
األمــيــركــيــة وكــنــدا. أولـــى الــفــعــالــيــات انطلقت 
القاهرة، بمشاركة  من »بيت السحيمي« في 
الـــشـــاعـــرة الـــســـوريـــة املــقــيــمــة فـــي مــصــر رشــا 
أوروبا  املقيم في  األميركي  عمران، والشاعر 
املصري  الكاتب  اللقاء  وأدار  مـــارش،  مايكل 

محمد شعير.
فــي الــبــدايــة، أشـــار الــنــاشــر ومــديــر املهرجان 
ل 

ّ
البعلي، إلى أن األعمال األدبية تمث محمد 

املهاجرين  تمّكن  التي  الوسائل  أبــرز  إحــدى 
والــاجــئــن مــن نقل أصــواتــهــم للعالم، ســواء 
كــرواة أو مــروي عنهم، وأضــاف: »فــي ظل ما 
بلدان  مــن  والــعــديــد  العربية  املنطقة  تعيشه 
ــالـــم مــــن صــــراعــــات وحــــــــروب، ومـــوجـــات  ــعـ الـ
الرابعة  الـــدورة  ط 

ّ
تسل الهجرة،  مــن  متتالية 

من املهرجان الضوء على صورة الوطن عبر 
الحدود، من خال كتابات وشهادات األدباء 

الذين يعيشون خارج أوطانهم«.
مــن جــانــبــه، قـــال محمد شــعــيــر: »إن تــجــارب 
املثقفن وإبداعاتهم خارج أوطانهم تتماس 
مــع فــكــرة الخلق منذ بــدايــتــهــا، فـــآدم وحــواء 
كانا أيضًا طريدين عن وطنهما األساسي«. 
ْي ضيفي 

َ
إلــى اختاف تجربت وأشــار شعير 

الــنــدوة مــع تــجــربــة الــســفــر ومـــغـــادرة الــوطــن، 
فالشاعر مايكل مارش انتقل برغبته الكاملة 
بــن أكــثــر مــن بــلــد حــتــى اســتــقــر بــه املــقــام في 
رشا  السورية  الشاعرة  أمــا  التشيكية،  بــراغ 
ــّرة بــســبــب  ــمــــران فــــغــــادرت وطـــنـــهـــا مـــضـــطـ عــ

الحرب.

غربة اللغة 
في كلمتها تحدثت عمران عن حنينها الدائم 
إلــى سورية ومدينة دمشق، مشيرة  للعودة 
إلى أن كثيرًا من السورين عندما جاؤوا إلى 
وا أن اإلقامة فيها ستكون لفترة 

ّ
القاهرة ظن

قــصــيــرة، ثـــم يـــعـــودون بــعــدهــا إلــــى ســـوريـــة. 
وأضافت: »اللغة أيضًا تعيش غربة موازية، 
وهــــذا ال أحــتــمــلــه، لــذلــك اخـــتـــرت الــســفــر إلــى 
تشبه  القاهرة  ألن  ــا،  ألوروبـ وليس  القاهرة، 

دمـــشـــق، ويــمــكــنــنــي الــتــواصــل بــالــعــربــيــة مع 
الجميع؛ سورين أو مصرين«.

الندوة أيضًا نقاشات عديدة حول  وشهدت 
أي مدى  وإلـــى  والــهــويــة،  اللغة  مثل  مفاهيم 
ــاب عندما 

ّ
الــكــت تتغّير رؤى وأســالــيــب ولــغــة 

يتحّدثون عــن أوطــانــهــم مــن خـــارج الــحــدود، 
املجتمعات  عــن  للكتابة  النقاش  تــطــّرق  كما 
الــجــديــدة الــتــي تستقبل الــكــتــاب املــهــاجــريــن 
أن تتحّول  مـــدى يمكن  والــاجــئــن وإلـــى أي 

