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كتابي األول

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

ّ
فوزي يمين
المستلقي على طابقه األرضيّ

ـري ّ
ق ـب ــل ك ـت ــاب ــي الـ ـنـ ـث ـ ّ
األولّ ،كـ ـن ـ ُـت ش ــاع ـرًا
ّ
ك ـ ّـاس ـي ـك ـ ّـي ــا تـ ـخ ــرج األوزان م ــن ــي ت ـل ـقــائــيــا
كأنها كانت طــوال عمرها نائمة في داخلي،
ّ
وتـنـســاب الـقــوافــي دون قصد أو تكلف ألهو
ُ
ب ـهــا ك ـمــا أل ـه ــو بــال ـكــرة (حـيـنـهــا ك ـن ــت أيـضــا
الع ـبــا فــي ك ــرة ال ـق ــدم) .مــذ ك ـنـ ُـت ّعـلــى مقاعد
الــدراســة ،انتابني شعور قـ ّ
ـوي بأني مقذوف
ّ
إل ــى ال ـك ـتــابــة ،وبـ ــأن ع ـص ـفــورًا صـغـيـرًا يـقـّـرع
ّ
ليغني.
بصوته زجاج صدري ،ويود الخروج ّ
آمــن بــي أس ـتــاذي فــي الـلـغــة الـعــربـ ّـيــة الــشــاعــر
ّ
السبعالني ،وأشركني في مهرجان
أنـطــوان
ّ
املدرسة ،ونشر لي أولى قصائدي
في
شعري
ّ
امل ــوزون ــة وامل ـق ــف ــاة ف ــي ج ــري ـ ّـدة األنـ ـ ــوار .كــان
ّ
حص ْ
ـط على لــوح الـصــف بــن ّ
تي
أحيانًا يـخـ
ّ
دراس ـ ّـي ـت ـ ْـن ش ـ ــوارد م ــن أب ـيــاتــي يـتـغــنــى بها
ّ
ّ
والوطنيات،
الوجدانيات
أمام التالميذ .بني
ُ
تمايلت كثيرًا في أمسيات عذبة فوق منابر
ُ
بلدتي والـقــرى امل ـجــاورة ،وص ــرت مــع الوقت
خبيرًا بالجمهور ،عليمًا بإثارته وتهدئته،
وم ــراه ـن ــا ب ـي ـنــي وبـ ــن ن ـف ـســي ع ـنــد ّ
أي بـيــت
ّ
شـ ـع ـ ّ
ـري س ـي ـصــفــق م ـطــال ـبــا ّإي ـ ـ ــاي ب ــإع ــادت ــه.
ّ
هكذا تــم تكريسي شاعرًا في مدرسة بلدتي
والقضاء ،والحقًا في الجامعة.
ً
«زغرتا» في حارة
شتاء في
طفولتي وصباي
ّ
ّ
ساحلية مفتوحة على اللعب والنهر ،وصيفًا
ّ
ل ـثــاثــة أش ـهــر ف ــي «إهـ ـ ــدن» ال ـب ـلــدة ال ـجــرديــة
الفاتنة التي تسند ظهرها على ثالثة جبال
ّ
ّ
واد س ـح ـي ــق ،فّــت ـق ــا فــي
وتـ ـم ــد رج ـل ـي ـهـ ّـا ف ــي ٍ
ّ
ّ
داخلي أولى النغمات الرومنسية الشعرية.
ُ
ّ
ّ
العمودية التي كتبتها
غير أن تلك القصائد
ف ــي الـثـمــانـيـنــات ،وع ـلــى م ــدى عـشــر سـنــوات
ّ
وأكثر ،لم أدفع بها إلى املطبعة إال بعد خمس
وعشرين سنة تقريبًا ،وبإلحاح من أصدقائي
ُ
ُ
تركت معظم أبياتها
كنت قد
القدامى الذين ّ
ُ
ودش ـنــت بأجملها ّ
الصفحات
فــي جـيــوبـهــم،
ّ
ة.
املدرسي
دفاترهم
األولى من
ّ
ّ
طبيعي ،لم أعرف بالضبط ما
بعدها ،وبشكل
ُ
انقطعت
الذي قادني إلى قصيدة النثر ،وكيف
ّ
ّ
ّ
الخليلية .في
االمبراطورية
ونهائيًا عن
فجأة
ُ
ّ
تلك الفترة ،اقتنيت دفاتر صغيرة جــدًا أشبه
ُ
بعينات دفاترُ ،
ّ
كنت قد اشتريتها من مكتبة
ُ
ّ
ُ
ّ
مجاورة حبًا بحجمها وشكلها .دونــت فيها،
ّ
الشتوي فــي البيت ،الكثير من
خــال مكوثي ّ
ال ـج ـمــل ال ـع ـشــوائ ـيــة ال ـفــال ـتــة .وأح ـي ــان ــا م ــا أن
ً
قليال وأخرجُ ،
كنت أحشو بها
ينفرج الطقس
جيوب بنطالي أو قميصي أو سترتي ،آخذها
م ـعــي إلـ ــى امل ـق ـهــى وامل ـل ـه ــى وح ـي ــث تــأخــذنــي
الـ ـط ــري ــق .وم ـ ــن حـ ــن إل ـ ــى آخ ـ ـ ــر ،أت ـحـ ّـس ـس ـهــا
ُ
ّ
ألط ـم ـئــن ف ـقــط .وف ــي ح ــال سـحـبــتـهــا فبحركة
ّ
ّ
ألسجل عليها بخط سريع ومــوارب،
خاطفة،
مــاحـظــات وم ـشــاهــدات عــن غيمة أو ّوج ــه أو
حائط ّأو طاولة أو حادثة أو جملة تلفظ بها
أحد ورنت في أذني كجرس.
ومــا أن تمتلىء تلك الــدفــاتــر ،أو تـكــاد ،وأبــدأ
ً
بــالـعـمــل عـلـيـهــا مـ ـح ــاوال ال ـع ـثــور ع ـلــى قــاســم
ّ
مـشـتــرك فـيـهــا ،حــتــى يــرتـســم أمــامــي بــورتــريــه
لشخص ّضـجــور يستلقي فــي طــابــق أرض ـ ّـي
ّ
ُ
اليوم
(صودف أني لم أسكن في
حياتي َّحتى ُ
ُ
ّ
ّ
غير طابق أرضــي) ،ضيق ،غير مكيف ،سقفه
واط ـ ـ ــىء (أجـ ـل ــس ف ـي ــه ف ـت ـص ـبــح ق ــدم ــاي عـلــى
ال ـطــريــق) وم ـك ـبــوس ف ــي ال ـح ـ ّـر (حـيـنـهــا كـنـ ُـت
أق ـضــي الـ ّـصـيــف مــع أه ـلــي فــي الـســاحــل لعدم
ُّ
تمكننا مــن اسـتـئـجــار بـيــت فــي الـجـبــل) .كــان
ّ
هذا الشخص الشعري «املستلقي على طابقه
ّ
أصبح فيما بعد عنوان كتابي
األرض ــي» (مــا ّ
ّ
ّ
األول) يـقـضــي الــن ـهــار مـ ـت ــرددًا ب ــن أن يفتح
النافذة ّليدخل الهواء أو يبقيها مغلقة كي ال
يدخل الضوء مع الهواء فتزداد الحرارة أكثر
فأكثر.
ّ
ّ
«الطقسية» ،تشكلت
في ما يشبه هذه الورطة
أج ـ ـ ــواء ك ـت ــاب ــي ّ
األول ع ــن ذاك «امل ـس ـت ـل ـقــي»

