
■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم اآلن؟

آخـــر تــرجــمــة نــشــرتــهــا هـــي مـــذّكـــرات ليديا 
أفـــيـــلـــوفـــا؛ »تــشــيــخــوف فـــي حـــيـــاتـــي: قــّصــة 
حــــّبــــي«، وصـــــــدرت عــــن »دار فــــواصــــل« فــي 
الالذقية، في 2019. أشارك اآلن في مشروع 
ترجمة روايات لليافعني من األدب الروسي 
الــحــديــث، ُيــفــتــرض أن تــبــدأ بــالــصــدور بعد 

شهر من اآلن.  

■ ما هــي، برأيك، أبــرز العقبات في وجــه املترجم 
العربي؟

الــعــقــبــات الــتــي يــواجــهــهــا املــتــرجــم الــعــربــي 
ــا ســــاَعــــد وجــــود  ــمــ ــيـــرة ومـــتـــشـــعـــبـــة، ربــ ــثـ كـ
ي جزء منها ال يستهان 

ّ
اإلنترنت على تخط

ــذه الــعــقــبــات...  بـــه. أشــيــر إلـــى الــقــلــيــل مـــن هـ
أعــتــقــد أن قـــوامـــيـــس الــلــغــة الــعــربــيــة، على 
ــزال مــقــّصــرة جــدًا  ــ أهــمــيــتــهــا الــبــالــغــة، مـــا تـ
والثقافة  الحياة  بات 

ّ
ملتطل االستجابة  فــي 

فـــــي الــــعــــالــــم الــــــيــــــوم. لــــيــــس هــــنــــاك جـــهـــات 
متخصصة ملتابعة كثير مما بات موجودًا 
مفاهيم ومصطلحات،  من  مما يستجّد  أو 
بـــل ومـــفـــردات وتــعــابــيــر فـــي حــيــاة الــبــلــدان 
ــن هــنــا  ــا. مــ ــهـ ــاتـ ــغـ رة وثـــقـــافـــتـــهـــا ولـ ــوِّ ــطــ ــتــ املــ
ــي مــقــابــل 

ّ
ــمــــاع عــلــى تــبــن يـــأتـــي غـــيـــاب اإلجــ

عــربــي معتَمد )حــتــى على أبــســط األشــيــاء: 
طريقة كتابة األسماء األجنبية!(. كثيرًا ما 
، مشكلة في ترجمة أسماء 

ً
تواجهني، مثال

الحيوانات والنباتات الغريبة على بيئتنا 
وثقافتنا العربية. 

اعــتــبــاطــيــة الــتــرجــمــة مشكلة أخـــرى تــواجــه 
يترَجم  مــا  إذ كثيرًا  مــعــا.  والــقــارئ  املترجم 
كتاب أو عمل إبــداعــي، من أي جنس أدبــي، 
عــدة مــرات في بلد واحــد، أو في عــدة بلدان 
أي  الـــجـــديـــد  املـــتـــرجـــم  ــدي  ــبــ ــ ُي أن  ــن دون  مــ
ــك، وإذا عــــرف ال يــقــرأ  ــ اهـــتـــمـــام بــمــعــرفــة ذلـ
التي سبقته.  الترجمة  إلى  ليضيف جديدًا 
زهــا غياب 

ّ
يــقــتــرن بــهــذه االعــتــبــاطــيــة ويــعــز

التقييم النقدي مِلا يترَجم. فمعظم ما يّدعي 
املراجعة والتقييم ال يعدو كونه حبرًا على 
ورق. تضيع قيمة الترجمة الجيدة، ويفقد 

القارئ البوصلة.

■ هناك قول بأن املترجم العربي ال يعترف بدور 
ر، هل ثمة من يحّرر ترجماتك بعد االنتهاء  املحرِّ

منها؟
هذا يقودنا إلى مسألة ضرورية، بل بالغة 
ه تصويُب 

ّ
اإللحاح واألهمية: التحرير، وأقل

األخــطــاء الــلــغــويــة والــطــبــاعــيــة، أو مراجعة 
الترجمة نــْحــوًا وأســلــوبــا وأمـــانـــة... مــا أزال 
على  بالشكر  مصلوح  سعد  الدكتور  أذكــر 
مراجعته ترجمتي لكتاب غيورغي غاتِشف 
»الوعي والفن« الصادر عن »عالم املعرفة« 

في 1990. 
ودور  مهّمة،  ثقافية  مؤسسات  هناك  إنما 
اسم  ت  يثبِّ عبثا  بعضها  تــاريــخ،  لها  نشر 
ق اللغوي( على كتٍب مليئة 

ِّ
راجع أو املدق

ُ
)امل

باألخطاء من كل نوع! 

