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شعر

سوف أقتلك أيها الموت
قصيدة بصرية

هواش
سامر أبو ّ
ال  -بيان من أجل ال  -قصيدة

كتبت هذه القصيدة حتت وطأة ما يشهده العالم العربي من أعمال قتل مجانية ،يومية
ُ
والهاجس عندي كان تكرار آلية هذا القتل املجاني وكسره في ٍآن مع ًا بأفعال احلياة اليومية
وصورها ،ثم معاودة كسر هذه األفعال والصور بوصفها تغدو معدومة القيمة أمام آلة القتل
َ
النهائي ،ومعه الدوران في اللغة نفسها...
عبثي،
ّ
اجلهنمية هذه ،وهكذا دواليك من دوران ّ
«الشعب يريد إسقاط النظام» ،شعار أو تعويذة سحرية ،كما في حلم ال َّ
نتذكر بدايته،
لن َّ
ضجت بهذه العبارة
نتذكر على األرجح أول صوت هتف بها ،إال أن
شوارع عربي ًة كثيرة َّ
َ
املفتاحية ،البسيطة والبليغة في ٍآن ،التي اختزلت في وقت واحد غضب الثائرين وسأمهم
وأحالمهم ،يأسهم وتصميمهم أيضاً.
للمرة األولى في تاريخنا املعاصر،
َّ
لكن هذا «الشعب» (هذه الشعوب) هو أيضاً ،ورمبا َّ
َّ
يتشكل منهم ،فلم يعد تلك الكتلة الصماء التي يحركها
ليس إال مجاميع األفراد الذين

هواش ،شاعر فلسطيني يقيم في دولة اإلمارات.
سامر أبو ّ
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«القائد» أو «الزعيم» بكلمة أو خطاب ،بل بات ّ
تواق إلى فسحة من الضوء بعد
كل فرد َّ
عقود وعقود من الظالم.
هكذا ،رمبا لن يخفى على قارئ هذه القصيدة أنني عمدت  -في اللعبة الشكلية ،لعبة
املرايا البصرية التي حاولت إنتاجها في هذه القصيدة ،محاو ًال أن أعكس طغيان العنصر
البصري في هذه الثورات ،وفي محاوالت قمعها على السواء  -إلى حتويل عبارة «الشعب
يريد إسقاط النظام» إلى «الولد والبنت والرجل واملرأة» وأضفت طبع ًا التمثال الواضح
مغزاه والواضحة أيض ًا مجانية حضوره على ما سعيت إليه على األقل.
س.هــ

ولدٌ .

بنت.
ٌ

دائم ًا اللحظة نفسها:
يخرج من الباب.
أحدهم
ُ
خشبي ،قدمي.
الباب
ُ
ّ
يرشح ما ًء
الباب ،لسبب ما،
ُ
ُ
نظرات
أو
ٍ
أصوات ًا
أو سحب ًا قدمية.

أحدهم يخطو بني الباب والباب
ويبقى كذلك
ليس أكثر من هنيهة واحدة.
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هنيه ٌة
تتر َّي ُث عند الباب
ٌ
رجل.

امرأ ٌة.

يحسب أن ثانية واحدة
َمن كان
ُ
يسعها أن تدو َم
عمراً كامالً؟

هنيه ٌة واحدة.
تتر َّي ُث عند الباب.
ال ُ
أهمس أم عواء،
نعرف،
ٌ
أم أنه ما يراو ُد األ َّم في النوم
الذي ليس نوم ًا
فتفزع إلى الليل
ُ
الرب
الذي هو ّ
الرب،
وليس ّ
إلى الفجر
الذي هو املالك
وال مالك.
أيادي بعيد ًة تل ِّو ُح باملناديل.
كأن
َ
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ولدٌ .
بنت.
ٌ
ٌ
رجل.
امرأ ٌة.

أراهم
َ
يقفزون
في
أصواتهم.
تقف عند الباب
هنيه ٌة ُ
الذئب احلنني
املاكر
ُ
ُ
احلفر في جلد اللحظة.
يتقن
ُ
َ

ولدٌ .
بنت.
ٌ
ٌ
رجل.
امرأ ٌة.
متثال.

