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شعرية المقاالت األخيرة
محمد خير
كـثـيـرًا مــا خـ ّـيــل إل ـ ّـي أن نـهــايــات املـقــاالت
األخ ـيــرة ألنـســي ال ـحــاج ،قــد حــوت شعرًا
أكثر مما احتوت بدايات قصائده األولى.
وفــي حديثه عن الحب والشعر والكالم،
ف ــي ت ـل ــك الـ ـفـ ـق ــرات األخ ـ ـيـ ــرة م ــن أخ ـب ــار
ّ
السبت ،كان الشعر يقطر أكثر مما تقطر
في «لــن» على سبيل املـثــال ،أو هكذا بدا
لـ ــي .رب ـم ــا ه ــو ف ـ ــارق ال ـن ـص ــف قـ ــرن بــن
الــديــوان األول واملـقــاالت األخـيــرة ،وربما
هــو أيـضــا ،راحــة الشاعر حــن يلعب بال
ضـغــوط خــارج مــا ينتظر منه اآلخ ــرون.
إنه الشاعر الــذي  -كما ذكر أنسي نفسه

ذات مرة -تنفتح له األبواب ،إن أراد فعل
أي شيء غير الشعر.
بــدا ـ إذن ـ مقال السبت كجريدة كاملة،
ُ
قائمة بذاتها ،تبدأ كما تفتتح الصحف
بالسياسة ثــم الـفـكــر ،وتختتم ـ يختتم-
كما تنتهي الصحف بالنوادر واملنوعات،
غ ـي ــر أنـ ـه ــا ك ــان ــت س ـي ــاس ــة ال ـش ــاع ــر فــي
همومها الــوجــوديــة ،ومـنــوعــات املوهبة
في عذوبتها وإشاراتها وتأمالتها.
ّ
وفــي بحر العذوبة والشعر املقطر هذا،
ّ
ج ـ ــاء «ال ـب ـح ــث ع ــن ب ـش ـيــر ال ـج ـم ــي ــل» ال
كصدمة وال كالحجر الشهير في البركة
الـ ــراكـ ــدة ،ب ــل ك ـب ــوح ال يـحـفــل ي ـمــا يظن
الناس –أو ينبغي أن يظنوه – في املثقف

الشاعر« :فاشستية» ال أقــل .هكذا كتب،
وهكذا ألحق اللفظة الصادمة بغيرها»
دي ـك ـتــاتــوريــة» نـحـتــاج – يـحـتــاج لبنان
– إليها ،جـنــراالت ،وأثــر ديغولي ،بشير
الجميل وهو من هو – ال ديكتاتورًا كما
يبغي املـقــال ،بــل كــذلــك مــن هــو فــي وعي
الصراع العربي -اللبناني –اإلسرائيلي.
وبـ ـ ـع ـ ــد أش ـ ـ ـهـ ـ ــر ،فـ ـ ــي ت ـ ـشـ ــريـ ــن الـ ـث ــان ــي
(نــوف ـم ـب ــر)  ،2013يـعـيــد أن ـس ــي املـعـنــى
نفسه وإن انتقل إلــى درجــة أكثر اتفاقًا
«أل ــف ديـكـتــاتــور كعبد الـنــاصــر وال مرة
سفاحون وأغبياء مثل اليوم» .قال أنسي
ذلــك ولــم يتراجع ،ثم رحــل ،والبحث عن
ً
ديـكـتــاتــور والتمسك بــه قــد اتـخــذ شكال

املستقبل ،نعم إنها ماضي األيام اآلتية،
كـمــا أن ــه ال ـثــائــر عـلــى الـنـمــط التقليدي
ّ
ـراث ،واضعًا
للشعر .لقد قــد قميص الـتـ ّ
الـقـصـيــدة ال ـجــديــدة بــن شــقــي الــرحــى.
أشـ ـ ـع ـ ــاره ت ـف ـت ــش دائ ـ ـمـ ــا عـ ــن ال ـج ــوه ــر
َ
مكنك أن
واألص ــول ،فاملعادلة بسيطة ُي
ّ
تلخصها بني كلمتي :الذهب والوردة.
■■■
ً
أشـعــار أنـســي هــي األكـثــر ن ـقــاوة .لذلك،
تجده يبحث دائمًا عن الحكمة في فيم
الغيوم .وكما يـقــول« :هــل يحب الرجل
ليبكي أم ليفرح /هل يعانق لينتهي أم
ليبدأ؟ /ليس لإلنسان أن ينفرج بدون
غيوم/وال أن يظفر بدون جزية» .نعم يا
أنسي ،إنها رحلة الشقاء والبحث عن
الـبــدء واالنـتـهــاء فــي مـحــراب الـحــروف.
كــان أنسي يـحــاول كتابة الشعر بــروح
اإلن ـ ـسـ ــان األول ،األقـ ـ ـ ــدام ال ـت ــي تـلـمــس
ص ـ ــدر األرض ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى ،وامل ـط ــر
الـنـقـ ّـي ال ــذي لــم يـظـفــر بــه طــن األرض.
ك ـت ــب ل ـك ــل شـ ـ ــيء ،ل ـل ــرس ــول ــة بـشـعــرهــا
الـ ـط ــوي ــل ح ـت ــى ال ـي ـن ــاب ـي ــع ،ل ـل ـم ـجــوس

