
خالد الريسوني

ـــي عــشــر عـــامـــا على 
َ
ــن ــة اثـ ــرابـ بــعــد قـ

ــة  ــبــ ــاتــ ــكــ صـــــــــدورهـــــــــا، تــــســــتــــعــــيــــد الــ
اإلسبانية ماريا دوينياس )1964(، 
روايتها   

َ
بطلة الــجــديــد،  الــروائــي  فــي عملها 

 )2009( ــّيــــطــــات«  ُمــــخــ بــــن  ــن  ــ ــزمـ ــ »الـ ولـــــــــى 
ُ
األ

 إلـــى اللغة 
ً
الــتــي كــانــت قــد صــــدَرت مــتــرجــمــة

ن شريفة  العربية عام 2017 بتوقيع املغربيَّ
واللذين  الــبــازي،  اللطيف  وعــبــد  الــدحــروش 

اختارا »سّيدة الفساتن« عنوانا لها.
 لــلــروايــة 

ُ
 املــكــّمــلــة

ُ
 الـــجـــديـــدة

ُ
تــحــمــل الــــروايــــة

ولى اسَم بطلتهما سيرا، وفيها اشتغلت 
ُ
األ

فة بوضوح على بناء صــورة إيجابية 
ّ
املؤل

الذي  التقليدي  النموذج  عن  تبتعد  للمرأة 
 سلبية عنها، خصوصا حن 

ً
ُيكّرس صورة

املحكية، وهو  األحـــداث  األمــر بزمن  ق 
ّ
يتعل

كانت  والـــذي  الــعــشــريــن،  الــقــرن  أربعينيات 
ف عن مسرح   بشكل متعسِّ

ً
فيه املرأة غائبة

األحداث الُكبرى.
ُسحبت من الرواية )2021(، إلى اليوم، قرابة 
نصف مليون نسخة، ما يجعل منها مقترحا 
ــن ِقـــبـــل دار الــنــشــر »بــانــيــتــا« لــبــدء  ــ ــا ِم ــّيـ ذكـ
»مــوســم الـــقـــراءة« فــي إســبــانــيــا. وال ننسى، 
ق رقما قياسيا؛ 

ّ
 الجزء األول منها حق

َّ
هنا، أن

إذ بيعت منه خمسة ماين.
وعلى العكس ِمن »الزمن بن ُمخّيطات«، فإن 
ع عبر عــدٍد ِمن مسارح 

ّ
أحــداث »سيرا« تتوز

األحداث الدولية بعد الحرب العاملية الثانية، 
 الــــروايــــة بــيــنــهــا؛ مثل 

ُ
ــل بــطــلــة

ّ
والـــتـــي تــتــنــق

فلسطن وإنكلترا وإسبانيا وطنجة.
فــي مــقــابــلــٍة مــع »وكـــالـــة األنـــبـــاء اإلســبــانــيــة« 
 حضورها 

َّ
)إفي(، اعتبَرت ماريا دوينياس أن

الدائم ضمن قوائم »األكثر مبيعا« ُيشعرها 
ــــدت حــّســا  ــهــا أبـ

ّ
ــــرح كــبــيــَريــن، لــكــن بــمــتــعــة وفـ

ريد 
ُ
ها ت

ّ
نقديا حيال األمر، حن أشارت إلى أن

ذ مسافة مع ما تتضّمنه هذه األرقــام ِمن 
ْ

أخ
أحكام جاهزة لدى البعض.

تــقــول دويـــنـــيـــاس فـــي مــقــابــلــتــهــا تــلــك: »ثــّمــة 
وحي بها 

ُ
 مَع األحكام الجاهزة التي ت

ٌ
مشكلة

رقٍم  على  حصولك  فلمجّرد  املبيعات؛  أرقــام 
عــال ِمــنــهــا، يــجــري اســتــهــاك هــذه املعطيات 
ف قصد القراءة، وفي 

ُّ
تلقائّيا ومن دون التوق

األخـــيـــر ُيـــجـــّردك ذلـــك ِمـــن االســتــحــقــاق. هــذه 
ــر عــلــّي كثيرًا«، 

