
 صبح علوية
 

 كاتبة وروائية لبنانية، صدر لها:
 .1986نوم األيام نصوص قصصية صغيرة صادرة عام 

، وستصــدر باأللمانيــة عــن دار 2007عــن دار اآلداب، وترجمــت إلــى الفرنســية عــن دار غاليمــار فــي بــاريس عــام  2002روايــة مــريم الحكايــا عــام 
 سوركام قريبًا.

 ب، تترجم إلى الفرنسية واإليطالية.عن دار اآلدا 2006رواية دنيا عام 
 .2009آخر أعمالها رواية اسمه الغرام صادرة عن دار اآلداب عام 

 وروايتا مريم الحكايا ودنيا صدرتا بطبعات عدة بالعربية.
اللبنانيـة والعربيـة. نالـت جـائزة تعمل الكاتبة في الصحافة منذ أوائل الثمانينيات، ولها العديد من النصـوص اإلبداعيـة والمقـاالت النقديـة فـي الصـحافة 

، وشاركت في العديد من المؤتمرات الثقافية في العواصم العربية والعالمية، وقـدمت شـهادات عـن تجربتهـا 2006السلطان قابوس للرواية العربية عام 
 الكتابية ودراسات عن الرواية والمرأة واإلبداع.

 
 بالشخصية أهجس

 

قبــل البــدء بالكتابــة. أهجــس بالراويــة (أو بالبطلــة الرئيسـية)، أراهــا مــن بعيــد بــال مالمــح، ثــم مــع الوقــت تصــير قريبــة تتلبسـني الروايــة لفتــرة طويلــة 
الكتابــة، وأليفــة. أدرك مالمحهــا ورائحتهــا، أتقّمصــها أو تتقّمصــني. تنــوب عنــي فــي الكــالم (كمــا فــي روايــة مــريم الحكايــا أو دنيــا)، وأبــدأ معهــا رحلــة 

 ياة بها ألقربها وأعثر على حيوات من لحم ودم. وخالل الكتابة أشعر بأني أحفر ألفهم وأعرف وأستكشف هذه الحيوات.هاجسة بمقاربة الح

ال أنطلق من تصميم جاهز وال تكون لدّي من البداية سوى فكرة أولية عن البطلة. الكتابة هي مـا يقـودني إلـى االستكشـاف. ولكـل عمـل منطقـه 
 أكتب الفصول متتاليًة، وال أتقّيد بذلك. كما ال أطاوع أحيانًا لعبة البدايات. البدايات كما أقول في روايتـي األخيـرة اسـمه الغـرام وبناؤه الفنيان. أحيانًا ال

ي يمكن أن تكون من المكان الذي نقررهـا فيـه. قـد يكـون مـا نفترضـه بدايـة نصـف الطريـق، أو قبـل أن تنتهـي بقليـل، ألن الكتابـة ليسـت كـالحكي. فـ
يـن م نطاوع متعة الحكي، وفي الكتابة أبدأ حيث تطـاوعني الكتابـة، وهـي التـي توصـلنا إلـى البـدايات، وهـي التـي تجعلنـا نسـتهدي أيـن نجـدها، وأالكال

 تنتهي إن أرادت أن تنتهي.

قالبـًا نسـكب فيـه مـا نـود قولـه، وأفترض أن لكل عمل أسراره، يولـد تقنيتـه الخاصـة، مـن دون إسـقاط أو تـبنٍّ لتقنيـة جـاهزة سـلفًا. فالتقنيـات ليسـت 
 ويجب أن تكون من روح النص ولحمه. خالل الكتابة أشعر بأن النص أشبه بالجنين التي يتكّون بمعزل عن رغبـة مفتعلـة أو خـارج سـلطة الكاتـب/

 األم، وٕان كانت الكتابة ال تتم على مساحة معزولة عن الرؤية وقلق الكاتب.

