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كلمات

سالمي من األرض الغريبة
أنطوان أبو زيد *
عزيزي أنسي
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــرى األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـغـ ـي ــاب ــك،
أرس ـ ـ ّــل إل ـ ـيـ ـ َـك ب ـع ـض ــا مـ ــنُ ش ــواغ ـل ــي
ّ
ومنغصاتي ،لعلك تــومــض بطيفك
عـلــى الـشـعــر فـيـشـ ّـع ويـحـيــا .عــزيــزي
أنـ ـس ــيُ ،أت ـ ـ ــرى غ ــال ـب ـ َـت املـ ـ ـ ـ َ
ـوت ،ه ــذا
َ
ال ــذي آخـيــتــه فــي لـيــالـيــك ونـهــاراتــك
الجحيمية وصـبــاحــاتــك النعيمية
املنسوجة بقماشة الشعر ّاملـمـ ّـردة؟
أم ت ـ َ
ـراك تحت «شـجــرة الـجــنــة» على
ّ
وص ــف امل ـع ــري ف ــي رس ــال ــة غ ـفــرانــه،
تـهـيــئ لـنــا تـحـتـهــا مـطــرحــا لـتـعـ َ
ـاود
فيه رواي ــة حكاياتك علينا .حكاية

َ
ّ
الحب القاهر الحدود ،وحكاية األنفة
َ
امل ـغ ــزول ــة ب ـثــاثــة خ ـي ــوط :ال ـعــصــب،
والـ ــرهـ ــافـ ــة الـ ـبـ ـعـ ـي ــدة ،وح ــروف ـه ـم ــا
وأصــوات ـهــا ورقـصــاتـهــا الطوطمية
ّ
ّ
والحواس
مع كل الزوابع وامل ــدارات
وآفــاق ـهــا الــرحـيـبــة .أم أن ــك اهتممتَ
ّ
ً
ق ـل ـي ــا ب ـن ـق ـلــك إل ـ ــى شـ ـج ــرة ال ـج ــن ــة،
ّ
وأنت لطاملا ربيت غصونها الوارفة
وثـمــارهــا الشافية فــي روح شعرك،
حتى قبيل الرحيل؟
م ــا أس ــأل ــك ع ـنــه م ــن ع ـل ـيــائــك ط ــارئ
ّ
َ
ٌ
نظرت من
وعسير علينا ال عليك .فهل
فوق الى الهوة ّ الفاصلة بني الشعر
وجـمـهــوره ،فبشرتنا بـيــوم زوالـهــا،
ّ
ون ـحــن ح ــاض ــرون؟ أو ه ــا أرس ـلـ َـت

م ــن لــدنــك أج ــواق ــا تـنـفــخ ف ــي أس ــوار
ّ
السالطني كلهم ،وامللوك واملترئسني
جميعًا ،فتنهار نظير أسوار أريحا،
أسـ ــوار الـبـغــض وال ـكــراه ـيــة والـقـتــل
والـتـمـيـيــز واالسـ ـت ــزالم والــزبــائـنـيــة
وال ـعــرض ـحــال ـيــة واالن ـت ـف ــاخ ـي ــة ،في
الـ ـسـ ـي ــاس ــة وال ـ ـش ـ ـعـ ــر واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
وال ـث ـق ــاف ــة ع ـل ــى الـ ـ ـس ـ ــواء؟ أو كــأنــك
انـشـغـلـ َـت اآلن بــأمــر أه ـ ّـم وأع ـظــم من
أمانينا وكراماتنا الشخصية ،كأنك
ّ
معني اليوم بابتكار مجلس خميس
في السماء اسمه خميس الشاعرات
والشعراء ،إلى جانب يوسف الخال
وفؤاد رفقة وعصام محفوظ وناديا
تــويـنــي وغ ـيــرهــم مـمــن سـبـقــوك الــى

ال ـش ـجــرة واق ـت ـع ــدوا ه ـنــالــك تحتها
منتظرين قدومك األنيق الى ندوتهم
السرمدية.
ً
عــزيــزي انـســي ،ال أســألــك أم ـرًا جلال،
وال ّ
أود استصراحك عن الكنز الذي
َ
ّ
ض ـفــرت س ــره مـعــك وارت ـف ـع ــت .إنـمــا

أسألك أن ّ
تقصر عذابات
البسطاء من أهل الشعر

أسألك شفاعة بسيطة ،وساطة بلغة
اللبنانيني التي تكرهها -أعلم ذلك-
أن ّ
تقصر عذابات البسطاء من أهل
الـشـعــر ،ألن البساطة مــن الـسـمــاء ال