إلى أوطان بديلة.
مــن جانبه قــال الــشــاعــر األمــيــركــي ومــؤّســس 
»مـــهـــرجـــان بـــــراغ الــــدولــــي لـــلـــكـــتـــاب«، مــايــكــل 
مارش: »البحث عن الهوية أمر قاٍس ومؤلم، 
وأنا آخر شخص يمكنه التحدث عن الوطن«، 
أن تكون بعيدًا عن  الغربة  :«ليست  وأضــاف 
ــك«.  ــ ــا أن تـــكـــون بــعــيــدًا عـــن ذاتـ ــمـ ــنـــك، وإنـ وطـ
مارش املولود في نيويورك عام 1946، سافر 
منذ أربعة عقود إلى أوروبــا بحثًا عن ذاته، 
 بن عدد من البلدان األوروبية 

ً
ا

ّ
عاش متنق

حتى استقر في براغ.
: »تركت مدينتي بحثًا 

ً
استطرد مارش قائا

ــرة والــعــائــلــة  ــ عـــن الــشــعــر، تـــمـــّردت عــلــى األسـ

القاهرة ـ إسالم أنور

ــرار مــــآســــي الـــهـــجـــرة  ــمــ ــتــ رغــــــم اســ
واللجوء ملاين البشر، بحثًا عن 
حياة أفضل، أو هروبًا من الحروب 
واملواجهات العسكرية، إال أنه خال العامن 
العاملي  االهتمام  تدريجيًا  تاشى  املاضين 
ــلــــجــــوء، تـــحـــت ضــغــط  بــقــضــايــا الـــهـــجـــرة والــ
ــــات االقــتــصــاديــة املــتــاحــقــة، والــخــطــاب  األزمـ

العدائي للتيارات اليمينية والقومية.
القاهرة  »مهرجان  ط 

ّ
سل الرابعة،  دورتــه  في 

ــا الـــهـــجـــرة  ــايــ ــلــــى قــــضــ ــوء عــ ــ ــــضــ األدبــــــــــــي« الــ
واللجوء، عبر سلسلة من الندوات والقراءات 
ـــاب غـــــادروا 

ّ
والــــشــــهــــادات، نــاقــشــت رؤى كـــت

تأثير  وكيفية  راغبن،  أو  ُمجبرين  أوطانهم 
تلك التجربة على إنتاجهم األدبي.

الوطن من بعيد
املــهــرجــان املـــقـــام تــحــت شــعــار »الــــوطــــن.. من 
ــذي انــطــلــق يـــوم الــســبــت املــاضــي  ــ بــعــيــد« والـ
ــتـــم الـــيـــوم  ــتـ ــاري ويـــخـ ــ ــجــ ــ ــن الـــشـــهـــر الــ ــ 17 مـ
ــاب 

ّ
الــخــمــيــس، يــشــارك فــيــه عــشــرات مــن الــكــت

ــاد والــــشــــعــــراء مــــن أملــــانــــيــــا وفــنــلــنــدا  ــقــ ــنــ والــ
والـــدنـــمـــارك والــيــونــان وجــمــهــوريــة التشيك 
وأنغوال ومصر وسورية والواليات املتحدة 

مرايا الغربة وأصوات الالجـئين تختتم اليوم فعاليات 
»مهرجان القاهرة 

األدبي«، الذي أبرز شهادات 
كتّاب حول أعمالهم من 

منطلق تجربة االبتعاد 
عن الوطن، وهي تجربة 

تتعّدد أشكالها بين 
المبدعين. المهرجان 

انفتح كذلك على قضايا 
الترجمة بين الفضاءين 

العربي والغربي

يقف الكتاب على عدد 
من المسائل المتعلّقة 
بالطاعون وإحصائيات 
ضحاياه الهائلة، وأثره 

