
للترجمة«  القومي  »املركز  في عام 2014 عن 
فــي مــصــر. لكن خــال عشرين عــامــا مــن ذلك 
شر 

ُ
التاريخ كنت قد ترجمت عشرين كتابا ن

البقية  وأحـــاول نشر  اآلن  أربــعــة حتى  منها 
تباعا.

ــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا  ■ مـــا هـــي آخـــر الــتــرجــمــات ال
تترجم اآلن؟

آخر ما ظهر لي هو مجموعة قصص قصيرة 
ــعـــة مـــن عــمــالــقــة األدب  ــــوب« ألربـ ــ بـــاســـم »رسـ
ــاي  ــ الـــيـــابـــانـــي: ســوســيــكــي نــاتــســومــيــه وأوغـ
مــــوري وريــونــوســكــيــه أكـــوتـــاغـــاوا وأوســامــو 
بالتعاون  الــكــويــت  فــي  الــكــتــاب  دازاي. صـــدر 
مع »مؤسسة ترجمان«. حاليا، أجّهز للنشر 
ــات الــكــاتــب هـــاروكـــي مــوراكــامــي  ــ أحــــدث روايـ
)اســم  الــفــرســان«  كتيبة  قــائــد  »مقتل  بعنوان 
مؤقت(، وسوف يصدر قريبا عن »دار اآلداب« 
في جزأين متتابعني بإجمالي 1050 صفحة 
ترجمته  الـــذي  األطـــول  العمل  ليكون  تقريبا 
الـــروايـــة ستكون  حــتــى اآلن. وُيـــذكـــر أن هـــذه 
أولى روايات موراكامي التي تترجم من اللغة 
اليابانية إلى اللغة العربية مباشرة. كانت كل 
نشر من خال لغة وسيطة.

ُ
أعماله السابقة ت

■ مــا هــي، بــرأيــك، أبـــرز العقبات فــي وجــه املترجم 
العربي؟ 

الــعــقــبــات كــثــيــرة وأهــمــهــا بــالــنــســبــة لــي عــدم 
ــة  ــمـ ــتـــرجـ ــي الـ ــ ــــي فــ ــــسـ ــــؤسـ ــل املـ ــمــ ــعــ وجـــــــــود الــ
ــــو فــي  ــردي وهـ ــفــ واالعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــجـــهـــد الــ
النهاية محدود مقارنة بما يمكن إنجازه إن 
تحّول العمل في الترجمة إلى جهد مؤسسي 
ــام املترجمني  كــبــيــر. وهــنــاك عــقــبــة أخــــرى أمــ
الـــشـــبـــاب وهــــو ضــعــف الـــعـــائـــد املــــــادي الـــذي 
يجعل من الصعب على املترجم التفّرغ تماما 

للترجمة.

العربي ال يعترف بدور  بــأن املترجم  ■ هناك قــول 
االنتهاء  بعد  ترجماتك  يحّرر  ثمة من  ر، هل  املــحــرِّ

منها؟
على العكس أنــا من أشــد املتحّمسني لوجود 
محّرر للعمل. وأحــاول بكل جهدي أن أتعاون 
مع املحّررين إلخــراج النص في أفضل شكل. 
ــن مـــحـــّرر  ــع أكـــثـــر مــ وتــــعــــاونــــت حـــتـــى اآلن مــ
ــانـــت مـــمـــتـــازة بــيــنــنــا.  وأعـــتـــقـــد أن الـــعـــاقـــة كـ
وأتمنى أن تنتشر ظاهرة وجود املحّرر ليس 
املترجمة ولكن أيضا  فقط بالنسبة لألعمال 
لــألعــمــال األصــيــلــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة حــيــث إن 
وجــــود املـــحـــّرر مــهــم جـــدًا حــتــى للكاتب الــذي 

يكتب بلغته.

■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـــع الــنــاشــر، وال ســيــمــا في 
مسألة اختيار العناوين املترجمة؟

مــا زلــت فــي بدايتي ولــم أتعامل إال مــع عدد 
ــنــــاشــــريــــن. كــــل الـــكـــتـــب الــتــي  مــــحــــدود مــــن الــ
تــرجــمــتــهــا، أتــرجــمــهــا بـــنـــاء عــلــى اخــتــيــاري 
الــنــاشــر فيقبل  أعــرضــهــا على  ثــم  الشخصي 
أو يرفض. ولم تسمح طبيعة اللغة اليابانية 

بحدوث العكس حتى اآلن.

