
لم  القصص.  في حكي  جّيدة  موهبة  يملك 
 بعائلة دون أخرى. 

ً
تكن هذه العادة خاّصة

ني هما  أغلب األسر هنا تملك كتاَبني رئيسيَّ
الــكــتــاب املـــقـــّدس وتــفــســيــر األحـــــام، والـــذي 
ــا، فـــهـــو يــحــظــى  ــكـــون مـــقـــّدســـا أيــــضــ ــا يـ ــمـ ربـ
باالحترام ذاته والتقبيل والحفظ، وأحيانا 
ُيــســتــعــمــل لــلــقــســم فــــي األمـــــــور الــصــغــيــرة. 
لبيع  مكتبة  تملك  ال  مدينتنا  أن  صحيح 
ر كتاب التفسير للبيوت، ولكن 

ّ
الكتب لتوف

القرطاسية يوفر نسخا  صاحب محل بيع 
كــثــيــرة مــنــه، وبــأحــجــام مــخــتــلــفــة. وبــمــرور 
الوقت، اكتسبت النساء - ومن ضمنهن أّمي 
 فــي مــجــال تفسير االحـــام، 

ً
- خــبــرة واســعــة

حــتــى أنــهــا أحــيــانــا تــفــّســر أجــــزاء مــن الحلم 
دون الرجوع إلى الكتاب.

 عــن ذلـــك فــأخــبــرتــنــي ببعض 
ً
ســألــتــهــا مــــّرة

الواقع، فلو  القوانني، منها أن الحلم عكس 
ــك تـــمـــوت، فـــهـــذا يــــدل عــلــى حــيــاة  حــلــمــت أنــ
تــفــقــد حبيبتك  أن  أو  ــواقــــع،  الــ فـــي  طــويــلــة 
أنــك ستتزّوجها قريبا وهكذا.  ذلــك  فمعنى 
أخبرتني، أيضا، عن وجود بعض األشياء 
 
ً
التي تشير إلى معنى ثابت؛ فالعقرب مثا
ــُدو، والـــقـــطـــار إلــــى الــحــيــاة،  ــعــ يــشــيــر إلــــى الــ
واألفاعي إلى الهموم، وتوجد أشياء مبطلة 
ل فيه أو سقوط قطرة دم. للحلم منها التبوُّ

الناس هنا يتحّدثون كثيرًا عن االحام. إنهم 
عنها.  الحديث  فــي  والــنــهــار  الليل  يقضون 
يبدو أن املدن الصغيرة أكثر سوريالية من 
ــدة 

ّ
غــيــرهــا، لــكــنــي كــنــت أواجــــه مشكلة مــعــق

لــم أحظ  ، وهــي أنني فــي هــذه املدينة 
ً
قليا

بــأحــام عــاديــة. كــنــُت أرى كــل ليلة كابوسا 
مخيفا، ولم تكن أّمي تملك كتابا للكوابيس. 
 من روعي قائلة: »ال تقلق، 

ُ
كانت فقط تهّدئ

إنه مجّرد كابوس، عليك العودة إلى النوم«.

ني كنت أبــحــث عن 
ّ
أعـــرف أنــه كــابــوس، لكن

تفسير مــنــاســب لـــه، كــابــوس واحــــد يــتــكــّرر 
كــل لــيــلــة، يــبــدو كــأنــه حــلــم بــــريء، لــكــنــه في 

