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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.

نزار عبد الستار
المطر وغبار الخيول
الكتاب األول يشبه ممارسة القفز العريض ،فال
ً
بد من ضبط تكنيك السرعة االنتقالية ،وصوال
إلــى البعد األقـصــى ،حتى إذا مــا صــدر الكتاب
نكون قد افترقنا مسافة رياضية عما كان ّ
يعد
باألمس هواية ،وموهبة واعدة.
«املطر وغبار الخيول» هو كتابي األول .احتوى
ع ـلــى  12ق ـص ــة ،وص ـ ــدر عـ ــام  1995ف ــي ب ـغــداد
ضمن مـشــروع ال ـ  64كتابًا سنويًا الــذي تبناه
اتحاد أدباء العراق بدعم حكومي .كنت وقتها
في السابعة والعشرين من العمر ،وأظن بشيء
ً
مــن الــزهــو ،أنني أبــدو شكال مرئيًا للعديد من
األدب ـ ــاء واملـثـقـفــن األك ـبــر س ـنــا .فــي ذل ــك الــزمــن
تـحــديـدًا ،ك ــان عـلــى الجميع متابعة مــا يجري
بــان ـت ـبــاه وت ــرق ــب .ك ـنــا ق ــد وص ـل ـنــا إل ــى أقـصــى
حــاالت التقشف بسبب العقوبات األممية على
العراق في أعقاب غزو الكويت ،وكانت الحياة
االجتماعية تشبه علب أطعمة محفوظة ال بد
عند فتحها من اتباع طريقة واحدة.
كتبت «املـطــر وغـبــار الـخـيــول» وأنــا أظــن أن لي
وظيفة رسولية .أبدو متناقضًا لنفسي وحتى
ألم ــي ،فبينما كـنــت أش ـبــه ال ــدراوي ــش ال ــروس،
ونسخة مــن مونسينيور بيينفينو فــي روايــة
ال ـب ــؤس ــاء ،إال أن ـن ــي تـلـقـيــت تــرب ـيــة نـيـتـشــويــة،
وشــوبـنـهــوريــة ،وســارتــريــة ،لــذلــك كنت أحتفي
بالفكرة واملشاعر معًا ،إال أن الذي جعلني أفلت
من ضحالة املراهقة ،وتلبسات غباء الحداثة،
ووهــم العاج هو أنني كنت مدركًا منذ البداية
أله ـم ـيــة ال ـف ــواص ــل ال ـت ــي أحــدث ـت ـهــا اخ ـتــراعــات
غوستاف فلوبير منطلقًا من الصبر الحلزوني
ً
الذي كان عليه موباسان ،وصوال إلى رومانسية
ّ
الكتاب األملــان في ظل الحرب العاملية الثانية.
تـمــرنــت كـثـيـرًا عـلــى صـنــاعــة املـشـهــد ،وتقنيات
الحوار ،ودققت في البناء ،ودربت حواسي على
التسخير األدبي ،واألهم من كل هذا هو أنني لم
أشعر في حياتي بالرضى عما أكتب.
قيمة هذا الكتاب أنه منقسم إلى مشغلني ،األول
ه ــو مــزيــج م ــن فــان ـتــازيــا تــاريـخـيــة وتـكــويـنــات
ّ
ميثولوجية مخلقة تمزج املــاضــي بالحاضر،
والثاني فانتازيا واقعية تعتمد بنية الصور
اإليحائية املتتابعة والفواصل الحوارية ،وهو
تكنيك لــم تـعــرفــه الـقـصــة الـعــراقـيــة الـتــي كانت
تفتقر وقتها ،بسبب رواج أدب الحرب التعبوي
إل ــى الـتـكـثـيــف ،وتـخـطــئ فــي تــوظـيــف الــوصــف
والشاعرية ،وتعاني اإلنشائية.
أمـ ـت ـل ــك ال ـ ـيـ ــوم ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن املـ ــاح ـ ـظـ ــات ال ـتــي
تشعرني بالخجل ،وال تدفعني إلى التفكير في
إعادة طبع هذا الكتاب .األمر ال يخرج عن كونه
قسوة مفرطة أمارسها ضد نفسي ،ولكن ما عدا
بعض األخـطــاء املشينة التي وقعت فيها ،فإن
كتاب «املطر وغبار الخيول» ّ
أعده كتابًا متفوقًا
ح ـقــق ل ــي ق ـف ــزة عــري ـضــة وضـعـتـنــي ف ــي دائ ــرة

