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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.

نبيل الملحم
آخر أيام الرقص

كتابي االول؟ حسنًا ،إنه مثل الحمل خارج
الـ ـ ــزواج ،لــذيــذ وم ـل ـعــون ،ك ــان أش ـبــه بقبلة
ّ
مختطفة على السلم ،وفي العتمة ،هو كذلك
ً
فعال .كانت روايــة ،أو ما يشبه الــروايــة ،ال،
ُ
كانت إرهاصات مستعجلة لرواية لم تكتب
ُ
كـمــا يـجــب أن ت ـك ـتــب ،ألن ال ــرواي ــة تكتبها
ال ــذاك ــرة وكــذلــك األل ــم ،وف ــي عـمــر مبكر هو
الثامنة عشرة ،لم أكن ألتذكر ،كنت اخترع
ّ
ذاكرة مشتهاة ،عقوق مبكر ،شيطنة بالغية
لولد ينام دون أن يخلع حذاءه ،أو معطفه.
ّ
كــانــت ال ـص ـحــافــة ،م ـبــكــرة ك ــذل ــك ،ول ــم تكن
لغتها لتتجاوز ما يكتبه سكرتير تحرير
ي ـع ـبــث ب ـش ــارب ـي ــه ،وم ــدي ــر ت ـحــريــر يـصـبــغ
ف ــروة رأسـ ــه ،وك ــان االح ـت ـفــال عـلــى الـ ــدوام،
بــامل ـســدســات الـخــالـيــة م ــن ال ــرص ــاص ،كــان
هذا حال صحيفة «الثورة» ،مكاتب معدنية
مصنوعة للموتى ،أو ربما لبشر يعاركون
الـ ـخـ ـي ــال ل ـك ـس ــر عـ ـنـ ـق ــه .الـ ـخـ ـي ــال م ـم ـن ــوع،
وال ــواق ـع ـي ــة مـهـمـلــة ف ــي األدراج ،ال ـثــرثــرة
وحدها مسموحة ،وكــان هــذا سببًا يكفيك
لأللم.
فــي املحصلة لــديــك األل ــم ،ولــم تكن لتمتلك
مــن ال ــذاك ــرة مــا يتسع إلن ـجــاز روايـ ــة ،ومــع
ّ
(وأكرر ما يشبه الرواية)،
ذلك كتبت الرواية
ومع أنني نسيتها اليوم ،فثمة ما ال أنساه
ً
ّ
منها ،كانت تحمل حكمة مبكرة ..خذ مثال:
«ال ـح ـي ــاة ال تـفـتــح ذراع ـي ـه ــا ملـ ـه ــزوم» .كــان
ه ــذا واحـ ـدًا مــن اسـتـخــاصــات تـلــك الـتــي ال
تـسـ ّـمــى ،وكــانــت تحكي عــن ال ــذاك ــرة ،ذاك ــرة
فــرد يــرى بــأن مــا يبلل أعــالــي الشجر ليس
ال ـنــدى ،بــل الــذكــرى ،وت ـصـ ّـور معي كــم كان
ذاك الكاتب الشقي بحاجة للذاكرة ،وربما
ول ـهــذا الـسـبــب ،وبـحـثــا عــن ال ــذاك ــرة ،كانت
سلسلة من األسئلة التي تحمل مجازفات
ال ّ
تحد .مجازفات تمتد من منظمة التحرير
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ب ـت ـن ــوي ـع ــات ـه ــا ،إل ـ ــى جـبـهــة
البوليساريو ورمالها ،وهناك كان الكتاب
ال ـجــدي األول« :بــولـيـســاريــو ..الـطــريــق إلــى
املغرب العربي الكبير» ،وكان كتابًا توثيقيًا
بكل ما للكلمة من أسباب النطق بها ،ولكنه
لم يكن انتصارًا لقضية .كان مجرد فسحة
فــي تــوطـيــد ذاكـ ــرة م ــا ،ش ــاءت ال ـصــدفــة ،أو

كنت أحاور ممدوح عدوان،
كالم قاله لي« :أنا لست
فلفتني فيه
ّ
موهوبًا ..أنا شغيل»
شاءت الخطوة ،أن تكون في تلك الصحراء
ً
الهائلة التي تلتهم رمــاال ال نهائية ،وكان
هــذا الكتاب هــو الكتاب األول عمليًا ...هو
ُ
الـكـتــاب ال ــذي كـ ِـتــب ال تـحــت الـسـلــم ،بــل في
والزواج الشرعي،
غرفة النوم ،حيث السرير
ُ ْ
من دون أن يفتقد لحرارة الق َبل.
