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خواتم 3
أنسي الحاج

ّ
حميميــــــة
ّ
ّ
مستمر في زم��ن واحد
االنطباعية كائن متكامل
ذاكرتي
رغ��م ت��وال�ي��ه .ال ش��يء هنا ي�ه��رم .يحضرني الجميع ،حني
ّ
متجمدة إلى األبد.
أذكرهم ،في ّأول لحظة لقاء .لحظة
فيروز مفاجأة املفاجآت ،في السابعة والعشرين من العمر،
واصلة إلى باب مكتب األخوين رحباني في بدارو وأنا على
ُ
العتبة م�ت� ّ
�أه��ب ل�لان�ص��راف .وع��اص��ي ي�ق��ول« :أع� ّ�رف��ك على
فيروز».
َ
علي السماء َس َح َبتني السماء .لم أعرف كيف مددتُ
هبط ْت ّ
ّ ّ
يدي للسالمُ .
مما أطلت في «جسر القمر».
رأيت فيروز أجمل
فيروزّ ،
مروضة األمزجة« ،سلطانة األغنية القصيرة» كما
ّ
ّ
ّ
لقبها محمد عبد الوهاب ،تجلت كفتاة أول طلعتها .فيروز
العمر .وال تزال في السابعة والعشرين .عاصي ومنصور
ّ
فتيا الفن والبلد ّ
السرية.
األغران .الواقفان خلف كل األبواب
صانعا أجمل لبنان بصوت ف�ي��روز .ه��دى ح� ّ�داد ونضارة
ّ
ح�لاوت�ه��ا ال�ش��ف��اف��ة .سعيد عقل وه��و يستوقفني _ على
ّ
الرحبانيني ،بعد ذلك بأسبوع ،ساعة
الباب ذات��ه في مكتب
يشرح لي خاللها ّ
قصته مع الحرف الالتيني .فؤاد حبيش
ّ
الكسروانية
في «املكشوف» يمازح جورج مصروعة بلغته
العارية .يوسف الخال في «نهار» سوق الطويلة يفاتحني
ّ
صوته التوراتي بمشروع مجلة «شعر» .أدونيس وخالدة
سعيد آتيان من دمشق ،هو في ّ
عز إشراقه وهي في فجر
جمالها ونبوغها .فؤاد ّ
حداد (أبو ّ
الحن) صوت النب والتبغ.
ّ
ً
ش��وق��ي أب��ي ش�ق��را ن ��ازال م��ن ب�ي��ت ش�ب��اب ح�ي��ث ك��ان يعلم
ل�ي��زورن��ي أس�ب��وع� ّ�ي��ًا ويعطيني للنشر صفحة ج��دي��دة من
ّ
أوراق��ه «قشات» .عصام محفوظ خطوة إلى الخارج خطوة
إلى الداخل .محمد املاغوط وال تجعيدة على أصالته .ليلى
بعلبكي وعاصفتها .لور ّ
غريب سخاء الصداقة.
وأيضًا:
ّ
حليم ب��رك��ات ك��أن��ه اآلن .ف��ؤاد رف�ق��ه الحكايات املالحة عن
خ��دم�ت��ه ال�ع�س�ك� ّ
�ري��ة ف��ي س��وري��ا .ي��وس��ف ح�ب�ش��ي األش�ق��ر
ّ
مترددًا بني شعر ّ
(حر) وأقصوصة ورواية ،ونقد يخترقها
ّ
ك��ل�ه��ا .ف ��ؤاد ك�ن�ع��ان ومل�ع��ة عينيه .ج ��ورج ش��ام��ي وب��داي��ات��ه
ال �خ�ل�اص��ات .م�ح�م��د ال�ع�ب��د ال �ل��ه ال �ط��ري .رش �ي��د الضعيف
ّ
الطريف املأساوي .هدى بركات املتدفقة.
وأيضًا:
نصري شمس الدين ج��ارك وخالك وفخر الدين أكثر من
فخر ال��دي��ن .ملحم بركات البركان والنعيم .إيلي شويري
ّ
الفنان الجريح .مروان محفوظ صوت العنب والتني والزيتون.
اّ
زياد الرحباني األخوان رحباني بال قناع .عبد الحليم كركل
ُ
َ ّ
إذا َّ
أشعرك أنك محبوب الجميع .فريد سلمان ال ت ِر ِه
أحبك
ُ
ضعفك .محمود درويش ال ت ِر ِه غيرتك منه .سميح القاسم
العفوي .ن��زار ّقباني األجمل من جميالته .سهيل إدري��س
ّ
املولد ّ
األول للشعر الحديث.
