
شوقي بن حسن

خــــال أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر الــــجــــاري، انــتــظــمــت 
مــجــمــوعــة مــن مــعــارض الــكــتــب الــعــربــيــة، في 
اســتــكــهــولــم ومـــاملـــو الـــســـويـــديـــتـــن، والهــــاي 
ويــوم  الــدنــمــاركــيــة.  وكوبنهاغن  الهولندية، 
ُيقام  الــجــاري،  الشهر  مــن  املــقــبــل، 26  السبت 
»مـــعـــرض الــكــتــاب الــعــربــي« لــيــوم واحــــد في 
 الــثــقــل 

َ
بـــرلـــن الـــتـــي يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا مـــركـــز

ــي فـــــي الـــشـــمـــال  ــربــ ــعــ ــارئ الــ ــقــ ــلــ الــــرئــــيــــســــي لــ
األوروبــــي، وقــد ال تزاحمها على هــذا املوقع 
 باريس، والتي 

ّ
إال العجوز  القارة  في مجمل 

خــــرى مــعــرضــا للكتاب 
ُ
ــم ســنــويــا هــي األ

ّ
تــنــظ

الـــعـــربـــي، غــيــر أنــــه ألـــغـــي هــــذا الـــعـــام بسبب 
الجائحة التي ضربت العالم.

ر املعارض 
ُ
في الحقيقة، ال يمكن اعتبار توات

ــّد ذاتــــه؛ فــقــد تــحــّولــت منذ  هـــذه حــدثــا فــي حـ
ــــى تــقــلــيــد ثـــقـــافـــي لــطــيــف يــجــري  ــنــــوات إلـ ســ

تطويره في كل عام. بدأ ذلك مع موجة اللجوء 
الــســوري فــي 2015، ولــكــن تــبــلــوره األســاســي 
ظهر في 2017، ويمكن اعتبار السنة املاضية، 
العربي  الكتاب  فيها  عــرف  أكثر سنة   ،2019
حــضــورًا فــي أوروبـــــا، إذ حــضــر فــي مختلف 
املـــدن الكبرى مــن جــنــوب الــقــارة فــي إيطاليا 

إلى الشمال االسكندنافي. 
ـــذه املــــعــــارض هي  تـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن هـ
معارض كتب بشيء من التجاوز في املعنى، 
ــرة 

ّ
فــهــي أقــــرب إلـــى تــظــاهــرات ثــقــافــيــة مــصــغ

مها أساسا مكتبات أو دور نشر عربية 
ّ
تنظ

ــّدمـــون فــي  ــقـ يــقــيــم أصـــحـــابـــهـــا فــــي أوروبــــــــا يـ
الــنــهــايــة مــخــزون كتبهم، ولــذلــك يحضر في 
ر مــن الكتب 

ّ
هــذه املــعــارض فقط طيف مصغ

ــمــا تــأتــي بــجــديــد اإلصــــــدارات، 
ّ
الــعــربــيــة، وقــل

لها نسخ غير أصلية، 
ّ
ولألسف كثيرًا ما تتخل

الشيء،  مبالغة بعض  فيها  األسعار  وتكون 
عــلــى اعــتــبــار أن الــبــائــعــن يــعــتــمــدون غــالــبــا 
مروحة أسعار الكتاب األوروبي )ما فوق 20 
يــــورو(، ولــيــس تــلــك األســعــار الــتــي يــحــّددهــا 

الناشر على غاف الكتاب.
لـــكـــن مــهــمــا تـــكـــن مــــن ســـلـــبـــيـــات، تــلــعــب هـــذه 

