
فــي دمشق أعمل  القصتني. كنت  وســنــروي 
على لوحة فيها رجل وامرأة يقفان في حي 
يحمل  ملتح،  مــاك  فوقهما  ويطير  شعبي 
فـــي يــــده ثــمــرة كـــبـــاد، وهــــو نــــوع مـــن أنــــواع 
الدمشقيني  مــن  الكثير  يــزرعــه  الحمضيات 
فــي دورهــــم. لكن سير العمل لــم يــفــِض إلى 
النتيجة املرجوة. لقد فشلُت في صنع لوحة 
من  املحاولة  وأبـــدأ  سأتلفها  فقلت  مقنعة، 

جديد. 
انــتــبــهــت حــيــنــهــا إلـــى أن املــــاك كـــان كشكل 
ال بـــأس بــه فــنــيــا. أخـــذت املــقــص وقصصُت 
 مـــن الـــقـــمـــاش/ الـــلـــوحـــة يــضــّمــه 

ً
مــســتــطــيــا

ووضعته جانبا حتى أعرف ماذا سأفعل به 
الحقا. قبل ذلك بأيام، كنت في حي العمارة 
الــشــعــبــي، فــاســتــوقــفــتــنــي فــيــه ورشــــة نجار 
متواضعة، يصنع فيها صواني مستطيلة 
الــشــكــل مــن الــخــشــب. قـــال لــي إنـــه يصنعها 
لــــأفــــران، يــضــعــون فــيــهــا أقــــــراص الــعــجــني 
بز. ابتعت منها صينّيتني اثنتني 

َ
عدة للخ

ُ
امل

وعدُت بهما وفي ذهني التصوير عليهما. 
من محاسن الصدف أن القماشة التي تحمل 
املاك تسقط في الصينية الخشبية وكأنها 

 .
ً
ّصلْت ألجلها تفصيا

ُ
ف

ألصقتها وأكملت باللون ما تبقى ظاهرًا من 
وحاملها  »لطيفة«  لــوحــة  لتصبح  الخشب 
مــبــتــكــر. كـــان ثـــوب املــــاك مــزخــرفــا بــأشــكــال 
قـــلـــوب، فــقــلــت إنــــه كــيــوبــيــد وملــــا كــــان أســمــر 
ملتحيا ويختلف عن أشكال املائكة في الفن 
الدمشقي«.  »كيوبيد  اســم  أعطيته  الغربي 
بــعــدمــا أنــجــزت الــلــوحــة نــشــرت صــــورة لها 

على فيسبوك وكتبُت نصا صغيرًا جاء فيه: 
 الفتاة في 

ُ
»في باب توما، عندما يذهُب أهل

زيـــارة األقــــارِب مــســاًء، يــأتــي كيوبيد ليلقي 
غيرة فُيبعثر  ار الصَّ الــدَّ اٍد في بركة  ة كبَّ حبَّ
اكِن فيها وينثَره ياسمينا  السَّ القمر  ضــوَء 
ها   جارها ُيحبُّ

َّ
ار ُمعلنا لها أن في صحن الدَّ

حبا جّما«.
أن قطعة الخشب  التالي، وجــدت  اليوم  في 
الحاملة للرسم قد تقّوست، ويعود السبب 
عــلــى األغـــلـــب إلــــى عــمــلــيــة الـــشـــد مـــن جـــراء 
إلــــصــــاق الـــقـــمـــاشـــة بـــالـــغـــراء عـــلـــى الــخــشــب 
الرقيق نسبيا. هذا األمر جعلني أحجم عن 
 في 

