8

كلمات

السبت  13آب  2016العدد 2960

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.

عبدالهادي سعدون
اليوم يرتدي بدلة ملطخة باألحمر

أتذكرها ألنني سأنتشلها فيما بعد ألضمها
إلــى ديــوان قصائدي األول «تأطير الضحك».
غيرها لم أنشر أو أتجرأ على النشر ،لذا كنت
أمرر كتاباتي عبر غطاء الترجمة املنتحلة.
عندما وصلت إلى إسبانيا نهاية عام ،1993
لــم أك ــن أعـتـبــر نفسي صــاحــب نـتــاج قصصي
غـ ــزيـ ــر ،بـ ــل ع ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس ،لـ ــم أك ـ ــن قـ ــد كـتـبــت
واقـتـنـعــت إال ب ـثــاث مـنـهــا مــن مـجـمــوع عشر
ّ
قصص هــي جــل نتاجي الـبـغــدادي ،وبالتالي
لــم يضم الكتاب منها ســوى اثنتني ،والبقية
كلها كتبت فــي مــدريــد وإن لــم ت ـفــارق بـغــداد
وال ـع ــراق ك ـحــدث وم ـكــان وش ـخ ــوص .فــي هــذا
ال ـك ـت ــاب ك ـم ــا س ـت ـك ــون ع ـل ـيــه أغ ـل ــب قـصـصــي
وروايـ ــاتـ ــي ال ـق ــادم ــة ،س ـت ـكــون م ــدري ــد مـســرح
الـ ـح ــدث ال ــرئ ـي ـس ــي ،وبــال ـف ـعــل س ـت ـكــون هـنــاك
ثـ ــاث ق ـصــص ت ـ ــدور أح ــداث ـه ــا ل ـعــراق ـيــن في
مــدريــد وإسـبــانـيــا فــي ه ــذا الـكـتــاب األول ،مع
التأكيد على أن املوضوعة األساس هي العراق
والـ ـع ــراق ــي امل ـه ــاج ــر او امل ـن ـفــي ف ــي إس ـبــان ـيــا.
القصتان اللتان سلمتا من الفترة البغدادية
هما قصة عنوان الكتاب نفسه والثانية قصة
«الــولــد والبنت فــوق الطني» وهــذه تم نشرها
فــي مجلة عــراقـيــة قـبــل خــروجــي بسنة ضمن
ملف أعده الناقد املعروف حاتم الصكر ،وهو
يبشر فيه بــأصــوات قصصية شــابــة سيكون
ل ـهــا مــوقــع م ـهــم ف ــي ال ـق ـصــة ال ـعــراق ـيــة .وهـمــا
قصتان على أية حال لن تختلفا كثيرًا عن بقية
قـصــص الـكـتــاب ،فـهـنــاك الـطـفــولــة وذكــريــاتـهــا
الـغــامـضــة وال ـعــوالــم الـسـحــريــة املـتــأثــرة قطعًا
بالواقعية السحرية األميركية الالتينية أكثر
من واقعية العراق الالسحرية! والسبب يدركه
ّ
وتمرنا وحلمنا
أغلب أبناء جيلنا ،فقد وعينا

أتاح لي وجودي في مدريد
فسحة من الحرية كي أكتب
ما لم أكن أجرؤ على كتابته
أو مجرد التفكير بكتابته في
زمن الدكتاتورية الصدامية

ّ
فــي عــام  ،1996ق ــررت أن أجـمــع جــل مــا كتبته
من قصص مقنعة لنشرها في كتاب سيكون
األول لي .كنت حائرًا وقلقًا ّ
أي القصص أضم
ّ
وأيـ ـه ــا أزي ـ ــح ل ـس ـبــب غ ـيــر واض ـ ــح ل ــي آن ـ ــذاك.
على أي حــال ،لم أكن آنــذاك قد كتبت أكثر من
عشرين قصة قصيرة اعتقدت أنـهــا ناضجة
وتستحق الـنـشــر .الـشــيء الــوحـيــد ال ــذي كنت
على توافق تام معه هو العنوان «اليوم يرتدي
بدلة ملطخة باألحمر» ،وهو عنوان واحدة من
أربعة عشر قصة ضمها الكتاب .كان العنوان
تـعـبـيـرًا ع ــن عـشــق غــريــب لـلـعـنــاويــن املـطــولــة
ومقت للعناوين القصيرة الشائعة في وقتها،
ٍ
ً
وكأني بذلك أردت للعنوان أن يستمر طويال
بـقــدر طــول كلماته فــي ذهنية ال ـقــارئ .وكنت
ً
قررت مع نفسي جهال بالنشر وعوالم النشر
ُ
(التي ستشغلني وتدخلني عواملها منذ تلك
اللحظة حتى اليوم) أن أنشر الكتاب خلوًا من
عالمة دار النشر حتى لو كان النشر حقًا تم عن
طريق دار اسمها «املتحدة للنشر» في دمشق.

