
ثّم في الّرباط، سنة 1929، حيث تــرّددت على 
ة  املغربيَّ الدارجة  وأتقنت  العمومّية  بات 

َ
املكت

شهادة  في  تفّوقت  حتى  الفصحى  والعربّية 
تلك  اإلسالمّية«. وفي  للعلوم  األعلى  »املعهد 
األثناء، تعّرفت إلى أعمال املستشرق الفرنسّي 
صــار  الـــذي   )1962  -  1883( ماسينيون  لـــوي 
ها األعلى، وال سّيما في دعوته الصادقة 

َ
ل
َ
مث

لــحــوار األديـــان. واســتــقــّرت نهائّيا فــي مدينة 
مّراكش، من 1938 حتى 1994، تاريخ وفاتها، 
ا لــلــّدراســات 

ً
فــي »ريــــاٍض« أنــشــأت فيه »مــركــز

ــة«، حـــيـــث خـــاضـــت غـــمـــار الــبــحــث  ــ ــّيـ ــ ــــالمـ اإلسـ
ـــصـــوص الـــقـــديـــمـــة، من 

ّ
الــعــلــمــي وتـــرجـــمـــة الـــن

صبح واحــدة من أعــالم االستشراق 
ُ
دون أن ت

الــفــرنــســّي، لــعــدم حــصــولــهــا عــلــى الــدكــتــوراه، 
وذلك رغم تمّكنها من آليات البحث والتحرير. 
للقرآن.  كاملة  بترجمة  تلك  ــهــا 

َ
أعــمــال ــلــت 

ّ
وكــل

عتها ِبالحرف األول من 
ّ
ها وق

ّ
ومن الطريف أن

ا عن Denise، حتى ال 
ً

األّول، D، عوض اسمها 
نقص منها بدعوى أنها امرأة »تَجّرأت« 

َ
ُيست

ـــرجـــمـــتـــه، وهــــو مـــا كــان 
َ
ــقــــرآن وعـــلـــى ت عــلــى الــ

النخبة  لــدى  األيـــام، حتى  ا في تلك 
ً
ُمستهجن

فة.
ّ
الفرنسّية املثق

ــمــدت ماسون 
َ
أمــا مــن ناحية املــنــهــج، فقد اعــت

-1902( بـــالشـــيـــر  ريـــجـــيـــس  ـــْي 
َ
ـــرجـــمـــت

َ
ت عـــلـــى 

رها 
ْ

ش
َ
1978( التي صدرت سنة 1949 وأعاد ن

مــحــمــد حميد  الــبــاكــســتــانــي  والـــعـــاِلـــم   ،1957
تنقيحهما  في  واجتهدت   ،)2002-1908( الله 
ـــشـــذيـــب مـــا عــلــق بــهــمــا مـــن ثــقــٍل أســلــوبــّي، 

َ
وت

لحرفّية  طلق 
ُ
امل الوفاَء  آثــَر  ِكليهما   

َّ
أن  

ً
خاّصة

لأللسن  السيميائي  والفضاء  العربي  النّص 
البيانّية،  وصــورهــا  باشتقاقاتها  الــســامــّيــة، 
ـــا. 

ً
ى إلــــى نـــــوٍع مـــن الـــغـــمـــوض أحـــيـــان مــمــا أدَّ

ــذا، كــــانــــت تــرجــمــتــهــا عـــــــودة إلـــــى روح  ــ ــكـ ــ وهـ
صائصه األدبّية 

َ
النّص القرآني، جرًيا وراء خ

ـــرجـــم 
َ
ـــت

ُ
مـــع الـــحـــرص عــلــى نـــقـــاء الــفــرنــســّيــة امل

ــذا  ــتـــعـــانـــت، وهــ ــا. كـــمـــا اسـ ــهــ إلـــيـــهـــا ووضــــوحــ
عضلة 

ُ
ــهــم بــعــض اآليــــات امل

َ
مــن وفــائــهــا، فــي ف

َمخشري )1143-1074( 
َّ
اف« للز

ّ
بتفسير »الكش

لــلــَبــيــضــاوي )ت. 1286(  الــتــنــزيــل«  و»بـــأنـــوار 
َمّهدت  كما  ي. 

