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               گلـها... خشــم را 
               مـى شـــناســــند

من زنی هستم از فضایی دوردست
و از سیاره ای دور دست

پس نه با وعده نرم می شوم
و نه با تهدید و وعید

                            سعــاد 

گلها... خشم را 
مـى شناسـند

سروده هاى خانم دكتر سعاد الصباح
شاعر سرشناس عرب

والورود... تعرف الغضب
مجموعة شعرية للشاعرة الكويتية

الدكتورة سعاد الصباح
مترجمة إلى اللغة الفارسية
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شاعر سرشناس عرب
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گلها ... خشم را مى شناسند

به نام نامى دوست 
 كه هرچه داريم از اوست

   شعر يگانه راهكار تفاهم ملت ها ، همزيستى مسالمت آميز 
و تنش زدايى بوده و هست ، و مردم از قديم و نديم گرداگرد 
شاعران مى نشستند تا سروده هاى بيانگر احساسات و خواسته 

هايشان رابشنوند .

   و امروز كه جهان بشريت از كشمكش هاى قومى ، درگيرى 
هاى طايفه اى و تبعيض نژادى رنج مى برد و زمينه برخورد 
تمدنها بسترسازى ميشود ، راهى جز اين نيست كه شعر جايگاه 
خود را بازيابد و نقش خويش را در گفتگوى تمدنها،همزيستى 
فرهنگ ها و تفاهم اديان ايفا كند تا پيام آور عشق و مودت 
جنگ  آتش  كه  اشعارى  بسا  چه   . باشد  جهانيان  همه  براى 
افروزان را مهار و خاموش كرد و روحيه صلح و برادرى 

ميان مردم را تقويت نمود .

    و اگر به اين باور برسيم كه شعر ميتواند كليد خير ، تسامح 
و آشتى باشد و نماد ايثار و فداكارى تلقى شود ، پس اشعار 
خانم دكتر سعاد الصباح دربرگيرنده چنين مفاهيم خيرخواهانه 

ميباشد .

وى در بخشى از اين مجموعه مى گويد :
سعى ميكنم دريايى رسم كنم .. با رنگهاى رنگين كمان

تالش ميكنم تا اسب هايى رسم كنم
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گلها ... خشم را مى شناسند

كه در دشت هاى آزادى بتازند

     وى انتفاضه فلسطينى را به تولد دوباره و مجدد 
حضرت يحيى ) ع( در سرزمين فلسطين تشبيه ميكند كه 

پس از قرنها نازايى و انتظار سرانجام در جهان عرب

يحيى كه همان كودك سنگ به دست فلسطينى به دنيا آمده تا 
و روان  بيابان زدگى روح  و  ، خشكسالى  دوران قحطى  به 
اعراب پايان دهد و خون تازه اى در رگهاى نيمه جان تزريق 

كند .

   ترجمه اين اشعار به فارسى بعنوان دومين زبان جهان اسالم 
بابايى  نفيسه  سركارخانم  ايرانى  مترجم  و  اديب  باهمكارى 
كارشناس ارشد زبان وادبيات عرب ميتواند پلى براى پيوند 
ملت هاى مسلمان و بسترى براى داد و ستد فرهنگى و ادبى 

روزافزون ايران و عرب باشد .

                                               

                                                 سمير ارشدى
                                             استاد زبان و ادبيات فارسى 

                                                      دانشگاه كويت
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گلها ... خشم را مى شناسند

 مقدمة المترجم 
 الشعر كان و اليزال الوسيلة امُلثىل للم الشمل وجمع األحباب 

والخالن؛ فمنذ القدم كان الناس يجتمعون حول الشعراء 

ليسمعوا منهم القصائد التي تحايك تطلعاتهم وُتدغدغ 

أحاسيسهم.

وتــنــاحــرات  قومية  ـــات  رصاع مــن  الــبــريــة  تــعــاين  حيث  ــوم  ــي وال    

للشعر  ــد  الب ــحــضــاري،  ال ــدام  ــص ال ــدة  ح وتتصاعد  وإثــنــيــة  طائفية 

وتفاهم  الحضارات  ــوار  ح يف  دوره  ــارس  مي وأن  مكانته  يستعيد  أن 

أبناء  لكل  ومـــودة  حــب  رســالــة  وليمثل  ــان  األديـ وتعايش  الثقافات 

روح  وأشـــاع  ــروب  ــح ال نــار  أخــمــد  الشعر  ــن  م بيت  ــرُب  فـ ــر،  ــب ال

السالم و التآخي بني الناس. 

والسالم  للخري  مفتاحاً  تكون  أن  ميكن  القصيدة  ــان  ب آمــّنــا  وإذا     

محمد  سعاد  الدكتورة  شعر  فــإن  والــفــداء  للبطولة  ــزاً  ورم والتسامح  

الصباح يحمل بطياته تباشري هذا الخري حني تقول: 

أحـــاول ان أرســم بحـــراً قــــزحــــي األلـــــوان 
أحــــاول أن أرســــــــــم خــــــــيـوالً

تـركـــض يف بــــراري الحــــرية.

أو يف قصيدة يحيى الفلسطيني حني تقول:

االنتفــاضــــة الفلسطينية هي )يحيى( الذي طاملــــا انتظــــرناه

هــــو ابنــي.. كمــا هـــو ابن كل امـــرأة عربيـــــة
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يحيى الفلسطيني أنهى مواسم القحط و الجفاف و التصحر 

يف الـــــــــــــروح العــــــربيــــــــــــة .

منطلق  من  لريتقي  الشعبية  الفئات  هموم  يعالج  إنساين  شعر  إنــه 

الرتبية والتعليم اىل تأدية دور فعال وأسايس يف بناء املجتمع.

العامل  يف  الثانية  اللغة  باعتبارها  الفارسية  للغة  ترجمته  وتــأيت   

نفيسه  ــيــة  اإليــران ــة  ــب األدي مــع  وبــالــتــعــاون  العربية  بعد  ــي  ــالم اإلس

للمزيد  السبيل  ومتــّهــد  الشعوب  بــني  للتواصل  ــراً  ج لتكون  بــابــايئ 

من التمازج الفكري والثقافي بين أبناء هذه األمة التي اختارها 
هللا خير أمة أخرجت للناس .

                                       

                                                سمري ارشدي

                                         أستاذ األدب واللغة الفارسية
                                                بجامعة الكويت



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية
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11 

من زنی هستم از فضايی دوردست

و از سياره ای دور دست

پس نه با وعده نرم می شوم

و نه با تهديد و وعيد

                                   سعاد

 

 



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

12 

من بانوى باديه نشينم

که در حافظه ام دوره هايی از چيرگی وظلم انباشته ام

و در زير پوستم مليونها خورشيد پنهان است

                                                       سعاد



گلها ... خشم را مى شناسند

13 

من نخلی با تبار عربی

و زنی هستم که راه حل های نصف و نيمه را نمى 
پذيرد

پس رستاخيز و قيامم را

تبريك بگو..

                                                      سعاد
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مردی را می
شناسم

تقديم به عبدهللا المبارك ...

همسرم ، و معلمم ..

و رفيق زندگى زيبا ..

در سالروز  وفاتش



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

16 
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1

در بين مردان عالم مردی را می شناسم

مردی که تاريخ مرا  دو نيمه می کند..

مردی را می شناسم که

مرا اشغال می کند..

و آزاد می کند..

جمع می کند

و می پراکند..

مرا در ميان دستان قدرتمندش پنهان می کند..



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

18 

2

در بين مردان عالم مردی را می شناسم

مردی که شبيه الهه يونان است

در چشمانش برق می درخشد

و از دهانش بارانها می بارند

مردی را می شناسم ...

