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بعد أكثر من عشر سنوات على صدورها ،تعود
الكاتبة اإلسبانية إلى روايتها األُولى «الزمن بين
ّ
تتنقل فيه بطلتُه بين
ثان
مخيّطات» لتُتبعها بجزء ٍ
عدد من مسارح األحداث الدولية بعد الحرب العالمية
الثانية؛ مثل فلسطين وإنكلترا وإسبانيا وطنجة

إسطنبول ـ مالك دينيز أوزدمير

خالد الريسوني

بطاقة
ُولـــدت مــاريــا دويــنــيــاس عام
 1964فــي مدينة بورتويانو
(مــقــاطــعــة ثـــيـــوداد ريـــال
فــي منطقة المــانــشــا وسط
إسبانيا) ،وهي تعمل أستاذة
في «جامعة مورثيا» ضمن
اخـــتـــصـــاص الــفــيــلــولــوجــيــا
المطبّقة على اللغة اإلنكليزية.
فتحت لها رواي ـتُــهــا األولــى
مخيّطات» ()2009
«الزمن بين ُ
أبواب الشهرة األدبية ،وبعدها
ـمــة نــســيــان»
نــشــرت« :الــمــهـ ّ
ُّ
و«التعفف» (،)2015
(،)2012
و«بنات القائد» ( ،)2018وقد
جميعها عن دار النشر
صدرت
ُ
«بالنيتا».

