
عــلــى شــهــادة دكـــتـــوراه أولـــى ســنــة 1935 في 
األملــانــيــة. وبعدها بسنة واحــدة  بــون  مدينة 
ــل عــلــى دكــــتــــوراه ثــانــيــة مـــن »جــامــعــة  ــحــصَّ

َ
ت

بــاريــس، حني كانت في أوج  السوربون« في 
َصــرامــتــهــا املــنــهــجــيــة، بــبــحــث طـــريـــٍف حـــول: 
النبوي  العهد  في  اإلسالمية  »الدبلوماسية 
وعـــصـــر الـــخـــالفـــة«. وعـــمـــل بــعــد ذلــــك ســفــيــرًا 
إلمارة حيدر آباد حتى اندثارها سنة 1946، 
أن هاجَر  فكان  بالهند،  إلحاقها قسريًا  بعد 
 أســـتـــاذًا بــاحــثــًا 

َ
إلــــى بـــاريـــس، حــيــث اشــتــغــل

فــي »كـــوالج دو فــرانــس«، أحــد أرقـــى املعاهد 
العلمية هــنــاك، طيلة عــشــريــن ســنــة. وأنــهــى 
أميركا بعد صــراٍع  فــي   

ً
زاهـــدًا متأمال حياته 

مع املرض.
غ الـــرجـــل، طــيــلــة حــيــاتــه الــعــلــمــيــة، الــتــي  ــرَّ ــفـ ـ

َ
ت

 متتالية، للكتابة 
ً
امتدت ألكثر من ستني سنة

عن تاريخ البدايات األولى لإلسالم من خالل 
األساسية  ومــراجــعــه  التأسيسية  نصوصه 
ر أبحاثه  وَمخطوطاته النادرة املجهولة. فَحرَّ
بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة )وبــعــضــهــا بــاإلنــكــلــيــزيــة( 
عــًا 

ّ
 مــوز

ً
وقـــد نــاهــزت املــئــتــني وخــمــســني عــمــال

بني كتاٍب وورقــة بحثية وتحقيق مخطوٍط. 
 اإلســالمــيــات 

َ
وتــنــاولــت هـــذه األبـــحـــاث حــقــل

محمد  زميله  ُيسّميها  كــان  كما  التطبيقية، 
أركـــــــــــــون، وتــــشــــمــــل مـــــوضـــــوعـــــات الــــتــــاريــــخ 
اإلســـالمـــي فــي مــــرآة وثــائــقــه املــنــســيــة والــتــي 
ــذ،  ــأخـ ــِل املـ ــهـ ــلـــوب مـــعـــاصـــٍر، سـ ـــلـــهـــا بـــأسـ

َّ
َحـــل

يتناسب مع حساسية الغرب وُرؤاه العقلية، 
أو  الثوابت وال تواطؤ  تنازٍل عن  ولكن دون 
ــه 

ُ
ــذه إتــقــان ــده فــي أعــمــالــه هـ ــاَعـ مــجــامــلــة. وسـ

 .
ً
 لغة

َ
نْي وعشرين

َ
الخارق الثنت

للبحث  ّصصها 
َ

خ الــتــي  الستة  العقود  ففي 
العلمي والكتابة، دافع حميد الله عن قضايا 
اإلسالم وأبعد عنه ما ألصقه به املستشرقون 
كما سّماها عباس  و»األبــاطــيــل«،  التهم  مــن 
من  الفرنسي  الــقــارئ  ن  فَمكَّ العقاد،  محمود 
اكــتــشــاف الــكــنــوز الــثــقــافــيــة لــهــذه الــحــضــارة 
وتــعــمــيــق األنــــظــــار فــــي أحـــداثـــهـــا وإطــــاِرهــــا 

ــلـــي، بــعــيــدًا عـــن اإلســـقـــاطـــات والــتــزويــر  األصـ
واالزدراء. ويعود له الفضل في إماطة اللثام 
ق 

ّ
الــنــادرة، فحق املخطوطات  مــن  العديد  عــن 

نصوص  بعض  مثل  مجهولة؛  تراثية  كتبًا 
ري وابن القّيم. ولعل أهّمها 

ُ
ابن قتيبة والبالذ

التابعي َهمام   
َ
ه، ألول مــّرة، مخطوط

ُ
اكتشاف

ُه 
ُ
ــه، فــي الــحــديــث الــنــبــوي، وصحيفت بــن ُمــنــبِّ

هذه ِمن أقدم ما ُجمع من كالم النبي في ذاك 
العصر.

