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بسام حجار ...في الحضور كــما في الغياب
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ً
ً
أعماله الكاملة صدرت في بيروت الشعر تجربة كيــانية وفلسفة حياة

سيرته في سطور

محمد ناصر الدين
«لكن السير هو ما يصنع السائر /بين أقــزام
العتمة /وباقة األشجار التي ّ
تقدمت في
ً
السن /ومالت شاكية /على الرصيف والجدران
المتداعية» (بسام حجار ـ ـ ألبوم العائلة)
مــع بسام حـجــار ( 1كــانــون الثاني/
ي ـنــايــر  1955ـ ـ ـ ـ ـ  17ش ـب ــاط /فـبــرايــر
 ،)2009لـ ــم يـ ـك ــن الـ ـشـ ـع ــر م ـه ـن ــة أو
ّ
ف ـ ــن ـ ــا ،ف ـي ـم ـك ـن ـن ــا بـ ــذلـ ــك أن ن ـن ـصــب
م ـ ـيـ ــزانـ ــا ل ـل ـم ـف ــاض ـل ــة ب ـي ـن ــه وب ــاق ــي
امل ـه ــن والـ ـفـ ـن ــون ،ب ــل ت ـح ــول إلـ ــى مــا
يصفه روبــرتــو خ ــواروث بــال ـ «مهنة
األس ــاس ـي ــة» .فــالـقـصـيــدة هـنــا تهرب
من كل تعريف تقني ممكن إلى نوع
من الكشف ،شيء ما يضيء لإلنسان
ما في داخـلــه ،أو ذلــك َ
«السير» الذي
يـصـنــع الـطــريــق عـلــى رأي أنطونيو
مــات ـشــادو .شـعــر ب ـســام ح ـجــار ليس
بالزخرفة أو بــاألحــاجــي اللغوية أو
باإلستيتيقا ،بل هو أقرب إلى املعنى
اليوناني للكلمة الذي يقرنه بالفعل
أو التحقق .الفعل هنا ليس بكتابة
مـعـيـنــة ف ــي عــالــم ي ـطــوف بــاملـكـتــوب،
ب ــل ه ــو ال ـت ـمــاثــل م ــع ال ـح ـيــاة ذات ـهــا،
مـ ــع الـ ـك ــائ ــن األس ـ ــاس ـ ــي فـ ــي داخـ ـل ــه
الـ ــذي يـعـطــي لـلـشـعــر روحـ ــا تجعله
أسمى من كل مقايسة وأعلى من كل
مفهوم ،إلى ذلك الجوهر الفريد الذي
يستحق اسم املطلق.
َ
شاب َه بسام شعره ،فكان كما يصفه
ص ــديـ ـق ــه ع ـ ـبـ ــاس بـ ـيـ ـض ــون «وك ـ ـ ــأن
الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة تـ ـح ــت ل ـ ـسـ ــانـ ــه» ،ل ـي ـكــون
ال ـش ـعــر م ـعــه ت ـجــربــة ك ـيــان ووجـ ــود.
إن ـهــا ت ـلــك ال ـت ـجــربــة ال ـتــي يـصــوغـهــا
ال ـف ــرد م ــع أن ــاه األك ـث ــر حـمـيـمـيــة ،مع
الـبـيــت والـ ـ ـ ِـرواق (عـنــدمــا أت ــى املـســاء
الـ ـص ــدي ــق /وجـ ـل ــس أمـ ــامـ ــي يــدخــن
غليونه الكبير /لم أقل شيئًا /كانت
الـجــدران تحدث نفسها /عــن التعب
والوقت والغرفة الباردة /كان الرواق
يتثاءب مــن فمه املــربــع) ،أو محيطه
األقـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ــذي نـ ـج ــده فـ ــي ق ـص ــائ ــده
ملــروى ابنته أو لرينيه ونجال .إذ لم
يـعــرف بـســام كـكــائــن اجـتـمــاعــي ،وإن
لــم ينقصه ال ـكــرم وح ـســن الـضـيــافــة.
الـشـعــر عـنــد ب ـســام ه ــو ه ــذا النبض
الداخلي الحيوي الــذي يجد بهجته
أو حسرته في اللغة ،أو هو كما رثاه

