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االإهداء

اإلى الحرب التي �سّوهت اأجنحتي..
اإلى اأياديكم التي التفت جبيرة حول اأ�سالع اأحالمي المتك�ّسرة واأعادت 

ر�سم الدرب: اأبي.. اأمي.. اأخي
اأي�سًا اإلى َمن قراأته مرًة وبقي حا�سرًا دومًا:

تاج الدين المو�سى..
وفاًء للكتب التي عرفتك بها..
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منار

منار..
ا�سمي الذي اختارته اأمي

وكلما نادتني به
علمت باأنني ل�ست ممن اأنعم اهلل عليهم بالقناعة

نعم! 
ل�ست قنوعة

كما يقول اأبي
حني يراين مثقلًة باأحالم كثرية

ين ل�ست مطيعة  حائرة كيف األّونها...لأ
مرارًا حّذرين

من يرفع �سوته...يلَق بندقية!

واأنا، اإن واجهُت بندقية..
�ساأطلق فيها... مّوال عتابا
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ابنُة احلرب

واأي�سًا
لأيّن ابنُة احلرب

تعّلمت منها كيَف ُت�سِعل احلرائق 
بكلمِة حبٍّ واحدة وتنتهي باملوت 

ولأنَّ اجلوَع للحّب ياأكل ج�سدي...
اأحببُت الكثريين الكثريين... 

�سممُت �سوَرهم اإىل �سدري... 
واأحرقُتها.. 

حّملتهم خطايا حّبي 
ولل�ّسم�س 

رميُت �سيوَفهم... عن ج�سدي 
ونف�سُت غبار جراحاتهم.. وم�سيت. 

وعاهدُت الّنهار اأّل اأمدَد يدي 
واأعوَد اإليهم...

لكّني، ولأين ابنُة احلرب
اأي�سًا...
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عدُت من جديد
اأطرُق باَب احلّب
لكن.. هذه املّرة 

رافعًة ثوبي عن �ساقّي 
كي ل األّوثه بدماِء املقتولني.. 

وعلى عنقي
عقٌد من وجوه 

جميع من اأحببتهم..
عّلني اأذكُر دومًا 

اأّيًاً منهما اأودى بي اإىل املوت قبل: 
العناُق الذي اأوقف قلبي... 

اأم 
ركالت الأطفال الذين توّهمتهم داخلي؟!

ولأين ابنة احلرب..
واأ�سبهها 

للطيوِر رميتهم..
غري اآبهٍة ب�سراخهم..

متامًا 
كـ حبيبي الذي م�سى 

يف احلرب.. 
دون اأن يلتفَت 

اأنني مّت.
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احلبُّ فقط

ما يف�سُلني عن املوت لي�َس القدر
ول ر�سا�سة ل تعرُف كيَف تع�سُّ على �سفتيها

اإن اأخطاأْت واأ�سابتني..
.. ما يف�سلني عنه هو احلبُّ

احلب فقط..

ما يف�سلني عن املوت 
لي�س دربًا اأو طريقًا..

ما داَم �سوت اخللخال يف كاحلي يرّن
اأنا اأخطو

اأنا اأرق�س
اأنا اأرف�ُس املوت..

ما يف�سلني عن املوت 
باقُة الورد..
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باقة الورد الأجدر بي اأن اأحملها يف فرحي
ما يف�سلني عنه اأجنحتي..

نعم اأجنحتي !
التي مهما اأخفقت يف تدريبها

تبقى
ع�سيًة

على الطوق...



12

 

سـ أتثاءب

و�سّوبوا الر�سا�سَة نحوي.
هربُت منها كرمٍح مذعوٍر

لقلبك البعيد القريب
و�سلَم رغيُف حنانِك..

يف يدي..
من املوت 

ومنها ومن دمي...
و�سلمُت من اجلوع والعذاب
�سعيدٌة بهذا.. �سعيدة جدًا

 ورحُت اأ�ساألك املالذ
وتطعمني خبزًا بحجم دفئك

�سعيدٌة بك..
�سعيدة جدًا..

وتهم�س: اأحبك
لي�سبح كل ما هو اأنا 

م�سكونًا بال�سالم...
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وكل اللحظات حولنا فريدًة 
ترتك احلرب وتغتبط بنا

�سعيدة بهذا... �سعيدة جدًا..

واأظنُّ اأين..
مل اأعد ورقًة خريفيًة بليدًة... معك

فاخ�سرار اأوراقي ُيعر�س على �ساعديك..
واأظن 

اأين �سفافٌة ومتوهجة
واأنك �ساٍف..

ونبيل كنغمة الوتر
واأين اإن ملحُت املوت

واأنا معك
فقط 

�ساأتثاءب 
واأنا �سعيدة..

�سعيدة جدًا



14

 

نون النسوة تؤملين 

اأجيُد امل�سَي 
لكني قّلما اأجلاأ اإليه

كثريًا ما اأحتّول اإىل �سمكٍة يف العمق
واأ�سبُح عك�َس التّيار

 حتت املاء يا �سديقي
ل يوجد قنا�سون

ثّمة عتمٌة تتال�سى 
حني تفتُح املحارُة لَك قلَبها

وتعطيَك لوؤلوؤًة من فرٍح و�سوء
يف �سنواتي الع�سر املا�سية:

جمعُت ثروًة طائلًة
 من كرات النور تلك

نزَل مع�سُر الب�سِر واألقوا القب�س علّي
نزعوا حرا�سفي..

و�سلبوين املحارَة والكرات
ارتديت ذاكرتي ال�سمكية الق�سرية



15

لأنه�َس من جديد 
كان قلبي مرهفًا كجرٍح اأ�سود

حني لفَّ ال�سّياُد يديه على عنقي ليخنقني
فنما يل جناحان!

