
نحمل إلى فراشكم كوب اللنب في الصباح، 
كل هذا لم يشفع لنا، بينما تضّحون بنا يا 

أنذال. جفافكم أبسط رد اعتبار لنا«.
ــا منذ  ــهـ ــرّددنـ ــن يـــــــرّددن نــفــس الـــكـــلـــمـــات، يـ كـ
ــدار، كأنها  الــ إلــى هــذه  ســنــوات، منذ نفيهن 
صــــارت أنــاشــيــد، أضــفــن لــهــا مـــؤخـــًرا عــبــارة 
»جفاف املاء« حينما تناهى إلى سمعهن ما 
يحدث في املدينة من جفاف. حينما أزورهن 
كــل ســنــة، أجــدهــن ال يــزلــن يمضغنها. إنهن 
املسنات السبع، اللواتي يعشن في تلك الدار 
املخصصة لهن، على قمة الجبل، كان عددهن 
الباب  فتحت  ثامنة  ة 

ّ
مسن سبعة.  مــن  أكــثــر 

ذات ليلة، وخرجت، وبحثت عنها املمرضات، 
قبل أن يجدن جثمانها مسجى أسفل الجبل 
الواقع على قمته دار املسنات، مسنة تاسعة 
أصيبت بالذهول املستمر، الذي ظل منطبًعا 
عــلــى مــامــحــهــا أكــثــر مـــن خــمــس لـــيـــال، قبل 
مستشفى  إلــــى  نــقــلــهــا  الـــــدار  إدارة  تــقــرر  أن 
الـــدار،  فــي  يتناقصن  املــســنــات ظللن  نفسي، 
حتى استقر العدد على سبع مسنات، صرن 
األكــثــر قـــوة وقــــدرة عــلــى الــبــقــاء فــي مواجهة 
عن  كففن  أنهن  طالت، حتى  لفترة  بعضهن 
االتصال بي، إلمداد الدار باحتياجات املوتى 
مــن األكـــفـــان، والــقــطــن، ومــســك الــجــثــث، وهــي 
األشياء التي ظللت أحملها كثيًرا إلى الدار، 

كــلــمــا حــــان أجــــل إحــــدى املـــســـنـــات، لــكــن منذ 
أن تــوقــف املـــوت عــن زيــارتــهــن، حــتــى انتفت 
ضرورة زيارتي، أو حجتها، فصرت أزورهن 
ألجـــلـــب لـــهـــن زيــــــوت الـــتـــدلـــيـــك املــســتــخــدمــة 
ا صرن ينتظرن زيارتي 

ً
ملفاصلهن، هن أيض

ــًدا، لم  الــســنــويــة، الــتــي لــم يتغير مــوعــدهــا أبــ
مــن مرة  أكثر  أفعلها  ولــم  لــم تتأخر،  تتقدم، 
خـــال الــعــام، هـــذه املــــرة، كــنــت أذهـــب إليهن، 
ومعي شــيٌء آخــُر غير الــزيــوت، قصة الرجل 
ــيـــب، وحـــكـــايـــتـــه  ــجـ ــعـ ــنــــبــــي وتــــقــــريــــره الـ األجــ
ــر، الـــــذي يــنــوى  ــيــ عـــن الـــرجـــل الــخــصــب األخــ

ترشيحي له لنتزوج.
 في أفضل حال، 

َ
بَدْين دائًما نظيفات،  ظللن 

كأنهن استحممن للتو قبل أن أطرق بابهن، 
ــي الـــــــدار، يهيئن  ــن فـ املـــمـــرضـــات الـــلـــواتـــي كـ
أنفسهن لزيارتي، فيختفني، كأنهن يتجننب 
أعبأ،  لم  أو كأنهن يعرفن حقيقتي،  رؤيتي، 
عــادٌي،  أمــٌر  املمرضات  اختفاء  أن  خصوًصا 
هن دائما يهربن من خدمة املسنات السبع، 
ا ال يشتكني غياب املمرضات، 

