كلمات

السبت  29نيسان  2017العدد 3164

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.

بلقيس حميد حسن
اغتراب الطائـر

ل ــم ت ـكــن ب ــداي ـت ــي م ــع ال ـش ـعــر م ـثــل ال ـب ــداي ــات
الغريبة أو غير املتوقعة ،إنما كانت نتيجة
وس ـي ـرًا م ــع ن ـســق م ــا ك ـنــت أع ـي ـشــه ف ــي بيت
يمتلئ بــالـشـعــر فــي كــل زواي ـ ــاه .ك ــان وال ــدي
عبدالحميد السنيد شاعرًا وخطيبًا ،وخالي
حـ ـس ــون ال ـب ـح ــران ــي ش ــاعـ ـرًا أيـ ـض ــا ،وك ــان ــت
أمــي حافظة للقصص واألح ــداث التأريخية
ولـلـشـعــر الـفـصـيــح وال ـش ـع ـبــي ،أح ـفــظ منها
حـتــى اآلن الـكـثـيــر مــن الـشـعــر ال ــذي غ ــذت به
طفولتنا.
ال يمكنني الحديث عن كتابي األول من دون
الـتــوقــف عـنــد شخصية أب ــي ال ـتــي بهرتني،
وكتابتي له في البداية إال
وما حبي للشعر
ّ
وفاء ملا أراده أبي الذي علمنا بحور الشعر،
فحفظنا مفاتيحه بطريقة األلحان ،وال أدري
هل كانت ألحانها تلك معروفة سابقًا أم أن
تـلــك األل ـح ــان م ــن إب ــداع ــه .وكـ ــان ديـ ــوان أبــي
«أل ـحــان ال ــروح» أناشيدنا الـتــي نــرددهــا في
البيت غالبًا.
ف ــي س ــن ال ـس ــادس ــة ،ك ـنــت أراف ـ ــق وال ـ ــدي إلــى
املقهى ألعتلي الطاولة ،فأنشد أمام أصدقائه
ّ
م ــا ح ـفــظ ـنــي إي ـ ــاه م ــن ق ـص ــائ ــد .ول ـص ـغ ــري،
ّ
كنت أرى طــاولــة املقهى مـســرحــا ،والـجــاس
ج ـم ـهــورًا غـفـيـرًا يــدعــونـنــي بــال ـشــاعــرة .كنت
واث ـق ــة م ــن نـفـســي وأنـ ــا أرى ك ـبــار ال ـســن من
الرجال يلتفون حولي لالستماع والتصفيق
وتقديم العصائر والحلوى لي.
نكبر بالشعر في ذلك البيت ،فيستحوذ على
أمـسـيــاتـنــا أك ـثــر فــأك ـثــر ،حـيــث نـتـحـلــق حــول
ٌ
املــدفــأة نتهيأ ،كــل يحمل ورقــة وقلمًا ،ينظم
أبي الصدر وكل واحد منا يكمل البيت ،وهو
يحكم فيما بني األخــوة ،ومن سيكون الرابح
له جائزة.
«ي ــا بـيــت أه ـلــي ف ــي الـ ـع ــراق /ف ــي ال ـب ــال أي ــام
ـرد
الـشـتــاء /واألي ــادي والـقـلــوب /تمتد مــن بـ ٍ
مل ــدف ــأة ص ـغ ـي ــرة /ث ـل ـ ٌـج وقـ ــر م ــداف ــئ الــدن ـيــا
خالها /دفؤها عيد وشمس /حولها ُيحكى
ل ـنــا شـ ــيء م ــن األس ـ ـفـ ــار /يـمـضـيـهــا امل ـغــامــر
سـ ـن ــدب ــاد /ب ـت ــرق ــب أو ب ــان ـت ـظ ــار ن ـص ـغــي/
ّ
وندخر الحروف مع الخيالّ /
نلون األحــداث
َ
ٌ
كل في هواه /حتى يحوم طيف النعاس على
الـعـيــون /يــا بيت أهـلــي فــي ال ـعــراق /ورفيف
أج ـن ـحــة ال ـح ـمــام ع ـلــى ال ـ ـفـ ـ ْ
ـرات /ي ــا فــراشــات
ْ
السواقي ،يا فسائل ،يا نخيل /ياكل أعمار/

