1

2

عمر سبيكة

قتلى...

حتىى مطلع الرض.
شعري
نص
ى
ى

تونس
2007
3

الكتاب:

قتلى...
حتىى مطلع الرض.
شعري
نص
ى
ى

المؤلىف :عمر سبيكة
العالمي فرانسوا بيار بلو
للر ىسام
صورة الغلف :لوحة ى
ى
تصميم الغلف :عمر سبيكة
النىاشر :دار التحاف للنىشر
الطىبعة الولى 1000 :نسخة

ر د م كISBN :
جميع الحقوق محفوظة للمؤلفف

تونس
2007
4

الدهداء:
إلى الواقفين خلف السلك،
إلى شهداء الرض.

5

6

المفتاح القديم
تس  Kاقط الكلمKKات علKKى
تس  Kاقط الورقKKات علKKى الورقKKات ،و ى
ى

الكلم KKات ،و م KKازالت الرض دامع KKة النىظK Kرات ق K Kىدام مش KKهد

Kومي ،مKKازالت الرض تسKKتبق الخطKKوات
ال ىدبىابKKة و ى
الجرافKKة الي Kى
خلف ظلل نهار طليق.

المحتل يطلق نيران ر ىشاشه في ليل أزقىتنKKا ،فKKي
مازال صديقنا
ى
شوق شوارعنا ،في صKKمتنا ،فKKي صKKوتنا ،فKKي موتنKKا ،فKKي جنKKائز

Kل يطلKKق نيKران ر ىشاشKKه فKKي قKKاع
أيىامنKKا ،مKKازال صKKديقنا المحت Kى
Kل يمشKKي
أحزاننKKا ،فKKي شKKادهق أفراحنKKا ،مKKازال صKKديقنا المحت Kى
عل KKى أش KKياءنا ،و يمش KKي عل KKى ترب KKة عالق KKة بالج KKذور ،م KKازال

يمشي على تربة تتذ ىكر.

Kل يش  Kىذب الشKKجار ،يش  Kىذب الفكKKار،
مKKازال صKKديقنا المحت Kى

مKK Kازال يش K KىKرد النسKK Kان ،يب  K Kىدد الف K Kراح و الح K Kزان ،مKK Kازال
يعرب التىاريخ و الوطن و العراب.
صديقنا
المحتل ى
ى
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تس  Kاقط الكلمKKات علKKى
تس  Kاقط الورقKKات علKKى الورقKKات ،و ى
ى
الكلمات ،و منذ الهجرة الولى ،مازال ،في مطلع والرض،

شKKيخ يجلKKس القرفصKKاء تحKKت ظلل اليى Kام ،يحتفKKظ بمفتKKاح
بيتKKه القKKديم ،و بحفنKKة مKKن ت Kراب بسKKتانه الجميKKل ،لKKم ينحKKن

شيخ،
ال ى

ش Kيخ
الس Kنوات ،مKKازال ال ى
و المفتKKاح مKKازال يهتKKف أعلKKى مKKن ى

ط رحKKال انتظKKاره ،آن
الس Kماء ،آن لKKه أن يح Kى
يقلىب وجهه فKKي ى
له أن يطفئ نظراته العاشقة.

ل ب K K K Kىد للرض ،للعش KK K Kاب ،للش KK K Kجار ،للفك KK K Kار ،ل ب K K K Kىد
للنسKKان ،ل ب  Kىد للفKKراح ،ل ب  Kىد للح Kزان ،لجKKدران الKKبيوت
شادهقة ،ل ب ىد لمن صمد بعد النىكبة،
الخفيضة ،لظللها ال ى
و ل ب  Kىد لمKKن صKKمد بعKKد النىكسKKة ،و ل ب  Kىد لمKKن صKKمد بعKKد

للص K Kامدين جميع KKا أن يخ  KىKروا
الخيب KKة ،و بع KKد الخيب KKة ،ل ب K Kىد ى

سجدا.
ى

شهداء أن يترفىعوا عKKن عقيKدة التىحريKKر الKوطني ،ل ب Kىد
ل ب ىد لل ى
يتطه Kروا مKن خطيئة الكفKاح المسKلىح حتىKى ل يزعجKوا
لهم أن ى
المحتل.
جرافات ،و دبىابات ،و طائرات صديقنا
عساكر ،و ى
ى
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تس  Kاقط الكلمKKات علKKى
تس  Kاقط الورقKKات علKKى الورقKKات ،و ى
ى
الكلم KKات ،و بع KKد مش KKاريع التىس KKوية ،بع KKد اخ KKتراق الم KKدى
للص K Kدى ،و بع KKد اختن KKاق
الص K Kدى ى
للم KKدى ،و بع KKد اخ KKتراق ى

شذا ،ل ب ىد للىجئين خارج الرض أن يغتالوا ال ىدمع
ال ى

و الشKKواق ،ل ب  Kىد لهKKم أن يغتKKالوا الKKوطن و التىاريKKخ ،ل ب  Kىد
له KKم أن يطيىK Kروا الوراق الطى KKائرة ،ل ب K Kىد له KKم أن يموت KKوا قب KKل
الموت

و بعد الموت.
ل ب  Kىد لس  Kىكان المخيىمKKات أن يقلىمKKوا أظKKافر المفKKردات عنKKد
Kص الخطKKاب ،ل ب  Kىد للقامKKات أن تتقلىKKص أثنKKاء حفلKKة
تلوة ن Kى

الص  Kمت ،ل ب  Kىد لهKKم أن
التىوقيKKع .ل ب  Kىد لهKKم أن يغلىبKKوا نKKبرة ى

يغلىبKKوا نKKبرة المKKوت ،ل ب Kىد لهKKم أن يموتKوا قبKKل المKKوت و بعKKد
الموت.

