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ٍ
اسم للسرد المكثّف
خوسيه ماريا ميرينو بحثًا عن

إضاءة
بمسيرته األدبية الطويلة،
استطاع الكاتب والشاعر
اإلسباني خوسيه ماريا
ميرينو تحويل اسمه
صعب في
رقم
إلى
ٍ
ٍ
ّ
القصة القصيرة
فن
ّ
جدًا ،والذي
والقصيرة
ّ
طوروه
د من أبرز َمن
ع ّ
يُ َ
ّ
في اإلسبانية عبر العقود
الماضية .هنا ترجمة
لعدد من نصوصه
المكثّفة
ترجمة وتقديم :خالد الريسوني

ٌ
ل ـخــوس ـيــه م ــاري ــا م ـيــري ـنــو م ـكــانــة
خــ ّ
ـاص ـ ــة عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــاحـ ــة األدب ـ ـيـ ــة
اإلسـبــانـيــة ،ليس فقط كــواحـ ٍـد من
ّ
أبــرز الكتاب والـشـعــراء املعاصرين فــي بلده،
ّ
ّ
ب ــل أي ـض ــا ك ـم ـعــلـ ٍـم م ـت ـفـ ّـرد ف ــي ك ـتــابــة الـقــصــة
القصيرة والقصيرة جـ ّـدًا فــي لغة ثرفانتس.
مسيرته األدبـيــة الطويلة جلبت لــه التتويج
بـ«بالجائزة الوطنية لــآداب اإلسبانية» في
تشرين الثاني /نوفمبر املاضي ،وذلك اعترافًا
«بـعـمـلــه املـتـقــن وامل ـت ـمـ ّـيــز» ،وب ــ«ال ــذك ــاء الــذي
يكشف عنه في تأمالته النظرية حول املتخيل
السردي» ،بحسب بيان لجنة التحكيم ،التي
ً
رأت فيه «مثاال ومرجعًا لألجيال املتعاقبة».
ُول ـ ـ ــد م ـي ــري ـن ــو فـ ــي الكـ ــورون ـ ـيـ ــا عـ ـ ــام ،1941
وهــو يعيش الـيــوم فــي مــدريــد .شغل العديد
م ــن امل ـنــاصــب ف ــي م ـ ّ
ـؤس ـس ــات ثـقــافـيــة دول ـيــة
وأوروب ـيــة ،مثل «اليونسكو»َ ،كما أنــه عضو
ّ
م ـن ــذ  2008ف ــي «األك ــاديـ ـمـ ـي ــة امل ـل ـك ـ ّـي ــة لــلـغــة
اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة» .أص ـ ــدر عـ ــام  1972مـجـمــوعـتــه
الشعرية األولى« ،مكان فيُ طريفة» ،وأتبعها
في العام التالي بمجموعةٍ أخرى« :عيد ميالد
بعيدًا عن البيت» ،قبل أن ُيصدر ،عــام ،1976
روايـ ــة «ح ـكــايــة أن ــدري ــس ش ــوث» ال ـتــي ف ــازت
بجائزة «الرواية واملحكيات» في العام نفسه.
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أصدقاء لغتنا

