
ــنــــوات الـــســـت املـــاضـــيـــة.  مـــكـــثـــف، خـــــال الــــســ
فــالــربــيــع الــعــربــي أصــبــح عــنــوانــا لــعــدد من 
ــا أمـــيـــركـــّيـــا  ــهـ ــيـ ــار إلـ ــتــــي يــــشــ اإلصـــــــــــــدارات الــ
ــعـــرفـــي )أهــــو  ــّيـــة«. الـــعـــطـــش املـ ــلـ ــيـ »الـــاتـــخـ ـــ بـ
معرفي حقا؟( في الغرب لتتبع املنطقة خلق 
اعــتــبــارات السوق  سوقا رائــجــة لها، غير أن 
بعيدًا  منها سطحيا،  الكثير  نفسها جعلت 
كــل البعد عــن حقيقة مــا يــجــري. ســوريــة لم 
تكن بعيدة عن دائرة هذه النوعية من الكتب، 
بل أصبحت تمثل إغراًء مضاعفا بعد تحّول 
الثورة إلى حرب متعددة األطــراف، ما خلق 
جــــوًا مـــن الـــغـــمـــوض لــــدى املــتــتــبــع والـــقـــارئ 
ــربـــي، وجــعــلــه يــبــحــث عـــن الــتــبــســيــطــّيــة  ــغـ الـ
القصص  في  املختزل  اإلنساني  البعد  وعــن 

الفردية. 
الــذي يهيمن على  النيوليبرالي  التوجه  إن 
عــالــم الـــيـــوم، أصــبــح يــفــرد مــســاحــة واســعــة 
دور  الشخصية.  التجارب  م 

ّ
ويضخ للفرد، 

الــتــوجــه، بل  هــذا  النشر ال تبعد كثيرًا عــن 
يمكن القول إنها تشكل إحدى ركائزه. دول 
األزمــات أو تلك التي تشكل نموذجا بعيدًا 
ل 

ّ
عــن الــنــمــوذج الــغــربــي املــهــيــمــن هــــذا، تمث

فـــرصـــة لــتــقــديــم بــعــض مـــن هــــذه الــتــجــارب 
ــة«، فـــرحـــلـــة صـــحـــافـــي أمـــيـــركـــي  ــامــــضــ ــغــ »الــ
إلــى جبال أفغانستان، هي  أو  إلــى ســوريــة 
ــة«، حــتــى وإن  ــ ــارقـ ــ بـــالـــضـــرورة تــجــربــة »خـ
قــدمــت فــي قــالــب يبتغي نــقــل املــعــلــومــة، أو 
يفسر بلدًا من باد األزمــات والحروب. كما 
أن قــصــة ســـوري أو أي »شـــرقـــي«، استطاع 
الهروب بطريقة ما من الحرب واالضطهاد 
فــــي بـــــــاده، والـــنـــجـــاح فــــي تـــأســـيـــس حــيــاة 

الـــدول الغربية يصبح فرصة ال  فــي إحــدى 
ــي« عن 

ّ
تــعــّوض لتقديم وجــهــة نــظــر »املــحــل

التي  بلده، وعن تجربة نجاحه في الغرب، 
غــالــبــا مـــا يــمــيــل إلــــى تــلــمــيــعــهــا وتــقــديــمــهــا 
نــمــوذجــا ملــا يمكن أن تــكــون عليه بــلــده إن 
تحويل  هنا يصبح  ت«. 

َ
برل

َ
»تل أو  تحررت، 

الحرب،  من  والنجاة  واالضطهاد،  املــأســاة، 
ــاز،  إلـــى قــصــص الــتــفــّوق والــنــجــاح واإلنـــجـ
ف 

ّ
وهـــذا ال يبتعد كــثــيــرًا عــّمــا نـــراه مــن تلق

والصحف،  الغربية،  الحقوقية  املؤسسات 
»الــــنــــاجــــن«، ال  ـــ واملــــؤســــســــات الــجــامــعــيــة لــ
 تسويقية مربحة 

ً
لشيء إال لكونهم إمكانية

تحت ذرائع إنسانية. 
في سياق ذي صلة، تظهر نوعية أخرى من 
السائد(،  النمط  عــن  كثيرًا  تخرج  )ال  الكتب 
 ،

