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»مونولوجات باردة«

ـــ 1 ـــ 

�لمدن �لمحا�سرة تهزم في د�خلنا فقط، ونحن من يجبرها �أي�سًا على 
�لنت�سار.

�لمنفردة توحي لَك بالكثير من �لأفكار �لجهنمية، كاأن تحفر �لجدر�ن 
مكانك،  ويجل�س  �ل�سفقة  عليه  تحّل  جالٌد  ياأتي  �أن  �أو  وترك�س،  باأنفا�سك، 
بهذه  حتى.  منطقي  �أو  در�مي  مبرر  �أي  دون  من  �ل�سجن  مفاتيح  يهبك 

ر �لمدن �لمحا�سرة. �لطريقة ُتحرَّ
هكذ� ُينتظر �لموت في �لمنفردة دون ملل. هل من تحريٍر جديد؟ �أ�سمُع 
لخ�سخ�سة  مثلكم  �أبت�سم  �أن  لي  يحق  هل  منفردتي،  نحو  �سائرة  خطًى  وقع 

�لمفاتيح �لحديدية؟

ـــ 2 ـــ 

لفتاٍة �أتعبتها �لحكاية..
في  �سارت  �لطويل«،  �لظل  »�ساحب  ي�سبه  ما  تنتظر  كانت  �لتي  �لفتاة 
�لحجر  بحنين  ت�سعر�ن  كانتا  �ل�سغيرتان  قدماها  مر�رً�،  دم�سق  �أزقة 

�ل�سلب، فتر�سم.
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تنم  لم  ت�سنعه،  كانت  �لذي  �لآخر  للعالم  ودفتر  للر�سم  كر��س �سغير 
يومًا قبل �أن تنقذ جميع �لب�سر بدموعها، كانت تحزن لأجلهم، �لزمن كان 
خديعًة، هكذ� �سمعت يومًا جدتها �لعجوز تقول، لذلك تركت تلك �لم�سافة 

مع نف�سها ليكتب فيها غريٌب مجهول.
تحلم،  ترق�س،  تجعلها  كانت  �لكلمة  لأن  غريبًا  يكن  لم  �لرجل  هذ� 
تعرف نف�سها، لم تكن »�أ�سيرة �لكلمات« كما قال لها يومًا، بل كانت �أ�سيرة 

تلك �لم�سافة، م�سافة بين زمنين، بين كوكبين.
ها هي ذي تبت�سم من جديد، لأنها ما ز�لت تحلم باأن �لب�سر �سيمّرون 

مثلها عبر تلك �لم�سافة.
باأن �لب�سر لن يموتو� �أبدً�.

ـــ 3 ـــ 

في »�لكر�ج« لم �أعد �أرى �لأطفال ما�سحي �لأحذية، بائعي �ليان�سيب، 
م�سطنعي �لعاهات، �لعاهر�ت �لرخي�سات. في »�لكر�ج« �أحنُّ �إلى �لطعام 
بقمي�سي  يت�سبث  مت�سول  طفل  �إلى  �أحّن  �لرخي�س...  و�لب�سكويت  �لملوث 

وبظهر �أمه �أي�سًا.
�أُذني �فتقدت لحن �ل�سجيج فجاأة، و�لأغاني �لهابطة و�ستائم �لع�سكر 

�لمحتفظين باآخر خم�س لير�ت في جيوبهم.
قدمي لم تعد تتلوث في �لوحل و�لأو�ساخ و�سجائر �ل�سائق �لع�سبي، ول 

حتى بكلمات �لمعاون �لبذيئة، �أو �سا�سة �لتلفاز �ل�سغيرة.
�أ�ستاق �إلى ر�ئحة �لعرق، و�لعفن، وزيت �لمحرك، و�سعود �لركاب على 

�لطريق.
تغريني كيفية كتابتي لهويتي بتفا�سيل خلبية في �لدفتر �لأثري.
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في »�لكر�ج« حو�سرت �لذ�كرة ب�سور حجري مرتفع،
بد�أت �لإ�سالحات، �لإ�سالحات...

»�لكر�ج« د�ّسنوه...
�أعلنوه مقبرة...
و�ساد �ل�سمت.

ـــ 4 ـــ 

وماتو� ور�ئحة �لخبز تفوح منهم... ماتو� با�سمين.
حلفايا! ت�ستهر بـ »�لطرطورة« �لمزّينة، �لتي ي�ستغل معظم �سكانها في 
»�أبو  وجه  بال�سبط.  �أتذكره  ما  هذ�  �لحموي.  �لريف  لمعظم  �لموؤونة  بيع 
من  تنبعث  �لتي  �لتو�بل  ر�ئحة  �أعرف  �لأربعيني،  �لأ�سمر  �لرجل  محمد« 

كّفيه، �أ�سّمها في هذه �للحظة...
لن �أن�سى �سكل »�لطرطورة« �لأ�سطورية �لتي طالما �سحرتني زينتها... 
�لتي طالما �أطلق عليها »طرطورة �لثورة«، فقد كانت تتو�سط �ساحة �لعا�سي، 
وكانت حنجرة �لقا�سو�س مزّينًة مثلها تمامًا، طربي كطفل يحّدق من �لنافذة 
�سمعت  نف�سه عندما  »�لطرطورة«، هو  �أبو محمد  تمّر عرو�س  عندما كانت 

�لقا�سو�س �لذي د�ئمًا تخّيلته يم�سك بقوة باإحدى عو�ر�سها �لملونة...
كنا  عندما  �لخ�سنة،  �لملعب  �أر�سية  تمامًا  تتذكر�ن  قدماي  حلفايا! 
كانت  �لجلدية  �أحذيتهم  فريقهم،  مع  �لقدم  لكرة  مبار�ة  لنلعب  نذهب 
علينا  و�لنت�سار  �لرك�س  على  تحفزهم  وخ�سنة،  د�فئة  �أيديهم،  جلد  مثل 
في كل مرة. بجبهاتهم �لخ�سنة ترى �بت�سامة فرحة، عندما يقّدمون، بين 

�ل�سوطين، »�سعيبية« لكل لعب منا. خ�سار�تنا كانت د�ئمًا فائقة �لحالوة.
حلفايا
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�لخ�سارة
�لأر�سية �لخ�سنة

�لموت �لُمزّين.
حلفايا!

