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المحظوظ باسمه
هشام أصالن *
1
ألسباب مــا ،تعطلت عن التعرف إلى
عــدد من األسـمــاء األدبـيــة الكبيرة في
وقــت مناسب .اطمئنان خــادع يؤجل
هــذا التعرف ،ليقطعه رحيل أحدهم.
ً
أنسي الـحــاج واحــد مــن ه ــؤالء .مهال.
اط ـم ـئ ـن ــان إل ـ ــى مـ ـ ـ ــاذا؟ أن ـ ــت ت ـت ـحــدث
حول التعرف إلى كتابته عن قــرب ،ال
عــن صــداقــة شخصية .ال يوجد فــارق
كبير ،إذن ،في أن يحدث هذا وهو على
قيد الحياة أو بعد رحيله .ال ،الفارق

يخصك أنت .الرحيل ُسنة الحياة ،لكن
وجود من هم مثله ألطول فترة يوفر
شيئًا مــن اإلث ــارة األدب ـيــة ،خصوصًا
مــع قلة األقـطــاب فــي األجـيــال التالية.
الفجوة بــن جيل الستينيات وجيل
مــا بعد األلفية خالية إال مــن مواهب
فــرديــة ،وأجـيــال املنتصف لــم تجتمع
على أسئلة كبيرة.

2
ألنه من املحظوظني بأسمائهم.
أنسي الحاج .هــذا اســم له ألــق ورنني
محبب ،تسمعه طيلة الــوقــت ويهيأ
لك أنك تعرفه جيدًا ملجرد استساغتك

إي ــاه .بــل هــو ،على حداثته الشعرية،
يـعـطـيــك ان ـط ـبــاعــا ب ـع ــدم امل ـع ــاص ــرة.
هو يصلح ،أيضًا ،ألخــذ مقاطع على
لسانه تصديرًا لكتاب ،أو ستاتوس
على فايسبوك ،وهذا ال يحدث كثيرًا
ّمع من هم على قيد الحياة ،خصوصًا
أنه كان أصغر عمرًا مما أظن.
ألنـ ـ ــه ،أيـ ـض ــا ،ي ـت ـم ـتــع ب ــوس ــام ــة غـيــر
ت ـق ـل ـي ــدي ــة ،وح ـ ـضـ ــور ي ـل ـي ــق ب ـشــاعــر
وك ــات ــب ك ـب ـيــر ،وأنـ ــا أن ـح ــاز لــوســامــة
الكاتب بقدر انحيازي ملوهبته.

3
هـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاك شـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرة فـ ـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة بـ ــن

االسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــراق ف ـ ــي املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،وب ــن
االت ـك ــاء ع ـلــى خ ـصــائــص مــديـنـتــك.
األول ي ــذه ــب ب ــك خ ـ ــارج الـ ـح ــدود
انـ ـط ــا ق ــا ل ــإن ـس ــان ـي ــة بــأس ـئ ـل ـت ـهــا

هو مثل فيروز يجتاح
اإلنسانية بهوى بيروتي
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،وال ـ ـثـ ــانـ ــي يـ ـح ــول ــك إل ــى
فولكلور .وأنسي الحاج من النوع
األول ،ي ـج ـتــاح اإل ن ـس ــان ـي ــة ب ـهــوى
بـ ـ ـي ـ ــروت ـ ــي .هـ ـ ــو م ـ ـثـ ــل م ـع ـش ــوق ـت ــه
فـ ـ ـي ـ ــروز« .ف ـ ـيـ ــه شـ ـ ــيء أك ـ ـثـ ــر» ك ـمــا

