
»الــضــبــاب األخـــيـــر« و»املــكــفــنــة«، وقصصها 
 عـــن دراســـــات بــقــلــم كـــل من 

ً
الــقــصــيــرة، فــضــا

بــورخــيــس، ولــوثــيــا غــيــرا، وخــوســيــه بيانكو 
املقابات  وأخــيــرًا  الكاتبة،  هــذه  أدب  تتناول 

جريت معها.
ُ
التي أ

نــشــأت بــومــبــال فــي عــائــلــة ثــقــافــيــة، وتــعــّودت 
مــنــذ صــغــرهــا عــلــى قــصــص هــانــز كريستيان 
أندرسن واألخَوين جريم التي كانت والدتها 
تترجمها مباشرة من األملانية إلى اإلسبانية. 
ــــي ســن   كـــتـــبـــت قـــصـــائـــدهـــا األولـــــــــى فـ

ً
ــــا ــعـ ــ وفـ

الــثــامــنــة. درســـت األدب الــفــرنــســي فــي جامعة 
اتها األولى لكل  السوربون، وهناك كانت قراء
من بودلير، وفاليري، ورامبو، وباسكال الذين 

روا بشكل حاسم على كتاباتها.
ّ
أث

ــتـــحـــار  االنـ مـــحـــاولـــة  بـــعـــد  الــــعــــام 1933،  فــــي 
ها 

ُ
رت والدت التي باءت بالفشل، قرَّ املأساوية 

إرســالــهــا للعيش مــع الــشــاعــر بــابــلــو نــيــرودا 
ــاك،  ــنــ ــــن. هــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــي األرجــ ــ ــا فــ ــ ــاريــ ــ ــه مــ ــ ــ ــتـ ــ ــ وزوجـ
وبمساعدة نيرودا نفسه، راحت ماريا تتحّرك 
عاقات   

ً
ناسجة العليا،  الفكرّية  الــدوائــر  فــي 

 مـــن بـــورخـــيـــس، وراؤول غــونــزالــيــس 
ّ

مـــع كــــل
وكــونــرادو  جــيــرونــدو،  وأوليفيريو  تــونــيــون، 

نالي روكسلو.
آنـــذاك شخصًا استثنائيًا،  الــكــاتــب  »لــقــد كــان 
لقد تشاجرنا كثيرًا   وقلبًا. 

ً
رائعًا، عقا كائنًا 

 شجار وقع بيننا لم 
ُّ

في ما بيننا، مع ذلك كل
لقد كان  بــل نقاشًا حــول األدب.  مــعــركــة،  يكن 
على  بومبال  ق 

ّ
عل

ُ
ت الكلمة«،  معنى  بكل  أدبــًا 

تلك املرحلة، كما تسرد في إحــدى مقاباتها 
ر ألّول مّرة في الكتاب - على شاعر 

َ
نش

ُ
- التي ت

غــرنــاطــة فيدريكو غــارثــيــا لــوركــا. »هــنــاك في 
األرجنتن، بعد عام كامل من نجاح مسرحي 
ــه إلــــى إســبــانــيــا.  ــودتـ ــر، جـــــاءت لــحــظــة عـ ــاهـ بـ
ذهبنا جميعًا لنقول له وداعًا. عندما غادرت 
الــبــاخــرة، صــرخــنــا: فــيــدريــكــو! فــيــدريــكــو! كــان 
يــعــرف أنـــه ســيــمــوت. فــي يـــوم مــغــادرتــه، كــان 
ألست  فــيــدريــكــو،  ولــكــن  فسألته:  جـــدًا.  حزينًا 
 

ّ
ســعــيــدًا بـــالـــعـــودة إلــــى أرضــــــك؟ فــــأجــــاب: كــا

يــا فــتــاتــي، ثــّمــة أشــيــاء رهيبة تــحــدث هــنــاك«، 
تــســرد الــكــاتــبــة هـــذه الــتــفــاصــيــل، إضــافــة إلــى 
املنشورة  املقابات  إحــدى  في  غيرها  العديد 