مقابل موجة معارض 
الكتب العربية التي 

تعرفها مدن في الشمال 
األوروبي هذا الشهر، 

لن نجد - للمفارقة - أية 
تظاهرة حول الكتب في 

المدن العربية

حيث ترى الكتب العربية ضوء الشمس في هذا الخريف

أحتمي بحقيبة ظهري

ال يزال تنظيم معارض 
الكتب في العالم العربي 

بانتظار مراسيم رسمية
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إضاءة

قصائد

فعاليات

املــعــارض دورًا أســاســيــا فــي إيــصــال الكتاب 
ــا، وتــظــل همزة  العربي إلــى قــارئــه فــي أوروبــ
وصل - ولو رمزية - مع الثقافة العربية. كما 
ميها على أن يكون 

ّ
أنها تعّبر عن حرص منظ

للكتاب العربي في مثل هذه األيام تظاهرات 
تحتفي به. هنا ال يمكن أال نقف على مفارقة 
ســـاخـــرة، أنـــه مــقــابــل مــوجــة مــعــارض الكتب 
ــمـــال األوروبـــــــــي ال تــوجــد  الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــشـ
مــعــارض أو تظاهرات حــول الكتب فــي املــدن 

العربية.
ــه مـــن الــجــديــر هــنــا الــتــمــّعــن فـــي املــســألــة 

ّ
لــعــل

كتاب عربي  فتنظيم معرض  الــشــيء.  بعض 
فــي مدينة أوروبــيــة هــو نــتــاج اجتهاد أفــراد 
ينجحون في توفير فضاءات وتمويات من 
في  الثقافية  الجمعيات  أو  املحلية  الــســلــط 
 فعل نفس 

ّ
بلدان املهجر. أّما عربيا، ورغم أن

 أن حالة من التواكل 
ّ

األمر متاح وبسيط، إال
تجاه الدولة يجعل من تنظيم معرض كتاب 
فـــي حــكــم غــيــر املـــفـــّكـــر فــيــه تــقــريــبــا، ويــكــفــي 
الــضــوء  الــعــربــيــة  الــثــقــافــة  وزارات  تــمــنــح   

ّ
أال

لتنظيم معارض كتب عربية حتى  األخضر 
ــف كــل شـــيء كــمــا هــو الــحــال اآلن، ولــن 

ّ
يــتــوق

تجد مــن يبحث عــن الــحــّد األدنـــى فــي توفير 
الحلول والبدائل.

ــَم،  ــالـ ــعـ ــاح الـــــوبـــــاُء الـ ــتــ لـــلـــتـــذكـــيـــر، عـــنـــدمـــا اجــ
ــلــــت الـــبـــلـــدان إجـــــــــراءات الـــحـــجـــر، جـــرى  ودخــ
إعان »تأجيل« معارض الكتب العربية التي 
الربيع مثل  فــي  تنظيمها  املفترض  مــن  كــان 
بغداد وتونس. جاء الخريف، وال تزال الكتب 

العربية تواصل بياتها الشتوي.

في فسحة الشمال األوروبي

صحون الحياة الجديدة

المفّكر  سيرة  حول  مصّورة  رواية  إنجاز  مشروع  عن  اإلعالن  اليوم  مساء  يجرى 
باريس.  في  الصغيرة«  مصر  »مكتبة  في   ،)1961  -  1925( فانون  فرانز  المارتينيكي 
يشترك في هذا المشروع كل من الكاتب فريدريك سيرييه والرسام رومان المي، 

ومن المتوقع أن يصدر العمل قبل نهاية العام عن منشورات »ال ديكوفارت«.

كروث  اإلسباني  األركيولوجي  اإلسبانية يقّدم   Oriens أورينس بدعوة من مؤسسة 
تطبيق  عبر  افتراضية  محاضرة  اليوم  مساء    Cruz Sánchez Ruiz رويث  سانشيز 
زووم بداية من السابعة مساء تحمل عنوان أصل المدن في بالد الرافدين. رويث 
بعثات  على  أشرف  أن  له  وسبق  افدين،  الر وادي  شمال  حضارات  في  متخّصص 

تنقيب في سورية. 