ً
املسنات أيض

هذه املــرة، كانت تفوح من الــدار رائحة عطر 
عجيب، عطر قديم، تختلط به رائحة خشب 
األرضيات العتيقة، وتبرز في مقدمة الروائح 
بضوء  مختلطة  املسنات،  استحمام  رائحة 
الـــــــدار، عبر  يــفــتــرش أرض  الـــــذي  الـــشـــمـــس، 
النوافذ التي تطوق جدران البهو الرئيسي، 
على  الجلوس  السبع  املسنات  تفضل  حيث 
مــقــاعــدهــن املـــتـــجـــاورة، هــنــا يــبــديــن كــأنــهــن 

ملكات معزوالت، تم خلعهن عن عروشهن.
ـــرق الــــبــــاب، أدخـــــــل، فــأجــدهــن  ــ ــدون أن أطـ ــ بــ
يــبــتــســمــن فـــي حـــبـــور، كــــأن إحــــداهــــن قــالــت 
نكتة، وفرغن من الضحك عليها، تستقبلني 

ا:
ً
ابتساماتهن، وتقول أكبرهن سن

- أها أها بفتاة العتبة..
أشعر كأنني انتقلت إلى زمني الذي أنتمي 
إلــيــه، غــيــر زمـــن الــرجــل األجــنــبــي الـــذي جــاء 
ليكتب تــقــريــًرا، والـــرجـــل الــخــصــب األخــيــر، 
الذي سيرد للمدينة أطفالها، زمن املسنات 
هـــو زمــــن حــكــايــات الــــجــــدات، واألحـــجـــيـــات، 
والقمقم النحاسي، الذي سيخرج منه مارٌد 
، غــضــب عليه أحـــد األنــبــيــاء فــي زمــن 

ٌ
مــــارق

قــديــم، أو جــنــي مــســحــور، قــضــى أربــعــمــائــة 
سنة في زجاجة، قلت للمسنات:

- ازيكم.. لسه عايشني في أحامكم؟ شايفاكم 
حلوين ونضاف، ومعمرين طاقتكم، راحت 

فني املمرضات؟
قالت أكبرهن:

السنة  يــا شــاهــيــنــاز.. بننتظرك مــن  أهـــا   -
ونتهيأ  نستحم،  أن  الطبيعي  مــن  للسنة، 

وجدي الكومي

»نــحــن هــنــا مــســتــعــدون إلطــفــاء هـــذا الــزمــن، 
ــاء يــجــســد رغــبــتــنــا في  ــاء عــلــيــه، املــ  املــ

ّ
بــــرش

الـــقـــضـــاء عــلــى أي شــــر، إذا ســــار املـــــاء إلــى 
بــلــدة عطشى مــات املـــوت الـــذي يحاصرها، 
واملاء أّول سائل ينفد في األوقات الصعبة، 
نــحــن هــنــا مـــن أجـــل الـــثـــأر مـــن كـــل مـــا جــرى 
لــي إن نطفة خصبة  تــقــل  املـــاضـــي، وال  فــي 
الـــتـــســـامـــح  وتــــعــــيــــد  اآلالم  كــــــل  ســـتـــمـــحـــو 
لصدورنا، صدورنا، التي أرضعناكم منها، 
طبقة  تجاهكم،  البغض  مــن  بالكثير  تنوء 
فــوق طبقة مــن الــبــغــض، تــراكــمــت الطبقات 
أبــًدا الحفر  منذ سنوات، وليس من السهل 
وإزالــــة هـــذه الــطــبــقــات دون حــســاب، دفعنا 
ومن  عافيتنا،  ومــن  أعصابنا،  مــن  الكثير، 
قها، 

ّ
أحام بّددناها، وكان من املمكن أن نحق

النهاية  في  ثم  أجلكم،  لكننا محوناها من 
ــنــــني، وهـــنـــاك  ــســ املــ إلــــــى دور  حـــمـــلـــتـــمـــونـــا 
تركتمونا مع الغرباء، نحكي لهم حكايتكم، 
ــتـــي حــمــلــنــاكــم  وقـــصـــصـــكـــم، والـــلـــحـــظـــات الـ
فــيــهــا ومــســحــنــا مـــؤخـــراتـــكـــم، ونــظــفــنــاكــم، 
واصــطــحــبــنــاكــم إلــــى املــــدرســــة، ثـــم حملنا 
بأخريات،  تهيمون  كنتم  حينما  همومكم، 
نحن  بينما  الليل،  طـــوال  معهن  تتحدثون 