في الكتاب. 
لويسا بومبال  العام 1934، نشرت ماريا  في 
روايتها األولى التي حملت عنوان »الضباب 
األخـــيـــر«، الــتــي اســتــوحــتــهــا مـــن قــّصــة حّبها 
إيولوخيو سانشيز.  مع  واملحبطة  الحقيقية 
ها واحدة من أهم 

ّ
ف النقد الرواية على أن

ّ
صن

فــي أميركا  ــرأة  امـ الــتــي كتبتها  الــســرد  معالم 
الاتينية. بلغة شعرية استثنائية، تعالج في 
الرغبة والــنــشــوة الجنسية  الــروايــة مــوضــوع 
ــــوي. اســـتـــطـــاعـــت الـــكـــاتـــبـــة  ــثــ ــ مـــــن مـــنـــظـــور أنــ
الــتــي كتبتها في  الــروايــة،  التشيلية فــي هــذه 
منزل نيرودا، تحديدًا في مطبخه - كما تذكر 
 تقتحم الطبقات التي 

ْ
في إحدى مقاباتها - أن

عزلت الجسد األنثوي ومنعته من التعبير عن 
أبعاده الشهوانية على مدى قرون عّدة.

ــنـــوات، فـــي الـــعـــام 1938، نــشــرت  بــعــد أربــــع سـ
روايتها الثانية التي حملت عنوان »املكفنة«. 
تتناول الرواية قّصة امرأة مّيتة باستطاعتها 
أن ترى حياتها، أن تتذّكرها وأن تشعر بها. 

مدريد ـ جعفر العلوني

مــع مــحــاولــة انــتــحــار فــي جعبتها 
ــتـــل، عــاشــت  وإدانــــتــــهــــا بــجــريــمــة قـ
الــكــاتــبــة الــتــشــيــلــيــة مـــاريـــا لــويــســا 
مثل  حياتها   María Luisa Bombal بــومــبــال 
أدبها، بن الحقيقي والخيالي، املعقول وغير 
املــعــقــول، أحـــام الــواقــع ومــنــامــات الــاشــعــور. 
بــعــد أن وصــفــهــا غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز 
الواقعية  بأنها »رائــدة ما أصبح ُيطلق عليه 
ــهــا كــــواحــــدة مـــن أهــم 

ُ
ــرّيـــة«، ذاع صــيــت الـــســـحـ

تربطها عاقة صداقة  كانت  التي  الــروائــيــات 
نــيــرودا، وفيدريكو  حميمة مع كل من بابلوا 

غارسيا لوركا، وخورخي لويس بورخيس.
مع ذلك، وقياسًا للُمناخ الثقافي الذي كانت 
 )1980  -  1910( الكاتبة  عــاشــت  فــيــه،  تتحّرك 
ــاة أدبــــيــــة هـــامـــشـــّيـــة، إذ جــــــرى تــجــاهــل  ــيــ حــ
أعمالها ملّدة من الوقت على الرغم من العوالم 
الـــداخـــلـــيـــة األنـــثـــويـــة الـــفـــريـــدة الـــتـــي أثــارتــهــا 
ــّيــــة، إضـــافـــة إلــــى أصــالــة  فـــي أعــمــالــهــا الــــروائــ
وفــــرادة الــقــضــايــا واملــشــكــات الــتــي طرحتها 
رًا، دار نشر 

ّ
وعالجتها، األمر الذي دفع، مؤخ

نشر  إلــى  املــعــروفــة  البرشلونّية   Seix Barral
ــن روايتيها  ــد واحـــد تــضــمَّ

َّ
أعــمــالــهــا فــي مــجــل

الحياة كرواية مستحيلة رغم فرادة عوالمها 
الداخلية األنثوية وأصالة 

القضايا التي تناولتها، 
لم تحَظ أعماُل الكاتبة 

التشيلية بكثير من 
االهتمام في حياتها. 

