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كلمات

مهنتي التي تشبه الشعر
مازن معروف *
عزيزي أنسي،
َ
كـ ــونـ ــي أكـ ـت ــب لـ ــك هـ ـ ــذه ال ــرس ــال ــة
بــوصـفــك مـيـتــا ،ســأدخــل مـبــاشــرة
في القصة:
فــي صـغــري ك ــان خـطــي ردي ـئ ــا .لم
يكن أبي يفهم أي شيء مما أكتبه،
وال أمــي .كذلك األســاتــذة .واجهوا
صعوبات جمة في املدرسة .وألن
ُ
أضحيت أنا
ذاكرتي ضعيفة ،فقد
ّ
نفسي عــاجـزًا عــن تــذكــر مــا أكتب.
أنظر إلى الورقة ساعات وساعات
فــي الـبـيــت ،وأب ــي يصفعني على
رأس ـ ــي م ــن ال ـخ ـل ــف ،وأم ـ ــي واق ـفــة
ب ـص ـم ــت ويـ ــداهـ ــا ع ـل ــى خ ـصــرهــا
لـ ـكـ ـن ــي ال أتـ ـهـ ـج ــأ س ـ ـ ــوى اس ـم ــي
وب ـ ـعـ ــض الـ ـكـ ـلـ ـم ــات الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـل ــة .ثــم
ً
وجدوا قمال في شعري وأوساخًا
ُ
ُ
ف ــي س ـ ّـرت ــي ،ف ــط ــردت ن ـهــائ ـيــا مــن
ْ
املـ ــدرسـ ــة .ل ــم ُي ـ ـحـ ــدث األمـ ـ ــر فــرقــا
كـ ـبـ ـيـ ـرًا ،ف ـب ـس ـب ــب خـ ـط ــي ال ـ ـ ــرديء
ل ــم يـكــن ع ـنــدي صــديــق واحـ ــد في
أودعـ ـ ـ ُـت بـعــدهــا
امل ــدرس ــة ،لـكـنـنــي ِ
«ديـ ـ ــر ال ـص ـل ـي ــب» ألن ال ـص ـف ـعــات
ً
على مؤخر رأسي تركت ّ
في خلال.
َ
أحبط كثيرًا ،وأصبح منذ تلك
أبي ِ
الـلـحـظــة يـعــانــي آالم ــا فــي ص ــدره،
لكنه لــم يصب بنوبة قلبية على
اإلطـ ـ ـ ــاق ح ـت ــى اآلن ع ـل ــى األق ـ ــل.
ف ـه ــو أرادنـ ـ ـ ــي أن أصـ ـب ــح ش ــاعـ ـرًا.
ولـ ــم ي ـسـ ّـج ـل ـنــي ف ــي ت ـلــك امل ــدرس ــة

