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كلمات

عملنا في جريدة واحدة
حسين بن حمزة
عزيزي أنسي ..
م ــرت سـنــة كــامـلــة عـلــى انـقـطــاعــك عن
املـجــيء إلــى الجريدة التي نعمل أنت
ً
وأنــا فيها .واسـمــح لــي أوال ،وقبل أن
أك ـمــل ه ــذه الــرســالــة ،ب ــأن أتــأمــل هــذه
ُ
ال ـج ـم ـلــة االس ـت ـهــال ـيــة ال ـت ــي كـتـبــتـهــا
لـ ـلـ ـت ـ ّـو ،ل ـك ــي أت ـف ـح ــص م ـ ـجـ ــددًا ف ـكــرة
أنـنــا عملنا فــي جــريــدة واح ــدة ،فهذه
الجملة التي تحولت مع الوقت ومرور
ال ـس ـن ــوات إل ــى م ـج ــرد ب ــداه ــة يــومـيــة
يـفــرضـهــا الـعـمــل الـصـحــافــي الـيــومــي،
ال ت ــزال صـعـبــة الـتـصــديــق وتــدعــونــي
إلى التأمل واالمتنان الغامض ملسألة
رب ـم ــا ت ـك ــون ق ــد خ ـط ــرت ف ــي ب ــال ــك أو
ل ـع ـل ـهــا لـ ــم ت ـخ ـط ــر ،وه ـ ــي م ـس ــأل ــة أن
يــأتــي شــاعــر ش ــاب م ــن األطـ ـ ــراف إلــى
ب ـي ــروت .أن يــأتــي دف ـعــة واح ـ ــدة ،وأن
يجد نفسه في قلب املدينة التي كان
قد حفظ مغامرتها في الحداثة وفي
الشعر وفــي النظر إلــى الحداثة وإلى
ال ـش ـعــر أيـ ـض ــا ،وأن ي ـك ــون ق ــد تـ ـ ّ
ـدرب
ُ
على هــذا املـجــيء ب ـقــراءة مــا كـتــب في
هــذه العاصمة الــذهـبـيــة ،ومــا خاضه
ّ
ش ـع ــراؤه ــا وك ــت ــاب ـه ــا وف ـن ــان ــوه ــا في
مجالتها وصحفها.
نعم يا عــزيــزي ،لقد حلم هــذا الشاعر
بمدينتك وبمزاج مدينتك التي حظيت
ب ـمــوه ـبــة أن ت ـت ـســع ل ـش ـع ــراء ي ــأت ــون
إليها من الجوار ،أو يكتفون بإرسال
قـ ـص ــائ ــده ــم ل ـت ـن ـش ــر ف ـ ــي ص ـح ـف ـه ــا،
ُ
أو ي ــرس ـل ــون دواويـ ـنـ ـه ــم ل ـكــي تـطـبــع
لـ ــدى ن ــاش ــري ـه ــا .مــدي ـنــة ظ ـلــت تـغــوي
اآلتـ ـ ــن إل ـي ـه ــا م ــن ب ـع ـي ــد ،وتـحـتـضــن
نصوصهم وأفـكــارهــم وطموحاتهم،
ب ــل إن ـه ــا سـمـحــت ل ـه ــؤالء «ال ـغ ــرب ــاء»
بــأن يعشقوها ويمتدحوها أكثر من
ش ـع ــراء املــدي ـنــة «األص ـل ـي ــن» ،إل ــى أن
أصبحت للمدينة ذاكرتان وصورتان،
واحـ ــدة للمقيمني فـيـهــا ،وأخـ ــرى ملن
جاؤوها من الخارج.
إلى هذه الذاكرة ،وإلى هذه الصورة،
كـ ــان ال ـش ـع ــراء ي ــأت ــون إلـ ــى ب ـي ــروت.
ال ـ ـصـ ــورة الـ ـت ــي ك ــان ــت قـ ــد ت ـك ـســرت
فــي الـحــرب األهـلـيــة وعـبــث الـحــروب
الـتــالـيــة ل ـهــا ،ول ـكــن ال ـشــاعــر الـشــاب
كان يحلم باالنضمام إلى فضائها،
ومعه مخطوطة ديــوانــه األول الــذي
ً
ّ
أجل نشره في بالده ،آمال خروجه من
مطبعة بـيــروتـيــة ،ألنــه اعتقد طــوال

