
الــعــريــقــة، قـــد يــكــون الــعــنــوان األصـــلـــي غير 
مناسب للترجمة إلى اللغة األخرى، أو غير 
النشر  دار  للتسويق، ولذلك تضع  مناسب 
فـــي الــصــفــحــة الــثــانــيــة الـــعـــبـــارة املــعــهــودة: 
ترفع  وبذلك  للكتاب...«،  األصلي  »العنوان 
وهو  عنها،  األخــاقــيــة  واملسؤولية  الــحــَرج 
التي نشرت  الفرنسية  النشر  دار  ما فعلته 
»طبول  بعنوان  لكاداريه  »الحصن«  روايــة 
ــة بــطــبــيــعــة  ــ ــروايـ ــ املــــطــــر« املـــســـتـــوحـــى مــــن الـ

الحال. 
أّما عدم االلتزام بذلك فقد يــؤّدي إلى إعادة 
ترجمة الرواية من لغة أخرى بعنوان جديد، 
وهو ما قد يكون مبّررًا إذا تبّي أن الترجمة 
األولى قّصرت أو فشلت في نقل الرواية من 

لغة إلى أخرى.
 
ٌ
 تافيه ممكن

ّ
ـــ ألن ـ  هــذا يــهــون أيــضــا 

ّ
ولــكــن

ـــ أمـــــــام مــــمــــارســــة بــعــض  ــ بـــتـــرجـــمـــة أخـــــــرى ــ
 لـــم يـــرد فـــي عــقــٍد أو ُعـــرٍف 

ٍّ
الــنــاشــريــن لــحــق

ِمــــَهــــنــــّي، أال وهـــــو تــغــيــيــر عــــنــــوان الــكــتــاب 
للناشر.  يـــروق  مـــزاٍج  الــقــارئ نحو  لتوجيه 
وهـــــذه املـــمـــارســـة تـــبـــدو حـــّســـاســـة أكـــثـــر في 

العلوم االجتماعية، وال سّيما في التاريخ.
ومــــن ذلــــك لــديــنــا، عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، كــتــاب 
املقيم  املــعــروف حسن كيالي،  التركي  املـــؤّرخ 
ــــرب واألتــــــــراك  ــعـ ــ ــي الـــــواليـــــات املــــتــــحــــدة، »الـ فــ
ــُدد: الــعــثــمــنــة والــــعــــروبــــة واإلســــــــام فــي  ــ ــــجـ الـ
الذي صدر   ،»)1918-1908( العثمانية  الدولة 
العربية  إلــى  رجم 

ُ
ت ثم   1997 في  باإلنكليزية 

عام 2003 في دمشق بعنوان »الحركة القومية 
العربية بعيون عثمانية )1918-1908(«.

وكما هو واضح من هذا الكتاب املهّم، األول 
فـــي تــنــاولــه املـــوضـــوعـــّي لــتــفــاعــل الــتــّيــارات 
ــرزت عـــلـــى الـــســـاحـــة فــي  ــ ــتـــي بــ الــرئــيــســيــة الـ
ــف 

ّ
 املــؤل

ّ
ــإن املــرحــلــة الــدســتــوريــة الــجــديــدة فــ

 الحرية الجديدة 
ّ
أراد أن يستعرض كيف أن

ــلـــت فـــــي الـــصـــحـــافـــة والـــســـاحـــة  ـ
ّ
ــث ــمـ الــــتــــي تـ

الــبــرملــانــيــة ســمــحــت وســـاعـــدت عــلــى تبلور 
جاهات جديدة قومية من العثمنة 

ّ
أفكار وات

ــــام لـــم تــكــن بـــالـــضـــرورة مــبــنــيــة على  واإلســ
للعنوان  التغيير  هـــذا   

ّ
ولــكــن إثــنــيــة.  أُســـس 

الذي يقوم على »مقاربة األبيض واألسود« 
يــجــعــل الـــقـــارئ يــفــتــرض مــنــذ الــبــدايــة، على 
نحو مبّسط، أن املواجهة كانت منذ البداية 
بـــي طــرفــي مــتــبــلــوريــن عــلــى أُســــس فــكــريــة 