وقفة
مع

َ
ب ـعــد ق ــراب ــة اث ــن ــي ع ـشــر ع ــام ــا على
ص ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا ،تـ ـسـ ـتـ ـعـ ـي ــد الـ ـك ــاتـ ـب ــة
دوينياس (،)1964
اإلسبانية ماريا
َ
فـ ُـي عملها الــروائــي الـجــديــد ،بطلة روايتها
األول ـ ـ ـ ــى «الـ ــزمـ ــن بـ ــن ُمـ ـخ ـ ّـيـ ـط ـ ًـات» ()2009
ال ـتــي كــانــت قــد صـ ـ َ
ـدرت مـتــرجـمــة إل ــى اللغة
َّ
املغربيني شريفة
العربية عام  2017بتوقيع
الــدحــروش وعـبــد اللطيف ال ـبــازي ،واللذين
اختارا ّ
لها.
«سيدة ُالفساتني»
عنوانًا ُ
ُ
ّ
تـ ُحـمــل ال ــرواي ــة ال ـج ــدي ــدة امل ـكــم ـلــة لـلــروايــة
األولى َ
اسم بطلتهما سيرا ،وفيها اشتغلت
ّ
املؤلفة بوضوح على بناء صــورة إيجابية
للمرأة تبتعد عن النموذج التقليدي الذي
ً
ُي ّ
كرس صورة سلبية عنها ،خصوصًا حني
ّ
يتعلق األمــر بزمن األح ــداث املحكية ،وهو
أربعينيات الـقـ ًـرن الـعـشــريــن ،وال ــذي كانت
ِّ
متعسف عن مسرح
فيه املرأة غائبة بشكل
ُ
األحداث الكبرى.
ُسحبت من الرواية ( ،)2021إلى اليوم ،قرابة
نصف مليون نسخة ،ما يجعل منها مقترحًا
ذك ـ ّـي ــا ِم ــن ِق ـب ــل دار ال ـن ـشــر «بــان ـي ـتــا» لـبــدء
«مــوســم الـ ـق ــراءة» فــي إسـبـ ّـانـيــا .وال ننسى،
َّ
هنا ،أن الجزء األول منها حقق رقمًا قياسيًا؛
إذ بيعت منه خمسة ماليني.
وعلى العكس ِمن «الزمن بني ُم ّ
خيطات» ،فإن
ّ
ـدد ِمن مسارح
أحــداث «سيرا» تتوزع عبر عـ ٍ
الدولية بعد ُالحرب العاملية الثانية،
األحداث ّ
والـ ـت ــي ت ـت ـنــقــل ب ـط ـلــة الـ ــروايـ ــة ب ـي ـن ـهــا؛ مثل
فلسطني وإنكلترا وإسبانيا وطنجة.
فــي مـقــابـلــةٍ مــع «وك ــال ــة األن ـب ــاء اإلسـبــانـيــة»
َّ
َ
اعتبرت ماريا دوينياس أن حضورها
(إفي)،
ُ
الدائم ضمن قوائم «األكثر ّمبيعًا» يشعرها
بـمـتـعــة وفـ ــرح ك ـب ـيـ َـريــن ،لـكــنـهــا أبـ ـ ّـدت حـ ّـســا
ُ
نقديًا حيال األمر ،حني أشارت إلى أنها تريد
ْ
ّ
تتضمنه هذه األرقــام ِمن
أخذ مسافة مع ما
أحكام جاهزة لدى البعض.
ت ـقــول ٌدوي ـن ـي ــاس ف ــي مـقــابـلـتـهــا ت ـلــك« :ثـ ّـمــة
ُ
مشكلة َ
مع األحكام الجاهزة التي توحي بها
ّ
رقم
أرقــام املبيعات؛ فلمجرد حصولك على ٍ
عــال ِمـنـهــا ،يـجــري اس ُّـتـهــاك هــذه املعطيات
ّ
تلقائيًا ومن دون التوقف قصد القراءة ،وفي
ُ
ّ
األخ ـي ــر يـ ـج ــردك ذل ّــك ِم ــن اال ّس ـت ـح ـقــاق .هــذه
أحـكــام جــاهــزة ،لكنها ال تــؤثــر عـلـ ّـي كثيرًا»،
َّ
وتـضـيــف بـ ــأن «هـ ــذه األح ـك ــام ال ـجــاهــزة في
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ّ
ُ
تـ ُ
ـراجــع ،وقــد بــاتــت سلطتها أق ــل عند فئات
ُ
الشباب .علينا أن نكون أكثر تسامحًا وكرمًا،
ُ
ـصــق ب ــاآلخ ــري ــن ُحـكـمـنــا التصنيفي
وال ن ـلـ ِ
على شكل بطاقة».
الجاهز بسهولة ّ
تكشف دوينياس أنه ،ومع نجاحات روايتها
األول ـ ـ ــى ،ك ـث ـي ـرًا م ــا كـ ــان ال ـ ـقـ ـ ّـراء يـطــالـبــون ّـهــا
ب ـمــواص ـلــة االش ـت ـغ ــال ع ـلــى ع ــوامل ـه ــا ،لكنها
ّ
اع ـ ّت ـب ـ َـرت أن ال ــوق ــت ل ــم ي ـكــن مـنــاسـبــا لــذلــك،
وأنـهــا  -هي
وبطلتها سيرا  -كانتا ُّبحاجةٍ
ً
إل ــى االبـتـعــاد قـلـيــا عــن أج ــواء الـتــوتــر التي
أحدثها ُ
نشر العمل ،وعن «كــرة الثلج» التي
ّ
تــولــدت مع أرقــام املبيعات وتحويل الرواية
إلى سلسلة تلفزيونية.
َ
الروائية في
الكتابة
دوينياس
هكذا واصلت
َ
ّ
ّ
«املهمة
رواية
أصدرت
حيث
أخرى؛
اتجاهات
ُّ
نـسـيــان» فــي ال ـعــام  ،2012ثــم «الـتـعــفــف» في
 ،2015و«بنات القائد» في  .2018ومن الجلي
ّ
أنـهــا احتفظت بــإيـقــاع نشر ّرواي ــة كــل ثالث
سنواتّ ،
ربما العتقادها بأنه الزمن الكافي
إلنتاج رواية ترضى عنها.
ثـ ـ ّـم ،بـعــد ذلـ ــك ،ق ـ ـ ّـررت ال ــروائ ـي ــة اإلسـ ُبــانـيــة
أن تـنـطـلــق ف ــي اس ـت ـعــادة بـطـلـتـهــا األول ـ ــى،
وقــد يـكــون منطلق ّذلــك نابعًا مــن حياتها
الـشـخـصـيــة؛ حـيــث إن ـهــا قــامــت بــرحـلــة إلــى
ط ـن ـج ــة الـ ـت ــي حـ ـض ــرت فـ ــي ب ـع ــض ح ـكــايــا

