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وكتاب المسلمين
ُدنيز ماسون حياة مع العرب ِ

إضاءة
ً
رغم ْ
واحدة
وضعها
من أكثر ترجمات القرآن
شيوعًا في العالَم
الفرنكفوني ،وتوقيعها
كتبًا حول اإلسالم
وعالقته بباقي األديان
التوحيدية ،وكذلك
إقامتها لسنوات طويلة
في المغرب ،ما تزال
الباحثة والمترجمة
ً
مجهولة في
الفرنسية
العالَم العربي
نجم الدين خلف اهلل

ّ
ل ــم ي ـك ــن ث ـم ــة شـ ـ ـ ٌ
ـيء ُيـ ـ ُـؤهـ ــل ُدن ـي ــز
ّ
مـ ّ
ـاس ــون ،تـلــك الـفـتــاة املــدل ـلــة التي
ْ
ّ
ـت بـ ــورجـ ـ ًـوازي ،ألن
ن ـش ــأت ف ــي ًب ـيـ ٍ
تكون ً
يوما ما مترجمة للقرآن ،عاملة بدقائقه،
ً
ّ
داع ـي ــة ً إل ــى ال ـح ــوار بــن اإلسـ ــام واملـسـيـحــيــة
دارتها .فقد ُولدت مطلعَ
وراعية للباحثني في َِ
ً
بباريس،
تحديدا،
القرن املاضي ،سنة 1901
ً
ثرية ،إذ كان ُ
ً
في عائلة ّ
والدها محاميا مرموقا
ّ
َ
ّ
َ
َيـجـم َــع اآلث ــار الـفـنــيــة ،ولـعــلــه هــو م ــن أورث ـهــا
ع ـشــق ال ـع ـتــاقــة .وك ــان ــت ّأم ـه ــا ع ــازف ــة بـيــانــو،
ّ
َ
ّ
َ
ورغــم طفولة
تجوب ُمتنز
الفن ِ
هات ّ ُ
ورحــابــهَّ َ .
ْ
َ
ْ
َ
صحة الطفلة الهشة والديها
رغيدة،
أجبرت ِ
َ
َ ً
مستعمرة من
على نقلها َإلى الجزائر ـ وكانت
ً
ُ
ّ
فرنسا ـ لتبدأ دنيز حياة جديدة وتتعرف على
ّ
ّ
اليومية
حاوراتهم
هــؤالء «الـ َـعــرب» وتتعلم ُم
َ
َّ
في شوارع العاصمة .إال أن طالق َ
أبو ْيها سنة
ّ ّ
ُّ
 ،1925وهي في عز الشبابَ ،دفعها إلى ْالزهد
في ّ
ّ
الكنسية لالنكباب
الحياة
وانتهاج
الدنيا
َ
ُ
ّ
ّ
ْ
الكتابات املقدسة ،فانعزلت في دير ّملدة
على
ّ
ْ
لبثت أن غـ َـاد َرتــه لتتلق ًى
من الزمن .لكنها ما
تــدريـ ًـبــا فــي املـجــال الـطـبـ ّـي وتـتـخـ َّـرج ّ
ممرضة
ّ
لدى ُم ًنظمة ُ«الصليب األحمر» ،وكانت وقتها
ّ ً
ناشطة في املستعمرات .عملت في تونس أوال

ّ
الظل
اسم في
ٌ
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النص القـرآني
في استضافة
ّ

