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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
ّ
لالحتفاء بالكتب األولى لكتاب ّ
تكرست تجاربهم وأسماؤهم ،وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي
أول في الكتابة.

بيضة النعامة
رؤوف مسعد

ل ـكــي أكـ ــون ص ــادق ــا ،ل ــي أك ـث ــر م ــن ك ـت ــاب أول،
أعتبرها اآلن محاوالت مخلصة بعد أن عرفت
قيمة «الكتابة الدؤوبة والشاقة» لكي تصل إلى
ما يقارب االكتمال .ثمة كتاب (أول) مشترك لي
ولصنع الله ابراهيم ولكمال القلش عن تجربة
العمل في السد العالي .صدر الكتاب بعنوان
«إن ـ ـسـ ــان ال ـس ــد الـ ـع ــال ــي» عـ ــام ( 1965لـيـســت
عندي نسخة منه) ،وكان ثمرة أول وآخر عمل
مشترك لثالثتنا في كتابة مشتركة ،كنا نحلم
بها ونـحــن فــي معتقل الــواحــات الـصـحــراوي
(ما بني  62و .)1964كانت تجربة مؤملة؛ كادت
أن تفقدنا صداقتنا الـتــي بدأتها معهما في
املعتقل عــام  .1962اكتشفت أنــي ال أستطيع
ّ
أن أكتب كتابة مشتركة حتى مع أقرب الكتاب
إل ــى ق ـل ـبــي ،فــأنــا ش ـخــص – اكـتـشـفــت – بــالــغ
الشخصنة الفردية .ومــن أول ما كتبت ُ أيضًا
مسرحية بعنوان «القناع والخنجر» (ن ِشرت
بعد كتابة النص بأكثر مــن خمس سـنــوات).
وأق ــول مــن أول كـتــابــاتــي ألنـهــا بالفعل كانت
كتابة خاصة تحت ظــروف إنسانية ونفسية
ق ــاس ـي ــة ،ف ـق ــد كـتـبـتـهــا ف ــي م ـع ـت ـقــل ال ــواح ــات
الصحراوي؛ على شذاذات مختلفة من األوراق
بعضها من زكائب ورقية كانت تحتوي على
مأكوالت ،وبعضها على أوراق لف السجائر.
ك ـنــا نـكـتــب ع ـل ـي ـهــا ف ــي عـمـلـيــة ش ــاق ــة ،ولـكــن

النعامة» وعليها
حين رأيت نسخ «بيضة
ُ
اسمي ،ساعتها فقط عرفت أني
سأواصل الكتابة مكرسًا كل وقتي لها
ً
ت ـهــري ـب ـهــا الـ ــى ال ـ ـخـ ــارج كـ ــان سـ ـه ــا .ل ــم تـكــن
الكتابة أو أدواتها مسموحًا بها بل كانت من
املحرمات التي ُيعاقب حاملها!
ق ـ ــام م ــوب ــوت ــو ب ـق ـت ــل ل ــوم ــومـ ـب ــا ،واس ـت ـم ـعــت
بــالـصــدفــة لـلــواقـعــة م ــن رادي ـ ــو املـعـتـقــل ال ــذي
كانت تتحكم إدارة السجن في ساعات إرساله.
هــال ـنــي إع ــدام ــه ورأيـ ـ ــت ن ـف ـســي ع ـلــى حقيقة
ُ
وضعي ،رأيتني سجينًا بعد محاكمة عسكرية
جائرة بتهمة غير حقيقية (قلب نظام الحكم
ُ
بــالـقــوة!) ،وال أعــرف إن كــان سيطلق سراحي
بعد إنهاء مدة الحكم علي بأربع سنوات أم ال.
لم أكن اعرف كتابة املسرحيات ولم َأر مسرحًا
متطورًا قبل أن أدرس اإلخــراج املسرحي بعد
ذلك في وارسو.
ٌ
ٌ
كتاب آخر أنا مدين به – إن جاز التعبير –
ثمة
لحصار الجيش اإلسرائيلي لبيروت الغربية
عام  1982حيث كنت أعيش وأعمل في «بيروت
«السفير».
املساء» بعد تركي لعملي في صحيفة
ّ
ذات ليلة أثناء راحة قصيرة بعد قصف مكثف
إسرائيلي على بيروت وأنا أجلس في شرفتي
املحطم زجاجها فــي «نــزلــة كــاراكــاس» ،عرفت
أن ــي يـجــب أن أغ ـ ــادر .ك ــان ذل ــك قـبـيــل م ـغــادرة
ع ــرف ــات وره ـط ــه ب ــأي ــام ق ــائ ــل .لـحـظــة تـنــويــر
مفاجئة أو ما أعتبره إلهامًا قدريًا خاصًا أنار
لي طريقي .أن أغــادر بأسرع ما يمكن قبل أن
تنتهي صالحية جواز سفري املصري ،وكانت
بقيت فيه ستة أيام! فقد رفضت عرضًا سخيًا
من الفلسطينيني بالسفر معهم إلى منافيهم.
كنت أريــد العودة إلى مصر التي تركتها منذ
عــام  1970ولــم أعــد إلـيـهــا .أع ــرف أن مصر في
النهاية مرفئي الوحيد واألخير وأعرف أيضًا
أن مصر ليست منفاي .استضافني صنع الله
ابــراه ـيــم ف ــي م ـنــزلــه .وبـتـشـجـيــع م ـنــه ،وخ ــال
شهر واحد كتبت – بسرعة رغم كسلي – كتابًا
عــن الحصار وال ـخــروج مــن بـيــروت ،وأعطيته

