
على الشفاء

إنه حليف عدّو ــ ال ثقة في القلب
زفراتي لم تكن مفيدة، مناحاتي جميعها بال 

جدوى

اقة، بالتواضع واملعرفة
ّ

بالبساطة والرش
أظهرْت جفاءها، حاولْت اختبار شجاعتي

ح ثانية؛ رأيُت اليوم قلبي
ّ
بدأ البرُعم في التفت

حى دًما ــ ووجدته قد خِسَر
ْ

أض

ال أعرف حالة قلبي ــ أكثر من هذا:
مــّراٍت عديدة بحثُت عنه؛ مــّرات عديدة عثرت 

عليه

ــرْت املـــلـــح عــلــى  ــثــ ـــــــــّرة نــ
ُ
ــنـــاصـــح امل نــصــيــحــة الـ

جروحي
ذ بها؟«

ّ
فليسأله أحٌد، »كيف تتلذ

أين خطوة الشوق الثانية، يا إلهي؟
َر قدٍم 

َ
فر االحتماالت جميعها أث

َ
لقد وجدنا ق

واحدة

 طفولي
ٌ

ي الكنوز في التراب ــ عمل
ّ
تمن

ا
ًَ
فٍة عامل

َ
 ش

ُّ
لقيُت اإلحباط مبتسًما، كانت كل

ا إلى الوردة 
ً
حني تصبح الكبُد دًما، تِهُب طريق

ــ
 قلبي.

ّ
ق

َ
 القاتل ش

ُ
سيف

■ ■ ■
باقة أزهارٍ واحدة في نقرة النسيان
ة رضوان التي امتدحها األدباُء كثيًرا،

ّ
جن

 أزهــاٍر واحــدة في نقرة 
ُ
لنا نحن الفقراء، باقة

النسيان

كيف أصف قّوة ِسهام أهدابها؟
 مسبحة

َ
صارت جميع قطرات دمي عقيق

واحي ــ
ُ
لم تستطع عظمة القاتل إسكات ن

ها بني أسناني صارت ناي 
ُ
ة التي وصعت

ّ
القش

قصب

ريك مشهًدا، لو سمح لي الوقت ــ
ُ
سوف أ

جرح القلب بذرة تطلع منها شجرة ضوء

عظمتك مصنوعة من غرفِة مرايا
ما يفعل شعاع شمس بقطرة ندى

ِبنائي به جانٌب من خراب
جـــوهـــُر الـــبـــرق الــــذي يــحــرق الــحــَصــاد هـــو دم 

ح الحاّر
ّ
الفال

ـــْت بــيــتــي ـــــ حــســبــك أن تــشــاهــد 
ّ
الــنــجــيــلــة غـــط

ّالخراب
اآلن حارس الباب يعتاش من بيع القش

 
ُ

 فـــي الــصــمــت، وقــــد صـــــارْت دًمـــــا، آالف
ٌ
خــفــّيــة

األشواق
أنا املصباح املطفّي األخــرس، من قبر رجٍل 

فقير

ميرزا غالب

لم يدخل أحٌد سوى قيس
قيُس وحده َمن دخل حقل الفعل ــ

 الــــصــــحــــراء صــــــارت ضــّيــقــة 
ّ
كــــــأن

كعني حسود

 نقطة سوداء في القلب
ّ
الجموُح حط

جلّي، الندبة املحترقة لم تكن أكثر من دخان

في الحلم، تعاَمل عقلي معك ــ
عندما فتحُت عينّي لم أجْد مكسًبا وال خسارة

ما زلُت آخذ دروًسا في مدرسة القلب األسيان
فقط تلك »مضى« مضى، و»كان« كان

 خزي الُعري
ُ
 الكفن

ّ
لو لم يغط

 على الحياة
ً
 لباٍس وصمة

ّ
كنُت في كل

يا غالُب، بدون فأس ما كان لكوكان أن يموت ــ
مار العادات والتقاليد

ُ
كان مضطرًبا من خ

 مفتونة بالصمت
ٌ
 العالم مدينة

ّ
إّما أن

ني غريٌب في أرض الكالم والسماع
ّ
أو أن

مهما كانت السماء الدّوارة قاسية
 من عني الزَوردية

ٌ
متني نظرة

ّ
لقد حط

ها استخبرْت عن قلبي،
ّ
لعل

أيُّ عاقٍل يأخذ َدْين الكالم؟

 ■ ■ ■
ال ثقة في القلب

إلـــّي قلبي، إذا عثرت  ــعــيــدي 
ُ
ت لــن  ــِك  ـ

ّ
إن تقولني 

عليه مهجورًا
ُت عليك!

