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كلمات

كتابي األول

ُ
في ّ
التي تحتل واجهات المكتبات ،وتحظى بحفاوة فورية ،وتكتب عنها مراجعات نقدية سريعة ،نفتح هذه الصفحة
الجديدة
اإلصدارات
ى
حم
ّ
لكتاب ّ
تكرست تجاربهم وأسماؤهم ،وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي
لالحتفاء بالكتب األولى
أول في الكتابة.

ُطارق الطيب
مدن بال نخيل

ُ
عنها حتى اليوم ،وآخــر ما ك ِتب عنها كــان في
شـهــر فـبــرايــر  2015فــي «األه ـ ــرام» مــن األسـتــاذ
عــاء الديب .من «مــدن بال نخيل» ُول ـ ْ
ـدت روايــة
ِ
َ
«بيت النخيل» التي أكمل ْت تفصيالت لسيرة
ُ
حمزة لم تذكر في الرواية األولى بعد مغادرته
ـردتْ
ال ـس ــودان نـحــو مـصــر متجهًا للنمسا ،س ـ َ

«مدن بال نخيل» كتابي األول وروايتي األولى
ُ
الـتــي لــم أفـكــر أب ـدًا فــي إص ــداره ــا .كتبتها وأنــا
في حالة من ّ
حمى الــوحــدة والعزلة في مدينة
أوروب ـي ــة مـتـنـ ّـعـمــة؛ مــديـنــة حــن انـتـقـلــت إليها
أشعرتني بفقري بل أغرقته تدريجيًا بوطأة فقر
أشد ودرجة أقصى من العزلة .فيينا هي املدينة
األوروبية التي اخترت االنتقال إليها عام ،1984
ّ
ستتبسم لي من نافذة الطائرة
ظنًا بأن الحياة
قبل الهبوط .ستحتضنني أوروبا التي سمعت
ع ـن ـهــا م ــن ح ـك ــاي ــات ال ـس ــاب ـق ــن ،غ ـ ــزاة الـ ُـح ـســن
وصائدو األنس في لياليها .في منتصف يناير
والـصـقـيــع يـلـهــو بــألـعــابــه الـسـخـيـفــة م ـعــي -أنــا
الـغــريــر -كــانــت الـصــدمــة األول ــى ،صــدمــة املـنــاخ؛
ُ
قرأت عنها وخفت منها لكني لم ّ
أحسها
برودة
تـسـطــر عـظــامــي ن ـش ـرًا ه ـكــذا .بـعــد ال ـخ ــروج من
ص ــال ــة املـ ـط ــار تـلـقـيــت ال ـص ــدم ــة ال ـث ــان ـي ــة ،فكل
املـكـتــوب واملـسـمــوع مـنــذ تـلــك اللحظة سيكون
ب ــاألمل ــان ـي ــة ،ل ـت ـص ـ ْطــدم األذن ب ـل ـحــن ج ــدي ــد لن
تستوعبه إال بعد ألي.
ستصبح الكتابة مالذًا ،كتابة لنفسي ،محاورة
لــذاتــي ،استعادة سطوة وهمية عبر اللغة ،ثم
اعتماد الكتابة كعالج نفسي قبل أن تستفحل
الحالة الكتئاب مزمن وضياع.
■■■
ك ـن ــت أف ـك ــر ي ــوم ـي ــا ف ــي ك ـي ـف ـيــة ال ـ ـعـ ــودة مل ـصــر.
ْ
ومطمئنة
املحادثات التليفونية لألهل هادئة
وكذوبة من ِق ِبلي ،وصوري الجميلة املرسلة من
أجمل معالم فيينا أيضًا كــذابــة ،كانت بمثابة
«ف ــوت ــوش ــوب» تـجـمـيـلــي بــال ـصــوت وال ـص ــورة
قبل ظـهــور الـفــوتــوشــوب الحقيقي إلراح ــة بال
البعيدين .احتجت لثالث سنوات ونصف حتى
تحققت لــي أمـنـيــة ال ـع ــودة .وف ــي كــل م ــرة كنت
أغ ــادر فيها القاهرة إلــى فيينا بعد ذلــك كانت
تنتابني حالة من الكآبة تستمر ألسابيع .غياب
الشمس كــان ومــا زال عــدوي األزل ــي ،ال أحتمل
األم ـك ـنــة الـ ـب ــاردة وال ال ـس ـم ــوات ال ــرم ــادي ــة وال
النهارات البني بني .أضطر لدفع فاتورة كهرباء
عالية إلصراري على بقاء الغرف مضاءة نهارًا
ّ
لعيني بنور الحياة.
إيهامًا
تولد روايــة «مــدن بال نخيل» بعد هــذه الفترة؛
ف ـتــرة ال ـصــدمــات املــزم ـنــة وان ـع ـطــاف امل ـكــان بي
في زاوية مقلقة مع ندرة اللغة األم استماعًا أو
نطقًا ،فتتحمل العني في البدايات مهمة األذن؛

