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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 شخصي
لالحتفاء بالكتب األولى
أول في الكتابة.

عادل محمود
قمصان زرقاء للجثث الفاخرة

كثيرون هم الذين فكروا في كتابة
«أول شيء» أو «املرة األولى».
أول سـ ـف ــر .أول بـ ـي ــت .أول ك ـت ــاب.
أول فـ ـ ـت ـ ــاة ...إلـ ـ ــخ .ه ـ ــذه «األوائ ـ ـ ـ ــل»
الـ ـت ــي ت ـم ـض ــي ك ـل ـه ــا ،ل ـك ــي ت ـغ ــدو،
ف ـ ــي الـ ـ ـ ــذاكـ ـ ـ ــرة ،م ـ ـص ـ ــدرًا ل ـل ـح ـن ــن،
ومستودعًا للذكريات ،وانتباهًا إلى
ما كان ،وما لن يكون.
وأعتقد أن هناك من يستمتع بتالوة
ه ــذا امل ــاض ــي ال ــراس ــخ ف ــي محطات
عـنـيــدة ،فيكتب ،كــاملــؤرخ الحيادي
امل ــزع ــوم ،وصـفــا لـلـحــدث فــي مكانه
ّ
وزمانه .ولكن ثمة من ال تمتعه أبدًا
هــذه الـتــاوة ،ألنها تستحضر ،في
الــذاكــرة االنفعالية ،لحظة الجمال،
أو طـعـنــة ال ـب ـشــاعــة ،كــأن ـمــا تـحــدث
اآلن.
ً
كـيــف يمكن الـحــديــث مـثــا عــن أول
ُ
طني»
حب من دونُ تلك الرجفة في «ب ّ
املــاضــي ،و»أذي ـ ــن» مــن كــانــت تــرتــب
الوسائد ،وتطهو األحــام .ولم يعد
أحــد يـعــرف أيــن هــي ،اآلن ،فــي بالد
التيه الواسعة؟
كيف يمكن الحديث عن أول سجن،
وأول ألم في خاصرة األمل؟
ّ
مع ذلــك ،ســوف نعترف كلنا ،كتابًا
ّ
وقـ ـ ـ ّـراء ،بــأنـنــا جـمـيـعــا مــؤل ـفــون من
امل ــاض ــي ،وأن إقــامـتـنــا ،كــأشـخــاص
م ــؤقـ ـت ــن فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ت ـط ــول
ليس في التقويم ،وشهادة امليالد،
وإنـمــا فــي اللحظات التي أصبحت
ثمينة عـلــى نـحــو م ــا ،فــي الـسـعــادة
واالنـتـبــاه إلــى مــا ينبغي أن نقدمه
للحياة التي قدمت لنا ...الحياة .أما
الكتاب األول ...فمن الصعب وصف
ُمتعتني هائلتني في حضن الكتاب
األول :املتعة األولــى ،لحظة القبض
على ثمن الكتاب .والثانية ،مالمسة
النسخة األولى ،وتقليب صفحاتها.
نوع
أما اإلهداءات ،فتلك متعة من ً
تــوزيــع الحلوى على امل ــارة ،تحية
ملولود.
كتابي األول دي ــوان شعر عنوانه
«قمصان زرق ــاء للجثث الفاخرة»
صدر عن «وزارة الثقافة السورية»
عــام  .1978معظم قصائد الديوان
كـتـبــت ف ــي مــدي ـنــة بــرلــن األملــان ـيــة
ح ـي ــث ك ـن ــت فـ ــي دورة ص ـحــاف ـيــة
لثمانية أشـهــر .كــان داف ــع الكتابة
ه ــو ال ـغــربــة بــاملـعـنــى الـ ـس ــاذج ،أي
التغير املـفــاجــئ فــي الـلـغــة ،ونمط
الحياة اليومية ،وغياب األشخاص
املــألــوفــن ،واألم ــاك ــن ،ون ــوع الـبــرد،
وًايـ ـض ــا م ــا تـفـعـلــه ذاكـ ـ ــرة املــدي ـنــة

