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مفكرة المترجم

إطاللة

ٌ
عمر
عمل يحتاج إلى أكثر من ُ

حتى بحر غزّة ال يغيّر هذه الحقيقة

ليـنا بـدر
تقف هذه الزاوية مع
مترجمين عرب في
مشاغلهم وأحوال
الترجمة إلى اللغة
العربية اليوم« .الكتّاب
الذين ترجمت شيئًا من
أعمالهم يحملون
الفكر اإلنساني والدعوة
للسالم ويناهضون الحرب
والعنف والعنصرية»،
تقول المترجمة السورية
لـ«العربي الجديد»
بيروت ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
حكايتي مع الترجمة طريفة ّ
جدًا،
بــدأت فــي املرحلة الثانوية عندما
ك ــان رادي ـ ــو «مــون ـتــي ك ــارل ــو» آن ـ ــذاك اإلذاعـ ــة
ّ
العربية الوحيدة التي تبث األغاني األجنبية.
كـنــت أق ــوم بتسجيل األغ ــان ــي الـفــرنـسـيــة ّكي
ّ
أتمكن من كتابتها ّ
ثم ترجمتها الحقًا ،وكأني
أعيد اكتشاف املشاعر واألحاسيس واأللفاظ
بلغتنا األم .كما كانت لدي محاوالت لترجمة
ق ـص ــائ ــد مـ ــن ال ـك ـت ــب امل ــدرسـ ـي ــة امل ـخـ ّـص ـصــة
ّ
للفرنسية .على الرغم من أن القاموس الوحيد

بطاقة

إضاءة

يوميات القدس
هنا صعدت وهبطت
رابعة العدوية فاتنة
عصرها ،صالح الدين
األيوبي ورجاله،
وقبلهم :المسيح
وتالمذته القليلون.
فاشدد حيلك يا عزيزي
وال تهن

ّ
املـتـ ّـوفــر ل ــدي ك ــان قــامــوس الـطــالــب الصغير،
ّ
إل أنني كنت أجــد متعة في البحث والعثور
عـلــى م ـفــردات جــديــدة ،وأغ ــوص ســاعــات بني
صفحاته دون أن أنتبه إلى الوقت الذي مضى.

■ م ــا ه ــي آخ ــر ال ـتــرج ـمــات ال ـت ــي ن ـشــر ِت ـهــا ،وم ــاذا
تترجمني اآلن؟
آخر الترجمات كانت في الحقيقة هي األثيرة
عندي« :في غابات سيبيريا» للكاتب ّ
الرحالة
سيلفان تيسون .كنت قد اخترته بعد قــراءة
العديد من أعماله .والكتاب عبارة عن يوميات
كتبها أثناء إقامته في كوخ على ضفاف بحيرة
البايكال في سيبيريا الروسية .مزيج من ّ
التأمل
واملغامرة والوصف البديع في تجربة العزلة
الطوعية هذه ،بعيدًا عن املدنية وتكنولوجيا
العصر الطاحنة .اآلن أعمل على ترجمة الرواية
الحائزة على «جائزة غونكور لطالب الثانوية»
لعام  ،2020وعنوانها  ،Les impatientesواخترت
لها تعريبًا هو «بفارغ الصبر».
■ مــا ه ــي ،بــرأيــك ،أب ــرز الـعـقـبــات فــي وج ــه املترجم
العربي؟
ً ّ
يمكنني ال ـق ــول أوال إن حــركــة الـتــرجـمــة عن
الفرنسية ال تقارن بمثيالتها عن اإلسبانية
ّ
أو اإلنـكـلـيــزيــة األك ـثــر ن ـشــاطــا ،كـمــا أن هناك
الـكـثـيــر م ــن دور ال ـن ـشــر ال ـعــرب ـيــة ال ـت ــي ،لكي
تندفع إلى نشر الكتب املترجمة ،تنتظر دعم
املــؤسـســات الفرنسية لـهــا ،وتـلــك املـ ّ
ـؤسـســات
هــي الـتــي ت ـحـ ّـدد الـكـتــب الــرائـجــة فــي فرنسا،
حـتــى وإن كــانــت ال تـلـقــى الـتــرحـيــب املنتظر
لدى القارئ العربي .كما ّ
يتم استغالل املترجم
ُ
بطريقة ما ،وال ينال ّ ما خ ّصص له من أتعاب
ّ
ويصعب عليه التحقق من ذلك ،خصوصًا أن
العمل اليوم ّ
يتم عن ُبعد.

