
 
 حميدان ايمان

 
 

 .والعربية اللبنانية الثقافية الصفحات في لها ونشر القصيرة القصة بكتابة حميدان ايمان بدأت
 

 .القاهرة في طبعها وأُعيد المسار دار عن 1997 عام بيروت مثل بيت مثل ب أولى رواية لها صدرت
 

 وأنجزت ثانية، األميركية بالجامعة الروائية التحقت المسار، دار عن 2002 عام بري توت الثانية روايتها صدور بعد
 
 .اللبنانية األهلية الحرب خالل المفقودين أهالي تجربة فيه تناولت الذي االنثروبولوجية العلوم في الماجستير بحث 

 .أخرى حيوات رواية قريباً  لها يصدر
 .لندن  -  2009 بانيبال مجلة في الثانية الجائزة اإلنكليزية بري توت ترجمة نالت واإلنكليزية، األلمانية الفرنسية، إلى الروايتان تُرجمت

 
 .األميركية المتحدة الواليات في أيوا جامعة  -  اإلبداعية للكتابة العالمي البرنامج في اإلبداعية الكتابة تعلّم

 .والعربية اللبنانية والمجالت الصحف بعض في ومعلقة، صحافية تسهم، وهي الحرب، بعد ما لبنان في والبيئة التنمية عن دراسات عدة كتبت
                                                                                                                   

 

 الجملة األولى

 

 عندما عدت إلى قراءة ما كتبت في نهاية الثمانينيات لم أتعرف بسرعة إلى كتابتي.

 هذا إن دل على شيء فعلى أن الكتابة كائن حّي يتحرك ويتغير وينمو. نحن نتغّير أيضًا، وما سأكتبه في الكتابة اآلن قد يتغّير غدًا.

هذا يعني أنه ال توجد وصفة خالدة للكتابة. هناك طرق ووسائل وأفكار وطقوس تختلـف مـن كاتـب إلـى آخـر، تختلـف أيضـًا لـدى الكاتـب نفسـه 
 آخر. من زمن إلى

 ليس سهًال أن نتكلم عن الكتابة وطقوسها.

 الجلوس وحمل القلم (لهؤالء الذين ما زالوا يكتبون بالقلم) أو الجلوس أمام شاشة الكومبيوتر الصغيرة، هو طقس وطقس أول.

اليقــين الوحيــدة فــي حيــاة كــل يكتــب علــى طريقتــه وحســب شخصــيته وال وصــفة مســبقة لــذلك. األمــر المشــترك هــو أن الكتابــة قــد تكــون لحظــة 
 األدباء.

 ما يعّذبني فعًال هو الجملة األولى. كيف أبدأ.

 عذاب معظم األدباء: الجملة األولى.

 مرة. 100إلى  50الكاتب التركي حائز جائزة نوبل أورهان باموك يكّرر كتابة جملته األولى من 
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لة واليمنى مرتفعة في الهواء وٕان بقيت هكـذا وقتـًا كافيـًا فسـتكتب قصـة. عنـدما الكاتبة الكندية مارغريت أتوود تقول ضع يدك اليسرى على الطاو 
 سئلت هل كانت تلتزم هذه النصيحة أجابت: ال لم أضطر إلى ذلك!

ما ينصح به األدبـاء هـو غالبـًا أبعـد مـا يكـون عـن كيـف أكتـب، فأنـا أكتـب علـى كـل شـيء ممكـن مـن أوراق فـي السـيارة إلـى الفـوط الورقيـة فـي 
امـة قهى، أو حتى قوائم الطعام وحافات الجرائد وظهر فواتير الكهرباء وٕايصاالت المشتريات. قد أجد في ما بعـد حـين أقـرأ مـا كتبـت مـن أفكـار عالم

 مخرجًا من طريق مسدود بقيت وقتًا طويًال فيه ألنني ال أعلم أين أذهب بشخصيات روايتي وبسيرورتها.

 حديث سمعته، خبر قرأته في جريدة، مشهد رأيته أو تخّيلته نتيجة جملة إعالنية لمحتها وأنا في السيارة. أحيانًا أبدأ من فكرة خطرت في بالي،

ـــى األوراق وأجنـــدة المكتـــب ودفتـــر المالحظـــات الصـــغير وفـــواتير  أنتقـــل بـــين الكتابـــة باليـــد والكومبيـــوتر. أجمـــع بـــين مـــدة وأخـــرى مـــا كتبتـــه عل
» الضـبوطة«صلني في المكتب وأوراق المؤتمرات التي أكتب عليها مـا ال عالقـة لـه بمـا أصـغي إليـه، كـذلك السوبرماركت وقفا أوراق الفاكس التي ت

عندما أركن سيارتي في األماكن الممنوعة (وهذا ما أقوم به غالبًا). لكن هذا يعّرض بعضًا مـن كتـابتي للضـياع. مثلـي علـى ذلـك هـو » آكلها«التي 
ل بيت مثل بيروت وجدت نصًا طويًال كان من المفترض أن أضيفه إلى الروايـة! وجدتـه فـي أحـد األدراج فـي أنني بعد صدور روايتي األولى ب مث

 منزلي الصيفي.