األمل ــانـ ـي ــة امل ـق ـس ـمــة إل ـ ــى ش ـطــريــن:
بــرلــن الـغــربـيــة ،وبــرلــن الشرقية.
وكان التقسيم ـ كما تعلمون ـ بناء
على مــا ُيسمى «خــريـطــة الـبــوط».
ح ـيــث وص ــل ال ـج ـنــود ال ـ ــروس من
الشرق ،وحيثما وصل األميركيون
مــن ال ـغــرب ،انتهى رســم الخريطة
ل ـل ـعــاص ـمــة ال ـن ــازي ــة ب ـعــد ال ـح ــرب،
(ك ـ ـث ـ ـي ـ ـرًا م ـ ــا ت ـ ـكـ ــون ح ــديـ ـق ــة ب ـيــت
فـ ــي ب ــرل ــن ال ـغ ــرب ـي ــة والـ ـبـ ـي ــت فــي
الشرقية).
الـ ـغ ــرب ــة ،ل ـق ـصــر امل ـ ـ ــدة ،ك ــان ــت مــن
ال ـ ـن ـ ــوع غـ ـي ــر امل ـ ــؤل ـ ــم أبـ ـ ـ ـ ـ ـدًا .ن ـحــن
عائدون إلى بيوتنا في يوم محدد
م ـح ـجــوز ع ـلــى الـ ـط ــائ ــرة .ولـكـنـهــا
كانت البروفة التي فتحت الشهية
على الــدهـشــة مــن تفاصيل العالم
ال ــواس ــع .وك ــان ــت مـلـيـئــة بــالـظــال
ال ـ ـتـ ــي تـ ـسـ ـت ــدع ــي امل ـ ـق ـ ــارن ـ ــات مــع
بلداننا املختلفة وأن ـمــاط عيشنا
وتفكيرنا.
ك ــان ــت ال ـك ـت ــاب ــة ضـ ــروريـ ــة لـ ــي ،ثــم
أصبحت ممتعة ألن زمــاء املعهد
الصحافي ،من بالد متعددة ،كانوا

يـسـتـمـتـعــون ب ـق ــراء ت ــي الـقـصــائــد
الجديدة .وكنت أعرف النثر اآلتي
مــن ذاك ــرة املـكــان وليس مــن واقعة
القصيدة ،حيث كان الشعر وسيطًا
بني االثنني.
الـ ـ ــديـ ـ ــوان األول ،فـ ـي ــه ال ـح ـم ــاس ــة
املـتــوهـجــة ل ـقــول ش ــيء ،ول ـكــن فيه

الديوان األول فيه الحماسة
المتوهجة لقول شيء ،وفيه
نقص الخبرة في تكوين االنسجام
بين ما تقوله وكيف قلته
نـ ـق ــص الـ ـخـ ـب ــرة فـ ــي تـ ـك ــوي ــن ذل ــك
االنـ ـسـ ـج ــام ب ــن م ــا ت ـق ــول ــه وك ـيــف
ق ـ ـل ـ ـتـ ــه .ب ـ ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة وجـ ـس ــده ــا
ال ـش ـع ــري .ل ـك ـنــه م ــع ذلـ ــك يـنـطــوي
ع ـل ــى الـ ـتـ ـج ـ ّـرؤ ع ـل ــى ل ـغ ــة ال ـش ـعــر
وم ــوض ــوع ــات ــه .وقـ ــد ك ـتــب ال ـنــاقــد
محمد جمال باروت كتابه «الشعر
يكتب اسمه» في أول عملية إظهار

وتوصيف ملا سماه «شعر الحياة
ال ـي ــوم ـي ــة» ،مـسـتـعــرضــا تـجــربـتــي
في هــذا الــديــوان ،مع تجارب نزيه
أبــو عفش ،ومـنــذر مـصــري ،وبندر
عبد الحميد .ولقد كان على غالف
الـ ـكـ ـت ــاب م ـق ـط ــع مـ ــن قـ ـصـ ـي ــدة فــي
الــديــوان،ع ـنــوان ـهــا «ع ـمــي إي ـف ــان»:
«بـيــاع ال ــورد /ال ــذي يــؤكــد أن مئة
عـشــق مـمـكــن /ومـئــة ي ــأس ممكن/
وم ـ ـئـ ــة م ـ ـ ــوت مـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن /...ل ـ ـ ــو ،بــن
ص ــدغـ ـي ــك ال ـ ـبـ ــائ ـ ـسـ ــن /،وض ـع ــت
شـمـســا ص ـغ ـيــرة /وأغ ـن ـيــة تنكش
بها أسنانك».
وأعتقد ،اآلن ،أن تجربتنا في تلك
األي ــام كانت «ســاذجــة» .هكذا أرى
ت ـجــرب ـتــي أنـ ـ ــا ،ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ،وذل ــك
ألن الـشـعــر الـحــديــث ،عـمــومــا ،كــان
يـ ـ ـج ـ ـ ّـرب ويـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول ،ف ـ ــي ن ـ ـ ــوع مــن
االسـتـعــاء على املــاضــي الشعري،
إلن ـتــاج هــويــة فنية مختلفة .وأنــا
فــي ه ــذا الـكـتــاب األول أمـعـنــت في
نثرية قصيدة النثر حتى أصبحت
م ـق ـط ـعــا ص ـح ـف ـي ــا .وأعـ ـتـ ـق ــد أن ـنــي
خالفت ما صرت أعتقد به ،الحقًا،