عنوانًا أوحى لي به سائق التاكسي اللبناني
الذي أقلني إلى دمشق ،وكان يصيح «صباح
الخير يا وطــن» ،وهو ُي ّ
حيي شباب الحواجز
ف ــي املـنـطـقــة ال ـغ ــرب ـي ــة ...ث ــم يـغـيــر تـحـيـتــه في
الشرقية بقوله« :يعطيكو العافية».
أما الكتاب الذي أعطاني قدرًا من الشهرة فهو
«بـيـضــة الـنـعــامــة» ال ـتــي يـعـتـبــرهــا الـكـثـيــرون
ّ
ً
رواي ــة وأعـتـبــرهــا أن ــا «سـ ــردًا» ول ـعــل ك ــا منا
على صواب.
ولـعـلــه – أيـضــا  -كـتــابــي الحقيقي األول فقد
ك ـت ـب ـت ــه عـ ـل ــى مـ ـ ــدى ثـ ـم ــان ــي س ـ ـنـ ــوات طـ ـ ــوال،
وعانيت منه ما أعاني حتى اآلن من كتابة أي
عمل روائي؛ عدم الثقة والرغبة في النكوص.
ٌ
م ــدي ــن ب ـه ــذا ال ـك ـت ــاب ل ــأي ــام األخـ ـي ــرة ل ــي في
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت ...كـ ـن ــت أق ـ ـتـ ــرب ح ـث ـي ـث ــا مـ ــن ن ـهــايــة
أربـعـيـنـيــاتــي أن ــا امل ــول ــود ع ــام  .1937فــي أيــام
القصف وانتفاء اإلحساس باألمان أحسست
بـ ـج ــزع مـ ـض ــاع ــف ،ج ـ ــزع املـ ـ ـ ــوت؛ وج ـ ـ ــزع أن ــي
«ضـ ّـيـعــت» حياتي ولــم أكتب مــا أريــد كتابته.
ســاعـتـهــا وأن ــا فــي الـشــرفــة وعـ ـ ُ
ـدت نـفـســي؛ ما
أن أخـ ـ ــرج م ــن ل ـب ـن ــان وأصـ ـ ــل إل ـ ــى مـ ـص ــر ،أن
اكـتــب ...ولــم أكــن أعــرف ما أريــد كتابته .أخذت
نفسي بجدية اإلحساس الــذي خبرته باملوت
املفاجئ في أي لحظة ،وبقسوة الوفاء بالوعد.
وق ـ ــررت أن اك ـتــب «ع ـن ــي» وع ــن عــائـلـتــي وعــن
ال ـ ـسـ ــودان وعـ ــن ال ـس ـج ــن وعـ ــن ال ـج ـن ــس وع ــن
الــرح ـيــل ال ـطــوعــي وال ـتــرح ـيــل ال ـق ـســري .اكـتــب
ع ــن ع ـص ــري ع ـب ــر ح ـي ــات ــي .أع ــان ـن ــي ف ــي ه ــذا
األمــر أشـخــاص ساهموا فــي «الكتابة معي»؛
ب ـق ــراءات ـه ــم ل ـل ـم ـس ــودات وب ـن ـص ـح ـهــم األمـ ــن:
ص ـنــع ال ـلــه اب ــراه ـي ــم ،وال ــراح ــل ك ـمــال الـقـلــش؛
وه ـمــا ق ــرآ مـ ـس ــودات ع ــدة وأب ــدي ــا مــاحـظــات
مـهـمــة ،أســاســا لتشجيعي – كـمــا هــي عــادتــي
حتى اآلن – أفقد الثقة في العمل وفــي نفسي
وأنا أقارب منتصفه .ثم في املسودات األخيرة

