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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.

أحمد سعداوي
البلد الجميل
أتذكر أنني خضت عدة محاوالت فاشلة لكتابة
روايــة ،في النصف األول من عقد التسعينيات،
ولـكــن أول رواي ــة أنـجــرتـهــا بشكل كــامــل ،كانت
ت ـحــت اس ــم «امل ـت ـل ـفــت» وان ـت ـه ـيــت مـنـهــا أواخ ــر
التسعينيات .وكـنــت كتبتها بعد أن انقطعت
ب ـش ـكــل ك ــام ــل ع ــن أي الـ ـت ــزام ــات وارتـ ـب ــاط ــات،
وانعزلت في البيت من أجلها .نوع من خسارة
العالم الخارجي لتأثيث عالم داخلي.
كانت رواية ضخمة من خمسة أجزاء استغرقت
م ـنــي وق ـت ــا وجـ ـهـ ـدًا ولـ ــو ط ـب ـعــت ل ـكــانــت بــألــف
ص ـف ـحــة أو اكـ ـث ــر .ل ــم أن ـش ــره ــا ط ـب ـع ــا ،ولـكـنــي
استفدت منها كثيرًا فــي تحديد هوية مــا ريد
كتابته وتحديد قدراتي وامكانياتي ومناطق
الضعف عندي والقوة .صــارت عندي ،مع هذه
الــروايــة ،عينة مناسبة لفحص ذاتــي ومزاجي

ظلت نسخ الرواية في مخازن «دار
الشؤون الثقافية العامة» ،ولم تخرج الى
المكتبات ،وال خارج العراق ،وراحت نسخًا
كثيرة منها ضحية للتلف
وفحص انشغالي بفن الرواية.
ولــو ألقيت نظرة قريبة الــى روايــاتــي املنشورة
حتى اآلن لوجدت بــذورًا وجــذاذات مرتحلة من
«املتلفت» هنا أو هناك.
¶¶¶
في أواخــر عــام  2000وبــدايــات  2001عملت في
شركة إعالنات كبيرة ببغداد ،وفي هذه الفترة
ً
كنت مشغوال بمخطط رواية جديدة.
هـنــاك فــي الـطــابــق الـخــامــس مــن بـنــايــة الشركة
املطلة على نهر دجلة وشــارع أبي نــؤاس ،وفي
مكتب فــاره مع جهاز حاسوب ،لم يكن ليتوفر
لي أو للكثير من الكتاب بسبب غالء ثمنه ،كنت
أقوم بعملي في قسم «االفكار»!
كنت أتقاضى مرتبًا شهريًا بسيطًا لقاء منحي
أفكارًا اعالنية .أمنح فكرة أو اثنتني خالل اليوم،
وأق ـضــي مــا تـبـقــى مــن الــوقــت مــواجـهــا صفحة
الوورد البيضاء على الحاسبة.
خالل  9أشهر أو أكثر كنت أتخيل نفسي أحيانًا
بأنني ارتدي مالبسي صباحًا وأتأنق من أجل
الذهاب الى «روايتي».
كـ ـن ــت ،ع ـل ــى ه ــام ــش االف ـ ـكـ ــار االع ــانـ ـي ــة ال ـتــي
امـنـحـهــا وال ـت ــي ال تــأخــذ مـنــي وق ـتــا وال جـهـدًا
كبيرًا ،أقبض مرتبًا وأحصل على مكان مناسب،
ّ
ومكيف مع عامل خدمة يقدم لي الشاي
معزول
والقهوة واي شيء أطلبه ،من أجل شيء واحد
(هكذا كنت أتخيل)؛ إنجاز رواية.
كــذلــك بالنسبة للعائلة واالص ــدق ــاء فــأنــا لــدي
حجة غياب وعزلة مناسبة أكثر من قولي «انني
مشغول بكتابة رواية!» ،أال وهي؛ انني مشغول
بالعمل والوظيفة.
انجزت في تلك االجواء روايتي «البلد الجميل»
وكنت أسحبها على ظهر صفحات من نسخة
مسلسل تاريخي منحته لي الفنانة آالء حسني.
ألني ال املك ثمن شراء بند ورق!
دفـعــت الــروايــة الحـقــا للنشر فــي «دار الـشــؤون
ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـع ــام ــة» ب ـب ـغــداد ف ــي مـنـتـصــف عــام
ّ ،2002
ومرت على الرقيب ،وكتب تقريرًا ممتازًا
حولها .وبقيت انتظر أن تنشر ،إال اننا كنا في
خضم حدث أكبر ،فما هي إال أشهر حتى بدأت
الحرب على الـعــراق ،ثم اسقط االميركان نظام
صدام واحتلوا البلد.