وه ــو ضـ ــرورة م ــلء سـلــة املـهـمــات
بعدد هائل من ورق الكتابة املمزق:
«سلة املهمالت ،واملمحاة ...أدوات
الكتابة».
فــي قصيدة عــن القنيطرة ،املدينة
السورية املحررة ،نأخذ هذا املقطع
كشاهد على نثرية النثر.
«وف ـ ــي ك ــل مـ ـ ــرة /:ت ـه ـتــرئ أح ـجــار
ال ـق ـن ـي ـطــرة ب ــال ـن ـظ ــرات امل ـش ـف ـقــة/.
وتنتظر ساكنيها القدماء /تنتظر
م ـجــدهــا ال ـق ــدي ــم ،وح ـي ــاة املنفيني
الغرباء /وحيدة تبقى ،كل يوم ،في
قبضة الليل /واملــراصــد… واألمــم
امل ـ ـت ـ ـح ـ ــدة /...ولـ ـ ــم ي ـس ـك ـن ـهــا أح ــد
سـ ـُـوى /:بـضــع دج ــاج ــات ،وقـطــط،
واملحافظ».
عندما عرض الدكتور نوفل نيوف
ت ـق ــري ــره ع ــن الـ ـكـ ـت ــاب ،كـ ـق ــارئ فــي
هيئة الـتــألـيــف والـنـشــر فــي وزارة
ال ـث ـقــافــه ،مــوص ـيــا ب ـن ـشــره .ق ــال له
األسـ ـت ــاذ أنـ ـط ــون م ـقــدســي (مــديــر
الهيئة)ّ :
عرفني بعادل.
ذهـ ـب ـ ُـت .فــاسـتـقـبـلـنــي ذلـ ــك الــرجــل
ال ـس ـت ـي ـن ــي املـ ـبـ ـتـ ـس ــم ،وتـ ـكـ ـل ــم عــن
ضرورة أال نجعل الكتاب ،أي كتاب
ً
ق ــاب ــا ل ـل ــرف ــض .م ــن أجـ ــل صـفـحــة
مـ ـلـ ـع ــون ــة ،أو ف ـ ـكـ ــرة ثـ ــانـ ــويـ ــة ،أو
أطروحة مكتوبة بلغة استفزازية.
هذه أيضًا مسؤولية الكاتب ،حني
يــؤمــن بـتــدرج وب ــطء الــوصــول إلى
امل ـع ــرف ــة ون ـش ــره ــا .ذلـ ــك ألن حقل
األفكار والجمال ليس مما يفضله
رق ـب ــاء ال ـح ـكــومــة دائـ ـم ــا .وبـعــدهــا
طـلــب م ـنــي ،بـكــل ل ـطــف ،أن أح ــذف
مـقـطـعــا م ــن «فـ ـج ــاج ــات» قـصـيــدة
ً
سياسية قائال:
ـ أن يطبع هذا الديوان أهم من بقاء
هذه القصيدة.
اآلن مـ ـض ــى عـ ـل ــى كـ ـت ــاب ــي األول
 37س ـ ـنـ ــة .وب ـ ـعـ ــده ك ـت ـب ــت خـمــس
مجموعات شعرية ورواي ــة وكتبًا
أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ...سـ ــأتـ ــذكـ ــر تـ ـل ــك األي ـ ـ ـ ــام،
أي ــام الـفـتــوة فــي ع ـضــات الـحـيــاة،
أك ـثــر مـمــا أتـعـلــق بـمــا كـتـبــت .تلك
األيــام ،حني لم تكن بعد قد أكملت
ُّ
َ
هزيمتها كــل خـيــارات الـعــرب «في
ال ـحــرب وف ــي ال ـس ــام» .وح ــن كــان
أول ك ــل ش ـ ــيء م ـب ـه ـجــا .ك ـم ــا ك ــان
دائـمــا ،أعتقد أن الشعر مؤلف من
مواد مؤملة .ولكنه ُيحيل األلم الى
نغمة مــا فــي ال ــوج ــدان .اآلن ،أكثر
من أي عصر ،الحب من أهم أدوات
الكتابة!
* شاعر وكاتب سوري

