 

في ذلك المساء، حین تعثََّر قلبي، أمسكتني دمشقیةٌ وعلَّمتني أبجدیةَ شھوتھا، كنُت ضائعاً بین هللا الذي زرَعھُ الشیُخ في قلبي 
 ساء،وبین هللا الذي لمستھُ في فِراشھا، ذلك الم

 أمي وحدَھا من عرفْت أنَّني لن أعود، 
 أمي وحدھا من عرفْت، 

 أمي وحدھا،
 أمي.

 
 

ْم  لقد بعُت أیامي البیضاَء في السوِق السوداَء، واشتریُت منزالً یطلُّ على الحرب، لقد كانِت اإلطاللةُ رائعةً لدرجِة أنَّني لم أقاو
ھمني أصدقائي بالعُزلة، وضعُت ُكحالً على عیني فازدادْت عروبتي، وشربُت إغراَءھا، فانحرفْت قصیدتي عن تعالیِم الشیخ، واتَّ 

لُت إلى حقائقَ   حلیَب الناقِة في الُحلِم فصحوُت شاعراً، كنُت أراقُب الحرَب كما یراقُب المصابون بالُجذاِم عیوَن الناس، ولقد توصَّ
ا، وعن المدِن التي تستقبُل السیَّاَح في أیَّاِم الِسْلم والمجاھدین مرعبٍة عن الِشّعِر والرجِل األبیض، عن موسِم الھجرة إلى أوروب

ین في أیَّاِم الِسْلم ویُصبحن وقوداً للحرِب في أیَّاِم الحرب.  في أیَّاِم الحرب، عن النساء اللواتي یُعَانین األمرَّ
 
 

 الجمیع، وھو أنَّ الـ… في مدینٍة أُعیدَ إعمارھا مثل برلین، یكمُن الِسّرُّ الذي یعرفھُ  
َر ما ھو معروٌف، لكنَّني سأُخبركم بما ال تعرفون: لیسْت مشكلةُ الحرِب فیمن یموتون، مشكلتھا فیمن یبقوَن أحیاَء   ال، لْن أكِرّ

 بعدھا.  
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ُق أدرینالیناً، وأبوُل  لقد كانْت أجمَل حرٍب ُخضتھا في حیاتي، ملیئةً بالمجازاِت والصوِر الشعریة، أتذكَُّر كیف أنَّني كنُت أتعرَّ 
دخاناً أسودَ، كیَف ُكنُت آكُل لحمي وأشرُب صراخاً، كان الموُت بجسدِه الھزیِل یتكُئ على ما اقترفْت قصیدتھُ من خراٍب، 

لطریق إلیھا، ویمسُح ِسِكّینھُ من ِمْلحي، وكانِت المدینةُ تفُرُك حذائي بمسائِھا فیبتسُم الطریُق، وتعدُّ أصابَع حزني وتُسقُطھا في ا
ا الموُت یبكي والمدینةُ تتذكَُّر مالمَح قاتِلھا وتُرسُل لي طعنةً عن طریق البریِد، تھِدّدُني بالفرحِ، وتنشُر قلبي على حبِل غسیلھ

، عمیقاً، فتسقُط لُغتي على الصباحِ، تسقُط الشرفاُت عل ، عمیقاً إليَّ ى األغاني،  الممدوِد بین ذاكرتین، وأنا یشدُّني النسیاُن إليَّ
حالُم المنادیُل على القُبُالِت، الشوارعُ الخلفیةُ على أجساِد النساِء، تفاصیُل األزقِة على التاریخِ، تسقُط المدینةُ على المقابِر، األ

 على السجوِن، الفقراُء على الفرح، وأنا أسقُط على الذكرى. 
 
 

بحُت أمارُس التثاؤَب بحریة، ورغَم طبوِل الحرِب التي تُغنِّي قُرَب حین أصبحُت عضواً في اتحاِد القتلى، تحسَّنْت أحالمي، وأص
  جسدي المنتفخ، إال أنَّني وجدُت متَّسعاً من الوقِت كي أصادَق كلباً مشرداً، اختاَر أالَّ یأكل من جثتي رغم جوعِھ، واكتفى بالنومِ 

 قُرَب قدَمّي. 
 