نـسـيــت ال ــرواي ــة ت ـمــامــا ،ث ــم بـعــد سـنــة اخـبــرنــي
ب ـعــض االصـ ــدقـ ــاء ال ـعــام ـلــن ف ــي دار ال ـش ــؤون
الـثـقــافـيــة الـعــامــة أن ه ـنــاك لـجـنــة تــم تشكيلها
فــي «عهدنا الجديد» ملراجعة كــل املخطوطات
املقدمة للدار من أجل اعــادة تقييمها ،ألن الدار
كــانــت تـنـشــر فــي زم ــن الـنـظــام الـســابــق الـعــديــد
م ــن ال ـك ـت ــب ال ــدع ــائ ـي ــة ل ـح ــزب ال ـب ـع ــث وال ـك ـتــب

التي تتملق رأس النظام ،ومع التوجه الجديد
فهناك رغبة بفلترة وغربلة كل شيء ،بما فيها
مخطوطة روايتي.
انـعـقــدت لجنة فحص جــديــدة ،وكـتـبــوا تقريرًا
جــديـدًا اش ــادوا فيه بــالــروايــة وأج ــازوا نشرها،
وان ـت ـظ ــرت م ــدة ح ـتــى صـ ــدرت الـ ــروايـ ــة ،وك ــان
ذلــك فــي صيف  .2004فتكون الــروايــة بذلك قد
انتظرت  3سنوات قبل أن تصدر ،بغالف بائس
جـدًا ،واخــراج بصري قمة في البؤس ،بحروف
كبيرة لكلمات املنت وكأنهم يراعون بذلك القراء
ال ـع ـم ـيــان! واألسـ ـ ــوأ أن أح ـ ـدًا ل ــم يـنـتـبــه لـحــذف
الفقرة االخـيــرة فــي الــروايــة املكونة مــن خمسة
اس ـطــر .واض ـط ــررت فــي الـنـســخ الـتــي اهديتها
لالصدقاء ،أن اكتب الفقرة بالقلم .كان صدورًا
ب ــائ ـس ــا وغـ ـي ــر س ـع ـي ــد ،ول ـ ــم أشـ ـع ــر ب ـ ــأي ف ــرح،
وشتمت الدار وشتمت الثالث سنوات بانتظار
ص ـ ـ ــدور الـ ـ ــروايـ ـ ــة ،ل ـ ــوال أنـ ـن ــي ك ـت ـب ــت خــال ـهــا
مجموعة قصصية من  15قصة ،نشرت بعضها
في الصحف.
ال ـشــيء الـبــائــس اآلخ ــر ،أن نـســخ ال ــرواي ــة ظلت
في مخازن «دار الشؤون الثقافية العامة» ،ولم
تخرج الــى املكتبات ،ولــم تخرج خــارج العراق،
واخبرني بعض االصدقاء أن الرطوبة صعدت
الــى تلول الكتب املخزنة فــي ال ــدار ،وأن نسخًا
كثيرة من روايتي راحت ضحية للتلف.
ب ـت ـح ــري ــض وت ـش ـج ـي ــع مـ ــن األص ـ ــدق ـ ــاء بـعـثــت
بروايتي الى مسابقة مجلة «الصدى االماراتية»
لــابــداع الـعــربــي ،وكــانــت أهــم جــائــزة أدبـيــة في
العالم العربي في وقتها ،وأكبر جوائزها كانت
مـخـصـصــة ل ـل ــرواي ــة .أرس ـل ــت ال ــرواي ــة بــالـبــريــد
السريع قبل أيــام من اغــاق بــاب املسابقة ،ولم
تكن لدي ثقة بأن الطرد الذي حمل نسخ الرواية
سيصل في املوعد املطلوب .ولكني بعد اشهر
تسلمت رسالة على بريدي االلكتروني تبلغني
بأنني فــزت بالجائزة االول ــى فــي فــرع الــروايــة
لعام .2005
¶¶¶
ما عدا مبلغ الجائزة الجيد ،فإن مصير الرواية
لم يتغير كثيرًا .لم تطبع «دار الصدى» الرواية
ال ـفــائــزة ،الس ـبــاب مـجـهــولــة ،وه ــذا يـعـنــي انها

ً
لــم تـنــزل فــي املكتبات العربية ،فـضــا عــن كون
الطبعة العراقية منها ،لــم تتوفر فــي املكتبات
العراقية إال بشكل مـحــدود .ظلت هــذه الــروايــة
مثل ّ
غصة في البلعوم .ورغــم أن مقاالت كثيرة
كتبت عنها ،وساهمت الجائزة االمــاراتـيــة في
التعريف بي .ومع انتشار النت ،وضعت نسخة
الكترونية من الرواية في العديد من املنتديات
االدبية ،وأرسلتها الى كل من طلبها مني عبر
االي ـم ـيــل .فـقــط ك ــي أخ ـلــص ال ــرواي ــة م ــن مصير
الكتاب «شبه املنشور».