ــع الـــنـــاشـــر، وال ســيــمــا  ■ كـــيـــف هــــي عـــاقـــتـــك مــ

مونتريال ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
 جــذور رغبٍة أولــى، غامضة، 

ّ
لعل

ــال«  ــربـ ـ
ُ
بــالــتــرجــمــة تــعــود إلــــى »غ

ز 
ّ
ــز ــة. عـ ــقـ ــعــيــمــة فـــي ســـن املـــراهـ

ُ
مــيــخــائــيــل ن

ــر بــالــلــغــة والــشــعــر  ــعــي املــبــكِّ
َ
 ول

َ
تــلــك الــرغــبــة

ــهــا مــقــّومــات 
ْ
تـــهـــا ومــنــَحــت

ّ
الـــعـــربـــيـــني، وغـــذ

الــحــيــاة دراســـتـــي الــلــغــة الــروســيــة وآدابـــهـــا 
فــي جــامــعــة لــيــنــنــغــراد )ســــان بــطــرســبــورغ، 
اليوم(. كنُت أترجم لنفسي مقاطع أو فقرات 
يبقى  ما  تعجبني، ألختبر  أبيات شعر  أو 
منها بعد ترجمتي التي كانت ما تــزال في 

مرحلة الرضاع. 
 قـــانـــون 

ّ
ــة«، لـــكـــن ــنـ ــهـ ــتـــر الـــتـــرجـــمـــة »مـ لــــم أخـ

ــن« لـــعـــب لــعــبــتــه. بـــمـــرور  ــ
ُ
ــف ــســ »الـــــريـــــاح والــ

الزمن تبلورت تلك الرغبة، صقلتها تجربة 
سنوات طويلة من املمارسة لم تنقطع خالل 
زمن دراستي العليا في »جامعة موسكو،« 
ــوات أمــضــيــتــهــا فــــي تــــدريــــس الــلــغــة  ــ ــنـ ــ وسـ
الروسية في الجامعات، وما تزال مستمرة 

حتى اليوم. 

ليلى بن صالح

ــار  ــبــ ــر )»أخــ ــيــ ــا، يـــبـــدو الـــكـــتـــاب األخــ ظــــاهــــريــ
االنتماء  التونسيني: مراجعات في سرديات 
لـ  واألصــول«، )منشورات مسكلياني، 2019( 
لطفي عيسى )1958(، بعيدًا بعض الشيء عن 
االنشغاالت التي ُعرف بها املؤّرخ التونسي، 
إذ انــكــّب عمله األخــيــر عــلــى دراســــة عناصر 
ر في الحاضر 

ّ
من الهوية الجماعية التي تؤث

الـــتـــونـــســـي. وقـــبـــل ذلــــك اشـــتـــهـــرت لـــه أعــمــال 
املناقب:  »أخــبــار  أبــرزهــا:  الثيمات،  متقاربة 
فـــي املــعــجــزة والـــكـــرامـــة والـــتـــاريـــخ« )1993(، 
و»مـــمـــيـــزات الــذهــنــيــات املــغــاربــيــة فـــي الــقــرن 
املتصّوفة  و»مــغــرب   ،)1994( عــشــر«  الــســابــع 
من القرن 10 إلى القرن 17« )2005(، و»كتاب 
والتراجم  املناقب  ملــدونــات  مقاربات  السير: 

واألخبار« )2007(.
قـــد نــجــد حــلــقــة رابـــطـــة بـــني االنـــشـــغـــالـــنْي في 

كــتــاب لعيسى بــعــنــوان »الـــذاكـــرة والــتــاريــخ« 
صــدر فــي 2014، وبـــدا فيه أنــه بــصــدد شحذ 
ملــقــاربــة  ــدة  ــديــ جــ ونـــظـــريـــة  مـــعـــرفـــيـــة  أدوات 
فاته 

ّ
مؤل له  تصّدت  عّما  مختلفة  إشكاليات 

آخــر حني  نتخذ طريقا  أن  الــســابــقــة، ويمكن 
نعتمد أحد املفاهيم الخمسة، التي اقترحها 
ر األدبي الفرنسي جيرار جينيت )1930 