كالبّية �أبو محمد �لرمادية
�لموؤونة...

�لموؤونة
ر�ئحة �لتو�بل �لمنبعثة من �لعظام

هل �ستت�سع عرو�سك يا �أبو محمد لكل هذ� �لموت
و�لخبز؟

ـــ 5 ـــ 

اب في  حملت حقائبي وم�سيت، ن�ساء �لحي حول جثمان �أبي، و�سيخ ن�سّ
�سدر �لمنزل.

لم �أكن �أعرف �أنني لن �أر�ه بعدئذ، �أطر�فه باردة، حدقتان متو�سعتان، 
�سجيج،  �لجميع،  �أ�سو�ت  تعالت  قدميه،  عند  تلعبان  �ل�سغيرتان  �أختاي 

�سجيج. م�سياف ـــ �لنبك ـــ دم�سق، هذ� ما ح�سل بال�سبط.
يا �أنت! �فتح �لنافذة لو �سمحت!

هل دخلنا �لأر��سي �للبنانية؟!

ـــ 6 ـــ 

ذلك  فعلُت  قد  باأني  �سعرُت  لكني  �لقطار...  �سكة  على  يومًا  �أتمدد  لم 
مر�رً�، كان �سوت �ل�سافرة قويًا جدً�، �إلى درجة �أنني لم �أ�سعر بالموت.
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ـــ 7 ـــ 

مروري،  �ختناق  با�س،  محرك  فدية،  �لهوية،  مجهولة  جثة  تبغ،  علبة 
عبوة نا�سفة، عا�سق عابر، بزة ع�سكري، قهوة من دون ر�ئحة، في �لجزيرة 
وغيرها،  دم�سق  �لحر�مية،  �سوق  في  عقول  ب�سطات  جزٌر،  ثمة  �ل�سورية 

حو�دث خطف لن تنتهي.
�أقف هنا، �أقف هناك، ثياب ممزقة، ب�سرعة، قبلها �أنت، �أنا �ساأ�سغط 
على �لزناد، �لم�سد�س فارغ... ل ر�سا�سات، رك�سَت ور�ءها، ت�سرخ بقوة، 

يعلو �ل�سوت �أكثر.
قل لها باأن تخر�س، باز�ر للخيانة، ��سفعها �أنت، ل �أنا، �أ�سعَت يديك، 

�لم�سد�س فارغ،
موت. 





إعتام
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ر�سائل اإلى جندي

ـــ 1 ـــ 
ر�سا�سة و�حدة تكفي

ـــ 2 ـــ 
�لمدينة فارغة تمامًا

و�أنا �أ�سير على حافة �ل�سور �لمرتفع
مع�سوب �لعينين

ـــ 3 ـــ 
تنام مع بندقيتك

ماذ� عن زوجتك؟

ـــ 4 ـــ 
على مطفاأة �لحر�ئق كتب:

ماء للحريق

ـــ 5 ـــ 
�أطلق �لر�سا�س �إلى �ل�سماء عاليًا

لن ت�سيب طائرً�
�أو حنجرة.
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ـــ 6 ـــ 
وحدها �ل�سفاه �لقادرة على �لهتاف، قادرة على �لقبل.

ـــ 7 ـــ 
مذ �أول قتيل 

نظرنا طوياًل �إلى �لأعلى 
منذ �أول قتيل

فقدت �لجهات جهاتها

ـــ 8 ـــ 
هل يميز �لقنا�س بين �سحية و�أخرى؟

ل
عّم يبحث �إذً�؟

عن قلب

ـــ 9 ـــ 
ظّلك
مثلك

متى حملَت �ل�سالح،
حمله.

ـــ 10 ـــ 
�ل�سوريون ل يكتبون تاريخهم

�إنهم يرّتلونه
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ـــ 11 ـــ 
�سقف �لوطن

ير�سح دمًا

ـــ 12 ـــ 
يومًا ما

�سي�ستيقظ �أطفال �لغوطة!
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مجاز لقاتل

تمتلكني رغبةٌ 
فاأقتل ظّلي عناقًا

�أنتعُل ل�ساني و�أ�سير وحاًل
يد�ي ج�سٌر �أو مجاٌز لقاتل

غاب �سبيهي عّني
�سارت �أ�سابعي �سحيًة مطلقًة

رحٌم د�فئٌة لفظتني
لأكت�سب �لب�ساعة رويدً� رويدً�

 ***

�أيها �ل�سالح
�أبعد يد �لب�سرّي عنك

غ في حقدي تمَرّ
و�أطلق �لنار على قدمي

ظننت ذلك �لتابع لي
رفعت مديتي... و�قتربت �أكثر

�سرت مثلي
ل مالمح

فلتحرق ب�سماتي
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�أثر �لجريمة دمعي
�لأر�س ُتريني نف�سي كغبار د�كن

لي�س لك �لآن منك �سوى لي
ذلك �لج�سد �لكريه �أتركه هباًء

ذلك �لخفقان �لد�ئم
يزيد من �لهّوة بيني وبين �لمعنى

 ***

دعك من كل ما لي... وما لي�س لي
و��سكّني كقبر...