في ذلك اليوم من شهر شباط (فبراير) قبل عشرة أعــوام ،رحل بسام
حجار الذي كان يعيش تقريبًا متواريًا عن األنظار .قلة قليلة كانت تعرف
بـســام خ ــارج كتبه وأمـكـنــة عمله القليلة أيـضــا ،وهــو املــولــود فــي صور
في الجنوب اللبناني عام  ،١٩٥٥والحاصل على اإلجــازة التعليمية من
ً
الجامعة اللبنانية ليتابع دراسته في «السوربون» الباريسية مستحصال
على دبلوم في الدراسات العليا في االختصاص ذاته .عمل في الصحافة،
فكتب ل ـ «ال ـن ــداء» (-١٩٧٩ـ )١٩٨٢و«ال ـن ـهــار» الـتــي ك ــان أح ــد مؤسسي
ملحقها الثقافي .غــادرهــا بعد غياب الكيمياء مــع أحــد املـســؤولــن عن
امللحق ،فانتقل إلى «السفير» ليستقر أخيرًا عام  ١٩٩٩كمحرر وأحد
أهم أعمدة ملحق «نوافذ» الذي كان يشرف عليه الروائي حسن داوود،
وهو امللحق الثقافي األسبوعي لجريدة «املستقبل» .هذه القلة التي عرفت
بسام كانت تعي تمامًا أنها فقدت شاعرًا من قماشة نادرة ،وأن الشعر
ً
العربي الحديث سينتظر طويال ليحظى بشاعر من معدن بسام وفرادته.
فــي املرحلة األول ــى ،خصوصًا مــن شـعــره ،التي ظهرت فــي أعـمــال مثل
«مـشــاغــل رج ــل ه ــادئ جـ ـدًا» ( )١٩٨٠و«ألروي كـمــن يـخــاف أن يــرى»
يدك» ( )١٩٩٠التي خاطب فيها أشياءه الحميمة مثل
( )١٩٨٥و«فقط لو ِ
باب الغرفة مبشرًا إيــاه بأنه «سيحيا من بعده» ...كانت لديه القدرة أن
يحبس الكون في غرفته ،ويستحضر الحياة إلى أشياء وكائنات لتأخذ
معه مقام األيـقــونــات .فــي هــذه املرحلة األول ــى ،كــان بسام مثل النحات
اإليطالي جياكوميتي ،ال يتعب من الرجوع إلى األشياء نفسها ،ليجعلها
في كل مرة تتشابه مع ذراتها ،لكن بتغييرات مينيمالية ،وهي األشياء
الذي يدين لها وتدين له في الوجود والذاكرة .أعمال املرحلة الثانية مثل
الشاعر أنسي الحاج ّ
«جوانية تحفر
ذات ـهــا» .إنــه تعريف قــريــب ملــا يقوله
«فعل
إيــف بونفوا عن أن الشعر هو ِ
الحقيقة ومكانها» .لفرط ما انمحت
الحدود بني بسام وشعره ،نكاد نرى
الـكـ ِّلـمــات وق ــد تـحــولــت إل ــى تجاعيد
تغضن العينني عند األرق ،إلــى ذلك
التوتر في القدمني أو املسافة ما بني
الـنــافــذة وال ـنــافــذة« :ل ـفــرط مــا أحــذف
النهارات لم يبق مني إال كائن األرق،
ش ـب ـي ـهــي ،الـ ـ ــذي ي ـح ـســب أن ال ــوق ــت
يمضي إذا مشيته مرارًا من الباب إلى
النافذة ،من النافذة إلى النافذة ،وال
أدرك جــدواه .لفرط ما أحاول نسيان
الــوقــت أقــع فــي خطأ االنتظار وأعلم
ّ
أن من هو مثلي ال ينتظر شيئًا وال
يرغب فــي شــيء ،ألن األشـيــاء قاطبة
تقيم في نهارات أحذفها لكي ال يبقى
مني إال رميم األرق ،شبيهي ،الذي ما
عرفت سواه».
ّ
مر بسام حجار في املشهد الشعري
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي م ـ ـثـ ــل الـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــري ـ ــن أو
الـ ــره ـ ـبـ ــان ،ثـ ـق ــاف ــة مـ ــن غـ ـي ــر ّادع ـ ـ ـ ــاء،