ّ
ها ال تــؤث

ّ
أحــكــام جــاهــزة، لكن

ــام الــجــاهــزة في  ــكـ  »هــــذه األحـ
َّ
وتــضــيــف بــــأن

 عند فئات 
ّ

أقـــل ها 
ُ
بــاتــت سلطت تــراُجــع، وقــد 

الشباب. علينا أن نكون أكثر تساُمحا وكرما، 
التصنيفي  ُحــكــمــنــا  بـــاآلخـــريـــن  ــلــِصــق 

ُ
ن وال 

الجاهز بسهولة على شكل بطاقة«.
ه، ومع نجاحات روايتها 

ّ
تكشف دوينياس أن

األولـــــــى، كــثــيــرًا مـــا كــــان الــــقــــّراء يــطــالــبــونــهــا 
ها 

ّ
بــمــواصــلــة االشـــتـــغـــال عــلــى عـــواملـــهـــا، لكن

 الـــوقـــت لـــم يــكــن مــنــاســبــا لــذلــك، 
ّ
اعـــتـــبـــَرت أن

- كانتا بحاجٍة  - هي وبطلتها سيرا  ــهــا 
ّ
وأن

ــر التي 
ُّ
 عــن أجــــواء الــتــوت

ً
إلـــى االبــتــعــاد قــلــيــا

التي  الثلج«  العمل، وعن »كــرة  أحدثها نشُر 
الرواية  املبيعات وتحويل  أرقــام  ــدت مع 

ّ
تــول

إلى سلسلة تلفزيونية.
 الروائية في 

َ
هكذا واصلت دوينياس الكتابة

 »املهّمة 
َ
جاهات أخرى؛ حيث أصدرت رواية

ّ
ات

ــف« في 
ُّ
نــســيــان« فــي الــعــام 2012، ثــم »الــتــعــف

2015، و»بنات القائد« في 2018. ومن الجلي 
 ثاث 

ّ
أنــهــا احتفظت بــإيــقــاع نشر روايـــة كــل

الكافي  الزمن  ه 
ّ
بأن رّبما العتقادها  سنوات، 

إلنتاج رواية ترضى عنها.
ثــــّم، بــعــد ذلــــك، قـــــّررت الـــروائـــيـــة اإلســبــانــيــة 
ــى،  ــ ولـ

ُ
أن تــنــطــلــق فـــي اســتــعــادة بــطــلــتــهــا األ

يــكــون منطلق ذلــك نابعا مــن حياتها  وقــد 
ــهــا قــامــت بــرحــلــة إلــى 

ّ
الــشــخــصــيــة؛ حــيــث إن

طـــنـــجـــة الــــتــــي حــــضــــرت فــــي بـــعـــض حــكــايــا 

عودة سيرا
بعد أكثر من عشر سنوات على صدورها، تعود 

الكاتبة اإلسبانية إلى روايتها األُولى »الزمن بين 
مخيّطات« لتُتبعها بجزء ثاٍن تتنّقل فيه بطلتُه بين 

عدد من مسارح األحداث الدولية بعد الحرب العالمية 
الثانية؛ مثل فلسطين وإنكلترا وإسبانيا وطنجة

يُضيء المعرض، 
المتواصل في 

إسطنبول حتى آذار/ 
مارس المقبل، على 
تجارُب فنّانات أنتجن 

أعماًال فريدًة لكنهّن 
لم يُذكرن في تاريخ 

الفن التركي

أنا وأنت وُهم  إضاءة زوايا منسية ماريا دوينياس 
لقاء ثاٍن بعد عقد

ُتضيء الرواية على 
منفى اإلسبان في إنكلترا 

زمَن فرانكو

نساٌء مجهوالت 
يواجهن وجودهّن 

المتواضع في المرآة

تطّورت شخصيُة سيرا 
وباتت أكثر نضجًا مّما 

كانت عليه

ــا دويــنــيــاس عام  ُولـــدت مــاري
بورتويانو  مدينة  فــي   1964
ــال  ــة ثـــيـــوداد ريـ ــع ــاط ــق )م
وسط  المــانــشــا  منطقة  فــي 
أستاذة  تعمل  وهي  إسبانيا(، 
ضمن  مورثيا«  »جامعة  في 
ــفــيــلــولــوجــيــا  اخـــتـــصـــاص ال
المطبّقة على اللغة اإلنكليزية. 
األولــى  ــهــا  ــتُ رواي لها  فتحت 
 )2009( ُمخيّطات«  بين  »الزمن 
أبواب الشهرة األدبية، وبعدها 
ــمــهــّمــة نــســيــان«  نــشــرت: »ال
 ،)2015( ف«  و»التعفُّ  ،)2012(
وقد   ،)2018( القائد«  و»بنات 
النشر  صدرت جميُعها عن دار 

»بالنيتا«.