في تغيير الخارطة 
الديموغرافية في 

ذلك العصر، ودوره 
في إنهائه

الطاعون في العصر األموي تغيّرات الديموغرافيا والسياسة

مهرجان القاهرة األدبي عن الكتابة من بعيد

تختلف التجارب، غير 
أن أثر االبتعاد عن 
الوطن يظل جليًا

يستعرُض التساؤالت 
الدينية والفلسفية 

حول هذا الوباء

ترى رشا عمران أن اللغة 
تعيش غربة موازية 

لصاحبها

الدولي  القاهرة  »معرض  اختتام  على  قليلة  أيام  سوى  تمض  لم 
انطلق  حتى  وكتّاب،  وباحثين  ناشرين  من  ضيوفه،  بتعّدد  للكتاب« 
ــي«  ــ ــرة األدب ــاه ــق ــان ال ــرج ــه »م
خمسين  جهته  من  ليستضيف 
فإذا  مختلفة.  ثقافات  من  كاتبًا 
بهذا  العام  الثاني من  الشهر  كان 
بقية  عن  فماذا  الثقافي،  الزخم 
المقارنة،  تصعب  هنا،  السنة؟ 
ــة  ــي األدب الــفــعــالــيــات  فمعظم 
المحلية  نحو  تتجه  مصر  فــي 
اإلسكندرية  »معرض  فيها  بما 

للكتاب« نهاية الشهر المقبل.

موسم الثقافة في مصر
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فعاليات

والوطن، وظللت أتجول بن املدن، باحثًا عن 
السفر  روح جديدة لإلنسان والحياة، وعبر 

والتجارب املتعددة ولد الشعر«.

الترجمة مرآة للعالم
بتناول  ق 

ّ
املتعل الرئيسي  للمحور  إضــافــة 

ــــورة الــــوطــــن مــــن خـــلـــف الــــحــــدود،  األدب صــ
ــــان فــــعــــالــــيــــات مـــتـــنـــّوعـــة  ــــرجـ ــهـ ــ ــّمـــن املـ ــتـــضـ يـ

ــراءات  ــ ــاق الــتــرجــمــة، وقـ ــ حـــول تــحــديــات وآفـ
ــبــــادل بــن  ــتــ ــشـــات حـــــول الـــتـــأثـــيـــر املــ ومـــنـــاقـ
األمسيات  مــن  والــعــديــد  واألدب،  الصحافة 
الــشــعــريــة، بــاإلضــافــة إلـــى إطــــاق الــتــرجــمــة 
للكاتب  آخــر«  رأي  »للحياة  لــروايــة  العربية 
ــاب  ــتــ ــاس نــــــــازاريــــــــت، وكــ ــ ــونــ ــ األنـــــغـــــولـــــي جــ
»الــعــنــف واإلنـــســـان« للكاتب األملــانــي يــورغ 

بابروفسكي.
ــــط« فـــي وســـط الــقــاهــرة،  وفـــي »ســـاحـــة روابــ
ــــاق الــتــرجــمــة«  شــهــدت نــــدوة »تــحــديــات وآفـ
الترجمة  امتد لساعتن حــول واقــع   

ًَ
نــقــاشــا

ــا  ــهـ ــرتـ ــيـ ــظـ ــات الــــعــــربــــيــــة ونـ ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ فــــــي املــ
األوروبية، وإلى أي مدى يمكن للترجمة أن 
تكون أداة للهيمنة أو للحوار الثقافي، وما 
هي الخطط واإلستراتيجيات التي تتبناها 
مشروعات الترجمة سواء الحكومية أو دور 

النشر الخاصة.
املترجم املــصــري مدحت طــه أشــار إلــى عدم 
ــرامـــج وإســتــراتــيــجــيــات واضـــحـــة،  ــود بـ ــ وجـ
عــنــد مــعــظــم املــؤســســات الــعــامــلــة فــي مجال 
التي تسعى  األعــمــال  الترجمة حــول نوعية 
لترجمتها، موضحًا أن هذا قد يكون له بعد 

إيــجــابــي فــي تــعــّدد األعــمــال وتــنــّوعــهــا، لكن 
مــن جهة أخــرى يصنع حالة مــن االرتــجــال، 
الترجمة مــن حــوار وتفاعل  ويــحــّول عملية 
ثقافي بن ثقافتن إلى حوار أحادي تهمن 
فــيــه الــثــقــافــة األخــــرى عــلــى الــثــقــافــة العربية 