و«م ـهــن الـقـســوة» ( )١٩٩٣و«م ـجــرد تعب»
«صـحـبــة ال ـظــال» (ِ )١٩٩٢
( )١٩٩٣و«معجم األش ــواق» ( )١٩٩٤يمكن أن نطلق عليها اصطالحًا
مرحلة «النثر» :مرحلة أخذ النثر إلى مداه األقصى وتطعيمه بالفلسفة
والفكر ومحاورة التراث اإلنساني في جناحيه الشرقي والغربي .ما كان
يفتنه عند بورخيس الذي كتب «كتاب الرمل» ككتاب فوق كتاب الصانع
األرجنتيني املاهر ،كانت لعبة املرايا حيث يقف الكاتب في مواجهة قرينه،
كما لو أن الكائن يحرر هنا كل املتعدد الــذي فيه ،ويصير أحدنا آخره
املختلف على رأي رامبو.
كــان بـســام حـجــار يجد أمــانــه فــي ال ـعــودة إلــى «الـبـيــت» ،وفــي شـعــره لم
يضع عــامــات سيميائية حــول توجهاته السياسية ،أو غــرامـيــاتــه ،أو
ّ
حتى قراءاتهّ ،
وعرف املكتبة العربية بكتاب قد يكون ما أنجزه هو بطاقة
التعريف الــوحـيــدة بأعمالهم مثل يــوكــو أوغ ــاوا وسالينجر وايشنوز
وأغوتا كريستوف وكواباتا .أراد من شعره أن يبدأ مع بداية كل يوم أن
يكتب إنجيل ذاته بحوارية مع الذات والعالم مجدولة باألسئلة ،ليجعل من
البيت «ثيولوجيا» يومية يكون هو في وسطها ووسط وضوح كافكاوي
يطغى على قلقه الشعري.
كأن ذلك الوضوح كان يدفع النص لنعي صاحبه ،استدعاء املوت الذي
أكثر ما نجده في املرحلة الثالثة واألخيرة في أعمال مثل «ألبوم العائلة»
( )2003و«تفسير الرخام» ( .)2006وقد صدرت أخيرًا في بيروت عن
ّ
الشعرية الكاملة للشاعر
«دار الرافدين» و«منشورات تكوين» األعمال
اللبناني الــراحــل بــواقــع مجلدين مــن القطع املـتــوســط وبــإعــداد وتقديم
ّ
خضير.
الشاعر علي محمود

ً
وعمقًا مــن دون فقاعات ،وتــأمــا من
غ ـيــر ص ـخ ــب .ث ـقــافــة ب ـس ــام أك ـث ــر ما
ت ـب ــدت ف ــي م ـق ــاالت ــه ال ـص ـحــاف ـيــة في
«الـنـهــار» و«الـسـفـيــر» و«املـسـتـقـبــل»،
وفــي نصوصه النثرية مــن «صحبة
الـظــال» ( )١٩٩٢الــذي خلق فيه أفقًا
يـسـتـلـهــم ف ـيــه ل ــوت ــري ــام ــون وفــوكـنــر
ول ــوي فـيــرديـنــانــد سيلني ومــوريــس

صدرتّ أخيرًا في بيروت أعماله
الشعرية الكاملة عن «دار
الرافدين» و«منشورات تكوين»
بــان ـشــو وغ ـي ــره ــم م ــن أع ـ ــام األدب
وال ـف ـك ــر ف ــي ال ـ ـغـ ــرب ،لـيـسـتـكـمــل فــي
«مـعـجــم األشـ ــواق» ( )١٩٩٤حفريات
نثرية في اللغة واملعنى ،تتكئ على
ال ـتــراث مــن األنــاجـيــل إلــى ابــن عربي
ف ــي «ت ــرج ـم ــان األش ـ ـ ــواق» ومـجـنــون
بني عــامــر واب ــن الـفــارض واب ــن حزم
األندلسي ،وكذلك في «كتاب الرمل»