بطاقة

2425
ثقافة

معرضكتاب

فعاليات

 عودتها 
ّ
ها حدست بأن

ّ
الرواية األولى، ولعل

إلـــى الــحــديــث عـــن املــديــنــة املــغــربــيــة - الــتــي 
أن  ألــف روايـــة يمكن   لديها 

ّ
إن قــالــت  لطاملا 

يقتضي   - الــذهــبــيــة  عــن ســنــواتــهــا  تكتبها 
عودة شخصية سيرا.

 شخصية 
ّ
ويكتشف قارئ الرواية الجديدة أن

ــت أكـــثـــر نــضــجــا مــّمــا  ــاتــ ــّورت وبــ ــ ــطـ ــ ســـيـــرا تـ
والجاسوسة.  الفساتن   

ُ
صانعة عليه  كانت 

 
ٌ
ــة نـــفـــســـهـــا، »امــــــــرأة ــفــ ــ

ّ
ــؤل ــارات املــ ــبــ ــعــ إنــــهــــا، بــ

ــرًا وجـــــاًء، تــعــرف كيف  أكــثــر نــضــجــا وتــبــصُّ
تتحّكم في مسارات حياتها«، وقد أصبَحت 

أّمــــا لــطــفــل يــتــعــّن عــلــيــهــا تــربــيــتــه وحــدهــا.
ــم الــخــيــاطــة واملـــوضـــة فــي »الــزمــن 

َ
ومـــن عــال

ــّيـــطـــات«، تــنــتــقــل ســـيـــرا، وهــــي في  بـــن مـــخـ
األربـــعـــيـــنـــيـــات مــــن عــــمــــرهــــا، إلــــــى اإلذاعـــــــة 
والصحافة، دائًما كذريعة للقيام بعملياتها 
ومهامها السرية. هكذا، تستعيد دوينياس 
أجـــواء »صــوت لــنــدن« وخــدمــات إذاعـــة »بي 
بـــي ســـي« الــبــريــطــانــيــة بــالــلــغــة اإلســبــانــيــة، 
والــتــي كــانــت تــصــل إلـــى إســبــانــيــا وأمــيــركــا 
الــاتــيــنــيــة بـــأصـــوات الــعــديــد مـــن املــنــفــّيــن 

اإلسبان من قبل نظام فرانكو.
ضيء الرواية على املنفى 

ُ
ومن خال ذلك، ت

املــؤلــم الـــذي عــاشــه الكثير مــن اإلســبــان في 
 املنفى 

ّ
 إلــى أن

ً
زمــن الــديــكــتــاتــوريــة، مــشــيــرة

ــان على  ـــحـــدة كــ
ّ
اإلســـبـــانـــي فـــي املــمــلــكــة املـــت

ثته أسماء 
ّ
مستوى فكري عاٍل جّدًا؛ حيث أث

مثل بلويس ثيرنودا، وبابلو دي أثكاراتي، 
وسلفادور دي مــاداريــاغــا، وأرتـــورو باريا، 
إكراهات  دفعتهم  والذين  بورتيو،  ولويس 
ات 

ّ
ومحط ُصحف  مع  التعاُون  إلــى  الحياة 

إذاعية.
األحـــداث  مــن  الــروايــة بمجموعة  تهتم  كما 
الـــتـــاريـــخـــيـــة املـــعـــروفـــة مـــثـــل الـــهـــجـــوم عــلــى 
»فــنــدق امللك داوود« فــي الــقــدس، والــصــراع 
الذي حدث في السنوات األخيرة من اإلدارة 

