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بسام حجار ...في الحضور كــما في الغياب

حياة األشياء وموت األحياء
محمد مظلوم *
َ
ُ
الشاعر ،ويترك لنا ّظالل حياته
يرحل
ً
م ـ ـشـ ـ َّـردة ف ــي ك ـت ـب ــه ،ل ـت ـعــقــب سـيــرتــه
َّ
املتخفية خلف ذلك املجاز من الظالل،
َّ
ل ـكــن ذ ًك ــرى رح ـيــل ال ـشــاعــر ق ــد تـكــون
َّ
لقراءة سيرة موته
مناسبة نموذجية
َّ
فــي أشـعــار حياته وكــأنــه حـ ٌّـي بيننا!
لـنـفـهــم إل ــى أي م ــدى ك ــان «املـ ــوت في
ً
َّ
ملحميًا في تلك الحياة،
الحياة» بطال
ُ
أكثر من كونه صنوًا لها.
عشر سـنــوات م ـ َّـر ْت على غياب َّ
ُ
بسام
ْ ٍ
حـ َّـجــار ،وأن يحضر بيننا اآلن ،فهو
اس ـت ـحـ ـق ــاق ل ـي ــس ه ـ ِّـي ـن ــا أن يـحـظــى
ب ــه ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـشـ ـع ــراء ال ــراح ـل ــن،
َّ
ِّ
العضوي
استحقاق ُيظهر أن امل ــوت
ٍّ
ـاب
ل ـشــاعــر ح ـق ـي ـقــي ،ل ـيــس س ــوى غ ـيـ ٍ
ـاق ،يريد
ج ـســدي ،فـمــا مــن شــاعــر خ ـ ٍ
أن ينتهي ح ـضــوره بـمـجــرد الرحيل
َّ
عن العالم ،ألن شاعرًا بهذا التوصيف
َّ
ُيمضي حياته كلها وهــو يـحــاول أن
ي ـض ــرب م ــوعـ ـدًا ص ـع ـبــا م ــع ال ـخ ـلــود،
ذل ـ ـ ــك أن ـ ـ ــه يـ ـسـ ـع ــى دائ ـ ـم ـ ــا أن ي ـب ـقــى
قرينًا للكون ،لهذا يـغـ ُـار مــن األشياء
والجمادات وعناصر الطبيعة األكثر
رس ــوخ ــا وربـ ـم ـ ُـا خـ ـل ــودًا ح ـت ــى وه ــي
َّ
تتحول وتنمسخ مــن شكل إلــى آخــر،
وت ـ ـحـ ــت تـ ـح ــري ــض ه ـ ـ ــذه «ال ـ ـغ ـ ـيـ ــرة»
يـتـفـ َّـرغ إل ــى مــواجـهــة ورب ـمــا مـحــاورة
ن ـ َّـده األب ــدي فــي معركة الـخـلــود التي
ال ت ـن ـت ـهــي :امل ـ ـ ــوت ،ب ـت ـحــديــه أح ـيــانــا
وأنسنته أحيانًا أخرى ليصبح جزءًا
معتادًا في يومياته من أجــل تسهيل
َّ
املهمة الصعبة في املواجهة األخيرة
وال ـك ـب ــرى .وب ـ َّـس ــام ح ـ َّـج ــار م ــن أولـئــك
ال ـش ـع ــراء ال ــذي ــن أول ـ ــوا جــان ـبــا كـبـيـرًا
مــن تجربتهم الس ـت ـقــراء س ـطــوة ذلــك
ال ـخ ـصــم ال ـ ـلـ ــدود ،وم ـح ــاول ــة إغ ــوائ ــه
واالقـتــراب منه إلــى أقصى حـ ٍّـد ممكن
لـلـتـعـ ُّـرف عـلــى ل ـغــزه املـحـتـجــب ،وهــو
ْ
وإن أف ـص ـ َـح ع ــن ش ـع ــوره ب ــا ج ــدوى
املـحــاوالت التي سبقته إذ« :لــم يفسر
لي أحــد من قبل معنى الـتــراب» و«لم
ُ
َي ــق ــل ل ــي أح ـ ـ ٌـد م ــا م ـع ـنــى األسـ ـ ــى» إال
أن ال ــرج ــل الـ ـه ــادئ امل ـش ـغــول «بـمـهــن
َّ
تصدى ُمنفردًا في محاولة
القسوة»
َّ
ش ــاق ــة ل ـ ـ «ت ـف ـس ـي ــر ال ـ ــرخ ـ ــام» ع ـن ــوان
َ
َ
إيجاد
آخــر دواويـنــه الــذي حــاول فيه
ت ـف ـس ـيـ ٍـر ِلـ ــا ه ــو ع ـص ـ ٌّـي ومـسـتـحـيــل.
أعني تلك العالقة الوجودية امللتبسة
بني الحياة واملوت.
ف ــي ه ــذا ال ــدي ــوان ،ك ـمــا ف ــي كـثـيــر من
ُ
شعر َّ
ُ
واألشياء
العناصر
بسام ،تغدو
َّ
والجمادات التي تتجل َى في الطبيعة
َّ
لتتدخل فــي تشكيل َمشاهد الحياة:

ال ـ ـتـ ــراب ،وال ـ ــرخ ـ ــام ،والـ ـخـ ـش ــب ً ...هــي
ذاتها التي تعود للحياة ُمفصحة عن
ً
وجه آخر :املــوت ،تغدو قبرًا وشاهدة
ُ
وتابوتًا ،وهي التي كانت لها ،من قبل،
َ
سيرة داخل حياة الشاعر الشخصية،
فالخشب يروي لنا سيرته عبر تحوله
مــن شجرة فــي غابة يومًا مــا ،قبل أن
ي ـم ـســخ ف ــي ال ـح ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة بهيئة
طاولةِ طعام في غرفة املعيشة أو في
املكتب ،أو كرسي لالسترخاء أو باب
لخروج ودخــول القادمني والراحلني،
وبــدافــع من تلك الغيرة التي يتداخل
فيها الحسد بالغبطة يخاطب َّ
بسام
ال ـخ ـشــب أو ال ـش ـجــرة ال ـت ــي أصـبـحــت
بابًا« :أيها الباب ستحيا من بعدي»
وهكذا لن ينسى السيرة السرية لتلك
األشياء وأنها في سيرتها تلك تضمر
كناية ُمستبطنة للداللة على ُّ
تحوالت
ً
حياته هو وصوال إلى مصيره ،فهذه
األشياء تبدو جمادات ِّ
ميتة ،ظاهريًا،
ً
إال أن ـه ــا ت ـك ـت ـســب ف ــي الـ ــواقـ ــع ح ـي ــاة
ً
وسيرة خاصة بها بقدر ما َّ
تتبدى لنا
في الشعور ،فكما جاورته في الحياة
ف ـهــي سـتـحـتـضـنــه ب ــامل ــوت :فتصبح
ال ـش ـجــرة ال ـتــي كــانــت حـ َّـيــة وخ ـضــراء
ف ــي ال ـغ ــاب ــة ت ــاب ــوت ــا أسـ ـ ـ َ
ـود لـجـنــازتــه
بعد أن رافقته في حياته ،وبمثل هذا

حيث يسود الظالم

ال ـت ـحـ َّـول ي ـغــدو ال ــرخ ــام م ــرآة يتجلى
ف ـي ـهــا ت ــاري ــخ م ــوت ــه ،ب ـع ــد أن كــانــت
لسيرته ،هذه
تعكس صــورًا مختلفة
َّ
تدخ ْ
لت في
األشـيــاء والعناصر التي
تشييد منزله وتأثيثه ،هي نفسها في
الجوهر أثــاث مــوتــه .مــن هنا فما من
فرق حاسم بني القبر والبيت أو بينه
وب ــن غــرفــة ال ـن ــوم ح ـيــث« :يـ ِّ
ـوسـ ُـدنــي
ح ـج ـ ٌـر  /وي ـغـ ِّـط ـي ـنــي حـ ـج ـ ٌـر /وح ـجــرٌ
ُ
أبيض َيروي ِسيرتي /من فم التراب»

فكرة «الزومبي» تحضر َّ
بقوة في
أنه يقترب من وصف
شعره حتى
ِّ
نفسه بأنه «ميت حي»

«غرف بجوار
البحر» لألميركي
إدوارد هوبر
(زيت على
كانفاس ــ
 102×73سنتم ــ
)1951

وإذ يـتـكــرر الـحـجــر بــدالالتــه اللغوية
امل ـت ـعـ ِّـددة م ــن ُت ـ ــراب ُ
ورخ ـ ــام وصـخــر،
ٍ
وج ــدار ...إلــخ بـصــورة الفتة فــي شعر
بـ َّـســام ،فهل يمكننا أن نقترح دراســة
لـتـلــك ال ـعــاقــة ف ــي الـبـنـيــة ال ــا واعـيــة
بني الكنية الشخصية لصاحب «مهن
شاقة» وبني الكناية اللغوية للطبيعة:
َّ
«حجار» و«الحجر!»
أي ما بني
لعل بسام نفسه استشعر ذلك من قبل،
َّ
فتوجه بخطابه نحو تلك الجمادات

بوصفها تجليًا لهوية بشرية ،إذ كان
قــد وص ــف ال ـجــدار بــأنــه «شـخــص من
ُ
تفضح ُه الرطوبة
الـحـجــارة والكلس
َّ
ْ
والشقوق كمن يتكل ُم في نومه» .وإذ
ت ـت ـمـ َّـو ُج ُص ــور األش ـي ــاء مــن حــولــه ما
ب ــن عــاملــي ال ــذاك ــرة وال ـن ـس ـيــان ،فــإنــه
يلوذ بـ «السهو» و«الغيبوبة» ملخاتلة
ال ــذاك ــرة ورعـ ــب امل ـص ـيــر ،فــالـغـيـبــوبــة
ع ــن الـ ــوجـ ــود ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى ح ـضــور
«ل ـل ـمــوتــى األح ـ ـيـ ــاء» ال ــذي ــن يـقـيـمــون
َ
عنهم! والواقع
بيننا ونحن ساهون
أن فـكــرة «الــزوم ـبــي» (وف ــق معتقدات
ُّ
تصوره
الشعوب القديمة وليس كما
سينما الرعب) تحضر َّ
بقوة في شعر
ب ـ َّـس ــام ب ــل يمكننا أن ن ــرى أن ــه عــاش
مسكونًا بشيء مــن تلك الفكرة حتى
أن ـ ــه ي ـق ـت ــرب م ــن وص ـ ــف ن ـف ـســه بــأنــه
ِّ
«ميت حي» ،فهو يخاطب ّالساكن في
ّ
«مــزار بجنب الطريق»« :إنــي أتحدث
ّ
يتحدث أحـيـ ٌ
ـاء عــن أحياء
عـنـ َـك /كما
َ
ُّ
يهتم أن ي َرى أكثر مما
مثلهم» .وهو ال
ُيــرى« :وال أبالي ـ حني أنظر ساهيًا ـ
أن «امليت
بي أنا الذي ال يبالي» .ذلك
ال ـح ــي» م ـيــت ف ــي ذاك ــرت ــه ل ـكـ َّـنــه ق ـ ٌ
ـادر
عـلــى الـتـحـ ّـرك فــي الـحـيــاة ،بـمــا يشبه
الـغـيـبــوبــة .ول ـعــل ه ــذا م ــا جـعــل عــالــم
ب ـ َّـس ــام ال ـش ـعــري ُم ـس ـت ـغــرقــا ف ــي حـيـ ٍـز

ّ
سيرة الظل الوحيد...