التي تكتفي بممارسة دور املفعول به.
من  الفنلندية  املترجمة  قــالــت  جانبها  مــن 
»آليات عمل  الهذيلي:  أصل تونسي سمية 
العالم  الترجمة تختلف بصورة كبيرة في 
العربي عن أوروبا، فقد الحظت في مصر أن 
عن  يبحثون  من  الغالب  في  هم  املترجمن 
النشر،  ثــم  يقترحونها على دور  األعــمــال، 
بينما في أوروبا كل دار نشر لديها برامج 
وخـــطـــط لــلــتــرجــمــة وهــــي مـــن تــقــتــرح على 

املترجمن«.
وأضافت الهذيلي: »يواجه املترجمون العرب 
الــعــديــد مــن الــتــحــديــات، مــن أبــرزهــا معدالت 
الـــقـــراءة املــنــخــفــضــة لــلــغــايــة، فــبــيــنــمــا تشير 
اإلحــصــائــيــات إلــى أن نصيب الــفــرد الــواحــد 
مــن األعــمــال املترجمة فــي الــوطــن العربي ال 
يتجاوز خمس صفحات سنويًا، فإن القارئ 

الفنلندي قد تصل نسبته إلى 17 كتابًا«.

صور أولى ألدبيات األوبئة

تقيم مدرسة الموسيقى المصرية في باريس عند السابعة والنصف من مساء 
شرقية  روح  فرقة  تحييه  كلثوم  أم  إلــى  تحية  بعنوان  حفًال  الجمعة،  غــٍد 
حمصي،  وسمير  روكالد،  وهيلينا  ذكري،  أبو  عبداهلل  من  كل  فيها  يشارك  التي 
التخت  روح  تلّمس  الفرقة  تحاول  حيث  نون،  وإغناسيو  فهمي،  ومصطفى 

الشرقي وعصرنتها.

عند  األمازيغي«  للفيلم  السنوي  الوطني  الثقافي  »المهرجان  أيام  تنطلق 
الثامنة من مساء بعد غٍد السبت، وتتواصل حتى يوم 28 من الشهر الجاري. هذه 
هي الدورة السادسة عشرة من التظاهرة السينمائية، والتي ستقام في دار الثقافة 

مولود معمري في مدينة تيزي وزو )الصورة( في شمال الجزائر مثل كل عام.

يعرض الفنان عبد القادري )الصورة( في متحف سرسق البيروتي، مشروعه الفني 
قصة شجرة المطاط، الذي ينطلق عند السادسة من مساء 8 آذار/ مارس المقبل 
ويتواصل حتى 4 حزيران/ يونيو.  وهو مشروع مستمر للفنان يستكشف من خالله 
ومن  فيها.  وكبرت  المطاط  أشجار  عليها  تكالبت  التي  المهجورة  بيروت  بيوت 

خالل أعمال فيديو ولوحات ومنحوتات يتتبع الفنان سردية العائالت المهاجرة.

على خشبة مسرح ساقية الصاوي في القاهرة، تقيم فرقة المولوية المصرية 
حفًال موسيقيًا عند السابعة من مساء بعد غٍد السبت. تقّدم فرقة الموسيقى 
التي  واألناشيد  والقصائد  النبوية  المدائح  من  مجموعة  الصوفيين،  واإلنشاد 

ترافقها رقصات المتصوفة المقتبسة من التراثين التركي والهندي.

الدوحة ـ تيماء دحيم

خافًا للمكتبة األوروبية التي تحتشد 
بـــدراســـات حـــول األوبـــئـــة الــتــي عصفت 
الوسطى  الــقــرون  منذ  العجوز  بالقارة 
وإلــــى الـــيـــوم، فــــإن املـــراجـــع الــعــربــيــة لم 
تلتفت كثيرًا إلى تاريخ األمــراض التي 
التصدي  تــّم  وكــيــف  باملنطقة،  عصفت 
االقــتــصــاديــة،  بـــاألحـــوال  لــهــا، وصلتها 
والخلفيات  وتــطــّوره  الطبي  وسجلها 