فردتهما على عر�س ال�سماء
اأتتني ر�سا�سة عطبت الأول

رفرفُت بالثاين قلياًل ومل اأ�سل ال�سم�س
هويت اأر�سًا

و�سرت على قدمي
وقلبي ينزف 

مل ي�سعفني اأحد
كنت جريحة ومذعورة..

و�سعوين مع كثريين يف قف�س
و�ساحوا..

اأننت عليكن البقاء هنا..!
نون الن�سوة توؤملني يا �سديقي..

غدًا..
حني اأحفر نفقي يف هذا القف�س

واأخرج من اجلهة الأخرى للكرة الر�سية
اأو قريبًة من ال�ّسم�س

�ساأمّزق كتَب اللغة
 واأحرقها..
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خطايا

اأنا 
خملوقٌة ترتكُب اخلطايا 

من اأوِل خلِقها
ُمْذ قّرر اهلل اأْن يهَبني الّروح

ع�سيُته.. وارتكبُت خطيئًة
 وهممُت

مبخالبي الطويلة 
فانتزعُت قلبي من ي�ساِر القف�س 

وطلبُت
 اأن اأنزل اإىل كوكِب التفاح هذا دومنا قلب...

رف�َس!
واأعاد خلقي باإرادته

خملوقًة م�سّوهًة
متتلُك خم�سَة قلوٍب

يف كل اإ�سبٍع لديَّ قلٌب ينب�ُس
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جئُت ويف بطني جيٌب كالكنغر
وطفلي فيه �سغرٌي ل يكرُب اأبدًا

واأحد اأ�سمائه: احلزُن...
يل اأربَع ع�سرة عينًا

اجلميع يقولون اإنها:
زرقاَء ك�سماء حم�س
حمراَء كف�ستق حلب

�سفراَء ك�سنابل درعا
خ�سراء كزيتون اإدلب

واليوم 
بتُّ اأنظُر اإليها

فاأجدها �سوداء 
�سوداء

ك�سورية التي ما اإن اأخّط ا�سمها
حتى تنزَف قلوبي اخلم�سة
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أهل األرض متعبون

   وجُهَك..
و�سُم اجلمِر يف قلبي..

اأتاأمّل لأجلِه بحزِن اليتامى
واأحملُه بخوِف القرويني الب�سطاء 

على اأغلى ممتلكاتهم
اأحملُه ُمتعبة وعندما تزحف العتمة

اأُخرجه واأهم�س:
اأرجوك.. ل تنطفئ

وي�سري وجهك و�سم اجلمر الذي ل ينطفئ

ُمذ اأحببتك..
اأحّبتك معي ال�سماء

و�سرت بلم�سٍة واحدة على جبينك
اأعلن املدى با�سمي واأطري

ُحّبك ال�سماوّي يحميني 
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من نار احلرب ودخانها
ويجعلني اأعي:

كم هم متعبون اأهل الأر�س..!
كم هم متعبون!

يف الليلة املا�سية
منذ اأن بداأ الظالم ياأكلني

ـــ اأنا �ساحبة اخلطايا ـــ
اأ�سعلُت وجهك

وحملُت حزن البالد وحزين قربانًا اأمامه
ونحوك 

خطوت.. ركعت و�سرخت:
اأن عّمدنا بنورك وخّل�سنا

ولي�سع حّبك يده على جباه 
كل الذين ماتوا 

حّبك الذي يعطيني احلياة
�سيعيدهم

وليمنحنا الفرح

واأوؤمن بك
واأعرُف  اأنَّ وجهك �سيبقى م�سيئًا

ك�سور القّدي�سني مهما فعلت
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واأعرف الآن اأين �ساأبكي طوياًل
بطوِل تنهيدٍة موجعة..

وبرتابِة جّرة قو�ٍس واحدة
اأرتفع معها عن احلرب اإليك

واأعود لالأر�س �سنونوة جمروحة تعي كل حلظة:
كم هم متعبون اأهل الأر�س!

كم هم متعبون!
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سكاكر

قلبي 
معّلٌق ب�سل�سلتني

يف قف�سي ال�سدرّي
والقف�ُس مفتوٌح للريِح
وال�سحِك واجلنون...

وحني تاأتي
يبداأُ بالتاأرجِح

كطفٍل يحلُم باأن يل�سَق
�سحكاته بال�سماء

واأنا اأ�سرخ لك:
اأعلى 
اأعلى

اأعلى!

واأتاأّمله معك
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يطرُي بكّل ما فيه
من روح

اأتاأمُل خدوَده املحمّرة خجاًل
من طلٍب على ل�ساِنه

بالدي ل تبيُع �سوى الّر�سا�س
اأميكن اأن ت�سرتي يل �سكاكر؟!
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مجيُع القالِع تبكي

اأخَذت احلرُب عيوين يا اأّمي..
وراحت تلعُب بها..

مثلما كان اأولُد حارتنا 
يلعبون باحل�سى..

عيوين يا اأمي..
التي حملت األَف اأغنيٍة خ�سراء..

يف اجتماِع املدر�سِة ال�سباحّي
وحملت �سرخات من خرجوا..

ي�سّدون اهلل من قمي�سِه كي يلتفت اإليهم..
اأخذوها..

واأدخلوا بها.. خيَط م�سبحتهم
ولّوحوا على قلبي 

وما �سمحوا له اأن ينزف
عيون طفلتك...
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التي ما راأت ف�سحَة حم�س ال�سماوية
ما راأت زيتون اإدلب الذي 

يقطُر حمبة.. ودفئًا 
ما راأت قلعًة �سامدًة

كما يف كتب التاريخ..
جميع القالع يا اأمي 

يف �سورية تبكي..
جميُع القالِع تبكي
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ستحمُل معك البالد

ثمَّ
 �ستحمُل معَك البالد.. 