فانتازيا تاريخية وتكوينات
إنه مزيج من ّ
ميثولوجية مخلقة ،ومن فانتازيا
واقعية تعتمد بنية الصور اإليحائية
المتتابعة والفواصل الحوارية
االه ـت ـمــام بـســرعــة فــائ ـقــة .صـحـيــح أن ــه أنــزلـنــي
بـ ـب ــاراش ــوت ف ــي ق ـلــب ال ــوس ــط األدب ـ ـ ــي ،وص ــار
اس ـم ــي ي ـل ـحــق ب ــذي ــل م ـج ـمــوعــة أسـ ـم ــاء أخ ــذت
ع ـلــى عــاتـقـهــا ال ـت ـجــديــد وسـبـقـتـنــي بــربــع قــرن
في األشـغــال األدبـيــة الشاقة ،إال أنني أرى اآلن
أن جملتي القصصية كانت متخشبة ،وأنني
بالغت في الغموض إلى درجة غير مقبولة.
وبـغــض النظر عــن تقويمي الشخصي لعملي
األول ،إال أن ث ـم ــة ح ـق ـي ـقــة م ــده ـش ــة ارت ـب ـطــت
تــاريـخـيــا ب ـعــام  1995امل ـج ـيــد ،وه ــي أن أبـطــال

التجديد فــي القصة الـعــراقـيــة ،فــي ذلــك الــزمــن:
محمد خضير ومحمود جنداري ،وهما بالطبع
من القصاصني الكبار ،كانا يشتغالن من دون
ات ـف ــاق ع ـلــى اس ـت ـث ـمــار األسـ ـط ــورة الــرافــديـنـيــة
باعتبارها فضاء يمكن التوسع فيه ،وتحميله
االستنطاقات الجديدة .وفي عام  ،1995أصدر
محمود جـنــداري مجموعة «مصاطب اآللـهــة»
ع ــن «دار أزمـ ـن ــة» (ع ـ ـمـ ــان) ،ول ـح ــق ب ــه مـحـمــد
خ ـض ـيــر ب ـن ـشــر م ـج ـمــوعــة «رؤيـ ـ ــا خ ــري ــف» في
العام نفسه عن «مؤسسة عبد الحميد شومان»
(عـ ـم ــان) ،وم ــن ح ـســن ح ـظــي أن «امل ـط ــر وغ ـبــار
الخيول» جاء ليشكل املجموعة الثالثة في هذا
االشتغال الــذي حرك الوسط الثقافي العراقي،
وجعله ينقسم إلى معسكرين .وفي أيار من عام
 1996فـ ّـجــرت األديـبــة املعروفة لطفية الدليمي
قنبلة مهولة حــن كتبت فــي مجلة «أل ــف بــاء»
الــواسـعــة االنـتـشــار مقالة عنونتها «ن ــزار عبد
ال ـس ـتــار ف ــي امل ـط ــر وغ ـب ــار ال ـخ ـي ــول /غــرائـبـيــة
نينوية ومطر من أساطير» ،وقد ّ
عدت قصصي
«كتابة معاصرة جادة ...تنقب وتكتشف وتزيح
وتــؤســس» ،وبينت بشجاعة كبيرة أن قصص
«املـ ـط ــر وغـ ـب ــار ال ـخ ـي ــول» ت ـت ـقــاطــع «مـ ــع كثير
م ــن األس ــال ـي ــب امل ـع ــروف ــة ف ــي اس ـت ـث ـمــار الـنــص
األس ـط ــوري أو الــوثـيـقــة الـتــاريـخـيــة أو املحكي
الشفاهي في كتابة النص العراقي املعاصر»،
فــي إش ــارة منها إل ــى جـهــود مـحـمــود جـنــداري
ومحمد خضير في هذا االتجاه.
مقالة لطفية الدليمي أحدثت لغطًا واسعًا في
الوسط األدب ــي ،ودفعت العديد من النقاد إلى