ّ
ب ــال ــذات إال ألن عـ ــددًا ال ب ــأس به
مــن خـ ّـريـجـيـهــا ص ــاروا فـيـمــا بعد
ش ـ ـعـ ــراء .وأنـ ـ ــا ألنـ ـن ــي أحـ ـ ـ ُّـب أب ــي،
رغـ ــم ق ـس ــوت ــه ،ع ـق ــدت الـ ـع ــزم عـلــى
أن أمتهن ،بعد خروجي من «دير
الصليب» ،مهنة تكون قريبة من
الشعر .إيـجــاد تلك املهنة لــم يكن
صعبًا فــي الــواقــع .فالشعر يشبه
ت ـم ــام ــا أي ش ـ ــيء آخ ـ ــر ال ن ـعــرفــه
جيدًا .وأنــا محاط باألشياء التي
ال أع ــرف ـه ــا جـ ـيـ ـدًا .هـ ــذه الـحـقـيـقــة
ُ
ُ
أصبت باإلحباط.
عندما أدركتها
ً
ـا .وصـمـمــتُ
ف ـعـ َّـدلـ ُـت خـطـتــي ق ـل ـيـ
على أن تكون مهنتي ال قريبة من
الـشـعــر وح ـســب ،بــل أي ـضــا قريبة
مـ ــن ش ـع ــر يـ ـك ــون ج ـ ــديـ ـ ـدًا .جــديــد
ومـخـتـلــف تـمــامــاِ .ش ـعـ ٌـر لــم ُيكتب
مثله من قبل.
ول ـ ـهـ ــذا ك ـ ــان عـ ـل ـ ّـي أن أبـ ـح ــث عــن
م ـه ـن ــة لـ ــم ت ـ ـحـ ــدث مـ ــن قـ ـب ــل ع ـلــى
اإلطالق .صحيح أن بعض الناس
ً
يعتبرونني فــي مــا أفعله مختال
ونـ ّـصــابــا ،.لكنني ال أك ـتــرث .فأنا
أتـ ـحـ ـل ــى بـ ــاألمـ ــانـ ــة ب ـي ـن ـم ــا أق ـ ــوم
بعملي .حتى إنـنــي أبـكــي أحيانًا
تــأثّ ـرًا .ال يمكن لـنـ ّـصــاب أن يبكي
تـ ــأث ـ ـرًا وهـ ــو يـ ـم ــارس ح ـي ـلــه عـلــى
اآلخــريــن .أليس كذلك؟ املهم أنني
وب ـ ـس ـ ـبـ ــب ت ـ ـعـ ــرضـ ــي لـ ـلـ ـص ــدم ــات
الـكـهــربــائـيــة فــي «دي ــر الـصـلـيــب»،
أص ـب ـح ــت ح ــن أغ ـم ــض ع ـي ـن ـ ّـي ال
أرى سـ ـ ــوى أطـ ـ ـف ـ ــال .أط ـ ـفـ ــال كـثــر

ّ
وبــأعــداد هائلة يتحلقون حولي.
لـيــس ه ــذا ف ـقــط ،ب ــل أح ــدس أنـهــم
صنف آخر من األطفال .صنف لم
يفكر فيه أحد أو ُيتوقع رؤيته في
أي يوم .فهؤالء هم األطفال الذين
كــان يفترض بهم أن ُيــولــدوا لكن
ذلك لم يحدث أبدًا.
إم ــا ألن ال ـن ــاس ق ــذف ـ ًـوا داخـ ــل واق
ذكري أو تناولوا حبة ملنع الحمل
أو ألنـهــم ببساطة كــانــوا عاجزين
عــن إالن ـجــاب أو أجـهـضــوا الطفل.
وه ـكــذا وج ـ ُ
ـدت مهنتي الـتــي كنت
أب ـحــث ع ـن ـهــا ،إذ إن م ــا أف ـع ـلــه في
الــواقــع هــو أن أجـعــل الـنــاس يــرون
هؤالء األطفال.
ّ
لـيــس ه ــذا ف ـقــط ،ب ــل أن أدل ـه ــم من
بــن الـحـشــد الـهــائــل عـلــى األط ـفــال
الذين كان يفترض بهم أن يولدوا
م ـ ـ ــن ص ـ ـل ـ ـب ـ ـهـ ــم .وهـ ـ ـ ـ ـ ــذا ش ـ ـ ـ ــيء ل ــم
يــراودهــم حتى فــي أكـثــر أحالمهم
تــألـقــا .أعـتــرف بــأن األم ــر يصيبهم
صــدمــة .بصعقة تـحــت أظــافــرهــم
بـ ّ
تشلهم للحظات ،فيفقدون القدرة
عـ ـل ــى الـ ـ ـك ـ ــام رغ ـ ـ ــم األلـ ـ ـ ــم ال ـه ــائ ــل
يعتصرهم ،كما لــو أن أحـدًا
ال ــذي
سـكــب خ ـط ـ ًـأ ،ح ـس ـ ً
ـاء ســاخـنــا فــوق
قـلــوبـهــم .يـشـعــرون لــدقــائــق بأنهم
مختلفون تـمــامــا .ب ــأن ي ـدًا امـتـ ْ
ـدت
وح ـ َّـرك ـ ْـت أرواحـ ـه ــم بــاملـلـعـقــة كما
«ج ـ ـلـ ــو» .أف ـع ــل ذلـ ــك ب ــأن
ل ــو أن ـه ــا ِ
عيني ،وأمد َّ
يدي االثنتني،
أغمض
والناس يفعلون مثلي ،يغمضون