ً
عرضها أو بيعها كونها تحمل »عطا

التصنيع«.
ــر أنــه  مــضــت األيـــــام، لــيــكــتــب لـــي صــديــق آخـ
نفس  لــدى  الدمشقي«  »كيوبيد  لوحة  رأى 
املخرج السوري، فقلُت له إن اللوحة ما تزال 
أبعها،  فلم  في حاملها،  تشّوه  وفيها  لــدي 
فكيف هذا؟ وعدت بذاكرتي إلى الشابة التي 
الصديق  ارتبك  أشهر.  قبل  عنها  حدثتني 
وقال »إنه ال يعرف أنني ال أعرف!« وعرفت 
أنها كانت جزءًا من فيلم »الرابعة بتوقيت 
ــا ال نــســتــطــيــع  ــارنــ ــبــ ــتــ ــاعــ الــــــــفــــــــردوس«، وبــ
مــشــاهــدة الــفــيــلــم، قــمــنــا بــبــحــث ســريــع عن 
كــانــت عملية استخدام  لــنــرى إن  املــوضــوع 
جهدنا من دون إذن قد وقعت بالفعل أم ال. 

»وكــــان  »األوان«:  فـــي  خــلــيــل  أحـــمـــد  يــكــتــب 
املوسيقي قد علق لوحة طفل مجنح تمثل 
كيوبيد في غرفة حبيبته في املشفى وحكى 
لــهــا عـــنـــهـــا...«. كــمــا يــكــتــب ســامــر اسماعيل 
فــي جــريــدة »الــبــنــاء«: »مـــغـــادرة املستشفى 

بطرس المعري

ــن لــوحــاتــك  »لـــقـــد رأيــــــُت لـــوحـــة مـ
لدى املخرج فان قبل أيام، لوحة 
املاك الذي يحمل في يده كّبادة«، 
تكتُب لي ُمحّدثتي. قلت لها إن هذه اللوحة 
لم تخرج من باب املرسم، ربما أنِت مخطئة. 
اعتقدُت  أجــابــْت.  رأيــتــهــا بعيني،  لقد  بــلــى، 
ــه مـــع لــوحــة قد  حــيــنــهــا أنــهــا تــخــلــط مـــا رأتــ
نشرتها على صفحتي في فيسبوك بعنوان 
»كـــيـــوبـــيـــد الـــدمـــشـــقـــي«، وبــكــلــمــة »يــمــكــن« 
أنــهــيــت تــلــك املـــحـــادثـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة. وفــي 
في  اللوحة قصة طريفة  لهذه  إن  الحقيقة، 
طريقة إنجازها وقصة أخرى »غير طريفة« 

سرقة كيوبيد

لم يكن هناك شيء 
يدعى »كيوبيد 

الدمشقي« قبل 
اللوحة التي رسمتُها، 
واستعمالها من قبل 

الغير أمر مرّحب به 
كأي فكرة موجودة 

في الكتب أو في التراث 
المحكي

منذ ألفي سنة وأكثر، 
كانت العجائز في 

بايكان يدخلن الخيوط 
في عيون الخرز الملّون 

ليصنعن عقودًا 
كالخيوط في قلوب 

العذارى

ليست صحراء ولسَت ُعقابًا

حبّة كبّاد في بركة 
الدار الصغيرة

كنت أعمل على لوحة 
فيها رجل وامرأة يطير 

فوقهما مالك ملتٍح

وّدع األهُل فلذَة 
كبدهم منذهلين 

بشهوة ولدهم 
وجنونه

لم يكن صديقًا افتراضيًا 
بل كان يتسلل لصفحتي 

ويأخذ منها
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ثقافة

قصةإضاءة

فعاليات

الفتاة املريضة بالسرطان  تأتي مع خروج 
لتحقق »نبوءة كيوبيد« الدمشقي بسقوط 
املشهد  الكباد« عليها وحبيبها في  »ثمرة 

األخير يجمعهما في »بحرة املاء«، ...«. 
ال مجال للشك إذن في حدوث عملية سرقة 
الــفــكــرة. لـــم أبــحــث عــّمــن نــســخ الــلــوحــة، بل 
بــحــثــت عـــن املـــخـــرج فـــي فــيــســبــوك فــوجــدت 
صورًا من أعمالي قد شاركها على صفحته 
)ربــــمــــا حـــذفـــهـــا الحـــــقـــــا(. لــــم يـــكـــن صــديــقــا 
افــتــراضــيــا، بـــل كـــان يــتــســلــل إلـــى صفحتي 
ويأخذ منها. األمر ال يهم ألن صفحتي عامة، 
لكنني تساءلت: من يستطيع الوصول إلى 
يكتب  أن  يستطيع  أال  أعــمــالــي،  صفحتي/ 
لي رسالة أنــه يريد استخدام واحــدة منها 
 