■ هل هناك اعتبارات سياسية الختيارك لألعمال 
الطرح  التي تترجمها، وإلــى أي درجــة تتوقف عند 
الــســيــاســي لـــلـــمـــادة املــتــرجــمــة أو ملـــواقـــف الــكــاتــب 

السياسية؟
لــم يــحــدث حــتــى اآلن صــــدام ســيــاســي بيني 
وبــني صاحب النص األصــلــي. وعلى األغلب 
أختاره  أترجم ما  لن يحدث ألنني كما قلت 
 فأنا في 

ً
أنا بنفسي. ولكن إن حدث مستقبا

األول واآلخــــر مــتــرجــم يــنــقــل مــا هــو مكتوب 
كان  وإن  واستطاعتي.  طاقتي  بقدر  بأمانة 
ثمة ضرورة لتوضيح سأضعه في الهامش 

طوكيو ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
بدأت بشكل غير متعّمد، إذ لم أكن 
أنوي أن أصبح مترجما أدبيا. في 
عام 1999، صدرت رواية »الكسوف« للكاتب 
كــيــئــتــشــرو هـــيـــرانـــو وصـــاحـــبـــت صـــدورهـــا 
ضــجــة كــبــرى فــي الــيــابــان ملــحــتــواهــا والــلــغــة 
 مؤلفها الذي 

ّ
التي ُكتبت بها رغم صغر سن

أصبح وقتها أصغر من يحصل على جائزة 
ــة الـــعـــريـــقـــة. كــنــت مهتما  ــيــ أكــــوتــــاغــــاوا األدبــ
بتلك األخــبــار، فـــإذا بزوجتي تــهــدي لــي تلك 
الفراش  الــروايــة ألقرأها وكنت وقتها طريح 
ملـــدة أســـبـــوع فـــي مــســتــشــفــى إلجـــــراء جــراحــة 
القراءة اكتشفت سبب  بسيطة. عندما بدأت 
التي  فاللغة  الــروايــة،  أحدثتها  التي  الضجة 
ــادة بـــل هي  ــتـ ــعـ ُكــتــبــت بــهــا لــيــســت الــلــغــة املـ
قراءتها  اليابانيون  يستطيع  ال  قديمة  لغة 
قراءتها.  أنــا  أستطع  لــم  وبالتالي  بسهولة، 
خضت تحّدي قراءة هذه الرواية باالستعانة 
باملعاجم والقواميس. وأثناء ذلك خطرت لي 
استغرق  ونشرها.  للعربية  ترجمتها  فكرة 
ــشــرت 

ُ
األمــــر 15 عــامــا لــكــي تـــرى الــنــور فــقــد ن

هاروكي موراكامي

ليس في نيتي القول إنني لو لم أتعّرف على 
الروائي ديرك هارتفيلد فإنني لم أكن ألكتب 
ــه فــي تلك  روايـــــات بــتــاتــا. ولــكــنــنــي أعــتــقــد أنـ
الــحــالــة مــن املــؤكــد أنــي كنت سأسلك طريقا 
مختلفة تماما عن التي سرت فيها حتى اآلن.
عندما كنت طالبا في املرحلة الثانوية، سبق 
لي أن اشتريت كمية من كتب هارتفيلد ذات 
الطبعة الشعبية، كانت موضوعة في مكتبة 
بيع كتب قديمة في مدينة كوبيه تركها على 
ما يبدو بحار أجنبي. كان سعر الواحد منها 
خمسني يـــن. لــم أكـــن ألظـــن مطلقا أنــهــا كتب 
الكتب.  ما لم تكن موضوعة في مكتبة لبيع 
زعت تقريبا 