الوقت أن بيروت ستمنح املخطوطة
حـيــاة أفـضــل تتنفس فـيـهــا ،كـمــا أن
أغلب قصائدها كان مكتوبًا بمخيلة
ش ــاع ــر ش ــاب ي ـضــع ق ــدم ــا ف ــي أرض
الـبــاد ،بينما قــدمــه الثانية تتأهب
لـلـقـفــز إل ــى ب ـي ــروت .وب ـي ــروت كــانــت
تعني أشـيــاء وأس ـمــاء كـثـيــرة .كانت
ت ـع ـنــي «م ـج ـل ــة شـ ـع ــر» ،و«اآلداب»،
و«حــوار» و «ملحق النهار» .وكانت
ت ـع ـنــي الئ ـح ــة طــوي ـلــة م ــن ال ـش ـعــراء
الـ ـ ــذي ص ـن ـعــت امل ــديـ ـن ــة أسـ ـم ــاء ه ــم،
وصـنـعــوا هــم اسمها أيـضــا .وكانت
الشعرية التي
تعني «لــن» باكورتك
ّ ً
كــان عنوانها وحــده مجفال وغريبًا
مثل أي كتابة ال تأتي من املاضي أو
من املتداول.
أص ــارح ــك بــأنــي ،وكـثـيــريــن مــن أبـنــاء
ج ـي ـلــي ،ك ـنــا م ـن ـحــازيــن إل ــى ع ــدد من
ال ـش ـعــراء الــذيــن ج ــاؤوا بـعــد الـحــداثــة
التي بدأتها مع أقرانك ،وأخذوها إلى
حساسية شعرية ملموسة وجزئية
ومـ ــاديـ ــة وواقـ ـعـ ـي ــة ّأكـ ـث ــر .ول ـك ــن ذل ــك
ّ
املشعة
مــا ك ــان كــافـيــا لتجنب الـهــالــة
بأسمائكم وال ت ــزال .ما
التي أحــاطــت
ّ
ك ــان ذل ــك كــافـيــا لـتـجــنــب تــأثـيــر «ل ــن»
وق ـي ـم ـت ـهــا ال ـتــأس ـي ـس ـيــة ف ــي قـصـيــدة
ال ـ ـن ـ ـثـ ــر .أت ـ ــذك ـ ــر اآلن «ل ـ ـ ــن» ب ـن ـس ـخــة

«ال ــدار الجامعية ل ـلــدراســات والنشر
والـتــوزيــع» التي ال أعــرف بــأي طريقة
وصـلــت إل ــى مسقط رأس ــي ،أو لعلها
وصلت إلى حلب ،حيث كنا مجموعة
شـبــان ســوريــن يـفـكــرون فــي قصيدة
الئقة باملستقبل .أتذكر بيان قصيدة
ّ
الدواوين
النثر في مستهلها .وأتذكر ُ
الـتــي تـلـتــه ،ثــم «خــواتــم» الـتــي نـشــرت
ً
أوال فــي مجلة «الـنــاقــد» .كــل ذلــك كان
جــزءًا من صورتك كشاعر خلط ّ
الرقة
باللعنة ،وحلم بكتابة قصيدة كاملة

ْ َ
أفسدت الجملة العربية في
البدايات ،ولعبت بمصائر االستعارات،
ّ َ
وقدمت التلعثم على الفصاحة

مــن الـكـلـمــات امل ـن ـفــردة ،وم ــن الكلمات
َ
املزحز َحة عن معناها القاموسي ،ومن
أشباه الجمل ،ومن التأتأة والتلعثم،
ومن ُّاالسطور الناقصة .قصيدة تدين
للتعذر ال لالستطراد.
كــانــت «ل ــن» تـسـبـقــك إل ـي ـنــا ،وتـحـ ّـولــك
إلى هالة خالصة ،ال إلى شاعر ّ
تطوقه
َ ٍ
كنت كذلك حني
مثل هذه الهالة فقط.
ك ـنــت تـ ـت ــردد كــرئ ـيــس ل ـل ـت ـحــريــر إلــى
مـكـتـبــك ف ــي ال ـطــابــق ال ـثــامــن لـجــريــدة

