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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.

طاهر البكري
حارث الشمس

ّ
السيدة جاكلني أرنو أستاذة
تقول لي
األدب امل ـغ ــارب ــي ال ـن ــاط ــق بــالـفــرنـسـيــة
وكنت في بداية الثمانينيات مساعدها
في الجامعة الفرنسية« :طاهر ،ملاذا ال
تجمع قصائدك في ديــوان ،أنت تنشر
م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات أش ـ ـعـ ــارك فـ ــي امل ـج ــات
َ ْ
والجرائد ،ألم يحن الوقت ّلذلك؟»ّ .
فوجئت بالسؤال وهال علي األمر كأنه
ّ
ُ
ط ِلب مني مواجهة حالة صعبة كنت
مجابهتها.
أتـحــاشــاهــا وال أرغ ــب فــي ّ ّ
فأنا أنشر قصائدي منذ ســن الثامنة
ّ
ع ـش ــر ،ون ــاه ــزت الـ ـي ــوم سـ ــن ال ـثــاثــن
ّ
وأشـ ـع ــر ب ــإح ـس ــاس ع ـم ـيــق بـ ـ ــأن نـشــر
ّ
ّ
فكري
شعرية عمل
ديوان أو مجموعة
ّ
ّ
يـتـطــلــب ج ـه ـدًا ك ـب ـي ـرًا واق ـت ـنــاعــا قــويــا
بنضج الكتابة وتـمـ ّـرسـهــا ،وال فائدة
ّ
ف ــي ال ــت ـس ـ ّـرع وق ــد ت ـكــون لــذلــك عــواقــب
خطيرة إن بــاء بالفشلّ ،
ورب ـمــا كانت
البداية نهاية.
ً
ـا ت ـح ـ ّـم ــل ِثـ ـق ــل ّ
أي
ه ــل أس ـت ـط ـيــع فـ ـع ـ
ْ
إح ـبــاط أو ه ــزم ملـعـنــويــاتــي إن قوبل
ّ
سلبي أو
الــديــوان بنقد الذع أو رأي
عدم اكتراث؟ وكيف السبيل إلى نشر
دي ــوان جــديــد والــدن ـيــا م ــأى بالكتب
والدواوين واألشعار؟ شكرت األستاذة

ع ـلــى ثـُقـتـهــا فـيـ ُمــا أك ـت ــب ،وه ــي الـتــي
كانت ت ـ ّ
ـدرس وتـعـ ّـرف بأعمال عديدة
ُ ّ
ل ــك ــت ــاب م ـغ ــارب ـي ــن ك ـك ــات ــب ي ــاس ــن،
وم ـح ـمــد ذيـ ــب ،وإدري ـ ـ ــس ال ـشــراي ـبــي،
وم ـ ّح ـم ــد خ ـي ــر الـ ــديـ ــن ،والـ ـط ــاه ــر بــن
جـ ـ ــلـ ـ ــون وعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــران امل ـ ـل ـ ـيـ ــح .أضـ ــافـ ــت
ج ــاكـ ـل ــن وك ـ ـنـ ــت ط ــالـ ـب ــا عـ ـن ــده ــا فــي
الجامعة التونسية في ّ
السبعينيات،
ق ـب ــل س ـج ـن ــي ورحـ ـيـ ـل ــي إل ـ ــى فــرن ـســا
ْ
اقتنعت بما
فــي ع ــام « :1976إن أن ــت
ُ
ـول ،ه ـنــاك دار نـشــر جــديــدة تــدعــى
أقـ ـ
َ ْ
«سـ ـي ــل ــك ـ ْـس» وص ــاح ـب ّـه ــا م ــن أص ــول
كامرونية ،ويمكنك االتـصــال بــه .بعد
التردد ،جاء اإلقدام على ْ
ّ
بدء
أشهر من
ُ
وطرحت ّ
علي مسائل أخرى:
املغامرة
ِّ
هــل تـكــون «الــلـغــة الـفــرنـسـيــة منفاي»
كما كان يقول مالك ّ
حداد؟ كيف يكون

تنظيم ال ــدي ــوان؟ ّ كـيــف يـكــون اختيار
الـقـصــائــد والـتـخــلــي عـ ّـمــا بـهــت منها؟
كيف يكون تنسيق املـ ّ
ـواد وترتيبها؟
ّ
هل أنا في حاجة إلى تقديم أو مقدمة؟
ك ــان يـقـيـنــي ش ـكــا واح ـت ـي ــاري ُمـ ِـلـ ّـحــا.
ب ـح ـث ـ ُـت ع ــن عـ ـن ــوان مل ــا ْك ـن ــت أع ـت ـبــره
ْ
ّ
بمادة الكتاب ،فليكن «حــارث
موحيًا
ّ
الـ ــش ـ ـمـ ــس» وفـ ـي ــه مـ ــن كـ ـت ــاب ــة امل ـن ـفــى

