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كلمات

كتابي األول

ُ
في ّ
التي تحتل واجهات المكتبات ،وتحظى بحفاوة فورية ،وتكتب عنها مراجعات نقدية سريعة ،نفتح هذه الصفحة
الجديدة
اإلصدارات
ى
حم
ّ
لكتاب ّ
تكرست تجاربهم وأسماؤهم ،وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي
لالحتفاء بالكتب األولى
أول في الكتابة.

قبل الماء فوق الحافة
عبدالمنعم رمضان
ك ــان «ال ـح ـلــم ظ ــل ال ــوق ــت ،الـحـلــم ظل
املسافة» بروفا غائمة للديوان الذي
أحـ ـل ــم بـ ـ ــه ،حـ ــاولـ ــت م ـه ــا أن ت ـح ـ ّـول
الـ ـب ــروف ــا إل ـ ــى ع ـ ــرس سـ ـ ـ ـ ّ
ـري ،جـ ــاءت
بــالـشـيـكــوالتــة وال ـج ــات ــوه ،وزارت ـن ــي
فـ ــي ال ـب ـي ــت ألول مـ ـ ــرة .فـ ــي ال ـصــالــة
استقبلتها أمي وأختي فرحتني ،وفي
ال ـغ ــرف ــة خـلـعــت ب ـلــوزت ـهــا وأخ ــرج ــت
من حقيبتها النسخة املـهــداة إليها،
ووضعتها على طــرف الـســريــر .بعد
ف ــاص ــل م ــن ال ـخ ـج ــل مل ـس ــت ب ــأط ــراف
أص ــاب ـع ـه ــا ع ـن ـق ــي ،وملـ ـ ــا ارتـ ـعـ ـش ـ ُـت،
ص ـعـ ْ
ـدت بــأصــابـعـهــا إل ــى شـفـتــي ،ثم
أوقفتني واقتربت إلــى حد الــذوبــان،
لكننا فشلنا فــي الـنــزول إلــى البحر،
مسحت مـهــا عــرقـهــا ،فـفـكــرت بقلبي
ك ـي ــف أن ح ــري ـت ــي ي ـلــزم ـهــا الـتـخـلــي
عــن ه ــذا الـحـلــم ،ل ــذا أهـمـلــت الــديــوان
ال ـبــروفــا ،وتـشــاغـلــت بالسعي الـحــار
وراء رغ ـبــاتــي امل ـس ـت ــورة ،وانـهـمـكــت
فــي م ـط ــاردة ال ـن ـســاء الـعـصـيــات .في
أسانسير العمل ،وفوق سطح املنزل،
ك ـن ــت أفـ ـت ــش عـ ــن ح ـل ــم ج ــدي ــد وع ــن
دي ـ ـ ــوان أول ،ومـ ـث ــل مـ ـج ــرم مـحـمــوم
ح ــاول ــت اغ ـت ـي ــال الـ ــديـ ــوان ال ـب ــروف ــا،
ووضعته في مقبرة هوائي الفاسد.
الـغــريــب أنـنــي ت ـصــورت أن ــي سأفعل
ذل ــك ب ــدم ب ـ ــارد ،لـكـنـنــي ذات صـبــاح
بـكـيــت وه ــرب ــت جـ ـدًا ح ـتــى احـتــرفــت
ال ـ ـهـ ــروب م ــن ن ـف ـســي إل ـ ــى اآلخ ــري ــن.
صــادف ـنــي ال ـســوريــال ـيــون والـ ـش ــوام،
فأمتعني وآملني السهر معهم ،جورج
ح ـن ــن ورم ـس ـي ــس ي ــون ــان وج ــوي ــس
منصور ،ورويــت منادماتهم دون أن
يصدقني أحد ،ولم أتكتم على أسرار
ي ــوس ــف ال ـ ـخـ ــال وشـ ــوقـ ــي أب ــوش ـق ــرا
وفــؤاد رفقة وليلى بعلبكي ومحمد
امل ــاغ ــوط وع ـصــام مـحـفــوظ ويــوســف
حبشي األشـقــر وف ــؤاد كنعان ورينه
حـ ـبـ ـش ــي ،ألنـ ـن ــي لـ ــم أعـ ـ ــد أعـ ـب ــأ ب ــأن
يصدقني أحد.