ُتضيء الرواية على
منفى اإلسبان في إنكلترا
َ
زمن فرانكو
ُ
شخصية سيرا
تطورت
ّ
مما
وباتت أكثر نضجًا ّ
كانت عليه
ّ
ّ
الرواية األولى ،ولعلها حدست بأن عودتها
إل ــى ال ـحــديــث ع ــن املــدي ـنــة املـغــربـيــة  -الـتــي
ّ
لطاملا قــالــت إن لديها ألــف رواي ــة يمكن أن
تكتبها عــن سـنــواتـهــا الــذهـبـيــة  -يقتضي
عودة شخصية سيرا.
ّ
ويكتشف قارئ الرواية الجديدة أن شخصية
سـ ـي ــرا ت ـ ـطـ ـ ّـورت و ُب ــات ــت أكـ ـث ــر ن ـض ـجــا مـ ّـمــا
كانت عليه صانعة الفساتني والجاسوسة.
ٌ
ّ
إن ـ ـهـ ــا ،بـ ـعـ ـب ــارات امل ــؤلـ ـف ــة ن ـف ـس ـه ــا« ،امـ ـ ـ ــرأة
ً
أك ـثــر نـضـجــا وت ـبـ ُّـص ـرًا وج ـ ــاء ،ت ـعــرف كيف
ّ
َ
أصبحت
تتحكم في مسارات حياتها» ،وقد

ّأمـ ــا لـطـفــل ي ـت ـعـ ّـن عـلـيـهــا تــربـيـتــه وحــدهــا.
َ
وم ــن عــالــم الـخـيــاطــة وامل ــوض ــة فــي «الــزمــن
ّ
ب ــن م ـخ ــي ـط ــات» ،تـنـتـقــل سـ ـي ــرا ،وهـ ــي في
األربـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات مـ ــن عـ ـم ــره ــا ،إلـ ـ ــى اإلذاع ـ ـ ــة
والصحافةً ،
دائما كذريعة للقيام بعملياتها
ومهامها السرية .هكذا ،تستعيد دوينياس
أج ــواء «صــوت لـنــدن» وخــدمــات إذاع ــة «بي
بــي س ــي» الـبــريـطــانـيــة بــالـلـغــة اإلسـبــانـيــة،
وال ـتــي كــانــت تـصــل إل ــى إسـبــانـيــا وأمـيــركــا
الــاتـي ـنـيــة ب ــأص ــوات ال ـعــديــد م ــن املـنـفـ ّـيــن
اإلسبان من قبل نظام فرانكو.
ُ
ومن خالل ذلك ،تضيء الرواية على املنفى
املــؤلــم ال ــذي عــاشــه الكثير مــن اإلس ـبــان في
ً
ّ
زمــن الــديـكـتــاتــوريــة ،مـشـيــرة إلــى أن املنفى
ّ
ـدة ك ــان على
اإلس ـب ــان ــي ف ــي املـمـلـك ّــة امل ــت ـح ـ ّ
عال جدًا؛ حيث أثثته أسماء
مستوى فكري ٍ
مثل بلويس ثيرنودا ،وبابلو دي أثكاراتي،
وسلفادور دي مــاداريــاغــا ،وأرت ــورو باريا،
ولويس بورتيو ،والذين دفعتهم إكراهات
ّ
ُ
التعاون مع ُصحف ومحطات
الحياة إلــى
إذاعية.
كما تهتم الــروايــة بمجموعة مــن األح ــداث
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة املـ ـع ــروف ــة م ـث ــل ال ـه ـج ــوم عـلــى
«فـنــدق امللك داوود» فــي الـقــدس ،والـصــراع
الذي حدث في السنوات األخيرة من اإلدارة