ال أستطيع اليوم تقييم كتابي األول
بشكل محايد؛ فالكتاب األول يظل دائمًا
ً
طفال ال يمكنك محاسبته بقسوة
إذ أن األصوات ال معنى لها ،العني تقرأ إيماءات
ال ـ ـنـ ــاس وتـ ـت ــرج ــم أيـ ـض ــا ع ـل ــى قـ ـي ــاس خــاطــئ
أكتشفه متأخرًا.
أعــود ألوراق ــي وأكـتــب وأتــدثــر وأحـ ّـصــن نفسي.
أكتب أكثر وأحفظ ما أكتب في ُدرج قريب وحيد
صـغـيــر يـتـســع ل ـعــاملــي ال ـب ـع ـيــد .أسـتـعـيــد على
الورق حياتي القديمة .أستعيد الذكرى بتدوين
ّ
املــاضــي وأط ـم ـئــن لــوجــود عــائـلــة بــديـلــة قريبة
فــي ُدرج ــي أخــرجـهــا وقــت االحـتـيــاج؛ أحــاورهــا
وأخالفها وأوافقها وأعيش بعض الوقت معها.
في عام وصولي  1984لم يكن هنا ال «ساتااليت»
وال فـضــائـيــات وال شـبـكــات الـكـتــرونـيــة وال أي
ن ــوع مــن أن ــواع الـتــواصــل االف ـتــراضــي الــاحــق.
َّ
شك ْ
لت الرسائل البريدية املكتوبة بخط اليد –
والـتــي مــا زلــت أحتفظ بها لليوم – زفــات فرح
ال يتخيلها أحد .رجل البريد الفييناوي أصبح
مالكًا في نظري .كان يضع البريد في صناديق
بــريــد الـسـكــان املعلق على حــائــط داخ ــل مدخل

املـبـنــى ،وحــن اكتشف م ــرات أنـنــي أنتظر رغم
قدومه عند املدخل بشغف ال يضاهى،
الصقيع ْ
وشاهد ِبشري الفائض لوصوله ،صار يصعد
ً
إل ــى شقتي ليسلمني الــرســائــل بنفسه ،قــائــا
بصيغة االح ـت ــرام امل ــوج ــودة فــي طبيعة اللغة
األملانية« :لم َأر في عمري أحدًا له مثل وجهكم
الجذالن وأنتم تتسلمون الرسائل!».
لم أكن أفتح الرسائل فور وصولها ،فأنا أعرف
غــالـبــا صاحبها مــن ك ـســرات خـطــوط ّالـعـنــوان.
أج ـهــز ب ـهــدوء كــوبــا مــن ال ـشــاي وأش ــغ ــل جهاز
البعيدة.
الكاسيت على أغنية تعيدني للبالد
ّ
ف ــي ذاك ال ــوق ــت ي ـك ــون ال ـط ـقــس مـهـيـئــا لـفــض
الرسالة بعناية داعيًا صاحبها أو صاحبتها
ملـجــالـسـتــي ف ــي تـلــك ال ـغــرفــة الـ ـب ــاردة م ــع كــوب
شــاي بخاره أكثر من املعتاد .أقــرأ الرسالة في
الـبــدايــة بـســرعــة قـيــاسـيــة ،ثــم أستعيد ال ـقــراءة
ْ
بسرعة أقــل ثم «أتـ َـمــز َمــز» بها ببطء ملــرة ثالثة.
في الليل قبل أن أنام أستعيد القراءة ملرة أخرى
ّ
ألسمعه لنفسي في
وأكون قد حفظت محتواها
برودة الشارع في اليوم التالي .أما ست دقائق
في مكاملة تليفونية ملصر ،فقد كانت تكلفني –
في ذاك الوقت – قيمة عملي املتواضع ليومني
كاملني ،رغم تكرار كل ما يقال في املكاملات من
الجميع .لكني أزعم أنها سطوة الصوت؛ الرغبة

