
ــرة مــــن حــكــمــه  ــ ــيـ ــ ــراه فــــي املـــرحـــلـــة األخـ ــ ــ بــــل نـ
ــداث انــتــهــت إلــــى عــزلــه.  ــ ــا رافـــقـــهـــا مـــن أحــ ومــ
تــبــدأ الـــروايـــة مــن لحظة فــاصــلــة عـــام 1908، 
تلغرافًا  الحميد  عبد  السلطان  ى 

ّ
يتلق حــن 

تــهــديــديــًا بـــضـــرورة إعــــادة تفعيل الــدســتــور 
 ما سيحدث هو 

ّ
 فــإن

ّ
د منذ 1878، وإل املجمَّ

مــبــايــعــة شــقــيــقــة رشــــاد املــســجــون. وفـــي ظل 
بوجود  ل 

ّ
تتمث بالخوف،  مشحونة  أوضـــاع 

ص عدّو  د داخلي من جهة، وتربُّ حركات تمرُّ
خرى، يوافق السلطان على 

ُ
خارجي من جهة أ

السلطنة،  تنتظر  أكــبــر  مشاكل  ب 
ُّ
لتجن ذلــك 

بِلغوا 
ُ
أ حن  الباشوات  هيئة  دهشة  متفّهمًا 

باألمر وخوفهم على مناصبهم وامتيازاتهم.
 مــكــان 

ّ
ــل ــ فــــي املـــقـــابـــل، يــبــتــهــج الــــنــــاس فــــي كـ

بـــهـــذه األخـــبـــار املـــفـــرحـــة، ويـــرفـــعـــون األعــــام 
ويتجمهرون  والــقــرى،  وامليناء  الدكاكن  في 
ــن الـــحـــريـــة والــعــهــد  ــقــــّوة مـ ــّدوا الــ ــمـ ــتـ ــد اسـ وقــ
الـــجـــديـــد، مــطــاِلــبــن بـــإعـــان الــعــفــو وعــــودة 
ي« 

ّ
والترق التحاد  وتأخذ »جمعية  املنفّين. 

مسؤوليتها الجديدة عندما يطالبها الناس 
بمحاكمة األشخاص الذين أبعدوا السلطان 
الفاسدين.  املــســؤولــن  ومحاكمة  شعبه  عــن 
ـــف صــخــب املـــديـــنـــة عـــن الشــتــعــال 

ّ
ول يـــتـــوق

مــحــّركــًا اجــتــمــاعــات الــبــاب الــعــالــي اليومية، 
ــام  ــ ــًا شـــيـــخ اإلســـــــــام إلــــــى الـــقـــســـم أمـ ــ ــعــ ــ ودافــ

 الخليفة سيلتزم الدستور.
ّ
املتظاهرين أن

هــكــذا ينتظر الــنــاس الــتــغــيــيــرات املـــوعـــودة، 
وترّحب الصحافة بالعهد الجديد. وحينما 
يخرج السلطان يوم الجمعة لتحية الناس، 
ــلــة مــرحــبــة. وفــي 

ّ
 الــجــمــوع حــولــه مــهــل

ّ
تــلــتــف

 مـــــــواٍز، تــــــزداد قـــــّوة »جــمــعــيــة التـــحـــاد 
ّ
خــــط

ــي« املــعــاِرضــة وتكتسب أعــــدادًا أكبر 
ّ
والــتــرق

الـــقـــدرة على  إلــيــهــا، وتــمــتــلــك  مــن املنتسبن 
تغيير الصدر األعظم، ووضــع رجــال الدولة 
الــســابــقــن فـــي الـــســـجـــون والســـتـــيـــاء على 
ــة الــــنــــاس لـــهـــم وهـــم  ــ ثــــرواتــــهــــم. وكــــانــــت رؤيــ
عــن  يـــغـــادرون إلـــى مــصــيــرهــم الــجــديــد مــودَّ

