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أموت كما شئت ..لكن شهيدا
شعر

محمد يوثران
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أ ِّمـــــي
العالم ،أمً..
ٌُروى أن امرأة كانت ك َل نساء
ِ
ككر اللحم ااألم ْل
ت
ووتوت ور ٌدر ً الشر ا ِ
ْ
كانت مم أول نٌسانْ
كأن ٌرا..
ااألخر
وسكك وو العشك
ِ
ألو..
خوءا ما ٍق
كرر
ت أو
ووتردر كررم وو ٍق
ٍق
كٌن مرارٌتا..
ككر ااٌمانْ .
لم ٌقنع كالقكالت الكررم،
وانوتف الكسوانْ
لحععتور
أ َمً ..لم وورر
ِ
سوى رشٍّ وو الغعن المورو
كً ٌَلح ْم
لم وورر لحقمر الحٌحًِّ سوى
شر ات رارٌة
لم ُوتف ْم.
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أموت كما شئت ..لكن شهيدا
 إلى روح يــــاسر عرفات الطاهرة في عليائها.أموت كما شئت ..لكن شتٌرا
ان كالرا ونام رحى لا ة الموتِ،
ْ
وموت
وأألم شكل الرعاعة ً القحك كً
و ٌسألنً العاررون لى ِ:
الكنرقً؟
ة
ر كٌن الرعاعة و
ٌاسـر أٌنو َ
أ وت ألرلً كوألــــ سالال المشا ْة
ْ
كالقتقتات
و أقعف كااغنٌات رروي..و
أموت كما شئت ..لكن شتٌرا
و أكرأ رمري من الموت ،رمــرا ألرٌرا
ان فٌور الألحٌل وغنً كعووــــً
الألـــــرال ..ألف لعار ٌقاوم مـــووــً
و ً غرة
ِ
لوأل ُر من قرســـنا ً المسا ْء
لنر ُأل َل لحما كغٌر عراألِر ٌنـــا،
و وألر ولرر منـ كنتر ككا ْء
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ْ
شتٌر
ف
ر ..ن القعٌرة لكحى كمحٌون لر ٍق
ومتّــلْ ،روٌر َ
ْ
العنٌر
رألام ،وقاوم دما اللعار
و قا ٌة من
ٍق
ومتّل ..حٌي أمامر الألراكُ
و لٌي وراءر الورا ْء..
لوألوار ماما ْ
ورٌر!
أنــــــا؟!..
ٌاألـوروان لفــــا ْم
رقم رنرانوً ألمي رشر َة ألفٍق ،و
ِ
و رنوان أمـً ،لورسل كعف الفلٌن ،و كعخا من الكنِّ  ..كرقٌة
لحعرا ْء
ألرال ٌمٌن النلٌك ،شِ مال الككـــــا ْء..
فتولة
ٍق
ر ،و شــادرة من رألـا ْم
رحى كعر قكرٌن من َ
ألـــرلً ٌمور من ٌا ا للٌتا،
و
َ
ْ
لرور
و لـــــرنـــً كغٌـــــر
ْ
الورور؟!
كٌف ٌموت التراش..و منم العكاال ولاعره كالنرى و
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ياا..
و عادوا إلى اللدد بد
ْب
قرأت قرٌما نكوءة شعر ..
وقول النكوءة أن كالرا
كمنتى كعٌر
وعور لى كعر غٌاكْ .
و أن "لعانا" لـ "أثر كالتراشة"
عار نكٌا،
و ٌردن كل لـ ررٌوـ ً المرا ِر.
شتور :
لٌعحن كعر
ٍق
'كال ٌدر كال شعكتا قفعة من ألراكْ '.
ْ
كانت ،و وكقى..
و ن المساألر
شتورا رحى موونا مروٌن
و مٌالرنـــا مرة والر ْه.
تل كعر رشو االـ
و ق ّر قمٌص العرٌر،
ورٌرٌن َسألنً مع التاركٌن من
ٌــــا لاقرهْ؟.
قحـــن كأنرِ راورونً
و دل كحمــا نسوة ً المرٌنة
َ
ارررت لقرا و مكرا..
ت اعحكوهُ
و قح ِ
حٌي كٌوسف فترا..
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لجوء..
ركما ..مر ًةة كل را ْم
ٌقررون رحٌنا ألفاك الألحٌتةِ ،رون سال ْم.
ٌوم ُ
قحت ألكُ كالري..
رانقونً كرمة أو سنكح ْـ
القنكل.
ة
كنت أول فتل شتٌر ٌرٌر الوخان
و لتما قكٌل اغوٌالً
رنرنوا..
مات سرك لما ْم
ااسئل.