لــثــراء هـــذه املــســيــرة، نكتفي بعرض  ونــظــرًا 
فه عن السيرة النبوية. 

ّ
ل

َ
ترجمته للقرآن وُمؤ

فقد اعتكف هذا الباحث، في الحي الالتيني 
 باالعتماد 

ً
ِلــيــتــرَجــم الــقــرآن كــامــال بــبــاريــس، 

عــلــى كــتــب التفسير واملــشــهــور مــن الــقــراءات 
ــتـــي حــظــيــت بــإجــمــاع  ــّيـــة الـ ــــب الـــُســـنـ ــذاهـ ــ واملـ
ــــالفــــى بـــذلـــك أخـــطـــاء املــســتــشــرقــني 

َ
األّمـــــــة. وت

واخـــتـــيـــاراتـــهـــم املــعــجــمــيــة واملــــجــــازيــــة الــتــي 
ــنــــص لــحــســاب  ـــــة الــ ـــغـــفـــل أدبـــــيَّ

ُ
ــت إمــــــا ت ــانــ كــ

صرامة فيلولوجية ُمبالغ فيها، وهذا منهج 
رجمته، 

َ
ريجيس بالشير )1908 - 1978( في ت

ــاء الــســمــات  ــفــ ــي إضــ ــرط فــ ــفــ ــ
ُ
أو بـــالـــعـــكـــس، ت

النص وتجعله  قل 
ْ
ث

ُ
ت إلى درجــة  االستعارية 

باردًا، غيَر مفهوم، وكان هذا دأب جاك بيرك 
 .)1995 - 1910(

كــانــت تــرجــمــة حميد الــلــه أمــيــنــة، لــم تثقلها 
مــحــّســنــات الــبــالغــة )الــفــرنــســيــة(، ولــــم تغب 
 الــعــلــمــاء. كــمــا أنــهــا تــحــاشــت 

ُ
ــة ــرامـ عــنــهــا صـ

املفردات ذات املرجعية اإلنجيلية والتوراتية 
التي كانت تتسّرُب إلى ترجمات الفرنسيني، 
الــديــن املسيحيني  إذ كــان غالبهم مــن رجـــال 
أو اليهود، أو من املستشرقني ذوي التكوين 
ــنــــي، فـــأســـقـــطـــوا عـــلـــى الــــنــــص املـــتـــرَجـــم  الــــديــ
حتى  الثقافية  وُسننهم  ميراثهم  من  بعضًا 
استحال كالُمهم خليطًا من املرجعيات غير 

املتجانسة.
عّد ترجمة حميد الله للقرآن من أهّم 

ُ
لذلك، ت

الــتــرجــمــات الــفــرنــســيــة وأقــربــهــا إلـــى معاني 
ــاب« وأوفـــــاهـــــا بــــأغــــراضــــه ومـــرامـــيـــه.  ــتــ ــكــ »الــ
بالفرنسية  الــنــاطــقــني  املــســلــمــني  أن  شــك  وال 
بَع مّرات. وما 

ُ
مدينون إلى عمله هذا الذي ط

نــِجــز َبــعــَده ال يعدو أن يكون إلــى حــد كبير 
ُ
أ

 منه، غايته تجارية محضة، أو تعديالت 
ً
نقال

ابــتــداٌع  كأنها  لتظهر  أمــُرهــا  ل  ُيــهــوَّ بسيطٍة، 
وتجويٌد. وقد اعتمد في ترجمته ودراساته 
ــلـــيـــة الــقــديــمــة،  الـــقـــرآنـــيـــة عـــلـــى الـــنـــســـخ األصـ
يــعــود إلــى صحائفها ويــفــكُّ شــفــراتــهــا، ومن 

نجم الدين خلف اهلل

ــر مـــحـــمـــد حــمــيــد  ــ ــّكـ ــ ــفـ ــ ــن املـ ــكــ ــم يــ ــ ــ ل
وال  عــربــيــًا   )2002  -  1908( ــلـــه  الـ
فرنسيًا، ومــع ذلــك كــان أول مسلٍم 
ــرجــَم الــقــرآن إلــى لغة موليير، بعد أزيــد من 

َ
ت

من  فرنسيون،  خاللها  احتكر  قــروٍن  ثمانية 
»الكتاب«.   

