
     

       
 

 

 يف وداع أُنسي احلاج :
 

 رحيل "األنقى بيننا "
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُأنسي احلاج، يوم الثالاثء املاضي، فقد املشهد الشعري والثقايف واإلعالمي العريب  اللبناين الكبري برحيل الشاعر

أدونيس، يف إطالق جملة "شعر" اليت  أحد مؤسسي الشعرية العربية اجلديدة و احلداثية؛ إذ ساهم، إىل جانب يوسف اخلال و 

كانت عنواانً لتجربة شعرية خمتلفة متاماً عن جتربة الشعر احلر اليت تبنتها جملة "اآلداب" البريوتية، واليت كانت خصمًا ثقافيًا 

مطلع الستينيات، وشعرايً و إديولوجياً  حلركة "شعر". كما أسس أنسي احلاج، منذ إطالقه امللحق الثقايف جلريدة "النهار"، يف 

 مدرسة ابذخة للصحافة األدبية والثقافة العربية.

لشعرية أخرى استعادت إشراقات الثقافة   ولعل من النافل، أتكيد رايدة أدونيس واخلال واملاغوط  وأنسي احلاج

كونية. وهذا ما استدعى والشعر الرتاثيني العربيني،  مصغيًة، يف اآلن ذاته، إىل نبض العامل، وإىل سؤال العصر وحتوالته ال

 الرتمجة احلاذقة، وفتح الباب أمام أصوات شعرية عربية جديدة انتصرت للحداثة و لقصيدة النثر.



وبذلك يكون أنسي احلاج يف مقدمة امللهمني الذين كتبوا جديداً من خالل عجنهم اللغة مباء الفتنة و هباء الورد،  

 روح. وبفّضة األنشودة اليت تتصادى مع نداءات ال

تلك  يف ديوانه "لْن"، وهو الديوان الركن للتجربة الشعرية اجلديدة، وضع أنسي معايري هذه الشعرية، وبلور فيه         
لوردة"، و"الرسولة املعايري رمساً ابلشعر. ويف "الرأس املقطوع"، و"ماضي األايم اآلتية"، و"ماذا صنعت ابلذهب ماذا فعلت اب

بشعرها الطويل حىت الينابيع"، و"الوليمة"، حّقق حلمه يف كتابة شعر خمتلف، يتكئ على اللغة فيعبث هبا عبثًا خاّلقًا ال 
 يستطيعه إال شعراء كبار.

شرتكة، وليس سّرًا أن يظل متفرداً، عميقاً، منفلتًا على النقد املتهافت، انئيًا بنفسه عن دس قلمه يف احملربة امل

والصور املستباحة، ماجعله األعمق وفاء لذاكرة حركة "شعر"، واألقوى ارتباطا بروح التجربة منذ املنطلق، واألكثر جرأة يف 

 بناء اللغة واألسلبة املنّمطة. الكتابة الشعرية، خملخالً 

 بيننا". ولعل ذلك هو ماحدا ابلشاعر الكبري أدونيس أن يقول يف رفيق دربه: "أنسي احلاج األنقى

 أنسي صانع عصر شعري، وشاهد على عصر ينهض ليتهدم، ويتهدم لينهض.

مل يشغله عمله كصحفي ابرز يف )احلياة( أوال، مث يف )النهار( اثنيا كرئيس حترير مشرف على )امللحق الثقايف(، ويف 

شربة ابلسخرية السوداء الشفيفة )األخبار( أخريا، من خالل كلماته، ومقاالته، و"خوامته" املطرزة ابلشعر والفكر، وامل

والعميقة .. مل يشغله ذلك عن جماله األثريالذي كرس له حياته، وهو جمال الشعر الذي برع فيه، واستوى على سوقه، مبدعًا 

 أنيقاً، وشاعرًا سامقاً.

 تالء ابلعطاء : كان أنسي الشاعر الرجل األم يف مسريه ومساره الشعري، حىت قال ذات شهقة ابلشعر، وام           

 األم" . –"من كثرة اخلبز أطعمُت، ومن قطرة املاء غمرُت، ومن األلف إىل الياء محلُت أان الرجل 

  وها هو املوت، اي أنسي الرائع، يعيد إليك "الرأس املقطوع " كاماًل جمّلاًل بورد الغار وذهب اخللود.

 

 
 

 
 