ّ
املنظ

املــرجــعــي  فـــي كــتــابــه  ــــدرس  يـ - 2018(، وهــــو 
الــتــي  الـــعـــالقـــات  أشـــكـــال   ،)1982( »طــــــروس« 
كان  وإذا  بينها،  مــا  فــي  الــنــصــوص  تعقدها 
أشـــهـــر هــــذه املــفــاهــيــم مـــا يـــعـــرف بــالــتــنــاص 
لعالقة  ــر 

ّ
يــنــظ جينيت  فـــإن   ،intertextualité

الــنــصــوص  بـــــــــــــــــــــparatextualité أو  يــســمــيــهــا 
ـــة، وهــــي مــجــمــوعــة الـــخـــطـــابـــات الــتــي 

ّ
الـــحـــاف

تحيط بالنص دون أن تصبح جزءًا منه، مثل 
األعمال األخرى للمؤلف، أو املقاالت النقدية 

والصحافية حول كتاب ما.
)يمكن   »Grifonnages« بــعــنــوان  مـــدّونـــة  فــي 
تــرجــمــتــهــا بـــاألثـــر الـــعـــفـــوي لــلــكــتــابــة، وهــي 
تسمية قريبة من عنوان كتاب جينيت املذكور 
 ما 

ّ
آنفا(، يجمع املؤّرخ التونسي منذ 2011 كل

نوفل نيوف

تلقي هذه الزاوية 
الضوء على موقع 

مبدع عربي في محاولة 
لقراءة انشغاالته من 

خالل فضاء استحدثته 
التكنولوجيا وبات أشبه 

ببطاقة هوية للكتّاب

تقف هذه الزاوية 
مع مترجمين عرب في 

مشاغلهم وأحوال 
الترجمة إلى اللغة 

العربية اليوم. »كثيرًا 
ما تكون الترجمة في 

ثقافتنا اعتباطية؛ بحيث 
يُترَجم نفس الكتاب عدة 

مرات من دون أن يُبدي 
المترجم الجديد أي 

اهتمام بذلك«، يقول 
المترجم السوري في 

حديثه إلى »العربي 
الجديد«

القطيعة الوهمية بين »أخبار التونسيين« و»أخبار المناقب«

ل ألن كل شيء معكوس ومؤجَّ

كتٌب كأنّني مؤلّفها

في غياب قواميس 
عربية جيدة تصبح مهمة 

المترجم عسيرة

يقترح على قّرائه 
إطارًا يتيح لهم ولوجًا 

أسهل إلى انشغاالته

نكره من يشير إلى 
أخطائنا ونصرخ أننا 

أصّحاء معافون

مواليد  مــن  ســوري  ومترجم  كاتب 
»نظرية  في  دكتوراه  حاز   .1948 عام 
عام  موسكو  جامعة  مــن  األدب« 
1984، عمل أستاذًا جامعيًا، ونشر رواية 
ومجموعة شعرية وأخرى قصصية، 
وكتابًا نقديًا، وآخر في السياسة بعنوان 
ترجماته:  من  الــداخــل«.  من  »روسيا 
بولغاكوف،  ميخائيل  لـ  كلب«  »قلب 
ــوذا اإلســخــريــوطــي« و»كــتــاب  ــه و»ي
و»الوعي  أندرييف،  ليونيد  لـ  الجنون« 
و»كل  غاتِشف،  غيورغي  لـ  والفن« 

شيء عن الحب« لَنديجدا طيفي.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

زيارة موقع

قصيدة

شذرات

ــة اخــــتــــيــــار الــــعــــنــــاويــــن املـــتـــرجـــمـــة؟  ــ ــأل ــســ ــي مــ ــ  فــ
»مشكلة«  نادرًا ما واجهُت ما يمكن وصفه بـ
على  الــخــاصــة  أو  الرسمية  النشر  دور  مــع 
حمد )ليس 

ُ
حدٍّ سواء. حدثت لي مواقف ال ت

وعادّية،  يسيرة  واختالفات  هنا(،  مجالها 
النشر. ربما يعود  مــع بعض دور  أكــثــر،  ال 
ذلك في جزء كبير منه إلى أنني كنت دائما 

يحيط بمساره املعرفي من قــراءات في كتبه 
وحوارات معه ومقاالت يكتبها من حني إلى 
آخر في الصحف التونسية والعربية، وبذلك 
كأنه يطّبق أدوات املؤّرخ على نفسه بمواظبة 
ـــمـــا نـــجـــدهـــا لـــــدى الـــبـــاحـــثـــني فــــي الـــعـــالـــم 