َ
ترجمة ديــن،  ورجـــال  مستشرقني 

 ويـــردَّ 
ً
فــكــأنــمــا أراد بــذلــك أن ُيــصــلــَح مــظــلــمــة

هة  هة املشوَّ وجَّ
ُ
عاتية التأويل والترجمات امل

التي سبق للمؤّرخ التونسي هشام جعيط أن 
 عنها اللثام في كتابه الفارق: »أوروبا 

َ
كشف

الــبــاحــث  كــــان هــــذا  كــمــا  واإلســـــــالم« )1978(. 
 الــرســول 

َ
 مــن املسلمني ســيــرة

ّ
أول َمــن اخــتــط

إياها في سياقها  الفرنسية، واضعًا  باللغة 
الــتــاريــخــي واألنــثــروبــولــوجــي، بــعــدمــا ظلت 
إسقاٍط  وموضع  انتقاٍد  مثار  عديدة  لقرون 

من ِقبل املستشرقني ورجاالت الكنيسة. 
بثرائه،  الله فمساٌر الفــٌت  وأّمــا سيرة حميد 
فقد ُولد بحيدر آباد )في الهند حاليًا( سنة 
 إســالمــيــة ضمن 

ً
ــارة ــ ــذاك إمـ 1908، وكــانــت آنــ

ى تكوينًا متينًا في 
َّ
شبه القارة الهندية. تلق

له بشهادة 
ّ
علوم الدين والقانون واللغات، َكل

العثمانية«،  »الجامعة  الحقوق من  عليا في 
ل  حــيــث زاول الــتــدريــس لــســنــواٍت، ثــم تحصَّ

محمود منير

حتى خمسينيات القرن املاضي، برز بعض 
التشكيلي  املشهد  في  الهواة  من  الرّسامني 
نعمة وحلمي حميد  ســامــي  مثل  األردنــــي؛ 
األسماء  أولــى  ظهور  قبل  السكر،  ويعقوب 
في  أكاديميًا  تدريبًا  أو  تعليمًا  ت 

ّ
تلق التي 

أوروبـــــا أو فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة املـــجـــاورة، 
وتكّرست تجاربهم خالل السنوات الالحقة.

ــانــني 
ّ
قــبــل ذلــــك، أقــــام فـــي عـــّمـــان بــعــض الــفــن

ــعــــرب واألجـــــانـــــب الــــــذي أتــــــوا لــلــعــمــل فــي  الــ
الدولة الوليدة، منهم اللبناني عمر األنسي، 
والــتــركــي ضــيــاء الــديــن سليمان، والــروســي 
جورج ألييف، وقد ساهم هؤالء في تكوين 
الذين  األردنــيــني  التشكيليني  مــن  مجموعة 
مهنا  مثل  التأسيس؛  في  دور  لهم  سيكون 

الدّرة ووجدان علي وسعاد ملحس.
التشكيلية«،  الفنون  »مكتبة  سلسلة  ضمن 

عون« 
ّ
صدر حديثًا عن »هبة ناشرون وموز

فــي عــّمــان كــتــاب »رفــيــق الــلــحــام.. رائـــد الفن 
األردنـــــــي املـــعـــاصـــر« لــلــبــاحــث والــتــشــكــيــلــي 
ان 

