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يسر الدخول إلى مدينة المعرفة
كاتب ّ
ٌ

رحيل
اختار الكاتب التونسي
الذي غادر عالمنا قبل
أيام ممارسة المعرفة
الميسرة واالنحيا َز إلى
ّ
ً
تاركا النّصوص
التبسيط،
تنطق بذاتها عما
في خباياها بعد أن
يستجل َبها من كنوز
ّ
ويوفرها للقارئ
التراث،
َ
يحيط
غير المتمكن حتى
سريعا
بموضوعه
ً
نجم الدين خلف اهلل

َ
ّ
أت ــذك ــر امل ـ ـ ـ ّـرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي رأي ـ ُـت
ّ
َ
ف ـي ـه ــا اس ـ ـ ــم الـ ـك ــات ــب ال ــت ــون ـس ــي
أح ـم ــد ال ـطــوي ـلــي (،)2022-1942
الذي َّ
غيبه املوت في الثالث عشر من الشهر
الـ ـج ــاري .ي ـعــود ذل ــك امل ـش ـهــد إل ــى أك ـثــر من
ثالثة عقود ،حيث انتقش اسمه على كتاب
«اإلمتاع واملؤانسة» ،ألبي ّ
ّ
التوحيدي
حيان
فــي طبعة مـيـ ّـســر ٍة ،مختصرة عــن تلك التي
أنجزها أحمد أمني وأحمد الزين سنة .1939
ْ
طالعت أجيال عديدة من التونسيني ،طلبة
وتــام ـيــذ ،تـلــك الـلـيــالــي املــؤن ـســة ،ول ــم نكن
نعلم وقتها ما كان وراء هــا من جهد َجهيد
في النشر والنقل والتبسيط من أجل ّ إتاحة
عيون الـتــراث األدب ـ ّـي لقارئيه مــن الناشئة.
ُ
ّ َ
َ
ـط خ ـي ــان ــة ت ـ ـشـ ـ ّـوه ال ـع ـم ــل
ف ـه ــل ك ـ ــل ت ـب ـس ـي ـ ٍ
وتقضي على عمقه؟
ّ
ت ــؤك ــد امل ـس ـي ــرة ال ـع ـل ـمـ ّـيــة ألح ـم ــد الـطــويـلــي
َ
ً
وازن بني عمق التحليل
العكس تماما ،حيث َ َ
ّ
وتـبـسـيــط امل ـع ـلــومــات .يــفــع ه ــذا ال ــرج ــل ّفي
رحــاب مدينة القيروان العريقة حيث َتلقى
ْ
تـكــويـنــه ّ
األول ،ثــم أكـمـلــه فــي أروق ــة املعهد
ُ
ال ـص ــادق ـ ّـي ب ـتــونــس ال ـعــاص ـمــة ح ـي ــث أتـقــن
ّ
ّ
بسنوات
ا َلـلـســان الفرنسي ،وكــلــل ذل ـ َـك كــلــه
ٍ
ّ
خصيبة في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ب ـت ــون ــس ،ح ـيــث اغـ ـت ــرف م ــن ك ـن ــوز ال ـت ــراث