( )١٩٩٩الــذي تقمص فيه بورخيس
فــي عــاملــه وسيميائياته ومـتــاهــاتــه،
ف ـك ــان أش ـب ــه ب ـك ـتــاب ف ــوق ك ـت ــاب ،أو
برمل فــوق الــرمــل .في ترجماته ـ هو
الــذي كــان قــارئــا نهمًا لـلــروايــة ـ ـ نقل
حـ ّـجــار إل ــى املـكـتـبــة الـعــربـيــة ذخــائــر
م ــن األدب األج ـن ـب ــي م ـثــل «قـ ـط ــارات
تـحــت الـحــراســة امل ـش ــددة» للتشيكي
بوهوميل هــرابــال و«ال ـيــوم املرتجى
لسمك امل ــوز» لسالينجر ،وهــو الــذي
ك ــان ل ــه ال ـس ـبــق ف ــي ت ـعــريــف املـكـتـبــة
العربية بــأدب غربي «أســاســي» مثل
رواي ـ ـ ــات أغ ــوت ــا كــري ـس ـتــوف ويــوكــو
أوغ ـ ــاوا .تـ ُّ
ـأمــل ب ـســام ك ــان مــن الـنــوع
الجوهري ،واملتأملون «الجوهريون»
يمكن أن يكونوا من صنف الشعراء
أو غ ـي ــره ــم ،م ـثــل خ ـ ّـب ــاز ي ـح ــدق في
الطحني أو امرأة تفكر في أمر ما عند
نـشــر الـغـسـيــل .لـحـظــات الـتــأمــل هــذه
جوهرية ألن الـكــون يتنفس عبرها،
وألن ـ ــه فـ ــي ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــات ب ــال ــذات
ي ـت ـخ ـفــف الـ ــواقـ ــع م ــن خ ــوف ــه لـيـصــل
إلـيـنــا .الـســاكـنــون شـعــريــا ووجــوديــا

