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ـئات في ساعة انـطلقت الفـعاليـات في مدينـة بلغاريـة اختيـرت لتكون عـاصمة الـثقافة األوروبـية لعام  2019 بعـرض ضوئي وموسـيقي على بـرج بارتفاع  30متـرا وألعاب ناريـة اجتذبت ا
أهـولة بـالـسكـان في أوروبـا واكتـشف عـلمـاء اآلثـار فيـها ـدن ا متـأخـرة من مسـاء الـسبت رغم بـرودة اجلـو. وبلـوفـديف هي أول مديـنـة بلـغـارية حتـصل عـلى هذا الـلـقب وهي إحدى أقـدم ا
مـستـوطنـات تـعود لـعصـر ما قـبل التـاريخ وقالـوا إنهـا ترجع إلى ثـمانـية آالف عـام.ومنـذ اختـيارهـا في عام  2014 لتـكون عـاصمـة للـثقـافة األوروبـية عام  2019إلى جـانب مديـنة مـاتيرا
اإليطالية شـهدت بلوفديف ثاني أكـبر مدينة بلغـارية زيادة في زيارات السائحـ وتأمل في زيادة أعدادهم أكثر في عام  2019وتراهن على تـاريخها الثري.وتعرف بـلوفديف بأنها مدينة
ديـنة جـزءا من االمبـراطوريـات الرومـانية والـبلـغاريـة والبـيزنـطية ـقدوني والـد االسكـندر األكبـر وأطلق عـليـها اسم فـيلـيبـوبوليس. وكـانت ا التالل الـسبع واحـتلـها الـتراقيـون وغزاهـا فيـليب الـثاني ا
ـيالدي أو التنزه فـي أزقتها ورؤية والعثـمانية عـلى مدى تاريخـها. وتأمل بلـوفديف في أن جتتذب نـحو مليـوني زائر حلضور احلـفالت في مسرحهـا الروماني الذي يـعود تاريخه إلى الـقرن الثاني ا
تـعة مقررة. لونـة التي يعـود تاريخـها للقـرن التاسع عـشر. وبابـتسامة عـريضة قـالت فيزلـينا شـكردجيفـا وهي محاسـبة تبـلغ من العمر  34عـاما وتعيش فـي بلوفديف ”هنـاك فعالـيات  منازلهـا ا
تـاحف وعمـليات الـتنـقيب والـتالل نفـسها“.وإللـقاء الـضوء عـلى حدث تـاريخي آخر هـو انهـيار احلـكم السـوفيـتي في شرق أوروبا مـدينـتنـا رائعـة ونحن فخـورون بهـا.. بوسـعك رؤية الـكثيـر هنـا ا
ن حلـموا بـاحلريـة ورسمـوا على اجلـدار قبل سـقوطه في ديـسمـبر كـانون األول عام 1989. وتبـدأ مديـنة مـاتيرا تـستـضيف بـلوفـديف أيضـا معـرضا مـفتـوحا يـضم قطـعا أصـليـة من جدار بـرل احـتفـاء 
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أ عـنـدك صــارت في طي الـنـسـيـان
عاجال?

    6 
في بعادك

عيناي تذرف دمعا
وجسدي دما

هل أنا شهيد?
أم أُمّ شهيد بال جثة
    7 

تُرى
كيف تقبل وكيف ترحل?

في أية أرض نزلت
شغف أم حزين?

 8 
ال أعيش في مدينة كبيرة
مليئة بالقصور واجلنان

أعـــــــيش لـــــــكـي ال تــــــأتــــي روحك
وتقول:
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 1 
لن تطولك يداي

سآتيك
وإن كان الطريق تعبده األشواك

أشمك من بعيد!
لتعرف كيف هو العشق

في قلب امرأة الحول لها والقوة?
 2 

آالم مخاض تاريخ سطوري
اخلريف يسقط األوراق

حروفي تلج في شفرة صدئة
آه كم أكـــــــره الــــــســـــــــــكــــــاكــــــ

والشفرات
هي التي قطعت حبلي السري

فصلتني عن أمي
 3 

أدبر اخلريف
شهر تساقط الثلوج على األبواب

في هذا البرد القارس
اتّخذ من حضني سكناك 
فإنني أحمل دفء جمرة

 4 
حملت حفنة ثلج في قبضتي

رويدا دويدا
باتت تذوب

مع قبالت أصابعي
ال أدري

هل كان شعاع وجهك
أم كانت أنفاسي الدافئة

عادت من جديد
 5 

ذكريات احلياة مريرة جدا
واحـــدة تــلـــو أخــرى تـــدخل عــالم

خيالي
حلوة هذه اخلياالت

عجباً

الدولة توظـيفك بسبب سعد الذي
وصــلت اخـبـار الــتـحــاقه بـجـيش
االعداء الى مـسامـع السـلطـة وها