ّ
ا؟ لقد تحصل

ًّ
أين قلبي ــ هل ضاع حق

بالشغف وجدُت طعم الحياة ــ
وجــــدُت شــفــاء األلــــم، وجــــدُت األلــــَم الــعــصــّي 

القاهرة ـ العربي الجديد

حني أراد أبو العّباس أحمد بن طولون )835 
- 884 م( تأكيد استقالله بُحكم مصَر خارج 
إلــى تأسيس  الــعــّبــاســيــة، عمد  الــدولــة  ة 

ّ
مظل

لُحكمه.   
ً
عاصمة خذها 

ّ
ليت جــديــدة  حــاضــرة 

ـــــرع فـــي بـــنـــاء املـــديـــنـــة الــتــي 
ُ

وُســــرعــــان مـــا ش
إلى تقطيعها   

ً
)نسبة القطائع  اســَم  ستحمل 

 بعينها(، 
ً
 منها طــائــفــة

ٌّ
إلــى أحــيــاَء يــضــمُّ كــل

العّباسّيني  بهاَء سامّراء؛ عاصمِة  ُمستلِهمًا 
 
َّ
ــخــبــرنــا ُكــتــب الــتــاريــخ بــأن

ُ
حــيــنــهــا، والــتــي ت

اســَمــهــا الــحــالــيَّ ليس ســوى تــحــويــٍر لعبارة 
»ُسّر َمن رأى«.

راَهن ابن طولون على تشييد عاصمٍة تفعل 
 
ُ
 العراقية الواقعة

ُ
بالناظرين ما تفعله املدينة

 فيها وشارَكها 
َ
على ضفاف دجلة، والتي نشأ

تــاريــخ الـــــوالدة؛ فــقــد أبــصــَر نـــور الــحــيــاة في 
، املعتصم   العّباسيُّ

ُ
 الخليفة

َ
بغداد بينما كان

 
َ

ّول
ُ
بــالــلــه، يــضــُع، عــلــى ُبــعــد مــئــة كــيــلــومــتــر، أ

حــجــٍر فــي عاصمته الــجــديــدة. عــِهــد مؤّسس 
ذائع  قبطيٍّ  إلــى مهندٍس  الطولونية  الــدولــة 
الفرغاني،  كــاتــب  بــن  ُيــدعــى سعيد  الــصــيــت، 
بــتــشــيــيــد مـــنـــشـــآٍت لــعــاصــمــتــه املـــمـــتـــّدة بــني 
الــقــاهــرة حاليًا(،  )فــي  ــم 

ّ
واملــقــط ي يشكر 

َ
جبل

ه أنجزها 
ّ
فشرَع هذا في مهّمته التي يبدو أن

 غاصت قدُم فرُس ابن 
ْ
على أكمل وجٍه لوال أن

 ماٍء شّيدها 
َ
طولون فكَبْت به وهو ُيعاين عني

 ألقى به في غيابات السجن 
ْ
 أن

َ
، فكان القبطيُّ

 جلده خمسمئة جلدة.
ْ
بعد أن

السجن،  دخوله  في   
ُ
العمارة تسّببت  ومثلما 

 
ْ
فــقــد كــانــت أيــضــًا ســبــبــًا فــي خــروجــه مــنــه؛ إذ

الفرغاني أرسل   
َّ
أن التاريخية  تروي املصادر 

ِمــن محبسه، مقترحًا عليه  ابــن طــولــون،  إلــى 
 يبنَي له مسجدًا من دون أعمدٍة باستثناء 