واضحة.
 الكتاب، في واحٍد من أهّم أقسامهـ ـ وهو 

ّ
ولكن

ــ  فلسطي  فــي  الصهيوني  االســتــيــطــان  عــن 
يستعرض النقاشات التي بدأت بالصحافة 
الــواعــيــة لــحــّريــتــهــا الــجــديــدة وانــتــقــلــت إلــى 
ساحة البرملان العثماني؛ يوضح أن »مقاربة 
ــــود واألبـــيـــض« ال تــنــطــبــق عــلــيــه، وأنـــه  األسـ
هــو موجود  مــا  ب  ُيغيِّ أن  للعنوان  يمكن  ال 
ضح 

ّ
، يت

ً
فــي صــفــحــاتــه. فــفــي الــكــتــاب، مــثــا

عــوا على عــّدة أحــزاب 
ّ
أن الــنــواب الــعــرب تــوز

ي«، 
ّ
حاد والترق

ّ
جديدة، بما فيها »حزب االت

ــّواب الـــعـــرب فـــي الــبــرملــان  ــنــ  نــصــف الــ
ّ
بـــل إن

يقترحها هذا  التي  القرارات  يؤّيدون  كانوا 
الــحــزب الـــذي تــحــّول مــن جمعية ِســّريــة إلى 
ضح مــن خال 

ّ
حــزب فــي عــام 1909. كما يت

محمد م. األرناؤوط

ـــرحـــت، 
ُ
ــي الـــشـــهـــور املـــاضـــيـــة ط فــ

في هــذه الصفحات، عــّدة قضايا 
ــادات املــتــرجــمــي الــذيــن  ــهــ فـــي شــ
ــون عــلــيــنــا مـــن حـــي إلـــى آخـــر بــخــبــرات 

ّ
يــطــل

متنّوعة، ُمّرة وحلوة، مع الناشرين من عرب 
وأوربـــيـــي. وأوّد هــنــا تــنــاول قــضــيــة أخــرى 
 الــنــاشــر فـــي تــعــديــل الــعــنــوان 

ّ
تــتــنــاول حــــق

نّية لصالح  للِكتاب، ســواًء بحسن  األصلي 
الــكــتــاب املــتــرَجــم، أو ألســبــاب أخـــرى تدخل 

فيها دوافع مختلفة.
روايــات  ثــاث   ،

ً
لدينا، مثا األّول  النوع  من 

للكاتب األلباني املعروف إسماعيل كاداريه 
بثاثة عناوين صدرت عن دور نشر مختلفة 
في  ريت 

ُ
واشت مختلفة  لغات  من  رجمت 

ُ
وت

ــات،  ــ مـــعـــارض الــكــتــب عــلــى أنــهــا ثـــاث روايـ
بينما هي في الحقيقة رواية واحدة: األولى 
األلبانية عبد  التي ترجمها من  »الحصن« 
الــلــطــيــف األرنــــــــاؤوط وصـــــدرت فـــي دمــشــق 
عـــام 1986، والــثــانــيــة »طـــبـــول املـــطـــر« الــتــي 
تــرجــمــهــا مــحــمــد عــضــيــمــة عــــن الــفــرنــســيــة 
التي  »الحصار«  والثالثة   ،)1990 )بــيــروت، 
ــن اإلنــكــلــيــزيــة مــحــمــد درويــــش  تــرجــمــهــا عـ
)بيروت، 2009(. في العادة، لدى دور النشر 

آدم إبراهيم

 عن الجسد؟
ُ

ماذا تعرف
 التمّرَد

ُ
أعرف

وماذا عن املوِت الرحيِم؟
 الغياَب

ُ
أعرف

وعِن الوحدة؟
 شيء عِن الوطن واملنفى.