مترجمة ســوريــة مــن مــوالــيــد .1961
صــدر لها في الترجمة عن الفرنسية:
«المكيدة» ( )2005لدمونيك بــودي،
و«السمكة الذهبية» ( )2009لجان ماري
لوكليزيو ،و«سوء تفاهم مع موسكو»
( )2015لسيمون دي بوفوار ،و«أفيون»
( )2015لماكزانس فيرمين ،و«سبع حكايا
تعود من بعيد» ( )2016لجان كريستوف
روفان ،و«ليلة النار» ( )2017إليريك إيمانويل
شميت ،و«وطني الصغير» ( )2017لغاييل
فاي ،و«الحجر الحي» ( )2017للينور دي
روكوندو ،وغيرها.

أالحـ ـ ــظ :ه ـ ــواء ال ـج ـبــل أف ـض ــل للصحة
بـكـثـيــر م ــن هـ ــواء ال ـس ـهــل .وح ـتــى بحر
ّ
غزة ،ال ّ
يغير هذه الحقيقة.
■■■

أن ـ ـ ــزل ل ـل ـح ــي ّامل ـح ـي ــط ب ـن ــا مـ ــن نــاح ـيــة
الجنوب .أتمشى وأنـحــدر مع شوارعه
وزن ـق ــات ــه ودروب ـ ـ ــه ال ـض ـي ـقــة ال ـبــدائ ـيــة.
اس ـم ــه «ح ـ ـ ّـي الـ ـش ـ ّـي ــاح» ،وواضـ ـ ـ ـ ٌـح فـقــر
ّ
سـكــانــه وسـ ـ ُ
ـوء حــالـهــم .إن أغـلـبـهــم من
«م ـل ــح األرض» ،أي «امل ـس ــات ـي ــر» .أن ــزل

وأن ـ ـ ـ ــزل حـ ـت ــى أصـ ـ ــل ق ــريـ ـب ــا مـ ــن جـ ــدار
فصلهم العنصري .وإذ أرجع ،ينتابني
الـنــدم لهذه املـغــامــرة املنهكة :فالطلوع

ّ
تظل
فمهما قلنا،
لحظة الكتابة هي
االمتحان الحقيقي

غ ـيــر ال ـ ـنـ ــزول .ورك ـب ـت ــاي تــوج ـعــان ـنــي،
ون ـف ـس ــي م ـق ـط ــوع .م ــا أص ـع ــب ص ـعــود
أكـ ـت ــاف ال ـج ـب ــال ه ـن ــا .ومـ ــع ه ـ ــذا ،حــن
ّ
أتذكر ماضي هذا الجبلّ ،
أشد من أزري
وأصـعــد ّ
بهمة كــالـشـبــاب! هنا صعدت
وهبطت رابعة العدوية فاتنة عصرها،
صالح الدين األيوبي ورجاله ،وقبلهم:
امل ـس ـيــح وت ــام ــذت ــه ال ـق ـل ـي ـلــون .فــاشــدد
حيلك يا عزيزي وال تهن!
ّ
والنص
بلجيكا،
(شاعر فلسطيني مقيم في ّ
من يومياته في القدس املحتلة عام )2009

باسم النبريص

ُّ
ك ــل مــديـنــة تــرغــب بـكـتــابـتـهــا ،عـلـيــك أن
ُ
تبدأ معها من «لحظة الصفر» .ال تغنيك
َ
مسبقًا من
ق ــراءات ــك عـنـهــا ،وم ــا تـعــرفــه
مـعـلــومــات .لحظة الـصـفــر هــي األنـســب
ّ
لكتابة ّ
حواسك
أعط
أي رحلة وأي سفرِ .
ال ـخ ـمــس ل ـل ـم ـكــان ال ـج ــدي ــدّ ،واسـتـسـلــم
لبكارة النظرة ،ودهشة التلقي .فاملدن
كالنساء :كل امــرأة ولها طعم وحضور
ُ َ
ومقت َرب مختلف.
هنا ،كان من حظي أنني زرت املكان قبل
ربع قرن ،فنسيت كل شيء عنه.
أمـ ـش ــي اآلن ب ـع ـي ــون ب ـك ــر وأح ــاس ـي ــس
بـ ـك ــر ،وعـ ـل ــى الـ ـل ــه أن أكـ ـت ــب بــال ـع ـيــون
واألحاسيس ذاتها.
ّ
ٍّ
وع ـل ــى ك ـ ــل ،فـمـهـمــا ق ـل ـنــا :ت ـظ ــل لحظة
الكتابة هي االمتحان الحقيقي.
■■■
لينا بدر (العربي الجديد)