¶¶¶
املــزعــج فــي قضية «الـكـتــاب شـبــه املـنـشــور» أنــه
كــان السمة الطاغية والعامة للكتب واملؤلفات
فــي عقد التسعينيات الـحـصــاري ،ال ــذي عانى
فـيــه ال ـعــراق مــن ضـغــط الـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة
الدولية ،وانعكس على حركة النشر.
كــانــت الـكـتــب الـتــي تطبع فــي دور نـشــر عربية
تـ ـص ــل الـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــراق ك ـن ـس ــخ ق ـل ـي ـل ــة فـ ــي أيـ ــدي
مسافرين ،ولكن ســرعــان مــا يجري تصويرها
بــالـفــوتــو كــوبــي ،وع ـمــل نـســخ مـ ــزورة رخيصة
بالعشرات او املئات ،وبيعها باسعار رخيصة
ف ــي ش ـ ــارع امل ـت ـن ـبــي ال ـش ـه ـيــر وس ــط بـ ـغ ــداد ،او
بعض املكتبات في منطقة الباب املعظم.
وفي أوقات معينة ،كان أكثر من نصف مكتبتي
هي من هذه الكتب ،والتي تبدو وكأنها أشباح
كتب .ولكنها وفرت لنا في تلك الفترة العصيبة
إمـ ـك ــانـ ـي ــة سـ ـح ــري ــة عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــواصـ ــل امل ـع ــرف ــي
والجمالي مع العالم ،ومعرفة آخر املستجدات.
ب ــإزاء الـكـتــب الشبحية ه ــذه ،كــانــت اصــداراتـنــا
داخل العراق تتخذ صفة الكتب شبه املنشورة.
كانت كتبًا شبحية أيضًا.
كانت السلطة تسخر منا ومن كتبنا ،وال تريد
منا سوى أن نندرج في خطابها الرسمي .وكان
أغـلــب الـشـبــاب يكتبون الشعر فــي ذلــك الــوقــت،
ّ
مضمنني نصوصهم رم ــوزًا وطــاســم هجائية
ً
وابتداء من منتصف التسعينيات
ضد السلطة.
ســرت موضة الطباعة على النفقة الشخصية،
باستخدام جهاز الفوتو كوبي ،وصناعة أغلفة
ورقـيــة شاحبة للكتب الـصـغـيــرة ،الـتــي لــم نكن
نطبع منها سوى  25نسخة أو  100نسخة.

طبعت بهذه الطريقة كتابني شعريني؛ «الوثن
ٌ
ال ـغ ــازي» ( )1997و«ن ـج ــاة زائـ ــدة» ( .)1999ثم
اص ـ ــدرت ل ــي دار “أل ـ ـ ــواح” ف ــي اس ـبــان ـيــا كـتــابــا
شعريًا ثالثًا هو «عيد األغنيات السيئة» ،وكان
مثل السابقني ،شبحيًا من مئة نسخة مطبوعة
على الفوتو كوبي ،والفرق ان كل ذلك جرى في
مدريد وليس بغداد!
¶¶¶
حدثت أكثر من مناسبة في السنوات الالحقة،
طلب مني فيها نــاشــرون محليون اع ــادة طبع
«البلد الجميل» مرة أخــرى ،ولكني كنت غالبًا
فــي م ــزاج مـغــايــر ،غاطسًا فــي مـنــاخ رواي ــات أو
مشاريع كتب أخــرى ،وفــي مــرة أجبت بأنه من
ً
األفضل أن انشغل بنشر رواية جديدة بدال من
إعادة طبع اعمال قديمة.
