
االتجاه القوي في ثقافتنا، االتجاه الذي هو 
أكبر من مجّرد اللسانيات والدراسات األدبية، 
جديدة  بطريقة  الثقافة  يفّسر  الـــذي  االتــجــاه 
ومغايرة عندما ال نجد من يفكر فيها«.                                   

■ مــا هـــي، بــرأيــك، أبـــرز الــعــقــبــات فــي وجـــه املترجم 
العربي؟ 

ليست هناك مؤّسسات تزّود املترجم بالكتب 
ــتــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا ثـــقـــافـــتـــنـــا، فـــاألمـــر  ــة الــ ــمـ ــهـ املـ
الناشرين  وألهـــواء  املترجمني  لذائقة  متروك 
أو ذاك سيحقق  الــكــتــاب  هـــذا   

ّ
أن واعــتــقــادهــم 

ــم ربـــحـــا مــــعــــقــــواًل. يــبــقــى املـــتـــرجـــمـــون  ــ ــــدارهـ لـ
ــــي مـــشـــهـــدنـــا الـــثـــقـــافـــي  ــــودًا مـــجـــهـــولـــني فـ ــنـ ــ جـ
الــعــربــي. إضــافــة إلــى ذلـــك، هــنــاك االخــتــافــات 
النقدي  املصطلح  تعريب  فــي  تواجهنا  التي 
تضع  التي  الصارمة  النقدية  املراجعة  وعــدم 
النصوص املترجمة تحت املجهر وتفحصها 
مــن اختافات  اآلن  مــا نطالعه  بــدقــة، خــاصــة 
فـــي تــرجــمــة الــشــعــر الـــتـــي تـــســـيء فـــي بعض 

محاوالتها أحيانا إلى النص األول.

بــدور  يعترف  العربي ال  املترجم  بــأّن  قــول  هناك   ■
االنتهاء  يــحــّرر ترجماتك بعد  مــن  ر، هــل ثمة  املــحــرِّ

منها؟
املحّرر  هــذه نقطة مهمة جــدًا. أحيانا يتدخل 
ويــقــوم بتغيير عــبــارة أو حتى عــنــوان كتاب، 
وهــــو يــنــطــلــق هــنــا مـــن وجــهــة نــظــر تــجــاريــة، 
الربح  وتحقيق  الكتاب  انتشار  األّول  فهدفه 
للدار، وقد يتقاطع هذا مع رؤية املترجم الذي 
األول  هّمه  واألخاقية  الفكرية  األمــانــة  تكون 
واألخير، كما قد ال يحدث مثل هذا التقاطع، 
ر   األمر وارد، فأنا ال أطمح إلى أن ُيحرَّ

ّ
وبما أن

العمل من بعدي.

الــنــاشــر، وال سيما فــي مسألة  كيف عالقتك مــع   ■
اختيار العناوين املترجمة؟

 
ّ

األمـــر كــلــه متعلق بــالــصــدفــة وحــدهــا فــي ظــل
تتعاقد  أن  التي من شأنها  املؤسسات  غياب 

مع مترجمني لهم باع وخبرة طويلة. وبعض 
ه أجير 

ّ
الناشرين يتعاملون مع املترجم وكأن

 القضية 
ّ
ُيدفع له ثمن مقابل خدماته، رغم أن

ليست هكذا في األســاس، إذ ينبغي أن تكون 
مسيرة  تــخــدم  مشتركة  ثقافية  هــمــوم  هــنــاك 
املــشــهــد الــثــقــافــي الــعــربــي بــعــيــدًا عـــن معايير 

الربح والخسارة.

