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اإلى جيفارا »مالفا« نبي:
»حتى خرابها االأخير«!
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رسائل: 
اثنا َعشَر غزااًل قنَصهم احلزن 

- 1 -
لْم يكْن للحزِن بيٌت

فا�ستقبْلناُه بحفاوٍة في بيوِتنا
كفرٍد مَن العائلة

- 2 -
في الحديقِة الخلفّيِة

حيُث ل �سوَء
حيُث ل اأحَد هناك

اأزهاٌر رقيقٌة لم ُي�ساهدها اأحد.

- 3 -
المطُر يهطُل، ول اأحَد ُي�سغي لُه
الإ�سغاُء.. مهنُة القلِب الأعمى.
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- 4 -
ِاحمْل حزَنَك بقرِن غزاٍل

فال زهوَر في بّراِد الموتى.

- 5 -
البالُد التي منَحتنا اأ�سماًء كئيبة

واأّمهاٍت قلقات
ون�سيدًا وطنّيًا ُيمّجُد القاتل 

بعَد ربِع قرٍن وحرب
هل �ستمنُح توابيَتنا ت�سريحات عبور؟!

- 6 -
حّتى الحبُّ يموْت

كاأِيّ دودٍة �سغيرٍة تحَت الأر�س.

- 7 -
الماُء 

وحَدُه من يعرُف
�سبَب بكاِء الزهور 

في �ُسرفاِت المنازِل ال�سعيدة.
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- 8 -
اأطلَق عليَّ اأبي اأ�سماًء كثيرة

اأ�سماًء ت�سلُح لكلِّ المنا�سبات 
اإّل اأّنه ن�سَي دائمًا 

كيَف ُير�سُد ال�سعادَة 
اإلى بيِتنا.

- 9 -
حملُت حقاِئبي ِمرارًا، لم يُعِد الأمُر ُمخيفًا اأّيُتها البالد.

- 10 -
اأحبُّها تلَك البالد 

حّتى في خراِبها الأخير.

- 11 -
ل ُبدَّ من اأ�سًى ما

لُي�سيَء بيَت ال�ساعِر في عالٍم اأعمى.

- 12 -
اأزهاُر ال�سّباِر

تنمو في اأحوا�ِس الُمدِن 
التي هجرناها..
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املكاُن ُمضاٌء بالذكرى 

- 1 -
الأ�سى

هو اأن تزوَر اأنقا�َس بيتَك في الحلم
وتعوَد منُه وقد علق الغباُر على يديك.

 
- 2 -
ّقة الرِّ

هي اأن ت�سقي الأزهار الذابلة
في حديقِة الجيران

لأّن زهوَر بيتَك ماتت جفافًا تحت الق�سف.
 

- 3 -
الم�سافة

جغرافيا قهٍر
تف�سُل مدينَتين بينهما اآلف الأميال

في الأولى تركَت ثيابَك على حبِل الغ�سيل
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وفي الثانية تمدُّ يدَك في الهواء
لتلتقط ثياَبك من �سرفة الأولى 

- 4 -
َيُدَك العالقُة على جر�ِس بيتَك القديم

من ُيخبرها:
»المنازل لي�ست لمن رحلوا عنها !«

- 5 -
وحَدُه الماء

يعرُف �سبب بكاء الزهور
في �سرفات المنازل ال�سعيدة

تلك التي هجرناها

- 6 -
في الطريق اإلى بيتَك الجديد

ثّمة �سارٌع طويل للحنين
�ستم�سي فيه اأبدًا.

 
- 7 -

اأن تلم�َس حديد الحافلة القا�سي هنا
فتنمو نرج�سٌة على المقب�ِس الحديدي لباِب بيتَك هناَك

تلك طريقُة المنازل في الوفاء لأ�سحابها الُمهّجرين.
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- 8 -
ت�ستيقُظ كل ليلة من منت�سف نومَك

ال�سنبور ما يزاُل ينّقُط في مغ�سلِة مطبخَك القديم.
 

- 9 -
الحياة لن تكون بهذا ال�سوء

�ستمنحَك بيتًا جديدًا
لكّن روحَك �ستبقى ذئبًا

يعوي كل ليلة
على اأدراِج بيتَك القديم.

 
- 10 -

وراء النافذة القديمة
�سورُتَك تراقب ت�ساقَط المطر

�سجرة الزان الُمبّللة تبكي
ول اأحد ينتبه لها.

 
- 11 -
العتمة

تنمو في المنازل المهجورة
كع�سِب ني�سان

حيث المكان ُم�ساء بالذكرى.
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طرود لعناوين خمتلفة 

- 1 -
لم اأمنح مفاتيح وحدتي لأحٍد

يعرُف الجميع ذلك
بمن فيهم »الع�سُب« الذي �سينمو

في قفِل الباب.

- 2 -
هل نَجونا؟!

ل اأحد يعرف، فالحرب ل تزاُل مقيمًة هناك في األبوم �سور العائلة.

- 3 -
الطرود البريدّية لر�سائِل الُحّب لم تعد ُتر�سل

وحدها طرود البوؤ�س ت�سقُط على راأ�ِس هذا العالم.
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- 4 -
بخ�سالِت �سعري المتهالكة

ببقايا عظمة الترقوة المنفرطة
بالدهن الُم�سال من لحمي

بكّل الحنان الذي في ا�سمي
اأعانق كلَّ ما غادرُتُه.

- 5 -
المكاُن ُم�ساء بالذكرى

الذكرى..
عتمٌة تنمو في حنجرِة كناريٍّ ميت.

- 6 -
قبل اأن يم�سخوَك

قبل اأن يطلقوا عليك ا�سمًا
ويحّددوا لَك طائفتَك، معتقدَك، ديانتَك،

وخرافاتهم
كنَت ماًء مالحًا 

يختلط مع دمِع اأمَك.

- 7 -
كنُت متجرًا كبيرًا لالأ�سياِء
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وحَدها الكراهية
لم ت�ستِر مّني �سيئًا.

- 8 -
اأكبُر لياًل

خل�سًة من الوقت
دون اأن يراني اأحد

اأكبُر مئة عام
ُر الحزَن الذي ينمو تحت جلدي �ِسعرًا اأُمرِّ

واأبقى كما اأنا
�سورَة الغزال ال�سغير بعيِن الّنبع.
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ال أمحُل امسَك 

- 1 -
ل اأحمُل ا�سمَك

على اأوراقي الثبوتّية 
ول يحملُه اأطفالي في �سجاّلتهم المدر�سّية

ول يدخُل معي اإلى ال�سحِف والمجالِت التي اأكتُب فيها
ولم يعرف لّذة اأن يكون مع ا�سمي 

في مكاٍن واحد.

يرنُّ ا�سمَك في اأذني 
كحَلٍق ذهبيٍّ من اأياِم الطفولة 

ا�سمَك 
�سجرُة )اأركانه( خ�سراء 

)اأركاُنه( ل ت�سيُخ اأبدًا.
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- 2 -
لم اأعرفَك

لي�َس لديَّ فكرٌة عن لوِنَك الُمحّبب
ل لديَك ا�سِم المغّني المف�سّ

نوِع الزهور التي ُتحّب
ال�سبب الذي يدفعَك للبكاء

ورغم ذلك، في هذا العماء الكّلي عنَك
اأ�ستطيُع اأن اأُ�سيَر اإليَك من بين الملياراِت على هذه الأر�س

َفـ.. قلُبَك لم�َسني ولم�ستُه
حينما كان يم�سُح الدمع من عيِن اأمي

وهي تهزُّ )مهدي النُّحا�سي( حزينًة ووحيدة
في بيتنا القديم في )كوباني(

كيَف ل اأ�ستدلُّ عليَك
كيف ل اأعرُف الأغنية الرقيقة التي رافَقت )هدهداِت( اأّمي الحزينة

من حدوِد الريف المغربّي البعيد.

- 3 -
لأ�سَل اإليَك

ولدت الحرب الطويلة في بالدي 
هربُت بقلٍب جريٍح ومهجوٍر 

من كّل ما اأحببُتُه هناك 
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لأتو�ّسَد ع�سَب الألفِة للمدِن الغريبة 
التي تنتمي اإليها 

هجرُت اأمي
قطعُت �سبع دوٍل 

ق�سرُت ملَح الأج�ساد التي اأحببُتها عن جلدي
فطمُت فمي عن حليب اأمي والحنين

اأ�سعُت �سورة اأبي في البحر
لوحُت للموِت مرارًا

بجبهتي التي حرقتها �سم�س اللجوء
فقط لأ�سَل اإليَك 

لأعانقَك مّرًة واحدة 
به�سا�سِة الناجين من الحرِب

اأنا التي لم اأعرفَك اأبدًا.
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حيّبونَك مهزوماً 

الذين يحبُّونَك 
يحّبونَك مهزومًاً ومنك�سرًا 

كموجِة بحٍر
ارِم لهم كّل �سيء 

اأ�سابَعَك 
ا�سمَك الُمبتهج 

الحناَن في �سوتَك
مفاتيَح بيتَك

ال�سامَة ال�سغيرة التي ُت�سيء وجهَك 
الطريقة التي ت�سحك بها 

ك�سمندِل بحر
النجمَة التي ُترافُق وحدتَك 

ِة العرو�س  لغتَك التي لها رنيُن ف�سّ
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الغفراَن الذي في قلبك 
ل ُتبِق لنف�سَك �سيئًا 

جاِهْد ككّل الأنبياء لتخ�سر 
ِاخ�َسْر لتربَح الذين يحّبونَك 
ُكْن ندمًا طوياًل لفرٍح ق�سير

كن بيتًا بال نوافذ 
كن مغارَة ملٍح ل تدخلها ال�سم�س 

كن بريَد حبٍّ ل�ساعٍر ميت
الذين يحّبونَك 

يحّبونك مهزومًا ومنك�سرًا 
لذا ا�سُقْط 

ا�سقط مع يو�سَف في بئر
ارة اأن ينقذوَك  ل ت�سمْح لل�سيَّ

ة حزِن عجوٍز لجئة  ا�سقط ببحَّ
ا�سقط في نحا�س الخيميائّيين 

ول تتحّول اإلى َذهٍب 
ٍة �سوداء  ا�سقط ببكاِء قطَّ

فقَدت عينيها 
ا�سقط في الوحدِة التي ل جدراَن لها 

ا�سقط في الياأ�ِس الذي لُه نافذة على المقبرة 
ا�سقط كّلما ارتفْعت 
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واإّياك اأن تفّكر كغيمٍة 
بجناَحي طائر �سيمرغ في الأعالي 

فالذين يحّبونَك
يحّبونَك كجناِح طائر في الم�سيدة 

مهزومًا ومنك�سرًا..
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اجلنود طرائد ال تنام 

الجنود الذين يخو�سوَن الحروب
هل لم�سْت اأ�سابُعهم الخ�ِسنة

رّقَة اأيدي اأطفالهم؟ 
هل عرفوا الحنان يومًا؟

الجنود 
الذين يخو�سوَن الحروب 
هل ولدوا اأطفاًل �سغارًا 

بب�سراٍت ناعمة و�سحكاٍت رهيفة؟! 
هل حّممتهم اأمهاتهم 

بالماء ال�ساخن و�سابون الغار 
وم�ّسطت �سعورهم مبت�سمة؟! 

هل لعبوا مع اآبائهم
لعبة الحرب والجندي الذي يدافع عن بالده؟ 
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هل قفزوا في اأح�سانهم 
كجراٍء �سغيرة وبريئة 

وناموا من التعِب؟

الجنود 
الذين يحملوَن البنادق 

الجنود الذين ي�سغطون 
على اأزرار الطائرة 

لترمي البراميل على الأحياء ال�سكنية 
والحدائق والم�سافي؟!!

الجنود
الذين يق�سفوَن ليل نهار رافعين �سارة

الن�سر 
بعد كّل مجزرة

هل �ساهدوا يومًا 
الغروب الُقرمزّي لتلك القرى؟!

هل كانوا مراهقين و�سبابًا 
م�َسوا في �سوارع تلك المدن 

وغازلوا �سديقاتهم في اأزّقتها ال�سّيقة 
مختل�سين قبلًة �سغيرة؟! 
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األم ينتظروا حبيباتهم اأمام 
اأبواب المدار�س والحدائق 

حاملين بيدهم وردًة حمراء
ور�سالَة حّب؟!