رًا، صدرت أعمالُها  مؤخَّ
الكاملة في برشلونة 

ضمن مجلَّد ضمَّ 
روايَتيها وقصصها 

القصيرة، إضافًة إلى 
مقابالت معها ودراسات 

عنها

ينجح المتحف األلماني 
في رسم تاريخ البالد 
الحديث، فقط من 

خالل تركيز دائرة 
الضوء على القطار 
وتطّوراته ورمزياته 

الثقافية واالجتماعية

متحف القطارات في نورنبرغ محاكاة لتاريخ ألمانيا

ماريا لويسا بومبال كاتبة أميركا الالتينية

عاشت حياة أدبية 
هامشية وجرى تجاهل 

أعمالها لمّدة من الوقت

كّل مرة، كانت 
إعادة وضع القطار 

على سككه تعني 
نهضة ألمانيا

قد تكون حياُتها
الرواية الوحيدة التي لم 

تستطع كتابتها

ن  يتضمَّ )الـــغـــالف(  كــتــاب  بــإصــدار 
ــري من  ــ أعــمــالــهــا األدبــيــة ومـــا أُج
حوارات معها وما أُنجز ِمن دراسات 
قد   Seix Barral دار  تكون  عنها، 
باللغة  ــلــقــارئ  ل دعــــوًة  وّجـــَهـــت 
اإلسبانية لقراءة كاتبٍة منسية يعتبرها 
يُعَرف  أصبح  ما  رائدة  نفُسه  ماركيز 
ذلك  يُمثّل  ربّما  السحرية.  بالواقعية 
بومبال  لويسا  ماريا  الكتشاف  فرصًة 
لم  قــرّاء  إلــى  أعمالها  ونقل  عربيًا 
األدبية  األصــوات  ِمن  الكثير  يصلهم 

النسائية من القارة األميركية الالتينية.

رائدة الواقعية السحرية
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ثقافة

زيارةإضاءة

فعاليات

تـــــروي بـــومـــبـــال أنـــهـــا حـــّدثـــت بـــورخـــيـــس عن 
فــكــرة الـــروايـــة، فــقــال لــهــا بــنــبــرة رافــضــة، إنها 
لعدم وجــود حــدود  الكتابة  روايـــة مستحيلة 
بن الواقعية وما يتجاوزها. غير أنها، وكما 
الرواية  إليه، وتابعت كتابة  تذكر، لم تنصت 

استنادًا إلى الفكرة نفسها.
 بورخيس نفسه، 

َّ
أن األمــر  الافت في   

ّ
أن غير 

الــروايــة كتب: »لقد تحّملت ماريا  وبعد نشر 
بجرأة وشجاعة انتقاداتي واعتراضاتي على 
لكن  ــّرة،  مـ أّول  عــلــّي  تها 

َ
الــراويــة عندما عرض

أيقنُت  األخــيــرة،  فــي نسختها  قرأتها  أن  بعد 
واالعتراضات  االنتقادات  هذه  تجاوزت  ها 

ّ
أن

بومبال  لويسا  مــاريــا  لغة  إن  عالية.  بمهارة 
ــه كــتــاب سحر  ــ

ّ
الــســرديــة شــعــريــة بــامــتــيــاز، إن

ــم بــشــكــل غــامــض 
َّ
ـــب ومــنــظ

َّ
حـــزيـــن، كــتــاب مـــرت

وفّعال، كتاب لن تنساه أميركا على اإلطاق«.
الرواية  بومبال  لويسا  ماريا  تكون حياة  قد 
ــم تــســتــطــع  ــ ــي لـ ــتــ الــــوحــــيــــدة واملـــســـتـــحـــيـــلـــة الــ
ــــك عــاشــتــهــا كــبــطــلــة  كــتــابــتــهــا، لــكــنــهــا مــــع ذلـ
رومـــانـــســـيـــة قـــاســـت أشـــنـــع أنـــــــواع االكـــتـــئـــاب 
والـــخـــيـــبـــة، بــعــد أن تـــّمـــت خــيــانــتــهــا مـــن قبل 
زوجها، مّما دفعها إلى إطاق النار عليه في 
ثاث محاوالت. »بقتله، أكون قد قتلت، بطلقة 
بها،  األمــر  انتهى  السيئ!«.  ي 