واش ـت ـه ـيــت اإلس ـك ـن ــدري ــة ،طــاردت ـهــا
حـ ـ ـت ـ ــى قـ ـ ــادت ـ ـ ـنـ ـ ــي إلـ ـ ـ ـ ــى اإلسـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدر
وقايتباي وكفافيس والعرب الغزاة
ولورانس داريل وفورستر وبنسيون
م ـ ـيـ ــرامـ ــار ،ومـ ـث ــل مـ ـمـ ـس ــوس كـتـبــت
قصيدتي عنها ،واع ـتــدت بعدها أن
أتـسـمــع لـهــاثـهــا ،ظـنـنــت أن ــه يختلط
أحـيــانــا بلهاث الـلــه ،فتركت الـلــه في
مكان بعيد عن األرض .كنت أحيانًا
ع ـنــدمــا أكـ ــون ب ـم ـفــردي ول ـيــس معي
س ــوى أحــامــي وكـتـبــي ،كـنــت أخـتــار
أق ـ ـ ــرب ديـ ـ ـ ــوان إل ـ ــى ق ـل ـب ــي ،وأج ـع ـل ــه
ديواني القادم ،أضع فوق غالفه ورقة
ب ـي ـضــاء غ ـيــر ش ـف ــاف ــة ،وف ــي نصفها
األعلى أكتب اسمي بخط بــارز ،وفي
النصف األدنى أكتب «الغبار أو إقامة
الشاعر على األرض» ،وكنت أحار في
اختيار دار النشر ،فأكتفى بأن أكتب
بـ ـي ــروت .كـ ــررت امل ـح ــاول ــة م ــع دي ــوان
«أغاني مهيار الدمشقي» ألدونيس.
أعـتــرف أنني لــم أجــرؤ أن أفعلها مع
«ل ــن» ،ولكنني فعلتها بشغف كبير
مع «الــرأس املقطوع» ،وبشغف أكبر
م ــع «م ــاض ــي األيـ ــام اآلتـ ـي ــة» .أحـيــانــا
كان أدونيس يصاحبني في جوالتي
الهائمة  ،فيما أنسي الحاج يقف على
قارعة الطريق ،لكنهما سيجتمعان
في غرفتي.
ل ــم أس ـت ـطــع أن آذن لـهـمــا بــالــوقــوف

في الشرفة ،غير أنني فتحت الغرفة
لــآخــريــن ،وظللت طــوال أربــع عشرة
سنة أضع غالفي فوق دواوين الغير،
حتى صارت القائمة أطول من قامتي،
ألنها اتسعت وشملت «خـطــوات في
الغربة» لبلند الحيدري ،و«األخضر
بن يوسف» لسعدي يوسف ،و«أوراق
الـ ـعـ ـش ــب» ل ــويـ ـتـ ـم ــان ،و«داغ ـ ـس ـ ـتـ ــان
ب ـلــدي» لــرســول ح ـمــزاتــوف .فــي املــرة
األخ ـيــرة تـجــاســرت ووضـعــت غالفي
ع ـل ــى ال ـك ـت ــاب امل ـ ـقـ ــدس ،ولـ ــم أق ـت ـنــع،
فــاك ـت ـف ـيــت ب ـن ـش ـيــد اإلن ـ ـشـ ــاد وس ـفــر
الـ ـج ــامـ ـع ــة .ل ـك ـن ـنــي ض ـب ـط ــت نـفـســي
أعـ ــانـ ــي مـ ــن شـ ـه ــوة ال ـ ـخ ـ ـفـ ــاء .كــانــت
املسافة بيني وبني شعراء «أصوات»
آخ ــذة فــي االت ـس ــاع ،و«أص ـ ــوات» هي
ج ـمــاع ـتــي ال ـش ـع ــري ــة الـ ـت ــى أصـ ــدرت
ديـ ــوانـ ــي الـ ـب ــروف ــا .أيـ ـ ــام «أص ـ ـ ــوات»
كنا فــي قلب األرض األول ــى ،الـبــراءة
والخوف ،وبعدها أصبحنا في قلوب
الخطايا العشر .ذكــريــات «أص ــوات»
تــدف ـع ـنــي إلـ ــى خ ـل ـيــط م ــن ال ـت ـعــاســة
والضحك ،وإلــى خليط من اآلخرين،
فـهــا أن ــذا أتــذكــر ل ـقــاءاتــي األولـ ــى مع
أح ـمــد ح ـج ــازي ،وأذه ـ ــب إل ــى ش ــارع
ال ـق ـصــر ال ـع ـي ـنــي ،وأقـ ــف أمـ ــام مبنى
«روزالـ ـ ـي ـ ــوس ـ ــف» ك ــأن ـن ــي أق ـ ــف عـلــى
األط ــال ،وفــي الـبـيــت أح ــاول العثور
بني مجالتي على املقالة التي نشرها
حـجــازي فــي بــابــه األسـبــوعــي «أدب»
بعنوان «نداء إلى شعراء املستقبل»،
ّ
يبشر بموهبتي ،ويتنبأ باختصار
اسمي.
