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سليم ابليك
خميـم  مـن  عـاك،  قضـاء  ترشـيحا،  قريـة  مـن  فلسـطيين 
فرنسـا .  يف  ويعيـش  أبوظـي  يف  ودل  محـص،  يف  العائديـن 
الشـأن  واملراجعـات وغريهـا يف  الـرأي   يكتـب مقـاالت 

اثلقـايف والسـيايس يف أكـر مـن صحيفـة عربيـة . 
صـدر هل اعم 2010 جمموعـة قصصيـة بعنوان »كـرز، أو فاكهة 
عّمـان  للنـر يف  األهليـة  دار  للتشـزكيك«، عـن  محـراء 
ومؤسسـة القطـان يف رام اهلل، وقـد حـازت املجموعـة ىلع 

جائـزة الاكتـب الشـاب الـي نظمتهـا املؤسسـة . 
صـدر هل اعم 2008 جمموعـة نرية بعنـوان »خطايا الئج« عن 

دار كنعان يف دمشـق . 
حـّرر جمّلـة »رّمان« املعنيـة باثلقافـة والفنون الفلسـطينية، 

توّقفـت عـن الصدور بعـد 12 عـدد و3 مالحق.
http://horria.net هل مدّونة شخصّية ينر فيها كتاباته
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إيلها
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»ألذ الجماع أفحشه«
ابن سريين    
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إشارة: 
إلن اكنـت انلصـوص يف لكٍّ مـن فصَل الكتـاب متالحقـة زمنيًا، 

تلحـي عـن سـااعت قليلة، إال أنهـا ُكتبت مـا بـن 2011 و 2014
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رسيرُة فخذْين

1

منتعلـة اهلـواء، تقرتبـن، أراِك، كأنـك تمشـن، أصابع 
قدمْيـك تنقر ىلع االسـفلت،  قدماك معّلقتان بسـاقْيك، 
حـذاؤك يتأرجـح ىلع اصبعـْن، فسـتانك حيـوم حـول 
اصبعْيـك،  عـن  املتهـّدل  الغامـق  احلـذاء  ُركبتْيـك. 
املسـرتيخ، ِفراُش قدْميك، يتعّجل، مضطربـًا، اقرتاَبك.
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2

يرجّتـان لّكما خَطـوِت. يتمّوج حلـم فخذْيك كمـا تُموج 
الُمـالءُة يف اهلـواء. لّكمـا حّطيـِت قدمـًا ترتـّج فخـذك، 
ترفعينهـا وحتّطـن اثلانية، تلتلّقـف الفخـُذ ارجتاجها، 
وهكـذا إىل أن تصـل. تمشـن بارتطـام فخذْيـك بهواء 
يلّفهمـا، كأّنه يمّسـدهما، كأنه يصفعهمـا لّكما تعّجلِت، 

كأنـه يداعبهما لّكمـا اقرتبِت.
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3

يسـتجيب لفخذْيـك نهـداك، يتقافـزان يف ماكنْيهمـا، 
ن بأطرافهمـا اكلفتنـة قبـل أن يتواريـا متكّورْين 

ّ
يطـال

ن ويتواريـان وتسـتعجلن 
ّ

يف راحـْي السـوتيان. يطـال
بهمـا  يفيـض  يسـحبانك.  إيّل،  يسـبقانك  وصولـك. 
فسـتاُنك مـن جوانبـه، يتخّبطـان بهـا إىل أن يقعـا يف 
الّراحتـْن كعاقلـْن تعبـْن وصـال، أخـريًا، لصاحبهمـا.
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4

طـرف تنورتـك املـوّردة مـّر مـن أمـايم، هفهـف خبّفة 
تواطـأ مـع دعـوات  فتنهرينـه. طـرٌف  تلحظيـه  ئلـاّل 
عيـيّن واّتفقوا ىلع صدفـة يزيح فيها الطـرُف لك الورود 

ىلع تنورتـك عـن واحـدة مـن فخذْيـك.



ليس عليِك سو ى املاء

17

فخـٌذ بانت بـرودة رسيرتهـا، ليس كبـايق اسـتداراتها، 
مسـاحة اتلصـاق الفخذْيـن وتالمـس برودتْيهمـا، ثـم 
تكّشـف بعضهمـا بقـدر مـا يتيحـه الطـرف املـورَّد. 
هـذا ابلعـض املخبـأ اخلجـول الكتـوم مـن فخذْيـك، 
املمـرات الرّسيـة إىل اتلقائهمـا، فاحت برودتـه فاضحًة 

لّكمـا علـوِت درجـة أو رصيفًا.
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5

يمـأل حبُّك القلـَب كمـا تمأل لقمـة اتلرياميسـو الفَم. 
املمتـد  ُقبـل تكـي هلـذا االمتـالء، االنتشـاء  بضـع 
ثلـواٍن ِطـوال. لقمـة مـن هـذا احلـب أتلهمهـا مـن بن 
عًة  شـفتْيك، تمّررينها بلسـانك لتسقط يف أحشـايئ مبقِّ
أسـقف قلـب ُمنهـك، يرجتـف كأنـه ينبـض، يتعـّرق. 
للُحـب مـن فمـك مـذاق ال يدركه غـري القلـب، ومن 

شـفتْيك رشاهـة ال يدركهـا غـري قلـي انلهم.
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6

لعينْيـك، للراحئـة املمتلئـة فيهمـا والسـائلة عنهمـا إىل 
لكيلـة حزيرانيـة  وصامـت  ُبـكاٌء خفيـف  يـك،  خدَّ
ممتلئـة بكل حـوارض احلـب، بالعتمـة فيمـا أراه وفيما 
َتـِرف  الطريـق  ىلع  لشـجرة  أحّسـه.  وفيمـا  أسـمعه 
لّكمـا اتلفـتُّ إيلهـا، تفـوح بمـا يب رغبـة يف انلظـر إيله 
واالسـتماع هل وحتّسسـه، كأنهـا تبـي براحئة تنسـكب 