الرباط ،سنة  ،1929حيث تـ ّ
ّ
ثم في ّ
ـرددت على
َ
َّ
ّ
املكتبات العمومية وأتقنت الدارجة املغربية
والعربية الفصحى حتى ّ
ّ
تفوقت في شهادة
ّ
«املعهد األعلى للعلوم اإلسالمية» .وفي تلك
األثناءّ ،
ّ
الفرنسي
تعرفت إلى أعمال املستشرق
ل ـ َـوي ماسينيون ( )1962 - 1883ال ــذي صــار
مث َلها األعلى ،وال ّ
سيما في دعوته الصادقة
ّ
ّ
لـحــوار األدي ــان .واسـتـقــرت نهائيا فــي مدينة
ّ
مراكش ،من  1938حتى  ،1994تاريخ وفاتها،
ً
ّ
ـاض» أنـشــأت فيه «مــركــزا لـلــدراســات
فــي «ريـ ـ ٍ
اإلسـ ــامـ ـ ّـيـ ــة» ،ح ـي ــث ّخ ــاض ــت غـ ـم ــار الـبـحــث
ال ـع ـل ـمــي وت ــرج ـم ــة ال ــن ـص ــوص ال ـق ــدي ـم ــة ،من
ُ
دون أن تصبح واحــدة من أعــام االستشراق
ال ـفــرن ـسـ ّـي ،ل ـعــدم حـصــولـهــا عـلــى الــدك ـتــوراه،
ّ
وذلك رغم تمكنها من آليات البحث والتحرير.
ّ
َ
تلك بترجمة كاملة للقرآن.
وكــلـلــت أعـمــالـ ّهــا ّ
ومن الطريف أنها وق ًعتها ِبالحرف األول من
اسمها ّ
األول ،D ،عوضا عن  ،Deniseحتى ال
َ
َ
ّ
ُيستنقص منها بدعوى أنها امرأة «تجرأت»
َ
ع ـلــى الـ ـق ً ــرآن وع ـل ــى تــرج ـم ـت ــه ،وهـ ــو م ــا كــان
في تلك األي ــام ،حتى لــدى النخبة
ُم
ستهجنا ّ
ّ
الفرنسية املثقفة.
َ
أمــا مــن ناحية املـنـهــج ،فقد اعــتـمــدت ماسون
َ
َ ْ
(-1902
ع ـل ــى ت ــرجـ ـم ــت ــي ري ـج ـي ــس ب ــاش ـي ــر َ ْ
 )1978التي صدرت سنة  1949وأعاد نشرها
 ،1957وال ـع ـ ِـال ــم الـبــاكـسـتــانــي مـحـمــد حميد
الله ( ،)2002-1908واجتهدت في تنقيحهما
َ
وت ـش ـ ًـذي ــب م ــا ع ـلــق بـهـمــا م ــن ث ُـقـ ٍـل أس ـلــوبـ ّـي،
َّ
َ
ّ
ّ
لحرفية
الوفاء املطلق
خاصة أن ِكليهما آثـ َـر
ّ
النص العربي والفضاء السيميائي لأللسن
ّ
الـســامـ ّ
البيانية،
ـا
ـ
ه
ـور
ـ
ص
و
باشتقاقاتها
ـة،
ـ
ـي
ً
َّ
ـوع م ــن ال ـغ ـم ــوض أح ـي ــان ــا.
م ـمــا أدى إلـ ــى ن ـ ـ ٍ
وه ـ ـكـ ــذا ،ك ــان ــت تــرج ـم ـت ـهــا َ ع ـ ــودة إل ـ ــى روح
ّ
النص القرآنيً ،
ّ
األدبية
جريا وراء خصائصه
ّ ُ َ
م ــع ال ـح ــرص ع ـلــى ن ـق ــاء ال ـفــرن ـســيــة املــتــرجــم
ـت ،وه ــذا
إل ـي ـه ــا ووض ــوحـ ـ َه ــا .ك ـم ــا اس ـت ـع ــان ـ ُ
مــن وفــائـهــاّ ،فــي فـهــم بـعــض اآلي ــات املعضلة
َّ
بتفسير «الكشاف» للز َمخشري ()1143-1074

دينيز مــاســون كاتبة َعشقت العالم
سيما المغرب ،وعاشت فيه،
العربي ،وال ّ
ّ
روحها
وفي أحيائه الشعبيّة انطفأت
ُ
عن عمر ناهز التسعين عامًا .آثرت حياة
التحقيق والتنقيب عــن حياة الترف،
وظلّت مجهولة في العالَم العربي.
ال تــزال ترجمتها للقرآن األكثر اعتمادًا
لــدى الــقـرّاء الفرنسيين ،منذ صدورها
قبل خمسين سنة .ويكفي هذا الفضل
وحــده حتى يَتعرّف إلى آثارها القارئ
ّ
األقـــل ،في
هد ،على
العربي ،أو يُج َت َ
مقدمة ترجمتها له.
َترجمة
ّ