ة
و اسورلنا من عراع
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من نشيد الضبفاء..
فٌّكونْ ،
قانعونْ ،
لٌي ٌنا منْ ٌقاو ْم
َ
ُ
اُرألحوا منْ
لٌث شئو ْم
لن نقاو ْم.
اقحعُوا رٌوو َننا،
رمِّروا أكواألنا..
نلنُ قو ٌدم فٌّكونْ .
اسحكوا أموالنا،
ْ
كانت ركا ْة..
ث َّمم قولوا ّنتا
النألل
ألموع
اعحكونا ً
ِ
ِ
ّنـا لن نقاو ْم،
لٌي ٌنا وال ٌدر ٌتوى اللٌا ْة.
َ
ٌد
شعك مسال ْم،
ننا
اللرك،
نألٌ ُر
َ
انولارْ ..
نَّم
اللرك كت ٌدر ،و َ
َ
ٌد
ٌد
أمٌر المرمنٌنْ .
شعك
ننا
خعٌف ،ارلمونا ٌا َ
فٌّكونْ ،
قانعونْ ..
ْ
نموت.
دكما نلنُ وُ لرنا ،و
سنساو ْم
ك..
كرغٌفٍق ،كشرا ٍق
د ْل سمعو ْم وال ًةرا م ّنا ٌقو ْل :لـنْ نساو ْم؟!
أمٌر المرمنٌنْ
ٌا َ
دمه ُ
كنت وقٌّـ
ألموداّ ،نتا نع َم التر ٌّ ْـ..
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كٌف نن َسى رٌ َر مٌال ِر الألحٌت ْـ؟
َ
كٌف ون َسى دم ِه النتيُ الخعٌت ْـ؟.
َ
أنت ْ
ٌومَ ،
رٌر
ك ُّل ٍق
ْ
سعٌر..
رٌ ُر مٌال ٍقر
أمٌر المرمنٌنْ .
ٌا َ
أكرا  ،لن نقاو ْم
ٌد
شعك مسال ْم
ّننا
امنعوا رنا الرغٌفْ ..
ل ْم ْ
ومت ٌنا الكرام ْـ
ثورةٌد ككرى ُولارْ
ْ
ألائعات
ككفون
ٍق
وفحكُ الألكر ،و لكال لحنألا ْة.
ْقر نساو ْم،
لو محكنا الكتركا ْء..
قر نساو ْم،
لو ورر ُو ْم كالنساءْ،
ْ
راقعات..
ُور
و ِكل ٍق
ألف ثورهْ،
ٌوم َ
ّننا نغوا ُل ٌنا ك َّمل ٍق
امفرونا كالرغٌفْ
ألف م ّر ْه..
ٌوم َ
كً نغ ّنً ك ّل ٍق
كنشٌ ِر ال ُ
خ َعتا ْء.
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عودة السند اد في الليلة الثانية بد األلف..
الشعر
و أكلث ً سماء
ِ
رن سلك وكحل معفف الكحماتِ،
وتاعٌل القعٌر ِة
أرأل ُل ً
ِ
النسٌان
أوّ َل
ِ
ماف..
أكوكُ أنّ لً ٍق
عكاي،
ٌلاعرنً اللنٌنُ لى
َ
ُ
الموت أعك َت كاللٌا ِة,
و عا َال كً المو َوى
وتاعٌل اللكاٌة..
األر َ من
ِ
ُ
كنت أر ف أن أغارر مقعري
لكننً غارروـ
ُ
رألحت كلر اللك رون لكٌكة..
و
كألمٌع من رألحوا لٌـِ ،و لم ٌعوروا..
َ
موت كعر اآلنْ ،
شتررا ُر وقو ُل لً:
الرو وعٌور الحعٌنة شترٌا ُر
و ْ
لً..
رر ْ ّ
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ْ
اافتال قر رلحوا
لحسرٌر ألافتوا
رر
ِ
ِ
كالرمع،
و رار السنركار لى الكالر مخرألا
ِ
رار كأنّ شٌئا لم ٌكنْ
من رلحة اانسانْ .
كانت دنار رحى رمال الشافئ
المنقوش وو ٌري،
ونام سفور ماكروً
ت لالمـ..
ككن ٍق
و الكلر ٌرنو من سوارردا
ٌمشف شعردا،
وغرورو العٌنانْ ..
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النورد و المغني..
ألار ٌد من ررقة الكلر ٌغنً لحمساءْ،
رون ألناالْ
فائ ٌدر َ
رٌشة وحتو كتا كفّ الرٌاالْ ..
ْ
ٌد
الملٌف،
ت
موألة وول ُر ً عم ِ
ْ
لوموت.
