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بسام حجار ...في الحضور كما في الغياب
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كتابة حد االمحاء
In my way
ح ــن أك ـت ــب ال ـن ــص أك ـت ـب ــه دف ـع ــة واحـ ــدة
وال أحــذف منه أي شــيء مهم وهــذا األمــر
أس ــاس ــي ف ــي ن ـظــرتــي لـلـشـعــر ن ـف ـســه ،ألن
التلقائية التي تصاحب السياق الشعري
األول جــوهــريــة ف ــي تـكــويــن ال ـنــص ال ــذي
أكتبه وأشـعــر أنــه فــي مــا بعد ال يحق لي
أن أتــدخــل كثيرًا فــي تــأديــب الـنــص ،ألني
أعتبر أن الكتابة تعبير عن تجربة عيش
أكثر منها تمرينًا لغويًا.
¶¶¶
ال أع ـ ــرف ك ـيــف أص ـن ــف ال ـن ـص ــوص الـتــي
أكتبها والتي تتراوح بني النثر الخالص
(نـثــر الـنـثــر) ومــا يطلق عليه ع ــادة صفة
الشعر .كــل مــا أستطيع قــولــه أنـنــي أكتب
الـنــص انـطــاقــا مــن حــاجــة داخـلـيــة للقول
وهــذه الحاجة الداخلية هــي التي تخلق
إيـقــاعــه ،إذا كــان لــه إي ـقــاع ،وترتيبه على
الورق.
¶¶¶
ّ
فــي كــل مــا أفعله أح ــاول أل أتعمد شيئًا،
ف ـقــط أس ـتــأنــس بــال ـل ـح ـظــات ،وأحـ ـ ــاول أن
أقـتــرب قــدر اإلمـكــان مــن النبض الجواني
ال ــداخ ـل ــي ل ــأش ـي ــاء وال ــوق ــائ ــع الـبـسـيـطــة
املـحـيـطــة بعيشنا ال ـتــي تــراف ـقــه وتصنع
سياقه ومعناه .ال أسعى وراء العادي ألن
حـيــاتــي ع ــادي ــة ،وال يتخللها تـقــريـبــا أي
شــيء إلط ــاق مـشــروع مــا ،أو لتغيير ما،
أو لــرفــض م ــا .كــل مــا هـنــالــك أنـنــي لحظة
الكتابة أح ــاول أن أصغي جيدًا ملــا يكمن
وراء امل ـظ ـهــر ال ــرت ـي ــب ،وع ـن ــدم ــا تصغي
تتعلم أمـرًا أكيدًا هو مقدار البالغة الذي
ينطوي عليه الصمت .كل ما أكتبه أعتقد
أن ـ ــه مـ ـح ــاول ــة إلص ـ ـغـ ــاء مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـن ــوع،
ث ــم اسـتـكـشــاف ال م ــا تـقــولــه الـلـغــة ب ــل ما
تـضـمــره ،أو ال تـقــولــه ،لــذلــك أحـســب أنني
خ ــال عـشــريــن عــامــا أو خمسة وعشرين
ع ــام ــا م ــا زلـ ــت أك ـت ــب الـ ـش ــيء ن ـف ـســه ،وال
أحسبني اسـتـنـفــدتــه كـلــه .عــاملــي فــي هــذا
ً
الحجم ،وما أريده فعال أن أستكشفه فيه
ليس االتساع بل العمق ،حتى لو راوحت
في متر مربع.
¶¶¶
عالقتنا بما نبنيه في حياتنا أو نهدمه،
عالقتنا بأوالدنا ،بعملنا ،بقراءاتنا كلها،
هـ ــذه أس ـئ ـلــة م ــازم ــة ل ــوج ــودن ــا ال ـيــومــي

