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كلمات

َ ّ
توثب الذئب ونعومة الرماد
زاهي وهبي *
أنسيُ ،
ال أع ــرف ملــاذا نثقل عليك وأنــت في
سـكـيـنــة األبـ ــد وطـمــأنـيـنــة ال ـغ ـيــاب؟
هي متعة الكتابة ً اليك ،حيث تغدو
الكلمات أكثر فتنة وإغـ ً
تراودنا
ـواء،
َّ
ع ــن أنـفـسـنــا وال ضـ ــرورة ألن تـشــق
قمصاننا مــن دب ــر .فــالـشــاعــر دائـمــا
عـ ـل ــى الـ ـح ــاف ــة والـ ـشـ ـفـ ـي ــر ،ت ـن ــادي ــه
الهاوية ويغويه االنزالق ،وال يعود
عارفًا تمامًا أهو زليخة أم يوسفها،
أم كالهما في آن؟ وهل يصير املرء
ش ــاعـ ـرًا م ــا ل ــم ت ـن ـص ـهــر ف ــي مـنـجــم
األن ــوث ــة وا ُل ــذك ــورة
اب ــداع ــه م ـع ــادن ُ
م ـع ــا ،ومـ ــن ت ـلــك امل ـ ـ ـ ــراودة املـضـنـيــة
الشاقة الشقية الشيقة ،من شررها
ّ
ال ـص ـ ّـوان ــي ُ وج ـمــرهــا ال ــل ـه ــاب ،تــولــد
القصائد املحرقة (بكسر الراء).
أنسي،
ّ
أه ــو ح ــدس ال ـشــاعــر وظ ــن ــه ال ــذي ال
يخيب دفعاك للمغادرة قبل أن تكمل
ُ
قصيدتك ،وهل َتكتمل قصيدة بغير
َ
رحلت كي ال يمتزج
موت شاعرها؟ أ
َ
حبرك بالدماء السائلة أنهارًا تحت
سـيــف ال ـتــوحــش وخ ـنــاجــر الـغــرائـ ّـز
الـقــاتـلــة ،حــن هـشــاشــة الـشــاعــر أرق
روحه على االحتمال،
من استطاعة
ُ
وكــأنــي بــه يـغــدو أ ّم ــا ُمنتحبة على
أضرحة الراحلني جميعًا.
ل ـ ـك ـ ـنـ ـ َـك،ع ـ ـشـ ـ َـت ح ـ ــروب ـ ــا واخـ ـتـ ـب ــرت
وي ـ ـ ـ ـ ــات ،ذقـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ــرارت ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة
والفقدان ،وحاولت ثأرًا من سرطان
خ ـط ــف م ـن ــك األم ب ــاكـ ـرًا (والـ ــزوجـ ــة
الح ـقــا) ب ــأن سـعـيـ َـت لسرطنة اللغة
والـقـصـيــدة ،فـكــانــت كلمتك رجيمة
ملعونة ،لكنها شهية مثل كل ّ
محرم
أو مـمـنــوع ،أشـبــه بــولـيـمــة مــارقــة ال
يستطيبها حراس هيكل وأهل يقني.
اب ـ ــن الـ ـش ـ ّـك أن ـ ـ ـ َـت ،ح ـت ــى ل ــو دفـعـتــك
الهشاشة في لحظة وداع أن تنادي
مـ ــريـ ــم ،ولـ ـعـ ـل ــك نـ ــاديـ ــت َّ
األم ال ـت ــي
ف ـي ـهــا ال ال ـ ـعـ ــذراء ،أو ل ـع ـلــك نــاديــت
َ
ففيك مــن أثــر الكتاب
االثنتني مـعــا،
املـ ـق ــدس م ــا فـ ـي ــك ،وفـ ـي ــك م ــن رج ــاء
ال ـق ـيــامــة والـ ـخ ــاص ،ول ـع ـلــك عـشـ َـت
وش ـهـ َ
ـدت وكـتـبـ َـت دائـمــا بــن حـ ّـديــن:
ّ
ّ
ال ـش ـ ّـك وال ـي ـق ــن ،املـ ـق ــدس وامل ــدن ــس،

(مروان طحطح)