الروائــي وال الحيــاتي، أروح أنحــاز إلــى حريــة الفــن وأكتــب انحيــازي إلــى الحكايــات وأنــا أحــاول أن أفهــم بالكتابــة  وألننــي لســت مــن أهــل اليقــين، ال
رسـم وأستكشف عالم الشخصيات. كذلك أنحاز إلى التعرية الفنية كانحيازي إلى تعريـة عـوالم هـذه الشخصـيات. وأجـدني وأنـا أرسـم مرويـات النسـاء وأ

حميميــاتهن، وأحفــر فــي أدغــالهن دربــًا توصــلني إلــى مكــان الســر فــيهن. وال أدري لمــاذا أجــد نفســي وأنــا أكتــب،  وجــوههن وشخصــياتهن أدلــف إلــى
ويغريـان قلمـي  مدفوعة إلـى شخصـيات تبـدو نـافرة أحيانـًا، لكننـي بالتأكيـد أكتـب عّمـا يقلقنـي إنسـانيًا وفنيـًا. فالقسـاوة والعنـف يوجعـانني إلـى حـّد كبيـر،

 هذا الوجه اإلنساني في شخصياتي.بالذهاب إلى لحم ودم 

١ 



لـذي إن فضاء المخّيلة يؤنس وحشتي في الكتابة، واللعب الفنـي يحّررهـا. وال أستسـيغ خيانـة حيـوات األبطـال باألفكـار، لـيس بالمتخّيـل. البحـث ا
 أسـأل والـد مـريم وأمهـا وخاالتهـا قمت به مثًال حول بـدايات النـزوح مـن الجنـوب إلـى بيـروت لـم يعـن لـي إال بمـا يضـيء حيـوات األبطـال. كـأن مـثالً 

رى كيـف رأوا المدينـة، حــين نزحـوا إليهــا منتصـف أربعينيـات القــرن الماضـي، مثلمــا أسـأل جيــل أبنـاء الراويـة مــريم وصـديقاتها وكــل الشخصـيات األخــ
ا وعلمنتهـا. هاجسـي دائمـًا، أن تكـون التي ولدت في بيروت، وعاشت انهيار المدينة في الحرب عن شهاداتهم أيضًا فيها، وعن سقوط أحالم تحـديثه

بـة، الشخصيات من دم ولحم، كما أشرت، ليتسّنى لها أن تعيش بمعزل عني، إن كانت لهـا القـدرة علـى ذلـك، ألن حمـايتي لحيواتهـا تنتهـي بعـد الكتا
فسي الكتشاف حيوات أخـرى، تمامـًا كمـا احتلتهـا وتصير المسافة بيني وبينها كالمسافة بينها وبين القارئ، وال سيما بعدما يحتل أبطال رواية جديدة ن

 مريم وأبطالها في زمن كتابتها.

ال أستطيع أن أكتب كلمة ما لم تتلّبسني الشخصية. كأن أصير أنا هي، أو أصـدق أننـي أعرفهـا أو حقـًا أننـي سـأتعرف عليهـا يومـًا. غيـر ذلـك 
إلى حقيقة بالنسبة إلي. أحيانًا كنت أصدق أنهـا صـديقتي وأننـي أعرفهـا، وأحيانـًا أخـرى ال أستطيع الكتابة. مريم مثًال أثناء كتابتها، تحولت من شبح 

؟ ومثلمـا ضـاع وجهـي فـي »مـريم«كنت أسأل نفسي وأنا أسير في الشارع: ترى من هي مـريم بـين المـارة، هـل ستتصـل بـي امـرأة يومـًا تقـول لـي أنـا 
ايـا كانـت تنسـحب إلـّي، حتـى اسـتطعت كتابتهـا. كنـت أحسـب أحيانـًا أن جسـدي الـذي وجهها كذلك ضاع في وجه توأمي المسرحي زهير. لعبـة المر 

شّبهته مريم بكبسولة أنتيبيوتيك ضائع في جسد المدينة، كما ضاع جسد البطل حمودي المريض أيضًا في جسد المدينـة المخـرب والمـريض. كانـت 
. وأعتقــد أننــي خــالل الكتابــة كنــت أنســاق لســلطة الشخصــيات دون أن أحــاول لعبــة المرايــا تتلّبســني حقــًا، وأحســب أنــي موزعــة فــي الشخصــيات كلهــا

أن إلباسها لغتي، أو أن أتسلط عليها أو أستبد بها. أحاول أن أفهم الشخصية وأستكشفها وأتعلـم منهـا كيـف يجـب أن أحكـي حكايتهـا حتـى يحـق لـي 
 أحكيها.