ّ
َحل

َ
وامل للّسيوطي  ْي« 

َ
و»الَجالل

فيها،  ت 
َ
أبان ا،  نسبّيً ُمطّولة،  بمقّدمة  لَعملها 

االلتقاء واالختالف  َمواطن  بالخصوص، عن 
بي القرآن والتوراة واإلنجيل. هذا وقد حّررت 
ــوضــيــح 

َ
الــعــديــَد مـــن الــهــوامــش واإلحــــــاالت لــت

ـــع ما 
ْ
مــواقــع اإلشــكــال فــي الــنــّص الــقــرآنــي ورف

يمكن أن َيــحــصــل فــيــه مــن الــتــبــاس. وقـــد كــان 
 سلفها إدوارد 

ُ
لها األعلى في الترجمة عمل

َ
َمث

عــامــي  بـــي  عـــاش  وقـــد   ،E. Dhorme( دوهـــــرم 
»الــعــهــَد  ــرجــم 

َ
ت أن  الـــذي ســبــق  1881 و1966( 

الدقائق   
َّ

كل ُمراعًيا  لغة موليير،  إلى  القديم« 
 La األســلــوبــّيــة. وَصــــَدر الــعــمــالن فــي سلسلة
وهــي  »غـــالـــيـــمـــار«،  مـــنـــشـــورات  ــدى  لــ  Pliéade
 في فرنسا، 

ً
إحدى أكثر سلسالت النشر فخامة

والــتــي تعنى بطبع أهــّم اآلثـــار اإلنسانّية في 
اآلداب والفنون.

كــهــا لهذا   مــا َحــرَّ
َّ
وقـــد أقــــّرت ُدنــيــز مــاســون أن

اإلنـــجـــاز إنــمــا هــو احــتــرامــهــا الــعــمــيــق لكتاب 
املــســلــمــي، ولــذلــك بــذلــت جـــهـــوًدا ُمــضــنــيــة من 
القرآنية، بوفاء  العبارات  »إرجـــاع« روح  أجــل 
ووضوٍح، مع مراعاة طبيعة املفاهيم القرآنية 

نجم الدين خلف اهلل

ــم يـــكـــن ثـــمـــة شــــــيٌء ُيــــؤّهــــل ُدنـــيـــز  لــ
ــلــة التي 

ّ
ــدل

ُ
مـــاّســـون، تــلــك الــفــتــاة امل

ــوازّي، ألن  ــ ــــورجـ نـــشـــأْت فـــي بــيــٍت بـ
 بدقائقه، 

ً
 للقرآن، عاملة

ً
تكون يوًما ما مترجمة

 إلـــى الـــحـــوار بــي اإلســــالم واملــســيــحــّيــة 
ً
داعـــيـــة

 للباحثي في داَرِتها. فقد ُولدت مطلَع 
ً
وراعية

بباريس،  تحديًدا،   1901 سنة  املاضي،  القرن 
ا 

ً
في عائلة ثرّية، إذ كان والُدها محامًيا مرموق

ــه هــو َمـــن أوَرثــهــا 
ّ
ــار الــفــنــّيــة، ولــعــل َيــجــمــع اآلثــ

 الــعــتــاقــة. وكـــانـــت أّمـــهـــا عـــازفـــة بــيــانــو، 
َ

عــشــق
 وِرحــاَبــه. ورغــم طفولة 

ّ
هات الفن

ّ
جوب ُمتنز

َ
ت

والَدْيها  ة 
َّ

الَهش الطفلة   
ُ
ِصّحة أجبَرْت  رغيدة، 

 من 
ً
قلها إلى الجزائر ــ وكانت مستعَمرة

َ
على ن

 جديدة وتتعّرف على 
ً
 ُدنيز حياة

َ
فرنساـ ـ لتبدأ

اليومّية  ُمحاوراتهم  م 
ّ
»الــَعــرب« وتتعل هــؤالء 

 أبَوْيها سنة 
َ

 طالق
َّ
في شوارع العاصمة. إال أن

هد 
ُّ
باب، َدفعها إلى الز

ّ
 الش

ّ
1925، وهي في عز

كباب 
ْ
في الّدنيا وانتهاج الحياة الكنسّية لالن

انعزلت في دْير ملّدة 
َ
قّدسة، ف

ُ
على الكتابات امل

ى 
ّ
ها ما لبثْت أن غــاَدَرتــه لتتلق

ّ
من الزمن. لكن

 
ً
ج ممّرضة تــدريــًبــا فــي املــجــال الــطــبــّي وتــتــخــرَّ

مة »الصليب األحمر«، وكانت وقتها 
ّ
لدى ُمنظ

ستعمرات. عملت في تونس أّواًل 
ُ
 في امل

ً
ناشطة

تونس ـ ليلى بن صالح

في  التونسية،  التلفزيونية  القنوات  عَرضت 
إعــالنــات دعائية  األخــيــرة، مجموعة  الــفــتــرة 
قة للحليب  التجارية املسوِّ العالمات  إلحدى 
اته، وقد اعتمدت الوصالت اإلشهارية 