الــذيــن رجـعــوا وقــالــوا ،ولحكمة الطير
األس ـ ــود .ك ــان أن ـســي يــركــض ف ــي أرض
الـشـعــر كــأمـيــر بـجــدائــل مــن ذه ــب ،وفــي
يـ ــده س ـي ــف م ــن ضـ ـي ــاء .ي ـش ــق الـ ـ ــوادي
ً
إلــى نصفني ،ويـهــدر نفسه شــاال على
ّ
صـخــرة بـيـضــاء ّ .ظ ــل ســؤالــه دائ ـمــا عن
ورقة الوردة .وألنه ربيب
صفاء الذهب ِ
املغامرة كان يقول« :من أجمل ما يمكن
أن يحدث هو أن ترمي نفسك /كل يوم
من النافذة بتلذذ متجدد واكتشافات
ف ــات ـن ــة» .ن ـحــن ال ـش ـع ــراء ن ـح ــاول دائ ـمــا
أن ن ـجــد تـعــريـفــا لـلـحـكـمــة واألل ـ ــم مـعــا.
أن ن ـب ـح ــث فـ ــي ص ـم ــت عـ ــن ن ـهــايــات ـنــا
املـحـتــومــة ،لكن يـبــدو أن صــاحــب «لــن»
كان يعرف السر منذ البداية ،فقال« :لن
أكون بينكم/ألن ريشة من عصفور في
اللطيف الربيع/ستكلل رأسي/وشجر
البرد سيحويني/وامرأة باقية بعيدًا
ستبكيني/وبكاؤها كحياتي جميل».
ل ــن ن ــودع ــك ي ــا أن ـس ــي ف ـفــي جــدي ـلــة كل
صـ ـن ــوب ــرة ،م ــا زالـ ـ ــت أش ـ ـعـ ــارك ت ــداع ــب
جفونها.

ّ
تظلله غيمة بيضاء

محب جميل
من أين أبدأ الكالم عن أنسي الحاج؟ في
ّ
خطواتي األولــى إلــى أرض الشعر ،ظل
أنسي أحد املصابيح التي أتكأ عليها.
ٌ
شاعر تنحني كلماته لتصافحك كأنها
ّ
وردة مطلية بالعسل وامل ـ ــرارة .فــي كل
س ـطــر ل ــه ،ك ــان ــت كـلـمــاتــه ت ــوخ ــذ كــإبــرة
ّ
تـنـتـفــخ ب ــاألدرن ــال ــن .ظ ــل أن ـســي أم ـي ـرًا
م ــزه ـ ّـوا بـجـمـلـتــه ال ـش ـع ــري ــة .ي ـع ــرف أن
أرض الـشـعــر مـقــدســة ك ــأن تـلــك املقاطع
ّ
ال ـش ـعــريــة ال ـت ــي يـنـسـجـهــا م ـس ـتــلــة من
شــذرة غيم .وجبة شعرية تشبه فواتح
ّ
الشهية ،ال تخمة أو رتوش زائــدة ،فقط
حبات كرز على طبق بورسلني أبيض.
ّ
لقد ظل أنسي أحد هؤالء القليلني الذين
يـمــزجــون فــي كـتــابــاتـهــم بــن جماليات
ٌ
أمير يخرج
األدب ،ورصانة الصحافة.
من كل حروبه منتصرًا ،لكنه يفتش في
كل مرة عن رأسه املقطوع بني الطرائد.
إن أشـعــار أنسي الـحــاج أشبه بتوليفة
ب ــن نــوس ـتــال ـج ـيــا امل ــاض ــي وم ـف ــاج ــآت