الجنود 
الذين يرّددوَن: 

الموت.. الموت.. الموت لالأعداء! 
العدّو الذي كان �سديَق الأم�س 

�سديق العمل 
�سديق الطفولة 
�سديق الدرا�سة 

العدو.. بنت الجيران الجميلة 
العدو من بكيت معه مّرة من القهر 

ونمَت على كتفِه في البا�س المدر�سّي؟

الجنود 
الذين يخو�سون الحروب 

بال ذاكرة 
هل �سيكبرون يومًا 

ي�سبحوَن عجائز وحيدين 
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ت�سقُط منهم دمعٌة كبيرة 
ُتْدَعى

النَّدم؟!
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ألّنَك معي أّيها احُلّب

اأ�سياء رهيبة
لن اأكترَث اإن حدثت معي

اأن اأكون مولودًة في اإحدى الجزر الإفريقية
في القرن الثامن ع�سر

زنجّيًة �سوداء
بردَفيِن يلمعاِن تحت �سم�س اإفريقيا

ّيٍة حول عنقي ومع�سمي بِعقٍد واأ�ساوَر ف�سّ
...

باكرًا اأ�ستيقظ
قبل اأن تمدَّ ال�سم�س الحارقة راأ�سها من الأفق

اأجلُب الماء بدلٍو فوق راأ�سي
ّيِة بقدَمين حافيتين اأ�سوُق قطعان الأغنام اإلى البرِّ

فيما اأغنيٌة اإفريقية قديمة عن الغيم الأبي�س تدوُر في فمي
ي�سمعني بّحارٌة اأمريكيون
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يخطفونني واأغنيتي الإفريقية من ال�ساحل الغربي
يقّيدونني بال�سال�سل الحديدية

ي�سوقونني كحيواٍن ذليل
ُيخفونني في قبو ال�سفينة المظلم

اأق�سي �سهورًا طويلة في البحر
تاأكُل الجرذان الجائعة اأظافري
والقليَل من لحمي الأ�سود الُمّر

اأُباُع في �سوق النخا�سة
لأحد المزارعين الأمريكيين الأغنياء

اأعمُل ن�سف اليوم في مزارع ق�سب ال�سكر
تت�سّرُب م�سامات قدَمّي الحّرتين

الوحَل والطين الأمريكي الممّرغ بدماء الهنود الحمر
اأخدُم اأعدائي حتى اآخر الليل ِب�سمت

اأتقّبُل الإهانات وال�ستائم واأبتلعها ككوِب حليٍب طازج
اأحيُك �سّرًا المكائد للهروِب والعودة اإلى �سم�س اإفريقيا

فاأُم�َسُك واأجَلُد ع�سرين جلدًة من جلِد الخرتيت القا�سي
ُتكوى ذراعي بالحديد الحامي

لأّنني ا�ستغرقُت فترة طويلة في مراقبة اإوّزات النهر
اأثناء غ�سل ثياب مالكي

اأ�ساهُد اأبناء جلدتي ُي�سَنقون
وتعّلق جثثهم كفزاعات ق�سٍّ على الأ�سجار
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اأبكي لياًل
واأ�ستيقُظ بابت�سامٍة حاّرة ك�سم�س اإفريقيا

غير مكترثٍة بكّل الأ�سياء الرهيبة التي حدثت معي
فقط لأّنَك معي اأيُّها الُحّب!

فقط 
لأّنَك معي اأيُّها الُحّب!
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حُيبُّين ِعشروَن رجاًل

لي َوجُه 
امراأٍة ُمزارعٍة بحقوِل القطن 

في اإثيوبيا بالقرِن التا�سَع ع�سَر 
ل ابت�سامة غام�سًة كموناليزا 

َترت�سُم على �سفاِهي 
ل اأُغّني ب�سوٍت دافئ

كـ لرا فابيان وهي ت�سرُخ:
»Je Suis Malade!«

ل اأُجيُد الطبَخ.. ول الحياكَة 
وُيمكُن اأن اأك�سَر ع�سريَن �سحنًا

وبالدًا من الع�ّساِق بلحظِة غ�سٍب
ل اأُجيُد الإغواَء مثَل نيكول كيدمان 

و..
ُيحّبني ع�سروَن رجاًل.
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ل اأ�سفُع رجاَل البولي�س 
حينما ي�سعوَن الَغراماِت على �سياراِت اأ�سدقائي

ل اأ�سمُع المو�سيقا ال�ساخبَة والمثيرة 
ل اأحمُل في حقيبِة يدي علبَة �سجائر

ويمكُن اأن اأقتَل اأحدًا ل اأعرُفُه 
لأّنُه رف�َس اإعطائي �سيجارًة حينما ا�ستهيُتها 

ل اأمّيُز بيَن طعِم الفودكا والبراندي 
ل اأم�سي في ال�سوارِع حاملًة قّطتي

ك�سبايا الطبقِة المخملّية 
وتتحّوُل لْكنتي الهادئة 

اإلى لكنِة امراأٍة تبيُع ال�سمَك 
في حيٍّ �سعبيٍّ من اأحياِء ا�ستنبول 

حينما اأ�ستيقُظ باكرًا 
و..

ُيحبُّني ع�سروَن رجاًل.

ل اأقوُد �سيارَة فولك�س فاغن
ويمكُن اأن اأم�سي ل�ساعاٍت طويلة 
وتده�َسني �سيارٌة دوَن اأن اأكترث 

ل اأجروؤُ على قوِل ُجمٍل اإباحّيٍة في اإذِن اأحد
ل اأ�سُع و�سمًا على �سّرتي 
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ل اأقّلُد مارلين مونرو 
ولي�َس لدّي موؤّخرُة كيم كاردا�سيان 

ل اأ�سرُد �سعرًا اأو نثرًا اأماَم اأحد 
و..

ُيحبُّني ع�سروَن رجاًل.

ل اأ�سهُر في النوادي الليلّيِة 
كعنقوِد عنٍب غاٍو

لي�َس لدّي �سفتاِن مكتنزتان 
لي�َس لدّي ف�ساتيُن ق�سيرة

لي�َس لدّي اأٌب 
لي�َس لدّي مدينٌة اأّتكُئ على كتِفها 

لي�َس لدّي قلٌب اأي�سًا 
ول اأُحبُّ اأحدًا 

و..
يحبُّني ع�سروَن رجاًل..
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ُحقنُة بوتاسيوم ملوٍت سهل

ُق الحياة  دِّ اأت�سَ
اأّن الموَت �سهٌل هكذا

كتكراِر لحقة )je t'aime( في اأغنيٍة فرن�سّية 
ِة الريا�سيات بجامعِة هارفارد كعدِّ الأرقاِم من 1 اإلى 10 في ح�سّ

حبة حيواناِتنا البريئِة في يوٍم م�سم�ٍس  ِه �سُ كالتنزُّ
ُحقنُة بوتا�سيوم �سغيرٌة بالوريد

ويتوقُف القلُب كعجلٍة �سدئٍة بهدوء
بال اآلم

بال دماٍء ُتلّوُث �سرا�سَف اأ�سّرتنا 
بال ح�سرجاٍت كتلك التي ُترافُق 

يِر وحّز ال�سرياِن بالم�سرِط اأو ال�سقوَط من الطابِق العا�سر حوادَث ال�سَّ
الموُت �سهٌل هكذا مع ُحقنة بوتا�سيوم بالوريد 

ُتغادُر خفيفًا كما لو كنَت ق�سيدًة بمخّيلِة �ساعر
ل تعوُد الحياُة عبئًا

ول يعوُد ذهنَك يفّكُر في الكثيِر من الأمور.
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لن يعوَد ليقلقَك اأمُر العا�سفِة الثلجّية 
ول المدفاأُة التي لم تتعّلم كيف ُتلقمها بالحطب

ول الفو�سى العارمُة في مطبِخَك 
ول عتاُب الأ�سدقاِء ور�سائلهم الُمنتظرة في الإنبوك�س 

ول حّتى الُحّب الذي يناُم كّل ليلٍة على ركبِتك
ويغادُر دوَن اأن يلم�َس وحدتَك

لن تعوَد لتفكَر بقلِق اأّمَك عليَك
ول بالحنيِن اإلى تلَك المدِن 

التي تركَتها و�سَط الحرب
والأهمُّ اأنَّ حقنَة البوتا�سيوم هذِه 

رخي�سٌة
رخي�سٌة جّدًا كعاهرة

وت�ستطيُع الح�سوَل عليها من اأقرِب �سيدلية 
في الحّي الذي ُتقيُم فيِه 

الموُت �سهٌل هكذا 
�سّدقني لن يكوَن بالأمِر ال�سعب 

فجاأًة تتوقُف الحياة 
الحياُة الكبيرُة
الحياُة القا�سيُة
الحياُة الحاّدة 

الحياُة التي ت�سبُه معدنًا رديئًا يتجّوُل في دمَك
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دُمَك ال�سهُل الع�سبيُّ الأخ�سُر للخيوِل البرّية 
واأنَت.. 
اأنَت.. 

ح�ساٌن بريٌّ لم يرو�س 
ح�ساٌن يتوُق للرك�ِس في البراري الآمنة

تلك البراري التي لم ت�ساهد لها مثياًل
في حياتَك ال�سابقة..
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ال ميوُت احُلّب ككلٍب عجوز

لن يهَمّ ما اإن ع�سُت طوياًل 
كُمعّمرة يابانية لـ 117 عامًا

اأو متُّ الآن �سبّيًة �ساعرًة في الـ 29
فمن يكترث لالأعوام الغبّية

ما دام �سَيموُت الُحب بقلبي ككلٍب عجوز؟

كالهما حياٌة متعّفنة:
الموت بهدوٍء على �سريٍر نظيف

بعمِر ال�سبعين وحولي الأبناء والأحفاد
والموت تحت اأنقا�س منزٍل �سقط عليه برميٌل متفّجر

فمن َيْعباأ لإك�س�سوارات الموت
ما دام �سَيموُت الُحب بقلبي ككلٍب عجوز؟

تمرينان �ساّقان لل�سيخوخة
اأن اأنجب ثالثة اأطفال
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واأبنَي بيتًا 
اأ�سرب مع الجيران في حديقتهم

قهوة ال�سباح
اأو اأكون عجوزًا وحيدة في ماأوًى للعجزة

ولكن من �سيكترث لكّل هذه الم�سّقة
ما دام �سَيموُت الُحب بقلبي ككلٍب عجوز؟

لي�س بالأمر الجوهرّي
ة عر بلغِة الف�سّ اأن ُير�ّسح ا�سمي ك�ساعرٍة تكتب ال�سِّ

اأو ُتن�سى ق�سائدي كاأّية �سجاّلت مهَملة في دائرة حكومّية
ّنفت تحت بند التلفّيات �سُ

ما دام �سَيموُت الُحب بقلبي ككلٍب عجوز.

كم�ساهدِة اإعالٍن طرقّي عابر
�سيكون اإعالُن الرجال حَبّهم لي

كما لو اأنني اأقود �سيارتي على اأوتو�ستراد مزدحم
فيمّر غزلهم اأمامي دون اأثر

ما دام �سَيموُت الُحب بقلبي ككلٍب عجوز.

اأّما اأن اأقفَز فرحًا كجرٍو �سغير
ب�سماع َطْرِق يَديك على جر�س منزلي
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فهو فقط ما يجعُل
الحّب ل يموُت بقلبي ككلٍب عجوز

بل يبقى غزاًل طليقًا
حتى ت�سدمُه �ساحنٌة ما

وهو يعبر اأوتو�سترادًا خاليًا
يدعى الن�سيان..
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قليب امُلّتِسخ باحلّب

لم اأحُلم بحياٍة طويلة 
يكفيني ت�سعٌة وع�سروَن عامًا

حبِة قلِبي الُمّت�سِخ كمنّظِف مداخن ِب�سُ
في )ميالنو( 

قلِبي الذي ي�سلُح لطالِء المنازِل التي اهتراأَ دهاُنها
ورّبما ي�سلُح لحفِر ُمج�ّسماِت الرعِب 

من ثمرِة القرِع في عيِد الهالوين
في )اإيرلندا( الدامية

وقد ي�سلُح لو�سِع فوارِغ علب البيرة في حاويٍة بنهايِة ال�سارع 
ورّبما ي�سلُح للتنّزِه ب�سحبة اأنقا�ِس مدينٍة خارجٍة من الحرِب 

اأو عا�سٍق يم�سي قلُبه تحَت قدميَّ
عر قلبي الُمتمّرُغ بوحِل ال�سِّ

بوحِل الخ�ساراِت الم�سفوفِة كَبي�ٍس ملّوٍن للزينة 
قلبي الُمّت�سُخ هذا 
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ل يكفيني لحياٍة طويلة 
ولو اأّنني ولدُت من اأمٍّ اأمريكّية

واأٍب مهاجٍر من )اليونان( 
لكنُت تعّلمُت كيف اأنطُق

بلكنٍة يونانّية �سليمة
كلمة »اأحّبَك« 
»σ ‘αγαπώ«

ولكان لي قلٌب �سالٌح لحياٍة طويلة 
قلٌب كزهرِة اآ�ٍس تتفّتُح في اأّياَر كّل عام 

في اإحدى حدائِق اليونان 
لرّبما كانت قامتي اأطول 

ولم اأُ�سطّر لرتداِء الكعوِب العالية
وحتمًا لم تكن لي ذاكرٌة تخ�سُّ الحرب 
ولم اأكن بهذا المزاِج التع�ِس الذي يرمي

النا�َس بِمنف�سِة �سجائَر 
حينما يتوّقُف عن الُحّب.

