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عمر سبيكة

إلى آخر المطر
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رسالة إلى أمي
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،صباح الخير يا أمي
أكت ب إلي ك بع د انطف اء اللي ل ،و بع د انس حاب ح راس
اللي ل ،ح راس القص ر م ن م داخل بس تاننا المقف ل ،أكت ب
إلي ك بع د انتص ار المعطلي ن ع ن الم ل ف ي ث ورة الحري ة و
الكرام ة ال تي أطلقه ا الب وعزيزي م ن مدين ة س يدي بوزي د
الكادحة ،هذا الشاب الذي رفض الهانة ،و أضرم الن ار في
جسده النحيف و في سلطة القصر الكاتمة أحلم الش عب
الفقير،
و ليطفئ حياته و الظلمة الظالمة.
صباح الخير يا أمي،
أكت ب إلي ك م ن هن ا ،م ن غرف تي الغائم ة ،أكت ب إلي ك م ن
هنا ،من غربتي الدائمة ،أنت تدرين يا أمي ،أنها جنتي
و منف اي ،و ت درين ،لي س ل ي ف ي بلدي فس حة أو ملج أ
ينأى بي عن الظلمة الظالمة.
صباح الخير يا أمي،
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أح اول أن أص دق أن ي انتص رت كك ل التونس يين ،لكنن ي
مفردا مازلت بعد الث ورة ،و مازلت ممنوعا من النحو و من
الص رف ،م ازلت مجردا م ن ح ق إعلن اس تقلليتي ،م ازلت
مج ردا م ن اس تقللية انتص اري ،و م ن حري تي الممكن ة،
أحاول أن أكون مفردا في صيغة الجمع ،أن ألتقي في بياني
م ع م ن أعلن وا الف رح ،أح اول أن أطل ق فكرت ي و س ؤالي،
أح اول تأكي د اع ترافي بح ق الخري ن ،و لكنه م ل يع ترفون
بفكرتي
و ل يعترفون بسؤالي.
صباح الخير يا أمي،
أنت تدرين أني متطرف حد التطرف في يقيني بحق الخرين
في الختلف معي ،متطرف حد التطرف في حب الخرين،
متطرف حد التطرف في التسامح ،لكنني أبقى متمردا على
قانون الغاب ،قانون اللغاء ،و على قانون مصادرة الحلم
و النس ام ،و مص ادرة إنس انية النس ان ،متم ردا على ظلم ة
السجن و السجان ،متمردا على محكمة الفكر الواحد،
و متمردا على فخامة الرأي الواحد ،و سأبقى متمردا على
عقيدة القصاء.
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صباح الخير يا أمي،
لم يسمحوا لي بإعلن جمهورية الش عر ،جمهوري ة الس ائرين
على الماء ،لم يأذنوا لي بإلقاء سؤالي البريء ،لم يسمحوا
لي بتأثيث بستاني العابق ،أطلقوا خلفي أصحاب الس واعد،
أطلقوا خلفي عسكرهم و البوليس ،أطلقوا خلفي الفتاوى،
أطلقوا خلفي الويل و الليل و الخيل ،و كان أكثرهم رحمة
بي قد نصحني بعد الثورة طبعا بالرحيل إلى غربة أخرى.
صباح الخير يا أمي،
أن ت ت درين أن ي متش بث بقداس ة اس تقلليتي ع ن جمي ع
أح زاب المق اولت ،و متش بث خاص ة بقداس ة اس تقلليتي
عن جميع مقاولت الح زاب ،و متشبث بإعلن انتصاري
الممكن ،لذلك فإنني سائر حتما نحو غربة أخرى.
ل أصدق أن البلد تخلت عني مرة أخرى بعد الثورة،
و لكن المحزن حقا هذه المرة أنها تخل ت عن ي نهائي ا ،فلم
يعد بالعمر متسع لع ود إلى بستاني المص ادر منتص را مرة
أخرى ،لم يعد بالعمر متسع لكي أتعلق باللحظة القادمة ،لم
يعد بالعمر متسع لصدق وعود الثورة القادمة.
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صباح الخير يا أمي،
أنت تدرين أني مؤمن بالقضاء و القدر ،خيره و شره ،لكنني
ك افر ،قب ل و بع د الث ورة ،بق در يملي ه القات ل عل ى القتل ى،
كافر قبل الثورة و بعد الثورة بعقيدة اللغاء ،كافر بعقيدة من
يريد مص ادرة ال وردة م ن بس تاني ،ك افر بالموت ،بالص مت،
بإملءات القصر ،كافر خاص ة بالله المحن ط ،كافر بعقيدة
المخاتلين المختفين خلف قناع الثورة في بلدي.
حمام النف في  10أفريل 2011
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على عتبات النص
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تأتين من حلل الورد
إلى سعيدة دائما

يجرؤ الورد حين تبوحين،
،يشتق من عطرك المطمئن اليقين
لعلك حين تبوحين
،تختصرين المسافة بيني و بيني
لعل احتفالك
يهدي إلى جوقة الهائمين سماء خرافية
تكتفي بمجاز التجاوز،
،تغترف الوصف من نظرة الطفل
الطفل يشرق،
يطلق ساح راياته المشرئبة،
مازال طفل العبارة
يخترق القفر،
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حين تبوحين،
حين تصوغين إشراقة الموعد العبق،
تحتفلين معي بانبثاق الحرائق،
بالنتصار العصي،
لعلك
حين تطلين من قاع منفاي،
تحتفلين معي بانبثاق المعاني،
هناك سماء حقيقية
ترتقي لسماء هواجسنا،
ترتقي لسماء
تميل إلى حلل الوصف في خاطر الطفل،
حيث الحريق
يكلل تهويمة الوصف،
حيث الغريق
يريق انبثاق المشارف،

حين تبوحين،
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تعلو السماء إلى قاعها المتعالي،
و تعلو المعاني إلى عطرك المطمئن،
تلوح البلد البعيدة،
ل أدرك الماء،
لكنني دافق في الطريق المبلل...
حين تبوحين،
حين تطلين من شرفة العطر،
يغمرني الياسمين بأوصافه،
أكمل الوصف
و الماء يطرد،
حين تأتين،
أرتجل الذوبان على وجنات اللقاء،
و يهفو الغريق
إلى لمعة الحفل في نظراتك،

تأتين من فرحة العشب،
تأتين من نظرة تشرئب،
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و تأتين
من أفق عارم،
يجرؤ الورد
حين
تصوغين حرية المتثال
إلى دولة يتغمدها العطر،
ل شيء يفضحني
غير وجه الغريب الذي كنت...
ل شيء يفضحني
غير نافذة
تتصايح في حفلة الصمت و الموت
في خاطر الطفل،
ل شيء يقطعني
عن سماء المتاهة
غير احتمال حضورك،
ل شيء ينتصر الن
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في جسدي
غير وثبته
في الزمان المكان
إلى عطرك المتمادي.
فكوني يقين المسافر،
كوني،
و كوني انبثاق المشارف،
كوني،
لكي أكمل الوصف،
ل تسأليني
متى تنتهي اللحظة الظالمه،

حين تمشين حافية
فوق أرض حقيقية،
أدعي أن نبضي
يريق الطريق إلى حفلة الماء،
ل أنتهي
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