يـك. عـن أوراقهـا، تذّوقتهـا ذات مـّرة عـن خدَّ
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7

ي، ألّفها عليهـا وأفلتها  أمحل ُخصالت من شـعرك بيـِدِ
ألمللمهـا بأصابـي وألّفها وأفلتهـا. أزحيها كسـتارة عن 
يِتـّم عـري صـدرك. أزيـح بأصابـع  تكـّور كتفْيـك. 
شـعرات منفرطـة عـن عينْيـك وأنفـك، أسـحب مـا 
دبَقـت منهـا بشـفتْيك، ألّفهـا لّكهـا بيـدّي إىل رقبتك، 
ألعـق اللزوجـة احلمـراء عـن شـفتْيك املتوّرمتـْن بها. 
يِتـّم عري كتفْيـك وصدرك. أعـود بشـفّي، منهمرًا، إىل 

شـفتْيك، كآيـات تنهمـر ىلع نبّيهـا.
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يك،  لّكما انسـكبت دمـوٌع عـن عينْيك هائمـة ىلع خدَّ
ال تصل مسـاقطها. شـفتك تتدىل كثمرة تسـتوي، فمك 
خيفـق بأنفاسـك، صوتـك متثاقـل يف أحشـائك بالـاكد 
تفلـت أطرافـه. لّكمـا رأيـُت أثـرًا لك ىلع قميـي، اكن 

كحـاًل متصّببًا مـن عينْيك.
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بـّكاءٌة عينـاك، وصامتـة، ليـس حلزنـك صـوت غـري 
تفـّي دموعـك ىلع الفسـتان املنحـرس. تمـأل ادلموُع 
يك،  نظراتك، تغمرها قبل أن تنسـكب متسـّللًة إىل خدَّ

منصّبـة إىل فسـتانك، إىل فخذْيـك املبّللتْن.
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يـن والفسـتان والفخذْيـن،  ألعـق ملوحتهـا عـن اخلدَّ
أمعـُن يف ملوحـٍة لعـرق ناشـف ىلع سـمرة فخذْيـك. 
كمـا بدأِت لسـبب لـم أعرفـه، ُتنهن لسـبب ال أعرفه. 
عينـاك ابلـاّكءة حزنـًا تلقيـان عنهمـا مـا امتألتـا بـه، 
بكـّي  أمسـح  جّيـدًا،  أراِك  إيلـك،  تعـود  نظراتـك 
يـك ألرى العينـْن، أخـريًا، ضاحكتـْن. فخذْيـك وخدَّ
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فمـك أقصـد، الشـَفة العليا، الشـَفة السـفىل، وسـخونٌة 
املتشـّقق  ذاتـه  فمـك  بينهمـا.  مـا  امتـّد  يلـاًل  مائلـًة 
كنقـٍش َمَلـي، املمتلئـة زواياه بغبـار ُمقـّر. هو فمك 
الليلـّي الطـرّي املتـوّرم كحّبـة تـن. فمـك املتأّهـب 
كفـرس، احلارض أبـدًا لُقبلـة. متهّدل الشـفَتن املثقل 
باسـرتخائهما. فمـك اذلي قصدُتـه، سـأجيئك الليلة به 

. مبتاًل
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ُملتىق فخذْين

1

لـم تكـن ذرايع تلّفـك وحنـن صاعـدان إىل ادلرجـة 
لـم  يـداك  »مونمـارت«.  يف  ابلعيـدة  العايلـة  األخـرية 
تكونـا يف جيـّي اخللفيـْن تشـّدينين يف رديّف إيلك ىلع 
 جّيـدًا، ضاحكـْن خائبْن، 

ّ
سـّلم »بومبيـدو«. لـم نقـد

»القبلـَة« بشـفاهنا الي لـم ختتلط ببعضهـا يف »رودان«، 
ولـم حنـاول الحقـًا ىلع املقعـد اخلشـّي يف حديقتـه.
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»شـاتليه«  أروقـة  يف  نُتـه  لـم  املـرتو،  مـن  خارجـْن 
كأمحقـْن. ثـم لم نضحـك ىلع محقنا اذلي لـم يكن. لم 
أدّس يـدًا بـن ردفْيـك متخّللة رهافـة فسـتانك املوّرد 
وال األخرى يف شـعرك مطبقًا اجلسـدْين الشفاه ببعضها 

ريثمـا يتـالىش الصـف الطويـل أمام »أورسـاي«.
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تعليقـايت ابلذيئـة الـي حتّبـن، لـم أهمـس لـك بهـا 
أمـام »زنابـق مونيـه« املائيـة الزرقـاء. وحـن خرجنـا 
لـم أذّكـرك للمـرة األلـف بـأين، باملناسـبة، أحبـك. لـم 
جـرس  ىلع  اخللـف  مـن  متخابثـًا  أحضنـك  أباغتـك 
»سـان ميشـيل«. لم أعّريك مطمئنَّن سـاكنْن يف غرفة 
القيـاس يف »ماسـيمو دويت« مسـاًء. وال مضَطربـْن يف 
مّحامـات أحـد بـارات »اليح الالتيـين« يلـاًل. أتعرفن؟ 
كـم أحـّب أكـر مـا لـم نفعلـه. كـم مـن احلماقات 
ألسـتبدل  املدينـة  تللـك  معـًا  نذهـب  كأن  تنتظرنـا، 

ذكريـايت الـي نقصتـك، هنـاك.
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2

تقفـن ىلع بـايْب عيـيّن، حافيـة مبّللـة، ُترخـن أصابـع 
يـٍد تلنسـكب منشـفٌة بيضـاء عـن خـرك. تقفـن 
ىلع بابْيهمـا وليـس عليـك سـوى املـاء. حتنن رأسـك 
وترفعـن سـاقًا برفق تلمـّري يف العينْن، حتـّف ركبُتك 
مـن  ابللـل  بعـض  فيسـيل  احلدقتـْن  بطـريْف  املبّللـة 
أمسـحهما  ابلّلورْيـن،  إىل سـطحْيهما  فخـذك انلـرة 
بأصابـع موتورة، تصرييـن لّكك يف عييّن، أحتّسـس بهما 
جسـدك. لـم أعد أرى غـري املنشـفة أمـايم، وال حاجة 