ّ
كل

ًوعن التاريخ؟
 العثرات األكثر فجاعة

ُ
أعرف

ماذا بشأن الحّب والحياة؟
ال أعرف شيئا

أبدًا.

■
وأنَت تغادُرني

أرجوك
ِقف عند شجرٍة شوكّية

 جسدَك بها
َّ
ز

ُ
وخ

 قسوة الّرحيل.
َ

لتعرف

■
البيت الذي شّيدناه
على منأًى من الفقر

أهملناه بالغنى
ليعود ويتهّدم

بمزاٍد علنّي.

■
عر

ِّ
بالش

دحرج اآلثمي
ُ
ن

على طريق الحساب
 غفرانا الئقا

ّ
ونسن

بمآسي الخطايا.

ر بالشعِّ
حي

ّ
نوّحد الفا

على العمل الدؤوب
ة

ّ
وعلى القسمة الحق

بي الحصائد الوفيرة
وحشود الجوعى.

عر
ِّ

بالش
نرّمم األنقاض 

نكنس شظايا الحرب
نتآخى...

نمّجد السام
ا نحو الُعا

ً
ونمضي حثيث

عر
ِّ

بالش
غاة

ُ
ننتفض ضّد الط

نصلب الخوف الرجيم
نتواسى...

نتحاذى على املصير
نشد للنهاية الوشيكة.

ُ
ون

عر
ِّ

بالش
ها هي ذي الحياة 

تتوّهج مجّددًا.

ثنائيات تبسيطية لـ»توجيه«  القارئ صدر، في الفترة 
الماضية، العديد من 

الكتب التي جرى تغيير 
عناوينها اعتباطيًا، بحيث 

صار الكتاب، بنسخته 
العربية، يقول ما يُعاكس 

فحواه في لغته األصلية. 
استثناءات ال تنفي حّق 

الناشر في أمٍر كهذا، 
خصوصًا إذا كان صادرًا 

عن وعي، ال عن مزاج 
شخصي

تقف هذه الزاوية من 
خالل أسئلة سريعة مع 

وجه جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة 

لتبيّن مالمح وانشغاالت 
الجيل العربي الجديد 

من الكتّاب

الحياة الواسعة لم تسع أحالم طائر يتيم

هل ننتقل فعًال إلى كتابة جديدة؟

الناشر وتغيير عناوين الكتب المترجمة

تغيّر بعض دور النشر 
العريقة العناوين لكنها 

تشير إلى ذلك

أنا من جيل واكب 
ثقافات متنّوعة وثورة 

وانتقاًال ديمقراطيًا

تحريف عنوان بحسب 
المزاج قد يقّول الكتاب 

ما يناقض مقولته

يتخذ تغيير العناوين المترجمة في بعض 
شعبوية  موجة  ــوب  رك شكل  الــحــاالت 
تضفي على الكتب ما ليس فيها أو تقلب 
جديدة  قديمة  ظاهرة  وهي  معناها. 
يتم فيها تقويل  العربي،  النشر  في عالم 
الكتب المترجمة ما لم تقله. فكم كاتب 
وكم  يدري،  أن  دون  لإلسالم  داعية  صار 
يشعر.  أن  دون  قضايانا  نصير  صار  كاتب 
بال نقد  المترجمة  وكم كاتب مرّت كتبه 
إلبر أورطايلي،  بينها كتب  ألفكارها، ومن 
األتــــراك  ــة  ــالق ــخــص ع ي وال ســيــمــا مـــا 

بمحيطهم وقضية فلسطين.

