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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.

حسن داوود
بناية ماتيلد

ك ـنــت أع ـي ــش و ُس ــط مـجـمــوعــة م ــن األص ــدق ــاء
الـ ـشـ ـع ــراء .أن ـ ــا أع ـط ـي ــت ل ـق ـبــا آن ـ ـ ــذاك م ــن قـبــل
هـ ــؤالء ،وم ــن قـبــل آخــريــن قـلـيـلــن ،وه ــو أنني
نــاقــد للشعر بالنظر إلــى عـجــزي عــن كتابته.
ك ـنــت ن ــاقـ ـدًا رديـ ـئ ــا ف ـي ـمــا أحـ ـس ــب ،ولـ ــم أكـتــب
شيئًا يخصني .في صحيفة «السفير» كتبت
ع ــددًا مــن امل ـقــاالت ال ـحــرة ،أقـصــد تـلــك الـتــي ال
تقع في أي بــاب من أبــواب الكتابة األدبـيــة أو
الصحافية .هــذه الـنـصــوص اسـتـهــوت بعض
األصــدقــاء ومنهم آن ــذاك وض ــاح ش ــرارة الــذي
شـجـعـ ّنــي ع ـلــى ال ـك ـتــابــة .ال ـشــاعــر ح ـســن عبد
الله حذرني مرة من التأخر في الكتابة ،إذ أن
االصدقاء ،وهو منهم ،كانوا قد قطعوا شوطًا
في إصدار الكتب ،أما أنا فكنت ما أزال أنتظر.
ذات ل ـي ـل ــة ،وف ـي ـم ــا أن ذاه ـ ـ ــب إل ـ ــى ال ـس ــري ــر،
اس ـت ـعـ ُ
ـدت ّتـحــذيــر حـســن عـبــد ال ـل ــه ،وجلست
بعد أن حضرت كمية ال بأس بها من القهوة
وال ـس ـجــائــر ،وبـ ــدأت بـكـتــابــة رواي ـت ــي األول ــى.
كنت فــي الثانية والثالثني ظانًا أنــي تأخرت
ً
ق ـل ـي ــا ،ول ـ ــم ت ـك ــن ت ـل ــك ال ـك ـت ــاب ــة ب ــإل ـح ــاح مــن
ظني بالتأخير فقط ،كانت تلك البناية التي
ُ
أسميتها «بناية ماتيلد» ما تــزال ساكنة ّ
في
حتى بعد  16عامًا من انتقالنا منها أنا وأهلي
إلــى شقة في بناية أخــرى .وللحقيقة ،ال يزال
ذاك السكن مستحوذًا ّ
علي حتى اآلن .فكأنني
ُ
طـ ــردت مـنــه فــي ذل ــك الــزمــن ال ـســابــق ،أو كأنه
ٌ
جامع لطفولتي كلها ،فال أتذكر شيئًا منها إال
ومسرحه «بناية ماتيلد» .غالبًا ما أستعيدها
في املنام ،فأجد بيتنا ذاك في طابقها الخامس
ً
أكثر جماال مما كان ومحاطًا بحديقة واسعة،
م ــع أن ــه طـبـعــا مـعـلــق ف ــي ال ـف ـضــاء .وفـيـمــا أنــا
أك ـتــب ف ـصــول «ب ـنــايــة مــاتـيـلــد» كـنــت ال أفـعــل
ّ
شيئًا إال التذكر .طبعًا أولئك الناس الكثيرون
نحو لم نعد نجده في أيامنا
واملختلفون على
ٍ
هذه وال في األيام التي سبقت منذ عام ،1975
ً
ك ــان ــت بـيـنـهــم ال ـب ـن ــات األك ـث ــر ج ـم ــاال م ـمــا لم
يسبق لــولــد مثلي مــن منشأ فقير نسبيًا .ان
ّ
اقترب منهن إلى هذا الحد.
فــوج ـئـ ُـت بــال ـن ـجــاح الـ ــذي الق ـتــه ال ــرواي ــة عند
ص ــدوره ــا ع ــام  ،1983وكـتـبــت عـنـهــا مـقــاالت

بعد أشهر قليلة من نشر الرواية،
صدر في فرنسا كتاب عن «المكان في
الرواية العربية» احتوى نصين من بناية
ماتيلد ،إلى جانب نصوص لتوفيق
الحكيم ،ونجيب محفوظ ،ومحمود
درويش ،وكان هذا مفاجئًا ومفرحًا
كـثـيــرة ،ول ــم يـتــوقــف ذل ــك حـتــى بـعــد إص ــداري
ل ــرواي ــة او اث ـن ـتــن م ــن ب ـعــدهــا ،ل ــدرج ــة أنـنــي
كنت أتذكر أحيانًا طلب الجمهور من محمود
دروي ــش أن يعيد ق ــراءة قصيدته «سـجــل أنا
ع ــرب ــي» .وه ـك ــذا ك ــان ــت ب ـنــايــة مــاتـيـلــد مــاثـلــة
أمامي دومًا كعمل أولي ناجح ،لكن كـ «عقبة»
ّ
للمضي في كتابة الرواية.
في الوقت ذاته
آنــذاك قيل عنها إنها «روايــة مكان» ،وهــذا ما
تخلو منه الــروايــة العربية .وقيل عنها إنها
«رواي ــة تـفــاصـيــل» ،وه ــذا أيـضــا مما اعتبرته
املـقــاالت التي كتبت عنها ،جــديـدًا ،وللحقيقة
أنـنــي لــم أك ــن واع ـيــا لـهــذه أو لـتـلــك .مــا فعلته
ّ
في كتابه الرواية هو اتباع ما كنت بدأته في
كتابة النصوص في جريدة «السفير» حينذاك.
وكنت أعتقد فيما أنا اكتبها أن شيئًا أساسيًا