وقتی در اعماق اين جنگل نغمه سرايی  کند

درختها در پی او به حرکت در می آيند
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3 

مردی اسطوره ای  می شناسم

که از بارانی اش گندم مى رويد

و گياهان سر سبز می شوند

آنچه بين مژه هاست می خواند

آنچه زير مژه هاست می خواند

موسيقی دو چشم را می شنود

همراه او می روم، بر روی برف ، باالی آتش

همراه او می روم

على رغم جنون باد و قهقهه گرد باد

همراه او می روم ، مثل خرگوش

هرگز نمی پرسم ...)کجا( ؟



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية
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4

مردی را می شناسم

که غنچه های رحم گل سرخ را می شناسد

هزاران راز را می داند

تاريخ رود ها را می داند

اسم گلها را می داند

در همه ايستگاه های مترو او را مالقات ميكنم

و در ميدان هر قطاری او را می بينم

مردی را می شناسم ... که هر کجا بروم

به دنبال من مى آيد ،همچون سرنوشت ..



گلها ... خشم را مى شناسند

21 

5

در بين مردان عالم مردی را می شناسم

که همچون مسافر شب بر عمرم گذر کرد

زبان گياه را به من آموخت

زبان عشق

زبان آب ..

زماِن نا اميدِی گرداگردم را در هم شکست

نظم و ترتيب چيز ها را به هم ريخت



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية
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6

مردی را می شناسم

 که زن را در اعماق وجودم بيدار کرد ؛

وقتی كه به او پناه بردم ..

و صحرای قلبم را درختکاری کرد ..
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زیر باران
خاکستری



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية
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1

بر روی اين کره لرزان زمين

تو تکيه گاه منی

و در زير اين باران گوگردی سياه

و در اين شهرهايی که نمی خوانند ..

و نمی نويسند

تو فرهنگ منی ..



گلها ... خشم را مى شناسند

27 

2

وطن زير قدم هايم ريز ريز می شود

همچون شيشه ای شکسته

و تاريخ ارابه ای است که ارابه رانش مرده است

و حافظه ام ماالمال است از ده ها شكاف ..

نه خيابان ها همان اسم را دارند

 و نه صندوق های پست رنگ قرمزشان را

نگه داشتند

و نه کبوترها در همان آدرسها زندگی می کنند..



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية
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3

ديگر نه می توانم عشق را تحمل کنم... و نه

بيزاری را

نه سکوت ، و نه فرياد را

نه فراموشی ، و نه يادآوری را

ديگر نمی توانم زن باشم ..

شور و شعف های درونم به مرخصی طوالنی ای 
رفته اند

و قلبم ..  همچون جعبه ساردين شده 

که تاريخ انقضايش تمام شده است..



گلها ... خشم را مى شناسند

29 

4

سعی می کنم دريايی رسم كنم ....با رنگهای

رنگين کمان

 ولى ناکام می مانم

مى كوشم جزيره ای را کشف کنم

جزيره ای که درخت هايش به تهمت جاسوسی به 
دار آويخته  نشوند

بازداشت   شعر  تهمت سرودن  به  هايش  پروانه  و 
نگردند



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية
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5

سعی می کنم، ای دوست من

که زن باشم ..

با همه معيار ها  و ويژگی هايش

اما دادگاهی نمی يابم که به حرف هايم گوش کند ..

قاضی ای نمی يابم که شهادت مرا قبول کند ..

 شکست می خورم ..

اما تالش می کنم تا اسب هايی را رسم کنم

که در دشت های آزادی می تازند

  بازهم شکست می خورم

می کوشم تا مرکبی را رسم کنم

که مرا با تو به آخر دنيا ببرد ..

 شکست می خورم ..



گلها ... خشم را مى شناسند

31 

می کوشم تا وطنی را اختراع کنم

که مرا پنجاه بار شالق نزند... چون تو را دوست 
دارم

 بازهم شکست می خورم
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تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية
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6

به تنهايی در قهوه خانه های عالم چه کنم؟

روزنـامه ام را بجوم؟

مصيبتم را بجوم؟

رشته های حافظه ام را بجوم؟

با فنجان هايی که می آيند  ...و می روند چه کنم؟

با حزنی که می آيد ... و نمی رود؟

با اندوهی که هر يک ربع ساعت پيدايش می شود؟

گاهی از بندر گاه ساعتم

گاهی از دفتر آدرس هايم

گاهی از کيف دستی ام
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7

با ميراث عاطفی تو چه کنم

که در خونم همچون درخت های ياسمن کاشته شده؟

با صدايت چه کنم که همچون خروس ...

روی ملحفه هايم  را نوک ميزند

با رايحه ات چه کنم

که همچون کوسه ماهی ها در آب های حافظه ام

شنا می کند؟

با آثار و نشانه هاى سليقه ات .... بر روی وسايل اتاقم

و رنگ لباس هايم

و جزئيات زندگی ام ؟

با گروه خونی ام چه کنم ؟

ای مسافر شب و روز در گلبول های خونم ..
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الغضب
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چگونه تورا به حضور بطلبم 
ای رفيق روزهای الله گون

در حالی که صورتم پوشيده از زغال است
و احساساتم پوشيده از زغال است
تنها فلسطين نيست که می سوزد

بلکه شوونيسم
ساديسم

و غوغاساالرى سياسی
و ده ها ماسك ، و لباس مبدل ..

نيز می سوزند
می  خفه  که  نيستند  ها  ماهی  و   ، پرندگان  وتنها 

شوند
بلکه انسان عرب هم کسی است

که در درون )هولو کاست( بزرگ خفه می شود ..
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9

ای دوست من

 کسيکه به هنگام ضعفم به آغوشش نياز دارم

و به هنگام فرو پاشی ام به  استوارى وثباتش

ای  نمايشنامه  صحنه  است  من  اطراف  آنچه  همه 
است

و قهرمانانی که پيوسته برايشان کف زدم

بيش از يك پديده صوتى ..

و پلنگ های کاغذی نبودند ..



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية
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10

ای سرور من؛

 ای آنکه هميشه اولويت روز هايم را

مجدداً تعيين ميكند

و ساختار زن بودنم را

می خواهم بر مهربانی واژه هايت تکيه کنم

تا در صحرا باقی نمانم

می خواهم که در رگ های دستت جريان يابم

تا در تبعيد نمانم ..
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همسرم معلم است 
و من دانش آموز اویم

تقديم به همراه لبخند و اشك ..

به دوست سالهاى زيباى عمر

به پدر روحانى ام

به روح همسرم عبدهللا المبارك

در نهمين سالگشت وفات
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تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية
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1

از تو ممنونم ...ای سرور من

 از تو آموختم چطور سليقه ام را متعالی کنم

از تو آموختم چگونه انديشه هايم را فرهيخته کنم

چگونه کالمم در سطح وشأن تو باشد

و مظهرم در شأن تو باشد

 چگونه؛ ای معشوقه ام ؛

وقتی برای شام با همديگر برويم

در شأن تو باشم

و چگونه در برابر مردان ، نيک نژاد باشم

و در بين زنان نيز نيک نژاد!!..
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2

من برای تو دانش آموزی زيرک هستم

انتخاب لباس های ساده ام را از تو ياد گرفتم

 آرايش ساده صورتم را

 سرمه ساده چشمم را

و برش ساده موهايم را

تو در هر چيزی آموزگارم هستی

و من از تو آموختم

هزاران نکته کوچک را !!...