■ هناك قــول بــأن املترجم العربي ال يعترف بــدور
املحرر ،هل ثمة من ّ
ِّ
يحرر ترجماتك بعد االنتهاء منها؟
بالنسبة إلي ،سبق أن قامت «دار مسكيلياني»
التونسية بتحرير عملني من ترجماتي دون
أن أع ـلــم ب ــاألم ــر ،وكــانــت الـنـتـيـجــة جـ ّـيــدة في
ّ
ك ــل األح ـ ــوال .لكنني بـعــدهــا لــم أرغ ــب فــي أن
يتدخل املـحـ ّـرر دون الــرجــوع إلـ ّـي ،على الرغم
ّ ّ
من جهوده وخبرته ،ألن كل نص يحمل ميزته
ولـغـتــه الـخــاصــة وأت ـعـ ّـمــد اس ـت ـخــدام م ـفــردات
مـعـيـنــة ل ـخــدمــة الـ ـن ــص ،ب ـعــد أن أت ـع ـ ّـم ــق في
خلفية الكاتب وظروف كتابته وأسلوبه.
■ كيف هي عالقتك مع الناشر ،وال سيما في مسألة
اختيار العناوين املترجمة؟ ُ
تختلف العالقة من دار ألخــرى ،وهــي شأنها
ّ
ش ــأن األش ـخ ــاص ،لـكــل منها مــزاجــه الـخــاص
ً
وإن اعـتـمــدت املـهـنـيــة .الـبـعــض مـثــا ال يضع
اسـ ـ ّـم امل ـت ــرج ــم ع ـلــى الـ ـغ ــاف ،ال ـب ـعــض اآلخ ــر
يتأخر كثيرًا في طباعة الكتاب .على العموم،
ّ
والقيمني عليها جيدة
عالقتي ب ــدور النشر
جدًا لوال هذه االستثناءات .وأشكرّ هنا دور
النشر التي تقبل اقتراحاتي وتتبناها بثقة
تامة دون تـ ّ
ـردد ،على سبيل املـثــال« :مــدارك»،
و«مسكيلياني» ،وسلسلة «إبــداعــات عاملية»
التابعة للمجلس الــوطـنــي للثقافة والفنون
واآلداب ف ــي ال ـك ــوي ــت ...م ــا ع ــدا ذل ــك تصلني

يرغب المترجم
الشغوف في نقل ّ
كل ما
يقرأه إلى لغته األم
أُترجم رغم األخبار
المؤلمة وهذا ما أنقذني
من اليأس
ُ
ّ
املقترحات من الدور األخرى ،أطلع عليها ،وإذا
ّ
نالت إعجابي ،أوافق على الترجمة بكل سرور.
■ هل هناك اعتبارات سياسية الختيارك لألعمال
التي تترجمينها ،وإلى أي درجة تتوقفني عند الطرح
السياسي للمادة املترجمة أو ملواقف الكاتب السياسية؟
ً
حتى اآلن لم أترجم عمال ذا خلفية سياسية
بحتة ،وال أميل لترجمة كتب الدراسات .ولكن
ّ ّ
يمكنني القول إن الكتاب الذين ترجمت شيئًا
من أعمالهم ،يحملون الفكر اإلنساني العام
والدعوة للسالم ويناهضون الحروب والعنف
ّ
والتمييز العنصري بكل أشكاله ،وأنــا أحب