إطاللة

وداعًا أحمد الطويلي
ً
ـوم ــا والـ ـت ــونـ ـس ـ ّـي خ ـص ـ ً
ـوص ــا،
ال ـع ـ ّـرب ــي ع ـم ـ ُ
ّ
ّ
وتمكن من كافة فروعه املعرفية والتاريخية،
ّ
ً
تضلعه في ّ
الص ًحافة.
فضال عن
ُ َ
َ
ترك ّ
الرجل قرابة  130مؤلفا ما بني تحقيق
ّ َ
ّ
عـلـمــي وتـبـسـيــط ودرس تــاري ـخــي وإبـ ــداع
تـخـ ّـيـلــي ،بـمــا يـجـعــل مــن َمـسـيــرتــه الـعــامــرة
ً
َ
نتساء ل عن طبيعتها
ظاهرة ،من املشروع أن
ّ
ومـنــاهـجـهــا ،وه ــي ال ـتــي ام ـت ــدت عـلــى أكثر
عقود .وإذا ما أردنــا تلخيصها
من خمسة
ٍ
َ
فــي مـبــدأ جــامـ ٍـع ،فسيكون تبسيط املعرفة
واألدبية ،وجعلها ً
ّ
ّ
جزء ا
التراثية ،التاريخية
ً
معيشا في خضم الحياة اليومية.
وقد تبدو هذه ّ
املهمة في ظاهر أمرها سهلة.
ّ
ّ
ولكنها ،عند ّ
التأمل ،دقيقة .ذلك أن الطويلي
ّ
ّ
أخذ على عاتقه مهمة إخراج الكتب التراثية
مــن بــروجـهــا الـعــاجـ ّـيــة وتقريبها للناشئة
ف ــي ش ـكــل ُم ـ َـب ـ ّـس ــط ،وه ــو م ـج ـهــود َيـخـتـلــف
ُ
جــوهـ ًّ
مجايله
ـريــا عــن ذاك ال ــذي نـهــض بــه
ً
الباحث املـصــري عبد الـســام ه ــارون مثال،
ألنه كان ينجز طبعات ّ
مبسطة لتلك الكتب
ٍ
ّ
التي يعسر إيجادها في املكتبات العادية،
مثل «طــوق الحمامة» البن حزم و«مقامات
ال ـس ـي ــوط ــي» و«اإل ّم ـ ـتـ ــاع وامل ــؤانـ ّـس ــة» ألبــي
حـ ـ ّـيـ ــان ،ف ـه ــو ي ـلــخ ـص ـهــا ويـ ـش ــذبـ ـه ــا ،دون
ً
املـ ـس ــاس ِبـ ـج ــوه ــره ــا ،ج ــاع ــا م ـن ـهــا كـتـ ًـبــا
م ـ ــدرس ـ ـ ّـي ـ ــة ،ف ـ ــي م ـ ـت ـ ـنـ ــاول آالف ال ـت ــام ـي ــذ
ّ
يطالعونها كأجزاء من ّ
الدراسية.
املقررات
ُ
ومـ ــن ج ـهــة ث ــان ـي ــة ،ان ـص ـ ّـب ــت جـ ـه ــوده على
ّ
ت ـح ـق ـيــق س ــائ ــر الـ ـنـ ـص ــوص الـ ـت ــي ت ـت ـ ُعــلــق
ب ـتــاريــخ تــونــس وح ـض ــارات ـه ــا ،ه ــذا الــقـطــر
َ
الذي تعاقبت على التفاعل فيه ،منذ الفتح
ُ
اإلسـ ــامـ ــي ،أك ـث ــر م ــن س ـب ــع دول وع ـه ــود،
آخـ ــرهـ ــا ال ـع ــائ ـل ــة ال ـح ـس ـي ـن ـ ّـي ــة ،أي :عــائ ـلــة
البايات ذوي األصول التركية الذين سادوا
ً
ّ
الفاطمية ذات
حتى  ،1957فضال عن الدولة
ّ
ّ
كالصنهاجية
التوجه الشيعي ،وقبلها دول
واألغلبية.
وقــد ازدان الـتــاريــخ الثقافي لكل َعـصــر من

االنحياز إلى التبسيط

ّ
والمحقق التونسي،
خذ على الكاتب
أُ ِ
ُ
وجيه
والمأخذ
تبسيطه للمعارف.
َ
ٌ
َ
َّ
إذا ما اعتبرنا أن الهدف من األبحاث
ّ
أدق
الــتــاريــخــيــة هــو التحقق مــن
تهم إال أهل
دقائق التفاصيل التي ال
ّ
االخــتــصــاص .وأمـــا إذا كـــان العمل
جهًا الى الجمهور العريض ،فاألمر
مو ّ
َ
يمثّل خدمة جليلة .وال شك في ّ
أن
ما قام به أحمد الطويلي ليس سوى
حجر أســاس في إظهار َرصيد ضخم
ووضعه في متناول الباحثين .ويكفيه
يسر الدخول إلى مدينة المعرفة.
أن ّ

يوميات
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حيث يتراجع خطاب الهوية

حدود الترجمة
ُ
عدم
الترجمة
ُتبدي
َ
اكتراثها بأمر استحالة أن
ُ
المنقول
تقول اللغة
ُ
اللغة
إليها ما تقوله
المنقولة ،ألنّها تعي
ّ
مهم َتها تتخطى
أن
َّ
العبو َر اللغوي

مزوار اإلدريسي

أحمد الطويلي في أمسية تكريمية في «نادي الطاهر الحداد»( 2018 ،تصوير :حكيم زري ّر)