ّ
ق فيه سيرة الفن

ّ
غازي انعيم، والذي يوث

وتــجــربــتــه   )1931( الــفــلــســطــيــنــي  األردنــــــــي 
املمتّدة قرابة سبعة عقود. في دمشق، حيث 
ــتـــاب »رحـــلـــتـــي مــــع الــحــيــاة  ــد صـــاحـــب كـ ــ ُولــ
ــفـــن«، درس الــلــحــام الــخــط الــعــربــي على  والـ
يـــد حــلــمــي حـــبـــاب، وســـامـــي نــعــمــة، وبـــدوي 
الديراني، ومحمد بدوي الديراني، واملصري 
الــبــحــيــري، بــحــســب الــكــتــاب، قــبــل أن ينتقل 
ويعمل   ،1946 عـــام  األردن  إلـــى  عــائــلــتــه  مــع 
مدّرسًا للرسم املعماري في »معهد النهضة 

العلمي«.
فـــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، يشير 
انــعــيــم إلـــى أن الــلــحــام خـــاض تــجــربــة الــلــون 
والخط والظالل واألبــعــاد، من خــالل الرسم 
والحفر والنحت والتصميم والخط العربي، 
بر، أيضًا، »أحد الرّواد الذين 

َ
مضيفًا أنه ُيعت

طبعوا تاريخ الفن التشكيلي األردني، حيث 
من  مراحل مختلفة  الفنية  عكست مسيرته 

ترجمان الكتاب والسيرة

يتناول كتاب الباحث غازي 
انعيم، الصادر حديثًا، سيرة 

وتجربة الفنان األردني 
الفلسطيني من منطلق 

كونه أحد مؤّسسي 
المشهد التشكيلي في 

األردن

تالفت ترجمة محمد 
حميد اهلل للقرآن 

إلى الفرنسية أخطاء 
المستشرقين واختياراتهم 

المعجمية والمجازية 
التي كانت إما ُتغفل أدبيَّة 

النص لحساب صرامة 
فيلولوجية ُمبالغ فيها، 

أو أنها تضفي سمات 
استعارية إلى درجة ُتْثقل 
النص وتجعله باردًا، غير 

مفهوم

ناول لوكا المصباح 
لباسكوالي الذي 

مّد ذراعه ببساطة 
نحو السقف وثبّته. 

مباشرًة أضاءت الغرفة 
بالكامل. المصباح 

يشتغل. آن للوكا أن 
يشعر بالدفء

رفيق اللحام عودة إلى رحلته في الحياة والفن

لوكا يخترع دفئه

محمد حميد اهلل شغف النصوص التأسيسية

تنّوعت تجربته بين الرسم 
والحفر وتصميم الطوابع 

والعمالت والكتب

كان عليه طلب 
المساعدة من رجل عثر 

عليه وهو يغادر بيته

ُتعّد ترجمته للقرآن 
أقربها إلى معانيه 

وأوفاها بمراميه

تحاشى المرجعية 
اإلنجيليّة التي تبُرز في 

ترجمات الفرنسيين

سيرة  اهلل  حميد  محمد  وضــع  حين 
من  كــان  ــصــورة(،  )ال بالفرنسية  نبوية 
الُمؤمن،  بعيون  كتبها  أنــه  الواضح 
المناهج  تشرّب  باحٌث،  مؤمن  ولكنه 
التاريخية والوضعية األلمانية والفرنسية 
حين كانت في أوجها، وأغناها بوثائق 
عصور  إلى  نسبها  صحة  تثبت  عديدة 
اإلسالم األولى. ورغم ما أنجزه، لم يحظ 
في حياته وال بعد رحيله بما حظي به 
أشباه المثّقفين في فرنسا من الشهرة 
الراسخين  من  كان  أنه  مع  والظهور 

في ميدان اإلسالميات.

المؤمن باحثًا

2425
ثقافة

استعادة

كتاب

قصة

فعاليات

 
َ
ــســخ مــصــحــف عــثــمــان

ُ
ذلــــك اشــتــغــالــه عــلــى ن

طشقند  فــي  القديمة  املصاحف  مــن  وغيرها 
وإسطنبول والهند. 