ظاهرة قديمة جديدة

2425
ثقافة

إضاءة

شعر

صوت جديد

فعاليات

االستيطان  البرملان حول  تحليل مناقشات 
الــصــهــيــونــي أن الـــنـــّواب الـــعـــرب لـــم يــكــونــوا 
املــوضــوع،  بــهــذا  ق 

ّ
ــدة فيما يتعل  واحــ

ً
كــتــلــة

بـــل إن الـــنـــقـــاش الــعــنــيــف ضـــد االســتــيــطــان 
ومــخــاطــره قـــاَدُه نـــّواٌب أتـــراك وعـــرب )لطفي 
ي، وروحــي الخالدي، 

ّ
فكري، وإسماعيل حق

وشكري العسلي وغيرهم(. ومن الكتب التي 

■
زاة أن ُيدركوا

ُ
على الغ

 الكاريبي وجزر ليبيريا واالستوائية
ّ
أن

ليست ملكا ألحد
غير أؤلئك املمزوجي بأرضها،

ومائها.

■
ما الذي يفعلُه إلٌه إبراهيمّي

هنا وهناك متجّواًل بي الشجر،
بي املمّرات الضّيقة في ربوع الغاب؟

هياكل الضحايا املدفونة بالطمي
تذّكر جّيدًا تاريخ امللحمة

تاريخ االنحطاط اإلنساني
تاريخ ترميز الشر باألسود

 ما هو خير
ّ

وكل
باألبيض.

■
عبة املوت

ُ
ألعب ل

كي أربح/ أخسر
حياتي املضطربة
تتوق إلى الجحيم
جحيمي الخاص
ال ذاك الجماعّي.

)شاعر من السودان(

ــذا املـــوضـــوع كــتــاُب  صــــدرت حــديــثــا حـــول هـ
ــدر بــاإلنــكــلــيــزيــة  ــ »دراســـــــات عــثــمــانــيــة« )صـ
ــرجــم إلــى عــّدة لــغــات( للمؤّرخ 

ُ
عــام 2019 وت

ــتـــركـــي املــــعــــروف إلـــبـــر أورطــــايــــلــــي، الــــذي  الـ
رجمت بعض أعماله إلى العربية. ففي هذا 

ُ
ت

»العثمنة  بعنوان  مهّم   
ٌ

فصل لدينا  الكتاب 
والــصــهــيــونــيــة خــــال املـــرحـــلـــة الــدســتــوريــة 
مع  يــنــســجــم  وال   ،»)1915-1908( الــثــانــيــة 
»مـــقـــاربـــة األســـــود واألبــــيــــض« فـــي معالجة 
مثل هــذه املــواضــيــع الــتــاريــخــيــة. إذ يوضح 
ــذا الـــفـــصـــل، بــاالســتــنــاد  ــ ــي، فــــي هـ ــلــ ــايــ أورطــ
العثمانيي لم  اليهود   

ّ
كــل  

ّ
أن الــوثــائــق،  إلــى 

ومشروعها  للصهيونية  مــؤّيــديــن  يــكــونــوا 
االســتــيــطــانــي فـــي فــلــســطــي، كــمــا أن زعــمــاء 
ي« لم يكونوا 

ّ
حاد والترق

ّ
ورجال »حزب االت

لـــوٍن واحــــد، فبعضهم جــاَهــَر بتعاطفه  مــن 
عّبر بعضهم  بينما  للصهيونية  تأييده  أو 
ــقـــال بــعــض  ــتـ ــاعـ اآلخـــــــر عــــن رفــــضــــه وقـــــــام بـ
الــنــاشــطــي الــصــهــيــونــيــي فـــي فــلــســطــي في 
بداية الحرب العاملية األولــى، وهو ما جعل 
ـــراهـــن عــلــى الــطــرف 

ُ
الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة ت

اآلخر )إنكلترا( للحصول على وعٍد بـ«وطٍن 
قومّي« لها في فلسطي.