العديد مــن الشعراء
هــذه العصور بتآليف
َ
ّ َّ
ّ
الثري هذا
والكتاب والفقهاء ،إال أن تراثهم
لم ُيحقق كله ،ولم يخرج إلى دائرة الضوء،
ب ــل ب ـق ــي س ـج ــن امل ـك ـت ـب ــات وامل ـخ ـط ــوط ـ ًـات
النادرة .ولذلك ّ
أكب عليها ًالطويلي نافضا
عـنـهــا غ ـبــار ال ـق ــرون وكــاشــفــا بفضلها عن
الـكـثـيــر مــن تـفــاصـيــل الـحـيــاة الـفـكـ ّ
ـريــة لهذا
البلد .وأهــم أعماله في هــذا الصدد تحقيق
ّ
الضياف ()1874-1804
كتب أحمد بــن أبــي
ورســائ ـلــه وحـتــى دي ــوان ش ـعــره ،والـجـنــرال
ح ـســن وم ـح ـمــد الـحـشــايـشــي وغ ـيــرهــم من
ّ
العثمانية الــذيــن ق ــادوا حركة
أعــام الفترة
تحديث البالد.
وأم ــا ثــالــث ه ــذه الـحـقــول فيتعلق بالحياة
ّ
ّ
اليومية باملعنى الذي نظر له عالم االجتماع
ّ
الـفــرنـســي مـيـشــال مــافـيــوزلــي ،فـقــد رك ــز في
الكثير من دراساته ،مثل كتاب «في التراث
الشعبي التونسي :عادات وأغان وأمثال في
السياسة والفالحة واملرأة» ،على كل املظاهر
ال ـت ــي م ـ ّـي ــزت م ـس ـت ــوي ــات امل ـع ـي ــش ال ـيــومــي
وتــأث ـيــرهــا ،كــدراس ـتــه لـلـ َـمــابــس وال ـش ــارات
وامل ـ ــواق ـ ــع واملـ ـع ــال ــم األثـ ـ ـ ّ
ـريـ ـ ــة ،مـ ــع اه ـت ـم ــام

مؤلفًا
ترك قرابة ُ 130
ما بين تحقيق ودرس
تاريخي وإبداع
ّ
أخذ على عاتقه
مهمة تقريب الكتب
التراثيّة للناشئة
خـ ـ ّ
ـاص بــاألع ـيــاد وامل ـنــاس ـبــات كــاحـتـفــاالت
ّ
امل ــول ــد ال ـن ـب ــوي ال ـت ــي ي ـش ــرف عـلـيـهــا ق ــادة
َ
ـان وع ـي ـ ْ
ـدي
ال ـ ـبـ ــاد ،وطـ ـق ــوس ش ـه ــر رم ـ ـضـ ـ
ال ـف ـط ــر واألض ـ ـح ـ ــى ،م ـم ــا ي ـج ـع ــل مـ ــن ه ــذه
املباحث أقــرب مــا تكون إلــى إثنوغرافيا أو
ّ
تاريخية تستعيد األنظمة
أنثروبولوجيا
الــرمـ ّ
ـزيــة ال ـتــي طـ ّـورت ـهــا مجتمعات تونس

لـبـنــاء خـصــوصـيـتـهــا .كـمــا سـلــط الـطــويـلــي
الضوء على البنية االجتماعية في تونس
وما شهدته من عــادات وتقاليد ،كان زميله
إليها .وتمثل هذه
عثمان الكعاك قــد أشــار َ
األعمال ما ُيشبه املوسوعة الكبرى لتاريخ
ّ
وحضارتها ،كل كتاب يعرض عنها
تونس
ً
وج ـ ًـه ــا مـخـتـلــفــا بــاالع ـت ـمــاد ع ـلــى الــوثــائــق
ّ
والصفحات املجهولة.
َ
ّ
ويظل امليدان الذي تألق فيه الطويلي كتابة
ال ـ ّـس ـي ــر والـ ـت ــراج ــم ،ف ـقـ ًـد خ ـ ّـص ــص أك ـث ــر من
ّ
تاريخية،
خمس وعشرين ترجمة ،أي سيرة
أله ـ ّـم الشخصيات الـتــي حفل بها التاريخ
ال ـتــون ـســي ال ــوس ـي ــط واملـ ـع ــاص ــر ،م ـثــل ابــن
خلدون وعلي الحصري القيرواني والطاهر
الـ ـح ـ ًـداد وع ـث ـم ــان ال ـك ـ ّـع ــاك وغ ـي ــره ــم كـثـيــر،
كاشفا ،في كل سيرة ،ليس فقط عن نسيج
األحداث لحيواتهم ،بل وعن تشابكها ضمن
ّ
السياسية والثقافية وتأثيرهم فيها
البنى
وتأثرهم بها.
وقــد يـبــدو للناظر فــي سلسلة أعماله أنها
ـخـهــا ورجــالـهــا،
تقتصر عـلــى تــونــس ،تــاريـ ِ
ّ
إال أن ه ــذا ال ــوه ــم س ــرع ــان م ــا ي ـت ـبــدد حني