ابلياض. بغـري  لعيـيّن 
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3

يـك املنهكتْن وتقّوس أصابعك املنسـّية  يف انبسـاط كفَّ
امللقـاة إىل سـكون الغرفـة، فتنـة للناظريـن. يف طـراوة 
الكتفـْن  وقضمـْي  زندْيـك  حـول  امللتـّف  اللحـم 
ين  الظاهرتـْن أعالهمـا، فتنة للناظرين. يف قسـاوة املمرَّ
بينهمـا، يف سـطوتْيهما، يف غرورْيهمـا، يف كربياءْيهمـا، 
فتنـة للناظريـن. يف إغواء الّلون بن نهدْيـك، يف نقاوته، 

يف األظـالل املفـرودة عليـه، فتنـة للناظرين.
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أنظر أسـفل قليـاًل. يف تـواري ركبتْيك والقـْدر الضئيل 
مـن الفخذْين بـن نفحة وأخـرى حـرسة للناظرين. يف 
سـاقْيِك توبـة ومغفرة. يف الورود ىلع فسـتانك امللىق إىل 
سـكوِن الغرفـة كّفـارة للناظريـن. يف مـا كشـفِته هذا 
الصبـاح يف طريقنـا إىل هـذه الغرفـة يـا حبيبـي ِديـٌن 
جديـد مكتمـل لـلك انلاظريـن. ثمة إهلـة تتمـّدد اآلن 

بـن رششـٍف أبيـض وبيين.
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4

يب رغبـة يف انـزاع هـذا القلب، هـذه العضلـة املدماة، 
ألغرسـها  تشـكيلها  أعيـد  يـدّي  بكلتـا  واكملعجـون 
فيـِك، ألبقـر بهـا ملتىق فخذْيـك، وترب قـاع رمحك 
كمـا َتـرب حوافـُر اخليـول األرَض. ثـم تـرب كأنها 
تطحـن رغبتْينا. سـتقطر دمًا، سـتغرّب بأنفاسـنا الغرفُة، 
ستسـمعن صليـاًل اكلسـيوف، ستسـمعن صهيلْينـا، 

سـيموت الكثـري مّنـا، سُنسـِقط فينـا جرىح.
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اقـرتيب ألسـتعيد تلـك ابلـالد فيـك. ألمتطيـِك كمـن 
رسيـرًا  األرَض  يـل 

ُ
حت اخليـول  مـن  رسّيـة  يمتطـي 

برباتهـا، َتلحـق حتفهـا. اقـرتيب برّبك. جيـوش باتت 
حتارصنـا عند بـاب الغرفـة. اقـرتيب ألدخل بـِك اجلّنة.
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سـاقاك  الرسـي.  زيهـا  بكامـل  اغنيـة  فيـه  كأنـِك 
السـمراوتان يكسـوهما غشـاء شـفيف يمـّرر بعـض 
السـواد لطـراوة وبـرودة حلمْيهمـا. سـاقاك الغامقتـان 
معّلقتـان إىل خـرك حببـال ُتفـك ىلع مهـل. دانتيـل 
مطـّرز أىلع فخذْيـك، خيتم االمتـداد الغامق للسـاقْن.
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جارتيـل  وبـورت  السـاقْن،  خيتتـم  خفيـف  دانتيـل 
بآخـر كثيـف أسـود يلبـس اخلـر كتـاج مـن شـوك، 
يشـّد عليـه. يسـدل حباهل تلعّلميـين كيـف أرخيها عن 
نزُل 

ُ
ادلانتيـل املطـّرز. تلعّلميـين كيـف ألّفـه بنفسـه وأ

بـه الغشـاَء الشـفيَف بمـا يمنحه مـن عتمة لسـاقْيك. 
ألـّف الغشـاء. تتعّريـن أكر.
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نـزُل إىل ركبتْيك ممـّررًا يدّي 
َ
سـاقاك ُتبـاح يا حبيبـي. أ

تتـّزالن  يـداي  القدمـْن.  إىل  نـزواًل  ألفـه  عليهمـا. 
اسـتقامت  سـاقاك،  اكحلْيـك.  إىل  الشـفيفة  بالعتمـة 
إباحتهمـا. يـداِك خلـف ظهـرك. عـن خـرك يسـقط 
تـاج ادلانتيل األسـود. ثم أسـمع صوت امـرأة يف الغرفة: 

تعـاَل تلعـرف كيـف تدلّـل الغانيـُة عشـيقها.
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رّسيت  يف  رأسـه  يسـقط  بطـين،  ىلع  لسـانك  تمرريـن 
ويتـوه فيهـا هائمـًا كطائـر يف حفـرة. ريقـك يملؤهـا، 
تفيـض بريقك السـائل إىل خارصيت. تلحقينه بلسـانك 
تلعقينـه  املنهكـة.  ثانيـة يف رّسيت  تلملمينـه جتّمعينـه 
فـزداد بطـين تبّلـاًل. ترتكـن الرّسة ومـا فيهـا وترتكن 
 بـاردًا يسـيل عـن خـارصيت. تلـزيل إىل أسـفل 