تفتقر  ـــتـــهـــا، 
ّ
دق عــلــى  الـــتـــرجـــمـــة،  هــــذه   

َّ
أن إال 

ــن الــــشــــروح والــتــعــلــيــقــات الــتــي  ــى مـــزيـــد مـ إلــ
يمكن  الـــقـــرآن. وال  مــثــل  وعــــٌر  نــص  بها 

ّ
يتطل

الرمزية  إلى عوامله  أن يلج  الفرنسي  للقارئ 
ويــســتــســيــغ وســـاِئـــلـــه األســلــوبــيــة وشــفــراتــه 
ع.  والتوسُّ البيان   عبر فضٍل من 

ّ
إال الثقافية 

الظاهرة،  املعاني  اقتصر فيها على  ــه 
َّ
أن كما 

ــًا مـــــن اإلشــــــــــارات  ــعـــضـ وقـــــــد يــــكــــون أهــــمــــل بـ
 
َّ
واإليـــــحـــــاءات املــنــطــويــة فـــي اآليـــــــات، مـــع أن

ال وجوٍه«.  »القرآن حمَّ
وأّمــــا كــتــابــه »نــبــي اإلســــالم، ســيــرتــه وآثــــاره« 
علمي  ــْرٌد  فــــســ ُجــــزأيــــن،  فـــي  ــع  ــواقــ الــ  )1959(
مــتــني لـــأحـــداث الــتــي شــّكــلــت َســــدى الــســيــرة 

البحث العميق والدؤوب والجهد املتواصل 
في تاريخ الفن وتقنياته«.

ذة 
ّ
املنف الفنية  لــوحــاتــه  »تــنــّوعــت  ــح: 

ّ
ويــوض

بــتــقــنــيــة األلــــــوان الــزيــتــيــة واملـــائـــيـــة والــحــفــر 
والـــقـــلـــم الــــرصــــاص والـــحـــبـــر الــصــيــنــي بــني 
والرمزية،  والتعبيرية  والواقعية  الحروفية 
إضــافــة إلـــى الــتــجــريــديــة الــتــي انــحــاز إليها 
فـــي الــســنــوات األخــــيــــرة«، الفــتــًا إلـــى أن ذلــك 
»جعل لوحاته تستأثر باهتمام العديد من 
اد ملا لها مـن أصالة استوعبت 

ّ
انني والنق

ّ
الفن

املكان والتراث الوطني والعربي واإلسالمي 
ــع  ــواقــ ــة والــ ــيـ ــن الـــحـــروفـ ــــرت عــ ــّبـ ــ بـــعـــمـــق، وعـ
واألحداث الوطنية والقومية«. يعود الكتاب 
اللحام في العشرين  أقامه  إلى أول معرض 
من كانون األول/ ديسمبر 1951 في »املنتدى 
العربي« بالعاصمة األردنــيــة، وضــّم أعمااًل 
والوجوه  املوديل  مبادئ  يه 

ّ
تلق بعد  ذها 

ّ
نف

والتخطيطات السريعة والطبيعة الصامتة 
في مرسم جــورج ألييف. بعد عشرة أعــوام، 
ينتقل إلى روما في منحة لدراسة الفن في 
ــان جــاكــو«،  »أكــاديــمــيــة أنـــالـــك« و»مــعــهــد سـ
ليدرس  إلى نيويورك  وسيسافر عام 1967 
في  والطباعة  والحفر  والسيراميك  الــرســم 
»مــعــهــد روتــشــســتــر الــتــكــنــولــوجــي«، قــبــل أن 
يـــعـــرض أعـــمـــالـــه فــــي الـــحـــفـــر عـــلـــى الــخــشــب 

واملعدن واملونوبرنت بعد عامني.

النبوية ولحمتها. يختلف تمامًا عن كل ما 
ــة تحاليله 

ّ
ُكتب في هــذا املــوضــوع بفضل دق

واإلحـــــصـــــاءات الـــتـــي تــخــص وقـــائـــع الــنــبــي. 
 على ذكــر عــدد القتلى، من 

ً
فقد حــرص مــثــال

الــجــانــبــنْي، فـــي الــــغــــزوات، وهــــو نــــزٌر يــســيــر، 
ــا انـــتـــشـــر لـــدى  ــّوة األعـــــــــداد، مــ ــقــ ، بــ

َ
لـــيـــدحـــض

ــوٍر دمـــويـــة عـــن اإلســــالم  ــ ــــني مـــن صـ ــّيـ ــ األوروبـ
ونبيه، أو باألحرى ما حاول االستشراق ثم 
اإلعــالم الغربي إلصاقه بــه. وقــد اعتمد على 
ــشــف ألول مـــرة، 

