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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.

شوقي بزيع
عناوين سريعة لوطن مقتول
ال أعرف على وجه التحديد أي وجهة للحياة
وال ـك ـتــابــة ك ـنــت ســأت ـجــه ن ـحــوهــا ل ــو ل ــم أق ــرر
ع ــام  1968امل ـش ــارك ــة ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـت ــي دعــت
إليها «كلية التربية» فــي الجامعة اللبنانية
لكي تمهد أم ــام الـفــائــزيــن السبل إلــى مــزاولــة
ال ـتــدريــس ،كــأســاتــذة للتعليم ال ـثــانــوي ،بعد
خمس سنوات من الدراسة.
التحاقي بالكلية الـتــي جـســدت فــي حقبة ما
قبل الـحــرب أجـمــل مــا فــي االنــدمــاج اللبناني
من تنوع وغنى معرفيني ،هو الــذي وضعني
على الـطــريــق ال ـسـ ّ
ـوي وال ـشــاق لكتابة الشعر
ولالنخراط في تجربة الحداثة .صحيح أنني

«عناوين سريعة
كانت قصيدة
ّ
لوطن مقتول» تعبر عن وقوفي
على الشفير بين موجبات المغامرة
األسلوبية وموجبات النطق بلسان حال
الجماعة في مأزقها المصيري
بدأت قبيل العاشرة بكتابة أنواع مختلفة من
ُ
نظمت باكرًا قصائد
األزجال واألغاني ،وأنني
ومقطوعات ال تشكو من أي خلل وزني ،ولكن
ال ـص ـح ـيــح أي ـض ــا ه ــو أن ـن ــي م ــن دون تـجــربــة
ال ـج ــام ـع ــة ومـ ــا راف ـق ـه ــا م ــن ص ـخ ــب املـ ـ ــدارس
واألسـ ــال ـ ـيـ ــب وتـ ـ ـح ـ ــوالت الـ ـفـ ـك ــر وال ـس ـي ــاس ــة
واإلبـ ـ ــداع ،لــم أك ــن ألص ـبــح مــا ص ــرت عـلـيــه أو
ألنجز مــا أنجزته ،بصرف النظر عــن حــدوده
وقيمته املتروكني للنقد وللزمن.
ضـمــت كـلـيــة الـتــربـيــة ف ــي تـلــك اآلونـ ــة خليطًا
ّ
نـ ـ ـ ـ ــادرًا م ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ال ـ ــذي ـ ــن م ــك ـن ـت ـه ــم امل ـن ــح
التعليمية املقدمة لهم ،ال من التفرغ للدراسة
فحسب ،بــل مــن تحويل كليتهم إلــى حاضنة
ن ــادرة ملعظم األنـشـطــة السياسية والثقافية
والــوطـنـيــة ال ـتــي عــرفـهــا لـبـنــان عـشـيــة ان ــدالع
حربه األهلية .ولم تكن قاعات الدراسة ،التي
وقــف على منابرها «ن ـجــوم» كـبــار مــن أمثال
أدونـيــس وخليل حــاوي وأنـطــون غطاس كرم
وريمون جبارة ويمنى العيد واملطران جورج
خضر وغيرهم ،هــي وحــدهــا التي جعلت من
الكلية حجر رحى الحراك الطالبي في لبنان،
بل تحولت الكافيتيريا الشهيرة إلــى فسحة
لـلـتــاقــح امل ـعــرفــي والـثـقــافــي واإلن ـس ــان ــي .أمــا
مهرجان الشعر السنوي الذي كان يشرف على
تنظيمه بول شاوول ،فقد بات الحدث الثقافي
األبـ ــرز ال ــذي يـنـتـظــره املــوهــوبــون مــن شـعــراء
الـكـلـيــة ،وت ـش ــارك ف ــي ل ـجــان تـحـكـيـمــه كوكبة
مــن شـعــراء لبنان الـبــارزيــن .وقــد كــان ّ
علي أن
أشارك لسنتني متتاليتني بقصائد على الوزن
الخليلي ممعنة فــي رثــاثـتـهــا قـبــل أن أمتلك
ناحية القصيدة التفعيلية ،وتفوز قصيدتي
«أغــانــي الصلبان املـهـجــورة» بـجــائــزة الشعر
األولى عام .1971
ك ـن ــت ق ـب ــل ذل ـ ــك بـ ـع ــام واح ـ ـ ــد قـ ــد نـ ـش ــرت فــي
ج ــري ــدة «ال ــراي ــة» قـصـيــدتــن اث ـن ـتــن بـعـنــوان
«هوية جــرح» و«الفصول األخـيــرة» .ورغــم أن
الـقـصـيــدتــن املـكـتــوبـتــن عـلــى م ـن ــوال الـشـعــر
الحر تصلحان للنشر في مجموعة أولــى ،إال
أنني استبعدتهما من النشر ،مضيفًا إليهما
عـشــرات الـنـصــوص املماثلة الـتــي رأي ــت فيها
مجرد تمرينات رومنسية أولية على الكتابة.