- رسم  كتابة  بعنوان  الجاري معرض جماعي  الشهر  الخميس 24 من  يُفتتح غدًا 
)الملصق( في »دار الكتب الوطنية« في تونس العاصمة، ويستمر حتى السابع من 
وأسماء  القادر،  عبد  بن  ذكريات  المشاركين:  من  المقبل.  نوفمبر  الثاني/  تشرين 
الغيلوفي، ونضال بالشيخ، ووسام بن حسين، وآمال بوسالمة، وأميمة مدينه، 
ونورة مزوغي، وهالة دجبّي، ورهام بن عثمان، وعمر بسيّس، وعماد جميّل.

بالقاهرة  »الهوسباير«  مسرح  في  تعرض  اليوم،  مساء  من  السابعة  من  بداية 
مسرحية األستاذ من إخراج وتأليف نادر جمال. يقترح العمل قصة عرض مسرحّي 
يتعرّض مخرجه لسكتة قلبية قبل عرضه بقليل، ويصّور كيف يتعامل الممثلون 
في هذه الوضعية بين إصرار على الوفاء للنص ومن يجد الفرصة مواتية للخروج 

عنه.

أحمد محسن غنيم

حياتي الصغيرة
دائمة التلعثم

 دائُم البحث عن الكلمات
ٌ
لسان
وقلٌب

ملتفٌت... ال يصل
ألنه ال يسير ملقصد

 عنه أحمال املاضي
َ

يسيُر لينفض
يحّدث نفسه في الشوارع الغريبة

بلغة الغريب
وفي الشوارع التي تعرفه

باللغة الغريبة

حياتي الصغيرة
ا تركها اآلخرون.

ً
يداِن تغسان صحون

■ ■ ■

الصحون
التي لم أغسلها في مطعم أوروبي صغير

أغسلها في قرية نائية
في العالم اآلخر

وحدي
دون مدير غليظ اللسان

أو زميل عنصري
أو مشاجرات مع الزبائن

الصحون
التي لم تتركني أمي أغسلها مرة واحدة

 من الوحدة
ً

تكومت اآلن جباال
أزيل عنها الذكريات الجميلة
وأجمعها في جيبي الصغير

ذكرياتي
ما تبقى لي من حياتي الكبيرة

ترّبت على كتفي
وأنا

أغسل صحون الحياة الجديدة.

■ ■ ■

عيناي الصغيرتان

 املحاولة
ّ

لم تما
في كل ليلة أقول:

غدا أستطيع
وغُد األطفال

قمٌر ياحقونه
وال يمسكون به 
إال حن ينمحي

عيناي الصغيرتان
في القرية

ْي جّدي الواسعتن
َ
كانتا تجالسان عين

بحكاياتهما ومداُهما الذي ال ُيبلغ
جّدي 

حارس القرية
 على دجاجات جّدتي

ّ
على ُكرسّيه املطل

وأنا 
م

ّ
على درجات السل

ها
ُ
أنظر إلى أكبر حياٍة عرفت

وإلى تلك العينن
اللتن تستطيعان مخالفة أوامر خالي

باالنقياد تحت قبضة القيلولة

 البن أختي الوليد
ً
أنقدني صورة

كلمات من صديقي 
ــه أن يــعــيــرنــي ضــحــكــتــه لــثــاث  رجــــوتــ

دقائق
فرسم لي على ورقة قديمة

-ممسًكا بطرف العصا-
نقطتن وقوًسا

وقال لي: ها هو يضحك لك

الغربة
دائن البلدة
ضحك علّي.

■ ■ ■

أبكي

ال لشيء عظيم،
ال مللك ضائع،

أو بكاء ابنة جائعة،
ال لثورة مهزومة،

أو ألنني أحمل نعش رفيقي على ظهري،
أبكي

ال ألني رأيت كل ما أملك 
يحترق أمام عيني

ال يمنعني أحد من إنقاذه
وال أستطيع له ضّرًا وال نفعا.

أبكي،

كطفل صغير،
أدرك لتوه،

ــاد مـــن ســرحــانــه فـــي فــاتــريــنــة  بــعــد أن عــ
األلعاب،

ورمى عينه يمنة ويسرة،
أنه وحده.