األعمال  الختيارك  سياسية  اعتبارات  هناك  هل   ■
الطرح  عند  تتوقف  درجــة  أّي  وإلــى  تترجمها،  التي 
ــكــاتــب  ــواقــــف ال ــادة املـــتـــرجـــمـــة أو ملــ ــمـ ــلـ الـــســـيـــاســـي لـ

السياسية؟
 همي 

ّ
ال أميل إلى ترجمة الكتب السياسية، ألن

للمترجم  شـــأن  ال  ذلــــك،  مــع  األدب،  هــو  األّول 
مجرد  فاملترجم  للكتاب،  السياسي  باملوقف 
نــاقــل، وال اعــتــبــارات تقع على املــتــرجــم سوى 

األمانة الفكرية.

■ كيف عالقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
فــي تــرجــمــة كــتــاب »األخــــاق والـــديـــن« لــهــاري 
جــنــســلــر، كـــانـــت لـــي تــجــربــة جــمــيــلــة مـــع هــذا 
تتولد  جانبية  ثقافية  حــــوارات  عــبــر  املــؤلــف 

بغداد ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
ــا  أمـ األّول.  ــمـــي  هـ ــر  ــعـ ــشـ الـ ــة  ــابـ ــتـ كـ
ــلـــتـــزّود  الـــتـــرجـــمـــة، فـــهـــي مـــحـــطـــة لـ
دت كرغبة في ترسيخ 

ّ
تول بالثقافة واملعرفة. 

مــشــروعــي الــثــقــافــي. الــعــزلــة أيــضــا لها دورهــا 
الضاغط إلنتاج عمل مثمر. نحتاج إلى إقامة 
ــنــســيــني على 

َ
عــاقــة مـــع كــتــاب جــديــد نــحــن امل

أكثر من  د لدينا 
ّ
الحياة. من هنا تتول رفــوف 

رغبة جامحة لتعريب كتاب من ثقافة اآلخر. 
كتاب يولد وفيه شيء من مامحنا.

تترجم  ــاذا  ومـ الــتــي نشرتها،  الترجمات  آخــر  مــا   ■
اآلن؟

ــــاث روايــــــــات مــــن األدب  أنــــجــــزت تـــرجـــمـــات ثـ
اإلنكليزي الحديث، وانتهيت أخيرًا من كتاب 
ر 

ّ
»اللسانيات والشعرية والسيميائية« للُمنظ

رومان ياكوبسن، ولهذا الكتاب أهمية كبيرة 
ألسباب عديدة، منها قصور بعض الترجمات 
ر الذي اتسعت 

ّ
التي حاولت تعريب هذا املنظ

عــلــى يــديــه طــرائــق الــلــســانــيــات الــحــديــثــة، في 
حــلــقــتــي مــوســكــو وبـــــــراغ. يـــقـــول عــنــه املــــؤرخ 
 يــاكــوبــســن يــنــتــمــي إلــــى ذلــك 

َّ
إيـــفـــانـــوف: »إن

آثوس ذيموالس

حياتان
اًل  حياته الشعرّية كانت تبدُّ

كثيفا، بني عاطفتني
متعاكستني: كان يفقد، ثّم يربح

 ثقته 
ً
فيفقد ثانية

بعمله. ال شيء آخر.

حياته األخرى، االجتماعّية،
كانت امتدادًا لحياته الشعرّية
التي كانت تتناغم مع مراحل

ِر العاطفتني.
ْ
مدِّ وَجز

■ ■ ■

ل تأمُّ
ُر. ال، عدّو القصيدِة التطوُّ

ح وال يحترم
ُ
ه ال َيصل

ّ
ليس أن

 التطّور
ّ
الشعر. ال. لكن

 إّياه،
ً
يغتنم الوقت، جاعا

الِته املتواترة، بتبدُّ
أكثف، وأسرع.