م ــن دهـ ــاة ال ـب ـشــر ،ث ـ ّـم تـسـ ّعــى لنشر
َ
ط ـلــع الـكـلـمــة الـ ـح ـ ّـرة امل ـجــن ـحــة على
ال ـب ـشــر كــال ـغ ـبــار ال ـك ــون ــي ال ـجــديــد،
لتصير لـهــم ع ـيــون جــديــدة وقـلــوب
من أقواس القزح امللونة.
وفي الختام ،أقول لك ،عزيزي أنسي،
إنـ ـن ــا بـ ــن نـ ــاريـ ــن وب ـ ــن ن ــوع ــن أو
أك ـثــر مــن ال ـب ــراب ــرة ،وم ــن يـعــش منا
يخبرك عــن مــآل الـشـفــاعــة ،وإال فما
عليك سوى استرجاع أفالم وجودك
ال ـصــام ـتــة وال ـقــدي ـمــة ل ـت ـعــرف .ومــع
ذل ـ ــك ،أرس ـ ــل ل ــك تـحـيـتــي وس ــام ــي.
أن ـ ــا فـ ــي األرض الـ ـغ ــريـ ـب ــة ،ل ـب ـن ــان،
العالم.
* شاعر لبناني

مضى إلى أيامه اآلتية
محمد علي شمس الدين *
عزيزي أنسي
وأنــا أكتب إليك هــذه الــرســالــة سألت
ن ـف ـس ــي إلـ ـ ــى أيـ ـ ــن أرس ـ ـل ـ ـهـ ــا؟ مـ ــا رق ــم
صندوقك البريدي في اآلخرة؟ ما رقم
هاتفك بني فكي الصخرة؟ أي إنترنت
إلهي سيحمل كلماتي إليك؟ هل أقف
فوق قبرك وأملس التراب وأتكلم؟ هل

أقــف فــوق قمة جبل الــريـحــان وأوجــه
وجهي نحو قريتك في لحف جزين،
وأص ـ ــرخ ص ــراخ ــا م ــا ب ـع ــده صـ ــراخ؟
أم ـت ـشــق م ـي ـكــروفــون األب ــدي ــة ،وأب ــدأ
بهذياناتي وجملي مقطعة األوصال.
كان لم يكن سيكون .مضى إلى أيامه
َ
االت ـيــة .لــن وســوف وهيهات هيهات.
مات الذي مات وكل ما هو آت آت .قمر
الـبــراري فــي املـحــاق واألرض كبالون