ا اّدعــاء للكاتــب. وربمــا األصــح هــو وهــم ال يســتطيع النجــاة منــه مــا دام يــروي الحكايــات. األكيــدة منــه أننــي أكتــب دون أن أمتلــك هـذا الحــق ربمــ
إحســاس الكاتــب بســوبرمانية لغتــه تجــاه أبطالــه، وإلحساســه بأنــه متفــّوق ومختلــف بوعيــه ولغتــه، لكــن ذلــك ال يعنــي بــالطبع أن هــذه الشخصــيات ال 

 و انكساراته وٕاخفاقاته.تحمل رؤى الكاتب أ

 ال أدري لماذا أهجس بهذه الشخصية أو تلـك، فـاألمر معقـد جـدًا. أحيانـًا تقـودني جملـة أسـمعها إلـى رسـم شخصـية أمـامي أو تخّيلهـا لغـة مـا أو
 لهجة أو موقفًا أو حالة ما قد تولد الشخصية.

خـذت الكـالم عنــي، ومـن هـو زهيـر المسـرحي؟ ولمـاذا مـريم تــوأمي، ولـو تسـاءلت مـن هـي مـريم فـي روايـة مــريم الحكايـا، وكيـف ولـدت، ولمـاذا أ
تسـاءلت  وكذلك زهير، فليس لدي إجابة كاملة عن هذه األسئلة. ثمة أسرار كثيرة للعمل الفني، بعضها ندركـه، فيمـا ال نـدرك الكثيـر منهـا. أنـا نفسـي

ذاكراتهـا، وهــي تطـاردني طـوال الروايـة بســؤالها عـن اختفـائي وصــمتي، كثيـرًا، مـا الـذي حــدا بـي إلـى اإلحســاس لتخيـل بطلـة روايـة تحكــي حكاياتهـا و 
 وعن الحكايات التي كان من المفترض أن أرويها أنا والدكتور زهير، كما تقول الراوية مريم.

وعــي اإلنســاني والــذاتي الســؤال حقــًا ال أدرك جوابــه إال بمــا يصــلني مــن أســئلة بطلتــي مــريم، فالكتابــة حالــة معقــدة مــن تشــابك الــوعي الفنــي والال
ت والوجودي. ما أدركه فقط أنني كلما عّريت الشخصيات، أعّري أيضًا تقنيـاتي. ومـا أدركـه أنـه مثلمـا راحـت تكشـف األسـرار، رحـت أستكشـف تقنيـا

 ير ممحّوة!وأشكك في البناء الروائي التقليدي والكتابة الممحّوة. أي إن مريم لجأت إلى المحكي فيما كتابتي وكتابة المسرحي زه

 ال أدري لماذا ممحّوة!

ما أدركه فقط هـو األحاسـيس التـي قـادت إلـى والدة مـريم وتقنياتهـا الكتابيـة. مـا أدركـه أنـه خـالل صـمتي لسـنوات طويلـة رافقنـي إحسـاس عميـق 
 هاء الحرب اللبنانية. وطوال فترة بأني قد أكون بين المفقودين في الحرب. هذا اإلحساس رافقني طوال فترة انقطاعي عن الكتابة لسنوات بعد انت

٢ 



االنقطــاع تلــك بــدت ذاكرتــي كأنهــا ممحــوة، وجــودي أشــبه بــوهم شــديد. أشــك فــي وجــودي ألنــي ال أســتطيع أن أعــيش الحيــاة بــال كتابــة. حالــة 
 الضياع والشك بي وبالكتابة وما آلت إليه الحرب... كل ذلك وّلد إحساسي بفقدان الذاكرة.