انت تعاقب بجريرته . 
اما زلـت تنـوي اخلـروج والـعيش

ثل هذه احلياة ?
طـفـولـتك لــيـست احـسن حـاال من
جتــاذبــات شــبـــابك وكــهـــولــتك  ,
سياسية هنا وهناك  ,اخلوف من
الـنـطق بـكالم قـد يفـسـر بـانه ضد
الــسـلــطـة  ,وامــتالء اقـبــيـة االمن
بـسجنـاء الفكر . فـي ذلك الصباح
تـــفــــيق عــــلى نــــحـــيـب والـــدتك ,
يــخـبـرك ابــوك ان خـالـك قـد فـارق
احلـيـاة وهو حتت الـتـعـذيب بـعد
ان  اعتقاله بـتهمة االنتماء الى

احلزب الشيوعي . 
اخـبــرني امــا زلت تـريــد اخلـروج

الى هذا العالم ?
- لكن من انت ?

انـا ذلـك الـعــالم بـقــصص االولـ
ـجـرد خروجك واالخرين  ,اعـلم 
ـكـان سيـتم رسم مالمح مـن هذا ا
حــيــاتك كــلــهــا  ,اســمك  ,ديــنك ,
طــريـقـة تـفـكـيـرك  ,لـن تـكـون حـرا
ابدا مـهما حاولت ان تـقنع نفسك
بـامـر مغـاير  ,وسـتـدافع عـمـا يتم
تـلقينك ايـاه وتعتـقد انه الصواب
ـطــلق وتـهــاجم كل من يــخـتـلف ا
مـعك  ,وكـذلـك سـيــكــون االخـرون

من حولك .
اتــســمـع االصــوات في اخلــارج ?
انـهم يـحـاولـون اخـراجك من هـذا
عـتم  ,هـيـا حـدد ـكـان الـلـزج وا ا

قرارك بسرعة .
- مـا الذي تـريده بـالضـبط فانا ال

افهم مقصدك ?
ان كــــنـت تــــريـــد احلــــيــــاة الــــتي
اخـــبـــرتـك بـــهـــا  ,فـــاطــــلب مـــني
الـــرحـــيـل االن وتـــمـــتـع بـــايـــادي
الـــنــســـوة الـــتي ســتـــتالقـــفك في
الــلــحــظــات الــقــادمــة  ,ســتــقــول
احــداهن بــانـه يــشــبه ابــاه الــذي
ســيـــورثك الـــبـــؤس امـــا االخــرى
فسـتـدعو لـصديـقـتهـا الـتي تنـظر
الـيك بـحــسـد لـعـدم قــدرتـهـا عـلى
اجنـاب االطـفـال بـان يـرزقـهـا الـله

طفال مثلك . هيا احسم قرارك .
تـتـعــسـر الــوالدة ويـخــرج الـطـفل

ميتا ...

ــــصــــادفـــــة لــــكـــــنت من  ,ولـــــوال ا
الـغــابـرين  ,ومــا كـنت تــزوجت من
ابنة عمك التي اجبرت على الزواج
منـهـا بسـبب تقـالـيد ذويك الـقـبلـية
والـــذين فــرضـــوا رأيــهم رغـم كــبــر
سـنك . اتـذكــر مـرحـلـة اجلـوع ? هـا
انت االن في مــرحــلــة اخلــوف . مـا
ـشـاعـر حـيـاتك سـوى مــراحل من ا
السـيـئة . تـشاهـد عددا من اجلـنود
لو يـسـلـمـون انـفـسـهم الى الـعدو  ,
كــنـت تـعــلـم بــانــهم ســيــصــبــحـون
ــســتــقــبل مــعــارضــ وقــادة في ا
لـكــنت ذهـبت مـعـهـم ولـسـكـنت تـلك
الــقـــصـــور ولـــقـــمت انت بـــتـــوزيع
اكـيــاس الـبـطـاطــا تـلك . لـيس عـدم