ْ
أن

 
ُ
 تــنــاهــت إلــيــه رغــبــة

ْ
ــمـــوَدي الــقــبــلــة، بــعــد أن عـ

الــحــاكــم فـــي بــنــاء مــســجــٍد بــديــع يــرتــكــز على 
 في كنائس مصَر 

ّ
ر إال

َّ
ثالثمئة عموٍد ال تتوف

ــؤّرخــــني من  ــن املــ ــ  ثـــّمـــة ِم
َّ
وأديــــرتــــهــــا. عــلــى أن

 
ّ
خرى مفاُدها أن

ُ
يدحض هذه الرواية لصالح أ

ُمصّمم املسجد عراقيٌّ ُيدعى أحمد بن محمد 
 تــســتــنــد، خــصــوصــًا، 

ٌ
الــحــاســب، وهـــي روايـــــة

باقة أزهارٍ واحدة في النسيان

في محاضرته التي 
يُلقيها غدًا، يستعرض 
الباحث المصرّي، معاذ 

الفي، تاريخ بناء الجامع 
األثري المصري، متوّقفًا 

عند خصائصه المعمارية

تقف هذه الزاوية، من 
خالل أسئلة سريعة، مع 
وجه جديد في الكتابة 

العربية، في محاولة 
لتبيّن مالمح وانشغاالت 

الجيل العربي الجديد 
من الكتّاب

مسجد أحمد بن طولون العمارة إذ تروي التاريخ

تحتاج الكتابة انفتاحًا وتجرّدًا من الضوابط

غريٌب في أرض الكالم والسماع

تختلف الروايات التاريخية 
حول مصّمم المسجد 

وتاريخ بناء مئذنته

ثقافتنا موسمية 
والكتّاب يحاولون اقتالع 

مكان وسط المواسم

يَُعّد ميرزا غالب )هنا تمثاٌل نصفي له في مدينة نيودلهي( من أكبر 
شعراء اللغة األرديّة، وشبه الجزيرة الهندية بشكل عام، وأكثرهم تأثيرًا. 
ُولد عام 1797 في مدينة أْغرة، 
في  ورحــل  نيودلهي،  جنوب 
إمبراطورية  آخر  عاصَر   .1869
كما  بـــالده،  حكمت  مغولية 
للهند  البريطاني  االحتالل  عرف 
في سنواته األولى )منذ 1857(. 
والفارسية،  باألرديّة  غالب  كتب 
ــضــّم أعــمــالــه  ــشــر ديـــوانـــًا ي ون
الشعراء  طريقة  على  وآثــاره، 

العرب القدماء، عام 1841.

بطاقة

2425
ثقافة

قصائد

محاضرة

صوت جديد

فعاليات

ما زال شعاٌع واحد من صورة املحبوب
القلب األسود، زنزانة يوسف الخاوية

الليلة تنامني بجانِب رجٍل ما ــ ملاذا
إذن تأتني إلى حلمي بابتسامات خفّية؟

ال يمكن قول كم مّرة صارت دماؤهم  ماًء ــ
 أهـــــــداُب عينيك 

ّ
يــــوم الـــقـــيـــامـــة، عــنــدمــا تــبــتــل

بالدموع

ــــى طــريــق  ــام أبـــصـــارنـــا درٌب إلـ ــ يــــا غــــالــــُب، أمــ
النسيان

هذا رباط الوصل ألوراق العالم املبعثرة.

■ ■ ■
صعٌب على كّل أمٍر

 أمٍر أن يكون يسيرا
ّ

َصعٌب على كل
ا عاجزون في أن يكونوا بشرا

ً
البشر أيض

البكاء يرغُب في بيتي املدّمر
 يسيل من األبواب والحيطان

ُ
القحط

 لحظة
ّ

مرحى يا جنون الشوق ــ في كل

مسجد  بتصميم  القطائع  مسجد  ر 
ُّ
تأث على 

سامّراء، ومساجد العّباسّيني عمومًا، بشكله 
 
ْ
ــع ومــئــذنــتــه املــلــوّيــة )الــحــلــزونــيــة(، وإن املــربَّ
ما كــان بطلٍب من ابن 

ّ
 ذلــك إن

َّ
حًا أن  ُمرجَّ

َ
كــان

محاكاة  فــي  برغبته  مدفوعًا  نفسه،  طــولــون 
عمارة العاصمة العّباسية.