بالشتائم والبصاق يشي بعهد جديد.
يات التغيير تظهر في الصحافة 

ّ
وبدأت تجل

الغاضبة، وتوجيه نقدها وشتائمها  الحّرة 
إلـــى بــعــض الـــبـــاشـــاوات الـــذيـــن نــهــبــوا البلد 
وكّدسوا الثروات. وتختار الرواية من هؤلء 
الـــبـــاشـــا مــحــمــد شـــهـــاب الـــديـــن لــيــكــون مـــرآة 

السلطنة وصورتها املرئية الكاشفة.
كـــان الــبــاشــا شــهــاب الــديــن مــنــذ 65 عــامــًا قد 
عمل والــيــًا فــي أكــثــر مــن مــكــان، ونــاظــرًا وفي 
ــه الشخص  ــــرف عــنــه أنـ ــوكـــاء. وُعـ مــجــلــس الـ
عبد  السلطان  بعد  الــثــروات  فــي جمع  األول 
الـــحـــمـــيـــد. كـــــان يــمــتــلــك أمـــــــــواًل فــــي الـــبـــنـــوك 
ــارات وأمــــاكــــًا كـــثـــيـــرة تــثــيــر الـــشـــك فــي  ــ ــقـ ــ وعـ
ـــه متدّين ويــقــرأ الــقــرآن 

ّ
كونها حـــاًل، رغــم أن

 يوم. وأمام هذه النقاط السوداء في عصر 
ّ

كل
الصحافة،  في  الحاّد  النقد  التغيير، يطاوله 
فتتناول مقالة عنه عمله وثروته، وكونه أّول 
من استدان وحصل على العمولة وفــّرط في 
ه 

ّ
حقوق الــدولــة، ول تنسى اإلشـــارة إلــى سن

عّرج على 
ُ
املتقدمة ونومه في أثناء العمل، وت

بــنــائــه الــجــامــع ملــســح ســّيــئــاتــه. ويـــأتـــي رّده 
الـــصـــادم عــلــى ذلـــك بــانــدهــاشــه كــيــف تــوّصــل 
ــة، وكـــيـــف يــحــيــون  املــنــتــقــدون ألســـــرار الــــدولــ
ــم يــنــزلــق  ــًا! ثـ ــامـ ــاء مــيــتــة مــنــذ ثـــاثـــن عـ ــيـ أشـ

محسنة الخطيب

إحـــيـــاء  األدُب  ُيـــعـــيـــد  ــا  ــ مـ كـــثـــيـــرًا 
ــه، ُمـــــفـــــِردًا  ــامــ ــهــ ــلــ ــتــ ــــخ واســ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
صـــــــــفـــــــــحـــــــــاتـــــــــه لــــــــــــزمــــــــــــن مـــــضـــــى 
ُمتيحًا  وتــفــاصــيــلــه،  ــه  ــداثـ وأحـ بشخصياته 
 جــديــدة لــتــاريــخ قــريــب أو بــعــيــد. في 

ً
مــقــاربــة

هــــذا الـــســـيـــاق، تــأتــي روايـــــة »أيـــــام الــســلــطــان 
األخــيــرة« بترجمة مباشرة من  الحميد  عبد 
التركية ألحمد زكــريــا ومــاك دنيز أوزدمــيــر 
فــتــرة زمنية  إلـــى  ــعــيــدنــا 

ُ
لــت )األهــلــيــة، 2021( 

ي 
ّ
ــة الــعــثــمــانــيــة تغط شــائــكــة مـــن عــمــر الـــدولـ

شهد  الــــذي   )1918  -  1908( األخـــيـــر  عــقــدهــا 
لت جذرية مع صعود »جمعية التحاد  تحوُّ
ل 

َّ
املعط بالدستور  العمل  ــي«، وعــودة 

ّ
والــتــرق

املكشوفة  الصراعات  وتنامي  عامًا،   33 منذ 
لطة. كم في السُّ بن القوى النافذة للتحُّ