رسالة في صندوق أصفر
ياسين رفاعية *
ك ـل ـم ــا ن ـ ـظـ ــرت إل ـ ـ ــى صـ ـ ـ ــورة أن ـس ــي
ال ـ ـحـ ــاج عـ ـل ــى طـ ــاولـ ــة الـ ـكـ ـت ــاب ــة ،ال
أصدق أن هذا الرجل ذهب بغمضة
عني ،كان مليئًا بالحياة قبل أشهر.
ك ــان يـتـصــل بــي وأن ــا انـتـظــر إج ــراء
عملية خطيرة لي مطمئنًا ّ
علي ولم
أكــن أعــرف أن الــرجــل كــان يحتضر.
ب ـ ـعـ ــد رح ـ ـي ـ ـلـ ــه املـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــئ ،ات ـص ـل ــت
بــاب ـن ـتــه ن ــدى م ـعــزيــا ،فــأرس ـلــت لي
على هاتفي هــذه العبارة« :عزيزي
ي ــاس ــن ،كـ ــان أبـ ــي ي ـح ـ ّـب ــك ك ـث ـي ـرًا».
وهــذه الشهادة التي لــم أمحها عن
هاتفي حتى اليوم ،كانت قليلة من
كثير .إذ امتدت صداقتنا ألكثر من
نصف قرن لم أسمع منه كلمة نابية
بحق أحد من الناس ،كانت أخالقه

إنه الموت ،يا له من نهاية،
برمش جفن ،كأن شيئًا لم يكن...
يا لها من حياة!
مـمـ ّـيــزة حـتــى لتحسب أنـهــا أخــاق
مــاك ،واذك ــر بـهــذه املناسبة عبارة
قــالـتـهــا زوج ـت ــي ال ـشــاعــرة الــراحـلــة
ّ
أمــل جـ ّـراح بــأن «شعر أنسي الحاج
يشبه لغة ُ
الرسل» ولم تبالغ.
لـ ـغـ ـت ــه كـ ــانـ ــت ت ـخ ـت ـل ــف كـ ـثـ ـيـ ـرًا عــن
ل ـغ ــة ج ـي ـل ــه ،وك ـ ـ ــان مـ ـنـ ـف ــردًا ،حـتــى
فــي األف ـك ــار الـسـيــاسـيــة ال ـتــي كانت
يـكـتـبـهــا ف ــي مـلـحــق «ال ـن ـه ــار» الـتــي
ُج ـم ـعــت ف ــي م ــا ب ـعــد ف ــي مـجـلــديــن،
ونأمل أن تجمع «األخبار» ما كتبه
ف ــي صـفـحـتـهــا األخـ ـي ــرة ،ف ــي مجلد
آخر ،ألن كتاباته ال يمكن أن تذهب
هدرًا.
ّ
أذكر في هذه املناسبة أن أمل جراح
ّ
قالت إن أكثر ما خسرت في حياتها
رسالة من أنسي كتبها لها بخمس
وع ـشــريــن ص ـف ـحــة ،ب ـعــد ل ـقــائــه بها
ي ــوم ج ــاء ت تـتـسـلــم قـيـمــة الـجــائــزة
عن روايتها «الــروايــة امللعونة» في

