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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.

سالم إبراهيم
رؤيـــــا اليقيـــــن
الكتاب األول مؤشر مهم ملبدع النص تحديدًا.
بشكل مبكر عن أسلوب الكاتب،
فهو يكشف
ٍ
لغته ،فلسفته ،رؤاه ،واألهم ...األهم من وجهة
نـظــري هــدفــه مــن فعل الكتابة وتـقــديــم شكل
جـمــالــي مــن خ ــال الـلـغــة واألف ـك ــار واألح ــداث
بالنسبة إلى النص السردي مجال اشتغالي.
وهــو بـهــذا املـعـنــى يكشف أيـضــا عــن موهبة
الكاتب وقدراته وثقافته وأفق تطورها.
اك ـت ـس ـب ـ ُـت هـ ـ ــذه املـ ـع ــان ــي واألب ـ ـ ـعـ ـ ــاد ب ـش ـكـ ٍـل
مبكر ج ـدًا مــن خــال دخــولــي املبكر للوسط
ٍ
األدب ــي فــي مــديـنـتــي الـجـنــوبـيــة ـ الــديــوانـيــة-
وصداقتي للشعراء واألدباء اليساريني كعلي
الشباني ،وعزيز سماوي مجددي القصيدة
الـعــامـيــة الـعــراقـيــة ،والـشــاعــر ك ــزار حنتوش،
والناقد والروائي سعدي سماوي في أواخر
ستينيات القرن املاضي.
كــان علي وسـعــدي لتوهما رأيــا الـنــور حيث
ق ـض ـيــا أكـ ـث ــر مـ ــن س ـب ــع س ـ ـنـ ــوات فـ ــي سـجــن
الحلة في قضية املطبعة الشهيرة ،إذ سرقت
املجموعة طابعة من مدرسة ،وطبعت بيانات
ب ــاس ــم ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة ل ـل ـحــزب الـشـيــوعــي
العراقي التي صفيت في املعتقل عــام .1963
وح ـي ـن ـمــا ن ـطــق ال ـق ــاض ــي ال ـع ـس ـكــري الـحـكــم
عـلـيـهــم ،رم ــوه مــن قـفــص االت ـه ــام بــاألحــذيــة،

ُ
ركزت اهتمامي على محنة
حرية اإلنسان في المجتمع العراقي
المغلق الصارم
بينما َج ـ ّـر َب عــزيــز سـجــون بـعــث ال ـعــراق في
ـت أب ـكــر .ك ــان الجميع يكبرني بــأكـثــر من
وق ـ ٍ
ُ
فتتلمذت على أفكارهم وتذوقت
عشرة أعوام،
إبداعهم ،والدرس املهم الذي يتعلق بمشروع
الكتابة رسخ منذ تلك األيام هو :النشر ليس
مهمًا ،األهم في الكتابة هو جودتها وجمالها
ومــامـسـتـهــا امل ـب ــادئ اإلنـســانـيــة الـجــوهــريــة
ك ــون اإلن ـســان هــو أثـمــن مــا فــي ال ــوج ــود .أمــا
النشر فسوف يأتي الحقًا.
الزمـنــي ال ــدرس حينما انغمرت فــي مشروع
الـكـتــابــة فــي تـلــك األيـ ــام ،يـضــاف إل ــى طبيعة
األفـكــار واملــواضـيــع التي انشغلت بها حيث
ُ
ركزت اهتمامي على محنة حرية اإلنسان في
املجتمع العراقي املغلق الـصــارم ،الــذي أفــرز
سلطة «البعث» القمعية الدموية.
فـكــانــت ف ـكــرة نـشــر قـصــة مــن الـقـصــص التي
كتبتها في تلك الفترة ضربًا من املستحيل .ال
أفكار مضمرة ،ال أحداث غامضة ،ال تفاصيل
مخفية على شكل رمــوز ،وال تعمية للدوافع
النفسية والـفـكــريــة لـشـخــوص الـقـصــص .ما
ك ـت ـب ـتــه م ــن ق ـص ــص ج ـ ــاوز ال ـخ ـم ـســن حـتــى
عام  1980يشير إلى الظاهرة بشكل مباشر،
ويصور محنة الكبت والجنس والقيم ،والقتل
في الزنازين وحياة املعتقل في السجون أو
عبد.
الجندي فــي الجيش الــذي يتحول إلــى ٍ
ُ
كـنـ ُـت أجـ ّـمــع مــا أكـتــب فــي دفـتــر كـبـيــر ،عثرت
عليه عقب االحتالل األميركي عام  2003لدى
أهلي الذين أخفوه.
م ــا شـجـعـنــي ودف ـع ـنــي إل ــى الـكـتــابــة ب ـ ًغــزارة
تـجــربــة واحـ ــدة مـهـمــة ج ـدًا زادت ـن ــي ث ـقــة بما
أكتب حينما َب ُ
بقصةٍ قصير ٍة إلى جريدة
عثت
ُ
َ
ْ
«التآخي» عــام  ،1972فن ِش َرت بعد أيــام على
صـفـحـتـهــا األدب ـي ــة وك ــان ــت ت ـلــك م ـحــاولــة لم
أكررها .النشر ذاك جعلني أثق بأن ما أكتبه