ً
في فيلمه الجديد؟ بالطبع لن أطلب مقابا

ماديا، فمن سبق وقصدني في أمر مشابه 

لـــم أبـــخـــل عــلــيــه، ال بـــل قـــد أنـــجـــزت أعـــمـــااًل 
باملجان ألبناء كار الثقافة الذي يجمعنا. ثم 
قلُت ربما هو أكبر من أن يطلب مني، فقد 
رأيت له صورة يدخن السيغار مثل غيفارا.  
فأجابني  األمــر  سألُت صديقا مشتركا عن 
برواية على لسان املخرج لم أحفظها ألنني 
املخرج  ف 

ّ
يكل لــم  وبالطبع  بــهــا...  أقتنع  لــم 

»الهوليوودي الكبير« خاطره بالكتابة إلّي 
شــارحــا، أمــا أن يكون لديه شجاعة اإلقــرار 

بخطأه فهي غير واردة. 
قبل لوحتي هذه لم يكن هناك شيء يدعى 
»كــيــوبــيــد الــدمــشــقــي« وال كــانــت أســطــورة 
الصدفة  بمحض  جــاءت  التي  الكباد  ثمرة 
في اللوحة. واستعمالها من قبل الغير أمر 
مرّحب به كأي فكرة موجودة في الكتب أو 
ُينسخ  عندما  لكن  أو...  املحكي  الــتــراث  فــي 
عــمــل ويستعمل مــع فــكــرتــه مــن دون إعــام 
ــر من  ــ املـــؤلـــف )املــــوجــــود عــلــى الـــطـــرف اآلخـ
الــهــاتــف أو الـــحـــاســـوب( بـــاألمـــر عــلــى األقـــل 
فهذا فيه استهتار. لقد مضت على الحادثة 
أردت استذكارها وتذكير من  بضع سنني، 
يعمل في املجال الفني أو الثقافي أو حتى 
األكاديمي أن ذكر مصدر املعلومة أو الفكرة 
الــذي ننجزه بل  العمل  ال ينقص مــن قيمة 
هــو جـــزء مــن الــعــمــل املــهــنــي ومـــا فعله هــذا 

املخرج ال يجوز.
ال نبتغي التشهير وال نطلب تعويضا منه 
التنبيه  واجبنا  من  لكن  معنويا،  أو  ماديا 
إلــى أن على الجميع احــتــرام جهد اآلخرين 

ألن فيه احترام الذات.
)فنان تشكيلي سوري مقيم في أملانيا(

تصويب

سناء أمين

ــتــــنــــاص«  ــ ــهـــوم »ال ــفـ ــا أتـــــــاح مـ ــمــ ربــ
كريستيفا  جــولــيــا  أطــلــقــتــه  الــــذي 
فــــي ســـتـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن املـــاضـــي 
الـــقـــول  ــن قـــطـــعـــيـــة  ــ ـــف مـ

ّ
نـــخـــف أن 

االسم  األدبــيــة«، وهــو  »السرقات  بـ
ــل انــــتــــشــــار املـــفـــهـــوم  ــبـ الــــشــــائــــع قـ
العلمي، فلم تعد استعارة أي فكرة 
أو جملة بالضرورة »سرقة«، ففي 
الــنــهــايــة يــبــدو فــعــل الــكــتــابــة مثل 
إعادة إنتاج، أكثر منه إنتاجًا. لكن 
للتناص،  حــــدودًا  هــنــاك  أن  يبقى 
إلى  عدنا  فقد  يها 

ّ
تخط جــرى  إذا 

رنا 
ّ
خانة »السرقة األدبية«. فإذا فك

اإلبداعية،  الكتابة  معنى  في  مليًا 
محاولة  بــالــضــرورة  أنــهــا  سنجد 
 جـــديـــد فـــي تــنــاول 