ً
يــنــجــزهــا عــــرٌب يــكــتــبــون بــاإلنــكــلــيــزيــة مــثــا

ليقدموا صورة عن بادهم، في شكل مذكرات 
ــا، يـــــــروون فــيــهــا حـــكـــايـــات مــاضــيــهــم،  ــبـ ــالـ غـ
ورحــــات هــروبــهــم مــن جحيم »الـــشـــرق«، أو 
رحلة عودة موسمية إليه. واحد من آخر هذه 
الــذي كان بلدنا:  األعمال، كان كتاب »البيت 
مذكرات سورية«، لعليا مالك )2017(. في هذا 
الكتاب تحكي عليا قصة عودتها إلى دمشق 
استعادة بيت جدتها،  الثورة، ملحاولة  بعد 
الذي فقدته عائلتها بعد تولي حافظ األسد 
للحكم مطلع السبعينيات، والذي كان سببا 
أمــيــركــا. كتاب مالك  إلــى  فــي رحيل عائلتها 

معاد بادري

»أغلب الكتب التي تطبع في الغرب 
ــارة عــــن مـــذكـــرات  ــبــ عــــن ســــوريــــة، عــ
صـــحـــافـــيِّ كــتــبــهــا بــعــد أن عــــاد من 
ــد يــكــون بعضها  ــدة قــصــيــرة. وقـ زيــارتــهــا ملـ
ألميركي عاش في الشام قبل الــــ2011، وقرر 
كــتــابــة مــذكــراتــه فــي هـــذه الــفــتــرة التاريخية 
الـــتـــي نــعــيــشــهــا، لــيــشــرح الـــوضـــع الـــســـوري، 
مــخــتــزاًل إيـــاه فــي )شـــم الــيــاســمــن( و)بــوظــة 
بـــكـــداش( وشــــرب الـــشـــاي فـــي )الــقــيــمــريــة(«، 
هكذا تعلق لبنى مرعي، الناشطة السورية، 
الــغــرب عن  فــي  املنتشرة  الكتب  مــوجــة  على 

سورية.
ــة  ــيــ لــقــد تـــركـــز اهـــتـــمـــام دور الــنــشــر األوروبــ
الــعــربــيــة بشكل  عــلــى منطقتنا  واألمــيــركــيــة 

ليلى بن صالح

 أمس يوم الـ 21 من حزيران/ يونيو. كان 
ّ

حل
سيكون يوما عاديا من أيام بدايات الصيف، 
غير أن »قرارًا أمميا« حّوله منذ قرابة ثاثة 
عقود إلى أحد أكثر أيام السنة صخبا. لقد 

صار »اليوم العاملي للموسيقى«. 
بهذه املناسبة، تطالعنا برامج عديدة هنا 
وهناك، من طوكيو إلى لوس أنجليس، ومن 
الخليج العربي إلى مدن املغرب األطلنطية. 
دوامــة من الفعاليات املوسيقية مــّرت أمس 
عــلــى الــكــوكــب، وبــشــكــل خـــاص فــي املنطقة 

العربية.
الــيــوم،  فــي هــذا  أن تتمّيز  للموسيقى  يـــراد 
 في شهر رمضان حيث 

ّ
ولكن ها هي تحل

هذه  العربية  الثقافية  الفعاليات  معظم  أن 
الــلــون املوسيقي.  ــام تــكــاد تنحصر فــي  األيـ

أكــثــر؟  املــوســيــقــى  نــتــذّكــر  أن  يمكننا  فكيف 
لــكــن علينا أن نــقــف عــلــى األطــبــاق املــقــّدمــة، 
مت 

ّ
يكفي أن نقرأ مشهد الفعاليات التي نظ

، كـــي نلحظ 
ً
أمـــــس، بـــيـــروت وتـــونـــس مـــثـــا

ســواء  الغربية،  املوسيقى  هيمنة  مباشرة 
بــاســتــدعــاء فــنــانــن أوروبـــيـــن أو مــن خــال 
أنماط موسيقية غربية تقّدمها فرق عربية. 
املــفــارقــة الــتــي يكشفها تــزامــن رمــضــان مع 
»اليوم العاملي للموسيقى« هو أن رمضان 
يــــكــــاد يـــخـــّصـــص لـــلـــفـــعـــالـــيـــات املــوســيــقــيــة 