الحقيقة كابوس بشع.
أيــام، وكل  يت قبل عــدة 

ّ
وف

ُ
جّدتي كانت قد ت

مــن فــي الــبــيــت كـــان يــتــوّســل الـــرب بطريقته 
، كــان 

ً
ــّمـــي، مـــثـــا لــلــقــاء الـــجـــّدة فـــي الــحــلــم. عـ

ي ويدعو الله بأن يراها، وعّمتي تضع 
ّ
يصل

ثوبها القديم كوسادة للنوم حتى تزيد من 
احتمالية لقائها في املنام، إال أن الجّدة وملّدة 
طويلة لم تزر أحدًا منهم. كانت تزورني فقط.
كــنــت أعـــرف فــي الــحــلــم أنــنــي فــي حــلــم، وأن 
جــدتــي قـــد تــوفــيــت، لــكــنــنــي أشــاهــدهــا اآلن 
فـــي الــغــرفــة الــضــيــقــة الــقــديــمــة، هــنــاك تقف 
ــبـــازة وتمسح  لــتــحــمــل قــطــعــة مـــن قــمــاش الـ
عــلــى الــبــوفــيــة الــخــشــبــيــة وتــنــظــر إلــــي من 
خلف نظارتها القديمة، وقد عّصبت رأسها 
بــقــمــاش أســـــود، تــنــفــلــت مـــن تــحــتــه خصلة 
من الشيب، تملك حاجبني خشنني وجبهة 
متعّرجة. مظهرها أفزعني، كأنها الساحرة 
فــي قــصــة األمـــيـــرة واألقـــــزام الــســبــعــة. تنظر 
إليَّ بخبث، وأحيانا كانت تضحك بطريقة 
عة، كأنها تتعّمد إخافتي، وكم 

ّ
درامية متقط

 عــلــّي تــحــّمــل ذلـــك، فكنت أحـــاول 
ً
كـــان ثــقــيــا

الــدار،  الــهــروب منها بالركض باتجاه بــاب 
 أنني ال أستطيع الركض في الحلم.

ّ
إال

خـــطـــواتـــي بــطــيــئــة وجــســمــي ثــقــيــل. أشــعــر 

حسن أكرم

فــــــي املــــــــــدن الــــصــــغــــيــــرة جــــــــــّدًا مــثــل 
مــــديــــنــــتــــي، يــــهــــتــــم الــــــنــــــاس كـــثـــيـــرًا 
بــاألحــام، وأنــا أفّسر هــذا االهتمام 
على أنه أمر للتسلية أو للخاص من رتابة 
 مــوقــن 

ّ
الــحــيــاة هــنــا وتــشــابــه األيــــــام، فــالــكــل

أن ال جــديــد ســيــحــدث عــلــى األمـــد الــقــصــيــر... 
والطويل أيضا.

أّمـــي، ليحكي  أبــي يفيق فــجــرًا فيوقظ  كــان 
لــهــا حــلــمــه خــشــيــة نــســيــانــه فـــي الــنــهــار، ثم 
يسألها في آخر اليوم أن تستذكر له الحلم، 
الــشــاي.  صينية  حــول  نحن  ق 

ّ
نتحل بينما 

تفسير  كــتــاب  تحمل  وهــي  أّمـــي  تتوّسطنا 
األحــــام بــني يــديــهــا، وتــقــرأ لــنــا - أنـــا وأبــي 
أن  البارحة. وبعد   حلم 

ً
ُمفّسرة  – وأخــوتــي 

 منا راغٌب 
ٌّ

تنتهي منه، يتقافز الجميع وكل
ــعـــر أن أخـــي  أن يــحــكــي حـــلـــمـــه، لــكــنــنــي أشـ
تفاصيل  يذكر  ألنــه  كثيرًا،  الصغير يحتال 
دقــيــقــة جـــــّدًا عـــن حــلــمــه ال يــمــكــن ألحـــــٍد أن 
يتذّكرها. ربما كان يفعل ذلك للتسلية، ألنه 

أبوبكر زمال

ف كغائب ضمن الحراك الشعبي 
ّ
يحضر املثق

 ما 
َّ
ــأن ــب، كــ

ّ
 ويــتــيــه ويــتــرق

ّ
فــي الـــجـــزائـــر... يــلــف

م بصمت 
ّ
يحدث يتجاوز فاعليته وذاتيته، يتكل

وخفوت كي يصغي لهفيف العاصفة وهي تمّر 
ت في 

ّ
ر ومشت

َ
بني عينيه. غائٌب وحاضر ومبعث

 منها مستميتا 
ّ

ماذات »السوشل ميديا«، يطل
ــه يــقــارب 

ّ
فـــي الــكــتــابــة والــحــفــر والــتــفــكــيــك، عــل

ــــارات  أو يفهم أو يــســتــوعــب مــا تــشــي بــه اإلشـ
والــعــامــات الــتــي تــثــور وتحتقن بــني جنبات 
ــارع، كـــأنـــهـــا تــمــتــحــن حــــضــــوره وتــدفــعــه  ــ ــشـ ــ الـ
ليتحّرر مــن سلطة الــوهــم والــكــســل والــعــزوف 
ف  ــحــّرره مــن تــاريــخ مزيَّ

