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حتية �إىل بريوت

قا�سم

حداد*

بريوت ،بريوتنا
I

في

بيروت كان در�سي الأدبي الأول ،عندما ُطبع كتابي الأول ''الب�شارة'' في �سنة
 ،١٩٧٠فقد كان ذلك من �أحالم جيلنا.
لدي
ومن بيروت تعلمت معنى �صدور كتاب ،بعد عناء الكتابة ،وفي بيروت زاد ّ
�إح�سا�س الكاتب بالكون ال�شا�سع ،وبد�أت �أكتب ب�شعور الكائن في العالم.
ثم ت�أكد ذلك ال�شعور ،عند زيارتي الأولى لبيروت للم�شاركة في الملتقى ال�شعري
نظمه ''النادي الثقافي العربي''� ،أيام جوزيف مغيزل ،وهو محامي
العربي الأول الذي ّ
�صادق جالل العظم في محاكمة كتابه ''نقد الفكر الديني'' ،وكانت تلك المنا�سبة هي
الدعوة الأولى �إلى الم�شاركة الأدبية والأولى خارج البحرين �أي�ض ًا.
وقتها كانت بيروت هي ذروة الفعل الثقافي وال�سيا�سي العربي ،وااللتفات المبكر �إلى
مفاهيم حداثة الكتابة الأدبية.
II
�إذاً ،كان الكتاب الأول في بيروت،
وكانت الم�شاركة الأدبية الأولى في بيروت،
وكان ذلك الوقت المالئم النطالقة الكتابة الأدبية الجديدة في البحرين؛ وقتها ك ّنا
جميع ًا نرى في لبنان ملج�أ �أرواحنا الجديدة ال�شريدة ،وخ�صو�ص ًا �أننا كنا �آنذاك في ذروة
حما�سة التفتح الثوري المت�صاعد من وردة بيروت .حتى �إن ال�شاعر ال�صديق فوزي كريم،
عندما الحظ �أنني كنت �أ�س ّلم �شعراء الملتقى العدد الجديد من ن�شرة '' 9يونيو'' ال�صادرة
عن ''الجبهة ال�شعبية لتحرير ُعمان والخليج العربي'' ،ع ّلق قائ ًال'' :هذا هو ال�شعر والثورة''.
* شاعر بحريني.