اضطررت لمغادرة العراق بعد مطاردتي
ومنعي من السفر ألخرج هربًا عام 1979
بال وثائق إلى لبنان عبر سوريا
الـكـبــار تــوقـفــي حـتــى ن ـعــود /ونــزيــل أوج ــاع
الــرحـيــل /فالعمر َ قــد قــال التحية /واسـتــدار
ْ
الحدود /فمتى ُّ
نشم شذا
الى الغروب َ /خلف
الرجاء /ظمأ الرجاءَ /ب ُع َد الرجاء /فيا سنني
توقفي حتى نعود».
فــي امل ــدرس ــة االب ـتــدائ ـيــة ،كـنــت ألـقــي قصيدة
حـيـنـمــا ُي ــرف ــع ع ـلــم ال ـع ــراق ك ــل اس ـب ــوع أم ــام
طــال ـبــات امل ــدرس ــة ج ـم ـي ـعــا .وف ــي مــراه ـق ـتــي،
جمعت داخــل دفتر جميل الـغــاف مــا كتبته
من مـحــاوالت شعرية .لكنني حينما طبعت
كتابي األول «اغتراب الطائر» استبعدت كل
ما كتبته سابقًا ،ولم أعتد بكل قصائدي التي
كتبتها حينما كنت طالبة.
كــانــت روح أب ــي ت ـلـ ّـح ع ـلــي أن أك ـتــب وأن ـشــر

أش ـع ــاري ألح ـقــق لــه كـتــابــا ي ـضــاف إل ــى هــذه
املخلوقات القريبة منه أكثر من أي شيء في
العالم .فلم أتخيل أبــي من دون كتاب ،حتى
غدت رائحة الكتب ورائحة أبي واحــدة .كنت
وأن ــا صغيرة أحــب رائـحــة الكتب وأشـمـهــا...
ففيها أبي.
ً
كتبت ما تعلمته أوال وهو الشعر العمودي،
وما كنت تعلمت شعر التفعيلة بعد .وحينما
أكتب قصيدة تفعيلة ،كنت أكتبها عمودية
ثــم أفككها وأطـيــل التفعيلة هـنــا ،وأنقصها
هناك .لكنني بعد فترة صرت أكتبها دونما
العمود ووقعت في عشق التفعيلة أكثر من
كل شــيء ،فجاءت مجموعتي األولــى أغلبها
شعر تفعيلة وشعر حــديــث .واستبعدت كل
ق ـصــائــدي ال ـع ـمــوديــة ،لـكــن ال ـع ـمــود ج ــاء في
أربعة أبيات بقصيدة منه:
أودع قلبا بالفرات وال أدري بأن الفرات اليوم
ّ
ُ
الدهر
ودعه
وأج ـمـ ُـع بعضي مــن هـمــومــي وأن ـنــي إذا ملــتُ
ُ
العذر
أيامي يكون لي
ف ــا خ ـب ـ ٌـر ي ــأت ــي وال ال ــري ــح ُتــرت ـجــى وق ـي ــديَ
ٌ
ُ
يقطر
صمت من دمائي
أراه ـ ـ ُـن وال ـب ـلــوى خ ـســارة راهـ ــن رم ــى سهمهُ
ٍ

ُ
تسعر
بالنار والنار
ٍ
بقي الشعر هاجسي الذي ترافق مع همومي
فــي الــوطــن والـنــاس ،وكــان عندي يقني ثابت
أنني سأطبع كتابًا بل كتبًا في الشعر .فرغم
تأخري في نشر الكتاب األول بسبب ظروف
سياسية واجتماعية ،إال أنني كنت واثقة أن
الحلم سيتحقق.
نشرت أول قصيدة لي عام  1975في صحيفة
«ال ـ ــراص ـ ــد» ال ـع ــراق ـي ــة وملـ ــا أزل ف ــي املــرح ـلــة
امل ـتــوس ـطــة ،وه ــي ق ـص ـيــدة ت ــداف ــع ع ــن امل ــرأة
والوطن.
ت ـمــردت عـلــى الـسـلـطــة ال ـجــائــرة مـنــذ صـبــاي
األول ألحـتـمــل مـعــارضــة أهـلــي عـلــى أفـكــاري
وما تبعه من عذابات كثيرة حتى اضطررت
لإلضراب عن الطعام لعدة أيام في بيت أهلي
تعبيرًا عن احتجاجي ورفضي لضغوطاتهم
م ــن خ ـش ـي ـت ـهــم عـ ـل ـ ّـي ،أن ـ ــا ال ـب ـن ــت ال ـص ـغــرى
للعائلة ،بسبب قـســوة الـنـظــام وال ـخــوف من
وقوعي بني َّ براثنه.
«مردوخ» كف عن العراق
زادت عطايانا إليك فما تريد؟
ّ
جفت شواطئنا
فال نبع يفيض وال غالل