ق ـ ــال ع ـن ـه ــا .ف ـ ـيـ ــروز الـ ـت ــي ان ـط ـبــع
اس ـم ـه ــا ع ـل ــى إك ـل ـي ــل زه ـ ــور ت ـقــدم
نـ ـعـ ـش ــه ،و تـ ـ ـح ـ ــدث عـ ـن ــه كـ ـثـ ـي ــرون.
ع ــا ق ــة الفـ ـت ــة ،وأن ـ ــا أحـ ــب ف ـي ــروز.
لكنني انتشيت أكثر عندما نعته
إلـيـســا ،شـعــور سـطـحــي رب ـمــا .هو
داللــة على دائــرة أوســع لالنتشار،
أو ب ـس ـب ــب ارت ـ ـيـ ــاح ش ـخ ـص ــي ألن
تكون لها ذائقة محترمة .ال ،ليس
هـنــاك داع لـلـتـبــريــر ،قــالــت :أتمنى
لــو أن الـعـظـمــاء ال يـمــوتــون ،ألنهم
ال ي ـق ــدرون ب ـث ـمــن ،ح ـيــث ي ـتــركــون
فراغًا كبيرًا وراء هم بعد رحيلهم.
* قاص وصحافي مصري

ماذا صنعنا بالدم؟!
عزمي عبد الوهاب *
جئت إليك من مصر ،من وادي النيل،
مــن ري ــف الــدلـتــا ،حـيــث يـصــاب أبـنــاء
الفالحني بالبلهارسيا ،ليقيدوا في
دف ــات ــر امل ــوت ــى ،م ـنــذ ط ـفــول ـت ـهــم ،ألن
شيئًا في أعماقهم ينزف باستمرار،
وي ـظــل ي ـنــزف إل ــى أن ُيـ ـ ــواروا ال ـثــرى.
غ ــرب ــاء ف ــي ح ـيــات ـهــم وفـ ــي م ـمــات ـهــم،
ي ـم ــرون خـفـيـفــن م ــن دون أن يــراهــم
أحد ،حتى لو كانوا يكتبون قصيدة
ال ـن ـثــر ال ـت ــي طــال ـعــوهــا ف ــي دف ــات ــرك،
ورط ـن ــوا بـتـنـظـيــراتـهــا ال ـتــي قــرأوهــا
فــي مقدمة «ل ــن» لـيــواجـهــوا الشيوخ
املسنني حجة بحجة.
جئت إليك من ثقافة تحترف كتابة
الرسائل على الجدران ،وفي دورات
املـيــاه الـعـمــومـيــة ،وتـتــرك مــا تــريــده
ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـ ــاب ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــاء فـ ـ ــي أضـ ــرحـ ــة
أولياء الله الصالحني .ثقافة تقدس
امل ــوت فــي «كـتــاب املــوتــى» وتسميه
ف ــي ص ـيــاغــة أخ ـ ــرى «ال ـ ـخـ ــروج إلــى
ال ـن ـه ــار» .نـحــن إذن نـكـتــب قـصـيــدة

النثر َمثلهم ومثلك.
َم ْ
نحتنا أنت الخيط والورق ،لنصنع
طــائــرات مـلــونــة ،لكننا طــرنــا بها في
س ـم ــاء ب ـع ـيــدة ع ــن س ـم ــائ ــك .أل ـس ـنــا ـ
ي ــا مـحـطــم األوث ـ ــان وح ــاب ــس الكهنة
فــي كهوفهم ـ ـ أحـفــاد اخـنــاتــون الــذي
دمــر معابد الـكـهــان ،وأنـشــد مزاميره
املـقــدســة فــي ال ـخــاء؟! نحن جــديــرون
إذن بقصيدة النثر ،نحن أبناء الفالح
ال ـف ـص ـيــح ،ف ــي وادي املـ ـل ــح ،خــرجـنــا
مــن شكاياته للفرعون ،بعشرات من
قصائد النثر.
يا أخي
كلما كتبنا قصيدة تشققت وجوهنا،
وب ـح ـث ـنــا ع ــن دواء ل ـه ــا ف ــي وج ـهــك،
لكنك كنت تبدو ارستقراطيًا وبعيدًا.
ال تـعــرف الـغـبــار ال ــذي نــركــض تحته
ُهنا في القاهرة ،وال البلهارسيا التي
نــذرنــا لـهــا مـنــذ الـصـغــر ،حـتــى لغتك
ي ــا أن ـس ــي ل ــم ت ــر ال ـن ـيــل ف ــي قـيـلــولـتــه
الـ ـه ــادئ ــة ،وال ف ــي غ ـض ـبــه ال ـ ــذي كــان
لفترة قريبة ،يبتلع القرى والجسور،
ويعود ناعمًا بعد أن يرتوي بالدم.