قة بها.
ّ
االجتماعية والثقافية املتعل

ــات الـــتـــي تــنــقــل أخــبــار  ــ ــروايـ ــ تــخــتــلــط الـ
املــــرض ضــمــن الــكــتــابــات الــتــي تــنــاولــت 
الـــــــكـــــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، واملـــــجـــــاعـــــات، 
مــــــن دون  ــة،  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ واألزمــــــــــــــــات 
التفصيل في تواريخ وقوعه على وجه 
ب حاالت انتشاره، رغم أن 

ّ
ة، أو تعق

ّ
الدق

بعض املــؤرخــن حــاولــوا الــوقــوف على 
 وبــاء والتفريق بن 

ّ
أســبــاب حــدوث كــل

 في كتاب »الوالة 
ً
األوبئة، كما ورد مثا

ــبــــار األول«  لــلــكــنــدي، و«أخــ والـــقـــضـــاة« 
الراغبن في بيان  لإلسحاقي، و«تحفة 

أمر الطواعن« لألنصاري.
ــم تـــكـــن مـــنـــاهـــج الـــكـــتـــابـــة الــتــاريــخــيــة  لــ
ــعـــصـــور اإلســــامــــيــــة األولـــــــــى، قــد  فــــي الـ
تجاوزت كثيرًا حدود االهتمام بتاريخ 
الساطن والوالة والجيوش والحروب 
وشـــــؤون الــســيــاســة بــشــكــل عــــام، ورغـــم 
ــرابـــع الــهــجــري،  تــطــّورهــا مــنــذ الـــقـــرن الـ
شـــحـــيـــحـــة،  ــــت  ـ

ّ
ــل ــ ظـ مـــــصـــــادرهـــــا  أن  إال 

وبــقــي تــأويــل أخــبــارهــا مـــحـــدودًا حتى 
الــعــصــر الــفــاطــمــي واملــمــلــوكــي، الــلــذيــن 
ظــهــر خــالــهــمــا مــــؤّرخــــون اســتــفــاضــوا 
فــي تــنــاول األوبــئــة وربــطــهــا بالعوامل 

واملتغّيرات السياسية واالقتصادية.
في هذا السياق، صدر حديثًا عن »املركز 
السياسات«  ودراســة  لألبحاث  العربي 
في الدوحة كتاب »الطاعون في العصر 
ـــوي: صــفــحــات مجهولة مــن تــاريــخ  األمـ
ــة«، لــلــبــاحــث املــصــري  ــ ــويـ ــ الـــخـــافـــة األمـ
الَعدوي، الذي يلقي الضوء على  أحمد 

آثار هذا الوباء في تلك املرحلة.
 

ّ
الــوبــاء فــي ظل ــف تداعيات 

ّ
املــؤل يتتّبع 

األوضاع الديموغرافية في ذلك العصر، 
وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الــنــظــم واألوضــــاع 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 
الشام  في  وأقاليمها،  الــدولــة  بلدان  في 
والـــعـــراق ومــصــر وشـــمـــال أفــريــقــيــا، أي 

التساؤالت  كبرى، مستعرضًا  إنسانية 
الــديــنــيــة والــفــلــســفــيــة الــعــيــمــقــة حــولــه، 
ــا يــمــكــن تسميته  فـــي مــحــاولــة لــفــهــم مـ
»أدبيات الطاعون« في صورتها األولى 
في التاريخ اإلسامي، ومن جهة أخرى 
لــفــورات  إحصائيًا  تقويمًا  يجمع  فــإنــه 
الـــطـــواعـــن بــمــا أتــاحــتــه املـــصـــادر على 

تها.
ّ
قل

لكن األهــم مــن ذلــك؛ هــو تقديمه صــورة 
تـــقـــريـــبـــيـــة لـــضـــحـــايـــا الــــطــــاعــــون حــيــث 

واملفارقة   ،14  :1 بـ  تقّدر  الناجن  نسبة 
أنــهــا لــم تــتــغــّيــر كــثــيــرًا، إذا مــا قــارنــاهــا 
ــادر الـــحـــديـــثـــة حـــول  ــ ــــصـ بـــمـــا نــقــلــتــه املـ
 في القرن 