(هيثم الموسوي)

ينقصني ،وهو عدم قدرتي على أن أنخرط في
بناء الــروايــة العادية واملـعــروف .كنت أرى أن
هــذه نقيصة ،لذلك كنت متلهفًا كثيرًا ملعرفة
ُ
كـيــف ستستقبل ه ــذه ال ــرواي ــة .أذك ــر هـنــا أن
الناشر «دار التنوير» تــردد فــي نشرها بعد
نصيحة من قارئها الــذي قــال لــه :هــذه ليست
رواي ــة .محمد زنابيلي صاحب الــدار قــال لي:
ها إنني أجازف يا حسن أنا وأنت.
اآلن ،ص ــرت بـعـيـدًا ع ـ ّـن «ب ـنــايــة مــات ـي ـلــد» .في
أحيان ،أعود إلى تصفحها فأجد أنني يجب
ُ ٍ
أن أ ْع ـ ِـم ــل قلمي فــي كثير مــن س ـطــورهــا .كما
أن ـنــي طـبـعــا أت ــذك ــر إع ـجــابــي بـبـعــض م ــا ورد
ف ـي ـهــا ف ــي وق ـ ــت ص ـ ــدوره ـ ــا ،خ ـص ــوص ــا حــن
وصفت الحنفية في الحمام اإلفرنجي ،كيف
أنها ُصنعت متعددة الحلقات لتشبه شيئًا
ف ــي أع ـم ــدة ال ـق ــاع ال ـقــدي ـمــة .ظ ـل ـلـ ُـت لـسـنــوات
معجبًا بهذا التشبيه ولكنني انتبهت إلى أن
قراء الرواية ذهبوا إلى اإلعجاب بأشياء أخرى
فيها لــم أكــن حاسبًا لها حسابًا .وه ــذا سوء
تقدير وعدم وضوح ما نكتب في أذهاننا ،وما
زال مستمرًا في كتب الحقة ،حيث أنني أخطئ
دائمًا في تحديد ما قد يقف عنده القراء ،وما
يـهـمـلــونــه .وق ــد صـ ــادف أن ُو ِجـ ـ ْـهـ ـ ُـت ب ـعــدد ال
بأس به ممن استنكروا ،ليس «بناية ماتيلد»
ف ـقــط ،بــل ال ـن ـصــوص ال ـتــي كـنــت نـشــرتـهــا في
جريدة «السفير» .أذكر انني كتبت نصًا أشبه
بقصة قصيرة عنوانه «النساء الصغيرات»،
ً
ي ــدور ح ــول ث ــاث أخ ــوات تخطني قـلـيــا عمر
ال ـص ـب ــا ،ورحـ ـ ـ ُـت أصـ ــف عـيـشـهــن ف ــي بيتهن
الذي لم أدخل إليه أبدًا .كان هذا النص مليئًا
بالتفاصيل .وأذك ــر أن أحــد املثقفني أوقفني
وراح يستنكر تمامًا هذا «الال معنى» .بحسبه
آنــذاك ،وبحسب الكثير من املثقفني والكتاب،
البــد أن يكون للكتابة غــرض أو هــدف .كانت
«ب ـنــايــة مــاتـيـلــد ك ـتــابــة» دخ ـي ـلــة ع ـلــى قــواعــد