ُ
والــخــوف والـــتـــرّدد... ت

ومــغــشــوش وحــقــيــقــي، ومـــن حــضــور هامشي 
ى 

ّ
بع سلوكياته طيلة أزمنة تشظ

َ
ل ط

ّ
خانع متذل

فيها قدر الجزائر من واحٍد مؤتلف إلى متعّدد 
ــّدمـــت الـــصـــفـــوف نـــخـــٌب أخــــرى؛  ــقـ مــخــتــلــف، وتـ

سياسية وعسكرية وزمــر وعــائــات وفاعلون 
ب 

ّ
آخرون ينتمون إلى فضاءات ومناخات تتقل

حسب الــبــرهــة واملــصــلــحــة... تــقــّدمــت واقترنت 
بحرائقه وصنعت الفارق والجوهر، وأّسست، 
وتؤسس اآلن، ملستقبله، حتى وإن كان األخير 

فا بالغموض واملجهول.
َّ
مستترًا ومغل

■ ■ ■
ف لصوته 

َّ
في طريقه إلى الحراك، يقترح املثق

منظومة أفكار بسيطة ترتهن ملا يصدح ويتكّرر 
في أفواه عامة الجمهور من شعارات وكلمات 
 وأسطورية من 

ً
وتعابير وجمل باتت مقّدسة

كثرة ما ترّددت طوال هذه املدة من عمر الحراك. 
ف، بل خرجت من حناجر 

ّ
لم ينتجها هذا املثق

العبني آخرين أصبحوا رمــوزًا تتوّهج في كل 
جمعة، وفي كل موقع، وعند كل فرصة تسمح 

بالكشف والظهور.
■ ■ ■

ــيـــاشـــي  بــــــني أحــــــــــام الــــــــروائــــــــي أحـــــمـــــيـــــدة عـ
ــاداة بــــدوام  ــنــ بــالــثــورّيــني داخــــل الــــحــــراك، واملــ
عــادل  الشاعر  عند  جمهوره  لــدى  االبتسامة 
صــيــاد، والــخــوف املــرتــبــك عليه عــنــد الكاتب 
مستهلكة  وتنظيرات  بوباكير،  العزيز  عبد 

كتاب الكوابيس

بدا الحراك وكأنه 
وضع المثّقف الجزائري 
في حالة من الصدمة 

أمام قيم وُمثل لطالما 
باركها، وها هي تنهار 

أمامه فجأًة وبسرعة 
أمام قيم جديدة

أغلب األسر هنا تملك 
كتابَين رئيسيَّين: الكتاب 

المقّدس وتفسير األحالم، 
والذي ربما يكون مقّدسًا 

أيضًا، فهو يحظى 
باالحترام ذاته، وأحيانًا 

يُستعَمل للقسم

أصوات خافتة في الحراك الجزائري

يخطوان محاولَين االقتراب منّي

أحيانًا تفّسر أّمي 
بعض األحالم دون الرجوع 

إلى الكتاب

خطاب جديد وحاد في 
مواجهة خطاب ثقافي 

مهادن ومستكين

جميعهم يصلّون ليروا 
الجّدة في الحلم، لكنها 

تكتفي بزيارتي في السنوات األخيرة، تزايدت في البالد العربية النزعة للكتابة السوداوية، 
ما  غير  في  الحروب  تنتشر  حيُث  الواقع؛  من  كثيرة  مسّوغاٌت  ولذلك 
روايــات  ذلك  إلى  ُتشير  منها.  بلٍد 
ــات قــصــصــيــة من  ــوع ــم ــج وم
خالد  للمصري  »دستوبيا«  بينها: 
ــس  ــي ــواب ــق، و»ك ــي ــوف أحــمــد ت
سليمان،  وليد  للتونسي  مرحة« 
ــداد«  ــغ ــن فـــي ب ــاي ــت ــش ــك ــران و»ف
في  ســعــداوي.  أحمد  للعراقي 
العراق تحديدًا، تبدو هذه النزعة 
عدم  إلى  بالنظر  أكثر؛  مفهومة 

استقراره طيلة تاريخه المعاصر.