أن تنسحب  قــبــل  لــفــلــســطــن،  الــبــريــطــانــيــة 
وتترك للحركة الصهيونية العاملية الطريق 
مــفــتــوحــا لــتــحــقــيــق وعــــد بــلــفــور املـــشـــؤوم، 
وأيـــضـــا زيـــــارة إيــفــا بـــيـــرون إلــــى إســبــانــيــا، 
ومــحــاولــة نــظــام فــرانــكــو ربـــط عـــاقـــات مع 
ــــاُده تــئــن تحت  ـــم، فـــي وقــــت كـــانـــت بــ

َ
ــال الـــعـ

فات الحرب والجوع والقمع.
ّ
سياط مخل

خـــــــــــرى، لــــم يــُكــن 
ُ
ــا األ ــالـــهـ ــلــــى غـــــــرار أعـــمـ وعــ

 
ً
بعيدة »ســـيـــرا«  نــجــاحــات  تبقى  أن  ممكنا 

 إلــــى »الـــزمـــن 
ً
عـــن أعــــن املــنــتــجــن؛ فـــإضـــافـــة

ــف« 
ُّ
بــن مــخــّيــطــات«، جـــرى تــحــويــل »الــتــعــف

فترة قصيرة،  منذ  تلفزيوني  إلــى مسلسل 
ــة »بــنــات الــقــائــد« فــي مرحلة  ودخــلــت روايــ
 هناك من يطرق 

ّ
كتابة السيناريو. ويبدو أن

أبواب الرواية الجديدة أيضا لتحويلها إلى 
عمل تلفزيوني.

ــــال لــــقــــاٍء لــهــا  لـــكـــن مــــاريــــا دويــــنــــيــــاس، وخــ
ــرًا فـــي »مــعــهــد ثــيــربــانــتــس« بطنجة،  ـ

ّ
مـــؤخ

ه ال يزال من املبكر حسم هذا 
ّ
أشارت إلى أن

ــهــا تــرغــب فــي أن يستنفد 
ّ
 أن

ً
األمـــر، مضيفة

الكتاب رحلته الطبيعية أّواًل.
 روايـــة »ســيــرا« تنتهي 

َّ
بقي أن نشير إلــى أن

بنهاية مفتوحة. وحول ذلك قالت دوينياس 
في اللقاء نفسه: »إلى اآلن، ال ندري، أنا وهي، 

ة نحو أفق آخر«.
ّ
أُهو مسك ختام أو محط

مائة عام من الفن النسائي التركي

الثانية  عند  تونس،  في  السياسات«  ودراســة  لألبحاث  العربي  »المركز  فرع  ينّظم 
والنصف بعد ظهر غد الجمعة، لقاًء حواريًا لمناقشة كتاب خير الدين التونسي: 
بين الحقيقة وظلّها للباحث عبد الحق الزموري الذي سيكون حاضرًا للحديث 

عن عمله الصادر أخيرًا، فيما يقّدم اإلعالمي زياد كريشان قراءة حوله.

منصف  أيــام  تظاهرة  العاصمة  تونس  في  المعرفة«  بهجة  »مكتبة  تنّظم 
الدبوسي الملتزمة، بمناسبة مرور 19 عامًا على رحيل مؤّسسها )29 تشرين األول/ 
أكتوبر 2002(. يشارك في التظاهرة باحثون وفنّانون يتحّدثون عن التاريخ الثقافي 

لمدينة تونس من خالل مكتباتها ومقاهيها بين الستينيات والتسعينيات.

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 
في  المعرض  افتتح  المقبل.  السبت  حتى  عّمان  في  العراقي«  األعمال  مجلس 
الـ23 من الشهر الجاري، ويضّم لوحات اعتمد فيها نعمة التضارب اللوني وتقنية 

الكوالج للتعبير عن تناقضات الحاالت البشرية في المجتمعات المعاصرة.