َ
ــكــت

ُ
مـــصـــادر ومــخــطــوطــات ت

التي  الدبلوماسية  والــوثــائــق  الرسائل  مثل 
أرســلــهــا الــنــبــي إلـــى َمـــن عـــاصـــره مـــن املــلــوك 
ــــك فــــي كـــتـــاٍب  واألشــــــــــراف. وجــمــعــهــا بـــعـــد ذلـ
الدبلوماسية  عــن  »وثــائــق  بــعــنــوان   

ٍّ
مستقل

اإلسالمية« )1986(. 
ـــؤمـــن، 

ُ
قــطــعــًا، ُكــتــبــت هـــذه الــســيــرة بــعــيــون امل

، تشّرب املناهج التاريخية 
ٌ
ولكنه مؤمن باحث

كانت  حــني  والفرنسية  األملــانــيــة  والوضعية 
فــي أوجــهــا، وأغــنــاهــا بــوثــائــق عــديــدة تثبت 
صحة نسبها إلى عصور اإلسالم األولى، مما 
يؤكد استعماله املنهَج الوضعي املستند إلى 

الشواهد املادية وتحقيق الروايات.
 الـــنـــّســـاك، متجنبًا 

َ
عــــاش حــمــيــد الــلــه عــيــشــة

ــًا جـــوائـــز املــلــوك  أضـــــــواَء الــصــحــافــة ورافــــضــ
 
َ
، هدية وعطاياهم، ومن ذلك رفضه، بأَدٍب َجمٍّ
امللك فيصل سنة 1994. ومع ذلك، لم يحظ في 
أشباه  بــه  بما حظي  رحيله  بعد  وال  حياته 
فني في فرنسا من الشهرة والظهور، مع 

ّ
املثق

أنه كان من الراسخني في ميدان اإلسالميات. 
 وعــورة املخطوطات على 

ُ
الباحث ل هذا 

َّ
فض

ــادالت، فـــتـــرَك تــآلــيــفــه تــخــاطــب  ضــجــيــج املــــجــ
العقل الغربي وتسائل ضميره.

المشهد منذ بدايته

حكاية أياد كثيرة

والنصف  التاسعة  عند  العربية،  للموسيقى  ق  التذوُّ قصر  كورال  فرقة  تقيم 
الفرقة،  اإلسكندرية«.  »مكتبة  في  موسيقيًا  حفًال  المقبل،  األربعاء  مساء  من 
أغانَي طربية لعدد من  أبو زيد، تؤدي  محمود  بقيادة  تأّسست عام 2001  التي 
الملّحنين؛ مثل: محمد عبد الوهاب، ورياض السنباطي، وفريد األطرش، وعّمار 

الشريعي.

يستضيف »استوديو لبن« في بيروت، عند العاشرة من مساء األربعاء المقبل، عرضًا 
موسيقيًا بعنوان مقام الروح يقّدمه المنشد محمد الشيخ الذي يؤّدي قصائد 
لشعراء لبنانيين معاصرين وأشعارًا من التراث الصوفي بتلحين المؤلّف الموسيقي 

جاد بعيون، ويرافقه عازف اإليقاع محمد ضاهر.

طارق سويلم، أستاذ الفن في »جامعة حمد بن خليفة«، عند السادسة  يقّدم 
والنصف من مساء الخميس المقبل في »متحف اليتون هاوس« بلندن، محاضرة 
بعنوان الماضي والحاضر: العمارة اإلسالمية الحديثة في الخليج، يتناول فيها 
النفط،  اكتشاف  بعد  ومعاصرة  تقليدية  تصاميم  وتجاور  المعمارية  الطفرة 

متسائًال إن كانت البلدان الخليجية تسعى لتأسيس هوية وطنية من خالل العمارة.