كي تنفعني الذكرى
عصام العبدالله *
عزيزي أنسي،
ّ
الحمامة البيضاء التي ألفتها بجناحني من
شعر وشعر.
الـحـمــامــة الـبـيـضــاء الـتــي أطلقتها فــي التيه
نحو الظنون ،تاهت .وملا تأخرت في العودة
حاملة جواب األسئلة ،سبقتها يا أنسي.
وملـ ــا وص ـل ــت إلـ ــى ح ـي ــث ال ت ـس ـت ـقــر ال ـظ ـنــون
اسـ ـتـ ـه ــدت ع ـل ـي ــك .س ـم ـعــت رائـ ـحـ ـت ــك ول ـغ ـتــك
وعادت منك إليك .سمعت دعاء ك وأنت ترتل
بــاســم «ال ـع ـض ــرا» وت ـن ــادي كــأنــك تــرغــب في
الحمامة فجاء تك ووقفت على كتفك وكانت
مــريــم الـ ـع ــذراء ت ــأخ ــذك ب ـيــد وت ـم ـســك وجـعــك
بــال ـيــد ال ـثــان ـيــة .وق ـفــت ال ـح ـمــامــة ع ـلــى كتفك
وراحــت تكتب هديلها بمنقارها كأنه القلم
املبني.
عزيزي أنسي،
ّ
أعرف أنك ال تنسى .ولكنني أذكر كي تنفعني
الذكرى.
تــذكــر عندما كنت فــي كنيستك؟ ولكنيستك
ش ـبــاك ي ـطــل ع ـلــى بـ ـي ــروت .ت ــذك ـ ُـر؟ أن ــت على
الـشـبــاك وأن ــا فــي ال ـخــارج أجـلــس فــي الـهــواء
عـلــى ال ـه ــواء .وتـحــدثـنــا قـلــت لــك بــأنـنــي أريــد
االعـ ـت ــراف .فـقـلــت ل ــي «أنـ ــا ل ـســت رج ــل دي ــن»
ف ــأج ـب ــت وأنـ ـ ــا ل ـس ــت م ـس ـي ـح ـيــا أيـ ـض ــا فــأيــن
املـ ـشـ ـكـ ـل ــة؟ واع ـ ـتـ ــرفـ ــت .اعـ ـت ــرف ــت لـ ــك بــأن ـنــي
ً
كـنــت مـشـغــوال بالجملة الــواحــدة والـصــرخــة
ً
ال ــواح ــدة والـقـبـضــة ال ــواح ــدة .كـنــت مـشـغــوال
بــاألحــزاب والعصبيات والـسـيــاســة بما هي
طريق الوصول الى السلطة من أجل الناس.
قلت لي .أكيد من أجل الناس؟ فاعتذرت.
أخ ـب ــرت ــك ب ــأن ـن ــي ت ــأخ ــرت ع ـل ـي ــك .ق ــرأت ــك فــي
الـصـفـحــة قـبــل األخ ـي ــرة فــي الـنـهــار الـثـقــافــي،
كلمات ..كلمات ..كلمات وكنت مجتهدًا إلى أن
وقعت في الوهم الجميل وااللتباس الجميل.
ابتعدت عنك وسمعت عــن كتبك ودواويـنــك
ولم أقرأ .كنت أقرأ كيف يجب علينا أن ندمر
بـلــدنــا ،وم ــا ال ــذي يـجــب أن نـقــوم بــه ليصير
الشعار قنبلة والحلم مدفعية.
ق ـلــت ل ــي ه ـ ـ ّـون ع ـل ـيــك ،م ــا زال ع ـن ــدك مـتـســع
م ــن ال ــوق ــت وأن ـ ــت اآلن حـ ـ ّـر وب ـس ـي ــط .غـفــرت
لــك وأذن ــت لــك بــدخــول كنيستي« .اق ــرأ باسم

ّ
ربــك األك ــرم ،ال ــذي عــلــم بــالـقـلــم ،عـلــم اإلنـســان
م ــا ل ــم ي ـع ـلــم» ورت ـل ـت ـهــا ك ـمــا ي ـل ـيــق ب ــاآلي ــات
الكريمة.
وقرأتك بشغف املستعجل وبانت لي إشاراتك
وت ـف ـت ـحــت أم ــام ــي ال ـب ــاغ ــة ال ـعــرب ـيــة عـنــدمــا
تصير ذكـ ً
ـاء خالصًا .عندما تضيف الكتابة
على البالغة جغرافيا جــديــدة وتستكشفها
وتجربها.
وصرت أحبك وأنتبه دائمًا إليك حتى وأنت
الواضح املبهر.
لم أكن أحبك فقط .كنت أحترمك كثيرًا .كنت
أقـبــل بــأن أك ــون تلميذًا .كنت أعطيك مكاني
عندما تحفر ولـيــس فــي املـكــان متسع .كنت
ً
تمانع قليال وتخجل ويحمر وجهك األحمر.
أتذكر يا أنسي وكنت ترتبك وتقبل.
عزيزي أنسي،
هــل أنــت ضجر اآلن مـنــي .هــل تسمعني اآلن
وأنـ ــا أك ـتــب فـتـضـجــر ،ل ــن أصـ ــدق أن ــك كــذلــك.
سأختصر.
في األعشية املتمددة التي كانت تقيمها لنا
الشاعرة والسيدة العظيمة هــدى النعماني
ك ــان ــت تـنـعـقــد ال ـس ـه ــرة ونـ ـب ــدأ ك ـل ـنــا ال ـل ـعــب.
ونكون أكثر من دزينة من الرجال والنساء.
الـ ـش ــراب ال ـفــاخــر واألكـ ـ ــل .آخ م ــن األكـ ــل كنت
تقول لــي .وكــانــت هــدى النعماني مــن أفضل
من رتب مائدة.
كريمة ونظيفة ومتقنة .جرتك ّ
مرة نحو طبق
اسمه «األرنبية» وحاولت أن تغريك بتذوقه
فلم تقبل .حاولت ولــم تقبل ورفضت رفضًا
قاطعًا.
يــا عمي ويــن األرن ــب .شــو هاألكلة امللتبسة.
وك ــان الـشــاعــر شــوقــي بــزيــع وال ـشــاعــر زاهــي
وهـبــة يـتـهــامـســان فــي ال ــزاوي ــة فــأقــول انتبه،
وأهـ ــدده إذا لــم تـفـعــل مــا أق ــول فـســأطـلــب من
الست هدى أن تضع لنا شريطًا لنسمعه من
شـعــرهــا .فترجوني مــش هلق بـعــديــن« .بعد
ما نروح من هون» أسألك فتضحك كأن ولدًا
يلعب بالكالم.
عزيزي أنسي،
إذا خطر لك أن تسألني وتقول «ما وراء ِك يا
عصام» فأخبرك بأنها جملة واحدة:
كثر عدد القتلى وكثر عدد املهابيل.
* شاعر لبناني