ّ
رصاصية، حظ

بــعــد هـــذا الــفــعــل الــشــنــيــع، إلـــى الــســجــن، حيث 
فــرج 

ُ
اضــطــّرت إلــى قــضــاء عـــّدة أشــهــر إلــى أن أ

هــا زوجــهــا الــســابــق مــن كل 
َ
عنها، بعد أن بــّرأ

ذنب، تمامًا، على غرار نهاية روائية بامتياز.
بعد تلك الحادثة، عاشت رفضًا علنيًا من قبل 

وذهبت  والتشيلي،  األرجنتيني  املجتمَعن 
لــلــعــيــش فـــي نـــيـــويـــورك، املــديــنــة الــتــي رّحــبــت 
بــهــا ملــــّدة ثــاثــن عــامــًا تــقــريــبــًا. هــنــاك التقت 
بــالــكــونــت الــفــرنــســي فـــال دي ســـان فـــال الـــذي 
تـــزّوجـــت بــه عـــام 1944 وأنــجــبــت مــنــه ابنتها 
الوحيدة. في تلك األثناء، انصرفت إلى كتابة 
القصص القصيرة، ونشرت العديد منها، مثل 
الجديدة«،  و»الــجــزر  و»الــشــجــرة«  »الضفائر« 
 اهــتــمــامــًا شـــديـــدًا بــإيــقــاع نــصــوصــهــا، 

ً
مـــبـــرزة

حيث كانت تبحث، كما ذكـــَرت أكثر مــن مــّرة، 
عــن »إيــقــاع يشبه املـــد والـــصـــاة؛ إنــهــا موجة 
خرى. أعتقد 

ُ
 أ

ً
ترتفع وتنخفض ثم ترتفع مّرة

ني في أعماقي شاعرة، أو أعيش، على األقل، 
ّ
أن

حالة الشاعرة التي تكتب النثر«.
بــعــد رحــيــل زوجـــهـــا، عــــادت إلـــى األرجــنــتــن، 
لــتــمــضــي هـــنـــاك وقـــتـــًا قــصــيــرًا، ثـــم بــعــد ذلــك 
إلى تشيلي، بلدها األم، حيث رحلت في عام 
إلـــى شقيقتها  أخـــيـــرة  رســـالـــة   

ً
تـــاركـــة  ،1980

ــــي مــريــضــة، لــقــد خــســرُت  تــقــول فــيــهــا: »روحـ
الحياة. أعاني  الفرح ورغبة   شــيء، حتى 

ّ
كل

ر وال ُيطاق. لم يعد  باستمرار من ألم ال ُيفسَّ
د على هذه الحياة«.

َ
لي َجل

أسفًا على محّركات معّطلة

يُقام عند السابعة من مساء بعد غد السبت العرض األدائي الراقص كيف تكون 
بيروت.  من  بالقرب  حمانا  ببلدة  الفنان«  »بيت  في  تضيع؟  أن  دون  الخارج  في 
الزوقي، وهو  باكير، وأوريليان  عمر  إيرفويت، وأداء  إيزابيل  إخراج  العرض من 

يندرج ضمن لقاءات »نحنا والقمر والجيران« التي تنّظمها »مجموعة كهربا«.

يقيم »المركز الثقافي النمساوي«ـ القاهرة محاضرة افتراضية ألستاذ األدب المقارن 
والفنون توماس بالهاوزين عند السابعة من مساء اإلثنين المقبل، بعنوان الفيلم 
بعد  النمسا  في  السينما  سمات  أبرز  حول  المحاضر  يتحّدث  الجديد.  النمساوي 

التسعينيات وأبرز مخرجيها والتركيز على الخيال العلمي في العديد من األفالم.

عند  الوطنية«  قطر  »مكتبة  تنّظمه  الذي  اللقاء  عنوان  فلسطين  ذاكرة  من 
بشار  الفلسطيني  المخرج  خالله  ويتحدث  المقبل،  األربعاء  مساء  من  السابعة 
تحديدًا،  منه  والسينمائي  الفلسطيني،  األرشيف  توثيق  محاوالت  حول  حمدان 
حفظ  في  الفنون  توظيف  وأهمية  والضائع،  المسروق  األرشيف  يتناول  كما 

الذاكرة، إلى جانب عرض بعض مقتنيات المكتبة التراثية في هذا السياق.