فراس سليمان

ال جدوى /ج دوى
رأيت أني في ساحة كأنها هبطت من كتاب 
سحر. أماَم مجّسم حروفي ضخم مؤلف من 
صلة 

ّ
كلمة )ج دوى(، وألن الجيم لم تكن مت

بالدال، جاهدُت في دفع ووصل حرف الجيم 
ه. حاولت 

ّ
بالدال، بيدي، بقدمي، بجسدي كل

من جهة الجيم ثم جهة الدال، ولوقت طويل 
لم أستطع.

ــُت  ــرعــ ــــط، هــ ــقــ ــ ــــر وســ
ّ
ــث ــعــ ــنــــي تــ ــبــ ــراقــ وهـــــــو يــ

ــال: »دعـــك  ــ ــْد، قـ ــ ــ ــأن ُع ــار لـــي بــ ــ إلنـــهـــاضـــه. أشـ
ــم بـــيـــدك »ال« كــبــيــرة عــلــى يمني  ــ مـــنـــي، ارسـ
املــجــّســم/الــكــلــمــة. فــعــلــُت. ثـــم قـــوّيـــا سمعت 
رأيت  ذيلها،   

َ
الجيم، سقوط ارتــطــام  صــوت 

التحامها بالدال.
الــــذي كـــان يلملم نفسه  لــلــعــجــوز  ابــتــســمــت 

ليمضي.

■ ■ ■

باب مفتوح
كنت ماشيا، وفجأة سمعت صوتا يندهني: 
»هـــه، بــنــي، هــل لــك أن تــســاعــدنــي؟«، أجبت: 
»طبعا«. العجوز على العتبة طلب مني أن 

أدخل.
»اســـمـــْع بــنــي، أنـــا مــرهــق ووحــيــد ومــريــض 
وضِجر، ليس لدي الشجاعة ألنهي حياتي، 
ــّرات كــثــيــرة ولـــم أســتــطــع، أحــتــاج  حــاولــت مــ
مساعدة أحد ما. كل شيء مرتب، وصيتي 

النسوة الالتي

كن يرّددن نفس الكلمات، يرّددنها منذ سنوات، منذ نفيهن إلى هذه الدار، كأنها 
صارت أناشيد، أضفن لها مؤخًرا عبارة »جفاف الماء« حينما تناهى إلى سمعهن ما 

يحدث في المدينة من جفاف. حينما أزورهن كل سنة، أجدهن ال يزلن يمضغنها. 
إنهن المسنات السبع، اللواتي يعشن في تلك الدار المخصصة لهن، على قمة الجبل

اسمْع بني، أنا 
مرهق ووحيد 

ومريض وضِجر، 
ليس لدي الشجاعة 

ألنهي حياتي، 
حاولت مرّات كثيرة 

ولم أستطع، أحتاج 
مساعدة أحد ما

ألن الجيم لم تكن متّصلة بالدال

ما يحدث في المدينة من جفاف

أذهب إليهن ومعي 
قصُة الرجِل األجنبي 

وتقريره العجيب

يختفين، كأنهن ي
تجنّبن رؤيتي، أو كأنّهن 

يعرفن حقيقتي

إصداراته  من   .1980 مواليد  من  مصري  كاتب  الكومي  وجــدي 
ســادة«  يشربها  و«الــمــوت   ،)2008( ليًال«  الــبــرودة  »شديد  الروائية: 
العذراوات«  و«خنادق   ،)2010(
وله   ،)2015( و«إيقاع«   ،)2013(
قصصيتان؛  مجموعتان  أيضًا 
فوق  للقفز  مــحــاوالت  »ســبــع 
و«شـــــوارع   ،)2013( ــور«  ــسـ الـ
كانت  واألخيرة   ،)2017( السماء« 
»جائزة  لـ  الطويلة  القائمة  في 
الــمــلــتــقــى لــلــقــصــة الــقــصــيــرة 
في  استحدثت  الــتــي  الــعــربــيــة« 

الكويت قبل عامين.