لم اأحُلم بحياٍة طويلة
ب�سحبة قلبي المّت�سِخ هذا 

قلبي الذي ي�سفُق على رجٍل ي�ستذكُر ما�سيه 
يعطيِه مندياًل من حقيبتي الحمراء
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يجّفُف الدمَع من عينيه
وحينما ل يتوّقُف عن النواح

يهيُل تراَب ال�سارِع عليه
ويترُكُه فاغرًا فمُه اأماَم كلٍب ُمت�سّرٍد 

ل يفقُه بالحزِن والبكاء 
قلبي الذي بكى مّرًة

لأنَّ الحليَب الذي قّدَمتُه لي جّدتي كان �ساخنًا 
وبكى مرة اأخرى لأنني لم اأعرف اأبدًا 

اأين يذهُب الحبُّ حينما ينتهي. 
 

لم اأحلم بحياٍة طويلة
يكفيني ت�سعٌة وع�سروَن عامًا

ب�سحبة قلبي المّت�سِخ ك�سّجادٍة ممدودٍة اأماَم باِب جامٍع �سخم 
قلبي المّت�سُخ

الذي �سيتحّوُل اإلى تراٍب �ستم�سي عليِه بقدميَك
في يوٍم ماطٍر، و�ست�ستن�سُق رائحتي ُممتزجًة بالتراب

وتقوُل: اآٍه! طويلًة كنهِر الأمازون 
فيما الهواُء الذي كاَن يعبُر رئتي

يتجّوُل كعازِف )�ساك�سفون( في رئاِت الرجاِل الغرباء 
الذين ل يعرفون ا�سَم اأّمي 

ول يفهمون لماذا اأحّطم حياتي
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كجّرِة فّخاٍر قديمة
الرجاُل الغرباُء الذين

ل يعرفوَن لماذا ترك�ُس الخيوُل البرّية
في م�ساحاِت ج�سدي الُحّرة 

ول يدركوَن اأبدًا 
كيف يبقى الع�سُب اأخ�سَر 

في خريِف قلبي المّت�سِخ هذا 
 

لم اأحلم بحياٍة طويلة
تكفيني ت�سعٌة وع�سروَن عامًا

ب�سحبِة قلبي المّت�سخ بالحّب
قلبي ال�سالح لو�سعه كع�سٍب تحَت اأقداِم

�سبعة ملياراٍت من الب�سر 
دوَن اأن ياأبَه باأوجاِع الب�سرّيِة 

اإّنما يم�سي ُم�ستغرقًا
»Carmina Burana« في الإ�سغاِء لمقطوعة

ويحُلُم
بعالٍم �سعيد..
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قبل الثالثني بقليل.. قّبلين!

كامراأٍة �سّيئة
ل مالمَح لها

تبيع ج�سَدها على ر�سيٍف مزدحم في )برلين(
حفرُت حفرًة �سغيرة

تحت �سجرة زاٍن خ�سراَء في منتزه 
)فور�ستنفالدي(

حفرًة تّت�سُع لأدفَن فيها ثالثين عامًا
من بلٍد خراب وثياٍب قديمة

واأحذيٍة في خزائن منزلي المتعّددة
وق�سائَد ميتة

والكثير من الع�ّساق البائ�سين.

قبل الثالثين بقليل
طمْرُت التراب جّيدًا بحناٍن بالغ
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كما فعلُت بتراب قبر اأبي 
في )اأغ�سط�س( 

بلٍد اآخر
»الموتى ل يعودون«

هم�سُت باأذن �سجرة الزان
وو�سعت اأحمر ال�سفاه على فمي الجاف

اأر�سلت ر�سالة حبٍّ ق�سيرة:
»هّيا تعال

المزيد من القبالت بانتظارك
قبل اأن تذوي الحديقة«!

هو واأنا
نعرف جّيدًا اأّن الحديقة التي تفّتحت هذا ال�سباح

ل تعرف �سيئًا عن المدن التي اأذاقت 
العَرق المالح لقدَمّي ال�سغيرتين

ول خبرة لها بالحرب التي طحنت ُمدني الأولى
الحديقة التي تفّتحت هذا ال�سباح تبت�سم

لتجاعيَد لم تظهر بعُد على وجهي
ول تعرف اأّن »الحّب �سيروٌم م�سادٌّ لل�سيخوخة«.

قبل الثالثين بقليل
كامراأٍة �سّيئة تبيع ما�سيها بمئة يورو ل�سّكير
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اأبيع تلك الأعوام مّجانًا
لحر�س الحدود في الدول التي قطْعُتها هربًا من حرٍب لم اأُِرْدها

لرجال ال�سرائب في )األمانيا الراأ�سمالية(
التي اأقيم فيها

للنازيين الجدد وهم يهتفون: 
»ل نريد لجئين«!

للرجال الذين تعّلقوا بقفطاني الكردّي الملّون
كاأزهار توليب لحظَة الوداع

فاأر�سلُتهم للجحيم مبت�سمين
بعد اأن دفنت زهورهم

ر�سائلهم
اأ�سماءهم

بّحة اأ�سواتهم
وجراحهم 

تحت �سجرٍة خ�سراَء اأخرى.

قبل الثالثين بقليل
اأ�سحك لق�سوٍة مّرت بها حياتي واأرّدد:

امراأٌة عا�سقة اأنا
امراأٌة ل ت�سيخ

امراأة ل تخفي اآثار الحّب عن عنقها
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�ُسّرتها
نهديها

ول تندم يومًا على لدغة الأفعى بين �ساقيها
امراأٌة �سّيئة

ت�ستم العالم بمنت�سف كاأ�س الـ)فودكا(
تهاجم النظام الحاكم في بلدها

فيما تحبُّ جنديًا على حاجز اأمنيٍّ يبعد اأمتارًا قليلة
عن مدخل منزلها

امراأٌة �سّيئة
تبت�سم للرجال الغرباء بال �سبب

فقط لأّن اأحدًا ما قال لها ذات مّرة:
»ابت�سامتك �سنيعة الرّب فال تبخلي بها«!

امراأٌة تبت�سم لالجئين اأفارقة
لباعة الماركيت

لكلب جارها الألماني
لن�سرة الأخبار الدامية

لزهرة غريبة تحت �سجرة الزان الخ�سراء
وترّدد بلكنٍة األمانية ركيكة على كّل غزل:

»Danke schon«
امراأٌة �سّيئة جّدًا

لكّنها حين تحت�سن رجاًل تحّبه بين ذراعيها
يقيم الغيم منازله في اأح�سانها.



46

قبل الثالثين بقليل
عّرْيُت ج�سدي اأمام مراأى ال�سعر

واأ�ّسرت له:
هنا ندوبي القديمة

هنا اأثر الح�سبة على ظهري
اأثر الحجر ال�سغير على ركبتي
اأثر قبلة حبٍّ طازجة على عنقي

واأثُر الوحدة في ق�سيدتي.

قبل الثالثين بقليل
اأتعّلم ركوب الدّراجة الهوائية

اأتعّلم المزيد من الجمل البذيئة
ول اأن�سى تعّلم ر�سم غيمٍة في مخّيلة القارئ

ول اأكترث اإذا قيَل بهم�ٍس: 
»ما اأق�ساها من امراأة!«

لأّنني اأبيُع ثالثين عامًا م�ست بما فيها
فقط لأهتَف بال�سعر:

»قّبلني!
قّبلني!

قّبلني قبل الثالثين بقليل!«..
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قصائُد تطرُي باجتاِه اجلنوب

لي�َس لي يُد ر�سوٍل
لأه�سَّ بها على اأفاعي الذكريات

فتتبّخر لغيٍم بعيد
واأناُم كيو�سَف مطمئّنَة الباِل

من غدِر الإخوِة الُمحكم
اأطلقوا عليَّ ا�سم

»وداد نبي«
ولم اآخذ من ا�سمي

�سوى كذِب النبّوِة
الذي حّولني من نطفٍة في ظهِر اأبي

اإلى غزالٍة �سغيرة
تحبو بيَن يديَك

...
يداَك
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نّقالُة موتى
�ستاأتي متاأّخرًة اإلى جنازتي.

لي�َس لي اأر�ٌس
لأُدفَن فيها

كما ُيدَفُن ِقطٌّ غريٌب
ُقِتَل بر�سا�سِة ُحبٍّ طائ�سة

تركُت اأر�سي وبيتي
وحمولَة القلِب الثقيلة

في مكاٍن بعيد
تتقاذفُه الحروُب

واأمراُء ال�سالِح والحاكمون باأمِر الّرّب
...

الّربُّ الذي لم ينتبه يومًا
لما ينبُع من عيَنّي

ويغ�سُل
حجارَة قبر اأبي كلَّ ليلة.

لي�َس لي اأ�ساطيُر
لأ�سرَدها على م�سمِع التاريخ

فيغفَر لي
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لُت منُه غدري بالطيِن الذي �ُسكِّ
لي ب�سُع �سوٍر

اأخاُف عليها من هواء رئتي
اإذ كلما �سهقُت حنينًا

طارت اأ�سرابًا
اأ�سرابًا

باّتجاه الجنوب..
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طرٌد بريديٌّ ُمستعجل 

رائحُتَك 
تحتلُّ منزلي وحديقَة الجيران 

رفة ت�سقي معي زهوَر ال�سُّ
ت�سع معي الّطعام للقّطة 

تغ�سُل معي ال�سحوَن 
وترافقني للت�سّوِق من )الميني ماركت(

تنبُح ككلٍب مخل�سٍ 
على عيوِن الرجل الذي ُيراقُب

فتحَة قمي�سي 
ُتك�ّسُر منزعجًة من مالءاِت �سريري النظيفة

وتناُم معي كلَّ ليلٍة 
ُمتو�ّسدًة ج�سدي البارد 

كجّثٍة في مقبرٍة جماعّية.
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ال�سعادُة معَك لم تحتْج اإلى معجزات
حزيراُن ماطٌر 

طرٌق خفيٌف على الباب
و�سقوٌط مدوٍّ 

لطائَرين اأزرَقين 
من �سماِء ال�سهوة

اإلى اأر�ِس الروائِح ال�سلبة 
حيُث الُقبلُة

طرٌد بريديٌّ ُم�ستعجل 
بيَن رئتين تتبادلن 
�سيروَم الأوك�سجين 

في غرفِة العنايِة الُم�سّددة.

اختباأُت با�سمَك 
حينما بحَث عّني القَتلة 

ليقن�سوا 
الحرّيَة من �سفاِه ق�سيدتي

كان ا�سُمَك 
�سياجًا �سائكًا اأماَم اأقداِمهم الُمدّججة 

بالبارود. 
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الأغنيُة التي ُتحبُّ 
ابت�سامُتَك في المطار 

ق�سا�سُة الورقِة التي كتبَت عليها مّرة:
»Ez û Tu«1 ورميتها في فوهة المدفاأة 

همهماُتك غير الم�سموعة
كلها تعوي الآن

تعوي ككلٍب �سالٍّ ومخل�س 
ول تجُد طريَق العودِة اإلى المنزل 

المنزُل )قلبي( )قلُبَك(
وما بينهما الهاوية.

بالبريِد الم�سموِن اأُر�سُل اإليَك 
رائحتي
اأقراطي

خاتَم زواجي 
طالَء اأظافري

نوبَة الألِم في ِكْليتي 
قمي�سي الأزرق

وطائرًا اأبي�َس يحّط كّل ليلٍة 
على �ُسّرتي 

ول ينام..