األحد  عصر  من  والنصف  الثالثة  عند  بيرزيت  في  الفلسطيني«  »المتحف  يُطلق 
التواصل  ُتبّث على منصات  عوالم راشد حسين  المقبل، مدّونة صوتية بعنوان 
مرح خليفة، وحنين صالح،  الفعالية كّل من  يتحّدث في  للمتحف.  االجتماعي 
عن سيرة الشاعر الفلسطيني )1936 - 1977( وكيف أثّرت النَّكبة على حياته وتجربته.

شوقي بن حسن

 مـــا تــكــون 
ً
ــــادة كــيــف يــتــقــّدم الـــتـــاريـــخ؟ عـ

خب متنّورة، قيادة سياسية 
ُ
اإلجابة: ن

كانت  لو  مــاذا  طموحة، شعب نشيط... 
اإلجـــابـــة أبـــســـط ومــرئــيــة أكـــثـــر. هـــا هو 
ببساطة:  األملانية يجيب  املتاحف  أحد 

يتقّدم التاريخ بمحّركات القطار!
يــتــخــذ »مــتــحــف الـــقـــطـــارات« فــي مدينة 
نـــورنـــبـــرغ مـــن تـــاريـــخ أملــانــيــا نــمــوذجــًا 
ــكـــرة، إذ يــمــكــن رســم  ــفـ لــيــجــّســد هــــذه الـ
تــاريــخ الــبــاد الــحــديــث فــقــط مــن خــال 
تـــركـــيـــز دائـــــــــرة الـــــضـــــوء عـــلـــى الـــقـــطـــار 
ــن الــبــخــار إلـــى زمــن  وتـــطـــّوراتـــه، مــن زمـ
املعرض  يجمع  حيث  الفائقة،  السرعة 
قاطرات كان يمكن أن تذهب للخردة أو 

ب حديدها. ُيذوَّ
 أمام العربة امللكية التي كان 

ً
نقف مثا

بافاريا،  ملك  الثاني،  لودفيغ  يعتبرها 
عاته 

ّ
الــتــاج الـــذي يــعــّبــر عــنــه وعــنــه تطل

بإدخال مملكته إلى الحداثة. كما يمكن 
خـــــــرى تــبــدو 

ُ
ــات أ ــربــ ــّول فــــي عــ ــتـــجـ أن نـ

ــرة للطيف الــطــبــقــي في 
َّ
كــصــورة مــصــغ

أملــانــيــا الــقــرن الــتــاســع عــشــر، فــنــمــّر بن 
قـــاطـــرات أشــبــه بــصــالــونــات فــي قصور 
بأرائكها الوثيرة وزخرفتها املبهرة، ثم 
نجد أنفسنا - ونحن في ذات القطار - 
في عربة سوداء كالحة بمقاعد متراّصة 
ــهــا الــعــّمــال وهـــم يـــغـــادرون 

ّ
ــان يــســتــقــل كـ

أريافهم لتبتلعهم املصانع.
تبدأ  الحديثة  أملــانــيــا  قــّصــة  كــانــت  وإذا 
التي قام   األرضــيــة 

ّ
فــإن بحلم وحدتها، 

عــلــيــهــا املــــشــــروع كـــانـــت شــبــكــة الــســكــك 
الــحــديــديــة الــتــي أخـــذت تــمــتــّد بــن مــدن 
من  مــزيــدًا  يتيح  بما  الجرماني  العالم 
بالتأكيد(  )والثقافي  التجاري  التبادل 
ــــج مـــصـــالـــح املـــمـــالـــك واإلمـــــــــارات  ــــدمـ وُيـ
املــتــجــاورة تــدريــجــيــًا، حــتــى إذا جــاءت 
قد   شــيء 

ّ
كــل كــان  البسماركية  اللحظة 
تهّيأ لتوحيد األملان في دولة.

