
رجم أغلبها بشكل أكاديمي. ومن هنا بدأت 
ُ
ت

أحــلــم بــالــيــوم الـــذي أقـــرأ فيه األعــمــال األدبــيــة 
مت 

ّ
تعل أن  وبــعــد  األصــلــيــة.  بلغتها  الــعــربــيــة 

الفصحى،  بــدأت في دراســة  العربية املحكية، 
ــة تغيير  ــقــي بــهــذه الــلــغــة إلـــى درجــ

ّ
وبــلــغ تــعــل

التركي  ة حياتي من إكمال دراســة األدب 
ّ
خط

إلى األدب العربي، وأجّهز نفسي اآلن لدراسة 
األدب العربي أكاديميًا في جامعة إسطنبول.

■ ما أول كتاب ترجمِته وكيف جرى تلقيه؟
أول كــتــاب تــرجــمــتــه بــشــكــل كــامــل هـــو »ثـــاث 
ســنــوات ونــصــف مــع نــاظــم حــكــمــت« لــلــروائــي 
ــان كـــمـــال، وصــــدر عـــن دار »املــتــوســط«،  ــ أورهــ
وهو  زكــريــا،  أحمد  بمشاركة  ترجمته  لكنني 
كــــاتــــب ومـــتـــرجـــم مــــصــــري مـــقـــيـــم فــــي تـــركـــيـــا، 
ونــعــمــل عــلــى كــل الــتــرجــمــات مــعــًا. وعـــن تلقي 
اآلن بشكل  ــقـــرأ حــتــى  ُيـ أن  أتــــصــــّور  الـــكـــتـــاب، 
مــعــقــول، وربـــمـــا يــعــود ذلـــك الهــتــمــام الــقــارئ 
العربي بناظم حكمت، وأتصّور أيضًا أن هذا 
الكتاب يختلف عن كتب أخرى حول ناظم ألنه 
بعيدًا  حياته  فــي  اإلنسانية  الــجــوانــب  ُيظهر 
عـــن األســـاطـــيـــر حـــولـــه. بـــاإلضـــافـــة إلــــى عــاقــة 
أورهان كمال به وتوجيه ناظم له لكي يكتب 
الرواية، حتى أصبح فيما بعد بالفعل واحدًا 

من أبرز الروائيني األتراك.
 

ــاذا  ــر الــتــرجــمــات الـــتـــي نــشــرِتــهــا، ومــ ــا هـــي آخــ ■ مـ
تترجمني اآلن؟

آخر ترجمة قمنا بنشرها هي رواية »الشيطان 
الدين  التركي صباح  للكاتب  بداخلنا«  الــذي 
علي. وهــي روايــة تعالج إشكاليات األوســاط 
الثقافية التركية في األربعينيات، وصراعات 
الـــيـــمـــني والـــيـــســـار آنــــــــذاك. ونـــعـــمـــل اآلن عــلــى 
ترجمة رواية »فندق القسطنطينية« للروائي 
ــنـــاول تــاريــخ  ــتـ الـــتـــركـــي زولـــفـــو لــيــفــانــلــي، وتـ
مدينة إسطنبول في عصور مختلفة. أما عن 
الترجمة من العربية إلى التركية، فإننا نعمل 
الشعراء  على ترجمة مختارات شعرية ألحد 

الـــعـــرب املــعــاصــريــن، لــكــنــنــي أفــضــل الــحــديــث 
عنها بعد االنتهاء من ترجمتها.

 
ــغــة 

ّ
■ مــا الــعــقــبــات الــتــي تــواجــهــِك كمترجمة مــن الــل

العربّية؟
الــعــقــبــات األســـاســـيـــة هـــي االخــــتــــاف الــكــامــل 
ناحية  من  التركية  واللغة  العربية  اللغة  بني 
 تأتي في آخر الكلمة 

ً
التركيب، فاإلضافة مثا

فــي الــلــغــة الــتــركــيــة مــثــل األفـــعـــال، عــلــى عكس 
واملذكر  املؤنث  مسألة  وكذلك  العربية،  اللغة 
هناك  أن  كما  العربية.  اللغة  في  لي  بالنسبة 
التركية  إلــى  دخلت  التي  الكلمات  مــن  الكثير 
مـــن الــعــربــيــة ولـــكـــن بــمــعــنــى مــخــتــلــف، وهـــذه 
الــكــلــمــات تـــكـــون ســبــبــًا فـــي بــعــض األخـــطـــاء. 
واألهــم من ذلــك كله هو عــدم توفر القواميس 