 يــقــع هـــذا الــكــتــاب فــي يـــِد أو 
ّ

واألمــــل هــنــا أال
مزاِج ناشٍر يختار له عنوانا من عنده، كما 
حدث لكتابه »القرن األطول لإلمبراطورية«، 
بالتطّورات  الغنّي  عشر  التاسع  الــقــرن  أي 
واإلداريــة  والسياسية  الفكرية  والتحّوالت 
في  والثقافية  واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة 
الدولة العثمانية، والذي صدر في العربية 
الحداثة  العثمانية:  »الخافة  عنوان  تحت 
ــاســــع عـــشـــر«.  ــتــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــتــــحــــديــــث فـ والــ
فــَمــن اخـــتـــار الــكــتــاب مـــن أنـــصـــار »الــخــافــة 
العثمانية« شعروا باإلحباط الكتشافهم أن 
»الخافة العثمانية« تغّيرت مع اإلصاحات 
أو التنظيمات )في التعبير العثماني( التي 
استلهمت »أوروبــا الكافرة«، أو انتهوا إلى 
 السلطان عبد الحميد أراد إعادة االعتبار 

ّ
أن

الدستور  بتعطيل  العثمانية«  لـــ«الــخــافــة 
 الشعب 

ّ
في 1878، والــذي يــرّوج لبدعة حــق

في مراقبة ومساءلة الحكومة أمام البرملان! 
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

ما الفرق إذًا بيني وبين الحجارة؟

يسرى باللي

في مدينة غزّة الفلسطينية، ُتفتتح في التاسع والعشرين من الشهر الجاري فعاليات 
مهرجان القدس السينمائي الدولي، وتستمرّ حتى السادس  الدورة السادسة من 
من كانون األّول/ ديسمبر المقبل. تشارك في التظاهرة، التي ُتخّصص قسمًا ألفالم 

الهواة، قرابة مئة عمل سينمائي، بين روائي ووثائقي، من عشرين بلدًا.

الثاني/  بالقاهرة، حتى الخامس والعشرين من تشرين  يتواصل في »غاليري قرطبة« 
نوفمبر الجاري، معرض ساق في سياق للفنّان المصري خالد حامد. يضّم المعرض 
أربعة عشر عمًال نحتيًا، باإلضافة إلى تخطيطاٍت على ورق للمنحوتات المعروضة، 

وتقوم فكرته على توظيف الساق في سياقات متعّددة.

في »المتحف العربي للفن الحديث: متحف« بالدوحة، يستمرّ حتى 31 آذار/ مارس 
االثنين  افتُتح  الذي  المعرض،  يضمُّ  عطية.  قادر  الجزائري  للفنّان  معرٌض  المقبل 
الماضي، مجموعَة عطية الكاملة، التي تشمل أعماًال تركيبية، ومنحوتات، وقطعًا 
فنية، وأعماًال بتقنية الكوالج، ورسومات، ومقاطع فيديو، وصورًا فوتوغرافية؛ 

من بينها عماله الجديدان: تشابك األشياء )2020(، و عن الصمت )2021(.

الخامسة  الـــدورة  عــروض  تتواصل  الــجــاري،  الشهر  من  والعشرين  الثامن  حتى 
بالصيغَتين  ُتقام  والتي  العلمي،  والخيال  الرعب  ألفالم  مسكون  مهرجان  من  
اللبنانية مطلع الشهر  الحضورية وعن بُعد. افتُتح الجانب الحضوري من التظاهرة 
لأليسلندي  المب  بفيلم  ويُخَتتم  دوكورنو،  جوليا  للفرنسية  تيتان  بفيلم  الحالي 

فالديمار يوهانسون.

تونس ـ العربي الجديد

■ كيف تفهمني الكتابة الجديدة؟
ال أعــلــم إن كــــان الــجــيــل الــعــربــي الــجــديــد 
 
ّ
ينتقل إلى كتابة جديدة أم ال، باعتبار أن

كل جيل يزعم أنه ينقل الواقع أو يعّبر عن 
إن  لذلك،  قة. 