مـســابـقــة «ال ـح ـس ـنــاء» .وق ـت ــذاك كــان
أنـ ـس ــي رئ ـي ـس ــا ل ـت ـح ــري ــره ــا ،وكـ ــان
انـطـبــاعــه عـنـهــا م ــا يـشـبــه الـشـغــف،
وع ـن ــدم ــا ع ـ ــادت إلـ ــى دمـ ـش ــق ،كـتــب
لـ ـه ــا تـ ـل ــك الـ ــرسـ ــالـ ــة ،وب ـع ـث ـه ــا عــن
ط ــري ـق ــي ألفـ ـه ــم ص ـ ــدق ط ــويـ ـت ــه .لــم
أف ـت ـح ـه ــا فـ ــي ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت ،حـمـلــت
املغلف الذي جاء ني في البريد ،إلى
أم ــل ،نـظــرت إلـيــه ،فقد كــان سميكًا.
فدهشت وقالت :مــاذا فيه؟ وفتحت
ال ــرس ــال ــة وأخ ـ ــذت ت ـق ــرأه ــا فــدمـعــت
عـ ـيـ ـن ــاه ــا ،وعـ ـن ــدم ــا انـ ـتـ ـه ــت ق ــال ــت
تعنيك
لــي :هــل تـقــرأهــا؟ قـلــت :إنـهــا ّ ِ
أنـ ــت .ق ــال ــت :ال .خ ــذ واق ــرأه ــا .إن ـهــا
لغة رســول من هــذا العصر ،قرأتها
وأشرت إليها في مقالة لي نشرتها
في جريدة «الـغــاوون» .إذ اذهلتني
ف ــي ح ــب خـ ــال م ــن ال ــدن ــس ،المـ ــرأة
سحر أنسي بجمالها ،دائمًا ،حتى
ك ــان أول م ــن اق ـت ــرح ع ـلــى االس ـت ــاذ
غ ـس ــان ت ــوي ـن ــي أن ت ـت ـب ـنــى ج ــري ــدة
«الـنـهــار» إرس ــال أمــل إلــى هيوسنت
إلجـ ــراء عـمـلـيــة لـهــا فــي الـقـلــب على
أي ـ ـ ــدي ال ـط ـب ـي ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي األصـ ــل
مايكل دبغي ،وهذا ما كان.
احتفظت أمل بهذه الرسالة ،وكات
تعيد قــراء تـهــا بــاسـتـمــرار .وعندما
بـ ــاع وال ــده ــا ال ـب ـيــت ال ـع ــرب ــي ال ــذي
كــانــت تـقـيــم فـيــه أم ــل قـبــل مجيئها
إل ــى ب ـي ــروت ،اشـتــرتــه شــركــة ليحل
محله بـنــايــة عــالـيــة ،فـفـقــدت أشـيــاء
كـ ـثـ ـي ــرة ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــت ،م ـ ــن ض ـم ـن ـهــا
صـ ـن ــدوق ن ـح ــاس ــي ص ـغ ـيــر أص ـف ــر،
وله قفل صغير تقفله أمل وتفتحه،
ألن ف ـي ــه ك ــل خ ـص ــوص ـي ــات ـه ــا .فـقــد
الصندوق مع رسالة أنسي ،ومع ما
فقد ،فكأنها فقدت ولدًا من أوالدها.
عندما ماتت أمل عام  ،2004جاء ني
أن ـس ــي م ـع ــزي ــا ب ـك ـل ـمــات ع ـب ــرت عــن
صـ ــدق مـحـبـتــه ل ـه ــا ،دم ـع ــت عـيـنــاه
وبـكـيـنــا م ـعــا .إن ــه املـ ــوت ،ي ــا ل ــه من
ن ـهــايــة ،ب ــرم ــش ج ـف ــن ،وب ـط ـل ـقــة من
مسدس كاتم للصوت ،كأن شيئًا لم
يكن ...يا لها من حياة!
* روائي سوري

عيونهم وي ـم ـ ّـدون أيــديـهــم وحــاملــا
تـتــامــس أصــابـعـنــا ،تـلـمــع صــورة
أط ـفــال ـهــم ف ــي رأس ـ ــي وت ـس ـيــل إلــى
رؤوسـ ـه ــم .رجـ ــال ون ـس ــاء بجميع
األعـ ـم ــار واملـ ـه ــن ،أبـ ـ ــدوا اهـتـمــامــا
ب ــرؤي ــة أط ـفــال ـهــم .ك ــان م ــن بينهم
طــة حـتــى .بعضهم كــان
رج ــال شــر ّ
مراهقًا ،مطلقًا أو عازبًا .عجوزان
متزوجان منذ سبع وأربعني ُعامًا،
ك ـ ــان ل ــدي ـه ـم ــا ص ـب ــي وحـ ـي ــد فـ ـ ِق ـ َـد
فــي بـئــر ،خــرجــا مــن بيتي يــذرفــان
ال ــدم ــوع ،إذ لــم يـسـبــق لـهـمــا رؤيــة