تبعثر فيه
مقبرة �سرُت دون ج�سدي

هوَيّتي وجدتها بينك وبين ذلك �لقاتل
هوَيّتي ُهوَيّة قاتل

قتل ظَلّه فاأردى ج�سده بعيدً�
عن �سالم �لمقابر.
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ذاك الطريق

على �لطريق 
ثمة موت من نوٍع �آخر 

�أحياء يم�سون على جو�نبه
كي ل يموتو� فر�دى

و�أم ل ت�سّدق موت �أولدها
فتتح�س�س بطنها 

تتبع �أثر �أقد�مهم �ل�سغيرة
تتلم�س ثدييها

ليقول لها �لطريق:
�أينهم؟

 ***

على �لطريق 
�أقد�م ت�سير دون �أ�سحابها

تبتعد...
تعانق نف�سها 
وظالل غيرنا

تحجبنا 
ويبقى �لأفق خاويًا
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دون �سوء 
�أو عيون

 ***

على �لطريق 
�أعمدة لالإنارة 

وما�ٍس تعب من ما�سيه 
ف�سار حا�سرً�

فكاأن �لجدة 
روت لأحفادها

حكايا �لقادمين

 ***

�ل�سماء فوق ذ�ك �لطريق 
لم تخِف وطنًا تحتها 

ول عالمًا من �لنفايات 
كلُّ ما تبقى 

جثة لهرة عرجاء
وقرط مزيف

كانت قد رمته بالأم�س 
عاهرة طاعنة بالطريق

 ***

رحلو�
تركو� خلفهم بيوتًا
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وحكايا، �أُغلقت �أبو�بها 
غادرو� كالغيم، كالماء

دون �أقد�مهم 
كيفما تلفتو� 

ل ظالل

 ***

�أبناوؤهم ل ينظرون �إليهم 
ي�سيرون خلفهم فقط 

ف�سوت �لخطى �نتماء �أخير

 ***

�لحنين عندهم 
ي�سفونه بما ل يفهمون

بر�ئحة خبز بالدهم 
ب�سوت �لموؤذن وهم عائدون �سكارى �آخر �لليل

م�ساجر�ت جير�نهم
يحّنون �إليها �أي�سًا

كما تف�سحهم عيونهم 
ب�سبق �لقطط على �لحاويات في حار�تهم

 ***

هناك �لآن
حيث هم 

في �لالمكان
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يجّربون �لوحدة 
ي�سترقون �ل�سمع خل�سة 

�إلى �سوت �لريح في بيوتهم 
عّلهم

ي�سمعون �سوتهم من جديد

 ***

على �لطريق:
هوية �لبيا�سي، و�لج�سر �لمعلق، و�لماآذن، و�ل�سماو�ت �أي�سًا ُك�ِسرت،

جندي د��س بقدميه على �لظل
ثوب �أّم ُلِطخ بالحنين

على �لطريق: �أقد�منا، �أعيننا
لغات قديمة وحديثة، فرح، �غتر�ب، طرب، طفل، رق�س، �سخط

ذ�كر�ت ملونة
على �لطريق ر�سا�سات فارغة

 ***

على �لطريق
عمياٌن، مثلنا 

كلما نظرو� في �لمر�آة
وجدو� غيرهم

 ***
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خذوا الحكمة من اأفواه ال�سرا�سير

فر��ٌس منزٍو في ز�وية �لكون
�سر�سار كهل يتفّرد ب�ساحة �لغرفة

�سجيج لل�سوء خارج نافذتي �لمغلقة
ن�ساز �لعابرين

�أ�ستقّل با�سًا
ل �أبالي بق�سة �سعري �لعتباطية

وهند�مي �لفو�سوي
�أقر�أ مقطعًا من �ل�سيمفونية �لتا�سعة

�إ�سارة �لمرور تعلن �سفري
فاأمتلك �آذ�ن �لرجل �لأ�سم

وحقده على �سخرية �لكون
ما ز�ل هناك وقت للنحيب

ر�ق�سة ظلت دون �أن تجتث ثدييها
�أحتاج �إلى �لكثير من �لعدم

��سترخاء في بر�د �لجثث
�أو ��ستئ�سال �لأظافر من قدميها

ومن عيني
�سديقي يت�سلل بهدوء �إلى �لحاوية

يجمع ما تبقى من �لنفايات
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من �أج�سادنا
وبقاياهم

 ***

يا �أبت تقاعدت فجاأة من ثوب �أمي
ما مات �ل�سقي �حتر�قًا ب�سجائره

ما مات �ل�سقي �ختناقًا
بر�ئحة طعامه �ل�سهي

 ***

�أحذية تقتات على بقايا �أقد�منا
و�أعناقنا

حبيبتي تنقب في كهوف �لرومان عن ق�سيب ذكري
لير�سي �لعنف في �سهوتها

ما مات �ل�سقي
�إل بكاأ�س �لعرق �لرخي�س

فالبيا�س هو ق�سوة �لفقر�ء
�نعتاقهم
�سبرهم

�إجها�س زوجاتهم �ليومي
ما مات �ل�سقي �إل و�لفرح بعينه

ما مات �ل�سقي �إل �غتر�بًا في و�سادته
ما مات �إل و�إل و�إل

يخطف �ل�سر�سار قلمي
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يزّين و�سط �لجد�ر �لأبكم
ويكتب

ما مات �ل�سقي �إل حالمًا
بكفنه �لوطني
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اأقدام حافية تحت المطر

