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ثقافة
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مجهود حياة أهدره اإلهمال
شارل بيلّا
ُ

إضاءة
كان شارل بيلّا ـ وهو أحد
أبرز المستعربين الفرنسيين
في القرن العشرين ـ
يعمل على تأليف معجم
فرنسي ـ عربي ليكون
من أكثر القواميس
ّ
ّ
لكن
ودقة لو نُشر.
ثراء
ً
قلّة االهتمام بأرشيفه
الشخصي ،بعد رحيله،
مادته المعجمية
سيترك
ّ
ً
عرضة للضياع
نجم الدين خلف اهلل

ٌ
ُ
ِقـ ـ ّـصـ ــة هـَ ـ ــذا املـ ـعـ ـج ــم حـ ـقـ ـيـ ـق ــة ،ال
أثـ ـ ـ ـ َـر لـ ـل ــخـ ـي ــال فـ ـيـ ـه ــا .س ــأرويـ ـه ــا
بـمــوضــوعـ ّـيــةٍ وص ــدق ،باالعتماد
عـلــى َمــوثــوق ال ـش ـهــادات ومـ َ
ـاحـظــة الـعـيــان.
ُ
ّ
كــان املستعرب الفرنسي الكبير شــارل ِبيل
ّ
(ُ )1992-1914مـ ّ
العربية
ـدر ًســا للغة واآلداب
في َ
ّ
«م َعهد اللغات الشرقية» بباريس ،والذي
كان مق ّره بالدائرة السابعة في قلب باريس،
غـيــر بـعـيــد ع ــن ُمــؤس ـســات ال ـ ّـدول ــة الـعــريـقــة.
ّ
سياسيةٍ متصلة ِبثورة أيار/مايو
وألسباب
ٍ
ّ
ّ
الفرنسية
الجامعات
ت
ـز
ـ
ه
التي
تلك
،1968
ََ
ُ
ونـ ـ ــادت ب ــدم ــق ــرط ــة الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي ،نـقـلــت
ّ
والتركية
أقـســام اللغة الـعــربـ ّـيــة والـفــارسـ ّـيــة
ّ
والعبرية ،وهي اللغات النادرة ،إلى ضاحية
ْ
شمال باريس ،وهي منطقة
أنيير ()Asnières
ً
ّ
شعبية ،حيث أقيم مبنى خاص بهذه اللغات،
وأضيفت إليها األملانية فيما ُبعد.
املتواضعة ،املالصقة لقاعة
املكاتب
وفي أحد
ِ
األساتذة ،كان هذا ُاملستعرب َ
بصبر:
شتغل
ي
ٍ
يـسـتـقـبــل َطـلـبـ َـتــه وي ـح ـ ّـرر مـ ـ ّ
ـواد «ا ُملــوســوعــة
ّ
اإلس ــامـ ـي ــة» الـ ـت ــي تـ ـ َـولـ ــى إدارة نـسـخـتـهــا
ّ
الفرنسية منذ سنة َ 1956حتى وفاته .وفي
َ
ّ
َمكتبه ذاكُ ،أرس ــى خــزائــن حــديــديــة طويلة،
كتلك التي نشاهدها فــي َمكاتب املخابرات