ك ـنــت ف ــي ال ـس ـنــة الـجــامـعـيــة األولـ ــى،
ُ
فرفعت
أذك ــر كـيــف أصــابـنــي الــزهــو،
ي ـ ــاق ـ ــة قـ ـمـ ـيـ ـص ــي وم ـ ـط ـ ـطـ ــت ع ـن ـق ــي،
وس ـ ــأل ـ ــت ب ـ ـصـ ــوت خـ ـفـ ـي ــض ي ـخ ـفــي
اشتهائي رؤيــة اللمعان في العيون:
هــل قــرأتــم مقالة حـجــازي .فــي البيت
لــم أج ــد امل ـقــالــة ،وج ــدت آث ــار جماعة
«أص ـ ـ ـ ـ ـ ــوات» ،أوائ ـ ـ ـ ــل ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات.
وبعد مقتل السادات ،شاءت السلطة
الـجــديــدة وه ــي ال ـطــور الـثــالــث لحكم
ال ـع ـس ـك ــر ،ب ـع ــد طـ ــوريـ ــن ص ــاخ ـب ــن،
ال ـ ـب ـ ـك ـ ـبـ ــاشـ ــي ن ـ ــاص ـ ــر وال ـ ـقـ ــائ ـ ـم ـ ـقـ ــام
أنـ ـ ــور ،وق ـب ــل الـ ـط ــور الـ ــرابـ ــع ،املـشـيــر
عبدالفتاح ،الذي كأنه أحجية ،شاءت
ال ـس ـل ـط ــة الـ ـج ــدي ــدة ص ـي ــد ال ـش ـب ــاب
الـغــاضــب .كــانــت السبعينيات حقبة
شعراء أكثر مما هي حقبة روائيني،
حـقـبــة رؤيـ ــا وحـ ــدس أك ـث ــر م ـمــا هي
حقبة رضــا ويــأس .وشــاءت السلطة
الـجــديــدة أن تحشو قلوبنا بالتراب
األحـمــر ،فاستقدمت البشر الــودعــاء
ليكونوا شباك صيد ،وجعلت منهم
مجالس تحرير ملجالت جديدة ،حتى
أنها أوقفت الثالثة ،عبد القادر القط
وس ـل ـي ـمــان ف ـي ــاض وس ــام ــي خـشـبــة،
ع ـلــى درج امل ـج ـلــة امل ــدع ــوة «إبـ ـ ــداع»،
وأوقـفــت الثالثة عــز الــديــن اسماعيل
وج ـ ــاب ـ ــر عـ ـصـ ـف ــور وص ـ ـ ـ ــاح ف ـض ــل،
ع ـل ــى درج امل ـج ـل ــة األخ ـ ـ ــرى امل ــدع ــوة
«فـصــول» ،فصدقناهم ،على األرجــح
رغبنا أن نصدقهم ،وسعينا وراءهم،
وانصرفنا عن مطبوعاتنا الفقيرة،
وتركناها تنكفئ وتنطفئ.