 ربما تشبه الكتابة حياتي. كتبت روايتي األولى خالل الحرب األهلية حيث قضيت معظمهـا أتنقـل بـين البيـروتين، أو بـين بيـروت والجبـل، فأتـت
 مقّطعة غير مستقرة. كتابتي مثل حياتي آنذاك

ما أكتبه نتف من مشاهد. أعيد كتابتها ضمن سياق روائي، وٕان يكن فيه أيضـًا الكثيـر مـن الكـوالج والفـن الحـر والشـعر والقصـة. أجمـع كـل مـا 
ي صـلب الروايـة بـل أطبعهـا فـي كتبته باليد ألطبعه على الكومبيوتر. يأخذ الجمع أحيانًا وقتًا أطول مما أتوقع. أوراق هنا وهناك، ال أدخلها مباشرة ف

 مكان مستقل ثم أعمل عليها. نواة تتحول إلى فصول كاملة في الرواية، أو تصبح مقاطع طويلة تضاف إلى فصول كتبتها سابقًا.

 الرواية بناء مستمر بالنسبة إلي، ال يأخذ البناء أبدًا خّطًا مستقيمًا بل له أشكال عدة تتناوب ضمن عملية البناء وتختلف.

 نتف المشاهد هي نفسها نواة شخصياتي. تنمو الشخصية كلما أوغلت في كتابة المشاهد والحوارات. شيء يشبه السينما.

تابـة. أبـدأ ال أكتب بطريقة كرونولوجية، بل أحيانًا بطريقة دائرية أعود فيها إلى حيث بدأت، أو ال أعود أبـدًا. الـزمن ال يعنـي لـي شـيئًا خـالل الك
أعود إلى البداية. هناك منطق داخلي يفرض نفسـه علـّي حـين أكتـب، ال عالقـة لـه بالتسلسـل الزمنـي لألحـداث. التسلسـل أجـده أمـرًا من نهاية ما ثم 

 ثانويًا أصنعه الحقًا. الصور تفرض نفسها علّي أكثر من الزمن، هناك أيضًا حاالت الشخصيات.

ا علــى الــورق وهــذا مــا زال أمــرًا مثيــرًا بالنســبة إلــّي، التعامــل مــع الــورق. أقــرأ بعــد إدخــال كــل المقــاطع الجديــدة فــي صــلب الروايــة أعيــد طباعتهــ
وأصّحح ما كتبت على الـورق. أصـّحح مـا طبعـت وتـتم عمليـة التصـحيح بقلـم رصـاص عـادة. أسـتعمل الرصـاص دائمـًا كمـا لـو أننـي لسـت متأكـدة 

الـنص وقتـًا طـويًال دون أن أعـود إليـه. هـذا يعنـي أن هنـاك مشـكلة فـي تسـيير  من التغييرات التي اقترحتها على نفسي في تلك اللحظـة. أحيانـًا يبقـى
الشخصيات وأخذها في الروايـة إلـى مطـارح لسـت متأكـدة منهـا. يترتـب علـى هـذا األمـر فـي أحـوال عـدة رمـي الكثيـر مـن األوراق المكتوبـة فـي سـلة 

 أسي وتعششان فيه ألبدأ بهما نّصًا جديدًا.المهمالت ونسيانها نهائيًا عدا جملة أو اثنتين تبقيان وقتًا في ر 

بعـد  الكومبيوتر بالطبع ثورة بالنسبة إلى الكاتـب. فـي أثنـاء المرحلـة المتقدمـة مـن كتابـة روايتـي األولـى ب مثـل بيـت مثـل بيـروت لـم أكـن معتـادة
ة أو فـي الفصـل الواحـد. كنـت أحيانـًا أسـتعمل على الكومبيوتر. أخذت أكتب ثم أعيد تركيب المقاطع ونقـل موضـعها مـن مكـان إلـى آخـر فـي الروايـ

 المقص وأحيانًا أخرى أشطب أو أعيد الكتابة.
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 اآلن تكفي كبسة زر إلعادة ترتيب نصي. مع ذلك ال أعرف إذا كانت العالقة مع النص تبقى هي ذاتها.

 السؤال ليس هنا في أي حال.

بين حقيقة الواقع وما نكتبه عنه. الكتابـة عـن الواقـع تـتم عبـر رحلـة وهـذا هـو الكتابة هي قبل كل شيء رحلة اكتشاف. هناك فرق شاسع بالطبع 
ب عنـه بـل المهم. المهم أن نكتب عن هذه الرحلة وبهذا نكتب الحقيقة التي رأيناها نحـن. لـيس المهـم أن نفهـم أو بـاألحرى أن نفّسـر الواقـع الـذي نكتـ

ي لم تنشر بعد والتي نشر نص منها في هذا الكتاب، هناك شخصية جـدة اسـمها نهيـل، يحسـب أن نكتبه كما نفهمه وكما نراه. في روايتي الثالثة الت
كل من حولها أنهـا تتمتـع بقـوة غامضـة تـؤثر فـي حيـوات النـاس ومصـائرهم. يـروون قصصـًا عـن ذلـك. أروي هـذا كلـه كمـا هـو دون أن أتـدخل مـن 

يحـدث للنـاس. ال أظـن أن هـذا هـو عملـي كروائيـة. أن أفهـم مـا يجـري ال يعنـي علـى  الخارج لتفسير قوتهـا هـذه أو تحليـل العالقـة بـين مـا تقولـه ومـا
 اإلطالق أن أتدخل كروائية وأفّسر قوة الجدة الغامضة بل أن أقبل بها وأحكيها كما هي.