صالح للنشر.
طـب ـي ـعــة م ــا أك ـت ـبــه م ــن نـ ـص ــوص ،ومــاح ـقــة
ال ـس ـل ـطــات األم ـن ـي ــة ل ـحــرك ـتــي ،ف ـقــد اعـتـقـلــت
خـمــس م ــرات مــن ع ــام  1970إل ــى ع ــام ،1980
جعلتا من فكرة النشر مستحيلة ،فمن يحل
بزنازين رطبة ُ
كرقم
ويعذب ويهان ويعامل
ٍ
ّ
تسود نظرته إلــى املستقبل ويتشاءم ،وهذا
ما كنت أشعر به في دخيلتي وأصرح به في
ّ
أي محفل أحل فيه.
م ــا حـ ــدث ع ـق ــب عـ ــام  1980وبـ ــدايـ ــة ال ـح ــرب
ّ
ً
العراقية اإليرانية كان مهوال .بخالف كتاب
ال ـس ـل ـطــة ال ــذي ــن م ـج ــدوا ق ـيــم ال ـق ـتــل وكـتـبــوا
نـ ـص ــوص ــا ت ـ ـبـ ــرر الـ ـ ـح ـ ــرب وال ـ ـق ـ ـمـ ــع وت ـق ـل ــب
الحقائق بتزييف األح ــداث وبواعثهاُ ،
كنت
بموت
أحاول الحفاظ على كينونتي املهددة
ٍ
ي ـح ــوم ح ــول ــي ف ــي ج ـب ـهــة مـشـتـعـلــة حـيـنـمــا
ـوت يــربــض فــي زنــزانــة
ســاقــونــي جـنــديــا ،وم ـ ٍ
عفنة جربتها م ــرارًا راح ــت ّ
تغيب املــزيــد من
األصدقاء إلى األبد.
صــ ُ
ـراط مـسـتـقـيــم
ـ
ـ
ـ
ـ
ص
ـى
ـ
ل
ـ
ع
ـر
ـرت ك ـم ــن ي ـس ـيـ
ٍ
أت ــأرج ــح وأتـ ـ ــوازن مـضـطــربــا إل ــى أن وج ــدت

سؤال صريح:
نفسي أمام
ٍ
 مع من تريد املوت؟!وهـنــا حــزمــت أم ــري والتحقت بـثــوار الجبل
في خريف  1982ألخوض تجربة حرب أخرى.
سيموت العديد من الثوار بني يدي ،كما مات
قبلهم جـنــود فــي الجبهة .ســأصــاب بقصف
بــأسـلـحــة كـيـمــاويــة فــي  1987-6-5وأتــأرجــح
ب ــن امل ـ ــوت والـ ـحـ ـي ــاة ،وت ـع ـطــب ر َئـ ـت ـ ّـي بـقـيــة
َّ
ـدف ألح ــل الجئًا
العمر .سأنجو بمحض صـ ٍ
فــي مـعـسـكــرات الـلـجــوء الـتــركـيــة واإليــران ـيــة،
لينتهي ّ
بي املطاف إلى الدنمارك عام .1992
وصلتها وأنــا على حافة املــوت ألنــي لــم أكن
أعلم ما أصاب رئتي من دمار.
في كل املخاض الذي مررت عليه مرورًا سريعًا،
ل ــم أن ـق ـطــع ع ــن ال ـك ـت ــاب ــة .ي ــوم ـي ــات وقـصــص
قصيرة أكتبها في البيت وقت اإلجــازة ،وفي
ـرف تخفيت
الـجـبـهــة وس ــط ال ـج ـنــود ،وف ــي غ ـ ٍ
فيها حينما هربت من الجيش ،وبني الثوار
وقــت الــراحــة .على ضــوء الـفــوانـيــس ،وجــوار
ينابيع امل ــاء ،وفــي معسكرات الـلـجــوء .كانت
الكتابة تخفف كثيرًا مــن ألــم ال ــروح وقسوة

