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أنسي الحاج يف ذكرى غيابه األولى "يعيد الكون اً
جميال":
من قعر الهاوية إلى ذروة الجمال ...تبقى لنا عالمته
جويل رياشي

انطوت السنة االول��ى على رحيله،
وال يزال ّ
"سيد الحياة  ...المشفق
على ال �م��وت" يجمع محبيه الذين
ل��م يشفوا م��ن كلماته بعد ول��ن...
أن �س��ي ال �ح��اج رح ��ل ول �ك��ن كلماته
ب� �ق� �ي ��ت ،وب � �ه ��ا "س� �ي ��رج ��ع ال� �ك ��ون
جميا"...
ام � ��س ،ت �ج� ّ�م��ع ق� � � � ّ�راؤه وم �ح� ّ�ب��وه
واصدقاؤه بدعوة من معهد االداب
ال �ش��رق �ي��ة ف� ��ي ج��ام �ع��ة ال �ق��دي��س
ي ��وس ��ف ح� ��ول "ول� �ي� �م ��ة" ال ��رس ��ول
الحاضر الغائب ،استعادوا كلماته
وقصائده ّ
وتمرده والفضاءات التي
فتحها ف��ي العصر الذهبي للشعر
يعن لهم الغياب
والصحافة ...لم ِ
شيئًا ،التوق الى كلماته كان اقوى
من الموت.
ولعل اجمل ما في االمسية كان
ص��وت��ه ال��ذي انبعث م��ن الوثائقي
(اعدته ترايسي عازار واخرجه شارل
اليك
قسطنطين)" :ذاتي الجامحة ِ
اليك ال تطلب ان تولد من
الراكنة ِ
جديد ذاتا ابدية ( )...حتى يجيء
ال�م��وت حين ي�ج��يء اخ��ف م��ن ه��واء
الحرية" ،والشهادات التي ألقيت
فيه وصوت هبة القواس المائكي
الذي حمل كلماته الى "حيث هو"
كما تمنت.

من لحم ودم فحسب بل

ف��ي ال��وث��ائ �ق��ي ،ال �ك��ات��ب سمير
ع �ط��اال �ل��ه ي �ق��ول ان ان �س��ي ال �ح��اج
"ك � � ��ان ان� �س ��ان ��ا ح ��زي� �ن ��ا خ �ص��وص��ا
بسبب وف��اة أمه باكرًا ولعل هذا ما
جمعنا" ،فيما تذكر الشاعر عقل
العويط عاقتهما الفكرية واالدبية
واالنسانية والشخصية ،معترفًا ان
"اول م�ق��ال ق��دم��ه ل��ه ك��ان مصيره
التمزيق" .واطلق عليه الشاعر بول
ش��اوول "المصمم والعنيد" ،فيما

فاسترجع عاقته ب��ه ف��ي "النهار"
و"االخ � �ب� ��ار" م �ش �ي��را ال ��ى ان ��ه "ن�ق��ل
ت �ج��رب �ت��ه ال �ش �ع��ري��ة ال� ��ى ال�ص�ح��اف��ة
بحيث وضع اللغة دائما في خدمة
ال� �ف� �ك ��رة ول� �ي ��س ال� �ع� �ك ��س .ل�ي��س
انسانا من لحم ودم فحسب بل هو
انسان من حبر".
ودع� ��ا ال��دك �ت��ور ه �ن��ري ال�ع��وي��ط
ف��ي كلمة ال�ق��اه��ا نيابة ع��ن رئيس

"انسان من حبر"

الحضور في استذكار أنسي الحاج.

وص�ف�ت��ه ن �ض��ال االش �ق��ر ب ��"االن �ي��ق
والجميل دائما ،وال��اذع" .لم يكن
عاديا في نظرته للحياة والناس".
واعترفت الزميلة جمانة ح��داد انه
"هو الذي صالحني مع اللغة العربية
وحفزني اليها" .وتحدث الصحافي
بيار ابي صعب عن "تأثيره الكبير
في جيل الشباب من الصحافيين
في جريدة االخبار .كان محل ابهار
ل �ه��م" .ام ��ا ال��زم �ي��ل ن �ق��وال ن��اص�ي��ف