ُ
كانت األغلفة بالغة الزركشة قد ن

البرتقالي.  اللون  إلــى  الصفحات  لــون  وتغير 
على األرجح أنها عبرت املحيط الهادئ وهي 
ــار من  ــر بـــحـ ــريـ ــــوق سـ مـــوضـــوعـــة كـــمـــا هــــي فـ
مدمرة  أو  بضائع  سفينة  فــي  الدنيا  الطبقة 
بحرية، ثم جاءت من زمان بعيد جدًا لتوضع 

فوق مكتبي.
بــعــد عـــدد مــن الــســنــوات ذهــبــُت إلـــى أمــيــركــا. 
كــانــت رحــلــة قــصــيــرة لـــزيـــارة قــبــر هارتفيلد 
فقط. أخبرني بموقع املقبرة توماس ماكلير 
ــاحــــث املـــتـــحـــّمـــس )والـــــوحـــــيـــــد( ألعـــمـــال  ــبــ الــ
هارتفيلد مــن خــال خطاب أرســلــه لــي. كتب 
: »إنــــــه قـــبـــر بـــارتـــفـــاع كـــعـــب حــــذاء 

ً
لــــي قــــائــــا

ــذر مـــن الــفــشــل في  ــاٍل. كـــن عــلــى حـ ــ حــريــمــي عـ
العثور عليه«

ركــبــت بـــاص غــريــهــاونــد الـــذي يشبه تابوتا 

مع 
ميسرة عفيفي

الترجمة  وأحوال  الترجمية  مترِجمين عرب في مشاغلهم  مع  الزاوية  تقف هذه 
إلى اللغة العربية اليوم. »الترجمة من اليابانية إلى العربية قليلة جدًا سواء مباشرة أو 

وسيطة«، يقول المترجم المصري ميسرة عفيفي في حديثه إلى »العربي الجديد« 
مشيرًا إلى عوائق عّدة فرضت هذه الوضعية بين الثقافتين

كانت رحلة قصيرة 
لزيارة قبر هارتفيلد 
فقط. ركبت باص 

غريهاوند الذي 
يشبه تابوتًا عمالقًا 
من نيويورك، ولم 

ينزل راكب واحد في 
تلك البلدة غيري

الطريق التي سرت فيها حتى اآلن

من اليابانية بال وساطة

ال يزيد عدد الكتب 
اليابانية المترجمة للعربية 

عن مئتين

عدم وجود العمل 
المؤسسي يعيق جهود 

المترجمين العرب

القاهرة،  مواليد  من  مصري  مترجم 
 1996 عــام  للدراسة  اليابان  إلــى  ذهــب 
اللغتين.  بين  مترجمًا  الحقًا  وعمل 
ومــقــاالت  أبحاثًا  العربية  ــى  إل تــرجــم 
قمر«  »حكاية  منها:  أدبية،  وأعماًال 
القومي  )المركز  و»الكسوف«  )التنوير( 
و»اإلوزة  هيرانو،  كيئتشيرو  لـ  للترجمة( 
موري،  أوغــاي  لـ  الكرمة(  )دار  البرية« 
يابانيين(،  لكتّاب  )مختارات  ــوب«  و»رس
قائد  لـ»مقتل  ترجمته  قريبًا  وتصدر 
موراكامي  هاروكي  لـ  الفرسان«  كتيبة 

عن »دار اآلداب«.

بطاقة

2425
ثقافة

فّواز حداد

آرائــهــم  أو  معتقداتهم،  بسبب  للسخرية  يــتــعــّرضــوا  أال  فــي  الــحــق  للبشر  هــل 
على  مطبوعون  البشر  الــواقــع،  في  حياتهم؟  وأســلــوب  وانتماءاتهم،  وأعراقهم 
للسخرية،  مفتوحًا   

ً
مــجــاال ألصبحنا  بحظرها،  طالبنا  لــو  وفيما  الــســخــريــة، 

وربما من املستحسن اعتماد االحتجاج ضدها، مع العلم أن ردود الفعل عليها 
تختلف، ترتفع حّدته لدى البشر الحساسني الذين يتأذون من أصغر األمور، 
َوسوسون ماحقو التوافه، الذين يختلقون منها عظائم األمور، بينما 