الناشر الذي استغرب قراري لم يعترض طاملا
أنني دفعت له كلفة طباعة األلف نسخة كاملة
وبالدوالر ،فكان أن ظهر كتابي القصصي بال
أيــة إش ــارة ل ــدار نشر تميزه وال حتى إشــارة
ملكان الطبع.
الـ ـغ ــري ــب أنـ ـن ــي ل ــم أبـ ـ ــدأ م ـث ــل ك ــل ال ـع ــراق ـيــن
بــالـشـعــر ،بــل ج ــاء الـشـعــر والـكـتــابــة فـيــه فيما
بعد .كان همي الخالص آنــذاك كما هو اليوم
أن أكتب قصة متميزة .أما الشعر فلم أقصده
إال ف ـي ـمــا ب ـع ــد ول ـل ـت ـنــويــع وم ـش ــاغ ـل ــة الـ ــروح
بمسائل أخــرى .كنت أعــرف أنني أمضي إلى
الـقـصــة وعــواملـهــا بعينني مغمضتني كأنني
واث ــق ت ـمــام ال ــوث ــوق بـكــونــه ملعبي ورغـبـتــي
الـحـمـيـمــة بــال ـتــواصــل م ــع ال ـك ـتــابــة .م ــع ذل ــك،
كنت قد نشرت بعض القصائد في الصحف
العراقية ّ
مدعيًا أنها مترجمة عن اإلسبانية.
واحـ ـ ــدة ع ـلــى ال ـخ ـص ــوص أت ــذك ــره ــا ب ـع ـنــوان
«ص ـ ـ ــاة فـ ــي ح ــديـ ـق ــة» ل ـش ــاع ــر اب ـت ــدع ـت ــه مــن
مخيلتي من البارغواي اسمه نــوداس لودبا،

بعوالم ماركيز وكابنتير ويــوســا وفوينتس
وبورخس وغيرهم ،وحاولنا بناء نموذجنا
ع ـلــى ه ــذه االعـ ـتـ ـب ــارات دون أن نـ ــدرك الـخـلــل
وال ـف ــوارق إال فيما بعد فـتــرة طويلة مــن تلك
املحاوالت األولى.
إض ــاف ــة إل ــى الـسـحــريــة وم ـفــردات ـهــا وعــواملـهــا
التي حاولت أن أقلدها وأستفيد من نموذجها
بـش ـكــل وآخـ ـ ــر ،أت ـ ــاح ل ــي وجـ ـ ــودي ف ــي مــدريــد
فسحة مــن الحرية كــي أكتب مــا لــم أكــن أجــرؤ
عـلــى كـتــابـتــه أو م ـجــرد الـتـفـكـيــر بـكـتــابـتــه في
زمن الدكتاتورية الصدامية .من هنا كنت في
صراع ذاتي وخوف ال مفر منه دام معي ألشهر
مــع ت ـســاؤل ه ــو :هــل أط ــرد ال ـخــوف وأن ـشــر ما
كتبته عن العراق والحروب واملوت ،أم أتركها
لزمن آخــر؟ .تــرددي قطعه المباالة الشباب أو
الرغبة باملشاركة والـقــول والـتـحــدي ،أو لنقل
بشكل مبسط :الحلم باإلشارة إليك على كونك
أحد الكتاب األوائل من جيلك الذين كتبوا في
هـجــاء التسلط الـصــدامــي ودمــوي ـتــه .مــن هنا