ّ
ومشتق

 عدٍد من األغنيات الشهيرة في التراث 
َ
ألحان

املوسيقي التونسي في القرن العشرين، مثل 
و»منّيرة  السهرية«،  تحلى  حبيبتي  »بحذا 
يا منّيرة«، مع توظيف كلماتها وتحويرها 

بحيث تحيل إلى معجم الحليب والبقر.
وقد ُوْوِجهْت هذه اإلعالنات بموجة استنكار 
التواصل  شبكات  على  سّيما  ال  واســتــهــزاء، 
التونسية  »النقابة  أعلنت  كما  االجتماعي، 
للمهن املوسيقية واملهن املجاورة«، في بيان 
لها أصدرته األسبوع املاضي، عن استنكارها 
ــعــة 

ّ
املــصــن  Natilait شـــركـــة  عــلــيــه  أقـــدمـــت  ملـــا 

ضد  املمنهج  »للتشويه  اته 
ّ
ومشتق للحليب 

األغــنــيــة الــتــونــســيــة والـــصـــورة الــســيــئــة التي 
ــّدمــــوا بــهــا مــنــتــوجــهــم بــاســتــعــمــال ألــحــان  قــ
ألغــــاٍن تــونــســيــة«. وطــالــبــت الــنــقــابــة بسحب 
اإلشهار تقديرًا لألغنية التونسية، كما دعت 
الصارخ  للتعّدي  اعتذار رسمي  »تقديم  إلــى 
التونسية«،  ــّيــة 

ّ
الــفــن العائلة   

ّ
كــل مــّس  والـــذي 

بحسب البيان. من جهتها، طالبت »املؤّسسة 
ملثل  »التصّدي  بـ املــؤلــف«  لحقوق  التونسية 
ل له نفسه  سوِّ

ُ
هذا التشويه ومعاقبة كل َمن ت

اإلقــدام على هــذا العمل الشنيع«، في إشــارة 
املعتمدة في اإلشهار تسيء  األعمال  أن  إلــى 
مللّحنيها األصلّيي حتى وإن صارت حقوق 

ملكّيتها الفنية مشاعًا بفعل التقادم.
هـــذا الــنــوع مــن االســتــنــكــار تــجــاه الــومــضــات 
اإلشــهــاريــة ليس جــديــدًا فــي تــونــس، فكثيرة 
هي الحمالت التي دعــت إلــى حجب إعالنات 
)وأيـــــــضـــــــًا بــــعــــض املـــــشـــــاهـــــد مــــــن الــــبــــرامــــج 
البلد،  إلى رموز  الترفيهية( بسبب إساءتها 
ــن خـــلـــدون لــلــدعــايــة ملــاركــة  مــثــل اســتــعــمــال ابـ
بسكويت منذ سنوات، حيث يقترح سيناريو 

في استضافة النّص القـرآني

موجة استنكار شهدتها 
تونس أخيرًا بسبب اعتماد 

عدد من الومضات 
اإلشهارية أللحان أغان 

تراثية، ما رأى فيه 
كثيرون حالة من الترّدي 

واالستهتار

رغم وْضعها واحدًة 
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 

الفرنسية مجهولًة في 
العالَم العربي

تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 
أسئلة حول مشاغله 
وما يود مشاطرته 

مع قرّائه. »أكتب ألسرد 
حكاية فحسب«، يقول 

الكاتب الهندي النيبالي

اعتداءات إشهارية على األغنية والذوق العام في تونس

أريد أن أُورّث أطفالي عالمًا بال تأشيرات سفر

ُدنيز ماسون  حياة مع العرب وِكتاب المسلمين

تعّرفت إلى أعمال 
لوي ماسينيون وصار 

مَثَلها األعلى

تستند الحمالت ضّد عدد 
من اإلعالنات إلى كونها 

تسيء لرموز تونس

أفّكر وأكتب 
باإلنكليزية، لكنّني أُصلّي 

باللغة النيبالية

بذلت جهودًا ُمضنية 
من أجل إظهار روح 

العبارات القرآنية

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

َترجمة مقّدمة ترجمتها له.