ُ
ومعهم امل

تنخفض لدى البشر البليدين، كذلك الامبالني الذين ال يهتمون بها، أما الجّديون 
فا يلتفتون إليها، تشغلهم األمور املصيرية، وبعضهم يعتقدون جازمني أنها 

تدل على انحطاط أصحابها... مع هذا من الذي ال يتأذى من السخرية؟
ال تخفي السخرية ما يكمن فيها من حقائق، مهما كانت االنتقادات بريئة. ففي 
التنافس الفرنسي اإلنكليزي، لم تستبعد السخرية املّرة في تبادل االنتقادات 
ل 

ّ
بينهما، مع استعانة كل منهما بالتاريخ والجغرافيا والتفّوق الفكري، ما شك

تاريخًا من االستياء املتبادل. كذلك في العقود املاضية، تركزت اتهامات أوروبا 
الغربية ألوروبا الشرقية على قصر النظر من ضعف إيمانهم بالحرية، ما أدى 
األملــان  تذكير  دونما  مناسبة  ترك 

ُ
ت ال  كما  الـــروس،  بالبلشفيك  التحاقهم  إلــى 

بجميع الوسائل، بما أصابهم من غيبوبة انساقوا فيها إلى ارتكاب أقبح الجرائم 
املنوال  وعلى  والصينيني.  اليابانيني  استثناء  دونــمــا  طبعًا  الــنــازي.  العهد  فــي 
ر العرب و»تزّمت دينهم«، وما يقوده إليهم 

ّ
نفسه وأكثر، يسخر الغرب من تأخ

تطرفهم وربما حجابهم وبرقعهم إلى اإلرهــاب، كما لم يستفيدوا من عائدات 
نفطهم وثرواتهم املادية، وتفريطهم بثروتهم العقلية، واالستهانة بشعوبهم. 

في الحقيقة، السخرية نطاقها واسع، تذهب إلى العبث البريء وغير البريء، 
هدفها.  وتخطئ   

ّ
تشط لئا  أنفع،  يكون  وقــد  أجــدى،  على تضييقها  والعمل 

فالسخرية أحيانًا تبلغ من التعالي والسوداوية واملرارة، ما يهّدد بإثارة نزاعات 
ورغبة في الثأر. فهي ليست لإلضحاك، وال لشفاء الغليل، أو توخيًا للطرافة 
فقط، بقدر ما تجمع بينها جميعًا، كما تبدو أحيانًا، وال تنجو من األحقاد. 
أدب  فــي  املستحّبة  العناصر  مــن  كانت  والــفــنــون،  األدب  على مستوى  حتى 
نفسه مسؤولية ال يستهان  الوقت  وفي  والسينما،  والــروايــة  واملسرح  املقالة 
بها، إزاء جمهور قد تجرح مشاعره، ولها عواقبها، بالتالي ليست مجانية وال 
الديمقراطية منها،  الحقيقة ما ال تتحمله حكومة حتى  عشوائية، تبطن من 

وقد تقلب حكومات. 
ترى هل يمكن التسامح بشأنها، رغم أنها مغرضة؟ 

ما يشفع لها، أن السخرية ولو كانت سيئة السمعة، ال يمكن إنكار صوابية 
القاسية، لكنها في  ما تحمله من انتقادات مؤملة، رغم مخاطرها وعقابيلها 
ها، وبخصوصنا نحن العرب، قد نتعّرف إلى كيف يرانا اآلخر، ال كيف 

ّ
محل

نرى أنفسنا، فنقنع بأحوالنا.
في الدفاع عنها، يمكن وضع البشر جميعهم في موضع االتهام، وبأنهم لم 
ُيحسنوا التصّرف وال العيش وال السام، بقدر ما أتقنوا الصراعات والحروب، 
فلم يعد هناك من متهم رئيسي يتحمل هذه اآلثــام سوى الطبيعة البشرية، 

وهي سخرية ال تخلو من مغاالة وتجاهل لإلرادة اإلنسانية.

السخرية في قفص االتهام

مفكرة المترجم

فعاليات

على أن يتولى غيري مهمة الرد على الكاتب 
وتفنيد آرائه السياسية.

