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ثالثة أعوام على رحيل صاحب «لن»

أنسي الحاج ...الشجرة واإلعصار

ثالث سنوات ّ
مرت على رحيل أنسي الحاج ،وستون سنة على تأسيس مجلة «شعر» ،وسنوات كثيرة على «لن» و«الرأس المقطوع»
و«ماضي األيام اآلتية» .لكن نصوص الشاعر لم ولن ّ
تمر إلى «الجوار المخيف» كما ّ
سماه بسام حجار ،حيث الموت والنسيان
الرباط ــ عبد الرحيم الخصار
عينان يلمع فيهما من الحدة والقسوة
الـقـ ُ
ـدر ذاتــه من الــرأفــة والحنان .هاتان
هما عينا أنسي الحاج ( 1937ـ ـ )2014
العريضة تسع سبعة عقود من
جبهته
َ
التفكير .أمــا شعره الــرمــادي املسدول،
فقد صار مع تعاقب النهارات والليالي
ّ
شلل كلمات.
اب ــن ل ــوي ــس وم ـ ــاري الـ ــذي ك ــان يحبو
رائ ـ ـقـ ــا فـ ــي ب ـس ــات ــن ال ـط ـف ــول ــة ن ـهــايــة
الثالثينيات ،سيحبو الحقًا ثم يركض
وبعدها يمشي وئيدًا باملزاج ذاته في
أراضــي الكتابة البعيدة ،تاركًا للريح
أن تسحبه خلفها من وهدة إلى وهدة،
كــورقــة منسابة أدرك ــت أن عنادها من
عناد الريح.
ث ــاث س ـن ــوات مـ ـ ّـرت اآلن ع ـلــى رحـيــل
أنـ ـس ــي الـ ـ ـح ـ ــاج ،ومـ ـ ـ ـ ّـرت سـ ـت ــون سـنــة
ع ـلــى تــأس ـيــس مـجـلــة «ش ـع ــر» ،وم ـ ّـرت
س ـن ــوات ك ـث ـيــرة ع ـلــى «لـ ــن» و«ال ـ ــرأس
امل ـق ـط ــوع» و«م ــاض ــي األي ـ ــام اآلتـ ـي ــة».
لكن نصوص الشاعر لم ولن ّ
تمر إلى
«الـ ـج ــوار امل ـخ ـي ــف» ك ـمــا س ـم ــاه بـســام
حـجــار ،حيث امل ــوت والـنـسـيــان .بقيت
ً
ّ
وس ـت ـب ـقــى ألن ن ـه ـرًا إن ـس ــان ـي ــا ه ــائ ــا
ي ــدف ـع ـه ــا كـ ــي ت ـع ـب ــر حـ ـت ــى ال ـس ـه ــوب
ّ
النائية واملنسية ،ألن أنسي الحاج قد
ّ
ّ
غلفها وبطنها بمشاعره ،فصارت كل
كلمة تأتي منه ،تأتي من كهف الحياة
امل ـظ ـل ــم ال ـ ـ ــذي ت ـض ـي ـئــه مـ ــن حـ ــن إل ــى
آخ ــر أن ـفــاس ال ـشــاعــر وأح ــام ــه .كــانــت
ك ـل ـم ــات أنـ ـس ــي الـ ـح ــاج ه ــي «صـ ـع ــداء
الحاملني وراء النوافذ» تمامًا كما في
م ـس ـت ـهــل «غ ـ ـيـ ــوم» ،وك ــان ــت قـصـيــدتــه
تشبه تلك املرأة التي وصفها في «قل،
م ــاذا رأيـ ــت؟» املـ ــرأة الـتــي لـهــا «عـيـنــان
م ـش ــرق ـت ــان غ ــائ ـب ـت ــان ،تـ ـق ــوالن ال ــرم ــل
والدخان ،تقوالن الحلم ودماره».
ق ـبــل ع ـشــريــن ع ــام ــا ،اك ـت ـش ـفـ ُـت أنـســي