كنا مجموعة مــن املوهوبني ومــن عديمي
امل ــوه ـب ــة ،وال أعـ ــرف أي ــن مــوق ـعــي بـيـنـهــم،
غير أن ما كنت متاكدًا منه ،أنني سأصنع
م ــوه ـب ــة ،ل ــم ال؟ ذات ي ـ ــوم ،وك ـن ــت أحـ ــاور
مـمــدوح ع ــدوان ،لفتني فيه كــام قــالــه لي:
«أن ـ ــا ل ـس ــت م ــوه ــوب ــا ..أنـ ــا شـ ـغ ـ ّـي ــل» .ه ــذه
العبارةّ ،أسست بي شيئًا مــا ،أدركــه اآلن،
ب ـعــد س ـن ــوات طــوي ـلــة ع ـلــى غ ـي ــاب ال ــرج ــل،
ذلك أنني ذبيحة فوات األوان على الدوام.

ّ
ن ـع ــم ،ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوام .ك ـن ــت ال آتـ ــي إل بـعــد
فــوات األوان ،وها أنــذا متأخرًا أتأبط ست
روايات ،والسابعة في طريقها إلى النشر،
ولكن «بعد فوات األوان» أيضًا.
نـعــم ،هــو األم ــر كــذلــك ،فقد بــات ل ـ ّ
ـدي ذاكــرة
ّ
طــافـحــة بــاالعــوجــاجــات وامل ــآس ــي .خ ــزان ال
يكفيه مئة كتاب وكتاب ،وألف ليلة وليلة،
ً
وفــي قلبي وجــع يقتل بغال ،وكلها أسباب
ك ــاف ـي ــة ألكـ ـ ــون روائـ ـ ـي ـ ــا ،ولـ ـك ــن مـ ـت ــى؟ حــن
شحبت الــرغـبــة ،أعـجــب مــن ذلــك الشبه مع
بـطــل رواي ـت ــي ال ــذي أك ـتــب عـنــه اآلن ،حتى
ت ـخ ــال أن ـه ــا رواي ـ ــة س ـي ــرة ذاتـ ـي ــة ،م ــع أنـهــا
ليست كذلك على اإلطالق ،هي حكاية رجل
ّ
ي ـصــل م ـتــأخ ـرًا إل ــى م ــواع ـي ــده ،ال يــأتــي إل
مـتــأخـرًا ،كمن يــأتــي مــن الـفــراغ إلــى الـفــراغ،
فها أنــت تكتب الـيــوم فــي الـعـقــود األخـيــرة
مــن ال ـتــاريــخ ،حـيــث ب ــات الـعــالــم مستودعًا
ّ
مستودعًا للسواطير ال
للقبيلة ال للغةّ ،بل ّ
لألغاني ،حتى بت تفضل لو أنك (لم) تكتب
أبــدأ و(ل ــن) تكتب أب ـدًا ،أقله والـعــالــم يجتر
ّ
متاهته الفظة ،وأنــت رجل بذاكرة ممتلئة،
وقلب يعرف معنى األلم.
ليت الكتابة لم تكن ،وال الــذاكــرة أيضًا .ها
أنذا أتذكر.
أتعرف ما معنى أن أتذكر؟ يعني أنني أضع
النقطة األخيرة في آخر سطر مني.
اآلن ،أنا كاتب محترف ،أكتب رواية «لعوبًا

وشجاعة ،وقــذرة وشريفة ،ومليئة بثياب
الفضيحة املمتعة» ،على حد وصــف عادل
محمود ملا أكتب .أكابد ،مكابدة املحترفني...