رغ من بناء املسجد، 
ُ
وأّيًا كان ُمصّمُمه، فقد ف

 عــلــى الــقــطــائــع ِمـــن ســفــح جــبــل يشكر، 
ّ

ـــطـــل
ُ
امل

ق 
َّ
معل مسجد   

َ
أّول  

َ
ليكون للميالد،   879 عــام 

بعقود قائمة على دعائم من اآلجــر بــداًل من 
األساطني أو األعمدة الرخامية، وثالث جامٍع 
فـــي مــصــر اإلســالمــيــة بــعــد جــامــع عــمــرو بن 
الــعــاص فــي الــفــســطــاط وجــامــع الــعــســكــر في 
بعد  الــيــوم  ــدَم  األقــ وُيــصــبــح  العسكر،  مدينة 

اندثار املسجَدين اآلخَرين.
فـــي مـــحـــاضـــرٍة ُيــقــّدمــهــا عــنــد الـــســـادســـة من 
مساء غــٍد األحــد، في »بيت املعمار املصري« 
 مسجد أحمد بن 

ُ
»عــمــارة بالقاهرة، بعنوان 

طــــولــــون«، يــســتــعــرض األكــــاديــــمــــيُّ املـــصـــريُّ 
والـــبـــاحـــث فـــي اآلثـــــار والـــعـــمـــارة اإلســالمــيــة، 
مــعــاذ الفــــي، تــاريــخ بــنــاء املــســجــد بــاعــتــبــاره 
العمارة  تــاريــخ  فــي  العبقرية  النماذج  »أحــد 
ف 

ّ
مني. ويتوق

ّ
اإلسالمية«، بحسب بيان املنظ

ـــُرز املساجد الجامعة في 
ُ
ر ط الفــي عند تــطــوُّ

وفلسفة  املــعــمــاريــة،  وخصائصها  اإلســــالم، 
 اإلسالمي.

ّ
األروقة وعالقتها بالفن

علّي املــضــّي فــي هــذه الطريق، أنــا وحــدي َمن 
تتلّبسه الدهشة

املجُد يطلُب ذلك من البصر ــ
ــرآة تـــريـــُد أن  ــ حــتــى الــخــطــوط املــلــّمــعــة عــلــى املـ

تصير أهداب العني

ْ
َسل

َ
االحتفال عند مذبحة الوجد ــ ال ت

 عاٍر
ٌ

العيُد وسط املشاهد سيف

للمتعة أخذُت جرح الشغف إلى التراب 
تبقني أنــت ــ أّمــا أنــا ســوف أكــون مائة حديقة 

ملّونة

عش ُجرح الصبابة
ُ
تاُت القلب ين

ُ
ف

الكبد الجريحة تسقط في صحن امللح

يت عن القسوة ــ
ّ
بعد مقتلي، تخل

 تلك التّوابة السريعة
ُ
يا للحسرة ــ توبة

ـــُع ذلـــك الــجــزء من 
ْ
ـــط

َ
يــا حــســرتــاه، يــا غـــالـــُب! ق

القماش

أّي مآٍل يجعلك طوق العاشق.