وتغريدة طرٍي من �سباحي..
واأ�ستيقُظ مهزومًة 

م�سلوبًة من كل اأ�سواِت الفرح.
واأعي.. كم اأنا بعيدة!

وكم هي مده�سٌة خّفة �ساعدي دوَن طيفك!
اكن!  وكم هو مده�ٌس قلبي ال�سَّ

.. ثمَّ
�ساأكتُب 

وجرحي بعمِق جرِح البالد
ر�سالًة وحيدًة وخائبًة..

اأخّط عليها اأحّبك 
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بكل �سدٍق..
ول اأدري ملن اأر�سلها..

وُتهدم حينئذ داخل قلبي مالحُمك 
وُتطحن قطُع امل�سافِة..

»امل�سافُة بني الُعر�ِس واملقربة 
�سجرة..«

اأنا ال�سجرة التي �ستنمو
وجذورها مالحمك..

لتبقى اأنت ن�سغي
وتزهُر على اأ�سابعي البالد
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حبٌّ عظيم منتصر

كنُت اأوؤمُن..باأّنك نور�ٌس بعيٌد
يومي لفم الورقة، باأجنحته

ها فتبت�سم... وي�ستدُّ بيا�سُ

وكاَن ير�سيني..
اأن تظلَّ يف مدى مفتوح

واأظّل اأكتُب عنَك برباءة طفلة 
ُيبهجها اأن ت�سنَع من ا�سمك

زورقًا ورقيًا..
وحتّملُه اأمنيًة وحيدة كي ل يغرق..

وم�سى الزورق حاماًل اأمنيتي
بحبٍّ ب�سيٍط.. كحلم ُمعتقل بن�سمٍة

عظيم كثورة..
عظيم ككّل النازحني املقهورين..

ولذيذ كاخلبز واحللوى..
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وغرق الزورق..
وكربُت اأنا..

وما زلُت اأحبُّ النوار�َس
واأ�سنُع الزوارق...

لأجل حبٍّ عظيٍم ُمنت�سر
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قليٌل من امللح

قليل من امللح...
على خا�سرتي املجروحة 

حني كنت اأقتطع منها
واأهبها لل�سماء..

كي ت�سبع..
وترتكنا..

قليل من امللح..
بفمي 

دون خبز مع اأحد
لأبقى وحيدة وماحلة
ل ي�ستلّذين املوت...

قليل من امللح
بكّفي..
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اأعّبئ به عيَني الظلم..
وفمه

قليل من ال�سكر 
حتت قدمني...

اأخطو بهما على درب اأخ�سر
وتتبعني البالد...

 واأداوي جرحها
وقلبي

بقليل من امللح هناك...
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ربيع القلب

وحيدًة..
اأر�سُم وجهَك احلزين

ي�سبُه وجَه الليل..
فت�سعُّ جنمتان هما عيناك

ومثَل فقاعاِت ال�سابون
تتال�سى النجوُم الباقية...

وتبقى خلَف نافذتي
وجهًا ي�سعُل يف القلب

جمَر الذكريات
وير�سُم بالفحِم ا�سمك الذي كان يومًا ربيَع القلب

وباأ�سابع مرجتفٍة اأ�سنُد اأغ�ساَن اأ�سجارك
واأمتّدد بظاللها ومتتدُّ جذوري

فاأورُق �سالًة لعينيك
�سالًة ل�سمك

عّلني اأراه معافًى من
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ال�سريط الأحمِر للخرب العاجل
ومن جباه الطّيبني املحنّية

من اأرغفِة اخلبز املدّماة...
ومن جنازيَر ت�سرب احلياة على اأكتافنا

ب�سربها للموت األف حتية...
ومتتدُّ جذوري..

لتالقي اأطفاَلك.. واأن�سلهم
واأعرفهم حتى بيدهم الواحدة

وبعينهم الواحدة
اأعرفهم..

واأعرف اأن اأغ�ساين تتك�ّسر..
وتلوي بكّل من حملتهم

بانتظارك
يا ربيع القلب

متى �سرتجع اأخ�سر؟
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ال أصّلي

ين ل�ست را�سية! ل اأ�سّلي لأ
ل�ست را�سية عن اأ�سابعي الع�سرة

املزروعة يف كّفي بعيدًا عن فمي
والتي اأراد اهلل اأن يده�سني بها... فاأهداين القلم

وكتبت..
ما اأجمل العي�س!

حني تلمع الفكرة براأ�س امراأة حرة وتكتبها
ومنذ ذلك الوقت

بقى عاقبني بتق�سيم اأ�سابعي.. ثالثة تطعمني لأ
و�سبعة للخوف...
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أصادق احلرب
سـ 

 �ساأ�سادُق احلرب..
واأُحّبك كما اأحبَّت اأحالمي 

فليقف حّبنا امل�ساب بامل�سافة 
على �ساٍق واحدة.. 
وليلّوح للع�سافري..

ولت�سهد ال�سماء باأنه لي�س فّزاعة 
وتعرتف باأّنه ُخلق هكذا 

ليطري..

�ساأ�سادقها.. 
واأتلّم�س كلَّ اأعناِق َمن األقاهم 

واأُ�سهُر خمالبي منتزعًة حنجرة دافئة 
اأ�سّمها واأبكي

منت�سيًة باأنَّ هذا كل ما اأحتاجه 
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لأقول: اأحبك 
يعّز علّي اأن اأخربك 

باأيّن حني رددُت باَب القرب منذ �سنني 
اأ�سبحُت مزّيفة.. 
نعم.. نعم مزّيفة 

اأمتّدد اأمامك هامدًة
واأ�سكُّ على ج�سد الطفل داخلي 

كي ل يكرب بي دون لون.. 
 ولعجزي اأن اأعّلمه كيف يحلم.. 