التراثية. 
لــون،  فــي  كــل مناسبة  أنــنــا نحصر  بمعنى 
فــهــل أن 21 حـــزيـــران/ يــونــيــو بــمــا أنـــه يــوم 
عاملي للموسيقى ال تليق به األلوان التراثية 
العربية؟ وهل أن رمضان لكونه في األصل 
فيه  نسمع  أن  بنا  يليق  ال  دينية  مناسبة 

موسيقى العالم؟
فكرة  تحكم   

ً
اعتباطية تكشف  املفارقة  هذه 

هذا اليوم في ثقافتنا. وما يقال عن »اليوم 
العاملي للموسيقى« يمكن أن يقال على أيام 
أية تظاهرة تحمل العنوان نفسه مع تغيير 

صور سورية 
من الغرب وإليه

برامج »اليوم العالمي 
للموسيقى« تكشف 
اعتباطية هذا اليوم 

في ثقافتنا. وما يقال 
عنه يمكن أن يقال على 

أيام أية »أيام عالمية« 
أخرى

بعد 2011، أصدرت 
دور نشر غربية كتبًا ال حصر 
لها عن المنطقة العربية، 

إلرواء عطش قرائها 
المعرفي. وهو ما خلق 

سوقًا رائجة قد تكون 
بعيدة  عن حقيقة 

الواقع

تراث في رمضان وأطباق غربية في يوم الموسيقى العالمي

رحالت هروب من »جحيم الشرق«

تنطبق المناسباتية 
على أي يوم عالمي مع 

تغيير الكلمة األخيرة

مثلت سورية إغراًء 
للناشرين بعد تحّول 

الثورة إلى حرب 

أعمال لم تكن لتجد مكانًا 
في السوق لوال ما يحصل 

في سورية
إذا كانت اإلصدارات الغربية السطحية عن 
أعماًال  بالواقع، فإن  اختزاًال مخلًّا  سورية، 
العربية،  بغير  ويكتبون  يقيمون  لعرب 
يؤدي  قد  )الصورة(،  مالك  عليا  كعمل 
نفس الدور أحيانًا. والشبه يكمن في لعب 
النشر  منطق  داخــل  من  األعمال  هــذه 
والتلقي الغربي نفسه. فقصص المعاناة 
ال  قــد  المهاجرين،  وتــجــارب  الــفــرديــة، 
متكاملة،  محلية  نظر  وجهة  تقّدم 
الصراعات  على  تركز  عندما  خصوصًا 
النفسية، ويصبح معها الواقع السياسي 

واالجتماعي صورة خلفية.

الواقع كخلفية باهتة

2425
ثقافة

قراءة

فعالياتإضاءة

يــجــمــع بـــن املــــذكــــرات والـــعـــمـــل الــصــحــافــي. 
عبر  األول،  كتابها  نصف  فــي  عليا  تسافر 
ـــن تــبــقــى  ــال عــائــلــتــهــا وصــــــــواًل إلـــــى مـ ــيــ أجــ
وعاصر بدايات الثورة. اهتم الكتاب أيضا 
بـــالـــصـــراعـــات الـــتـــي أنــتــجــتــهــا الـــثـــورة لــدى 
عائلتها املمتدة، بن الداعم للثورة، والتابع 
للنظام، ومن اختار الصمت، والجهد الذي 
يــبــذلــونــه مـــع كـــل ذلــــك لــتــســيــيــر عــاقــاتــهــم 
الجزء كثيرًا،  هــذا  العائلية. تلعب عليا في 
الــصــمــت، واملــســكــوت عنه في  على لحظات 
السوري، قبل وبعد  الواقع  الحوارات حول 
ــّم االضــطــهــاد  ــثــــورة، لــتــظــهــر بــذلــك كــلــه كــ الــ
ــخــــوف الــــــذي يــتــمــلــك  الــــحــــاصــــل، وحـــجـــم الــ

الكلمة األخــيــرة، وهــي عــديــدة ومتنوعة لم 
يعد ممكنا اليوم حصرها. 