حياة قرب العربية

ً
ّ
ـأوروبــا الشرقية ســابــقــاَ ،لترتيب ُجــذاذاتــه
بـ
ّ
َ
ّ
املـعـجـمـيــة ال ـت ــي ح ــرره ــا ب ــخ ــط ال ــي ــد .وهــي
ُ
ُ َ
ّ
مثل ْ
رجع
تتألف من عشرات األدراج ،تحدث
ُ َ
ُ َ
درج
الـصـ
ـدى حــن تـفــتــح أو تـغــلــق .و ّفــي كــل ٍ
ّ
املربعة ،التي ال
اإلضبارات
تتراصف
حديدي
َ ُ
ُ
رضها َ
عشرة سنتمترات.
يتجاوز طولها وع
ّ ّ
ُ
ّ
تتضمن كل إضبارة منها مفردة فرنسية في
َ
َ
األعلى ً ،تليها ترجمتها بالعربية الفصحى،
وأح ـيــانــا م ـقــابـ ٌ
ـات مــن ال ـ ّـدارج ــات املـغــاربـ ّـيــة
ُ
ّ
األمازيغية ،إذ كان الرجل يتقن ما يزيد
ومن
ّ
ـات .وك ــان ــت نــيــة ه ــذا ال ـعـ ِـالــم،
ع ـلــى َع ـشــر ل ـغ ـ
ٍ
ُ
ح ـسـ َـب مــا َصـ ـ ّـرح ب ــه ،إن ـج ــاز ُمـعـجــم ُم ــزدوج
َ ََ
ُ
ً
معجما ثــاثـ ّـي اللغات ،كتبه هو
نافس بــه
ي ً
ســابــقــا ،مــع زمــائــه ريجيس بالشير وكلود
ُدنيزو ومصطفى الشويميَ ،
وص ُدر في ثالثة
ّ
أج ــزاء ( )1970ومل ــا يكتمل .وقــد أق ـصـ َـي منه
ّ
ُ ّ
ُ
شارل ِبيال بطريقة مهينة رواها في مذكراته،
َ
«حياة ُمستعرب» ،التي طبعها عبد العزيز
ُ ّ
َ
مطبعة «مكتبة ابــن
ال ــغ ــزي سـنــة  ،2007فــي
ّ
ّ
ال ـ ّـس ـ ّـراج» بـبــاريــس ،رغــم أن هــذه املــذكــرات لم
َ
تكتمل هي األخرى.
ّ
َّ
ويبدو أن شــارل ِبيل كــان ينوي تخصيص
ّ
إض ـب ـ َـار ٍة لـكــل َمــدخــل مـعـجـمـ ّـي ،مــع التركيز
على مـفــردات العربية الحديثة ومقابالتها
ال ـف ــرن ـس ـ ّـي ــة .فـ ـه ــو ،بـ ـه ــذا اال َخـ ـتـ ـي ــارُ ،مـعـجــم
ّ
فرنسي  -عربي .وقد ق ّسمه إلى ثالثة
مزدوج:
ّ
سـجــات لـســانـ ّـيــة :الفصيح ،لهجات املغرب
َ
الـكـبـيــر واألم ــازي ـغ ـ ّـي ــة .وق ــد ت ـمـ ّـيـ َـز بالتركيز
ْ
ي التاسع
على املعاني التي ظهرت في القرن َ
َ
ع ـشــر وال ـع ـشــريــن ،إل ــى جــانــب م ــا خ ـ ــرج من
ّ
االستعمال لتقادمه .وكان شارل ِبيل شديد
ّ
تكتسيها
ال ــدق ــة فــي تـحــديــد ال ـ ْــدالالت ال ـتــي َ
ّ
وذكر تغييراتها بتغير ما
األفعال واألسماء ِ
وحروف.
أدوات
ٍ
يلحق الكالم من َ ٍَ
ّ ّ
إل أن َيــد املنون اختطفت هــذا األسـتـ َـاذ سنة
 ،1992ب ـع ــد أس ــاب ـي ــع ق ـص ـي ـ َـرة م ــن املـ ـ ــرض،
َ َّ
ّ
ـة»،
فـ َـتــخـ َـلــى عــن إدارت ــه «املــوســوعــة اإل ّســامــيـ ً
وت ـ ــرك خــزائ ـنــه وأدراجـ ـ ــه ال ـحــديــديــة يـتـيـمــة،

صور العذاب في معتقالت النظام السوري
نجاح البقاعي
َ

يتمدد في اللوحة
ألم
ّ
ٌ
يمثّل المعرض المقام
في باريس شهادة
بصرية يقدمها الفنان
السوري حول اعتقاله
ٌ
حدث
في سجون األسد.
يأتي بالتوازي مع صدور
كتاب بالعنوان نفسه