1- عبارة باللغة الكردية تعني »اأنا واأنت«.
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لطائٍر يف البعيد 

حينما ل يعوُد لي ما اأفعلُه
حينما ل تده�ُسني ال�ساحنة الكبيرة

حينما تنتهي القهوة من مطبخي
 ول اأجُد �سيجارة واحدة اأدّخنها

حينما ل تنتابني رغبة في الُحّب اأو التنّزه في الحديقة
والإ�سغاء لأغاني )ليونارد كوهين(

حينما تنتهي �سديقاتي من اإفراِغ خيباتهّن وبوؤ�سهّن بوجهي
حينئٍذ اأكتُب �ِسعرًا

اأو نثرًا طوياًل
اأكتُب عن ن�ساٍء يقُتلن الحّب بكعِب حذائهن العالي

عن ُحبٍّ يقتُل الن�ساء حينما ياأتي متاأخرًا وينام معهن
على اأ�سّرتهّن بين عناق اأزواجهن

عن �سهواٍت تبقى حبي�سة اأج�ساٍد هرمة
عن اأج�ساٍد فتية �سالحة للُحّب مختبئة تحت اأوراق التين الخ�سراء
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عن قبٍل �ُسرقت من �سفاِه عا�سقين
عن �سفاٍه رديئة �سرقت الُقبل

عن امراأة تخون زوجها
عن زوج يخون زوجته

عن رائحة عفونة ت�سدُر من اأج�ساِد ن�ساء ورجال لم يلم�س الُحّب 
�سهوتهم

عن اأكاذيَب يرّددها الجميع
عن خيانة يمار�سها الجميع

عن بالٍد بالية
على �سرير كل زوجين فيها يوجُد )ثالث( ي�ستمني

بخيال كّل زوَجين على حدة
حينما ل يعوُد لي ما اأفعله

ول تده�ُسني ال�ساحنة الكبيرة
عر يده من يدي ويفلت ال�سِّ

ويهرب من وجهي
اأب�سُق في وجِه العالم الرديء

اأرمي كلَّ ما كتبتُه في الحديقِة الخلفية لحيواتهم المتعّددة
واأبت�سُم لطائٍر ُيحّلُق في البعيد..
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ُأديُر ظهري للُحّب 

اأديُر ظهري 
لثقِل واحٍد واأربعين عامًا 

و�سعناها على ج�سِر )البو�سفور( 
لتم�سي عليها �سحكاُتنا في الغياب 

اأديُر ظهري 
للمو�سيقا ال�ساخبِة التي ت�سكُن في ال�سّقِة المجاورة

فمن يكترُث بالأغاني ال�سعيدة
بالأقداِم التي ل تتوّقُف عن الرق�س

بَرنيِن كوؤو�ِس )الفودكا( في اأيدي ن�ساٍء جميالت
واأ�سجار الِهجران التي تنمو في �سدرِه

اأديُر ظهري 
كما لو كنُت )مانيكان( 

معرو�سًا في واجهة محلٍّ فاخر
)مانيكان( يلب�ُس ف�ستاَن �سهرٍة من ال�ساتان الأزرق 
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ول يبالي بالعيوِن التي تاأكُل قطعًة منُه 
اأديُر ظهري 

لن�سائِح الأ�سدقاء 
لو�سايا اأّمي 

لتلويحِة يِد الُحّب 
لألبوِم ال�سوِر القديمِة
واألتفُت لل�سيِء الوحيِد 

الذي غادَرني مّرة ولم اأعرفُه اأبدًا
�سيٍء لُه رائحُة الحّب تحَت الجلِد الب�سري 

�سيٍء ي�سبُه �سرخاِت طفولٍة �سقّيٍة تلعُب بالماء في نهاٍر �سيفيٍّ حاّر 
اأديُر ظهري 

عر فيِه للُحّب الذي لم�سُت ال�سِّ
اأَهُبُه كناريَّ الحزين

وك�ساعرٍة تتقُن زّج البهجة في كاأ�ِس الخ�سارة 
األب�ُس ثوبي الق�سيَر واأ�سحُك بوجِه الريِح 

خفيٌف قلِبي 
خفيٌف كثوبي الق�سير 

�ساحٌك كوجِه الريِح وهو يعانِق �ساقي العارية 
اأديُر ظهري 

عر ل�ستعاراِت ال�سِّ
تلك التي ُتعّمُر كاأ�سجاِر )التبلدي( لأكثَر من األِف عام 
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ل ل�سيٍء
اإّل لتظّلَل قبَر ال�ساعِر 

اأديُر ظهري 
لما ِع�ستُه كهواٍء

لما كتبتُه كاأبٍد
لما �ساأن�ساُه كعابٍر

فلى  واأع�سُّ على �سفتي ال�سُّ
كا�ستعارِة ُحبٍّ في ن�سٍّ ق�سير..
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األرقاُم.. 
كما لو كانت مثاننَي عاماً من احُلّب

خم�سوَن زهرَة نرج�ٍس بّرّيًة 
تفّتحت ُقرَب مقبرٍة ما

مرْرُت بها لأح�سَيها 
برّقِة الغباِر الُمتناثِر بالهواِء

واحد..
اثنان.. 

ثالث.. ع�سر.. خم�سون
والم�ساميُر مالأِت الهواَء 

كلُّ رقٍم خد�َس حنجرتي بجرٍح
اأغلقُت باَب المقبرة 
ودّونُت �سطرَي الأوَل 

اأكرُه الأرقاَم 
اأّيتها الريا�سّياُت البليدُة
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�ستُّ ُمتوالياٍت هند�سّية 
حا�سَرت راأ�سي م�ساًء 

191 األفًا و369 �سخ�سًا ُقتُلوا في �سوريا 

215 األف �سوريٍّ في معتقالِت النظام

350000 لجٍئ نزحوا من مدينة )كوباني(

365 قرية في )كوباني( ُمهجورة مع مقابرها 

456 �سوريًا غريقًا في بحاِر الموِت

ك�سرُت �سا�سَة التلفاز 
ودّونُت �سطري الثاني على باِب المقبرِة 

اأكرُه الأرقام
اأّيتها الريا�سّياُت البليدة

ناَم في الكهِف وفي عينيه وح�سُة اأّول ب�سريٍّ 
كان ذاَك الرقُم 1

يتاأّلُم وحيدًا خالدًا على طرِف حبٍّ م�ستحيل
الرقم 3

الم�سافُة التي تبعدني عن حلَب واأمي 
الرقم 4

م�سافُة الكيلومترات بيني وبيَن )كوباني( حينما اأقُف
لأراقَبها كغريبٍة على الخّط الحدودي

الرقم 4 كم
دّونُت �سطري الثالَث على باب المقبرِة
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اأكرُه الأرقاَم
وهي ُته�ّسُم بمجرفتها

جمجمَة مزهرّيِة الورِد في بيتي
اأّيتها الريا�سّياُت البليدُة

كيَف �ساأحبُّ رقمًا
وكلُّ رقٍم ي�سيُف روحًا قتيلًة في بالدي

كّل رقٍم.. كعب )اأخيل(
ُي�سيُب الروَح بالمقتِل ول يقتل

دّونُت �سطري الرابع على باِب المقبرة
اأكرهِك اأّيتها الأرقاُم

منُذ اخترَع اإقليد�س نظرّيتُه في الأعداد
و�سرَخ: »ل يوجُد طريٌق ملكيٌّ اإلى الهند�سة«!

ُمذ قّرَر اأّنه
)من نقطتين يمرُّ ُم�ستقيٌم وحيد(.

ولم يعرف اأبدًا
اأّنه من نقطٍة يمرُّ اأي�سًا م�ستقيمان:

واحٌد لقيا�ِس طوِل الموت
والآخر لقيا�ِس طوِل الديداِن

وهي تنه�ُس جثَث القتلى
غادرُت المقبرَة باتجاِه بيتَك

ودّونُت �سطرَي ال�ساد�َس
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179 �سنتمترًا طوُلَك

يهتُف الباُب الخ�سبيُّ واأنت تعبرُه
اأدّوُن..

اأحّبك اأّيتها الأرقاُم
اأّيتها الريا�سّياُت البليدُة

72 كيلوغرامًا وزُنَك

تهتُف الأر�سّيُة الخ�سبّيُة لبيِتك
اأدّوُن..

اأحّبك اأّيتها الأرقاُم
اأّيتها الريا�سّياُت البليدُة

�ستعي�سين 80 عامًا و�ستموتيَن بيَن ذراعّي
ب�سعرِك الأبي�ِس الطويِل

وبخم�ِس تجاعيَد حوَل كّل عين
ل اأتوّقُف عن التدوين

اأحّبك اأّيتها الأرقام
اأّيتها الريا�سّياُت الحّية..



62

يا ُحّب

ل ُتعانق ُجّلنارًا ه�ّسًا
ّيَتيِن و�سبّيًة بعينيِن ُبنِّ

قاتٌل هو القلُب
قرُن غزاٍل يجرُح ُع�سَب الطريِق

عر والجلناُر مق�سلُة ال�سِّ
لذائباِت الحنيِن

يا ُحبُّ
ال�سبّيُة ذاُت ال�َسعِر الطويِل

ّمها لغِدك �سُ
ا�ستحوذها �سم�سًا ترق�ُس

ٍة على مياِه الغريِب كخنجِر ف�سّ
وُخذ رائحَتها تميمًة

لغِد البالِد باأنقا�ِس الحروب
وليكن ا�سُمها

نق�سًا �سوفّيًا ُمعّلقًا
بال ُمبالِة الحنين..
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القهوة كعمٍل منزليٍّ للوحدة 

اأ�سنُع القهوة
اأكثر عمٍل منزليٍّ اأُجيدُه كرّبِة منزل

اأ�سغي لرائحِة المرارة وهي تغلي
كما ت�سبُه تلك المرارة القديمة التي لدغت قلبي

حينما غادرُت البالد منذ اأكثر من عامين

ُك بملعقِة القهوة اأُحرِّ
البنَّ المتر�ّسب في قعر الركوة

اأ�سنع دّوامة �سغيرة
كما كنُت اأحّرك 

�ستائر اآخر منزٍل غادرُتُه 
الحركُة عالمة مغادرة دائمًا

الأ�سياء التي تبقى على حالها ل تغادر، تبقى ثابتًة واأزلّية في حياتنا
لكن الحركة ت�سي تلقائيًا بفعِل الرحيل والتغّير



64

َك البنَّ في قعِر الركوة.. فنحُن نجّهزُه لمغادرة عالمِه  فاأن نحرِّ
البدائّي اإلى �سكٍل اآخر 

اأن نحّرَك �ستائر منازلنا قبيل مغادرتنا بِخّفٍة ت�سبه الخّفة التي 
يغادر بها الرجاُل الن�ساء

ول ننظر وراءنا مّرة اأخرى
فقط ال�ستائر تبقى 

واإن داعَبتها الريُح كاآخر تذكاٍر من يدنا.

اأ�سنُع القهوة 
اأقّل الأعمال المنزلية تعبًا

واأ�سحك مع البّن المطحون وهو يحّدثني بهمهمٍة ل يفهمها اإل 
الوحيدون

عن ذاكرة اأخرى ت�سجُّ بفناجين قهوة كانت تقّدم على �سرير الحّب
عن فناجيِن قهوة ت�سرد ق�س�س النميمة ال�سغيرة لن�ساء العائلة

عن فتوحات رجالها الغرامّية
عن مدٍن لها مزاج القهوة في ظهيراِت تموز الحارقة 

اأفرغ القهوة في فنجاني الأبي�س
اأختار دائمًا للقهوِة لون البيا�س ليك�سَر حداَد �سواده الأزلّي

الذي يغّلُف حياتنا ومدننا منذ �سنوات
بيا�ٌس لُه هيئة ابت�سامة ُحبٍّ لم يكتمل

 لفرط ه�سا�ستِه.
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اأ�سُع القهوة على طاولتي
واأنا اأ�سغي لأخي وهو يحّدثني من مدينة حلب

عن غرفتي وكتبي 
والغبار الذي ع�ّس�س في كّل زواياها

»لقد تحّول منزل العائلة اإلى منزٍل للوحدة«.

اأ�سرخ في وجه اأخي:
»عليك اأن تخرَج من البلد

عليك اأن تخرَج من البلد«!! 
واأُبعُد فنجان القهوة عّني 

اأق�سى ما يمكنني:
»لقد تجّرعُت هذا النهار 

ما يكفي من المرارة«..
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ما ُنرّبيِه هو قاتلنا

)اأحّبك(
الكلمة التي ُتكتب 

على زجاِج نوافذ الحافالت والقطارات 
كم من الزمِن تظلُّ تلوُح للمغادرين؟

كم من الأ�سى تعي�سُه الكلمة
حينما يموُت الُحّب 

ويبقى الزجاج اله�ّس؟

)اأحّبك(
ال�سعيفة 

اله�ّسة 
الم�ست�سلمة 

ة غبار التي ل تملُك اإبعاد ذرَّ
عالقٍة بياقة قمي�س عا�سٍق
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هي ذاتها )الكلمة( الوحيدة
التي ترفُع الندم الهائل

وت�سمرُه بحناجر طيور حزينة 
لم تعرف اأجنحُتها ق�سوة الأر�س.