إسطنبول ـ مالك دينيز أوزدمير

فـــي ســيــاق االهــتــمــام بــإقــامــة املــعــارض 
ـــيـــة الــنــســائــيــة فــــي تـــركـــيـــا، والـــتـــي 

ّ
الـــفـــن

تـــزايـــدت فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة بشكل 
التركيتان  ــانــتــان 

ّ
الــفــن مت 

ّ
نظ مــلــحــوظ، 

تشيدام ِسماوي، ودينيز أرتون معرضا 
يا بعنوان »أنــا.. أنــت.. ُهــم.. مائة عام 

ّ
فن

هر« 
ْ

الــفــن النسائي« فــي »مــركــز َمش مــن 
الثقافي بحي باي أوغلو في إسطنبول. 
ــــذي جــــرى افــتــتــاحــه  ويـــضـــم املـــعـــرض الـ
أكتوبر  األول /  التاسع من تشرين  في 
الـــجـــاري ويــســتــمــر حــتــى 27 مـــن آذار/ 
يا ألكثر من 

ّ
 فن

ً
مــارس املقبل، 232 عما

100 فنانة عاشت داخل حدود األراضي 
الــعــثــمــانــيــة والـــدولـــة الــتــركــيــة بــعــد ذلــك 

منذ عام 1850 وحتى 1950.
أبـــــرز مـــا ُيـــمـــّيـــز هــــذا املـــعـــرض عـــن غــيــره 
األخـــرى،  النسائية  الفنية  املــعــارض  مــن 
ــانــة تــشــيــدام ســمــاوي 

ّ
هــو مــا ذكــرتــه الــفــن

ــط الــضــوء 
ّ
فــي بــيــان املـــعـــرض، بــأنــه يــســل

ية 
ّ
فن أعــمــااًل  أنتجن  انات 

ّ
فن أعــمــال  على 

الفن،  تاريخ  في  ُيذكرن  لم   
ّ
لكنهن فريدة 

 مــجــتــمــع لـــم يــكــن يــســمــح ألغــلــب 
ّ

فـــي ظــــل
ذوات  صاحبات   

َ
يصبحن بــأن  انات 

ّ
الفن

التذكير  إلــى  املــعــرض  ويــهــدف  ة. 
ّ
مستقل

والتفكير  املــنــســيــات  ــانــات 
ّ
الــفــن بــأعــمــال 

.
ّ
بحكاياتهن

ُيـــقـــام املــــعــــرض، الـــــذي تــنــوعــت أعــمــالــه 
بـــن الـــلـــوحـــات واملـــنـــحـــوتـــات والـــصـــور 
الفوتوغرافية، في ثاثة طوابق، وجرى 
تخصيص الطابق األرضــي الــذي حمل 
اســـم »أنــــا« لــصــور فــوتــوغــرافــيــة لنساء 
 املتواضع 

ّ
مجهوالت يواجهن وجودهن

ــا الــتــي  ــرايــ ــرآة؛ حـــيـــث تــلــتــقــط املــ فــــي املــــــ
ُوضـــعـــت فـــي زوايــــــا مــخــتــلــفــة بــالــقــاعــة 
عرض 

ُ
عــّدة وجــوه المـــرأة واحـــدة. كما ت

ــذا الــقــســم أيـــضـــا لـــوحـــات لــنــســاء  فـــي هــ
 مــن خـــال الــرســم 

ّ
 عــن هــويــتــهــن

َ
يبحثن

 قديما على 
َ
 ُيجبرن

ّ
أو النحت، حيث كن

أو   
ّ
أعمالهن تحت  مــن   

َّ
أسمائهن مسح 

القسم  هــذا  ويتضمن  عــمــدًا.  تشويهها 
أعمااًل للفنانات: يلديز مــران، وبلقيس 
ــل  ــ ـ ــرجَّ ــ ــن أدهـــــــــم، وُمـ ــ ــاويــ ــ مـــصـــطـــفـــى، ونــ

كوتشوك أكسوي.
كــمــا يــضــمُّ الــطــابــق األول مــن املــعــرض، 
عرض 

َ
والذي حمل اسم »أنت«، أعمااًل ت

فيها النساء عاقتها مع اآلخر، وغالبا 
مـــــا يــــكــــون األطــــــفــــــال هـــــم مــــحــــور هــــذه 
ــذه األعـــمـــال على   هــ

ّ
الـــعـــاقـــات، وتـــحـــث

الصامتة، لكنه كان يطلب من زوجته أن 
تجمع له الزهور، وكانت ترسم لوحات 
لنفسها وهي تضع الزهور في حجرها 