ُ
املـنـسـحــب إل ــى عــاملــه الـسـفـلـ ّـي ،وه ــو يـحــاول،
ّ
ّ
مـ ـتـ ـم ــددًا ع ـل ــى ظ ـه ــره فـ ــوق بـ ــاط ا ُّل ــص ــال ــون
َ
مختزنًا برودته ،أن ّ
يخمن شكل تشقق أبيض
ّ
ّ
ـان الـ ــذي ينفثه
ف ــي ال ــس ـق ــف ،ي ــدخ ــن ،وال ــدخ ـ ّ
يختلط بـخـيــوط رفـيـعــة مــن ال ــن ــور املـنـســرب
من حائط اخترقته ثالث رصاصات في ّأيام
ّ
الحرب ،يختلط ويغزل في داخلها ّ
ثم يتفكك
ُ
وي ـخ ـت ـفــي .وغ ــارق ــا ف ــي ت ـس ــاؤالت ــه املـضـنـيــة،
ت ـتــراء ى لــه مـشــاهــد داخـلـ ّـيــة مــن طفولته في
ّ
ال ـب ـيــت الـ ــذي ت ـط ــل ن ــاف ــذت ــه ع ـلــى ح ــائ ــط فيه
ّ
ّ
نافذة تطل على حائط ،وأخرى خارجية في
ّ
ال ـحــارة الــرطـبــة املـتــاصـقــة بيوتها كأسنان
ّ
األوالد الذين يزرعونها لعبًا .وكلما عادت به
ّ
الذاكرة إلى الوراء ،رأى نفسه صغيرًا ينط في
ّ
ُ
الشمس ،ضحكته رطــل .يخبط على التراب.
يـمـ ّـر فــي ال ـحــارة بـحــذائــه املـفـخــوت مــن تحت
ل ـي ـســرق ك ـلــل األوالد .يـكـســر مل ـبــات ال ـب ـلـ ّ
ـديــة.
الصيصان ّ
يشنق ّ
امللونة املصبوغة بكرافات
ّ
أبـيــه العريضة .يختبىء فــي دوالـيــب جــرافــة
ّ
جاره املعطلة بعيدًا عن أعني أصدقائه .يذهب
ّ
آخــر الليل إلــى النوم كالقتيل .يتلصص من
تحت لحافه على نجمة بردانة فوق السطح
ّ
ّ
علقت ّ
ربـمــا بمنشر الغسيل .يصلي مــن ّكل
قلبه كــي تـحـتــرق املــدرســة غ ـدًا .ويـحـلــم بــأنــه
يكبر شيئًا فشيئًا ِّ كبالون ويطير ،ثـ ّـم فجأة
يصبح عجوزًا ُ
فينفس ويسقط.
ّ
ه ـك ــذا ،وف ــي س ـيــاق م ـت ـح ــرك ،كــانــت تـتــداعــى
املشاهد ،تتداخل األزمنة واألمكنة واألعمار،
وت ـك ـ ّـر ال ـ ّـص ــور داخ ــل أل ـب ــوم ط ـفــولـ ّـي مـفـتــوح
(ولـ ـ ٌـد ي ـهــرب مــن أل ـبــوم الـعــائـلــة ل ـي ـكــزدر كما
الـقـمــر ،فــي قـ ّـبـعـتــه ه ــواء وف ــي جـيــوبــه نجوم
ّ
يختار في
وبـسـكــويــت) .غير أن «املستلقي»
ّ
النهاية أن يبقى على حــالــه ،تحت الضغط،
بني الواقع واألحالم ،بني املاضي واملستقبل:
ً
«ال ألعود طفال،
ال ألصبح عجوزًا،