أعيش في شُ جيرة بونساي
ُ
وم ـن ــذ ذلـ ــك ال ـح ــن صـ ــار يـ ـن ــاوب ال ـن ـشــر بني
الــروايــة ومجاميع القصة القصيرة والشعر
وأدب الـفـتـيــان وال ـش ـبــاب ،حــائ ـزًا الـ ّعــديــد من
مثل «جــائــزة الـنــقــاد» عام
الـجــوائــز فــي بـلــدهّ ،
 1985عن روايته «الضفة املظلمة» ،و«الجائزة
الوطنية ألدب األطـفــال والـشـبــاب» عــام 1993
ع ــن «أنـ ــا ل ـســت ِك ـت ــاب ــا» ،و«ج ــائ ــزة تــوريـنـتــي
بــايـيـسـتـيــر»ّ ع ــن «م ـك ــان ب ــا ذنـ ــب» (،)2006
و«جائزة النقاد قلشتالة وليون» في  2013عن
روايته «نهر عدن» ( ،)2012وهي الرواية التي
حصدت أيضًا «الجائزة الوطنية للسرد» في
العام نفسه.
ّ
ُيحسب لخوسيه ماريا ميرينو تطويره فن
ً
الـقـ ّـصــة الـقـ ًصـيــرة ج ـ ّـدًا فــي إسـبــانـيــا ،جــاعــا
منه مساحة تقع على الحدود بني نقد الواقع
َّ
واملتخيل ال ـســردي ،بــن البحث
االجتماعي
ال ـل ـغــوي وال ـبــاغــي واإلب ـ ــداع ال ـخــالــص ،بني
الــواقــع واالس ـت ـعــارة .وق ــد سـبــق للكاتب أن
ّ
أشار إلى أن البحث عن هوية إبداعية تجمع
ّ
بــن الـسـحــري وال ـيــومــي ،ال يـكــون إل بخلق
أش ـك ــال ج ــدي ــدة م ــن ال ـس ــرد .سـ ـ ٌ
ـرد ال يكتفي
ّ
ـاالش ـت ـغــال فـيــه مــؤل ـفــا ،ب ــل وكــذلــك
ال ـكـ ّـاتــب بـ ّ
ّ
منظرًا ،إذ إنــه أحــد الكتاب اإلسبان القالئل،
ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ض ـم ــن ج ـي ـل ــه ،الـ ــذيـ ــن خ ــاض ــوا
ّ
للقصة القصيرة جـ ّـدًا .يقول عنها:
التنظير
ٌ
ُ
مبهجة ،هــذا امل ـســار فــي البحث
ـوة
ـ
ش
«هــو نـ
عن هذا الكائنِ ،في ّ
تخيله ،في تحديد اسمه
وه ـ ّ
ـويـ ـت ــه‹ :ق ـ ّـص ــة ق ـص ـيــرة ج ـ ـ ـ ّ ّـدًا› ،أو ‹س ــرد
مـكـ ّـثــف› ،أو ِلـ َـم ال ‹حكاية مـصــغــرة›؟ يستمرّ
البحث إليـجــاد اســم لهذا الـكــائــن ،مــع مــا في
ـاف حقيقةِ
ـادر بــاك ـت ـشـ ِ
ذل ــك م ــن إحـ ـس ـ ٍ
ـاس ن ـ ـ ٍ
قـ َّـار ٍة جديد ٍة ( )...من نصوص أدبية موجزة
ل ـل ـغ ــاي ــة ،ن ــاب ـض ــة ب ـخ ـي ــال ح ـق ـي ـقــي ،ت ـضــيء
َ
ّ
السردي».
بكثافتها االفتتان
خــوس ـيــه م ــاري ــا م ـيــري ـنــو ـ ـ ـ ال ـ ــذي اح ـت ـفــت به
ال ـث ـقــافــة ال ـعــرب ـيــة ب ـتــرج ـمــة ص ــال ـ ّـح عـلـمــانــي
لبعض أعماله الروائية مثل «الضفة املظلمة»
و«رؤى لــوكــريـثـيــا» ـ ـ ق ــام هــو أيـضــا بتحرير
ترجمة إسبانية جديدة لـ«كليلة ودمنة» لعبد

والقصة
إضافة إلى أعماله في الشعر
ّ
وحــكــايــات اليافعين والــنــقــدُ ،عــرف
خوسيه ماري ميرينو بثالث ثالثيات روائية،
تتكون
هي «ثالثية األســطــورة» ،التي
ّ
ّ
و«الضفة
من «مرجل الذهب» (،)1981
المظلمة» ( ،)1985و«مــركــز الهواء»
تضم
( ،)1991و«يوميات خالسية» التي
ّ
«ذهب األحالم» ( ،1986الغالف) ،و«أرض
الــزمــن الــضــائــع» ( ،)1987و«دمــــوع
الــشــمــس» ( ،)1989و«ثــاثــيــة الــتــاريــخ»
المؤلّفة من «رؤى لوكريثيا» (،)1996
و«الهوة» (.)2009
و«الوريث» ()2003
ّ