«النهار» .إلى هناك ،سيصعد الشاعر
ال ـشــابُ ،
ويـفــاجــأ باستقبالك لــه على
َ
الباب .سيهديك نسخة من مخطوطته
ال ـت ــي ك ــان ــت ق ــد صـ ــدرت وق ـت ـهــا .أنــت
تتصفحها بسرعة ،وتمتدح سطورًا
فيها ،وهو غــارق في فكرة أنه جالس
ب ـص ـح ـبــة االس ـ ـ ــم ال ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــرأه بــره ـبــة
البدايات.
نعم هي صحبة االســم التي ستحدث
الحقًا ،وستستمر ثماني سنوات في
ال ـجــريــدة ال ـتــي أن ـ َـت وأن ــا عـمـلـنــا فيه
مـعــا .وهــي مــا ب ـ ُ
ـدأت بــه هــذه الــرســالــة
على أمــل أن أكملها ،ولـكــن ليس قبل
ٌ
مدين لتلك ُّ
الصحبة
أن تعرف كم أنــا
بــأشـيــاء قـ ّـد ال تخطر لــك .نعم ال يــزال
صعبًا تجنب إحساس الشاعر الشاب
اآلت ــي مــن األط ــراف تـجــاه معلم كبير.
َ
ٌ
حرصت أنت على أن تطرده
إحساس
دوم ـ ــا ف ــي أحـ ــاديـ ــث (ق ـل ـي ـلــة ع ـل ــى أي
ح ــال) تـبــادلـنــاهــا فــي أروق ــة الـجــريــدة
ومكاتبها.
«إنـ ـن ــي ح ـق ــا م ـت ـل ـع ـث ـ ٌـم» ،ك ـت ـب ـ َـت ه ــذه
الجملة في «لــن» ،وهــا أنــا أستعيدها
لـتــائــم تلعثمي« .أن ـســي وأن ــا عملنا
في جريدة واح ــدة» ،أقولها اآلن لذاك
ال ـشــاعــر ال ـش ــاب ال ــذي يـكـتــب ل ــك هــذه
ً
الرسالة لكي تكون مدخال الستعادتك
(هيثم الموسوي)