ً
اتلمـااع

قليـاًل، حيـث لـم أعـد أراِك، لـم أعـد حـّى أرى مـا 
. ِك ا عد
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شـعرة محـراء منِك اتلّفت حوهل. شـعرة أخـرى ألصقِتها 
بمياهـك ىلع صـدري، أخـرى حـول أصابـي، وأخرى 
تشـارك زغبـًا أسـود مسـاحًة من بطـين الرطب. شـعرك 
الطويـل األمحـر حينـًا انلحايس حينـًا آخر الكسـتنايئ 
فخـذّي،  يتحّسـس  املفلـوت  شـعرك  أخـرى.  أحيانـًا 
يرتاقـص يـا قّطـي املتلّونـة عليهمـا. يتعـّر يتسـاقط 
يلتـّف ىلع نفسـه يتبّلـل يلتصـق يلتّف ىلع جسـدي.
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شـعرك املفلـوت كرغبتـك، كخطايـاك، يتسـاقط ميّن. 
شـعرك العـاري كألوانـه، ادلبق كقلـم الـّروج، املتمّوج 
كموسـيىق. شـعرك املجنون يريم بأحشـائه بمجونها ىلع 
جسـدي. يلّفـين بك كأنـه لسـانك، أو ذرااعك واقفًة أو 
سـاقاك مسـتلقية. شـعرة محراء منِك مـا انفّكت تلتّف 
حـوهل كأنهـا عينـاك كأنهـا أصابعـك كأنهـا رقبتـك 

لسـانك. كأنها 
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يـداك تعترانـه. كأنـك منه خترجـن بريقـك. تعودين 
بفمـك إيلـه. تلعقـن مسـتعيدًة مـن الريق مـا اتلصق. 
تزفريـن. ال يـكاد جيـّف يلهطـل ثانيـة مزلقـًا عـن 
شـفتْيك حلـوًا حـارًا مائعـًا بلاسـًا كأنـه دانتيـل أبيض 
تبّلـل. تمسـحينه بيدْيـك، تتتّبعينـه، حترينـه حـوهل 
بـن  مـن  يسـيل  الريـق  ثانيـة.  بكلتْيهمـا  تلعـري 
أصابعـك. يـٌد لـك تمتـّد إىل كأس مـاء ثـم ترفـُع يدي 

إىل خصـٍل ترفعهـا عـن وجهـك وبطـين.
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أغمـض عيـيّن ثانية. يـدك تعتره، تمررين به لسـانك. 
ىلع  بشـفتْيك  لتسـتقّري  بلثتـك  بأسـنانك  تمررينـه 
رأسـه، تقضمينـه كتّفاحة. ثم أسـمع لك قبلـة. تنظرين 
يف عيـيّن. غبـُت عنـِك قليـاًل ألجـد خيوطـًا بيضـاء 
 وقـد سـحبِتها لّكها 

ّ
تلـّف وجهـك. عن لسـانك تتـدىل

لُتسـمعيين الضحكـة وقـد أِلفـُت فيهـا فتنتك.
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أحـب ذلـك القلـق لّكمـا أظهَرته عينـاك. لّكما سـمعِت 
ضحـاكيت. لكمـا رفعـِت رأسـك وحاجبْيك وبابتسـامة 
األمـر.  مـا  تسـألن  ـة 

ّ
مبّللـة خجلـة مرتعشـة متديل

تلـك  أحـب  إيلـه.  ذقنـك  يشـّد  ناعـم  ريـٍق  وخيـط 
الضحـاكت املنفلتـة فجـأة يف غـري موعدهـا األنسـب. 
منتظـم  تواتـر  يـربره  مريـب  هلـدوء  الالحقـة  تلـك 

لزفريْينـا. ال أسـمع شـهيقًا.
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ثـم أنتبه للحظة أن املاكن األنسـب يلحـّط نهداك عليه 
قـد ال يكون فخـذّي. أضحـك. فجّديتـك وانهماكك 
املفرطـْن. ثـم أسـمع أصـوات مالئكة تضحـك مي. 
أسـمع أصواتـًا لشـفتْيك، أسـمعها جيـدًا. الغرفـة تعـّج 
باملالئكـة يـا حبيبي. جسـدي يعـّج بفمـك، فخذاي 
ثـم  الضحـك.  هـذا  وأحـب  أضحـك  ثـم  حبلمتْيـك. 

تنظريـن إيّل قلقـة وأحـب هـذ القلق.
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أفـرك اصبـّي، أدّورهمـا عليـه، فيه. أمسـح بكـيِّ ثم 
أرجـع باصبعـْن إىل ُعرفـْن، ملتـىق فخذْيـك أو أىلع 
ـعر هنـاك. كّث  قليـاًل ألدّوخهمـا. أفركهمـا بتكّتـل الشَّ
مكّثـف. ال يّتسـع لغـري اصبعـْن. هذْيـن. ثـّم أرتفـع 
إىل أسـفل ابلطـن. تنفـرط تلك الشـعريات السـمياكت 
القصـريات امللتويـات القاتمـات الكتومـات رسيعـات 

االشـتعال. أمـّر ثـم أرجع.
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هنـا حتديـدًا، وعـدا عن لّك ما يّتسـع الصبعـْن يف هذه 
الغرفـة. هنـا حيـث أفركهمـا وأنصـت هلذا االشـتعال. 
هنـا حيـث يضيـق السـكون بأي صـوت آخـر. ويضيق 
تسـارع  بغـري  واهلـواء  عينْيـك.  قتامـة  بغـري  نظـري 
أنفاسـك. وتضيـق تلك الكتلـة من الشـعر بغري اصبّي 
يفراكنها بانسـحاب دائـري ضّيق متوّتر متـأٍن عند آخر 
بطنـك أّول فخذْيـك. هنـا فقـط. هشششـش، حتتـّك 

ببعضهـا. انصـي، أحـد األصـوات احلسـى للحب.



ليس عليِك سو ى املاء

45

11

مشـبوكتان خلف ظهري سـاقاك. تشـّدانين إيلِك، إيله. 
رأيس ملتّفة برطوبة فخذْيك كما سـتلتّفن بالرشـف 
أمتنـع.  إيلـه،  تشـّدانين  قليـل.  بعـد  مبتسـمًة  املبلـل 
أتأملـه كمـا سـأتأمل ركـوة القهـوة ىلع انلـار متحّفـزًا. 
تستسـلمان سـاقاك كأن َخـَدرًا يتسـّلل فيهمـا، َينَديان 
يف  اكلّزبـد  ومـذاق  فخـذاك.  طـراوًة  تـزدادان  بـرودًة. 

