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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.

ياسين رفاعية
الحزن في كل مكان

الـخــوري على غالفها األخـيــر« :يــاســن رفاعية
مــن ش ـبــاب ه ــذا الـجـيــل ،جـيــل الـقـلــق وامل ــأس ــاة،
يحمل في نفسه كل خصائصه وكل تناقضاته،
قلق ،حزين ،باحث أبدًا عن ّ
القيم في عصر أكثر
ً
األش ـي ــاء فـيــه ت ـبــدال هــي ال ـق ـيــم .وح ـيــاة ياسني
ّ
رف ــاع ـي ــة ش ــاق ــة ،ف ـقــد ت ـقــلــب ف ــي اعـ ـم ــال شـتــى،
ب ــدأ عــامــل مـعـمــل ،فموظفًا فــي شــركــة للنسيج
ً
فموظفًا في امانة العاصمة ،فعامال في مخبز،
فـصـحــافـيــا ول ـعــل ف ــي كـتــابــاتــه اث ـ ـرًا بـ ــارزًا مما
خاض من معارك معاشية خاسرة».
صدر الكتاب ،وعندما تسلمت النسخة االولى
منه ،شعرت ببهجة قوية لم أعــرف مثلها من
ّ
ّ
خدي
قبل .صرت أتلمس الغالف كأنني اتلمس
حسناء فائقة الجمالُ ،
كنت مسحورًا إلــى حد
ّ
كبير غير مصدق أن بني يدي غالف كتاب أنا
مؤلفه ،وص ــرت أدور فــي ال ـشــوارع وأن ــا حامل
للنسخة األولـ ــى كــأنـنــي أق ــول لـل ـنــاس :هــا أنــا
ياسني رفاعية الكاتب .بــل اســرعــت واشتريت
عـلـبــة سـجــائــر واش ـع ـلــت لـفــافــة وص ــرت أرس ــل
دخانها حلقات حلقات واسعل بعد ذلك ألنني
لم اعتد التدخني ،اردت أن أقلد كبار الكتاب في
ذلــك الــوقــت ،الــذيــن تعد السيجارة عندهم من
مظاهر الكاتب الكبير.
وم ـب ــاش ــرة ،ذه ـبــت ال ــى مـقـهــى «ال ـهــافــانــا» في
دمشق ،مقهى االدب ــاء والشعراء وجلست إلى
طــاولــة تطل على الـشــارع مـبــاشــرة ...ووضعت
ال ـك ـتــاب عـلــى ال ـطــاولــة لـعــل امل ــاري ــن يلمحونه
ويـلـمـحــون ه ــذا ال ـشــاب الـبـسـيــط ال ــذي أصبح

ُ
درت على جميع مكتبات
دمشق ،أتباسط مع أصحابها علهم
يضعون لي نسخة من كتابي في
واجهاتهم الزجاجية

(مروان طحطح)

ع ـنــدمــا ن ـش ــرت ق ـصــة «الـ ـح ــزن ف ــي ك ــل م ـكــان»
فــي مجلة «اآلداب» ،على مــا أذك ــر ،أواخ ــر عام
ّ
 ،1959علق عليها املغفور له صدقي اسماعيل
في بــاب «قــرأت العدد املاضي» بأنها من اكثر
القصص التي أثرت به وانها من افضل ما قرأ
في قصص ذلك العدد من «اآلداب» .بعد فترة،
التقيت بصدقي اسماعيل ،ولــم أكــن اعرفه من
ّ
قـبــل ،فعانقني وش ــدد على أن «الـحــزن فــي كل
مكان» من أجمل ما قرأ من قصص ذلك الوقت.
التقينا في مكتب الشاعر مدحت عكاش ناشر
مجلة «الثقافة» ومــديــر «دار الثقافة للنشر»،
ف ـقــال ملــدحــت :هــل ق ــرأت قـصــة يــاســن «ال ـحــزن
في كل مكان»؟ أجاب الرجل :ال ...قال اعتقد من
الضروري أن تنشر لياسني مجموعة قصص،
ّ
فرحب الرجل ،وسألني إن كانت عندي قصص
تصلح إلصــدارهــا فــي كـتــاب ،قلت :لــدي بعض
ال ـق ـص ــص املـ ـنـ ـش ــورة وغ ـي ــر املـ ـنـ ـش ــورة .ف ـق ــال:
هاتها ...أريدها على أبعد تقدير خالل اسبوع.
لــم اص ــدق كـيــف سـنـحــت لــي ه ــذه الـفــرصــة من
غير توقع ،ألنني حتى تلك اللحظة لم يخطر