اأ�سابعي.. 
كتفاي
عنقي 

و�َسعري الذي حتب.. 
كذبُة حرب �سغرية على �سكل اأنثى 

يرعبها اأن يقّبلها رجل 
فت�ستعل دون اأن تتوهج 

�ساأ�سادق احلرب.. 
واأجمُع كل طائراتها.. 

واأكتب على اأجنحتها.. 
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»اأحببتك واحلرب م�ستعلًة.. 
والعيد بعيد جدًا 

حني تنطفئ احلرب واأكرب 
�ستطري الطائرات من جديد 

لتذّكرين: 
يف 2015 

كان حبك عيدي.. وكل اأحالمي«!
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وأنتظر

 واأنتظُر..
امل�ساواَة مع �سلحفاة..

بحمِل البيت
ـــ بيتي ـــ 

واأم�سي ومعي �سحكات 
وحفنُة ذكرياٍت ل يزعجني اأن ُتبِطَئ �َسرْيي..

واأحلُم..
اأن اأجنو ككنغٍر..

بجيبه
�سغرٌي يعتاُد القفَز والفرح

غر منُذ ال�سّ
فيبدو كالنهار متدفقًا و�سعيدًا

اأو..
عينان كفيفتان كعقرب
لأنق�ّس على الر�سا�سة
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دون خوف..
منعها.. لأ

من قتل النور داخلي...
لأبقى من
احلاملات

ال�سعيدات..
الكاتبات..

املجروحات 
من وطن برّقة الورق

 طيفه
وحاّد كالورق

جرحه...
واأبقى
اأكتبه

واأنزف
وينظر

اإيل
بعينني

نا�سعَتي البيا�س كالورق
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هروب

اأهرب..
من ثقوب الناي..

اأخاف من اأ�سابعك املجروحة
اأن تلّون روحي بالأحمر 

فاأخرج
مع نف�سك 

نغمة �سفافة..
اأكتافها عارية..

من الرك�س.. ومن ق�سوة احلرب..
واأهرب..

من خم�سة ع�سر عامًا
من عمري م�ست

كنت اأ�سحك فيها للمدى
والناي يبكي وميّد يل يده

حملت الق�سب نحو الفرح
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ومددت يدي
�سهق الناي حزنًا

واأنا منذ اأربع �سنني
اأطالب

 بفّك اأ�سر قو�س قزح
اأهرب..

من عهد الزبيب..
من جميع حماولت قتل العنب..

نحو كروم الأر�س والدوايل..
وكم كان موجعًا يا �ساح

نواح الدوايل..
من وهج نار احلطب...

اأهرب..
قلمي بيميني...

والكفن بالي�سار..
اأتوقف واأكتب:

ل للهرب..
فتنبت وردٌة على درب الق�سيدة

تتو�ّسل معي للخال�س
ويبكي علينا وجه الرّب
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مل يبَق أحد

النافذُة املفتوحُة الآن 
تنرُث جنومًا على �سريري

النجوُم تتحّول وجوهًا
.. واأنا اأعدُّ

من قاَل اإنَّ النجوَم ل ُتَعّد؟

تعرّثُت بثوِب ال�ّسماء..
فاقرتَبت مّني قلياًل..

�ساألتها:
كم تريدين مّنا بعد؟

ما ح�سنتني.. 
اأجابتني بق�سوٍة... الربُّ حزين

بحاجة اإىل الأرواح..
وعطايا الرّب دومًا ُتَرد 



42

 نهُر دٍم يزحُف �سوبي..
بهم�ٍس �ساألته:

من ت�سقي واملدينة خالية..
�سّب يف فمي..

وكتب بدمي
كلهم ذهبوا..
والآن فقط..
مل يبَق اأحد!
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خسارتك املضيئة

وعرفُت اأنني
اأفلتُّ يدي من يدك لآخر مرة

واأنك �ستح�سُن حقائَبك ومت�سي 
و�ساأفرُح اأنا باخل�سارِة امل�سيئة!

خ�سارُتك امل�سيئة.. 
التي �ستجعل الّليل يرددين على م�سامع ال�سبايا

على �سكل: اأغنيٍة كورديٍة حزينة 
اأو جرٍح باٍق يف اخلا�سرة
كو�سٍم من جمر ل ينطفئ

وير�سمني لهم:
عا�سقًة جائعة عرفت متاأخرًة 

اأّن اأرغفة احلّب بيد احلبيب
الذي م�سى.. دون اأن يطعمها 
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عا�سقًة تعاين من اآلم مربحة
يف ذاكرتها التي �سيلّف اأ�سوارها ال�سوك

�سوك امل�سافة من بعدك اجلارح..

عا�سقة لأجلك..
رفعت ال�سالة ل�سمك يف احلرب

وراحت تتلوها اأمام النوافذ..
وكلما مّرت ر�سا�سٌة تتفقد يديها املرفوعتني لتالقياك..

ثم ترفعهما..وتهم�س فرحًا باأنها لي�ست ممن ماتوا الآن..!

كان الفرق بينك وبيني:
حقيبًة واحدة

اأنا اأ�سميها: حقيبة احلبيب واأُخرج منها ال�سوء
واأنت ت�سميها: حقيبة احلبيبة وحتاول حب�سي فيها.

كيف ُي�سجن ال�سوء معك..؟!
كيف حتاول قتله؟!