ً
ح ــن صـ ــرت بـيـنـنــا ك ــام ــا ف ــي ثــاثــة
أجزاء ،لم يجرأوا على أن تدوم إقامتك
ً
بني أيدينا طويال .يدهم مرتعشة يا
أن ـس ــي ،وض ـع ــوا ق ـصــائــدك الـشــارخــة
ولـغـتــك ال ـح ــادة املــدب ـبــة ف ــي امل ـخــازن
امل ـظ ـل ـمــة ال ــرطـ ـب ــة ،وف ـ ــاخ ـ ــروا بــأن ـهــم
أتــاحــوك لنا فــي الـقــاهــرة .حــاولـ َنــا أن
نـصــل إلـيــك لكنك كـنــت ت ـقــول« :أف ـتـ ُـح
ً
ن ــاف ــذة وأط ـي ـ ُـر» نـحــن لـسـنــا مـثـلــك يا
أخي ،ونعرف مكامن الضعف القاتلة
فينا ،فكيف نجرؤ على أن نردد معك:
«املوت للعمالقة ،املضمدين بالنساء،
ي ــرم ــون أسـ ـه ــم ال ـك ـي ـم ـيــاء وال ـن ـج ـمــة
املذنبة ،يغلون العواصف كالطرائد».
ألم أقل لك يا سيدي أننا أحفاد ثقافة
ت ـقــدس املـ ــوت ،فـكـيــف نـتـجــاســر على
أن نكون أنــدادًا له مثلك ،يليق بنا أن
نردد معك« :نحن في زمن السرطان».
هـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـنـ ـ ـ َـت تـ ـ ـق ـ ــول ـ ــه ل ـل ـج ـم ـي ــع
فيضحكون ،هـكــذا قـلــت« :املـصــابــون
هم الذين خلقوا عالم الشعر الجديد،
حــن نـقــول :رام ـبــو ،نشير إلــى عائلة
من املــرضــى ،قصيدة النثر بنت هذه

ال أصدق موت الشعراء
محمد بنميلود*
عزيزي أنسي...
أريد لهذه الرسالة أن تصل إليك ،من
امل ــاض ــي إل ــى املـسـتـقـبــل ،عـبــر الــريــح،
أو ع ـبــر قـنـيـنــة ســاب ـحــة ف ــي املـحـيــط
العظيم .أنا شاعر من الضفة األخرى،
م ــن املـ ـغ ــرب األقـ ـص ــى ال ـب ـع ـيــد ،ال ــذي
لـيــس ب ـعــده س ــوى األم ـ ــواج وال ـغ ــرق.
أط ــل عـلـيــك م ــن قـلـعــة األودايـ ـ ـ ــة ،على
األف ـ ــق ال ـع ــال ــي ل ـل ـش ـعــرُ .ول ـ ـ ــدت ه ـنــا،
بـعــد شـيـخــوخــة ال ـش ـع ــراء ،ل ـكــن ،أنــت
تـعــرف أكـثــر مـنــي أن ال عـمــر للشاعر
وال لـشـعــره ،وال قـبــر لــه بــن الـقـبــور،
وتعرف أكثر أن بريق الذهب الجميل
ت ــذروه الــريــح أخــف مــن تــن الحصاد
الفقير...
قرأت بعض أشعارك قبل أسابيع ،في
القطار ،وأنا عائد إلى الرباط بشوق
عــاشــق إل ــى قـلـعـتــه ،بـعــدمــا غــادرتـهــا
لـيــوم واح ــد فـقــط .كـنــت أضــع الكتاب
جانبًا ،وأحــدق في الغيوم ،لتعلمني
فــرح ال ــزوال ،وكــانــت ق ــادرة على ذلــك،
وقادرة على كل شيء.
إنـ ــك ت ـ ــرى ،ال شـ ــيء ت ـغ ـيــر ،سـ ــوى أن
الخراب تضاعف في الخارج بسرعة
مهولة في سنة واحدة .خراب البلدان
ُ ْ
ويتم الشعراء ،لكن القوارب املسائية
مــا زال ــت تـتـقــدم كــل مـســاء فــي اتـجــاه
ع ـ ــرض املـ ـحـ ـي ــط ،ب ــالـ ـب ــطء وال ـ ـهـ ــدوء
الـ ـق ــدي ــم ن ـف ـس ــه ،وال ـس ـك ـي ـن ــة نـفـسـهــا