ّ
العتابي *
محمد
َ«في املوت نتقدم خطوة واحدة
ث َّم خطوة واحدة
ندخل باختصار شديد
نحيي الواقفني والجالسني والنيام
نسدل الستائر خلفنا
نقفل األبواب والنوافذ واألحالم والعيون
ن ـط ـف ــئ الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة امل ـض ـي ـئ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـ ــرواق
الطويل»
ّ
ُيـ ـغ ــادر ب ـ ّـس ــام ،ي ـت ــرك ُّال ـظ ــل وح ـي ـدًا على
ُ
ُ
يفتتح
الغرفةِ التي أظنها املـهــرب،
عتبةِ َ
ـوء نـحـيـ ٍـل مـثــل ابـتـســامـتــه،
ال ـن ـهــايــة ب ـض ـ ٍ
هكذا أخاله ابتسمّ ،
يخبئ في معطفه ذاك
َ
املوشوم بارتعاشة الشتاء ،يمتلئ
الدفء
ُ
ـاء الـغــرفــة كــأنــه حشود
ـ
ـ
ج
أر
ـي
ـ
ف
ـان
ال ــدخ ـ
ِ
خياالتك /خيالتهِ عن الرجل الــذي صار
ً
ظال كما أخبره والده ذات ومض ،اللحظة

التي تقرأ فيها الهدوء املتسرب من فراغ
ُ
مصابيح تــذوي
ال ـشــوارع فــي اإلجـ ــازات،
آخ ــر الـلـيــل بـيـنـمــا يـخـلـ ُـع ب ـ ّـس ــام شـحــوب
تغريد الكناري الــذي تــرك القفص خاليًا
مثل غ ــروب وج ــوه الباعة الـجــوالــن آخر
النهار.
َ
ّ
ـوس أن الـصــورة
ـ
ل
ـ
ج
ـ
ل
ا
ـة
ـ
ه
رد
ـي
ـ
ف
أراه
مما
ِ
امل ــاث ـل ــة أم ــام ــه ك ــان ــت األي ـ ـ ــدي املـ ـم ــدودة
املفتوحة الحتماالت املصافحة ،في ليلةٍ
مــن ليالي شـبــاط ،تتحدث األي ــدي بنبر ٍة
تـشـبــه ل ــذع الـنـبـيــذ م ـعــه ،ع ـنــه ،إل ـي ــه ،عن
ال ـط ـيــف الـ ــذي يـسـكـنــه ،ع ــن ال ـف ـكــرة الـتــي
بالشغف الخفي
سار إليها وســارت إليه
ِ
املـ ـم ــزوج ب ــال ــام ـب ــاالة ،وان ـت ـب ــاه الـحـجــر
لصلوات تحتفي بالهمس ،للعشبةِ التي
ٍ
تـحـتـضــن ص ـ ـ َ
ـدع الـ ـج ــدار ال ـ ــذي يــدعــونــه
َ
الحياة ،ويسميه املوت.
طــوبــى ل ـل ــوردة ال ـتــي تـسـتـنـشــق الـسـمــاء

وتمد لها العطر.
طوبى للحجر الــذي احتضن في صدره
وجه وردة.
«كلنا شـعــراء بــالـفـطــرة» هـكــذا قــالــت ّ
ربــة
ُ
ُ
نكبر وعيناها
الشعر ،تغربلنا الحياة،
ُ
ينساب الحلمُ
ُ
تراقبان أرواحنا ،تغمضان،
ُ
م ــن امل ـق ـل ـتــن فـتـطـيــر ف ــراش ـت ــان ،وي ـ ــورق
بسام ّ
الشعر فينا .كان ّ
حجار لي مثلها،
ُ
كان الباب الــذي َأغبط فيه
مثل مقلتيهاَ ،
الكلم ،مؤانسة الغريب،
نعمة الشعر ،بركة ِ
َ
الطير الــذي ال
الـنــوم فــي حضرة السهو،
يــأبــه إلشـ ــارات املـ ــرور ،والـتـفــاتــة الصبي
املار مسرعًا ،والنغمة التي
لجرس البائع ِ
ّ
حسناء وهي تنشر شعرها
تبلل شفتي
ٍ
على حبل األمنيات.
ُ
يخلع نظارته ش ــاردًا فــي تأمل
مما أراه،
ّ
أحـ ـ ـ ــوال الـ ـط ــري ــق ،ي ـخ ــل ــل أص ــابـ ـع ــه بــن
ُ
تسريحة الشعر املسدول للخلف ،يشعل
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ُ
س ـي ـج ــارةَ ،يـ ـح ــدث ب ـس ــام ،وف ــي مخيلته
ّ
ُ
ُ
تـ ـح ــدث ال ـق ـص ـي ــدة ،يـ ـق ــل ـ ُـب أوراقـ ـ ـ ــه ال ـتــي
قرأتها يومًا وأحيت الشعر في فمي.
ـوان امل ــوت
ك ـيــف لـلـحـضــور أن ي ـك ـ ُـون ع ـن ـ َ
الشعر تلويحة الــوداع
عنده؟ ِلــاذا يكون
األخـيــر للحياة؟ مــا ال ـ ّـذي يجعله رسالة
طريق
الصمت عن األلم املتجذ ِر في قارعةِ
ِ
ٍ
بكائنات يألفها وال نعرفها؟
موحش
ٍ
ٍ
«الـشـعــر هــو تــأسـيــس الـكــائــن بــالـكـلـمــة».
يـ ـق ــول ه ــاي ــدغ ــر ،هـ ـك ــذا نـ ـم ــارس ال ـش ـعــر
ون ــؤس ــس ك ـيــانــات ـنــا ع ـنــد قـ ـ ــراءة ب ـ ّـس ــام،
ُ
ـص الــذي
يــرتـحــل بــك نـحــو الـشـعــر ال ـخــالـ ِ
يسائلك عــن الــوجــود ،الـصــرخــة الخافتة
ّ
تجاه القبح والظلم ونفي اإلنسان ،يذكرك
بالروح الوحيد ِة في أقاصي القرية التي
باتت مدينة ُالخائفني.
ّ
بسام والغرفة املضاءة باملصابيح التي
ّ
ـاض عن
تـمـلــؤنــا ،املـشـفــى املــت ـشــح بــال ـب ـيـ ِ