■ ■ ■

ظهري لهم
حاما حقيبة ظهري درًعا أحتمي به،

ا من طعنة غادرة،
ً
أرتجف خوف

ال أدري أن أحًدا ال يلحظ هذه النقطة على 
البحر.

وجهي إلى البحر،
أحــمــل معطف الــنــجــاة وأنـــا عــلــى الــســور 

البعيد، 
ملــا ال  غـــادرة تمتد فتجذبني  لعل موجة 

أريد،
إلــى أن يستحيل  لــو بقيت  أنني  ال أدري 

ه غماًما،
ّ
البحر كل

لن تلتفت إلّي حصاة في قاعه.
أنظر ألعلى،

قلبي يرتجف،
أتمتم:

كيف أفعل وما من عصا في يدي؟

)شاعر ومترجم مصري مقيم في كولومبيا(

عيناي الصغيرتان
َكُبرتا

تاحقان القمر
بخطوة ضفادع القرية

وتمّدان يديهما قافزتن
لقيا بأعواد الحطب

ُ
لت

في مصباح الليل الذابل
حاولتا

أن تلكما في فراغ الحجرة
في مصارعة غير عادلٍة

بن يدين نحيلتن
وعينن صغيرتن

وصوٍت ال يقدر على إيقاظ األهل
ليصارعوا معه ذلك العدّو الخفّي

الذي – حتى خالي
ضابط الشرطة-

ال يهزمه
خالي الذي يهزم األشرار والطّيبن.

■ ■ ■

الغربة
 الحيِّ

ُ
دائن

رهنُت له أصدقائي 
وسنوات طفولتي

وأبناء أخواتي الذين لم يولدوا
ليشتري لي مقعدا في قارب الهجرة

وحن عدت إليه بنقودي في جرار الغرباء
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تصويب

ــر  ــ
ّ
ــذك ــتــ ــاب جــــــــّدتــــــــي، نــ ــ ــيــ ــ ــي غــ ــ ــ فـ

القصص املحكية، في ليالي أكل 
املخّزن  بالحالوب  د  املــبــرَّ البطيخ 
ــّراد الخشبي.  ــبـ الـ الــقــبــو فــي  فــي 
فــي حصيرة  املــوضــوع  الحالوب 
ــا لـــحـــفـــظ الـــلـــحـــوم  ــرة أيــــضــ ــيـ ــبـ كـ
ق 

ّ
لساعات. أما اللحم املقّدد، فمعل

فــــي الـــظـــل مـــنـــذ مـــئـــات الــســنــن، 
ــاف، ومــتــّبــل  ــ ــجـ ــ ــواء الـ ــ ــهـ ــ حـــيـــث الـ
بــالــبــهــارات املــســتــوردة مــن بــاد 
الذباب،  بعد 

ُ
ت التي  التوابل  الهند. 

الذباب نفسه الذي إذا سقط في 
املحلول  تــحــّول  الفاكهة  عصير 
إلــــــــى شـــــــــراب روحـــــــــــي، حــســبــه 
منه  ســّمــا، حتى شربت  القدماء 
ها تنتحر، 

ّ
أن ت 

ّ
امــرأة تعيسة، ظن

لـــكـــن الــــــذي حــــــدث، أنـــهـــا بــعــدمــا 
حّب. 

ُ
شربت منه هربت مع َمن ت

املدّونة،  وغيُر  املحكّية  القصص 
مــحــفــوفــة بــالــخــيــال الــــذي وصــل 
صّرة  في  وملفوفا  جاهزًا  إلينا 
 ما تقوله 