ّ
الجـــتـــراح خــــط

ــال اســتــعــمــل  ــا، وفــــي حــ مــســألــة مــ
املــؤلــف مـــواد مــن غــيــره فـــإّن عليه 
فإذا  مختلفة،  بطريقة  بها 

ّ
يرك أن 

غابت هذه النزعة التجديدية تمامًا 
بالضرورة.  اإلبداعي  الُبعد  سقط 
إذًا، فـــإن فــكــرة »الــســرقــة األدبــيــة« 
ــزال ضــمــانــة لــتــطــّور  ــ كـــانـــت وال تـ
الــعــلــوم  فــي  األمــــر  يختلف  األدب. 
بعض الشيء، حيث إنها تأّسست 
على فرضية إضافة شيء ما لكل 
مــا ســبــق إنــتــاجــه، ســـواء بابتكار 
منهجية جديدة، أو طرح إشكالية 
ــذا وذاك  هــ اســتــعــمــال  أو  طــريــفــة، 
مــخــتــلــفــة. هنا  مـــــادة درس  عــلــى 
ــقـــاط مــفــهــوم  ــم يــكــن مــمــكــنــًا إسـ لـ
»الـــتـــنـــاص« كــمــا هــــو، لــذلــك جــرى 
ضبطه من خــال نظام اإلحــاالت 
وغــيــره، بحيث يــعــرف الــقــارئ ما 
وضــعــه املــؤلــف ومــا اســتــعــاره من 
غيره، وهــو ما بــات متعارفًا على 

»أخاقيات الباحث«. تسميته بـ
ر 

ّ
يتوف أن  ينبغي  ذلـــك  مــن  شـــيء 

في جميع املجاالت اإلبداعية، ففي 
الــنــهــايــة ال تـــضـــرب »الـــســـرقـــات« 
تــطــّور اإلبــــداع فــحــســب، بــل املــنــاخ 

العام فتسّممه.

تنّور

عند  »الفرعي«  بـ  المعروف  كويك  أبو  طارق  الفلسطيني،  األردني  الفنان  يقيم 
السادسة والنصف من مساء اإلثنين المقبل حفًال على خشبة »مسرح الشمس« في 
صوت  الرجل الخشبي )2017(،  و  ألبوميه:  عّمان، يؤدي خالله مقطوعات من 

من خشب )2012( إضافة إلى أغان جديدة تتضّمن انتقادات سياسية واجتماعية.

ضمن تظاهرة » أفالم السينما المستقلة«، يُعرض عند السادسة من مساء السبت 
المقبل في »مركز الحرية لإلبداع« في اإلسكندرية الفيلم الروائي عيد ميالد )2017( 
شخصيات  من  عدد  التقاء  حول  الفيلم  فكرة  تدور  مهدي.  أشرف  للمخرج 

شكسبير في مكاٍن واحٍد، لتتولّد بينها تناقضات وصراعات جديدة.

حتى نهاية العام الجاري، يتواصل معرض فان غوخ: أحالم اليابان في »التيليه دي 
لوميير« في باريس، والذي يضّم مجموعة األعمال التي رسمها الفنان الهولندي 
)1853 - 1890( في باريس متأثرًا بالفن الياباني ضمن موجة اهتمام بالفنون اآلسيوية 
شهدتها أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر وانعكست على العديد من الفنانين، 

ومنهم غوخ على صعيد التقنيات والخطوط واأللوان.

تنطلق عند التاسعة والنصف من مساء الثالثاء المقبل فعاليات الدورة السابعة 
واألربعين من مهرجان الجاز الدولي على خشبة »مسرح البحر« في مدينة طبرقة 
التونسية. تشارك في التظاهرة فرق عّدة منها: كيد كرويل آند كوكونتس من 

الواليات المتحدة، و بابليون من الجزائر، و غاز أويل )الصورة( من تونس.