األولى لغيابك .سأستعيد
في
الذكرى ّ
ع ـبــارتـ َ
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و«ال ـ ـ ــرأس امل ـق ـط ــوع» ،وأص ـ ـ ــادق على
وص ـ ـ ـ ــف ع ـ ـب ـ ــاس ب ـ ـي ـ ـضـ ــون ب ــأن ـه ـم ــا
ُ
ك ــان ــا «ورش ـ ــة ش ـع ــري ــة» ل ــم تـسـتـنـفــد
إل ــى ال ـي ــوم ،إل ـ ّـى جــانــب أن ــك بعدهما
ت ـجــاوزت «ت ـعــذر ال ـقــول» إلــى قصائد
أك ـ ـثـ ــر ت ـخ ـف ـف ــا واس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرادًا وف ـي ـه ــا
قـلـيــل أو كـثـيــر مــن ال ـغ ـنــاء وال ـط ــراوة.
ســأقــول كما قــال كثيرون إن «ماضي
األي ـ ـ ّـام اآلتـ ـي ــة» ه ــو ك ـتــابــي ال ـش ـعــري
َ
املـفــضــل ،وإن «الـشـيـطــان» ال ــذي كنت ُه
فــي دواوي ـن ــك األرب ـع ــة األولـ ــى غـ َـلـ َـبـ ْـتــهُ
«ال ـ ـ ـ ِّـرق ـ ـ ــة» ف ـ ــي «ال ـ ــرس ـ ــول ـ ــة ب ـش ـعــرهــا
الـطــويــل حـتــى الـيـنــابـيــع» .الـ ِّـرقــة التي
ستجعل قصيدتك املتوترة والضارية
تنكسر وتتصدع في بعض املواضع.
التصدعات والشقوق كشفت األحشاء
الثمينة لنبرتك الهجومية والشرسة،
ب ـي ـن ـمــا راح ي ـع ـل ــو الـ ـغـ ـن ــاء ال ـخ ــاف ــت
أج ـ ْـل ـ َـت ـ ُـه .غ ـن ـ ٌ
الـ ــذي ل ـطــاملــا ّ
ـاء سيسهل
ّ
ت ـح ــوي ـل ــه الحـ ـق ــا إل ـ ــى نـ ـث ـ ٍـر مـ ـش ــع فــي
ْ
«خ ــوات ــم» .لـقــد غـلـبــتـ َـك الـ ِّـرقــة ،ولكنها
ل ــم ت ـف ـلــح ف ــي انـ ـت ــزاع لـغ ـتــك املـتــوثـبــة
ومخيلتك املتوهجة ونظرتك الشابة
إلـ ــى الـ ـع ــال ــم .ك ــان ــت «خـ ــواتـ ــم» أش ـبــه
بقصائد مسترخية ومسترسلة من
دون أن يـغـيــب عـنـهــا غـضــب الـشــاعــر
وشخصنته وانحرافاته عن السياقات
العمومية .كــانــت نصوصًا فــي الحب
والشعر والسياسة واللغة واملوسيقى
والتاريخ والجمال… ً واملوت ،ولكنها
ً
ً
ل ــم ت ـكــن ي ــوم ــا ح ـك ـمــة ب ـ ــاردة أو ق ــوال
َ
مـ ــأثـ ــورًا .ف ــي «خـ ــواتـ ــم» ،ت ـح ــدث ــت مع
ال ـق ــارئ /ال ـقــارئــة كـصــديــق /صديقة.
ْ
أفسد َت الجملة العربية في البدايات،
وقدمتَ
ولعبت بمصائر االستعاراتّ ،
ال ـت ـل ـع ـثــم ع ـلــى ال ـف ـص ــاح ــة ،وال ــرك ــاك ــة
على الـجــزالــة ،ثــم خطر لــك أن تكشف
هـ ـش ــاشـ ـت ــك وضـ ـعـ ـف ــك وإنـ ـس ــانـ ـيـ ـت ــك
املعطوبة.
ن ـعــم ع ــزي ــزي أنـ ـس ــي .ل ـقــد مـ ــرت سـنــة
كاملة على انقطاعك عــن املـجــيء إلى
الجريدة ،وسنة مماثلة على انقطاعك
ع ــن ك ـتــابــة «خ ــوات ــم» َك األس ـبــوع ـيــة،
ولـ ـ ـك ـ ــن جـ ـمـ ـلـ ـت ــك ال تـ ـ ـ ـ ــزال م ـح ـت ـف ـظــة
بشبابها ومشاكستها وهجوميتها.
ج ـم ـلــة تـحـتـفــظ ب ـحــق ال ـص ـم ــود أم ــام
الزمن .جملة طرية ومتوهجة سيظل
كرغيف
ُبخار الجودة يتصاعد منها
ٍ
ساخن.

ّ
مثل رشة عطر
يزن الحاج
عزيزي أنسي،
ه ــا ق ــد م ـ ّـر ع ـ ٌ
ـام عـلــى أول ــى كـتــابــاتــي
عنك .لم أشعر بمرور كل هذه األيام،
هل شعرت أنت بذلك؟ ال أعلم إن كان
الزمن لديك ينقضي بالسرعة ذاتها
كما هنا .باألحرى ،ال أعلم وال أكترث.
ّكل ما ّ
يهم «األحياء» هو مرور زمنهم
الـخــاص ،ال زمــن مــن رحـلــوا حتى لو
مقربني .وأنت لست ّ
كانوا ّ
مقربًا إلى
ه ــذا ال ـحــد .لـســت كــاتـبــي املـفـضــل لو
أردت الصراحة .أنت أحدهم بال شك،
ولكنك لست املفضل.
رب ـ ـمـ ــا ال يـ ـصـ ـل ــح املـ ـقـ ـط ــع الـ ـس ــاب ــق
كــاف ـت ـتــاح ـيــة ت ـل ـيــق ب ــذك ــراك األول ـ ــى.
ُّ
ولكن هــذا مــا خطر لــي فــور أن كلفت
بـكـتــابــة رســالــة إل ـيــك .ال أن ـكــر بأنني
ّ
التهرب من هذا «الواجب»،
كنت أريد
ّ
لكنني ّ
غيرت رأيي وقررت أن أكتب ما
صــراحــة .فــي الحقيقة،
أشعر بــه بكل ً
لو أردت صــراحــة أكبر ،كنت أريــد أن
أفتتح الــرســالــة بالقول «لـ َـم مـ ّـت منذ
ع ــام لـتـضـعـنــي اآلن ف ــي ه ــذا املــوقــف