ها تدير ظهرها في كل اللوحات.
ّ
لكن

ية لنساء 
ّ
كما يضم هذا القسم أعمااًل فن

 ولـــكـــن مـــن خــال 
ّ
ــن أنــفــســهــن يـــعـــّبـــرن عـ

الضوء  تسليط  بهدف  اآلخــريــن،  عيون 
 
ّ
تعّرضن اللواتي  انات 

ّ
الفن أعمال  على 

 
ّ
قــديــمــا لــضــغــوط اجــتــمــاعــيــة أجــبــرتــهــن

ــّددة  ــحــ ــــي مــــســــاحــــات مــ ــم فـ ــ ــرسـ ــ عـــلـــى الـ
وآمــنــة، فغالبا مــا يــجــري وصـــف املـــرأة 
 
ّ
بعضهن لجأ  وقــد  ــة. 

ّ
الــهــش بالعاطفّية 

الكثير  مــن   
ّ
مــواقــفــهــن عــن  التعبير  إلـــى 

من القضايا، من خال تلك الرسومات. 
للفنانات:  أعمااًل  القسم  هــذا  ويتضّمن 
رّيا كورال، وهالة عساف، وملك جال 

ُ
ف

سوفو، ونشا آيباي.
ز هــذا املــعــرض بعرضه  إلــى جــانــب تميُّ
ألعمال فنانات لم ُيعرفن من قبل، وبكون 
ها 

ُ
أغلب األعمال املعروضة جرى إنجاز

ــــردي، ولـــم تــكــن ضــمــن حــركــات  بــشــكــل فـ
ية شهيرة، فإنه ال يّدعي كتابة تاريخ 

ّ
فن

 هناك أكثر 
ّ
ر بأن كِّ

َ
ي مواز، بقدر ما ُيذ

ّ
فن

من طريقة لكتابة التاريخ، ويفتح الباب 
ــل  ـــانـــات لـــم يـــتـــّم الــتــوصُّ

ّ
لــلــبــحــث عـــن فـــن

 حتى اآلن.
ّ
ألعمالهن

ــل فـــي تــجــربــة األمـــومـــة. ويــاَحــظ  الــتــأمُّ
فــي كثير مــن لــوحــات ومــنــحــوتــات هــذا 
القسم التركيز على الصراع بن قدسية 
ــات.  ــهــ ــة عــــــراء األمــ ــيـ ــوانـ ــهـ ــة وشـ ــ ــــومـ األمـ
ــانــات: 

ّ
ويــضــم هــــذا الــقــســم أعـــمـــااًل لــلــفــن

آمال كوروتورك، ونويرة فائق، ودينيز 
بلجن، وجليلة أوغورألديم.

اسم  والـــذي يحمل  الثاني،  الطابق  أّمــا 
 
َ
ــانــات تــزّوجــن

ّ
ــم«، فــضــمُّ أعـــمـــااًل لــفــن ــ »ُهـ

هم، 
ّ
 في ظل

َ
انن أو سياسّين وعشن

ّ
بفن

ــلـــى الــــتــــألــــق عــلــى   يـــســـاعـــدنـــهـــم عـ
ّ
وكـــــــن

. ومــــن أبـــــرز األعـــمـــال 
ّ
حـــســـاب أنـــفـــســـهـــن

انة 
ّ
املعروضة في هذا القسم، أعمال للفن

جــوزيــن دوران زوجــــة الـــرّســـام الــتــركــي 
اشتهر  الـــذي  دوران  فــيــهــامــان  الشهير 
برسم بورتريه مصطفى كمال أتاتورك، 
الطبيعة  لــوحــات  أن يرسم  وكــان يحب 
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لوحة لـ ملك جالل سوفو )من المعرض(

فوبرتال )ألمانيا( ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
 

ّ
ما يشغلني هو ما يشغل ذاكرة وهاجس كل
 
ُ
بـــاده. فمتى يعكس مكان مــن يعتني بــإرث 
الـــوالدة إحساسه ومــا يتعّرض له أو يطمح 
إليه، تصبح مهّمتي ككاتب أن أجــد مــاذات 
مـــنـــيـــة 