املعتادة التي للشعر حني يصفو..
عـ ـب ــر نـ ـس ــائ ــم هـ ـ ــذا املـ ـحـ ـي ــط ،جـ ــاءت
نسائم كلماتك الصافية إل ـ ّـي ،كآللئ
من دون محارات ،دخلت من نافذتي
الصغيرة ،وها هي اليوم -كما ترى-
ٌ
حبق مزهر في األصيص الجميل.
ال أع ــرف مــا ال ــذي تفعله هـنــاك اآلن؟
هـ ــل ت ـك ـت ــب الـ ـشـ ـع ــر فـ ــي ع ــال ــم آخـ ــر؟
ملخلوقات أخ ــرى؟ هــل تؤسس هناك
لـ ـح ــداث ــة بـ ــن امل ــائـ ـك ــة؟ ال أش ـ ــك فــي
ذل ــك ،وال أص ــدق أب ـدًا م ــوت الـشـعــراء،
مثلما ال أصــدق مــوت شـعــاع ،إذ كما
تـسـحــب ال ـش ـمــس ش ـعــاع ـهــا ،تسحب
ال ـس ـم ــاوات ش ـعــراء هــا األح ــب إلـيـهــا.
وفـ ــي ال ـغ ــد ي ـظ ـه ــرون م ــن ج ــدي ــد فــي
ن ـب ــوءة ج ــدي ــدة .ال أص ــدق أبـ ـدًا مــوت
الـ ـشـ ـع ــراء ،ل ـك ــن غ ـيــاب ـهــم ه ــو املـ ــوت.
إنـهــم الـيــوم أيـضــا كـثـيــرون ،الشعراء
الذين من نفس النبع ،من نفس العني
ال ـب ـع ـي ــدة الـ ـت ــي ك ـل ـمــا رمـ ـش ــت ت ـكــون
ُ
ال ـن ـظــرة ش ــاع ـرًا ،رغ ــم أن ـهــا ال تــرمــش
كــل حــن ،ورغ ــم أن ال ـحــراس أكـثــر من
الشعراء ،لكن الحدود تنهدم ،ومهما
تماسك الـحــراس ب ــاألذرع لصد املــاء،
تـســرب الـشـعــراء مــع الــآلــئ والقواقع
والــرمــال .لقد اخترقهم الشعراء رغم
ذل ـ ــك ،رغـ ــم خ ـس ــائ ــره ــم الـ ـف ــادح ــة ،إذ
فــي النهاية يكفي أن يصل واح ــد أو
اثنان ،من األنبياء ،الذين بال معابد،
وبال أتباع ،ليبلغوا رسالة املستقبل،
إلى املاضي .تلك الرسالة التي يجب

أن تـصــل ،عـبــر الــريــح ،أو عـبــر قنينة
سابحة في املحيط العظيم ،ولو إلى
مؤمن واحد في جزيرة.
لعلك تريد اآلن كتابة قصيدة جديدة
أو رسالة ،لعل العوالم األخــرى أرحم
وأقـ ـ ـ ــرب إل ـ ــى اإلن ـ ـسـ ــان مـ ــن ال ـس ـم ــاء.
حسنًا ،ال أريــد أن أسبق األحــداث .ها
هي كأسي الثانية – كما ترى -مترعة
ب ــال ــرف ــض ،وبـ ــأريـ ــج ح ـب ــق ال ـش ـع ــراء
والـجـ ّـدات ،في صحتك كل سنة ،أيها
الـشــاعــر أنـســي ،فــي هــذا الـعــالــم ،وفي
كل العوالم...
* شاعر مغربي