العلم هو ما منعك  ,بل اخلوف .
لـفوفة بـالعلم قـوافل من النـعوش ا
تـســتـمع تــمــر من امـامـك كل يـوم  ,
الى صـراخ الـثـكــالى وانـ الـكـبـار
وهم يـندبون الـزمان لفـقدهم فلذات
اكبـادهم . جـارك ماجـد الـذي تزوج
منـذ فـترة لـيـست بالـبـعيـدة هـا هو
جـــســـده مــــســـجى وسـط الـــنـــعش
تـذهب ـشـيــعـيـ  , تــتالقـفه ايــاد ا
زوجـته الى مـنـزل ابـيـهـا غـيـر ابهه
بـعـد ان حـصـلت عـلى قـطـعـة ارض
وسـيــارة وهــبــتـهــا لــهــا الـســلــطـة
احلــاكــمــة لـقــاء تــرمــلــهــا وصـارت
تـــســتــقـــبل وفــودا من اخلـــاطــبــ
الــطــامــعــ . تــزوجت وصــارت ام
وصــار مـاجـد كــومـة عـظــام انـتـهت
الـديـدان من االحتـفال بـها في ظالم
الـقـبـر الـعمـيق . امـا جـارتك نـاهدة
يـلـعب بـهـا الزمـان وتـصـبح عـاهرة
لتعيل وليديها بعد تسجيل زوجها
ـفــقـودين واسـتـغاللـهـا في قـوائم ا
من قبل بعض افراد احلزب احلاكم
لـــتــجــد نــفــســهـــا مــومس في احــد
ــواخــيــر . الــوحــيــد الـذي خــدمه ا
الـــوضع هـــو قــريـــبك ســـعـــد الــذي
الــتــحق بــصــفــوف االعــداء وصــار
يــقـاتل مــعـهـم ضـد ابــنـاء جــلـدته ,
اتتذكر القـصور التي اخبرتك عنها
? هــــو االن احـــــد رجـــــاالت احلــــكم
ويسـكن احد  تلك القصـور . تنتظر
بـرعب تـخـرجـك في اجلـامـعـة لـيـتم
جرك الى ساحة احلرب اال انها من
حـسن حــظك تـنـتــهي قـبل ان يـأتي
ـشـئـوم . لـكن ال تـفـرح ذلك الـيـوم ا
كــثــيـرا فــقــد رفـضت جــمــيع دوائـر

هــنـاك حلــظــات يــتـســاوى فــيــهـا
شــعــور االنــســان  ,اذ يــتــســاوى
شـعــور الـيـأس مع شـعـور االمل ,
الــــفــــرح مع احلــــزن  ,الــــتــــوتــــر
واالرتـــــيــــاح  ,احلـب والـــــكــــره ,
حتـــــاول ان جتـــــد نـــــفــــسـك بــــ
ـشاعـر الـتي تظـهر دوامات تـلك ا
فــجـــأة فـي اكـــثــر اوقـــاتـك عـــزلــة
ستـبقى وتـأمل لـكن ال تـستـطيع  ,
تـــئـن من شـــدة الـــوجع  ,في ذات
الـوقـت سـتـغــمـرك نــشـوة غــريـبـة
تــنـقــلك الى عـالـم ال تـعـرف كــنـهه
وتود لـو تسـبـر اغوار ذلك الـعالم
عنى لتعرف ما انت فيه  ,فقدان ا
ـشاكل الـتي تعـتري احدى اكـثر ا
تلك اللـحظة الفاصـلة ما ب اكثر
الــلـحـظــات اجـتـمــاعـيـة . من انت
وكـيف ومـتى .. تـسـاؤالت تـصدع
رأسـك وتـود لـو تسـتـطـيـع الـهرب
من جـســدك بـعـيـدا عن ذلك االلم .
تـضغط عـلى صدغيـك بكلـتا يديك
لـعلك تـشعـر بشيء من الـتحسن ,
لـــــكـن ال مــــنـــــاص مـن االلم . انت
حتب لــــكن ال تــــعــــرف من حتب .
تــكــره وال تــعــرف من تــكـره . االم
انت مـتوتـر ? ال تـدري ! هل هـناك
مــدعــاة لــلــفــرح او احلــزن ? كال !
انت لم تــذق طــعم الــكــحــول ومع
ذلك تـشعـر بـالثـمـالة الى حـد ما ,
تمـسك القلم الذي يـتوسط الورقة
الــبــيــضــاء  ,تــكــســره بــأبــهــامك
وتـرمـيه بـعـيدا  ,ال تـسـمع صـوت
ارتـطـامه علـى االرض . تنـظر الى
الــورقـة جتـد جــمـلـة خــطت بـيـدك
"بــحث عن مـعـنـى الـوجـود " مـتى
كــتـبت ذلـك تـتــسـاءل مع نــفـسك .
يزداد االلم اكـثـر . جتول بـبـصرك
ـكــان بـحـثــا عن مـهـرب بــارجـاء ا
لــكــنـك ال جتــد غــيــر فــراغ كــبــيــر