في غفلة عن �لكالم ُوِجدنا
لم يعرف �أهلنا ما �سرُّ �لبر�ري؟

ما حجم �ل�سحارى �لبي�س في د�خلنا 
�لنخلة �لتي كانت َتك�ِسر رتابة �ل�سحر�ء

�قتلعت من جذورها
ت �ل�سماء باأغانينا غ�سّ

عّلمتنا نحن »حر��س �لوهم«
�أن ل نبحث عن ذو�تنا في �لرمال

فالرمال تخفي حنينًا، تخّبئ دفء من ماتو� تائهين
تخّبئ موتنا �لذي لم َنُبح به بعد 

تتركنا ن�سير على حطام ذو�كرنا 
ن�ستلّذ بوقع �أقد�م �لإبل 
بقرع �لحقيقة لجدر�ننا

فالفتاة �لتي �أحببتها �أنَت 
و�أحّبتك �أي�سًا كانت �أنا 

هجرت نف�سها
لتبقى �ل�سحر�ء وحيدة 

لتكون ظل �ل�سماء
ومر�آتها 

 ***
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تف�سحني عيني بتلّونها
كما لو �أنني �أكذب �أمام �أمي 

�أ�ساأُل ذ�كرتي 
�أ�ستجوب �أبناء �لحي

هل حقًا مات �ساحب عربة �ل�سندوي�س؟ 
هل �أخفت �لقذ�ئف �أثر قدميَّ �ل�سغيرتين 

وذ�ك �لطفل، هل �أف�سى �سرَّ ر�سومي �أمام �لجند �لغرباء؟
�أمام جحافل �لع�سكر �ختباأُت ور�ء �لعربة 

ما زلت �أ�سّم ر�ئحة �لطعام من �أخ�سابها �لمهترئة
ثابتة تلك �لعربة... مثلي 

لكن عجالتها
ما ز�لت ت�سير في �لذ�كرة

 ***

على عجٍل
قبل �أن �أح�سَر قهوتي 

�أكمل ر�سم �سورة �لخر�ب
�أجعلها �أجمل، ي�ساركني كل �أطفال �لحي بر�سمها

يعلو �سوت �لبائع �لمتجول
�أحاول �أن �أتبع �ل�سوت 

فاأكت�سف �أني تاأخرت عن عملي 
وفي كل مرة �أعُد ف�سولي: 

�ساأكملها غدً�

 ***
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في �لقارة �لبعيدة ل يهمني كثيرً� �ساأن من �أحببت �أنا
كيف �أ�سحى ملم�س ب�سرتهم

ول �أن�سغل بال�سوؤ�ل �أبدً� عن ر�ئحة �آباط �أطفالهم 
�أرّبي �لذكريات وحيدًة، بعيدً� عن ق�سوة �لزوج �لقديم 

وعن �إلحاح �لجميع عن معرفة �أحو�ل عالمي
�لعالم �لذي طالما ر�سمته وحيدة 

ل يعنيني �ليوم �أبدً� ل يهمني �أن �أبدو �سعيدة �أمام �أحٍد
ففي كل حكاية من هذ� �لكون �أجد نف�سي 

في �لم�سافة بيني وبين روحي ثمة لحن غريب...
ثمة وقع كلمات

ل ت�سبه �أبدً� غزل �أبي
ولكنني �أ�سعر بمتعة �لتل�س�س ذ�تها 

كما كنت �أفعل �أخر �لليل
�ل�سوُت ر�سٌم

همهاُت رجٍل غريٍب
كلما �سمعته، ِخلُت نف�سي �مر�أًة وحيدة

ت�سيُر، ترق�ُس باأقد�ٍم حافيٍة 
تحت �لمطر 
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خيال م�سكون بالر�سا�س

�ل�سماء �ل�سافية حد �لأرق 
تكبر مثلنا

تاأخذ من �سني عمرنا 
كما لو �أنها ظّل للماء �لذي �سرنا عليه يومًا

ويبقى �سمُت �أهلنا 
وخوفهم

من توّحد نب�س ذو�كرنا مع �سوت �لماء

 ***

�سخب �لطائر�ت جعل من �أرو�حنا �سماًء بعيدة
�سكنها �لغيب 

و�سار كل من ن�ستاقهم عنوًة، �أهلها

 ***

�لحكاية دللت �أبطالها 
فما كان لأج�سادنا، �إل �أن تعانق نف�سها

�أن ت�ستم �لنهايات �ل�سعيدة
هكذ� �سرنا يا �أمي

نتو�سُل �للحظة 
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لتم�سي
هكذ� �سار رغيف �لخبز باردً�

عّلمتنا �أقد�منا:
�لم�سي في �أر�س موحلة، يلطخ جبيننا فقط

هكذ� �سارت �أعيننا يا �أمي:
�أثَر �أقد�م �سارت على �لماء

لم تر فوقها طائرً�
ول تر�بًا تحتها

هكذ� باتت �أعيننا 
»ر�سا�سات فارغة، ت�سغُل هذ� �لفر�غ«.
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كي ال اأنتمي

كي ل �أنتمي
�أجال�سها

�أتاأمل بحارً� من �لنبيذ
قامتها ق�سيرة

�أقل من �ل�سماء بقليل
�أرى في بيا�س عينيها في�سًا من �لذ�كرة

غزلنًا ت�سرب �لماء
ق�سة عجوز عا�سق ل�سروة وفية

�أغاني �لأب �لمري�س
و�آثاره على �سعر �لن�ساء
�أغو�س في �لبيا�س �أكثر

لأجد وطنًا حالمًا
لأحاكي �أخًا طائ�سًا

�أر�د �لغربة 
فت�سبث بقدمه �أكثر

 ***

كي ل �أنتمي مرة �أخرى
.. �أثّبت نظري ثانية
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لأجد �ألو�نًا �أخرى للبيا�س
م�ساحات للرق�س

تغريني �ل�سفة �لعليا
ت�سّدني مدفاأة �لحطب

و�لبيت �لقديم
�لقابع بين ق�سوة ح�سنها وغرور �لبحر

 ***

ي�سّج بي �لال �نتماء
�أحرك بوؤبوؤ عيني قلياًل

فاأ�سمع مو�سيقاها �لهادئة
�أنتمي �إلى مفرد�ت �لمذبحة

�أرّتل لل�ستات... و�أقّد�سه �أكثر
�أحاول خا�سرً�

�أن �أثّبت نظري قلياًل في بيا�س عينيها
لكن ل فائدة

�ل�سو�د يحتّلني
ثابت في د�خلي

�أغلق عينّي �ل�سغيرتين لمئات �ل�سنين
�أقترب منها
�أ�سترق قبلة

و�ألوذ بالفر�ر مع �أنفا�سها
مع قو�س قزح �لممتد

من رم�سها �إلى �أق�سى �أقا�سي �لبحر
و�لجنون.
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هكذا موتي