نستذكر جـهـ َ
ـوده الواسعة في إحياء األدب
ّ
الـعــربــي الـقــديــم وال ـحــديــث عـلــى ح ــد س ــواء،
حيث ّ
خصص دراسات مستفيضة عن أبرز
َ
ال ــوج ــوه ال ـتــي بــرعــت فــي الـنـثــر الـفـنــي مثل
ّ
واملعري.
الجاحظ أو الشعر مثل املتنبي
كما قد تخللت مسيرة التحقيق التاريخي
ٌ
أعمال ّ
أدبية صرفة ،من الخيال
هذه ورافقتها
َّ
ٌ
َ
ســداهــا ،أسـلــوبـهــا س ــرد روائ ــي سـلــس ،بــث
فيها خلجات قلبهِ وذكــريــاتــه ومالحظاته،
ال سـيـمــا أث ـنــاء تــرحــالــه ال ــواس ــع ًفــي أقـطــار
األرض ،فقد اشتغل الراحل أستاذا ً
زائرا في
كــل مــن قـطــر وكــوريــا الـجـنــوبـ ّـيــة وغيرهما،
ّ
دون خاللها انطباعاته في صــدق وأملعية،
م ـث ــل ك ـت ــاب «مـ ــن س ـي ــول إلـ ــى س ـن ـغ ــاف ــورة،
رحلة إلى عشرة بلدان في الشرق األقصى»،
فكانت رحالته تلك فرصة ملقارعة الثقافات
ٍّ
معرفي.
رصيد
البعيدة بما لديه من
ٍ
(كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

طبيعة جميلة ومواطنون قاتمون

صباح فلماني

كان الخروج لرؤية الصباح
الوليد ،عادة قديمة
رافقتني منذ الصبا.
فلقد ولدت في مخيم،
تحوطه غابة أحراش
باسم النبريص

مقطع من «على قيد الحياة مع أزهار حمراء» لـ بانايوتيس تيتسيس (اليونان) ،زيت على قماش