وفـ ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،ف ـتــح أدونـ ـي ــس لـتــامــذتــه
وأصــدقــائــه الـشـبــان أب ــواب مجلته «مــواقــف»
فنشرت على صفحاتها عــددًا مــن النصوص
الـتــي يستلهم بعضها التجربة األدونيسية
نفسها مثل «بني اإلشــارة والبدء» و«الطواف
ف ــي رحـ ــاب صــاحــب ال ـع ـصــر» ،حـيــث يـتــراجــع

ّ
الترسل الغنائي إلى الخلف ملصلحة التقصي
التأملي واالشتغال املفرط على اللغة .على أن
ذل ــك لــم يـكــن الــوجــه الــوحـيــد ل ـصــورة الكتابة
بالنسبة إلــي ،بل كــان ثمة وجــه آخــر مناقض
تمامًا ومتصل بانتمائي اإليــديــولــوجــي إلى
حــركــة ال ـي ـســار ال ـجــديــد املـتـمـثـلــة ب ـ ـ «مـنـظـمــة
ال ـع ـمــل ال ـش ـي ــوع ــي» ،ع ـلــى وجـ ــه ال ـخ ـصــوص.
ومل ــا كــانــت املـنـظـمــة ،وال ـي ـســار بــوجــه عـ ــام ،ال
ي ــرى فــي ال ـفــن وال ـش ـعــر أب ـعــد مــن وظيفتهما
«النضالية» ،فقد مورست ّ
علي ضغوط كثيرة
ألج ـعــل مـمــا يكتبه ش ـعــراء االل ـت ــزام بقضايا
ً
الفقراء وال ـثــورات املــوعــودة مـثــاال لقصائدي.
أو
هكذا كان علي أن أعيش حالة من الفصام ً
التمزق املرير .بني االنحياز إلى الحداثة لغة
وحساسية وشغفًا باملغايرة ،وبني الرضوخ
لـضـغــوط ت ـي ــارات سـيــاسـيــة ت ــرى فــي قصائد
أحـ ـم ــد ف ـ ــؤاد ن ـج ــم ذروة مـ ــا ي ـم ـكــن ال ـشــاعــر
«املـنــاضــل» أن يحلم بكتابته .ولــم تشفع لي
ف ــي تـلــك اآلونـ ــة كـتــابـتــي ألغ ــان ــي الـتـظــاهــرات
ال ـطــاب ـيــة والــوط ـن ـيــة م ـثــل «ي ــا ح ــري ــة» و«ي ــا
ثــورة اشتدي» وغيرهما ،وال كتابة نصوص
بالفصحى بدت أقرب إلى زالزل األعماق منها
إل ــى مــوجـبــات االل ـت ــزام الثقيلة مـثــل قصيدة
ُ
انتصرت فيها
«فــي الشمس كاألنبياء» التي
لــدم حسن الحايك املـهــدور بــن حقول التبغ،
ب ــل ب ــدا مـعـظــم م ــا كـتـبـتــه ســاق ـطــا ف ــي م ـيــزان
اإليديولوجيا وغير مطابق ملواصفات األدب
ال ــواق ـع ــي واالشـ ـت ــراك ــي .إال أن خ ــروج ــي من

ُ
صفوف املنظمة آن ــذاك لــم ي ــؤل ،على أهميته،
إلى حسم الصراع على ماهية الشعر وغايته
ال ـن ـه ــائ ـي ــة .ث ــم ج ـ ــاء ان ـ ـ ــدالع الـ ـح ــرب األه ـل ـيــة
اللبنانية ليضعني ،مع كثيرين ســواي ،أمام
التجول
مأزق االختيار بني حرية الجمال في
ً
ـام ،تاركة
وبــن الحيوات التي تحولت إلــى ركـ ٍ
ل ـل ـن ـصــوص أن ت ــدخ ــل ف ــي خ ــان ــة الـ ـص ــراخ أو
التأتأة أو الرثاء التراجيدي للوطن املتهالك.