غروب يكبر جدتي بقليل
بينما �أغت�سل بالوحل

تثور �لروح على عبثي
تملوؤني بالهتافات
تكاد تمزق ر�أ�سي

ولغتي �أي�سًا
يحّط �لظالم على عيني

كما تنوح عا�سقة
على �ساعد غريب

في�سكنها وينت�سي �لبحر
�أنا تبغ �لر�حلين

�أنا �سفٌر... غر�بي ب�ّسر بالمنايا
كل �أمنياتي �فتقدتها

وملكتِك �أنِت
�سار ج�سدك عبئًا على �لأر�س

جرحًا عميقًا في كتف �هلل
تابوتي ل يحتمل رد�ءة �ل�سوت

ما زلت منا�ساًل في �كت�ساف �ل�سخر
في �لبحث عن �سياٍع هادئ
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بين نهديِك
....

يرتفع �سوت �لماآذن
ل يحتمل �لتابوت �سجري

على يمين �لم�سّيعين
قرب �لحافلة

ثمة �أمٌّ تعّلم �بنتها َخبز �لفر��س
دون �أن تعرف ج�سدها
�أن تدرك غ�سب �لموج

 ***

ي�ساريٌّ هو �لموت
تر�ب قبري ينتف�س... يكبر كتمثاٍل

ك�سبٍح
كامر�أٍة عارية

تخبئ في عنقها �سالًل من �لكلمات
تخبئ �سامًة بين �لجد�ول
على �سفة �لعمر �لأخرى

تطوي قدميها
تمّد يدها تحت �ل�ساهدة

كل �لأ�سباح ت�ساب بال�سكون
تنزلني �لريح على مهٍل... ت�سعني برفق

�أتمدد فيِك... و�أبد�أ كتابة حكايتي
على خطوط �لعر�س في ج�سدي.. فيِك

ير�فقني �لق�سيُد
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وت�ستمر �لرو�ية ر�ق�سًة
ول يت�سع �لعالم �لفقير

لحدود قبري
و�لمهزلة.
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حوارية موؤجلة

ترنو هّرة �سود�ء
قريبًا من �لحي �لجنوبي لجرحنا

تقف قرب جدول من �لوحل
ت�ستحم �لر�ئحة �لقذرة للطبول

بلمعان �لبندقية
من بريق عينيها يخرج قاتل

ل يجروؤ على �لقتر�ب من ر�ئحة �لريحان
يبد�أ بالهذيان:

من غيري عّلمك �لحياة؟
لولي لكنت بال جذر

�ساعة حملت عقاربها في يد غريبة
و�أّم تنتظر �لدمعة

تنتظر جنينًا للكفن
ل خوف ي�سكنك

ذرة ملح بين �لزنز�نة و�لمنفى
�أرحتك من ثقل �لجبال

من وليٍد ي�سّم كفيك للحظة
عندما ل يقوى على �لبكاء

هيا... هيا  �نه�س
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�خرج من مديتي
قل �أي �سيء، ولو �ستيمة

�أو طعنة كلمة

 ***

تبت�سم �ساهدة �لقبر
تهّب ر�ئحة �لريحان

تمالأ �ل�سماء
�ل�سحية:

ل ثاأر عندي
طفلي خّط على �لجدر�ن حكايتي
و�أنت تماهيت مع �لدماء و�لحديد

ل حياة معك ... ل تحية لظلك
�سيهّب �لغبار من قبري

�سيكتب �سهادة ميالد لموتك
غ�ساء بكارة لزوجتك �لرخي�سة

و�أنت غير قادر
على �لذكورة.

�لقاتل: منحتك... �أعطيتك.. وهبتك ...
�ل�سحية:

توقف!
لو �أنك قادر على �لحياة للحظة

لما �أهديتك
�سفة �لقاتل.
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الم�ستاأجر الجديد

في غرفة مجاورة
نَمْت طحالب و�أزهار م�سبعة
بالعر�ك مع �لجذر �ل�سلب

تاجر دم�سقي
�أبى �أن ي�ستبدل ب�سر�يين زوجته

خيوط حرير منمقة
تتعط�س لال�ستثارة

في �أر�س غريبة
ذر�ت رمل تد�عب وجدها

فتنزف دمًا �أبكَم
ي�ستذكر عودً� في حانة رخي�سة

فكلما ز�د رو�د غانيتها
��ستبّدت �لرطوبة
بم�ساحات �أخرى
من بيد�ء فرجها

لتغدو �أكثر نقاًء
وعذرية

 ***
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حكايا ن�سجت خيوط �لعنكبوت
جدر�ن خ�سبية تاآلفت مع بع�سها

فغدت م�سرحًا رومانيًا
ي�سخر د�ئمًا من �بتذ�ل �لممثلين �لغرباء

�أحاول �أن �أعيد للزجاج بريقه
في�سير دمي �أكثر تلوثًا

�أترقب توهج �لنار في د�خلي
متفائاًل في ذروة تخّيلي و�حتفائي

بانت�ساري على كل من ��سطهد قلبي
فت�سحقني مياه �لنهر

وفي �ليوم �لتالي �أ�سير وحاًل
حذ�ئي ل يزحزح نظره
عن عينّي �ل�سغيرتين

�أمام تهّكم تجار �ل�سوق
و�أطفالهم

�لذين خبوؤو� �أحالمهم في محفظة
لالأ�سالة و�لنقود

�أعود م�سرعًا
�أفتح باب قبري بهدوء

متحا�سيًا
�أن يثير خوفي �لقروي

ر�ئحة �أطعمتهم

 ***

على جبل �ل�سجيج في �لقرية
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ت�ستغربني �أمي
يقتلها �ل�سمت