والورود ..
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الغضب
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3

از تو سپاسگزارم، ای سرورم
تو کسی هستی که مرا از نو ساختی
تو اندازه های بدنم را پديد آوردی ..
همانگونه که روزی می خواستی...

 تو مساحت كمرم را رسم کردی
 تو سنگ بناى انديشه ام را تراشيدی ..

تو لبهايم را با آب حيات شستی
 وتو ريز و درشت زندگى ام را نوشتی ..

همانگونه که روزی می خواستی
و، روحم را بی نياز کردی

فکرم را غنا بخشيدی
و مرا همچون كبوتر

 به دورترين دورها فرستادی ..
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4

من بانويى هستم که دستانت مرا ساخته است

پس صدايم امتداد صدايت شده ..

ونظرم انعکاس ديدگاهت شده ..

و نبض قلبم همچون نبض تو تندوسريع شده است ..
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5

آنقدر دوستت دارم ...

تا جايى که در عشق ...

رونوشت تو شدم ..

با همه حضورت ...

با همه سركشى هايت ...

با همه طفوليت های زاللت

با همه طوفان های قدرتمندت
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6

ای سرور عشق ..

آنجا بين مردان، مردی جز تو نيست ...

و آنجا خورشيدی نيست که بدرخشد ...

و دريايی نيست که طغيان كند

و پرنده ای نيست که پرواز کند

مگر در حال وهوای عشق تو
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7

ای سرور و ساالر عشق

همواره دانش آموزی ام که در ورای گام هايت قدم 
بر می دارد ..

ای کاش روزی رضايتت را بدست بياورم

و ای کاش می توانستم در عشقم به مرتبه ات برسم !!
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8

از تو سپاسگزارم ...

ای آنکه

چشم هايم را در برابر هزاران نکته ناچي

 گشودی ...

قبل از عشِق تو هيچ نبودم ..

و بعد از عشِق بزرِگ تو  ،بزرگ شده ام .
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شبی با نامه هایم
به تو
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1

امشب به َسَرم زد

که نامه های قديمی ام  را باز کنم  ، و بخوانم...

نمی دانستم که دارم با آتش بازی می کنم ...

و قبرم را با دست خودم می گشايم ...
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بعد از يک دقيقه خواندن

انگشت هايم سوختند .

پس از دو دقيقه ..

چراغی که زير نورش می خواندم، سوخت

بعد از سه دقيقه ..

روکش تختم سوخت .

بعد ازپنج دقيقه ...

لباس خوابم سوخت ..

و جز تلّی خاکستر از من باقی نماند
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3

نمی دانستم که نامه های عاشقانه

ممکن است به بمب های ساعتی تبديل شوند ..

 که به هنگام  لمس کردنشان مرا منفجر می کنند ..

نمی دانستم که عبارت های عاشقانه

ممکن است که شکل  گيوتين بگيرند ..

نمی دانستم که انسان با خواندن نامه عاشقانه

ممکن است، زنده بماند ..

 و ممکن است، بميرد 

وقتی بار ديگر آن را بخواند!! ..
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چه حماقتی مرتكب شدم ؟

فروکش  پيش  سالها  که  را  آتشفشانی  سرپوش  وقتی 
کرده بود

گشودم ..

چه ماجراجويی بود که واردش شدم؟

وقتی غول را از چراغ جادو  رها کردم

وسايل اتاقم را در هم شکست ..

النگوهايم ،کاغذ هايم، کتاب هايم

و زيورآالتم را پراکنده کرد ..

و همچون سيب به يکباره ، مرا بلعيد ..
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5

آيا زن می تواند با نامه های محبوبش خودکشی کند ؟

حروف  هــای  چــرخ  زيــر  را  خــود  تواند  می  آيــا 
جادويى 

و واژه هاى جنون آميز بيندازد؟..

آيا می تواند با  كمال خونسردی

خود را در دريايی از  جوهر آبی غرق کند؟

اين چيزيست که من امشب انجام دادم ..

وقتی صندوقچه ام را باز کردم ..

و به سوى حافظه ام آتش گشودم

و شيطان را از خوابش بيدار کردم...
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ای پنهان ... و پيدا در زمان و مکان...

بعد از سالها رفتنت

خواندن نامه هايم به تو

يک کشتارگاه حقيقی است ..

و االن اين منم که همچون مرغی بی سر..

 از تجربه خونينم خارج می شوم !!..
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خبرنامه
غير سياسى
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از اخبارم مپرس...

هيچ چيز مهمی نيست جز تو ... 

تو شيرين ترين خبر منی .

هيچ چيز مهمی نيست .. جز تو...

و همه عالم بعد از تو ذراتی از غبارند..

بعد از تو اروپا غير قابل تحمل است ..

زمستان ژنو غير قابل تحمل است

خيابان های لندن طاقت فرسا است
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پل های ونيز غير قابل تحمل است

درياچه کومو غير قابل تحمل است

و سيماى من نيز بدون تو غير قابل تحمل است

پس چگونه سفر کنم؟

به کجا سفر کنم؟

ای کسيکه به آرامی

باالی چمدان های سفرم می نشينی ..
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2

ای سرور اين جهان....من بسيار خسته ام
و بدون پا در باران ديوانه قدم مى زنم

آيا در اروپا قهوه خانه ای که برای دو نفر جا داشته باشد
می شناسی؟

آيا جاده هايی را می شناسی که
شخص رونده در آنها نمی داند

چگونه...و کجاست؟
آيا گوشه ای در جايی می شناسی

که آزردگی ام را در برگيرد
يا غم و اندوهم را مهار كند ؟

آيا قهوه خانه ای را سراغ دارى
که  بتوانم در آن بر روی شانه هايت گريه کنم

حتى برای چند ثانيه ؟...
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ای سرور اين عالم ..
از ساعت های  محاصره ام  بکاه

از وقتی که تو را شناختم
رنگ دريا را به ياد نمی آورم

رنگ ابر....و رنگ درختان را
ای مردی که تصوير زمان را ترسيم می کند

سيماى شب را می کشد،
ساعت های روزم را ترسيم می کند

نپرس در اروپا چه می کنم... اروپا با من چه می کند..
من زنی هستم که در آغوش برف سكنى مى گزينم ..

و بر روی برفها شعر می نويسم
در قلب تند باد اقامت مى كنم ..

باران اروپايی مرا اندوهگين می کند
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ای سرور اين جهان
به من بگو چه کنم تا افکارم را بشويم؟

ای ساالر سرنوشت من
روزی  مرا در تصميم گيرى کمک کن ..
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از اخبارم نپرس...

هيچ چيز مهمی نيست جز تو ... تو زيباترين خبر 
منی

هيچ چيز مهمی نيست جز تو...

و همه عالم بعد از تو ذراتی از غبارند...
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برای مردی
پر حرف 
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استعداد ديگری جز حرف زدن نداری؟
اعصابم را 

با خبرهاى اين عشق به تباهی کشاندی
در حاليکه هيچ عشقی نيست

زندگی ام تباه شد
در ميان چيرگی احساس..

و در بين وعده هاى تصنعى
و در ميان بازاريابی کالم ...

سرگرمی ديگری جز تراشيدن سنگ
و مرمر نداری؟

سرمايه ديگری جز سخن نداری؟
اندکی ضبط صوت را خاموش كن..

و به من سالم کن ..





71 

مرد کبریت
و آتش
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خود  انحصار  در  را  عالم  جغرافيای  آنکه  ای 
درآورده

يک سرزمين کوچک را  در ذهنم  باقی بگذار ..

 که  تسليم استعمارتو نباشد

از ميان قلعه هايم يک قلعه را باقی بگذار

که پرچم هايت در باالی آن به اهتزاز در نيايند
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ای مرد کبريت و آتش

 مرا همچون  يک تکه گل رس با دست هايت خمير 
کن

مرا نقش بزن

به ساِن تپه ای از نقره...