اسـتـطـلــع ال ـن ــاس واملـ ـك ــان ،واك ـت ــب الجملة
ّ
األول ــى بثقة ،وال أم ــزق ّأيــا مــن أوراق ــي ،مع
أن النصيحة ت ـقــول« :اك ـتــب بقلم رصــاص
ليتسنى لــك أن تمحو» .ولـكــن لــم يكن هذا
ح ــال ال ــرواي ــة األول ـ ــى .ف ــي ال ــرواي ــة األول ــى،
ال ـت ــي أع ـت ـبــرهــا روايـ ـ ــة ب ــا ن ـق ــص ،وأع ـنــي
«آخر أيام الرقص» ،كنت شخصًا محتضرًا،
أوقــد ذاكــرة املكان ،الناس ،وترهقني اللغة
التي هي لي ...كان ّ
علي أال أستعير طغيان
غابرييل غارسيا ماركيز ،وأن أنسى أنني
ّ
ق ـ ــرأت ت ـش ـي ـخــوف ف ــي ع ـمــر م ـب ــك ــر ،وكــذلــك
تــولـسـتــوي وهـمـنـغــواي ودوسـتـيــوفـسـكــي،
ّ
ّ
لتوطد
فالحرية أن تتحرر من ذاكرة اآلخر
حريتك أنت .أنت فقط .لتكون أنت من يكتب،
ال ذاكـ ـ ــرة م ــن قـ ـ ــرأت ،وه ـ ــذه لـي ـســت مـســألــة
سهلة وال رخـيـصــة ،وكـنــت أح ــاور نفسي،
ّ
وأهز رأسي موافقًا.
ولكن كيف تكون أنت ...أنت؟
فــي «آخــر أيــام الــرقــص» ،كنت أعلم أنني ال
أكتب في القضايا الكبرى ،كتلك التي ّ
تمجد
ّ
ث ــورات أو تفكك ق ــادة تــاريـخـيــن ،أو تلعن
التي تستدرج
أنظمة حكم ،وهي الــروا ّيــات ّ
وتحرض صناع النجوم
تصفيق الجمهور،
ع ـل ــى ت ــرت ـي ـب ــك فـ ــي الـ ـصـ ـف ــوف األولـ ـ ـ ــى مــن

مقاعد الـكــام ..كنت أعلم ذلــك ،وكنت أعلم
أن َ
الص َدفة ليست بحجم سمك القرش وال
ّ
ّ
َ
بقدرته الفتاكة ،ولكنها الصدفة التي أبحث
عنها في هــذا البحر القاتل الــذي يسمونه
الــروايــة ،كــان قــرارًا صعبًا ،فالكاتب ،مطلق
ك ــات ــب ي ــرغ ــب ف ــي ح ـشــد م ــن ال ـب ـشــر الــذيــن
يكافئونه بالصراخ:
برافو.
ولم أكن أسعى إلى «برافو» هذه ،وحدث ما
توقعت .لم أسمع «برافو» على الرواية التي
أعتبرها (أن ــا) ،بسؤالي الـجــوهــري ،ســؤال
الوقت ،الزمن ،صراع الرغبة مع البيولوجيا
والخديعة مع الشغف.
كـتـبـتـهــا خ ــال عـشــريــن ي ــوم ــا ،ول ــم أح ــاول
حتى إعــادة قراءتها .كنت راغبًا بأن تكون
رواي ـ ـ ــة ط ــاه ــرة م ــن ال ـص ـن ــاع ــة ،م ــن تـقـنـيــة
ال ــراوي ،وأرسلتها إلــى الناشر كما ولــدت،
ب ــدم مـخــاضـ ّهــا ،وح ـبــل سـ ّـرت ـهــا ،ول ــم أن ــدم.