ً
ضحاياه في باد الشام مثا

الــتــاســع عــشــر، وكــذلــك تــأثــيــره الحاسم 
فــي الــتــغــّيــرات الــديــمــوغــرافــيــة وتهجير 
إذا  السياسية،  واستحقاقاته  السّكان، 
العباسين  الثوار  أن   

ً
الكاتب مثا يرى 

اخــتــاروا الــوقــت املــائــم إلعــان ثورتهم 
عــلــى األمـــويـــن بـــن طــاعــونــن كبيرين 
أصــابــا الــشــام والــعــراق بــن عــامــي 127 
م، ونجحوا  هـــ/ 748  م، و131  هـــ/ 743 

في ذلك بالطبع.
ــف الــكــتــاب مــن ثــاثــة فــصــول، هــي: 

ّ
يــتــأل

»مـــكـــانـــة الـــطـــاعـــون فـــي عـــالـــم الــعــصــور 
الــــوســــطــــى«، و«فـــــــــورات الـــطـــواعـــن فــي 
العصر األموي«، و«اآلثار الديموغرافية 
املجتمع  على  وانعكاساتها  للطواعن 

والدولة في العصر األموي«.

ــهـــدت، دون  حـــواضـــر الـــخـــافـــة الـــتـــي شـ
ــيـــة عــظــمــى مــن  غـــيـــرهـــا، مــــوجــــات كـــارثـ
الــطــاعــون، أبـــرزهـــا طــاعــون ابـــن الــزبــيــر 
الجارف، وطاعون ُمسلم بن قتيبة الذي 

ختم عهد األموين.
الـــعـــدوي يــعــود فــي كــتــبــه الــســابــقــة إلــى 
التاريخية  املــراجــع  فــي  مختلفة  قــــراءة 
ــاة االجــتــمــاعــيــة  ــيـ ــحـ ــاءة عـــلـــى الـ ــ لـــــإلضـ
فـــي الـــتـــراث الـــعـــربـــي، كــمــا فـــي دراســـتـــه 
اليوميات  على  بـ«ملحوظات  املعنونة 
التاريخية اإلسامية« عبر  الكتابة  في 
ــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بـــاملـــذّكـــرات  تــتــّبــعــه مـ
الــتــي تضّمنتها  الــســيــريــة  والــكــتــابــات 
لــفــات، وإن جــاءت على شكل 

ّ
بعض املــؤ

ــــف، مـــعـــتـــبـــرًا »شــــــرح ابـــن  ــتـ ــ ـ
ُ
شــــــــذرات ون

عقيل« أّول تمثيل لها في إطــار حديثه 
ج.

ّ
عن شخصية الحا

فــي كــتــابــه الــجــديــد، يــقــف الــعــدوي عند 
ــة  ــارثـ ــه كـ ــفـ ــون بـــوصـ ــاعــ ــطــ ــاء الــ ــدعــ ــتــ اســ

من فعاليات المهرجان )إسراء جمال(

مقطع من »لوح بردى« من فسيفساء المسجد األموي في دمشق

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ــداد مــســرحــيــة جـــديـــدة،  ــ أشــتــغــل اآلن عــلــى إعــ
أفــتــتــح بــهــا املـــوســـم الــفــنــي الـــقـــادم لـــ«مــســرح 
حب  قصص  موضوعها  سيكون  الــتــيــاتــرو«. 
ق أوراقًا أكثر 

ّ
من هنا وهناك. أفّكر وأبحث، أمز

مــمــا أكــتــب، وأتـــحـــّن لــحــظــة فــارقــة ومــؤســســة 
تــســمــح لـــي بــانــطــاقــة فــعــلــيــة فـــي الــعــمــل مع 

املمثلن.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
ــذه الـــســـنـــة فــــي إخـــــــراج مــســرحــيــة  ــ ــاركــــت هـ شــ
»ثــاثــن وأنـــا حــايــر فــيــك«، إلــى جــانــب الفنان 
ــالـــي، وهـــي  ــبـ ــجـ ـــمـــي تـــوفـــيـــق الـ