َ ُّ
تـ َـوثــب الذئب ونعومة الــرمــاد ،دهاء
الـصـيــاد وزقــزقــة الـعـصــافـيــر ،وأن ــتَ
صـيــاد اللحظة الفاتنة الـهــاربــة من
م ـنــابــر ال ــرط ــان ــة وم ـعــاجــم الـتـقـلـيــد.
لكن ما كان َ
لك أبدًا أن تقول ما قاله
سعدالله ونوس على فراش الرحيل:
َ
حاجج أيــوب َّ
ربــه ،أما أنا فمن
ُ«لقد
أحــاجــج ،وليس لــدي اال هــذا اليقني
الـيـتـيــم امل ــوح ــش ،م ــن ال ـظ ــام أتـيــت
وال ــى ال ـظــام أعـ ــود» .اذ عـلــى الــرغــم
مــن كــل مــا فـيــك مــن جـمــوح وجـنــوح
وتمرد وخــروج عن الطاعة ،لم ُ
تنج
البتة من نبرة خالصية ورجاء أكيد.
ُّ
كــل غ ـ ّـواص مــاهــر سيعثر ال محالة
في قعر نصوصك على ُعشبة قيامة
م ــوع ــودة ن ـحــو ف ــرادي ــس تــرجــوهــا
على نجمة أخــرى غير هذي األرض
التي هي جحيم الشعراء وسعيرهم
املحموم.
م ــا ع ـل ـي ــه ،ل ـي ــس اآلن وقـ ــت الـبـحــث

والـ ـتـ ـمـ ـحـ ـي ــص ،هـ ـ ــي رسـ ـ ــالـ ـ ــة ُحـ ـ ـ ّـب
وح ـ ـنـ ــن ،وكـ ـ ــم كـ ـ ــان لـ ـ ـ َـك مـ ــن اس ـم ــك
ن ـص ـيــب ،كـ ــأن املـ ـ ــارق امل ـل ـع ــون على
ال ـ ــورق ل ـيــس س ــوى ك ــائ ــن م ــن حبر
ُ
وكلمات .مجالست َك نزهة في حديقة
أو ب ـس ـتــان ،ت ـه ــوى الـنـكـتــة ً وتـجـيــد
ال ـض ـحــك وال ت ـه ــاب ن ـم ـي ـمــة تـجــرح
ُ
وال تدمي ،تقول تلميحًا ما ال تقدر
األوصاف ،والى
عليه أبجدية كاملة
ُ
ُاالمـ ـت ـ ّـاع وامل ــؤان ـس ــة ،ث ـمــة امل ـح ـ ّـرض
امل ـ ـحـ ــفـ ــز عـ ـل ــى الـ ـشـ ـع ــر والـ ـكـ ـت ــاب ــة،
واألخ ـ ـيـ ــرة ي ـت ــاق ــى ف ـي ـهــا شـخـصــك
ون ـص ــك ،سـ ــواء سـمـعــك جـلـيـ ٌسـ ّـك أو
قرأك ،الخالصة واحدة :شحنة نفاثة
ُّ
تحث على اجتراح قصيدة ولــو من
خـضــم ال ـع ــدم .ول ــوال ن ـيــران االب ــداع
وجـ ـم ــر ال ـق ـص ــائ ــد امل ـك ـت ــوب ــة تـحــت
ضوء الشهداء لكنا اآلن حقًا في قاع
العدم .فهل ّ
تعوض القصيدة غياب
ش ــاع ــره ــا ،وهـ ــل تــؤن ـس ـنــا الـكـلـمــات

ً
يتيمة على موائد املجرمني؟
أنسي،
كـ ــم ي ـل ــزم ـن ــي مـ ــن عـ ــواصـ ــف ألقـ ــول
أف ـ ـت ـ ـقـ ـ َ
ـدك ،كـ ــم ي ـل ــزم ـن ــي مـ ــن غ ـل ـيــان
ح ـبــر ول ـهــب م ـج ــاز .أس ـت ـعــن عـلـيــكَ
بــالــورد والـنــدى ،بضوء الفجر على
ّ
َو ْجنة الصباح ،وباللغة املقطرة في
جحيم ال ـحــروب .ال تسعفني عليكَ