فاأحلف باأنه ��ستكان بد�خلي عنوة عني
تحتكمني ل�سجرة �ل�سف�ساف
ويلقى بي خارج �سرو�ل جدي

فاأعود �إليك �أيها �لنهر �لعجوز
لأرمي كل ذ�كرتي بد�خلك

و�أعود �إلى كهفي
م�سكونًا بعفوك وحقدك معًا

مليئًا بتعويذة جدتي
ب�سوتها �لو�قعي:

كن ميتًا تحتِوك �لمقبرة
فتنّف�س د�ئمًا
في �أي مكان

تحت �لتر�ب فوقه بينه عليه
ف�سارعت ب�ستم مر�آتي وك�سر تنف�سي

مطلقًا �سرخة
�أحييتني قتياًل

فا�ستيقظ �لحيو�ن في ج�سدي
لب�س حذ�ءه و�رتدى معطفًا

وذهب �إلى عملي
بينما ظللت غارقًا

في �لكتابة و�لخوف.
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ن�ساز

كن من تريد
عا�سر �أ�سابعك حينًا

و�زدِر ذ�كرتك
�لوحل يك�سو �لبحر

و�لبحر يك�سو �لحلم
�لفْظ �أنفا�سك �لأخيرة

�بت�سم.. وغنِّ للقطار�ت
لدخان �لبنادق

ظل ياأتي من �لد�خل
يكبر �أكثر

و�أنت محفور على �ل�سخر
ترق�س بحرية �لموج

�قتطع ل�سانك
�دفنه تحت �ل�سماء

عند قدميك لي�س بعيدً� عن
ر�أ�س �لإله �لغائب

في مرتفعات �لحيرة و�لظالم.
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بالقرب من دم�سق

�لموج في د�خلك
�لر�أ�س ل يحمله �لكتف

هنالك في �لجنوب
�أثارتهما �ل�سم�س

ف�سرخِت
�أ�سابعي

يك�سوها �لحنين فقط

 ***

�لحقائب ل تت�سع �إل للدموع
�لرق�س لغة

هو �لحزن �لأجمل
�بت�سامة عندما ل تقوين

على �لود�ع
فخ�سر �لأنثى

قادر على �لرعد �أي�سًا

 ***
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لوحات دم�سق على �لجدر�ن
»�ل�سقف يبكي �أي�سًا«

قالها طفل
كما لو �أنه

ي�سّم ر�ئحة غ�سيل �أمه للمرة �لأولى
يرثي زوجة

�أحبها...
�أحبها على حبل �لغ�سيل

 ***

و�أنا �أر�ق�س ظاللِك
�أحتمل نزق �سديقتك

�لطفلة... �لغر�ب
�لذي ي�سع ر�أ�سه بين جناحيه

ويبكي بعيدً�
ما ذنبي! ما ذنب �لن�ساء �للو�تي �أحبهّن!

�إن كان �لوجد قد �ختار لي
رجاًل...

حقاًل بر�ئحة �لخبز

 ***

�أما �آن للكلمة �أن تنطق!
�أما �آن للرحم �لخ�سب

�أن يهم�س
ت�سعة �أ�سهر
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�آه منك �أيها �لأردن !
كم من �لمخّيمات!

عندك
�أحتاج �إليها.
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مخا�س الروح

تعبت
��ستفاق في د�خلي �سفٌر

�أظافري ت�ستعل في مدفاأٍة
طحالب تنمو حول �سفتي

بد�أت ح�ساة تنهمر د�خلي
�أيا ليت... �أتمنى... و�لكثير منها �أي�سًا... تثبت عجزي

تجعله ك�سجيرة تين ياب�سة في كروم �لنبيذ
غدً� �أو بعده بقليل

�سيو�سد باٌب �آخر في لغتي
ما عاد �لم�سافر م�سافرً�

ما عادت �لأجنة حلمًا
لن تر�سم �لطفلة بعد �ليوم
ُيقتل �لديك على �سياحه؟! �أ

ُيعتقل �لحمام لر�أفته بخفة �لري�س؟ �أ
�ساأمزق هويتي كي ل �أقتل

�ساأخفيها ببع�س �ل�سباب �ل�سوري

 ***

نق�ٌس بات ي�سيب �لحتمالت
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نديم �آخر بد�أ يك�سر كاأ�سي
يم�سك بحلمي... يعّذبه...

ر�أفة ببيا�س �لطبيب
وتبقى �ساآمي وحيدًة في رحم �لليل

بين طرفي قطعة مو�سيقية
تاهت عالماتها بين �لح�سود

لتعود �لطفلة �إلى �سمتها
�إلى بر�ءة �أمٍّ تروي وجعها

ب�سوك يزد�د �سالبة في فل�سطين
�سرير �لحت�سار �لجميل

 ***

منف�سة �ل�سجائر تتابع �لفي�سان
ي�سير دمي منها و�إليها

لن تنتهي رئتي
فكل �ل�سعر�ء يمقتون �لعر�فات

يكرهون �لعجز في �للغات �ل�ساحرة
يا غابتي... لن تحيد رياحي عنك

لن ي�سيبني �لملح �إل باأمو�جك
لن تنثني �لنو�ر�س عن تحليقها

في عنق �لبحر
لن �أمتثل لغ�سب �لأيام

فكما عّلمتني �أنت
ل جنون بعد جنوني يغريك

�بت�سامة طفٍل �ستنمو في ق�سيدتي �لموجوعة
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ل ولن يحيد عالمي عن خ�سرك
عن مركز �لكون