العربية جسر ٌ بين الثقافات ال يمكن إنكاره

أونور أوزآتاغ
تقف هذه الزاوية عند
مترجمي األدب العربي
إلى مختلف اللغات.
ما هي مشاغلهم
وأسئلتهم وحكاية
صداقتهم مع اللغة
العربية؟

أنقرة ـ العربي الجديد

■ متى وكيف بدأت عالقتك باللغة العربية؟
بدأت عالقتي باللغة العربية عام ،2000
خالل تعليمي الجامعي ،الــذي كان في
ّ
قسم اللغة العربية وآدابها بكلية اللغة
والـ ـت ــاري ــخ وال ـج ـغ ــراف ـي ــا ف ــي ّ«جــام ـعــة
أنـقــرة» .اخـتــرت هــذا القسم ألنـنــي كنت
أعرف أن اللغة العربية لغة مصدر ّ
مهمة
للغاية لــدراســة تــاريــخ الـشــرق األوســط
في العصور الوسطى والقديمة.

■ نــاحــظ أن االهـتـمــام يقتصر عـلــى ترجمة
األدب العربي وفق نظرة واهتمام معينني ،وال
يشمل الفكر وبقية اإلن ـتــاج املـعــرفــي العربي،
كـيــف تـنـظــر إل ــى ه ــذا األمـ ــر وم ــا ه ــو السبيل
لتجاوز هذه الحالة؟
ص ـ ـ ـ ــدق ـ ـ ـ ــا ،يـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــى األدب الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي
الـ ـك ــاسـ ـيـ ـك ــي ،سـ ـ ـ ــواء أكـ ـ ـ ــان ديـ ـنـ ـي ــا أم
دن ـيــويــا ،بـتـقــديــر كـبـيــر مــن دور النشر
ْ
فـ ــي ت ــركـ ـي ــا ،أو ع ـل ــى األقـ ـ ــل َمـ ـ ــن أع ـمــل
م ـع ـهــم .ومـ ــع ذل ـ ــك ،ف ـمــن ال ـص ـح ـيــح أنــه
كــانــت ه ـنــاك صــدمــة تــاريـخـيــة ،ال تــزال
ّ
حية في الوعي الجماعي التركي ،بني
األتـ ــراك ،الــذيــن كــانــت لهم نظرتهم إلى

ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي والـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة ،سـ ـي ــزداد
التفاعل الثقافي أيـضــا ،وهــذا ـ ـ حسب
مــا أشعر بــه ـ ـ سيجلب بعض التفاهم
ّ
الشابة.
املتبادل بني األجيال

يحظى األدب العربي
القديم بتقدير كبير من
دور النشر التركية

■ ما هي املزايا األساسية لألدب العربي وملاذا
من املهم أن يصل إلى العالم؟
ل ـ ـ ــأدب الـ ـع ــرب ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن املـ ــزايـ ــا:
ف ـ ـهـ ــو يـ ـتـ ـي ــح ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول إل ـ ـ ــى خ ــام ــس
أكـ ـث ــر لـ ـغ ــات ال ـع ــال ــم ش ـي ــوع ــا ،ويـ ـ ـ ّ
ـزود
ّ
تاريخي عميق للكلمات
الـقــارئ بفهم
وامل ـص ـط ـل ـحــات ،وال سـ ّـي ـمــا ل ــدى ق ـ ّـراء
الـفـلـسـفــة .تــأتــي أهـ ّـمـيــة الـلـغــة العربية
بشكل أســاســي مــن حقيقة أنـهــا تبني
ّ
لقرائها جسرًا تاريخيًا ال يمكن إنكاره
بــن الـثـقــافــات الكالسيكية والـعـصــور
الوسطى.