المارق الملعون على الورق ليس
سوى كائن من حبر وكلمات
س ـ ــوى ب ـ ـيـ ــروت ،ال ـع ــاش ـق ــة ال ـث ـك ـلــى
ال ـتــي ســاه ـ َمـ َـت ف ــي ب ُـ ــزوغ أق ـمــارهــا،
وكـ ـس ـ َـر ب ـعــضــك ب ـع ــض ان ـك ـســارهــا،
وح ــاول ـ َـت تضميد جــراحـهــا ومللمة
شظاياها بالكلمات .اآلن هنا ،ثمة
َم ـ ــن ي ـ ـ ــداوي ال ـح ـ ّـم ــى ب ـج ــرع ــات مــن
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م ـي ـ ُـاه ال ـق ـل ــب .ف ـفــي قـ ــاع امل ــدي ـن ــة مــا
ينبض على الرغم من خراب األمكنة
وف ـ ـسـ ــاد األيـ ـ ـ ـ ــام ،ثـ ـم ــة شـ ـع ـ ٌـر ونـ ـث ـ ٌـر
ومـســرح ورس ــم وموسيقى ورقــص
وأغـنـيــات صــاعــدة الــى أعـلــى ،ولعل
ٌ
معقود على ما ســوف يولد
الرهان
ّ
مــن مـخــاض دم ــوي هــائــل لــم تعرف
َ
وأنت األدرى كم من
بالدنا له نظيرًا،
ّ
ابــداعــات مفصلية وتـحــوالت كبرى
ط ـل ـعــت م ــن رحـ ــم حـ ـ ــروب وويـ ـ ــات،
ول ـ ـيـ ــس لـ ـن ــا سـ ـ ــوى ال ـ ــوق ـ َــوف عـلــى
ناصية الحلم والقتال وفق محمود
درويــش ،متى خسرنا الحلم فقدنا
معنى الحياة.
ُ
َ
َ
يكفيك ثقل صليب
عليك .أال
أثقلت
ح ـم ـل ـت ــه شـ ـب ــه وح ـ ـيـ ــد فـ ــي جـلـجـلــة
جر َ
الوجود ،أو عبء لغة ّ
بت انزالها
ع ـ ــن صـ ـلـ ـي ــب ال ـ ــرت ـ ــاب ـ ــة والـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــد،
َ
سرطنتها ليولد من أحشاء قديمها
جــديـ ٌـد مــا ،وكــأنـهــا مــن شــدة مكرها
وك ـي ــده ــا ال ـ َع ـظ ـيــم ،ث ـ ــأرت م ـنــك بــأن
ّ
َ
أذاق ـت ـ َـك مــا أذقــت ـهــا .وال يـقــلـلــن أحــد
طالسم أو
بطش حروفها أكانت
من
ً
َ
كلمات ،أ َولم يكن في البدء كلمة؟ لكن
مــأزق الكلمة الجميل أنها ال تقوى
ً
ذاتها ،ال يمكننا القول (مثال)
على ً
ّ
أن كـلـمــة تنسخ ســواهــا ،فـمــا ُســطـ َـر
تب قد ُكتب ،ال َّ
قد ُس ّط َر ،وما ُك َ
مفر
وال مناص .إذًا ،كلمتك باقية بكامل
عــاف ـي ـت ـهــا وش ـح ــوب ـه ــا ،بـمــائـكـتـهــا
وشياطينها ،بجاذبيتها وسطوة
وساوسها ،بورد حضورها وشوك
ال ــرحـ ـي ــل ،ألن «ش ـم ــس ال ـ ـعـ ــودة» ال
يقوى عليها مالك موت أو سرطان
غياب.
ٌ
ٌ
كلمة ُمـنـقــذة وكـلـمــة ُمهلكة ،واحــدة
ُمـســرطـنــة وأخ ــرى شــافـيــة .بــن هــذه
وت ـل ــكُ ،ولـ ـ ـ َ
ـدت وع ـش ـ َـت وك ـت ـب ـ َـت ،أمــا
ٌ
ٌ
امل ــوت فـ َـحـ َـدث عــابــر ،فــ»الـنــاس نيام
اذا مــاتــوا انـتـبـهــوا» .عـســاك اآلن في
َ
يقظة انتباهك ،تنعم بحرية ُمطلقة
ك ــانـ ـع ــدام ال ـ ـ ـ ــوزن ،بـ ــا طـ ـق ــوس وال
دروس أو ح ـتــى أغ ـن ـي ــات ،تمضي
خـفـيـفــا ك ـف ـكــرة ع ــاب ــرة ،أو كـ َـومـضــة
َ
ع ـطــر ه ـب ــت م ــن ع ـنــق امـ ـ ــرأة عــابــرة
فـ ــي خـ ـي ــال ش ــاع ــر أو ع ـل ــى ق ــارع ــة
قصيدة.
* شاعر وإعالمي لبناني