وليس علينا أن نسعى وراء هــا في سعي
اس ـت ـشــرافــي أو تـنـبـئــي أو رس ــول ــي .هــذه
األسئلة تصدمنا كل يوم ،تبقى طريقتنا
في التعبير عنها ،أي أن نتمكن من جعل
األجوبة كوى أو نوافذ على أسئلة جديدة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أنـ ـن ــا ج ـم ـي ـعــا م ـص ـنــوعــون
م ــن ث ـقــافــة شـخـصـيــة ،ال ـث ـقــافــة بـمـعـنــاهــا
األوسع جدًا من القراءة والكتابة .الثقافة
التي تشمل العيش بتفاصيله كلها ،وال
بــد مــن أن تظهر ه ــذه املـكــونــات الثقافية
الشخصية فــي كــل تعبير ،لــذلــك قــد أزعــم
ً
أنني أكون أنا فعال عندما أكتب.
¶¶¶
يقول كاتب فرنسي أحبه كثيرًا إنه كتب
مــؤلـفــاتــه ال ـتــي تــربــو عـلــى املـئـتــن بـعــدة
لغوية ال تتجاوز الثالثمئة كلمة .وقبيل
وفـ ــاتـ ــه ،ع ـم ــد دارس ـ ـ ـ ــون ج ــام ـع ـي ــون إل ــى
وضع قاموس خاص به ،وتوصلوا خالل
عامني من البحث في كتبه من وضع هذا
الـقــامــوس ال ــذي يتضمن  15أل ــف مدخل
لغوي جديد .هذا يعني أن مباشرة العالم
تكون بالحواس وبالقليل القليل املتوافر
م ــن أدوات الـتـعـبـيــر .ف ــي ك ـتــابــي األخ ـيــر
«كتاب الرمل» ،أفردت في نهايته في نوع
من اللعب املقصود معجمًا ملفرداتي التي
ت ـتــردد فــي كــل أع ـمــالــي ألكـتـشــف أن ـهــا ال
تزيد عــن  12مـفــردة .أعتقد أن  12مفردة
كافية لتسمية العالم وأشيائه .في مقترب
أولــي ،وبعد ذلك في إمكان هذه املفردات
أن تتوالد إلى ما ال نهاية .يجب أن نتذكر
دائمًا أننا أبناء ثقافة قامت وتقوم على
االشتقاق ،على التوليد الذي ينجب حتى
شقاقًا ،هــذا الشقاق هو العصب الفعلي
لعالقة الكاتب سواء أكان شاعرًا أو ناثرًا
بــال ـك ـتــاب .فـحــن أك ـتــب ال أك ــون أن ــا كليًا
وال أك ــون اآلخ ــر كـلـيــا ،ن ـكــون أن ــا واآلخ ــر
م ـش ـتــركــن ف ــي ح ــال ــة واح ـ ـ ــدة لـلـتـعـبـيــر.
املـعـجــم الـضـيــق يتسع ملــا هــو أكـبــر مني
ّ
بكثير ألن املفردة في اللغة تتضمن على
األرج ــح عــاملــا قائمًا بــذاتــه ،ولـيــس علينا
إال أن نقصده بــاحـثــن ،لكي نكتشف ما
يختزنه من املعاني.
¶¶¶
أراني اآلن غير قادر على فهم التعبير إال
بصفته تـعـبـيـرًا نـثــريــا مـحـضــا ،وأحـســب
أن هــذا املفترق قــد يكون خطرًا وقــد يليه

صمت لعجزي عن الكتابة بطريقة أخرى،
لكنه في الوقت نفسه درب جديد ألحاول
أن أك ـت ـش ـف ــه بـ ـص ــرف الـ ـنـ ـظ ــر عـ ــن ق ـب ــول
اآلخرين أو رفضهم ،إنني أبحث عن شكل
نثري خالص وقــد يكون سرديًا لقول ما
اتضح لي أنني لم أوفق في قوله بعد ،وقد
ي ـكــون ه ــذا الـشـكــل هــو الـصـمــت .الصمت
املطبق.
¶¶¶
بالنسبة إلي «لسان العرب» البن منظور
أو «ال ـق ــام ــوس امل ـح ـيــط» لـلـفـيــروز أب ــادي
يشتمالن على متعة سردية قد توازي أو
ربما تتجاوز حكايات «ألــف ليلة وليلة»
ّ
ألن اقتفاء أثر الكلمات واشتقاقها هو في
حــد ذات ــه تتبع لـســرد تــاريـخــي اجتماعي
ل ـغ ــوي ق ــد ي ـف ــوق أي روايـ ـ ــة أو أي قصة
تشويقًا.
¶¶¶
أن ــا ال أك ـتــب إال وف ــي ذه ـنــي ش ـخــص ما
ي ـح ـث ـن ــي عـ ـل ــى الـ ـكـ ـت ــاب ــة أو شـ ـخ ــص مــا
يدفعني إلى املخاطرة في التعبير له عن
أحاسيس .ال أستطيع أن أكتب أحاسيس
مـجــردة .حــن أك ــون فــي حــال عــزلــة ،وهــذا
إحساس عميق ،أكتب عن العزلة ،وحني
أكون عاشقًا وال أرانــي لحظة في حياتي
غـ ـي ــر ع ــاش ــق أكـ ـت ــب عـ ــن هـ ـ ــذا الـ ـع ــاش ــق،
ل ـش ـخــص م ــا م ـح ــدد ول ـي ــس ف ــي امل ـط ـلــق.
عندما أختبر تجربة املوت ،فهناك دائمًا
ش ـخــص ي ـمــوت ويــدف ـع ـنــي إل ــى الـكـتــابــة.
هـنــاك أســرتــي ،أوالدي ،امل ــرأة الـتــي أحــب،
هناك أيضًا ثالث تجارب للموت العنيف
أمــامــي .ال أك ــذب عليك ،فــأنــا مــا زلــت إلى
اليوم تحت صدمة فقداني شقيقتي وهي
في عز شبابها والتي توفيت أمام ناظري،
وتـجــربــة وف ــاة وال ــدي الـتــي دفعتني إلى
اك ـت ـش ــاف م ــن كـ ــان هـ ــذا ال ـش ـخ ــص ال ــذي
رافقني خمسة وثــاثــن عــامــا أو ثمانية
وثــاثــن عامًا مــن دون أن أعــرفــه ،وهناك
أي ـضــا تـجــربــة مــوتــي الـشـخـصــي بمعنى
أني من جراء حادثة توفيت سريريًا ملدة
ثــوان ثم أنعشت وعــدت إلى الحياة .هذه
الـتـجــارب كــان ال بــد مــن أن أكتبها ألنها
أص ـب ـح ــت املـ ـن ــاخ الـ ـ ــذي يـ ـم ــازج ح ـيــاتــي
الـيــومـيــة وعــاقـتــي بــاآلخــريــن والـكـتــابــة.
أق ـ ــول ك ــل هـ ــذا ألق ـ ــول ب ـب ـســاطــة إن ـن ــي ال
أنطلق من أفكار بل من أحاسيس أحاول