املسرحي  املــخــرج  كتب  قليلة  ســنــوات  منذ 
 »الــيــوم 

َ
الــتــونــســي فــاضــل الــجــعــايــبــي كــلــمــة

الــعــاملــي لــلــمــســرح«، وفــيــهــا تـــســـاءل بكثير 
مــــــن الــــســــخــــريــــة الــــــــســــــــوداء »ملـــــــــــاذا الــــيــــوم 
ــيــــوم الــعــاملــي  الـــعـــاملـــي لـــلـــمـــســـرح؟ وملـــــــاذا الــ
لــحــقــوق اإلنـــســـان؟ والـــيـــوم الــعــاملــي لــلــمــرأة 
ــيـــوم الــعــاملــي  ــيـــوم الــعــاملــي لــلــطــفــولــة والـ والـ
ملكافحة  العاملي  والــيــوم  السفرجل  لحماية 

الجرذان؟«.
ــتـــي تــطــلــقــهــا  ــذه الــتــســمــيــات الـ ــ ــبـــدو أن هـ يـ
ــمــات الـــدولـــيـــة بـــاتـــت تــثــيــر شــيــئــا من 

ّ
املــنــظ

احتراز الفنانن، بعد أن وجدت الكثير من 
ــى، فــقــد بـــدأ األمــر  الــتــرحــاب فــي مــرحــلــة أولــ
القرن  إلــى ظــاهــرة فــي تسعينيات  يــتــحــّول 
ــــواًل إلـــى أيــامــنــا الــتــي غــّصــت  املـــاضـــي، وصـ
فيها الرزنامة بمثل هذه األيام العاملية التي 

يصعب تذّكر معظمها. 
 من أشكال العوملة 

ً
هل أن األمر ال يعدو شكا

الثقافية، ال ننسى هذا التزامن بن صعود 
هــذا املفهوم وبــدايــة إطــاق مــبــادرات األيــام 

العاملية؟ تظل هذه املسألة شكلية؟ 
لكن لنكن موضوعين، ما الذي حققته هذه 
الــتــي تحتفي بها،  لــلــمــجــاالت  الــتــظــاهــرات 
من املسرح إلى املوسيقى، مرورًا بالفلسفة 
فيرى  املعادلة  يقلب بعضهم  قــد  والــلــغــات. 
ــواء فــي يوم  أنــهــا على العكس رّكـــزت األضــ
واحـــد مــن الــعــام، فــمــاذا عــن األيـــام األخـــرى؟ 

سؤال لن تجد من يجيبك عنه. 

النفوس لدى سكان دمشق الذين ظلوا على 
هامش النظام والثورة معا، خصوصا لدى 

»األقليات«، كعائلتها املسيحية.
وتــــــــروي فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــعـــمـــل، 
الحياة اليومية للناس العادين، في دمشق 
النفسية  األحـــداث، وصراعاتهم  انــدالع  بعد 
ومحاولة فهمهم ملا يجري. وعــن ذلــك تقول 
فــي أحــد حــواراتــهــا، إن »الحكي والــقــّص هو 
وسيلتي للهروب من حالة اإلعياء العام التي 
بها كل ســوري، ومحاولة ملحاربتها  يشعر 
كذلك«، فالقص بالنسبة إليها وسيلة »لشق 

طريق وسط الضجيج«. 
غير أن أمرًا واحدًا يمكن استنباطه من عملها 
 موجه لقارئ غربي 

ٌ
بغير عناء كبير: إنه عمل

باألساس، من داخل بنيته املنطقية السائدة، 
وهــذا ما ال تنكره عليا نفسها عندما تقول 
إن عملها هو »استمرار لنفس النهج« الذي 
تبنته في كتابها األول »بلد اسمه أمريكا«، 
والذي اهتم برواية الوضع الذي يعيش فيه 
املتحدة.  الــواليــات  - األميركان داخــل  العرب 
عــلــيــا مـــالـــك هــنــا تــكــتــب بــاعــتــبــارهــا عــربــيــة 
- أمــيــركــيــة أو أمــيــركــيــة مــن أصــــول ســوريــة، 
فجمهورها أميركي، والسوق األميركية هي 
هدفها الرئيس، ويبدو ذلك جليا حن تقول 
فــي حـــوار آخـــر »هـــذا الــنــوع مــن األعـــمـــال، لم 
لــوال ما  يكن ليجد لنفسه مكانا في السوق 

يحصل في سورية اليوم لألسف«.