ف ــي بــالــي أن أن ـشــر ك ـتــابــا ،وأن ــا ف ــي الـخــامـســة
وال ـع ـشــريــن م ــن ال ـع ـمــر .قـلــت ف ــي نـفـســي «بـعــد
بكير».
جمعت الـقـصــص عـلــى عـجــل وبـلــغ عــددهــا 12
قـصــة وات ـيــت بـهــا إل ــى مــدحــت ع ـ ّكــاش .بعدما
ق ــرأه ــا ،أع ـج ــب ب ـهــا وق ــال ــي ل ــي إن ـ ــه ي ـف ـكــر في
إصدار سلسلة قصصية بحجم «كتاب الجيب»
وس ـي ـك ــون ك ـتــابــك ي ـحـمــل ال ــرق ــم « »1ف ــي هــذه
السلسلة .لم يتح لي مراجعة القصص ،وتركت
ذل ــك ل ــذوق الـشــاعــر مــدحــت .كــانــت أيــامـنــا ايــام
الوحدة السورية املصرية ،وقيام الجمهورية
ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـح ــدة ،ح ـيــث جـ ــاء ك ــل م ــن الـنــاقــد
رجــاء النقاش ليعمل في جريدة «الجماهير»
والـشــاعــر أحـمــد عـبــد املـعـطــي ح ـجــازي ليعمل
فــي جــريــدة «ال ــوح ــدة» وهـمــا جــريــدتــان قامتا
مع قيام تلك الوحدة .وكانت مناسبة ألتعرف
إلى الرجلني وفي مكتب مدحت عكاش تحديدًا،
فطلب الشاعر مدحت من رجاء النقاش أن يقدم
الدراسة
لـ «الحزن في كل مكان» فكتب ما يشبه
ّ
بلغت صفحاتها العشرين ،وأشار فيها إلى أنها

تجربة طازجة لكاتب يخطو خطواته األولــى
ومن قوله في هذه الدراسة« :والى جانب الروح
الشعرية الشائعة ،فإن املجموعة تحوي لقطات
من الحياة تستحق االنتباه ،وال بد من القول
ً
ّ
هنا إن صاحب هذه املجموعة كان عامال وهذا
املوقف يزيدنا تقديرًا واهتمامًا بشأنه ،فقليل
مــن ه ــؤالء الــذيــن خــرجــوا فــي وطـنـنــا الـعــربــي
من بيئة العمال ،فأمسكوا بالقلم لكي ينقلوا
لنا خفايا هــذه الـحـيــاة الـشــاقــة الـتــي يحياها
الـعــامــل الـعــربــي فــي ظ ــروف مــرهـقــة مشحونة
بالتجارب ( )...ومــن قلب هــذا املوقف العملي،
يلتقط الكاتب كثيرًا من اللوحات االجتماعية
الناجحة .وهو الى جانب هذا ،يحاول أن يرفع
مستوى مشاعر العامل من أن تكون مسفوحة
على التراب بدون معنى ،إلى مستوى انساني
عام لينطلق من األشياء الجزئية إلى التفكير
في األشياء اإلنسانية».
ويحلل رجاء النقاش بعد ذلك قصص املجموعة
قصة قصة ،وصــدرت تحت عنوان «الـحــزن في
كــل م ـكــان» وم ـمــا كـتـبــه ال ـشــاعــر ال ــراح ــل خليل

كاتبًا بني عشية وضحاها.
وأول إن ـس ــان أل ـقــى ن ـظــره إل ــى املـجـمــوعــة كــان
الـسـيــد سـلـيــم ،خ ــادم املـقـهــى ال ــذي نـطـلــب منه
الشاي والقهوةّ ،
فسر لي وقدم لي كأس الشاي
مجانًا من دون أن يتقاضى ثمن املشروب .كنت
سـعـيـدًا ،وان ــزاح ــت عــن ص ــدري هـمــوم ال يقدر
على حملها جبل ،كأنني أصبحت طائرًا ،ليس
بـجـنــاحــن ف ـقــط ،بــل ب ـعــدة أجـنـحــة قـ ــادرًا على
الطيران إلى أعلى افق.
فــي املرحلة الثالثةُ ،
درت على جميع مكتبات
دم ـش ــق ،ال ـت ــي ك ــان ــت مـ ــأى بــامل ـك ـت ـبــات أعـ ـ ّـرف
أص ـح ــاب ـه ــا إلـ ــى «ش ـخ ـص ــي الـ ـك ــري ــم» ال ـكــاتــب
وص ــاح ــب م ـج ـمــوعــة «ال ـ ـحـ ــزن ف ــي ك ــل م ـك ــان»
وأت ـب ــاس ــط م ـع ـهــم ع ـل ـهــم ي ـض ـعــون ل ــي نسخة
م ــن ك ـتــابــي ف ــي واج ـهــات ـهــم الــزجــاج ـيــة املـطـلــة
على الـطــريــق .كــانــوا يحققون لــي هــذه الرغبة
بــا تـلـكــؤ ،فــأقــوم بـجــولــة صـبــاحـيــة عـلــى هــذه
املكتبات ،التي كان عددها في ذلك الوقت يفوق
العشرين ،وأنا أتأمل كتابي املتربع بني الكتب
األخ ــرى ،كأنه وحــده زينة هــذه الــواجـهــات بال
مـ ـن ــازع .وم ــع ال ــوق ــت ،ص ــرت أداوم ف ــي مقهى
الوقت،
«الهافانا» ألتعرف إلى كبار كتاب ذلك
ّ
ثم أصبح لي موقع بينهم وقبلوا بي كاتبًا ندًا
بني صفوفهم.
وب ـع ــد الـ ـخ ــروج م ــن هـ ــذه امل ـع ـم ـعــة ،عـ ــدت الــى
ـرور الـ ــذي ركبني
طـبـيـعـتــي وتـخـلـيــت ع ــن ال ـغ ـ ُ
ف ــي ف ـت ــرة ص ـ ــدور امل ـج ـم ــوع ــة ،ألثـ ـق ــف نـفـســي،
وانصرف الى الكتابة عن ّ
جد من مجموعة الى
أخرى ،ومن راوية الى رواية ،حتى صار الناس
يشيرون إلـ ّـي بالبنان :هــذا هو الكاتب ياسني
رفاعية.

