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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.

غضبانم .يوسف
حسن
العريف
ف ــي َّل ـيــالــي ال ـش ـت ــاء ك ـنــت أدع ـ ــو ربـ ــي أن يــأتــي
الحذاء سليمان َّ
شرابي للسهر عندنا ،خاصة
في الليالي املطيرة الحالكة ،التي يعلو عصف
ريــاحـهــا ليصلنا مـمــزوجــا بـ ــوأوأة بـنــات آوى
املحمولة على الريح من الغابة القريبة ،لتصل
مسامعنا بــوضــوح كما لــو أنـهــا ت ــوأوئ خلف
ب ــاب بيتنا ال ـتــرابــي ال ــذي ك ــان ي ـتــرك مفتوحًا
طــوال النهار وجانبًا من الليل إلى أن يوصده
أبــي قبل أن يطفئ «البصبوص» (جهاز إنــارة
بدائي يعمل بالكيروسني) ويأوي إلى الفراش.
ها أنذا أراه يجلس مقابلنا على كرسي مصنوع
يدويًا من أخشاب التوت ،ونحن دونــه نجلس
على األرض الباردة وليس بني أقفيتنا والتراب
ْ
س ــوى ب ـســاط م ــن ال ـقــش فــو َّقــه ل ـ َّـب ــاد َمــكـ ُـحــوت
م ــن ال ـص ــوف .ه ــا نـحــن نـتـحــلــق ح ــول ال ـجــورة
الــدائــريــة ال ـتــي تشتعل فـيـهــا ال ـنــار وتنتصب
فوقها «أثفية» معدنية ثالثية الـقــوائــم ،غالبًا
م ــا تعتليها طـنـجــرة يغطيها ال ـس ـخــام ،وفــي
األمسيات الـبــاردة ترانا منحنني نحو اللهب،
م ــادي ــن ن ـح ــوه أق ــدام ـن ــا وأي ــدي ـن ــا ك ـمــا ل ــو أنـنــا
نـقــوم بطقس بــدائــي غــريــب .وهــا هــي دموعنا
تنحدر على خدودنا بسبب الدخان الناجم عن
االشتعال غير الكامل لحطب السنديان الــذي
ِّ
يولد غيومًا حراقة في العيون.
بــرأس يحتله خــوف مزمن من الغيالن والجن
وال ـض ـبــاع واألشـ ـب ــاح ،كـنــت أص ـغــي لسليمان
ش ــراب ــي وه ـ ــو يـ ـ ــروي ل ـن ــا ح ـك ــاي ــات ــه بـطــريـقــة
ســاحــرة تنسينا خوفنا وبــردنــا وجــوعـنــا في
أحيان كثيرة .كان الرجل يلف أرواحنا برشاقة
وإح ـكــام حــول كلماته كما يلف تلك السلسلة
الطويلة حــول سبابته ،وكنت معجبًا بسلطة
ك ـل ـمــاتــه ع ـل ـي ـنــا ب ـح ـيــث بـ ــات ح ـل ـمــي أن أك ــون
حكواتيًا مثله.
يحتل «الكتاب»  -أي القرآن  -مكانة مميزة في
بيوت الفقراء ،لكن الكتب غالبًا ما تكون نادرة،
وإن ُع ِثر على كتاب بالصدفة فال بد أن يكون
فــاق ـدًا للصفحات الـعـشــر أو الـعـشــريــن األول ــى
منه وللصفحات العشر أو العشرين األخيرة
منه أيضًا .ولهذا كانت قــراءاتــي األولــى فقيرة
ومقتصرة على األدب الشعبي ،وعندما انتقلت
إلــى مدينة جبلة ملتابعة دراس ـتــي اإلعــداديــة،
لــم تـكــن أوض ــاع ــي تـسـمــح لــي بــاقـتـنــاء الـكـتــب،
ولهذا ظلت قراءاتي هزيلة إلى أن أكتشف عالم
«االستعارة» املدهش.
ع ـنــدمــا نـجـحــت ف ــي ال ـب ـكــالــوريــا أع ـطــانــي أبــي
م ــا م ـعــه وق ـ ــدره م ـئــة واث ـن ـت ــان وث ـم ــان ــون لـيــرة
ونـصــف وأرسـلـنــي إل ــى دمـشــق كــي أسـجــل في
كـلـيــة ال ـح ـق ــوق وأعـ ـ ــود ل ـل ـقــريــة ألع ـم ــل كمعلم
وكيل ،لكنني سجلت في قسم األدب اإلنكليزي
وسكنت مع ابن قريتي عبد الحميد هالل ،الذي
أصبح تاليًا صديقًا ومربيًا ومصورًا ضوئيًا
متمكنًا .بعد انتهاء ما لدي من نقود قمت بعدد
من األعمال البائسة ،ثم أسعفني الحظ بالعمل
كبائع قسائم في مقاصف الجامعة التي كان
يستثمرها اتحاد الطلبة.
ذات يـ ـ ــوم روي ـ ـ ــت ل ــزم ـي ـل ـت ــي فـ ــي قـ ـس ــم ال ـل ـغــة
اإلنكليزية (ش) قصة حزينة عــن شــاب يحب
فتاة من غير طائفته ،ولفرط تأثرها بالقصة
ط ـل ـبــت م ـن ــي أن أك ـت ـب ـه ــا ،ع ـل ــى أن تـ ـق ــوم هــي
بكتابتها أيضًا ،لنرى من سيكتبها أجمل.
ً
كـتـبــت ال ـق ـصــة بـجـلـســة واحـ ـ ــدة ،وب ـ ــدال م ــن أن
تـكـتـبـهــا زم ـي ـل ـتــي ،أخ ـ ــذت م ــا ك ـت ـبـ ُـت وأع ـط ـتــه
ل ـب ـنــدر ع ـبــد ال ـح ـم ـيــد س ـكــرت ـيــر ت ـحــريــر مجلة
«جيل الـثــورة» الــذي أصبح تاليًا شاعرًا هامًا
وصــدي ـقــا ون ــاقـ ـدًا سـيـنـمــائـيــا .كــانــت امل ـفــاجــأة
الكبرى عندما نشر بندر نصي في ركن «قصة