متابعة

أريد أن أُورّث أطفالي عالمًا بال تأشيرات سفر

براجوال باراجولي
تقف هذه الزاوية مع
كاتب من العالم في
أسئلة حول مشاغله
وما يود مشاطرته
مع قرّائه« .أكتب ألسرد
حكاية فحسب» ،يقول
الكاتب الهندي النيبالي

■ كيف ّ
تقدم املشهد األدبي في بلدك لقارئ
ال يعرفه؟
املـشـهـ ُـد األدبـ ــي فــي الـهـنــد مـشـهـ ٌـد ٌّ
غني
ٌ
ونابض بالحياة ،ما زال ينمو يومًا بعد
ـار املهرجانات
بفضل انـتـشـ
يــوم ،وذلــك
ِ
ِ ّ َّ
الشروط
األدبية ٌفي املنطقة .لذلك فإن كل
ِ
م ــائـ ـم ــة ال ـ ـيـ ــوم ألن تـ ـك ــون ك ــاتـ ـب ــا فــي
ّ
ما زال قائمًا
الهند .لكن تكميم األف ـ
ـواه ُ
ّ
ـخ ــذ الـحـكــومــة
ع ـلــى ق ــدم وس ـ ــاق ،إذ ت ــت ـ ِ
إجراءات صارمة َّ
ضد الصحافيني الذين
ٍ
ّ
يتحدثون عن األوضاع من دون مواربة.

و«ب ــأن ــوار الـتـنــزيــل» لـلـ َـبـيـ َضــاوي (ت)1286 .
َّ
َ َ
الل ْي» ّ
كما َم ّهدت
للسيوطي وامل
و«الج
حليَ .
َ
ّ
ّ
ُ
ًّ
نسبيا ،أبانت فيها،
لعملها بمقدمة مطولة،
َ
بالخصوص ،عن مواطن االلتقاء واالختالف
بني القرآن والتوراة واإلنجيل .هذا وقد ّ
حررت
َ
ال ـعــديـ َـد مــن ال ـهــوامــش واإلحـ ـ ــاالت لــتــو ْضـيــح
مــواقــع اإلش ـكــال فــي الـنـ ّـص الـقــرآنــي ورف ــع ما
يمكن أن َيـحـصــل فـيــه مــن الـتـبــاس .وق ــد كــان
َ
ُ
َمثلها األعلى في الترجمة عمل سلفها إدوارد
دوهـ ــرم ( ،E. Dhormeوق ــد ع ــاش ب ــن عــامــي
َ
 1881و )1966ال ــذي سـبــق أن تــرجــم «الـعـهـ َـد
ُ ً َّ
القديم» إلى لغة موليير ،مراعيا كل الدقائق
األس ـلــوبـ ّـيــةَ .
وصـ ـ َـدر الـعـمــان فــي سلسلة La
 Pliéadeل ــدى م ـن ـش ــورات «غ ــال ـي ـ ًم ــار» ،وهــي
إحدى أكثر سلسالت النشر فخامة في فرنسا،
ّ
اإلنسانية في
والـتــي تعنى بطبع أهـ ّـم اآلثــار
اآلداب والفنون.
َّ
وق ــد أق ـ ّـرت ُدن ـيــز مــاســون أن مــا َحـ َّـركـهــا لهذا
اإلن ـج ــاز إن ـمــا هــو احـتــرامـهــا الـعـمـيــق لكتاب
املـسـلـمــن ،ولــذلــك بــذلــت ج ـه ـ ً
ـودا ُمـضـنـيــة من
أجــل «إرج ــاع» روح العبارات القرآنية ،بوفاء
ووضوح ،مع مراعاة طبيعة املفاهيم القرآنية
ٍ

تع ّرفت إلى أعمال
لوي ماسينيون وصار
َ
مث َلها األعلى
مضنية
بذلت جهودًا ُ
من أجل إظهار روح
العبارات القرآنية