■ كيف هي عاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
كما ذكرُت، بدأت تجربة الترجمة مع كيئتشيرو 
ــد الـــتـــعـــاقـــد عـــلـــى أول روايــــــة  ــعــ هــــيــــرانــــو، وبــ
»الكسوف« تواصلت معه عبر مواقع التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي وتــقــابــلــنــا ونـــحـــن اآلن أصـــدقـــاء 
وأعضاء في ناد أدبي اسمه »نادي إييداباشي 
األدبــي«، حيث نعقد اجتماعات دوريــة ونقوم 
بنشاطات أدبية مختلفة. وكذلك عندما قّررت 
تـــرجـــمـــة هــــاروكــــي مــــوراكــــامــــي حـــرصـــت على 
وتناقشنا  ساعة  ملــدة  وقابلته  لقائه  محاولة 
في أهمية أن تبدأ ترجمة أعماله مباشرة بعد 
أن كانت تترجم كلها عن اإلنكليزية وكان هذا 
بــدايــة مشروع  فــي  الرئيس  السبب  هــو  اللقاء 
ترجمة أعماله مباشرة للغة العربية، وأعتقد 
أنني سأستمر في ترجمة أعماله تباعا خاصة 
التي لم تنشر بالعربية بعد. وهكذا ترى أنني 
حريص على التقّرب من الكاتب الذي أترجم له 
إن كان ذلك متاحا. وإقامتي في اليابان تسهل 

لي ذلك إلى حد بعيد.

ــلــــت إلـــــى تــلــك  ــويــــورك، ووصــ ــيــ ــن نــ عـــمـــاقـــا مــ
البلدة الصغيرة في والية أوهايو في الساعة 
الــســابــعــة صــبــاحــا. لــم يــنــزل راكــــب واحــــد في 
تــلــك الـــبـــلـــدة غـــيـــري. كـــانـــت املـــقـــبـــرة تــقــع في 
املقابر  كــانــت  مــكــان يغطيه مــرعــى حشائش. 
أوســع من البلدة ذاتها. فوق رأســي كان عدد 
القنبرة تطير صانعة شكل دائــرة  من طيور 
وهـــي تغني أغــنــيــة الــرحــيــل. بــحــثــُت عــن قبر 
هارتفيلد ملدة ساعة كاملة حتى عثرُت عليه. 
توّجهُت إلى القبر بعد أن التقطُت حفنة من 
الورود البرية املتربة النابتة في املراعي حول 
الــقــبــر، المــســُت كفيَّ  املــقــبــرة ووضعتها على 
ن سيجارة. تحت 

ّ
تجاه القبر، ثم جلست أدخ

أحسست  مايو،  لشهر  اللينة  الشمس  أشعة 
تماما  الــذي يشبه  النفسي  والسام  بالراحة 
الحياة واملــوت. رقــدت على ظهري وأغمضُت 
عيني، وظللت لساعات طويلة أسمع أغاني 

العصافير.
لقد بدأت هذه الرواية في مكان مثل هذا. ثم 

لم أكن أنا أيضا أعلم إلى أين ستصل؟
الفضاء،  بتعقيد  قارنا  »إن  هارتفيلد:  يقول 

فإن عاملنا هذا يشبه مخ الدودة«.
تمنيت أنا أن يكون األمر كذلك.

فـــي الــنــهــايــة أذكــــر أنــنــي فـــي مـــا يــتــعــلــق بما 
سجلته عن هارتفيلد فقد اقتبست كثيرًا من 
الذكر والذي  ألفه ماكلير سابق  الــذي  العمل 
ُبـــــذل فــيــه جــهــد مـــضـــٍن: »أســــطــــورة الــنــجــوم 

العقيمة« )1968( فله مني كل الشكر.
)خاتمة أولى روايات هاروكي موراكامي »اسمع 
أغنية الريح«، ترجمة ميسرة عفيفي«(

■ كثيرًا ما يكون املترجم العربي كاتبًا، صاحب 
كيف هي  ترجمته،  في  أسلوب  أو صاحب  إنتاج 

العاقة بني الكاتب واملترجم في داخلك؟
أنــا شخصيا، وكــمــا ذكـــرت، بـــدأت الترجمة 
صــدفــة. وال أعتقد أنني فــكــرُت يوما فــي أن 
أكــــون مــتــرجــمــا أو كــاتــبــا ولــكــن جــــاء األمـــر 
قــدريــا. وحــتــى اآلن أعــانــي مــن عــدم تأقلمي 
ــتـــبـــر أنــنــي  مــــع الـــتـــرجـــمـــة أو الـــكـــتـــابـــة، وأعـ

متطفل على هذا املجال.