ّ
الــروايــات التي يكون الحرب مسرحها ،ألنها
تضع الشرط اإلنساني على طاولة التشريح
عـســى أن تـشـهــد األج ـي ــال فظاعتها وآثــارهــا
ال ـع ـب ـث ـيــة ع ـل ــى حـ ـي ــاة الـ ـبـ ـش ــر .وأقـ ـ ــرأ حــال ـيــا
«كتابات سلمية» للكاتب جــان جيونو الذي
ناضل ضد الحرب والحكومات التي تستغل
الشعوب باسم التضحية فــي سبيل الوطن،
ّ
وكـ ــان ق ــد ج ـمــع ح ــول ــه ال ـعــديــد م ــن املـفــكــريــن
والناجني من الحربني العامليتني .في الحقيقة
هذا الصنف هو الوحيد الذي ّ
أحب ترجمته.
■ كيف هي عالقتك مع الكاتب الذي تترجمني له؟
ت ـبــدأ الـعــاقــة بــالـكـتــاب مــوضــوع الترجمة
ّ
باالطالع على سيرة حياة الكاتب ومشاهدة
الـبــرامــج الــوثــائـقـيــة عـنــه وقـ ــراءة مــا يتوفر
لــي مــن أعـمــالــه .ال يمكنني ال ـبــدء بترجمة
أي كتاب دون معرفة خلفية املــؤلــف وأخــذ
فـكــرة شــامـلــة عــن أع ـمــالــه .مــن املـهــم معرفة
تلك التفاصيل :زمــن الكتابة ،الـجــو الـعــام،
ال ـظــروف االجـتـمــاعـيــة والـبـيـئــة الـتــي عــاش
فيها .على سبيل املثال ،كاتب فرانكوفوني
من بوروندي أو من السنغال ،يكتب بأسلوب
مختلف تمامًا عن أسلوب كاتب ّمن باريس.
كما أحتاج ملعرفة الدافع الذي حض الكاتب
ّ
على تأليف هذا الكتاب لكي أتمكن من نقل
روح ّ
النص بأمانة وشفافية .في كثير من

األحيان أتواصل مع الكاتب وأتباحث معه
حول بعض النقاط املبهمة ،ويكون النقاش
مثمرًا وممتعًا دائمًا .وأذكر هنا اتصاالتي
العديدة مع الكاتب اللبناني الفرانكوفوني
شريف مجدالني أثناء مراجعة كتابه ّ
الشيق
«حياة واحتماالت».
■ كثيرًا مــا يـكــون املـتــرجــم الـعــربــي كــاتـبــا ،صاحب
إن ـتــاج أو صــاحــب أس ـلــوب فــي تــرجـمـتــه ،كـيــف هي
العالقة بني الكاتب واملترجم في داخلك؟
شيئًا
أكتب
في الحقيقة ،أنا لست كاتبة ولم
ً
للنشر حتى اآلن .أع ـ ُ
ـددت فقط م ـ َّ
ـواد ثقافية
العربية .ولكنني أعرف،
نشرت في الدوريات ّ
من متابعي ترجماتي ،أنه صار لدي أسلوب
خاص في انتقاء املفردات والعبارات ،وهو على
ّكل حال ّ
مما أختزن في ذاكرتي من بيئتي ومن
الرغم من
قراءاتي ألدباء املهجر خاصة .وعلى
ّ
حـضــور خصوصية امل ـف ــردات ل ــدي ،إال أنـنــي
أحرص على إبراز أسلوب الكاتب ،لهذا تراني
أدخ ــل فــي مــزاجــه وأتـقـ ّـمــص شخصيته أثناء
ّ
وأتعمد القراءة بصوت مسموع حتى
املراجعة،
يصلني صوته عبر حنجرتي.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

القرآن تحت مجهر التحليل النفسي البحث باعتباره سلسلة تجارب فردية

القارئ ومغامرات ألفة يوسف
حين ننتبه للفارق الداللي
بين عنوانَي الطبعتين
الفرنسية والعربية،
سنتساءل إن كان األمر
مما يقتضيه االنتقال
ّ
من مقام مخاطبة
قارئ إلى آخر

شوقي بن حسن

ألفة يوسف

25

في  ،2007صدر بالفرنسية كتاب «Le coran
 »au risque de la psychanalyseلـلـبــاحـثــة
التونسية ألفة يوسف .وبترجمة وليد أحمد
الفرشيشي ،صدرت منذ أيام النسخة العربية
من الكتاب عن «دار مسكيلياني» تحت عنوان
«القرآن تحت مجهر التحليل النفسي».
حني ننتبه إلى الفارق الداللي بني العنوانني
(تغيب في خيار العنوان العربي مضمرات
مـ ـف ــردة  :risqueمـ ـخ ــاط ــرة) ،س ـن ـت ـســاءل إن
ك ــان األم ــر مـ ّـمــا يقتضيه االنـتـقــال مــن مقام
ّ
التحدث إلى
مخاطبة القارئ الفرنسي إلــى
القارئ العربيّ ،
األول هو  -أغلب الظن  -قليل
معرفة بــالـقــرآنّ ،أمــا الثاني فهو عمومًا في
قـطـيـعــة (نـفـسـيــة أو مـعــرفـيــة) م ــع التحليل
ّ
النفسي .وإذا علمنا أن الكتاب هو من أحد