وكانت قصيدة «عناوين سريعة لوطن مقتول»
التي اخترتها في ما بعد عنوانًا ملجموعتي
األولىّ ،
تعبر بوضوح عن وقوفي على الشفير
بني موجبات املغامرة الجمالية واألسلوبية
وموجبات النطق بلسان حال الجماعة وهي
تعيش مأزقها املصيري .كذلك جاءت قصائد
«األج ـ ـ ــراس» و«لـ ــو تـ ــرون الـ ــذي يــركــض اآلن»
و«الــرقــص بــن خــرائــب املــديـنــة» ،التي كتبتها
خ ــال ح ــرب الـسـنـتــن ،لـتـعـ ّـبــر عــن أث ــر الـحــرب
البالغ في ْ
حرف القصيدة عن وجهتها األمثل
الـتــي تــأخــذهــا نحو دهــالـيــز الــداخــل وكشوفه
والـتـمــاعــاتــه .ولـعــل إقــامـتــي فــي مدينة صــور،
ُ
ّ
كمدرس في ثانويتها الرسمية،
ألحقت
ّالتي
أث ــرت سلبًا بمسار تجربتي الشعرية آن ــذاك،
ل ـي ــس ف ـق ــط ب ـس ـبــب أعـ ـب ــاء امل ـه ـن ــة أو بـسـبــب
ّ
معاينتي املباشرة الهتراء العالقة املطرد بني
اللبنانيني والفلسطينيني ،بــل ألن االبـتـعــاد
عــن العاصمة بما هــي ب ــؤرة الـضــوء ومنصة
املغامرة الحداثية والتجريب ،يحرم الشاعر
ّ
املحرضة على اإلبداع ويعيد الكتابة
الحوافز

ُ
الى ّ
عملت على درء
مربعها الريفي املحلي .لقد
هذا املحظور بالتردد األسبوعي إلى بيروت،
وإلى مناخات ّ
كليتي التربية واآلداب بالذات.
ورغـ ــم ال ـح ــرائ ــق املـتـنـقـلــة ال ـتــي قـصـمــت ظهر
املدينة ،فقد استطاعت املقاومة الفلسطينية
أن تجتذب إلى معركتها من أجل البقاء مئات
ال ـش ـعــراء وال ـف ـنــانــن واملـثـقـفــن ال ـع ــرب الــذيــن
جعلوا من بيروت أيقونتهم األغلى وخيمتهم
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ع ـل ــى ح ــد ق ـ ــول م ـح ـم ــود درويـ ـ ــش.
وفــي الخانة املقابلة لشعر الـحــرب واألزم ــات
ّ
الـكـبــرى ،مكنتني تجربة عاطفية مــؤثــرة من
ـت؟» الـتــي بدت
كتابة قصيدتي «أي ــة ام ــرأة أن ـ ِ
تغريدًا واضحًا خارج السرب ،والتي أميل إلى
االع ـت ـقــاد بــأنـهــا إح ــدى أفـضــل قـصــائــد الحب
التي كتبتها حتى اليوم.