صغير وقــامــوس متقشف ،واالكتفاء
ٍ
من البالغة بخطابها ،ذلك أنه أصغى
َّ
كثيرًا لبالغة ظالمه الداخلي ،فبسام
ال يــأنــس إلــى «املـحـ ّـسـنــات البديعية»
لفظية كــانــت أم مـعـنــويــة ،بــل ينحاز
إلــى كثافة املعنى املظلم داخـلــه وهو
ي ـت ـمـ ّـوج خـلــف كـلـمــات قليلة بسيطة
وعــاديــة مــن قــامــوس م ـحــدود ،لكنها
مـ ـشـ ـح ــون ــة ب ـ ــاألح ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــس .ولـ ــذلـ ــك
فـ ــإن ث ـمــة خ ـطــابــا فـصـيـحــا ف ــي شعر
بـ ـ َّـسـ ــام ،وم ـ ــن ه ـن ــا ت ـج ـن ـبــه ال َّــواض ــح
ل ــألـ ـف ــاظ وال ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــب امل ـ ـعـ ــقـ ــدة فــي
الجملة اللغوية أو العبارة الشعرية،
واه ـت ـمــامــه ب ــاألش ـي ــاء واألفـ ـك ــار أكـثــر
مــن األش ـخ ــاص ،مــن هـنــا ف ــإن الـعــزلــة
الظاهرة في شعره ،ناهيك عن طبيعة
حياته ،ليست َّ
مجرد عزلة اجتماعية
َّ
َّ
لكنها مركبة مــن :االستغناء والزهد
وال ـ ـ ـيـ ـ ــأس م ـ ــن املـ ـصـ ـي ــر الـ ـ ــوجـ ـ ــودي،
وألنــه مــزدحـ ٌـم بهذا اإلرث املــوجــع من
األش ـيــاء واألف ـك ــار ،واألل ــم ال ــا زمـنــي،
فـقــد ب ـ َ
ـرع فــي خـلــق مــونــولــوغ داخـلــي
َّ
مـتـعـ َّـدد األصـ ــوات! إذ حــتــم عليه هــذا
َ
يناوب
االزدحــام الداخلي امللتبس أن
بــن أص ــوات متعددة مكتومة داخله
مستغنيًا كثيرًا عن ضجيج الخارج،
رغ ــم أن ــه ل ــم يــزهــد تـمــامــا ف ــي مــراقـبــة
هــذا الخارج لكن فقط بوصفه صدى
يوميًا لحركة كونية ووجودية داخله.
ً
وهـ ـك ــذا اخـ ـت ــار أن ي ـس ـت ـغــرق ط ــوي ــا
ف ــي ال ـتـ ُّ
ـأمــل بـكــل م ــا ه ــو عــابــر وزائ ــل
ً
ومؤقت ،واستبطانه بديال عن أبدية
مستحيلة .وهــو مــا أتــاح لــه أن يصل
بتجربته الشعرية في نضوجها إلى
ق ـص ـيــدة امل ــرث ـي ــة  Elegyال بــوصـفـهــا
قصيدة غرض رثائي تقليدي فحسب،
ب ــل ألنـ ـه ــا ق ـص ـي ــدة ال ـع ــزل ــة والـ ـح ــزن
ـأمــل ،فهي وإن بـ ْ
والـتـ ُّ
ـدت متجهة ،في
الظاهر ،إلى استذكار راحلني آخرين،
إال أنـهــا قصيدة تـ ُّ
ـأمــل ذاتــي فــي مــرآة
موت اآلخر متجليًا فيها املوت الذاتي
واألسـ ـ ــى ال ـش ـخ ـصــي ،م ــن ه ـنــا مــالــت
تجاربه األخيرة إلى النبرة الغنائية
التي تمنح قصيدة النثر إيقاع الروح
ُ
فتخرجها مــن رتــابــة اإليـقــاع
الـقـلـقــة،
الخارجي ،إلى حرارة الخطاب .وهكذا
خــرج َّ
بسُام في تجربته الشعرية من
الجملة املــوجــزة ،إلى تداعي العبارة،
م ــن «ال ـن ـت ـفــة» إل ــى «ال ـن ـش ـيــد» ذل ــك أن
مــواج ـهــة األب ــدي ــة ب ـحــاجــة إل ــى نفس
طويل في أغنية طويلة .املوت والحياة
أيـهـمــا «األغـنـيــة الـطــويـلــة» يــا بـ َّـســام؟
َّ
هل تتذكر حوارنا في «املستقبل» عن
«قصيدة النثر» الطويلة!
* شاعر عراقي

ال ـس ــواد ،األرص ـفــة الـتــي تنسى تفاصيل
الـطــريــق ،الــوجــع قابضًا عليك وهــو على
شكل وجهك .سوف تحيا بعدنا يا ّ
بسام...
وكنت كذلك قبلنا ،سوف تحيا القصيدة
عن «منار» والرائحة التي تهديك توهجك
ف ــي الـ ـ ُصـ ـب ــاح ،س ـ ــوف ت ـح ـيــا م ــن ب ـعــدنــا
األطياف التي تسأل عن حياتها« :كأننا
أيها الطيف شقيق غربتك؟»
سوف تحيا مثلما تحيا األيدي املمدودة
املفتوحة الحتماالت املصافحة في ليلةٍ
من ليالي شباط.
م ــا رأيـ ـت ــك ي ــوم ــا ،ل ـك ـنــي أراك اآلن ،أرى
«دالل» ...وذك ــرى مــا نحياه بعده بــك في
املنام ،أو الصباح.
ِ
«لكن نامي اآلن
نامي اآلن
ً
أجدك متعبة في الصباح»
لكي ال
ِ
* شاعر عراقي مقيم في الكويت