وجــوهــه إع ــادة نظر فــي تــأويــات الـقــرآن من
خالل مقاربته بأدوات لم يعتمدها ّ
املفسرون
ٍ
ـ وهــو رهــان تصفه بمحاولة «كشف حدود
علوم التفسير» ـ ومن وجه آخر هو اختبار
لـلـجـهــاز املـفــاهـيـمــي لـلـتـحـلـيــل الـنـفـســي في
أرض ـيــة غـيــر م ـحــروثــة ،وبـعـيــدة عــن ثقافته
ّ
األم ،سنعرف أن الـقــارئ الفرنسي والـقــارئ
ّ
مدعوان إلى مغامرتني مختلفتني.
العربي
عـلـيـنــا أن نـضــع ف ــي الـحـسـبــان أي ـضــا م ــرور
قرابة عقد ونصف بني الطبعتني .في طبعته
األولىّ ،
قدم الكتاب أفق البحث الرئيسي أللفة
ُّ
يوسف ،وهو تعدد املعنى في القرآن ،موضوع
أطروحتها الجامعية ،فاستندت إلى معرفة
ُ
دق ـي ـقــة ومـتـيـنــة ل ــت ـق ـ ّـدم ف ــي كـتــابـهــا إض ــاءة
ّ
موسعة على إشكاليات تأويل النص الديني
ضمن البابني ّ
األول والثاني« ،التباس املعنى
فــي ال ـقــرآن» و«ف ــي البحث عــن معنى الـقــرآن
املفقود» ،ومن ّ
ثم تخوض «مغامرة» مساءلة
القرآن بــأداة التحليل النفسي ضمن ثيمات
مثل املرأة واملوت والغيرة والغرور والصالة.
ّأمــا الطبعة العربية ،فلنا أن نقرأها ضمن

تغيب في خيار العنوان
العربي مضمرات مفردة
«مخاطرة»

الـسـفــر ،فــي وج ــه مــن وج ــوه ــه ،بمثابة
َ
كـ ْـســر لـلــدائــرة .أحيانًا عليك أن تسافر،
لـكــي تـجــد نـفـســك .وي ـحــدث أن يمنحك
ُ
السفر أشـيــاء كثيرة .لكن يكفي السفر
ً
ـزة أن ــه ُيـ ـح ـ ّـر َ
رك مــن بـعــض أوهــامــك:
م ـيـ ّ
ً
َ
وهم أنــك مركز الدائرة مثال .في السفر
مهب الريح .وهــذا ٌ
ّ
جيد
نحن ذوات في
ل ّ
نمونا كبشر.
ِ
ّ
فــي عـصــورنــا الـحــديـثــة ،ال ـحــد األقـصــى
مل ـكــوثـ َـك ف ــي أرض واح ـ ــدة ه ــو ع ــام ــان.
سبعمئة يومًا تقريبًا تكفي َ كــي تصل
ّ
إلــى حــافــة الخطر :حــافــة الـتــأ ُّســن .أكثر
َ ُ
من ذلك ،يعني أنك بدأت بالفعل تأسن.
حـ ـ ـ ــذار .فـ ــي عـ ـص ــورن ــا ال ـح ــدي ـث ــة عـلــى
اإلنسان (وخصوصًا من يعمل في حقل
ً ّ
الثقافة) أن يسافر مرة كل عامني  -كحد
ُ
املرة ّ
أقصى .وحبذا لو كانت ّ
مرات.
كعبور فانتازيا قصيرة َ
األج ــل  -أعبرُ
ُ
ّ
حياتي .هكذا علمتني الثقافة ،وهكذا
ّ
ُ
السفر أيضًا.
علمني
■■■
ّ
الفرق بني القدس وغــزة التالي :القدس
ّ
هي القدس ،غزة :اجتماع عائالت! الفرق
ّ
ُ
القدس جنني
بني القدس ّ وغــزة ٌالتاليّ :
مــديـنــة ،غـ ــزة :ب ـطــن تـلــد أجــنــة عــائــات!
ّ
ال فــروق بــن الـقــدس وغ ــزة فــي محبتي
كلتيهما .و ...في ضجري منهما أحيانًا.