محاوالت للقفز فوق السور

2425
ثقافة

فّواز حداد

الروائيني  فبعض  ملتبسة،  روايــاتــه، عالقة  مع شخصيات  الــروائــي  عالقة 
بالرجل  جــاء  ولــو  يخلق شخصياته،  الــروائــي  أن  يعتقدون  ــاد، 

ّ
نــق ومعهم 

من الشارع، واملرأة من املطبخ، وله مطلق الحرية في التصرف فيها، يرسم 
مــالمــحــهــا، وُيــمــلــي عليها تــصــرفــاتــهــا، ويــتــحــكــم فــي مــصــائــرهــا إلـــى حد 

التخطيط البارد لخطواتها األخيرة نحو نهاياتها السعيدة أو املأساوية.
مــا يــواجــه دكــتــاتــوريــة الــروائــي، هــو أن شخصياته الــتــي خلقها، قــد تفلت 
منه  اشتكى  ما  وهــو  الضّد من رغباته،  من قبضته، وتختط مسارًا على 
روائيون، واعتبروا تصرفها تمّردًا على إرادتهم، وهو أمر ال يعتّد به كثيرًا، 
إذ سرعان ما يستعيدونها إلى مسارها، بمنعطف يعيدها إلى صوابها. 
لكن ما يحدث أحيانًا هو أن الشخصية تتحّرر من الروائي، ال يقودها بقدر 
ت لنفسها مسارًا خرج عن طوعه. ليس في 

ّ
ما ينساق إليها، بعدما اختط

هذا مزاح، ال سيما أن ما ندعوه بالخلق، إنما هو اختالق. وفي مرحلة ما 
إنها خلقت  القول  وبوسعنا  باالستقاللية،  املختلقة  الشخصية  تتمتع  قد 

نفسها بنفسها، وتجّسدت على الورق، بما يضاهي تجّسدها في الحياة.
الذين أصبحوا عالمات كبرى في  أبطاله  الروائي في مصائر  ل 

ّ
القى تدخ

عالم الرواية، انتقادات جّمة، كان أشهرها اعتراض دي. إتش. لورانس على 
أدباء »يحشرون أنفسهم في ما ال يعنيهم«، وكان رأيه أن العمل الروائي يمثل 
الوقت نفسه يتمتع على نحو ملغز باالستقاللية،  القوى، وفي  توازنًا في 
 بــهــذا الــتــوازن بــفــرض أهــدافــه عليه. وكمثال اعتقد 

ّ
وعــلــى املــؤلــف أال يــخــل

لورنس أن تولستوي أقدم على فعل ال ُيغفر له، بقتله مخلوقته الرائعة آنا 
كارنينا.

ص تولستوي من بطلته آنا على 
ّ
يصف لورنس إصابته بالهلع عندما تخل

نحو جــبــان، بدفعها إلــى االنــتــحــار تحت عــجــالت قــطــار. إن األدبــــاء الذين 
الحياة، وحسب قوله، تصبح  يسمحون ألبطالهم بالغرق يشوهون معنى 

املأساة أشبه بالحّجة أو الذريعة.
يعقب الــنــاقــد تــيــري إيغلتون بــأن لــورنــس قــد يــكــون مخطئًا فــي رأيـــه عن 
 في رؤية األدباء غالبًا ما يتالعبون بالسرد 

ّ
تولستوي واملأساة، لكنه محق

 كانت دورثي بروك، بطلة 
ً
ليناسب أغراضهم القصصية، ويورد أمثلة، فمثال

جورج إيليوت، أسيرة زواج يفتقر إلى الحب بصحافي عجوز فاقد الحيوية، 
ص منه على وجه السرعة بنوبة قلبية قاتلة. كذلك 