عبد المنعم رمضان *
ي ــا ل ـل ـحــظ ،م ـنــذ ص ـبــاي وأنـ ــا أت ـصــور
أن الشعراء الرومانسيني وحدهم هم
م ــن اس ـت ـع ــان ــوا ب ـم ــاك امل ـ ــوت إلك ـمــال
روم ــان ـس ـي ـت ـه ــم ،األص ـ ــح لـتـتــويـجـهــا،
لوال أن بعض شعراء الحداثة غازلوا
امل ـ ـ ـ ــوت وج ـ ـل ـ ـبـ ــوه إلـ ـيـ ـه ــم بـ ـمـ ـع ــادات ــه
ومعارضاتهم لــه ،ذلــك على الرغم من
ـدون غــال ـبــا بــال ـع ـبــارة
أن ـه ــم ي ـس ـت ـش ـهـ ّ
ال ـب ـل ـي ـغــة :امل ـ ــوت ن ــق ــاض .ه ـك ــذا عــرف
املوت طريقه إلى شعراء جيلي ،مرات
بــامل ـفــاجــأة ،ومـ ــرات ب ــامل ــرض ،فعندما
اخـ ـت ــار امل ـ ــوت ال ـش ــاع ــر املـ ـص ــري علي
ق ـن ــدي ــل والـ ـ ـس ـ ــوري ري ـ ــاض ال ـص ــال ــح
حسني ،وكالهما في الحقيقة لم أعرفه
إال مــن ش ـعــره ،اخـتــارهـمــا بــاملـفــاجــأة،
واك ـ ـت ـ ـف ـ ــى ب ـ ـ ـ ــأن أص ـ ــاب ـ ـن ـ ــا بـ ــال ـ ـحـ ــزن
الـعــاصــف مـبـكـرًا ،ألنهما كــانــا طرفني
م ــن أطـ ــراف مـغــامــراتـنــا ال ـتــي كـنــا في
أولها .وعندما ،فيما بعد اختار املوت
املصري اآلخر حلمي سالم واللبناني
بسام حجار ،اختارهما باملرض ،األول
كــان صاحبي ،خاصمني وخاصمته،
فـظــن الـبـعــض أنـنــا عـ ــدوان ،ول ــم نكن،
وصالحني وصالحته ،وظــن البعض
أننا رفيقان ،وكنا ،ولحظة موته كنت
األقرب إليه إلى حد اليقني بأن ما أماته
ه ــو خ ـطــأ م ــا ارت ـك ـبــه مـسـتـشـفــاه .أمــا
بسام حجار فهو ذلــك الشاعر اآلخــر،
في املكان اآلخر ،الذي يصادفني اسمه
دائمًا على ألسنة الشبان دون الثالثني
أو حــول ـهــا ت ـقــري ـبــا ،سـ ــواء ف ــي مقهى
«زه ـ ــرة ال ـب ـس ـتــان» ف ــي ق ـلــب ال ـقــاهــرة،
أو فــي مقاهي األط ــراف ،بعض هــؤالء
الـ ـشـ ـب ــان ،كـ ــان ي ـب ـحــث ع ــن دواوي ـ ـنـ ّــه،
أع ـن ــي بـ ـس ــام ،وي ـش ـكــو ن ــدرت ـه ــا .ومل ــا
وجــدهــا ع ـنــدي ،رغ ــب فــي تصويرها،
وبعضهم تهلل عندما علم أن جهة ما
تنوي إصدار أعماله الشعرية الكاملة
قريبًا ،وكلهم كلهم حدثني عــن فتنة
ترجماته.
كلهم كلهم حدثني عن كاواباتا حجار،
وهــانــدكــه ح ـج ــار ،وســالـنـجــر حـجــار،
وكــال ـف ـي ـنــو ح ـج ــار ،وه ــراب ــال ح ـجــار.
كنت أراهم مفتونني فتصيبني الفتنة
وتغريني بالحكي الذي أنا ممسوس
ب ــه ،وتـغــريـهــم بــاإلنـصــات ال ــذي هــم ال
يحتملونه .كنت معهم أكتشف بسام
حجار مــرة ثانية ،وأكتشف أن بسام
أي ــام ـه ــا كـ ــان واحـ ـ ـ ـدًا م ــن ق ـل ــة تـنـفـلــت
روح ـهــا وتـصـبــح خ ــارج امل ـك ــان ،فيما
أص ـبــح أغ ـلــب الـشـبــان اآلن محمولني
ع ـلــى ه ــذا االتـ ـج ــاه ،م ـمــا ج ـعــل ال ـقــراء
منهم يلتفون دون قـصــد ح ــول شعر
بسام وترجماته كحجر زاوية ،وخارج
امل ـكــان فــي ه ــذا الـسـيــاق ال تـطــابــق ما
قصده إدوارد سعيد ،الذي مع مرضه
ك ـتــب س ـيــرتــه املــؤج ـلــة م ـنــذ أدرك أنــه
عربي أدت ثقافته الغربية إلى توكيد
أص ــول ــه ال ـع ــرب ـي ــة ب ـم ــا ي ـف ـتــح اآلف ـ ــاق
الــرح ـبــة أم ــام ال ـح ــوار بــن الـثـقــافـتــن.
في أوائل التسعينيات كما أذكر ،صار
ب ـســام ضـمــن فــريــق مـلـحــق «ال ـن ـهــار»،
لعلها فترة والية أنسي الحاج ،عندما
كــان رئيسًا لتحرير الجريدة ،ال أذكر
اآلن موقع شوقي أبــي شـقــرا .هــل كان
هــو أم إلـيــاس خ ــوري رئيسًا لتحرير
املـلـحــق ،عمومًا الـثــاثــة مــن عشيرتي
األقربني ،الثالثة ّ
مقدمون على كثيرين
سواهم ،ذات صباح من صباحات تلك
ّ
األي ــام ،تسلمت خطابًا بــريــديــا قادمًا
من بسام .كان يدعوني إلى مشاركتهم
ْ
بأن أتكفل بإعداد رسالة القاهرة ،كأن
أختار القصائد والقصص واملقاالت.
أمـ ـ ــا املـ ـك ــاف ــأت فـ ـس ــوف تـ ـ ـت ـ ــراوح بــن
الـخـمـســن وامل ـئــة دوالر ،لــم أك ــن قمت
بمثل هذا العمل من قبل ،ولن أقوم به
من بعد ،ومع ذلك فرحت ألنه سيحول