في الكون مثل بسام حجار ،ينظرون
ويـنـتـظــرون ،يـنـظــرون إلــى الكائنات
واألش ـ ـ ـيـ ـ ــاء وكـ ـ ــل مـ ــا هـ ــو فـ ــي دائـ ـ ــرة
اإلنساني تقترب منا لتأخذ أشكالها
وت ـس ـت ـجــدي أس ـم ــاء ه ــا ،ويـنـتـظــرون
ً
ألن مــن هــم مـثــل بـســام يكتفون أوال
باملشاهدة من دون أن يأخذوا أو أن
يطلبوا السلوى ،من دون أن يطلبوا
أي شيء ،بنوع من الحضور الشفاف
فــي ال ـكــون (أقـ ــرأ الـبـيــاض عـلــى ورق
دافئ كالضريح /استمهل الضريح/
أقـ ـ ــرأ ت ـع ــب الـ ـنـ ـه ــارات ف ــي الـصـحــف
ُ
وأعلم
اليومية /أستمهل الضريح/
ك ــم ه ــو م ــرع ــب /أن تـ ـس ـ ّـرح األحـ ــام
َ
وأسنانك /وأن تزجر
بشعرك
العالقة
ِ
غ ـ ــراب ع ـي ـن ـيــك) ،وع ـن ــده ــا سيتفتح
شيء في هذا الكون مثل زهرة اللوز.
ب ـع ــده ــا ،يـ ـق ــوم امل ـت ــأم ـل ــون ك ــل عـلــى
ح ــدة بــالـفـعــل الـ ــذي يـتــوجــب عليهم
ف ـع ـلــه ،بــال ـطــري ـقــة األسـ ـه ــل ،قـصــائــد
ّ
الخباز هي أرغفته املتوهجة ،وأرغفة
بـ ـس ــام هـ ــي قـ ـص ــائ ــده مـ ــن «م ـش ــاغ ــل
ـدك»،
رجــل ه ــادئ ج ـدًا» ،و«فـقــط لــو ي ـ ِ
و«مـ ـ َـهـ ــن الـ ـقـ ـس ــوة» و«م ـ ـجـ ــرد ت ـعــب»
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن إرث ـ ـ ــه الـ ـ ـ ــذي ،والـ ـك ــام
ألنـ ـس ــي أيـ ـض ــا «وب ـ ـعـ ــد أن تـخـتـفــي
أص ـ ـ ـ ــوات كـ ـثـ ـي ــرة وي ـن ـح ـس ــر املـ ـ ــوج،
سيناط اللثام عــن جــواهــر قليلة في
قعر الجرة املقدسة ،وسيكون بسام
حـجــار إح ــدى هــذه الـجــواهــر» .بسام
خـ ــام»
ال ـ ـ ــذي ت ـن ـب ــأ فـ ــي «ت ـف ـس ـي ــر الـ ــر َ
( )٢٠٠٦برحيله املبكر (فـلــم يـبــق ما
أصنعه /برجائي /وبالشهوات التي
ّ
ّ
ت ـبــقــت /لــم يـبــق مــا أصـنـعــه بمتسع
الـيــوم /كــل يــوم /بالحبور األحمق/
ل ـع ــاب ــري ــن ف ــي أوق ـ ـ ــات ش ـ ــاغ ـ ــرة) ،هــا
هــي الـنـبــوءة تتحقق حــول الجواهر
ال ـق ـل ـي ـلــة فـ ــي ق ـع ــر ال ـ ـجـ ــرة امل ـق ــدس ــة:
جيل جديد من الشعراء والشاعرات
يضيئون شموعًا حول أعمال بسام
حـجــار املـتـفــرقــة عــن «دار اآلداب» أو
«املركز الثقافي العربي» ،أو األعمال
الشعرية الكاملة الصادرة أخيرًا في
مجلدين كاملني عــن «دار الرافدين»
و«مـنـشــورات تكوين» (« ...)٢٠١٨يد
الـ ـغ ــائ ــب الـ ـت ــي ت ـ ــدل ع ـل ــى ال ـغ ـي ــاب»
أضـحــت عند بـســام حـجــار تــدل على
كـ ــل مـ ــن أراد أن ي ـت ـخ ــذ مـ ــن ال ـش ـعــر
طريقة للعيش شعريًا في العالم ،في
الحضور كما في الغياب.

في مديح الخائن والعابر والترجمان
في نيويورك ،كل المجانين والممرورين قد أطلق
سراحهم .أطلقوا في أرجاء المدينةُ ،فبات يصعب التمييز
بينهم وبين الرافضين من «البانك» أو الز َّعار أو مدمني
المخدرات والكحول البؤساء الذين يتكاثرون فيها .إذ ال
الجنون َأن َتطرح من
يعقل أن تعتمد مدينة بمثل هذا َ َ
حياتها العامة مثل هذه النماذج لعته قد غلب في أشكال
مختلفة ،على أجواء المدينة ()...
نيويورك ،نيويورك (جان بودريار ــ ترجمة بسام حجار)

أحمد محسن
ِّ
ال نعرف مــا الــذي أحـ ّـبــه أكـثــر .الشعر ينتهي وبسام
ِّ
ّ
حجار عرف ذلك ،فقبل بالنهايات .التف على الشعر
بالترجمة ،ولكنه لــم يكن يـسـتــدرك قـطــارًا تــأخــر ،أو
يـبــدأ مـشــروعــا جــدي ـدًا .يـقــول إن بـعــض الـ ــرواة ،رواة
الـقـصــص ،ال يـكـتـبــون إال سـيــرتـهــم ،م ــرارًا وت ـك ــرارًا.
وك ــأن ــه بــذلــك يـلـتــف عـلــى نـفـســه أي ـض ــا ،م ــن دون أن
نشعر ،ويبقى في مكان ِه .ويشرح« :وللمفارقة ،بيانًا،
تروي السيرة كل مرة مختلفة ،أو على سوية مغايرة.
ويعجب القارئ ،الذي هو نحن ،كيف للسيرة الواحدة
كمثل ما يتضاعف الوجه
أن تضاعف أوجه عيشها
ِ