و تپه ای از طال ..

و دانه ای از بادام ... دانه ای از انبه

مرا همچون صورت خود طراحی کن

زيرا هيچ عكسى از خودم را قبول ندارم

كه امضاى ترا نداشته باشد
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مرد غير قابل
شمارش
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ای آنکه بر شانه های زبانم می نشيند...

و پاهايش را دراز می کند

لختی از باال نشينی ات پايين بيا

تا بدانم چگونه تو را بخوانم ..

با تو احساس می کنم که زبانم قاصراست 

همه حروف مرا خوار و تنها گذاشته اند ..

مگر حروف اسم تو

همه بزرگواری های عالم سرابند

مگر بزرگ منشى تو

همه خورشيد های دنيا ساختگی اند 

مگر خورشيد تو
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همه درخت ها بی ثمرند مگر درخت مهربانی تو

ديريست در فکرم که تو را بشمارم

ولى به نادانی ام در حساب پی بردم

چراکه تو مردی غير قابل شمارش هستی

ديريست در فکرم که تو را بخوانم

از اولين تا آخرين صفحه

سپس فراموشت می کنم

اما روز بعد به بی سوادی ام پی می برم.
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مرد اشغالگر
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عشق تو از چهار سو مرا اشغال می کند

و پرچم هايش را بر سرزمين زنانگی ام به اهتزاز

در می آورد

 جزيره به جزيره

گيسو به گيسو

ای حاکم بدون تشريفات و مجلس

و رفراندوم مردمی

ای استعمارگر بزرگ ...

ای زيبا ترين بربرها...

ای عادل ترين ستمگر
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دوستت دارم ... با اين که می دانم تو غاصب سلطه ای

ات   دانم  اشغالگری  می  که  اين  با  دارم...  دوستت 
نامشروع است

دوستت دارم... با اين که می دانم درگيری با تو

بيهوده است

با اين وجود...

نمی خواهم تو را از عرش به فرش بکشم ...

چون نمی دانم چگونه به تنهايی حکومت کنم ...
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پايان  به  تواند  می  را  کتابی  هر  خواندن  انسان 
برساند

جز کتاب تو

هر وقت فکر کردم در امتحان موفق شدم

بر گشتم به سطر اول

تو مثل جنگل های افريقا هستی

هر چقدر در ناشناخته هايت فرو روم 

 و در نهرهايت شنا کنم

و در باران های عشقت غرق شوم

تازه می فهمم که همچنان در آغاز راهم ...

تو ای ريشه دوانده در زمان و مکان

کمکم کن تا تو را از حافظه ام ريشه کن کنم
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مرد تاریخ
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مترجمة للفارسية

86 

وقتی تو را ياد ميکنم

خود را با آب تاريخ غسل می دهم

و حمايل جوانمردی و بزرگواری را بر دوشم

می اندازم...

تاريخی که تو آنرا با دست هايت ساختی

 لحظاتی از بزرگی را به من می بخشد

که قابل وصف نيستند

بزرگی ام  به عنوان يک زن با ياقوت،

مرجان،الماس و طال

 ارزيابى نمی شود 

به  انتساب  از  برگرفته  احساسات  همان  آن  بلکه 
مردی بزرگ است



گلها ... خشم را مى شناسند

87 

و آن مرد تو هستی

روزی كه مرا از ميان اينهمه زن به عنوان مهندس 
دنيايت انتخاب كردى

 بمثابه يك سمفونی دل انگيزی بود

تو بهار را ، روشنی را

آب را به جان من بخشيدی

تا روزهايم  شكوفه كند وبه ثمر برسد ...

ساعت های روزم سرسبز شده وبرگ دهند..

خودم همچون شکر شيرين شوم

و زالل همچون اشک 

و همچون صبحی بنفش ،حيرت انگيز



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

88 

آه، ای سرورم

ای سرور کلمات

وقتی کليد شهرهايت را به من دادی

 و يکی..... يکی

 بر روی همه زنان قبيله خط کشيدی

و از سربازانت خواستی که 

در برابر چشمان قبيله

و در حضورطبل زنان

و همراه با شادی بچه ها

با من بعنوان حاكم برقلبت بيعت كنند

خليجی  مــرواريــدی  همچون  هايت  دست  دل  در 
خفتم...



گلها ... خشم را مى شناسند
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ميراثت در گنجينه درونم

بزرگتر از زبان و کلماتم ؛

و فراتر از تاب وتوان من است

او گردنبند وفا در گردنم؛

و لحظه اى چشمگير در زندگی ام است..

وتاريخ زيبايی است که دردنيا به آن افتخار

می ورزم..

که بعد از خود

برای فرزندانم به جا می گذارم

تا از آن درسهای جوانمردی و بزرگواری بياموزند ...
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مرد خاموش



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

92 

ای مرد خاموش

لباس سکوتت را در ورودی درب بياويز...

تا زخم هايم سر باز نکند

بگذار تا كلماتت در برابرم عريان شوند

ازبين  را  تو  و  بين من  آنها مسافت سکوت  بگذار 
ببرند

آنها را همچون گنجشکی بنفش 

که جاذبه زمين را به رسميت نمى شناسد

آزاد کن

بگذار کلماتت در پهنه چشمانم بچرخند

همچون ستاره ای که مرز ندارد
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93 

ای مرد ساکت

به من بياموز چگونه با تو رفتار کنم

تو همچون بادی

همچون دريای طوفانی ..

و من در بين پاره های ابر سکوتت باال و پايين

می روم

در فکرم که لب های مهر و مومت را

با عسل سکوت ليس بزنم

تا به سخن بيايند

اما مطمئنم که سکوت

همان قويترين سالح ويرانگر توست



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

94 

به وقت بوييدن رايحه سکوتت

شکر قطره قطره از ديواره های حافظه ام می چکد

و کلمات هروله می کنند

تا راه تو را فرش کنند

اما تو در ورای حرکت دستانت مخفى می مانی
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95 

ای غرق شده در دريای خاموشى ...

را  سکوتت  گاه  بندر  دهی  می  اجازه  ام  کشتی  به 
درنوردد ؟؟

ای آسوده تا سرحد درد...

آيا بين خود و اسب های من مسابقه

می گذاری؟ 

تو اصول بازی را نمی دانی

به قواعد بازی احترام نمی گذاری

هيچ روزی طعم ماجراجويی 

و برخورد با مجهول نا شناخته ... 

وانتظار نابهنگام را نچشيدی...



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

96 

ای آنکه با باران سکوتت خود را شستشو دادی

کی باران می بارد؟..

تا زن بودنم را نمناک کند 

کی لبخندم شکوفه می دهد؟

ــم؟ ــنـ ــی کـ ــ ــ ــح م ــ ــل ــ ــم ص ــ ــ ــان ــ ــ ــا زب ــ ــ ــی ب ــ ــ  ک
کی دهانم آبستن می شود !!