 شأن إنسانّي،
ّ

وكمثل كل
فالقصيدة، تسريُع الوقت 

ى الطرق.
ّ
تخشاُه، بشت

■ ■ ■

ميكينيس
ِقَد. الهيئة

ُ
ال أحزن على ما ف

الحالّية ال أريدها أن تتشّوه، هذه

التي- بهذه البساطة- أستمتع بها.
ى ملسة

ّ
وأخشى حت

يدّي على هذه الصخور
 تسّرع

ّ
ف، أال

َ
 تزيد في التل

ّ
أال

ني
ّ
درس األطال. وكأن

أنا هو الذي، بعد سنوات طوال كهذه أخريات
سأعود، إلى قصر أغاممنون وآجيسثوس

-بهذه البساطة- ألعاود الدخول.
■ ■ ■

أبيذوروس
أسأل أن أستوعب ماذا بالضبط يعني 

ه »قبل ثاثة آالف سنة«
ّ
أن

ُبِنَي
صخرًا، طبعا، مالسا

عصّيا على الزمن.
عّمااًل )عبيدًا رّبما( 

صقلوه كي يصير مالسا.
مشرفني بصياحهم )أو السوط(

يعني.
ومستعجلني لينتهي 

ليلني، أولئك الذين بشكل غريب
َ
عملهم، الق

ه في هذا املسرح
ّ
استشعروا أن

سيترّدد صدى التعبير عن الجمال
وإن بعد ثاثة آالف سنة.

■ ■ ■

زفس
جتِنب، أنَت يا زفس،

َ
كي ت

الشكاوى، وقبل أّي شيء

رعد زامل تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. »ال 
يزال اختيار عناوين الكتب 

التي ينبغي نقلها إلى 
العربية متروكًا لذائقة 

المترجمين وألهواء 
الناشرين«، يقول الشاعر 

والمترجم العراقي 
في حديثه إلى »العربي 

الجديد«

بين ما يظهر في 
أميركا ترامب وأميركا 

بابِت ما يكاد يكون 
تشابهًا، بل إنّنا ال نتوقف 

عن الشعور بأّن أميركا 
ترامب تطورٌ بعد قرن 

ألميركا بابِت

وأخشى حتّى لمسة يدّي على هذه الصخور

»ِقَيم« رجال األعمال عبر قرن

نبقى جنودًا مجهولين في المشهد الثقافي العربي

في ظّل غياب 
المؤسسات، األمر كلّه 

متعلق بالصدفة وحدها

ال نتعّجب حين نجد 
الشعر هو أيضًا في 

خدمة الرأسمال

والدة كتاب جديد 
على رفوف المكتبة 

العربية أهم جائزة

مواليد  مــن  عــراقــي  ومترجم  شاعر 
الــشــعــريــة:  ــه  ــ ــدارات ــ إص مـــن   .1969
 ،)2009( الغرق«  من  أسماكنا  »أنقذوا 
و«خسوف الضمير« )2014( كما صدرت 
 .2020 في  الكاملة  الشعرية  أعماله 
قزح«  قوس  »محاربو  ترجماته:  ومن 
عن  هارفي  دي  اي  اإلنكليزي  للروائي 
»دار نينوى« )2017(، و«األخالق والدين« 
الــرافــديــن«  »دار  عــن  جنسلر  هـــاري  لـــ 
ترجمته  ــام  أي منذ  ــدرت  وص  ،)2017(
لـ  السيمائية«  الشعرية  »اللسانيات  لكتاب 

رومان ياكوبسن عن دار شهريار.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

قصائد

إطاللة

فعاليات

مـــن خــــال عــمــلــي عــلــى تــعــريــب كــتــابــه، وعــبــر 
هذه الحوارات تتفتح لك آفاق أخرى ومعرفة 

إضافية. فالترجمة انفتاح وامتداد وتفاعل. 

■ كثيرًا مــا يــكــون املــتــرجــم الــعــربــي كــاتــبــا، صاحب 
إنتاج أو صاحب أسلوب في ترجمته، كيف العالقة 

بني الكاتب واملترجم في داخلك؟

أّي موقف غيرة،
تصّرفَت كالفانني.

املكر، مخرج
ر.

ّ
الشدائد، دائما متوف

وخاّصة لك، فأنَت اإلله،
تملك طاقة الخيال.

والتنفيذ. نشوة 
التبّدالت - املفيدة

جّدًا واللذيذة- 
ك قد

ّ
بدأت. لدرجة أن

 َجْدٍي،
ّ

تكون في كل
 بجعة، قد تكون أنت.