سيصل إلــى رئ ـتـ ّـي ،وسيفعل بــي هذا
ال ـش ـع ـ ُـر م ــا ي ـم ـكــن أن ي ـف ـع ـلــه ب ـطــالــب
فــي الـجــامـعــة يـتـعــرف بــالـتــدريــج على
ال ـك ـتــابــة ال ـتــي ت ـســربــت إل ــى الـشـعــريــة
العربية بعد منتصف الـقــرن املاضي.
شـعــر جــديــد يـعـلــن ال ـحــرب عـلــى شعر
ق ــدي ــم ،ال لـيـقـتـلــه أو يـطـمــس وجـ ــوده،
بــل ليتجاوزه .كانت كلمة «التجاوز»
فـ ــي خـ ـط ــاب ــات ش ـ ـعـ ــراء تـ ـل ــك ال ـح ــرك ــة
هــي املفتاح بالنسبة لــي .كــانــت أفكار
أن ـس ــي ال ـح ــاج وأدونـ ـي ــس ع ــن الـشـعــر
ال ـجــديــد بــالـنـسـبــة ل ــي تـتـفــوق أحـيــانــا
ً
على شعرهما .رســالــة أدون ـيــس مثال
إلـ ــى أن ـس ــي الـ ـح ــاج سـتـفـعــل ب ـمــزاجــي
وبـ ــروحـ ــي م ــا ل ــم ت ـف ـع ـلــه ال ـع ــدي ــد مــن
قـصــائــدهـمــا م ـعــا ،تـلــك الــرســالــة الـتــي
يصفه فيها بـ «الشيطان األصفر».
كنت أتخيل أنسي الحاج  -ولم أكن قد
رأيــت صــورة له بعد – شيطانًا أصفر
بالفعل ،الشيطان الذي يغري الكلمات
ك ـ ــي تـ ـنـ ـح ــرف ع ـ ــن مـ ـج ــراه ــا امل ـع ـت ــاد
وت ـل ـح ــق ب ــه ف ــي اتـ ـج ــاه ــات وم ــذاه ــب
أخ ـ ــرى .وح ــن رأيـ ــت وج ـهــه الـ ــذي بــدا
لــي آسيويًا للوهلة األول ــى ،أدرك ــت أن
هذا الشيطان النبيل سيترك أثره على
الطريق لزمن قد ال ينتهي.
كان ذلك قبل عشرين عامًا ،في سنوات
االنـبـهــار والـجـنــوح بشكل جــامــح لكل
ما يلمع في العيون القريبة والبعيدة
بــاســم «ح ــداث ــة» .ف ــي ال ـجــام ـعــة ،كــانــت
ه ــذه الـكـلـمــة تجعلنا نــرتــدي الجينز
ّ
ونعدل
واألحــذيــة الرياضية الخفيفة،
حـتــى مــن جلساتنا وطــريـقــة حديثنا
وت ـف ـك ـيــرنــا .ك ـنــا ن ــؤم ــن ب ـه ــذه الـكـلـمــة
كما لــو أنـهــا عقيدة جــديــدة .بعد ذلك
بـعـقــد واح ـ ــد ،س ـي ـشــرع أن ـس ــي ال ـحــاج
في االختفاء أو ما يشبه االختفاء من
حـيــاتــي .ن ـصــوص الح ـقــة سـتـصــل من
بلدان بعيدة ستغطي الــرأس املقطوع
والـشـعــر الـطــويــل لـلــرســولــة .لـيــس ألن