ّ
تتدخل في الرواية وتتخل

، فتقضي شارلوت 
ً
الـــزواج بروشستر املــتــزوج أصــال جني إيــر التواقة إلــى 

برونتي على زوجته املخبولة بالسقوط لتلتهمها النيران. وفي حال ترّدد 
له في السرد 

ّ
الروائي في ارتكاب جريمة، فقد يوعز بالقتل من خالل تدخ

تحت غطاء العناية اإللهية.
أمــام شخصياته،  الروائية، والتواضع  قــواه  يبالغ في  أال  الروائي  ربما على 
ال سيما وأنها أحيانًا أكبر منه، ثم من قال إنه بتحكمه فيها ال يصيبها 
بالعطب، بل وبالعجز، كأنه يحّرك دمية، وهذا ما يفسر تحّول بطل أو بطلة 

إلى دمية ال تنفع حتى في استعراض رديء.

جرائم الروائي

نصوص

فعاليات

لــحــضــورك، زيـــارتـــك غــالــيــة عــلــيــنــا يـــا فــتــاة 
العتبة.

قالتها وهي تغمز، فابتسمت، ال أشعر بأية 
إهانة كلما رددتها إحداهن، قلت:

- يعني الحاوة والنضافة دي كلها عشان 
زيارتي؟ أنا حاسة روحي محظوظة..

ــرورى تـــكـــون شــاهــيــنــاز فـــتـــاة الــعــتــبــة  ــ - ضــ
محظوظة، وأنت في ايديك كل طاقة السحر، 
وأنــت   على جمالك، 

ً
أصـــا احــنــا حاسدينك 

بتقلبي  ازاي  لكن  ُكهنة زي حالتنا،  عجوز 
أقوى الرجالة أقام حبر ناشفة؟ وفي نفس 

الوقت تروحي تخدمي الولي؟
والتقطت الحديث جارتها الثالثة:

- عارفني انك نفسك تمثلي الفوازير تاني.. 
ترجعي  ونفسنا  الـــدور،  فــي  حبناكي  كلنا 

تاني.. كنتى أحسن من نيللي.
التفتت إليها الكبرى:

- دي مـــش شـــريـــهـــان، دي شــاهــيــنــاز، فــتــاة 
لكن في صفحات  بطلة،  أيضا  العتبة، هي 

الحوادث، مش صفحات الفن.
قالت الثانية:

- أنا عارفة أنها شاهيناز.. بطلة صفحات 

ـــرح واٍف ملــســؤولــيــتــي. هنا  ـــعـــة مـــع شـ
ّ
مـــوق

مــســّدس كــاتــم لــلــصــوت ومــبــلــغ فــي الــظــرف 
قــد قّدمت  إن وافــقــت ستكون  لــقــاء خدمتك. 

لي خدمة عظيمة«.
ــدام  ــ ــــول لـــه كـــم مـــن الــعــبــث اإلقـ ــأن أقـ ــّكـــرت بــ فـ
عــلــى فــعــل كــهــذا. ولــكــن بينما أنـــا أســمــع ما 
يقوله بصوت بطيء مرتجف، قّررت أنه من 
األفضل أن أستجيب بطريقة مختلفة. ألقيت 
نفسا عميقا.  الكنبة، وأخــذت  بجسدي على 
بــدأ العجوز يفقد صــبــره، قـــال: »بــنــي، لسَت 
مجبرًا، أجب بنعم أو ال«. قلت: »أفهمك تماما، 
ولــيــس لـــدي مــشــكــلــة فـــي إنـــقـــاذك بــرصــاصــة 
واحـــدة. لكن قبل أن أقــوم بــذلــك، أود سؤالك 
إذا كــان لديك مسدس آخــر«. مندهشا أجاب 
»ببساطة،  قلُت:  ملــاذا؟«.  لكن  »نعم.  العجوز: 
اللحظة.  نفس  فــي  تقتلني  وأنـــت  أقتلك  أنــا 
حياتي أيضا خالية من أي معنى، ومنذ وقت 
طويل وأنــا أفّكر في االنتحار، لكن ال أعرف 
كــيــف«. لــم يــتــرّدد الــعــجــوز، ورّد على الــفــور: 
»ال ال ال ال… بني. أنت ما زلت فتيا والحياة 
أمــامــك«. قلت: »خــذ وقتك وفّكر في العرض، 
وسأعود ألراك بعد أسبوع تماما، في نفس 

الوقت يوم الثاثاء القادم«، وغادرت.
عدت بعد أسبوع في املوعد املحّدد، طرقت 
ــّرات وبــقــّوة، لكن ليس من  الــبــاب مـــّرات ومــ
رد. أدرت أكرة الباب ودخلُت، عاينت البيت 
ه، ولم أر أحدًا... وجدت ورقة على الطاولة 

ّ
كل

 كبير ومرتجف: »تركت 
ّ
مكتوبا عليها بخط
لك الباب مفتوحا«.