دستوبيات عربية
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ثقافة

قصة

فعالياتمهرجان

ي وتكاد تامسني، دون أن 
ّ
بأنها تقترب من

كصورة  باتجاهي  تتحّرك  نــحــوي،  تخطو 
الـــهـــواء. حينها أصحو  ثــابــتــة تــتــحــّرك فــي 
بــفــزع شــديــد، تــهــرع أّمــــي إلــــّي ويــلــحــق بها 
فيسأل  كابوس،  أنه  فأخبرهم  أبي لضّمي، 
والـــــــدي: »مــــا الـــــذي شـــاهـــدتـــه بــالــضــبــط؟«. 
كه 

ّ
خبره أنها كانت جّدتي، فيقول وقد تمل

ُ
أ

الغضب: »أنــت ولــد عــاق. كيف تعتبر رؤية 
أّمــــي كـــابـــوســـا؟«، فــأخــبــره أنــنــي كــنــت أعــلــم 

بموتها في الحلم وأشاهدها حية هناك.
ــه: »أال يــخــيــفــك ذلــــــك؟«، فــيــجــيــب بــأنــه  ــألـ أسـ
للحظة واحــدة،  مــجــّددًا  يلتقيها  لو  ى 

ّ
يتمن

حتى لو كان ذلك في الحلم.

ــابــــي، ومـــقـــوالت  عـــنـــه لـــأكـــاديـــمـــي نـــاصـــر جــ
ــّردة حـــولـــه لــلــكــاتــب إســمــاعــيــل  فــلــســفــيــة مــــجــ
مــهــنــانــة، ولــقــطــات سيلفي وفــيــديــوهــات من 
ذلــك،   

ّ
كــل بــني  الصحافّيني...  قلبه عند بعض 

نــســتــرق الــســمــع إلـــى هــــؤالء كــعــّيــنــة صغيرة 
بوصفهم أنشط مــن حــّرك أو تــحــّرك أو ُحــّرَك 
ــــاب، 

ّ
ـــفـــني والــــكــــت

ّ
ــن زمــــــرة املـــثـــق ــــراك مــ ــــحـ ــي الـ فــ

نستنطق باغتهم املهّمشة ونتلمس عفافهم 
إلى  الــزاحــف  املجتمع  يــتــأّمــل  وهــو  البطولي 
زمن آخر ُينشئه من شرعية الشارع الرافض 
لكل وصاية تأتيه من أبراج عالية أو من ذكاء 
تعد صالحة ملسايرته، وهو  لم  التي  النخب 
املجتمع املحافظ الرازح تحت عتبات »الجهل 
س«، والفقر املقنن، والرؤية الضبابية في  املقدَّ
ــّحــاْو 

َ
ــن

ْ
معرفة مــا يــريــده بالضبط، ســوى »َيــت

ــاع« )عــــبــــارة بــالــعــامــيــة الـــجـــزائـــريـــة تــعــنــي:  ــ قـ
يجب أن يذهبوا جميعا(... ال تهّمه التحديات 
ــتـــرق وتــعــبــر  ــتــــي تـــخـ الـــكـــوســـمـــوبـــولـــيـــتـــيـــة الــ
العظيمة  الشعوب  بفكرة  تؤمن  وال  الــحــدود 
املــنــاضــلــة وتــكــاد تــمــارس عــلــيــه الــنــفــي حتى 
داخــل الــوطــن، وهــو سعيد بذلك، بل يتحّدى 
 من سّولت له نفسه أن يقترب من مجاله... 

َّ
كل

تـــحـــدٍّ واهـــــم ومـــرضـــي لـــن يــصــمــد أمـــــام غلق 
مــجــال حــيــوي مثل فــيــســبــوك... حتى ال نقول 

الكثير عن أبسط أمور الحياة املعيشية.
)كاتب من الجزائر(

ــابــــوس، راح والـــــدي  ــكــ ــكــــرار ذلـــــك الــ ومـــــع تــ
اضطررت  النهاية،  وفــي  بقسوة.  يوّبخني 
ألن أكـــــذب عــلــيــهــم وأخـــبـــرهـــم عـــن كــابــوس 
آخــــر، وأحــيــانــا كــنــُت اخــفــي فــزعــي املــعــتــاد، 
كي ال ياحظوا ذلك. استمر معي الكابوس 
إلى هذه اللحظة، مع إضافة جديدة، فبعد 
ـــي والــــــدي، صــــرُت أشـــاهـــد كــابــوســا 