تس  Kاقط الكلمKKات علKKى
تس  Kاقط الورقKKات علKKى الورقKKات ،و ى
ى

تتوح K Kد لن KKزع أس KKلحة
الكلم KKات ،و ل ب KKىد لعس KKاكر ال K Kىدنيا أن ى

شامل الىتي يمتلكها شعب المخيىمات.
ال ىدمار ال ى
الس K Kود بصKK Kدوردها
ل ب  K Kىد لنسKK Kاء رفKK Kح أن ينKK Kتزعن جلبيبه K KىKن ى
المطرزة ،ل ب ىد لطفال القدس أن يطفئوا نظراتهم المترقىبة،
ى
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ل ب  K Kىد لشKK Kيوخ النىاصKK Kرة أن يص K KىKموا آذانهKK Kم حيKK Kال نKK Kداءات
الرض ،و يناموا دهادئين ،ل ب ىد لهم أن يموتوا قبل الموت

و بعد الموت.

الس Kماء بعيKKدا
ل ب ىد لطائر الفينيق
الفلسطيني أن يح Kى
ط رحKKال ى
ى
عن الرض.

ش Kادهقة،
للس Kنابل ،ل ب Kىد للبلبKKل أن تKKترفىع عKKن النىKبرة ال ى
ل ب Kىد ى
ل ب ىد للمقاتل أن يترفىع عن النىظرة العاشقة.

ل ب K K Kىد لش KK Kعب المخيىم KK Kات أن ينس KK Kحب م KK Kن الرض الى KK Kتي
بقوة النتماء ،ل ب ىد له أن يحترم التفاق.
يحتلىها ى

ل ب ىد لشعب المخيىمات أن يشهد في خشKوع مشKKهد الدبىابKKة

الجرافة و الوطن المسحوق.
و ى

تس  Kاقط الكلمKKات علKKى
تس  Kاقط الورقKKات علKKى الورقKKات ،و ى
ى
شك فلسطين باقية ،مادام النسان،
الكلمات ،و ل ى

الس Kفائن،
مKKادام اللىKKه ،مKKادام الح Kى
Kب ،و يعلKKم البحKKر ،تعلKKم ى

الجرافKK Kة و
الس K Kماء ،تعلKK Kم الشKK Kجار ،تعلKK Kم ى
تعلKK Kم الرض و ى

ش Kهود ،يعلKKم القتيKل
ش Kهيد و ال ى
ال ىدبىابKة ،يعلKKم الجنKود ،يعلKKم ال ى

و القاتKKل ،تعلKKم القبKKائل أ ىن الKواقفين خلKKف السKKلك قتلKKى...
حتىى مطلع الرض.

10

فل ب ىد للىيل أن ينجلي،

و ل ب ىد للقيد أن ينكسر.
سلم!

ص.
على عتبات النى ى
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قمر يترقىب أغنيتي
إلى سعيدة دائما

،قريبا من الطىفل ألهو
أطل على الرض
ى
،من شرفة تتدلىى من القلب
تتأوه في آدهة العرب
،من آدهة ى
،من سند يعتلي سند الحزن

و من غيمة تحتسي شاسع ال ىدمن،
أطل على الرض
ى

من ثقب بالجدار،
قريبا من الطىفل ألهو،
أطل على وطن يترقىب في نظراتك
ى
أعلى من القصف،

أعلى من الخوف
في نظرات القفار،
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قريبا من اللىه ألهو،
أطل على الطىفل يلهو
ى

على حافىة الموت في وضح الطىلقات،
يترجل ساح الظىلم،
أطل على وطن ى
ى
يترجل ساح الكلم،
أطل على وثن ى
ى
أطل على الطىفل يلهو
ى
على حافىة القصف.
تنتفض الحاء،

الراء في جسدي.
تنتفض ى
قريبا من اللىه ألهو،

تترجل ساح القنابل،
أطل على طفلة ى
ى
تحضن دميتها و تموت،

تترجل ليل القبائل،
أطل على امرأة ى
ى
تحضن أشلئها و تموت...
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قريبا من الطىفل ألهو،
الرماد،
أطل على قلمي ى
يترجل ساح ى
ى
ليبحث عنىي و عنك،
و تبحث جينين،
تبحث بغداد،
تتدرج
تبحث بيروت عن دمية ى
يتجول في دمها،
في شارع ى
تقطف الورد من عطردها،
من عناد حدائقها،
و تنهض قانا من النىظرات،
من الخطب،

و من تربة تتر ىشف صيحتها،
قريبا من اللىه ألهو،

أطل على قمر يترقىب في نظراتك
ى
أعلى من القصف،
أعلى من الخوف،
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