و گفتگويی زيبا از تو متولد می شود...
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97 

ای آنکه خود را در پوشش سکوت پيچيده ای

در حضور عشق وقاری نيست

اسمم را در گلويت بچرخان

و مرا متولد کن

همچون طفلی که بر کرانه های شادی بازی

می کند

شيشه وقت را بشکن

و بر ساحل عمر دراز بکش

تاريخی است که تکرار نمی  تو  بين من و  چراکه 
شناسد
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مرد دریا نورد



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

100 

صدايت برايم ياد آور صدای باران است 

چشم های خاکستری ات يادآور  آسمان سپتامبر

به  که  است  پرندگانی  اندوه  يادآور  هايت  اندوه   و 
تبعيد می روند

صورتت يادآور دشتهاى كودكانه ام 

و بويت يادآور بوی قهوه در کافيترياهای ُرم
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101 

چه کاری می توانم به خاطرت انجام دهم

ای مرد

آنکه نمِک دريا لب هايش را شکافته

کشتی هاى دزدان دريايی او را دنبال کردند

و بدنش بر روی همه قاره ها پراکنده شده است



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

102 

می خواهم وارد پيراهن باز

 و زخم باز تو شوم

و بخشی از نگرانی ات

دريا زدگی ات 

و مرگ زيبايت بشوم
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103 

می خواهم به روی عرشه کشتی ات بروم

کشتی ای که بندرها را به رسميت نمی شناسد

و به سوی جزيره ها نمی رود 

در هيچ مکانی لنگر نمی گيرد

می خواهم تو را در سينه ام پنهان کنم

هنگامی که باد شدت می گيرد

و طوفان سرکش می شود

چه با تو نجات يابم

يا با تو غرق شوم
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مرد نگران



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

106 

ای مرد خشمگين همچون موج

نگران همچون آغاز قصيده

من ساده لوحانه دنبال تو می آيم

به سان بچه ای که به دنبال بادبادك می دود...

ريسمان هايم را می کشی هر وقت که بخواهی

آنها را رها می کنی هر وقت که بخواهی

و مرا می شکنی ...

بر صخره های خود شيفتگی ات

هر وقت که می خواهی ...
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107 

ای آنکه بادبادك می سازی ...

ای آنکه از فضايی به فضاِی ديگر سفر می کنی

ای آنکه با شکستن و جمع کردن اجزايم

سرگرم می شوی

لختی از اين سرگرمِی خطرناکت دست بکش

من خسته شده ام ...
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مردی که
نمی آید



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

110 
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111 

  باال می روم  به سوی باالترين نقطه عشق ..

تا جائى که تعادلم را از دست بدهم ..

 و بدون هيچ چتری

خود را بر روی  جنگل انبوه سينه ات می اندازم

 وقتی به تو برسم ...

بيست هزار تکه مى شوم ...

اميدوارم تکه های مرا بهم بپيوندی ...



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

112 

به ابرهای بارانی چشمانت بر می خورم ...

و باران می شوم ..

وارد رطوبت لب های نمناکت می شوم

و جنگل می شوم ..

هر بار که تو را لمس می کنم، به مزرعه

گندم  تبديل می شوم

يا شکوفه زنبق ..

همچون دانه ميوه ای تو را در رؤيايم می جوم ..

و شيرينی بر ديواره های حافظه ام جاری می شود

صبح هنگام که از خواب بيدار می شوم ..

و به تنهايی قهوه ام را مينوشم ...

به مذاقم تلخ می آيد ...
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113 

ای مردی که باچشم غير مسلح ديده نمی شود ..

مهم نيست که شکل پيدا كنى ..

مهم نيست که پديدار شوی ..

در شکل الهه يونانی ..

يا به شکل کاهن بودايی ..

من  نيك می دانم ..

بر روی مردی شرط بستم که نمی آيد ..

من به خوبی می دانم

كه بر روی آب می نويسم ..

و در کتاب باد می خوانم .



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

114 



115 

مرد طوفان



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

116 
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117 

ای مردی که گرفتار دهها جنگ شدی ..

تا جان در بدن داری می جنگى ..

وقت را می کشی ... و فنجان قهوه را ...

و کتاب تاريخ را .

انگشتانت با انگشتانت می جنگند ..

و سوزهايت سوزهايت را می درد ..

و مرا نيز می درد ...



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

118 

ای مرد خسته از گوناگونی

من به ياد نمی آورم

که يک روز تو را تنها ديده باشم

هتل های تو هميشه رزروند ..

بازوانت هميشه اشغالند ..

و قلبت تئاترى است كه ظرفيتش تكميل است...
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119 

ای مرد گريزان از چمدان هايش ..
و گذرنامه اش ..

ای گريزان از همه آدرس ها ..
تو را دوست دارم ..

با همه خشم دريا ، و نادانی هايش ..
با همه ديوانگی اش ، و دگرگونى هايش ..

پس دلگير نشو
اگر ديوار وقارت را شکستم

ميانه  های  کار  همان  من  برای  کارها  شرورترين 
است

و بدترين انواع عشق همان عشق ميانه است ..
و ترسناکترين قصيده ها..

همان قصيده اى است که عصا را از ميانه
می گيرد 
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مرد الل



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

122 

تا بام زبان صعود مى كنم ..

تا فرهنگ گنجشکها را..

و نامه نگاری های کبوتر نامه رسان را فرا بگيرم

خط وخطوط كف دست را می خوانم

تا از آينده ام خبر پيداكنم ..

ورايحه مردانگی ات را استشمام کنم

و پنجاه بچه بيآورم.
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123 

با دست هايت حرف می زنم ..

وقتی به همراه منی ..

با جنگلی از درخت های مرده سخن مى گويم ..

با پيانويی که کسی بر آن نمی نوازد

و پرستشگاهی که کسی در آن نماز نمی گزارد ..



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

124 

با شريان های تپنده ات حرف می زنم ..

با عينکت که آن را بر روی صندلی فراموش کردی ..

با روزنامه ات که آنرا کامل نخواندی ..

با ديوارها حرف می زنم

ديوار هايی که با من مهربانند

بيش از تو..

و غم هايم را در آغوش می کشند ..

بيش از تو .
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125 

وقتی نيستی؛

با دست هايت دعوا می کنم

ناخن هايم را در آنها فرو می کنم

همچون گربه ای که با توپ کاموا بازی می کند

شايد کمی فرياد بکشی

شايد کمی خون آلود شوی

همانطور که من خونينم..
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مرخصی

غير ممکن



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

128 
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129 

به اروپا آمده ام

تا حافظه ام را از تو بشويم

ناگهان متوجه مى شوم كه درون چمدان هايم پنهان 
شده بودی

آمده ام تا لختى

از سرآسيمگى عشق و دريا زدگی بيآسايم ..

ناگهان امواجت مرا تا باالترين نقطه باال

مى بردند

و بار ديگر.. روی سينه ات مى اندازند...

کوشيدم تابگريزم؛ از صدای مسين 

 از بوی سرکشت ..

ناگهان  پى بردم كه دارم به جلوفرار می کنم ...



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

130 

به سرزمين های شمال آمدم ..

تا از مرخصی ام لذت ببرم ..

ناگهان تو همه صندلی های هواپيماها را رزرو می کنی

همه اتاق های هتل ها را 

بليط همه تئاتر ها را

همه اتوبوس ها و تاکسيها را

و مرا رها ميكنى تا روى پياده رو بخوابم ...
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131 

به جزيره ای در دريای کارائيب رفتم

جزيره ای که هيچ کسی

آهنگ آنجا رانمی کند ..

 وکشتی ها به آن نمی رسند ..

اما، وقتی به ساحل رفتم

تا بر روی شن های داغش بياسايم

نمايان  برايم  دريا  اعماق  از  ای  کوسه  همچون  تو 
شدی ..

و مرا خوردی ..



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

132 

همه سفرهايم

که برايشان برنامه ريزی کرده بودم 

نقش بر آب شدند..

زمين  جاذبه  نيروی  خالف  بر  سفرهايم  همه  و 
بودند..

پس مرخصی ای که امضای تو پاى آن نباشد.. 

هيچ ارزش و اهميتی ندارد..
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133 

چقدر ساده لوح بودم ..