ولـكــن لــو تسنى لــي الـيــوم إع ــادة كتابتها،
لـكـنــت أك ـثــر حــريــة فــي منحها ش ــرف أن ال
تــديــر رأسـهــا للقارئ أو الناقد أو الناشر،
ف ــال ـح ـ ّ
ـري ــة ه ــي أن ت ـت ـحــرر م ــن اآلخـ ـ ــر .نعم
ّ
ّ
ّ
اآلخر ،عدو الحرية ،كل اآلخر عدو الحرية.
عراؤك هو حريتك ،معطفك يستعبدك حتى
لــو منحك دفـئــه .ذات يــوم ،وكنت مسحورًا
بـمـحـمــود درويـ ــش (ومل ــا أزل) ،قـلــت ل ــه( :ال
مــن مــوقــع الـنـ ّـد وال الـصــديــق ،بــل مــن موقع
الصحافي):
لو كنت مكانك ملا قرأت قصائدي للجمهور
فــي حـفــل ع ــام .لــو كـنــت مـكــانــك لبحثت عن
ً
جمهور يتلصص على قصيدتي ،بــدال من
أن تذهب قصيدتي إليه.
ـذو ولــم
ـ
ت
ـم
ـ
ل
ـك،
ـ
ل
ـ
ت
ـى
أظ ــن أن رواي ـت ــي األولـ ـ
ِ
ت ـش ـحــب داخ ـ ـلـ ــي .أرغـ ـ ــب الـ ـي ــوم ف ــي إعـ ــادة
كتابتها ،غير أنني رجــل ال يقبل أن يتابع
خطواته فوق رمال سار عليها يومًا.
كل ذلك ألقنع نفسي بأنني سأخطو أيضًا.
«آخ ــر ّأيـ ــام ال ــرق ــص» ك ــادت أن تـتـحــول من
روايــة إلى كارثة أو فجيعة ،فمعها انتقلت
م ــن رج ــل يـفـتــح ثـقـبــا ص ـغ ـي ـرًا ف ــي ال ـج ــدار،
لـيــرى مــا فــي داخ ــل امل ـكــان ،إلــى رجــل داخــل
امل ـكــان .أثـنــاء كتابتها الزمـنــي الـخــوف من
املـ ـ ــوت ،وم ــن ال ـخ ـيــانــات ال ـص ـغ ــرى ،وكـنــت
أظــن أن مــوتــي سيكون مــع آخــر مشهد في
الــروايــة حيث الحرائق تجتاح املـكــان ،ولم
يـكــن بــوسـعــي أن أصــالــح أب ـطــالــي ،فلحظة
املصالحة تعني إماتتك كمؤلف ،واإلبـقــاء
ع ـل ــى ذلـ ــك ال ـ ـصـ ــراع ت ـع ـنــي إم ــات ـت ـه ــم .وم ــا
أن اح ـت ــرق امل ــرس ــم بـمــن ف ـيــه ،حـتــى انتهت
ّ
ال ــرواي ــة .وم ــع نـهــايـتـهــا ،ت ـع ــزز إحـســاســي
بالوحدة والعزلة ،مع الكتابة .كنت أسكن
ّ
بينهم ،بل كانوا من سكاني ،وما أن انهيت
كتابة الرواية حتى أخلوا سكنهم ورحلوا
ّ
عـنــي .كــان عـلـ ّـي أن أبـحــث عــن ســكــان جــدد،
فكانت الرواية الالحقة ،ومع كل رواية ثمة
ّ
م ــن يـخـلـيـنــي م ــن ال ـس ــك ــان ،ألعـ ــود م ـج ـ ّـددًا
ّ
للبحث عن سكان جدد.
يظهر أن الـكـتــابــة الــروائ ـيــة ،هــي بـحــث عن
ّ
ســكــان لبيت مهجور .إذا لــم أتــابــع الكتابة
الــروائ ـيــة ســأكــون ذل ــك الـبـيــت ،ب ــاب ضخم،
جدران مغبرة ،ورتاج صدئ يغلق على كل
ما فيه من صمت.
تـلــك الـلـعـنــة ،كـتــابــة الـ ــروايـ ــة ...هــي خــاص
لواحد مثلي.