أحيان أخرى
تكرارًا في املرايا املتعاكسة» .هكذا ،وفي
ٍ
بحاجة
ليس
أنه
كثيرة ،يبرر بسام حجار ما يعرف
ٍ
إلى تبريره :الخيانة .والخيانة دائمًا هي خيانة النص
واملــرايــا .والترجمة خيانة األصــل مثلما يكون العابر
والــزائــر خيانة ال ــدوام .والنثر خيانة الشعر .لكن ،ما
الشعر؟
رغــم قــوة نصوصه وفــرادتـهــا ،لــم ينف بسام حجار
في حياته حاجة األدب إلى الفلسفة ،ولذلك كان يرى
ً
أن الرواية تقوم شكال ومضمونًا ،على نفي السببية
العقالنية نفيًا قاطعًا .ما ال يعرفه كثيرون أنه ترجم
بــول ريـكــور ومــارتــن هايدغر لكن ذلــك لــم يكن ّ
ضد
األدب ،بل كان جزءًا من عامله أو أحد عوامل ِه .والعارف

ّ
بالفلسفة لــن يفكر مــرتــن قبل أن يـحــزر مختارات
ُ َ
بسام حجار في املختارين :وظيفة اللغة في الروح .ما
ِّ
ال يعرفه كثيرون ،أنه في الترجمة ،أكمل طريق الشعر.
مرآة واحدة .وما يقوله عن رامبو بدهاء ينسحب عليه:
«لــرام ـبــو س ـيــرتــان .األول ــى حــن تــوقــف عــن الـشـعــر».
متماد
لرجل عابر ما يقوله .ما لديه هو سعي
وليس
ٍ
ٍ ِّ
وراء خـيــانــة الــش ـعــر بـنـثــر ال ـح ـيــاة .مـمــا ال شــك فيه،
ِّ
أنــه عندما مــدح حجار خيانة النثر للشعر كــان في
م ــزاج ج ـيــد .لـقــد ص ــدر «مــديــح الـخـيــانــة» فــي .1997
وك ــان مــديـحــا الئـقــا باملحتفى ب ـ ِه ،وبـصــاحــب املــديــح
وصاحبها ،الشاعر واملترجم .ومن باب املديح أيضًا،
يوضع الشاعر قبل املترجم في مقامات الوصف ،غير

أن ال ــذات واح ــدة ،وأن صاحبها ضـ ّـد التبرير الــواقــع.
بالنسبة لكثيرين كــان هــذا الكتاب مقدمة ضرورية
آت ،فهذا الكتاب صــدر قبل
من بسام حجار ،ملا هو ٍ
عقد بالضبط من صــدور «الــوقــت ال ينقضي» ،ومن
ظـهــور «شـمــس آل سـكــورتــا» بالعربية ،وغـيــرهــا من
الكتب الـتــي ترجمها حـجــار .لكن فــي الــواقــع «مديح
الـخـيــانــة» يــأتــي فــي الـسـيــاق نـفـســه ،ويـمـكــن اعـتـبــاره
هــوامــش ارت ــأى كاتبها أن توضع فــي مكانها .لطاملا
رفــض بسام حجار أن يكون «م ــادة للتحليل» أو أن
يأخذ إذنًا من أحد ...لكي ينظر في املرآة .مع ذلك ،قد
ً
ً
تجد مقاال اعتبره صاحبه مقاال «تحليليًا» أخذ يحلل
شخصيات الروايات التي ترجمها بسام حجار ،وراح

ّ
يفكر ملاذا ترجم هذه الرواية أو تلك .ذلك اإلمعان في
الدخول إلى عالم الرجل الذي أراد طوال حياته أن ندع
مرآته وشأنها.
بسام حجار الشاعر هو املترجم .وقــد ترجم نفسه
ً
بالشعر ،ثم انصرف لترجمة اآلخرين .وهــذا ما
أوال ِ
نعرفه جميعًا .لكن اإلنصاف يقتضي قراءة السيرتني
بتأن .تجربته في الترجمة نضجت مثل تجربته في
ِّ ٍ
الشعر .بيوغرافيا الجوع وجبل الروح وأزاهير الخراب
كـنـصــوص اس ـتــوت عـلــى مـهــل وتـخـتـلــف عــن سيرة
مــارلــن مــونــرو وعــن ترجمته لسالنجر أو كالفينو.
وليس من السهل أن يكون للمرء سيرتان ،متوازيتان،
ّ
كالرجل وظل ِه ،كالعابر إلى الصمت.