حيث تجليات �لروح
تنمو كبرعم 

تحتل ج�سدك... ت�ستبد بظّلي
ليبقى �لالمكان في د�خلي

ملعبًا للياأ�س
وكرهًا ل�سعف �لمغت�سب.
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عبيد اللغة

يا ع�سق
يا نرج�سّي �لخطى

�قترب
��سنع من عبيدك لغة

منا
�أنهارً� تاأبى �لركود على �سفاهنا

�سغلتنا متاهات حقدك
مررت �أمام �أعيننا

ونحن نجهلك
كنت �نتقام �لحقيقة من نف�سها

خيانة �ل�سم و�لم�سّمى
بحثنا عنك طوياًل في �أعين �لغرباء

في �لكتب
على �أطر�ف �لطريق �إلى روحنا

خلناك لحظات ت�سبق �ل�سرير
دفء �لأيادي عند �لرحيل

يا �أيها �لنبي �لخر�في
يكتبون عنك

ي�سّدقونك



52

ثم ينكرون
خلقت �لأ�ساطير، وكذبتها

ت�سيُر دمعًا
وتفيق با�سمًا كفتاٍة تاأخرت عن حلمها

غاب �ل�ساعد �لذي نامت عليه 
ف�سارت و�حًة بحجم �لم�ساء

حنين ذ�كرة مقفرة
يا ع�سق

�أنت مثلنا، ل ت�سّدق �إل نف�سك
دع كالمي عنك

و�م�ِس مثلي في متاهات �لكالم 
عّلك تجد من ل يجهلك.
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ارتباكات اأخيرة

ـــ 1 ـــ 
�أحبِك عارية تمامًا

كال�سحر�ء
دون ظالل

�أو غيم.

ـــ 2 ـــ 
�أنا عا�سق للم�سافات

بين قدميِك.

ـــ 3 ـــ 
ثّبتي جفنيك قلياًل

مللت �لخطاأ في عدِّ �لنجوم.

ـــ 4 ـــ 
�أر�قب �سورِك كما لو �أنني طفل �سغير في �آخر �ل�سارع، يغم�س عينيه 

لحظة، في�سّم ر�ئحة �لخبز.
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ـــ 5 ـــ 
�أمامك  �لغيم  تتذكر  تدري،  �أن  دون  تحبك  �لتي  هي  �لن�ساء  �أجمل 

لتبت�سم، عنقها م�ساحة �أخرى للتقاء �ل�سماء بالبحر.

ـــ 6 ـــ 
كلما تكلمت �لعربية، تح�س�ست خ�سرها.

ـــ 7 ـــ 
ود�عًا، قالتها وم�ست �إلى د�خلي.



رصاصات طائشة
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تعبت �لقبور من �ساكنيها 
ما �أوح�سنا!

ما �أكثرنا نحن �لمقابر!
و�ل�سو�هد في �لذ�كرة 

ت�ستح�سر �لكلمات 
ينزح من نحبهم فجاأًة

وياأخذون ح�ستهم من �لبت�سامات 
�إياَك �أن تنب�س �لما�سي!
�إياَك �أن تنب�س �لما�سي!

لن تجد �سوى �بت�سامة و�حدة
هي �رت�سام �سفاهَك 

على جمجمِة �لآن

 ***
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�لبالد �ل�سعيدة 
ز�رها جميع �لأنبياء

�لبالد �لغنية 
�ل�سخية 

�لطاعنة في �للغة 
فاقت ف�ساحتها �لقر�آن

وبقيت كو�سم �أخ�سر
�لجدة �لتي َتعرب�س �لع�سب على �ساقها 

لم تنفعها �لحكايا �لقديمة 
لم ت�سل نف�سهاعن �لقبور 

عن �لثغور
عن مقامات �لموت �لبطيء

تلك �لبالد �ت�سعت كظّل رجٍل
ل مالمح له 

مبت�سمًا، 
يبتعد بهدوء عن م�سدر �ل�سوء
لكنه، ما ز�ل يدندن لحن �أغنية

ل يفهم كلماتها، لكنه يرددها
»ملعونة بالد �لأنبياء

موبوءة بجثث �أبنائها 
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هنا
حيث �خترعت �للغة 

ماتت«!

 ***

�لبالد �لتي في د�خلنا 
�أ�سغر من �بت�سامة طفل جائع 
�أ�سد ق�سوة من حديد �لحافلة 

ذ�ك �لحالم
دون �أن يعرف �سكل �لنافذة على ي�ساره

جل�س في مقعده 
�لروؤو�س �أمامه مت�سابهة 

وكذلك �لأقد�م 
يا �ساح

�لبالد �لتي تغوي �سحاياها 
ل تعرف �سكل �أج�سادهم 

لم تدثر جوعهم يومًا
�لبالد نف�سها 

�أ�سغر مما �سير�سمه �لطفل على �لمقعد �لمهترئ �أمامه
قبل �أن يغفو 

�أو يموت.

 ***
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�أنا
ودم�سق 

و�أنت 
وذ�كرتي �أي�سًا

نجل�س �سويًة
دون جدر�ن 

طفل لجئ ينام على ر�سيف دم�سقي
يعبث بح�سان طرو�دة 

بريق عينيك 
وهج �لقذيفة 

�زدحام �أنفا�سنا 
هكذ� تموت �لمدن �لجميلة 

�لطفل ذ�ته يتنقل بين �ل�سيار�ت 
ل يبيع �لورود هذه �لمرة 

ينتظر... فقط ينتظر 
برتقالي... موت... �أخ�سر 

�لجثة تنفخ في �ل�سافرة 
�أهاًل بال�سنة �لجديدة

�أهاًل بال�سنة �لجديدة!