ً
استكشافها لكي أفهمها أنا أوال.
¶¶¶
أحاول أن ألتقط ما يحجبه القول الشعري
بني السطور أو أحاول أن أصوغ شعرًا ما
تضمنه النص النثري ولــم يستطع قوله
كـلــه ألكـتـشــف فــي الـحــالـتــن أن ـنــي أسعى
ً
وراء ما ال يقال فعال ،وكانت النتيجة أن
النص النثري كتب على هوامش القصيدة
في الوقت الذي كانت فيه القصيدة تكتب
على هوامش النص النثري.
¶¶¶
الكتابة ليست سعيًا وراء التفاصيل بل
سعي وراء الـفــروق ،سعي وراء مــا يــزول،
وراء الـ ـه ــش ،وراء م ــا ه ــو م ــاث ــل أم ــام ــك،
حقيقي أو ملموس ،لكنك تعلم جيدًا أنه
ً
لن يتريث طويال ،إذ سرعان ما يتالشى،
ً
م ــا يـجـعــل عــاملــك م ــاث ــا عـلــى الـعـتـبــة بني
الوجود الحسي وامللموس وبني التالشي
الـتــام ،أنــا ال أجــد موقفًا للحيرة على حد
قــول النفري أكثر مــن تعاطي الكاتب مع
ما يبدو ملموسًا ،لكن كيانه ينسرب على
الدوام باتجاه الغياب.
* املقاطع مجتزأة مــن حــوار مــع بسام حجار،
أجراه الشاعر السوري صالح دياب ،ونشر في
«السفير» ،بتاريخ  ،2009/02/27العدد .11232
تشكل هــذه املقاطع أســاس حرفة الكتابة عند
َ
وجوه َر شعريته التي ال يمكن إال
بسام حجار
أن تكون شذرية وموازية لكتابته ،كما عند كل
شاعر حقيقي.

ْ
فهم ما ال يقال

ْ
مــن عناصر االفـتــراق بني منحيني لقراءة
ّ
ال ـ ّق ـص ـيــدة م ــا يــت ـصــل م ـبــاشــرة بـتـعــريــف
القراءات وتسلك
الشعر وحده .وإذ تفترق
ّ
ّ
ش ـع ــاب ال ـ ـتـ ـ ّ
ـأول ف ـه ــي ب ــذل ــك إنـ ـم ــا ت ــؤك ــد
ّ
على أولـ ّ
وبيان
ـويــة االخـتــاف ال االتـفـ
ـاقّ .
ّ
ّ
الــتـعــريــف املـشـكــل زع ــم ال ـعــرب أن الــشـعــر
ّ
هــو فـعــل وق ــول .أو هــو الــتـعـبـيــر بــالـقــول.
وعـنــدئــذ تنقسم جـمـهــرة املـســاجـلــن بني
«مل ــاذا ال تـقــول ّمــا ي ـف ـهــم؟» ،عـلــى غ ــرار ما
ت ـب ـت ــدع ــه م ـص ــن ـف ـّـات ت ــدري ــس األدب فــي
ّ
التعليم الث ّ
انوي ،وما شاكلها من
مراحل
ّ
مــراحــل التعليم الـجــامـعـ ّـيّ .ومل ــن يحسب
ّأن عـنــاصــر ه ــذا الـ ّـسـجــال الــن ـقـ ّ
ـدي قديمة
ْ
جــاوزت ـهــا حــداثــة امل ـحــدثــن ،أن يستعيد