العائلة ،نحن في زمن السرطان :نثرًا
وشعرًا وكل شيء».
هــل ق ـلــت« :ك ــل شـ ــيء»؟ ن ـع ــم ...وقـلــت:
«دم ح ــدي ــث» و»ل ـ ــم ي ـعــد ف ــي ال ـعــالــم
دمعة» وقلت أيضًا« :الصمت العابر
كــالـفـضـيـحــة» ه ــذا هــو صـمـتـنــا اآلن،
وكـ ـ ــان ص ـ ــاح ع ـب ــد ال ـص ـب ــور ي ـق ــول:
«رعـ ــب أك ـب ــر م ــن ه ــذا س ــوف ي ـجــيء»

ألسنا ـ يا محطم األوثان أحفاد
اخناتون الذي دمر معابد الكهان،
وأنشد مزاميره في الخالء؟!
وق ـ ــد ج ـ ــاء يـ ــا س ـ ـيـ ــدي ،ب ـي ـن ـمــا ك ـنـ َـت
ُ
تفتح نــافــذة وتطير ،لتتركنا نواجه
ع ـجــز ال ـق ـص ـيــدة ع ــن أن تــوقــف ال ــدم،
مــاذا نصنع بالدم؟ أنــت الــذي يعرف:
«مــاذا صنعت بالذهب؟ مــاذا صنعت
بــالــوردة؟» باألمس قتلوا  21مصريًا
على شاطئ في ليبيا ،أولئك الفقراء
املـهـمـشــون ك ــان ــوا ي ــرون الـبـحــر ألول

م ــرة ف ــي ح ـيــات ـهــم .ال ـب ـحــر الـ ــذي كــان
ُم ـ َّ
ـروض ــا وم ـتــواط ـئــا م ــع ال ـق ـت ـلــى ،لم
يغضب يــا أن ـســي ،ك ــان مـسـتـعـدًا ألن
يـفـتــح شــدق ـيــه الب ـت ــاع ت ـلــك الـجـثــث،
ويبارك املجرمني.
يا سيدي
تــرك ـت ـنــا وح ــدن ــا لـتـعـبــر إلـ ــى الـضـفــة
األخـ ـ ــرى ،وأنـ ــت ت ـعــرف أن ــه «ال مــوت
لـلـكـلـمــة أو ل ـل ـعــالــم إال كـ ــان ق ـيــامــة»
تــركــت ل ـنــا ف ــي «خ ــوات ــم « :« 1أش ـ َعــر
بــأن إرث العجز هــذا لــم يكن لــي ،ألـ َّـم
بي منذ انكسرت اللغة ،إلى متى أظل
محكومًا أن أرى وال أستطيع أن أمنع
ما يحصل وما سيحصل ،وأن أقع في
الفخ الخبيث وأنا الطيب ،وأن أسمع
وال أقدر أن أغير املسموع» .تساءلت:
«هل من حل؟ هل هناك باب ،طريق؟»
أسـ ـئـ ـل ــة ..أسـ ـئـ ـل ــة ..مـ ــا مـ ــن إجـ ــابـ ــات،
ســأهــديــك مقطعًا مــن ثـقــافــة أج ــدادي
األولني« :يا من تذهب ستعود /يا من
تـنــام س ــوف تـنـهــض /يــا مــن تمضي
سوف تبعث /فاملجد لك».
* شاعر مصري