لــدرجــة أن امل ـقــاالت الـنـقــديــة تـحــولــت إلــى مــادة
للتجاذب بني النقاد شارك فيها نقاد آخرون.
بعد بضعة أشـهــر غ ــارت «جــريــدة الـبـعــث» من
زميلتها فأعلنت عن مسابقة للقصة القصيرة
وقد شاركت فيها بقصة «ساالثيميا عظمى».
ك ــان ــت شـ ـ ـ ــروط املـ ـس ــابـ ـق ــة أن ي ــوض ــع ال ـن ــص
ف ــي مـغـلــف وع ـن ــوان ال ـنــص واسـ ــم ال ـكــاتــب في
مغلف آخر مغلق .لهذا صدمت عندما التقيت
صدفة برئيس لجنة التحكيم األسـتــاذ سعيد
حورانية ،فقال لي بلهجته الـجــادة املقتضبة:
«قصتك ممتازة»! قلت له باستغراب« :زعموا
أن مـغـلـفــات األس ـم ــاء ل ــن تـفـتــح إال ي ــوم إع ــان
الجائزة ،فكيف عرفت قصتي!» .عندها وضع
ً
ي ــده عـلــى كـتـفــي وابـتـســم لــي ق ــائ ــا« :ل ــم نفتح
املغلفات ،لكنني عرفت قصتك بمجرد أن قرأت
سطرين منها» ،وقــد كنت وال أزال أعتبر هذه
الكلمات أهــم مديح تلقيته في حياتي .عندما
أع ـل ـن ــت الـ ـج ــوائ ــز ك ــان ــت ق ـص ـتــي ه ــي األول ـ ــى،
يومها قــام محمود عبد الــواحــد ،الــذي أصبح
تاليًا صديق العمر وكاتب قصة وسيناريو ال

رسم الفنان عمر حمدي
غالف مجموعتي القصصية األولى
التي صدرت عن «وزارة الثقافة
بدمشق» عام 1978

الـ ـع ــدد» ،الـ ــذي ك ــان يـقـتـصــر ال ـن ـشــر ف ـيــه ع ــادة
على الـكـتــاب ال ـبــارزيــن! فحصلت على مكافأة
مـ ــاديـ ــة! ك ـم ــا ح ـص ـلــت ع ـل ــى م ـك ــاف ــأة أه ـ ــم هــي
االعتراف بوجودي كإنسان .ومع تحسن لغتي
اإلنكليزية انتقلت للعمل كمترجم فــي املجلة
التي نشرت قصتي.
أثناء ترددي على «مكتبة صائغ» املتخصصة في
الكتب األجنبية اكتشفت أن دار Penguinتصدر
سلسة كتب بعنوان  ،Modern Short Storiesوقد
تمكنت من خــال اقتناء تلك السلسلة أن أطلع
على أحدث تقنيات الكتابة القصصية في العالم،
وقد ساعدني هذا على االرتقاء بنصوصي التي
بدأت تجمع بني الثقافة الشعبية املحلية وأحدث
تقنيات القص الحديث.
شـجـعـنــي االع ـ ـتـ ــراف ب ــي ع ـلــى االش ـ ـتـ ــراك في
امل ـس ــاب ـق ــة ال ـس ـن ــوي ــة ل ـل ـج ــام ـع ــة ،ب ـق ـص ــة «ه ــم
يبتسمون أيضًا» وكــان رئيس لجنة التحكيم
زكريا تامر ،ففزت بالجائزة األولى .وفي السنة
التالية شــاركــت بقصة «العريف غضبان» في
مـســابـقــة ج ــري ــدة «الـ ـث ــورة» لـلـقـصــة الـقـصـيــرة
فمنحتني اللجنة الـجــائــزة األول ــى :وقــد كتب
رئيس اللجنة األسـتــاذ فائق املحمد في نفس