الوجودي البيروتي .ألبير أديب
ّ
ه��دى أدي��ب ال�ش��اع��رة امل��أك��ول��ة ال �ح��ق .ي��وس��ف ب � ّ�زي القنبلة
ّ
الغراء .يحيى جابر ضائع بيروت .أحمد بيضون الشاعر
الغافل عن التوقيع .هنري حاماتي الضمير املغدور .أسعد
ّ
أب��و خليل الفوضوي لحسن ال�ح��ظ .يوسف إبراهيم يزبك
َ
ّ
ّ
الحيوية املنبوشة الش ْعر .ميشال طراد البلبل حتى بعينيه.
ََ
نزيه خاطر ّ
الشك مفتاح الفرج.
ّ
تقييمي:
اعتبار لتسلسل تاريخي أو
وأيضًا ،ودائمًا دون
ٍّ
كامل ّ
ّ
مروة العطوف واملعلم .غسان تويني الهيبة والظالل.
ّ
ّ
بالفرنسية قصائد مقفاة وتختبئ وراء
ناديا تويني تقرأ لي
نسبتها إلى صديقة .منير أبو دبس في عتماته وأنصاف
ع�ت�م��ات��ه .ري �م��ون وم�ن��ى ج �ب��ارة أط�ي��ب َم��ن ع��رف��ت .أن�ط��وان
كرباج «امللك يموت» على طول .رضى خوري بالغة التمثيل
والحرص على األصحاب.

وأيضًا:
ّ
ّ
شارل مالك بداية معرفة بقلة تهذيب مني وبعدها بسنني
ُ
أقنعته بنشر «املقدمة» .رونيه حبشي البصير الرائد .ميشال
ّ
املثالية عن
أسمر األب��وي الفسيح الصدر صاحب الصورة
لبنان .رونيه أسمر هربوز ،ابنته ،الصديقة الحبيبة العميقة
ُ
اّ
الخلقة .نضال األشقر األول��ى ،التي ما زال��ت أول��ى ،الفتنة
املدهشة ،املسرح الطاغية .فؤاد نعيم الطويل العريق املاحي
عساف ّ
نفسه خلف اآلخرين .روجيه ّ
القديس .جالل خوري
الرائد.
أن �ط��وان ولطيفة ملتقى امل�لاك��ان امل�ق�ت�ح�م��ان .ول�ي��د غلميةّ
ََ
ّ
الغليان .بول غيراغوسيان الفنان الفيلسوف الضائق ذرعًا
بالتافهني .رفيق شرف الحاضر الطفولة .منير نجم العاطفي.
سعيد الياس عقل الداخلي بال َك َلل .عارف ّ
الريس املودرن
بال ضفاف .ميشال بصبوص وأخواه ،ميشال األطهر بني
الطاهرين .جان خليفه املوهوب والغاضب واملعطاء .محمود
الزيباوي جالسًا وهو في العشرينات من عمره واثقًا من
ّ
كأنه بيكاسو .عبده وازن في ملقانا ّ
األول قبل ثلث
نفسه
ً
ّ
ق��رن وأكثر مذهال إي��اي بنضجه املبكر على سعة معرفة
ّ
شعرية ونقدية ن��ادرة .عقل العويط بدفق عواطفه
وموهبة
ُ
ّ
ْ
ّ
ّ
وسخاء محبته .جمانة ح��داد بجاذبيتها وجرأتها املعدية.
بقرويته .فرنسوا عقل ّ
ّ
بقوته الهادئة كما
ال�ي��اس ال��دي��ري
ّ
ّ
كان ّ
يسميها غسان تويني عن حق .ميشال أبو جوده في
التباسه بني منتهى ّ
املحبة ومنتهى السخرية ...هل نسيت؟
طبعًا نسيت.
ّ
ّ
ّ
بول شاوول القاتل بتطرفه واملنقذ بتطرفه .عباس بيضون
امل��ده��وش امل��ذه��ل ،ع� ّ�ب��اس ّ
األس ف��ي ورق ال �ل �ع��ب .األخ�ط��ل
ّ
ّ
ّ
الصغير الذائب رقة .أمني نخلة الهاش الباش .بولس سالمة
ّ
ّ
التطرف ،برزانته وعدله ،يفاجئك
ال��ذي ال يوحي أن��ه ممكن
ّ
بسيل من اإلطالالت غير املتوقعة .عمر أبو ريشة
ذات يوم
ٍ
ّ
ّ
امل�ت��واط��ئ دوم��ًا م��ع ال �ح��ب .محمد عبد ال��وه��اب ال�ح��ف��ار في
ال��ذه��ن أن�غ��ام��ًا وت �ع��ري �ف��ات .ع�ب��د ال�ح�ل�ي��م ح��اف��ظ العصفور
املراهق .حليم ّ
الرومي الحانق الصادق .جورج جرداق الذي
َ
ال ينتهي .جورج إبراهيم الخوري أ َ
عرف العارفني لو حكى.