اأين �ساأخفي مولودتي »اخلطيئة«
حني اقرتبت بج�سد ال�سوء ال�سماوي

من ج�سد احلب الأر�سي الت�ساري�س؟

وعرفت اأنني: اأفلتُّ يدي من يدك
للمرة الأخرية
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واأم�سك كل اللحظات الهاربة بيننا
كل اللحظات املتوهجة

كل نور �سيكتب:
»خ�سارتك امل�سيئة

منحتني ال�سعر 
ال�سعر امل�سيء من انك�سارات الروح بعدك!«
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أبيُع قليب

اأبيُع قلبي..
ب�سوارِع مدينٍة بعيدٍة ل اأعرفها

اأبيعُه
مبئِة دولٍر تقابُل حربًا

واأرفُع ل�ساين عن ندوبي
اأ�سّلمه للغٍة اأجهلها

لكني اأظْن اأنها لن تعك�َس اأّي اأمل...

اأبيُع قلبي للذي اأحّب ال�سباب 
وجعلني حلمًا ي�ستحُم باملطر

تطرُي من ج�سدي اأغنيات كثرية
راأيُتها مرًة تولُد من حارات ال�سام

حني تزّوج احلنان احلجر

اأبيُع قلبي لغريٍب
واأم�سي غريبًة 
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تتقُن جيدًا امل�سَي يف الأ�سواء الكثرية
تطعم ذكرياتها لالإوّزات

تتعّلم كيف تناف�ُس القرّبات بفرحهنَّ باحلب
وكيَف تلفُظ بهدوء

اأ�سماء �سوارع ل حتمل اأ�سماء �سهداء بلدتها

اأبيع قلبي للذي حّطم اأمام عينّي
اأيامي الرتيبة مثل اأ�سطوانات »جوك بوك�س«

وخلقني من جديد 
كاأغنيٍة من اأغاين عرائ�س البحر لـ»يوري�س«

لأم�سي نحو »اأو�سكار وايلد«
الذي قال: »وظيفة اأهل الفن اأن يخرتعوا ل اأن يوؤّرخوا«

حاملًة اخرتاعي اجلديد
 على �سكل قلٍب منذور للفرح

ينب�ُس منت�سيًا على خم�س �سنوات حرب
يكرب كل حلظة 

دون اأن توقفه اأي ر�سا�سة 
و

ُيحب...
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الزوايا املكسورة

ل �سيَء ُي�سبهك �سوى 
�سفحاِت الكتب الّرحبة 

ول �سيَء ُي�سبهني 
�سوى الّزوايا املك�سورة 

اأعالها
الزوايا 

التي: متدُد يديها 
لت�سحَب ثوَب امل�سافِة وال�سياع 

ومتّزقه 
ول ت�سُل اإليك

اأُناديك..
فيزحُف جل�سدي كلُّ ما هو بارٌد وقا�س..

ويح�سُر املوُت برحمِه العذب..
يحمُلني وي�سمني اإليه 
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وعلى �سدره اأقول: اأحبك
واأكرُهَك يف اآن 

ولُه 
اأُخرج قلبي الذي ي�سمر 

بحثًا عنك 
ولُه

اأرمي عن ج�سدي 
كل ما يثقل اأجنحتي

اأرمي نوافَذ النتظار..
وكل طرقاِت البالد التي  ل تودي اإليك

�سكاكني الأ�سدقاء التي 
�سّدَقت باأيّن األتهُم ال�سوء
فاأوجعت ج�سدي بطعناٍت 
يعرُب من خاللها لأطري...

واأناديك..
ليبقى �سوتي حيًاً..

واأرفعه بوجِه كل املوت املحيط 
واأناديك

لُتعّر�س على اأيامي
وروٌد تغطي وجه الغياب 

فتكون اأنت
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ول اأبقى اأنا 
جديلًة من الأع�ساب

ي�سفُر بها اخلوف
فتهتّز مرجتفًة.. هاربًة

ول تهتدي اإىل يدك!
يدك التي اأكتب لها 

وقلبي حتت كل زاويٍة مك�سورة
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تعب وعتب

وها اأنا..
وحيدٌة الآن 

بيني وبينك: ج�سوٌر من تعٍب وعتب 
اأقطعها ووجهك منارتي البعيدة

وج�سدك مرفاأي
وحني اأكاُد اأمل�سك

حت�سُن احلرُب يدي وُتغرقني 
قبَل اأن اأ�سل اإليك..

م�ست �ساعاٌت طويلٌة
واأنا اأختنق قبَل اأن اأكتب الآن 

م�ست �ساعات طويلة
وحايل ككل الغرقى الذين ق�سوا

ومل ت�ستطع قلوبهم اإنقاذهم
واأكتب الآن: عذاٌب اأن اأحيا دونك

وعذاٌب اأكرث اأن يعجَز كل هذا امللح عن ت�سكني جروحي
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اأغرُق
كنت اأغرق

وكّلما اأفلَت الليل برده علّي
اأقول ا�سمك: �سرخة جناة

ترفعني على �سم�س يوم جديد
اأفرُح فيه بالدفء وبال�سكينة
واأفرح اأين جنوت من جديد

يومًا واحدًا اأ�سهُد فيه:اأين اأحّبك!