مـنـفــوخ أم ــام شــوكــة .وأن ــا أدور على
ً
نفسي دورانًا قاسيًا وجميال ،أتلعثم
وأتردد وألتبس .وتلتقي في جسدي
الـشـهــوة وامل ــوت .فــأنــا مـتــردد بــن ما
أراه وبني ما ال أراه ،بني ما ال أراه وما
يـخـيـفـنــي ،ب ــن م ــا يـخـيـفـنــي وأنـتـظــر
بزوغه ،بني ما أنتظر بزوغه ويغيب،
بــن مــا يغيب وال يــرحــل ،بــن شبهي
ومختلفي ،بني اللذة والجنون .فأنا،

يا أنسي كما تعلم ،يائس من الوردة،
وأن ــا يــا أنـســي كـمــا تـعـلــم ،ن ــازل على
الــريــح كــريـشــة تـحــت حــوافــر دواع ــش
ال ـ ـلـ ــه .لـ ــم ت ـع ــد ت ـ ــزن األحـ ـ ـ ــام مـثـلـمــا
أملتها ،فالكواكب كاألحذية ،والدموع
كفلوس البخيل ،القتيل قتيل القتيل.
وأفرك يدي أحيانًا وأقول :لقد عرينا
الـجـيـفــة م ـعــا ،وكـشـفـنــا امل ـس ـتــور عن
املقبور معًا .أنت من جهة الغرب وأنا

من ناحية الشرق .شددنا اللحاف عن
الغيب ولم يكن واحدنا يعرف اآلخر.
فجميل أن يأتي تعارفنا لحظة املوت
ألن املسألة ستكون خطيرة ،فما من
ق ـص ـيــدة إال ف ــي املـ ـ ــوت .وحـ ــن تــأكــل
ال ـك ــائ ـن ــات ب ـع ـض ـهــا ،ف ــإن ــه ل ــن يسلم
النوع البشري إال في القصيدة.
العرب يا أنسي حرف قاف.
* شاعر لبناني

َ
ٌ
عام مضى على سفرك
محمد بنيس *
عزيزي أنسي
مـ ّـر عــام على تــوديـعـ َـك وأن ــت تـ َـســافــر مــن ْ
ض
أر
ٍ
َ ْ َ
َ
ُ
تنظر إلى العالم
ظللت
يني ن ْس ٍر
إلى ْأرض .بع
ّ
َ
ُ
قدميك وأنت تبعد ،تحلـق ،مرتفعًا نحو
تحت
َ
َ
ّ
العلو الذي اخترت أن يكون مكانك ال سواه .في
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ّ
يوم السفر ،جلست أشاهد جناحيك ينبسطان
ُ
ُ
َ
حدود
وقد ّام َح ُ ْت فيها
على جبال ومحيطاتِ ،
َ
ال ـشــرق وال ـغ ــرب .كــانــت ل ــك األرض الـتــي تقيم
ـاء ال ـتــي َ
فـيـهــا ق ـصــائــدك ،وراف ـق ـتـ َـك ال ـس ـمـ ُ
كنت
تـحـلــق فـيـهــا ُحـ ـرًا م ــن ع ــذاب ــات ال ــوط ــن والـلـغــة
واإلبداع.
ُ
َ
ٌ
سفرك فيما لم ْ
تغب عنك األرض
على
مضى
عام
ُ
حـتــى ال ـي ــوم ،ه ــي ف ـج ـ ُـرك ومـ ـس ــاؤك .وبينهما