سعيد فريحة املبتكر كاره الثقالء والبشعات ،والخجول في
ّ
ساعاته .شوقي بزيع الضاحك الباكي ،املغني تحت القمر.
َ
أن�ط��وان ال��دوي�ه��ي املنتظر ،ال��ذي أع�ط��اك وسيعطيك األم��ان.
ُ َ
إم�ي��ل منعم ال �ع� ّ�راف امل�ع��ت� َ�رف إل�ي��ه .سمير عطا ال�ل��ه البحر
ّ
املتحرج
الحنون الساخر .حنان الشيخ البديهة .زكريا تامر
م��ن ذك��ائ��ه .ي��اس�ين رف��اع� ّ�ي��ة ح��ام��ل ال�ه��وى تناشده الحبيبة
ْ
ظمئت روح��ي أق��ول ل��ك :اسقني» .ط�لال حيدر بعلبك
«إذا
ّ
ّ
بشعر ف�ي��روزي .سعيد تقي الدين ال��ذي صرعه قلبه بكل
انتباه .هدى النعماني األيقونة .جرمانوس جرمانوس سيل
الصور البديعة .عناية جابر «صوت الحرير ،دخان العسل».
ح�م��زة ع� ّ�ب��ود ال��داع��م ال�ن��اص��ع .ري��اض نجيب ال� ّ
ّ
املحب
�ري��س
ال �ك��اره .ج��وزي��ف نجيم اإلب��اح� ّ�ي��ة على الشفير .ج��وزف بو
ّ
نصار صوت الرعشة في أحشائها وفي ذراها .إملي نصر
الله بستان الطفولة .ج��وزف صايغ صليب الوطن .كلوديا
مارشليان ف��راش��ة ال��ذه��ب وال��زئ�ب��ق .رل��ى ح�م��ادة الفينيقة.
رن��دة األسمر ُع ُنق التمثيل .جوليا ّ
قصار حنجرته .نديم
نعيمه ال��ذي ه��و ،بحدسه وإحساسه ،في أص��ل ه��ذا املقال.
َ
ميخائيل نعيمه ق َصب الكلمة .وديع سعادة املظلوم .الياس
ّ
خوري الحكواتي األخاذ .سمير قصير البطل .سليم بركات
العصبي النظامي.
ّ
ّ
ال��دك �ت��ور داه ��ش م�ت�ق��دم��ًا ن�ح��وي منتصف ال�س��ت�ي�ن��ات في
الجامعة األم�ي��رك� ّ�ي��ة بيد سحرني دفئها وعينني أخذتني
وداع�ت�ه�م��ا .أن�ط��ون غ�ط��اس ك��رم ال�ن��ادر امل��ال��ئ .ج��ورج غانم

أقرب نداء بعيد .فكتور حكيم املظلوم .مارون ّ
عبود الصقر
الثاني .نذير العظمة الراسخ في الطيبة كصنني في سلسلة
الغربية .سلمى الخضراء الجيوسي ّ
ّ
الجياشة.
جبال لبنان
ّ
عبقريته املستهزئة وتاه أمله ّ
الحراق
توفيق صايغ ضاعت
ّ
تحت ع�ي��ون نقد ُص��دم ب��ه ح��ت��ى الغربة ال�ت� ّ�ام��ة .أب��ي لويس
الحاج ُهدهد الصحافة .إسكندر الرياشي النحيف القرفان
الليبرتيني .م��ارك الرياشي العاطفي السهران والخسران.
إبراهيم سالمة الرياشي .بيار صادق الحليب كما يخرج من
َ
ّ
ّ
الجميل الصاعق
ضرع َالبقرة ،بكرًا يتنفس الخليقة .قيصر
الغريزة ،الشهواني األلوان .صليبا الدويهي الالزورد .محمد
ّ
الشيوعيني .ب��در ش��اك��ر ال�س� ّ�ي��اب املريض
عيتاني أص�ف��ى
األغزر من النهر .رفيق املعلوف شاعر اللواعج والعروبة من
أعالي كفرعقاب إلى أعماق الشعر العربي القديم.