 

ناقََشُھم ببندقیتِھ فغیَّروا رأیھم، لقد كاَن قنَّاصاً شریفاً، یعمُل بأمانة، وال یضیُع وقتاً   حاوَل عدةُ أشخاٍص انتشالي، إالَّ أنَّ القنَّاصَ 
 وأُناساً. 

 
 

 ذلك الثقُب الصغیر
 المتبقي بعد مروِر الرصاصة 

 أفَرَغ محتویاتي
ُب بھدوء   لقد كاَن كلُّ شيٍء یتسرَّ

 الذكریاتُ 
 أسماء األصدقاءِ 

 Cفیتامین 
 أغاني األعراس 

 ُس العربيالقامو
 37درجةُ حرارةِ 
 حمُض البول

 قصائدُ أبي نواس
 ودَِمي. 

 
 

وُح بالھروِب من البوابِة الصغیرةِ التي فتحتھا الرصاصة، تصبُح األشیاُء أكثَر وضوحاً، النظریةُ  في اللحظِة التي تبدأُ فیھا الرُّ
ُمبھمةً تغدو أمراً یسیراً، أسماُء زمالء الدراسِة الذین نسینا النسبیةُ تتحوُل إلى أمٍر بدیھي، معادالُت الریاضیاِت التي كانْت 

 أسماَءھم تعودُ إلى الذاكرة، الحیاةُ بكامِل تفاصیلھا تُضيُء فجأةً، غرفةُ الطفولة، حلیُب األِمّ، الرعشةُ األولى، شوارعُ المخیم،
 .، وأنتِ 1986الصبح، مارادونا في المكسیِك عام صورةُ یاسر عرفات، رائحةُ القھوةِ مع الھیل في ثنایا المنزل، صوُت أذان 

 
 

ا، كما لو أنََّك تماماً، كما لو أنََّك تأكُل أصابَع حبیبتَك، تماماً كما لو أنََّك ترضُع سلَك الكھرباء، كما لو أنََّك تأخذُ لُقاحاً ضدَّ الشظای
َشاٍش طبيٍ، وقصائدَ الحصاِد بخیطاِن العملیَّاِت الجراحیة،  ِلصُّ ذكریاٍت، تعال ِلنُمسك عن الِشّعر، ونستبدل أغنیاِت الصیِف بِ 

اترْك مطبخَك وغرفة األطفال واتبعني لنشرَب الشاي خلَف أكیاِس الرمل، إنَّ المجزرةَ تتَّسُع للجمیع، ضْع أحالمَك في السقیفِة  
الل الدین الرومي وابن رشد وھیغل، واجلْب معَك  واْسِق نباتاِت الشُّرفِة جیداً، فقد یَُطوُل النقاُش مع الحدید، اترْك خلفَك ج

میكافیللي وھنتنجتون وفوكویاما، فنحن نحتاجھم اآلن، اترْك ضحكاتك وقمیصَك األزرق وسریرَك الدافئ، وھاِت أظافرَك  
یِد وتعال.    وأنیابَك وسكیَن الصَّ



ALMADHOUN IWP writing sample Fall 2022 

Page 9 of 14 
 

 
 

 ارِم عصَر النَّھضِة واجلْب محاكَم التفتیش 
 واجلْب لیلةَ الكریستال ارِم حضارةَ أوروبا 

 ارِم االشتراكیةَ واجلْب جوزیف ستالین
 ارِم قصائدَ رامبو واجلْب تجارةَ الرقیق

 ارِم میشیل فوكو واجلْب فایروس اإلیدز
 ارِم فلسفةَ ھایدغر واجلْب نقاَء العرق اآلري

 ارِم شمَس ھیمنجواي التي ال تزاُل تُشرُق واجلْب رصاصةً في الرأس
 ن غوخ المضیئةَ بالنجوِم واجلْب أذنھ المقطوعة ارِم لیلةَ فا

 ارِم غورنیكا بیكاسو واجلْب غورنیكا الحقیقیةَ برائحِة دَِمھا الطازج 
 نحُن نحتاُج ھذه األشیاء اآلن، نحتاُجھا كي نبدأَ االحتفال.
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 كیف أصبحُت...
 