ً
وفـعــا نشرت فــي عــام  2008رواي ــة جــديــدة هي
«إنه يحلم أو يلعب أو يموت» وصدرت عن «دار
املــدى» في دمشق .ولكن هــذا النشر الجديد لم
يجعلني أنـســى الـحــظ السيئ لـلــروايــة األول ــى،
ّ
ب ــل عـ ـ ــززه ،م ــع غ ــاف ب ــائ ــس وأخـ ـط ــاء ف ــي منت
الــروايــة ،وأخـطــاء فــي كتابة اسـمــي على غالف
الــروايــة األول ،وع ــدم الـتــواصــل معي بـشــأن أي
شيء يتعلق بإخراج الرواية الفني ،وعدم الرد
على ايميالتي ،بما جعلني أفترض أن الرواية
رفـضــت ولــم تنشر ،وكـنــت أستعد لــاتـفــاق مع
دار نشر جديدة حني شاهدت الرواية في مكتبة
“دار املــدى” في شــارع السعدون .وهــو جعلني
أرف ــض اس ـتــام أج ــور الـنـشــر أو نـســخ االه ــداء
الـخــاصــة بــاملــؤلــف .وتـعــامـلــت مــع الــرواي ــة على
أنها لم تصدر!
ورغ ــم أن ه ــذه ال ــرواي ــة كــانــت سببًا فــي منحي
ج ــائ ــزة “ه ــاي فــاسـيـتـفــال” الـبــريـطــانـيــة ضمن
قــائـمــة تـضــم أف ـضــل  39أدي ـبــا عــربـيــا دون سن
االربعني في عام  2010إال أنها هوجمت كثيرًا،
ُ
وكتب عنها بشكل سلبي أكثر من ّ
مرة ،بدعوى
أن ـهــا غــام ـضــة وغ ـيــر م ـف ـهــومــة .ب ــاالض ــاف ــة الــى
أنها لم توزع بشكل جيد كما كان حال روايتي
االولى.
¶¶¶
ك ــان عـلــى رواي ـت ــي االولـ ــى «الـبـلــد الـجـمـيــل» ان
تنتظر  13سنة كــي تصدر بطبعة ثانية ،هذه
املـ ــرة ع ــن «م ـن ـش ــورات ال ـج ـم ــل» ،ب ـمــا يخرجها
من صفة الكتاب شبه املنشور .ما جعل بعض
ال ـ ـق ــراء ،وهـ ــم م ـ ـعـ ــذورون ،ي ـظ ـنــون أن ـه ــا روايـ ــة
جديدة.
ت ــرددت كثيرًا عندما سألني الناشر والشاعر
الـصــديــق خــالــد املـعــالــي حــول فـكــرة اع ــادة نشر
الروايتني االولى والثانية ،باالستفادة من زخم
فوز روايتي الثالثة بجائزة البوكر  .2014ولكنه
أقـنـعـنــي ب ــأن ه ــذا م ــن ح ــق الـ ـق ــراء ،وال مــوجــب
لتدخل مزاجي اآلن من أعمال قديمة في تحديد
مصيرها.
¶¶¶
كـثـيـرًا م ــا تـحــدثــت م ــع أص ــدق ــاء ،بــأنــي أتـخـ ّـيــل
أحيانًا أن الوضع االفضل لكتابة رواية بالنسبة
لي ،هو العودة الى تلك الحاسبة الضخمة على
مكتبي في الطابق الخامس من بناية الشركة
االعــانـيــة املطلة على ش ــارع أبــي ن ــؤاس ونهر
دجـ ـل ــة .ح ـي ــث ك ـن ــت أخ ــرب ــش ال ـك ـل ـم ــات بـعـشــر
أصــابــع مـثــل أي طـ ّـبــاع مــاهــر يكتب بالطريقة
القياسية ،من دون أن أكون ملزمًا تجاه أحد أو
تجاه شيء أو فكرة .لم يكن هنالك شيء اسمه
«الروائي أحمد سعداوي» .كنت بارعًا وموهوبًا
تجاه نفسي فحسب.
اآلن علي أن أنسى كل شــيء ،وأستعيد ،في كل
مرة أجلس لكتابة عمل جديد ،ذلك املوقع وتلك
الحرية الفائضة كي تتحرر الكتابة عندي.
أس ــوأ ش ــيء هــو أن أك ــون مــوظـفــا عـنــد الــروائــي
ال ــذي أصـبــح مـعــروفــا ويـحـمــل اس ـمــي .وأفـضــل
ّ
مسبقة أو
ش ــيء هــو الـخــربـشــة مــن دون نــوايــا
تلبية لتوقعات أح ــد ،وكأنني أعــالــج الكلمات
من أجل كتابة عمل أول.