اسٌم في الظّل

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

كاتب من العالم

فعاليات

ــصــائــص الــســبــك الـــقـــرآنـــي، وهـــي فـــي ذلــك 
َ

وخ
تــتــمــيــز عـــن بــعــض الــتــرجــمــات، الــتــي أنــجــزت 
بـــدءًا مــن الــقــرن الــثــانــي عــشــر لــلــمــيــالد، والــتــي 
وتشويهات  بل  وتحريفاٍت،  أخطاء  تضمنت 

َمقصودة َبغيضة.
ــّد هـــــذا الـــعـــمـــل تــتــويــًجــا  ــعــ ــ وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، ُي
ــَوحـــي  ــرآن والـ ــقــ ــٍق وهـــــو: »الــ ــابـ لـــكـــتـــاٍب لــهــا سـ

»املــقــّدمــة« لقضمة   صاحب 
َ

اســتــراق الومضة 
بسكويت من طفل يلتجئ إليه. وفي الحقيقة، 
دعى الشخصيات التاريخية واألدبية إلى 

ُ
ال ت

قيمتها  أجــل  من  املختلفة  للماركات  الدعاية 
م فــي كــل مــّرة فــي وضعيات  ــقــدَّ

ُ
الــرمــزيــة، بــل ت

هزلّية، بما يخلق حالة من الغرائبية. ويعتقد 
ـــهـــا تـــشـــّد انــتــبــاه 

ّ
مــطــلــقــو هــــذه الـــومـــضـــات أن

املتفّرج وتخدم األهداف التسويقية، في حي 
 في أغلب األوقات.

ً
أن النتيجة تأتي عكسّية

ــذه الــظــاهــرة إلـــى اســتــســهــاٍل يحكم  تــشــيــر هـ
ها 

ّ
اختيارِت فئٍة من مصّممي اإلعالنات، لعل

األوســع بينهم، ومــن ورائــهــم الشركات التي 
فــقــٍر في  لــهــا. ناهيك عــن  يــقــّدمــون خدماتهم 
القدرة على تطوير ما هو طريف بعيدًا عن 
 هذه الظاهرة ينبغي 

ّ
السخرية الخفيفة. لكن

ـــع فـــي ســـيـــاق أوســـــع، وهــــو تعميم 
َ

ـــوض
ُ
أن ت

التافه والسهل والفاقد للعمق، والبحث على 
ــي ذلـــك في 

ّ
كــل اإلنـــتـــاج اإلعـــالمـــي. نــجــد تــجــل

الكوميدية  السالسل  الحوارية وفي  البرامج 
ى في األفالم واملسرحيات.

ّ
وحت

ــات كــمــجــاٍل  ــالنــ ــى قـــطـــاع اإلعــ ـــر إلــ
َ
ــمــا ُيـــنـــظ

ّ
قــل

إبـــداعـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن حــاجــتــه إلـــى كثير 
ّية، ودوره في التأثير بأذواق 

ّ
من الــروح الفن

الـــنـــاس وفــــي ســلــوكــيــاتــهــم. هــنــاك اســتــهــانــة 
ى أن الشركات التي تدفع 

ّ
 شيء، حت

ّ
عامة بكل

املال للترويج ملنتوجاتها قد ال تنتبه إلى أن 
أكثر  لها  تسيء  اإلعالنية  الومضات  بعض 
للقول  مــصــداقــًا  ذلـــك  يــأتــي  أال  تنفعها.  مــّمــا 
الــعــربــي: يفعل الجهل بنفسه مــا ال  الــتــراثــي 

ه؟ يفعله به عدوُّ

الــــيــــهــــودّي واملــــســــيــــحــــّي: دراســـــــــات مـــقـــارنـــة« 
)1958( والذي أعيد نشره بعنوان: »التوحيد 
حيث   ،)1976( اإلنجيلّي«  والتوحيد  القرآني 
تــرجــمــت الـــعـــديـــد مـــن املـــقـــاطـــع فـــي دراســتــهــا 
خبيرة  كانت  فقد  ْي. 