■ ما آخر إصداراتك املترجمة من العربية وما
هو إصدارك القادم؟
كــانــت آخــر ترجمة لــي مــن العربية هي
«حي بن يقظان» البن طفيل .وإصداري
الـ ـق ــادم م ــن ال ـعــرب ـيــة إلـ ــى ال ـ ّتــرك ـيــة هو
ّ
ّ
«املقدمة» البن خلدون .كما أنني أخطط
لترجمة «ألف ليلة وليلة» في املستقبل.

الملكيّة للّغة اإلسبانية» بمدريد2016 ،
خوسيه ماريا ميرينو في «األكاديمية َ

ّ
الله بن املقفع ،انطالقًا من ترجمة قديمة،
ليكون بذلك أحــد الــذيــن ساهموا فــي تجديد
اإلس ـبــان ـيــة ال ـقــدي ـمــة لـلـنـصــوص
ال ـتــرج ـمــات
الكالسيكية ُاملـ ِّ
ـؤسـ َـســة فــي ثقافتنا العربية.
ٌ
أع ـم ــال ي ـعــود ّأول ـه ــا إل ــى إنـ ـج ــازات «مــدرســة
طـلـيـطـلــة ل ـل ـم ـتــرج ـمــن» ف ــي ع ـه ــد أل ـفــون ـســو
الـعــاشــر ،خــال الـقــرن الثاني عـشــر ،وذلــك في
إشـ ّـ ــارة واض ـح ــة إلـ ــى امل ـش ـت ــرك ال ـث ـقــافــي بني
ضفتي املتوسط ،والعالقة املتينة التي ربطت
ال ـث ـقــافــة واألدب ف ــي إس ـبــان ـيــا ب ـمــوروث ـه ـمــا
األندلسي والعربي.
األدبي ٌ
هنا ترجمة لقصص قصيرة جـ ّـدًا منتقاة من
أعمال خوسيه ماريا ميرينو.
نهاية غير
سعيدة ٌ
ّ
الـتـقــى أق ـص ـ ٌ
ـوص م ـكــثــف ج ـ ّـدًا مــع أقـصــوصــة
ّ
مـكــثـفــة جـ ـ ّـدًا ف ــوق ط ــاول ــة م ـس ـتــديــرة ،فـهــربــا
ّ
ّ
ّ
ُمعًا .لكن أستاذًا تمكن من اإلمساك بهما مرة
أخرى وأعادهما إلى األنطولوجيا ّمن جديد.
وضـعـهــا ه ـ َـي فــي قـفــص ال ـســرد املـكــثــف ج ـ ّـدًا،
وهو في قفص األقاصيص القصيرة ّ
جدًا .ولم
يعاودا أبدًا لقاءهما ّ
مرة أخرى.

واحد من معلّمي
جدًا في
ّ
القصة القصيرة ّ
اللغة اإلسبانية
قدم صياغة معاصرة
ّ
من ترجمة إسبانية قديمة
لـ«كليلة ودمنة»
وباء
خ ــال مـ ـ ّـدة قـصـيــرة ام ـتــأ الـبـيــت بالقصص
ال ـص ـغ ـيــرة جـ ـ ـ ّـدًا .ك ــان ــت ت ـت ـضــاعــف ب ـش ـكــل ال
يـنـقـطــع ،وص ــارت مــؤذيــة ج ـ ّـدًا فــي املـكـتـبــة .ال
ُ
الـفـخــاخ وال الـسـمــوم اسـتـطــاعــت أن تبيدها،
وكان على صاحب البيت أن ينتقل إلى مسكن
آخر .اآلن يعتقد أن كتبه بمأمن من ّ
أي سوء ،ال
ّ
ّ
يعرف أن آالف القصص الصغيرة جدًا تحيط