يلقيها  التي  المحاضرة  عنوان  قطر  إلى  وتيتان  المريخ  من  الرملية  العواصف 
والنصف  العاشرة  عند  ميدلتون،  نيكوالس  األميركي  والبيئة  الجغرافيا  أستاذ 
المحاضر  يتناول  بالدوحة.  الوطنية«  قطر  »مكتبة  في  األحد،  اليوم  صباح  من 
قطر  في  البيئة  مالمح  تشكيل  في  تساهم  وكيف  وتطّورها،  العواصف  نشأة 

وتضاريسها الجغرافية.

ترجمة: أمل بوشارب

ــأ. هكذا 
ّ
لــوكــا قـــّرر صنع مــصــبــاح، لــيــتــدف

فــعــل ألنــــه كــــان يــعــيــش فـــي مــنــزل جبلي 
شديد الــبــرودة لــم يكن فيه مــوقــد، وكــان 

الحل الوحيد هو صنع ذلك املصباح.
والرمل،  الطباشير  قوامه  مصباحًا  كــان 
ــّد أن صــنــعــه ســيــســتــلــزم جمع  وكــــان ال بـ
الكثير من الجص والرمال لوضعها في 
املــصــبــاح وجــعــلــه يــعــمــل. كـــان عــلــيــه إذن 
طلب املساعدة مــن رجــل عثر عليه وهو 

يغادر بيته.
كــــان بـــاســـكـــوالـــي فـــي تــلــك الــلــحــظــة يــمــّر 
ــو مـــتـــجـــه لــلــعــمــل فــي  ــ ــا وهــ ــنـــزل لــــوكــ ــمـ بـ
ــعــــودة لـــم يجد  »فــــيــــات«، وفــــي طـــريـــق الــ
ــاب لم  ــو ُيــســتــدعــى مـــن شــ نــفــســه إال وهــ

يسبق له رؤيته من قبل.
ــم يــصــعــد به 

ّ
كـــان لــوكــا بــحــاجــة إلـــى ســل

ولــم  الــجــديــد،  مصباحه  لتجريب  عــالــيــًا 
يكن لديه شيء يوصله إلى السقف. وألن 
السيد باسكوالي الــذي مر به كان طوله 
مترين، ارتأى أنه يمكن أن ينفع للمهمة.

وهــكــذا خــرج لــوكــا مــن املــنــزل على عجل 
ملناداته، ونسي الباب وراءه مفتوحًا، إال 
أنه سرعان ما أتت هّبة ريح كانت كافية 
إلقفال الباب، وترِك لوكا خارجًا. وهكذا 
ــول املــــنــــزل، فطلب  ــ ــم يــعــد بــإمــكــانــه دخـ لـ

املساعدة من باسكوالي على الفور.
 لقد ُحبست خــارج املــنــزل. هل تستطيع 
التي هي في  طفًا أن تدخل من نافذتي 

ُ
ل

ــى املــــنــــزل، ذلــك  الـــطـــابـــق األول ومــنــهــا إلــ
ألنني قصير جــّدًا وال يمكنني الوصول 

حمل االثنان دلوًا ومجرفة وذهبا لجمع 
تلك الــرمــال، وفــي طريق الــعــودة، تذّكرا 
ــًا الــحــصــول  ــه يـــتـــعـــنّي عــلــيــهــمــا أيـــضـ ــ أنـ
على الجص الذي كان باسكوالي يعلم 
الــســبــورة  إيـــجـــاده عــلــى  بــأنــه يمكنهما 

املستطيلة في مدرسة البلدة املجاورة.
لدى وصولهما إلى هناك، كانت املدرسة 
للدراسة.  الصف  في  والتالميذ  مفتوحة 
ســــأل بــاســكــوالــي ولـــوكـــا بـــوابـــًا عــّمــا إذا 
كـــان بــإمــكــانــهــمــا الـــدخـــول إلـــى فــصــٍل ما 
للحصول على الجص من الغبار العالق 
ــلـــى املـــمـــســـحـــة املـــســـتـــخـــدمـــة لــتــنــظــيــف  عـ
الــســبــورة. الــبــّواب الـــذي بــدا غير مقتنع 

ــــن ســـبـــب بــحــثــهــمــا عــن  ــر ســــــأل عـ ــ ــاألمـ ــ بـ
الجص، ولدى فهمه للدافع أبدى تعاونه 
ــلـــى الــــفــــور بــــحــــوض. جـــمـــع كــل  وأتـــــــى عـ
البعض من  املماسح ونفضها ببعضها 
الذي  الطباشير  أجــل تحصيل مسحوق 