ّ
بــل ه ـكــذا ألب ـقــى مـعــلـقــا بــن رأس ــي وحــذائــي،
مضغوطًا كمرطبان».
ف ــي تـلــك ال ـف ـتــرة ،وت ـحــدي ـدًا ب ــن عــامــي 1989
ّ
و ،1990حــالـفـنــي ال ـحــظ ب ــأن عــرضـ ُـت ّبعضًا
«املستلقية» على الشاعر
مــن تلك القصائد
ّ
ُ
شــوقــي أب ــي ش ـق ــرا -صـهــر الــضـيـعــة (زوج ــت ــه
من زغرتا) الذي كان حينها رئيسًا ّ
للصفحة
ّ
ّ
الثقافية فــي ّجــريــدة الــنـهــار ،وال ــذي ُصــودف
أن الـتـجــأ مــؤقـتــا إل ــى بـلــدتـنــا هــربــا مــن حــرب
اإلل ـغ ــاء ب ــن ع ــون وجـعـجــع آن ـ ــذاكّ .
شجعني
ّ
وحط ُ
يت على أرض
ونشر لي .الح لي مدرج...
قصيدة النثر وأنا ولد خائف أرعن.
ه ـ ـ ــذا «املـ ـسـ ـتـ ـلـ ـق ــي عـ ـل ــى ط ــابـ ـق ــه األرض ـ ـ ـ ـ ـ ّـي»،

ُ
ّ
الشعرية
طبعت باكورتي
على نفقتي ّ
الخاصة ،بال غالف وال
ّ
مقدمة وال تزيين
ُ
بــاكــورتــي الـشـعـ ّ
ـريــة ،طبعته سنة  1994على
ّ
نـفـقـتــي ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ،ب ــا غ ــاف وال م ـقــدمــة وال
ت ــزي ــن .ج ــاء حــاف ـيــا م ــن ال ـبــاغــة وال ّـتـنـمـيــق،
ّ
وطريًا كصوت ولد يلعب من أجل لذة اللعب
ال غير.
األول ت ـع ــاط ـ َـف م ـعــه ّ
ك ـتــابــي ّ
رواد امل ـقــاهــي،
ّ
وأحبه العاطلون عن العمل.
ّ
ُ
ُ
ّ
 ...وخ ــرج ــت م ـ ــرة ثــان ـيــة إلـ ــى دنـ ـي ــا الــش ـعــر،
ّ
ُم ـت ـخــل ـيــا ع ــن امل ـن ــاب ــر وال ـج ـمــاه ـيــر واإلي ـق ــاع
ال ـخ ــارج ـ ّـيُ ،مـنـسـحـبــا إل ــى إي ـقــاعــي الــداخ ـلـ ّـي
فحسب.
«ي ـ ــداي ع ـلــى ال ـط ــاول ــة ،ق ـفــاي ع ـلــى ال ـكــرسـ ّـي،
ق ــدم ــاي ع ـلــى األرض ،كـ ــان أس ـه ــل شـ ــيء فــي
ذل ــك الــوقــت أن أن ـظــر ف ـن ـظـ ُ
ـرت» ،ه ــذه الـنـظــرة
ّ
ّ
في جملتي األولــى من كتابي األول غيرتني