بطاقة
لشخص واحد
عباس بيضون *
قــد يكون بسام حجار أقــرب
األصدقاء ّ
إلي ،وقد يكون بني
ّ
ّ
أقرب الكتاب إلــي .إنه الشاعر
الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـل ـق ــى الـ ـش ــاع ــر مــن
أقرب مكان .كان يكتب ّ
وكأن
الـقـصـيــدة تـحــت لـســانــه وفــي
ُ
خلده ،وال يحتاج إلى أن يحرك
كلماتها لتسقط عـلــى قلمه.
الكلمات كانت كاألشياء تحت
نــاظ ــريــه وفـ ــي داخـ ـل ــه .بـســام
كان أيضًا ،كما يعلم الجميع،
َ
رجمني .كان أيضًا
أفضل املت ِ
َ َّ
مــثــق ـفــا ك ـب ـي ـرًا ح ــن تـتـحــول
الثقافة إلى َع َصب وإلى مزاج
وإلى عالقات .بسام الذي بقي
منطويًا إلى َحد ما ،وإلــى حد
م ــا «ره ـ ــن امل ـح ـ َـب ـ َـس ـ ْـن» كما
أطـ ـل ــق امل ـ ـعـ ــري ع ـل ــى ن ـف ـســه:
محبسا ّبسام كانا بني مكتبه
وعمله .كــان الـقــارئ والكاتب
ّ
واملفكر ليل نهار ،وكان أيضًا
ال ـصــديــق ال ـقــريــب واملـضـيــف
الدائم ليل نهار.
يسرني أن تلتفت إلــى بسام
ج ــري ــدة ،ب ــل ي ـســرنــي كـثـيـرًا
أن أع ـل ــم أن ب ـس ــام ال ـشــاعــر
واملـثـقــف والـكــاتــب ي ــزداد في
غـيــابــه ،وبـمـقــدار هــذا الغياب
ومعه انتشار اســم وانتشار
أث ــر ،ي ــزداد حـضــورًا وتأثيرًا
بـحـيــث أن األج ـي ــال الـجــديــدة
ّ
والشعراء الجدد يمتون إليه
ّ
أكثر مما يمتون إلى األحياء
والسابقني .ذلك أمر يدل على
يـقـظــة وع ـل ــى مـتــابـعــة وعـلــى
عــدالــة وانـتـبــاه :إنــه أمــر ال ّبد
سيزداد.
ال ـق ـصــائــد ال ـت ــي ق ــرأت ـه ــا في
زمـ ــن م ــا وهـ ــي ع ـلــى ال ـ ــورق،
م ـتــداولــة ال ـيــوم بــن الـشـعــراء
ال ـش ـبــان ال ــذي ــن ي ـج ــدون فيه
ُ
لهمًا.
َ ْرائدًا وم ِ
فقد بسامَ ّتم في فترة يكثر
َ
املفتقدون .لقد َخس ُ
رت
فيها
ِ
فــي آون ــة قصيرة إلــى جانب
بسام مي غصوب وجوزيف
سـمــاحــة ،والـيــوم وأن ــا ال أزال
ف ــي حـ ــداد ع ـلــى أخ ـت ــي ،أجــد
ّ ً
الفقد مــتـصــا وقــد ال تكفي
ه ــذه ال ـع ـجــالــة ُ
ألم ـ ـ ّـر ف ــي هــذا
ّ
ّ
الخطر ،إل إنني أذكر املهتمني
بــأنــي كتبت عــن بـســام وعــن
ً
صــداقـتـنــا دي ــوان ــا كــامــا هو
«بـ ـط ــاق ــة ل ـش ـخ ـص ــن» ،وأنـ ــا
أعـيــد إه ــداءه لــذكــراه فــي هــذا
امللف.
* شاعر وروائي لبناني