عــاقـتــي الــرمــزيــة بـبـيــروت إل ــى عالقة
فعلية مشتهاة ،ومـمــا شجعني أكثر
عـلــى الـصـمــت والـقـبــول ،معرفتي بــأن
ع ـب ــاس ب ـي ـضــون أحـ ــد أعـ ـض ــاء هـيـئــة
تـحــريــر امل ـل ـحــق ،وك ـنــت أزع ــم لنفسي
وم ــا زل ــت ،أنـنــي أعــرفــه ،وأن مسيرته
السياسية والشعرية قد تضعنا معًا
في سماوات قريبة .أيامها كنت أزعم
ل ـن ـف ـســي أنـ ـن ــي أعـ ـ ــرف رأس بـ ـي ــروت،
وأن رأس بـيــروت يشبه رأس عباس،
حيث عباس بيضون مغمور باملكان،
إلــى الـحــد ال ــذي لفتني فيما بعد إلى
اح ـت ـم ــال وجـ ـ ــود ش ـع ــر ب ـس ــام ح ـجــار
خارج املكان.
ََ
املهم أنني آنذاك لم أكن تعرفت بنفس
طـ ــويـ ــل عـ ـل ــى أعـ ـ ـم ـ ــال بـ ـ ـس ـ ــام ،وك ـن ــت
أحـســب أن قـطــاعــا كـبـيـرًا مــن الـحــداثــة
الشعرية ،خاصة حداثة بيروت ،يكاد
أو يرغب أن يكون خــارج املـكــان .على
الــرغــم مــن ذل ــك ،مــا زلــت أذك ــر مــا كتبه
وض ــاح ش ــرارة ذات م ــرة ،كـتــب يـقــول:
وديع سعادة ،عباس بيضون ،وبسام
حجار :في سنة واحــدة 1985 ،ينبغي
ِّ
لـ ـق ــارئ ال ـش ـع ــر أن ُي ـع ــل ــم َح ـ َـج ــر ه ــذه
ال ـس ـنــة ب ـعــامــة ب ـي ـضــاء .ان ـت ـهــى كــام
وض ــاح ،فــي ه ــذه الـسـنــة أص ــدر بسام
ديــوانــه «ألروي كمن يخاف أن يــرى»،
وكان يحوي موجودات العالم جميعًا

سعد الياسري *

في كل مكان ،أبوابًا وصناديق ونومًا
ً
وض ــوءًا وه ــواء ولـيــا وغـبــارًا ونــوافــذ
وغرفًا إلخ إلخ ،عندما راسلني بسام،
كـنــت فـقــط أع ــرف ديــوانــه ذاك ،بعدها
ستنتظم عالقتي بشعره وترجماته.
كنت أقرأ اآلخرين معه ،ولم أكن تعرفت
ش ـخ ـص ـيــا ع ـل ــى أحـ ــدهـ ــم بــاس ـت ـث ـنــاء
عباس بيضون الذي قابلته في «زهرة
الـ ـبـ ـسـ ـت ــان» ،س ـن ــة  ،1982ف ـي ـمــا بـعــد
سأتعرف عليهم جميعًا ،وديع سعادة
وبول شاؤول ورشيد الضعيف ،الذين

هو ذلك الشاعر اآلخر،
في المكان اآلخر ،الذي يصادفني
اسمه دائمًا على ألسنة الشبان
دون الثالثين أو حولها تقريبًا
يمثلون مع آخرين الفصل التالي من
فصول قصيدة النثر.
ف ـقــط فــات ـنــي ذكـ ــر م ـح ـمــد ال ـع ـبــد الـلــه
الـ ــذي س ـي ـنــال مــوتــه م ــن ق ــوت ــي ،كــأنــه
شرفة داخل نفسي ،في جهة أخرى من
بيروت ،لنفترض أنها جهة الجنوب.
ك ـ ــان هـ ـن ــاك ام ـ ـتـ ــداد ن ـ ِـش ــط ل ـل ـش ـعــراء
ّ
وحليهم الكثيرة،
الرواد ،بموسيقاهم
ب ـق ـضــايــاهــم ال ـك ـب ــرى ،ك ـنــت أتــابـعـهــم

بدأب أيضًا ،محمد علي شمس الدين
وحسن العبد الله وجودت فخر الدين
وشوقي بزيع .لم يتوقف أحدهم عن
ْ
الغناء ،وإن بتفاوت ،بني غــزارة األول
واألخ ـ ـي ـ ــر ،ونـ ـ ـ ـ ــزارة ح ـس ــن وج ـ ـ ــودت،
وكـ ــانـ ــوا ي ـح ـق ـق ــون ش ـ ــروط تـج ـل ـيــات
املكان في زمانه املحدد ،كأنهم عالمات
على الطريق الــذي قــد نجتاز بعضه،
أع ــود وأق ــول استجبت لــدعــوة بسام،
وأرسـ ـ ـل ـ ــت رس ــالـ ـت ــي األولـ ـ ـ ـ ــى ،وال ـت ــي
أصـبـحــت األخـ ـي ــرة .أرف ـق ــت بــالــرســالــة
شـ ــرطـ ــي الـ ــوح ـ ـيـ ــد ،ضـ ـ ـ ـ ــرورة إرس ـ ــال
كشف مكافآت يسمح لصاحب املــادة
امل ـن ـش ــورة ب ــاالط ــاع وال ـتــوق ـيــع على
اسـتــام مكافأته الـتــي تتقرر قيمتها
بـعــد اسـتـشــارتــي ألنـنــي األق ــرب منهم
ُّ
إلى الكتاب املصريني ،وبالتالي األقدر
ع ـل ــى ت ـم ـي ـي ــزه ــم .ك ـن ــت ب ـي ــروق ــراط ـي ــا
غ ـش ـي ـمــا م ـث ــل ال ـل ـي ــل ومـ ـث ــل ال ـن ـه ــار،
ك ـمــا ك ـنــت م ــدف ــوع ــا أي ـض ــا بــال ـحــرص
ال ــذي اسـتـعـ ُ
ـدت معه ذك ــرى ضـيــاع كل
مكافأتي عندما نشرت قصائدي في
مجلة «الثقافة العراقية» ،مجلة صالح
خــالــص ول ـي ـســت مـجـلــة الـشـيــوعـيــن،
حـ ـي ــث ك ـ ـ ــان مـ ــراس ـ ـل ـ ـهـ ــا ،ال ـص ـح ــاف ــي
اليساري الشهير ،يعتذر دائمًا بتأخر
املـكــافــآت .عـمــومــا ،لــم يراسلني بسام
ثــانـيــة ،وظللت أتــابـعــه وأتــابــع ملحق