وإذا كنا قد قرأنا عن السلطان عبد الحميد 
- 1918( كتابات متناقضة وشاهدنا   1842(
فلدينا  غرائبية،  بــصــورة  تقّدمه  مسلسات 
اآلن روايــــة لــلــكــاتــب الــتــركــي املــخــضــرم نهاد 
 
ً
تــطــرح صـــورة  )1960 - ــك )1895  أوريــ ســـري 

مــخــتــلــفــة عـــن هــــذا الـــســـلـــطـــان. ورغـــــم تــصــّدر 
ــنــا ل 

ّ
ــة، فــإن اســـم الــســلــطــان فــي عــنــوان الـــروايـ

نــعــثــر عـــلـــى حــــضــــوره الــــدائــــم الــــــذي يــكــشــف 
عــن شخصيته وحــيــاتــه ومـــا ل نــعــرفــه عنه، 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــم 
َ
ــز عـــن الــعــال ــاريـــخ مـــوَجـ  تـ

َ
ــا كـــتـــابـــة ــ  أردنــ

ْ
إن

ــنــا ســنــضــع فـــي زاويـــــٍة مــنــه ما 
ّ
املــعــاصــر، فــإن

مـــآٍس بسبب  مــن  البشرية وتــشــهــده  شهدته 
وتدمير  والــحــروب  والضــطــهــاد  الستعمار 
للبيئة، ومـــا نــتــج عــن ذلـــك مــن هــجــراٍت غير 
لٍت كـــبـــيـــرة فــــي األنــســجــة  مــســبــوقــة وتـــــحـــــوُّ
م، ثّم نضع في 

َ
الجتماعية على امتداد العال

الزاوية املقاِبلة محاولت األنظمة السياسية 
الدؤوبة ومتعّددة األشكال لطمس السرديات 
اٍت مــن  الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــن خـــــال خـــلـــق فـــــضـــــاء

الصمت.
فـــي مــعــرضــه »عــــن الـــصـــمـــت«، الـــــذي انــطــلــق 
اإلثــنــن املــاضــي فــي »املــتــحــف الــعــربــي للفن 
حتى  ويستمّر  بــالــدوحــة  متحف«  الــحــديــث: 
الـــواحـــد والــثــاثــن مــن آذار/ مــــارس املــقــبــل، 
ان الجزائري الفرنسّي قادر عطية 

ّ
ُيعالج الفن

مجموعِة  خــال  ِمــن  الصمت  مفهوم   )1970(
ية الكاملة التي أنجزها على مدار 

ّ
أعماله الفن

 األخيرة، والتي تشمل أعماًل 
ً
العشرين سنة

وأعماًل  فنية،  تركيبية، ومنحوتات، وقطعًا 
بتقنية الكولج، ورسومات، ومقاطع فيديو، 

وصورًا فوتوغرافية.
 املجموعة »تلك الصدمات التي 

ُ
تتأّمل أعمال

تلت الســتــعــمــار ومــا ينطوي عليه ذلــك من 
من 

ّ
حالة إصاح نفسي«، بحسب بيان املنظ

 املــعــرض يــســرد »قضايا 
َّ
الـــذي ُيشير إلــى أن

ــر عــلــى اإلنــســانــيــة بـــأســـرهـــا، ولـــكـــن مع  ـ
ّ
تـــؤث

الهــتــمــام بمنطقة الــشــرق األوســــط وشــمــال 
مت املطبق  أفريقيا التي تشهد حالة من الصَّ
فــي قــضــايــا ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة وتــاريــخــيــة 
التعبير  فــضــاءات  ص 

ّ
تقل التي  والتابوهات 

وتجعلها بمثابة تحّديات في الحياة العامة 
والنقاش السياسي«.