اأيها البعيد القريب 
ها اأنا الآن اأ�ستعذب احلزن بك

وي�سعدين اأن اأ�ستعل لأجلك كاإحدى �سجائرك
وي�سعدين اأن اأكون رمادًا حرًا

يطري بخّفة نحو البالد البعيدة ويلقاك

اأدير ظهري للحرب
اأجتاهل ثقوب الر�سا�س يف �ساعدي

واأهلل فقط لل�سوء املارق منها
واأعزف لك

كما جاء يف و�ساياك
ومبلء �سوتي: اأغّني

ومبلء �سوتي: اأُ�سكت حّوامات الطائرات
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ر اأنَت! واآمُر قلبي: ِطِ
ر بقدر ما حتّبه! ِطِ

وبجنون ت�سّق اأجنحته �سدري 
ويعلو بغبطِة اأطفال القرى 

ويرق�س بن�سوة ال�سكارى 
وميجد ا�سمك

اأ�سميتَك: �سعادة �سباحاتي ال�سجرة
ونور م�ساءاتي الثقيلة

اأ�سميتك: �سوتي
ولون اأيامي اجلميلة

اأ�سميتك: انتظاري الثمني
اأر�سي.. �سمائي.. واملدى

اأ�سميتك:
الفرح.. الفرح.. الفرح..
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إّني خذلتك يا أبي

لي�س مهمًا �سكل قلبي الآن
لي�س مهمًا كيف اأتنف�س برئة وحيدة

بعد اأن اأطعمت الثانية للحزن
�ساأبعد يدي عن النافذة

لي�س مهمًا اإن دخل الليل والريح معًا 
وخرجَت اأنت  
يف هذه املرة: 

�ساأ�سدُّ الفراَغ من اأذنه
واأ�سلبه على جدران غرفتي بامل�سامري!

يف هذه املرة:
�ساأبّدل قم�سانه بيدي

واأحّف رجليه بقلبي اخل�سن!
اأتو�سل اإليه: ل ترتكني 

ولتمالأ فراغات اأ�سابعي ترابًا
�س وجهك  لأكّف عن تلمُّ
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لي�س مهمًا اأن اأكتب لك:
عن غرفتي التي امتالأت بالأغاين امليتة

اأو عن تفاهاتي الطفولية
التي يومي اإليها احلب بع�ساه

فاأكتب اإليك جمددًا واأعد نف�سي جمددًا: �ستكون هذه املرة الأخرية 
التي اأحب

ثم اأفتح للحب كفي طواعية
واآكل �سرب الع�سا

لي�س مهمًا اأين اأمتلك خياًل غبيًا
 يوؤّرقني ب�سراخ اأطفالك

ذلك لأين األب�ست و�سايا اأبي 
للحرب:

فنظرت بحب للر�سا�سة التي تتجه جلبيني
ون�سيت اأنها توديني للهاوية

اإين خذلتك يا اأبي!
ك�سرُت �سدفتي العازلة

قادتني وح�سة العمق لل�سطح 
ومل اأكن نقية مبا يكفي لتلتقطني ال�سماء 

فاألقيت خدي على ال�ساطئ
هل تلتفت اأقدام ال�ساطئ خلدود املحارات؟!
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حبة قمح تودي لغابة حمرتقة

وكنت دومًا اأقول ا�سمك 
ليتفّجر الدمع من ينابيع الذاكرة 

ويغ�سل قلبي 
كاأي طريق من طرقات بلدي

 يبكي على ع�ساٍق حملهم 
قبل احلرب 

وما حملوا منه اإل ذكرى  
كحبة قمح تودي لغابٍة حمرتقة

بعدها

معك..
كانت اللغة على �سفتي 

رقيقة ترجتف كخيال �سعلة
ترتاق�س دلًل على �سدر جدار..

ومن �سدة النور يطفئها..
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ودونك.. ت�سيق
كثوب بلون واحد اأحاول عبثًا

اأن األب�سه لقو�س قزح فيتمزق 

وكنت اأعرف: اأن قمحي ل ينمو فوق �سخورك
لكني دومًا

بب�ساطة ع�سفور مينّت للعامل من ك�سرة خبز
اأحمل احلب 

واأرفرف فرحًا و�سكرًا للوجود..
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من يدّي املوت طرت

من يدّي املوت طرت 
وملمُت قلبي املليء بالكدمات

حملته برهبة القاتل
وعجز املقتول

و�سعته على كتفي الأي�سر فكانت: حم�س
وعلى كتفي الأمين

ناحت كل حمامات ال�سام

بحرقة وّدعت حلمي الذي ت�سّوه
وبيٍد مرجتفة اأ�سّد اأثواب الكالم

لأمتتم على طرقاتي اجلديدة:
كم كان وجه البالد حلوًا يف اأحالمي!

واأرقب دمي ي�سيل من �ساعد الق�سيدة
وقد انغر�ست به اأنياب ال�سالم

ت مبوتاها  وكم مدينة غ�سّ



59

وبي:
كان الأنني و�سار املنام

وملمت قلبي 
وح�سنت البالد 

ومن يدّي املوت طرت
بجناحني..

جناح ال�سرب 
وجناح ال�سكينة..
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ألجل الندم.. سقوط لألعلى

لأجل اأن ت�ستمّر احلكاية
بي�ساء ونقية كما بداأَت: 

اأحفُّ ج�سدي بج�سد احلرب 
واأمنحه اأحزاين

واأعود كتلًة من حلم وحرب
وبجملة واحدة اأمتنى:

األ يخلف الفرح موعده معي 
واأكتبها..

لأجل قلبي 
اأّول من ينب�س بلهفٍة واآخر من ي�ستكني بوجع

اأرّد الباب 
ُم�سّلمة اأين مل اأعد اأ�سمع اأي طرقة عليه..