َ
وخ ـصــائــص الـسـبــك ال ـق ــرآن ــي ،وه ــي ف ــي ذلــك
تـتـمـيــز ع ــن بـعــض ال ـتــرج ـمــات ،ال ـتــي أنـجــزت
ب ــدءًا مــن ال ـقــرن الـثــانــي عـشــر لـلـمـيــاد ،والـتــي
وتحريفات ،بل وتشويهات
تضمنت أخطاء
ٍ
َمقصودة َبغيضة.
وف ـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــةُ ،يـ ـع ـ ّـد ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل ت ـتــويـ ًـجــا
ـاب ل ـهــا س ــاب ـ ٍـق وهـ ــو« :الـ ـق ــرآن وال ـ َـوح ــي
ل ـك ـت ـ ٍ

ال ـ ـي ـ ـهـ ـ ّ
ـودي واملـ ـسـ ـيـ ـح ـ ّـي :دراس ـ ـ ـ ــات م ـق ــارن ــة»
( )1958والذي أعيد نشره بعنوان« :التوحيد
ّ
اإلنجيلي» ( ،)1976حيث
القرآني والتوحيد
تــرج ـمــت ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـق ــاط ــع ف ــي دراس ـت ـهــا
َ
املقارنة ملقوالت الديانت ْي .فقد كانت خبيرة
ِبالنصوص املقدسة والعقائد واملبادئ التي
تتأسس عليها الديانات الـثــاث ،وهــذا وجه
األصالة واإلضـ َـافــة في ترجمتها .فالهوامش
ُ
العديدة التي زخر بها عملها والتي أضافتها
ُ
إلــى ترجمة اآلي ــات لتبديد الـغـمــوض ،تظهر
م ــدى َم ـعــرف ـت ـهــا الـعـمـيـقــة بـتـفــاصـيــل تــاريــخ
األديـ ـ ــان وت ـط ــور ال ـع ـقــائــد ون ـق ــاط االخ ـتــاف
واالئتالف بينها .وهذا ما ّأدى بها إلى قناعةٍ
مفادها ّأنه من املستحيل التوفيق بينها ً
نظرا
ّ
الجوهرية التي تفصلها ،ولكنها
إلى الفروق
َ
ّأيـ ـ ــدت ،طـيـلــة ح ـيــات ـهــا ،الـ ـح ــوار بـيـنـهــا حتى
َي ـت ـعـ ّـرف املــؤم ـنــون عـلــى مــرجـعـيــات بعضهم
ً
ّ
علمية أخرى ،منها:
البعض .كما تركت أعماال
«املاء والنار والنور بحسب اإلنجيل والقرآن»
ُ
(« ،)1986ط ـ ُـرق األوج ــد الـثــاث» ( ،)1986إلى
جــانــب س ـيــرة ذات ـي ــة مــات ـعــة ،عـنــوانـهــا «ب ـ ٌ
ـاب
ّ
ُم َ
شرع على حديقة ُمعلقةٍ  :مراكش» (.)1989

ـرن
ل ـق ــد ع ــاش ــت دي ـن ـي ــز مـ ــاسـ ــون ن ـص ــف قـ ـ ٍ
ف ــي َم ــدي ـن ــة مـ ـ ّـراكـ ــش ،وج ـ ًع ـلــت م ــن دارت ـه ــا
(واسمها ّ
«الرياض») ملتقى لحوار األديان
وال ـح ـض ــارات واسـتـقـبـلــت فـيـهــا الـبــاحـثــن
مــن فرنسا والعالم العربي وكــانــت تحظى
ـرام واسـ ـ ـ ٍـع م ــن ال ـع ـل ـمــاء وال ـ ّـس ــاس ــة،
ب ــاحـ ـت ـ ٍ
مل ــا أظ ـه ــرت ــه م ــن ت ـق ــدي ــر ل ـل ــدي ــن اإلس ــام ــي
ونـ ّـصــه الـ ّـرئ ـيــس .ول ـيــس اع ـت ــراف مؤسسة
«األزهــر» بصالحية ترجمتها للقرآن ،بعد
مــراجـعــات ُصبحي الـ ّـصــالــح لهاّ ،إل إق ـ ً
ـرارا
ّ
بمجهوداتها في صقل الترجمات السابقة
ُ
وتــزج ـيــة نـ ّـص ـهــا ال ـفــرن ـســي بـحـيــث يــراعــي
خصوصيات النظم القرآني ُ
ّ
وي َب ّسط ُرؤاه
ُ َْ
َ
الجمهور
لجمهور معلم ٍن ،مثل
ومقوالته
ِ
َ َ
َ
َّ
الفرنسي الــذي فــقــد كــل صلة باملقدس فلم
ّ
ّ
التوحيدية
الرمزي للكتب
َيعد َيعي الكون
القديمة.
(كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