على  العربية  الترجمة  جــوائــز  إلــى  تنظر  كيف   ■
تها؟

ّ
قل

الـــجـــوائـــز األدبـــيـــة بــصــفــة عــامــة حــديــث ذو 
بشكل  العربية  الترجمة  وجــوائــز  شــجــون. 
خــــاص. يــتــطــلــب األمــــر إعـــــادة الــتــفــكــيــر فيه 
بــشــكــل كـــامـــل، إذ يــنــبــغــي أن يــكــون الــهــدف 
األســاســي منها املــســاهــمــة فــي نــشــر الكتب 
وتــشــجــيــع الـــقـــراءة ونــشــر الــعــلــم واملــعــرفــة. 
عملية  فــي  املساهمة  أن  الشخصي  ورأيـــي 
ــدار الــكــتــب وتــســهــيــل الــحــصــول  ــ نــشــر وإصــ
عليها لــقــطــاع أكــبــر لــه األولـــويـــة األكــبــر من 
عليها  يــحــصــل  خــرافــيــة  مــبــالــغ  تخصيص 

أفــــــراد قـــائـــل وال يـــعـــود ذلــــك بــالــنــفــع على 
املجال كله.

مترجمني  مشاريع  الغالب  في  عربيًا  الترجمة   ■
ــع الـــتـــرجـــمـــة  ــاريــ ــشــ ــنـــظـــر إلــــــى مــ أفـــــــــــراد، كـــيـــف تـ

املؤسساتية وما الذي ينقصها برأيك؟
لألسف فإن اطاعي على مشاريع الترجمة 
أرى كما  للحكم. وإن كنت  كــاف  حاليا غير 
ذكــــــرت أن الـــتـــرجـــمـــة املـــؤســـســـاتـــيـــة هــــي مــا 
ينقصنا ويجب أن نبذل جهدًا أكثر في هذا 
املجال. والترجمة املؤسساتية ليست إنشاء 
للترجمة«  »مــؤســســة  اســـم  مــؤســســة تحمل 
دار نشر  مــجــرد  تــكــون  أمــرهــا ألن  وينتهي 
يبدأ  فقط.  املترجمة  الكتب  في  متخّصصة 
العمل املؤسسي من إعداد املترجم وتدريبه 
ــار أهـــــــداف عــلــيــا لــلــتــرجــمــة  ــيـ ــتـ ــم اخـ ومـــــن ثــ
 تــوضــع لــهــا خــطــط طــويــلــة املــــدى وقــصــيــرة 

املدى لتحقيقها.

إطاللة

تصويب

باسم النبريص

أربــع ساعات.  أنــذا أستيقظ بعد 
عادت ريمة لعادتها القديمة إذن. 
كل بيت جديد أسكنه، أنام لياليه 
العشر أو األربـــع عــشــرة األولـــى، 
ثماني ساعات  يعني  ما  عميقًا: 
ثــــــم، شـــيـــئـــًا فــشــيــئــًا،  ــر.  ــ ــثـ ــ أكـ أو 
يـــتـــنـــاقـــص نــــومــــي، حـــتـــى يــصــل 

أحيانًا إلى الرقم صفر.
الليالي  الــغــرب:  فــي  يسمونه  مــا 

البيضاء.
وعــلــى عــكــس املـــصـــريـــني، الــذيــن 
ــيـــض، فــإن  ــنــهــار األبـ يــمــدحــون ال
ــــي األوروبــــــــيــــــــني الـــبـــيـــضـــاء  ــال ــيــ ــ ل

مذمومة.
أالحــظ كذلك، أن نومي يضمحل 
ــُت فــــي مـــشـــروع  ــغـــرقـ ــتـ كــلــمــا اسـ
ــاب، وال يـــهـــم نـــوعـــه األدبــــــي.  ــتــ كــ
فــالــكــتــابــة الــيــومــيــة، ولـــو صفحة، 
ها على شكل نوم 