بشعره الطويل حتى الينابيع
الرسول ِ
رؤوف قبيسي *
الكتابة عن غائب مثل أنسي الحاج،
ك ــام عــن إن ـســان حــاضــر ،ال ي ــزال مــاء
الحياة في عينيه.
أال ن ـقــول فــي الـعــربـيــة الفصيحة عن
عظيم بيننا ،إنه ملء عني النشء؟َ
نحن إذن إزاء رجل ملء عيوننا كان.
صــوتــه صــوتـنــا ،كــامــه كــامـنــا ،نحن
ال ــذي ــن عــرف ـنــاه وع ــاص ــرن ــاه وق ــرأن ــاه،
«كلمات» في «النهار» و»خــواتــم» في
«األخبار».
غياب الكبير ليس فناء ،هو اغتراب.
نـ ــوع م ــن ح ـض ــور م ـخ ـفــي ،دائ ـ ــم بكل
املـقــايـيــس والـ ـص ــور ،مـتــوهــج ومـشــع
مثل جمر أب ــدي ،أو كالكلمة الوليمة
كما عرفها ميخائيل نعيمة.
لــم يـمــر أنـســي ال ـحــاج فــي حياتنا مر
الـسـحــاب .خمسون سنة وأكـثــر وهو
ي ـس ـكــب الـ ـح ــرف ال ـن ـض ـي ــر ،وقـ ـب ــل أن
يرحل إلــى رقــاده األب ــدي ،تــرك كلمات
ال ترقد وال تستكني ،تذكرنا به كلما
قرأناها تبرًا هنا وذهبًا هناك.
هل يموت رجل مثل أنسي الحاج؟
ي ـقــول املــؤم ـنــون عــن ال ــذي ي ـمــوت إنــه
انـتـقــل إل ــى ج ــوار رب ــه .لــن أذه ــب إلــى
ال ـب ـع ـيــد ،إذ ل ـيــس ل ــي م ــن ال ـس ـمــاء ما

أحتمي به ساعة الشدائد ،لكني أقول،
والـقــول ليس تطيرًا ،إن أنسي ما زال
حيًا .توقف عن الكتابة كمن يتقاعد.
يكفيه أنــه ارتـكــب الـقـصـيــدة ،ومــارس
الـنـثــر بــأنــاقــة ،وك ــان مـجـلـيــا مـثــل كل
الفاتحني.
ح ـس ـب ــه أيـ ـض ــا أن ـ ــه ف ـع ـل ـهــا فـ ــي وق ــت
ك ــان ــت ال ـل ـغ ــة ف ـيــه ق ـل ـن ـســوة وع ـمــامــة
وجـ ّـبــة وقـفـطــانــا ،ف ــإذا الصبي اليافع
الـ ـح ــال ــم اآلت ـ ـ ــي مـ ــن الـ ـجـ ـن ــوب يـخـلــع
عنها أردية البالدة وأصباغ الفخامة
وأل ـ ـ ـ ــوان الـ ـغ ــاظ ــة .ي ــداع ـب ـه ــا ب ــرف ــق،
ويـلـعــب بـمـفــرداتـهــا كـمــا يـلـعــب طفل
نبيه بــأشـيــائــه ،فيخلق منها صــورًا
ّ
ومجسمات ،وخياالت من الواقع ومن
خارج الواقع.
هــل مــات أنسي الـحــاج ،املــوت الــذي ال
قـيــامــة مــن ب ـعــده ،أم الـقـيــامــة مــن فعل
الناصري وحده ،كما جاء في املأثور؟
مــن لــه أذنـ ــان فـلـيـسـمــع ...ه ـكــذا تـقــول
الكتب! ومن له عينان فليقرأ.
ه ـكــذا ه ــم ال ـش ـعــراء ال ـك ـبــار ،يــرحـلــون
وي ـب ـقــون .مــاث ـلــون ف ــي ال ـح ـضــور ،في
ً
ال ـعــن وال ــوج ــدان ،ف ـعــا أق ــوى بـمــا ال
ي ـقــاس م ــن ص ــدى الـلـحــن واألغ ـن ـيــات
العذاب ،وأخلد منها على مر الدهور.
ّ
ال ّ
غلو هنا وال تكلف ،فالذين فتنوا