لٌي فائرا رون ألناالْ ..
لم ْ
ٌعر ٌلحم أن ٌعكت نوريْ
ْ
السنركار.
أن ٌالقً
كان ٌوما مثل كل اللالمٌنْ
ٌومنى أن ٌكونْ
نورسا َ
وو ستٌن ْـ.
كحّما نا َم المغنً
ٌول ُر النوريُ ٌ ْـ
لٌغنً لحمساءْ،
ف السادرٌنْ .
لللو ِ
رن َر ك ِّل الشر ْ
ات
قم ٌدر ٌرقصُ لرنا،
ٌد
لكٌك ٌحوقٌ ْـ.
و
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ُ
العوت ساللا،
ٌعكت
تنارْ ..
ي لـ السادرٌنْ
قو َل النا ُ
لٌن ناموا.
َ
قاو َل المغنً
كٌف لم ٌرل ْم لتا ..وقمرْ !.
َ
َ
ولت الكنرقٌ ْـ
القٌوار
ألكّأ
َ
أوان ألر ٌـ.
الناي
ألع َل
َ
ٍق
ْ
الكالر
منْ قوانٌن
لمل ااسحل ْـ..
من ُع
ِ
القٌوار و اانغا َم كٌن ااموع ْـ
و لتما ألكّأ
َ
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سا َسل ٌةة مِرنْب َساا ٍلِرو َسم ْبج ُههووْب.
ِرر َس
ْ
كالكرٌر،
كحوٌن
و أرسحوا لًّ قُ ِ
كرموٌن من رنكْ .
و
ِ
قا َل مسا ٌدر لى المرٌنة المكرّم ْـ
كأ ّننً اللكٌكُ عالكُ الشرفْ ،
و أنّ لً ّ
لح اللسٌنْ ..
ُ
ّوٌن،
أموت مر ِ
وقرع ااألرايُ ُُ ً ألناروً
و ونركُ النساءُ،
و الرألالُ،
و الغحمانُ ..
ّ
و المممنُ
الملفم ْـ.
ُ
ك ٌنوحرْ
وركت سارً الكرٌ ِر رنر الكا ِ
ٌد
سارة و ٌرا ُل ٌنوحرْ ..
وم ّر
و كع َر ساروٌنْ ،
ٌقو ُل لً :موى سوتوت الرسالـ؟
العنوان،
لوقرأ
َ
و الوارٌ َخ،
و اامخا ْء..
ْ
َ
مررٌر
فحكت من
لوتو َت الرألاأل َة الوً
كرموٌن من رنكْ .
و
ِ
أرروهُ
لحرألول،
ِ
ااألكار،
كً ٌشادر
َ
العكاال
كً ٌقرأ ً ألرائر
ِ
مرارع لـ رألاألوٌنْ ..
رن
ٍق
و ٌلوسً كر قوً كأسًْ ْ
نكٌم.
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ُ
أررت شكرهُ رحى الخٌا ْـ
و رنرما
ألكْ ،
و قتو ٍقة أررروتا كما َ
ُ
شعرت كاالرا ،
ااألكا ُر لم و ُكنْ كما ألكْ ،
ُ
وماري النتاو العِ لا ـ..
النكٌم ،و الألرٌرة الوً
كملر
َ
و ّرروـُ ،و ً ٌري الرسال ْـ
و ّ
قفة وموء رنر الكاكْ .
ُ
ْ
ألرٌر،
وررت لو ٌعو ُر من
لكنـ ..كما سمعو ُـ ٌقو ُل لحكوّ اكْ ،
متاألر لكركال ْء.
ُ
لٌث ٌقٌ ُم شترٌا ُر ررس ُـ ااألٌرْ
و لٌث ُوشورى النسا ُء كالمألانْ ..
ك
متاأل ٌدر لى مرائن الككاء و النلٌ ِ
لامال نكوءة ال ُكتانْ ،
وحر النكوءة الوً ول ّر ْ
ثت كتا ررّا ة اامٌرْ .
رن فتح ٍقة شقرا َء،
رن كنٌس ٍقة ل ّأل ْ
ت لٌتا اانكٌا ْء..
ُ
ك ً كالر ْه-
قرأت – من مررٌ َر لحغرٌ ِ
و لٌي ْ
كعر.
ٌد
رسالة مألتول ُة العنوانْ ،
منْ
قاول مألتو ْل..
ٍق
و ولوتا رألاألوا ْ
نكٌم
كرموان منْ رنكْ ..
و
ِ
و فاك ُع الألكاٌ ْـ
ُسألون رن نتاٌة اللكاٌ ْـ..