 

رافقتُھا إلى السوق، كانْت أسعاُر األحزان خیالیةً  سقَط ُحزنُھا من الشرفِة وانكسر، أصبحْت تحتاُج إلى حزٍن جدید، حین
اٍب انتحَر فنصحتَُھا أْن تشترَي ُحزناً مستعمالً، وجدنا حزناً في حالٍة جیدة، غیَر أنَّھُ واسٌع قلیالً، كاَن كما أخبَرنَا البائُع لشاعٍر ش

رنا أخذه، اختلفنا مع البائعِ على السعِر، فقال إنَّھ سیعطینا قلقاً یعودُ إلى الستینیاِت كھدیٍة   في الصیِف الماضي، أعجبَھا الحزُن وقرَّ
  مجانیٍة إن اشترینا الحزن، وافقنا وكنُت فرحاً بھذا القلِق الذي لم یكْن في الحسبان، أحسَّْت بفرحتي فقالت ھو لك، أخذُت القلَق في

لقد كاَن بجودةٍ عالیٍة وبحالٍة جیدةٍ رغم نصِف قرٍن من  حقیبتي ومضینا، مساًء تذكرُت القلق، أخرجتُھُ من الحقیبِة وقلَّبتُھُ،  
ھو أنَّھُ االستعمال، ال بدَّ أنَّ البائَع یجھُل قیمتَھُ وإالَّ ما كان لیعطینَاهُ مقابَل شراء حزٍن رديٍء لشاعٍر شاب، أكثُر ما أفرحني بھ 

مال، ال بدَّ أنَّھُ یعودُ لمثقٍف موسوعيٍ أو سجیٍن سابق، بدأُت قلٌق وجودي، مشغوٌل بحرفیٍة عالیٍة وفیھ تفاصیُل غایةٌ في الدقِة والج
باستعمالِھ فأصبَح األرُق رفیَق أیَّامي، وِصرُت من مؤیدي مباحثاِت السالم، توقفُت عن زیارةِ األقارِب وازدادْت كتُب المذكراِت  

ا أكثر ما لفَت انتباھي  في مكتبتي ولم أعدْ أُبدي رأیاً إال ما ندر، صاَر اإلنساُن عندي أغلى من ا لوطِن وبدأُت أشعُر بملٍل عام، أمَّ
 ھو أنني أصبحُت شاعراً.
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 المجزرة 
 

المجزرة مجاٌز میٌت یأكل أصدقائي، یأكلھم بال ملحٍ، كانوا شعراَء، وأصبحوا مراسلین مع حدود، كانوا متعبین وأصبحوا  
خفافاً"، ویموتون خارج التغطیة، إنني أراھم بالمناظیر اللیلیة، وأتتبُع حرارة أجسادھم متعبین جداً، "یعبرون الجسر في الصبح 

في الظالم، ھا ھم یھربون منھا إلیھا، مستسلمین لھذا المساج الھائل، المجزرة أمھم الحقیقیة، أما اإلبادة الجماعیة فھي مجردُ 
قاعد، اإلبادة الجماعیة ال تلیق بأصدقائي، فھي عمٌل جماعي منظم، قصیدةٍ كالسیكیٍة یكتبھا جنراالٌت مثقفون أحیلوا إلى الت

 واألعمال الجماعیة المنظمة تذكرھم بالیسار الذي خذلھم. 
 