ّ
صفراء. وأنا أصّدق كل

َسَع 
َ
جّدتي، حتى عن املّرات التي ل

ــّدي حـــن كــان  ــ فــيــهــا الـــعـــقـــرُب جـ
. كان يستيقظ في الصباح 

ً
ثما

فيرى العقرب ميتا قرَب فراِشه، 
العقارب  مجموعة  إلى  فيضيفه 
ــنــــدوق  الــــتــــي يـــجـــمـــعـــهـــا فـــــي صــ
أسطنبول  فــي  مصنوع  خشبي 
ــال الــقــريــة.  ــ ــد رجـ أهــــــداه إلـــيـــه أحــ
قــالــت جـــّدتـــي: »لـــو عـــرف جــّدكــم 
فــائــدة ســـّم الــعــقــرب لــوضــعــه في 
قناني العرق وشرب منه ملعالجة 
أمـــا الحكاية  الــعــديــدة«.  أمــراضــه 
التي روتها جّدتي ولم نصّدقها 
مـــطـــلـــقـــا، فـــهـــي قـــصـــة مـــرجـــانـــة 
جارتها التي رجعت من الكنيسة 
ْت 

َ
وأخذت طينا وبصقت فيه وطل

ي زوجها نصف األعمى. 
َ
به عين

الــقــريــة نهار  أخـــذه أوالده خـــارج 
ــد،  ــ ــوم، وكــــــــان يــــــوم أحـ ــ ــيــ ــ ــ ذلــــــك ال
ــو يــتــخــّبــط،  ــ ــده وهـ ــيـ مــمــســكــن بـ
وسألوه بعدما غسلوا الطن عن 
يه، في ما إذا كان يرى الناس 

َ
عين

مــن بعيد وكــأنــهــم أشــجــار، لكّن 
الرجل لم يَر شيئا.

)مقطع من رواية »سهدوثا« 
لليلى قصراني(

هذه الحكاية

ليلى قصراني
أغار من كل نّحات وتشكيلي

وقفة
مع

ليلى قصراني )العربي الجديد(

شيكاغو ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلِك هذه األيام؟
بتسجيل  مشغولة  وأنـــا  سنة  منذ 
نـــة صــوتــيــة، بــودكــاســت، وهــو  مـــدوَّ
أغلب  في  ر 

ّ
الصوتي متوف للتطبيق  برنامج 

الـــهـــواتـــف الــنــقــالــة، عـــنـــوان مــدونــتــي والــــذي 
أتــرجــمــه هــنــا عـــن اإلنــكــلــيــزيــة »مــــن قــتــل دي 
ميلو؟«، فيها أجادل الظروف الغامضة التي 
حدة في بغداد 

ّ
أحاطت تفجير مبنى األمم املت

في آب/ أغسطس 2003، والذي أّدى إلى مقتل 
رئيس البعثة سيرجيو فييرا دي ميلو ومعه 
ه عــبــارة عن 

ُّ
21 ضحية آخــريــن. املــوضــوع كل

دّوامة أدخلُت نفسي فيها وليس َمن مخرج. 
حــــبُّ الـــعـــراق ألن سيرجيو 

ُ
هـــذا يــعــكــس كــم أ

دي ميلو كان يريد أن ينقذ العراق من الغزو 
األميركي، لكن مقتله حال دون ذلك.

■ ما هو آخر عمل صدر لِك وما هو عملِك املقبل؟
»الطيور العمياء«؛ روايتي الثانية، هي آخر 
ما صدر لي. وكان ذلك سنة 2016. حاليا أعمل 
على حكاية لألطفال، وهي باللغة اإلنكليزية، 
 ان أحــداثــهــا تــدور فــي ســوريــة. عملُت مع 

ّ
إال

عن  بعُد  أدري  وال  موهوبة  تشكيلية  انة 
ّ
فن

أندم  ال  لكني  ر، 
َ

نش
ُ
ت ال  قد  النشر...  تفاصيل 

حــتــى حينما أجــتــهــد فــي كــتــابــة عــمــٍل طويل 
ة املهمات. 

ّ
مــا ثــم ينتهي بــه املــطــاف إلــى سل

 
َّ

كل الكاتب  ينشر  أن  أبـــدًا  الصّحي  مــن  ليس 
ب يصلح للنشر.