ُ
يسيل من
تنهض بال نهوض .جسدٌ
ُ
ُ
يهطل من النبتة واللوحة.
البالزما .د ٌم
أخطا ُء اللحظة! أخطا ُء اللحظة! فلتتك َّلم
الستارة اآلن .فلينطق املرعب في نسيج
الكنبة .في شرايني السقف .ظاه ُر
املسألة :د ٌم يجري في الشوارع .ظاه ُر
يحكم هذا الغبار؟ ال سلط َة
السؤالَ :من
ُ
لي على الهواء .ال كلم َة لي على الليل.
ألحط َم َّ
ِّ
احملط َم .ال كلم َة
ألبعث َر املبعث َر،
لي على الليل .القم ُر مع َّل ٌق بني أسنان
متتص
قتلة غابرين .كثاف ُة األشياء :قبل ٌة ُّ
الشعاع ،ألنه الظمأ الكبير إلى الصباح،
إلى الغيمة التي تو ِّبخ اليد من أجل إمياءة
القبضات العارية :مس ّننون
غامضة.
ُ
احلب يا
يولدون في احلجرات .ال يكفي ُ
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حتتاج هذه الوردة إلى حفنة من
حبيبتيُ .
الشمس لتصدِّ َق يدَ يك .أتق َّل ُب على
السرير.
روحي تصرخُ بك :أنا املش َّت ُت ،املتف ِّر ُق،
املم َّز ُق ...عليك أن جتمعي روحي اآلن.
ولو في كوب .ولو في إناء.

ولدٌ
ولدٌ
ولدٌ
ولدٌ

بنت.
 ٌبنت ٌ -
رجل.
 ٌبنت ٌ -
رجل  -امرأ ٌة.
 ٌبنت ٌ -
رجل  -امرأ ٌة  -متثال.
ٌ -

تنهض بال نهوضِّ .
تفك ُر في تلك
ُ
الثقوب السودُ .
تغرق في تلك الثقوب
السودُ .
تفرك يداً بيد ،يداً بحجر ،يداً
بشجرة .شجرة بشجرة .ال العصافي ُر
ُ
الظالل حتمي
تقودك من ال َع َتمة ،وال
شبح نومك الطويل .تصرخُ في الغرباء:
َ
يا أيها الغرباء! تصرخُ في املوتى :يا أيها
املوتى!
ُ
صرخات
تسيل من املرايا
أشال ُء أسماء
ُ
حاملني تنهم ُر على الزجاج .في اخلارج
ٌ
ينبح لغاته الس ِّرية العالية.
ضباب
ٌ
كثيف ُ
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عالم يجري.
ٌ
ولد :في عي َنيه ٌ
عالم يقفز.
ٌ
بنت :في عي َنيها ٌ

ولدٌ .
بنت.
ٌ
بنت.
ولدٌ ٌ -
ولدٌ  -ولدٌ .
ولدٌ يأكل.
ولدٌ يشرب.
ولدٌ يقفز.
ولدٌ يجري.
ولدٌ سري ٌر.
ٌ
صندوق.
ولدُ
ولدٌ خزان ٌة.
تابوت.
ولدٌ
ٌ
ولدٌ مالء ٌة.
ولدٌ أما َم التلفزيون.
ولدٌ أما َم الشاحنة.
ولدٌ أمام اللوحة اإلعالنية.
ولدٌ أمام التمثال.
ولدٌ أمام أطياف التمثال.
ولدٌ أمام جنون التمثال.
ولدٌ أمام الالشيء.
ولدٌ أمام كل شيء.
ولدٌ أمام الطاولة.
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ولدٌ أمام املغسلة.
ولدٌ أمام عدسة.
ولدٌ حتت مائدة.
ولدٌ في الصف.
ولدٌ في الطابور.
ولدٌ في النشيد.
ولدٌ في الشهيد.
ولدٌ في امللصق.
ولدٌ في «اجلزيرة».
ولدٌ في «اليوتيوب».
ولدٌ على السطح.
ولدٌ في الزاروب.
ولدٌ أمام احلاجز.
ولد حتت احلاجز.
ولدٌ أمام الد ّبابة.
ولدٌ حتت الد ّبابة.
ولدٌ في املسجد.
ولدٌ في األذان.
ولدٌ في املازوت.
ولدٌ في احلليب.
ولدٌ في الرغيف.
ولدٌ في السوق.
ولدٌ في الدم.
ولدٌ في قطرات الدم.
ولدٌ في حجرات الدم.
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ولدٌ
ولدٌ
ولدٌ
ولدٌ
ولدٌ