لــم ننتبه إال فيما بعد بــأن جلودنا
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت أك ـ ـث ـ ــر نـ ـ ـع ـ ــوم ـ ــة .أواخ ـ ـ ـ ــر
ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،عـ ــاد ال ـش ــاع ــر أح ـمــد
ح ـجــازي عــودتــه الـطــويـلــة مــن منفاه

الوهمي فــي بــاريــس ،لـيــرأس تحرير
مجلة «إب ــداع» في إصــدارهــا الثاني،
وإث ـ ــر خـ ــاف حـ ــول املـ ـب ــادئ األول ـي ــة
ل ـن ـشــر ال ـش ـع ــر ،اس ـت ـط ـع ـنــا أنـ ــا وه ــو
واآلخ ــرون ،وبمعونة جابر عصفور
أن نتفادى القطيعة .بعدها اشتعلت
حـمــاسـتــي ،ون ـش ــرت الـقـصــائــد الـتــى
كنت أختلي بها ،لكن هذه الحماسة

نشر أحمد حجازي مقالة
في بابه األسبوعي «أدب»
إلى شعراء
بعنوان «نداء ّ
المستقبل» ،يبشر بموهبتي
لــم تــردم الـهــوة السحيقة فــي جوفي،
ف ـهــا أنـ ــذا ش ــاع ــر ب ــا دواوي ـ ــن ســوى
الديوان البروفا ،الديوان الخام .كان
ج ــاب ــر ع ـص ـف ــور ي ـل ــح ع ـلــى تــذك ـيــري
بواجباتي الشعرية ،ويسألني :أين
كـتــابــك؟ .فــي أثـنــاء ســؤالــه كنت أنظر
إل ــى تـقــاسـيــم وج ـه ــه ،وأراه يـضــرب
بجناحيه ويطير مخفورًا بطموحاته
وكتابيه «املرايا املتجاورة» و«مفهوم
الشعر» .قبل التسعينيات رأيت جابر
ينزل من قطار صالح عبد الصبور ثم

من عربة أمل دنقل .وفي التسعينيات
رأيته يصعد قطار أدونـيــس هرولة،
ويجلس في املقدمة إلــى جــوار كمال
أب ـ ــو دي ـ ــب وخ ـ ــال ـ ــدة س ـع ـي ــد وح ـل ـيــم
بركات ،وعندما راقبته رأيت أعماقه،
وكــأنـهــا عـلــى امل ـحــك ،وك ــأن أصــابـعــه
تحفر الفراغ ،فيما كان أحمد حجازي
يتخيل أن قامته أطول كثيرًا من قامة
الشعر.
ذات لـ ـق ــاء أشـ ـ ـ ــارت الـ ـسـ ـي ــدة سـهـيــر
بسبابتها نـحــوي وقــالــت لحجازي،
زوجها ،ال تنشر لهذا الولد ،قصائده
وقحة ،وكانت قصيدتي «أنت الوشم
الـبــاقــي» ،التي عندما التقيت أنسي
الحاج في بيروت ،وبينما عينه في
عيني ،وعيون األغيار تراقبنا ،أسدل
ً
جفنيه قليال وأخذ يقرأ .األصح أخذ
يــرتــل بعضًا مــن الــوشــم ،وأم ــام بــاب
الـ ــوداع أبلغني كــأنــه يأتمنني على
سـ ّـره ،بأنه يضع بالقرب من سريره
بـعــض كـتـبــه الـحـمـيـمــة ومـنـهــا «قبل
امل ــاء ف ــوق ال ـحــافــة» ،صـمــت قليال ثم
قال :ألخونك وأخون نفسي ،وضحك.
قصيدتي «أنت الوشم» ذهبت بفاروق
حـسـنــي وزيـ ــر ال ـث ـقــافــة إل ــى ال ـبــرملــان
الستجوابه ،كما أن التعويذة وقفت
أمام القضاء بتهمة العيب في الذات
اإللهية ،وعندما لجأت هيئة الدفاع

إلى طلب شهادات أهل االختصاص،
استجاب لها الــدكــاتــرة شكري عياد
وعبد املنعم تليمة وجابر عصفور.
في ذات الفترة كتب حجازي مقاالت
ك ـتــابــه «أحـ ـف ــاد ش ــوق ــي» ،وشـمـلـنــي
بــأربــع منها ،فغمرني زه ـ ّـو شاحب.
ح ـم ــاس ــة ح ـ ـجـ ــازي أغ ــرتـ ـن ــي بـجـمــع
ال ـق ـص ــائ ــد املـ ـنـ ـش ــورة فـ ــي «إب ـ ـ ـ ــداع»،
وت ـغ ـط ـي ـت ـه ــا ب ـ ــورق ـ ــة بـ ـيـ ـض ــاء غ ـيــر
شفافة ،مكتوب عليها اسمي واســم
ديواني «الغبار أو إقامة الشاعر على
األرض» ،وح ـم ــاس ــة ج ــاب ــر أغــرت ـنــي
بقبول وساطته في حمل مخطوطتي
إلــى هيئة الكتاب ،لكن سدنة النشر
عطلوها.