ــائــــط  مــــن خــــــال اســـتـــخـــدامـــه خــــامــــات ووســ
متعّددة وإحــالت إلى مفاهيم نظرية ومواد 
ُيقيم ويعمل  الذي  ان 

ّ
الفن أرشيفية، يتقّصى 

 بــن أملــانــيــا وفــرنــســا مــواضــيــع مثل 
ً
ــا

ّ
مــتــنــق

أيام السلطان عبد الحميد األخيرة

في معرضه المقام 
حاليًا بالدوحة، يعالج 

الفنّان الجزائري الفرنسي 
مفهوم الصمت من 

خالل مجموعة أعماله 
الكاملة التي أنجزها على 

مدار العقدين األخيرين

ُتعيدنا رواية الكاتب 
التركي نهاد سري أوزيك، 

التي صدرت ترجمتُها 
العربية حديثًا بتوقيع 

أحمد زكريا ومالك دنيز 
أوزدمير، إلى السنوات 

العشر األخيرة من ُعمر 
الدولة العثمانية، التي 

الت جذريًة  شهدت تحوُّ
انتهت إلى عزل السلطان 
عبد الحميد عن الحكم

عن الصمت  تاريٌخ بصري موَجز لمآٍس معاصرة

الت التركية سنوات التحوُّ

ترسم الرواية صورًة 
مختلفة عن السلطان عبد 

الحميد الثاني

يطرح قضية إعادة اآلثار 
التي نهبها االستعمار من 

القارة األفريقية

أبذل كّل ما لديَّ 
من طاقة احترامًا 

لوقت القارئ

ترصد الحياة السياسية 
واالجتماعية أواخر الدولة 

العثمانية

Nahid Sırrı Örik كاتٌب ومترجم تركي 
إسطنبول،  مواليد  من   )1960  -  1825(
ــاش فــي عــدٍد  ــا وع درس فــي أوروبـ
تركيا  إلى  يعود  أن  قبل  مدنها،  من 
إذ  الترجمة؛  في  عمل   .1928 عــام 
اللغة  إلى  ترَجم أعماًال لفولتير وبلزاك 
الروايات  من  العديد  وأصدر  التركية، 
النقاّد  يَعتبر  والمسرحيات.  والقصص 
الحميد  عبد  السلطان  ــام  »أي روايــتــه 
 ،1947 عــام  صــدرت  والتي  األخــيــرة«، 
وثيقًة حيادية عن مرحلة ضبابية من 

تاريخ الدولة العثمانية.

وثيقة عن مرحلة ضبابية

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتمعرض

كانت  بأنها  للرشوة،  قبوله  تبرير  فــي  أكثر 
رفضها  إذا  املسلمن  غير  لجيوب  ستذهب 
هـــو! ويــنــتــج مــن املــقــالــة إخـــراُجـــه مــن مجلس 

ه.
ّ
ب مصير قاس بحق

ّ
الوكاء، وترق

تـــدخـــل الــــروايــــة مــنــعــطــفــًا جـــديـــدًا مـــع أدوار 
فة 

ّ
ستلعبها ابنة الباشا نعمات، الشابة املثق

قّرر 
ُ
فت والــدهــا،  إلنقاذ  ز 

ّ
تتحف التي  والذكية، 

املقالة  اتهامات  على  رّده  بنفسها  تحمل  أن 

والتحرير،  والستعمار  واملــعــاصــرة،  الــتــراث 
قضايا  ويناقش  للحدود،  والعابر  ي 

ّ
واملحل

املــاديــة وغير  البشر  وعــاقــة  بالبيئة  ق 
ّ
تتعل

املــــاديــــة بـــالـــكـــون. هــــذه الــثــيــمــات والــقــضــايــا 
مت  »الصَّ فــي  ل 

ّ
يتمث مشترٌك   

ٌ
خيط يرُبطها 

ــى الضــــطــــهــــاد  ــ ــ ــــري« الــــــــذي يــــــــــؤّدي إلـ ــــسـ ــقـ ــ الـ
والـــصـــدمـــة، والــــــذي يــمــكــن كـــســـره مـــن خــال 