ّ
في كل

)ترجمة عن اليونانية: روني بو سابا(

القيام  عليه  يسُهل  األديـــب  املترجم   
ّ
أن أعتقد 

ــدوره بــشــكــل أمــــثــــل. مــــن مــــؤهــــات املــتــرجــم  ــ ــ بـ
ُمــلــّمــا بلغته األم، وهـــو ما  يــكــون  أن  الــنــاجــح 
ــاب مــنــتــجــون. أضــرب 

ّ
يــتــوافــر لـــدى مــن هــم كــت

مــثــل تــرجــمــة الــشــاعــر الــعــراقــي حــســب الشيخ 
جعفر ألعــمــال الــشــعــراء الـــروس مثل يسينني 
وقد  ناجحة،  ترجمات  كانت  ومايكوفسكي. 
شّكلت إضافة مهمة ملشهدنا الشعري العربي 

من بني ترجمات أخرى لشعراء بارزين. 

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى جـــوائـــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة على 
تها؟

ّ
قل

جوائز الترجمة قليلة جدًا. لم ألتفت يوما إلى 
 والدة كتاب 

ّ
السعي وراء جائزة، فأنا أعتقد أن

جديد على رفوف املكتبة العربية أهم جائزة 
على اإلطاق.

■ الــتــرجــمــة عــربــيــا فــي الــغــالــب مــشــاريــع مترجمني 
أفراد، كيف تنظر إلى مشاريع الترجمة املؤسساتية، 

وما الذي ينقصها برأيك؟
ــعــنــى 

ُ
يــنــبــغــي أن تــتــعــّدد املـــؤســـســـات الـــتـــي ت

 
ّ

بــّد من وجــود مؤسسة في كل بالترجمة. ال 

الكتب  لهم  ــر 
ّ
وتــوف املترجمني  تتابع  مدينة 

الـــجـــديـــدة. مــؤســســة تــفــتــح أمـــامـــهـــم اآلفـــــاق. 
عــلــى مــؤســســاتــنــا الــثــقــافــيــة الـــيـــوم أن تهتم 
باملترجم، على األقل ال تترك املترجم يمارس 
أعـــمـــااًل بــعــيــدة عــن الــتــرجــمــة فــي ســعــيــه إلــى 
املؤسسات  على  آخــر،  بكام  معيشته.  كسب 
 

ّ
كل فــي  املــتــرجــم  بــرعــايــة  تتكفل  أن  الرسمية 

شيء مقابل أن يتفّرغ تماما للترجمة. 

■ ما املبادئ أو القواعد التي تسير وفقها كمترجم، 
وهل لك عادات معّينة في الترجمة؟

إعجابي،  يثير  ال   
ً
أترجم عما ال  الغالب  في 

أي ال بّد من أن يتوافر العمل على قيمة فنية 
عــالــيــة، ومـــن أكــثــر الـــعـــادات تــكــرارًا ورســوخــا 
ــنــي فــي غــمــرة الــعــمــل عــلــى الترجمة 

ّ
مــعــي أن

 روحـــــــي مــشــغــولــة 
ّ

ــل ــكــ ــــي، فــ ــولـ ــ ــا حـ ــ أنــــســــى مـ
ومشدودة إلى العمل، خصوصا إذا كان أثرًا 

أدبيا مهما. 

سائق العربة من دلفي

»بابِت« وتطور األيديولوجيا األميركية

رمضانية   ومضات  االفتراضي  المعرض  يتواصل  المقبل،  الشهر  منتصف  حتى 
في  الكويت  في  واآلداب«  والفنون  للثقافة  الوطني  »المجلس  أطلقه  الذي 
الفنانين  أعماًال لعدد من  المعرض  الماضي. يضّم  الشهر  السادس والعشرين من 
العرب، منهم سلمان الحجري )اللوحة( من ُعمان، وصفوان ميالد من تونس، 

وصالح غيث من ليبيا.