ُ
ُ
َّ
مت وأحوال الحضور
حال الص ِ

مدركًا َّأن َ
ّ
بالوزن والقافية
كنه الحداثة «ثورة» ،وال شأن
لها ِ -شعريًاُ -
انفتاح وآلية تفكير كذلك؛
والشكل والتفاصيل هينة الشأن ،وأنها ُح َّمى
ٍ
كتب َّبسام َّ
َ
حجار قصيدته التي يسعنا وضعها -ووضعه بالطبع -في
َّ
َ
جيل يروقني تسميته بـ «جيل الــدم الثاني»؛ أعني دم الحداث ِة
طليعة ِّ ٍ
املجدد .لقد َ
جمع َّبسام َّ
حجار خالل مسيرته ،شاعرًا ومترجمًا
الثاني
ُ َّ َ
وإنسانًاَ ،
حيث ألف بني الطبع الرقيق،
نوادر الخصال في َبني عصره،
َّ
ُ
يركن إلــى اإلجابات
والــروح املتقدة بالشغف ،والعقل العنيد الــذي ال
َّ
القريبة ،وبني الذوق الصوفي – العرفاني – ذي العفة ،الذوق الذي َ
نحت
َ َّ ُ
ينتشر ّ
ُ
أفقيًا بال طائل
بشكل نادر ،وال
الهمة ينفذ عميقًا
إنسانًا عالي
ٍ
كما هو سائد.
ُ
اشتبكت مــع منجز بـ َّـســام حـ َّـجــار بمتع ٍة ،ووقـفـ ُـت مع
بالنسبة إل ـ َّـي،
َّ ً
َّ
«معجم األشــواق» مطوال؛ حتى أنني عكفت قبل سنوات على إعداد
«حاشية على معجم األشــواق» انسجامًا مع أجواء هذا العمل الفارق
ً
بــرأيــي؛ مـهــداة لــروحــه الحية ،وبالفعل أنـجـ ُ
ـزت منها فـصــوال لــوال َّأن
ٍ
ِّ
كسلي يحول بيني وتمامها .على أنني في كل مرة أعــود ملنجزه أو
ملعجمه أكتشف سمو منزلته ،وفيض عاطفته ،وكالهما ٌ
بعيد عن
ّ
الــزيـنــة والــزخــرف ،وم ـجـ ٌ
ّ
ـرد مــن الـحـشــو .الــافـ ُـت لــي ،لــم يــدخــل بسام
حـ َّـجــار إلــى القصيدة ،أو إلــى حقل الترجمة بوصفها قرينة إبداعه
ً
األغــزر ،مدججًا بغير الصدق النادر .ولم يخرج من الحياة محموال

َّ
على غير الفقد الذي قلما يتفق لرجل بال أسالف وبال أصنام وبال
ان ـت ـصــارات ،كـمــا لــم يـخــض فــي وحــل امل ـعــارك األدب ـيــة أو الصحافية
الكبرى؛ الرجل – الطفل الذي ألقى الضوء على سريرته َومشى يالحق
ّ
ظله فيها .منذ «مشاغل رجل هادئ» ،مرورًا بـ«فقط لو يدك» ،و«مهن
القسوة» ،و«بضعة أشياء» ،وحتى تحفته الروحية  -املعجمية الفاصلة
بني زمني القصيدة وأزم ــان املـفــردة «معجم األش ــواق» ومــا بعد ذلك
َّ
وبشتى ترجماته الفارقة؛ كان َّبسام َّ
حجار شاعرًا ناضج
وما قبله،
املفردة يحترم قارئه ،ومترجمًا يفرض على متلقيه ِرفعة ذائقته التي
ال ُي َ
جادل في أهميتها وقيمتها ،كما كان رائيًا -ال «يروي كمن يخاف
َ
أن يرى» بل يلتمس بعيد غاياته بحدس البصيرة وجالء البصر.
نعم ،لقد دخــل بـ َّـســام حـ َّـجــار فــي حــال صمته ،بينما ال يــزال صوته
ٌ َّ
ٌ َّ
ّ
ألن ُه ُي ُ
انتظارها»،
وجه ألنها تراه ،وهذا قلب
حيًا في «هذا
ألم َ ِ
قيم ُفي ِ
َ ُ َّ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
«ملاذا ال ترس ُمني العالم كل ٌه؛ لكي يتاح َّله أن يشبه شيئًا»،
وكذلك في ُ
بلتك ،خالية» .وال َتزال رقته تحضر طاغية
ق
باستثناء
،
«الغرفة
أو في
ِ
ِ
ُ
ُ
مكانه َ
في استعادته «ال األلـ ُ
مكانه الــذي لـ ُـه :يبقى
بعد أن يــزول،
بل
،
ـم
ً
ً َّ
الغريب!»َ .
ُ
ُ
اآلن،
«أتبصر شرفة ُمضاءة؟ إنها قلبي أيها
موجعًا» ،وفي
َّ
وبـعــد عـشـ ٍـر مضني على رحـيــل ٌهــذا العرفاني الــوديــع :الــسـ ٌـام على
َّبسام َّ
حجار الذي َ
ُ
«أنت غائبة .أنا ٌ
أيضًا»،
واألشياء غائبة
غائب.
زعم ِ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
فلم يغب بعد ،ولم ْ
تغب أشياؤه التي تشهدنا – وقت شئنا – أحوال
حضوره بيننا.
ِ
* شاعر وكاتب من العراق