■ ■ ■
من عروق الصخرة سالْت دماء
االتحاد معها ــ لم يكن ذلك مقّدًرا لي

 مزيًدا من االنتظار
ّ

 مديدة ال تعني إال
ٌ
حياة

ني أعرف زيفه
ّ
لو عشُت في وعدِك ــ تعلمني، أن

لو صّدقته، كنُت سأموت من الفرح؟

لــم يكن وثيق  ــذرِك  ــ
َ
ن  

ّ
أن مــن هشاشتك عــرفــُت 

الُعروة ــ
ا
ً
ما كنِت ستقطعينه لو كان متين

دعي أحًدا ما يسأل قلبي عن تلّكؤِك في رمي 
السهام

)ترجمة: عاشور الطويبي(

قطعة عبّاسية في القاهرة

غادة بن صالح

ضمن برنامج سورية في القلب الذي تنّظمه جمعية »فرنسا، سورية، تعاُضد« 
البنّي  أنور  السوري  الحقوقي  مع  لقاء  اليوم  يُعَقد  فرنسا،  شرق  نانسي،  في 
المعتقل  يتحّدث  مساًء.  السابعة  عند  والشباب«،  الثقافة  »بيت  في  )الصورة( 
النظام في  القضائية ضّد بعض وجوه  اإلجراءت  األسد عن  السابق في سجون 

ألمانيا.

غادة زغبي، الذي افتُتح  اللبنانية  مهجورٌ بما يكفي هو عنوان معرض الفنانة 
في 13 من الشهر الماضي والمستمر حتى 17 من الشهر الجاري في »غاليري جانين 
لبنانية تحتفظ  أبنيًة ومشاهَد عمرانية  ببيروت. تقّدم زغبي لوحاٍت تصّور  روبيز« 

بآثار الدمار أو أنها مهجورة وهي ما تزال هياكَل في طور البناء.

ثقافة  ــ  »جهات  مؤّسسة  تنّظم  الذاكرة«،  »جغرافيا  حول  أولى  جلسة  بعد 
مستقلّة«، عند الخامسة من مساء السبت المقبل، ثاني مواعيد نسخة هذا العام 
من برنامج »مينا«، تحت عنوان اإلبداع بين لغتين. يشارك في الجلسة، التي تعَقد 
)سورية(،  حسن  ياسين  روزا  بينهم  من  والباحثين،  الكتّاب  من  عدد  »زووم«،  عبر 

وحسن عبد الرزاق )العراق(، وعرفات سعد اهلل )المغرب(.

في إطار عروضها السينمائية للشهر الجاري، تنّظم »مؤسسة عبد الحميد شومان« 
نوفمبر  الثاني/  تشرين   16 الثالثاء،  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  عّمان،  في 
تشاغان إرماك. يجري  أبي وابني )2005(، من إخراج  الجاري، عرضًا للفيلم التركي 

العمل مطلع الثمانينيات وتدور أحداثه حول عالقة صحافي بابنه ووالديه.

تونس ـ العربي الجديد

■ كيف تفهمني الكتابة الجديدة؟
 ما 

ّ
الــكــتــابــة الـــجـــديـــدة هـــي مــزيــج مـــن كــــل

يشمله العالم، ليست مجّرد كلمات وجمل 
تأتي في فقرات منّمقة. أعتقد أن الكتابة 
الـــجـــديـــدة قـــد تــــجــــاوزت مــفــهــوم الــكــتــابــة 
القضايا  أو  الــشــواغــل  أو  الــهــواجــس  عــن 
لتقتحم عاملًا ال حدود له من الخيال، وعبر 
هذا العالم تطرح ما يشغلها وما يثيرها 
مـــن تــــســــاؤالت. أؤمـــــن كــثــيــرًا بــالــواقــعــيــة 
املجتمع  بــني  العجيب  املــزيــج  الــســحــريــة: 
والــجــنــس والفلسفة  والـــديـــن  والــســيــاســة 
بـــاإلضـــافـــة  الـــبـــســـيـــط،  ــــن  ــــواطـ واملـ واألدب 
إلـــى عــوالــم الــفــانــتــازيــا والــســحــر والــرعــب 
والــجــرائــم والــخــيــال الــعــلــمــي... أؤمـــن بــأن 
 
ً
كامال انفتاحًا  تحتاج  الــجــديــدة  الكتابة 

ــوابــــط، وانـــطـــالقـــًا   الــــضــ
ّ

وتـــــجـــــّردًا مــــن كـــــل
كبيرًا في رحلة نحو الداخل وليس نحو 
بع هذا 

ّ
الخارج. أحــاول أن أكــون كاتبة تت

املــــنــــوال، ولــكــنــنــي مـــع كـــل كـــتـــاب أنــتــجــه، 
أكتشف نفسي أكثر وأكتشف ما أنا قادرة 

على فعله.