ّ
ــل قـ

الــعــربــي، وقبل ذلــك يقترح على قــّرائــه إطــارًا 
إلــى عوامله  أســهــل  ولــوجــا  لهم  يتيح  جامعا 
ــخــبــرنــا مــدّونــة لطفي عيسى 

ُ
وانــشــغــاالتــه. ت

بــــأن مــبــحــثــه أشــمــل مــمــا تــبــدو عــلــيــه قــائــمــة 
الثقافي،  بــالــتــاريــخ  ينشغل  حيث  مــؤلــفــاتــه، 
خذ 

ّ
وهذا الفرع من حقل البحث التاريخي يت

محامل كثيرة مادة له، وبذلك ُيمّكننا من أن 
مــن يكتفي  إليه  قــد يذهب  أي تناقض  بعد 

ُ
ن

فاته، فيشعر بقطيعة مفاجئة بني 
ّ
بقراءة مؤل

أعمال ما قبل 2014 وما بعدها. 
ــع، حــيــث ال  ــ ــة تــتــيــح مـــا هـــو أوســ ــدّونــ لــكــن املــ
تــضــيء فــقــط أنــشــطــة املـــــؤّرخ بـــل تــفــتــح على 
انشغاالته  له، منها  أخــرى كثيرة  اهتمامات 
العام  الشأن  في  متوّرط  السياسية كمواطن 
أو اهــتــمــامــاتــه بالفكر األفــريــقــي. وإلـــى ذلــك، 
نقف على اهتمامات له ضمن دوائر معرفية 
اتــه في  قــراء أو  األنثروبولوجيا  أخــرى، مثل 
 ذلك مما ال تتيحه الكتب، ولعلنا 

ّ
األدب، وكل

نفهم بعضا من أدوار هذه التقنيات الحديثة 
فـــي ثــقــافــة مــــا. بـــذلـــك لـــم يــجــعــل عــيــســى من 
فهو  املــعــروف،  باملعنى  مــدّونــة   Grifonnages
آرائــه، بل جعلها مرآة  ال يستخدمها لكتابة 
عــاكــســة ألنــشــطــتــه فـــي املـــجـــال الــعــلــمــي وفــي 

الحياة العامة.
www.lotfiaissa.blogspot.com 

َمن يختار الكتاب، ولم أترجم بطلب إطالقا 
قبل مشاركتي الراهنة في مشروع الترجمة 

الذي ذكرته قبل قليل.

■ هل هناك اعتبارات سياسية الختيارك لألعمال 
التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح 
ــلــمــادة املــتــرجــمــة أو ملـــواقـــف الــكــاتــب  الــســيــاســي ل

السياسية؟
الحزبية  ال  الكبرى،  السياسية  االعــتــبــارات 
الـــضـــيـــقـــة، حــــاضــــرة طــبــعــا عـــنـــد اخـــتـــيـــاري 
كتابا فكريا أو سياسيا ألترجمه. لكن هذا 
ال يمنعني من ترجمة عمل أدبي فيه كثير 
أو  السياسية  نــظــري  وجــهــات  يخالف  مما 
ظ على بعض الجوانب 

ّ
غيرها. لي أن أتحف

 .
ً
ر عن ذلك في املقدمة، مثال أو األفكار فأعبِّ

ف، أو تعديله، أو 
ِّ
أّما التدخل في نص املؤل

اإلضافة إليه، أو حــذف/ تغييب جــزء منه، 
فـــذلـــك خــيــانــة وتــضــلــيــل صـــريـــحـــان. األدب 
السياق، مجاالن مختلفان  والفكر، في هذا 

كثيرًا.

■ كيف هي عاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟

ــن يــــخــــتــــار مـــــا أتـــــرجـــــم يــعــنــي  ــ ــ أن أكــــــــون َمـ
فا  إلى الكتاب، بل 

َ
االنحياز/ التفضيل سل

فه في األغلب. ال 
ِّ
ه إلى التعاطف مع مؤل

ُّ
وأقل

الترجمة عموما،   
ُ
مــاّدة الكتاب،  أن ينال  بــّد 

إعـــجـــابـــي وتـــقـــديـــري مِلــــا يـــبـــدو لـــي فــيــه من 
ــعـــدم وجـــود  ــد، عــمــيــق، مـــمـــّيـــز. وإال انـ ــديـ جـ

الدافع لترجمته.