وضع اللغة دائما في

خدمة الفكرة .ليس انسانا
هو انسان من حبر

ال�ج��ام�ع��ة االب س�ل�ي��م دك ��اش ال��ى
"ت �ك��ري��م ان �س ��ي ال� �ح ��اج م ��ن خ��ال
االستجابة لدعوته الى دراسة أعام
االدب ال �ح��دي��ث وال �ق �ي��ام ب�ب�ح��وث
ت �ق��وي �م �ي��ة ت �ط ��ال ال �ن �ت��اج ال �ع��رب��ي
ال�ح��دي��ث ك�ل��ه .ول�م��ا ال ن�ب��دأ ب��ه لما
ت��دي��ن ل��ه مسيرة ال�ح��داث��ة العربية
كلها؟"
ام ��ا م�م�ث��ل وزي� ��ر ال �ث �ق��اف��ة رون ��ي
ع��ري �ج��ي ف �ت �ح��دث ع ��ن م�ج�م��وع�ت��ه
ال �ش �ع��ري��ة "ل � ��ن" وم �ق��دم �ت �ه��ا ال�ت��ي
اعتبرت يومها بيانا لوالدة ما اسماه
قصائد النثر في الحداثة الشعرية
ال �ع��رب �ي��ة ،ث ��م ح �ج��ز ل�ن�ف�س��ه م��وق��ع
صدارة احتفظ به حتى الرحيل"...
"صدق التجربة"

"ال �م �ت �ف��رد بشخصيته االس� ��رة،
م�ن�ه��ى ال��ذك��اء وال��ره��اف��ة ال�ف�ك��ري��ة
ال��ى شراسة الحس النقدي ،فالى
منتهى الطيبة والعذوبة " ،هكذا
وص �ف��ه اس �ت��اذ االدب ال �ع��رب��ي في
ال �ج��ام �ع��ة االم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ب �ي��روت
الدكتور اسعد خيرالله ال��ذي اكد
ان "ه � ��ذه االن� �ط� �ب ��اع ��ات ال ت �ح��دد
شخصيته الفذة او شمول عطائه،
اذ ك �ي��ف ت �ع �ل��ب ال �ث��ائ��ر ال� �ش ��رود،
والمبدع المفاجئ ،ال��ذي ال تعرف
م��ن اي ��ن ي��أت�ي��ك وال اي ��ن تنتظره!
لكنه في كل احواله يتمتع بمزية

جميال".
الشاعرة ندى الحاج تتحدث عن أنسي "سيرجع الكون
ً

تدهشنا هي صدق التجربة وقدرة
خ��ارق��ة على التحديق ف��ي الهاوية
ث ��م ج � ��رأة االف� �ص ��اح ب �ل �غ��ة ج��دي��دة
تجسدها" .واك��د ان الحاج هو اهم
من أدخل "الميتاشعرية" (او ما بعد
الشعر) الى الشعر العربي.
اما الدكتورة زهيدة جبور فركزت
في مداخلتها على التناقضات في
شعر الحاج ،ومما قالت" :ما ان تلج
الى اعماله الشعرية حتى يساورك
شعور بانك ام��ام عالم يتأرجح بين
ح��دي��ن ليحملك ال��ى م��ا بعد الجنة
وال� �ن ��ار ،ح �ي��ث االن� �س ��ان ب�ت�ج�ل�ي��ات
ذات� ��ه ال �م �ع �م��دة ب ��االل ��م ،ال�م�ط�ه��رة
ب �ش �ع �ل��ة ال� �ح ��ب ال� �ت ��ي ال ت�ن�ط�ف��ئ.
ف��ان �س��ي ال� �ح ��اج ه ��و ش��اع��ر ال�ح��ري��ة
وال �ث��ورة وال �ت �م��رد وال �ح��ب وال�ح�ن��ان
وال� �ب ��راءة ف��ي آن .ه��و ال ��ذي يهبط
الى قعر الهاوية ليصعد الى ذروة
الجمال ،هو ال��ذي يرعب وينعش،
يزرع الفجيعة وينبئ بالخاص".

(ميشال صايغ)

تاها رئيس دائرة اللغة العربية
في جامعة البلمند الدكتور شربل
داغ��ر ال��ذي لطالما استوقفته في
"لن" ،سطره األول ،جملته األولى:
"أخ � ��اف"" ،إذ وج ��دت ف�ي�ه��ا إع��ان��ًا
ً
داال يخفي أكثر مما يذيع ،على أن
في إعانه ما يشير إلى نزاع أكيد،
يسبق القصيدة ويتعداها".
"تبقى لنا عالماته"

وب�ع��د "اغنيك حبيبي" و"تبقى
لي" بصوت السوبرانو هبة القواس
وق ��راءات لجهاد االن ��دري ،تحدثت
ال��زم �ي �ل��ة ج �م��ان��ة ح� ��داد م�ج�ي�ب��ة عن
سؤال "ماذا يبقى من انسي الحاج
ب �ع��د غ �ي ��اب ال� �ش� �خ ��ص؟" وق ��ال ��ت:
ُ
ُ
"تبقى لنا عاماته ،وهي ال تحصى،
ل�ك�ن�ن��ي س ��وف أع � � ّ�دد م�ن�ه��ا سبعًا
ُ
اخترتها لهذا المساء ،وهي :الشعر،
ال �ت �م� ّ�رد ،ال� �ح � ّ�ب ،ال �ح��ري��ة ،ال �ن �ق��اء،
ُ
الجرح ،ونعمة الوالدات المتتالية".