بين 22 و 28 مايو/ أيار الجاري، ُتقام تظاهرة أسبوع للمسرح التونسي الذي ُتنّظمه 
»المؤّسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية« في محاولٍة لسّد 
الفراغ الحاصل في المشهد المسرحي بسبب اإلغالق الذي فرضته جائحة كورونا. 

ُتبثُّ العروض عبر صفحة مهرجان »أيام قرطاج المسرحية« على فيسبوك.

»المقاومة الجندريّة بين األكاديميا والنشاطيّة« عنوان حلقة نقاشية ينّظمها 
من  الخامسة  عند  بيروت،  في  االجتماعيّة«  للعلوم  العربي  »المجلس  افتراضيًا 
مساء غٍد اإلثنين، ضمن سلسلة نقاشات يقيمها في ذكرى تأسيسه العاشرة حول 
المعرفة والبحث التشاركي واإلثنوغرافيا. يشارك في الحلقة كّل من فاطمة أيت 

مس، وربيع عيد، ولينا أبو حبيب، وهدى الصّدة وهند أحمد زكي.

السادسة  عند  محاضرة،  القاهرة  في  الشرقية  لآلثار  الفرنسي  المعهد  ينّظم 
من مساء األحد 23 من الشهر الجاري، حول التنقيب في قرية دير المدينة بالقرب 
يستعرض  الذي  الرشيه،  سيدريك  الفرنسي  األركيولوجي  يقّدمها  األقصر،  من 
عصر  إلى  يعود  الذي  الموقع  في  آتون  صعود  لمدينة  األخيرة  االكتشافات 

أمنحتب الثالث.

عبّاس بيضون

صدرت رواية »باِبت« لسنكلير لويس عام 
 قراءة 

ّ
1922، أي قبل قرن كامل تقريبا، لكن

ــــدور بــشــكــل شــبــه وثــائــقــي حــول  روايـــــة تـ
طبقة رجــال األعمال ذلك الحني، تدعونا، 
الطبقة  فــي  التفكير  إلـــى  تفاصيلها،  فــي 
نا أمام ما يجري 

ّ
ذاتها اليوم، خصوصا أن

املتحدة بعدما خسر  الــواليــات  في  اليوم 
دونـــالـــد تـــرامـــب - الــــذي قـــد يــكــون نسخة 
معاصرة لرجل األعــمــال الــذي رأيــنــاه في 
رواية لويس - انتخابات الرئاسة واندفع، 
في ما يشبه أزمة شخصية، إلى التنديد 
ــتـــخـــابـــات، واملـــحـــاولـــة لقلب  بــنــتــائــج االنـ
 
ّ
نــتــائــجــهــا. ال نــمــتــنــع عـــن الــتــفــكــيــر فـــي أن

تــرامــب ومــنــاصــريــه، ومــا فعله هـــؤالء في 
الوارثني  يكونون  قد  الكونغرس،  اقتحام 
املــعــاصــريــن ألســافــهــم فــي روايــــة لويس 
ه 

ّ
الـــذي حـــاز فــي 1930 جــائــزة نــوبــل، لكن

ــــهــــم بـــحـــثـــوا عــنــه 
ّ
ــا لــــدرجــــة أن ــأزومــ ــــان مــ كـ

الــجــائــزة، ليجدوه  بعدما غــاب عــن تلقي 
غلق 

ُ
وقد سقط، من اإلدمان، في مرحاض أ

عليه. هذه النهاية تذكر بأزمة بول، أحد 
أبطال باِبت، والذي أدى به ضيقه بحياته 
كرجل أعــمــال، إلــى إطــاق الــرصــاص على 