يــشـــغــلـه وحش الــظـالم الــدامس
ــنـعـه من االقـتــراب مـنك والـذي 
بـصـيص نـور مـن شـمـعـة احـتـرق
نصفهـا كان موضوعة امامك على
الطاولة . تـشخص عينيك في تلك
العـبارة "بحث عن مـعنى الوجود"
. حتــاول ان تـــتــذكــر شيء  ,وقت
الـداعي ــكـان  , قــدومك الى هــذا ا
مـــنه  ,لـــكن دون جـــدوى تـــســـمع
هــمـهـمــات من بـ الـظالم "انت ..
ابحـث عن معـنى وجـودك " يـتردد
الـصـدى في االرجـاء . ال تدري من
اين يـاتي الــصـوت والى اي مـدى
ــتــد ذلك الـظـالم " انت .. ابـحث
عن مــــعــــنى وجــــودك " يــــتــــكــــرر
الـصــوت ثـانــيـة . تــمـسك شــعـرك
اجملــعـد الــكــثـيـف بـيــدك الــيــمـنى
وتـشده بـعـنف محـاوال االسـتفـاقة
من الكـابوس  ,يـسقط الـشعـر ب
تقف يـدك لتـكـتـشف بـأنك اصلع  ,
مشدوها فال تدري منذ متى وانت
تسـتخدم شـعرا مـستـعارا . ترمي
كومة الشعر بعيدا تصرخ لكنك ال
تسمع اي صوت  ,حتاول تفحص
ـكان  ,تـسحـب الدوالـيب الثالث ا
لــكــنه فــارغ بــأســتــثــنــاء الـدوالب
االوسط  ,كـــــانـت هـــــنـــــاك ورقـــــة
بـيضاء مـسودة بعـبارة "بحث عن
مـعـنى الـوجــود " اضـافـة الى قـلم
وشـمـعة لم تـسـتـخدم بـعـد . تدرك
اال وجـود لوالعـة او عـلبـة ثـقاب ,
تتـساءل من اوقد الـشمـعة . تـنظر
الى اسفلك فال ترى قدميك حتاول
ان تتحسـسهما لكن دون جدوى ,
ال يـتـحـرك سـوى نـصـفك الـعـلـوي
فـقط. انت مـقـيد االن  ,تـشـدك قوة
مـــــا الى شـيء غــــامـض يــــحــــاول
الــــغــــوص بك الـى عــــوالم اكــــثـــر
ســوداويــة  ,تـــخــتـــفي الـــظــلـــمــة
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وتشـاهد اناس يهـرعون الى مكان
مـا وسط الـنـهار  ,تـركض بـاجتاه
الـــهـــدف فـــتـــجـــد اشالء بـــشـــريــة
مـتـناثـرة وعـلـيهـا عالمـات شواء ,
تتـعثر بيـد مقطوعة  ,اه انها اليد
ــسـاء ذاتــهـا الــتي صــفــاحـتــهــا ا
الـفائـت ح انـهـينـا انـا وعدد من
الــعـمــال عــمــلـنــا في بــنــاء احـدى
ـنـازل . لـم يـنـتــشل احـد االشالء ا
بل قـام الكـثيـر بـالبـحث عن اموال
وقـــطع مـن احلــلـى وســـرقـــتـــهــا ,
ــزقــة لــشــخـوص هــنــالك صــور 
كـاحــلـة  ,شـعــارات تــدعـو الفــكـار
مـتـنـوعـة تـشـوه صـفـاء اجلدران .
اء ب وطـفل بثـياب بالـية يبـيع ا

ــا يــحــدث . ــركــبــات ال يـــبــالي  ا
مـئـات االسـالك حتـجب عـنك رؤيـة
الـسـمـاء وجـعـيـر مـولـدات الـطـاقة
ــارة وابــواق االهــلــيـــة وصــراخ ا
ــنـــعك من الـــتــنــعم الــســـيــارات 

بشيء من الهدوء . 
في مـكـان اخـر جتـد نـفـسك تـسكن

اقـبـيـة االمـن بـتـهـمــة االنـتـمـاء الى
تـيـار مـا  ,هـو نـفـسه الـذي وصـفك
بانك عميل لهـذا النظام ح طلبت
حــقك مـــنه وتـــظــاهــرت مـع مــئــات
اجلــيــاع ابـان الــنــظــام الــتـالي . ال
فـرق بـيـنـهم سـوى الـثـيـاب وبعض
الـشعـارات التي يتـشدقون بـها ليل