ُ
ــــال األ ــــو مــــن خـ ــان، ولـ ــكــ ــنـــة لـــهـــذا املــ آمـ

ـــي مــن املهتّمن 
ّ
ومــشــروع تأليف كــتــاب. وألن

ـــفـــُت عــنــهــا 12 كتابا 
ّ
ــد أل ــراق، وقـ ــعـ بـــأهـــوار الـ

 الـــخـــراب 
ّ
ــإن ــ وســيــنــاريــو فــيــلــم ســيــنــمــائــي، فـ

والعطش الزاحف إليها هما ما يهّمني وأنا 
 إلى 

ً
أرى فــي عــيــون سّكانها مــنــافــَي جــديــدة

خــرى ال تمّت إلى حياتهم وأحامهم 
ُ
أمكنٍة أ
بصلة.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك املقبل؟
ــتــــان  هـــــــــذا الـــــشـــــهـــــر صــــــــــــدرت لـــــــي مــــجــــمــــوعــ
قـــصـــصـــّيـــتـــان؛ ُهــــمــــا: »أنـــبـــيـــاء األهـــــــــوار« عــن 
»املــؤّســســة العربية لــلــدراســات والــنــشــر« في 

عــّمــان و»ســـوق ســّيــد سعد بعد مئتي عــام« 
عــن »دار نينوى« فــي دمــشــق، وروايــتــان عن 
»نينوى« ُهما »قمر ثوُبه القصب« و»جنود 
حروب كوكب الشرق«. أّما املقبل، فهو رواية 
»جــائــزة  بـــ الــفــائــزة  الـــغـــرام«  »أوروك هــايــكــو 

الطّيب صالح العاملية للرواية« 2021.

■ هل أنت راٍض عن إنتاجك وملاذا؟
نــعــم أنــــا راٍض عـــن مــنــجــزي ونـــتـــاجـــي ألنــه 
أنــهــا  أشـــعـــر  ــا  ــ ــ

ّ
ومل أّواًل،  انـــعـــكـــاس ألحــــامــــي 

دورًا  تـــــــــــؤّدي  أن  قـــــــــــادرة  وهــــــــي  مــــوهــــبــــتــــي 
والثقافية  األدبية  الكتابة  في  مهّما  إبداعيا 

والحضارية أيضا.

ــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت  ــّيــض لـــِك ال
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
ــّيــــا مــثــلــمــا أنــــا اآلن،  ــى أن أكــــون روائــ

ّ
ســأتــمــن

ــؤّدي مــهــّمــة ثــقــافــّيــة  ــ  الـــروايـــة تـ
ّ
لــشــعــوري أن

ت الشعر لتكون لسان 
ّ
وحضارّية، وقد تخط

لــهــذا هي  حــال الحلم فــي ذاكـــرة املجتمعات. 
أفــــام سينمائية وتــقــاريــر  إلـــى  تــتــحــّول  مــن 

خرى.
ُ
إخبارية ومسرحيات ومجاالت أ

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــى تــغــيــيــراٍت كـــثـــيـــرة. ومــا  الـــعـــالـــم يــحــتــاج إلــ
دون  من  األرض  تكون جغرافيات  أن  اه 

ّ
أتمن

حـــروب عبثية، وزنــازيــن ديــكــتــاتــوريــة، ومن 
ها 

ّ
دون كورونا وانقابات ودّبابات. أعرف أن

مــهــّمــة صعبة أن تعيش حــيــاتــك وتـــرى هــذه 
التغييرات حاصلة، ولكن هي األحــام دوما 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه

ق.
ّ
نرسمها على أمل أن تتحق

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

العامة،  املكتبة  إلــى  نذهب  ا 
ّ
كن منذ صــبــاي، 

وكــانــت أكثر الــروايــات على الــرفــوف روايــات 
نجيب محفوظ، وكنت أقرأها بشغف، ومنها 
عرفت مصر وأحببتها، حتى قبل أن أزورها. 
ولـــو كــنــُت قــد رأيــتــه ألشــعــرتــه أنـــه وحـــده من 
استطاع أن يضع القارئ أمام تفاصيل البيئة 
وشخوصها وأسرارها. ولسألته أيضا: كيف 
ــرت فينا حتى 

ّ
كتبَت »أوالد حارتنا«؟ فقد أث

ر فينا سارتر وكولن ولسن.
ّ
قبل أن يؤث

مهّمتي البحُث عن مالذات آمنة ولو من خالل أُمنية  أو كتاب
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