في احتضان الصوت ومحاولة تطييب خاطر
األذن ملا تعانيه!
فـ ــي أكـ ـت ــوب ــر مـ ــن ع ـ ــام  1988ت ــول ــد «م ـ ـ ــدن بــا
نخيل» كمخطوطة فــي فيينا ،ثــم تولد ككتاب
ف ــي ك ــول ــون ـي ــا ب ــأمل ــان ـي ــا ع ــن «دار ال ـج ـم ــل» فــي
عـ ــام  ،1992يـحـمـلـهــا خ ــال ــد امل ـع ــال ــي م ـع ــه فــي
أول زي ــارة لــه للمدينة فــي نـهــايــة صـيــف الـعــام
نـفـســه ونـحـتـفــل بــال ـك ـتــاب .ف ــي م ــا ب ـعــد تـصــدر
طبعته الثانية ثــم الثالثة فــي الـقــاهــرة .تترجم
ُ
ال ــرواي ــة ع ــام  1999إل ــى الـفــرنـسـيــة وت ـق ـ َّـرر على
طالب الليسيه المتحانات الثانوية العامة في
مدينة «الروشـيــل» في فرنسا ،ثم بعدها بعام
تصدر باألملانية في فيينا ،ثم إلــى االنكليزية،
ثم مؤخرا إلــى االيطالية وتأخذني الترجمات
لبالد أهلها فأقترب من أناس يقرأونني بعناية
فأعيد قراءة نفسي بعناية أكبر.
«م ـ ــدن ب ــا ن ـخ ـي ــل» ه ــي أول رواي ـ ــات ـ ــي ،روايـ ــة
بسيطة عــن عـقــدة الـحـيــاة واملـ ــوت ،عـلــى لسان
حـمــزة الـشــاب ذي السبعة عـشــر عــامــا .أول من
ً
كـتــب عنها نـقـدًا م ـطــوال ك ــان الــدك ـتــور محمود
الربيعي األستاذ السابق للنقد األدبي الحديث
بــال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة ب ــال ـق ــاه ــرة ف ــي ف ـبــرايــر
ُ
ْ
تخيلت.
 ،1993ثم ك ِتب عنها بعد ذلك أكثر مما
يفرحني أن ــه مــا زال هـنــاك مــن يـقــرأهــا ويكتب