اعتداءات إشهارية على األغنية والذوق العام في تونس

إهراق الفن في سوق الحليب
موجة استنكار شهدتها
تونس أخيرًا بسبب اعتماد
عدد من الومضات
اإلشهارية أللحان أغان
تراثية ،ما رأى فيه
التردي
كثيرون حالة من
ّ
واالستهتار

تونس ـ ليلى بن صالح

منى باسيلي صحناوي ،ألوان زيتية على قماش

كاتب من العالم

سيكيم (الهند) ـ العربي الجديد

دنيز ماسون أمام لوحة «انهيار الجليد» لـ كلود مونيه ،عام 1949

َ
عرضت القنوات التلفزيونية التونسية ،في
الـفـتــرة األخ ـيــرة ،مجموعة إعــانــات دعائية
ِّ
املسوقة للحليب
إلحدى العالمات التجارية
ّ
ومشتقاته ،وقد اعتمدت الوصالت اإلشهارية
َ
عدد من األغنيات الشهيرة في التراث
ألحان ٍ
املوسيقي التونسي في القرن العشرين ،مثل
ّ
و«منيرة
«بحذا حبيبتي تحلى السهرية»،
يا ّ
منيرة» ،مع توظيف كلماتها وتحويرها
بحيث تحيل إلى معجم الحليب والبقر.
وقد ُو ْوج ْ
هت هذه اإلعالنات بموجة استنكار
ِ
ّ
واسـتـهــزاء ،ال سيما على شبكات التواصل
االجتماعي ،كما أعلنت «النقابة التونسية
للمهن املوسيقية واملهن املجاورة» ،في بيان
استنكارها
لها أصدرته األسبوع املاضي ،عن
ّ
مل ــا أق ــدم ــت ع ـل ـيــه ش ــرك ــة  Natilaitاملـصــنـعــة

ّ
للحليب ومشتقاته «للتشويه املمنهج ضد
األغـنـيــة الـتــونـسـيــة وال ـص ــورة الـسـيـئــة التي
ق ـ ّـدم ــوا ب ـهــا مـنـتــوجـهــم بــاس ـت ـع ـمــال أل ـحــان
ـان تــونـسـيــة» .وطــالـبــت الـنـقــابــة بسحب
ألغـ ـ ٍ
اإلشهار تقديرًا لألغنية التونسية ،كما دعت
ّ
للتعدي الصارخ
إلــى «تقديم
اعتذار رسمي ّ
ّ
وال ــذي مـ ّـس كــل العائلة الـفــنـ ّـيــة التونسية»،
ّ
«املؤسسة
بحسب البيان .من جهتها ،طالبت
ّ
ـ«التصدي ملثل
التونسية لحقوق املــؤلــف» ب
هذا التشويه ومعاقبة كل َمن ُت ِّ
سول له نفسه
اإلقــدام على هــذا العمل الشنيع» ،في إشــارة
إلــى أن األعمال املعتمدة في اإلشهار تسيء
ّ
ّ
األصليني حتى وإن صارت حقوق
مللحنيها
ّ
ملكيتها الفنية مشاعًا بفعل التقادم.
ه ــذا ال ـنــوع مــن االسـتـنـكــار ت ـجــاه الــومـضــات
اإلشـهــاريــة ليس جــديـدًا فــي تــونــس ،فكثيرة
هي الحمالت التي دعــت إلــى حجب إعالنات
(وأيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــض املـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
الترفيهية) بسبب إساءتها إلى رموز البلد،
مـثــل اسـتـعـمــال اب ــن خ ـلــدون لـلــدعــايــة ملــاركــة
بسكويت منذ سنوات ،حيث يقترح سيناريو