َ
ومن أنسى؟ وملاذا أنسى؟
ْ
ُّ
قلمي ُمل َزم بتذكر الجميع .جميع َمن قابلتهم ولو ّ
مرة .الذين
ّ
انطباع عنهم .االنطباع
لم أقابلهم ال يحق لي الكالم على
ٍ
ّ
ّ
ّ
ونفسيًا ال عن االسم
حسيًا
جسديًا
هنا هو عن الشخص
ّ
وامل��ؤل �ف��ات .ل��ذل��ك غ��اب��ت أس�م��اء ك�ص�لاح لبكي وال �ي��اس أبو
شبكة وب��دوي الجبل وشفيق املعلوف وخليل ّ
تقي الدين
َ
ّ
وغ�ي��ره��م ألن� ��ي ،ع�ل��ى ح� ّ�ب��ي ألدب �ه��م ،ل��م ُي��ت��ح ل��ي أن أل�ق��اه��م
ّ
شخصيًا .االنطباع الذي حكيت عنه هنا هو انطباع النظرة
املباشرة األولى.
ونتابع:
ّ
ّ
ج��وزف أب��و رزق ال�ش��ارد امل��رك��ز .غسان شربل اإلنساني.
عيسى مخلوف الحار .ريما الرحباني القاسية الضاحكة.
زهرة ّ
مروة الزهرتان .فاتن حمامة أنت من نعومتها تجهش
غرامًا .ندى الحاج لو لم تكن ابنتي .لويس لو لم يكن ابني.
كمال بو ّ
نصار لو لم يكن حفيدي .يارا لو لم تكن حفيدتي.
ليلى فقيدتي لو لم تكن زوجتي .أسعد خير الله املسحوب
ب��ال�ح�لا .ج�ي��زي��ل خ ��وري ال �ح� ّ�رة .الن��ا م � ّ
�دور ل��و ل��م ت�ك��ن في
َ
«امل�ي��ادي��ن» مل��ا َح��ل��ت «امل�ي��ادي��ن» .شربل داغ��ر ال��ذي ُيصيب.
ج ��وزف ع�ي�س��اوي ال �ح� ّ�اد امل �ه� ِ�ادن .ك�م��ال خ�ي��ر ب��ك الشهم.
َ
شارل شهوان املشرقط .فوزي ّيمني الحافل بالعشق ل َهبًا
ً
وظ�ل�اال .صبحي حبشي ضيافة امل�ح� ّ�ب��ة .أس��د األش�ق��ر ال
ّ
يتسع ل��ه ع��ري��ن .إن�ع��ام رع��د الجنتلمان املكافح .ذو الفقار
ّ
كل شيء .إدمون رزق اإليقاع .فائق ّ
الرجي
قبيسي الكاتب
ّ
ّ
َ
�وق��د
امل�ل�ت��اع .ج��ورج رج��ي امل�ظ�ل��وم .توفيق ي��وس��ف ع ��واد م� ِ
ّ
ستيتية الدافئ .رشدي معلوف
األعصاب الناشبة .صالح
م��وس�ي�ق��ار ال�ص�ح��اف��ة .أم�ي�ن م�ع�ل��وف ال��رائ��ي .نبيل خ��وري
الذي مات ركضًا .عبد القادر الجنابي فريد العرب والعجم
ص��دي��ق ال�ع�م��ر شقيق ال� ��روح .س ��اران أل�ك�س�ن��دري��ان نابش
اّ
الينابيع ،العلمة املظلوم في العاصمة الظاملة .كمال يوسف
الحاج املظلوم .أنطوان بارود الشاعر نازل طالع .جاد الحاج
م�ظ�ل��وم��ي .حليم ج ��رداق امل�ح� َّ�ج��ب وراء ال �ع��اري��ات .م��ارون
بغدادي بطل الفيلم الذي لم يصنعه .سمير نصري اإلنسان.
يوسف شاهني ّ
«بياع الخواتم» .هنري بركات املحايد .خليل
حاوي الفدائي .يوسف غصوب الفم .جميل جبر السرعة.
فينوس خ��وري غاتا الكرم .مي ّ
منسى املنصفة املظلومة.
غ��ادة ّ
السمان الليل .ن��ور سلمان امل�س��اء .سهام الشعشاع
ّ
حقًا .سامية توتنجي املبحوحة .عائشة أرناؤوط املقيمة بني
القلب والروح .أمل ّ
جراح الرموش .إدفيك جريديني شيبوب
ّ
املسرعة إل��ى العطاء .منى سابا رح��ال التي لم يكتب أحد
مثلها .منى ّ
جبور املقهورة .رفعت طربيه الصديق .شانتال
ُ
ْ
ّ
ّ
الصباح غير
شواف الصادقة .مرتا هراوي املشمسة .سعاد
ّ
املتأكدة .صباح الخير يا محمد علي فرحات .مساء الخير
يا أحمد فرحات .والذين فاتني ذكرهم ،عذرًا وإلى اللقاء.

