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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
لالحتفاء بالكتب األولى
شخصي أول في الكتابة.

عباس بيضون
الوقت بجرعات كبيرة

كانت مجموعتي
األولى غير متالئمة
مع المفهوم ّاللبناني
للشعر الذي يتجنب
السرد والكالم اليومي
تكون الديوان من
نصين فقط :األول هو
«اثنتا عشرة ّ قصيدة»،
والثاني« :جناز لصافي
شعيتاني»
مهدي عامل
هو من بادر إلى
االتصال بـ «دار الفارابي»
معهم على
واتفق
ٍّ
نشر كتاب لكل منا

(مروان طحطح)

كــان نشر كتاب أو ديــوان شعر في ذلــك الزمن
ال ـ ــذي ص ـ ــدرت ف ـي ــه م ـج ـمــوع ـتــي األول ـ ـ ــى أمـ ـرًا
ّ
نستعد لــه ونـحــاذر منه ونقترب منه
خطيرًا
بجفلةٍ وخوف .كان نشر كتاب يعني الدخول
فــي م ـســار آخ ــر .يـعـنــي تسمية الـكــاتــب كاتبًا
وال ـشــاعــر ش ــاع ـرًا .يـعـنــي أن ــه مـنــذ ذل ــك الحني
شأنًا حميمًا ولــم تعد الكتابة
لم يعد الشعر ُ
ممارسة خــاصــة ت ـتــداول بــن أصــدقــاء هــم في
األغلب شعراء ،بل صــارت الكتابة بعد النشر
أمـ ـرًا الزم ــا ،وعــاقــة فــارقــة وعـنــوانــا جــدي ـدًا ال
ّ
يـمـكــن تـفــاديــه وال الـقـفــز عـنــه ،فـشــتــان بــن أن
يـكــون الــواحــد شــاع ـرًا منزليًا أو بـلــديــا ،وبــن
أن ي ـكــون م ـعــروضــا لـلـجـمـيــع .فــي ذل ــك الـحــن
كنا نتأخر كثيرًا عن النشر ،ونستفرغ وقتنا
فـ ــي قـ ـ ـ ــراءة ب ـع ـض ـنــا الـ ـبـ ـع ــض .ه ـ ــذه ال ـ ـقـ ــراءة
كــانــت طلتنا األول ــى وكــانــت انـتـشــارنــا األول،
والحقيقة أنني لم أفكر في نشر كتاب ،هناك
من فكر عني .حسن حمدان (مهدي عامل) هو
من بادر إلى االتصال بـ «دار الفارابي» (يومئذ
كنا شيوعيني) واتفق معهم على نشر كتاب
ٍّ
لكل منا .لم نكن حتى ذلك اليوم فكرنا بنشر
كتاب ،كنا ال نــزال فيما قبل الكتاب ،ومبادرة

مهدي عامل سبقتنا إلى ذلك .أذكر يومئذ أنه
كان ّ
تجمع لدي ٌ
قدر من الشعر يزيد عن كتاب،
ً
فــانـتـقـيــت قـسـمــا م ـنــه ،وكـ ــان قـلـيــا بــالـقـيــاس
إل ــى م ــا ك ـنــت كـتـبـتــه .سـلـمــت امل ـخ ـطــوطــة إلــى
«ال ـف ــاراب ــي» ،وكــانــت ص ــدرت دواويـ ــن لبعض
الزمالء قبل ديواني.
وكـ ــان ال ـع ـن ــوان بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ه ــو املـشـكـلــة
األولـ ــى ،فـلــم أك ــن اع ـتــدت عـلــى وض ــع عناوين
ل ـل ـك ـت ــب .وأذكـ ـ ـ ــر أنـ ـن ــي خ ــرج ــت مـ ــن ح ـيــرتــي
بـعـنــوان ال أظ ــن ان ــه تـقـلـيــدي وال مـعـتــاد .فقد
سـمـيــت ال ــدي ــوان «ال ــوق ــت ب ـجــرعــات ك ـب ـيــرة».
ك ــان ف ــي ه ــذا ال ـع ـنــوان إشـ ــارة بـعـيــدة إل ــى ت.
س .أل ـي ــوت الـ ــذي تـكـلــم ع ــن ت ـن ــاول ال ــوق ــت أو
قياسه بمالعق صغيرة فــي إح ــدى قصائده.
ف ـ ـبـ ــدا الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان وك ـ ــأن ـ ــه م ـ ـعـ ــارضـ ــة ب ـع ـي ــدة
إلليوت.
األول هو «اثنتا
فقط:
نصني
من
الديوان
تكون
ّ
ع ـش ــرة ق ـص ـي ــدة» ،وال ـث ــان ــي« :ج ــن ــاز لـصــافــي
شعيتاني» .وشعيتاني كان صديقًا لي اغتيل
أث ـن ــاء ال ـح ــرب األه ـل ـيــة .ال أدري مل ــاذا اخـتــرت
هذين النصني .فاألول كان يحوي نموذجًا من
مغامرتي «الريتسوسية» ،ذلك أنه كان سبق