ّ
ــوف ـ

ُ
أن ت

من  قطعة  يمسكان  وجــّدتــي  أبــي  مضاعفا. 
البازة ويمسحان ببطء على خشب  قماش 
ــران إلـــــيَّ بــعــيــون جــاحــظــة  ــظـ ــنـ الــبــوفــيــة ويـ
ــاردة، حــيــنــهــا أحـــاول  ــ مــخــيــفــة وابــتــســامــة بــ
نفسي،  إنقاذ  في  أخفق  الــركــض، وكالعادة 
ــرة أن أركـــــض إلــى  ــ ــذه املـ ــنــي حـــاولـــت هــ

ّ
لــكــن

الحركة،  في  نجحت  أنني  صحيح  الخلف. 
 جــــــّدًا، وهـــمـــا مـــا زاال 

ً
لــكــنــهــا كـــانـــت بــطــيــئــة

ي. 
ّ
ــني االقــتــراب من

َ
يــخــطــوان نــحــوي مــحــاول

أختنق وأتعّرق من شّدة الخوف، مع صراخ 
شديد أحيانا.

 صحوت على صــراخ ابــنــي، فركضُت 
ً
ومـــّرة

نحوه واحتضنته. وقبل أن أسأله، قال إنه 
شاهد جّده في الحلم،

ثم سألني: »أين ذهب جّدو؟«.
أجبت: »إلى الجنة«.

قـــال: »هـــل الــجــنــة هــي تــلــك الــغــرفــة الضّيقة 
الصفراء؟«.

قلت: »نعم هي تلك«.
)كاتب من العراق(

تصويب

باسم النبريص

اللحظة   هذه 
ٌ
بهّية: زرقــاء وبهّية

من صباح الغوتيكو املبكر.
في  العتيقة،  الغرفة  أفتح شرفة 
الشرفات  وأتــأّمــل  العتيق،  البيت 
ــيــــض، عــلــى  ـــاة بـــقـــمـــاش أبــ

ّ
مـــغـــط

ــبــرشــلــونــيــن الـــقـــدامـــى.  ــادة ال ــ عــ
ــات الـــــتـــــي تــقــبــع  ــ ــرفــ ــ ــشــ ــ ــ تــــلــــك ال
كــادحــن،  لبشر  خلفها حــيــوات 
يشاركونني نفس الجو واملأوى. 
أتــنــّســم الـــهـــواء الــصــافــي بلذعة 
نـــصـــت إلــى 

ُ
ــبــة، وأ ــه املــحــبَّ بـــرودتـ

ــــذي،  ــذا ال ــ ــداح الـــشـــحـــرور )هـ ــ صـ
أينما  يــرافــقــنــي  الــطــالــع،  لحسن 
سكنت(، فيما تصلني »بونديا« 
الصباح تلقيها كالوديا الجميلة 
على أّمها أسنسيون من الشقة 

املقابلة.
لــحــظــة، إن لــم تــكــن هــي الشعر، 

فماذا يكون هذا؟
ــن أجـــــراس  هــــــــدوء، وأصـــــــــداء مــ

الكنيسة القريبة.
وهــأنــذا، بعد خمسن يومًا من 
اإلقامة، أشعر باأللفة مع املكان 
والــنــاس، حتى ال أتــصــّور كيف 

يمكن تغيير السكن بعد ذلك؟
أن تــســكــن فـــي الــحــي الــقــوطــي، 
إنما هو امتياز. في بيت واسع 
الصغير  كـــارلـــوتـــا وكــلــبــهــا  مـــع 
كلعبة )ثمنه 3000 يورو(، فهو 

ال امتياز وال نقيصة.
خــــالل الــخــمــســن يـــومـــًا، بنيت 
عالقات مع الجيران، وصار لي 
ــّن إلــيــه لو  مــا أحــبــه هــنــا ومـــا أحـ

ابتعدت.
مــن  ــلـــو  تـــخـ ال  ــاة  الــــحــــيــ إن  ثـــــم 
مــفــاجــآت ســـــارة، هـــي أكــثــر ما 
ــر فــي الــكــاتــب، كــأن تتعّرف 

ّ
يــؤث

العمارة،  على اثنن من ساكني 
قرآ  ألنهما  يعرفانك  بهما  فــإذا 

كتبك بلغتهم.
الــواحــد، رغــم بعض  أن  حقيقة، 

املنغصات السيادية، محظوظ.
)شاعر وكاتب فلسطيني مقيم 
في برشلونة(

البلدي في تونس يحضر المثقف كغائب المسرح  الرمضانية، يحتضن  الموسيقية  أمسياته  إطار  في 
زياد غرسة )1975(، عند العاشرة من مساء  التونسي  العاصمة حفًال للموسيقي 
الخميس المقبل، 16 من الشهر الجاري، يؤّدي خالله مجموعًة من أغاني المالوف 

والموّشحات األندلسية، إلى جانب أغاٍن من التراث الموسيقي التونسي. 