هرهر كله في الحوض.
نظر لــوكــا وبــاســكــوالــي بــرضــا للحوض 
املمتلئ عن آخره بالجص، شكرا البّواب 
وبعد  وتعاونه،  الكريمة  مساعدته  على 
تحصيل كل ما هو ضروري الختراع ذلك 

املصباح هّما بالعودة إلى الديار.
هــنــاك صــّبــا الــجــص عــلــى شــكــل مصباح 
ومـــآه بــالــرمــل الــعــاكــس ألشــعــة الشمس 
ــاد بــاســكــوالــي  وبـــعـــد ثـــالثـــة أســـابـــيـــع، عــ
ولوكا للتحقق مما إذا كان املصباح قد 

تبلور وإن كان يعمل.
نـــاول لــوكــا املــصــبــاح لــبــاســكــوالــي، الــذي 
السقف وثبته.  ذراعـــه ببساطة نحو  مــد 
ــكـــامـــل.  ــالـ مــــبــــاشــــرة أضــــــــــاءت الــــغــــرفــــة بـ
أن يشعر  لــلــوكــا  آن  يــشــتــغــل.  املـــصـــبـــاح 

بالدفء في منزله الجبلي.

إلـــيـــهـــا.  بــكــل ســــــرور. صــعــد بــاســكــوالــي 
نحو النافذة املفتوحة ماّدًا ساقه اليمنى 
أواًل ثـــم ســاقــه الــيــســرى. تــســلــق الــنــافــذة 
وولــج غرفة الــنــوم، ثــم عبر املمر ووصــل 
إلــى بــاب املــدخــل، بحث عن املفتاح الذي 
كان يستريح على طاولة املدخل، تناوله 
وفــتــح الــبــاب لــلــســمــاح لــلــوكــا بــالــدخــول. 
يود  أنــه  لباسكوالي  بعدها  لــوكــا  شــرح 
أن يخترع مصباحًا، فهو يعرف بالفعل 
ما يلزم لصنعه ولكنه يفتقر إلى الجص 
والــرمــال، وال يعرف مكان العثور عليها 

هناك في الجبل.
ــامـــه الـــشـــديـــد  ــتـــمـ أبـــــــدى بـــاســـكـــوالـــي اهـ
ــراع الــجــديــد،  ــتـ ــذا االخـ بــاملــشــاركــة فـــي هـ
خصوصًا أنه يعرف مكان العثور على 
ــنـــاك فــــي شــاطــئ  ــال، فـــقـــد كـــانـــت هـ ــ ــرمـ ــ الـ
يقع بــجــوار منزل لــوكــا، وقــد كــان يكفي 
ـ الذي  تجاوز منزل املحقق مونتالبانو 
مسلسله  الوطنية  القناة  تعرض  كانت 
رمــال جميلة ألنها  ـ إليــجــاد  البوليسي 
رمادية وناعمة وتعكس أشعة الشمس.
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

ــتــبــت هــــذا الــعــمــل - املـــتـــرجـــم هنا 
َ
ك

اإليــطــالــيــة - مجموعة مــن ذوي  عــن 
ــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة فــــي مــركــز  ــتـ االحـ
ــد قــّدمــت  »زيـــنـــزيـــرو« بــتــوريــنــو. وقــ
املــســؤولــة عــن املــركــز كــيــارا بيكيس 
كــمــؤلــف  الـــنـــص   ،Chiara Bechis
ــزة لــجــنــة  ــائــ جـــمـــاعـــي حـــــاز عـــلـــى جــ
التحكيم في »مسابقة Enel الوطنية 
الصالون  خــال  الــقــصــيــرة«  للقصة 
 ،2018 عام  بتورينو  للكتاب  الدولي 
قصصية  مجموعة  ضــمــن  ــدر  وصـ

بعنوان »طاقة الكلمات«.
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أرتورو موران، مواد مختلطة على خشب

محمد حميد اهلل، من وثيقة هويته في فرنسا