ال ـبــري ـطــان ـيــة لـفـلـسـطــن ،ق ـبــل أن تنسحب
وتترك للحركة الصهيونية العاملية الطريق
م ـف ـتــوحــا لـتـحـقـيــق وعـ ــد ب ـل ـفــور املـ ـش ــؤوم،
وأي ـض ــا زي ـ ــارة إي ـفــا ب ـي ــرون إل ــى إسـبــانـيــا،
وم ـحــاولــة ن ـظــام فــران ـكــو رب ــط ع ــاق ــات مع
ال ـع ـ َـال ــم ،ف ــي وق ــت ك ــان ــت ب ـ ـ ُ
ـاده ت ـئــن تحت
ّ
والجوع والقمع.
سياط مخلفات الحرب ُ
ُ
وعـ ـل ــى غ ـ ـ ــرار أع ـم ــال ـه ــا األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،لـ ــم يــكــن
ً
ممكنًا أن تبقى نـجــاحــات « ًس ـيــرا» بعيدة
ع ــن أع ــن امل ـن ـت ـجــن؛ ف ــإض ــاف ــة إل ــى «الـ ُّـزمــن
بــن م ـخـ ّـي ـطــات» ،ج ــرى تـحــويــل «الـتـعــفــف»
إلــى مسلسل تلفزيوني منذ فترة قصيرة،
ودخ ـلــت روايـ ــة «ب ـنــات ال ـقــائــد» فــي مرحلة
ّ
كتابة السيناريو .ويبدو أن هناك من يطرق
أبواب الرواية الجديدة أيضًا لتحويلها إلى
عمل تلفزيوني.
ـاء لـهــا
ل ـك ــنّ م ــاري ــا دويـ ـنـ ـي ــاس ،وخ ـ ــال لـ ـق ـ ٍ
م ــؤخ ـرًا ف ــي ّ«مـعـهــد ثـيــربــانـتــس» بطنجة،
أشارت إلى أن ًه ّال يزال من املبكر حسم هذا
األم ــر ،مضيفة أنـهــا تــرغــب فــي أن يستنفد
ً
الكتاب رحلته الطبيعية ّأوال.
َّ
بقي أن نشير إلــى أن رواي ــة «سـيــرا» تنتهي
بنهاية مفتوحة .وحول ذلك قالت دوينياس
في اللقاء نفسه« :إلى اآلن ،ال ندري ،أنا وهي،
ّ
ُ
أهو مسك ختام أو محطة نحو أفق آخر».
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فوبرتال (ألمانيا) ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ّ
ما يشغلني هو ما يشغل ذاكرة وهاجس كل
ُ
مــن يعتني بــإرث ب ــاده .فمتى يعكس مكان
ّ
يتعرض له أو يطمح
ال ــوالدة إحساسه ومــا
إليه ،تصبح ّ
مهمتي ككاتب أن أجــد ُمــاذات
آم ـن ــة ل ـه ــذا املـ ـك ــان ،ولـ ــو م ـ ّـن خـ ــال األم ـن ـيــة
ّ
املهتمني
ومـشــروع تأليف كـتــاب .وألن ــي مــن
ّ
ب ــأه ــوار ال ـع ــراق ،وق ــد أل ـف ـ ُـت عـنـهــا  12كتابًا
ّ
وس ـي ـنــاريــو فـيـلــم س ـي ـن ـمــائــي ،فـ ــإن ال ـخ ــراب
والعطش الزاحف إليها هما ما ّ
يهمني وأنا
ً
ّ
أرى فـ ُـي عـيــون سكانها مـنــافـ َـي جــديــدة إلى
ّ
أمكنةٍ أخــرى ال تمت إلى حياتهم وأحالمهم
بصلة.
■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك املقبل؟
ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر صـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ل ـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــان
ُ
ق ـص ـص ـ ّـي ـت ــان؛ هـ ـم ــا« :أنـ ـبـ ـي ــاء األه ـ ـ ـ ــوار» عــن
«املـ ّ
ـؤسـســة العربية لـلــدراســات والـنـشــر» في