باريس ـ العربي الجديد

واجهة «معهد اللغات الشرقية» كما تبدو اليوم في الدائرة الثالثة عشرة في باريس

ُ
تتآكل تحت غبار اإلهمال والنسيان ّ ،من دون
ّ
يتسلمها ٌ
تقاعد
أحد من أسرته ،حيث إنه
أن
ّ
من جامعة ّ
السوربون منذ سنة  ،1978ولكنه
ّ
ظ ــل ي ـتــردد عـلــى مكاتبه فــي «مـعـهــد اللغات
ّ
ـات ــهِ .
ال ـش ّــرقــيــة» وف ــي «ال ـس ــورب ــون» حـتــى وف ـ ِ
وظ ــل ــت ت ـلــك اإلض ـ ـبـ ــاراتَ ،
وع ــدده ــا بـ ــاآلالف،
ّ
ّ
رهينة الخزائن الصلبة .فــي كــل م ــر ٍة ،يدخل
أس ـت ــاذ فـيـلـقــي عـلـيـهــا ن ـظــرة وال يــزيــد على
تـحــريــك الـ َـك ـت ـفـ ْـن ،عـلــى َأم ــل أن يــرقـنـهــا َ
أح ـ ٌـد
ُ
َ ُ
ً
وم ـث ــل زم ــائ ــي ،رأيــت ـهــا ألول مــرة
ي ــوم ــا م ــاِ .
ْ
وفاة
سنوات من
َسنة  ،1997أي بعد خمس
ٍ
ً
ُ
وظللت أراها حتى سنة َ  2009قابعة
منشئها،
َ
ٌ
ّ
فــي مـكــانـهــا ال يــأبــه بـهــا أح ــد ِلــخــطــر املـهــمــة
املسؤولية أو ّ
ّ
تهي ًبا مليراث ّ
الرجل
وجسامة
َ
َ
العالم وما يمكن أن ينجم عن فتح «صندوق
ِ
ّ
بـ ـن ــدورا» ذاك م ــن قـضــايــا قــانــونـ ّـيــة متعلقة
ّ
شائكة.
امللكي َة،
بحقوق
فرنسا ِ
وهي في َ
َّ
ْ
َ
ّ
ومن ألطاف القدر أن أستاذ املعجمة العربية،
ٌ
ّ
تونسي مقيم
العيادي شابير ،وهــو بــاحــث
جمع
بـفــرنـســا ،اق ـتــرح عـلــى طــالـبــة دك ـت ـ
ـوراه ً
َ
َّ
تلك املــواد ورقنها ودراســتـهــا .ولكن ظروفا
ّ
مادية ولوجستية حالت دون إتمام املشروع.

ضرورة إنقاذ معجم
حافظ على العربية
وتحوالت معانيها
ّ
ّ
معان ظهرت
ركز على
ٍ
في القرنين التاسع عشر
والعشرين

ّ
ّ
يتحصل هــذا األستاذ إل على مساعدة
ولــم
َ ّ
َ
ضئيلة ،تـمــكـنــت بفضلها الـطــالـبــة مــن رقــن
الفرنسية األول ــى ً فـقــطA، :
مــداخــل ال ـحــروف
ّ
ات ،إنقاذا لها من
 ،B، C، Dوحفظها في ملف ٍ
التالشي.
ّ
وملـ ــا أراد ه ــذا األسـ ـت ــاذ ،بـعــزيـمـتــه الـصـلـبــة،
ُمــواص ـلــة بـقـيــة املـ ـ ـ ّ
ـواد ،تـ َـعـ ّـلـلــت اإلدارة بـشــحّ

ّ
املـ ـ ــوارد واح ـت ـ ّـج ــت بـ ــأن ال ـقــوام ـيــس الــورقـ ّـيــة
ّ
ق ــد ت ـجــاوزت ـهــا األح ـ ــداث َوأن طــريـقــة الـشــرح
َّ
وامل ـعــانــي ال ـ ــواردة فيها ضـ َـر َب ـهــا الـبـلــى ،وأن
ّ
ّ
الرقمية .وكانت
األولوية اآلن لتمويل األعمال
ّ
َرق ـ َـم ـن ــة األب ـح ــاث املـ َعـجـمـيــة وم ــدون ــات ـه ــا في
ُ
ّ
األلسنية،
بداياتها وت ًـ َـعـ ّـد ْحينها ،في تاريخ
َ
َ
ف ـتـ ًـحــا م ـب ـيــنــا .أذعـ ـ ــن األسـ ـت ــاذ بـ ــمـ ــرار ٍة لـهــذه
ّ
ّ
اإلضبارات
االعتباطية .وظلت قضية
القرارات
ّ
ُ
ْ
َ
ّ
تطرح َبانتظام .وقــد بلغت بي السذاجة أني
َ
ّ
قبو
طلبت نقلها ،على حسابي الخاص ،إلى ٍ
بيتي .وفي تلك الفترة بالذات ،سنة ،2010
في َ
انتقل املعهد من ضاحية أنيير الشمالية إلى
َ َ
َ
مبنى جديد
الدائرة الثالثة ع ّشر بباريسّ ،في َ َ
ّ
ُيطل على نهر السني .ويبدو أن أمينة املعهد،
َ
ُ
أوكــل إليها أمــر إغالق
دانيال لوهنار ،والتي ِ
املركز ِبأسره ونقل محتوياته ،أمرت شاحنات
ّ
النظافة بــأن تحمل َ
تلك الخزانات بما فيها،
َ ّ
ُ
بعد أن َرفضت إدارة املعهد تسلمها ،لتلقى
في َم ّ
كبات النفايات واألوراق.
ََ
َ ّ
َ
حارس
وفي تلك اللحظات
ِ
الحاسمة ،هاتف ِ
امل ـب ـن ــى ،بـمـحــض إرادتـ ـ ـ ــه ،ال ـع ـ ّـي ــادي شــابـيــر
ً
طالبا منه أن يحضر إلى َعني املكان قبل أن