الجريدة ،عن القصص الفائزة ،وخص قصتي
ب ــال ـك ـل ـم ــات ال ـت ــال ـي ــة« :ت ـم ـل ــك ق ـص ــة «ال ـع ــري ــف
غ ـض ـبــان» مـنـهـجــا قـصـصـيــا مـتـمـيـزًا .التقنية
واملضمون فيها يسيران بخطني متوازيني ألن
ً
كــا منهما يشكل ركنًا من أركــان بناء القصة.
املعالجة في «العريف غضبان» عفوية ومتدفقة
بــاألب ـعــاد اإلن ـســان ـيــة» .وه ــي «تـجــربــة ُمـ َـعــاشــة
وأكثر التصاقًا بحياتنا اليومية ،وبالتالي فإن
كاتبها يملك خلفية اجتماعية واضحة».
توالت الكتابات النقدية عن «العريف غضبان»
فــوص ـف ـهــا أح ـم ــد س ــوي ــدان بــأن ـهــا« :ت ـع ـبــر عن
االنهزام الداخلي ...والتآكل اإلنساني وهو واقع
نعيشه جميعًا بحاالت متفاوتة ،وبمستويات
مختلفة» .وتوقف شوقي بـغــدادي عند مقولة
القصة إذ وجد فيها« :إدانة إنسانية ولغة ذكية
مــؤثــرة تنبش األعـمــاق الطيبة إلنـســان أفسده
النظام» .أمــا الشاعر ريــاض الصالح الحسني،
الذي أصبح تاليًا صديقًا عزيزًا وشاعرًا كبيرًا،
ف ــرأى أن« :ال ـعــريــف غـضـبــان هــو رم ــز السلطة
التي تعذب الشعب عندما تنعدم لديها القدرة
على التمييز بــن ال ــذي عليها وال ــذي معها».
كان املشهد النقدي بالغ النشاط في ذلك الوقت

ُيـجــارى ،بــإجــراء حــوار معنا وفــي الختام سأل
كل منا عما يريد أن يكون في املستقبل .يومها
أجبت :أريد أن أكون مواطنًا.
أث ـن ــاء اخ ـت ـيــار مـجـمــوعـتــي األول ـ ــى اسـتـبـعــدت
ال ـعــديــد م ــن ال ـن ـصــوص ،وطـلـبــت م ــن صديقي
م ـح ـمــود ع ـبــد ال ــواح ــد أن يــراج ـع ـهــا ،وعـنــدمــا
ان ـت ـه ــى مـ ــن ذل ـ ــك اق ـ ـتـ ــرح عـ ـل ـ ّـي أن أح ـ ـ ــذف كــل
اإلش ـ ــارات ل ـفــوز قـصـصــي بــال ـجــوائــز ،ألن هــذه
اإلشارات ترهب القارئ كما لو أنها تأمره بأن
يعجب بالقصة سـلـفــا! وأن ــا أش ـكــره عـلــى هــذه
الفكرة الحصيفة.
أثـنــاء خدمتي اإللــزامـيــة أكرمتني الـحـيــاة بأن
جعلتني رفيق سالح للفنان عمر حمدي ،الذي
هاجر تاليًا إلــى النمسا واشتهر عامليًا باسم
مالفا ،وقــد رســم لــي غــاف مجموعتي األولــى
ال ـتــي حـمـلــت اس ــم «ال ـعــريــف غ ـض ـبــان» (وزارة
الثقافة بدمشق) عام  .1978قبل سنوات أجرى
الصديق واألديــب الراحل عــادل حديدي حوارًا
مـعــي قـلــت فـيــه« :عـنــدمــا ب ــدأت ال ـك ـتــابــة ...كنت
جبلي يريد أن
حادًا كالشفرة ،مندفعًا كجدول
َّ
يقفز مباشرة إلى قاع البحر كي يحلي مياهه
ويـسـتـعـيــد لـهــا بـ ــراءة الـيـنـبــوع األول ـ ــى! كــانــت
أحــامــي أكـبــر مــن رأس ــي ،وك ــان حبي أكـبــر من
قلبي ،وكان إيماني بالناس أكبر منهم»!
واآلن بعد أن اختلطت مياهي بغيرها ،فهمت
م ــاذا كــان يقصد ألبير كــامــو عندما ق ــال« :من
يريد أن يغير الــواقــع ال بد له أن يلوث يديه».
وفــي لحظة الحقيقة هــذه أعـتــرف أن ينبوعي
قــد جــاور املـجــاريــر ،وأن مياهه قــد تلوثت ،في
رحلتها من أعالي الجبال إلى بالوعات املدينة.
لـكــن نبعي األول مــا ي ــزال مختبئًا فــي مـحــارة
قلبي! وعندما أكـتــب تنفتح امل ـحــارة ،ويتدفق
فــي داخ ـلــي ذل ــك الـنـبــع الصغير األح ـمــق الـ ِّـذي
يريد أن يقفز مباشرة إلى قاع البحر كي يحلي
مياهه ،فتعود األحالم أكبر من الــرأس ،ويعود
الحب أكبر مــن القلب ،ويـعــود الـنــاس أكبر من
إيماني بهم!