ضد عدد
تستند الحمالت
ّ
من اإلعالنات إلى كونها
تسيء لرموز تونس

ّ
القضايا حتى النهاية.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه األيام؟
ُ
يشغلني فـيــروس كــورونــا بالطبع .هل
َ ََ
ُ
ُّ
ُ
َ
أظن
الوباء أكثر تعاط
فًا؟ ال ّ ً
جعلنا هذا ّ
َ
ذل ــكّ .أعتقد أنـنــا أصبحنا أكـثــر أنــانــيــة
ُ
ُ
مما كنا عليهِ من قبل .هل ك ِت َب علينا أن
ُ
ُ
الناس
عالم يكون فيه
نعيش دائمًا ُ في
ٍ
َ
ُ
«مختلفني وغرباء»؟
■ مــا أكـثــر مــا ّ
تحبه فــي الثقافة الـتــي تنتمي
إليها وما هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟
النيبالي .يعجبني
ّأنتمي إلــى ال ـتــراث
ّ
ٌ
ٌ
شعب بسيط وغير معقد .الطعام
أننا
ٌ
الـ ـنـ ـيـ ـب ــال ــي مـ ـ ــذهـ ـ ــل ،فـ ـه ــو ال ي ـح ـت ــوي
ع ـلــى ك ـث ـيــر م ــن ال ــده ــون ال ـت ــي ت ـجـ ُـدهــا
ـخ ش ـم ــال ال ـه ـن ــد .أح ـ ـ ّـب الـلـغــة
ف ــي م ـط ـبـ
َ
وأح ـ ـ ــب ج ـ ِ َ
ـرسـ ـه ــا وص ــوتـ ـه ــا ال ـج ـم ـيــل.
َ
وغـ ـن ــاه ــا بــامل ـ َحــاكــاة
وأعـ ـش ــق ث ـ ــراء ه ـ ــا ِ
ّ
َ
ُ
ـخـ ــلـ ــص
ال ـ ـ ـصـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــة .أرغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أن ت ـ ـتـ ـ ُ
ثـقــافـتــي م ــن الـتـمـيـيــز الـطـبـقــي امل ـ ـ ـ َـر ِّوع.
■ لو قيض لك البدء من جديد ،أي مسار كنت
ستختار؟

ُ
ُ
ذهبت في
أبــدأ من جديد؟ ال أدري .لقد
السابعة عشرة من عمري للدراسة في
لسنوات
أميركا ،وكانت نظرتي للعالم ـ
ٍ
ً
طويلةٍ ـ قاصرة على الطريقة األميركية.
ُ
ـان ش ــدي ـ ٍـد لـتـجــربـتــي في
أش ـع ــر بــام ـت ـنـ ٍ
الغرب األوسط ،ذلك الجزء من الواليات
ِ
ْ
املـتـحــدة ال ــذي ّلــم أك ــن قــد ت ـعـ ّـرفـ ُـت إليه
ألتحق بالدراسة
من قبل ّ ،ولو أنني لم
ِ
هناك ألنه قد ّ
توج َب ّ
علي الحقًا السفر
إلى أوروبا.
■ مــا هــو التغيير ال ــذي تنتظره أو تــريــده في
العالم؟
ُ ِّ َ
ورث أطفالي عاملًا بال تأشيرة.
أريـ ُـد أن أ
ُّ
ُ ّ
أعلم أن هذا األمر ال يتمتع
بنفس أهميةِ
ِ
ـف املــدن،
املـجــاعــة وس ـ ِ
ـوء التغذية وقـصـ ِ