بأنسي الحاج شاعرًا وناثرًا ،سيبقون
أوفـيــاء لــذكــراه .الــوفــاء الــذي ال يعرف
التحسر أو الندم أو البكاء ،بل الشغف
الــدائــم بـتــراث الشاعر األيـقــونــة .وهل
هـنــاك ش ــيء أح ــب إل ــى قـلــب شــاعــر أو
أديب مبدع من قراءة الناس ما يكتب؟
هنا الشيء الوحيد الذي يبقي الفنان
حيًا .أظن ،بل أكاد اقطع أن أنسي كان
واثقًا من أنه لن يموت ،ليس ألنه آمن
بالغيب ،واعتد بقديسني ال نعتد بهم،
وال وجود لهم بني املناطقة وأصحاب
الـعـلــوم ،بــل ألنــه كــان ي ــدرك فــي قــرارة
نفسه أن الشعر ال يفنى ،وأن الشاعر
العظيم ال يموت ،وفي هذا نقره كلنا
ونــوافـقــه الـ ــرأي .هــل م ــات أب ــو الطيب
وامل ـعــري ودان ـتــي وشكسبير وريلكه
وغوته وطاغور وكاموينز؟
أكاد أسمع قارئًا ينتفض ويقول :على
رس ـلــك ي ــا ص ــاح ،أن ــت تـبــالــغ وتـغـلــو،
وتقرن أنسي الحاج إلى هؤالء الكبار
في الكتب والتاريخ والعالم .إذا اتفق
ووجــد هــذا ال ـقــارئ ،فسوف أرد عليه
وأق ــول :على رسـلــك أنــت أيـضــا .أنــا ال
أقرن وال أتكلف إذا قلت إن من الناس
م ــن يـ ــرى ف ــي ب ـع ــض م ــا ك ـت ــب أن ـســي
مـسـحــات مــن جـمــال ليست مــوجــودة
ف ــي أشـ ـع ــار أولـ ـئ ــك الـ ـكـ ـب ــار .وس ــوف

ً
أضـيــف قــائــا :مــا أدراك أيـهــا الـقــارئ
م ــا تـخـبـئــه اآلت ـي ــة م ــن األيـ ـ ــام .ك ــم من
الـشـعــراء والـفـنــانــن كــانــوا مغمورين
ثم أنصفتهم األزم ــان .إن شاعرًا مثل
اب ــن الــرومــي لــم يـكــن ال ـنــاس يعرفون
عنه شيئًا قبل  150سنة ،وهــا اسمه
ال ـيــوم عـلــى كــل شـفــة ول ـس ــان ،وفـنــانــا
مثل فيفالدي ،لم يكن الناس يعرفون
عن فنه شيئًا قبل سبعني عامًا ،وها
اسمه اليوم على كل شفة ولسان.

غياب الكبير ليس فناء،
هو اغتراب ،نوع من حضور مخفي،
دائم بكل المقاييس والصور
ومــن ثــم مــا لــي أنــا وأنــت أيها القارئ
الـ ـك ــري ــم ،وأول ـ ـئـ ــك ال ـك ـب ــار ف ــي الـكـتــب
والـتــاريــخ ؟ حسبنا فــي لبنان ودنيا
ال ـ ـعـ ــرب ،أن الـ ــزمـ ــن ه ـي ــأ ل ـن ــا ش ــاع ـرًا
خ ــرج مــن تــاريـخـنــا الـحــافــل بالرتابة
والتقليد والجمود ،وحلق في األعالي
كالنسور ،وزرع في جوف الغيم القاتم
من الفضاء نجمة ستبقى تضيء ما
بقي املكان وبقي الزمان.
كــأنــي بــأن ـســي ،وق ــد خـتــم حـيــاتــه في

«الخواتم» ،أراد أن يفعل ما فعل جبران
في «النبي» .بني لحظة املوت والوالدة
الجديدة ،أصعد جبران مصطفاه إلى
هـضـبــة خـ ــارج «أورفـ ـلـ ـي ــس» ،وجـعـلــه
يـخــاطــب الـبـحــر وي ـق ــول« :وأن ــت أيها
البحر الشاسع ،أيتها األم الهاجعة،
فيك وحــدك السالم والحرية للجدول
ولـلـنـهــر .س ـيــدور ه ــذا ال ـج ــدول دورة
ب ـعــد .سيهمس بـعــد هـمـســة فــي هــذه
ال ـغــاب ،ومــن بـعــدهــا ســآتـيــك قـطــرة ال
تحد ،إلى محيط ال يحد».
وهـ ـ ـن ـ ــاك ،عـ ـن ــد الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ــر مــن
املحيط ،وقــف رســول ِب ِشعره الطويل
ح ـت ــى ال ـي ـن ــاب ـي ــع ،ع ـش ـب ــة هـ ــوجـ ــاء ال
ت ـعــرف االس ـت ـكــانــة .أوغـ ــل ف ــي الـبـحــر
وبدأ يكتب:
«كلما أوغلت في البحر نأى الشاطىء
عني
ولـكــي أسـتــرجــع الـشــاطــىء فــي البحر
أغني
كلما امتدت إلى البحر يميني
كان برق خاطف أسرع مني
كلما أوضحت ما كانت تقول الشجره
خذلتني سوسة نائمة في الثمره
هكذا نبدأ من حيث انتهينا
ال لنا شيء وال شيء علينا»
* صحافي لبناني