الزغـب اخلفيـف مـا بينهما.
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سأنسـكب عليـه بفي كمـا سـيبلل بعد قليـل فنجاُن 
إيّل.  فرتفعينـه  عنـه  رأيس  أرفـع  الرشـَف.  قهوتـك 
امنحيـين سـالمًا قلياًل أنَتشـُق فيـه ما َيمـّج زغبك من 
عبـٍق أمـأل بـه رئـّي، راحئـَة الـّن خملوطـًا باملـاء، ىلع 
دين رأيس فأرفعـه فأدنيـه ألرفعـه كأن الركـوة 

ُ
انلـار. أ

تفـور. فأرفـع فـي ألدنيـه فأرفعـه ألدنيـه ثـم أدنيه ثم 
أدنيـه تلطفـح الركـوة بقهوتنـا ىلع نارهـا، تلهـدأ.
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أقبـض يـدّي ىلع خـرك. أظُفـري تنغمـس يف حلمـه. 
عصارتـه تلتصـق بأصابي. تنامـن أو تكادين. أجرفه 
بعـض  بانـت  نهدْيـك.  أطـراَف  نهدْيـك،  بهمـا حـى 
العينـْن. تستنشـق بيـدّي عينـاك. ثم أقبـض وأغمس، 
ثـم أجـرف. تمتلئـان أو تـكادان، أقبـض ألكتمهمـا، 
جفنـاك.  لريتـي  أجـرف  العينـْن  فأخنـق  أغمـُس 
أستشـهق ثانيـًة عينْيـك. وهكذا وهكذا وهكـذا إىل أن 

تهـذري: تعـاَل إيّل.
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أرى تلك انلظرة يف عينْيك. أكاد أملسـها، أتلقطها، أشـّد 
عليهـا. أراها تمامًا كأنمـا تنظرين مسـتغرقًة إىل أمواج 
قادمـة من بعيد. هادئة سـاكنة منصاعة مستسـلمة يه 
نظرتـك. يشء مـن الرود والرتكز والنسـيان. تسـهن 
عـيّن سـاحبًا يف جسـدك. كأن الـرود هـاَم ىلع عينْيك 
نظرتْيهمـا.  إىل  إيلهمـا  أنظـر  ُيثقلهـا.  لرأسـك،  وامتـّد 

أسـتجريهما مـن بن أمـواج تالطم جسـدي.
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يك. أسـبح  أثّبـت عيـيّن ىلع تراب حبمـرة وجنتْيك وخدَّ
سـحب. أسـبح 

ُ
وعيـيّن يف نظرتك، كأيّن تلّمسـتها. إيلها أ

يـن. ال أقـرتب. خبطـات ىلع  إىل وجهـك، العينـْن، اخلدَّ
حلمـك ابلـارد. حمـاوالت للنجـاة، ثـم يف بطنـك. أغرق 
بـن فخذْيك، ثديْيـك. تنقلبن، بن ردفْيـك، يف ظهرك. 
أتلقـط تلـك انلظـرة، تبتلعينـين. أتلقطهـا وال أقـرتب. 
أشـّد عليهـا. أنت هنـاك يف عوالم أخـرى. أكاد أراها يف 

عينْيـك ابلعيدتْن، كأيّن ملسـتها.



سليم ابليك

50

تقلبـن وجهـك إىل الطرف اآلخر. تنسـن ذلك اجلسـد 
القـارب فوقـك يتخّبط بلحمك اهلائـج. تقلبينه ىلع من 
فيـه وأنـت هنـاك هادئـة سـاكنة منصاعة مستسـلمة. 
نظرتـك مثّبتـة شـاردة مثقلـة مرتِقبـة كأنـك تنظرين 
 
ً
مسـتغرقًة إىل قطـار يف األفـق، تنتظريـن يلـأيت مـرساع

حمّطمـًا اجلسـدْين وأمواجهمـا، وانلظـرة والقـارب بمن 
فيـه. يطفـو راكم جسـدي ىلع بطنـك وبـن اثلديـْن. 
وجـي مرتـٍم ىلع خـّدك، وخصـالت ُبعرت عليـه. ثم 

تسـتعيد عينـاك نظرتْيهمـا. ثـم تلك االبتسـامة.
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تنفـر عنـِك  الراحئـة.  تلـك  اخلشـب اكنـت  كنشـارة 
تتطايـر تتقـاذف دونمـا اجتاه. كنثـار برتقـال ُمعرات 
تتعّلـق جبسـدي املبلـل بهـا. ببعضهـا ختتلـط، بعطـر 
الغرفـة،  أمكنـة  إىل  كتفْيـك  مـن  الالهـث  لْكـووي 
املذهبـة  شـعرك  براحئـة  ختتلـط  حبضـورك.  حمتفيـًة 
بُكحلـك  املنَهـك،  وجـي  َمدفـن  الرطـب  أطرافـه، 
يسـيل مستسـلمًا عن عينْيك الغائمتْن، بطـراوة خّدك 
األيمـن فاأليـرس يفركـه شـوٌك نابت ىلع خـدي األيرس 

فاأليمـن.
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لّكمـا  تنتفـض  وكنحـٍل  بهـا اكململكـة،  بطنـك  يعبـق 
ُلعقـت. كنشـارة خشـب اكنت تلـك الراحئـة لكما اكن 
لسـاين حيـّت جسـدك، كمن جيّز العشـب. لكمـا مللمُتها 
فركُتهـا ُلكُتهـا. تلصرييـن عنـد الرابعـة فجـرًا ملسـاء 
كزهـرة أوركيـد، هادئـة كعتمـة غرفـة ُعّلقـت الالفتة 