قصة حب عميقة وموجعة عاشها مع ساندرا
في فيينا ،وقصة حــرب قصمت ظهر السودان
وقـسـمـتــه .كـفــر بــال ـحــرب وبــال ـكــام ع ــن الـســام
وكفر بــرجــال الــديــن والسياسة ،بائعي الكالم،
بمن يميتون الحياة ليحيوا هم.
رغم تكراري القول بأن روايــة «مدن بال نخيل»
رواي ــة بسيطة عــن عقدة الحياة وامل ــوت ،لكني
ّ
أتنصل من اسمي عليها وال أفكر في إعــادة
ال
كتابتها كـمــا يفكر الـبـعــض ،فـمــا لــم يكتب في
ُ
عـمــل يـمـكـ ّـن ّ أن تـ ــزاح فـكــرتــه لـعـمــل جــديــد دون
اللجوء للشف أو النقل بزيادة أو نقصان .ومن
الطبيعي أن تتغير طريقة كتابتي بعد «مــدن
ّ
غربية ألكثر من
بال نخيل» ،فالعيش في مدينة
ّ
يتسرب بتلقائية إلى نصوصي،
ربع قرن إن لم
فمعناه أنني غريب يعيش على كوكب غريب.
■■■
والــدي كــان محبًا لــأدب والـقــراءة وكــان يجمع
سـلـسـلــة «الـ ـه ــال» و«اق ـ ـ ــرأ» وغ ـيــرهــا م ـمــا كــان
ي ـص ــدر ف ــي ف ـت ــرة الـسـتـيـنـيــات والـسـبـعـيـنـيــات
ّ
ويـجــلــدهــا فــي مطبعة خــاصــة ،ثــم يمهر كعب
ال ـك ـتــاب بــاسـمــه ب ـح ــروف ذه ـب ـيــة؛ فـظـنـنــت في
صغري أن أبي كاتب وأنه مؤلف كل هذه الكتب،
وتـ ــأكـ ــدت م ــن ق ــول ــي هـ ــذا ع ـب ــر ده ـش ــة أق ــران ــي
فــي املــدرســة االبـتــدائـيــة مـمــن أحـ ّضــرتـهــم معي
ُ
وقعت في
للبيت ألؤكــد حكاياتي لنفسي .وملــا
ال ـحــب ف ــي الـســابـعــة ع ـش ــرة ،ل ـجــأت إل ــى كتابة
ال ـش ـعــر كــوسـيـلــة تـنـفـيــس لـلـعــاطـفــة املـتــأجـجــة
ت ـجــاه الـحـبـيـبــة ال ـتــي صـعــب ع ـلـ ّـي أن أق ــرأ لها
فــي حـضــورهــا قـصـيــدة عـنـهــا ،نــاهـيــك عــن ّ
دس
قصيدة واحــدة في كفها؛ ففي مجتمع محافظ
وعائلة تحترم الجيرة ،اعتقدت أن هــذا النوع
من األدب سيكون «قلة أدب» ،فأحجمت وقدمت
قصائدي ألصدقائي باسم مستعار على أنها
لصديق ال يعرفونهّ ،
قدروا القصائد ومدحوها،
فصرت أكتب عن الحبيبة ليقرأوا هم وهــي لم
ُ
احترقت بالحالة لكنها
تقرأ حرفًا مما كتبت.
ُ
شكلت وجــدانــي وشذبت مشاعري .أكملت من
ّ
والسحار
مكتبة البيت قراءات للعقاد واملازني
وت ــوف ـي ــق ال ـح ـك ـيــم ون ـج ـي ــب م ـح ـف ــوظ وف ـت ـنــتُ
بيوسف إدريس .في املرحلة الجامعية اتجهت
لقراءات أخرى في الفلسفة وعلم االجتماع وعلم
النفس ،وبدأت أكتب أثناء الفترة الجامعية دون
أي تفكير في النشر .كنت أكتب عن مكان بعيد
أريد أن أذهب إليه؛ ال أعرف متى وال أين.
ويبدو أن الطريق كان مكتوبًا للسفر في يوم ما
نحو فيينا وللبقاء فيها .كتبت في هذه املدينة
ُ
ُ
رجمت مرات ،فسافرت كثيرًا ورأيت
كل كتبي .ت
من العالم أكثر مما تمنيت .ومع الوقت اختفت
أوجـ ـ ــاع ال ـل ـغــة وصـ ـ ــارت األمل ــان ـي ــة أخـ ــت لغتي
األم وص ــار لــي أهــل وأق ــارب وأصــدقــاء وأحـبــاء
فــي فـيـيـنــا ،ول ــم أع ــد أشـعــر ب ــأي معنى للغربة
أو «ال ـحــال املــؤقــت» .لست فــي حــالــة «تــرانــزيــت
ً
إق ــام ــة» ،أن ــا فــي م ـكــان ،عـشــت فـيــه عـمـرًا طــويــا
حـتــى أه ــدان ــي نـفـســه وط ـن ــا ،وأه ــدان ــي حتمية
الكتابة فصارت وطنًا إضافيًا.
ال أسـتـطـيــع ال ـيــوم تـقـيـيــم كـتــابــي األول بشكل
ً
محايد؛ فالكتاب األول يظل دائمًا طفال ال يمكنك
محاسبته بقسوة ،ال أدري سبب ذلك ،في حني
ّ
أتشدد في تقييمه ونقده،
إن كل ما يصدر الحقًا
لـكـ ّـن يـظــل الـكـتــاب األول مـثــل كــل تـجــربــة أولــى
غــضــا محميًا حصينًا ،مــا يجعله عصيًا على
الكراهية وعسيرًا على التقييم الذاتي.
* كاتب سوداني مقيم في النمسا