عماد األحمد

السيارة البيضاء إيرانية الصنع واملزاج 
»بــــايــــكــــان« تــمــشــي عـــلـــى جـــلـــد الــطــريــق 
الليلة  مــن صقيع  بشرته  تصّبرت  الــذي 

املاضية. 
بايكان متكور داخل سترته الووتربروف 
املــنــفــوخــة، ُيــصــدر أنــفــه شــخــيــرًا بسيطا 
يتماشى إيــقــاعــه مــع الـــَحـــْور الـــذي يقف 
ــا الـــطـــريـــق مــــن الـــضـــفـــتـــني. نــفــُس  ــارســ حــ
اإليقاع لسرعة السيارة وسرعة الشخير. 
ونينار تحت شادورها تنظر إليه نظرة 
أمومية تميز الحبيبات اللواتي يعشقن 

رجالهن حتى البنّوة.
الــســائــق حــلــيــق الــلــحــيــة والــــــذوق يــدخــن 
تبدو  الــتــي  القصيرة  الباهمن  سيجارة 
كسيجارة مراهقة عن بعد ولكن رائحتها 

ننت ما حولها.
ُ
العجوز ت

ــام بــلــغــتــه  ــ ــّيـ ــ ــــخـ ــنـــي الـ صــــــــوٌت رخــــيــــم يـــغـ
يـــزال غريبا عــن هذا  األصــلــيــة.. ولكنه ال 
الجو العام. كل ما في هذا املكان فارسي 

حتى النخاع. 
الــســيــارة والـــشـــادور والــشــخــيــر والــحــور 
والسائق والخيام اآلتي من ذلك العصر 

الفلكي..
 »سأسرد له كل ما دار في بــال الحكاية 
يــومــا ليبقى فــارســيــا وشــهــريــاري الــذي 

يقتل نفسه ألجلي كل صباح..«.
خــبــز الــطــريــق املــتــطــاول رغــيــف الحكاية 

رتها..
ّ

التي حض

»مــنــذ ألــفــي سنة وأكــثــر، كــانــت العجائز 
فــي بــايــكــان يــدخــلــن الــخــيــوط فــي عيون 
الخرز امللّون ليصنعن عقودًا قالت عنها 
في  كالخيوط  تدخل  إنها  يوما  الــجــدات 

عيون قلوب العذارى...
وكـــانـــت مــــــوران عــــــــذراء.. وكـــــان بــهــرامــي 

يلعب بوبٍر ناٍم على شفته حديثا..
أوقدت موران ناَر التنور الطيني لتخبز.. 
وأوقــــــد بـــهـــرامـــي صــبــاحــه لــهــا لــتــدخــنــه 
 رغيف 

ّ
كــل بــني  رويـــدًا بنظرات مختلسة 

ورغيف..
»لـــو أســتــطــيــع عــجــنــِك ورمـــيـــِك فـــي تــنــور 
ثانية..«،  فــي  لنضجِت  الــصــدري  قفصي 

قال.
»لو أستطيع أن أغــزل الوبر الناعم على 
 تنورًا 

ً
ة شفتَك خيوطا، لصنعُت لك عباء

تقيَك هذا الصقيع..«، قالت.
»فرسا بيضاء عربية حتى الجد العاشر 
ْسِجها 

َ
 ن

ُ
ْول

َ
َع ن

َ
ط

َ
كان مهُرها، وسجادة ق

 
ُ
الحكاية بعثرْت  السيارة،  مقدمة  م 

ّ
حط

ُ
ت

 بهرامي الخفيفة في ِحْجِر الفزع.. 
ُ
وغفوة

التي  نينار  شــفــاه  على  الحكاية  طــاشــت 
إلـــى  ــه  ــتـ ــمـ ــكـــت رأس حــبــيــبــهــا وضـ أمـــسـ

صدرها.. أمسكته وتمّسكت به.
شتائم كثيرة تناثرْت من فم السائق دون 
َع السيجارة، العجوِز 

ْ
ــز

َ
ن ف نفَسه 

ِّ
أن يكل

الرائحة املراهقِة القياس، من زاوية فمه، 

الجالس  للرجل  ه 
َ
حديث فــورًا  تابع  لكنه 

فـــي املــقــعــد األمـــامـــي دون أن يــنــتــبــه إلــى 
ــِه في جزء 

ّ
قلبه الــذي طــار وعــاد إلــى ُعــش

من الثانية..