ُ
فــي مـكـتـبــك ،بـبـيـتــك .تـشـعــل ال ـضــوء وأن ــت ال
ِّ ُ
تـ ــزال ن ـصــف ن ــائ ــم ،تـ ـ ــدون ذل ــك ال ـح ـلــم ال ــذي
ً
أزع ـج ــك ب ـش ـ ّـدة .ت ـعــود إل ــى ال ـف ــراش آمـ ــا أن
َ
تواصل الحلم َ
نفسه الــذي ،في حــدود قدرته
ّ ٌ
َ
لديك ،كانت له شدة ويقني.
قلق
على إحداث ٍ
ْ
أنت في سرير الفندق ،لكن رغم أنك سافرت
وح ــدكّ ،إل أنــك ُتــاحــظ أن ّ
ثمة شخصًا آخر
ُ
في السريرّ .
بجسد .تشعل
تمد يدك وتشعر
ٍ
ٌ
ال ـض ــوء .ثـمــة ف ــي ال ـســريــر إل ــى جــانـبــك رج ــل
ّ
متشرد،
عـجــوز ،يـبــدو مــن خــال مظهره أنــه
شـ ّـحــاذ ،ويـبــدو أنــه مـيــت .تـخــرج مــن الغرفة.
ّ
تدخل مكتبك في بيتك لالتصال بالشرطة.
دفتر التدوينات الذي ّ
سجلت فيه الحلم ليس
ُ
ّ
على الـطــاولــة ،ت ــدرك أن كــل شــيء كــان مجرد
حلم .تعود إلــى الفراش حيث ال يوجد أحد.
تسمع جهاز تكييف الهواء السعيد للفندق.
يقترب الوقت الذي يجب أن تحضر فيه حفل
تقديم الرواية الحاصلة على الجائزة.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

روي ديكارافا جاز وعالقات إنسانية في هارلم

يضيء المعرض ،المقام
في لندن ،تجربة الفنان
األميركي األفريقي في
خلخلة أنماط سائدة في
التصوير الفوتوغرافي
لحياة السود األميركيين
لندن ـ العربي الجديد

فــي ع ــام  ،1950أق ــام روي دي ـكــارافــا معرضه
ّ
األول الذي سعى من خالله إلى تفكيك الرؤية
ال ـت ـق ـل ـيــديــة امل ـه ـم ـي ـنــة ع ـل ــى وس ــائ ــل اإلعـ ــام
األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي تـخـتــزل صـ ــورة األمـيــركـيــن
ال ـس ــود ع ـبــر تـقــديـمـهــم بـطــريـقــة سـطـحـيــة أو
ك ــاري ـك ــات ــوري ــة أو بــوص ـف ـهــم ع ـن ــوان ــا ألزم ــة
اجتماعية .التقط الفنان األمـيــركــي مــن أصل
 ،)2009ال ــذي درس الــرســم
أفــريـقــي (– 1919
ّ
وال ـ ـن ـ ـحـ ــت ،ص ـ ـ ــورًا ت ـم ــث ــل الـ ـحـ ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة
ّ
وعاديتها في حي هارلم؛ املنطقة
ببساطتها
الـتـجــاريــة فــي مــديـنــة ن ـيــويــورك ال ـتــي ارتـبــط
اسـمـهــا غــالـبــا بــالـجــريـمــة والـفـقــر وموسيقى
الجاز ،وأخذت ُبعدًا آخر مع نشرها في أعمال
ّ
روائ ـيــة ومـســرحـيــة لـعــدد مــن ال ـكــتــاب الـســود
وعلى أغلفة ألبومات موسيقية الحقًا.
حتى التاسع عشر من شباط /فبراير املقبل،
يتواصل في «غاليري ديفيد زويرنر» بلندن