 ***
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�لوقت �لذي �سارف على �لنتهاء 
خانتُه �لم�سامُع

�لوجيُف �ل�سحيُح �سّم �أذنيه عنَك
و�سرت نحو �ل�سماء

يا �ساحبي عيناك غيم 
و�ل�سفاه �رتباك �لكالم

هو ميٌت 
و�أنت كذلك 

و�أنا �لبرُد بينكما 
للطين �سكله و�لعي�س فيه �ختناٌق مزمٌن

وللريح مجازه: �سعود روحك نحو �لأعلى... نحو �لأعلى 
حيث يجتمعون في �لعيد، ليترحمو� عليَك باأحذيٍة جديدٍة

�لأطفال يلعبون، و�لكل ين�سرف �إلى همومه 
�أديم �لأر�ِس ج�سُدَك 

و�لمد�فع تدُق عاليًا، عاليًا
ِلَم كل هذ� �لرثاء؟!
ِلَم كل هذ� �لرثاء؟!

 ***
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�سوت �لأ�سياء �ل�ساكنة
هو من يحّركك 

��ستمع �إليه جيدً�
ل يختلف كثيرً� عن دقات قلبك 

 ***
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ر�أيت �لعالم من خالل عيون ل �أعرفها 
منها، كانت تنبعث ر�ئحة �لحكايا

تعيد بحركاتها �لعفوية �سبط �لزمن 
�لعيون �لمغلقة

�سور �لحت�سار �لطويل 
نظر�ت �لقابلة 

جدتي �لنائمة قرب �لمدفاأة 
�لهرة �لتي كانت تفت�س عن ر�ئحة �أ�سابع �أمي 

�أ�سدرت �سجيجًا
فا�ستيقظ كل من في �لبيت 

في �لمطبخ
وقفنا 

و�لمدفاأة نائمة في �لغرفة �لمجاورة 
نظرنا بعيني �لقطة طوياًل

فلم نجد �سوى
�آلٍف غيرنا 
يقفون مثلنا 

ويحّدقون.

 ***
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�أ�سيُر خلفِك د�ئمًا 
هكذ� �أنا 

�أ�سير 

 ***
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طوبى للموتى
قناعاتهم

ل 
تتغير 
�أبدً�!

 ***
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كل �لق�سائد �لتي كتبتها لك تفوح منها ر�ئحة �لعرق 
كل �لق�سائد ُك�سَرت بالماء 

 ***
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لو �أدركَت �لبعيد لما كنت قريبًا من نف�سك
لول �لحلم، لحا�سرتك غريزة �ل�سفر 

لوله وحده
لبد�أَت كطفٍل بترتيب حجارة قبرك بهدوء...

دون �أي �نطباع ُيذكر .. 

 ***
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و�كتبو� على �سو�هدهم ما كانت �ستكتبه �أناملهم من �سعِر
�سعو� �لق�سائد على �أكتافكم 

و�طردو� �لغرباء... �أ�سحاب �للحى و�لبز�ت �لع�سكرية 
كّفنوهم بالورق �لأبي�س جيدً� 

�لمقابر في �ل�سلمية لها ر�ئحة �لخبز �أي�سًا.

 ***



69

�أبي على �لنافذة ي�ستم �أبناء �لحي 
�أمي عارية على �ل�سرير 

و�أنا تحت �ل�سرير مع بنطال �أبي 
�أعيد �إلى جيبه ما تبقى 

مما �سرقته �لبارحة. 

 ***
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و�أنت ذ�هبة �أغلقي �لباب خلفِك جيدً� 
ل �أريد �أن �أفقد حميمية �لجدر�ن �أي�سًا.

 ***
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كالعِب �لدمى 
�أقتل وحدتي

مثلُه تمامًا
�أت�سيخ �أ�سابعي مبكرً�؟!

 ***
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�أ�ستاق ذ�ك �لطفل �لذي رماني بحجر 
�أدمى وجهي 
وبد�أ بالبكاء.

 ***



73

و�أنا في �لبار، وحيدً� كزجاجة فارغة
»كن كالدمع �سادقًا«

خافتًا... مثل �لأ�سو�ء ها هنا 
غاب ذ�ك �ل�سوت 

و�ختفت �لعيون.

 ***
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كان يقف على قمة قا�سيون وحيدً�
يتاأمل �أ�سو�ء �لطائر�ت �لبعيدة:

تحبني، ل تحبني، تحبني، ل تحبني 
��ستيقظت �لمدينة كلها 

ولم يت�سنَّ له �أن يعرف �لحقيقة 
لم يكن جنديًا 

ولم يتعب نف�سه في معرفة �لطائرة �لوطنية من �لمعادية 
ر�أى �لقذيفة على بعد �سنتيمتر�ت قليلة عن وجهه 

و�َسِبح بعدئذ 
مع �لمناديل �لمهملة في مجرى بردى.

 ***
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وكانت بي�ساء 
ل �أتذكر �سكلها 
تخطُر في بالي

فاأنظر �إلى �لأعلى فقط
كانت و��سحًة �إلى حد �لبكاء 

فهي ُتب�سر حجم �لعناكب �ل�سائرة 
نحو عنقي
وتتلم�سها 

فاأغفو

 ***

كانت بي�ساء 
و�أو�سح من خ�سار�تي كلها 
ترى ع�سيقاتي �أجمل مني 

و�لمالب�س �لتي �أرتديها �أكثر حر�رة من يدي 
�لرتباك يتملكها د�ئمًا 

ل تعرف كيف تعّبر عن م�ساعرها 
كالذئبة �لمهزومة تحت�سن �أولدها 

وتتمتم في غرفتها طو�ل �لليل 
بي�ساء 
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�أجمل من �لحرب ومن �لثورة
لم تحفظ كالم �هلل 

لكنها �سوته
ر�ئحته 

كلما نظرُت �إلى �أعلى 
وجدتها 

�أمي! 

 ***
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عرفُت عدد �ل�سهد�ء دون �أن �أعرف حجم �أحالمهم
�ت�سعت خياناتي �أكثر

مخّيلتي �لآن 
ت�سلُح
بر�دً�

للجثث!

 ***
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