اليد التي تعطف وتؤازر
سيد محمود
قبل أيام ،كنت أجلس إلى جوار أدونيس
فــي ال ـقــاهــرة وك ــان يـتـحــدث عــن الثقافة
العربية التي لم تنجز األمــور التي كان
يـنـبـغــي ان ـج ــازه ــا ب ـعــد اك ـثــر م ــن نصف
ق ــرن م ــن صـ ــدور مـجـلــة «ش ـع ــر» .سألته
عن الشاعر الــذي كان يتوقع منه الوعد
األك ـبــر لينجز مـهـمــة تـجــديــد القصيدة
العربية ،واختارك من بني كل مجايليك
وعـ ـ ــاب ع ـل ـيــك م ــا رآه ن ـك ــوص ــا ع ــن ه ــذا
الــوعــد؟ لم تكن إشــارتــه بغرض املساس
بك وبمنجزك ،فلم نتحدث بغرض النشر
الصحافي .كما أنه تناول اسمك بمحبة
يـصـعــب ت ـفــادي ـهــا .مل ـعــت ع ـي ـنــاه بشفقة
م ــن يـسـتـشـعــر مـعـنــى «ال ـف ـق ــد» وف ــداح ــة
«ال ـ ـغ ـ ـيـ ــاب» .وعـ ــن ل ـغ ـتــك تـ ـح ــدث بـفـتـنــة
ص ــان ــع مـ ـج ــوه ــرات ت ـ ـ ــورط فـ ــي وص ــف
«ج ــوه ــرة « ت ـن ـقــص ورشـ ـت ــه وتـمـنـتـهــا
أصابعه.
رقـ ــص ص ــوت ــه أكـ ـث ــر ح ــن قـ ــال بــرج ـفــة:
«تمنيت لو حافظ على الطاقة الجهنمية
التي انطلقت في «لن» ،لكنه أراد أن يبقى
مالئكيًا أكثر من الالزم» .اعترف لك اليوم
بأشياء جــديــدة ،كتلك التي اعترفت لك
بها وأنا أودعك قبل عام.
تتذكر أنني كتبت لــك حينها عــن امــرأة
بكت الى جواري وأنا اقرأ «ماذا صنعت
بـ ــالـ ــوردة ،مـ ــاذا فـعـلــت ب ــال ــذه ــب» ،وعــن
سـ ـي ــدة أخ ـ ـ ــرى ن ــام ــت ع ـل ــى ك ـت ـف ــي ي ــوم
تـعــرفــت إلـيـهــا وكــانــت ت ـقــرأ ش ـعــرك كما
تفعل «بصارة» تضرب الرمل.
شعرك كان طالعها اليومي ،تمد يداها

ال ـ ــى دواويـ ـ ـن ـ ــك وت ـخ ـت ــار ق ـب ــل قـهــوتـهــا
قـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــدة ،أي ق ـ ـص ـ ـيـ ــدة لـ ـتـ ـخـ ـط ــو مــن
سريرها!
ت ـق ــرأ ب ـع ـشــوائ ـيــة ت ــام ــة وت ـخ ـت ــار شـكــل
أيــامـهــا وف ــق ه ــوى قصيدتك وت ـقــرر ما
ينبغي فعله وما هو فائض عن الحاجة.
ب ـق ـيــت امل ـ ـ ــرأة ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـب ـكــي ح ــارة
وط ــازج ــة مـثــل دمـعـهــا وال ت ــزال تـخــاف
القصيدة وتــرتـجــف وظـلــت الثانية في
ظالم أيامها تبحث عن طالع ال يجيء.
أرادت أن تـبـقــى وح ـي ــدة كــأع ـمــدة إن ــارة
تحرس محطات قطارات همها مؤانسة
الـعــابــريــن .لــذلــك ،أن ــت مــائـكــي أكـثــر من
اآلخرين.
يصلح شعرك للمواساة .يشبه اليد التي
تعطف وت ــؤازر وتمتد لترسم الطريق.
في نصوصك معنى الرفقة بكل ما فيها
من حنو وغضب واحتياج للمراجعة.
فـيـهــا م ــاك ال ي ـن ــام .يـشـبــه املـ ــاك ال ــذي
ساعدنا في عبور الطفولة وال نذكره إال
مصحوبًا باالبتسام كتميمة وهبت لنا
سحر الحياة.
ً
هل نفعل ذلك خجال من طفولتنا أم هربًا
م ــن «م ــاض ــي األي ـ ــام اآلتـ ـي ــة»؟ نـسـيــت أن
اكتب لك عن دواوينك التي تباع اآلن في
إحــدى مكتبات الـقــاهــرة .وضعناها في
الواجهة .بياض أغلفتها على النقيض
مــن أيــامـنــا الـتــي أفلتت «خــواتـيـمــك» من
السواد املهيمن عليها.
اليوم لن يتمكن أحد من املهووسني من
ات ـه ــام نـصــوصــك بــالـتـعــدي عـلــى ال ــذات
االلهية؟ كيف لم يفهم أن املالك حاشا أن
يفعل ذلك!