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

العاقة بني الكاتب واملترجم في داخلك؟
ّصي. ال بمعنى تجميل 

َ
أترجم كأني أكتب ن

املـــوضـــوع أو تــطــويــعــه ملـــزاجـــي وأهـــوائـــي، 
نفسه  بالقْدر  نفسها،  بالعناية  بل  إطــالقــا! 
مـــن الـــتـــأمـــِل واملــــوازنــــة وتــقــلــيــب الــكــلــمــة أو 
الــعــبــارة، )مـــن »الــتــحــكــيــك«، إذا شــئــت(، بل 
وبـــانـــتـــبـــاٍه شـــديـــد إلــــى اســـتـــخـــدام عــالمــات 

الترقيم أيضا.

لطفي عيسى

أقول لكم

الحكايات  من  سوى  ذلك  ليس  آخر.  أحد  مع  كامل  التحام  بوجود  تصّدقوا  ال 
التي تطرحها الروايات. في الواقع، كل منا يعرف في قرارة نفسه أن الحميمية 
تلمع  ولكي  ثوان،  من  أكثر  تمتد  ال  برق  لمعات  إلى  تحتاج  والصافية  العميقة 

فإنها تحتاج إلى الصمت والصفاء والعزلة. )ناتالي ساروت، بالنيتاريوم(

ال  الذين  أولئك  حتى  المرضى،  كلمات  األصحاء.  من  لالهتمام  إثارة  أكثر  المرضى 
يستطيعون إال الغمغمة، تحمل وزنًا أكثر من كلمات األصحاء. لعّل ذلك يحدث 
بسبب الشعور بالوقت. إحساس الرجل المريض بالوقت، أشبة بالبحث عن كنز مخبأ 

في كهف في الصحراء. )روبيرتو بوالنيو، 2666(.

اقرأ وكأن الذي معك ليس كتابًا من صفحات مرقومة بحروف وكلمات، بل كأنك 
تتحدث مع مؤلف الكتاب. اقرأ وكأن الذي معك رجل حي يعرض عليك فكرته أو 
خبرته بصوت مسموع؛ ففي هذه الحالة ستجد نفسك مدفوعًا إلى مساءلته 
ومراجعته جزءًا جزءًا ومعنى معنى. فال تجعل من نفسك أثناء القراءة شريط 

كاسيت يتلقى وال حيلة له في ما يتلقاه. )زكي نجيب محمود، قيم من التراث(

يُولّد البعاد القسري عن الوطن لدى الكتّاب شعورًا متزايدًا بقيمة الماضي الذي 
يوشك على الزوال أو اندثار مالمحه من الذاكرة، وهذا الشعور يشّكل أهم مرتكزات 
استراتيجية الدفاع عن الذات إبداعيًا، أو الدفاع عن هويتها المحلية، بل محليتها 

األكثر خصوصية؛ الفئوية والمناطقية. )فاطمة المحسن، أدب المنفى(

جاك هيرشمان

1
هل عليَّ أن…؟

إذا ذهبت إلى هناك...؟
وماذا لو المسني

شخٌص مصاٌب به؟

عمري 86 عاما، عانيُت
من االلتهاب الرئوي، ومكثُت في

ــــداد  ــــسـ ــمــــرض االنـ ــتــــي بــ ــابــ املـــشـــفـــى إلصــ
الرئوّي املزمن

أيضا.
هل عليَّ

أن أتابع الكالم؟ إنه يعمُّ
كل شيء- الحواسيب،

والـCNN، ونظام األندرويد، والهواتف
الذكية. 

سيكون عمرك 74 عاما
في غضون أسبوعني،
والحب، سيكون كذلك

في سجل العْمر.
ك

َ
أْبِق طبيعت

؛
ً
املرحة قوية

فمن املهّم أن تضحك
على املجهول أو

حتى تشاركه الضحكة.

فيروس كورونا هذا
يريد تدمير

الكوكب
كما كان حني

والدته. 
 بال هوادة،

ُ
ِربِت الصني

ُ
ض

ربْت إيطاليا واليابان،
ُ

ض
وكوريا الجنوبية، وإيران،

ربِت الوالياُت
ُ

وض
املتحدة 

هي األخرى
كما أّي مكان

آخر.
هذا الفيروس هو

تاُج البانثيوِن ِلـ ال- راحِة البال،
 من وجوٍد

ٌ
كوكبة
ٍق

َّ
ملف

بكذبة كتيمة سافرة

هي في واقع األمر، الحقيقة
البيولوجية املنطقية

لالنفجار الوبائي
في الدمار

الذّرّي
لنواة العني.