ــك جـــزء مــن جــيــل أدبـــي له 
ّ
■ هــل تشعرين بــأن

مالمحه وما هي هذه املالمح؟
أنتمي  أنني  أبــدًا  لم أشعر  أنني  الحقيقة 
إلــى حركة أو جيل أو تــّيــار مــعــنّي. أعتقد 
سم بصفات رائعة عديدة 

ّ
أن هذا الجيل يت

أدبـــيـــًا   
ً
ــال ــيـ جـ ــاك  ــنـ هـ  

ّ
أن أرى  ال  ـــنـــي 

ّ
ولـــكـــن

نــاشــئــًا عــلــى الــرغــم مــن وجــــود مــحــاوالت 
اب الشباب 

ّ
أدبية محترمة. أؤمن بأن الكت

وقــــت مضى  أّي  مـــن  أكـــثـــر  اآلن  يـــعـــانـــون 
التكنولوجيا،  مغريات  النشر،  )تعقيدات 
عــزوف الــنــاس عــن املطالعة، غــالء أسعار 
ر اإلمكانيات أو الدعم(، 

ّ
الكتب، وعدم توف

لذلك ترى الكثيرين يجّربون إصدار كتاب 
أو اثنني ثم يعزفون عن الكتابة. أعتقد أن 

الثقافة في تونس كانت وال تزال موسمية 
 املــبــدعــني يــحــاولــون اقــتــالع 

ّ
ومـــا زال كـــل

ــى 
ّ
مـــكـــان وســـــط هـــــذه املـــــواســـــم. أنـــــا أتــبــن

منطق الــعــزلــة مــن هـــذا املــنــظــور؛ ال أكتب 
للمواسم وال أنتظر إحسان وزارة الثقافة؛ 
ي سأستطيع 

ّ
أكتب لنفسي أّواًل وأؤمن أن

ثانيًا.  الــعــالــم،   
ّ

لــكــل الكتابة  املستقبل  فــي 
أن أرى بيئة  حــيــنــهــا، ربــمــا، ســأســتــطــيــع 

ثقافية في تونس. أقول ربما.

■ كيف صدر كتابك األول وكم كان عمرك؟
أنهيت كتابي األول، وهو رواية بعنوان 
»دوريــن«، في آب/ أغسطس عام 2016، 
في بيروت، في شرفة فندق قديم بشارع 
 لناشري 

ً
الحمراء. أرسلت الرواية كاملة

عدت  وحــني  »سوتيميديا«،  دار  األّول: 
أكتوبر  األول/  فــي تشرين  تــونــس  إلــى 
من ذلك العام، انطلقت رحلتي مع النشر 
لينتهي  األمــر شهورًا  استغرق  حينها. 
بعت في 

ُ
، وقــد ط

ً
إصــالح الــروايــة كاملة

كــان عمري حينها   .2017 مــارس  آذار/ 
26 عامًا.

■ أين تنشرين؟
بدأت رحلة النشر مع دار »سوتيميديا«، 
أقــّرر بْعُد  وقــد كانت تجربة جميلة. لم 
إن كــنــت ســأســتــمــّر فــي الــنــشــر مــع الـــدار 
ــدأ فـــي الــتــعــامــل مـــع دور  ــ نــفــســهــا أو أبـ
أطمح  أنــا  الــعــربــي.  املستوى  نشر على 
لــلــعــاملــّيــة، لــذلــك ســتــكــون خــطــواتــي في 
مة ومنهجية، حسب الهدف 

ّ
النشر منظ

الذي أريد الوصول إليه.

■ كــيــف تــقــرئــني وكــيــف تــصــفــني عــالقــتــك مع 
القراءة: منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

أصـــف عــالقــتــي بــالــقــراءة كـــاآلتـــي: رائــعــة، 
ــمــة أيــضــًا. 