بالقاهرة حتى  غاليري المشربية للفن المعاصر  منّورين 2 في  يتواصل معرض 
الثالثين من الشهر الجاري. يضّم المعرض مجموعة من التجهيزات الضوئية التي 
استُخدمت فيها مواد بسيطة مثل الورق والزجاج والنحاس والخشب والفوانيس. 
مارشينا،  لوك  وجان  العال،  أبو  وهبة  بسيوني،  عليا  هم:  المشاركون  الفنانون 

وخابيير بويجمارتي. 

والنصف من مساء  السادسة  بيروت، عند  للفن والثقافة في  النمر  دار  تعرض 
إلهية.  حليب، قرنفل، وأنشودة  الوثائقي  الفيلم  الجاري،  الشهر  21 من  الثالثاء، 
حياة   ،1955 سنة  بيزجيان  نيغول  األرمني  السوري  أخرجه  الذي  الشريط،  يستعيد 
الشاعر األرمني دانيال فاروجان )1884 - 1915(، الذي كرس تجربته الشعرية لتوثيق 

تاريخ أرمينيا من العصور القديمة وحتى العصر الحديث.

الشهر  من   22 األربعاء،  مساء  من  الخامسة  عند  بلندن،  سواس  جامعة  ُتنّظم 
الباحث  أنجزه  القوالي،  موسيقيي  لبعض  الوسائط  متعّدد  تقديمًا  الجاري، 
لبعض  نادرة  فيديو  تسجيالت  يناقش  وفيه  جمال،  محمود  الهندي  والمخرج 
ميان،  وعزيز  خــان،  علي  فتح  نصرت  مثل:  الحديث،  العصر  في  القوال  أشهر 

ومونشي رازي الدين، وأوالده ومورلي.
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تغيير السكن

سبهان آدم، زيت على قماش، 150 سم × 150 سم

وقفة
طارق الطيّبمع

تقف هذه الزاوية، 
مع مبدع عربي 

في أسئلة سريعة 
حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد 

الرضا التام أفوٌل مشاطرته مع قرّائه
والالرضا التام يأٌس 

وبينهما يتخلّق اإلبداع فيينا ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ــداث الـــثـــورة  ــ ــام أحــ ــ ــذه األيــ تــشــغــلــنــي هــ
فـــي الــــســــودان ومـــــآل الــشــعــب الــصــابــر 
األبــــــــــــّي... يــشــغــلــنــي مــــا ســــتــــؤول إلــيــه 
األمور ومقاليد الحكم والهيمنة وسط 
الــضــبــاع املــتــرّبــصــة هـــنـــاك. تــشــغــلــنــي، 
ــبـــو، وعــمــل   أدبــــيــــة تـــحـ

ٌ
أيــــضــــا، كــــتــــابــــة

أكاديمي يتكاثف با رحمة.

■  ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك 
القادم؟

آخر عمل صدر لي هو رواية »وأطوف 
ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــنـــا أنـــطـ ــيـــيـ عـــــــاريـــــــا«، وفـــــــي فـ
بــاألملــانــيــة فـــي الــنــمــســا عــنــوانــهــا على 
اسمي »بورتريه طارق الطّيب« احتفااًل 

ني.
ّ
بي بمناسبة عيد ميادي الست

■ هل أنت راٍض عن إنتاجك وملاذا؟
ي تطأ أرض الرضا 

ّ
دائما أقف وقدٌم من

واألخرى على أرض عدم الرضا، وهذا 
هـــو املــــحــــّرك الـــصـــّحـــي لـــاســـتـــمـــرار في 
ساحة األدب والفن في ما أظن. الرضا 
ــأٌس،  ــ ــتــــام يـ ــا الــ ــ ــــارضـ ، والـ

ٌ
ــتــــام أفــــــــول الــ

ق اإلبداع.
ّ
وبينهما يتخل

ــّيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مسار 
ُ
■  لــو ق

كنت ستختار؟
ــداًل من  ــة لــغــات أكــثــر بــ ــ ســأخــتــار دراسـ
اللذين أخــذا زمنا  الــقــانــون والــدســتــور 
بــقــي على 

ُ
غــالــيــا مـــن عـــمـــري، لــكــنــي ســأ

على  كذلك  هــو،  كما  اإلبــداعــي  الجانب 
ِهَبة السفر الغالية حول العالم.