ّ
أفكر وأكتب
باإلنكليزية ،لكنّني أُصلّي
باللغة النيبالية

ّ ُ
َ
التأشيرات
لكن َني أ ُح ـ ُّـب أن نرمي فـكــرة
ِ
ُ
خلف ظهورنا.
■ ما هو ،في اعتقادك ،أكبر خطر على حرية
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟
ُ
جميع أنحاء العالم التي
الحكومات في
ِ
ّ ُ
ّ
ـراءات صــارمــة ضــد الـكــتــاب،
ـخــذ إج ـ ـ
تــتـ ِ
ٌ ٍ ٌ
وهذه مشكلة كبيرة حقًا.
■ ما هي قضيتك وهل يمكن أن تكون الكتابة
قضية بذاتها؟
أساسي وهو ُ
ُ
ٍّ
سرد
لغرض
أكتب
حكايةٍ
ٍ
َّ
تمك َنتْ
َ
وحسب ،وال شيء غير ذلك .إذا
ُُ
تحقيق ذلك فسأكون في قمة
كتبي من
ِ
السعادة.
■ األدب الـعــاملــي يكتبه املـتــرجـمــون ،إل ــى ّأي
درجة توافق على هذه املقولة ،وإلى ّأي درجة
كتبك املترجمون؟
َ
ُ
امل ـتــرج ـمــون يـجـعـلــون ال ـعــالـ َـم يـسـ َتـمـ ّـر.
َ
ـات لــفـهـ ِـم
ن ـح ـتــاج ال ريـ ــب إل ــى ال ـتــرج ـمـ ِ
نحو أفضل.
العالم على
ٍ
ِ
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

■ كيف ّ
تقدم عملك لقارئ جديدّ ،
وبأي كتاب
لك تنصحه أن يبدأ؟
ّ
أرى أن روايـ ـت ــي «األرض ال ـت ــي ف ــررت
إلـيـهــا» (ص ــدرت ترجمتها بالفرنسية
تـحــت ع ـن ــوان « Fuir et revenirال ـهــرب
وال ـع ــودة») هــي الـكـتــاب املـنــاســب لتبدأ
ب ــه .ال ــرواي ــة ع ـب ــارة ع ــن ّحـكــايــة عائلية
مثيرة يجتمع فيها األشقاء املنتشرون
ف ــي أصـ ـق ــاع ال ـع ــال ــم ف ــي م ـس ـقــط رأس ــي
ف ــي ج ـب ــال ال ـه ـي ـمــااليــا ب ـم ـنــاس ـبــة عيد
م ـ ـيـ ــاد جـ ـ ّـدت ـ ـهـ ــم الـ ـ ــرابـ ـ ــع والـ ـثـ ـم ــان ــن،
وتـتــوالــى األحـ ــداث .لـقــد قـ ـ ّـر ُ
رت فــي هــذه
الرواية أن أدمـ َـج ّكل ُامل ّ
حرمات الخاصة
بجنوب آسيا والتي تتنوع بني الطبقة
الدينية ،والطبقة االجتماعية ،والنوع
ُ
وذهبت في هذه
االجتماعي ،والجنس،
بطاقة

ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ب ـ ـ ـ ـ ــاراج ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ــي
( )Prajwal Parajulyع ــام  1984ألب
ّ
ه ـنــدي وأم نـيـبــالـيــةُ .رش ـح ــت مجموعته
ال ـق ـص ـص ـي ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى« ،ابـ ـ ـن ـ ــة جـ ــورخـ ــا»
( ،)2012ل ــ«جــائــزة دي ــان ت ــوم ــاس» في
اململكة املتحدة ،ووصلت القائمة الطويلة
لــ«جــائــزة القصة القصيرة» فــي الــواليــات
َ َ
وصــلــت تــرجـمــة رواي ـتــه األول ــى،
امل ـت ـحــدة.
«األرض ال ـت ــي فـ ـ ـ ُ
ـررت إل ـي ـه ــا» (،)2013
الـتــي ص ــدرت بالفرنسية ال ـعــام املــاضــي،
إل ــى نـهــائـيــات جــائــزتــي «ال ــرواي ــة األول ــى»
و«جــائــزة إمـيــل غيميه» فــي فرنسا لعام
ُ .2020ي ِّ
درس الكتابة اإلبداعية في معهد
العلوم السياسية في باريس.