تـــحـــضـــر فــــي املـــتـــحـــف صـــــــورة عــمــاقــة 
إلعــان توحيد أملانيا في 1871. ليست 
تـــأطـــيـــر  مــــــجــــــّرد  أو  ــة  ــطـ ــقـ مـــسـ صـــــــــورة 
املستشار  كــان  فقد  املتحف،  ملحتويات 
بسمارك يعتبر القطار عنوان مرحلته، 
يمتد  فحيث  العسكري  ببعدها  ســـواء 
الــقــطــار يــمــتــّد نــفــوذ الـــرايـــخ الــثــانــي، أو 
بــبــعــدهــا الــثــقــافــي؛ فـــالـــوحـــدة ال تعني 
 أملاني مرّبعه األول 

ّ
شيئًا ما لم يغادر كل

في  الــقــطــار  يتغلغل  أن  ممكنًا  يــكــن  لــم 
تاريخ بلد مثل أملانيا ويعيد بناء هذا 
التاريخ في سرديٍة عناصُرها العربات 
والقاطرات من دون أن يكون هذا البلد 

 زائــــرًا عربيًا 
ّ
مــتــفــّوقــًاَ فــي الــصــنــاعــة. إن

سيتساءل: ما الذي يقوله تاريخ القطار 
فـــي أّي بــلــد مـــن بـــادنـــا؟ ربـــمـــا يــضــيء 
لــحــظــة فـــي الـــتـــاريـــخ، لــكــن ال يــمــكــنــه أن 
تاريخ  مع  القطار  يفعل  كما  أفقًا  يفتح 

أملانيا.
لقد كان القطار في أملانيا رهانًا للحاق 
بركب التطّور الحضاري ثم بات ُمنِتجًا 
ــة مــن  ــيـ ــانـ ــات األملـ ــخـــاصـ ــه. إســــقــــاط الـ ــ لـ
زاوية تاريخ القطار سيكشف كم بقيت 
ــلــة. 

ّ
مــحــّركــات الـــقـــطـــارات الــعــربــيــة مــعــط

ــا عــلــى محمل  ــورة يــمــكــن أخـــذهـ والــــصــ
املجاز، أو كتصوير مباشر للواقع.

ويــتــعــّرف بــشــكــل مــلــمــوس عــلــى املــجــال 
الواسع الذي باتت تتيحه الوحدة.

تتقاطع السردية التي يقترحها املتحف 
ــرة، وكــانــت  ــاسـ ــروب أملـــانـــيـــا الـــخـ ــ مـــع حـ
النقل  انعكاساتها جلية على منظومة 
املحطات  وتحّولت  السكك  قت 

ّ
تمز وقــد 

ــادة  ــّرة كـــانـــت إعــ ــ  مـ
ّ

ــل ــام. وفــــي كــ ــ إلــــى ركــ
الــقــطــار على سككه تعني عــودة  وضــع 

النسر األملاني للتحليق. 
 مــا يــشــّد الـــزائـــر هــو تــلــك املــقــوالت 

ّ
لــعــل

الــتــي يــنــجــح املــتــحــف فــي تــمــريــرهــا من 
بما  ملحتوياته،  الدقيق  الترتيب  خــال 
ُيقّدم من معرفة ويثير من أسئلة. طبعًا، 
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صنعاء ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
»املسألة  عريض  عنوان  تحت  مقاالت  كتابة 
ــار خـــــارج الـــصـــنـــدوق«، وهــي  ــكـ الــيــمــنــيــة.. أفـ
ملعالجة  حــلــواًل غير مطروقة  مــقــاالت تطرح 

مشاكل اليمن املزمنة.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخــر مــا صــدر لــي هــو »األعــمــال القصصية«، 
د يضمُّ ســّت مجموعات قصصية 

َّ
وهــو مجل

صدرت بن عاَمي 1997 و2017. صدر الكتاب 
فــي شــهــر حـــزيـــران/ يــونــيــو املــاضــي عــن دار 
القادم  وعملي  بالقاهرة.  بــوكــس«  »عناوين 
الذي سيصدر قريبًا كتاب عن مبادئ كتابة 
ــِرج يدك من جيبك 