ف ــي ّس ـيــاق االه ـت ـمــام بــإقــامــة امل ـعــارض
ال ـف ــن ـي ــة ال ـن ـســائ ـيــة ف ــي ت ــرك ـي ــا ،وال ـت ــي
ـوات األخ ـي ــرة بشكل
ت ــزاي ــدت ف ــي ّ ال ـس ـنـ ّ
مـلـحــوظ ،نظمت الـفــنــانـتــان التركيتان
تشيدام ِسماوي ،ودينيز أرتون معرضًا
ّ
ُ
مائة عام
فنيًا بعنوان «أنــا ..أنــت ..هــمْ َ ..
مــن الـفــن النسائي» فــي «مــركــز مشهر»
الثقافي بحي باي أوغلو في إسطنبول.
وي ـض ــم امل ـع ــرض الـ ــذي ج ــرى افـتـتــاحــه
في التاسع من تشرين األول  /أكتوبر
الـ ـج ــاري ويـسـتـمــر ح ـتــى ّ 27م ــن آذار/
ً
مــارس املقبل 232 ،عمال فنيًا ألكثر من
 100فنانة عاشت داخل حدود األراضي
الـعـثـمــانـيــة وال ــدول ــة الـتــركـيــة بـعــد ذلــك
منذ عام  1850وحتى .1950
أب ـ ــرز م ــا ُي ـم ـ ّـي ــز هـ ــذا املـ ـع ــرض ع ــن غـيــره
الفنية النسائية األخ ــرى،
مــن امل ـعــارض
ّ
هــو مــا ذكــرتــه الـفــنــانــة تـشـيــدام سـمــاوي
ّ
فــي ب ـيــان امل ـع ـ ّـرض ،بــأنــه يـســلــط الـض ّــوء
ً
على أعـمــال فنانات أنتجن أعـمــاال فنية
ّ
فريدة لكنهن لم ُيذكرن في تاريخ الفن،
ّ
ف ــيّ ظ ــل مـجـتـمــع ل ــم يـكــن يـسـمــح ألغـلــب
َ
الفنانات بــأن يصبحن صاحبات ذوات
ّ
مستقلة .ويـ ّهــدف املـعــرض إلــى التذكير
بــأع ـمــال ال ـفــنــانــات املـنـسـيــات والتفكير
ّ
بحكاياتهن.
ُيـ ـق ــام املـ ـع ــرض ،ال ـ ــذي ت ـنــوعــت أع ـمــالــه
ب ــن ال ـل ــوح ــات وامل ـن ـح ــوت ــات وال ـص ــور
الفوتوغرافية ،في ثالثة طوابق ،وجرى
تخصيص الطابق األرضــي الــذي حمل
اس ــم «أن ــا» لـصــور فــوتــوغــرافـيــة لنساء
ّ
مجهوالت يواجهن وجودهن املتواضع
ف ــي املـ ـ ـ ــرآة؛ ح ـيــث تـلـتـقــط امل ــراي ــا الـتــي
ُوضـ ـع ــت ف ــي زوايـ ـ ــا مـخـتـلـفــة بــالـقــاعــة
ُ
عـ ّـدة وجــوه الم ــرأة واح ــدة .كما تعرض
ف ــي ه ــذا ال ـق ـســم أي ـض ــا ل ــوح ــات لـنـســاء
ّ
َ
يبحثن عــن هــويـتـهــن مــن خ ــال الــرســم
َ
ّ
ُ
أو النحت ،حيث كن يجبرن قديمًا على
ّ
َّ
مسح أسمائهن مــن تحت أعمالهن أو
تشويهها عـمـدًا .ويتضمن هــذا القسم
ً
أعماال للفنانات :يلديز مــران ،وبلقيس
َّ
ُ
م ـص ـط ـف ــى ،ون ـ ــاوي ـ ــن أده ـ ـ ـ ــم ،ومـ ــرجـ ــل
كوتشوك أكسوي.
كـمــا ي ـضـ ُّـم الـطــابــق األول مــن امل ـعــرض،
ً َ
والذي حمل اسم «أنت» ،أعماال تعرض
فيها النساء عالقتها مع اآلخر ،وغالبًا
م ـ ــا ي ـ ـكـ ــون األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ه ـ ــم م ـ ـحـ ــور ه ــذه
ّ
ال ـع ــاق ــات ،وت ـح ــث ه ــذه األعـ ـم ــال على