)اأحّبك(
الُم�سيئة كنجِم �ُسَهيل
على طاولِة عا�سَقين 

هي ذاتها الذاوية ك�سمعِة بيت فقيٍر
حينما يمدُّ الفقُد يدُه الطويلة 

اإلى منازِل الُحّب.

)اأحّبك(
الم�ستعملة في اللغة اليومية

كزّلِة ل�ساٍن اأزلّية
لها رائحة منزل قديم

حينما تخرُج من فِم عا�سٍق
نجا بنف�سِه 

من تفاهِة الأبد.

)اأحّبك(
التي ُنرّبيها كنمٍر مفتر�س



68

في غرفنا الداخلية ال�سغيرة 
ُنطعمها جلودنا، قهرنا، ندوبنا

كي ل توؤذينا اأكثر
ورغم ذلك ن�ستيقُظ كّل مّرة

وقد نق�س من قلبنا )قطعة(.

)اأحّبك(
التي تق�سُر جلودنا ب�سّكيِن الهجران

اأكثر مفردات اللغة رواجًا 
ل نعثُر على كتفها قربنا في اأكثر الليالي وح�سًة 

لأّن ما ُنرّبيِه عادًة 
يتحّول اإلى قاِتِلنا 
في الغِد القريب..



69

لَن أرميَك حبجٍر يا الّل 

لَن اأرميَك بحجٍر يا اهلل 
...

امراأٌة �سغيرٌة اأنا 
�سئيلُة الحجِم كن�ساِء اآ�سيا 

يمكُن اأن اأختبئ في كفِّ عا�سٍق
في خزانٍة من خزائِن المطبِخ 

اأو تحَت 160 �سم من التراِب باأر�ِس بالِدي 
امراأٌة �سغيرٌة اأنا

اأقل وزنًا من غيمٍة �سغيرٍة من غيومَك 
بعيٍن اأَكن�ُس الحزَن من وجوِه �سيوِفي

وبعيٍن اأذرُف البكاَء الليلّي قهرًا على بالٍد تفتر�ُسها الحرُب 
بيَديَّ اللتيِن تفوُح منهما رائحُة الكلور والق�سائد 

غّيرُت وجَه الحياِة حولي
اأزلُت الوهَم وذئاَب الُحبِّ من درِبي الوعر
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بنيُت في كلِّ مكاٍن مررُت بِه
ع�ّسًا لطائٍر ُمهاجر

وقبرًا �سغيرًا يت�سُع لعا�سَقيِن ل مكاَن لهما.

لَن اأرميَك بحجٍر يا اهلل
...

امراأٌة �سغيرٌة 
اأعوي في غاباِت البالِد التي ل اأحَد لها 

اأنه�ُس بقايا جثث الذكرياِت القديمِة نهايَة كلِّ ليلٍة 
واأ�سرُب دَم الغائبيَن بنهٍم واأناُم بح�سرة

لأّنني تخّليُت عن حّبي 
ككلٍب عجوٍز

لبائعاِت الهوى ب�سوارع كوبنهاغن 
لأتزّوَج كلبًا من كالب بالدي 

امراأٌة �سغيرٌة 
كحّبِة رزٍّ في �سحِن طعاٍم كبير

اأطبُخ الع�ساَء كلَّ ليلٍة 
لزوِجي الذي تفوُح منُه رائحُة الطحالِب البحرّيِة وال�سحوِم 

واأحّمُم اأطفاِلي الأربعَة واأقوُدهم اإلى اأ�سّرِتهم 
كما تقوُد الأمُّ ال�سالحُة خراَفها ال�سغيرَة

ي  ُر في فرو�سِ ل اأُق�سِّ
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اأ�سّلي
اأ�سوُم

اأُعطي الزكاَة 
ول اأردُّ ُمت�سّوًل عن بابي 

واأمنُح خبَز بيتي لطيوِرَك التائهِة 
اأطيُل الإ�سغاَء ل�سكوى الجاراِت البائ�ساِت

عن اأ�سعاِر الخبِز المرتفعِة 
في بالٍد تطحُنها الحرُب

اأناُم بهدوِء المقبرِة ُم�سغيًة ل�سخيِر زوجي الليليِّ
واأبت�سُم لهذا الألِم الذي تمالأُ بِه حياتي 

لهذه الق�سوِة التي رميَتها بوجهي 
ورغَم كّل ذلك يا اهلل.. 

لَن اأرميَك بحجٍر
كما فعلَت وتفعُل دائمًا بحياتي 

لكن اإذا حدَث اأن وقعُت في الُحبِّ ثانيًة
�ساألتقُط نجمًة من جبيِن حبيبي

واأرميَك بها بحناٍن 
كما لو كنَت طفاًل من اأطفاِلي الأربعة..
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عر  لن يكوَن الشِّ

اأبدًا 
عُر لن يكوَن ال�سِّ

ممّرًا �سّرّيًا لممالِك المبتهجين
هذا ما تركْتُه لي ال�ساعرُة

فروغ فرخزاد
بينما كانت تعدُّ حقائَبها لل�سفر

اإلى بالِد الفقِد البعيدة.

عُر  لن يكوَن ال�سِّ
حياًة طويلة 

هم�َست باأذني �سيلفيا بالث
وا�ستن�سَقت اأّوَل اوك�سيد الكربون 

ليتدّلى عنُقها من الفرِن اإلى مق�سلِة ال�سعر
كما ت�سقُط فرا�سٌة في كاأ�ِس ماٍء اآ�سن.
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عُر  لن يكوَن ال�سِّ
حديقًة ع�سبّيًة ترعى فيها 

غزلُن الق�سائِد 
دوَن اأن تتعّر�َس لخطِر القن�س

هذا ما تيّقنُتُه من الر�سا�سة
التي وجدُتها بين دّفَتي ديواِن

)وعٌل في الغابة( 
لريا�س ال�سالح الح�سين.

لكن 
عُر رّبما يكوُن ال�سِّ

تعوي�سًا عادًل عن الخراب
الذي �سيحّل بالأر�س 

حينما يموُت ال�سعراُء جميعًا 
راأيتُه ببكاِء عا�سٍق

حينما اأهالوا التراب على قبري..
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الّصورُة

ال�سورُة
َديٌن لنا بعنِق الذاكرِة

لنقابَل الحياَة كّل �سباٍح
اأ�سّحاء

بال اأمرا�ِس حنيٍن ُمزمنة
بال ا�سوداٍد تحَت الجفَنيِن.

ال�سورُة
�سرورّيٌة تمامًا كالورِد

على قبِر القتيل
لُتحيَط كاإك�س�سواٍر لزٍم
بالإطاِر الفارِغ لحياِتنا
لنعدَم بها زهَر الغياب

ورقًة
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ورقة
بمق�سلِة �سغٍف مهجور

لنثبَت للِهجراِن اأّننا لم نفترق
 يدي لتزاُل على كتفَك

�سحكتَك ترك�ُس كمهٍر بّريٍّ
وتت�سّلُق َج�سدي

فت�سنُع غابًة مطيرة
من انحناءِة ُعنقي �سمالَك

كان ل بدَّ من ال�سورِة
لننظَر اإليها خل�سًة

كّلما حلَّ الحزُن �سيفًا
في غربِتنا الطويلة

لن�ساك�َس بها فرحًا قديمًا
ليزاُل يمدُّ ل�ساَنه خارَج ال�سورة

كّلما ُتهنا في �سراديِب الزنبِق المن�سّي
كان ل ُبدَّ من ال�سورِة

لنرفَع الدمَع المالَح
عن ر�سيِف البحر

ليتدحرَج كلوؤلوؤٍ اأزرَق
بيَن قلبي وقلبَك

كان ل ُبدَّ من ال�سورة
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لنحّوَل الُجرَح الطويَل
اإلى مغارِة ملٍح

اأو ق�سيدٍة
اأو مقبرٍة لجنوٍد ماتوا في الحرب.
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اجلرُح كما لو كاَن ُخردة

ل تحاول
الُجرُح ل يمكُن

اأن يتحّوَل اإلى وردٍة
اأو حّتى اإلى ُخردٍة ُمنتهيِة ال�سالحّية

الجرُح هائٌل
كمدينٍة من الملِح

الُجرُح معدٌن قا�ٍس
كدرابزيٍن �سدٍئ

يمنُع البحَر من مالم�سِة الهاوية
الجرُح خالٌد

كُع�سبِة جلجام�س
واأنا

�سغيرٌة جّدًا
على الملِح وال�سداأ والخلود
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على ذراعي كدماٌت هائلة
فيما كنُت اأن�سُج غزَل النتظار

مع )بينلوب( في )اإيثاكا( البعيدة
في قلبي ندوُب الُمدن

التي تركُتها
الُمدُن التي

تتبّدُد ك�سّكٍر ه�ّس
في ماِء البرابرِة الجدد

الُجرُح قو�ٌس
ول �سهاَم بيَن يدّي

لأطلقها على ا�سمك 
ل ناَر بيَن يدّي

لأحرَق �ُسجيرَة الكالم
واأتدّفاأ بلهيِبها

في الأم�سياِت الطويلة..
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ال قلَب لَك يف امُلدن الغريبة

تم�سي طوياًل
وتعرُف اأْن ل قلَب لَك

في الُمدِن الغريبة
ال�سوارُع النظيفُة

الأر�سفُة الُمحاطُة باأ�س�سِ الّزهور
نكهُة ال�سجائِر الغريبة

المحّطاُت الُمزدحمُة دائمًا
كلُّ ما فيها ُيعيُد قلبَك اإلى الوراء

لي�سطاَدَك ِمنجُل الحنين
بذكرى نبتٍة خ�سراء

تركَتها تحَت دَرِج بيتَك القديم
تم�سي طوياًل

وكاأيِّ غريٍب يوؤ�ّس�ُس مدينًة
ت�سرُج قلبَك بالمعاني الجديدة
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بالغمو�ِس الكائِن في ب�سرِة الغرباء
ِة الوجِع في لكنتَك الجديدة باإخفاِء بحَّ

لكن ل �سيَء
ل �سيَء ُيدمي خيالَك

كما يفعُل �ساُل اأّمَك
كّلما وقع عن ظهر ذاكرتَك

وهتَف بَك:
لن يكون لَك

قلب
لن يكوَن لَك

قلٌب في الُمدِن الغريبة..
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حينما يكوُن احلبُّ 

حينما اأحبُّ
ُيمكنني اأَن اأكتَب �سعرًا جمياًل

واأهزَم بِه )�سافو(
�ساعرَة اليوناِن الأولى
ويت�ساقط من قدمي 
نبيٌذ وخالخيُل فرٍح 

ل اأ�سرُف في ِغوايِة المجاِز
فال تغويني نيا�سيُن اّللغِة

لأبتكَر لَك �سعرًا ي�سلُح
لجائزِة )نوبل( لالآداب 

فقط اأ�سرُد، كع�سفوٍر �سغيٍر، الكالَم
الكالَم الب�سيط

كاأن اأقوَل لَك: »اأكرُهَك«
فت�سحُك للُحبِّ

الُمندلِق منها كجراِر ماء 
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ما هكذا تقاُل اأكرهَك 
وتردُّ �ساحكًا:

»اأكرهَك هذه.. تعني اأحّبك جدًا«!
اأو اأحّدُثك عن اأر�سفِة حلَب

وم�ساتل الورِد فيها 
فتعرف اأّن حديقَة زهٍر

تفّتحت في ج�سدي وتطلب ماَءَك
حينما اأحبُّ 

يمكنني اأن اأتجاوَز
خجاًل قديمًا في مورثاتي

واأ�سرخ لنجمِة كالويج �ساهرٍة
عن ُقبلٍة في ال�سندوق الأ�سود

لطائرٍة ُتخطُئ في الم�سافة بيَن مدينتين ل تلتقيان
اإل على �سريِر الج�سد 

حينما اأحبُّ
اأخلُع عباَءَة التاريِخ 

تاريِخ العائلِة
والبالِد.. والحرب

واأرتدي قمي�سًا اأبي�َس ف�سفا�سًا
ُيظهُر من ج�سدي اأكثَر مّما ُيخفي

واأرتدي جلَد الفرا�سِة 
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ويمكن اأن اأ�ستعيَر 
قرَن غزاٍل

وقلَب �ساعٍر ما
فال�ستعاراُت ملُح الحبِّ 

حينما اأحبُّ
اأنفُخ بقربِة الريِح المثقوبِة

واأجّهُز الغاباِت لحريٍق و�سيٍك
بيَن الغيِم والقبلة.