المجزرةُ تصحو باكراً، تحّمُم أصدقائي بالماء البارد والدم، تغسُل مالبسھم الداخلیة وتعدُ لھم الخبز والشاي، ثم تعلمھم قلیالً من  
أحنُّ على أصدقائي من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، فتحْت لھم الباب حین ُغلِّقْت األبواب، ونادتھم  الصید، المجزرة 

بأسمائھم حین كانت نشراُت األخبار تبحث عن عدد الضحایا، المجزرة ھي الوحیدةُ التي منحتھم اللجوء بغض النظر عن 
وا مثقفین أو شعراء، إنھا تنظر إلى األشیاء من زاویة محایدة، لھا نفس  خلفیاتھم، لم یھمھا وضعھم االقتصادي، لم یھمھا إْن كان

 مالمحھم المیتة، وأسماُء زوجاتھم األرامل، تمرُّ مثلھم على األریاف والضواحي، وتظھُر فجأة مثلھم في األخبار العاجلة،  
 

 .المجزرة تشبھ أصدقائي، لكنھا دائماً تسبقھم إلى القرى النائیة ومدارس األطفال
 المجزرة مجاٌز میٌت یخرُج من التلفزیون، ویأكل أصدقائي دون رشة ملح واحدة. 
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 لو كنا في عالم افتراضي 
 
 

 ومع أّن النافذةَ افتراضیَّةٌ، فإّن القَتْلى حقیقیُّون. 
 خالد سلیمان الناصري 

 
 
 ـ انتھت الحرب 1
 
 

 داخل رأسي. لقد انتھت الحرب. لكنَّ القنابل ال زالت تتساقط 
 
 

 لو كنا في عالم افتراضي 
 لكنُت مسحُت زجاج النافذة المطلة على بیتك بجریدة إلكترونیة

 ولنمِت الوردة البالستیكیة التي وضعتھا على قبر أخي. 
 
 

 انتھت الحرب، واألصدقاء الذین ذھبوا إلى السوق كي یشتروا موتًا طازًجا، قتلوا في الطریق. 
 
 

 افتراضي لو كنا في عالم 
 لكنُت أعدُت تدویر أصدقائي

 فأنا بحاجٍة ألصدقاء مستعملین. 
 
 

انتھت الحرب، وعاد القتلى إلى أھلھم سالمین، عاد الشھداء إلى أمھاتھم كاملین، عادت األمھات إلى البیوت، عادت البیوت،  
ادي، الخواتم إلى األصابع، المدارس إلى  الشوارع، الجوامع، األعین، األقدام، األشالء إلى أصحابھا، عادت األصابع إلى األی

 األطفال، عادت حبال الغسیل إلى الشرفات، العشاق إلى األساطیح، أخي إلى أمي، وأنا عدُت إلى الشام.
 
 

 لو كنا في عالم افتراضي 
 لنسیُت أن أتذكر الحرب 

 ولتذكرُت أن أنساھا، كما ینسى القتلى مالمح الجنرال 
 لى البیت.وكما یتذكر الشھداء الطریق إ

 
 

 انتھت الحرب، وأصبح جمیع من عرفتھم میتین، أو مجرمي حرٍب، أو مجرمي حرٍب میتین.
 
 

 لو كنا في عالم افتراضي 
 ألطفأُت الحرب كما تطفئین التلفزیون

 ولكننا ولدنا في عالم ابن عاھرة 
 وحین یولد الناس في عالٍم ابن عاھرة 

 یتحول الزمن إلى آلٍة كاتبة 
 قصائد. والقتلى إلى  
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 ھامش كومیدي: 
 تكمن عبقریة دانتي في اللیمبو، تأملھا قلیالً، وستدرك فوًرا أننا نعیش في أولى طبقات الجحیم.

 
 (قطع) 

 
 

* * * 
 
 
 
 
 ـ الحرب 2
 
 

حاولُت أْن أترجم لك الحرب، من لغٍة سامیٍَّة إلى لغٍة ھندو أوروبیة، فأصابتِك الشظایا، حاولت أن أسعفِك، فحاصرتنا نشرة  
األخبار، حاول مجلس األمن أن یرسل لنا أسلحة ذكیة، فصادرھا رجال أمن متوسطو الذكاء، شتمنا الصلیب األحمر فاعترض  

 ٍة قُتَل أصحابھا، فاعترض أنصار البیئة، نجونا من الغرق فاعترض الیمین األوروبي. الڤاتیكان، أكلنا لحم كالٍب منزلی
 
 