ـأمــل ف ــي تـجــربــة األم ــوم ــة .ويـ َ
ال ـتـ ُّ
ـاحــظ
فــي كثير مــن لــوحــات ومـنـحــوتــات هــذا
القسم التركيز على الصراع بني قدسية
األمـ ــومـ ــة وش ـه ــوان ـي ــة عـ ـ ــراء األ ّم ـ ـهـ ــات.
ً
وي ـضــم ه ــذا ال ـق ـســم أعـ ـم ــاال لـلـفــنــانــات:
آمال كوروتورك ،ونويرة فائق ،ودينيز
بلجني ،وجليلة أوغورألديم.
ّأمــا الطابق الثاني ،وال ـ ّـذي يحمل اسم
ّ َ
ً
ُ
ـزوجــن
«ه ّـ ــم» ،ف ـضـ ُّـم أع ـم ــاال لـفــنــانــات تـ
ّ
َ
ّ
سياسيني وعشن في ظلهم،
بفنانني أو
ّ
وك ـ ـ ــن ي ـس ــاع ــدن ـه ــم ع ـل ــى الـ ـت ــأل ــق عـلــى
ّ
ح ـس ــاب أن ـف ـس ـه ــن .ومـ ــن أب ـ ــرز األع ـ ّم ــال
املعروضة في هذا القسم ،أعمال للفنانة
جــوزيــن دوران زوج ــة ال ـ ّ
ـرس ــام الـتــركــي
الشهير فـيـهــامــان دوران ال ــذي اشتهر
برسم بورتريه مصطفى كمال أتاتورك،
وكــان يحب أن يرسم لــوحــات الطبيعة

الصامتة ،لكنه كان يطلب من زوجته أن
تجمع له الزهور ،وكانت ترسم لوحات
لنفسها وهي تضع الزهور في حجرها
ّ
اللوحات.
لكنها تدير ظهرها في كل ً ّ
كما يضم هذا القسم أعماال فنية لنساء
ّ
ي ـع ـ ّـب ــرن ع ــن أن ـف ـس ـهــن ول ـك ــن م ــن خــال
عيون اآلخــريــن ّ،بهدف تسليط الضوء
ّ ّ
تعرضن
على أعمال الفنانات اللواتي
ّ
قــديـمــا لـضـغــوط اجـتـمــاعـيــة أجـبــرتـهــن