احلمـراء، بعنايـة، ىلع بابهـا.
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َشـفتان ىلع َشـفتْن مطَبقـة كأنهـا ىلع زجـاج. مخسـة 
ينـا  أصابـع ومخسـة أخـرى متشـابكة تنغـرس يف كفَّ
الغائصـْن يف بيـاض قطـين. يـدِك األخـرى ىلع امتداد 
الرشـف. أظُفـرك منغرسـة يف ثنايـاه. تدّقـن ندباتـه. 
يف  تشـّنٌج  عليـه.  تقـّر  طـالء  لألظُفـر  كأن  مدّمـاة 
يـك، أصابعـك العـرة. أشـّد ىلع واحـدة.  يدْيـك، كفَّ
يف  أنفاسـك،  يف  تشـّنج  انغراسـها.  يف  تمعـن  األخـرى 

موائـك أو مـا تبـىق منـه.
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جسـدك لوح رقيق شـفيف أسـمعه ينّئ كأنه سينكرس. 
تنتفضـن بلحظـة كأن الـروح فلتـت. كأنـه انكرس، 
كأين بِك ترتعشـن. ترتمـن قاصية. تتمّرغـن بالقطن. 
تسـقطن عليـه، تموتـن متمّطيـًة مائـة اعم. ليـس يل 
اآلن فيـك سـوى االنغـراس يف كّفـك. أنـت يف أقـى 

ابليـاض وأنـا بعيـٌد هنا.
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تتقّدمـن  املألوفتـْن.  عينْيـك  اسـتعدِت  تقرتبـن. 
كفهـدة. لـك منهـا شـهوة العينـْن، اسـتدارة الكتفْن، 
تسـرتّدين  منهـا،  اكجلرحيـة  تنقّضـن  الشـبق.  َجهـرَة 
والتشـّنج  حلظـاٍت  ثـم  جمونـك.  جنونـك،  سـيطرتك، 
ذاتـه. االنغـراس، االنتفـاض، فاتلمّطـي. اللـوح الرقيق 

يـراوده. االنكسـار،  يالمـس 
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ثـم االنقضـاض ذاتـه. الفهـدة ذاتهـا، عيناهـا كتفاها. 
كأن الزجـاج انكـرس. ثم مائـة اعم أخرى. انكسـار، 
ينا مسـتلقيْن يف  رعشـة، الـروح فلتـت. اسـرتخاء لكفَّ
بعضْيهمـا. ضحكتـك. أحـّب كيـف تصلـن بنـا حـّد 

االنكسـار ألفـًا نلنكـرس، مبعَريـن، مّرة.
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اكلزجـاج أرى بطنـك مـن بعيـد، مـن فـوق. كزجـاج 
عليـه آثـار مـاء. كـرات صغـرية مـن العـرق تتدحرج 
عليـه، كأّنهـا تلهـو. ترتـّج، تنفقـئ. يبتل سـطح بطنك 
بهـا. كـراٌت غريهـا تنفـرط مـيّن اكلعنـب، تنفقـئ أو 
تكمـل احندارهـا إىل رششـف أبيـض رطـب وبـارد. 
أنظـر أبعـد قليـاًل، إىل بطنـك املعّلـق املتأرجـح بـن 

اخلـر والصـدر.
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حفـرة صغـرية يف القاع تنسـكب فيها كـرات ملوحتنا. 
انفقـأت  أو  إيلهـا.  تأرجحـه،  ىلع  الهيـًة،  تدحرجـت، 
فصّبـت فيهـا، سـائلًة. أو هـذه وتلـك، لكنهـا مـألى. 
بانلبيـذ.  الـكأس  اكمتـالء  بعـريق  امتـألت  رّستـك 
اكمتـالء  بقتامتهـا.  انلبيـذ،  حبمـرة  الـكأس  اكمتـالء 
راحتـان  رّستـك  براحئتـك.  براحئتـه،  بلونـه،  انلبيـذ 
ممتلئتـان وأنـا أهـرس العنب ىلع بطنـك جيئـًة وذهابًا. 

ورششـف اكن أبيـَض تبّلـل بلـون املـاء.
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حبـرية ترجتـف ىلع ظهـري. تتكـّوم. تنبـع منـه، بـاردة، 
يـك  خدَّ إىل  كتـّي  أطـراف  مـن  يسـيل  عـن  كمـاء 
وشـفتْيك املسـّمرتْن املتقابلتْن. شـعرك يتبّلل بملوحة. 

كتفـاك يغتسـالن بـربودة سـالت مـا بـن حلمْينـا.
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ابلحـرية تسـتجمع ماءهـا مـن جسـدي إىل ظهـري إىل 
قنـاة تذرعـه. تمتلـئ بمائـه. ختتلـج. يسـيل منهـا إىل 
يـك عـن أطـراف معتليـة، مـن جسـدي.  شـعرك وخدَّ
حبـرية َتثقـل برودُتهـا ىلع ظهـري، تفلـت منـه كأنهـا 
تبحـث عنـك، عن حلمـك تلنسـّل فيه. تتكـّوم مرجتفة 

يف قناتهـا.
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أنهـض عنـك. أسـمع اندالقـًا فارتطـام ماء بلحـٍم ينء. 
فخـذاك الرابضتان أسـفل امتدادًا جلسـدي ترتعشـان. 
حتـاوالن، كحمامَتـن، القفـز يائسـتْن. أنهـض عنـك. 
ىلع  كتـّي،  ىلع  ُسـكبت  حبـرية  كأنهـا  سـائلة  بـرودة 

ظهـري، ىلع فخذْيـك، ىلع الرشـف.