ال ي ـت ـ َّ
ـردد ك ـث ـيــرون فــي تـعــريــف الترجمة
َ
ب ـكــون ـهــا ج ـس ـرًا ب ــن ال ـث ـق ــاف ــات ،يـضـمــن
َ
ُ
والتفاهم،
التعارف،
لألفراد واملجتمعات
وال ـحــوار ،والـتـعــايــش ،وت ـبـ ُـادل الـخـبــرات.
ّ
وواضـ ــح أن ه ــذا ال ـ َـح ـ َّـد ،أي الـتـعــريــف ،ال
َّ
يستنفد كل إمكانات ُهذه املمارسة ،التي
ستقبل ،وتتداخل
يلتبس فيها الوافد بامل
ِ
فيها اإلثـنـيــات ،ليتراجع أم ــام فعاليتها
ّ
خ ـ ـطـ ــاب ال ـ ـهـ ــويـ ــة .وال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع أن وج ـ ــود
ّ
للتعدد اللغوي،
نتيجة منطقية
الترجمة
ّ
الــذي ُ
سببه الــشـتــات الـبـشــري ،منذ بابل
َح ـ َـس ــب األسـ ـ ـط ـ ــورة ،ومـ ــا ن ـج ــم ع ـن ــه مــن
اخـتــافــات ثقافية ولـغــويــةّ ،
تسبب طرح
قيمها ثقافاتُ
إشـكــاالت الـحــدود ،التي ُت ُ
ُ
َ
ُ
ِّ
الـ ـع ــال ــم ولـ ـغ ــات ــه ف ـي ـمــا ب ـي ـن ـهــا ،فــت ـســيــج
ُّ
َ
بهما نفسها ،بغاية التميز عــن سواها،
ما ُيثير قضية استحالة الترجمة ،نظرًا
لصعوبة املرور من لغة إلى لغة أخرى.
ّ
ومع ذلــك ،فــإن الترجمة تكشف ،في أثناء
حـ ـض ــوره ــا ،ع ــن ك ــون ـه ــا ن ـش ــاط ــا بـشــريــا
ُ
ً
ـواصــا ،وأن ـهــا ال تـ ُعـنــى بــأمــر العبور
م ـتـ ِ
ْ
الـلـغــوي ،ألنـهــا تجعل نـصــب ًعينيها أن
ت ـط ــرح رؤي ـ ــة ل ـل ـعــالــم ،وف ـل ـس ـف ــة ،وثـقــافــة
م ـت ـفـ ِّـردة ،تـتـهــاوى أم ــام زحـفـهــا ال ـحـ ُ
ـدود،
الـ ـت ــي ت ـس ـعــى ال ـث ـق ــاف ــات امل ـح ــاف ـظ ــة إل ــى
إقامتها ،تحت ذريعة ُالحفاظ على الهوية؛
وبذلك ُتبدي الترجمة َ
عدم اكتراثها بأمر
ُ
اسـتـحــالــة أن ت ـ ُقــول الـلـغــة امل ـن ـقــول إليها
مــا تـقــولــه الـلـغــة املـنـقــولــة ،ألن ـهــا تـعــي أن
َّ َ
َ
وألنها
العبور اللغوي،
مهمتها تتخطى
ً
ٍّ
وجود َ ْحد لها خطأ
إثبات
ترى في مسألة
ِ
َّ ِ ُ
فظيعًا ،ألن َّ
األساسي نقل النص ،أو
همها
الـخـطــاب ،بــل هــو نقل الثقافة أيـضــا ،إلى
ُ ُ
ُ
الج َّدة.
غاير ي ِ
دخل إليه ِ
فضاء ثقافي م ِ
ه ـ ــذا املـ ـعـ ـط ــى أ ُعـ ـ ـ ـ ــاه ،ي ـ ــؤك ـ ــده ال ـ ــروائ ـ ــي
ْ
ـول أ ْ
وس ـ ِـت ــر ،فــي ح ــوار عميق
األمـيــركــي پ ـ
ُ
ّ
ـري أج ـ ـ ُـراه م ـعــه ال ـفــرن ـسـ ّـي ج ـي ــرار دو
ُو ْث ـ ـ َ ْ
كــرتـ ُـانــز ،ونـ ِـشــر فــي كـتــاب بـعـنــوانُ «ملف
ْ
وسـ ِـتــر :عزلة املتاهة» .يلفت أ ْ
ـول أ ْ
وس ِتر
پـ
َ
االن ـت ـب ــاه إل ــى أث ــر ال ـتــرج ـمــة ف ــي الـحـيــاة
األدب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ب ـت ــرك ـي ــزه ع ـل ــى ال ـت ـف ــاع ــل بــن
الثقافات ،الذي َ
سب ُبه رواج الترجمة ،التي
ُت ِّ
أعماله؛
شخصه قبل
عب ُر عن أثرها في
ِ
ِ
فـهــو فــي أث ـنــاء تـكــويـنــه الـجــامـعــي ،درس
اآلداب اإلنكليزية والفرنسية واإليطالية،
واسـتـقــر فــي فــرنـســا شــابــا ،وع ــاش هناك
سنوات طويلة ،كان خاللها يكتب الشعر
وال ـتــرج ـمــة وال ـن ـق ــد وال ـس ـي ـن ــاري ــو ،فـكــان