ّ
ال يمكن ّ
لنصاب أن يبكي تأثرًا وهو
يمارس حيله على اآلخرين

ط ـف ـل ـه ـمــا اآلخ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي أج ـه ـض ــاه
ُب َعيد والدة األول .وألول مرة عرفا
أن الطفل الذي أجهضاه كان فتاة.
َ
حبيبني متخاصمني خرجا
كما أن
فــي غــايــة ال ـس ـعــادة بـعــد رؤيتهما
دزينة األطفال التي أهدراها ،لكني
لم أعرف إذا تزوجا بعدها .أتمنى
ذلك.
ً
ب ـع ــض األزواج رأى أطـ ـ ـف ـ ــاال مــن
زيـجــات سابقة لــم تتم أو عالقات
َّ
وسبب ذلــك أحيانًا شجارًا
عابرة
حــادًا بينهم .وآخــرون لم يلمع في
رأسي ُّ
أي أطفال من أجلهم .هؤالء
أسفت لحالهم.
كنت أريــد ألبــي أن يأتي ويغمض

عـيـنـيــه وي ــام ــس بـيــديــه يـ ــدي ،بل
ً
وأن يبقى وقـتــا طــويــا عـلــى هــذه
ّ
الـ ـح ــال ،ك ــي يـتـسـنــى ل ــه ت ــأم ــل كل
األطفال الذين كان يفترض بهم أن
يكونوا أشقائي ويصبحوا شعراء
ويتحلوا بخط ال يكون رديئًا طبعًا
ّ
ف ـي ـك ــف عـ ــن ص ـف ـع ــي ع ـل ــى مــؤخــر
رأس ــي وال أدخ ــل «دي ــر الصليب»
ف ـ ـتـ ــرة ط ــويـ ـل ــة وال ألـ ـ ـ ــوذ ب ـع ــده ــا
بالفرار.
هــذه مهنتي اآلن .وأنــا ال أتقاضى
أي نقود .إطالقًا .لكنني أضع بني
أيديهم بعد التجربة ّ
مربعًا جلديًا
ّ
مخيطًا بإحكام وبداخله
صغيرًا
ورقة.
أطـ ـل ــب م ـن ـه ــم أن ي ـح ـت ـف ـظ ــوا بـهــا
ً
حتى في القبر ،إذا ما كانوا فعال
راغ ـبــن ب ـلـ ّـم شملهم مــع أطفالهم
امل ـف ـتــرضــن ف ــي ال ـ ـفـ ــردوس .وهـنــا
ً
ّ
يقدمون لي ماال .عرفان بالجميل،
كما يقولون .أعترف بأنني في هذا
الجزء ّ
نصاب .فالورقة التي داخل
املربع الجلدي ليست إال قصاصة
مــن أوراق دفــاتــري املــدرسـيــة التي
ال أزال أحتفظ بـهــا .وعـلــى الــورقــة
ليس هناك أي شيء بالطبع سوى
ّ
كلمات بـخــطــي ،كلمات أنــا نفسي
عاجز عن قراءتها أو فهمها .هذا
كل شيء عن مهنتي التي أحب أن
َ
أعتقد أنـهــا تشبه شـعـرًا لــم ُيكتب
مثله من قبل.
* شاعر وصحافي فلسطيني

أن تظل بعيدًا...
عبلة الرويني *
ما كان له أن يأتي
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــزح ـ ـ ـ ــام ،وت ـ ـل ـ ــك ال ـ ـح ـ ـشـ ــود،
وال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور املـ ـ ـت ـ ــداف ـ ــع وامل ـ ـتـ ــدفـ ــق
إل ـ ــى «م ـ ـعـ ــرض الـ ـق ــاه ــرة ل ـل ـك ـت ــاب».
الــزحــام الضجيج ،املــزعــج والخانق
وال ـح ـم ـيــم .بــال ـتــأك ـيــد ال يـ ــروق ذلــك
كثيرًا ألنسي الحاج ،الساكن وحيدًا
في غيمة بعيدة .املباشرة ال تروقه،
واالش ـ ـت ـ ـبـ ــاك يـ ـج ــرح خ ـصــوص ـي ـتــه،
ويعكر صفو مزاجه.
اآلن أدرك أن أسـئـلــة االيــديــولــوجـيــا
تثير استياءه ،تخرجه عن صوابه،
وت ـف ـقــده هـ ـ ــدوءه .وأدرك أن حــديــث
الليل ،والنجوى ،والصمت ،والشعر
الـطــويــل ،والــرســولــة ،والينابيع هو
حديث الكون وموسيقاه ،لن يسمع
سواها.
الغبار
من
عاصفة
مرت
أسبوع،
قبل
ً
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،ف ــأح ــال ـت ـه ــا مــدي ـنــة
ص ـحــراء يغطيها األص ـف ــر ،وانتظر
الـ ـ ـن ـ ــاس مـ ـ ـ ــرور الـ ـغـ ـيـ ـم ــة ،وح ـل ـم ــوا
ب ـ ـق ـ ـطـ ــرات امل ـ ـ ـطـ ـ ــر .ل ـ ـكـ ــن ال ـج ـم ـه ــور
(الـ ـضـ ـجـ ـي ــج ،امل ـ ـتـ ــدفـ ــق) ي ـك ـم ــل فــي