أي ــامـ ـه ــا ك ـ ــان حـ ـص ــادي ال ــوفـ ـي ــر مــن
عـ ـط ــاي ــا ال ـ ـش ـ ـعـ ــراء األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة ي ـت ـب ــدد
ً
ويصبح هزيال ،وإن ظل عبدالصبور
في املقدمة ،وإن ظلت قصائد حجازي
األول ـ ـ ــى ،ق ـص ــائ ــده ال ـب ـي ـضــاء ،عــالـقــة
في ثيابي ،وإن ظلت السيدة نفيسة
قنديل ام ــرأة عفيفي مطر تخايلني
وتخامرني ،ولوال «أوراق الغرفة رقم
 ،»8مــا خـطــر أم ــل دن ـقــل بـبــالــي ،ومــا
خطرت قصيدته «ال تصالح».
أيامها رأيت اليسار الذي كان بطانة
تـمــردنــا ،يغتسل ويتخلص بسرعة
مــن أدرانـ ــه ال ـثــوريــة ،ليصبح بطانة
السلطة الجديدة ،وسوف لن يتوقف
عـ ــن امل ـ ــراوح ـ ــة بـ ــن ش ــرف ــه ال ـض ــائ ــع
ورغـ ـب ــات ــه املـ ـحـ ـم ــوم ــة ،انـ ـظ ــر رف ـعــت
ال ـس ـع ـيــد ول ـط ـفــي ال ـخ ــول ــي وص ــاح
عيسى .أيامها أيضًا تهيأت للطيران
ب ــأجـ ـنـ ـح ــة أدونـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ،أض ـ ـفـ ــت إل ــى
مخطوطة الـغـبــار مجموعة قصائد
جديدة رغبت في تسميتها قبل املاء
الـبــارد ،وأعطيت املخطوطة لــه ،بعد
مهلة ق ــال ل ــي :الـنــاشــر سـيـكــون «دار
اآلداب».
ه ــل الح ــظ أدونـ ـي ــس ارتـ ـع ــاش قلبي
وأنـ ـ ـ ــا أخ ـ ـفـ ــي س ـ ـ ـ ـ ــروري ،بـ ـع ــد م ـهـلــة
أخـ ـ ــرى ،قـ ــال لـ ــي :ه ــل ت ـق ـبــل اق ـتــراحــا
بعنوان جديد للديوان ،وملــا بــاح به،
لـعـقـتــه بـلـســانــي وأذن ـ ــي ،قـبــل املـ ــاء...
قبل املاء ،...وقبل أن ّ
أتمه أغلقت فمي
عـلـيــه ،شـعــرت وكــأنــه ظـلــي .وعـنــدمــا
بـ ـع ــد ش ـ ـهـ ــور ص ـ ـ ــدر ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان ع ــام
 1994ووص ـل ـت ـنــي الـنـسـخــة األولـ ــى،
فــوج ـئــت ب ـغــافــه يـسـتـنــد إلـ ــى ســاق
عالية مسروقة من حلم أزرق ،سألت
عــن ال ـس ــارق أخ ـبــرونــي أن ـهــا رســامــة
لـبـنــانـيــة ،فــألــزمــت نـفـســي بالكتمان
وأنا أهمس في غبطة ،الله الله ،غير
أن الرسامة سمعت همسي وشاهدت
غبطتي ،وانصرفت كأنها لم تسمع
ولم تشاهد .في اليوم التالي لوصول
النسخة األولى ،تذكرت أمي وأختي،
تــذكــرت أصــابــع مها وعرقها ،لكنني
لــم أنتظر الـنـســاء الـلــواتــي أحببتهن
ولـ ـ ـ ــم يـ ـحـ ـبـ ـبـ ـن ــي .وبـ ـ ـع ـ ــد ب ـ ــره ـ ــة مــن
االرتـ ـب ــاك ،قـ ــررت أن أح ـت ـفــل وح ــدي،
جمعت الــدواويــن التي وضعت ّ فوق
أغلفتها ورق ــة بـيـضــاء غـيــر شــفــافــة،
ل ـت ـكــون دي ــوان ــي ال ـ ـقـ ــادم ،وفــرشـتـهــا
على أرض الغرفة ،ثم فــردت جسمي
فوقها ،ووضعت تحت رأســي نشيد
األنشاد وسفر الجامعة ،وتمنيت أن
أن ــام وأرى فــي أحــامــي طـيــش امل ــرأة
ال ـتــي تـشـبــه شـهـيــق الـبـحــر وزف ـي ــره،
واستغرقت في النوم ،هكذا هكذا.