كیف یمكن أن أصف لِك كم یشبھ ھذا العالم ضربات األیدي الھزیلة على الجدران السمیكة لغرف الغاز في معسكرات االعتقال،  
الفرق بین عبید المنزل وعبید الحقل، دون أن تختلَط دون أن تُصابي بـ اضطرابات ما بعد الصدمة؟ كیف یمكن أن أشرح لك 

علیك سوریا والسوریالیة؟ كیف یمكن أن أقول في قصیدةٍ واحدة: قُتَل أصدقائي تحت التعذیب، وأنِت أجمل من نیویورك، دون  
 أْن یضحك لوركا في قبره، أو أن ینفصل الشعر عن الواقع؟ 

 
 

 ھامش تراجیدي: 
 بع سكانھ یذھبون إلى عیادات األطباء النفسیین، المشكلة أن الباقین ال یذھبون.لیست مشكلة ھذا العالم أن ر

 
 (قطع) 

 
 
 
 

* * * 
 
 
 ـ شطرنج3
 
 

عندما مرت الریح، لم تجد الشجرة، وكانت الفأس تنظُر نحوي، وأنا ضائٌع في الترجمة، ھادٌئ مثل وقف إطالق النار، عالٌق في  
درب التبانة. رأیُت غزالةً تفترُس ذئبًا، وكان الدم ینقط من أسنانھا، رأیت نساًء عواقر كوكٍب أزرٍق، في ضاحیة نائیة من مجرة 

یُرضعن أجنَّةً ولدوا میتین، رأیُت ذبابًا إلكترونیًا یخرُج من تویتر ویحوم حول جثث أصدقائي، رأیت بلدًا یركُب في قارب صید، 
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لقرآن، إنما رجًال یأكُل جثة أخیھ الذي قتل في القصف كي ال یموَت جوًعا.  ورجًال یأكُل لحم أخیھ میتًا، لیس مجاًزا كما ورد في ا
مرت الریُح ولم تجد الشجرة، لم تجد المدینة، لم تجد البالد، ال الكالب كانت تعوي، وال القافلة تسیر. زوجتي األرملة تنظر  

تي إن تي تھبط على المدن، والطائراُت تلحُس  نحوي، والحرب نظیفة وكأنھا شطرنج. أسعار برامیل النفط تصعد، وبرامیل الـ 
الكتب المدرسیة وترضُع أصابع األطفال، وأنا صامٌت مثل مواطٍن أوروبيٍ یتمتُع بامتیازات العالم األول ویتساءُل ببراءةٍ ذئٍب  

 منزلي، أیھما أصعُب: الشتاء السویدي أم الربیع العربي؟ 
 
 

 ھامش عبثي:
 الحلیب أبیض، بول سیالن یقول: إن الحلیب أسود، أمي تقول: ال یوجد حلیب! النیویورك تایمز تقول: إن 

 
 (قطع) 

 
 

* * * 
 
 
 ـ مجاز من عالم افتراضي4
 
 

% على األقل، وإال  97كان دانتي على حق، إن ھذه الكومیدیا التي نعیشھا إلھیة، أو لكي نكون منصفین، فلنقل إنھا إلھیةٌ بنسبة 
 یشبھ مجاًزا خارًجا من عالم افتراضي!كیف تفسرین أن كل ما حولنا 

 األزھار تمارس الجنس عن طریق النحل!
 أدولف ھتلر كان نباتیًا! 

 نحن سعداء ألنَّ الوالیات المتحدة األمریكیة لم ترِم القنبلة الذریة على طوكیو!  
 المؤیدون للدیكتاتور یخرجون بمظاھرة تطالب بمنع التظاھر! 

 أنا أحبِك! 
 األراضي الملیئة بالحلیب والعسل!هللا یبیع 

 فنلندا أسعد بلد في العالم حسب تقریر السعادة العالمیة!
 الصلیب الذي تضعینھ في عنقك ما ھو إال آلة تعذیب رومانیة! 

 
 
 
 

 ھامش تراجیكومیدي:  
 بما أن الجمیع سوف یموت في النھایة، فإن نسبة الموت في سوریا والسوید واحدة.

 
 (قطع) 

 
 

 
 