نهار . 
لـقـد بـدأت مـعـك من كـهـولـتك وانت
ـوت هل تــريـد قــريب عـلـى حـافــة ا
ـضي اكــثـر نـحــو حـاضـرك ? اذن ا
فـالـتـبـق صـاغـيـا تـتــامل كـلـمـاتي .
انــهـا احلــرب االولى الــتي تــشـارك
فــيـهـا بـعـد بـلـوغك  ,فـلـنـبـداهـا من
وت  ,تهرب برفقة عدد من طريق ا
الـرفـاق احدهـم تزوج لـلـتـو واالخر
هــو الــولــد الــوحـــيــد لــعــائــلــة من
تنزل الكـهول واخـتان صـغيـرتان  ,
عـــلـــيــــكم الـــنـــيـــران من الـــســـمـــاء
حتـاولــون الــهـرب لــكــنـكم تــبــقـون
مـرئي لذلك الـطيار الذي يـستمتع
وت رفاقك وجترح انت وتكم  ,

في بيت صفيح  ,تروي عطشك من
صباح اء االسن وتنيـر ظلمتك  ا
نــــفـــطـي صـــار قــــبـــلــــة حلـــشـــرات
ـسـتـنقـعـات الـطـائـرة . تـنـام على ا
رائـحـة العـفن وتـصـحو عـلى نـباح
الـكالب  ,تـشــعل سـيــكـارة وحتـدق
الى بـنــتـيـك وابـنك الــصـغــيـر وهم
نـائمـون وحفـيدك الـذين مات ابواه
بتفجير انتحاري وكان هو الناجي
الوحـيد وتـتسـاءل هل ساعـثر على
عــــمـل هـــذا الــــيــــوم ?! ثم تــــشــــيح
ببـصرك الى تلك الـقصـور البـعيدة
والـتى حـضـر اصـحـابـهـا قـبل مـدة
لـتـوزيع اكــيـاس الـبـطـاطـا وبـعض
الـبـطانـيـات علـى جيـرتك مـقابل ان
يــقـســمـوا بــاخـتــيـارهم يــوم يـقـوم

احلساب .
تـــــرجـع قــــلـــــيال الـى الــــوراء  ,انه
اجلوع . لكن اياك ان تقولها .. نعم
ايـاك . فقـولك باني جـائع قد يـفسر
سيـاسيا بـانك تنـادي بالـثورة ضد
الـنــظــام فـتــجــد نـفــسك تــعـذب في

هاك جسدي
 9 
قلبي األبيض ثلج

قامتي أيضا من قامته
أنت لم تشبه اجلبل يوما

فــاجلـبل يــحــضن الـثــلج ويـصــيـره
قطراة ماء

إلرواء حنجرة القبج اليابسة
 10 

مرة واحدة رأيتك تبكي
تنوح على عزيز

هل كان صدى أعماقك?
أم كان حتسرا عليه?

نضيء االرض الكفيفة 
تصببة عرقا مـِن  ا

ركالت الكهنة 
نسقي   سنابل قمح

اعمارنا  
قبل ان تشيخ قهرا  
ب وجهك ووجهي 
مالمح طفل رقيقة 

ال تملك وقتا  لتبكي 
فقط  تتمنى ان تضحك 

دعنا  نخطو  خطوات كاملة
وابدا لن نلتفت 

فالريح  لم تعد تعطينا  اال البرد ! 
والظل حتت اشجار النخيل بات

شحيحا
ســـنـــكـــتب النـــنـــا ســـنـــصل  !   عـــلى

االصداف 
االسم
كان  ا
اليوم 

ونرميها  في البحر  لتغرق !

والن الكثير مرّ أمام 
عيوننا

لم تر عيوننا شيئاً
سُجنّا وتشتتنا ثم حاربنا

من اجل اشباح 
ال ندري كيف كبرن
كيف  كبر ابناؤنا 
كيف  سحقوا على

حتدب ظهورنا  ومروا ! 
كشجر  الصفصاف  باتت ارواحنا

نحيلة 
حتمل ثقل اجلبال 

وت وهل في وسعنا أن 
موتاً عادياً 

وهل تنتهي  سيرتنا
دون أن يرثيها  أحد . 
وتنتهي قصائد احلب !

-----
تركنا األصدقاء الذين لم 
وتون. يعد يعرفون كيف 

سرنا  انا وانت بأقدام عارية

    11
لم تترك حانة وزرتها
إلرتشاف اخلمر

لكأس من منها يصيــبك اجلنون
حتولُ دمي الى نوع من اخلمر

لكي تتنفس على راحتك
 12 
لبست األسود أنا
والزلتَ فرحا أنت

جتتاحني احلزن وال تبالي
اغتسلت بالدمع

ولم تقل لي يوماً:
اذا أصابك اجلوى..