الكتابة ومعناها عمومًا .لكن دائمًا تجد قلة
مــن ال ـقــراء ومــن األصــدقــاء واملثقفني يعيدون
لك ذلك الذي لم يصل إلى اآلخرين .أتذكر مما
النص الطويل الذي كتبه
كتب عن الرواية ذلك ُ
وض ــاح ش ــرارة عنها ،ونـشــر الحـقــا فــي كتابه
«املدينة املوقوفة» .وأذكر أنه بعد أشهر قليلة
مــن نشر ال ــرواي ــة ،صــدر فــي فرنسا كـتــاب عن
«امل ـكــان فــي ال ــرواي ــة الـعــربـيــة» اح ـتــوى نصني
من بناية ماتيلد ،إلى جانب نصوص لتوفيق
الحكيم ،ونجيب محفوظ ،ومحمود درويش،
وكان هذا مفاجئًا ومفرحًا.
التصق اسمي بروايتي األولى ،ولكن ليست إال
جانبًا من تكويني ونظرتي إلى ما أرى وإلى
ما عشت ،وهي نظرة مستمرة ّ
في حتى اليوم.
«بناية ماتيلد» انبثاق منها ،وهــي مستمرة
بــدون هذا الكتاب الــذي بات كأنه شعارها أو
عنوانهاُ .أستطيع أن أضع هذا الكتاب في سنة
صــدوره وأقفل عليه .وأقــول دومًا أني ما زلت
متعلقًا بالبناية نفسها ،وليس بالكتاب الذي
ُ
أصدرته عنها .وحني تبدأ البحث عن موضوع
جــديــد لــك تنتقل بــه مــن هــذا املـكــان إلــى مكان
آخر ،وربما الى زمن آخر ،تجد أنك فتحت بابًا
ُ
جــديـدًا فــي نفسك ،ولــن تفلح إن أبقيت الباب
األول مفتوحًا أو مشقوقًا.
في رواياتي التالية ،ال أجد أي صلة مع روايتي
األول ــى ،ال فــي لحظات مــا كنت أكـتــب ،وال في
تــذكــر جـمــل أو أســالـيــب فــي «بـنــايــة مــاتـيـلــد».
ّ
ْ
كأن ينبغي أن تذهب إلى ما تكتبه بكليتك .أن
تصير فيه تمامًا .وهــذا ما يعزلك عن ذاكرتك
ً
األدبـيــة أصــا .فال نعود تستلهم كتابًا كبارًا
قرأتهم ،كما ال تعود تستلهم نفسك .لقد ازددتُ
بـعـدًا ،كتابًا بعد كـتــاب ،عــن «بـنــايــة ماتيلد»،
ُ
فهي كتبت وأنا في عمر وزمن مختلف .أحس
ٌ
أحـيــانــا أنـهــا كـتــاب أح ـ ٍـد س ــواي ،ومــع ذلــك أنا
صاحبه .عندما تكتب ال تكون مدركًا لنفسك،

وال مل ـك ــون ــات ال ـك ـت ــاب ،ولـ ـس ـ َـت ن ــاق ـ َـد نـفـســك.
ُ
لذلك أســأل نفسي أحيانًا :ملــاذا تـحـ ُّـب «بناية
ـرات :ألن فيه ضــوءًا وألوانًا
ماتيلد»؟ .أقــول م ـ ٍ
ً
أكثر مــن كتبي األخ ــرى .أظــن مثال أن روايتي
ٌ
كتاب رمــادي مقارنة بها.
«سنة األتوماتيك»
فــي أح ـيــان أخ ــرى ،أق ــول ألن «بـنــايــة ماتيلد»
مكتوبة برغبات طفل غير مهتم أبدًا بالحكمة.
الشيء غير الجيد ،أنك لكي تفهم عملك تقوم
بتجزئته فتتحدث عن اللغة أو الشخصيات
أو األفكار .بمجرد أن تفعل ذلك يخرج الكتاب
من وحدته .ربما يستطيع ٌ
ناقد أن يفعل ذلك
بطريقة أفضل.
أنا أعجب كثيرًا من كاتب مثل نجيب محفوظ،
كـيــف أن ــه بـقــي ف ــي عــاملــه ال ــواح ــد ،بــاسـتـثـنــاء
روايــات التاريخية األولــى طبعًا ،رغم سنوات
كـتــابـتــه ال ـتــي زادت عــن نـصــف ق ــرن .أن ــا حني
أت ـ ــذك ـ ــر سـ ـ ـن ـ ــوات كـ ـت ــابـ ـت ــي ،وهـ ـ ــي زادت عــن
ُ
الثالثني ،أرى أنني أنا نفسي لم أعد ما كنته
كشخص وليس فقط ككاتب .لذلك أجدني كما
ّ
في «نقل فؤادك» آخر رواياتي ،كأنني أبدأ مما
كان فاتني أن أستدركه في جميع املراحل التي
سبقت.
ً
ُ
قلت إن عيشي طفال في «بناية ماتيلد» أبقى
لــي مــن كتابي عنها ،ولكني فــي م ــرات قليلة
نــادرة أعــود إلــى تصفح الكتاب ،ناقدًا وليس
راغبًا .وما زالت كلما رأيت عمتي التي أقامت
سنوات كثيرة بعدنا في تلك البناية ،أسألها:
يا عمتي ماذا حدث لسامية وألختها عايدة؟
هل تزوجتا؟ وماذا عن أليس األرمنية أتعرفني
ّ
ّ
عـنـهــا ش ـي ـئــا؟ ودائـ ـم ــا أس ـت ـع ـيــدهــن وهـ ــن في
َّ
أعمارهن تلك ،كما كن موصوفات في الرواية.
عمتي تقول إن سكان البناية اختفوا جميعًا،
لــم تعد تعرف أيــن ذهـبــوا ،وهــذا طبعًا يــؤدي
ّ
إلــى مــرارة ما ال ّ
تعوضها إعــادة قراءتهن في
ٍ
الرواية.