)شاعر سوري مقيم في نيويورك(

الـــحـــوادث، بــل هــي بــطــلــة تــاريــخ يــحــاولــون 
مــســحــه، وأعــــرف أنــهــا تــقــف أمــامــي اآلن في 
2015، وأعرف أنها مكلومة، وتأملت لعقود، 
أدعوها  أدعــوهــا شريهان، وســأظــل  لكنني 

شريهان.
ابتسمُت قبل أن أقول:

ــك بــتــنــدهــي لـــي بــشــريــهــان،  ــا عـــارفـــة إنــ - أنــ
بـــتـــحـــبـــيـــنـــي زي شــــريــــهــــان،  ــك  ــ ــ إنـ وعــــــارفــــــة 
وتتمني أكون النجمة الكبيرة، اللي عملت 
أحلى فوازير، أنا كمان عندي فزورة، حابه 

أقول لكم عليها.
ــظـــرت لــــي املـــســـنـــة الـــكـــبـــرى، ثــــم ضــحــكــت،  نـ

فقالت زميلتها:
- بيشم الحرب.. انتي ازاي مش خايفة منه؟ 
احنا هنا بنشم روايــح عطنة.. دا بيحصل 
على طــول.. لكن حــرب؟ هنا؟ في البلد دي.. 
الــقــيــامــة لـــو قــامــت هــتــاقــي الـــنـــاس رايــحــة 
تــجــيــب لــحــمــة وكــــســــوة ويــــخــــزنــــوا الــســكــر 
والـــــرز.. لــكــن حــــرب.. الــســتــات وحــدهــم اللي 
يقدروا يولعوا حرب كل يــوم.. لكن محدش 

يلتفت لها.
قلت:

- دا جزء من الــفــزورة، األغــرب.. إنه عاوزني 
فــحــل.. معرفش هيقابلني بيه  آخــر  أتــجــوز 
إني  املشكلة  بيدور عليه..  إنه  بيقول  ازاي؟ 
وقت ما هقابله، هتضربه لعنتي زي باقي 

التعساء.
تبادلن نظرات، قالت أكبرهن:

- حتى اآلن.. انتي معملتهاش.. إلتقاء الشر..
طــبــًعــا غضبك  كــدا..فــاهــمــني  بــطــلــي تعملي 
مــن الــخــلــق، والــظــلــم الــكــبــيــر الــلــي تعرضت 
لــيــه، فــي الــنــهــايــة مــحــدش بــيــحــارب الخلق 
كــلــهــا.. وال حــد بيفضل يــشــاغــب فــى الــكــل.. 
الزم تعملي ليك حــلــف.. أو اشغلي روحــك.. 
ازرعــي الطماطم في سطح بيتك.. الطماطم 

محتاجة الشمس.. وكذلك روحك.
أجد  لعلي  للمسنات،  أذهـــب  لحماقتي..  يــا 
بالكام  فيتفوهن  غــالــيــة،  نصيحة  لــديــهــن 
قلت  الطماطم،  لــزراعــة  ويدعونني  الــفــارغ، 

وأنا أنهض:
ــــي اطـــمـــنـــت عـــلـــيـــكـــم.. يــــا رب  - مــبــســوطــة إنـ
الــلــه أشوفكم  إن شـــاء  عــلــى خــيــر..  تفضلوا 