إدوار الـ ـخ ــراط وإب ــراه ـي ــم ف ـت ـحــي .شجعتني
أيـضــا صــديـقــة مهندسة هــي فــاطـمــة الطناني
التي أعطيتها املسودات لتقول رأيها في قبول
أو رفض الكتابة األيروتيكية في الرواية ،فهي
سيدة تعمل في الهندسة املعمارية ذات تربية
محافظة وسلوك محافظ .لهذا كان رأيها مهمًا
لــي .زوجـتــي الهولندية آنــا ماريكا بورسمان
اشترت لي كمبيوتر وعلمتني الكتابة عليه،
ووفــرت شيئني مهمني لشخص مثلي :األمــان
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ط ـ ـ ــوال س ـ ـنـ ــوات الـ ـكـ ـت ــاب ــة ال ـت ــي
تجاوزت أكثر من  8سنوات ...والدعم النفسي.
وهــي ال تعرف من العربية إال القليل منها (!)
لكنها آمـنــت بــي ككاتب ولــم تكن قــد ق ــرأت لي
شيئًا مترجمًا بعد.
ولذا كان منطقيًا أن أهدي الكتاب لها.
ً
كنت أكتب فصوال متناثرة أخاف أن تضيع من
رأسي إن لم أسجلها فورًا وأعطيها عناوينها
الجانبية .لم أكن أعــرف أين أضعها ،ولم يكن
اإليميل متاحًا لي أيامها ،فكنت آخذ األوراق
وأن ـ ـ ــزل ب ـه ــا إلـ ــى الـ ـق ــاه ــرة ل ـي ـق ــرأه ــا اب ــراه ـي ــم
والقلش .هــذه روايـتــي الكبيرة الحجم األولــى
والتي تعلمت فيها «املونتاج الروائي» أي أن
أعيد الترتيب والقص واللزق؛ كما في األفالم...
وما أزال أكتب بذات الطريقة .لم أكن أريد نشر
«ب ـي ـضــة ال ـن ـعــامــة» (ص ـ ــدرت ع ــام  )1994فقد
اعتقدت أنها ال تصلح للنشر .أنهيت مسودات
عدة وعرفت زوجتي مني أن صنع الله اتصل
ّ
وحمسه لنشر العمل ،ولم أكن
برياض الريس
التقيت بالريس وال أعرفه.
إبان ذلك كانت أزمة نصر حامد أبو زيد بلغت
ذروت ـهــا ،واقـتــرحـ ُـت على قـنــاة فــي التلفزيون
ال ـهــول ـنــدي ك ـنــت أع ـم ــل مـعـهــا فـ ــري النـ ــس أن
نـ ـص ــور ف ـي ـل ـمــا عـ ـن ــه .هـ ـك ــذا ح ــزم ــت حـقــائـبــي
للذهاب إلى القاهرة .فاجأتني زوجتي بسؤال:
وم ــاذا عــن الــروايــة أال تريد أن تبعث بها إلى

الـنــاشــر؟ تحججت بأنها غير مكتملة وغير
نهائية .لكنها سحبتها على البرنتر وطلبت
عنوان الريس وأعطيته لها متضررًا .اتفقنا
أن تستقبلني في مطار سيخبول عند عودتي
م ــن ال ـق ــاه ــرة ،ون ــذه ــب م ــع ول ــدي ـن ــا إل ــى بيت
عائلتها في مدينة أخرى نحتفل برأس السنة.
حينما رجعنا إلى بيتنا في أمستردام وجدت
خطابًا من الريس يقول لي فيه أنــه قبل نشر
الـ ــروايـ ــة وأن مـسـتـحـقــاتــي خـمـسـمــائــة دوالر
ل ـثــاث ــة آالف ن ـس ـخ ــة .ف ــوج ـئــت بــال ـخ ـبــر كـلــه،
القبول والنشر والنقود .أصابني الهلع فها أنا
اآلن سوف أتقدم للقراء عبر دار نشر معروفة.
هذه ساعة االمتحان العصيبة .حني وجدتني
ُ
ترجمت لها معنى الخطاب.
زوجـتــي واجـمــا؛
ه ــي ت ـقــول ل ــي م ـب ــروك وأنـ ــا مـكـتـئــب وخــائــف،
ّ
وتحججت بــأن املبلغ قليل .سألتني زوجتي
ً
سؤاال عمليًا« :هل تعتقد أنك ممكن أن تكسب
نقودًا من كتاباتك؟» .فأجبت  -صادقًا ومقتنعًا
 بالنفي!وقررنا ساعتها أن نحتفل بالنشر.
بعد أشهر قالئل دق ساعي البريد الهولندي
على جرس شقتنا في الطابق الثالث لكي أفتح
له الباب حيث أن معه – في األغلب – بريد ال
يمكنه إدخاله من فتحة البريد في الباب.
ً
ساعتها فقط عندما صعدت إلى الشقة حامال
الطرد ،وفتحته ورأيت نسخ «بيضة النعامة»
وعـلـيـهــا اسـ ـم ــي ...ســاعـتـهــا ف ـقــط ع ــرف ـ ُـت أنــي
سأواصل الكتابة مكرسًا كل وقتي – ما تبقى
من عمري – لها.
هــذه أيـضــا لحظة تنوير أخ ــرى وخــاصــة .ها
أنا أحترف مهنة ال ّ
تدر علي وال على عائلتي
ربحًا وأني سأظل ما تبقى من عمري معتمدًا
على آخرين في مجرد البقاء ومواصلة الحياة.
لم أجزع بل سلمت أمري لقدري.
هذا ما فعله كتابي األول بي!