ّ
هل تكون «اللغة
الفرنسية منفاي» ّكما
كان يقول مالك حداد؟
ّ
ْ ْ
فليكن «حارث الشمس»
وفيه من كتابة
المنفى والمهجر
ومن ذكريات
نصيبِ ،
ّ
السجن ألم ومرارة ،ومن
الهيام والصراع مع
ّ
الحرية معاناة

ومن ذكريات ّ
السجن
واملهجر نصيبِ ،
ألــم وم ــرارة ومــن الهيام والـصــراع مع
ال ـحـ ّـريــة م ـعــانــاة ،ول ـكـ ّـن األم ــل ّ
تشبث
عنيد بحرارة املبادئ وعصارة األيام
ُ
ون ّ ْسغها.
س ــلـ ـم ــت فـ ــي األخ ـ ـيـ ــر املـ ـخـ ـط ــوط إل ــى
صــاحــب ال ــدار ال ــذي ّواف ــق على نشره
ث ـ ّـم بـقـيـ ُـت أش ـه ـرًا أتــرقــب ص ــدوره بني
ق ـل ــق وت ـ ـخـ ـ ّـوف ّم ــن ال ـن ـت ـي ـجــة وراحـ ــة
ّ
الحاجز
لتمكني من التغلب على هذا
ّ
ّ
ُ
ّ
وتريث متعقل،
رهق
األول ،بني صبر م ِ
ّ
ّ
خيالية.
حقيقية أو
التساؤالت
تتكاثر
ُ َ َ
ّ
ّ
أهمية قصوى في
للكتاب املنتظر
كأن ّ
حــن أن ــه ال يـعــدو أن يـكــون قـطــرة في
محيط أو ّ
حبة في «كتاب ّ
الرمل» كما
ّ
يـقــول بــورخـيــس .ول ـكــن إضــافــة كلمة
من صنيعك إلى برج بابل رغم غوغاء
اللغات وصخب اللغو تصبح كعصا
ً
م ــوس ــى .ف ــأن ــت ال ت ـع ـت ـبــرهــا ت ـط ــاوال
على فكر اإلنسانية أو تشويشًا على
ت ــاري ــخ اإلب ـ ــداع ب ـ ّـل رغ ـب ــة عـمـيـقــة في
أن تـعـ ّـبــرِ ،مهما ُ كلفكُ ذل ــك ،عــن واحــة
ذات ـيــة خـصـبــة تـ ـح ـ ّـدق بـهــا مـســاحــات
ال ـجــدب وال ـق ـفــر وال ب ــأس مــن ال ـنــزوع
ّ
ْ
إلى االزدحــام .بقي أن تقبل أن صدور

الــديــوان هــو كريشة فــي مـهـ ّـب الــريــاح
وال حيلة لــك فيه وأن ــت تسعد إذا ّ ما
أسـعـفــك ال ـحــظ وأص ـب ــح دور املـتـلــقــي
ّ
ّ
مجرد
تتعدى
مساهمة نقدية جـ ّـديــة
القراءة السريعة.
صدر الديوان في عام  1983في غالف
بــرتـقــالــي ،وهـتــف إل ـ ّـي الـنــاشــر« :تـعــال
ـدور الـ ـكـ ـت ــاب ،ال ـط ـب ـعــة
ن ـح ـت ـفــي ب ـ ـصـ ـ ّ
مـتــواضـعــة ولـكــنـهــا جـمـيـلــة .ال تشغل
بــالــك ،سـيـكــون لــه قـبــول حـســن وطــول
االنتظار له مزايا».
كــان صباحًا باريسيًا منعشًا ،وكنت
ُ
ك ـح ــارث ش ـمــس ت ـح ـمــل ب ــن أشـ ّـعـتـهــا
بـعـضــا م ــن ن ــور ي ـب ـ ّـدد ظـلـمــة بغيضة
وينتصر على حزن موحش.
غ ــري ــب أمـ ــر هـ ــذا امل ــول ــود ّ
األول ال ــذي
نـحـمــل إل ــى صـفـحــاتــه أك ـثــر م ــن غـيــره
فيما ننشر الحقًا ،عطفًا ّ
وحبًا رغم ّ ما
في الكتابة من خطوات أولــى متعثرة
والتي سرعان ما نصبو إلى تجاوزها.
* شاعر تونسي مقيم في باريس
آخر أعماله« :شجرة توت حزينة في الربيع
العربي» (املنار ،باريس،)2016 ،
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