وقتی با دست خود درب های جهنم را گشودم ..

انگشتانم سوخت ..

 بارانی چرمى ام سوخت ..

همه لباس های نوی که خريده بودم

سوخت ..

به جز حافظه ام ..



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية

134 

بعد از رفتنت

چه کسی مرا در برابر باران های اروپا بپوشاند؟

چه کسی برايم سقف باشد ...و سايه بان ؟

چه کسی مرا در جيب بارانی اش پنهان کند؟

يا زير بند ساعتش ..

يا  درکف دستش ..

وقتی باد مرا می زند ..

و طوفان  مرا می جود؟ ..
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135 

چه کنم
در اين قهوه خانه های پر از اشباح ؟..

چگونه واردشان شوم ..
وقتی همه چهره ها چهره توست ..

همه صداها صدای توست ..
همه دودی که ريه هايم را پر می کند ..

دود توست ..
چه سفارشی به گارسون بدهم ؟ ..

وقتی در هر فنجان قهوه ای که می نوشم
 تو برايم ظاهر می شوی ؟؟..



والورود ..

تعرف

الغضب

مترجمة للفارسية
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فصل زمستان دردآور است ..
وقتی با من نيستی ..

بوی هيزم دردناک است ..
در بخاری های روستايی بريتانيا.

قصرهای دوران ويکتوريا دردناک است ..
تيک تاک ساعت )بيگ بن( دردناک است ..

عصاره چای دردناک است
چايی که با هم می نوشيديم .

ساعت پنج ..
آهنگ قاشقها و چاقوهايى كه

قالب کره را می بريدند
و شريان های قلب مرا نيز قطع می کنند 

دردناک است !!..
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137 

چه کسی از ديوانگی گردبادها می کاهد؟

از توحش باران ها ؟

از سرمای سوزان يخبندان شب ؟

دندان هايم به هم می خورند، از سرما ..

دنده هايم می لرزند ، از شوق ..

قلبم می تپد ، از تنهايی ..

و حافظه ام  می لرزد، از محروميت ..

چگونه در اين شهر تعادلم را برگردانم ..

جاييکه با هم خيابان هايش را شانه زديم ..

با هم در قهوه خانه هايش پرچانگی کرديم ..

و با هم بر روی سبزه باغ هايش آراميديم ؟..



والورود ..

تعرف
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چگونه با اين شهر به تفاهم برسم؟

جاييکه مرا هميشه در كنار تو

لنگان لنگان ديده است ..

و همچون سيب به بازوى چپ آويزانم ..

و اآلن نمی خواهد تنهايى مرا بپذيرد.
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زمستان را دوست می داشتم ..
چون شبيه تو بود ..

شبيه من بود ..
در سادگى كودكانه مان ..

انفجار های بزرگمان ..
و جنون زيبايمان ..

آن را دوست می داشتم ...
چون ما را در عبای خاکستری اش

می پوشانيد ..
 ملحفه های برف را به دور ما می پيچاند ..

و هر شب قلبمان را 
با روغن کافور 

و پودر شوق و شيفتگى می آراييد..
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برای چه ذخيره زمستان مرا قطع کردی ..

ازروغن... هيزم... و کبريت ..

عشق... مهربانی... پتو های پشمی؟

را  کمان  رنگين  رنــگ  هايم  چشم  از  چه  بــرای 
ربودی

و مرا همچون طرحی سياه و سفيد رها کردی؟

برای چه فرش زبان را از زير قدم هايم کشيدی؟

و مرا الل رها کردی؟
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همه فصل ها در نبود تو غير ممکنند ..

تابستان غير ممکن است ..

بهار غير ممکن است ..

پاييز غير ممکن است ..

و زمستان، زمستانی واقعى نيست

مگر با وجود تو ..
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مردی
در درون آینه
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1

ای مرد پنهان در شيشه آينه ام

شيشه را بشکن

و قهوه صبح را با من بنوش

اينجا... سالهاست

 فنجان دومی در انتظار توست

عادت کردم که هميشه دو فنجان قهوه بخواهم

يکی برای خودم

و يکی برای مرد نهفته در درون آينه..
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2

ای مردی که بين مژه ها و سرمه دان هايم

می چرخی ..

وارد آهنگ النگو هايم می شوی ..

و سنگ انگشتر هايم ..

و رنگ لباس هايم ..

ای ديکتاتور

کسيکه درون صندوقچه هايم را جستجو ميكند

و تعداد دانه های گردنبندم را می داند

ای مسافر در چين و چروك چهره ام

ازهمهمه ات خسته شدم ..

از آينه ام بيرون بيا ..
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3

آن  از  چگونه  ــم  دان نمی  مــردانــه....کــه  عطر  ای 
بپرهيزم

ای شبحی که او را می بينم ... و نمی بينم
می شنوم... و نمی شنوم

يادم رفت بپرسم قهوه ات را چطور دوست داری
تا اآلن عادت های معمولى روزانه ات را نمی دانم

نمی دانم چه نوع سيگاری می کشی
چه نوع کتابی می خوانی
چه موسيقی دوست داری

به ديدن چه تئاتر هايی می روی
سپس يادم رفت بپرسم

به چه سرزمينى دوست داری سفر کنی
سيماى دوستى كه مايلى بااو شام بخوری

چگونه است ..
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مى شناسندگلها ... خشم را 
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4

البته .. کارهای  خصوصى ات به من مربوط نيست ..

من قصد ندارم با تو شام بخورم ..

فکر نمی کنم با تو به جايی سفر کنم ..
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مى شناسندگلها ... خشم را 

مى شناسندگلها ... خشم را 

5

می گويند : اسپانيا زيباست

می گويند : جزيره های کارائيب زيباست

می گويند : ميوه دريا در کازابالنکا،

سنگاپور و اسکندريه شاهکارست

می گويند : نان باگت در پاريس

در زير دندان همچون ستاره ريز ميشود 

می گويند :  آب نماى تروى در رم ..

برای عاشقان شانس می آورد ..
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6

اما من هرگز با تو به مسافرت نخواهم رفت

هرگز دعوتت را برای شام قبول نخواهم کرد

مگر وقتيکه وسايل مورد نيازت را در چمدانی جمع کنی

و از آينه  بيرون بيايی..
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دگرگونی های

ماهی
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با من چه کردی..
سالها قبل

ماهی کوچکی در آکواريوم بودم
و وقتی خودم را در اقيانوس بزرگ يافتم

ديگر نمی دانستم چطور در ظرف های شيشه ای 
زندگی کنم

و ديگر نمی توانستم خود را وفق بدهم
ميان آداب و رسوم قبيله ام

و بين خطوط ديوانگی ..
بين عصرهای يخبندان... و بين مناطق استوايی

بين مشروعيت تاريخ... و بی قانونی شعر..
بين سرمای سوزان متون مدون

و احتمال كلمات فراتر از متن ...
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بيروت ..

ُمعتاد شعر
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 برای بيروت چه بگويم؟

 از بيروت چه گويم؟

من فقط در برابر دو جايگاه به خود می لرزم

موضع عشق... و موضع قهرمانی .