«الـ ـنـ ـه ــار» ،ق ــارئ ــا ف ــي األغـ ـل ــب ،كــاتـبــا
أحـيــانــا ،ونسينا ،بـســام وأن ــا ،نسينا
فــي صـمــت داف ــئ حـكــايــة امل ــراس ــل .في
سنة  ،1992أرســل بسام ديوانه «فقط
لــو ي ــدك» ،بــإهــداء مكتوب بحبر أزرق
ْ
نصفي سطرين ،األعلى
بــرونــزي ،في
عبد املنعم رمـضــان ،واألدن ــى خالص
امل ـ ــودة وال ـت ـق ــدي ــر ،ث ــم م ـســافــة رأس ـيــة
بـ ـيـ ـض ــاء ونـ ـصـ ـف ــا سـ ـط ــري ــن آخـ ـ ـ ــران،
األعلى بسام حجار ،واألدن ــى بيروت
فــي  .1992/02/28مــازلــت أتــأمــل هــذا
اإله ـ ــداء ،إن ــه أيـضــا مـحــايــد ،حـتــى مع
ح ـضــور امل ـ ــودة وال ـت ـقــديــر ،إن ــه أيـضــا
خ ــارج امل ـكــان ،حتى مــع حـضــور كلمة
بيروت .عمومًا لم يكن هناك ما يجعل
بسام حجار يندفع نحوي ويفتح لي
لسانه وقـلـبــه ،احـتــرمــت على مضض
ت ـق ـش ـفــه ،وح ــرص ــت ع ـلــى م ـتــاب ـعــة ما
يصدره من دواوين وترجمات ،كأنني
أتلصص عليه ،رأيته داخل شعره في
صحبة نفسه ،ورأيته داخل ترجماته
ف ـ ـ ــي ص ـ ـح ـ ـبـ ــة سـ ــال ـ ـن ـ ـجـ ــر وه ـ ـ ــراب ـ ـ ــال
ُ
فابتهجت ،ورأيته أيضًا في
وكالفينو،
ُ
صحبة الظالل ،فاختلجت ،وقلت لعل
دي ـمــومــة ال ـظ ــال وحـصــانـتـهــا أغــوتــه
كما أغوت غيره .في كتابيه البديعني
«مـ ـج ــرد ت ـع ــب» و«ص ـح ـب ــة الـ ـظ ــال»،
ت ـت ـح ـق ــق إل ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــد ال ـ ـ ــذي ُي ـح ـت ـمــل
ي ــوت ــوبـ ـي ــا ب ـ ـسـ ــام ح ـ ـجـ ــار ،ي ــوت ــوب ـي ــا
الظالل ،يوتوبيا أن تنغمس في املكان
وت ـت ـجــرد م ـنــه وت ـص ـيــر خ ــارج ــه ،وأن
تنغمس في الزمان ،ماضيه وحاضره
وم ـس ـت ـق ـب ـلــه ،وت ـت ـج ــرد م ـن ــه وتـصـيــر
خـ ــارجـ ــه ،ك ــأن ــك ع ـل ــى ح ــاف ــة ال ـك ـهــف.
سأسمح لك أن تظن الكهف هو كهف
أفــاطــون ،كــأن آنــا أخماتوفا تقول لك
على لسان بسام ،كما روى بسام ذات
يـقـظــة ،كــل األش ـيــاء الـتــي أراه ــا ســوف
تـحـيــا مــن ب ـعــدي ،وك ــأن ب ـســام حجار
نفسه يقول على لسان بسام ،كما روى
ب ـســام ذات غ ـف ـلــة ،أي ـهــا ال ـب ــاب ســوف
تحيا مــن ب ـعــدي ،أيـهــا ال ـضــوء ســوف
تـحـيــا م ــن ب ـع ــدي ،أي ـهــا امل ـك ــان ســوف
تحيا من بعدي.
قبل أن أقــابــل بـســام ،كنت أتخيله ،لم
أس ـت ـطــع أن أس ـت ـعــن ب ـص ــورت ــه عـلــى
ب ـعــض أغ ـل ـفــة ك ـت ـبــه ،ظـنـنـتـهــا ص ــورًا
مـغـشــوشــة إلخ ـفــائــه ال إلظـ ـه ــاره ،إلــى
أن قابلته أول مــرة فــي بــاريــس ،وآخــر
مرة أيضًا ،أظنه كان بغير شارب على
خــاف الصور ،وأظــن أن عينيه كانتا
غائمتني ،هما في الصور مندهشتان،
فـ ـق ــط بـ ـع ــض ع ـ ـنـ ــاويـ ــن ك ـت ـب ــه ك ــان ــت
تشبهه .الشخص الذي رأيته وسلمت
عـلـيــه ،كــان كـمــن يـخــاف أن َي ــرى ،كمن
يخاف أن ُيرى ،كان بالفعل في صحبة
الـ ـظ ــال ،ك ــان بــالـفـعــل بــالـفـعــل مـجــرد
ت ـعــب ،ل ــم أع ــرف أث ـنــاء هــا أن ــه مــريــض
بذلك املرض ،لكنني قرب نهاية الرحلة
عـ ـن ــدم ــا تـ ـس ــاء ل ــت ع ـ ـنـ ــه ،وش ــوش ـن ــي
أح ــده ــم ،ول ــم أف ـه ــم ،أص ـ ــررت ع ـلــى أن
بسام يبكي محبوبًا ضــاع منه ،كنت
أتمنى أن تكون الحكاية هكذا .عيناه
ّ
ظـلـتــا طـ ــوال الــرح ـلــة م ـخ ـفـ ّـيـتــن ،ومل ــا
عدت إلى القاهرة ،أعدت قراءته ،وقبل
أن أت ــم حــدســي وتـخـمـيـنــي ،فــاجــأنــي
ُ
فاستعنت كي أتعزى بعباراته:
موته،
ً
لـيـتـخـيــل أح ــدك ــم الـ ـظ ــام مـ ـ ـ ــرآة ،ول ــو
معتمة ،يسير بمحاذاتها على وجه
الدقة ،ويصحبه الظل ،ظله ،في الجهة
األخــرى من املــرآة حيث يسود الظالم.
ان ـت ـه ــت عـ ـب ــارت ــه ،وان ـت ـه ــت ع ـب ــارت ــي،
كأنني أرى ظله حيث يسود الظالم.
* شاعر مصري