لأجل الندم: اأمّد اأ�سابعي
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طويلة.. �سهية.. جميلة
وقادرة اأن تعزف ول اأحاول اأكلها اأبدًا 

ولأجل الندم اأي�سًا:
اأعود ل�سوري القدمية م�ساغبة

اأجمع كل احللوى على كتفي
واأبداأ الآن بال�سقوط

لالأعلى 
لالأعلى 
لالأعلى 
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أمل
ال أتـ 

اأُخّبئ جرَح قلبي
اأ�سدُّ اأ�سابعي عليه وبال مبالة 

اأتاأّمل كل ال�سمادات اأمامي
واأمتتُم بوجٍع خافٍت:

اأنا ل اأتاأمّل.
واأكمل كتابة ق�سيدة كاملة لك

بقلٍب مك�سور
اأي �سمادة هذه 

التي توقف نزيف الفراق؟
اأيُّ جبرية ت�ستطيع

احت�سان اأيامي القادمة دونك بحنان؟
اأّي اإبرة قادرة 

اأن ت�سلني بك من جديد 
وتقّطب جرحًا ميتد من قلبي

على عر�س الكون الذي كان يكرب
كلما قلُت: اأحّبك
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واأكتُب: عن الفراق الآتي
ل حمالة

اأبكي واأرجتف اأمام كل باب 
وكاأيّن �ساألقاه بوجهي

ينتظرين ل حمالة

اأتذّكر بحزن عميق:
يدك التي رفعتني يومًا

لأكون من خملوقات الفرح وال�سوء واجلنون
وغابت دون اأن تنقذين

فعدُت خملوقًة طائعًة للحزن والرتابة!
واأعرتف بحزن اأي�سًا:

اأين م�سابة بال�سلل
كما لغتي

كما ا�سمي
كما هذي احلرب الراب�سة خلف نوافذي

لكني ل اأتاأمل
فقط 

اأ�سّلم الذهول ج�سدي
فيق�سمه

ول اأومي اإليه اأين بحاجة اأطرافي
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حني ت�سري الكتابة 
عنك واإليك ان�سمامًا للحرب

ت�سبح اللغة �سيفي
الذي اأقتل به ويقتلني

فاأحبك لأنك: ال�سالم والطماأنينة
واأكرهك لأنك اخلوف واملوت يف اآن!

ولأن انك�ساراتي بك انت�سارات
فكل هزمية للكره وال�سعف واحلقد

هي: انت�سار للحب!
وكل هزمية حلب كبري

هي انت�سار حلزن اأكرب بعدك
اأعود اإليه 

لتغطي بيارقه ما تبقى من قلبي جمددًا
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أمتمُت العشرين

اأمتمُت الع�سرين..
وبيدي �سمعتان الآن 

اأوىل اأُ�سعلها..
واأرفُع نخَب خم�سَة ع�سَر عامًا ملّونًا

من عمري م�ست 
وثانية.. اأعتذر بها خلم�سِة اأعواٍم �سّوهتها احلرب وخانني 

�ساعدي، فلم اأنقذها من نريانها

اأمتمُت الع�سرين 
و�سرُت قويًة..لأواجَه احلقيقَة الأوىل 

يف عامي اجلديد
عمري: ع�سرون وحرب

اأحالمي كثريٌة بعدد الّر�سا�سات 
وحلوٌة بحالوِة �سهداء بلدي 
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اأمتمُت الع�سرين
مذنبة

ومثقلًة بانعدام املعرفِة والتجربة
مل اأعرف مدَن �سورية 

اإّل بعَد احلرب
ل اأعرُف عن الُكرد اإل اأغانيهم التي حتنو علّي

و�سور عذاباتهم التي ُتثقل قلبي املُتعب..

اأمتمتها
�سعيدًة بن�سِف عقٍل جنوت به

من بالٍد مل تكن يومًا كاملة 
و�سعيدًة باأين

من ن�سِف ال�ّسعب الذي 
ل يزاُل قادرًا على احُللم

حني يلوُذ من املوت بظّل الر�سا�سة القاتلة

كربت �سنة
ازددت فيها حبًا لل�سوء
رغم اأنه يك�سُف جراحي
ازددُت فيها حبًا باحللم

تعّلمت فيها الغناَء ل�ساعدي املقطوع
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وكيف اأوّدع حبيبي الذي حمل قلبي
واأغم�س عيني حتى تعود اأحالمي الراحلة

لنرياِن احلرب اأحزاين
للحّب اأحالمي

للفرِح يف عامي هذا �ساأغني
ـــ اإن �سلَم �سوتي ـــ

ونحو �سعادتي اأم�سي
ومت�سي معي مو�سيقاي واأحلاين.

لن اأطفئ ال�ّسمعة هذا العام
�ساأ�سعُلها.. لُيكملني ال�سوء.
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/وشوشات/
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/حني كانت اأمي جتدل �سعري
وجتربين على اأن اأ�سرب كاأ�س احلليب 

وتغريني بلقمات اخلبز املح�سّوة بال�سكر
كي اأكرب 

ووطني بي يكرب 
مل ت�سارحني باأن الوطن تاأمل كثريًا حتى كربت 

وابتعد عني الآن اأكرث واأكرث واأكرث/



72

/الورود مل تنبت بعد يف اأر�سنا
لي�س التزامًا مبوعد الربيع، بل خجاًل من اأ�سالء من كانوا الربيع 

يومًا.. وخلدوا حتت الرتاب واأخذوه معهم/
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/ل اأجد حزنًا كافيًا اأمام �سورتنا
لكن عتبي على الكلمة 

التي ما ا�ستطاعت اأن تكون اإطارًا مرًة واحدة وت�سّمنا بق�سيدة/
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/كتفي املجروح
مل تعد تق�سده حمامات احلي

وعنقي مل يعد اآمنًا اأبدًا 
ل ليدك ول للطوق املا�سّي

ا�ساأل مراآتي
حني رفعت اأمامها �سعري

كم ر�سا�سة �سلبت اأ�سابعك عنه/
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/يدي ال�سغرية 
التي كانت حت�سنها اأمي..