تصويب

باسم النبريص

ما ال ُيعتاد غياُبُه وُيسّمى الوطن. 
مــا ال يفنى ولــو فنيَت. مــا تقول 
والفتيلة.  الحيلة  عــجــائــُزنــا:  عنه 
اللغة.  الــانــهــائــيُّ مثل صــيــاغــات 
الــواقــعــّي ـ الــشــعــرّي، ومــا بينهما 
مـــن حـــوائـــج ووشـــائـــج ومـــعـــارج. 
ماِنُحك النكهة واالســَم، .. والسّم 

أيضًا.
تتوّسله النوَم، فا يسمع. وتعذره 
فهو جّد بعيد. بينك وبينه أربعة 
ــِه،  آالف كــيــلــومــتــر، وبـــحـــٌر بــطــوِل
ومـــلـــيـــون ســـجـــن، ومـــئـــات آالف 
يرجع  أن  واحـــدة:  وأمنية  القتلى، 

لك وترجع له.
ــــر  ــــواسـ  وســـــــــط كـ

ٌ
ــة ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــانــ ــ رومــ

وجـــــوارح؟ فــلــيــكــن. فــلــكــي تكون 
أنـــت أنــــت، وكـــي ال يــنــقــطــع حــْبــل 
الــســّرة، مــا َهـــمَّ لــو عشت واقعيًا 
ومـــــّت رومـــانـــســـيـــًا، مــثــل شــاعــر 

فاشل.
حتى؟

حتى تعود الداُر ملن بناها، حجرًا 
حــجــرًا، ال ملــن هدمها فــي لحظة. 
حــتــى تـــعـــود »الــــوطــــاه« ملـــن حنا 
على اخضرارها الكنعاني، بذرة 
ــًا، ال ملـــن وطــأهــا  ــ

َّ
ــق ــ

َ
وبـــرعـــمـــًا وش

خلف  مــن  َبًا 
َ
ُمستْجل بالبلدوزر 

بـــحـــار. حــتــى تــعــود الــســمــاء ملن 
طــّيــر فيها حــّســونــًا وأحــامــًا، ال 

ملن زَحَمها بالطائرات والُبْمب.
لدورته  الــوجــوُد   ...« قــال:  أو كما 

الدائرة«.
أن  قبل  تموت،  أن  يؤملك  شعرّيًا، 
تشاهد بأم عينك، يوَم بريطانيا 

ويوَم أميركا.
ــم  ــ ــذا األل ــ وتــــعــــرف: ســـيـــرافـــقـــك هـ
ــاُمــك 

َ
ــى أن تــصــبــح ِعــظ ــّرح، إلـ ــبـ املـ

َمكاحل.
ويــرحــم جميع  يــّمــا.  الله يرحمك 
أموات الفلسطينين. وجميع من 
ماتوا وبادهم ما زالت مسروقة 

ح.
ّ
في حادث سطو مسل

َفيرونوليا قبل يوٍم لحماية السفرجل بعنوان  الليلة عرض  يقام في سهرة  القاهرة،  الربع« في  في »مسرح 
يشارك فيه عدد من العازفين الذين يقّدمون قراءات موسيقية في األعمال التي 
ومحمد  الغيتار  على  غطاس  جون  العرض:  في  المشاركين  من  فيروز.  غنتها 
عرفة على العود وشادي شفيق على الكمنجة، فيما تؤّدي األغاني سارة عصام.

الرباط،  المعاصر والحديث« في  للفن  السادس  الليلة في »متحف محمد  يعرض 
على  يأتي  العرض  كلوزو.  جورج  هنري  لـ   )1955( بيكاسو  لغز  الوثائقي  الفيلم 
هامش المعرض الذي يستمر حتى الشهر المقبل حول أعمال بيكاسو في نفس 
المتحف. يقّدم الفيلم ويدير النقاش حوله مؤرّخة الفن الفرنسية أندوال ميكاييل.