اللحظات الثورية.
ــمـــــان رئـــيـــســـّيـــان  ــ ــُر فـــــي املـــــعـــــرض عـ يــــحــــضــ
أّولهما  للمتحف؛  أنجزهما عطية خّصيصًا 
 

ٌ
هـــو »تــشــابــك األشـــيـــاء« )2020(، وهـــو عــمــل
سخ شبه األصل 

ُ
ف من فيديو ون

ّ
تركيبي يتأل

إعــادة  قضية  يطرح  أفريقية،  منحوتات  عن 
ــيــة واألثـــريـــة الــتــي جـــرى نهُبها 

ّ
األعــمــال الــفــن

مــن أفريقيا خــال الــفــتــرة الســتــعــمــاريــة. أّمــا 
مت« )2021(، والذي يستمدُّ  الثاني، »عن الصَّ
ــه، فـــهـــو عــمــل  ــنـ عــــنــــوان املــــعــــرض تــســمــيــتــه مـ
د  جسِّ

ُ
ت أطـــراف صناعية  مــن  ف 

ّ
يتأل تركيبي 

إحدى وسائل عاج الضحايا الذين يفقدون 
حة.

ّ
أطرافهم في مناطق النزاعات املسل

خـــــرى من 
ُ
 أ

ٌ
إلــــى جــانــب ذلــــك، تــحــضــر اعـــمـــال

 ،)2007( »الشبح«  مثل  السابقة؛  مجموعاته 
ة 

َ
ل كَّ

َ
ُمش مفرغة  آدمــيــة  لهياكل  تجهيز  وهــو 

من رقائق األملنيوم، و«متابعة إرث الحداثة« 
 يمزج بن الصور 

ٌ
)2012 - 2020( وهــو عمل

ورق  على  القديمة  والــوثــائــق  الفوتوغرافية 
ف 

ّ
مقّوى، و»مرايا وأقنعة« )2013( الذي يتأل

من خشب ومرايا وفــولذ، و»ذاكـــرة عاِكسة« 
)2016( وهـــو إســـقـــاط فــيــديــو رقــمــي مـــن 48 

دقيقة وثانية واحدة.

لــه إلــى مقّر الــجــريــدة. وهــنــاك يكافئها القدر 
في هيئة  نفوذًا  األعضاء  أكثر  بلقاء شفيق، 
ــي«، 

ّ
الــجــريــدة وفــي »جمعية التــحــاد والــتــرق

بــقــّوة املنطق،  الــدفــاع عــن أبيها  وتنجح فــي 
وعائلتها.  لحمايته  الدستور  إلــى  مستندة 
وعــنــدمــا تــرفــع الــبــرقــع عــن وجــهــهــا الجميل، 
فإنها تربك شفيق وتستنهضه ليصلح األمر 

ويمنع األذى عن الباشا.
أّما شفيق، زوُج نعمات املستقبلي، فهو رجل 
 رجــل دين 

ُ
من عائلة بسيطة من أدرنـــة، وابــن

ه أصبح رائــدًا في الجيش وعضوًا 
ّ
فقير، لكن

فـــي هــيــئــة الـــجـــريـــدة، وفـــي »جــمــعــيــة التــحــاد 
ـــي«، وبــعــد لــقــائــه ابــنــة الــبــاشــا يــفــّكــر 

ّ
والـــتـــرق

ــزواج  فـــي الـــــزواج بــهــا، ومـــا سيحمله هـــذا الــ
مــن حــلــم الـــثـــراء والــحــيــاة الــجــمــيــلــة، واملليئة 
بــالســتــثــنــاءات كــمــا يــفــّكــر ولــكــن دون ســرقــة، 
ويبدأ امتحان الذات مع زيارته لبيت الباشا، 
ــذي كـــــان قــــصــــرًا بـــأربـــعـــن غــــرفــــة، وثـــاثـــة  ــ ــ الـ
طوابق، وثراء واخز يدفع شفيق إلى أن يفّكر 
في أنه ليس من املال الحال. لكنه سرعان ما 
قّيمة  رأســه، ويرفض هدية  الفكرة من  يطرد 
من الباشا. في املقابل، تضع نعمات شرطها 