السنة الجاية.
)فصل من رواية قادمة بعنوان »النسوة الالتي«(

إطاللة تصويب

ماريو بيريث أنتولين

مقابلة  ية 
ّ
محل صحيفة  أجـــرت 

مع سارق حافظات النقود.
أنــقــل لــكــم فــي مــا يــلــي ملخصًا 

عنها:
- متى صادفت أكبر مفاجأة؟

ــي إحـــــدى املــــــــّرات، املــحــفــظــة  - فـ
ورق  قطعة  على  تحتوي  كانت 
فقط كتبت عليها هذه العبارة: 

ك أحسن في 
ّ
»آمل أن يكون حظ

املرة القادمة«.
ــاذا بــإمــكــانــك أن تـــقـــول ملن  ــ - مـ

يتعّرضون لسرقاتك؟
- أنا أحتفظ بحافظاتكم، 

تواصلون  أترككم  املقابل،  وفي 
الحياة.

- ملاذا اخترت هذه الوظيفة؟
العالم   في 

ً
اكتماال إنها األكثر   -

إنــــك ال تلمس  الــســفــلــي، حــتــى 
ضحاياك.

- هـــل تــوجــد أخـــالقـــيـــات املــهــنــة 
لديكم؟

- رغم أنه قد يبدو لك كذبة،
ــات الـــتـــي  ــكـ ــلـ ــتـ ــمـ أنــــــا ال آخــــــذ املـ
يــنــســاهــا الـــنـــاس مــتــروكــة على 

طاوالت املقاهي.
- ما الذي يخيفك؟

- أن أجد صورتي في واحدة من 
ت عني 

ّ
تلك الحافظات. أمي تخل
حني كنت ابن الخامسة.

ر مّرتك األولى؟
ّ
- هل تتذك

- نعم، باملال الذي حصلت عليه 
نت من شــراء حافظة نقود 

ّ
تمك

ي حتى 
ّ
جلدية، لم ينتزعوها من

اآلن.
 Mario Pérez Antolín(
شاعر وكاتب إسباني ولد عام 
1964 في أملانيا. 
الترجمة عن اإلسبانية: إبراهيم 
اليعيشي(

المكتبات تركت لك الباب مفتوحًا جمعية  لـ  الثالث  الملتقى  الدوحة،  في  أونالين  مكتبات  موقع  ينّظم 
والمعلومات، وتنطلق جلساته عند العاشرة من صباح 27 من الشهر الجاري، حيث 
تجري مناقشة المكتبات في قطر: دورها نحو دعم رؤية قطر الوطنية 2030. 

تتناول األوراق المشاركة أدوار ومسارات المكتبات الوطنية والخاصة واألكاديمية.

تنطلق أيام مؤتمر الفن اإلسالمي في مواجهة التطرف في مكتبة اإلسكندرية 
صباح غد األربعاء، وتتواصل حتى 23 من الشهر الجاري. الفعالية تقام بالتعاون مع 
الدولي  والمجلس  إسيسكو،   - والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية  المنظمة 

للمتاحف، وتسعى للتشبيك بين العاملين في حقول الفن اإلسالمي.

صباح  باريس  في  األدائية  والعروض  للرسم  الدولي  السمبوزيوم  فعاليات  تبدأ 
الغد، وتتواصل ليومين في قصر برونيار. يناقش معماريون وتشكيليون وقيمون 
ومسرحيون وراقصون، الفن والعرض األدائي التوثيقي، الذي يعمل اليوم كمرآة 
العروض ثّمة عشر محاضرات يشارك  إلى جانب  للعصر أو شاهد غير محايد عليه. 

فيها متحّدثون من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا. 

مسرحية  بيروت«،  في  األميركية  اللبنانية  »الجامعة  تعرض  غلبنكيان،  مسرح  على 
الثالثاء، وحتى 25 من الشهر الجاري، يوميًا  اليوم  الدجاجة التي حلمت اعتبارًا من 
التي  أبيض،  لينا  اللبنانية  المسرحية  إخراج  من  العرض  مساء.  والنصف  الثامنة  عند 

أعّدت النص عن رواية للكاتبة الكورية سان مي هوانغ.
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عمل لـ مياسة السويدي

سارق حافظات 
النقود

أنتوني تابياس، 
مواد مختلفة 
على خشب، 2009