ال ـ ـع ـ ــواص ـ ــف ،ويـ ـ ــواصـ ـ ــل حـ ـض ــوره
وازدحـ ـ ــامـ ـ ــه وت ـ ــواف ـ ــده واش ـت ـب ــاك ــه.
م ـل ـيــون ـيــة م ـص ــري ــة أخـ ـ ــرى لـلـكـتــاب
ح ـم ـلــت هـ ــذا الـ ـع ــام ش ـع ــار «ت ـجــديــد
ال ـخ ـط ــاب ال ــديـ ـن ــي» ،وأظـ ـن ــه أي ـضــا
شـ ـ ـع ـ ــارًا ال يـ ـ ـ ــروق ألن ـ ـسـ ــي ال ـ ـحـ ــاج.
أنـ ـس ــي امل ـس ـي ـح ــي جـ ـ ـ ـدًا ،ال ــرس ــول ــي
جدًا ،ما كان له أن يقبل الحديث عن
تجديد الـخـطــاب الــديـنــي (مسيحيًا
أو إســام ـيــا) هــو امل ـش ـغــول بــإفـســاد
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب ك ـ ـلـ ــه ،وتـ ـحـ ـطـ ـي ــم ال ـل ـغ ــة،
وإعـ ـ ـ ـ ــادة ص ـي ــاغ ــة الـ ـ ـك ـ ــام .ال يــريــد
أنسي تطوير الخطاب الديني ،وال
الخطاب السياسي .ال يريد خطابًا
إي ــدي ــول ــوج ـي ــا .ال ي ــري ــد خ ـطــابــا في
األسـ ـ ـ ــاس (ال ن ــري ــد أن ــاجـ ـيـ ـل ــك ،وال
تهديداتك) قالها يومًا بوضوح في
رسالة إلى السيد املسيح.
نـقــاء أنـســي وتعاليه كــان سيحميه
م ــن الـ ـتـ ـك ــرار ،وإعـ ـ ـ ــادة ال ـ ـكـ ــام .ك ــان
س ـي ـح ـم ـي ــه ي ـق ـي ـن ــا م ـ ــن ال ـت ـن ــاق ــض
واملـفــارقــة التي أوقـعــت أدونـيــس في
الحرج واللغو في «معرض القاهرة
للكتاب» قبل أيــام ،حني أقــام ندوته
ت ـحــت ع ـن ــوان «ن ـح ــو خ ـط ــاب ديـنــي