زوجته والسجن ثاث سنوات بعد ذلك.
ــــن داخـــــــل مــجــتــمــع  »بــــــاِبــــــت« املـــكـــتـــوبـــة مـ
رجــال األعــمــال، تكاد تكون، في إحاطتها 
هؤالء  حياة  تتّبع  على  الهائلة  وقدرتها 
وتاريخا  وثيقة  وأركانها،  جزئياتها  في 
ــاريـــخ، كما  ــتـ ــه كــتــب الـ ــا تــحــفــل بـ يـــفـــوق مـ
رأى مــاركــس ذات يــوم فــي روايـــات بلزاك. 
تــكــاد تكون  املجتمع  لــهــذا  رؤيـــة سنكلير 
ــل، حــيــث نــقــتــرب مـــن أن نعثر  ــداخــ مـــن الــ
باِبت  شخصية  في  لويس  سنكلير  على 
وصديقه بول، وحيث نرى ما ُيشبه أزمته 
الخاصة، في ما يمّر به باِبت وما انتهى 

إليه بول.
وأميركا  ترامب  أميركا  في  ما يظهر  بني 
ــنــا ال 

ّ
بــاِبــت مــا يــكــاد يــكــون تشابها، بــل إن

 أمــيــركــا تــرامــب 
ّ
نــتــوقــف عــن الــشــعــور بـــأن

ــــت. رجـــال  ــاِب تـــطـــوٌر بــعــد قــــرن ألمـــيـــركـــا بــ
باِبت  من  كما نستخلصهم  باِبت،  أعمال 
 
ً
نــفــســه، هــم هــــؤالء الــذيــن يــجــدون مــقــابــا

 شــــــيء، بــــل الــــذيــــن مــعــيــارهــم 
ّ

مـــالـــيـــا لـــكـــل
 قــيــمــة، هـــو املــــال. 

ّ
األهــــــم، وقــيــاســهــم لـــكـــل

ليست التجارة وحدها واملصارف األمثلة 
الــوحــيــدة لــهــذا الــقــيــاس املـــالـــي، بــل شتى 
 عن املال. 

ّ
حقول الحياة وأبعدها في الظن

الدين ال يخرج عن ذلك، القس يعرف كيف 

الــوطــنــيــة الــتــي تـــدور عــلــى لــســان تــرامــب، 
الــــذي هـــو رأســـمـــالـــي عـــقـــاري مــثــل بــاِبــت، 
ــاره »الـــوطـــنـــيـــني« والـــــذي،  ويــســمــي أنــــصــ
الـــجـــدار  ــن  مــثــل وطــنــيــي 1922، يــجــعــل مـ
الــعــازل بــني الـــواليـــات املــتــحــدة واملكسيك 
رمزًا وطنيا، فوطنية كهذه هي عبارة عن 
ضيق باملهاجرين الاتينيني وغيرهم. ثم 
 عنصرًا آخر يشكل جزءًا من الوطنية، 

ّ
إن

قيم؛  مــن  ُيبنى عليها  املسيحية ومــا  هــو 
كدين  ال  املسيحية  األســــاس.  فــي  العائلة 
فحسب، ولكن كعنصر وطني، ال تنفصل 
أيضا،  التي هي  املسيحية  الرأسمال.  عن 
ــال، »ديــــن رجــولــي«.  ــمـ ــال األعـ بــحــســب رجــ
هذا ما يردنا إلى عنصر آخر في تكوين 
باملرأة  ــه ذكورية تحتفل 

ّ
إن األعمال،  رجل 

التي »تعتني بالبيت وال تزعج الذكور«. 
حـــني نـــقـــارن عــــدد الــنــســاء الــجــمــهــوريــات 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس بـــعـــدد الــديــمــقــراطــيــات، 
 الجمهوريني يبتلعون بصعوبة 