امللف

III
لم تكن زيارتي الأولى لبيروت ( )١٩٧٠حدث ًا �أدبي ًا فح�سب ،بل حدث �سيا�سي �أي�ض ًا ،ولعل
تلك المرحلة ت�شكل ذروة انهماكي الن�ضالي الذي كنت �أتلقى فيه الدر�س الأول لجميع الحقول
الجادة في حياتي .ففي تلك ال�سنة بالذات �شاركت في �أول اجتماعاتي الحزبية في بيروت،
و�صدر كتابي الأول ،و�شاركت في ''الملتقى ال�شعري العربي'' الذي �شارك فيه للمرة الأخيرة كل
�شعراء الحداثة العرب ،ف�ض ًال عن �أن زواجي (�أ�سرتي الأولى) كان في ال�سنة نف�سها .وكنا في
البحرين قد �أ�س�سنا التجمع الأدبي الجديد (�أ�سرتي الثانية�/أ�سرة الأدباء والك ّتاب) ،والذي تحقق
من خالله �أحد �أجمل �أحالمنا الثقافية واالجتماعية �آنذاك.
تلك كانت المرحلة الت�أ�سي�سية لحياة �أزعم �أنني �أدركت زخمها النوعي بعد �أعوام طويلة،
فذلك االحتدام حدث في ظل الح�ضور الح�ضاري لبيروت في حياتنا العربية .غير �أن ذلك
الدر�س اللبناني المبكر منحني التجربة الأُخرى� ،إذ عدت �إلى البحرين لأتعر�ض العتقال طويل،
بعد �أن منحني ،ذلك الدر�س اللبناني الجميل� ،صداقة �أكثر الكتاب ت�أثيراً في حياتي� :أدوني�س؛
عبداللطيف اللعبي؛ عبا�س بي�ضون؛ اليا�س خوري؛ نزار قباني؛ �سعدي يو�سف؛ محمد عفيفي
مطر؛ �شوقي بزيع؛ محمد علي �شم�س الدين؛ ح�سن عبد اللـه؛ محمد العبد اللـه؛ ح�سن داود؛ حبيب
�صادق (م�ؤ�س�س المجل�س الثقافي للبنان الجنوبي)؛ ح�سين مروة؛ وجميع �شباب حداثة ال�شعر
العربي المتمثل في الم�شاركين .وعندما زرت مجلة ''الحرية'' ،تعرفت يومها �إلى ال�صديق فواز
طرابل�سي ،ومح�سن �إبراهيم ،وفي مجلة ''الهدف'' تعرفت �إلى غ�سان كنفاني.
ثم تكررت زيارتي لبيروت طوال �سبعينيات القرن الما�ضي ،حين كانت بيروت في ذروة
زهوها بين المدن العربية ،فتعرفت فيها �إلى محمود دروي�ش ،وطبعت كتابي الثاني في ''دار
العودة'' ،حيث كان محمد �سعيد محمدية و�سليم بركات القادم تواً من القام�شلى .لقد �أ�صبحت
بيروت مدينتي العربية التي �أ�ستطيع �أن �أتجول فيها وحدي ،و�أزور الدكتور �سهيل �إدري�س في
مجلة ''الآداب'' ،ومحمد دكروب في مجلة ''الطريق'' ،و�أذكر الكاتب الفل�سطيني توفيق فيا�ض
الذي كان في ''دار الفتى العربي''.
IV
توالت بعد ذلك ن�شاطات الحركة الأدبية في البحرين ،مت�صلة بتجربة الحداثة في بيروت،
وعرف
وبد�أت الثقافة العربية تتعرف �إلى �صوتنا الأدبي الجديد .و�أذكر جيداً الن�ص الذي حاور ّ
فيه اليا�س خوري بالكتاب الأول لق�ص�ص �أمين �صالح ''هنا الوردة ،هنا نرق�ص'' (،)١٩٧٣
و�أظن �أن ذلك الن�ص ُن�شر في مجلة ''�ش�ؤون فل�سطينية'' �أي�ض ًا.
والحق �أن الن�صو�ص الأدبية الجديدة التي �صدرت من الأفق العربي الكوني الذي هي�أته لنا
ّ
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ودربتنا عليه ،جعلتنا مرتبطين بها ب�صفتها مدينة تحمل �إحدى �أجمل عالقاتنا
بيروت ّ
بالثقافة العربية ،و�أحالمنا �أي�ض ًا.
V
زرت بيروت بعد الحرب وكتبت عنها ،واعتبرت ما حدث لها �ضرب ًا من ''�أحالمنا المغدورة''.
كان ذلك في �سنة  ،١٩٨٠عندما �شاركت في م�ؤتمر اتحاد الك ّتاب اللبنانيين ،برفقة
ال�صديق عبد القادر عقيل� ،إذ �أتيحت لنا زيارة بيروت� ،ضحية ملوك الطوائف ،التي لم تزدها
�أعوام الحرب � اّإل ثبات ًا على كواهل و�أكباد ال�شعب اللبناني.
لذلك يمكن �أن ن�صاب ب�صدمة م�ضاعفة ،عندما ن�ضطر �إلى اكت�شاف الطبقة ال�سيا�سية ذاتها؛
وتتدرع باتفاقات
فهي ذاتها  -مع تبلوراتها المتنا�سلة  -ال تزال تقبع على �صدر لبنان،
ّ
''طوائفية'' �ساهمت وت�ساهم في تكري�س نظام غير ح�ضاري لقلب ح�ضاري.
VI
الآن ،ي�صح القول �إن ما يحدث لبيروت من عذابات واختطاف� ،إنما هو يحدث لبيروتنا.
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