َ
تتقاضاني دين

متقطع، أو أرق طويل. وكارلوتا لم 
تحس بهذا بعد، لكنها ستاحظه 
مثلما  بعد.  مــا  فــي  وستستريب 
ــي بـــــاي دي  ــع إلـــبـــيـــرا فــ حـــــدث مــ
برون. لكن إلبيرا تفهمت الوضع 
أخيرًا، ألنني، كما قالت بلهجتها 
ــة: »فــــنــــان َبـــــقـــــى«. وأنــــا  ــريــ املــــصــ
شكرت لها حسن تصورها عن 
العبد الفقير إلى الفن. أما كارلوتا 
ــــا أظـــنـــهـــا ســتــفــهــم.  ــعــــجــــوز فـ ــ ال
ــدة صــرفــت  ــ وكــيــف ســتــفــهــم واحـ

عمرها في الس فيغاس؟
إنــهــا تــنــام كـــل لــيــلــة بــعــمــق، بعد 
الكبير  الويسكي  كأس  تأخذ  أن 

كعادتها.
77 عامًا وال تزال قوية خا وجع 
الــركــبــتــني حـــني تــصــعــد درجــــات 
أكلها  أن  السبعني. أالحــظ  السلم 
معتبر ومــتــنــوع وتــهــتــم بــه جــدًا. 
كارلوتا تذكرني بما كتبه هنري 

ميللر عن هذه السن.
املهم: أنذا آرق.

لعادتها  تــعــود  ريــمــة  وهـــي ذي 
لكنت  الشعر،  ليته  فيا  القديمة. 
ــًا، ولــكــنــهــا  ــيــ تـــدفـــع الــثــمــن راضــ
الــيــومــيــات مــتــاحــة عــلــى قــارعــة 

الطريق.

يحتضن المتحف المصري، عند السادسة من مساء السبت المقبل، محاضرة بعنوان هارتفيلد مرة أخرى
بيرس بول كريسمان يتناول فيها عالقة  التاريخ البحري وعلم اآلثار يلقيها اآلثاري 
كان  الذي  النوبي  والذهب  المعابد  بنت  التي  الحجارة  لنقل  كوسيلة  بالنيل  الفراعنة 

يتدفق إلى الخزينة والجيوش التي كانت تنتشر بطول مصر وعرضها.

تحت عنوان الشرق في المرآة، تقيم مؤسسة البيت الصوفي في باريس معرضًا 
يفتتح عند الخامسة من مساء السبت، 16 من الشهر الجاري، يضّم أعماًال للمصّور 
 )1932( سابرينا  والتصوير  الحياة  في  وشريكته   )1930( ميشو  روالن  الفوتوغرافي 

وفيه 99 صورة التقطاها في بالد مختلفة من الشرق.

بعنوان  الثالثاء،  اليوم  مساء  من  السادسة  عند  نــدوة،  لندن  في  آسيا  بيت  يقيم 
تتناول  الوسطى،  القرون  في  اإلسالم  في  ثقافية  لقاءات  متقاربة:  مسارات 
التعايش الثقافي في القرون الوسطى. تعتمد األوراق أساسًا على وثائق من سورية 
في  يشارك  صقلية.  في  الثقافة  من  ونماذج  الصليبية،  الحروب  خالل  وفلسطين 

الندوة األكاديميون: سكوت ريدفورد، وناصر خليلي، وجيريمي جونز.

الفن  متحف  في  حفًال  الفلهارمونية  قطر  أوركسترا  تقيم  الخمس،  غد  بعد 
وضعها  التي  الحجرة  موسيقى  من  لمقطوعات  تخّصص  بالدوحة،  اإلسالمي 
فرانز شوبرت. يشارك في العزف لورينا مانيسكو وديميتري تروشنسكي على الكمان، 

وأندريا ميروتا على الفيوال، وحسن المال وكريستوف شميتز على التشيلّو.
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

ميسرة عفيفي في بورتريه لـ أنهار سالم

ليال بيضاء

موراكامي 
في بورتريه 
بألوان مائية