لزوج املستقبل الذي تريد أن تصنعه هي، بأن 
يدخل  وأن  الجمعية  في  نفوذه  على  يحافظ 
ع إلى إعادة العتبار لوالدها 

ّ
البرملان. وتتطل

في العصر الجديد وأن يدخل مجلس األعيان، 
ق األمــر بهّمة شفيق بعد 

ّ
وســرعــان مــا يتحق

تصديق السلطان عبد الحميد على القائمة، 
وموافقته على التغييرات.

تنطق أسارير الباشا بالفرحة، وتلمع عيناه 
حن يرى اسمه في الجريدة ويعود لستقبال 
وا عنه عندما 

ّ
ئن من جديد، الذين انفض

ّ
املهن

عـــفـــي مـــن مــنــصــبــه، لــكــن طـــمـــوح الـــبـــاشـــا ل 
ُ
أ

ــع بــعــد حـــن إلــــى منصب 
ّ
ـــف؛ إذ يــتــطــل

ّ
يـــتـــوق

الــصــدر األعــظــم الــــذي يــحــلــم بــه مــنــذ أربــعــن 
ســـنـــة. ويــطــلــب مـــن صـــهـــره بــعــد اســتــجــواب 
الـــصـــدر األعـــظـــم أن يــســحــب الــثــقــة مـــنـــه، ول 
يقضي على هــذه اآلمـــال ســوى وفــاة الباشا 

بسكتة قلبية في أثناء اجتماع املجلس.
)كاتبة من سورية(

زغلول قادر عطية  أسئلة عشرين عامًا سعد  »مركز  في  يتواصل  جماعي  تشكيلي  معرٍض  عنوان   ،2 تنويعات 
المقبل. افتُتح المعرض  األّول/ ديسمبر  بالقاهرة حتّى األّول من كانون  الثقافي« 
رجب،  ورانيا  الحضري،  آمنة  من  كّل  أعمال  ويضّم  الماضي،  األسبوع  نهاية 
وسركيس طوسانيان، وسمير عبد الفضيل، وعمر الفيومى )اللوحة(، وفريد 

فاضل، ومحمد الدسوقي، وعادل حسني.

بعرض الفيلم الوثائقي حمادة )2018( للمخرج اإلسباني إيلوي دومينغيز سيرين 
عند السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، ُتختتم فعاليات الدورة السادسة 
الشهر  من  الرابع  في  التظاُهرة  انطلقت  الجزائر.  في  األوروبــي  الفيلم  أيام  من 
الجاري، وشهدت عرض قرابة خمسة عشر عمًال سينمائيًا في قاعة »سينماتيك«.

يُعرض، عند الثامنة من مساء األربعاء المقبل، في »معهد العالم العربي« بباريس 
الذي  العمل،  يستعيد  مؤنس.  وليد  اللبناني  للمخرج   )2019(  1982 لبنان  فيلم 
ضّد  الصهيوني  الجّوي  العدوان  أجواء  فيه،  البطولة  دور  لبكي  نادين  تؤّدي 
أحداثها في مدرسة خاّصة  اللبنانيّين عام 1982، من خالل قّصة تدور  المدنيّين 

بإحدى ضواحي بيروت. الفيلم هو أُولى تجارُب مؤنس الروائية الطويلة.