الازمة في هذا املجال.
ــر، مــثــل »الــحــكــم  تــوجــد عــقــبــات فــي ســيــاق آخــ
املسبق«، فهناك انطباعات وتصّورات نمطية 
الـــعـــربـــي والــعــكــس  ــول األدب  ــ مــــن األتــــــــراك حـ
صحيح أيضًا. فأغلب األتراك عندما يسمعون 
العربي فإنه يرتبط في  بــاألدب  شيئًا يتعلق 
الدينية اإلسامية فقط. وإذا  ذهنهم باألمور 

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــدأت عـــاقـــتـــِك بــالــلــغــة  ــ ■ مــتــى وكـــيـــف بـ
العربية؟

العربّية منذ  غة 
ّ
بالل بدأت عاقتي 

تركيا،  جــنــوب  فــي  والدتـــي  فبحكم  طفولتي، 
كنُت أسمع العربية من حولي، ألنها موجودة 
إال  أكثر من مدينة جنوبية.  كما تعرفون في 
أمي   

ّ
ألن الصغر،  منذ  العربية  م 

ّ
أتعل لم  أنني 

كــانــت تــــرى أن كــثــيــرًا مــمــن حــولــي يخلطون 
التركية بالعربية، فأرادت لي أن أتقن التركية 
وحــدهــا مــنــذ الــصــغــر، ورغــــم مـــحـــاوالت أمــي، 
شــــاءت األقـــــدار أن أصــبــح بــعــد ذلـــك مترجمة 
بــدأت عاقتي  العربية وإليها.  لقد  اللغة  من 
بقسم  الــتــحــقــت  أن  بــعــد  بــالــعــربــيــة  الحقيقية 
األدب التركي في جامعة تشوكوروفا بمدينة 
العثمانية  اللغة  على  وقتها  تــعــّرفــت  أضــنــة، 
اللحظة بدأت  والعربية والفارسية. وفي تلك 
م اللغة العربية 

ّ
أدرك مدى خسارتي لعدم تعل

حــتــى ذاك الـــوقـــت، وصــــرت عــنــدمــا أعــــود إلــى 
مدينتي أنطاكية في العطلة أجلس مع الكبار 
بالعربية،  واألغــانــي  الحكايات  منهم  ألسمع 
كما بدأت في البحث عن األدب العربي املترجم 
إلى التركية، لكنني لألسف لم أجد إال أعمااًل 

يورغوس كوزيّاس

رّسامو الفولغا 
لة ومابسهم

ّ
َرِشهم املبل

ُ
جاء الرّسامون بف

الوسخة، تأّملوا لوحاتهم شبه املنتهية،
الشتاء  في  »الفولغا  نفسهم:  يحّدثون  كانوا 

القارس
في حزنه وشحوبه، له سحره«.

ق فوق الفولغا
ّ
كانت غربان تحل

وتعّيره: إنك عريان! عريان! عندها 
أخذ الرّسامون الحمقى السكاكني

قوا اللوحة البديعة.
ّ
ومز

 
النهر با وهج، باهتًا، شاحبًا، باردًا 

أخفى زينته األنيقة البهّية
ى

ّ
طمرها في قاعه عميقًا حت

تأتي ألوان الربيع، الغاويات.
■ ■ ■

ال أعرف هذا اإلنسان
يا طبيعة، يا نفسي، لقد خدعتنا األزمنة.

امتألت الدنيا
بخزنات مبنّية على األرض

بصناديق كنوز العّرافني
املرضى نفسّيًا، والحاضنات وتّجار الُجملة

عمات متوّحشة تترّبص 
بة لتفترس األوالَد العصاة متأهِّ

الطواويَس الغافلة. 

ونحن قبائل منفّية
كيف ننتقد،

لقد امتّصوا إرادتنا
بمقولة »ال أعرف هذا اإلنسان«* 

العسكرّي، الغنّي، الشّحاذ، 
املومس، األّم، والنبّي،

قود البالية.
ُ
بادين على الن

ُ
امل

ارتعبنا، ُرحنا 
وتاشينا إلى األبد. 