ب ــوت ـق ــة ت ـن ـص ـهــر ف ـي ـهــا أج ـ ـنـ ـ ٌ
ـاس وف ـن ــون
ُ
جمعها سوى الترجمة
عديدة ،ال ت ِفلح في
ِ
َ
َ
باقتدارها العرضاني.
ّ
ْ
ُي ـف ــن ــد أوس ـت ــر وهـ ـ ـ َـم ال ـح ـ ّـد ف ــي الـتــرجـمــة
ُ
بــاس ـت ـح ـضــار االخـ ـ ـت ـ ــراق ،ال ـ ــذي ت ـح ـ ِـدث ــه
ُ
األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـن ـس ـيــج ال ـث ـقــافــي ،ف ـهــي ال
ت ـهــادن األوضـ ــاع ،وال تستقر عـلــى حــال،
ألن ل ـه ــا ص ـ ـي ـ ــرورة ،وألن ـ ـهـ ــا فـ ــي ن ـشـ ِّـاط
دؤوب وحـ ــرك ـ ـيـ ــة مـ ـت ــواصـ ـل ــةُ ،
ويـ ـم ــث ــل
لــديـنــامـيـتـهــا بـشـعــر ال ـس ــون ــات ــةَ ،فـيـقــول:
ُ
«وج ــدت الترجمات منذ ظهور امل َ
طبعة.
ِ
ُ َّ
األميركيون ،على سبيل
هكذا كان الكت ُاب ُ
ُ ّ
ا َمل ـث ــال ،مـثـلـمــا قـ َـ ّـراؤهـ ــم ،ي ـق ــرؤون لــكــتــاب
آخرين أيضًاُ ،لغتهم ُّ
األم هي اإلنكليزية،
ُ
ختلفة عن
وكانوا يخضعون لتأثيرات م ِ
بلدهم األصلي؛ ويكفي َ
املرء أن ينظر إلى
تــاريــخ ت ـطـ ّـور الـســونــاتــة فـقــط :السوناتة
ش ـكــل ُو ِلـ ـ ــد ف ــي إي ـط ــال ـي ــا ،ث ــم ان ـت ـشــر في

َّ
أرجاء أوروبا ،وتولد عنه ،من بني أشكال
أخ ــرى ،الـســونــاتــة الفرنسية والـســونــاتــة
اإلنكليزية».
فــي هــذا امل ـثــال ،يـشــدد أوسـتــر على الـعـ ِّ
ـام
َ
َّ
ُم ـشــخـصــا ف ــي ال ـ َّســونــاتــة ،ق ـ ْـب ــل االن ـت ـقــال
ُ َّ
ّ ُ َ ً
إل ــى الـعـيـنــي مــمــث ــا ف ــي ك ــت ــاب بعينهم،
ل ـي ـبــرهــن ع ـلــى اس ـت ـحــالــة «وض ـ ــع أبـ ــواب
ـوادي» ،وف ــق ع ـب ــارة ثــربــان ـت ـيــس ،أي
ل ـل ـب ـ
ُ
اإلت ـي ــان بــاملـسـتـحـيــل ،وه ــو إي ـقــاف تـمـ ُّـدد
َ ّ
الـتــرجـمــة وتــأثـيــرهــا حيثما ت ـ ُـح ــل؛ فهذا

تخترق الترجمة الحدود
التي تسعى الثقافات
المحافظة إلقامتها

«فلوبير ،الفرنسيَّ ،أثر كثيرًا في ُج ْ
ويس
ُاإلي ــرل ـن ــدي ،الـ ــذي أث ــر ِب ـ ـ ـ َـدوره ك ـث ـي ـرًا في
فــولـكـنــر مــن أمـيــركــا الـشـمــالـيــة ،ال ــذي أثــر
كـثـيـرًا فــي األم ـيــركــي الـجـنــوبــي غابرييل
غارث َّيا ماركيز ،الذي أثر كثيرًا ْأيضًا في
ُ ِ
ـوريـ ُـســون .ال وجـ َ
ـونــي ُمـ ِّ
ـود لـلـ ُـحـ ُـدود! لم
طـ
ِ
ُ
َيـخـطــر بـبــال ٍّ
ـونــي
أي ُك ـ َّـان أن يـقــول إن طـ ِ
ّ
مـ ِّ
الشمالية
ـوريـســون أكـثــر كــتــاب أمـيــركــا
ُّ
ت ــأث ـرًا بـ ــاألدب الـكــولــومـبــي! تـلــك ال ـحــدود
ّ
عبثية».
ٌ
ُ
ُ
هـ ـك ــذا ،تـ ـ ـب ـ ـ ِـرز ا ّل ـت ــرج ـم ــة أنـ ـه ــا نـ ـش ــاط ال
ٌ
ُ
ها منذ أن ابتكر اإلنسان
يح ُّدهَ زمــان ،ألن
ُ
ْ
ْ
ال ـل ـ ّغــة وه ــي تــحــضــر بـشـكـلــيـهــا الـكـتــابــي
ّ
وال ــش ـف ـ َه ــي ،ف ــي س ـيــاقـ ُّـات م ـت ـنـ ِّـوعــة ،لـكــن
نص ّيًا ،ال َ
فتها تحققًا ِّ
غرو
بص ِ
الترجمةِ ،
َ ّ
ّأن َلها ّ
حدًا في الزمان ،وأنها تشيخ لتحل
َ
ٌ
مكانها ترجمات أخرى.
(أكاديمي ومترجم من املغرب)