بعنوان رّسامون من أجل فلسطين، يتواصل حتى 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري 
في مقرّ السفارة الفلسطينية ببوينس آيرس، معرٌض تشكيلي يضّم أعماًال لفنّانين 
فيراري  ليون  الراحل  التشكيلي  بينهم  من  الفلسطينية؛  القضية  عن  أرجنتينيّين 

)اللوحة(، ولويس فليبي نوي، وريكاردو لونغيني، وسنتياغو بيازّا.

فكتوريا )كندا( ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
 أنــشــغــل بـــأشـــيـــاء كــثــيــرة فـــي آن واحـــد 
ي أحــاول 

ّ
 الــنــاس، لكن

ّ
 كما هــو حــال كــل

للحظة  الــتــمــهــيــد  يـــكـــون  أن  أنـــســـى   أل 
ــتــــي الــخــامــســة في  الـــبـــدء بــكــتــابــة روايــ

الصدارة.

■ ما هو آخــر عمل صــدر لك ومــا هو عملك 
القادم؟

ــام كــــورونــــا،  ــ ــام، عــ ــعـــ ــذا الـــ ــ ــدر لــــي هــ ــ صــ
كـــتـــب حـــتـــى اآلن؛ هــــي روايـــتـــي  ثـــاثـــة 
الصندوق«،  في  األخير  »الــشــّر  الرابعة 
ــتـــي لـــــروايـــــة شــــوســــاكــــو أنــــدو  ــمـ وتـــرجـ
ــا عــــن »دار  ــمـ »األبــــلــــه الـــــرائـــــع«، وكـــاهـ
الـــرافـــديـــن«. ثــم تــرجــمــتــي لــكــتــاب جانغ 
ــــل« فــي  ــأويـ ــ ــتـ ــ لـــونـــغـــزي »األمــــثــــولــــة والـ
ســلــســلــة »نـــقـــل املــــعــــارف« الــبــحــريــنــيــة. 
لدّي كتاب رابع مترَجم يحاول الناشر 
الـــحـــصـــول عــلــى حـــقـــوق تــرجــمــتــه قــبــل 
الـــنـــشـــر، وهـــــو يـــتـــنـــاول تـــقـــنـــيـــات الــفــن 

الروائي.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
 ما لديَّ 

ّ
أبذل في التأليف والترجمة كل

من طاقة لكي أضمن أل يضّيع القارئ 
وقــتــه مـــع الــكــتــاب. يــصــل هـــذا إلـــى حــّد 
ق من نجاح في 

ّ
حق

ُ
املبالغة أحيانًا. كم أ

مسعاي أمٌر متروك للقراء. 

■ لــو قــيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مسار 
كنت ستختار؟

هل أبدأ في خضّم الظروف واملابسات 
ها ذاتها؟ إن كان األمر كذلك، 

ُ
التي عشت

عيوبه  مــن  بالرغم  ه 
ُ
كنت مــا   

ّ
أن فأعتقد 

هــو أفــضــل الــخــيــارات املــتــاحــة. أّمــــا إذا 
 
ّ
بــدأُت من جديد في ظــروف أفضل، فإن

للرواية  نفسي  تكريس  هو  سأفعل  ما 
والــكــتــابــة اإلبــداعــيــة وعـــدم الــتــوّرط في 

الترجمة.

أو تريده في  الــذي تنتظره  التغيير  ■ ما هو 
العالم؟

ــاه لــلــعــالــم لـــم يعد 
ّ
ــا نــتــمــن أعــتــقــد أن مـ

إلـــى املــفــاضــلــة؛ فــأنــا أنــتــقــي أصــدقــائــي 
بــعــنــايــة شــديــدة. الــكــتــاب األثــيــر عندي 
ـــــن وُعـــــــدت ألســتــمــع 

َ
ــّرت ــ ــه مـ ــرأتــ الــــــذي قــ

تولستوي  ليو  روايــة  هــو  إليه صوتيًا 
»الحرب والسلم«.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
انتهيت من قراءة رواية الفائز بجائزة 
نـــوبـــل لـــهـــذا الـــعـــام عــبــد الـــــــرزاق قــرنــح 
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ــتــــعــــة، وأعـــتـــقـــد   املــ