َ
 ما ُيكت

ُّ
ما يكتبه؛ فليس كل

■ هل أنِت راضية عن إنتاجك وملاذا؟
ال طــبــعــا. لـــســـُت راضـــيـــة، ألن تــجــربــتــي في 
ما مّرت السنوات 

ّ
الحياة دائما في نمو، وكل

شــعــرُت بــأنــي أحــتــاج إلـــى حــكــمــة ونــضــوج 
 قد يكتمل، لكن أنا في تغيير 

ُ
ومعرفة. العمل

دائم، حتى آرائي تتغّير مع الوقت. 

ــّيــَض لــِك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختارين؟
تقصد في مجال املهنة؟ أنــا ال أقــدم نفسي 
ـــنـــي كــاتــبــة بــاملــرتــبــة األولـــــى. عملُت 

ّ
عــلــى أن

لسنواٍت في سلك السياحة، ألني ال أقدر أن 
مباشر  اتــصــال  لها  ليس  مهنة  أيــة  أمتهن 
مــع الــنــاس، لــكــن كــكــاتــبــة، أشــعــر دائــمــا بــأن 
ثـــّمـــة مــوهــبــة أو حـــرفـــة مـــا تـــعـــوزنـــي، عمل 
تــنــجــزه أصــابــعــي، شـــيء مــلــمــوس لــه أبــعــاد 
ثاثية مثل النحت، أنــا أغــار من كل نّحات 
أو رّسام تشكيلي، ألن عمل الفنان له ألوان 
ي، 

ّ
املتلق إلى  لتصل  تمتّد  وأبعاد ومساحة 

فــي زمن  الــكــتــابــة، فنحن حاليا نعيش  أمــا 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي والــجــمــيــع يكتبون، 
حتى الذين ال يملكون ما يقولونه يكتبون.

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  هو  ما   ■
العالم؟

هــذا الــســؤال مخيف ومــحــّيــر... حينما كنُت 
ــى الــســام، لكن فــي هذا 

ّ
 كــنــُت أتــمــن

ً
صــغــيــرة

 
َّ
 الــســام صــعــب طــاملــا أن

َّ
الــعــمــر أيــقــنــُت بـــأن

ى 
ّ
أتمن ــي 

ّ
أن إال  قاسية،  اإلنسانية  الطبيعة 

أن أرى البيئة محمية، كوكبنا الجميل هذا 
يــتــداعــى، االنــحــبــاس الـــحـــراري مــن نتائجه 
 
ّ
املجاعات والحرائق والجفاف، لكن أقول إن
ه ناتٌج عن طبيعة اإلنسان 

َ
تغيير املناخ ذات

 
ً ّ
حــا نجد  لــم  إن  وقسوته.  األنانية وطمعه 
 
ّ
فإن كجماعة،  القريب  املستقبل  في  للبيئة 

العواقب سوف تكون وخيمة. 

 ِمن املاضي توّدين لقاءها، وملاذا هي 
ٌ
■ شخصية

بالذات؟
 هي الشخصيات التي أحلم أن ألتقيها، 

ٌ
كثيرة

 شــخــص خــطــر عــلــى بــالــي اآلن هو 
َ

لــكــن أّول
الــذي لم يكن فقط ماكما  محمد علي كــاي، 
ــم كـــان إنــســانــا كريما  ــ بـــل كـــان شـــاعـــرًا، واألهـ
وطّيبا. رغم عنف الرياضة التي كان يمارسها 
 أنه كان إنسانا رقيقا، أتصّور أن الجانب 

ّ
إال

اإلنساني عنده طغى على نجمه كرياضي.