براجوال باراجولي في «مهرجان أكسفورد األدبي» ،في المملكة المتّحدة)Getty( 2013 ،

فعاليات

َ
الومضة اسـتــراق صاحب «املـقـ ّـدمــة» لقضمة
بسكويت من طفل يلتجئ إليه .وفي الحقيقة،
ُ
ال تدعى الشخصيات التاريخية واألدبية إلى
الدعاية للماركات املختلفة من أجــل قيمتها
ُ
الــرمــزيــة ،بــل تـقـ َّـدم فــي كــل مـ ّـرة فــي وضعيات
ّ
هزلية ،بما يخلق حالة من ّالغرائبية .ويعتقد
ّ
مـطـلـقــو هـ ــذه ال ــوم ـض ــات أن ـه ــا ت ـش ــد انـتـبــاه
ّ
املتفرج وتخدم األهداف ً التسويقية ،في حني
ّ
عكسية في أغلب األوقات.
أن النتيجة تأتي
ـال يحكم
تـشـيــر ه ــذه ال ـظــاهــرة إل ــى اسـتـسـهـ
ٍ ّ
ّ
مصممي اإلعالنات ،لعلها
اختيارت فئةٍ من
ِ
األوســع بينهم ،ومــن ورائـهــم الشركات التي
يـقـ ّـدمــون خدماتهم لـهــا .ناهيك عــن فـقـ ٍـر في
القدرة على تطوير ما هو طريف بعيدًا عن
ّ
السخرية الخفيفة .لكن هذه الظاهرة ينبغي
ُ َ
أن ت ــوض ــع ف ــي س ـي ــاق أوس ـ ــع ،وه ــو تعميم
التافه والسهل والفاقد للعمق ،والبحث على
ّ
كــل اإلن ـت ــاج اإلع ــام ــي .نـجــد تـجــلــي ذل ــك في
البرامج الحوارية وفي السالسل الكوميدية
ّ
وحتى في األفالم واملسرحيات.
ّ ُ َ
ـال
قــل ـمــا ي ـن ــظــر إل ــى ق ـط ــاع اإلع ــان ــات كـمـجـ ٍ
ـى ال ــرغ ــم م ــن حــاجـتــه إل ــى كثير
إب ــداع ــي ،عـلـ ّ
من الــروح الفن ّية ،ودوره في التأثير بأذواق
ال ـن ــاس وف ــي سـلــوكـيــاتـهــم .ه ـنــاك اسـتـهــانــة
ّ
ّ
عامة بكل شيء ،حتى أن الشركات التي تدفع
املال للترويج ملنتوجاتها قد ال تنتبه إلى أن
بعض الومضات اإلعالنية تسيء لها أكثر
مـ ّـمــا تنفعها .أال يــأتــي ذل ــك مـصــداقــا للقول
الـتــراثــي الـعــربــي :يفعل الجهل بنفسه مــا ال
يفعله به ُّ
عدوه؟
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حتى الثامن من الشهر المقبل ،يتواصل في غاليري ليفينغ فور آرت بالدار البيضاء
معرض التقاليد والحداثة الذي افتُتح السبت الماضي ،بمشاركة تسعة عشر
فنانًا .من المشاركين فالنتينا دوبروفسكا (أوكرانيا) ،وإسماعيل تامك (توغو) ،ومن
المغرب عثمان العلوي ،ورشيدة شداني ،وعبد الرحيم أكديش (اللوحة).

يقدمها الباحث تي جاي ديموس
ما بعد نهاية العالم عنوان محاضرة افتراضية
ّ
بعمان .يضيء
عند الثامنة من مساء الثالثاء المقبل ،بتنظيم من دارة الفنون
ّ
تقدم مقترحات جذرية للعيش في عالم
ديموس الممارسات الثقافية التي
ّ
تعصف به األزمات البيئية والسياسية ،عبر إعادة التفكير في العالقات بين الجماليات
واإليكولوجيا السياسية التي تتصدر تصورات المستقبل العادل.
يتواصل معرض لوحات عربية في بيوت كويتية في قاعة بوشهري للفنون
يضم المعرض أعماًال
حتى نهاية الشهر المقبل ،والذي افتتح األربعاء الماضي.
ّ
لعدد من الفنانين العرب ،منهم فاتح المدرس (اللوحة) ،وضياء العزاوي ،وأدهم
وانلي ،وبول غيراغوسيان ،وإدوار شهدا ،وإياد القاضي ،والقذافي الفاخري.

يعقد قسم الدراسات التاريخية في جامعة ذي نيو سكول بنيويورك ،محاضرة
عبر منصة «زوم» عند السادسة من مساء الثالثاء المقبل بعنوان مسألة الوقت:
العرق والحرية وفلسطين تلقيها الباحثة الفلسطينية شيرين صيقلي ،التي
تتناول سيرة جدها نعيم قطران ( ،)1961-1876أحد أوائل األطباء في مدينة عكا.