سليم ابليك

62

كأنهـا ترّد الـروح إىل فخذْيـك، إىل ظهـري. كأن الروح 
تسـقط عـن الغرفة فرتجـع إيلهـا، إىل الرسيـر فيها، إىل 
جسـدْينا عليه. كأن ماءنا ينعش هـذه الروح وحيرها 
اكلّضـوء مـى ُتهنا، مـى انهمكنا جبسـدْينا. مـى بدأُت 

أشـعر برجفة ماحلة بـاردة تتكـّوم ىلع ظهري.
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أحـب كيـف َيفلـت ثديـاك عـن ماكنهمـا. معّلقان يف 
ـان متأرجحان. تكاد احللمتان تسـقطان 

ّ
اهلـواء. متديل

عنهمـا وأنـت ال تكّفن. تدنـن وتقَصـن فيلحقانك. 
قطـرات عـرق بـاردة تتسـاقط ىلع صـدري. تكّثفـت 
امللتصقـْن  املنتصبـْن  انلاتئـْن  القرطـْن  رأس  عنـد 
بهالـِة ثديْيـك املنفلتـْن املعّلقـْن بـك أنـت املنفلتـة 

اهلواء. يف  املعّلقـة 
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جيّنـان كأجـراس كنيسـة، يقَصيـان يرتاميـان يدنـوان 
يقـع،  القرطـْن  أحـد  يـكاد  تكـّي.  ال  يرتاشـقان. 
أتلقطـه باصبّي. يفلـت فأتلقط اثلدي بـكّل أصابي. 
يفلـت فأتلقـط خـرك بـذرايّع. ترتمـن، تقعـن ىلع 
ظهـرك. ثـم نهدأ قليـاًل ريثما تنسـحب، بسـالٍم، رويح 

مـن بـن فخذْيك.
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امتـالء ثديْيـك حببـات كـرز ضئيلـة غّضـة معِرات 
متالصقـة مفرَّغـة مـن بذرهـا تليـق بطـراوة اثلديْن، 
امتالؤهمـا بلزوجـة عصـري الكـرز وسـّكره وامتـالؤه 
ببـذور رّمـان ضئيلـة غّضة معـِرات تـكاد تنفقئ، 
امتـالء ثديْيك بتلك الطـراوة واحنالل الكـرز والرّمان 

ىلع حلمْيهمـا.
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ثـّم تفـّي بقعتـان ىلع رأسـْيهما بلذرات رّمان، األشـد 
امتـالًء، مناَصفـًة بن اثلديْن. نقرهمـا هلإ  أو أحد أبرع 
مالئكتـه وأخلصهـم، يف أنـاة قبـل أن يلصـق برفـق 
رأسـْيهما.  ىلع  منتصبتـْن،  تـوت  حّبـْي  برّقـة  بريقـه 
امتـالٌء وتفـشٍّ جعـالين أؤمـن ريثمـا أرفـع يـدّي عن 
ثديْيـك، ُمنهيـًا صـاليت، أن هنالـك حقـًا هلإ ومالئكة 

وأنهـم يتشـاركوننا هـذه الغرفة.
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مشـدودان مـن أقصاهمـا إىل أقصاهما. مرفـواعن قلياًل 
فـوق صـدرك، فـوق نهدْيـك أكـر. ملتويـان نافـران 
كحّفـة فّخاريـة. ملّونة بالطـن حّفة جسـدك. منطوَية 
كحـدود تلقائيـة آخر اجلسـد. كقفلـة موسـيقية ينتي 
بهـا، مكّثفـة ثـم مكّثفـة ثـم سـقوط ثـم سـكون ال بّد 
منـه يسـتحر ضحكتـك. ثـم أمررهما حتـت أصابي. 
أنقـر مسـاحات مـن توّتراتهمـا اكسـتعادة منفـردة ىلع 

نو. ابليا
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وصال كتفْيـك، امتـدادان طليقان كأصوات سـوبرانو، 
يـن. االنسـياب فيهمـا يليـق بنهدْيـك  متقابـالن كندَّ
بكتفْيـك برقبتـك. يليـق حبفـرة يصّبـان فيهـا. يليـق 
بمـا يمكـن أن يسـتهّل أو خيتتم هذا اجلسـد، الُمذّهب 

. ًة سمر
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يف أصابـع قدمْيـك املضمومـة قليـل بعـد مـن الفراغ. 
أصابـع اكنـت آمنـة. تشـتّد تمتـّد تتنافـر إذا امتـألت 
للحظتـْن  تنقِتـل  أرواحهـا.  بهـا  ُنفخـت  كأجسـاد 
تكفيـان مللئهـا فتفريغها. تسـرتدين فيهما مـا ُزهق من 
روحـك. تمتلـئ ببقيـة الـروح، مـا لم جتد من جسـدك 
منفـذًا، لزوجـًة تسـيل ىلع فخذْيـك أو رصخـًة تتخّلـل 

أسـنانك وثّلتهـا.
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تهـرب تهـّب يف جسـدك إىل أقـى وأضيـق مـا فيـه. 
تنحر هنـاك تزاحم بعضها يف أصابـع قدمْيك العرة. 
تملؤهـا إىل فمهـا. تتمطـى األصابـع اكلقطـط، جتمد. لو 
. لـو أن املـّس ال يكتـي منـك  أنـك ال ترخـن ملـتِّ
. لـو أنـك ال تموتـن يف اللحظـة اثلاثلة  بلحظتـْن ملـتِّ

ثـّم تصحـن تلضحـي يف الرابعـة، لقتلتك.
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همسـة  بـن  ترّتلينهـا  اكلصـالة،  رصاخـًا  تُسـمعيين 
وأخـرى، بن زفـرة وأخـرى. يلتبس عّل األمر، أسـمع 
نـداَء ضحّيـة أم أداَء اعهـرة أم فعـاًل تراتيـل إيمانية لم 
تكـرتث ال الغيبيـات وال الرتاث بتربيرهـا. ثم تزفرين 
مّرتـْن لّك شـهقة، مّرتـن ونصف املـّرة لّك شـهقة، إىل 

تنتي.  أن 
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تشـهقن باكيـة كضحّيـة اختنقـت فعـاًل بندائهـا، أو 
هلكـت فعـاًل بأدائهـا، أو كمؤمنـة انتبهـت 