لوحة لـ رونيه ماغريت

فعاليات

أخ ــرج ألم ــأ ت ـيــرمــوس ال ـق ـهــوة :رذاذ خفيف
في الخارج .صالة الطعام مطفأة .أنتظر على
الباب الخارجي ،بجوار ثالجة املاء.
دق ــائ ــق وي ــأت ــي امل ــوظ ــف ال ـش ــاب ع ـلــى املــوعــد
تمامًا :السابعة وعشرين دقيقة من كل يوم.
أتلقى تحية الصباح بأحسن منها.
ي ـف ـت ــح املـ ــوظـ ــف الـ ـ ـب ـ ــاب ،وأدخـ ـ ـ ــل مـ ــن إحـ ــدى
ضلفتيه عبر ممر حديدي.
النور اآلن مشعل في الصالة.
أتجه نحو صنابير املــاء ،ألغسل التيرموس
من بقايا قهوة األمس.
أغسل يدي أيضًا ،تنفيذًا للتعليمات الصارمة،
التي ّ
تسير البلد ،منذ منتصف األزمة.
أالحــظ ،بدهش ،خمسة من املوظفني الشباب
الـ ـ ـج ـ ــدد ،وث ـ ــاث ـ ــة مـ ـنـ ـه ــم ب ـ ــذق ـ ــون وعـ ـ ــراض
املناكب ،يجلسون متقاربني جــدا ،ويتكلمون
الـلـغــة الـنـيــدرالنــديــة ،لـغــة الـجــانــب الفالماني
البرجوازي من اململكة.
الـلـغــة ،ال ـتــي ت ـبــدو ل ــي ،مـشـفــرة وم ـح ــورة عن

الـلـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة .أس ـتّ ـغــرب وج ــوده ــم بـهــذا
ال ـع ــدد ،فـقــط لـكــي ُي ـح ــض ــروا س ـخــان الـقـهــوة
والـشــاي الكبير ،وكــي يراقبوا املسافة اآلمنة
بني الداخلني.
م ــع أن ــه لـيــس ثـمــة م ــن داخ ـل ــن وال خــارجــن.
على األعــم ،ال يأتي أحــد ســواي لتناول قهوة
َ
ال ـص ـب ــاح ،ف ــا أح ــد يـسـتـيـقــظ وي ـق ـطــع ســاعــة
النوم الهنيئة هذه ،بعد سهر طاول الفجر ،من
أجل كاس قهوة عديم الطعم والشذى.
بــل إنـهــم حـتــى ،لــم يـكــونــوا ،أقـصــد الــاجـئــن،
ليأتوا كــي يــأخــذوا وجبة الفطور الروتينية
البائسة.
أخ ـ ـ ــرج مـ ــن ال ـ ـصـ ــالـ ــة ،وقـ ـ ــد ت ــوق ــف ال ـ ـ ــرذاذ
ُ
َ
أص ــل غرفتي وأت ـنــاول شريحتي
الجميلِ .
خ ـبــز أب ـي ــض (ل ـع ــدم ت ــواف ــر األسـ ـ ــود ،حتى
ألص ـ ـحـ ــاب امل ـ ـ ـ ــرض) وبـ ـع ــض املـ ــربـ ــى غـيــر
مـسـحــوب ال ـس ـكــر ،وأخـ ــرج م ــرة ثــان ـيــة ،كي
أدخن وأشرب وأرقب الطقس ،أمام الساحة
املعشوشبة ،كل هذا جميعًا في آن.
ل ـك ــم فـتـنـتـنــي م ــن ق ـب ــل م ـش ــاه ــدة ال ـص ـبــاح
الباكر ،وكيف تنبثق لوحات شفقهِ البديع