في خزانات الدم.
في أول العالم.
في آخر العالم.
في روحه.
في مأمت روحه.

ولدٌ .
بنت.
ٌ
ٌ
رجل.
امرأ ٌة.

ولدٌ
ولدٌ
ولدٌ
ولدٌ

بنت.
 ٌبنت ٌ -
رجل.
 ٌبنت ٌ -
رجل  -امرأ ٌة.
 ٌبنت ٌ -
رجل  -امرأ ٌة  -متثال.
ٌ -

ُ
جنهل
أسما َءكم
أيها
املوتى.

يس���يل م���ن البالزم���ا .تتخ َّي ُ
ُ
���ل
جس���دٌ
قوارب من ماءٌ .
عيون
كائنات من قطن.
ٍ
ُ
ٌ
حتمل���ق بك.
عي���ون كثي���ر ٌة ميت ٌة
ميت���ة.
ُ
ٌ
تنش���ب أظافره���ا في جلد
عي���ون كثير ٌة
ُ
ٌ
عي���ون كثير ٌة حت���ى إنها تصي ُر
روح���ك.
واحدة.
ٌ
ش���ائك
كثي���ر ٌة حتى إنها تتالش���ى .كم
ِ
دربك أيتها الدمعة!
َ
صوتك أيها النهر!
جارح
كم
ٌ
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عالم يجري.
ٌ
ولد :في عي َنيه ٌ
عالم يقفز.
ٌ
بنت :في روحها ٌ

بنت في
بنت في س���ماءٌ .
بنت في غرفةٌ .
بنتٌ .
بن���ت ٌ -
بنت  -ولدٌ ٌ .
بن���تٌ .
ول���دُ ٌ .
بنت في شارع.
بنت في عتمةٌ .
بنت في شتاء الربيعٌ .
بنت في خريف الربيعٌ .
ربيعٌ .
بنت أمام التمثال.
بنت في رجاءٌ .
بنت في دعاءٌ .
بنت في أغنيةٌ .
بن���ت في صرخةٌ .
ٌ
بنت في
بن���ت في الال يأسٌ .
بنت أمام س���خرية التمثالٌ .
بن���ت أمام نظرات التمثالٌ .
ٌ
بنت
بنت في انتظارٌ .
بنت أمام َس��� َّبابةٌ .
بنت أمام شاش���ةٌ .
بنت في الرقمٌ .
الال أملٌ .
بنت في
بنت بال وجهٌ .
بنت بال لس���انٌ .
بنت بال صرخةٌ .
حبٌ .
في غيمةٌ .
بنت في ّ
مرئي.
بنت في الال محكيٌ .
بنت في رائحة الصيفٌ .
الس���وبرماركتٌ .
بنت في الال ّ
بنت
بنت حتت قمرٌ .
بنت في املعن���ىٌ .
بن���ت في الال مط َّرزٌ .
بن���ت في الال مجدولٌ .
ٌ
بنت
بنت في الال ش���ارعٌ .
بنت في الال بيتٌ .
بنت على الس���طحٌ .
في بيت الس���لمٌ .
بنت في «أورجي»
بنت في حفلة الدمٌ .
بنت في الدمٌ .
بنت في حكايةٌ .
في صورةٌ .
بنت في أول
بنت في آخر العالمٌ .
بنت في شوارع الدمٌ .
بنت في حقول الدمٌ .
الدمٌ .
بنت في مأمت روحها.
بنت في روحهاٌ .
العالمٌ .
من ديوان يصدر قريب ًا بعنوان «سوف أقتلك أيها املوت»