ّ
وقــــــد أمـــتـــعـــتـــنـــي كــــــل

الـــتـــهـــويـــم  ــرنــــح ســـيـــفـــاجـــئ دعـــــــاة  أن قــ
والــحــذلــقــة بــبــســاطــتــه اآلســـــرة وســهــلــه 
ــرأ حــالــيــًا كــتــاب الفيلسوف  املــمــتــنــع. أقـ
ة  البريطاني ستيوارت هامبشر »البراء
 أخــــاقــــي 

ٌ
ــة«، وهــــــــو بـــــحـــــث ــ ــربــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والــ

ســيــاســي مـــهـــّم يــســتــحــق الــتــرجــمــة في 
على حساب  بالبراءة  ث  التشبُّ مخاطر 

تحقيق النفع للناس.

■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة 
غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك 

سماعها؟
 العودة إليها منذ 

ّ
هنالك معزوفة ل أمل

اكــتــشــفــتــُهــا قــبــل عـــقـــود، هـــي األداجـــيـــو 
املنسوب إلى تومازو ألبينوني.

اه 
ّ
القــتــراب مــن الــعــدالــة أكــثــر، مــا نتمن

النأي  العالم من  العقاء في  يتمّكن  أن 
ـــرة التي  بــه عــن تــكــرار الــحــمــاقــات املـــدمِّ

يرويها لنا التاريخ.

وملــاذا  لقاءها،  تــودُّ  املاضي  ■ شخصية من 
هي بالذات؟

تأسرني شخصية الروائية البريطانية 
مُت 

ّ
تعل وقد  ليسينغ،  دوريــس  الكبيرة 

املـــرأة تجمع  الكثير روائــيــًا. هــذه  منها 
البراعة الفنية العالية والفكر الفلسفي 
ــادن  ــهـ ـــــــــاذة ل تـ

ّ
الـــعـــمـــيـــق وحــــيــــويــــة أخ

الرتابة.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه 
دائمًا؟

ذاكــرتــي تــزدحــم بــاألصــدقــاء ول سبيل 
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)Getty( رسم لقصر يلدز في القرن التاسع عشر

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

بابل عام  مــن مواليد  عــراقــي  روائـــي ومترجم 
والــلــغــة  األدب  دّرس  كــنــدا.  فــي  ومــقــيــم   1956
ــن فــي عـــّدة جــامــعــات طـــوال خمسة  اإلنــكــلــيــزيَّ
وعــشــريــن عــامــًا، وهـــو مــتــفــّرغ حــالــيــًا للكتابة 
ــفــة واملــتــرَجــمــة 

َّ
ــتــبــه املــؤل

ُ
والــتــرجــمــة. مــن بــن ك

يــوم ساخن« )2012(،  »القنافذ في  الــروايــات: 
املـــطـــر« )2017(،  حـــّبـــات  ــل...  ــ ــرمـ ــ الـ و»حــــّبــــات 
الطبول من بعيد« )2020(، و»الشّر  و»صــوت 
الصندوق« )2021(. وكتاب »أزمة  األخير في 
التنوير العراقي: دراسة في الفجوة بن املثقفن 
املــتــرجــمــة:  الــكــتــب  ومـــن  واملــجــتــمــع« )2018(. 
واملذكرات في  والذاكرة  الحرب  الجند:  »حكاية 
و»الــذات  هاينز،  صموئيل  لـ  العشرين«  القرن 
تصف نفسها« لـ جوديث بتلر، و»محاضرات 

في األيديولوجيا واليوتوبيا« لـ بول ريكور.

بطاقة

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أسئلة سريعة حول انشغاالته اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد مشاطرته مع قرّائه

وقفة
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من عمله متعّدد الوسائط »تشابك األشياء« )2020(