ُ
تحمل الشاحنة أكياس اإلضبارات وتلقيها.
َ َ َ
وطلب من السائق
ح َضر على جناح السرعةَ َ ،
ترك األمور على حالها .وهاتف سالم شاكر،
نـ ــائـ ـ َـب رئـ ـي ــس «م ـع ـه ــد الـ ـلـ ـغ ــات ال ـش ــرق ـي ــة»
وأسـتــاذ اللغة األمــازيـغـيــة ،والتمس منه أن
ُ
ـرع من فــروع املعهد
تنقل تلك الكراتني إلى فـ ٍ
ً
اإلدارة الذي بقي مفتوحا في
ومنه إلى مقر َ
ّ
الدائرة السابعة .فوافق على تسلمها.
وم ــا ت ــزال مـنــذ ذل ــك ال ـحــن ،تـقـبــع هـنـ َـاك وال
َّ
ولكن الق َ
ضاء
أحد يجرؤ على التعامل معها.
ُحـ َّـم ،وألقيت ثالثة أكياس منها في املزابل،
تلك التي تقع مباشرة جانب الـبــاب ،والتي
ُ ّ
تغطي الكلمات املبدوءة بالحروف األخيرة
ّ
من األلفباء الفرنسيُ ،Z، X، Y :باعتبار أن
ش ــارل ب ـيـ ّـا َجـعـلـهــا فــي آخ ــر الــغــرفــة ،حـ َ
ـذو
ِ
ّ
امل ــدخ ــل ،بـعــد أن رت ــب خــزائ ـنــه فـيـهــا حسب
تسلسل الحروف.
(كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

األشباح والرياح
استنطاق الالمرئي بلسان
ِ

علي رحمن

تقف هذه الزاوية من
خالل أسئلة سريعة مع
صوت جديد في الكتابة
العربية ،في محاولة لتبيّن
مالمح وانشغاالت الجيل
العربي الجديد من الكتّاب
بابل ـ العربي الجديد

الجديدة؟
■ كيف تفهم الكتابة ٌ
كـتــابــة الـشـعــر وم ـيــض ُمــن اإلي ـه ــام واإلحــالــة
واملـ ـشـ ـه ــدي ــة ،اسـ ـتـ ـنـ ـط ــاق ال ــام ــرئ ــي ب ـل ـســان
بعني
األشباح والرياح؛ أن تدرك املعنى
ثالثةٍ
ٍ
ُ ِ
َ
َ
الشمس .ليس ثمة
البحر أو
الضوء من
تكتنز
ِ
َ
ٌ
كتابة جــديــدة وكتابة قديمةَ :ثمة مــن يحمل
بقلب طاهر ،وثمة الدنيء.
األسالف
روح
ِ
ٍ
■ هل تشعر بنفسك جزءًا من جيل أدبي له مالمحه
وما هي هذه املالمح؟
ٌ
ال أؤمــن باملجايلة .هــي فـكــرة واهـيــة ،فالزمن
ُ
وري ــث الـشــاعــريــة الـصــافـيــةّ ،وعـلــى الـعــالــم أن
ٌ
ّ
ّ
يـ َ
ُ
مكان
ـدرك أن الـشــاعـ َـر جـمــرة تـتــوقــد فــي كــل
ٍ
َ
وزمان ،وتنفي األبعاد بينهما في الوقت ذاته.

علي رحمن

معرض

معجم لم يـ َر النـور

ُولــد شــارل بيلّا في الجزائر عــام 1914
وعاش في طفولته في المغرب .درس
األمازيغية والعربية ،التي سيصبح معلّمًا
لها عام  .1947وضع رسالة دكتوراه
حول «بيئة البصرة وتكوين الجاحظ».
حرّر وترجم العديد من المؤلّفات من
العربية ،كأعمال للجاحظ والمقدسي
ّ
ّ
عدة،
ووقــع عناوين
المقفع.
وابــن
ّ
مثل «اللغة واألدب العربيّان» ()1952
و«دراسات في التاريخ السيوسيوثقافي
لــإســام» ( ،)1976كما تــرك مـ ّ
ـذكــرات
بعنوان «حياة مستعرب» (الغالف).
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■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
ليس لي ســوى أن أكتفي بالنزر اليسير ج ٌدًا
من العالقات مع الشعراء .هذا الفضاء ضيق