ّ
نفهم أن

 
ّ
فــكــرة إدمــــاج املــــرأة فــي الــعــمــل الــعــام. لكن

ــركــــن فــي  مــــا يــنــبــغــي أن نــنــتــبــه إلــــيــــه، كــ
تطورت  التي  األعــمــال  رجــل  أيديولوجية 
ــزب الــــجــــمــــهــــوري، نـــنـــتـــبـــه إلـــى  ــ ــحـ ــ إلــــــى الـ
العنصرية التي تتجلى اليوم في القومية 
الــبــيــضــاء، املـــســـؤولـــة، كــمــا يــرشــح الــيــوم 
عـــن مــنــظــمــاتــهــا، عـــن ذلــــك الـــهـــجـــوم على 
الــكــونــغــرس. ال يــتــوقــف رجــــل أعـــمـــال في 
»بــاِبــت« عن التنديد بالسود، األمــر الذي 
كان منذ قرن أكثر عانية، ففي تلك اآلونة 
واستياء  فــلــوريــدا  كونغرس  اقتحام  تــم 
- بــانــقــاب - عــلــى الــســلــطــة الــتــي بــاشــرت 
البيض  نجد  اآلن  العبودية.  إلــى  الــعــودة 

هم طائع مهاجمي الكونغرس.
)شاعر وروائي من لبنان(

يقحم املـــال فــي الــعــبــادة. والــثــقــافــة والفن 
خصوصا ليسا بعيدين عن ذلك. الثقافة 
ــقــاس بــالــرأســمــال. ال نتعّجب حــني نجد 

ُ
ت

إذ  الرأسمال،  أيضا في خدمة  الشعر هو 
 
ّ
تعتبر تحفا قصائد كتبت لإلعان، بل إن

الرواية تحوي قصائد تعلن عن بضائع، 
ذكر 

ُ
ت بقصيدة  يتمتع  الــذي  التبغ  بينها 

هــنــاك شــعــراء ينظمون  ــهــا تحفة. 
ّ
أن على 

يــومــيــا قــصــائــد إعــانــيــة، وهـــم فــي صلب 
مشاهيره.  وبـــني  األعــمــال  رجـــال  مجتمع 
بــالــرأســمــال.  إذًا بصلتها  ــقــاس 

ُ
ت الــثــقــافــة 

بــاِبــت بطل الــروايــة ليس بعيدًا عــن ذلــك، 
ه متكلم بارع يمكن اعتباره بني مثقفي 

ّ
إن

ــه أيــضــا خطيب مــفــّوه،  ـ
ّ
ــال األعـــمـــال. إن رجـ

الخطابة حتى  فــي  موهبته  تظهر  إن  مــا 
هي  التي  الخطابة،  طلبات  عليه  تتوالى 
دفاع  ها 

ّ
إن الصفقات،  عن  تختلف  ال  هنا 

 
ّ
لها، قيم ال بــّد من أن

ُ
عن قيم الطبقة ومث

الــوطــنــيــة الــبــادئــة مــن أركــانــهــا، الوطنية 
ــيـــق  ــــي اعــــــتــــــداد بـــــاألمـــــركـــــة وضـ ــــي هــ ــتـ ــ الـ
ــاز عــن  ــيــ ــتــ ــاالمــ بــــاملــــهــــاجــــريــــن وشـــــعـــــور بــ
التي  األجــــداد األوروبـــيـــني. هــذه الوطنية 
تطبع »رابــطــة املــواطــنــني الــجــيــديــن« هي 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

رعد زامل

تفصيل من تمثال »سائق العربة من دلفي«، 470 قبل الميالد )غونار باخ بيديرِسن(

عــام 1921. درس  أثينا  في  ُولــد  يونانّي  شاعر 
الــهــنــدســة املــدنــّيــة فــي الــيــونــان والـــخـــارج وعمل 
الشاعرة  ــزّوج  تـ الــحــديــد.  مــديــرًا ملصلحة سكك 
كيكي ذيموال. أصدر، قبل وفاته عام 1985، أحد 
عشر ديوانا شعرّيا. بناًء على وصّيته، أصدرت 
زوجته ديوان املختارات الذي كان قد أعّده منذ 
عــــام 1981. يــتــمــّيــز شــعــره بــربــطــه األســـطـــورة 

اليونانّية بالحاضر عبر التأّمل والرمزّية.
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