عمل للفنان العراقي محمود شبر

فعاليات

ٍّ
ّ
أف ــق ت ـلــق جــديــد ،عـلــى ض ــوء آخ ــر مــؤلـفــات
يوسف؛ «وجــه الله» (مسكيلياني،)2019 ،
ّ
حـيــث ت ـخــوض أي ـضــا فــي مــواض ـيــع شــتــى،
ذات أب ـع ــاد دي ـن ـيــة واج ـت ـمــاع ـيــة وثـقــافـيــة،
م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن ع ـم ـل ـهــا «ن ـت ـي ـج ــة ت ـجــربــة
روح ــان ـي ــة» ،حـيــث تـتـنــاول ه ـكــذا مــواضـيـ ّـع
بمفاهيم مثل السكينة واالطمئنان والحق
وال ـحـ ّـب .وفــي مـقـ ّـدمــة «ال ـقــرآن تحت مجهر
ّ
التحليل النفسي» ،نقرأ أن أحــد منطلقات
مشروع هــذا الكتاب هو املــرور بـ«التجربة
السريرية» للتحليل النفسي ،وهي التجربة
ّ
التي أتاحت لها أن تفهم أن علوم اللسانيات
ّ
والـ ـت ــأوي ــل ال ـ ــدالل ـ ــي ،وه ـ ــي ت ـخــصـصــات ـهــا
ال ـ ِـع ـل ـم ـي ــة «ل ـي ـس ــت س ـ ــوى األش ـ ـج ـ ــار ال ـتــي
تحجب الغابة» وفق تعبير املؤلفة.
ّ
وم ــا الـغــابــة إل شبكة اإلشـكــالـيــات الكبرى
ال ـتــي تـخـتــرق ثـقــافـتـنــا ،نـصــوصــا وعــاقــات
تحتاج
ّ
وظواهر ّاجتماعية ومعرفية ،وهي ّ
منا في كل مرة إلى منظور جديد لتمثلها.
هكذا ،وعلى الرغم من كون يوسف ال ّ
تفرط
ف ــي ال ـب ـنــاء الـعـلـمــي /الـحـجــاجــي امل ـت ــن ،قد
ّ
ت ــرك ــت أث ـ ـرًا ذاتـ ـي ــا ف ــي أع ـمــال ـهــا ه ــو س ـجــل
احتكاكاتها الفكرية بــ»غــابــة» اإلشكاليات
ّ
حولها ،ومــا مسار الـبــاحــث/ة إل مجموعة
ت ـجــارب تنعكس فــي مــدونـتــه املـعــرفـيــة ولــو
أنكر بعضهم ذلك.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ابتداء من الخميس المقبل
بعد تأجيله العام الماضي بسبب جائحة كورونا ،يُع َرض
ً
في قاعات السينما الجزائرية ،الفيلم الروائي الطويل هيليوبوليس ( )2020للمخرج
ُ
ليرصد الظروف التي سبقت مجازر 8
العمل من سنة ،1940
جعفر قاسم .ينطلق
ُ
عدة مدن جزائرية.
أيار/مايو  1945التي ارتكبها االستعمار الفرنسي في ّ
ِّ
المفكر العربي عزمي بشارة ،عند
لمناسبة الذكرى  73لنكبة فلسطين ،يُلقي
ً
محاضرة افتراضية
السادسة (بتوقيت القدس المحتلّة) من مساء السبت المقبل،
منصة «زووم» بعنوان في راهنية النكبة وفي قضية فلسطين عربيًا.
عبر
ّ
المحاضرة ،التي ي ُ ّ
نظمها المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ومؤسسة
يقدمها طارق متري و ُت ّ
بث عبر فيسبوك وتويتر ويوتيوب.
الدراسات الفلسطينية،
ّ
غد وحتى  22من الشهر الجاريُ ،تقام فعاليات الدورة  26من
ابتداء من يوم
ٍ
ً
ً
إضافة إلى الحفالت الموسيقية التي يُشارك
ملتقى سجلماسة لفن الملحون.
التظاهرة ،التي ُتقام افتراضيًا
تتضمن
فيها  12جوقًا من مدن مغربية مختلفة،
ُ
ّ
هذه السنة ،ندوة علمية حول التجديد في شعر الملحون :تجربة المرحوم
أحمد سهوم.
قدم فرقة غراما فن حفًال موسيقيًا
عند السابعة من مساء الخميس المقبلُ ،ت ّ
أسسها
على خشبة ساقية عبد المنعم الصاوي في القاهرة .الفرقة ،التي ّ
الموسيقيّان المصريّان عبد الناصر جمعة ومحمد صالح عام ُ ،2018تعيد في
حفالتها تقديم مقاطع من األغاني العربية واألجنبية القديمة والحديثة.