اينجا کالم، کالمش را فراموش می کند

و زبان، زبانش را

چگونه با اين شهر وارد گفتگو شوم

رؤيايى  سرزمين  اين  روی  بر  توانم  می  چگونه 
بايستم
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و احساس بی وزنی نکنم؟

چگونه می توانم با باران های عشق و وفا روبرو 
شوم

در حاليکه چتر ندارم؟

چگونه می توانم با اين برق ها که لباسم را

می سوزانند

مواجه شوم؟

در حاليکه من درمحاصره دوران خشکسالى

هستم
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ديوار های حافظه ام را می شکنم
و وارد زمان لبنانی می شوم

لبنان يکی از عادت های زيبايم شده
شبيه اعتياد شده است

آن اعتياد به شعری است که نمی خواهم از آن شفا يابم
پس قصد لبنان را می کنم

هرگاه که بخواهم شعری را بخوانم
يا شعری را بشنوم

يا از چشمه های فرهنگ بنوشم
لبنان خواستگاه فرهنگی است

که  همه نوآوران عرب را در خود جای می دهد
بيروت در زندگی ام

ديگر تنها يک ايستگاه ترانزيت نيست
بلکه آخرين لنگرگاه من است

و آخرين عشقم ...
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می ترسم زمان زيادی از لبنان دور شوم

چرا که می خواهم عقل فروزان

قلب  تپنده

احساسات شعله ور

و حافظه سبز باقی بماند

می ترسم دور شوم

از دريای بيروت ؛

تا بيابان نشوم ...

از مفاهيم فرهنگی اش ؛

تاتشنه نشوم

از کتابخانه هايش ؛

تا گرسنه نشوم
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بيروت در حافظه ام رسم شده
همچون خال کوبی آبی رنگ ..

هيچ نوآوری نيست كه از تأثير لبنان نجات يافته  باشد 
زحله با امير الشعرا چه کرد؟

جارة الوادی با آن آب و گياه و موسيقی
چه بر حنجره محمد عبد الوهاب نهاده؟

لبنان بر نوشته های رصافی
جواهری، سياب، فيتوری، بياتی، 

بلند حيدری، عمر أبوريشه،  نزار قبانی
أدونيس، محمود درويش،  مظفر نواب))(

چه بر جای گذاشته است؟
همه اين گنجشک های عرب شيرين زبان 

از چشمه های لبنان نوشيده اند
و از گندمش، انگورش، بادامش و انارش خورده اند.
))( شاعران معاصر وسرثناس عرب كه مدتى از عمر خود را در بيروت زندگى كردند 
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لبنان آسمانی وسيع است
برای هر کس که می خواهد پرواز کند ..

آبشار يست
برای هر کس که می خواهد بنوشد ..

تختی از کلمات است
برای هر کس که می خواهد بخوابد ..

فضايی از آزادى است
برای هر کس که می خواهد نفس بکشد

بدرستيکه سفر در زمان عربی
سفر بر فرشی از آتش است

که اگر انگشتانت نسوزد، دلت می سوزد
اگر قلبت نسوزد، درونت می سوزد

از يک زخم بيرون می آييم
تا وارد زخمی بزرگتر شويم
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از مرزهای درد می گذريم
تا وارد مرز های درد بزرگتر شويم .

آه ؛

 ای لبنان

ای کاش مرا به سفر می بردی

به دور از زمينی که در آن شمشيری سرافراز

يا سری برافراشته باقی نمانده

آه ؛ ای کاش دست مرا می گرفتی

و با آب دريايت غسلم می دادی

و با الله سرخ و ياسمن می آراستی 
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آه؛  ای کاش مرا از زمان نثر به زمان شعر

می بردی

از زمان عطش به زمان آب

آه؛ ای کاش مرا به سوی مرز های بزرگمنشى

می بردی.
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یحيای
فلسطينی
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وقتی ُمشت های کودکان سنگ درب اصحاب کهف 
را کوبيدند،

در زير پتو های پشميشان خواب می ديدند

و بر روی بالشت هايشان خرخر می کردند.

اين دو سال قبل بود،

خانه  سرد  در  يخی  مرغ  شبيه  هم  عرب  جهان  و 
بود

همه چيز همچون مرگ سرد بود ..

همچون قبرستان ها خموش ..

نه  دامـــداری،  نه  ــود...  ب کشاورزی  نه   ... اينجا 
درختی،

نه ماهی، نه بارانی
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اينجا فقط پروژه ای از امت عربی بود

که انتظار والدتش را می کشيدند

 از دو سال پيش درد زايمان فرارسيد

و خداوند اين امت صبور عرب را بشارت داد

به پسری که اسمش يحيی است .
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انتفاضه فلسطينی
همان يحيی است

که پيوسته در انتظارش بوديم
بعد از اينکه نزديک بود شک کنيم

در توانايی باروريمان .
يحيی اين است

با قاشق طاليی در دهانش متولد نشد
بر روی فرش حرير متولد نشد
با گالب و ياسمين حمام نکرد

يحيای فلسطينی 
فرزندی كه در كف خيابان های غزه،

و نابلس، رام هللا، و البيره ديده به جهان گشود
و در خاک خيابانها دفن ُشد .
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يحيای فلسطينی همان پسر من است

همانطور که او پسر هر مادر عرب است

بيانديشيد ،

چگونه اين دآلوری مليون ها مادر را می آفريند ..
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از يحيای فلسطينی چه برايتان بگويم؟

او سرور همه کودکان است، و نيز سرور ماست

منت  ملت های صبور عرب  بر  که خداوند  براستی 
نهاده

با پسری که اسمش يحيی است

 از يحيی فلسطينی چه برايتان بگويم؟

او سرور همه کودکان است، و نيز سرور ماست

او نوجوان زيبا ، با هوش و قوی دل

الهام بخش، پرفروغ است

کسيست که خداوند او را  به سوی ما فرستاده

به عنوان هدايتگر، معلم و پيام آور شادی

خاتمه  ما  عقل  و  تن  فرتوتى  به  فلسطينی  يحيای 
بخشيد
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وسستی وتعصب قومی که  ما را دچار کرده بود، متوقف کرد 

بيابان  و  خشکی  قحطی،  دوران  به  فلسطينی  يحيای 
زدگی

روح عرب پايان داد

و بوی باران را به سوی ما آورد

بوی بهار.
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خداوند يحيای فلسطينی را از هر گزندی حفظ کند

او نور چشم ماست

او فرزند ارشد ماست ؛

بعد از اينکه استخوان هايمان سست شدند

و پيری بر سرمان شعله کشيد .

گران  حيله  نيرنگ  از  را  زيبا  فرزند  اين  خداوند 
حفظ کند

و از رشک حسودان

هميشه دستم به روی قلبم است

من نگران يحيی هستم

نه تنها از تنگ نظرى دولت های بيگانه ...

 بلكه من می ترسم، برای او

حتی از چشم زخم بعضی از رژيمهای عربى .
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تک نوازی
بر رباب کویتی
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من از خليجم

اسمی از اسم ها

زخمی از جنس زنانه، منم

اين زخم را آغازی و پايانی نيست

قصيده ای ممنوع است

و گلی سياه

زنی گمنام در لباس پنهان می شود

 دانه ای شن ..

که خورشيد، باد وآب آن را آسياب می کنند ..
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من از خليجم

آهويی در بين آهوان زاده ى صحرا ..