عادة ما زالت
ترافقني وتخفف
عني عبء الساعات
القادمة من النهار
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وت ـت ـح ــول درج ــاتـ ـه ــا ال ـل ــون ـي ــة ،م ــن دق ـي ـقــة
ألخ ــرى .ان ال ـخــروج لــرؤيــة الـصـبــاح الــولـيــد،
عادة قديمة رافقتني منذ الصبا .فلقد ولدت
فــي مـخـيــم ،تـحــوطــه غــابــة أح ـ ــراش ،وأش ـجــار
كـثـيـفــة م ــن الـكـيـنــا واألك ــاس ـي ــا م ــزروع ــة على
كثبان رملية صفراء ،ال أجمل وال أبدع.
ع ــادة مــا زال ــت تــرافـقـنــي ،وتـخـفــف عـنــي عــبء
الساعات القادمة من كل نهار.
أف ـك ــر ف ــي ه ـ ــذا ،وأعـ ـ ــود ف ــأض ــع الـ ـك ــأس تحت
السرير ،وأخــرج ألتريض في محيط الحقول
القريبة ،حيث أشاهد سكان املنطقة املترفة،
من ّ جميع األعمار ،وهم يركضون أو يعتلون
أع ــن ــة الـ ــدراجـ ــات ال ـهــوائ ـيــة ب ـم ــوت ــور .مثلما
أشــاهــد الـخـيــول تــرعــى عشبها امل ـنــدى تحت
حــوافــرهــا ،فــي م ُــزارع كـبـيــرة مخصصة لها،
وقـ ــد ولـ ـ ــدت بـ ـع ــض إن ــاثـ ـه ــا ،وال ــرضـ ـي ــع أب ــو
أسبوعني يسعى رشيقًا بجوار أمه.
أو الـغــزالن وهــي تشرئب بأعناقها ،في هدأة
الوقت ،كي تراني وأنا أتأملها من خلف سياج
مرصع بزهرات صفراء ناصعة الصفار.
إلهي!
إن ل ــم ت ـكــن هـ ــذه ال ـج ـنــة املـ ــوعـ ــودة ،ف ـمــا هي
الجنة؟
ويا إلهي!
ُ َّ
ـان مـثـلــي أن يـفـهــم هــذا
ك ـيــف يـ ـق ــدر ل ـكــائــن فـ ـ ٍ
الـ ـتـ ـن ــاق ــض غـ ـي ــر امل ـ ـق ـ ـبـ ــول :ط ـب ـي ـع ــة جـمـيـلــة
ومواطنون قاتمون ،ال يضحكون ،ال فحسب
ل ـلــرغ ـيــف ال ـس ـ َخ ـ َـن ،وإنـ ـم ــا لـ ـل ــوردة ال ـص ـفــراء
الدالعة وسط خضار معتنى به جيدا؟
(شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا)

حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري ،يتواصل في «قاعة الباب سليم» بساحة
متحف الفن المصري الحديث في القاهرة معرض التوقيت ليس غرينتش
يضم المعرض ،الذي افتُتح الثالثاء الماضي ،ستين
للتشكيلي مجدي أنور (.)1968
ّ
لوحة تشتبك فيها الحروف العربية مع رموز من الحضارة الفرعونية أو اليونانية.

ّ
تنظمها
الرواية والشعر في األدب العربي األمريكي عنوان جلسة حوارية
«مكتبة قطر الوطنية» في الدوحة عند الخامسة من مساء األحد المقبل ضمن
الفعاليات المصاحبة للمعرض الذي تقيمه المكتبة التراثية بعنوان المهاجرون
العرب في الواليات المتّحدة :السعي وراء الحلم األميركي .تشارك في الجلسة
الكاتبتان سارة غواالتيري وهيلين زغيب ،فيما يديرها يوسف األنصاري.
منذ  11من الشهر الجاريُ ،تعرض في «المدرج الروماني بالجم» (وسط تونس)
تنصيبة عمالقة بعنوان المجالد أنجزها الفنان التشكيلي التونسي محمد سامي
بشير .تتمثّل التنصيبة بتركيب سلسلة دوائر رخامية زرقاء متجاورة على مسافة
أكثر من مئة متر ،توحي لمن يشاهدها من المدارج بأنها تعكس السماء.

يتواصل في «األكاديمية الملكية للفنون» بلندن معرض خطوط الضوء :الصور
يتضمن المعرض ،الذي انطلق في
المعمارية لهيلين بينيه حتى األحد المقبل.
ّ
المصورة السويسرية بينيه خالل
تشرين األول /أكتوبر الماضي ،صورًا التقطتها
ّ
ثالثين عامًا لمعماريين مثل زها حديد (العمل) ودانيال ليبسكند وبيتر زومثور.