االن ـت ـبــاه ،والـكـتــابــة عــن املـجـمــوعــة ،كـمــا دفعت
القاص املعروف عبد الستار ناصر إلى الغضب،
فكتب مقالة نارية هاجم فيها لطفية الدليمي
لكونها ّ
تروج لإلسفاف والكتابات الشاذة ،وهي
عبارة واجهني بها على هامش أمسية أقامها
اتحاد األدباء ببغداد ،وكانت املفاجأة أن رفضت
ج ــري ــدة «ال ـقــادس ـيــة» نـشــر مـقــالــة عـبــد الـسـتــار
نــاصــر ،وعـ ّـدتـهــا متشنجة ،وغـيــر موضوعية،
كما أن العديد مــن األدب ــاء نصحوه بالكف عن
النيل من قاص شاب في السابعة والعشرين من
العمر أصدر كتابه األول؛ ألن ذلك يضر باسمه
وبمكانته األدب ـيــة .والـطــريــف فــي األمــر أن عبد
الستار ناصر لــم يكتف بالتثقيف ضــد «املطر
وغبار الخيول» في جلساته في اتحاد األدباء،
فكتب في مجلة «آفاق عربية» في عدد حزيران
 1996مقالة شهيرة عنونها «القصة القصيرة
فــي الـعــراق بــن الصنعة واإلب ــداع» سخر فيها
مـنــي وم ــن مـحـمــود ج ـن ــداري ،ومـحـمــد خضير،
وبذلك وضعني دون قصد في خانة املجددين،
وهــي هبة كبيرة منه اختصرت لــي الكثير من
الجهد .ومما قاله عبد الستار ناصر فــي هذه
ّ
املقالة «إن الذي وصل إليه بعض كتابنا أصبح
من غير الالئق السكوت عليه» ،وهــذه العبارة
بالطبع مخيفة جدًا ،قياسًا إلى وضع البلد في
عام  ،1996وقد جعلتني ال أخرج من البيت مدة
شهر ،وال أكــون مــوجــودًا في األمــاكــن الرسمية.
وعـلــق على مقطع أورده مــن قصة لــي بعنوان
«إلـحــاقــا بسيرته املـعــدلــة» بأنه «شخابيط وال
مسؤولية» .إن الخطأ الجسيم الذي وقع به عبد

الستار ناصر أنــه عــزل خلف ظهره كــل األدبــاء
ال ـعــراق ـيــن ،ووض ــع مـحـمــد خـضـيــر ،ومـحـمــود
جنداري ،ونزار عبد الستار في قفص املحاكمة،
واتهمنا بأننا نصنع القصة وال نبدعها.
اليوم ،بعد مرور أكثر من عشرين سنة على هذه
املعارك ،أجد أن ما حدث مع كتاب «املطر وغبار
الخيول» ،سواء ذلك اإلطراء الذي حصلت عليه
مــن خ ــال كـتــابــات فــاقــت تــوقـعــي ،أو مــن خــال
ّ
ال ـعــداء البطولي للبعض مــن الـكــتــاب ،هــو أمر
يـنــدرج ضمن الطبيعة البطيئة للتغيير .لقد
كــان ّ
علي أمــام مــا شاهدته مــن حــروب وتدمير
إعادة فحص الحاضر واملاضي .العراق كله في
تلك املرحلة بدأ يفكر بالذي يمكن أن يفعله بما
تبقى له ،وهذا ما انتبهت إليه في «املطر وغبار
الخيول» .لقد مكنتني العزلة من إعادة القراءة،
والـبـحــث عــن األش ـيــاء الـتــي أهملتها .وبـمــا أن
املـكــان هــو أكثر عناصر القصة ب ــراءة ويوحي
بــال ـح ـنــن والـ ــوفـ ــاء ،ف ـقــد وج ـ ــدت أن بــاإلم ـكــان
ت ـش ـك ـي ـلــه ك ـم ــوق ــف مـ ــن ال ـ ـحـ ــدث املـ ـع ــاص ــر .أي
باإلمكان أن يتحول إلى فكرة مضادة ومتمردة.
ً
ل ـقــد وج ـ ــدت أم ــام ــي ك ـمــا ه ــائ ــا م ــن ال ـطــابــوق
ّ
ال ـك ـئ ـيــب ،وال ـط ــن امل ـعــلــم بــاملـســامـيــر الـكـتــابـيــة
املتكسرة ،والثيران املجنحة الخاملة ،واألسوار
املهدمة ،والـبــوابــات اآلشــوريــة التي ال تدخلها
ســوى الــريــح ،وب ــدأت أبحث عــن عالقة هــذا بما
أن ــا عـلـيــه اآلن .إن مــا فعلته هــو إزالـ ــة فــواصــل
الزمن ،وتحفيز املخيلة ،واستثمار البيئة ،وألن
ال شيء تغير عندنا منذ ألف عام ،لذلك دمجت
املاضي بالحاضر ،ورحت أكتب.