يا طبيعة، يا حّبي البعيد، 
خافي من العيون اليابسة.

َ
ت

ْ
ل

َ
ف

ى الفصل 26( 
ّ
)*من اآلية 76 من اإلنجيل بحسب مت

■ ■ ■

خيار أوذيسياس
»أوذيسياس هو الذي ال يريد أن يعود«

ي. مانياتيس
 

قة 
ّ
على صدره العاري كانت معل

اللوحة الخشبّية: »هارب«.
 

طاقم السفينة اضطرب.
يحاول البّحارة 

تهدئة الرجل الهائج.
قائلني: »ال تتصّرف هكذا يا مواطن!«

كان يلعن مطرحه. كان يرغو.
وأخيرًا، فّر إلى الصاري حانقًا.

■ ■ ■

مالك دينيز أوزدمير تقف هذه الزاوية عند 
مترجمي األدب العربي 

إلى اللغات العالمية 
المختلفة، ما هي 

مشاغلهم وحكاية 
صداقتهم مع اللغة 

العربية. »يجب أال يكون 
بين الثقافة العربية 

والثقافة التركية أية 
حدود، بحكم الثقافة 

التاريخية المشتركة« 
تقول المترجمة التركية 

لـ »العربي الجديد«

ويشهد الّصمُغ أّن 
ثّمة ُمعجًما غابًرا 

في اللِّحاء. فلنقل 
إذن: الغابة قاموٌس 
منه تتحّدر الحدائق 

والبساتين نصوًصا، 
ومنه، أيًضا، تتخلّق 

شذرات األصص

لعبة سرّية تعانِد الفساد والموت

لََكْم أريد لهذه النزهة أن تستمر

ترجمات قليلة بين األدبين العربي والتركي والطريق طويلة

انطباعات نمطية من 
األتراك حول األدب العربي 

والعكس صحيح

ما يجري في لغات 
الحاضر له منابع في 

اللّغات الغابرة

ال ينبغي أن نعرف آداب 
بعضنا البعض من خالل 
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أصدقاء لغتنا

قصائد

إطاللة

فعاليات

نــظــرنــا إلــــى الـــعـــرب، حــســب مــعــرفــتــي، فــإنــهــم 
ينظرون إلى األمر من زاوية سياسية ودينية 
أيــــضــــًا. بـــاخـــتـــصـــار، األتـــــــــراك والـــــعـــــرب، رغـــم 
أدب  يتعرفون على  فإنهم  املشترك،  تاريخهم 
بعضهم البعض من خال الوسيط األوروبي، 
ــك، هـــو أورهـــــان بــامــوق.  وأكـــبـــر مــثــال عــلــى ذلــ
فإنني  وضجيجها،  نوبل  جائزة  عن  وبعيدًا 
أثق أن األتراك ال ينظرون إليه بنفس االنبهار 

 نوتة رحمنينوف
- أتنتظرين مّدة؟ 

- َسنواٍت! 
 اسمك حياة! 

ّ
- أراهن على أن

- لقد خسرت. اسمي سجن. 
- وماذا درست؟ 

- الغفران! 
تتعانق املوسيقى واملوسيقّي. 

يسألها أن تترّحم به. 

َبيل إتمام السنتني، وقّرر أبوها 
ُ
)*طفلة إيطالّية ماتت ق

سافيا.  ألفريدو  الطبيب  إلــى  باألمر  وعهد  تحنيطها 
جثمانها ما زال محفوظًا إلى اآلن(. 

)ترجمة عن اليونانية: روني بو سابا(

 ال ُيحسن استخدام 
ً
كما ينظر العرب. فهو مثا

اللغة التركية بشكل جّيد. وإليف شفق أيضًا 
ــتــرجــم بشكل كبير فــي الــعــالــم الــعــربــي، رغم 

ُ
ت

فــي رأيــي ليست كاتبة جــيــدة، وال تعّبر  أنها 
الــتــركــي بشكل جــّيــد مثل  عــن هــمــوم املجتمع 

كاتبات أخريات.
 