م ـعــرض «روي دي ـكــارافــا :أع ـمــال مـخـتــارة»،
ُ
ّ
ويضم
والــذي افتتح مساء الجمعة الفائت،
مـجـمــوعــة م ــن ال ـص ــور بــاألب ـيــض واألسـ ــود،
التي يستخدم فيها تقنية الجيالتني ،والتي
ّ
تجسد
تجمع بــن بــراعــة شكلية ومـشــاهــد
العالقات اإلنسانية في أعمق حاالتها.
ّ
على مــدار ستة عقود ،رفض الفنان تصنيف
أعـمــالــه بــاعـتـبــارهــا تــوثـيـقــا مـبــاشـرًا للحياة
االجـتـمــاعـيــة فــي هــارلــم وغـيــرهــا مــن األحـيــاء
النيويوركية ،حيث ّقدم تجربته وفق منظور
تـجــريـبــي يـسـعــى إل ــى خلخلة أن ـمــاط ســائــدة
في التصوير الفوتوغرافي التقليدي لحياة
األميركيني األفارقة ،وإلى التعامل مع صوره
ّ
كشكل من ّأشكال الفن القائم في ذاته.
ٍ
بـعــد أن تـلــقــى تعليمه فــي «م ــدرس ــة جــورج
واش ـن ـط ــن ك ــارف ــر ل ـل ـف ـن ــون» ،بـ ــدأ ع ـم ـلــه فــي
مـنـتـصــف األرب ـع ـي ـن ـيــات م ــن ال ـق ــرن املــاضــي
ّ
مستقل ،واعتمد أسلوبًا خـ ّ
ـاصــا في
بشكل
ُ
طباعة صوره دون أن يدخل عليها التقنيات
الحديثة التي راجت في تلك الفترة ،في تركيز
ع ـلــى الـ ـت ـ ّ
ـدرج ــات ال ـلــون ـيــة ال ـت ــي تستكشف
الــرمــادي الفاتح والــداكــن على نحو يقترب

تجن ّب التقنيات الحديثة
في صـوره واقتـرب أكثر
من الرسم

بطاقة

مترجم وأكاديمي تركي من مواليد عام
 1980في أنقرة .أنهى دراسته االبتدائية
في إسطنبول والثانوية في إزمير ،والتحق
بقسم اللغة العربية وآدابـهــا في «جامعة
أنقرة» ،حيث حصل على ماجستير من
قسم العصور الوسطى ( .)2008يعمل
على رسالة دكتوراه حول الجزيرة العربية
ف ــي ال ـق ــرن ال ـت ــاس ــع ع ـش ــر ،ف ــي «جــامـعــة
َ
ترجم
الشرق األوسط التقنية» في أنقرة.
عـ ّـدة أعمال من العربية إلــى التركية ،كما
يـتــرجــم أي ـضــا م ــن اإلنـكـلـيــزيــة واألملــان ـيــة
والـفــرنـسـيــة .ص ــدر ل ــه« :ت ــاري ــخ الـخـلـفــاء»
للسيوطي (دار «أوتوكان» ،)2014 ،و«ذيل
تاريخ دمشق» البن القالنسي (دار «إيش
بنك» ،) 2015 ،و«األدب العربي» لهاملتون
غيب (دار «دوغــوبــاطــي» ،)2017 ،و«حي
بن يقظان» البن طفيل (دار «إيــش بنك»،
مقاالت
 .)2021له تحت الطبع كتاب يضم
ٍ
حول تاريخ الوهابيني وعقيدتهم.

أونور أوزآتاغ (العربي الجديد)

فعاليات

سيرة بصرية باألبيض واألسود

«امرأتان ،يد المانيكان» ( ،)1955طباعة جيالتين فضي 35.6 × 27.9 ،سم (من المعرض)

■ ما العقبات التي تواجهك كمترجم من اللغة
العربية؟
ً
ّأوالّ ،أية ترجمة من اللغة العربية األدبية
ّ
ّ
ال ـحــدي ـثــة ال ت ـشــكــل ّأيـ ــة ص ـع ــوب ــات .لكن
بالنظر إلــى حقيقة أنـنــي أق ــوم بترجمة
نصوص العصور الوسطى وغموضها
والتباسها ،فذلك يجعل األمر صعبًا في
معظم األوقات.

«العرب» الذين ّ
تمردوا على العثمانيني
خالل الحرب العاملية األولــى بمساعدة
الـ ـق ــوى اإلم ـب ــري ــال ـ ُي ــة .ب ـع ـب ــارة أخ ـ ــرى،
َ
س ـ ـ ّـرع ـ ــت الـ ـق ــومـ ـي ــة الـ ـفـ ـص ــل ال ـث ـق ــاف ــي
ال ـتــاري ـخــي ب ــن األت ـ ــراك وال ـع ــرب خــال
القرن العشرين.
ه ـ ــذه الـ ـ ـج ـ ــروح ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال تـلـتـئــم
ّ
بسهولة .لكن كــل هــذه األم ــور لــم تعد،
ملزمة
فــي الــوقــت الـحــالــي ،صالحة أو ّ ِ
يتغيران
لجميع األتراك :تركيا والعالم
ّ
التحول
بسرعة .بالتوازي مع تسريع