كتـب وأكتشـف ذاتـي وطريقتـي فـي السـرد والمرويـات. وأعتـرف بـأني مّزقـت ورميـت أكثـر بكثيـر ممـا أبقيـت. وحـدث شـغلني طـويًال سـؤال كيـف أ
ذات يــوم أن كســر ســارق زجــاج ســيارتي وكــان فيهــا أوراق لــي عــن الحــرب فــي حقيبــة جلديــة. كنــت ســعيدة لمصــير تلــك الروايــة التــي ســبقت مــريم 

ل على يد سارق. هل حدث أن رماها السارق فـي المـاء والوحـل؟ أو ربمـا قـدت الروايـة (عـن الحـرب) الحكايا وكان مصيرها الضياع واالّمحاء والوح
زجـت إلى ذلك المصير في جنون المتخّيل الذي اعترف بأسراره هنا. ما حدث أن السارق كسـر زجـاج السـيارة وفقـدت أوراقـًا تطـايرت فـي الهـواء وامت

خيلة أو الواقع. أنـا ال أصـدق سـوى مـا أكتبـه وسـوى مـا أتخيلـه. أحيانـًا أسـأل نفسـي اآلن، هـل فعـًال كـان بماء المطر. لكن أسرار التقنيات تولدها الم
 هناك سارق أم أنا تخيلته؟

دي ما أنا أكيدة منه هو أن حاجتي إلى تخّيل مريم كانت على ما يبدو أشبه بحاجة من يريد محـو النسـيان والعثـور علـى ذاكـرة كتابيـة تعيـد وجـو 
لحياة، وتعيد قدرتي على النطق. تخيلتها تروي بدًال مني إثر اختفائي، كما تخيلت البطـل المسـرحي زهيـر الـذي جعلتـه تـوأمي فـي الكتابـة. على قيد ا

أخذت الكـالم منـي وراحـت تـروي ذاكرتهـا. ووجـدت نفسـي وأنـا أكتـب أن علـّي أن أختـار بـين مـوتي ومـوت زهيـر. تألمـت حـين راح مصـيره للضـياع 
ه عـن فهــم الحـرب والكتابـة عنهــا. صـار مصـيره أشــبه بمصـير تخّيـل تلــك الروايـة التـي كتبتهــا عـن الحـرب، ومصــيرها فـي المحـو كــان والمـوت لعجـز 

 أشبه بمصير الشخصيات ومصير المجتمع الذي تناولته فيها.

ألن الحكايـات ال تـروى مـرتين. ومـا بـين  وفي خروج مريم إلى النور من رواية محاها الوحل والماء، كان ال بّد مـن حكايـة أخـرى (ترويهـا مـريم)
وجـدتني  علوية المشكوك في وجودها في بدايـة الروايـة، وعلويـة التـي عثـرت عليهـا مـريم فـي آخرهـا، كـان ال بـد مـن أن أخفـي زهيـرًا أو أقتلـه بـألم. إذ

 كرمز ربما لوجودها على قيد الحياة بعدما كتبت. مريم في آخر الرواية وعثرت على علوية تتأهب للكتابة وهي تعاني من ألم يدها التي تكتب بها،

ولتقـوم  لقد برزت مريم كحاجة لتغيرات وفضاء األسئلة على الذاكرة المكتوبة والحرب اللبنانية وتجارب األبطال والمصائر التي آل إليها الجميـع.
رايا بيني وبين مريم وزهيـر، ثـم بـين الشخصـيات، كمـا بـين المدينـة مريم بحركة توليدية روائية داخل لعبة الفن وميدانه الجمالي. كذلك تولدت لعبة الم

فـي  والقرية، وأجيال النساء، فيما الحكايات تتناسل وتتقاطع وتخـتلط فـي سـياق السـرد الـدرامي الـذي كـان يضـغط بـي إلـى حـد االنفجـار، لكـن حريتـي
أقفــز بــين األزمنــة، أمــزج الروايــة بالحيــاة، أجــاور الشخصــيات، العاميــة تقنيــات الســرد كانــت تنقــذني وأنــا أتنقــل بســهولة ويســر مــن حكايــة إلــى أخــرى، 

 بالفصحى، أو الشخصي بالعام ضمن بناء فني لم تكن الحكايات لتروى بمعزل عنه.
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