أغار إلى هذا الحد
ّ
المقدم *
لمياء
عزيزي أنسي
أغ ــار عـلـيــك ،مــن امـ ــرأة لــم تـعــرفـهــا ،لكنها
ْ
عــرفــتـ َـك فــي ش ـعــراء كـثـيــريــن ،والـتـقـتــك في
قصائد لــم تكن موجهة منك أو إلـيــك ،في
معارك شرسة واتهامات بني حبيبني على
مرأى املارة والقراء.
كلما غــار رجــل ،تذكرتك ،كلما بكى شاعر
رأيـ ــت دم ــوع ــك ،كـلـمــا حـمـلـنــي رج ـل ــي بني
ذراعيه ،انتهيت الى سريرك.
أغــار عليك مــن شــاعــرة لــم تقرأها ،شاعرة
صــال ـح ـت ـهــا ع ـل ــى الـ ـغـ ـي ــرة ،ع ـل ــى ال ــدم ــوع
وانـ ـكـ ـس ــار امل ـ ـحـ ــب ،ع ـل ــى رجـ ـف ــة ال ـق ـل ــوب،
وعــض الحبيبة فــي املنطقة األوه ــن ،على
الـخـنــق والـتـضـيـيــق والـتـعــذيــب والتركيع
واملوت.
أغــار عليك من امــرأة كتبت لتقرأك ،أحبت
لتجدك ،ضاعت لتعثر عليك ،تأملت لتذوق
دموعك ،ارتجفت لتجس دفء يديك.
أغار عليك من نفسك ،التي ذهبت وتركتك
ه ـنــا ،بـيـنـنــا ،مشتتًا فــي ال ـق ـلــوب الكثيرة
التي أحبتك ،عاريًا تمامًا ومصلوبًا على
عود كهرباء يضيء للشعراء طريقهم.
أغ ــار عليك مــن القصيدة الـتــي استحمت،
وتزينت ،ولبست أجمل ما لديها وجلست
فــي الـشــرفــة تنتظر عــودتــك لـتــأخــذهــا الــى
آخ ــره ــا ،وف ــي ك ــل لـيـلــة تـطـلــع م ـج ــددًا الــى
الـشــرفــة ،وفــي كــل ليلة ال تــأتــي تــذهــب الى
النوم وحيدة وهي تحلم بيدك.
أغـ ـ ــار ع ـل ـيــك م ـن ــي ،م ــن ب ـن ــات ج ـي ـل ــي ،مــن

ال ـش ــاع ــرات ي ـق ــرأن ش ـع ــرك وي ـت ــأوه ــن ،من
الحبيبة التي يقرصها الحب فتبكي ،كل
حبيبة ،أية حبيبة ،أنا الحبيبة.
أغ ـ ـ ــار ع ـل ـي ــك مـ ــن الـ ــرجـ ــل ال ـ ـ ــذي أح ـ ـ ــب ،أن
يـكـتـشـفــك ف ــي ن ـصــي فـيـهـجــرنــي ويـحـبــك.
أغــار عليك من الغياب الــذي أخــذك ،لوهلة
رب ـم ــا ،ث ــم لــوه ـلــة أخ ـ ــرى ،وت ـمــر اآلن سنة
وهو يمسك بيدك ويجوب بك مدنًا وعوالم
مدهشة ،وانــت تتبعه مستسلمًا منتشيًا،
كطفل صغير أخــذه عامله السحري ونسي
أم ــه تنتظر عـلــى عتبة بيتهم وف ــي يدها
فردة حذاء.
أغ ــار عـلـيــك مــن امل ـق ـبــرة ال ـتــي تـضــم جـســدك،
مــن الــزهــرة الـتــي نبتت ثــم مــاتــت ،مــن أخــرى
ستنبت بعد قليل ،وسوف تموت بعد قليل،
من لونها ،من رائحتها ،من نظرة العابرين
لها.
أغار من عظمك يرقد في التراب ،كالغصة أو
كالندبة ،من وجهك يذهب الى الجهة املألى
ويتركنا للفراغ .من شاعر ســوف يولد ،من
جلسة ش ـعــراء بــا ام ــرأة واحـ ــدة ،مــن جلسة
ش ـعــراء بــا ش ـعــر ،مــن ك ـتــاب ت ـمــأه قصائد
الحب ،والبكاء ،من قصائد متأملة ،من صورة
ام ـ ــرأة ف ــي ق ـص ـيــدة ،م ــن صـ ــورة ش ـعــريــة في
ام ـ ــرأة ،م ــن صـحـيـفــة ت ـص ــدر دون ص ــورت ــك،
من تهاطل الشعر على شاعر ألول مــرة ،من
الحب بني شاعرين ،يجلسان على كتابك في
حديقة عمومية .من كتابك في يد امرأة تنظر
في مرآة ،من املرآة والكتاب يتبادالن العشق
وينكسران .أغار الى هذا الحد وأفتقدك.
* شاعرة تونسية