ّ
مبتكرة وخا واقعه بطريقة 

 كتابة جديدة، سواء على 
ً
كانت هناك فعا

أو اإلبداعي، فهي حتما  التقني  املستوى 
كتابة نقلت عــّدة مشاغل يمّر بها الشاب 
الـــعـــربـــي. عــــــّدة مـــحـــطـــات كـــانـــت حــاســمــة 
 

ّ
فــي رســم مامح إنتاجه اإلبــداعــي، ولعل

أهــّمــهــا الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة الــحــديــثــة 
بما تحمله من وسائل وتقنيات تواُصل 
جــعــلــتــه يــغــّيــر أســالــيــبــه الــتــواصــلــيــة في 
ملــحــة عــــي، فــجــيــل مــوالــيــد الــتــســعــيــنــيــات 
 ترك ألعاب صباه ومخزونه الثقافي 

ً
مثا

العمومية  املكتبات  ى من 
ّ
الــذي كان يتغذ

 ما تحمل من أدوات 
ّ

وحلقات النقاش بكل
تعتمد   

ً
فــجــأة حياته  لتصبح  لــلــتــواصــل، 

 
ُ
 ما هو افتراضي. ثّم هناك مواكبة

ّ
على كل

الـــثـــورات الــعــربــيــة الــتــي كـــان لــهــا أثـــر في 
تنمية »الحياة الثورية«، أي تغيير طريقة 
الــتــعــبــيــر و»مـــمـــارســـة الـــتـــمـــّرد« فـــي أبــهــى 
املجتمع  ثقافة  وانتشار  الفنية،  ياته 

ّ
تجل

ــتـــاف والــتــنــّوع.  املـــدنـــي واالبـــتـــكـــار واالخـ
ــبـــاب تــخــلــق كــتــابــة جــديــدة   هـــذه األسـ

ّ
كـــل

ــر االجــتــمــاعــي واملــفــاهــيــم  ـــجـــاري الــتــغــيُّ
ُ
ت

الـــجـــديـــدة، وتــــحــــاول، قــــدر اإلمــــكــــان، نشر 
ــن نـــبـــض املــجــتــمــع.  ثـــقـــافـــة مـــســـتـــوحـــاة مــ
الشارع،  فنون  انتشار  ذلك  يات 

ّ
تجل ومن 

والكتابة باللغة العامية التونسية، وخلق 
معجم جديد يستمّد لغته من بلده.

■ هــل تشعرين بــأنــك جـــزٌء مــن جــيــل أدبـــي له 
مالمحه وما هي هذه املالمح؟

ــزء مــن جــيــل واكــب  ــنــي جـ
ّ
نــعــم، أشــعــر بــأن

ثــقــافــات مــتــنــّوعــة، وواكــــب ثـــورة وانــتــقــااًل 
ــا، ويـــشـــتـــرك فــــي ثـــقـــافـــة حــب  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ديـ
ــاة. لــكــن مـــا يــمــّيــز هــــذا الــجــيــل هو  ــيـ الـــحـ
ــات أو  ــ ــيـ ــ ــّمـ ــ ــسـ ــ ــه وقــــطــــعــــه مــــــع املـ ــ ــافـ ــ ــتـ ــ اخـ
الــتــعــريــفــات والــتــصــنــيــفــات، فــهــو ال يهتّم 
وال يمتثل لكلمات من قبيل »مامح جيل 

أدبي« أو »نوع أدبي«.

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
األجــــــيــــــال الــــســــابــــقــــة هـــــي الـــــتـــــاريـــــخ، وال 
الـــحـــافـــي«  ــبـــز  تــــاريــــخ. »الـــخـ وجــــــود دون 
لـــديـــدرو،   la religieuseو شـــكـــري،  ملــحــمــد 
ومـــســـرحـــيـــات تــوفــيــق الــحــكــيــم، و»مـــولـــد 

كما ذكرُت، نشرت كتابي األول، والوحيد 
نــقــوش عــربــيــة«.  فـــي »دار  إلــــى حـــد اآلن، 
ــام،  أّمـــــا عــلــى مــســتــوى الــكــتــابــة بــشــكــل عـ
فــأنــا أنــشــر مــقــاالتــي مــع مــوقــع »الكتيبة« 

التونسي.