وطقوسنا اندثرت
سوى طقس البكاء..
يستشرس النظام العراقي ،فأضطر ملغادرة
الـ ـع ــراق ب ـعــد م ـط ــاردت ــي وم ـن ـعــي م ــن الـسـفــر
ألخ ـ ـ ــرج ه ــرب ــا عـ ـ ــام  1979بـ ــا وثـ ــائـ ــق إل ــى
ل ـب ـنــان ع ـبــر س ــوري ــا ،وأع ـي ــش ال ـح ــرب هـنــاك
مــع الـشـعـبــن الـلـبـنــانــي والفلسطيني حتى
االجتياح اإلسرائيلي عام  1982حيث انتقلت
إل ــى س ــوري ــا ال ـتــي أك ـم ـلــت فـيـهــا الـبـكــالــوريــا
ودرسـ ــت ف ــي كـلـيــة ال ـح ـقــوق ،لـتــأتــي هــولـنــدا
بمثابة الحلقة األخـيــرة في مسلسل املنافي
عام .1994
ص ــدرت مجموعتي األول «اغ ـتــراب الـطــائــر»
عام  1996الذي جاءت أغلب قصائدها حنينًا
إلــى الــوطــن .طبعته على آلــة كاتبة ولــم يكن
لدي يومها جهاز كومبيوتر بعد .أرسلته لدار
نشر مبتدئة في سوريا ،واستغربت حينما
تـسـلـمــت ن ـس ـخــا م ـنــه م ـط ـلــع عـ ــام  1997بــأن
املجموعة مليئة باألخطاء املطبعية التي ظن
القراء أنني وقعت فيها .وحينما استفسرت،
عرفت بأن الشابة البسيطة التي طبعته في
تلك الــدار هي التي وقعت في أخطاء نقل ما
طبعته أنا على الورق .وقد حملني اآلخرون
وزر تلك األخطاء ،وكم تأملت وأنــا أقــرأ لناقد
مصري فــي إحــدى الصحف يـقــول« :صحيح
أن شعرها مؤثر وحامل ملعاني عميقة ،لكنها
تتعامل مع اللغة بجهل».
مثلما نرسم نخلة
أو نردد دار دور
الطفولة...
بقراءات
ُ
ُ
نضحك أو نعشق يومًا
مرة
ُّ
أو نئن
ٌ
إنما في القلب قفل
ّ
ُ
ظل موصودًا وال يفتح إال
عند أبواب العراق.
ب ـك ـيــت واس ـت ـف ــاق جـ ــرح والـ ـ ــدي ف ــي روحـ ــي،
وأحسست نفس الــوجــع الــذي رآه وهــو يرى
ديوانه األول ويتمنى لو أنه كان أفضل.
الـغــريــب فــي األم ــر أن كتابي جــاء نفس لون
وح ـج ــم ك ـت ــاب وال ـ ــدي دون ـم ــا أط ـل ــب ذل ــك أو
أحـ ـ ــدده .وي ـب ــدو أن عـقـلــي ال ـبــاط ـنــي احـتـفــظ
لــي بتلك ال ـصــورة ،فذقت ذات املـعــانــاة ،وزاد
وجـعــي أكـثــر حــن علمت بــأن ال ــدار لــم تطبع
من الكتاب سوى النسخ التي تسلمتها منها
ووزعـتـهــا أنــا شخصيًا على األصــدقــاء .ولم
تأخذ الــدار موافقة وزارة اإلعــام على نشره.
لذلك فهو ال يباع في املكتبات ،أي كأنني ما
ن ـش ــرت .صــدمــت وك ــان ــت خـيـبــة أم ـلــي كبيرة
ك ـم ــن ي ـص ــدم ب ـط ـف ـلــه األول ل ـي ـك ــون خــديـجــا
بعدما انتظر الشهور وفي خياله طفل جميل
يدخل الفرح لكل من رأى.
ف ــي ه ــول ـن ــدا ،ه ـنــاك م ــن أع ـجــب بــاملـجـمــوعــة،
فترجمت إل ــى الـلـغــة الـهــولـنــديــة ك ــأول كتاب
ل ـشــاعــرة عــرب ـيــة ي ـص ــدر بـلـغـتــن :بــالـعــربـيــة
مــن الـجـهــة الـيـمـنــى ،والـهــولـنــديــة مــن الجهة
األخــرى ،وقــد نــال إعجاب الهولنديني بشكل
ك ـب ـيــر ،ون ـفــد م ــن األسـ ـ ــواق ف ــي أق ــل م ــن ع ــام،
وح ـقــق لــي دعـ ــوات وأم ـس ـيــات قــاربــت املــائــة،
إذ ق ـ ـ ُ
ـرأت أشـ ـع ــاري ف ــي املـ ـس ــارح واإلذاع ـ ــات
والتلفزيون والكنائس واملكتبات والبلديات
ومنظمات املرأة وحقوق اإلنسان...
ُ
نهضت
الـتــرجـمــة عــوضــت ل ــي خـيـبــة أم ـل ــي،
مــن كـبــوتــي ألسـتـمــر فــي إصـ ــدار مجموعات
أخ ــرى فــأصــدرت خمسًا وروايـ ــة ،إلــى جانب
مخطوطات لم تطبع بعد.