■ صديق/ة يخطر على بالك أو كتاب تعودين إليه 
دائما؟

 في 
ٌ
ــة مـــن األصـــدقـــاء لــهــم مــكــانــة خـــاّصـــة

ّ
قــل

قــلــبــي، أتــعــلــم مــنــهــم كــثــيــرًا تــمــامــا كالكتب. 
ث عن  ــي ال أجـــيـــد الـــتـــحـــدُّ ـــي أنــ

ّ
 عـــن

ٌ
مــــعــــروف

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 

حول انشغاالته اإلبداعية 
وجديد إنتاجه وبعض 
ما يوّد مشاطرته مع 

قرّائه. »في زمن التواصل 
االجتماعي، حتى من 

ال يملكون ما يقولونه 
يكتبون«، تقول الكاتبة 

العراقية

ليس من الصّحي 
أبدًا أن ينشر الكاتب 

كلَّ ما يكتبه

كلّما مّرت السنوات 
شعرُت بأني أحتاج إلى 

حكمة ومعرفة

ما 
ّ
ذاتــي، وكثيرًا ما أذكر صديقة صباي كل

ــذه الـــحـــيـــاة،  ــ فـــتـــحـــُت فـــمـــي، رفــيــقــتــي فــــي هـ
الشاعرة والكتابة ذات الثقافة العالية فيء 
الثانوية،  أيـــام  مــن  تمتدُّ  صداقتنا  نــاصــر، 
ومنذ أكثر من ثاثة عقود. أّما الكتاب الذي 
القديم  يبقى مفتوحا في بيتي فهو العهد 
س«...  والجديد، ال أريد أن أقول »الكتاب املقدَّ
 أنــه كتاب مهّم، 

ّ
س«، إال ال أحــّب كلمة »مــقــدَّ

ــبـــار( مثل  ــكـ ــفـــار األنـــبـــيـــاء )الـ خــصــوصــا أسـ

ــــوب، أيــــوب بــالــنــســبــة إلـــي هو  حــزقــيــال وأيــ
شكسبير العهد القديم. 

■ ماذا تقرأين اآلن؟
حاليا أقرأ كتاب مذّكراٍت لإلعامي الكندي 
برنامج  مضيف  تريبيك  آليكس  األميركي 
»مخاطرة«. بضغط من معجبيه كتب هذه 
ــه، كـــونـــه مــصــابــا بــســرطــان  ــراتـ ــذكـ الــســنــة مـ
ب وسلس ولغته  البنكرياس. أسلوُبه محبَّ
سهلة. أحــبُّ كتب املــذكــرات والــســيــرة ألنها 
ــــرار  تــعــّرفــنــا عــلــى الــجــانــب اإلنـــســـانـــي وأسـ

اب واملشاهير. 
ّ
الكت

■ ماذا تسمعن اآلن وهل تقترحن علينا تجربة 
غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا مــشــاركــتــك 

سماعها؟
أنا من الناس الذين يقّدرون الصمت، لكني 
ــتــــار املــوســيــقــى  ــر صــمــتــي أخــ حــيــنــمــا أكـــسـ
الصحراوية القادمة من أفريقيا، خصوصا 
نــورة  املــوهــوبــة  املوريتانية  انة 

ّ
الفن صــوت 

ــي ال أفهم الكثير من 
ّ
منت سيمالي، رغــم أن

في  ــحــّرك شيئا 
ُ
ت أنــهــا   

ّ
إال أغنياتها  كلمات 

داخلي. أحب الفنان الذي ينشد من القلب.

ثقافة

ــة مـــن مــوالــيــد  ــي ــراق ــٌة ع ــب ــات ك
األدب  ــت  درس  .1967 عــام  األنــبــار 
وغــادرت  بغداد،  في  الفرنسي 
عام  الخليج  حــرب  بعد  الــعــراق 
1991، وتعيش حاليًا في الواليات 
لها  صدرت  األميركية.  المتّحدة 
عن  »سهدوثا«  هما:  ــتــان؛  رواي
)2011(، و»الطيور  الغاوون«  »دار 
ــن »مـــنـــشـــورات  الــعــمــيــاء« عـ
أيضًا  نشرت   .)2016( المتوّسط« 
عّدة مقاالٍت في الفن التشكيلي 
صدر  ــة،  ــرحــل وال والموسيقى 
ومواقع  صحٍف  في  بعضها 

إلكترونية عربية.
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