حني عقدت العزم ،بعد طول تردد ،على إصدار
مجموعتي الشعرية األولى عام  1978لم أجد
بــن ي ــدي غـيــر إح ــدى ع ـشــرة قـصـيــدة جــديــرة
بــأن توضع بني دفتي كتاب .ذلــك ألن تأخري
في النشر لثماني سنوات كاملة من الكتابة
أتاح لي أن أزن ما كتبته بميزان النقد الجدي
والعقل البارد ،ودفعني إلى حذف الكثير من
التمارين اإلنشائية والغنائية الساذجة .وملا
كانت تربطني بسهيل إدريس صداقة عميقة
توطدت ُعراها عبر نشر قصائدي املبكرة في
مجلة «اآلداب» ،فقد اتفقت معه على أن يكون
إصـ ــداري األول فــي «دار اآلداب» .وإذ عهدت
إلى الفنان موسى طيبا بوضع غالف مناسب
ً
لـلـمـجـمــوعــة ،مـغـفــا ال ـف ــوارق الـجــوهــريــة بني
الرسم وبــن تصميم أغلفة الكتب ،فقد تولى
طيبا ترجمة العنوان بشكل فاقع حيث رسم
ً
هيكال عظيمًا معلقًا على شتلة تبغ .ورسم في
قــاع اللوحة نهدين أحـمــريــن ،وأغ ــرق الغالف
ّ
برمته فــي بركة مــن ال ــدم ،دون أن يترك السم
ّ
امل ــؤل ــف وع ـن ــوان كـتــابــه امل ـســاحــة ال ـتــي تمكن
الـعــن مــن ال ـقــراءة .كــذلــك فإنني لقلة الخبرة،
َّ
لم أتــول بنفسي تصحيح «البروفات» األولى
للكتاب.
كنت أنتظر ساعة بساعة صدور كتابي األول
ّ
سيكرسني شاعرًا بضربة
الــذي اعتقدت أنــه
واح ـ ــدة وإلـ ــى األب ـ ــد .وح ــن أعـلـم ـنــي الـنــاشــر
ب ـ ـصـ ــدوره ه ــرع ــت إل ـ ــى م ـك ـت ـبــه فـ ــي ال ـخ ـنــدق
الغميق حيث وجــدتــه هـنــاك مــع ن ــزار قباني،
بحكم املجاورة بني مكتبيهما في املبنى ذاته.
لم أكن آبه في البداية إال لرؤية اسمي مطبوعًا
على ال ـغــاف ،لكن كمية الــدمــاء َالـتــي أهرقها
الــرســام على غــاف كتاب مــن القطع الصغير
جـعـلــت االسـ ــم بــاه ـتــا وش ـب ــه مـ ـق ــروء .غ ـيــر أن
الصدمة كانت في كثرة األخطاء املطبعية التي
ً
تصيب مقتال من املعنى املقصود .ومع التقدم
ُّ
التعرق واالصفرار
في القراءة كنت أمعن في
خوفًا من العثور على املزيد من األخطاء .وقد
بــذل نــزار قباني كل ما بوسعه ملواساتي في
تلك اللحظة ،مؤكدًا َّ
حبه لشعري وإعجابه بما
أكتب ،ناصحًا إياي بتالفي مثل هذه الهنات
الشكلية في املستقبل.
هكذا لم ّ
تمر فرحتي بكتابي األول على خير.
وكــان ّ
علي أن أنتظر سنوات ثــاث لكي تنفد
الطبعة األولى ،حيث كلفت الصديق إميل منعم
ُ
َ
وأشرفت على
تصميم غالف الطبعة الجديدة،
تصحيح األخطاء املطبعية السابقة .والغريب
في األمر أنني لم أشأ االحتفاظ ،ولو بنسخة
واحــدة من نسخ الطبعة األولــى ،كما لو أنني
أردت أن ّ
ّ
عيني من أوزار تلك الدماء املراقة
أبرئ
ّ
على غالفه .ولــو عــاد بي الزمن ثانية لغيرت
الـعـنــوان أيـضــا .صحيح أن خناجر كثيرة لم
تزل تمعن في تقتيل الوطن وتمزيق أحالمه،
ولكن الشعر في دواوين الحقة لي كان يبحث
ّ
تفتحه في عناوين أخرى ،وتراب آخر ّ
أشد
عن
ً
التصاقًا بالجمال وأكثر احتفاء بالشهوات.