ج ــاه ــدت رش ــا األم ـي ــر ك ــي ت ـضــع كتبك
بشكل الئ ــق ،ولــم تـفــرط أب ـدًا فــي صيانة
نصك من االبتزاز واملساومة .تعرف أنها
ثـ ــروة «ال ـج ــدي ــد» تـهـبـهــا مل ــن ت ـعــرف في
أرواحهم الصفاء الذي تستحقه.
ليلة وضعت أغلفة كتبك على صفحتي
على فايسبوك ،اكتشفت كم كــان غيابك
ف ــادح ــا! أحـ ـ ــاول أن أص ـ ــدق وأن ـ ــا أراجـ ــع
سيرتك أنــك لــم تــأت القاهرة اب ـدًا بصفة
الـشــاعــر وتـســاء لــت :مــا ال ــذي أخــافــك في
مدينتي؟ ما الذي غيب شعرك عنها في
زمن توهج نصك.
ساعتها كانت مصر تملك رئيسًا يتدخل
لتنفرد بالده بحق انقاذ محمود درويش
مــن االح ـت ــال ويـتــأهــب السـتـقـبــال نــازك
املالئكة؟ رئيسنا كان مفتونًا باأليقونات
الـ ـبـ ـش ــري ــة ،جـ ـع ــل بـ ـ ـ ــادي م ـت ـح ـف ــا حـيــا
للمقتنيات الـبـشــريــة .اس ــأل أيـضــا كيف
لــم يدفعك الـفـضــول الصحافي للتورط
فـ ــي م ــدي ـن ــة ك ـ ــان م ـط ـب ـخ ـهــا ال ـس ـيــاســي
يـطـهــو الـ ـق ــرارات الـيــومـيــة لـنـصــف ق ــادة
العالم العربي؟ هل كنت متواضعًا إلى
هــذا الـحــد؟ أم كنت تخاف على فرديتك
وتحمي نصك من رتابة التكرار؟
نسيت أن أكتب لك إنني مررت ذات يوم
ق ــرب مكتبك فــي «ال ـن ـهــار» وك ــان الـبــاب
ّ
مــواربــا ،وتــوجـســت مــن الــدخــول رغــم أن
لـ ـ ّ
ـدي رس ــال ــة اح ـم ـل ـهــا ل ــك وك ــان ــت نسخ
تخصك من مجلة الكتابة األخــرى التي
اع ــدت عـنــك ملفًا ربـمــا ك ــان اول احتفال
مصري بالشاعر الــذي اراد أن يبقى في
«الـهــامــش» .خفت من جــرح صورتك في
ذاكرتي ،واردت أن أبقيها صالحة ملالك.

وسواسيًا في بلد ناصر نفسه .أما لبنان
الــذي طلب لــه أنسي ديكتاتوره كبشير
سابقًا أو عــون الحـقــا ،فلم يعد لــه حتى
ً
رئ ـيــس ج ـم ـهــوريــة ،ف ـضــا عــن أن يـكــون
ديـكـتــاتــورًا ،يــؤســس دول ــة ولــو «لبعض
الوقت» قبل العودة «إلى الفوضى التي
نسميها حرية».
كان املختلف املفارق في دعوة أنسي ،أنه
ّ
سمى دعوته باسمها .ثمة مثقفون كثر
ساندوا مستبدًا هنا أو ديكتاتورًا هناك.
أما أنسي فقد أعلن تأييده للفكرة ذاتها،
لديكتاتور غير مــوجــود ،وتحت عنوان
ميت ،وحدها الديكتاتورية ّ
رئيس ّ
«تقوم
بلدًا سائبًا» مثل لبنان ،يقول أنسي.

ال ــواق ــع أن ذلـ ــك رأي ن ـ ــادر اإلعـ ـ ــان بني
املثقفني ،لكنه شائع جـدًا بــن «العامة».
نظرية «الشعب والـكــربــاج» شائعة جدًا
فــي صياغتها الـفـجــة .هــل أمـضــى أنسي
ع ـ ـمـ ــره الـ ـط ــوي ــل «ل ـي ـك ـت ـش ــف ال ـح ـق ــائ ــق
األولية» على طريقة كامو ،أم أنه أفصح
عما كان يجابهه في نفسه طول الوقت؟
أم أنه استسلم فحسب؟
عـلــى أي ح ــال ،لـقــد استسلم كـثــر شبابًا
وفـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ّـوة ،وأمـ ـ ـ ـ ــام ص ـ ـحـ ــوة امل ـ ــاض ـ ــي فــي
«داع ـ ـ ـ ــش» ،والـ ــرصـ ــاص امل ـج ـن ــون ال ــذي
لـ ــم تـ ـف ــرغ م ـن ــه ب ـ ـنـ ــادق األنـ ـظـ ـم ــة ،ت ـكــاد
الديكتاتورية السابقة تشعل في النفس
حنينًا إلى أيامها الراكدة.