ء مجهوالت
نسا ٌ
ّ
وجودهن
يواجهن
المتواضع في المرآة

عـ ـل ــى الـ ــرسـ ــم فـ ــي مـ ـس ــاح ــات م ـ ـحـ ـ ّـددة
وآم ـنــة ،فغالبًا ّمــا يـجــري وص ــف امل ــرأة
ّ
ّ
بالعاطفية الـهــشــة .وقــد لجأ بعضهن
ّ
إل ــى التعبير عــن مــواقـفـهــن مــن الكثير
من القضايا ،من خالل تلك الرسومات.
ً
ّ
ويتضمن هــذا القسم أعماال للفنانات:
ُف ّ
ريا كورال ،وهالة عساف ،وملك جالل
سوفو ،ونشا آيباي.
إلــى جــانــب ُّ
تميز هــذا املـعــرض بعرضه
ُ
ألعمال فنانات لم يعرفن من قبل ،وبكون
ُ
أغلب األعمال املعروضة جرى إنجازها
بـ ّشـكــل فـ ــردي ،ول ــم تـكــن ضـمــن حــركــات
فنية شهيرة ،فإنه ال ّ
يدعي كتابة تاريخ
ّ
ّ
ُ َ ِّ
فني مواز ،بقدر ما يذكر بأن هناك أكثر
لكتابة التاريخ ،ويفتح الباب
من طريقة
لـلـبـحــث ع ــن ف ـ ّـن ــان ــات ل ــم ي ـت ـ ّـم ال ـتـ ُّ
ـوصــل
ّ
ألعمالهن حتى اآلن.

لوحة لـ ملك جالل سوفو (من المعرض)

فعاليات

ُ
البحث عن مالذات آمنة ولو من خالل أ ُمنية أو كتاب
مهمتي
ّ
تقف هذه الزاوية مع
مبدع عربي في أسئلة
سريعة حول انشغاالته
اإلبداعية وجديد إنتاجه
يود مشاطرته
وبعض ما
ّ
مع قرّائه
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عـ ّـمــان و«س ــوق سـ ّـيــد سعد بعد مئتي عــام»
عــن «دار نينوى» فــي دمـشــق ،ورواي ـتــان عن
«نينوى» ُهما «قمر ُ
ثوبه القصب» و«جنود
ّ
حروب كوكب الشرق» .أما املقبل ،فهو رواية
«أوروك هــايـكــو الـ ـغ ــرام» ال ـفــائــزة ب ــ«جــائــزة
ّ
الطيب صالح العاملية للرواية» .2021
راض عن إنتاجك وملاذا؟
■ هل أنت
ٍ
راض ع ــن م ـن ـجــزيّ ون ـت ــاج ــي ألنــه
ـا
ن ـعــم أنـ ـ
ٍ
ً
ان ـع ـك ــاس ألح ــام ــي ّأوال ،ومل ـ ــا أش ـع ــر أن ـهــا
م ــوهـ ـبـ ـت ــي وهـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ــادرة أن ت ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي دورًا
إبداعيًا ّ
مهمًا في الكتابة األدبية والثقافية
والحضارية أيضًا.
ُ
■ لــو قـ ّـيــض ل ـ ِـك ال ـبــدء مــن جــديــد ،أي مـســار كنت
ستختار؟
ّ
ســأت ـمــنــى أن أكـ ــون روائ ـ ّـي ــا مـثـلـمــا أن ــا اآلن،
ّ
ّ
ّ
ّ
ل ـش ـعــوري أن ال ــرواي ــة تـ ــؤدي مـهــمــة ثـقــافــيــة
ّ
ّ
وحضارية ،وقد تخطت الشعر لتكون لسان
حــال الحلم فــي ذاك ــرة املجتمعات .لـهــذا هي
سينمائية وتـقــاريــر
مــن ت ـت ـحـ ّـول إل ــى أف ــام
ُ
إخبارية ومسرحيات ومجاالت أخرى.
■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ـرات ك ـث ـيــرة .ومــا
ال ـعـ ّـالــم ي ـح ـتــاج إل ــى ت ـغ ـي ـيـ ٍ
أتمناه أن تكون جغرافيات األرض من دون
ومن
ح ــروب عبثية ،وزنــازيــن د ّيـكـتــاتــوريــةّ ،
ودبابات .أعرف أنها
دون كورونا وانقالبات
مـهـ ّـمــة صعبة أن تعيش حـيــاتــك وت ــرى هــذه
التغييرات حاصلة ،ولكن هي األحــام دومًا