ّ
ــهــا مــنــظ

ّ
ــدة، عــفــويــة ولــكــن ــيـ وطـ

 كــاتــبــًا جــديــدًا عن 
ُ

، حينما أكــتــشــف
ً
مــثــال

معّينًا  نظامًا  معه  أخلق  الصدفة،  طريق 
 ما 

ّ
 تــســمــح لـــي بــاكــتــشــاف كـــل

ً
ومــنــهــجــّيــة

 شـــيء مـــع الــــروايــــات: أقـــرأ 
ّ

كــتــبــه. أقــــرأ كـــل
الــتــاريــخ والــعــلــم والفلسفة واملــوضــة  فــي 
ــًا إلـــى  ــمـــع أيــــضــ ــتـ ــاة، أسـ ــيــ ــحــ وتـــــجـــــارب الــ
ــل، وأقــــرأ نــقــد الكتب  الــبــودكــاســت املــســجَّ
ــقــنــيــة فـــي املــجــاالت 

ِّ
واألفــــــالم، والــكــتــب الــت

الــتــي تــهــّم اخــتــصــاصــي، ســـواء فــي عملي 
املــدنــي. ال  فــي نشاطي ضمن املجتمع  أو 
أستطيع أن أتخيل يومًا من دون مطالعة، 

أو شهرًا من دون كتاب جديد.

من بني الناس القالئل الذين داوموا على 
»الصامدون«:  أسميهم  من  هناك  الكتابة 
صــــامــــدون ضـــد واقـــعـــهـــم وضــــد أنــفــســهــم 

أيضًا، إلى أولئك أنتمي.

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
عــالقــتــي رائـــعـــة مـــع األجـــيـــال الــســابــقــة. 
لقد ترّبيت في بيوت أجــدادي، ونشأُت 
ــرأ ويــكــتــب  ــقــ ــدي ألّمـــــــي يــ ــ وأنـــــــا أرى جــ
أستمتع  عديدة.  وكتبًا  روايــات  وُينتج 
كــثــيــرًا بــالــتــحــّدث إلــــى الــكــبــار وأعــيــش 
معهم ذكرياتهم وسنوات شبابهم عبر 
الكلمة وعبر الخاطر. يسعدني كثيًرا أن 
 
ً
أكتشف التاريخ عبر ذكرياتهم، وخاّصة
م منهم حتى لو اختلفت معهم. 

ّ
أن أتعل

أعــتــبــر الــحــديــث مـــع َمـــن هـــم أكــبــر مني 
وإنــســانــي. عائلتي  إثـــراء فكري  مصدر 
تقّدس الكتب وقد رّبتني على هذا األمر 
منذ حداثتي، لذلك ما زلت إلى حّد اآلن 
أناقش أبي وأمي في ما أقــرآه ونتبادل 

دائمًا كتبًا في ما بيننا.

■ كيف تصفني عالقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

ع ببيئة ثقافية 
ّ
في تونس، ما زلنا ال نتمت

ثقافية«  »بيئة  للكلمة.  الحقيقي  باملعنى 
وتــظــاهــرات  سينما  ودور  مــســارح  تعني 
عديدة ومهرجانات واحتفاليات وإنتاجًا 
ــبـــًا ومـــقـــطـــوعـــات مــوســيــقــيــة  ــتـ غــــزيــــرًا وكـ
 أوبـــرا؛ أيــن كــل هــذا فــي تونس؟ 

َ
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)Getty( جانب من باحة مسجد أحمد بن طولون

غادة بن صالح

كاتبة تونسية من مواليد 1990. صدرت 
ــى بـــعـــنـــوان »دوريـــــــــن« فــي  ــ ــ ــة أول ــ ــ لـــهـــا روايـ
دار »ســوتــيــمــيــديــا«، كما  عـــام 2017 عــن 
ـــحـــاد 

ّ
شـــاركـــت فـــي كــتــب جــمــاعــيــة مـــع »ات

الكتاب األحـــرار« و»مــنــشــورات ولــيــدوف«. 
تعمل حاليًا على مشروعني روائّيني، هما: 

»قصر موزارت« و»عشق يوزارسيف«.
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