وجعلتني أرى األشياء بطريقة ُمغايرة.
من يومها لم تعد كتابتي ُم ّ
وجهة إلى أحد.
صار ّ
همي أن تكون جملتي بسيطة وخاطفة
ّ
تـشـبـهـنــي إل ــى أق ـص ــى ح ــد م ـم ـكــن ،وأف ـك ــاري
مما تـقــول .صـ ُ
تفرقع أكثر ّ
ـرت أسلك الطريق
ّ
الجانبية إلــى املـعــانــي ،أو تلك الـتــي أهملها
ال ـع ــاب ــرون بـفـعــل ال ـع ــادة .وص ــار خـبــز لغتي
م ــن ّك ـفــاف ح ـيــاتــي ال ـيــومـ ّـيــة .م ــن الـتـفــاصـيــل
وا ّلــش ـي ـطــان ال ــذي يـسـكــن فــي الـتـفــاصـيــل .من
الــشــارع واألصــدقــاء واملقاهي واألرصـفــة .من
الـلـ ّحـظــات املــرخـ ّـيــة .مــن الـفـسـحــات الـهــوائـ ّـيــة،
الهشة واملضروبة .من ّ
الردهات الخالية .من
األروقة النحيلة املسلولة .من عالقتي بالوقت
وال ـغ ـي ــوم ال ُـ ـشـ ــاردة .م ــن ذك ــري ــات ــي الـ ّـدف ـي ـنــة
ّ
وأح ــام ــي امل ـس ـت ـعــارة .م ــن ك ــل ذل ــك ،وس ــواه،
مخلوطًا بعضه ببعض ،ال أعرف كيف.
ُ
وخرجت كعشبة خضراء من حائط يابس.
...
ّ
ّ
ّ
ّ
كـ ــان ذاك ك ـتــابــي األول ،ثـ ــم ك ـ ــرت الــس ـب ـحــة.
واليوم ،بعد تسعة كتب ،وعاشر قيد الطبع،
ّ
وآخ ــر ينطبخ عـلــى ن ــار خـفـيـفــة ،ال ّأدع ــي أن
ً
ـدي م ـشــروعــا ش ـعـ ّ
لـ ّ
ـريــا .أص ــا ال أح ـ ّـب كلمة
ُ ّ
مّـشــروع ،تــوحــي بــالـتـجــارة .جــل مــا فــي األمــر
ّ
ّ
مستمرة
ولدي محاوالت
أني أحاول أن أكتب،
مرة ّ
لكتابة شيء مختلف في ّكل ّ
عما سبقه.
ّ
وأتقدم.
مراحل أحرقها ألنثر رمادها ورائــي
ّ
إلى أين؟ ال أدريّ .
ربما باتجاه لغة ّ مفقودة،
الهثًا وراء جملة ضائعة .في بالي أني فقدتُ
ّ
لـغـتــي مــذ ب ـ ُ
ـدأت أتـكــلــم وأك ـت ــب ،مــذ أصبحت
ل ـل ـك ـل ـمــات دالالت ورمـ ـ ــوز وع ـ ّـائ ــق ورواب ـ ــط
ّ
وم ـص ـط ـل ـحــات .أغ ـل ــب ال ـظ ــن أنـ ــي أب ـح ــث عن
معنى أجوف ،عن كلمات محرومة ،محبوسة
مخنوقة وال َمن يستجيب.
داخل الحلق،
ّ
ّ
ك ـي ــف ي ـس ـت ـط ـيــع ال ــش ــاع ــر أن ي ـت ـخ ــل ــص مــن
إسـ ـق ــاط ــات ال ـع ـق ــل وضـ ـغ ــط األحـ ـ ـك ـ ــام؟ كـيــف
يستطيع أن يعود إلــى األحـشــاء ،إلــى الحالة
البدائية ،إلى الخام ،إلى كتابه ّ
ّ
األول؟