ّ
النقاش حول «الغموض» أو ّ
«الصعوبة»
ّ
ّ
ثبت من ّأن الردّ
للت ّ
في «الشعر الحديث»
املفحم املأثور عن أبي ّ
تمام« :ملاذا ال تفهم
ما يقال؟» ،ال يزال أداة اإلفحام ملن يحسب
ّ
أن ّ وظــائــف ال ـقــول شـعـرًا تهبط إل ــى درك
بوظائفه نثرًا .وفي كلتا الحالتني
الشبه
ّ
تـ ّ
ـرد مــاهـيــة الــشـعــر إل ــى اإلف ـصــاح (نسب
ْ
ال ـف ـصــاحــة) والـ ـق ــراءة إل ــى «ف ـه ــم» ال ـق ــول.
وال ـ ـفـ ــارق ال ـب ـس ـي ــط ،ح ــن تـ ـك ــون ال ـحــالــة
طلب اإلتيان بما يفهم منْ القول،
األولــى ّ
والحالة الثانية طلب الفهم ملــا يــؤتــى به
ّ
ومدركه.
من القول .أي جلب ملاد ّة الكالم ّ
وم ــا يـغـيــب ف ــي ه ــذا كــلــه حـمــل الــش ـعــر ال
(بوصفه ْ
ْ
فعل قـ ْـول ،كما تقول
على القول
ّ
ال ـعــرب) ،بــل على اإلم ـســاك عنه وال ـهــم به
الدوام .وإذا كان ال ّ
على ّ
بد من ّ
السؤال ،ما
دام ّ
السجال أسئلة ال أجوبة ،فيصبح على
ّ
ّ
النحو الــتــالــي« :لــم ال تفهم مــا ال يـقــال؟».
ّ
فلعل الجدوىّ ،كل الجدوى ،في إبراء حدّ
ّ
الــشـعــر مـ ّـمــا يكتنف فـعــل ال ـقــول مــن ّلغو
ورطــانــة .إذ يصعب إدراك معنى الشعر
ح ــن يـسـتـنـفــذ ب ـح ـ ّـد اإلفـ ـص ــاح واإلب ـ ــاغ
واإليـصــال ،أي تصريف الكالم على أصل
واحـ ـ ــد ل ـل ـم ـع ـنــى ،وي ـك ـف ــي أن ّي ــؤت ــى (م ــن
ّ
الكالم) بما ّ
يعبر عنه ،ألن الش ّعر يصبح
بهذا املعنى صنعة .وإذا كان الشعر يقيم
على صنعة اإلنشاء بالقول فلكي يشير،
ّ
باملضمر ،إلــى أن عصبه ومتنه ومـ ّ ّـادتــه
ّ
بخالف ما ينشئه اإلنشاء .ذلك أن الشعر
ه ــو م ــا ال ي ـق ــال ف ــي م ـع ــرض اإلفـ ـ ــراط في
ّ
ق ــول ــه .ألن م ــا ال ي ـقــال يـبـقــى ،ه ــو وح ــده،
ّ
ّ ّْ
بمنأى عن التكرار والهذيان .ألن التكرار
تصريف ْلل ْ
ْ
قول على أصل واحد .والهذيان
ّ
بالعيي من معناه.
القول وبذخ
ْ
إفراط في ّ
ّرب ـمــا ك ــان الــشـ ْـعــر ح ـ ّـد ْاس ـتــقــراء الـ ّـصـ ْـمــت
ْ
فقط.
* «مديح الخيانة» ـ ـ املركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء /بيروت ـ ـ ـ  ،1997ص.ص16-15 .

لم يكن لهذا الملف أن يكتمل لوال
مساعدة السيدة نجال حمود ،أرملة
الشاعر التي وضعت في ّ
تصرفنا
أرشيفها العائلي
(مواد أخرى على الموقع)