در صحرا عاشق می شود

در صحرا می ميرد

سراسر بهار و زمستان پا برهنه می روم

در جستجوى يک نخل ، يک ميوه،

در پی گياهی سبز

در پی قلبی مهربان که آب روی من بپاشد

اما من در اطرافم جز قبيله نمی بينم

قبايلی که به زنده به گور کردن زنان عادت کردند

و به خوردن زنان .
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من از خليجم
زنی مغلوب

رباب شکسته شده
چيزی از چيزها

زن بودنم ننگ است 
سروده هاى من ننگ است، فرهنگم ننگ است

زنی خودساخته
كه به عقلش ايمان دارد
زمين او را پس می زند

همانطور که آسمان پس می زند!!..
در سرزمينم گفته می شود :

من باهوشم همچون آهويی ماده
پس چگونه نمی گذارند که آهو فکر کند؟؟
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من از خليجم

جايی که همه شيوه هاى کتابت نوشته مردان است

و هر آنچه را که زن بنويسد استثنا ست

آيا هر چه را که مردان ابداع می کنند

مقدس است؟

و هر آنچه را که زنان ما ابداع می کنند

بى حيايى است ؟؟..
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من از خليجم
مرواريدى است که در صدفش می خوابد
عروسی که در شب زفافش ذبح می شود

راستی چه کسی مرا نجات می دهد؟
از خرافه هايی که در من سکنى گزيده اند

از چاقو هايی که مرا دنبال می کنند
از کابوس هايی که مرا می ترسانند

راستی چه کسی مرا می کارد؟
همچون ستاره آبى در آسمان

چه کسی مرا آزاد می کند
چون گنجشک ..

هميشه آرزو داشتم که در فضا پرواز کنم 
من يک قطعه گوشت نيستم ..

من قربانی نيستم ..
من چيزی از چيز ها نيستم .
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من از خليجم
زنانگيم از زن بودنم خجالت می کشد

بچگی ام از بچگی ام می هراسد
عبايم از عبايم به ستوه آمده است

چشم هايم از مژه های سياهشان می ترسند
آزادی ام ... اسمی است که مسمی ندارد

و خيمه ام با شمع مهر و موم شده
نه عشق وارد آن می شود

و نه هوا
چه چيزى از وطن بنويسم 

وطنى كه از قصيده مى هراسد
از بوی گل

از فرهنگ بانوان .
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1

آيا زن می تواند
در حاليکه سوار بر کجاوه ای است که اعراب آن را می 

کشند
اسمش را هجى کند

يا اسم آنکه او را به جا گذاشته
يا اسم آنکه او را فرهيخته کرده؛ 

يا اسم آنکه را به او تاريخ و حساب آموخته ؟
آيا زن می تواند

در حاليکه درون جعبه ترور زندگی می کند
در درون بطرِی شيشه اِی ترور می ميرد

بر تاريخ طوالنی اش در شكنجه گاه شليک کند
آيا زن می تواند

در شهر هايی که حق طالق چهار بار است
و نگه داشتن عشق با چنگ و دندان است

گوشتش همچون سيبی قرمز بر سر سفره مگسها، نباشد؟
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2

آيا زن می تواند
در زمان بی ثمری و افسردگی

ادعای نوشتن کند
در حاليکه همه چيز هايی که در اطرافش هستند

مذکرند
شمشير در قاموس ما، مذکر است

فکر در تاريخ ما، مذکر است
شعر در ادبيات ما، مذکر است

ماه زيبا در آسمان ما، مذکر است
عشق در زندگی ما، مذکر است

ظلم از زماِن پيدايش، مذکر است
مذکر

آيا زن می تواند
 اعتراضش را آشکار کند
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193 

در حاليکه در طرف راست و چپ نظاميان هستند
آيا زن می تواند

آنچه را احساس می کند، بر روی برگهايش بريزد
آيا می تواند؟؟

3

آيا زن می تواند

در حاليکه باالی سرش جالد می نشيند

خواب رؤيايی را که دوست دارد ببيند

يا آن انديشه را که می خواهد، بيان کند

يا از دريا بگذرد به سوی هر لنگرگاهی که

می خواهد

بدون اينکه بترسد
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بدون اينکه عمو هايش درشب او را دنبال کنند

يا دايی هايش

تا او را همچون قوچی ذبح نمايند

و از بنی مناف خونخواهی کنند

آيا زن می تواند

آرزوی يک پناهگاه کوچکی را بکند

در دوره فئوداليسم

يا نظرش را بگويد

يا اسم کسی را که دوست دارد، آشکار کند

بدون اينکه کفتارها او را بخورند ؟؟
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4

آيا زن می تواند

از منطق درها و قفل ها عبور کند

در حاليکه از عقلش عبای شنى را به در کند

آيا زن می تواند

آتش در لباس رنگارنگ دجال بيفکند ؟

و تاريخ بنويسد

زيرا معموال مردان تاريخ را می نگارند

آيا زن می تواند

در اين سرزمين

کااليی نباشد که به مزايده گذاشته می شود

و نقشش سرگرمی سلطان تا سپيده صبح نباشد

همچون شهرزاد ؟
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5

آيا زن مسکن گزيده در اين شهر های غبارآلود

 می تواندبرای يک بار هم که شده 

در برابر سلطه شهريار مقاومت کند

و بر روی دفتر هايی از آتش، شعر بنويسد

آيا زن می تواند

در حاليکه در زير سايه مردگان زندگی می کند

انتخاب کند

آنهم در شهر هايی که درآن آزادی نيست

در آنها گفتگو نيست ؟؟
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1

می خواهم در زير بارانی روزگار زندگی کنم

می خواهم در دايره زلزله زندگی کنم

نه دايره سکون

می خواهم در چشم مردم زندگی کنم

نه چشم خود ...
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201 

2

می خواهم در جابجايی کاله رعدها را بر سر بگذارم

دوست  که  شريان  کسی  وارد  روزی  خواهم  می 
دارم

بشوم ... و بر نگردم

می خواهم  براى مدتى فرار کنم

از يكنواختى تابستان

از تعفن غار

و از قيموميت اجداد

می خواهم زمانى را كه خوشم مى آيد اختراع کنم

می خواهم فکرم را 

بيرون از تاريخ و جغرافيا

و فراتر از مرزها بكارم...
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الغضب

مترجمة للفارسية
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3

می خواهم با باد دوستی کنم

دست در گردن ابر بيندازم

می خواهم خورشيد را تصرف کنم

و هزاران ستاره بدزدم

می خواهم درختان را تشويق کنم تا راه بروند

جنگل ها را، تا بدوند

و کوه ها را، تا برخيزند

می خواهم بگويم، در هر لحظه

وقتی می گويم ـ از دهانم

تاکستانها شکوفه می دهند ..
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4

کسی را می خواهم که مرا بفهمد
تا شکوفه ها از زنانگی ام شکوفه کند

و کبوتر ها زياد شوند
زيرا وقتی عشق می آيد

خير و صلح می آيد
کسی را می خواهم که مرا درك كند

تا جهان را از ريشه دگرگون کنم
و ماه ها را ، ساعت ها را و روز ها را دگرگون سازم

کسی را می خواهم که مرا بفهمد
تا شعر بنويسم

تا اشياء را در کالم اختراع کنم
تا ببينم ـ وقتی می خوابم ـ زيباترين رؤياها را
کسی را می خواهم که دست مرا محکم بگيرد

روزی ..
و مرا بر روی گيسوان ابرها پرتاب کند..
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الغضب

مترجمة للفارسية
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5

می خواهم که بگويم آنچه را،  می گويم

بدون اينکه جالد مرا دنبال کند

دفن  ها  ُعرف  و  سنتها  گورستان  در  اينکه  بدون 
شوم

می خواهم از زشتی سوداگران بازار فرار کنم

از به مزايده گذاشتن رنگ ها، ونژادها،

می خواهم فرار کنم از پوستم ..

از پوست بنی مناف ..
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6

می خواهم وقت را منفجر و تبديل به ترکش کنم

می خواهم برگردانم

عمری را که در آينه ها پنهان کردم

می خواهم فرياد بزنم

لعنت کنم

اعتراض کنم

می خواهم تاريخی از عطر ها ، بخورها  و زنان 
اسير را بکشم

می خواهم فرار کنم

از يکنواختی محيط زندگی زنان 

می خواهم فرار کنم

از کسانيکه خون مرا حالل دانستند
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