هذه القصائد ٌ
وقت طويل من البطالة الشعرية
ن ـ ّـي ــف ع ـلــى ال ـخ ـمــس سـ ـن ــوات .ف ـب ـعــد قـصـيــدة
ُ
«ص ــور» الـتــي كـتـبــت ع ــام  1974عـقــب انقطاع
دام هذه املــرة سبع سنوات ،توقفت عن كتابة
ُ
ورددت ذل ــك إل ــى ال ـح ــرب الـلـبـنــانـيــة.
ال ـش ـعــر،
ّ
فنشيدية «قصيدة صــور» ونزوعها امللحمي
ّ
م ــا كــانــا لـيـتــوافـقــا م ــع ح ــرب ضــيـقــت األمــاكــن
وضـيـقــت األزم ـن ــة ،بـحـيــث ص ــار امل ــرء حبيس
حـجــرتــه ولـحـظـتــه .والـحـقـيـقــة أن ـنــي أمضيت
ـدة ،وأبحث
خمس سـنــوات ،ال أجــد جملة واح ـ ْ
عــن نقطة ب ــدء جــديــدة تـنــاســب الـ َـحــشــرة ُ التي
أخذتنا إليها الحرب ،وظللت تائهًا حتى ق ّيض
لي أن أقرأ للمرة الثانية يانيس ريتسوس في
سلسلة «شعراء اليوم» الفرنسيةُ .
ومذ قرأته،
تـ ــراءى لــي أن ـنــي وجـ ـ ُ
ـدت مــا كـنــت أب ـحــث عنه:
قصيدة ت ــوازن بــن يوميتها وابـتــذالـهــا وبني
عمقها أو بعدها الفكري واملسرحي وامللحمي.
ل ــذا ،كتبت «اثـنـتــا عـشــرة قـصـيــدة» وفــي بالي
ُ
أحذر من القول إن مثالي كان
ريتسوس ،بل ال
بـضـعــة قـصــائــد ل ــه ،وأن واحـ ــدة مـنـهــا نسيت
ُ
عنوانها كانت مثالي الذي ّ
ونسجت
ترسمته
عليه .كانت الحرب هي املوضوع ،والحرب هي