األدب  ترجمة  يقتصر على  االهــتــمــام  أن  نــاحــظ   ■
العربي وفق نظرة واهتمام معينني، وال يشمل الفكر 
وبقية اإلنتاج املعرفي العربي، كيف تنظرين إلى هذا 

األمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟
إلـــى  ــم  ــرجـ ــتـ املـ ــربـــي  ــعـ الـ األدب  أن  أرى  إنـــنـــي 
 جـــدًا أيــضــًا، ولــيــس فــقــط الفكر 

ٌ
الــتــركــيــة قــلــيــل

املــعــرفــي. وال يمكن  اإلنــتــاج  أو بقية  الــعــربــي 
الجزم بأن االهتمام مقتصر على األدب. هناك 
ترجمات فكرية وتاريخية عربية ولكن داخل 
األكاديميا، وال تحظى لألسف هذه بالشهرة 
التي تستحق. ولألسف أيضًا، الكتب الفكرية 
لكن  املختصني،  الباحثني  قبل  من  إال  قرأ 

ُ
ت ال 

لــيــس تقليل من  الــجــمــيــع، وهـــذا  األدب يــقــرأه 
شأن األدب بالتأكيد، وهو مجال اختصاصي، 

فاألدب هو الذي يعكس روح الشعوب. 

 ■ هـــل هــنــاك تـــعـــاون بــيــنــك وبـــني مــؤســســات في 
العالم العربي أو بني أفراد وما شكل التعاون الذي 

تتطلعني إليه؟
ليس لــدي أي تعاون مع أّيــة مؤسسة عربّية، 
ولــكــن فـــي ســيــاق الــتــرجــمــة مـــن الــعــربــيــة إلــى 
الـــتـــركـــيـــة هــــنــــاك تـــــعـــــاون جــــديــــد مـــــع بــعــض 
املؤسسات التركية، ونحن اآلن بصدد ترجمة 
روايـــة »الــطــوق واإلســــورة« للقاص والــروائــي 
املصري يحيى الطاهر عبد الله إلى التركية. 

 
■ ما هي املزايا األساسية لــأدب العربي وملــاذا من 

املهم أن يصل إلى العالم؟
أتـــصـــّور أن األدب الــعــربــي لــيــس أدبــــًا واحــــدًا، 
فــالــلــغــة الــعــربــيــة هــي لــغــة شــعــوب كــثــيــرة في 
مصر وبــاد الــشــام واملــغــرب العربي وغيرها 
مــن الــبــلــدان، ويــعــكــس لــنــا هـــذا األدب الكثير 
عن هذه الشعوب. فهو أدب غني جدًا لشعوب 
متعددة.  يجب أال يكون بني الثقافة العربية 
الثقافة  أيـــة حــــدود، بحكم  الــتــركــيــة  والــثــقــافــة 
ــــي، يــجــب أال  الــتــاريــخــيــة املــشــتــركــة. وفــــي رأيــ
تقتصر نظرة األتراك إلى الثقافة العربية على 

اإلسام وحده.

ال أعرف هذا اإلنسان

اللغة... النّسغ والثّمر

افتراضية  خاصة  مقابلة  المقبل  السبت  مساء  من  الثامنة  عند  نت  أركي   تنّظم 
حول  مفتوح  حوار  في   )1945( بدران  راسم  الفلسطيني  األردني  المعماري  مع 
هوية  تجديد  مسألة  في  التراث  إلى  بــدران  يستند  والفكر.  والممارسة  البداية، 
حنظل  وبيت  بغداد  في  الكبير  للجامع  تصاميمه  تبرزها  التي  اإلسالمي  المعمار 

في عّمان.

البحر:  فن  معرض  يتواصل  المقبل،   يونيو  حزيران/  من  والعشرين  السابع  حتى 
في  الماضي  العام  نهاية  افتتح  الــذي  الكاريبي  البحر  في  الفنية  التبادالت 
منطقة  تقاليد  المعرض  يضيء  بنيويورك.  للفنون«  المتروبوليتان  »متحف 
 الكاريبي وطقوسه وأنظمة الحكم السياسية وانعكاسها في فنونهم منذ القرن 

السادس عشر.

حتى الثالثين من آذار/ مارس المقبل، يتواصل معرض أفق مائل للفنان والكاتب 
المغربي ماحي بينبين )1959( في رواق »كاونتر المنتجم« بمدينة مراكش. يضّم 
اإلنسان  أزمة  التي تقارب  البرونزية  اللوحات والمنحوتات  المعرض مجموعة من 
مختلفة،  بتنويعات  السجن  كما  يطّوقه  صندوق  داخل  يقبع  الذي  المحاصر 

ومنها لوحة تبرز مقبرة ألحياء مكّدسين فوق بعضهم البعض.