ْ
»أخ السيناريو، وعنوانه 

واكتب سيناريو«.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
األمر  املنال جــّدًا. واقــع  الرضا مسألة بعيدة 
ها، وأعتقد أن 

ُ
ني أمقُت األعمال التي كتبت

ّ
أن

اب الذين 
ّ
هذا الشعور ُيــراود العديد من الكت

إبداعية ذات قيمة  أفــكــار  أذهانهم  فــي  تــدور 
فــنــيــة عــلــيــا، ولــكــن عــنــد الــتــنــفــيــذ يستعصي 
مقارنة  باهتًا  النهائي  ج 

َ
املنت فيبدو  الــورق، 

بما كانوا يّودون التعبير عنه.

ــّيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
ــد مـــــن املـــــهـــــن، وفـــشـــلـــت  ــديــ ــعــ لــــقــــد جـــــّربـــــت الــ
يُت 

ّ
تمن الــتــي  الــوحــيــدة  املهنة  جميعًا.  فيها 

االستمرار فيها هي مهنة بيع الكتب. أتذّكر 
ني كنت سعيدًا في تلك األيام.

ّ
أن

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أن يتوّحد العالم في حكومة واحدة ألهداف 
ه في 

ّ
إنــســان على حق  

ُّ
كــل إنسانية، فيحصل 

والعمل.  والتعليم  واملــلــبــس  واملــأكــل  املسكن 
ر  التطوُّ أصــبــح ممكنًا، بسبب  الــهــدف  وهـــذا 
الذي وصلت إليه البشرية، وهو أرخص من 

ح وغزو الفضاء.
ُّ
برامج التسل

ــاذا هي  ■ شخصية مــن املــاضــي تـــود لــقــاءهــا، وملــ
بالذات؟

ــنــســب 
ُ
الـــحـــكـــيـــم الـــصـــيـــنـــي الو تـــســـو الــــــذي ت

ــتـــاو«. ســـوف أســألــه  إلــيــه فلسفة الــطــريــق »الـ

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه

المهنة الوحيدة التي 
تمنّيُت االستمرار فيها هي 

مهنة بيع الكتب

ــاء فــي املــجــتــمــع. هــل ُيــطــّبــقــون  ــ عــن دور األدبـ
التام؟ هل  فلسفته حرفيًا ويلتزمون الحياد 
ويتبعون وصاياه؟  الظلم  نقد  عن   يسكتون 

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه دائمًا؟
ــنـــســـوب إلـــى  كـــتـــاب »الــــتــــاو تــــي تــشــيــنــغ« املـ

الحكيم الصيني الو تسو.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
»مسيرة  مانديا  لنيلسون  الــذاتــيــة  السيرة 

طويلة نحو الحرية«.

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

أســتــمــع إلـــى أغــنــيــة »ال تــلــتــفــت إلـــى الـــــوراء« 
انة املخلصة للفن األصيل جاهدة وهبه، 

ّ
للفن

وكلمات غونتر غراس.

وقفة
وجدي األهدلمع

وجدي األهدل

روائي وقاص وكاتب مسرحي يمني من مواليد 
عام 1973. صدرت له خمس روايات، من بينها: 
السعيدة«،  املؤامرات  و»أرض  »بالد بال سماء«، 
و»قوارب جبلية«، و»فيلسوف الكرنتينة«، وسبع 
مــجــمــوعــات قــصــصــيــة، مـــن بــيــنــهــا: »الــتــعــبــئــة«، 
و»ناس شارع املطاعم«، و»زهرة العابر«، و»رطانة 
الزمن املقماق«، و»حرب لم يعلم بوقوعها أحد«، 
وكـــتـــابـــان فـــي الــســيــنــاريــو، ومــســرحــيــة واحــــدة 
رجمت 

ُ
بــعــنــوان »الــســقــوط مــن شــرفــة الــعــالــم«. ت

بعض أعماله إلى اإلنكليزية والروسية والتركية 
واإليطالية والفرنسية واإليطالية.

بطاقة

من المتحف

ماريا لويسا بومبال في منحوتة بمدينة فينيا ديل مار التشيلية