ج ـ ــاءت ف ــي أغ ـل ــب ق ـصــص امل ـج ـمــوعــة إشـ ــارة
مـبــاشــرة بــالــوصــف واالس ــم لـصــدام وعبثيته
وطغيانه فــي قصص «نــار إبــراهـيــم» و»كلمة
معذبة» و»خـبــر مــؤجــل» ،وأخ ــرى عــن الحرب
واملوت والدمار في العراق كما في «قبة زرقاء»
و»صخرتان قــرب الحائط) و»أزمـنــة عائمة»،
ي ـ ـضـ ــاف إلـ ـيـ ـه ــا قـ ـص ــص الـ ـهـ ـج ــرة وال ـ ـخـ ــوف
واملطاردة وعدم االستقرار لشخصيات عراقية
ف ــي م ــدري ــد م ـث ــل ق ـص ــص «جـ ــريـ ــدة امل ــزب ـل ــة»
و»اخ ـ ـضـ ــرار ال ـع ـشــب ف ــي ال ـع ـي ـنــن» و»مـقـهــى
عصير الكيوي» ،أو تلك املغرقة برمزية تتخذ
من الشعرية غطاء لغموضها كما في «حجر
الحسيس» أو «رداء بلون الزبد».
التفكير اليوم بهذا الكتاب بعد مرور  20عامًا
على إصداره يقودني بشكل صريح إلى جملة
من االعتبارات لصالح الكتاب أو بالضد منه:
ّ
لــم يطلع على الكتاب إال القليل مــن الصحب
ّ
والكتاب .أما العراق نفسه فقد وصلته نسخ
مشوهة وأج ــزاء مقطعة حشرتها في ُرسائل
شخصية كــي ال يتم كشفها فيما لــو أرسلت
ككتاب كامل .الرغبة الجارفة العمياء لكاتب
شــاب كــي يقول إنــه يمكن أن يتحدى ويكتب
ما يريده ولن يدرك األمر إال بعد مرور العديد
من السنوات واألحداث كي يرى نفسه حقيقة
دون رت ـ ــوش ،وأن ك ــل م ــا فـعـلــه ه ــو أن ــه نشر
خطيرة في زمن خطير دون ان
كتابًا ملواضيع ُ
يدرك خطورته املــرة .ثم هناك اإلهمال الكبير
بتشكيل أسلوب شخصي خاص بك وبأسلوب
الكتابة ،ال اعتناء بلغة صلبة وال سالسة في
ـان
الـطــرح أو الـشــروع بــاملــوضــوع بـصــدق وتـفـ ٍ
وتمرين دائم .مع ذلك يمكن القول إن قصة أو
قصتني يمكن أن تسلما من كتابي األول هذا،
ويـمـكــن أن تـشـكــا ب ــذرة مبسطة ملــا ستكون
ع ـل ـيــه ع ــوامل ــي ال ـق ـص ـص ـيــة ال ــاحـ ـق ــة ،وال ـت ــي
ستكون أكثر نضجًا وخبرة ودراية بالحكاية
وخـبــايــاهــا كما عليه فــي كتابي القصصيني
«انتحاالت عائلة» و»توستاال».
كــل كتبي بما فيها كتابي األول هــي إحــاالت
لـعــوالــم وتــزامــن أح ــداث أســرتـنــي لــأبــد داخــل
مــا ج ــرى مـعــي فــي ال ـع ــراق وم ــا ي ـجــري الـيــوم
فيه حتى وأنا خارجه .دورة أحــداث أراجعها
وأسـتــل منها مــا يساعدني على فهم كــل تلك
السنني التي مضت علي وأنــا أتصفح وأكتب
عن البالد ومصاعبها وأهوالها ،كما لو أنني
أراج ـ ـ ــع ص ـف ـحــاتــي املـ ـن ــزوع ــة واح ـ ـ ــدة واحـ ــدة
ّ
لتشكيل مــا يـمــكـنـنــي أن أف ـهــم ذات ــي ومـغــزى
كـتــابــاتــي .لـهــذا فكتابي األول على الــرغــم من
مساوئه الكثيرة ،تبقى لــه حسنة التنبه من
خالله ملا يجب أن تكون عليه القصة الناجحة
بالنسبة لي ،والكتاب وإن كتب عنه الكثير من
املقاالت واإلشادات ،يبقى كتابًا أول كحب أول
قد نتجاوزه مع مــرور الوقت إلــى أنــه حاضر
حني وآخر.
فينا وينبهنا على وجوده بني ُ
في مرة من املــرات ،قلت في حــوار أجــري معي
أن ـن ــي ال أت ــذك ــر م ــن ك ـتــابــي األول غ ـيــر غــافــه
األحمر (داللــة على نسياني له وعــدم عودتي
لقراءته أو التذكير به) ،وهذا بحد ذاته قسوة
ال تـفـسـيــر ل ـهــا ،وه ــي ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه نـبــرة
واع ـت ــراف غـيــر ص ــادق وإن ك ــان ال يـمـيــل إلــى
الكذب.
واح ــدة مــن قصص الفترة البغدادية املنسية
هــي قصة «ال ـثــورة» القصيرة ،الصارخة بكل
أوجاعنا واملخيفة بمسؤوليتها والتي بقيت
إل ــى الـخـلــف ،لــم يضمها أي كـتــاب فيما بعد
ح ـتــى ض ــاع ــت م ـن ــي .الـ ـي ــوم أت ــذك ــره ــا كــورقــة
ُ ّ
ويذكرني
جافة أحتفظ بها في ثنايا الــرأس،
بـهــا ف ــي ك ــل مـنــاسـبــة صــديـقــي ال ـق ــاص جــال
نعيم ،وربما كان له الحق بالقول :إنها القصة
الوحيدة التي كانت جديرة بأن تنشر من بني
كل قصص كتابي «اليوم يرتدي بدلة ملطخة
باألحمر».