حينما اأحبُّ
ول تن�َس ما اأقوُل:

»فقط حينما اأحبُّ 
اأركُل كلَّ �سيٍء

كلَّ العالِم 
بقدِمي الي�سرى
اأتحّوُل اإلى هواٍء

واأق�سُم رئَة العدِم 
لأم�سي اإليَك وحَدك

عبَر الماء
عبَر الغبار

نبّيًا 
ل كتاَب لُه �سواَك«..
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مخُس قصائَد حُلزٍن قديم

- 1 -
اأركُل العالَم بقدمي

واأجل�ُس تحَت �سم�ِس اأبريل 
ُمنتظرًة من ُيعيُد ركلُه لي مّرًة اأخرى

واإن لم يحدث ذلك
اأركُل قلِبي اإلى الهاوية اأي�سًا 

واأ�سحُك لطائٍر ياأكُل من جّثتي 
فال نوافَذ لعتمِة ج�سدي

اأنا ال�ّسم�ُس العالقُة بمنخِل الهجران
كلُّ النوافِذ اأُغلَقت

بغباِر الجنوِد الذاهبين اإلى الحرب
وحَدها النافذُة التي تطلُّ على الذكرى

مفتوحٌة لل�سم�س.
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- 2 -
اأُرّبي الحزَن

في اأ�س�سِ الزهوِر الفارغِة على �سرفِة منزِلي 
فالأخ�سُر هجَر منزلي 
منذ اآخر �سرخة طفل 

جائٍع من بالدي.
 

- 3 -
اأُو�سي باأ�سياِئي الحبيبة

لمتحِف الأ�سياِء القديمة
لأزوَرها بعَد اأعواٍم طويلٍة

�سائحًة ب�سعٍر اأبي�َس وقلٍب اأخ�سر
اأفتُح عيني من ده�سٍة عا�ست يومًا على هذه الأر�س

اأ�سيائي الحبيبُة 
تذكاراُت اليوِم لغٍد يكبُر

تحَت جلِد الغياب 
الغياب 

الذي �سنموُت بح�سرِة تذكاراتِه بعَد ع�سريَن عامًا.

- 4 -
لم اأعرف اأين يذهُب الُحّب 

حينما ينتهي
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كاأنَّ ال�سباب يبتلعُه خلف ناطحة �سحاٍب 
في نيويورك 

ل يعوُد لالأغنيات القديمة من اأثٍر �سوى
�سدى موهن �سادر من األة ت�سجيل رديئة
حتى بقايا القهوة على طاولِت الما�سي 

ُت�ساُب بالعفونِة وال�سداأ 
لن اأعرَف اأين يذهُب الُحّب حينما ينتهي 

لن يعرف اأحٌد اأبدًا

- 5 -
اأُغني مع المطربِة التركّية

بلغٍة ل اأفهُمها 
عن المكاِن الأّوِل الذي ُولدت فيِه

ومن بعيٍد
اأبعد من الأغنية

اخبة  وراَء جدراِن حياِتي ال�سّ
�سدى حزٍن قديم

ُي�سبُه طفولتي التي ن�سيُتها في درج المقعِد المدر�سّي 
يت في الغرفِة الطينّيِة ال�سغيرِة التي �ُسمِّ

...
مدر�سة..
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ببطٍء..

ببطٍء.. ببطٍء
تموُت ذكرياُتنا الطازجة

الروائُح ُتن�سى
القبالُت تذوي كفِم مّيٍت

حّتى العناُق الذي بداأ كبْركاٍن
كلُّ �سيٍء يذبُل حينما 

نترُك ال�سجرَة بال �سقاية.

ببطٍء.. ببطٍء
ترحُل ذكرياُتنا اإلى البعيِد 

وراَء الحا�سِر 
لتغلَق خلَفها

بابًا من حديد..
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نصوص.. لـ »كوباني« 
)كوباني.. ماذا صنعِت بالذهب؟ ماذا فعلِت بالوردة؟(1

»لتبَق اإيثاكا دومًا ببالَك ـــ اإّن بلوغَك اإّياها هو غايُتَك«. 
مواٍز  مجازّي  بمعنًى  الغايُة.  )كوباني(  يا  وحدِك  عابٌر،  بلٍد  كلُّ 
لعبارة )كفافي�س(، يرّدد نازحو )كوباني(، كّل �سباٍح، ك�سالٍة ُمقّد�سة، 
من خيامهم ومن البيوت التي ا�ستاأجُروها، معاني ق�سيدة كفافي�س من 
يا  �سابقه،  يدلُّ على  باإيثاكا كوباني. فكّل حزٍن  انتباٍه، م�ستبدلين  دون 

)كوباني(.
اإلى  به  واأطيُر  بفمي،  المدِن  هذي  وحزَن  حزني  حزنَك،  األتقُط 
فكلُّ  ونتحّطُم.  الهاوية  اأ�سفِل  في  اأ�سقُط  اأ�سقُط.  ال�سابعِة.  ال�سماء 
على  وراَءنا  تركناها  التي  والروُح  الأّول.  الج�سِد  خارَج  اغتراٌب  هجرٍة 
درِب الجلجلِة الطويِل، بيَن �سهوِل )كوباني( وبيوِتنا وحقوِلنا وذكرياِتنا 
الُمثخنِة بالحنين الذي لم يجّف منُذ اليوِم الأّوِل لنزوحنا، مذ خَطونا 
بقَيْت  )اإيثاكا(  تركيا...  اإلى  و�سوًل  الحدوِد  خارَج  وخوِفنا  باأقداِمنا 
لنزوٍح  جّهزناها  التي  ال�سريعِة  ال�سغيرِة  الحقائب  في  حملناها  مَعنا. 
ق�سيٍر، ظنّنا اأننا �سرعاَن ما �سنعوُد منُه اإلى مدينتنا. كّنا واثقيَن من 

1- »ماذا �سنعِت بالذهب؟ ماذا فعلِت بالوردة؟«، اقتبا�س من اأن�سي الحاج.
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العودة. ل اأحَد يترُك )كوباني(. ل اأحَد يهجُر )كوباني(. كانت العودُة 
اإلى )كوباني( حتمّيًة وقريبة، حّتى عندما كانت اأ�سماوؤُنا تدخُل قائمَة 
الم�ساعداِت ولوائِح الالجئين كغيرنا من ال�سوريين الذين �سبقونا اإلى 
درِب الجلجلة القا�سي هذا. لم نيَئ�س من العودِة الو�سيكِة. لكّن الألَم مع 
وبيَن  بيَننا  الُمتراميِة  النزوِح كان يطوُل ويطوُل، كالحدوِد  يوٍم من  كلِّ 

مدينتنا.

على  لتزمَع  كنَت  ما  فلولها  الرائعة/  الرحلَة  اإيثاكا  اأعطتَك  »لقد 
ال�سفر/ لكن لم يعد لديها الآن ما تعطيك«.

�سّكاِن  من  مئاٌت  �سباح  كلَّ  يجل�ُس  الحدودّي  ال�سياِج  خلِف  من 
الدخاَن  ويتاأّملوَن  ُف،  ُتق�سَ وهي  ومدينَتهم  بيوَتهم  يتاأّملون  )كوباني( 
اأرواِحهم  ما من  �سيٌء  قلِب اهلل.  اإلى  ي�سَل  عاليًا حتى  عاليًا  يت�ساعُد 
يحترُق مع كلِّ قذيفٍة وق�سٍف من طيراِن التحالِف للمدينة. ل اأحَد ينتبُه 
تركيا  بيَن  الحدودّيِة  المنطقِة  على  كالألغاِم  المزروِع  الألِم  هذا  لكّل 
)كوباني(  نازحي  بقلوِب  ي�سدُّ  لغٌم  الألُم  ُيرى.  ل  لغٌم  فالألُم  و�سوريا. 
)كوباني(  منحتها  رائعٍة  رحلٍة  فاأّي  اأماَمهم.  ُتدّمر  التي  مدينتهم  اإلى 
اأّي �سفر يا كفافي�س كانوا ينتظرونُه خارَج حدوِد كوبانّيتهم!  ل�سّكانها! 
الح�سرِة،  �سوى  �سّكاِنها  اإلى  تعطيِه  ما  )كوباني(  لدى  يعد  لم  اليوَم، 
ي�ساهدونها كالغرباِء من خلِف ال�سياِج الحدودّي. ل اأق�سى من اأن يكوَن 
المرُء �ساهدًا حّيًا على خراِب مدينته. اأّيتها الآلهُة العمياُء، كالطائراِت 
التي تق�سُف مدينتنا كي تحميها. اأيُّ �سخريٍة تنتهُك ال�سماء! كّل �سيٍء 

اأعمى يا اهلل. وحدُه الألم يرى كاأّنه مقبرة.
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»ل يوجد جماٌل يدوم على وجه الأر�س اإلى الأبد«. 
من كتب تلك العبارة اأكان يق�سدِك يا )كوباني(، اأم يق�سدنا نحن 
الذين خّباأناِك في قلوبنا كحرٍز ثمين في تنّقالتنا واأ�سفارنا؟! كان َتلُِّك 
غابتِك  وكانت  الوجع.  من  الطويل  ليلنا  يحر�س  ُنور«1  »َم�ْسَته  ال�سغير 
لعا�سق  �سهيٍق  كّل  مع  »اأحّبك«  كلمة  قول  عن  يومًا  تكّف  ل  الخ�سراء 
ونذورنا  تعاويذنا  التي عّلقنا عليها  الأمنيات  اإنها �سجرة  من ع�ّساقها. 
ال�سّرّية، وحملنا جذورها في نزوحنا. اأغنيات مجو كند�س، �سوت عود 
قرب  يتنّهد  عجوٍز  كّل  بحنجرة  ي�سدحان  وتاأّوهاتهما،  �سوفي،  ر�سيد 
البوابة الحدودية في انتظار العودة، العودة اإليِك يا )كوباني(. كّل ما 
فيِك من جمال ل يزال يتنف�س باأرواحنا. اأُ�س�س زهور ن�ساء )كوباني( 
اإليها الماء، ماء  اأج�سادنا باحثًة عن يٍد من )كوباني( تحمل  تنمو في 
العودة. اآه يا )كوباني(! ل يوجد جمال يدوم على وجه الأر�س اإلى الأبد. 

حتى جمالِك يغزوه الخراب.

»ماذا �سنعِت بالذهب؟ ماذا فعلِت بالوردة؟«
لجئًا  المرء  يكون  اأن  مرارة  ونعي�س  الغربة  اأر�سفة  نفتر�س  نحن 
ونازحًا، �سقفه الأعلى هو الخيمة. ن�ساألِك يا اأّمنا يا )كوباني(، يا اإيثاكا 
العمر: ماذا �سنعِت بالذهب، ذهِب ذاكرتنا، ذهِب حقول قمحنا، ذهب 
اأّنها  حلمنا  التي  اأعمارنا  خريف  وردة  بالوردة،  فعلِت  وماذا  حنيننا، 
باأوجاعنا  فعلِت  نور«؟ ماذا  »م�سته  بين ذراعيِك تحت حرا�سة  �ستكون 
التي نر�سلها اإليِك كّل �سباٍح مع الحمام الرمادّي من الحدود التركية؟ 

ماذا فعلِت بنا يا اأّمنا، يا كوباني؟!

1- م�سته نور: تلة تطّل على مدينة )كوباني( ال�سورية.
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حنَي نرجُم قلوبنا حبجارِة )كوباني( 

(اإلى اآرين ميركان)

البندقيُة على كتفِك الجميِل ق�سيدُة نثٍر ُم�ساغة بمجاِز 
الده�سة

رغَم اأني لم اأحبَّ ال�سالَح يومًا يا �سديقَة ال�سم�ِس
فالبندقيُة كانت وراَء تحطيِم كّل مزهرياِت الورِد 

واأحوا�ِس الزهِر التي اأحببتها في هذا العالِم اليباب
لكّن بندقيَتك اأرغمِت العالَم اأن ي�ستديَر نحَو ال�سماِل

نحَو �سماِلنا النائي المهجور 
نحَو )م�سته نور( وهو يعانُق �ستَّ حمائَم بي�ساَء اأطلْقُتها من قلبي 

باّتجاِه رجٍل �ساأحّبُه يومًا
باّتجاِه طفلٍة ترْكِتها وراَءك لذكرى ا�سمك الم�ساِء بدمك.