ُ
ّ
ُ
وقت كتابة «بدايات» ال تتذكر وال تـنبئ .إنها
َ
ْ
ُ
ُ
نشوة أن تكون حـرًا ،حـرًا ،فقط .أنت ال تحتاج
البدايات التي
إلــى أخبار عن حياتنا .فكتابة
ُ
َ
السر الذي ّ
ّ
بودي لو تكشف لي عن
تغويك هي
ـات عــالــم أو بــدايـ ُ
ُحــروفــه األول ــى .نـعــم ،بــدايـ ُ
ـات
ُ
بدايات سفر .ما الفرق بينها جميعًا؟
جسد أو
أل ـي ـســت امل ـغ ــام ــرة ه ــي اسـ ُـم ـهــا امل ـش ـت ــرك؟ لكن
كلمة املـغــامــرة أصـبـحــت مـهـجــورة ،كـمــا تعلم.
ومهما بحثنا ،هنا ،عن ْ
ُ
نعثر إال
معناها فلن
َ
ُ
ْ
ـام يتباهى بــه الــواهـمــون مــن بيـننا.
على حـطـ ّ
ْ
ّ
ْ
َ
أحيانًا ،يلذ لي أن أسخر من نفسي وأنا أردد:
إنها الحياة .كأن الحياة لم ُ
تع ْد تق َـوى على ما
ُ
ُ
املجه ُول كي تبقى حياة .هي اليوم
يلزمها من
ُ
ُ
َ
ْ
مـجــرد ش ــي ٍء محفوظ فــي علبةٍ ملفوفةٍ بــورق
ّ
ْ
ج ــذاب ومـ ُ
ُ
منظر
بخيط مــذهــب .يكفي
ـربــوطــةٍ
ْ
العلبة وهــي تنتقل مــن يـ ْ
ـديــن إلــى يــديــن على
شاشة التلفزيونْ .
ُ
مشاهد
وبع َ َّد هنيهة تبدو
ّ
َ
ْ
َ
صوت ُ
يلني ُ
لهمْ.
ومعذبني ،ال
قت
كل يوم من َ ِ
ـال ه ــذا ال ـعــام أن الـكـلـمــات اش ـتــدتْ
ُ
ت ــأك ــدت خ ـ
ُ
ُ
ب ــرودت ـه ــا وأن نـفـســي تـضــاعـفــت غــربــتـهــا عن
ُ
ُ
ُ
تؤنسني ألنها
الكلمات
نفسي .من قبل كانت
ّ
كــانــت َ
ذات مـعـنـ ْـى .لـكــن ي ـبــدو أن الـتـفـكـيــر في
َ
أصبح صنوًا لالختالل العقلي أو َ
عرضًا
املعنى
ُ
م ــن ْأع ـ ــراض ف ـق ـ ــدان ال ــذا ْك ــرة .م ـ َـع ذل ــك أسـتـمـ ُّـر
ْ
ُ
أعرفه ْم.
فــي اخـتــراع فـضــاءات لنفسي ومل ــن ال
ُ
ـوراء فــي ح ـيــاة كالتي
تـصـعـ ُ ُـب ال ـع ــودة إل ــى ال ـ ـ ِ
ـرت ـهــا .وال أع ــرف كـيــف أسـ ّـمــى االس ـت ـمــرارَ
اخ ـتـ ْ
ّ
تراع كهذا .فهو ليس باتجاه األمــام وال
اخ
ُفي
ٍ
ُّ
تصور املسافات
ثبوتًا في نقطة ينتـفي فيها
ّ
ُ ْ
األي ــام التي
واألب ـع ــاد .ألــم تـكــتــب «أ ُح ــب ذك ــرى ْ
تـمـشــي تـمـشــي وال ت ـعــرف أن ـهــا سـتــنـتـهــي في
َ
كــتــاب»؟ هــل هــي ذك ــرى مــا مضى أم ذك ــرى ما
ُ
ُ
ُ
ْ
سيأتي؟ أسأل نفسي وأعلم أنهم ال يفهمون ما
ُ
نكتب.
َ
ُّ
َ
ْ
أتـخـيـلــك اآلن ،بــعــد ع ــام عـلــى ســفــرك ،تـطــل من
نــافــذة على األزرق .وأق ــول إنــك فــي ح ـ َـوار يبدأ
ُ
ـدو َ
مع َعوالم ال نعرف عنها شيئًا .ب ـ ْ
تنتبه
رك
ّ
ُ
صفات املكان ،وإلى وقت
إلى مكان تتخلى عنه
ُ
يتبدد فيه الوقت.
ُ
َ
َ
ْ
إلى هناك أبعث لك بتحية ،كنت رددت عليها
بابتسامةٍ َ
َ
مرحة.
ذات مرة
أخوك
* شاعر مغربي