تـمــامــا ه ــذا االنـحـشــار وس ــط األش ـيــاء ووســط
التفاصيل ووسط اللحظات العابرة.
ال بـ ّـد أن هــذه املـغــامــرة «الريتسوسية» كانت
غير مألوفة تمامًا في القصيدة اللبنانية التي
كــانــت ال ت ــزال تحافظ على قــدر مــن التسامي
والغناء العالي والتجريد .لذا أرجح أن قصائد
الديوان التي َع َمرت بأسماء أشياء وجمادات،
وال ـتــي تجنبت أي مـفـهــوم واض ــح ،وابـتـعــدت
قــدر اإلم ـكــان مــن الـغـنــاء ،واحتفظت بـقــدر من
ال ـج ـفــاف وال ــدق ــة وال ـح ـي ــادي ــةّ .
أرج ـ ــح أن هــذه
املجموعة كانت ال تتالءم مع املفهوم اللبناني
للشعر ال ــذي فــي أك ـثــر جــوانـبــه طليعية كــان
يتجنب الـســرد وال ـكــام الـيــومــي .ل ــذا ،أظــن أن
بجرعات كبيرة» كان ديوانًا إشكاليًا،
«الوقت
ّ
وأظن أنه تلقى لذلك قــراءات مختلفة بعضها
ك ــان قــريـبــا مــن اإلن ـك ــار ،وبـعـضـهــا ك ــان قريبًا
مــن االحـتـفــاء ،ولـكــن التجربة نفسها امتلكت
أسئلتها ،وأظن انها وجدت مكانًا لها .وأنها
كانت اقتراحًا مختلفًا استلفت انتباه شعراء
وق ّـ ــراء .ال أريـ ــد أن أح ـصــي هـنــا ال ـ ــردود الـ ّتــي
تلقتها املجموعة ،إذ إننا في بلد كلبنان قلما
نـمــر ب ـم ـعــارك ن ـقــديــة ،وجـ ـ ٌ
ـزء م ــن ال ـن ـقــد ،ربـمــا
ك ــان ال ـجــزء األه ــمُ ،ي ـت ــداول شفهيًا وال تظهر
نتائجه فــورًا ،بل نحتاج إلى وقت نتأكد معه
أن التجربة وجدت لنفسها ّ
حيزًا ،وعليه ،فإن
«الوقت بجرعات كبيرة» ،وهو أقل من أن يكون
دي ــوان ــا ،بــل ك ــان أشـبــه بمسطرة شـعــريــة ،بــدأ
تجربة متقلبة ومتنوعة هي تجربتي.
ُي ـخـ ّـيــل إل ـ ـ ّـي ،أن ـنــي كـتـبــت ق ـصــائــد ع ــدة أع ــود
إليها ،وينتهي بي األمر أحيانًا إلى أن أمازج
بينها ،وإل ــى أن أكـتــب قصيدة منها جميعًا.
وبالتأكيد أن تلك الباكورة تضمنت واحدة من
هذه القصائد التي عدت إليها في مجموعتي
«صيد األمثال» بينما ابتعدت منها في «مدافن
زجــاج ـيــة» وبـقـيــة مـجـمــوعــاتــي األخ ـ ــرى ،لكن
يبقى أن «الــوقــت بـجــرعــات كـبـيــرة» فــي جملة
مــا كتبته كــان فيه هــذا االنحياز إلــى األشياء
إذا تذكرنا عنوان الشاعر الفرنسي فرانسيس
بــونــج ال ــذي أتـبـنــى ع ـنــوانــه أك ـثــر بـكـثـيــر مما
أتـبـنــى تـجــربـتــه .وال ـح ــال أن ري ـت ـســوس الــذي
كان معلمي في زمن ما ظل معلمي في أزمنة
الحقة ،وأنا إلى اآلن ال أملك أن أقرأ ريتسوس
إال ب ـقــدر م ــن امل ـشــاركــة الــوجــدان ـيــة ،وأظ ــن أن
ريتسوس كان في أصل في منظوري الشعري،
وأن «الوقت بجرعات كبيرة» لهذا السبب هي
بدون شك تحمل مبادئ تجربتي.
لكنني في الوقت نفسه أود أن أقول إن الوقت
طال بني هذه الباكورة وأعمالي األخيرة ،إنه
مـســار تقلبت فيه كـثـيـرًا ،وتـبــدلــت فيه كثيرًا،
وتأثرت فيه كثيرًا ،بل إنني كتبت الرواية أثناء
ٌ
مسار ال أذكر في «الوقت بجرعات
ذلك أيضًا.
كـبـيــرة» إال وأن ــا شبه مغترب عـنــه .إنــه أشبه
بتعليمي األول ،وأش ـبــه بـعــاقــة بـكــر وع ــذراء
بــالـشـعــر .وم ــا ج ــرى بـعــده أن ه ــذه الـعــاقــة لم
تعد بكرًا وال عــذراء ،بل دخل عليها قدر كثير
أو قليل من الخبرة ّ
والصنعة وسعة الحيلة،
لــدرجــة أن مفهومي للشعر نفسه لــم يـعــد ما
ك ــان ،بــل لــم يعد عـنــدي بتاتًا مفهوم للشعر.
فأنا بعد هذا العمر من الكتابة الشعرية ،أعود
فقط إلــى التجربة والـخـبــرة ،وال أجــد للشعر
ً
مدى أبعد منهما.