َ
الديانت ملقوالت  املقارنة 

التي  واملبادئ  والعقائد  املقدسة  ِبالنصوص 
الــثــالث، وهــذا وجه  الديانات  تتأسس عليها 
فالهوامش  ترجمتها.  في  واإلضــافــة  األصالة 
ها والتي أضافتها 

ُ
ر بها عمل

َ
العديدة التي زخ

ظهر 
ُ
ت الــغــمــوض،  لتبديد  اآليـــات  إلــى ترجمة 

مــــدى َمــعــرفــتــهــا الــعــمــيــقــة بــتــفــاصــيــل تــاريــخ 
األديــــــان وتـــطـــور الــعــقــائــد ونـــقـــاط االخـــتـــالف 
واالئتالف بينها. وهذا ما أّدى بها إلى قناعٍة 
ه من املستحيل التوفيق بينها نظًرا 

ّ
مفادها أن

إلى الفروق الجوهرّية التي تفصلها، ولكنها 
أّيــــــدت، طــيــلــة حــيــاتــهــا، الــــحــــواَر بــيــنــهــا حتى 
َيــتــعــّرف املــؤمــنــون عــلــى مــرجــعــيــات بعضهم 
البعض. كما تركت أعمااًل علمّية أخرى، منها: 
»املاء والنار والنور بحسب اإلنجيل والقرآن« 
إلى  الــثــالث« )1986(،  ــُرق األوجـــد  ـ

ُ
)1986(، »ط

جــانــب ســيــرة ذاتـــيـــة مــاتــعــة، عــنــوانــهــا »بـــاٌب 
قٍة: مراكش« )1989(.

ّ
ُمشَرع على حديقة ُمعل

لـــقـــد عــــاشــــت ديـــنـــيـــز مــــاســــون نـــصـــف قــــرٍن 
ــّراكــــش، وجــعــلــت مـــن دارتـــهـــا  فـــي َمـــديـــنـــة مــ
ى لحوار األديان 

ً
)واسمها »الّرياض«( ملتق

والـــحـــضـــارات واســتــقــبــلــت فــيــهــا الــبــاحــثــي 
وكــانــت تحظى  العربي  والعالم  فرنسا  مــن 
ــة،  ــّســـاسـ بـــاحـــتـــراٍم واســــــٍع مـــن الــعــلــمــاء والـ
ملــــا أظـــهـــرتـــه مــــن تـــقـــديـــر لـــلـــديـــن اإلســـالمـــي 
ونــّصــه الــّرئــيــس. ولــيــس اعـــتـــراف مؤسسة 
بعد  للقرآن،  »األزهــر« بصالحية ترجمتها 
إقـــراًرا   

ّ
الــّصــالــح لها، إال مــراجــعــات ُصبحي 

السابقة  رجمات 
ّ
الت بمجهوداتها في صقل 

وتــزجــيــة نــّصــهــا الــفــرنــســي بــحــيــث ُيــراعــي 
ُرؤاه  وُيَبّسط  القرآني  النظم  خصوصّيات 
الجمهور  مثل  َمٍن، 

ْ
ُمَعل لجمهور  ومقوالِته 

لم 
َ
ف  صلة باملقدس 

َّ
كــل ــد 

َ
ــق

َ
ف الــذي  الفرنسي 

َيعد َيعي الكون الرمزّي للكتب التوحيدّية 
القديمة.

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

إهراق الفن في سوق الحليب

براجوال باراجولي

حتى الثامن من الشهر المقبل، يتواصل في غاليري ليفينغ فور آرت بالدار البيضاء 
عشر  تسعة  بمشاركة  الماضي،  السبت  افتُتح  الذي  والحداثة  التقاليد  معرض 
فنانًا. من المشاركين فالنتينا دوبروفسكا )أوكرانيا(، وإسماعيل تامك )توغو(، ومن 

المغرب عثمان العلوي، ورشيدة شداني، وعبد الرحيم أكديش )اللوحة(.

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

ما بعد نهاية العالم عنوان محاضرة افتراضية يقّدمها الباحث تي جاي ديموس 
بعّمان. يضيء  الفنون  دارة  بتنظيم من  المقبل،  الثالثاء  الثامنة من مساء  عند 
عالم  في  للعيش  جذرية  مقترحات  تقّدم  التي  الثقافية  الممارسات  ديموس 
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 
الماضي. يضّم المعرض أعماًال  األربعاء  حتى نهاية الشهر المقبل، والذي افتتح 
لعدد من الفنانين العرب، منهم فاتح المدرس )اللوحة(، وضياء العزاوي، وأدهم 

وانلي، وبول غيراغوسيان، وإدوار شهدا، وإياد القاضي، والقذافي الفاخري.