■ هل هناك تعاون بينك وبــن ّ
مؤسسات في
العالم العربي أو بني أفــراد ومــا شكل التعاون
الذي تتطلع إليه؟
ـدي ّ
ح ـ ّـت ــى اآلن ،ل ــم ي ـك ــن ل ـ ـ ّ
أي ات ـص ــال
أو تـعــاون مــع أحــد ّمــن الـعــالــم العربي
سوى جريدتكم .بغض النظر عن هذا،
بلد
سيكون من الجميل أن أعيش في ٍ
ّ
يتحدث العربية ،على األقــل ملـ ّـدة عــام،
بعد حصولي على درجة الدكتوراه.

ّ
َ
■ ما ّأول كتاب ترجمته وكيف جرى تلقيه؟
أول كتاب ترجمته كان «تاريخ الخلفاء»
لجالل الدين السيوطي .لم يكن له تأثير
كبير فـ ّـي الـبــدايــة ،ولـكــن تـ ّـم االستشهاد
ب ــه م ــؤخـ ـرًا ف ــي عـ ــدد ق ـل ـيــل م ــن امل ـق ــاالت
األكاديمية.

بالبيت وأنــه لن يكون هناك شــيء قــادر على
ُّ
تجنب الغزو.
■
أحالم
َ
سافرت إلى تلك املدينة لتقديم رواية
 16يناير.
صــديــق حـصــل عـلــى جــائــزة أدب ـي ــة .تستريح
ع ـلــى س ــري ــر ال ـف ـنــدق ق ـبــل أن ت ـب ــدأ الـفـعــالـيــة.
ـاز
تـسـمــع ضـجـيـجــا ،مــزعـجــا لـلـغــايــة ،مــن جـهـ ِ
تكييف الهواء .رغم أنك سافرت وحدك ،يبدو
ُ
أن ثـ ّـمــة شخصًا مــا فــي الـحـمــام ،وأن ـ َـت تقبل
ذل ــك الـحـضــور مــع الــام ـبــاالة تـجــاه األح ــداث
ال ــام ــأل ــوف ــة الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة ب ـ ــاألح ـ ــام .ال ـف ـعــال ـيــة
ْ
ً
ستنعقد في السابعة والنصف مساء ،ولكن
بـسـبــب ذل ــك الـتـثــاقــل وال ـب ــطء ال ــذي ال ُيّـقـهــر،
وال ـش ــائ ــع أي ـض ــا ف ــي األح ـ ـ ــام ،ف ـقــد ت ــأخ ـ َ
ـرت.
َ
خرجت أخيرًا من الفندقّ ،
ثمة كثير من الناس
في الـشــارع ،تبحث عن املـكــان ،الساعة بلغت
ال ـثــام ـنــة ،ث ــم ال ـتــاس ـعــة ،ول ــم تـسـتـطــع الـعـثــور
عليه.
ُ
أن ـ َـت ت ــدرك أن ــك تــائـ ٌـه ،تـحـ ُّـس بــالـضـيــق ،وفــي
تلك اللحظة تستيقظ .تستيقظ في الظالم،
وتخرج من الغرفة ،وتبحث ِّ
متلمسًا طاولتك
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م ــن ال ــرس ــم ال ـت ـع ـب ـيــري .ف ــي ال ـف ـتــرة نفسها،
الـتـحــق روي دي ـكــارافــا بــالـجـيــش فــي واليــة
لــويــزيــانــا فــأحـ ّـس بــأقـســى درج ــات التمييز
ال ـع ـن ـصــري ضـ ـ ّـد الـ ـس ــود ،وأشـ ـ ــار ف ــي مـقــال
ّ
املكان الوحيد
يتضمن
سيرته الذاتية إلى أن ّ
ّ
الــذي ال يتم الفصل فيه بــن املجندين على
أســاس عرقي كــان جناح الـطـ ّـب النفسي في
املستشفى ،حيث مكث هناك حوالي الشهر،
ّ
لكن كوابيسه املرتبطة بتجربة الجيش تلك
ّ
استمرت أكثر من عشرين عامًا.
ّ
قرر ديكارافا مقاومة التسيس الصريح في
الـفــن ،مشيرًا إلــى أن «الـســود ( )...ال يجري
تـصــويــرهــم بـطــريـقــة ج ــادة وف ـن ـيــة» ،ونشر
صــوره األولــى التي ّ
عبرت عن موضوعاته
خ ــارج إط ــار الـتـضـخـيــم واألس ـط ــرة وإب ــراز
عاطفة ّ
يوميات الناس
مجانية فــي تقديم
ّ
على نحو عفوي ومرتجل ،متأثرًا بأسلوب
ف ـ ـ ــان غ ـ ـ ــوخ ف ـ ــي تـ ـح ــدي ــد أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ب ـ ــؤرة
ّ
وبرس َام ْي الجداريات
لإلضاءة في العمل،
املـكـسـيـكـ ّـيــن خــوسـيــه كليمنتي أوروزك ـ ــو
ودافيد ألفارو سيكيروس.
ي ـت ـض ـ ّـم ــن امل ـ ـعـ ــرض ع ـ ــددًا مـ ــن ال ـ ـصـ ــور ال ـتــي
نشرها الشاعر والــروائــي األميركي األفريقي
النـغـسـتــون هـيــوز فــي رواي ـتــه «ورق ــة الحياة
ال ـح ـلــوة» ( ،)1955واسـتـنــد فــي تأليفها إلــى
مئة وأربعني صورة لديكارافا تمركزت حول
ّ
الجدة ماري برادلي وأحفادها العشرة ،والتي
ّ
ناضلت ضــد قــرار املحكمة العليا األميركية
الـقــاضــي بفصل الطلبة الـســود عــن نظرائهم
البيض في مدارس البالد.