■  ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في 
العالم؟

ــأتـــي الــتــغــيــيــر بــالــتــغــيــيــر  ـــى أن يـ
ّ
أتـــمـــن

ــاه؛ فــنــحــن نغّير 
ّ
الــحــقــيــقــي الــــذي نــتــمــن

فيبقى  أزرق،  بــشــريــر  األحــمــر  الــشــريــر 
الشرير ونفرح ساذجني بتغير األلوان. 
ا 

ّ
من الــذيــن  األشـــرار  ينسحق  أن  ى 

ّ
أتمن

أواًل؛ أّمـــا األشــــرار األعــــداء الــواضــحــون 
األنـــــــــــذال، فـــنـــحـــن لـــهـــم رغــــــم هـــزائـــمـــنـــا 
د  املتوالية. لكن سيكون لنا شرف التمرُّ

والرفض والهزيمة!

وملاذا  لقاءها،  تــوّد  املاضي  ■ شخصية من 
هي بالذات؟

االبتدائية  درْســُت  عبده.  اإلمــام محمد 
فــي الــقــاهــرة فــي فــيــا كــانــت لـــه، وكنت 
أتــصــّور أنــه يسكن فيها وأنــنــي ســأراه 
ذات يـــوم ســائــرًا فــي حــديــقــتــهــا. فــي ما 
ُمصلحا  وأحببته  وعنه  له  قــرأت  بعد، 

نادرًا متنّورًا.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
»سالة« لـ باتريك موديانو... رواية في 

السيرة الذاتية. 
ــد وســـبـــعـــون كــتــابــا  ــ ــ ويـــنـــتـــظـــرنـــي واحـ
ــــة  ــــروايـ ــــن مـــلـــتـــقـــى الـ حـــّمـــلـــتـــهـــا مـــعـــي مـ

األخير في القاهرة.

■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة 
نــشــاركــك  أن  يمكننا  مــوســيــقــيــة  أو  غــنــائــيــة 

سماعها؟
ــاز... أعـــشـــق لــويــس  ــ ــجـ ــ أســـمـــع كـــثـــيـــرًا الـ

أرمسترونغ. 
ــــا فــيــتــزجــيــرالــد، ونــيــنــا ســيــمــون،  وإيـ
ــز، وفــــــرانــــــك ســــيــــنــــاتــــرا،  ــ ــونــ ــ  ونــــــــــورا جــ

وبيلي هوليداي.

■ صديق/ة يخطر على بالك أو كتاب تعود 
إليه دائمًا؟

ـــرًا صــاح 
ّ

صــديــق عــمــري الـــراحـــل مـــؤخ
أحمد أبو دوح. 

كان أكثر من كتاب لي. 
لــم تــكــن لــه عــاقــة بــالــكــتــابــة، لــكــنــه كــان 

دوحة في الحياة.

طارق الطيّب في فيينا، 2018

كــاتــب مــصــري مــن مــوالــيــد الــقــاهــرة 
سنة 1959. يقيم في فيينـا ويعمل، 
إلى جانب الكتابة األدبية، بالتدريس 
فــي ثــالث جــامــعــات. نشر 14 كتابًا 
لغات  إلــى  بعضها  ــرجــم 

ُ
ت بالعربية، 

ــيــــة مــثــل األملـــانـــيـــة والــفــرنــســيــة  أوروبــ
واإليطالية.  واإلسبانية  واإلنكليزية 
ــنـــوات األخـــيـــرة  صـــــدرت لـــه فـــي الـــسـ
ــجــهــة إلــى 

ّ
روايـــــات: »الــرحــلــة 797 املــت

فيينـا«  و»نـــهـــارات   ،)2014( فيينا« 
)2016(، و»وأطوف عاريا« )2018(.

بطاقة

متظاهرون في الجزائر العاصمة يرفعون صورة للمطرب األمازيغي معطوب الوناس )ياسين بوعزيز(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