سيكيم )الهند( ـ العربي الجديد

■ كيف تقّدم املشهد األدبي في بلدك لقارئ 
ال يعرفه؟

املــشــهــُد األدبــــي فــي الــهــنــد مــشــهــٌد غنيٌّ 
 بالحياة، ما زال ينمو يومًا بعد 

ٌ
ونابض

املهرجانات  انــتــشــاِر  يــوم، وذلــك بفضِل 
 الشروِط 

َّ
 كل

ّ
األدبية في املنطقة. لذلك فإن

ــكــــون كـــاتـــبـــًا فــي  ــــوم ألن تــ ــيـ ــ  الـ
ٌ
ــة مــــالئــــمــ

قائمًا  زال  ما  األفـــواه  تكميم   
ّ
لكن الهند. 

 الــحــكــومــة 
ُ
ـــِخـــذ

ّ
ــاق، إذ تـــت ــ عــلــى قــــدم وســ

اٍت صارمة ضدَّ الصحافيي الذين  إجراء
يتحّدثون عن األوضاع من دون مواربة. 

■ كيف تقّدم عملك لقارئ جديد، وبأّي كتاب 
لك تنصحه أن يبدأ؟

فـــررت  الـــتـــي  »األرض  ــتــــي  روايــ  
ّ
أن أرى 

بالفرنسية  ترجمتها  )صــــدرت  إلــيــهــا« 
»الــهــرب   Fuir et revenir عـــنـــوان  تــحــت 
والـــعـــودة«( هــي الــكــتــاب املــنــاســب لتبدأ 
بـــه. الـــروايـــة عـــبـــارة عـــن حــكــايــة عائلية 
اء املنتشرون 

ّ
مثيرة يجتمع فيها األشق

فـــي أصـــقـــاع الـــعـــالـــم فـــي مــســقــط رأســـي 
فـــي جـــبـــال الــهــيــمــااليــا بــمــنــاســبــة عيد 
ــانــــي،  ــمــ ــثــ ــــالد جــــّدتــــهــــم الــــــرابــــــع والــ ــيـ ــ مـ
ــداث. لــقــد قــــّررُت فــي هــذه  ــ وتــتــوالــى األحـ
حّرمات الخاصة 

ُ
امل  

ّ
أدمــَج كل أن  الرواية 

بجنوب آسيا والتي تتنوع بي الطبقة 
والنوع  االجتماعية،  والطبقة  الدينية، 
االجتماعي، والجنس، وذهبُت في هذه 

التأشيراِت   
َ
فــكــرة نرمي  أن  ُحـــبُّ 

ُ
أ ني 

ّ
لكن

هورنا.
ُ
 ظ

َ
خلف

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية 
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟

الحكوماُت في جميِع أنحاء العالم التي 
ــاب، 

ّ
اٍت صــارمــة ضــد الــكــت  إجـــــراء

ُ
ــِخــذ

ّ
تــت

 حقًا. 
ٌ
 كبيرة

ٌ
وهذه مشكلة

■ ما هي قضيتك وهل يمكن أن تكون الكتابة 
قضية بذاتها؟

أكتُب لغرٍض أساسيٍّ وهو سرُد حكايٍة 
ْت 

َ
ن وحسب، وال شيَء غير ذلك. إذا تمكَّ

بي من تحقيِق ذلك فسأكون في قمة 
ُ
ُكت

السعادة. 

أّي  إلـــى  املــتــرجــمــون،  يكتبه  الــعــاملــي  األدب   ■
درجة توافق على هذه املقولة، وإلى أّي درجة 

كتبك املترجمون؟
 الــعــالــَم يــســتــمــّر. 

َ
 يــجــعــلــون

ُ
املــتــرجــمــون

ــهــِم 
َ
نــحــتــاج ال ريــــَب إلــــى الــتــرجــمــاِت لــف

العالِم على نحٍو أفضل.

 من جديد؟ ال أدري. لقد ذهبُت في 
ُ
أبــدأ

للدراسة في  السابعة عشرة من عمري 
أميركا، وكانت نظرتي للعالم ـ ـ لسنواٍت 
 على الطريقة األميركية. 