اأت�سّدقين؟!
لم يرجم اأحٌد قلَبه بالحجارِة كما فعلنا ونحن نخرُج من 

)كوباني(
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كّل حجٍر تعّثرنا بِه في حقوِل الألغاِم على الحدود 
التركّية

حملناُه باأيدينا ورجمنا به اأرواحنا
فال اأحَد مّنا

تمّكَن من تحّمل اأوجاِع الذاكرِة، في ذلك النزوِح الطويل.

البيوُت التي بقيت مفتوحَة الأبواِب
كانت تنادينا كيَف تركنا القفَل بال مفتاح

لو كّنا نعلُم اأّن هجرَتنا طويلٌة لعّلقنا مفاتيَح بيوتنا
بجدائِل �سعِرك الأ�سوِد ُقبيل الرحيِل الكبيِر

اأحوا�س الورد الذي لم ناأتمن جانبه يومًا
الورُد الذي كان يقتلنا حينما يمتّد من يِد حبيٍب

قتلناه بهجراننا له يا اآرين
ولم نترك لمن �سيقتفي اآثارنا

من دليل، �سوى بكائنا المت�ساقِط من عتباِت بيوِتنا اإلى الحدود 
التي قطعناها و�سورتك المبت�سمة

على �سا�ساِت الأخبار.

نرجُم اأنف�َسنا بالحنين لـ)كوباني(
بينما اأقدامنا تت�سّوُل اأر�سفَة هذه المدِن الغريبة

هذه المدِن التي ل تفقُه الآهة ب�سوت )محّمد �سيخو(
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كيف لها اأن تتخّيَل تنهيدَة ركبة عا�سقة تنظُر من بعيد
اإلى »م�سته نور« وتخاطُب حبيبها ب�سوت )مّجو كند�س( الحزين

ل اأحَد هنا قادٌر على تلّم�س اأوجاِع الكوبانيين
فقط نرجُم قلوبنا 

حجرًا حجرًا
بيتًا بيتًا

قرية قرية
ونقاتُل مّد اأ�سجاِر ال�سرو في غابة )كوباني( نحَو �سدورنا

نقطُع اأغ�ساَنها الطويلَة كي ل تقتلَع مخاوفنا من �سدورنا الُمنَهكة
بدخاِن التتن اله�ّس كرئاتنا
التتن الرخي�س الذي نلّفُه

ب�سجائر رديئة ونتجّرعُه بنهٍم لنخّفف من حرقة القلب.

يا اآرين.. يا ابنة ال�سم�س
يا حاملَة البندقّيِة التي اأخافها

لو عرفتك في وقٍت م�سى
لرّبما دعوتك اإلى فنجان قهوٍة وق�سيدة �سعر

واأقنْعُتك 
بالغابة والحّب والتخّلي عن ال�سالح

والذهاب معًا اإلى ب�ساتين )حّج ر�ساد(
على طرف )كوباني( للحديث عن ن�ساء )كوباني( وهّن يت�سّوقن 

الحّب كما اللبا�س من �سارع التلل 
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وعن اأ�سماء اأطفالك.. لكّن توقيت موتك
طريقة موتك

�سوغ حّقك في الموت كرمى لمدينٍة انتمينا اإليها 
بالروح والجذور.

ها نحُن يا �ساحبَة الجدائِل المزّينة بحنيننا
ها نحُن 

نرجُم اأرواحنا بحجارِة الحنيِن
فاغفري لنا

لم نكن اأكثَر من اأنبياَء 
بال و�سايا..
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اجملزرُة تبتسم

المجزرُة تبت�سم
ف�سَوُرها منت�سرة بكثرٍة على �سفحات الجرائد والمجالت

ن�سرات الأخبار ومواقع التوا�سل الجتماعي
المجزرُة هاتفها مغلق
كاأّي �سخ�سية م�سهورة

ل تردُّ على الت�سالت الكثيرة
للمجزرِة �ساأنها الخا�س بو�سع الأرقام على قبور �سحاياها

لكن لمجزرة )كوباني( اأ�سماء اأي�سًا
ولي�ست اأرقامًا فقط

تدلُّ على ال�سحايا
لكل �سحيٌة ا�سٌم يبت�سُم

فالمدينة �سغيرة والجميع يعرُف الجميع
ل قتيَل فيها مجهوٌل

كّل قتيل له اأحّبة واأ�سدقاء
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كّل قتيل له ا�سٌم يدّون على �ساهدة قبره
بيروين.. محمد.. هو�سنك

كل�ستان.. عمر.. اأفين.. نارين
م�سطفى.. ريبر.. خليل.. اأزد�سير.. اإ�سماعيل

وقائمة الأ�سماء تطول وتطول
ت�سُل اإلى ال�سماء الأخيرة وت�ستقّر بجناِح غيمة وتبكي

اأحمد.. فاطمة.. فتحي.. علي
و�سالفا..

اآه.. �سالفا
الطفلة التي ي�سلُح وجهها كمزهريٍة لمجزرِة )كوباني(.

المجزرُة تبت�سم
فمن يرفُع بعد اليوم عبء الذاكرة عّنا؟

من يلغي الفجر من �سباحاتنا؟
ذلك الفجر الذي ت�سّلل فيه وحو�س الكهوف المظلمة اإلى المدينة

في تمام ال�ساعة الخام�سة �سباحًا
طرقوا الأبواب

فتحوا لهم الأبواب
فاأهالي )كوباني( ل يَدعون اأحدًا خارج بيوتهم يطلب م�ساعدة

فتحوا الأبواب
فابت�سمت المجزرة
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وافتر�س الموت الأ�سود قلَب كّل من فتح بابُه
�سعدوا لالأعلى

فتحوا كل الأبواب المغلقة
قتلوا النائمين وتركوا اأحالمهم معّلقة بخيِط دٍم 

يتخثرون في اأج�سادهم
لم ي�ستثنوا اأحدًا

طفاًل
امراأة
�سيخًا

عاجزًا
كّل اأحد

كّل من كان قلبه ينب�ُس بالحياة قبل فجر الـ 25 من حزيران
ذبحوا الجميع بهدوٍء

وظّلت المجزرة تبت�سم وتبت�سم
»لم يكن اأهل )كوباني( ليغلقوا اأبوابهم اأمام غريٍب يطرق الباب«
هكذا بّرر ال�سحايا لأطفالهم قتَلهم الوح�سيَّ فجر ذلك اليوم من 

حزيران.

للمجزرِة ذاكرة المدينة
فمجزرة )كوباني( تحفظ رائحة �سحاياها

اأغنياِتهم الُمحّببة
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نوَع ال�سجائر التي كانوا يدّخنونها
واأ�سناَف الزهور التي كانت الن�ساء تزرعنها 

في باحاِت منازلهّن
اأ�سماَء )الطبخات الكردية( التي اأُِعّدت على الإفطار

عدَد المرات التي بكت فيها الطفلة الر�سيعة قبيل الفجر
كالَم الُحّب الذي كتبتُه العا�سقة لحبيبها بر�سالٍة ق�سيرة قبل النوم.

لي�س للمجزرة اأ�سماء وذاكرة فح�سب
للمجزرة �سّكيٌن حاّد يفقاأ قلبَك

ويتركك كحجر �ساهدة قبر بال ا�سم 
اأمام المقبرة 

وتظلُّ المجزرُة تبت�سم وتبت�سُم
حتى تلتقط لها �سورة حزينة

حزينة..
كقلبَك القتيل..
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احلّب ال يعرُف لوناً 

- 1 -
الُحبُّ ل يعرُف لونًا

زنجيًا ُكنَت من )كينيا(
اأم اأبي�َس من ال�سمال 

ُمقعدًا وحيدًا في كر�سّيَك بماأوًى معزول
اأم ت�سيُر بقدميِن في متنّزه جميل في 

)حي ميتيه(
الُحبُّ ل ُيفّرُق بين اأحد

ُمدّخنًا كنَت
�سّكيرًا.. عربيدًا.. ماجنًا.. قّوادًا.. كاذبًا

تبيُع اأّمَك بيورو وعلبة بيرة 
اأم كنَت �سبيه غيمة في مخّيلِة امراأة جميلة 

الُحب �سيمنُحَك ذاَتُه بال �سوؤال 
كّلما طرقَت بابُه ورميَت ماكنَت عليِه قباًل

الحّب..ُيعيُدَك ماًء ويم�سي.
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- 2 -
العا�سُق طيٌر وحيد

بالٌد مهجورة متروكة كتذكار لجٍئ غريق
لي�َس للعا�سِق ح�سانة 

باإمكاِن الُحّب طرده كالجئ من اأر�سِه القديمة
من منزلِه الأول
من حديقة اللَّوز

�سرير الطفولة
من اأح�سان المحبوب

من اآثاِر الحب على ج�سد العا�سقة
ومن ذكرى رائحة تنمو كالع�سِب على �سرير الغد

العا�سُق الذي هو طيٌر وحيد 
ُه على �سجرة الأمنيات في العراء ي�سُع ع�سَّ

لي�سرَق منُه الغرباء
غَد حلِمه

حا�سَر ده�سِته
وقبلَة الُحّب الوحيدة التي امتلكها

العا�سُق طيٌر وحيٌد
وحيد

كبالٍد تذبُل وحيدًة في الحرب..
ثمانيٌة وع�سرون جرحًا
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أقلَّ من صغرية 

اأقلَّ من �سغيرٍة كنُت
حينما

عرفُت الحياَة كُجرٍح
لم اأنظر مّرًة اإلى هوّيتي ال�سخ�سّية
لم اأتاأّمل وجهي في المرايا الُممتّدة

على طوِل النهِر
كلُّ جرٍح دّلني على عمري.

�سّتُة جروٍح �سغيرة
دّوْنُتها على الطريِق الترابّي

بيَن بيِت جّدي والمدر�سة الُموؤّلفة
من غرفٍة ونافذٍة تطلُّ 

على عائلِتي البعيدِة في حلب.
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ع�سروَن جرحًا دّونتها
ببكائي الُمت�ساقط

على طريِق حلب
للقريِة البعيدِة حيُث قبر اأبي.

ثمانيٌة وع�سرون جرحًا
دّونتها �ساحكًة

على الهواء
على لوحٍة لـ)خوان ميرو(

وجبينَك في المدِن البعيدة
فقط

ُجرٌح واحٌد ل اأدّونُه
اإّنما اأخّبئُه كحرٍز لموتي القادم:

عِر الخالد.. ُجرُح ال�سِّ
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تقُف وحيدًا 

تقُف وحيدًا
ل اأحَد ي�سندَك من ال�سقوط

والهاويُة امراأٌة �سبقٌة تفتُح �ساقيها لَك
تبتلُع حياَتك الُم�سنية واآثاَر الُحّب على ج�سدَك

ل �سيَء في الأعلى
اأكثُر من عواِء الريِح ُقرَب اأقفال الما�سي

تقُف وحيدًا
تطلُّ بحزنَك على المتو�ّسط

ل اأحَد ي�سندَك من الغرق
المتو�سُط الذي لم يحت�سن �ُسمرة روحَك الحزينة تحَت �سم�سِه

تقُف وحيدًا
وحيدًا كما عرفَت الحياَة مّرة ون�سيتها

وتطيُر
تطيُر �سوَب الهاوية

كنبتِة خ�سخا�ٍس ُتفّكُر باإنجاِب اأطفاٍل 
من مطٍر عابر..
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أَحبَّين

اأَحبَّني
كما لو كنُت ال�سندوَق الأ�سود لطائرِة حياته

كما لو كنت لونًا اأزرَق يغفو بحلمِه
لكّني الرماديُّ الذي لم ي�سادق اإل الظلَّ

لم اأحّلق يومًا بحديقة بيتِه
كنُت ق�سيدًة بقدمين ت�سيران فوَق تراب قلبِه.