لٌن ٌ
َ
مسال ٌدم ،كما اافتا ُل َ
ف لٌح ٍقة و لٌحـْ،
و رن معٌر شتررا َر كعر أل ِ
و كٌف را َر سنركا ُر رن رنار ْه.
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فتحوان ً ودرانْ
ٌا قاوحً ،لريّ
ِ
ْ
العراو،
و عالكُ أوى من
ارلمتما ،و عالكً..
المعاكر الملاعره
و ق ْل امًّ ً
ِ
سٌ ُ
ْ
ألرٌر،
ُكعث المسٌت من
انوحرٌ ِـ رنر لائف الك ْ
ُراو..
لٌنما أرور لحوراكِ،
ٌد
نألمة وف ّل كالمسا ِء كٌن كوككٌنْ ،
ْقر أعٌ ُر
ًة
كروقالة وح ّل ولت غعنتا راشوٌنْ ،
و قر أعٌ ُر
حوعونً من ككرمة العنكْ
ت كالوعكْ
و ن شعر ِ
قاومً الوعكْ ..
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ر ية عاجلة ..للبيون البسلية.
وغمخً أو وعر ً رٌنٌر
رنً لٌن ٌسلكنً اللنٌن لٌتما
و ما أوور رسائحً ..لننً
كحـّـتت لكري كالعالة رحٌتما
و موى سمعت أنٌنتا وتررً
ورو ٌمرقـ اشوٌاو كحٌتما
أٌام أمكر كم ركروتما ،وكم
ُ
لألْ َرٌتما
عحٌت سارا ٍق
ت رحى ِ
وورورنً المكرى ..وحر معٌكوً
أنً شركت الســ َّمم من كأسٌتما
وكالغٌن
ل َم أنتٌِ ،ا من وسككٌن
َ
مووً ٌتما؟..
ووعحمٌن كأن
َ
رام ..وكعفُ العام أكتر كالعكٌر
ٌقول لً :ركٌّن ً ررشٌتما..
ما كان منك قعائري ن كان
ارسر القرٌم ٌعكّ من ركقٌتما
وٌعور كالحص الألكان لٌرومً
أللرٌْتما
كسرٌره الممرور ً
َ
و ٌرادما ً ..الخوء لٌن ٌرادما
لألرٌن ..خاع الحون ً لٌحٌتما
ت لص ألوادر
ت لٌن رشق ِ
أم كن ِ
ٌغوال ً عمت شما رفرٌتما
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وووقعٌن كأن ٌغٌر رأٌـــــــــــ
من أألل أنــــــر كعوـ شتقٌتما ؟...
ت ً ركن دنالر ورقكٌن
وألحس ِ
قرومـ ..لٌنام ً عر ٌتما.
ٌا لسرواه رحى الشتاه ..و ررشة
ونواكتا ..لوووك رن ألفأٌتما.
ُ
كنت أمحر م ألسرور عورة
لو
أو قُـكــحة ..لعكرت عمت كحٌتما
و لنمت كالمألنون أمسر ً ٌري
قمرٌن ٌغوركــــان ً وفنٌتما.
لكننًٌ ..ا لسرواه رحى ٌريَّم
وعوَّم را كتٌــــر ً كـــتٌتما
و وعوّ رار راشة وأوً لى
وفنٌن ٌألوكئان من قررٌتما
وٌألكئان الحور ً العرف المي
ٌحقٌـ مو الكلر ً َّم
شفٌتما..
وغمخً أو وعر ً رٌنٌر
رنً ..ن ماكروً ولن لٌتما
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خدمات مجلة أنهآر األد ية
اد يق دواوين الشبر الشب ي
اد يق دواوين الشبر الفصيح
اد يق ومراجبة اإلصدارات األد ية
درود الوزن واللافية صوايا ً ع ر الهااف
خدمة االساشارات الشبرية والمساعدة على الوااد أا
مساحة إعالنية إلصدارك األد ي
نشر ديوان أو كااا إلكاروني في أنهآر

للافاصيو اضغط هنا
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أنتمر لحنشر االكورونً
نً
وولمل أي مسرولٌة أركٌة أو كرٌة أو قانو ة
رن ملووى الكوك المنشورة
و الموار المنشورة وعكر رن رأي كاوكٌتا قف
كما نلمر من رارة نشر دما الكواك لكورونٌا أو كأي وسٌحة أألرى
من رون اللعول رحى كواك موا قة موقع
من المرٌر العام لحناشر االكورونً ر.شوو العكر أو من ٌنوك رنتا
الناشر االكورونً ©
anhaar.com
نشرت دمه المارة لكورونٌا و قا لشروف مساكقة الناشر لحشعر العركً2015
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