ً
طويلٍة ــ قاصرة

أشـــعـــُر بــامــتــنــاٍن شـــديـــٍد لــتــجــربــتــي في 
الغرِب األوسط، ذلك الجزء من الواليات 
 قــد تــعــّرفــُت إليه 

ْ
املــتــحــدة الــــذي لــم أكــــن

ني لم ألتِحق بالدراسة 
ّ
من قبل، ولو أن

ه قد توّجَب علّي الحقًا السفر 
ّ
هناك ألن

إلى أوروبا.

تــريــده في  الـــذي تنتظره أو  التغيير  ■ مــا هــو 
العالم؟

 أطفالي عاملًا بال تأشيرة. 
َ
ث ورِّ

ُ
أريــُد أن أ

ع بنفِس أهميِة 
ُّ
 هذا األمر ال يتمت

ّ
أعلُم أن

املــجــاعــة وســـوِء التغذية وقــصــِف املــدن، 

ى النهاية.
ّ
القضايا حت

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه األيام؟
بالطبع. هل  كــورونــا  فــيــروس  ني 

ُ
يشغل

 
ُّ
فًا؟ ال أظن

ُ
نا هذا الوباُء أكثَر تعاط

َ
َجَعل

 
ً
أنــانــّيــة ــنــا أصبحنا أكــثــَر 

ّ
أن ذلـــك. أعتقد 

ا عليِه من قبل. هل ُكِتَب علينا أن 
ّ
مما ُكن

 فيه الناُس 
ُ
نعيش دائمًا في عالٍم يكون

رباء«؟
ُ
 وغ

َ
»ُمختلفي

الــتــي تنتمي  ■ مــا أكــثــر مــا تحّبه فــي الثقافة 
إليها وما هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

يعجبني  النيبالي.  الــتــراث  إلــى  أنتمي 
الطعام  د. 

ّ
معق وغير   

ٌ
بسيط شعٌب  نا 

ّ
أن

ــو ال يـــحـــتـــوي  ــهــ ، فــ
ٌ

الــــنــــيــــبــــالــــي مــــــذهــــــل
عــلــى كــثــيــر مـــن الــــدهــــون الـــتـــي تــجــُدهــا 
فـــي مــطــبــِخ شـــمـــال الـــهـــنـــد. أحـــــّب الــلــغــة 
ــا الــجــمــيــل.  ــهــ ــ

َ
ــوت وأحـــــــب جـــرَســـهـــا وصــ

ــا وِغـــنـــاهـــا بــاملــحــاكــاة  ــ هـ ــراَء ــ وأعــــشــــق ثـ
ــَص  ــ ـ

ّ
ــل ــ ـ

َ
ــخ ــ ــتـ ــ تـ أن  أرغـــــــــــــــُب  الــــــصــــــوتــــــيــــــة. 

ع. ـــــــَروِّ
ُ
ثــقــافــتــي مـــن الــتــمــيــيــز الــطــبــقــي امل

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟
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دنيز ماسون أمام لوحة »انهيار الجليد« لـ كلود مونيه، عام 1949

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

منى باسيلي صحناوي، ألوان زيتية على قماش

ولـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــراجـــــــــــــــــــوال بـــــــــــاراجـــــــــــولـــــــــــي 
ألب   1984 ــام  عــ  )Prajwal Parajuly(
مجموعته  ـــحـــت 

ّ
ُرش نــيــبــالــيــة.  وأم  هــنــدي 

ــيـــة األولـــــــــــى، »ابـــــنـــــة جــــورخــــا«  الـــقـــصـــصـ
في  تـــومـــاس«  ديــــان  »جــائــزة  لـــ  ،)2012(
الطويلة  القائمة  ووصلت  املتحدة،  اململكة 
الــواليــات  فــي  القصيرة«  القصة  »جــائــزة  لـــ
ـــت تــرجــمــة روايـــتـــه األولـــى، 

َ
املــتــحــدة. وَصـــل

 ،)2013( إلـــيـــهـــا«  فــــــررُت  ــتـــي  الـ »األرض 
املــاضــي،  الــعــام  بالفرنسية  الــتــي صـــدرت 
ــــى«  ــى نــهــائــيــات جــائــزتــي »الــــروايــــة األول إلـ
لعام  فرنسا  فــي  إمــيــل غيميه«  و»جــائــزة 
س الكتابة اإلبداعية في معهد  2020. ُيدرِّ

العلوم السياسية في باريس.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