ُ
كعاهـرة أ

للحظـة أمـام هلإ لم يعرفـه غريها أنهـا هذه وتلـك، أّنها 
فعـاًل خّطـاءة، وأّنهـا أحّبـت ذلك.
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تلجـدي يل طريقـة أمارس بهـا فعاًل حـي لضحاكتك. 
يف لّك حاالتهـا وتقّطعاتهـا. يف أمزجتـك املتقّلبـة ألـف 
مـّرة. يف ضحاكتـك لّكهـا، ألـف مـّرة. تلك االبتسـامة 
اخلبيثـة اخلبيئـة املتظاهـرة باخلجـل. تلـك الـي يطـّل 
فيهـا طـرف لسـانك مـن بـن أسـنانك، تلـك عرفِتها؟ 
يه إحداهـا. تلك الـي ينتي انتهاؤك بهـا، عرفِتها؟ يه 

آخرها.
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تُلخِفـي عنـك عـيّن هـذه اللعنـة، خفـي مـن العهـر 
أحّبهـا  أو تلجـدي طريقـة  األقـل،  يف ضحاكتـك ىلع 
بهـا. حسـنًا، فلننتـه مـن ذلـك. كـي عـن ضحاكتـك 
فحَشـها أو كـّي عن فحِشـها جنوَنهـا جموَنهـا إغواَءها 
إغراَءهـا ولّك تقّطعاتهـا. كّي عنـِك ضحاكتك ألحتمل 
مـن لعناتهـا ما أسـتطيعه، حـى نـرتك الغرفـة الغريبة 

. ملْن سا
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الفطـور مـا زال ىلع  مـا زلـِت مسـتلقية إىل جانـي. 
املائـدة. أمسـُك ملعقـة الشـاي، أسـحب بشـفّي مـا 
علـق بهـا مـن مـرّب الفرامبـواز. أنظـر إيلك. مـا زلِت 
مسـتلقية، كفسـتانك، ىلع حافة الرسير. أقـّرب امللعقة 
محـراء  طريـة  حبـة  اتلقـاط  متأمـاًل  لـك  ثـدي  مـن 
نضجـت ألقطفهـا، مـن تلـك الفاكهـة، تقـف متمّنعة 

ىلع سـطح ثـدٍي قلـق، أنهكـه احلـب.
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أحّبـِك. أحّبـَك. نرتاشـق بكل قشـور اتلفـاح وألوانه. 
أراَك غـدًا. مـذاق محوضـة خفيـف يف  سـأراِك غـدًا. 
صوتْينا. رصُت مشـتاقًا لراحئة جسـدك. رصُت مشـتاقة 
حلـرارة أنفاسـك. امحرار خفيـف ىلع وجنتْيهـا وتملمٌل 
مبّلـل يف عيـيْن. أما زال فيـه لون الربتقـال؟ ورذاذه لّكما 
حللـت. وشـعرك؟ ألـوان الرّمـان كمـا تركَته آخـر مّرة.
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احبـي يل عـن بعـض أصابي يف شـعرِك خلـف رقبتك 
أضعُتهـا. احبـث يل عن نهـدّي يف حالوة فمـك اغرقْن. 
أوه، نسـينا ثانيـة أن نسـرتجع جلسـدْينا راحئتْيهمـا مـن 
بعضْيهما. نسـيَت ثانية أننـا اسـتغفلناهما، وخرجنا ىلع 
رؤوس أصابعنـا. كـم أحّبـك. كـم أحّبـك. سـأراِك 

غدًا. مـى أىت غـدًا، أراك.
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فرحات فرحات  / ريرتو، سرية روائية
هشام نّفاع  / إنهيارات رقيقية، رواية
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اسماعيل ناشف  / ثغرات، أعمال قصصّية
سامر خري  / ال اسم يل إال ابن آدم - االعمال الشعرية انلاجز

مايا أبو احلّيات  / تلك االبتسامة..ذلك القلب، شعر
رايج بطحيش / هنا اكنت تلعب روزا - رسد يف الرغبة

رجاء اغنم  / سّيدة ابلياض، ِشعر
سعدي يوسف  / طريان احلدأة، شعر

نوري اجلّراح  / يوم قابيل وااليام السبعة للوقت، شعر
عيىس قواسي  / من الشاطئ ابلعيد، رواية
سلمان مصاحلة  / يف الرى..يف احلجر، شعر

سوسن غّطاس  / فوىض اذلات، قصائد
يلليان بشارة منصور  / رُشفة املاء، قصائد

مجال عبده  / طار العرس بالريح، شعر باملحكية الفلسطينية
مروان خمّول  / أبيات نسيتها القصائد مي - شعر

نضال الشويف  /هكذا أتشبه بالشجر-قصص
 سهيل كيوان / مديح خلازوق آخر، قصص ساخرة

عبد عنبتاوي  / بيان الفردوس املحتمل - تأمالت يف شذرات
رياض مصاروة  / ملهاة األلم - قصص

يارس خنجر  / السحابة بظهرها املحين، شعر
نزيه بريك  / منطقة مزوعة الصمت، قصص قصرية جدا

حسين اخلطيب شحادة  / رشيّق املناداة ، شعر
فريد أبو شقرة  /  عبد اهلل- القصيدة اجلسد

فريد أبو شقرة  /  األعمال الشعرية
مسعود محدان  / مفاتيح للحاكية ، قصائد

حنان جبيل- اعبد / مزاجّية مفِرطة ، قصص قصرية
فريد اغنم  / لو أّن.. ، نصوص
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مروة السيوري  / بعُض رويح، نصوص 
عناق موايس  / ساعة رملية وثالث أمنيات، نصوص

إيهاب سالمة / بيت املقايه - نصوص
رشيد احلاج عبد  / حلم يللة خوف - نصوص

فارس مقبعة  / قطرة ال تسقط، نصوص
طاهر جنيب/ ُركب، مونودراما

حممود درويش / خطب ادلكتاتور املوزونة
منتر منصور /كن حمارًبا - شعر
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