الثقافة«  »دار  في  األحــد  غٍد  صباح  من  والنصف  عشرة  الحادية  عند  يُعرض 
 ببلدة مرناق )16 كلم جنوبي تونس العاصمة« الفيلم القصير يد اللوح )الصورة( 
لـ أنيس األسود يعقبهما نقاش مع الجمهور،  لـ كوثر بن هنية، وصباط العيد 

كما تنّظم ورشة في التصوير الفوتوغرافي يديرها الفنان عصام الشعابي.

سعد سرحان

االشتغال  بــمــاّدة  املعرفة   
َ

عمق  
ّ
أن ا 

ً
يقين

هو أساس جودة االشتغال بهذه املاّدة. 
، اســًمــا جامًعا 

ً
فلئن كــان الــخــشــب، مــثــا

 األبنوَس غيُر الّساج، 
ّ
مانًعا للغابة، فإن

ــَب غير 
َ
ــْيــق

َ
 غير الــّســْرو، والــق

َ
والــســنــدّيــان

 غــيــرهــا جــمــيــًعــا. 
َ

ــنـــدل ــّصـ األكــــاجــــو... والـ
لـــذلـــك، فــالــنــّجــار الــجــّيــد يــعــرف الــغــابــة، 
حــتــى دون أن يــبــرح ورشـــتـــه، أكــثــر ِمــّمــا 

يل.
ّ
يعرفها حاطب الل

فاذ 
ّ
 على الن

َ
 باأللوان والقدرة

َ
 املعرفة

ّ
ولعل

نا  ـــذان َمكَّ
ّ
إلـــى روحــهــا الــخــالــدة، هــمــا الـــل

جاك ماغوريل من إهداء مّراكش الحمراء، 
بالحياة،  رية 

ّ
الث الحديقة  تلك  فقط  ليس 

ا أزرقه الفريد: أزرق ماجوريل.
ً

بل أيض
 فــان 

ّ
ــر، فــــإن ــذكـ ـــون ُيـ

ّ
ـــون بـــالـــل

ّ
ــل ومــــا دام الـ

ها ثروة طائلة 
ّ
غوخ أهدى إلى أوروبا كل

ـــره مـــن عـــروق 
ّ
ــذي قـــط مـــن ذلـــك األصـــفـــر الــ

ــفــيــه على 
ْ

ــه، قــبــل أن ُيــض هــب فــي روحــ
ّ
الــذ

أزهار عّباد الشمس، هو الذي مات فقيًرا 
مقطوع األذن.

وإذا كــــان مـــن نــظــيــر لـــفـــان غــــوخ فـــي كل 
، فهو بيتهوفن الـــذي عــاش، 

ّ
تــاريــخ الــفــن

ــَدٍر ذي يــــد ثــقــيــلــة  ــ ـ
َ
ــق ــ هــــو اآلخـــــــر، الـــفـــقـــَر كـ

ــا، فاستلهم من 
ً
ــْرق

َ
أوسعت بــاب حياته ط

ــه الــتــي تحمل 
َ
ــات الـــقـــدر تــلــَك رائــعــت ــَرقـ ـ

َ
ط

بالسيمفونية  واملعروفة  العنوان،  نفس 
الــخــامــســة. ولــئــن كـــان فـــان غـــوخ قــد قطع 
 بيتهوفن 

ّ
فــإن أذنــه في حكاية مشهورة، 

انقطع سمعه تماًما في العقد األخير من 
العالم  أورث  َمم  الصَّ حياته. ومن صميم 
دّرة  عتبر 

ُ
ت الــتــي  الــتــاســعــة  السيمفونية 

ًدا  ُمؤكِّ الكاسيكية،  املوسيقى  في  التاج 
ـــه، ِبطبلة فــي القلب ال فــي األذن، 

ّ
أن بــذلــك 

ا ال 
ً

 للعالم الّروح أيض
ُ
عاش وهو ُيصيخ

الّسمع فقط.
 للغابة واألصوات 

ً
ة

ّ
وإذا كانت األلوان ُحل

 أنفاَسها هي 
ّ
 لها على الحياة، فإن

ً
ُحّجة

العطور التي تضوع من الّساق واألوراق 
 .