ُ
براهين
واض��اف��ت" :ال�ش�ع��راء ه��م
ُ
ُ
براهينهم ،وال
أنفسهم .كتاباتهم
َ
يحتاجون إلى أكثر منها.
وال�ج��وه� ُ�ر ال��و ُح�ي��د ال��ذي س��وف
ذاتها،
يظل ،هو قصيدة أنسي في ِ
ُ
وذات��ه في قصيدته" .واقترحت
ُ
َ
" أن ت�ح�ت�ض��ن ال �ج��ام �ع��ات ،ف��ورًا،
َ
وعاماته ،أي
براهين أنسي الحاج
ِّ َ
َ
َ
وتدرسها َ ،وتفككها،
نصوصه،
ُوت ّ
َ
َ
يسر عبورها ،وتنقل عدواها.
وال� �م� �ط� �ل ��وب أي� �ض ��ًا وخ �ص ��وص ��ًا،
م��راك� ُ�ز ّبحوث أدب�ي��ة ،متخصصة،
َ
األدب
ف ��ي ك ��ل ج��ام �ع��ة ،ت �ج �ع��ل
ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي وال � �ع � ��رب � ��ي ال� �ح ��دي ��ث
ه��اج �س��ًا أس��اس �ي��ًا م��ن ه��واج�س�ه��ا
وتحدياتها".
وختامها مع كلمة الشاعر فوزي
يمين ال��ذي ق��ال ":ل��م ّ
يغي ْر أنسي
ُ
ال � �ح� ��اج ،وأن � ��ا أس �ت �ك �ش��ف��ه ي��اف �ع��ًا،
وج � َ�ه ال �ش �ع� ِ�ر ال �ع��رب� ّ�ي ف�ح�س��ب ،بل
غ � ّ�ي � َ�ر أي �ض��ًا ح �ي��ات��ي ،ن �ظ��رت��ي إل� ً�ى
ال�ع��ال� ِ�م وال��وج��ود .س � ّ�ر َ َب َ إل� ّ�ي ُح� ّ�ري��ة
ّ
ّ
َّ
�اك.
أق��وى م��ن��ي .م��دن��ي ب��ش��غ� ٍ�ف ف��ت� ٍ
َ
راج على
كس
وحشتي،
في
آنسني
ِ
َم ْف َرق داكنَ .
أستطع َ
ٍْ
منع
لم
لذلك
ٍ
ُ
ٍَ
�رداد ق�ص��ائ� ِ�ده ب��ق� ّ�و ٍة
نفسي م��ن ت� � ِ
كسمّ
أدسها ُ
وانحياز أينما َح َل ْل ُتُّ ،
ٍ ُ
كبخار ِس �ح� ّ
وأنفثها ُ
�ري()...
لذيذ
ٍ
ُ
وك� � �ن � � ُ�ت ع � �ن ��دم ��ا أق � � � � ��رأ أش� � �ع � � َ�اره
ألصدقائي في ُالليالي المخمورة،
ّ
ّ
�ون
ُي�ظ��ن� ُ�ون أن ��ي أق� ��رأ ّ ل �س��اح� ٍ�ر م�ل�ع� ُ ٍ
جاور األفاعي والصقور( )...كانوا
ي ِ
َ
ُ
تسائلين
يسمعون،
وينتشون ،م َ
ُ
كيف يستطيع ٌ
سوة
شاعر بهذه ُالق ِ
أن ي�ك� َ
�ون رقيقًا ،وب�ه��ذه ال��ق� ّ�و ِة أن
َ
يكون َعطوبًا؟"
وخ �ت��ام االم�س�ي��ة اع ��ان ال�ش��اع��رة
ندى الحاج اط��اق "مؤسسة انسي
ال �ح��اج" ع�ل��ى ام��ل ان ت�ق��دم السنة
المقبلة جوائز لشعراء ّ
وكتاب.
Joelle.riachi@annahar.com.lb