حين رأيت وجهه الذي بدا لي آسيويًا للوهلة األولى ،أدركت أن هذا الشيطان النبيل سيترك أثره على الطريق لزمن قد ال ينتهي
كانت كلمة «التجاوز» في خطابات شعراء تلك الحركة هي المفتاح
الحاج .كنت حينها قد أنهيت العقدين
م ــن ع ـمــري طــال ـبــا ف ــي ال ـجــام ـعــة .زرت
َ
صــديـقــا اس ـمــه ابــراه ـيــم ال ــك ــراوي كــان
ي ـخ ـف ــي ع ـل ـب ــة ك ـ ــرت ـ ــون كـ ـبـ ـي ــرة ت ـحــت
الـســريــر ،فيها الكثير مــن الكتب التي
ستغير نظرتي إلــى الـشـعــر ،أنــا الــذي
ك ـن ــت أكـ ـت ــب م ـن ــذ ال ـط ـف ــول ــة م ــا يـشـبــه
القصائد أحـيــانــا ب ــدون وزن وأحيانًا
عـ ـل ــى الـ ـبـ ـسـ ـي ــط والـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــل .ف ـ ــي ت ـلــك
العلبة ،كــان صديقي الشاعر ابراهيم
يـخـفــي ج ــرة ال ـك ـن ــز ،ش ـع ــراء م ــن أكـثــر
م ــن ج ـيــل وأك ـث ــر م ــن ب ـلــد ،ل ـكــن أش ـيــاء
ً
كثيرة كانت تجمعهم فضال عن علبة
ال ـ ـكـ ــرتـ ــون :ي ــوس ــف الـ ـ ـخ ـ ــال ،س ــرك ــون
بــولــص ،عـقـيــل ع ـلــي ،مـحـمــد املــاغــوط،
عبد اللطيف اللعبي ،سعدي يوسف،
عباس بيضون ،فاضل العزاوي ،وديع
سـ ـع ــادة ،ب ـس ــام حـ ـج ــار ،بـ ــول شـ ــاوول
وغيرهم ممن دار في مدارهم.
من بني تلك الكتب ،ستقع عيناي على
«الـ ـ ــرأس امل ـق ـط ــوع»« ،ل ـ ــن»« ،الــرســولــة
ب ـش ـعــرهــا ال ـط ــوي ــل» و«م ــاض ــي األي ــام
اآلت ـيــة» بأغلفتها الـقــديـمــة .ه ــواء آخر

الزمن ،زمــن الـقــراءة ،قد تغير فحسب،
بــل ألنــي أيضًا صــرت متطلبًا إلــى حد
كبير فــي مــا يخص الشعر الــذي يمأل
العني والقلب.
ُ
كدت وكدنا ننسى أنسي الحاج .ربما
ل ـ ّـم أع ـ ــد م ــع مـ ـ ــرور الـ ـسـ ـن ــوات وم ـ ــرور
الــشـعــر ذلــك املعجب الكبير بما كتبه
الرجل ،لكن حني وصلني خبر رحيله
تــأثــرت .تــذكــرت عـنــوان أحــد نصوصه
«م ـ ّـر إعـصــار فلم يقتلع ش ـجــرة» ،جاء
املوت ،أخذ جسد الشاعر ،لكنه لم يأخذ
ال ـشــاعــر .غـيــر أن ــي رغ ــم ذل ــك أحسست
جــار ثقيلة تـتــدحــرج فــي األعـمــاق
بــأحـ ً
ت ــارك ــة الـكـثـيــر م ــن ال ـك ــدم ــات .عـلــى كل
حال ومهما اختبأنا وراء االستعارات
واملـ ـ ـج ـ ــازات ،ف ـقــد مـ ــات ش ــاع ــر ،شــاعــر
تــرعــرعــت عـلــى حــب كـلـمــاتــه .بالنسبة
ل ــي ،ال ـعــالــم يـصـيــر أسـ ــوأ ح ــن يـمــوت
الشعراء .لقد كان رحيله حينها صفعة
لــي ،تلك الصفعة التي ستدير وجهي
ن ـحــو ن ـصــوصــه مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،ألق ــرأه ــا
مــن جــديــد ،كما لــو أنــي أقــرؤهــا للمرة
األولى ،وبالحب القديم إياه.