ّ
الـــكـــبـــيـــر ومـــعـــل

احــتــفــالــيــة مــســرحــيــة بــمــنــاســبــة مــــرور ثاثن 
ســنــة عــلــى تــأســيــس »مــســرح الــتــيــاتــرو«. كما 
تـــتـــواصـــل عـــــروض مــســرحــيــتــي »ســابــيــنــس« 
للسنة الثانية على التوالي، وهو ما يسعدني 
أنا وشريكي في العمل الفنان عصام العياري.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
هــنــاك رضـــا نــســبــي طــبــعــًا ألنــنــي تــمــكــنــت من 
ــراج املسرحيات منذ سبع  إخـ فــي  االســتــمــرار 
كــل سنة، وكذلك  ســنــوات بوتيرة عمٍل جديد 
نجز. 

ُ
 أفضل من الجمهور ملا أ

ً
ألني أرى تقّبا

أظــن أن االســتــمــراريــة فــي االبــتــكــار تعتبر من 
أشــــّد املــعــضــات الــتــي يــعــيــشــهــا املــســرحــيــون 

التونسيون.

■ لـــو قــّيــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

قد أغّير بعض التفاصيل، إال أني اليوم أدرك 
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى قيمة تــنــّوع وتــعــّدد 
ليس  فاملسرح  التي عشتها سابقًا.  التجارب 
ــنـــيـــات، بــــل هــو  ــقـ ــعــــارف وتـ فـــقـــط مــجــمــوعــة مــ
كذلك إنتاج وإعــادة إنتاج للحياة من جديد، 
زخم  مــن  تحمله  مــا  بكل  اإلنسانية  للتجربة 

وثراء.
 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أتمنى أن يقطع اإلنسان مع مشاعر اإلحباط، 
وأن ينطلق في وجه الظلم والحمق والكراهية 
اإلبــداع، بالسخرية، بالشعر،  ليسقطها بقوة 

وبالحب.

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه. هنا وقفة 
مع المخرج المسرحي 
التونسي وليد العيادي

أمّزق أوراقًا أكثر مما 
أكتب وأتحيّن لحظة لبدء 

مسرحية جديدة

ــاذا هي  ــ ــوّد لــقــاءهــا، وملـ ■ شــخــصــيــة مـــن املـــاضـــي تــ
بالذات؟

حــتــى  األنــــدلــــســــي  حــــــزم  ابــــــن  ألـــتـــقـــي  أن  أود 
يــحــّدثــنــي أكــثــر عــن أخــبــار وأشــعــار وقصص 
املــحــّبــن، ومـــن يـــدري قــد يعينني فــي تأليف 

مسرحيتي الجديدة.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه دائمًا؟
أعـــود كــثــيــرًا إلـــى أصـــدقـــاء الــطــفــولــة وهـــم إلــى 
الزمن  ف 

ّ
إلــّي، معهم يتوق الناس  أقــرب  اليوم 

وتبدو األمور أشّد صفاء. كذلك هو الحال مع 
أشعار محمود درويش، أعود إليها بكثير من 

الحنن فأندهش من جديد.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
اقـــرأ كــتــاب »شــــذرات مــن خــطــاب فــي العشق« 

للكاتب الفرنسي روالن بارت.

■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

املــــعــــاصــــرة فــي  ــة  ــيــ ــنــ إلــــــى األغــ أســـتـــمـــع اآلن 
السودان؛ تحديدًا إيمانويل جال وعبد القادر 
سالم. األول من الجنوب والثاني من الشمال، 

وّحدتهما املوسيقى والرغبة في السام. وليد العيادي

وقفة
وليد العياديمع

ل 
ّ
وليد العيادي، من مواليد 1978، مخرج وممث

التياترو«  »مــســرح  ضمن  تونسي،  مسرحي 
في تونس العاصمة. من األعمال التي أخرجها: 
»حيرة مفتوحة« )2011(، و«الهيئة« )2012(، 
و«ســابــيــنــس«   ،)2014( الـــقـــزدريـــة«  و«الـــرجـــل 

)2015(، و«مثل عصفور« )2016(.
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