حتى األحد المقبل ،يتواصل في «المركز الثقافي الروسي» بالرباط معرض للتشكيلي
يضم المعرض ،الذي افتُتح في
المغربي عبد السالم الفقير بعنوان استبطان.
ُّ
مجموعة من اللوحات التي ي ُ ّ
ً
ركز فيها
الثاني عشر من كانون الثاني /يناير الجاري،
الفقير على ثيمة الهامش في الفضاء واإلنسان.

تنطلق صباح األربعاء المقبل فعاليات الدورة  53من «معرض القاهرة الدولي
للكتاب» في العاصمة المصرية ،والتي تتواصل حتى السابع من الشهر المقبل
تحل اليونان ضيف شرف الدورة الحالية ،كما ُت ّ
ّ
نظم ندوتان
تحت شعار هويّة مصر.
حواريّتان حول الروائي والقاص يحيى حقي ( /1992 - 1905الصورة) والباحث عبد
تم اختيارهما شخصيّتي الدورة.
التواب يوسف ( )2015 - 1928اللذين ّ
صالت اختيارية عنوان المؤتمر الذي ي ُ ّ
نظم صباح السبت ،في
فرويد وسعيد ـ ِ
التاسع والعشرين من الشهر الجاري ،بـ«متحف فرويد» بلندن .يناقش المؤتمر
محاضرة إدوارد سعيد «فرويد وغير األوروبيين» التي ألقاها منذ عشرين عامًا،
ومن بين المشاركين :مريم سعيد وجاكلين روز وتيموثي برينان وروبرت بشارة.

تقيم الموسيقية اللبنانية يارا أسمر عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس
حفًال في مسرح «ميترو المدينة» ببيروت .تعزف أسمر على آالت موسيقية،
مثل األكورديون والميتالوفون والثيرمين ،عددًا من المقطوعات التي تندرج
تعد حوله أطروحة لنيل درجة الماجستير.
ضمن علم أعصاب الموسيقى الذي
ّ