لتــي تتمثــل كمــا ذكــرت آنفــًا أباشــر الكتابــة بأفكــار كثيــرة ال أدري كيــف أنظمهــا وكيــف أعيــد ترتيبهــا علــى الــورق. هــذه هــي البدايــة فــي الكتابــة، ا
ه جيـدًا، تغـدو بالجملة األولى وصعوبة إيجادها وكتابتها. أريد كتابة ما أعرفه، ولكن كتابة أكثر األشياء بساطة وما يخّيل إلي أنه بـديهي وأننـي أعرفـ

 صعبة على الورق أو على شاشة الكومبيوتر. ال ثبات في لحظة الكتابة، كل شيء معرض لزلزال الاليقين.

 نعم كل شيء.

 كل شيء معرض لزلزال اليقين رغم إيمان أعمى بأن لحظة الكتابة هي لحظة اليقين الوحيدة!

. الـذاكرة لكن الاليقين يفتح أمام الكاتب أبواب الجحيم والجنة معًا. تأخذ الكتابة حينها كل االتجاهات المحتملـة، اتجاهـات أكثـر بكثيـر مـن أربعـة
 ال وٕاعادة خلق المعنى ووضع الكلمات أمام امتحان كل لحظة.هنا ال حدود لها، كذلك الخي

بدأت ب مثل بيت مثل بيروت ولم أكن أعلم أنها سـتغدو روايـة. كنـت بحاجـة إلـى إخـراج كالمـي أنـا إلـى حّيـز الوجـود. الشخصـيات ولـدت مـع 
قة أيضًا في قول ما نريـد قولـه وفـي خلـق ديناميـة نمو النص ألننا ال نستطيع وضع كل الكالم في فم شخصية واحدة فقط. اختراع الشخصيات طري

 بين الشخصيات والمكان والزمان تنمو هي أيضًا مع سير الرواية وتصاعد األحداث.

ال بأس إذا قيل لنا إن هناك الكثير منا في كل شخصية اخترعناها. ال بـأس بـذلك. نختـرع الشخصـيات لنقـول عبرهـا مـا نـود قولـه ومـا ال تسـعه 
 في بعض األحيان نريد قول عدم إيماننا بأي يقين، بأي ثبات. شخصية واحدة.

 نقوم بكل ذلك، ونحرص في الوقت نفسه على اختراع شخصية مكتملة ال نعوق تطّور منطقها الداخلي الذي صنعناه.

 يبدو ما أقول متناقضًا بعض الشيء.

ونقرر إذا كنا نريد إعطاءها الكـالم أم ال، أو إذا كـان وجودهـا أساسـيًا فـي لكننا نتدخل أحيانًا في إحدى الشخصيات ومكانها من تطور الرواية، 
تطّور األحداث. في ب مثل بيت مثل بيروت كان بإمكاني أن أخّص بالكالم خوسـيفا إحـدى الشخصـيات الرئيسـية فـي الروايـة. تركـت الكـالم الـذي 

لـت مـن سـيطرتي وال أسـتطيع أن أكـبح جماحهـا، أو ربمـا ألن الكـالم عنهـا لـم يتصل بها موّزعًا على النص كله. ربما ألنهـا أقـوى منـي وخفـت أن تف
 ينته ولم أستطع إغالق الباب وراءها كما فعلت بوردة، الشخصية الثانية التي ذهبت للقاء موتها في حادثة غرق أو انتحار في البحر.

بــين الحــرب العالميــة األولــى والثانيــة، حيــث حــدثت تغّيــرات  فــي روايتــي الثانيــة تــوت بــري حكــت ســارة الراويــة قصــتها وقصــة عائلتهــا فــي زمــن
اقتصادية واجتماعية طالـت لبنـان. كـان علـّي أن أختـرع شخصـية بالكامـل كـي أروي تـاريخ عائلـة وبلـدة ومجتمـع. لكـن هـذه الشخصـية ليسـت بحـت 

 اختراع رغم عدم وجودها في الواقع، إذ لم يكن مستحيًال أن توجد.
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 لتروي الواقع كما نراه نحن. نستطيع اختراع شخصية

كـل في الكتابة نتعلم كل يـوم أن نكـون أنفسـنا. فـي كـل كلمـة نشـّكك مجـددًا فـي مـا إذا كانـت هـذه كلمتنـا أم ال. بهـذا المعنـى نولـد مـن جديـد مـع 
 ق اإلبداع.كتابة. كأن ال ذاكرة معرفية لنا أو معرفة موروثة. نصنع في البحث لغتنا نحن. هذا أمر صعب بالطبع لكنه طري
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