الظروف والجوع والتعب واملخاطر والتشرد
واألفق املعتم ،وتمنحني متعة فريدة ونشوة
ال مثيل لها ،تجلب لنفسي الـســرور واملــزاج
الساخر الفكه بالرغم من سوء املحيط.
وغرف
بعضها ضاعت ،نسيتها في مخابئ
ٍ
وحقائب وكـهــوف ،وأخ ــرى مزقتها خوفًا أو
يائسًا .وما تبقى وصل معي إلى الدنمارك.
ع ـشــرون قـصــة مـكـتــوبــة ب ــورق قــديــم لــم أفكر
بها وأنا أتنفس بالكاد .لكن بعد مرور عام،
ُ
فالتفت
تحسنت صحتي بالعالج والعناية،
إلى أوراقي ،وفكرت بطبع مجموعة قصصية.
ُ
انتقيت سبع قصص فقط وبعثتها إلــى دار
«الكنوز األدبـيــة» (بـيــروت) ،فظهرت في عام
 1994تحت عنوان «رؤيا اليقني».
سـبــع قـصــص ع ــن ت ـج ــارب ش ــدي ــدة املـحـلـيــة،
ـوار في حركة معزولة في الجبل.
عن حياة ثـ ٍ
معاناتهم محنتهم ،شجاعتهم جبنهم ،وهم
ـن اليقني وعــدمــه ،الـيــأس واألمــل،
يتقلبون بـ
ْ
َ ُ ْ َ َ
ويــقــت ـلــون بـقـنــاعــةٍ مـهـتــزة .أمسكت
َيــقـ ِـت ـلــون
بــولـيــدي األول ،وكــأنــي أمـســك حمامة غضة.
كـتـيــب صـغـيــر بـخـمــس وثـمــانــن صـفـحــة من
ـروف ك ـب ـيــرة ،وغ ــاف
ال ـق ـطــع الـصـغـيــر وبـ ـح ـ ٍ
طفل نظفته القابلة ووضعته على
أنيق مثل
ٍ
ص ــدر أم ــه .حضنته وقـبـلـتــه مــا أن أخــرجـتــه
من صندوق البريد .وبالرغم من ثقتي بأداء
قصصي ،كنت قلقًا ،ذلك القلق الذي يالزمني
مع صدور كل كتاب جديد.
وقتها ،كنت أريد معرفة هل خطوتي األولى
بـ ــاالت ـ ـجـ ــاه الـ ـصـ ـحـ ـي ــح؟! هـ ــل المـ ـس ــت ب ـه ــذه
التجارب املشترك اإلنساني؟! هل ينفعل من
لم يعش التجربة مثلما ينفعل من مـ َّـر بها؟
هــل مــا أثــرتــه مــن إشـكــاالت فكرية وإنسانية
وفنية تتعلق باملوقف مــن الـحــرب والعنف،
ً
ستجد قبوال عامًا أم ال؟!
ً
ففي كل قصة ،قدمت مأزقًا وموقفًا وفلسفة
م ـض ـمــرة خ ـلــف ال ـح ــدث الـ ــذي يـشـكــل نسيج
النص!
وبالتالي :هل قدمت قصصًا جديدة تضيف
شيئًا للقارئ؟!
ً َ ُ
لــم أنـتـظــر ط ــوي ــا ،فــكـ ِـتـ َـب عــن املـجـمــوعــة في
ال ـص ـحــافــة ال ـعــراق ـيــة وال ـعــرب ـيــة ال ـعــديــد من
املـ ـ ـق ـ ــاالت مـ ــن كـ ـت ــاب ع ــراقـ ـي ــن وعـ ـ ـ ــرب .ك ــان
األه ــم بــالـنـسـبــة إل ـ ّـي م ـقــال ال ـشــاعــر والـنــاقــد
الفلسطيني املقيم في سوريا راســم املدهون
ف ــي ص ـح ـي ـفــة «الـ ـحـ ـي ــاة» ال ـل ـنــدن ـيــة ب ـتــاريــخ
 1994 -12-8ف ــي صــدفــة ت ـفــاء لــت ب ـهــا ،فـهــذا
يــوم مولدي وتاريخ بلوغي عامي األربعني.
اعتبرها حينها مجموعة ممتعة أسلوبها
جــديــد ومـثـيــرة ألسـئـلــة تتعلق بــاملــوقــف من
الـ ـح ــرب وال ـع ـن ــف وال ــدك ـت ــات ــوري ــة م ــن خــال
ت ـ ـجـ ــارب ق ـص ـص ـيــة ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـح ـكــايــة
وبحبكة محكمة ولغة سلسلة منسابة.
ح ـي ـن ـهًــا ،أدرك ـ ـ ـ ـ ُـت أنـ ـن ــي أخـ ـط ــو ن ـح ــو عــاملــي
ُ
ـذر
خ ـط ــوة ص ـح ـي ـحــة ،فــانــد َف ـعــت ن ـح ــوه ب ـحـ ٍ
ـاس وجــديــةٍ فأصبح لــدي ســت روايــات
وحـمـ ٍ
ومـجـمــوعـتــان قصصيتان ،وم ــا زل ـ ُـت أسعى
الكتمال تصويره.
ُ
حينما طـلــب مني الكتابة عــن كتابي األول،
أســر ًعــت فــي إع ــادة ق ــراءة الـقـصــص ،لــم أجــد
مفردة أو إحساسًا زائـدًا أو ضعفًا في مبنى
ً
ُ
استمتعت جدًا كأني
أو خــاال في حبكة ،بل
لكاتب آخ ــر ،وسـعــدت ألنـنــي لم
أق ــرأ قصصًا
ٍ
ً
أجد ظــاال أيديولوجية ما عدا أيديولوجية
االنحياز التام لإلنسان بغض النظر عن كل
معتقد.
ٍ