بداية من العاشرة ليًال، يقّدم اليوم المسرحي التونسي رجاء فرجات عرضًا بعنوان 
العمل  العاصمة.  تونس  في  »المونديال«  قاعة  في  والجمهورية  البايات  خبر 
باي،  واألمين  باي  المنصف  تونس؛  بايات  آخر  سيرتي  الحكواتي  بطريقة  يستعيد 
وهو عمل يأتي بعد سلسلة مسرحياته التي جّسد فيها شخصية الرئيس التونسي 

السابق الحبيب بورقيبة. أنجز سينوغرافيا العمل أحمد بوعتّور.

يستعيد  عرضًا  الليلة  سهرة  في  سعيد  مصطفى  المصري  الموسيقي  يقّدم 
بيروت.  في  النمر«  »دار  في  وذلك  الصوفية،  األشعار  من  مجموعة  غنائيًا  فيه 
من الشعراء الذين سيغنّي لهم سعيد بمصاحبة عوده: محيي الدين بن عربي 
الحوت  علي  بينهم:  من  عازفون  العرض  يشاركه  الزهاوي،  صدقي  وجميل 

)إيقاع( وبالل بيطار )قانون(.
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سطو مسلّح

عمل تركيبي لـ هارون ميرزا

وقفة
توفيق عمرانمع

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

اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد 
مشاطرته مع متلقيه

أستمع إلى الموسيقى 
وأبتسم: »كل من 
أحبّهم... ماتوا«

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
التونسي.  االقتصادي  الوضع  يشغلني 
منذ سبع سنوات والوضع يتأرجح بن 
تخلصنا  محالة  ال  واملــتــدنــي.  املتوسط 
مــن االســتــبــداد ودخــلــنــا مــرحــلــة الحرية 
ذلك  ولكن  عنها،  الــدفــاع  نستطيع  التي 
يــــكــــون أصــــعــــب مــــع تــــدهــــور االقـــتـــصـــاد 
وتحريك أطراف خارجية لخيوط اللعبة.

■ مــا هــو آخــر عمل صــدر لــك ومــا هــو عملك 
القادم؟

ــاب بـــالـــلـــغـــة  ــ ــتـ ــ ــــي كـ ــمــــل صـــــــدر لــ آخـــــــر عــ
في  تونس   ،15/15« عنوانه  الفرنسية 
إيناس  اإلعامية  الصديقة  رســوم« مع 
الــــوســــاتــــي. هــــو عــــبــــارة عــــن 15 مـــقـــااًل 
كاريكاتيرية  لــوحــات  بخمس  مجّسدة 
ــه املــــحــــطــــات  ــ ــوعــ ــ ــــوضــ لــــكــــل مــــــقــــــال. ومــ
الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
األبــــرز فــي تــونــس ســنــة 2015، مــن هنا 
الكتاب  اســتــمــّد  )15 حــدثــا / ســنــة 15( 
عنوانه. أما عملي القادم فأشتغل عليه 
ــــو ألــــبــــوم كـــاريـــكـــاتـــيـــر عــنــوانــه  اآلن وهـ
»مــافــيــوزي« ويــهــتــم بــمــوضــوع وحــيــد، 
هــو الفساد فــي تــونــس، ويــصــدر نهاية 

العام.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
ال أبـــــدًا، لـــم أرض يـــومـــا عــلــى إنــتــاجــي. 
الرضا عن اإلنتاج هو عودة إلى الوراء. 
الــيــوم رســمــا كاريكاتيريا  أنــشــر   ،

ً
مــثــا

ــه يــفــي بــالــغــرض  يــعــجــبــنــي وأعـــتـــقـــد أنــ
فنيا وفكريا، ولكن في الغد أقول ليتني 
أنـــجـــزتـــه بــطــريــقــة أخـــــرى إذ تــظــهــر لي 
نقائص عّدة. هذا بخصوص رسم، فما 

بالك بكتاب؟ 

ّيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ُ
■ لو ق

ستختار؟
لو قّيض لي البدء من جديد، لتمّسكت 
أكــثــر بــاملــســار الـــذي كنت أحــلــم بــه وأنــا 
لــقــد كنت  طــفــل صــغــيــر، وهـــو السينما. 
 
ّ
أحلم بأن أكون مخرجا سينمائيا ولكن

ظروفا عّدة منعتني من ذلك. لم يمنعني 
ذلك من القيام بــدروس باملراسلة حول 
ــا دائـــم االهــتــمــام  كــتــابــة الــســيــنــاريــو وأنـ

بالسينما التونسية والعاملية.