- أنَت من باد فارس الطائرة على بساط 
األغاني والقيان والسيوف«، سأل الرجل 

املدّبُب األنف كالُعقاِب من على فرسه.. 
- نعم أنــا مــن هــنــاك.. وجــئــت أطــلــب مهَر 
عــروســي فــرســا تــرقــص عــلــى الــنــاي مثل 
ســحــرة الــهــنــد وأفــاعــيــهــم«، قـــال بهرامي 

الراكض خلف َمْهِرِه الفرس..
)كاتب سوري(

ــال األب  ــ ــابــــع عـــلـــى األقــــــــــل..«. قـ عـــشـــر أصــ
املــرتــاح على كرشه وقــرابــتــه مــن الدرجة 
دخلت  الذين  الغابرين  بامللوك  العاشرة 
جــيــنــة زرادشـــــــت بــالــخــطــأ املـــقـــصـــود في 

حمضهم النووي. 

بـــهـــرامـــي املـــمـــســـوس بـــالـــخـــيـــل ومــــــوران 
والــســفــر، قـــّرر االرتــحــال إلــى بــاد العرب 
األرجــِل  ذي  عروسه  مهِر  لجلب  القاحلة 

َكب. األربع الضامرة الرُّ
بــشــهــوة ولــدهــم  املــنــذهــلــني  وّدع األهـــــل 

 كبدهم.
َ
وجنونه، فلذة

ه خصيصا 
ْ
أبيض جلَبت األم خيطا  ت 

ّ
لف

النحيل..  ولــدهــا  حــول خصر  املعبد  مــن 
ه وبكت. 

َ
قبلت جبين

سيارة بيضاء مجنونة زعقت عجاتها 
ــادت أن  ــ مــــن احــتــكــاكــهــا مــــع األســـفـــلـــت كــ

أيضًا،  الــدمــشــقــي«،  »كيوبيد  يظهر 
أطلس(  »دار  )منشورات  كتاب  كعنوان 
المعري في 2018، عمٌل  أصدره بطرس 
عناصر  نفس  فيه  نجد  بأننا  القول  يمكن 
البصري  الرمز  من  االنتقال  رغم  لوحاته 
الفنان  علينا  يسرد  فأن  النّصي،  البناء  إلى 
كتاب  في  قصصًا  الــســوري  التشكيلي 
منجزه  مجمل  عــن  ــًا  طــارئ ــرًا  أمـ لــيــس 
يظهر  والــذي  تحديدًا،  البصري  الفنّي، 
أقوالهم  وتحضر  بارز،  بشكل  الناس  فيه 
ومساراتهم، ُمراَفقين بعناصر كثيرة من 

البيئة الشامية.

اللوحة في النّص

األربعاء 14  أغسطس/ آب 2019 م  13  ذو الحجة 1440 هـ  ¶  العدد 1808  السنة الخامسة
Wednesday 14 August 2019

األربعاء 14  أغسطس/ آب 2019 م  13  ذو الحجة 1440 هـ  ¶  العدد 1808  السنة الخامسة
Wednesday 14 August 2019

تسميم الكتابة

لوحة »كيوبيد الدمشقي«، مواد مختلطة على خشب، 39 × 59 سم 

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
أنـــا بــصــدد اســتــكــمــال روايــــة للناشئة تعتمد 
خــلــط الـــواقـــع بــالــخــيــال بــالــعــلــم. هــي مــحــاولــة 
مــقــاربــة روح الــعــلــم ومــزجــهــا بــعــوالــم الخيال 
ــنـــشـــط. كـــمـــا أنـــنـــي كـــذلـــك شـــرعـــت فــــي عــمــل  الـ
مــتــرجــم جـــديـــد، وهــــو أيـــضـــا مـــن نــــوع الــكــتــب 