2
الناس خائفون

من التنفس، ذلك أنهم سوف
يستنشقون هذا الجحيم أو

يزفرونه على اآلخرين.
خائفون من املالمسة

ل عدواه.
ْ
خشية نق

الناس مثل

دون أن أعرف
َإن كان زفيري

يحمل جرثومة
الخفاش أم الثعبان،

 تلك األنواع من الفودكا
ّ

وإن كانت كل

الروسية قد فشلت.
أقول لكم

ولي من العمر 86 سنة إن
العالَم كله

قد ابتعَد 86 سنة
ما

َ
عن سعادته، ُمرغ

ّ
على العيش كما لو أن

ِصفرًا قد أتى
على سائر أرقاِم

شعوِب العالم.
لكن انظر، في إيطاليا،

وسط املئات
الذين يموتون في اليوم الواحد، 

يقف الناس

على شرفاِت
شققهم

ويرّددون األغاني
القريبة من قلوبهم
كي يدفئوا قلوَبهم

َ
فيْحدونا األمل بأن ينقل

ذلك عدوى
أمٍل يجابه الوباَء،

ولَد بيوُت
ُ
وت

األغاني على امتداد
العالم ويكون اللقاُح

ي
ّ
األنجع هناك: أن نغن

ا،
ّ
جميعا، حق

نشيد األممية!

)ترجمة: أحمد م. أحمد(

صرخاٍت مخنوقة،
يعيشون

عذاَب
ه

ُ
ف

ِّ
ْوع الذي ال يلط الرَّ

 األفيونّي.
ُ
وان

ْ
ل إال السُّ

Sur Ivan O’Roc
أسأُت الفهم، ظننُت

أنه كان إيرلنديا
َ
التقط

الفيروس في كاليفورنيا،
بداًل من عنوان

لهذا السّر
املعكوس، وهي

فيروس كورونا،

ألن كل شيء
ل، معكوس، مؤجَّ

ر، عن املناسبات 
ِّ

متأخ
الرياضية، وديزني الند،

واألوبرا، ومسارح
برودواي، والحفالت املوسيقية.

كان الضحُك شحيحا،
ضحٌك

ع ما بني
ّ
مكتوم يتوز

غرفة املعيشة
وطاولة املطبخ.

نحن جميعا في البيت
ننتظر بفارغ الصبر

 األمر
َ
نهاية

ألن السعال يمكن أن يسّمرني
َس

ّ
إليه، أو أن أتنف

نوفل نيوف

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

ــد أكــبــر  ــ ــاك هـــيـــرشـــمـــان أحـ ــ ـــبـــر جـ
َ
ُيـــعـــت

شعراء أميركا األحياء. ُولد عام 1933 
فــــي نــــيــــويــــورك. اشـــتـــغـــل فــــي شــبــابــه 
مـــــحـــــّررًا فــــي وكــــالــــة »األســـوشـــيـــيـــتـــد 
 أســتــاذًا جامعيًا، قبل 

َ
بـــِرس«، ثم عمل

فــي جماعة  نــشــاطــه  ُيــطــَرد بسبب  أن 
مناهضة للحرب، ومنذ ذلك الحني أقام 
بكاليفورنيا.  فرانسيسكو  ســان  فــي 
ــــرف هــيــرشــمــان بــمــزجــه الــســيــاســة  ُعـ
ــو فــــي جــمــاعــة  ــر، وهــــــو عـــضـ ــعـ ــالـــشـ بـ
ــن يـــوزعـــون  ــذيــ ــ ــراء الـــــشـــــارع« ال ــ ــعـ ــ »شـ
املطبوعة على  األشــعــار  مــن  صفحات 
املــاّرة في الــشــوارع. أسهم في تشكيل 
ـــاب الــيــســاريــني فـــي ســان 

ّ
ــة الـــكـــت رابـــطـ

فـــرانـــســـيـــســـكـــو، وحـــظـــي بــلــقــب أمــيــر 
شــعــرائــهــا. مــن أعــمــالــه: »األمــيــركــيــون« 
»الخطوط  »ليريبو« )1976(،   ،)1960(
ــى« 

ّ
تــبــق مـــا   

ّ
»كــــل  ،)2002( األمـــامـــيـــة« 

نترجمها  الــتــي  والــقــصــيــدة   .)2008(
هنا هي آخــر ما كتبه، وقــد خص بها 

»العربي الجديد«.  

بطاقة

لطفي عيسى
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