ّ
السخيف» ،إذ وج ـ ُ
ـدت ب ــأن السخافة
تليق أحيانًا بهذا العام الذي انقضى،
ّ
ـي الـكـتــابــة بضمير
ف ـق ــررت امل ـضــي فـ ّ
ّ
م ــرت ــاح ،بـخــاصــة أن ــك لــن تـتـمــكــن من
الرد ّ
علي .أو هذا ما أعرفه ،على األقل،
عــن عــاملــك اآلن .رســائــل ال تصلح إال
إمكانية الــرد .شعور
للتجاهل وعدم
ُ
رائع برأيي .ولذا ،سنبقي األمور على
مــا هــي عـلـيــه .لـنـتـحــدث عــن الـبــدايــة،
ّ
االفتتاحيات.
وعن
عــرف ـتــك م ـنــذ ع ـشــر سـ ـن ــوات .ل ــم يكن
ابــن التاسعة عـشــرة حـيـنــذاك يعرف
عنك أكثر من عنوان مغر ملجموعتك
األولـ ـ ـ ــى «لـ ـ ـ ــن» ،وتـ ــاريـ ــخ ط ــوي ــل مــع
ج ــري ــدة «ال ـن ـه ــار» .ل ــم أقـ ــرأ «لـ ــن» في
الـ ـب ــداي ــة ،ولـ ــم أت ـش ـج ــع لـ ـق ــراء ت ــك إذ
ارتبط اسمك بجريدة أكرهها ،إلى أن
ّ
تعثرت بـ «الوليمة» .كــان «الوليمة»
أول دي ــوان أق ــرؤه لــك .قــرأتــه بموقف
كــاره مسبق لألسباب السابقة ،عدا
عــن عنوانه «غير الـشـعـ ّ
ـري» ،إضافة
إل ــى تـشــابــه غــافــه مــع غ ــاف دي ــوان
ملحمود دروي ــش ،وهــو كــان شاعري
ّ
املفضل آنذاك .كان الغالفان متماثلني

ت ـق ــري ـب ــا« :ال ــول ـي ـم ــة» و»ملـ ـ ـ ــاذا تــركــت
ّ
الحصان وحـيـدًا» .أدركــت الحقًا بأن
التماثل لم يكن يقتصر على الغالف،
إذ كان كال الكتابني انطالقة جديدة
ّ
ل ـكــل مـنـكـمــا ،ولـ ــذا عـشـقــت الـكـتــابــن
بالدرجة ذاتها ،بل عشقت «الوليمة»
على نحو أكبر ألنه فتح أمامي بوابة
جديدة لقراءة شعر «جديد» .ال أعني
الشكل هـنــا ،وال املضمون حـتــى ،بل

«الوليمة» هي أنسي ،كما
«النهايات» هي عبد الرحمن منيف،
و«يا طول عذابي» هي أم كلثوم
ّ
املخيلة ،وإغواء
سحر اللغة ،وبراعة
الشعر حني يدور حول املرأة بطريقة
أنـ ـس ــي الـ ـخ ــاص ــة ،ح ـي ــث تـ ـك ــون فـيــه
املرأة وال تكون ،وحيث يكون الشعر
ال ـح ـ ّق ـي ـقــي ف ــي آخـ ــر م ـك ــان ي ـم ـكــن أن
تتوقعه ،وآخــر عنوان قد يخطر في
ذهنك .ثم كان «خواتم» الذي استند
إليه مقالي عنك قبل عام :كان حوارًا