ْ
ة الغزال َوْيج، كما قد تفعل من ُسرَّ

ُّ
والت

ــاق  ــنـ ــــى تــنــتــهــي الــــعــــطــــور إلــــــى أعـ
ّ
وحــــت

، كان ال بّد لها من 
ْ

ساء وياقات الّرجال
ّ
الن

 قبل 
ً
زين يصوغونها فّواحة شعراء ُمَبرَّ

تليق  بــديــعــٍة  قـــواريـــر  فــي  أن يسكبوها 
خــبــراء  تشبيه  ــا 

ً
عــبــث ولــيــس  بجالتها. 

كــان ُيطلب  بــالــشــعــراء، فقديًما  الــعــطــور 
ــعــر 

ّ
ــــؤالء حــفــظ ألــــف بــيــت مـــن الــش مـــن هـ

 
ٍ

ــولــيــد... وهــكــذا: مــا مــن َسْعي
ّ
حت والــت

ّ
الن

ألحدهما بدون مسعى لآلخر.
 املعرفة بألوان 

َ
 عمق

ّ
 أخرى، أن

ً
ا، مّرة

ً
فيقين

ما  وعطورها...هو  وموسيقاها  الكلمات 
جعل بعض األفذاذ قادرين على نفخ روح 
الغابة في أجساد الحدائق. وللعمق ذاك 
ــّروح تــلــَك نــحــن مــديــنــون باملتنزهات  ــ والـ

الخالدة فوق رفوف املكتبات.
فكثافة  كثافتها،  تضاهي  كثافة  مــن  مــا 
 مــــن تـــشـــاُبـــك األغــــصــــان 

ٌ
ــة ــبــ ــ ــرّك الـــغـــابـــة مــ

ــِتــفــاف الــجــذور على 
ْ
ــال وال

ّ
ـــل الــظ

ُ
وتـــداخ

ـــمـــا هي 
ّ
ـــى أنــفــاســهــا، إن

ّ
الــــجــــذوْر. بـــل حـــت

والـــحـــشـــرات  األوراق  أنـــفـــاس  مـــن  مـــزيـــٌج 
والطيوْر والقوارض والزواحف والزهوْر 

والتراب واملاء والبذوْر...
غة، 

ّ
الل  عدا 

ً
ما من شيء يضاهيها كثافة

ى 
ّ
ــد تــتــغــذ ـــغـــة، قـ

ّ
ــِة الـــل ــابـ فــفــي غــابــتــهــا، غـ

ــى 
ّ
ــد تــتــدل  مـــن نــســغ جـــارتـــهـــا، وقــ

ٌ
شـــجـــرة

لهذه ثماٌر لغصٍن من تلَك... وقد تتشابه 
جر.

ّ
األوراق، فيتشابه علينا الش

غة 
ّ
ــنــي أقــيــم بــعــيــًدا عــن الــغــابــة، أّمـــا الل

ّ
إن

الـــتـــي ال يخطئها  عــنــاويــنــي  أحــــد  فــهــي 

بــــريــــد. لــــذلــــك، فـــدعـــوتـــي ســـتـــكـــون إلــيــهــا. 
 في أرضها لضرب األمثال 

ً
رُب قليا

ّ
فالض

زهة.
ّ
ا، ضرٌب من الن

ً
ما هو، أيض

ّ
منها، إن

الــعــربــّيــة كاًما  اللغة  َســَعــِت  ملـــّدة طويلة 
، لذلك جاءت 

ُ
الكتابة ِتبَّ لها 

َ
ْست

َ
ت قبل أن 

ا من ذاك: القلم. فالقلم 
ً
ق

ْ
ط

ُ
 ن

ً
 هذه قريبة

ُ
أداة

 الــذي 
ُ
ــا الــغــصــن

ً
ـــُو الــَكــِلــم، وهـــو أيــض

ْ
ِصـــن

أّما  الكتابة.  ثمر  إلــى  الكام  نسغ  يعبره 
بالكام  القلم  تربط  فا  الفرنسّية،  غة 

ّ
الل

ت 
ّ
ما باألسلوب، لذلك اشتق

ّ
أو الكتابة، وإن

أحدهما من اآلخر فجاءت الكلمتان:

Le style et le stylo
م 

ُ
ق  طويلة من الرُّ

ً
لقد قطعت الكتابة رحلة

الطينّية إلى أوراق البردّي إلى الجلود... 
قــبــل أن تــصــل إلــــى مـــا هـــي عــلــيــه اآلن. 
 العصور، 

ّ
 وجهها األبـــرز، فــي كــل

َّ
ولــعــل

هــو املــكــتــبــة، تــلــَك الــتــي كــانــت الــحــروب، 
تستهدف  مــا  ضمن  تستهدفها  قديًما، 
بإحراقها أو إغراقها، فهي، عند قومها، 
ــرع، كيف ال وحجر 

ّ
رع والــض

ّ
 من الــز

ّ
أعــز

الزاوية فيها مقّدٌس. فاملكتبتان العربّية 
ـــمـــا هــمــا ثــمــرتــان بنسغ 

ّ
والــفــرنــســيــة، إن

ــة من 
ّ
ــّي. فــاملــكــتــبــة الــعــربــيــة مــشــتــق ــنــ ديــ

الكتاب: ذلك الكتاب ال ريب.
)شاعر وكاتب من املغرب(

أّمــا أولئك، فمنهم من  قبل أن يقرضوه، 
عجب،  فــا  رائــحــة.  آالف  خمسة  يحفظ 
إذن، أن ُعِهد إليهم باإلشراف على زواج 
واِج الذي أسفر عن 

ّ
الشعر بالكيمياء، الز

ديوان العطر.
الــغــابــة بــألــوانــهــا وأصــواتــهــا وروائــحــهــا 
ــــى تــمــثــيــل الـــلـــغـــة. فـــمـــا لــم  ــرب إلـ ــ ــ هــــي األقـ
ــع الــكــلــمــات بــهــذه الــعــنــاصــر، تكون 

ّ
تــتــمــت

 لو 
ٌ
َكْم هي محظوظة

َ
ا من خشب، ول

ً
جثث

كانت من خشب الّصندل.
ففي غابة الكلمات:

الخيال شجرة باسقة
 األمل

ُ
ِلف

َ
 ُبرعم يخضرُّ أ

ّ
ٌومع كل

الشفاء أعشاٌب حكيمة
 في شجر الغار

ٌ
ولانتصار أغصان

...
:
ٌ
 ولها قرين

ّ
وما من كلمٍة إال

ٌّجذٌر أو عطٌر
ل

َ
 أو ط

ٌّ
ٌِظل

 أو نسغ
ٌ
غصن

...
 ثّمة ُمعجًما غابًرا في 

ّ
 أن

ُ
ويشهد الّصمغ

حاء.
ِّ
الل

تتحّدر  منه  قــامــوٌس  الــغــابــة  إذن:  فلنقل 
الـــحـــدائـــق والــبــســاتــني نـــصـــوًصـــا، ومــنــه، 

ق شذرات األصص.
ّ
ا، تتخل

ً
أيض

األدواِت  والبستانّي  الكاتب  يتبادل  لهذا 
ُب األّول عمله ُمستحضًرا 

ّ
والِخبراِت، فيشذ

مر هذا قلَم ذاك وهو 
ْ

اني، وُيض
ّ
مقّص الث

لقيح فهما 
ّ
لقيم والت

ّ
م األشجار، أّما الت

ِّ
ل

َ
ُيق

Saturday 9 January 2021 Saturday 9 January 2021
السبت 9 يناير/ كانون الثاني 2021 م  25  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2322  السنة السابعة السبت 9 يناير/ كانون الثاني 2021 م  25  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2322  السنة السابعة

مالك دينيز أوزدمير )العربي الجديد(

عمل لـ تغريد درغوث، لبنان

يورغوس كوزيّاس

شاعر يونانّي، ولد في مدينة باتراس عام 1958. 
له سبع مجموعات شعرّية، إضافة إلى قصائد 
مــنــشــورة فـــي مــخــتــارات مـــن الــشــعــر الــيــونــانــّي 
وقد   .)2014  ،2013  ،2008  ،2005( املــعــاصــر 
نت بعض قصائده وصدرت في قرص مدمج  حِّ

ُ
ل

مــع قــصــائــد ولــيــام  املــلــّحــن  عـــام 2013 جمعها 
بايك. 
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