نصوص

ُ
ذاكرة األشياء
				



حممد عبد ال�سالم من�صور

ُّ
الظل ْ َم ُة ُمبْ ِص َرةٌ
تَبْ ُس ُ
ِح ًة مِ ْن َغ َب ٍش َشف ٍ
ّاف
أجن َ
ط ْ
حَ ْ
تمِ لُنا ب ُه ُدوءٍ
فاس ال ّ
ال ِهثَةِ ال ُّدنْيا
ي األنْ ِ
مِ ن بَ نْ ِ
األع َمى
في ال َّن َفقِ
ْ
ُّ
الظل ْ َم ُة مِ َ
األسفارِ
خات ُة ْ
حِ َ
الص ْم ِتَ ،س ِري ُر األبَدِ َّي ْة
وفات ُة َّ
ّاس َجمِ يعاً في يَدِ ها
يَن َْطفِ ُئ الن ُ
مت ُحو مِ ْن ذاكِ َر ِة ا َ
َ
جل َسدِ ال َّر ْغ َب َة
ت ُحو ذاكِ َرةَ ْ
مَ ْ
األشيا ْء
تَت ْ
َألأل ُ في ُق َّبتِها األ ْقما ُر
يض َعلَيْنا َع َدماً َر ْقراقاً
تَفِ ُ
تَ ْرمِ ينا في ال َغيْ ِب امل ُ ْمتَ ِّد بال َو ْع ٍي
 شاعر من اليمن.
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س لَ ُه ُع ْم ٌق
َخ َد ٌر َج ّذ ٌ
اب لَيْ َ
س لَ ُه ُش ْطآ ٌن
لَيْ َ
ال نَ ْس َم ُع فِ يهِ أنِيناً مِ ْن ُج ٍوع،
أَو ِ
الغ َي ًة مِ ْن َك ْر ٍب
ْس،
َك َس ٌل َف ّي ٌ
اض مَ ْ
يت ُّ
َص ال َّنف َ
يُ َط ِّه ُرها مِ ْن َدنَ ِس َّ
الش َه ِ
وات
السلْطانِ
وإ ْذاللِ ُّ
ف فِ يهِ ا َ
خُ ُمو ٌل ال نَ ْع ِر ُ
خل ْوف...
بأمان
ٍ
ال يُ ْشعِ ُرنا
وب ال َو ْق ِت بال ِج َه ٍة
صل ُ َ
يَتَما َدى َم ْ
ال نَتَ َذ َّو ُق فِ يهِ َمدامِ َعنا،
ال تتَ َذ َّو ُقنا األ ْوها ُم
َفرا ٌغ َم ْسفُو ٌح في ال ِّن ْسيانِ ال ّدامِ ِس
يَنْسانا فِ يهِ احلِ ْرما ُن
ونَن َْسى:
ّ
بالس ّي ِ
ارات
الشارِ َع ُم ْكت َّظاً َّ
وأيْدي َّ
ني
الش ّحا ِت َ
األحيا َء امل َ ْز ُكو َم َة،
ْ
ّاس
ِح َة امل َ ْك ِر الفاقِ ِع َخل ْ َف ُعيُ ْونِ الن ِ
رائ َ
بالص ْم ِت،
امل ُ ُد َن امل َ ْع ُم ْو َرةَ َّ
ِ
آهات ال ُفقَراءِ
امل َ ْس ُع ْو َرةَ مِ ْن
األعدا َء ،ا ُ
حل ّسا َد ،ال َبغْضا َء
األ ْم َ
راضْ ،
لُهاثَ األ ّي ِام َّ
الظ ْمأى
خارِ َط َة ال ُع ْم ِر املَثْقُوبَ َة
ْ
باألطفالِ حَ ْ
ني
امل ُرومِ َ
راب ُك ُهولَتِنا
َس َ
املَل َ َل ّ
الط ِ
وح
اع َن في ال ُّر ِ
ونَن َْسى،
نَن َْسى َحتّى يَنْسانا ال ِّن ْسيا ُن
األحزا ُن.
ولكِ ْن ال تَنْسانا ْ
ُعيُو ٌن
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أعماقِ ُّ
الظل ْ َمةِ ،
تتَ َف َّت ُح مِ ْن ْ
ِت مِ ْن َقبْ َ
ضتِها
تُ ْفل ُ
ص ْو َت ال ِّد ِ
يك
تَ ْكتُ ُم َ
تُدِ ي ُر ال َفل َ َك امل َ ّكا َر
يَ ُدو ُر
الصبْ ُح على َم َه ٍل
ويَن َْسكِ ُب ُّ
بالض ْوءِ نَوافِ ُذنا
تُورِ ُق َّ
األ ّيا ُم تُعِ ي ُد َم ِسي َرتَها األُولى.


صلّي.
اإليانِ  ،يُ َ
َشيْ ٌخ يَ ْف ُر ُك ذاكِ َرةَ مْ
الد ْم ُع ِ
أسي ٌر
َّ
الصبْ ِر.
ّاس ت ُِض ْيءُ بأنْوارِ َّ
والن ُ
ض ِ
ُغال ٌم في ب ْرمِ يلِ ال َف َ
الت
صلّي
َونَح ُن نُ َ
ِسيا َن ا ُ
وع
جل ِ
أ ُ ٌّم تُق ِْر ُئ ِط ْفلَيْها ن ْ
داب ا َّّلليْلِ
س ْ
أه َ
َوتَل ْ َب ُ
ت َُصلّي
الصبْ ُر َح ِزي ٌن،
َّ
وا ُ
الص ِ
مت
جلو ُع يُ ِض ْيءُ ب ِنيْرانِ َّ
َّ
س تَبُثُّ ِ
أش َّعتَها
الش ْم ُ
ُض َف ْر َوتَ ُه
َكل ْ ٌب يَنف ُ
و ُغ َبا ُر اللَّيْلِ يُ ِض ْيءُ
ّ
الشارِ ُع َم ْش ُحو ٌن بال َع َر ِ
بات
ص ْو َب َمكا ِتبِهِ ْم
وص َ
لُ ُ
ص ٌ
ْ
أطفا ٌل حَ ْ
ِ
الض ْوء.
ت َت
إشارات َّ
		



ّ
الطابُو ُر َج َرى
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َص َّب َب ُجوعاً
ا ُ
جلنْدِ ُّي ت َ

صاح :اللهُ ،الوط ُن ،الثورةُ.
تَن َْس ُّل َفتاةٌ في زِ يْنَتِها
وحلِيباً
ت َت َّ
تَتَ َه َّجى ،حَ ْ
الش ْر َش ِف إ ْفطاراً َ
تَ ْر ُجو ألبِيها امل َ ْو َت
مَ ْ
يح
وتضي أ ْدرا َج ال ِّر ِ
و َكل ْ ٌب يَنْ َب ُح
ض ْوءُ َّ
يَغ ِْس ُل َف ْر َوتَ ُه َ
الش ْم ِس.
بَهِ ُّي َّ
ص ّيا ُد َمدِ يْنَتِنا
الطل ْ َعةِ َ
والس ّيارِ
مَ ْ
بالس ّيا َر ِة َّ
ي ُر ُق َّ
ال َبيْ َج ُر يَ ْر ُع ُ
خاص َرتَيْهِ
ش ِ
َونَ ْح ُن ُهناْ ...
أشيا ٌء ،ذاكِ َرةٌ تَن َْسى
صلّي.
نَ ْذ ُك ُر ،نَن َْسى ،ثُ َّم نُ َ
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