جديد» بينما حــرص على أن يعلن
لـلـحــاضــريــن ع ــدم تــديـنــه .التناقض
الـ ــذي فـضـحــه أح ــد ال ـحــاضــريــن في
القاعة بالسؤال :كيف تأتي متحدثًا
ع ـ ــن تـ ـج ــدي ــد خ ـ ـطـ ــاب أن ـ ـ ــت م ـض ــاد
له؟!
أنسي الحاج أكثر نقاء من املراوغة،
وأك ـ ـثـ ــر ت ـ ـمـ ــردًا مـ ــن ال ـ ـت ـ ـكـ ــرار ،وم ــن
قبول التحايل والتالعب ،وتحميل
الكلمات فوق ما تحتمل .أنسي خال
تـمــامــا مــن األق ـن ـعــة وال ــزي ــف .شعره
العاري من الزخارف واملساحيق ،من
الخوف والتقية ،لغة صافية ورائقة.
قــاس ـيــة ووحـ ـي ــدة ت ـمــامــا كــاملــائـكــة
واملتطهرين .ص ــادم بطريقته التي
ال ت ـش ـبــه أح ـ ـ ـدًا ،وال ت ــري ــد ألحـ ــد أن
يـ ـشـ ـبـ ـهـ ـه ــا ،ي ـ ـح ـ ــارب وح ـ ـ ـ ـ ــده ،دون
أنصار ،ودون تابعني.
أنـ ـس ــي ال ـ ـحـ ــاج لـ ــن يـ ـج ــدد خ ـط ــاب ــا،
ولــن يـشــارك فــي زح ــام ،ولــن يحتمل
ضغط األصـفــر على ه ــواء الـقــاهــرة،
ولن ...ربما يجلس في غيمته كحلم،
وننتظر أن تمطر!
* كاتبة وناقدة مصرية ورئيسة
تحرير «أخبار األدب» سابقًا

شاعر المثال والحكمة
هاشم شفيق *
فــي أزم ـنــة الـعـنــف وال ـق ـســوة ،أزمـنــة
ال ــدم والــرمــاد والـقـتــل على الـ ُـهــويــة،
ف ــي ه ـ ــذه األزم ـ ـنـ ــة ال ــرم ــادي ــة ال ـتــي
ت ـب ـش ــر بـ ـحـ ـج ــاب الـ ـعـ ـق ــل ،وإزاحـ ـ ـ ــة
الزمن التنويري وفعل الحرية ،كم
نحتاج الى صمتك يا أنسي ،صمت
ال ـشــاعــر املـخـضــب ب ـضــوء الـحـكـمــة،
ك ــم ن ـح ـتــاج الـ ــى ش ـع ــرك امل ــرش ــوش
ب ـح ـب ـي ـبــات الـ ــذهـ ــب ،ال ـ ــى االب ـت ـك ــار
الـ ــذي دعــوت ـنــا دائ ـم ــا ال ـيــه لنصنع

منه القليل مــن الـجـمــال ،إن ابـتــداع
ال ـق ـل ـي ــل مـ ــن الـ ـجـ ـم ــال هـ ــو املـ ـع ــادل
السحري الجتراح الجديد واملتغير
واملختلف ،إنه في الحقيقة اجتراح
املـثــال ال ــذي سيكون فــي قلب الفن،
إذًا ك ــم ن ـح ـتــاج ال ــى ه ــذا ال ـف ــن ،الــى
ف ـن ــك ال ـص ــام ــت ول ـك ـن ــه امل ـ ـ ــدوي فــي
نــواحــي القلب وال ــروح ومنعطفات
ال ـ ــذات اإلن ـس ــان ـي ــة ،ك ــم ن ـح ـتــاج الــى
انـ ـ ـس ـ ــان مـ ـثـ ـل ــك ،مـ ـنـ ـص ــت ل ـح ـف ـيــف
ال ـك ــون ووش ــوش ــة ال ـب ــداي ــات الـبـكــر
األولــى للحياة ،منشغل بهواجسه

وأحـ ــامـ ــه وشـ ــؤونـ ــه ال ـي ــوم ـي ــة ،كــم
ن ـح ـتــاج الـ ــى ش ــاع ــر م ـث ـلــك يـتـعــذب
بـجـمــال عـصـفــور ،شــاعــر ال تشغله
ال ـص ـغــائــر ،م ـثــل أول ـئ ــك املـنـشـغـلــن
ب ــاحـ ـتـ ـك ــار الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ،عـ ـل ــى أن ـه ــم
ه ـ ــم األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرون وهـ ـ ــم الـ ــوح ـ ـيـ ــدون
الجديرون بمخدة ماركس ،لكم كنت
جــديـرًا بـمــاركــس وانــدريــه بريتون،
ك ــم ك ـنــت ج ــديـ ـرًا ب ــال ــزه ــد وال ـتــأمــل
والـحـكـمــة ،كــم كـنــت ،وك ــم نحتاجك
اآلن.
ّ
عراقي
*شاعر