العلمية املوجهة للعامة.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخر عمل صدر لي هو ترجمة كتاب »فلسفة 
العلم الفيزيائي« لـ آرثر ستانلي إدنغتون عن 
ــاق«. وحــالــيــا هــنــاك عــمــل مــتــرجــم آخــر  »دار آفــ
تــحــت الــطــبــع، ومـــن املــفــتــرض صــــدوره قريبا، 
عن نفس الــدار بعنوان »العقل واملــادة« لعالم 

الفيزياء إرفني شرودنغر.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
تاما عما  مــن يحمل رضــا  بالتأكيد ال يوجد 
أنتج، فحالة تمام الرضا تعّد ركودًا. يسعدني 
الوقت؛  أملك مشروعا، وهو يتبلور مع  أنني 

مشروعا علميا وأدبيا يمزج العلوم بالفنون 
بالخيال، ويراهن على أنه من املمكن مزج كل 

ذلك في بوتقة واحدة.

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

يفترض هذا السؤال في ما أظن وعيا سابقا 
على التجربة، فاالختيار الذي سأقوم به اآلن 
لــو قـــّدر لــي الــرجــوع فــي الــزمــن سينبني على 
معرفتي الحالية، تلك التي لم تكن متوفرة لي 
مستحيل  اختيار  فهو  وبالتالي  السابق  في 
ألن املعرفة بنت التجربة وبالتالي لو اخترت 
وعــيــا مختلفا  ربــمــا  لــكــّونــت  مـــســـارًا مختلفا 
ــة عـــن هــذا  ــابــ تــمــامــا وربـــمـــا لـــو حـــاولـــت اإلجــ
السؤال متسلحا بذلك الوعي املختلف لجئت 
بإجابة مختلفة كذلك. األكيد أنني لست نادما 

على املسار الذي اتخذته.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
اليوتوبيا، عالم  أظن أن الجميع يحلم بعالم 
ــالـــم الـــرفـــاهـــة  ــم وال فـــقـــر وال مــــــرض، عـ ــ بــــا ألـ
التناقضات.  يعرف  ال  عالم  والحرية،  والعدل 
ه هو تاريخ سعى 

ّ
أظن أن التاريخ البشري كل

نحو ذلك العالم.

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه

أراهن على أنه من 
الممكن المزج بين العلوم 

والفنون والخيال

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

الــشــخــصــيــات الــتــي أوّد لــقــيــاهــا مـــن املــاضــي 
كثيرة للغاية لكن إذا كنت مجبرًا على اختيار 
شخص واحد فربما أختار أبو حامد الغزالي، 
 واد سعيا وراء املعرفة 

ّ
ذلك الذي ضرب في كل

ق عادل 
ّ
واليقني، وخرج برؤى سيدرك أي مدق

غير متحّيز كيف سبقت زمانها بكثير.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه دائمًا؟
الــكــتــاب الــــذي يــأتــي عــلــى بــالــي مــبــاشــرة هو 
روايـــــة »لــعــبــة الـــكـــريـــات الـــزجـــاجـــيـــة« لــلــكــاتــب 
األملاني هرمان هسه. فهي رواية تحمل رؤية 
كــلــيــة لــلــوجــود، رؤيــــة حــكــيــمــة وســـاحـــرة، من 

املستحيل أال تقع في عشقها.

وقفة
أحمد سمير سعدمع

أحمد سمير سعد )تصوير: عماد زكي(

كــاتــب ومــتــرجــم مــصــري مـــن مــوالــيــد 1983، 
يــعــمــل مـــدرســـًا بــقــســم الــتــخــديــر بــكــلــيــة طب 
لــه ثــاث روايــــات: »ِسفر  قصر العيني. صــدر 
ــواش« إضــفــة إلى  ــوز«، و»املـــزيـــن«، و»شــ ــ األراجـ
ثاث مجموعات قصصية: »الضئيل صاحب 
الوطن..  الخيال«، و»الله..  الحمام«، و»طرح  غية 
»لعب  العلوم هما:  تبسيط  الُهو«، وكتابان في 
مع الكون« و»اإلكسير سحر البنج الذي نمزج«، 

كما قام بترجمة عدد من الكتب العلمية.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

لوحة للفنان اإليراني رضا دركشاني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