بطاقة

شــاعــر وروائ ــي عــراقــي مــن مــوالـيــد عــام ،1957
َّ
ّ
أصــدر قــرابــة ستني مؤلفًا بــن الــروايــة والقصة
والشعر والــدراســات .من إصــداراتــه في الــروايــة:
«أنف الوردة  -أنف كليوباترا» ( ،)2008و«اآللهة
والجواميس فــي مديرية األم ــن» ( ،)2014وفي
الـقـ ّـصــة الـقـصـيــرة« :حــدائــق ال ـغــرام الـســومــريــة»
( ،)2001و«فـ ـت ــاة ح ـقــل ال ـ ــرز» ( ،)2006وفــي
الـ ـشـ ـع ــر« :وردة ب ـع ـط ــر الـ ـ ــزقـ ـ ــورة» (،)2007
و«عصافير الشارع املندائي» (.)2008
ّ
نرسمها على أمل أن تتحقق.
■ شخصية مــن املــاضــي ت ـ ّ
ـود ل ـقــاءهــا ،ومل ــاذا هي
بالذات؟
ّ
منذ صـبــاي ،كنا نذهب إلــى املكتبة العامة،
وكــانــت أكثر الــروايــات على الــرفــوف روايــات
نجيب محفوظ ،وكنت أقرأها بشغف ،ومنها
عرفت مصر وأحببتها ،حتى قبل أن أزورها.
ولــو كـنـ ُـت قــد رأيـتــه ألشـعــرتــه أنــه وح ــده من
استطاع أن يضع القارئ أمام تفاصيل البيئة
ولسألته أيضًا :كيف
وشخوصها وأسرارها.
ّ
َ
«أوالد حارتنا»؟ فقد أثــرت فينا حتى
كتبت
ّ
قبل أن يؤثر فينا سارتر وكولن ولسن.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ّ
ينظم فرع «المركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات» في تونس ،عند الثانية
لقاء حواريًا لمناقشة كتاب خير الدين التونسي:
والنصف بعد ظهر غد الجمعة،
ً
بين الحقيقة وظلّها للباحث عبد الحق الزموري الذي سيكون حاضرًا للحديث
يقدم اإلعالمي زياد كريشان قراءة حوله.
عن عمله الصادر أخيرًا ،فيما
ّ

ينطلق غدًا مهرجان طنطا الدولي للشعر ويستمر حتى األول من تشرين الثاني/
نوفمبر المقبل .من المشاركين :أحمد سويلم وأسامة جاد وكريم عبد السالم
وميالد زكريا من مصر ،وخلود الفالح من ليبيا ،وزكية المرموق من المغرب،
ومحمد نجيب من السودان ،وستيفانيا دي ليو من إيطاليا ،وألكسندر فرولوف
من روسيا ،وكريستوفر هوفباور من النمسا.
نشوة عنوان معرض للفنان التشكيلي العراقي ستار نعمة يتواصل في «غاليري
عمان حتى السبت المقبل .افتتح المعرض في
مجلس األعمال العراقي» في
ّ
ويضم لوحات اعتمد فيها نعمة التضارب اللوني وتقنية
الـ 23من الشهر الجاري،
ّ
الكوالج للتعبير عن تناقضات الحاالت البشرية في المجتمعات المعاصرة.

ّ
تنظم «مكتبة بهجة المعرفة» في تونس العاصمة تظاهرة أيــام منصف
مؤسسها ( 29تشرين األول/
الدبوسي الملتزمة ،بمناسبة مرور  19عامًا على رحيل
ّ
يتحدثون عن التاريخ الثقافي
أكتوبر  .)2002يشارك في التظاهرة باحثون وفنّانون
ّ
لمدينة تونس من خالل مكتباتها ومقاهيها بين الستينيات والتسعينيات.