ومت�سي بفرح لت�سرتي يل.. علبة تلوين.. اأو دفرتًا اأبي�س..اأو ق�سة 
ملّونة

كربت معي..
كربت مبا يكفي لإخفاء وجهي 

عن ال�سريط الأحمر للخرب العاجل../
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/مالأُت حفنتّي باملاء
مل يعد مهمًا اإن غ�سلُت وجهي اأم ل..

ومل يعد مهمًا اأي�سًا..
كيف جمعت املاء نقطًة نقطة

اأنا.. فقط
اأردت روؤية وجهي..

لأن مرايا بيتنا تفتتت 
وتفتتت معها.. وجنتاي

مل اأعد اأذكر نظرتي اإىل �سباح 
�ستاأتي به

مل اأعد اأذكر ابت�سامتي خلطواتك
 ما يعنيني الآن فقط

هو ال�سمك..
نعم ال�سمك الذي ي�سبح

يف راحة كّفي..
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اأين وجهي؟
اأين وجهك احللو..؟

ترى اأين تنتهي دموعي املاحلة..؟
واأين يبداأ البحر؟/
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/حائط البلد يعّج بالفرا�سات..
تتناثر من كل حدب و�سوب.. هل عرفت الآن ملاذا يهدمون 

اجلدران؟/
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/هدهدُت لقو�س قزح
حتى غفا على كتفي

فر�سُت درب احللم باللون
غفا اللون
تاه احللم

وباتت و�سادتي كهذي البالد
خرابًا

خرابا/ 
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/مملٌة حارتنا
ومدخل بيتنا

مملة ثقوب الر�سا�س يف احلائط
مملة ر�سائلك ووجهك و�سورك

وحدها اأ�سابعك
التي تلقيها الآن 

على يد �سيجارة لك..
ُت�سعل قلبي!/
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/خم�سة اأعوام:
م�ست على حلو اأيامي 

خم�سة اأعوام واأنا اأدير 
رحى احلرب

على اأحالمي..
قمح كثري �سار بني يدي.. 

هكذا اأطعمت احلرب..
فاأزهرت خوفًا

وهكذا.. 
اأدير الرحى واأتثاءب بوجهها الدامي/ 
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/غارقة يف الفرح كنت 
مذ احتللت ب�سهيل �سوتك ليلي

وراح يرميني
بنجمة نحوك
وجنمة اإليك

كنت اأنا 
على كف قمر

وكنت اأنت القدر رمبا
هكذا قالوا بخطوط الفنجان 

هذا ما جنيته من وعد وريقات وردتي بك

مرارًا اأقنعتها:
�ستنتهي احلرب.. �سيحبني..

كم وردة عن دربي اأبعدت؟!
كم وردة لأجلك تراين قتلت؟!/
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/يدك التي حتمل يل الدفء
والتي اأمّد لها يدي واأنا اأرجتف

لأ�سمها 
وي�سمنا احلب اإىل �سدره

ونبت�سم
لو كنت ت�سمعني الآن

لو كنت تراين
اأخرجها من �سورتك

�سعها على فمي لأكف عن الرثثرة/ 
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/احلرب..
الكلمة املوؤنثة الوحيدة 

التي ل متتلك قلبًا/
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/املو�سيقى رديئة
خ�سب الآلت ل زال يحرتق..

البيُت حزين..
مفا�سُل الأبواب تئن

ال�سور على اجلدران فارغة:
الوجوه قفزت مع الر�سا�سات لأر�س الغرفة

الكلمات متالأ �سريرنا:
ق�سينا ليلتنا نلف على اأعناقها احلبال 

حني نلتقي..
�ساأمّد لك ج�سدي القلق

بوداعة �سوارع مدينتك الآمنة..

الأغ�سان حمنّية..
الأموات يحاولون النهو�س/ 
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/الفرح خائن:
حني راأى الر�سا�سة

عانقها 
ورحل

الطائرة التي تق�سف:
تظلم جناحيها/
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�سدر من �سل�سلة »�سهادات �سورية«: 

بم�ساعدة من جمعية »مبادرة من اأجل �سورية جديدة« ـــ باري�س: 

1. موزاييك الح�سار، عبد الوهاب عّزاوي. 
2. اإلى ابنتي، هنادي زحلوط. 

3. بين الإله المفقود والج�سد الم�ستعاد، نبرا�س �سحّيد. 
4. َكَمن ي�سهد موته، محمد ديبو. 

5. حكايات من هذا الزمن، دلير يو�سف. 
6. لم اأتمدد يومًا على �سكة قطار، اأحمد با�سا. 

7. مزهرية من مجزرة، م�سطفى تاج الدين المو�سى. 
8. غرفة تطل على الحرب، اإيديت بوفييه. 

9. اإذا قفزت عن ال�سياج ولم اأ�سب باأذى، عمرو كيالني. 
10. اأر�س مائدة، �سحى ح�سن. 

11. لم تنته الحكاية بعد، روؤى الإبراهيمي. 

12. اإكثار القليل، دارا عبد اهلل.

بدعم من المنظمة االأورو ـــ متو�سطية لدعم المدافعين عن حقوق 
االإن�سان: 

13. ر�سائل من �سورية، وجدان نا�سيف.

14. يوميات وق�سائد، علي جازو.

15. ان�َس دم�سق، عمر يو�سف �سليمان.
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بم�ساعدة من جمعية »مبادرة من اأجل �سورية جديدة« ـــ باري�س: 

16. ما تبّقى من حياة، �سهى زكريا.

17. ل تغم�س عينيك!، د. ح�ّسان عّبا�س.

18. الدرب م�سامير، منار �سهران �سلهوب.


