
جريمة

رشا عمران
شاعرة سورّية

مسَك بي�دَك 
ُ
لسُت زوجتَك أل

لحظَة احتضارك
وال أنا ابنتك أللبس ثوب الحداد 

حين تموت
ولست قريبتَك ألبكي رحيلك أمام 

اآلخرين
أنا ُمجرد امرأٍة غريب�ة ُتحبك دون 

أن يعلم أحد
ودون أن يعلم أحد

قتلُتَك صباح اليوم وأنت على 
سريري

قتلُتك كما لو كنت أّول رجٍل أقتلُه 
في حياتي

ثم أمسكُت يدَك التي بدأت 
باليب�اِس

وقبلُتَك ُقبلَة الوداِع األخيرة
وقبل أن أضَع ورد المقابر على 

جسدك النحيل
ارتديُت قميص الموسلين األسود

وبكيتَك كما تفعُل النادبات
ثم استلقيت إلى جانبك

وحضنتك
هكذا قضيُت كل يومي وأنا 

مستلقيًة بجوار جثٍة
ال أعرُف أين أدفنها

وال تريد أن تتحلل
كما لو أنها ستبقى إلى األبد

الشاهَد الوحيد
على جريمة قتٍل

أنوي ارتكابها كّل يوم
ُق حدِّ

ُ
وأنا أ

في سريري الفارغ.
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