■ كــيــف تــقــرئــني وكــيــف تــصــفــني عــالقــتــك مع 
القراءة: منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ــــي قـــــــــراءة عـــشـــوائـــيـــة  تـــــي لـــلـــكـــتـــب هـ قـــــراء
ألتزم  بامتياز، ومزاجية أحيانا؛ حيث ال 
بصنف معّي من الكتابات، وال ألتزم أبدًا 

بأولوياتي في القراءة.

■ هل تقرئني بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
تمّكني  وأنتظر  أحــيــانــا.  بالفرنسية  أقــرأ 
أكتشف عوالم  اإلنكليزية حتى  اللغة  من 

خرى من الكتابة واألسلوب.
ُ
أ

الترجمة وهــل لديك رغبة  إلــى  ■ كيف تنظرين 
في أن تكوني كاتبة مترجَمة؟

 الترجمة فيها ضعف. ال 
ّ
لألسف، أجد أن

أتحّدث فقط عن ترجمات من الفرنسية 
إلى العربية، بل أيضا عن ترجمات من 
األملانية إلى الفرنسية. لذلك أخشى من 
الــتــرجــمــة، دون أن يــنــفــي ذلــــك دورهــــا؛ 

فلوالها ملا تجاوزنا الحدود.

■ ماذا تكتبني اآلن وما هو إصدارك القادم؟
أنا اآلن بصدد إتمام رسالة الدكتوراه، 

وإصداري القادم سيكون رواية.

التراجيديا« لنيتشه، وسينما بازوليني، 
والــســيــنــمــا املــصــريــة الــقــديــمــة، و»مــعــجــم 
الـــجـــســـد« ملــيــشــيــا مــــــارزانــــــو، ولــــوحــــات 
ــار فــنــيــة  ــ ــ ـــهـــا آثـ

ّ
ــل ــة الـــتـــعـــبـــيـــريـــة، كـ ــ ــــدرسـ املـ

وفكرية صقلت شخصيتي، وكانت سببا 
فــــي تـــرتـــيـــب أفــــكــــار مـــتـــنـــاثـــرة الخــتــافــهــا 
وتـــنـــّوعـــهـــا وإعــــــــــادة تـــركـــيـــبـــهـــا بــطــريــقــة 
السابقة  األجــيــال  عــن  أنقطع  ال  جعلتني 

ي«.
ّ
وال أبقى حبيسة دور »املتلق

■ كيف تصفني عالقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

بشكل عام هي عاقة متمّيزة.

■ كيف صدر كتابك األول وكم كان عمرك؟
ـــجـــهـــُت إلــــى »دار 

ّ
كــــان عـــمـــري 27 ســـنـــة. ات

ــقـــوش عـــربـــيـــة« وعــــرضــــُت عــلــيــهــا نــشــر  نـ
رسالة املاجستير في كتاب. كنُت ال أعرف 
االستقبال،  سيكون  كيف  أعــلــم  وال  أحـــدًا 
وفوجئت بترحيب مدير الدار، وبعد سنة 
الكتاب، وبعد  تقريبا، أعلموني بقبولهم 
توزيعه بشكل جّيد  العقد، جــرى  إمضاء 

في تونس.

■ أين تنشرين؟
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السبت 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  8  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2630  السنة الثامنة السبت 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  8  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2630  السنة الثامنة

المؤرخ التركي إلبر أورطايلي )إمرة يونس أوغلو(

الفلسفة  في  وباحثة  تونسية  صحافية 
االجــتــمــاعــيــة مـــن مــوالــيــد 1992. صــدر 
ــذا الــعــام بــعــنــوان  كــتــابــهــا األول بــدايــة هـ
ــا،  ــيـ ــولـــوجـ ــثـــروبـ »الـــجـــســـد الـــــعـــــاري: األنـ
االستطيقا، الجنسانية« عن »دار نقوش 

عربية«.

بطاقة

عمل لـ إبراهيم جوابرة، فلسطين

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

يسرى باللي