اأحّبني
كما لو كنُت اآخَر امراأٍة

تحيا عاريًة على ياب�سة حياته
الرجُل الوحيُد

الرجُل الباهُت ك�سندوِق عر�ِس اأمي الخ�سبّي القديم
الرجُل الذي حمَل لي بيديِه ق�سيدَة حّب 

و 7 مدٍن ُموؤقتٍة
الرجُل الذي كاَن ُيغّني لي كلَّ ليلة
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ويعدُّ الخراَف ال�سغيرَة حّتى اأناَم
اأحّبني ب�سدِق الأنبياِء وهو ُيخاطُب ُمعجزًة لن تحدث:

»ماذا لو ُوِجَد منِك 7 ملياراِت امراأٍة؟!«
وقبل اأن اأ�سَع يدي على فِم الجواب

كاَن قطاُر الموِت ياأخذُه اإلى المحطة الأخيرة.
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اثنا َعشَر غزااًل على أسرَِّة بائعاِت اهلوى

بائعاُت الهوى فقط
ُيِجدَن الحديَث عن الألِم كما نعي�سُه تمامًا

ل يخجلَن من نعتِه علنًا 
باأقبِح ال�سفاِت التي تليُق بِه

ُيعّريَن »عانَتُه« في �سوِق الخ�ساِر تحَت مراأى الجميع
حّتى الدجاجاُت المعرو�سُة في الأقفا�ِس ي�ساهدنُه ذلياًل

ي�ساجعَنُه كما لو كاَن رجاًل عابرًا ويحفظَن اأدقَّ تفا�سيِلِه 
ُه �سّرًا، نلوكُه مرارًا  نا ونع�سّ الألُم الذي يع�سّ

كما نفعُل بقطعِة لحٍم قا�سيٍة، يلوي ذراَعنا كما لو كانت الحياة
حلبَة م�سارعٍة تجري بـ)ل�س دي فينتا�س( في اإ�سبانيا

فيك�سُر �سلَعنا ال�ساد�َس بعَد اأن يمدَّ رداَءه الأحمَر َكـ)الماتادور(
ِة المعرو�سِة كاإعالٍن طرقيٍّ �سيِّئ هازئًا به�سا�ستنا الب�سريَّ

يخم�ُس باأظافرِه غيِر الُمقّلمِة وجَهنا الغ�سَّ ك�سبيٍّ اأزعَر من )حّي 
ال�سعار( في حلَب
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ي�سدُّ �سعَرنا الطويَل
يلّفُه بيديِه الُمّت�سختين كيَدي منّظف مداخن عجوز

ويب�سُق في فمنا الذي لم يتلّوث يومًا �سوى بلعاِب الحبِّ
ويتركنا نغ�سُل اأنف�َسنا من رذائلِه حّتى موعٍد اآخر.

ن�سُع العاموَد ال�سابَع لأكروبول الألم:
)القلَب( تحَت اأكثِر اأحذيتنا خ�سونًة واّت�ساخًا

ن�سعُه هناك ون�سحقُه كما لو اأّنُه خرقُة قما�ٍس بالية نّظف بها
مت�سّوٌل اأنَفُه اأو بقايا �سائِله المنوّي مع بائعة هوًى رخي�سة

ن�سُع )القلَب( تحَت الحذاء
ونمّر فوَق جّثتُه مرارًا وتكرارًا كثوٍر مع�سوِب العينين

نحّوُلُه اإلى غباِر ذهٍب
اإلى ق�سائَد
اإلى اأغنياٍت

اإلى تحٍف فنّية
اإلى مقطوعاٍت ُمو�سيقّية، اإلى ُقبالِت ُحّب، اأو تذاكر �سينما

ونوّزعُه على هذا العالِم الو�سخ
نتخّل�ُس منُه كما نتخّل�س

من لطخِة �سرٍف قديمة عالقة ب�سجرِة العائلِة
ليغدو عارًا جماعّيًا
فنبت�سُم ُمطمئّنين.
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اأينما ذهبنا
ناأخذُه معنا

في ال�سوارِع والحافالِت ومحّطاِت المترو
وال�سوبرماركت

والنوادي الليلّية و�سهراِت الأ�سدقاء
وحفالِت الزواج ومعار�ِس الكتب
واإلى عرو�ِس الأفالِم ال�سينمائّية

ومواعيِد الحّب
اإلى زيارِة اأّمهاتنا

اإلى قبوِر اأحّبتنا
اإلى العمل

اإلى المقهى
واإلى �سريِر الحّب.

نتاأّبُط ذراعيِه الكبيرتين ونمّدُه بمديٍة حاّدٍة ليعيَث ف�سادًا بحيوات 
الآخرين 

كما فعل بحياتنا
يك�سُر ظهر الجميع وُيدلي قدميه من اأعلى اأعناِقهم وي�سحك

بفٍم يملوؤُه وحُل الخ�سارات
ي�سحُك وي�سرخ:

ها اأنذا يا اأولَد الحياة
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ها اأنذا
اأناُم مع بائعات الهوى على ال�سريِر ذاِته الذي

ينجْبَنكم عليِه كّل مرة.

يتبّوُل ك�سّكير على جراحنا القديمة
فال نعوُد قادرين على الإ�سغاِء ل�سوت )لوي�س اأرم�سترونغ(

وهو يغّني
)What a wonderful world(

بل نفّكُر بالديدان التي تاأكُل كلَّ يوٍم 
قطعًة منا

قطعًة من قلبنا )اأكروبول الألم العظيم(
ُن�سقط ح�سوَننا تحَت وقِع �سرباِت اإزميله فيما

يمتّد بجيو�س ديدانه داخل اأج�سادنا
يبني خالياُه في كّل حيٍّ من الأحياء التي ن�سكنها

يختفي �سوت )اأرم�سترونغ( ونكت�سُف اأّننا فَقدنا �سوَتنا..
ننبُح ككالٍب موثوقٍة بجنازيَر ونعوي

)العالُم لي�س رائعًا.. العالم لي�س رائعًا(
اإّنُه عالٌم مليٌء بالجثِث

بالتوابيِت
بالل�سو�ِس

غاِة بالطُّ
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بالأنقا�ِس
بالمعتقالِت

بالأوبئة
 بالحروب
بالأ�سلحِة

بمهّربي المخّدرات
تنا من ال�سعادة. بالتافهين الذين ي�سرقوَن ح�سّ

عالٌم مّت�سٌخ
ي�سُع غزالَة الألِم فوَق اأ�سّرة بائعات الهوى

اللواتي نناُم باأح�سانهّن حينما يب�سقَن العالَم خارج اأرحام اأّمهاتنا
وننجُب منهنَّ اثني َع�َسَر غزاًل حزينًا

لن�سند اأكروبول الألم ال�ساهق للبالد التي منَحتنا اأ�سماءنا الحزينة..
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ِاحذروا اهلواَء يف الغوطِة الشرقّية

في الغوطِة ال�سرقّية
ُيقّدُم اهلل ا�ستقالَتُه

لموٍت بربريٍّ يح�سُد
رئاٍت نائمًة

بيَن اأ�سجاِر التوِت ال�سامّي
وحكاياِت اأّمهاٍت لم تكتمل

عن الغوِل والأطفاِل الُم�ساك�سين.

في الغوطِة ال�سرقّية
يت�سّلُق غاُز )ال�سارين( فجرًا

الهواَء
الجدراَن
الأ�سجاَر

وجوَه الأطفاِل
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اأح�ساَن الأمهاِت
ويمّزُق �سمَت ال�سباِح

بح�سرجِة طفلٍة: اأنا حّي.

في الغوطِة ال�سرقّيِة
ت�سقُط الع�سافيُر كطائراٍت

اأُ�سيبت بمحرِكها
فتتهاوى اإلى المقبرِة بن�سِف ري�سها

و�سهيِقها الأخير.

في الغوطِة ال�سرقّيِة
تخجُل ال�سم�ُس من ال�سروق

اأماَم �سرخاِت الأطفاِل من �سمائهم البعيدة:
احذروا الهواء!

احذروا الهواء!..
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احلبُّ يـ أكُل من قليب 

منُذ ابت�سمُت لُه اأّوَل مّرة
كخادمٍة تعمُل في تنظيِف المنازِل 

بيديَّ الو�سختيِن ووجهي الذي َتفوُح منُه رائحُة الكلور 
والحبُّ ياأكُل بنهٍم من قلبي 

كفتًى اأزعَر ُي�ساهُد فيلَم بورنو اأّول مّرة 
منُذ كنُت طفلًة قروّيًة 

اآكُل رغوَة الحليِب الطازِج
في البرّية ب�سحبِة جّدتي 

فيما الِخراُف ال�سغيرُة تاأكُل الع�سَب
كاَن الحبُّ خروفًا �سغيرًا ياأكُل من قلِبي

تحَت نظِر اهلل والخراِف وجّدتي
ولم يردعُه اأحٌد

واأنا.. لم اأكن غانيًة حزينًة 
تجيُد مهنَة اإغالِق الباِب �ساعَة ال�سرورِة.
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في الطريِق للمدر�سِة البتدائّية 
في الحيِّ ال�سعبيِّ القديِم 

اأماَم محِل بائِع الحلوياِت في )ال�سيخ مق�سود(
�سِ عيوِن جارنا ال�ساّب في ال�سرفِة الُمجاورِة تحَت تل�سّ

والحبُّ ياأكُل من قلبي 
كما ياأكُل اأرنٌب حقَل خ�سٍّ طازج.

 
في العمِل واأمامي الأوراُق ال�سفراُء

التي تنتظُر توقيعًا وختمًا من الحبِر الأزرِق
تحَت وقِع روتيِن العمِل الوظيفّي

واعتيادّيِة اأ�سواِت القذائِف الُمنهالِة على المدينة 
والحبُّ ياأكُل من قلبي

كما تاأكُل الدوائُر الر�سمّيُة يفاعَة ال�سباب 
وحما�سَتهم.

 
في البيِت 

ُر كوَب ن�سكافيه بالحليب واأنا اأُح�سِّ
واأنا اأُ�سغي لأغنية )ياني�س كوت�سيرا�س( 

) يجُب اأن ل اأحبَّ ثانيًة(
واأنا اأكتُب نثرًا عن الكراهّية 

واأغلُق الموبايل بوجه من ُيحّبني
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واأنا اأقراأُ روايَة )الحّب في زمن الكوليرا( للمّرِة الرابعة 
والحبُّ ياأكُل من قلبي 

كما اأكَل �سنوات )فلورينتينو اأريثا( في النتظار. 

تحَت عجالِت ال�سيارِة ال�سوداِء الكبيرة
التي َرميُت نف�سي اأماَمها 

وعلى �سريِر الم�سفى 
واأنبوُب ال�سيروم ُمعّلٌق فوَق راأ�سي 

والحبُّ ياأكُل من قلبي 
كممّر�ٍس يتناول وجبَة طعامِه في غرفِة العنايِة الُم�سّددة 

لكن 
حينما اأذهُب يومًا 

لياأخَذ الحانوتيُّ العجوُز 
قيا�ساِت ج�سدي للتابوِت الُمهيب 

اأعرُف.. اأعرُف جيدًا 
اأّن الحبَّ �سيكوُن قد اأكَل قلبي كّلُه 

ولن يبقى �سيٌء منُه للموت 
وهو ما �سيجعلني اأبت�سُم بلوؤٍم كبيٍر في قبري..
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بيوُض أمساِك الرجنة

بيو�ُس اأ�سماِك »الرنجة« الراقدِة بقاِع البحر
اأكثُر �سعادة مّنا

ل ترهُق اأذنها بال�ستماِع كّل ليلٍة
لمو�سيقا الدانوب الأزرق

ُت�سغي لموِج البحِر وتدرُك
اأّنُه حينما تاأتي العا�سفُة ل �سيَء ُيوقُفها

فيما نحارُبها بكلتا يَدينا
ونخرُج منها بخدو�ٍس طوليٍة في القلب

ل تتعلُم عّدَة لغاٍت لتحاوَر بها العالم
بال�سمِت ت�سرُح للبحر

اأن يكفَّ عن مالحقِة غدها
بيو�ُس اأ�سماِك الرنجة

اأكثُر �سعادة مّنا
وهو بال�سبط

ما يجعل من هذا العالم
حزنًا اأزرَق راقدًا ككلٍب عجوٍز تحَت �سم�ِس البحر..
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العزلة..

عر �سباحًا ل اأحد يقراأُ ال�سِّ
الطائر يغادر ع�ّسُه للتقاِط �سورة فوتوغرافية

مع اأ�سالك الحدود ال�سائكة
العا�سق ي�سُع راأ�سُه على �سداأ مقعد المحطة

ويفكُر بيِد حبيبته التي بقيت من�سّية في جيبِه
الجندّي يمالأ المدينة بغباِر حذائه الع�سكري

عر ي�سعد معي الدرج الكهربائي للعزلِة.. فيما ال�سِّ
مبت�سمًا..
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