مــن ط ــرف واح ــد ،إذ كـنــت قــد رحـلــت،
وك ـ ــان ال ـ ـحـ ــوار م ــع «خ ــواتـ ـم ــك» .فــي
ه ــذا ال ـحــد الـفــاصــل بــن عــاملــن ،كــان
لقاؤنا األول ،واآلن رسالتنا األولــى.
ٍّ
قصي
وعالم
زائل لألحياء،
عالم
بني
ٍ
ٍ
ٍ
للراحلني.
أع ــدت قــراء تــك م ــرات عــدة خــال هذه
السنوات العشر ألثبت لنفسي مدى
سذاجتي وحماقة مواقفي املسبقة.
ُ
كنت فــي انــدفــاعــة الشباب الجامحة
ّ
آنــذاك حيث ال حيز لدرجات األلــوان،
وال مـ ـ ـك ـ ــان لـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة فـ ـ ــي امل ـح ـي ــط
امل ـتــاطــم .أدركـ ــت الح ـقــا (ف ــي السنة
ّ
األخيرة خصوصًا) بأن تلك السذاجة
وال ـح ـمــاقــة تـســم مـجـتـمـعـنــا بــأســره.
أت ـ ـحـ ــدث عـ ــن امل ـج ـت ـم ـع ــن الـ ـس ــوري
والـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل .كـ ــارهـ ــوك
باألمس ّ
أحبوك اليوم ألنك أصبحت
فــي «األخ ـب ــار» ،وكــانــوا سيكرهونك
لو انتقلت إلى تلك الصحيفة قطرية
التمويل .ومحبوك بــاألمــس كرهوك
ّ
سيحبونك غ ـدًا ربما
ال ـيــوم وكــانــوا
ل ــوال أن ــك ف ــاج ــأت الـجـمـيــع فــرحـلــت،
لتبقى ذلــك «األن ـقــى» مــن بــن جميع

فرسان مجلة «شعر» ،ولتبقى بعيدًا
ّ
ع ــن ّكـ ــل م ــن حـ ـ ــاول ت ـص ـن ـي ـفــك« .م ــن
ّ
َ
يصنفك يقتلك» ،هذا ما كنت تؤكده
دومـ ــا ،ل ــذا لــم يستطيعوا قـتـلــك إلــى
اليوم.
ّ
ّ
سـ ـيـ ـت ــذك ــر م ـع ـظ ــم قـ ــرائـ ــك أو ح ــت ــى
حفظة العناوين من «مثقفينا» كتبك
الشهيرة ،وسيغفلون عن «الوليمة».
ُ
ولــذا سأفشي سـ ّـرك ملن يريد قراءتك
ً
فـ ـع ــا« .ال ــول ـي ـم ــة» ه ــي أنـ ـس ــي ،كـمــا
«النهايات» هي عبد الرحمن منيف،
كـمــا «االع ـت ــراف ــات» هــي ربـيــع جــابــر،
كـ ـم ــا «الـ ـنـ ـحـ ـنـ ـح ــات» هـ ــي إب ــراهـ ـي ــم
ص ـمــوئ ـيــل ،ك ـمــا «يـ ــا طـ ــول ع ــذاب ــي»
هي أم كلثوم ،وكما «اسقنيها» هي
ّ
املنسية
أسمهان .تلك األعـمــال شبه
هي ما سيتبقى بعد امتالء الذاكرة
بالعناوين املـكـ ّـرســة .تلك الهمسات
ه ـ ـ ــي م ـ ـ ــا سـ ـيـ ـتـ ـبـ ـق ــى بـ ـ ـع ـ ــد ت ــاش ــي
الصخب .ولذا ستبقى أنت ،حتى بعد
مرور سنوات وسنوات على الرحيل،
كما العطر ،دون أن يكون ّ
ثمة معنى
للعلب التي وضـعــوك فيها ،بصرف
النظر عن بهرجتها.