تــريــده في  الـــذي تنتظره أو  التغيير  ■ مــا هــو 
العالم؟

ـــى تــغــيــيــرًا فـــي الــعــالــم 
ّ
ــد أو أتـــمـــن ــ ال أريـ

ي، بل 
ّ
ألنــي ال أميل إلــى األحــام والتمن

تـــي الــســيــاســيــة،  أنــتــظــر، مــن خـــال قـــراء
أن الـــعـــالـــم مــقــبــل عــلــى مــرحــلــة تــوزيــع 
بعد  الجيوسياسية.  للخارطة  جــديــدة 
أو بصدد  العالم دخــل  الــعــوملــة،  مرحلة 
الدخول إلى مرحلة األوليغارشيا حيث 
يّمحي مفهوم الدول ويصبح العالم في 

■ ماذا تقرأ اآلن؟
لـــ ماكسيم  كــتــاب »األم«  أقـــرأ  أنـــا اآلن   -
غوركي. لقد قرأته في نسخة مختصرة 
باللغة الفرنسية وأنا تلميذ في املرحلة 
الثانوّية، ثم شاهدته شريطا سينمائيا 
النسخة  أقــرأ  الجامعة. واآلن،  فــي  وأنــا 
الكاملة بالعربية. هو من الكتب التي ال 

تمّر على املرء مرور الكرام.

■ مــاذا تسمع اآلن وهــل تقترح علينا تجربة 
يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك  غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة 

سماعها؟
الحي،  أتأرجح دائما بن صالح عبد   -
ــيـــخ إمــــــــام، إيــــديــــت بــــيــــاف، لــويــس  الـــشـ
بــريــل... خاصة هذا  أرمسترونغ وجــاك 
ــــى قـــلـــبـــي. بــن  األخــــيــــر، فـــهـــو األقـــــــرب إلـ
الــفــيــنــة واألخــــــرى أبــتــســم وأنــــا أســتــمــع 
إلى املوسيقى، فأقول »كل من أحّبهم... 
ماتوا«. أشعر وكأنني أنتمي إلى عالم 

آخر.

على  تسّيره  صغيرة  مجموعة  كّماشة 
هواها ومصالحها.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه 
دائمًا؟

الصديق الذي يخطر على بالي دائما هو 
صديق دراسة، بالتالي أحتفظ باسمه... 
ــاب الــــــــذي أعــــــــود إلــــيــــه دائـــمـــا  ــتــ ــكــ أمــــــا الــ
ــنـــواب.  ــال الــكــامــلــة« ملــظــفــر الـ ــمــ هـــو »األعــ
ــات الــشــدة  ــ هـــو رفــيــقــي ألــتــجــئ إلـــيـــه أوقــ
روحــا جــديــدة...  فــّي  فيبعث  واالنتكاسة 

ني فأبعث من جديد.
ّ
كلماته تستفز

توفيق عمران

من مواليد 1959 في توزر، جنوب 
ــام كــاريــكــاتــيــر  ــ غــــرب تـــونـــس. رسـ
ــدأ مـــشـــواره  ــ ــر، بـ ــاشــ ومـــصـــّمـــم ونــ
الــقــرن املــاضــي من  فــي ثمانينيات 
في  السياسي  الكاريكاتير  خــال 
أن يتوقف  التونسية، قبل  الجرائد 
بسبب التضييقات في فترة حكم 
بن علي، ليهتم بالتصميم والنشر. 
شــــــــارك فـــــي مـــــعـــــارض وأنـــشـــطـــة 
خــاصــة بــالــكــاريــكــاتــيــر فـــي بــلــدان 
كثيرة منها: الجزائر، والكاميرون، 
منشوراته:  مــن  ومــصــر.  وفرنسا 
»الــجــريــد مــن خـــال نــكــتــه« )بحث 
ــيـــر كـــاركـــاتـــيـــري  ــبـ ــعـ ــي وتـ ــقــ ــائــ وثــ
و»15/15«   )2014 الــنــكــت،  عــلــى 

)كاريكاتير سياسي، 2016(.

بطاقة

»الرهينة المجهولة«، صدقي اإلمام