ّ
ب ـق ـل ــم الـ ـحـ ـب ــر ال ـ ـنـ ــاشـ ــف ،وث ـ ـ ــق ن ـج ــاح
البقاعي فـتــرة اعتقاله سنة  2011في
ف ــرع األمـ ــن ال ـع ـس ـك ــري ،امل ـع ــرف أيـضــا
ب ــاس ــم «ال ـ ـفـ ــرع  ،»227ث ــم م ـك ــوث ــه فــي
«س ـ ـجـ ــن عـ ـ ـ ـ ــدرا» ب ــدمـ ـش ــق خ ـ ـ ــال ع ــام
 ،2014حيث لــم يجد بعد خــروجــه من
ً
املـعـتـقــل وس ـف ــره إل ــى ب ـي ــروت ،مـتـنـقــا
بني أكثر من بيت ،سوى دفتره ليحفظ
اسكتشاته األولى من ذاكرة السجن.
َ
رس ــم ال ـف ـنــان ال ـس ــوري ( ،)1970املقيم
َ
الـيــوم في فرنسا ،مراحل االعتقال من
ً
ضرب وركل ُ
ورعب ،وصوال إلى لحظة
َ
ـاء زمــاء هــم الــذيــن فــارقــوا
نقل الـسـجـنـ ِ
ال ـح ـي ــاة ت ـحــت ال ـت ـعــذيــب إل ــى شــاحـنــة
امل ــوت ــى ،وغ ـيــرهــا مــن الـتـفــاصـيــل الـتــي
ّ
ي ـقـ ّـدم ـهــا ف ــي م ـعــرضــه «كــل ـنــا ش ـهــود»،
ُ
ال ـ ـ ــذي اف ــتـ ـت ــح فـ ــي غ ــالـ ـي ــري & FAIT
 CAUSEبـ ـب ــاري ــس م ـن ـت ـص ــف آذار/
م ــارس املــاضــي ،بــالـتــزامــن مــع الــذكــرى
الـ ـع ــاش ــرة الن ـ ــدالع ال ـ ـثـ ــورة ال ـس ــوري ــة،
ويـتــواصــل حتى نهاية نيسان/إبريل
الجاري.
يـ ــرسـ ــم الـ ـبـ ـق ــاع ــي الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء ب ـه ـي ـئــة
ً
شـ ـبـ ـحـ ـي ــة؛ عـ ـ ـ ـ ــراة يـ ـس ـ ّـي ــره ــم اإلن ـ ـهـ ــاك
وال ـ ـت ـ ـعـ ــب ،فـ ــي ل ـح ـظ ــة ي ـص ـع ــب ف ـصــل
األلـ ــم ف ـي ـهــا ع ــن ال ـف ــن ،وال ـت ـعــامــل معه
وفـ ــق م ـن ـحــى ج ـم ــال ــي .ذلـ ــك أن سـحــق
الكائن البشري يصل هنا إلى حدوده
ّ
الـقـصــوى ،وال يمكن حــتــى للكوابيس
أن تتجاوز في فظاعتها ما يذهب إليه
الواقع الذي يعيشه هؤالء السجناء.
الـ ـحـ ـف ــر وس ـ ـيـ ــط فـ ـن ــي مـ ــائـ ــم ل ـت ـقــديــم
ال ـق ـض ـيــة ال ـت ــي ي ـعــال ـج ـهــا ال ـف ـن ــان ،مــع
إم ـك ــان ـي ــة ت ـك ـث ـيــف األسـ ـ ــود ف ــي الـعـمــل
ّ
الفني وإب ــراز الحالة النفسية املركبة
الـتــي يعكسها ا ّجـتـمــاع هــذه األجـســاد
املـ ـقـ ـه ــورة واملـ ـع ــذب ــة ف ــي ف ـض ــاء ي ـبــدو
فـيــه كــل ش ــيء مـضـغــوطــا وســابـحــا في
الـفــراغ الــداكــن الــذي يـعــادل موضوعيًا
والقنوط من النجاة من بطش
اليأس
ٌ
ّ
السجان .فراغ ممتلئ بالوحشة ،جاثم
على السجناء ،بما يتطابق مع ٌوصف
ّ
ال ـب ـقــاعــي لـلـسـجــن بــأنــه «م ـع ــل ــق على
الدوام بني الحياة واملوت».
ّ
ت ــذك ــر ه ــذه امل ـن ــاخ ــات ب ـع ــوال ــم ال ـف ـنــان
اإلسـبــانــي فرانشيسكو دي غــويــا ،مع
ف ــارق أســاســي أن الـبـقــاعــي ك ــان يرسم

وق ــائ ــع اخ ـت ـب ــره ــا وع ــاي ـش ـه ــا ع ـش ــرات
اآلالف من السوريني ،وبــاتــوا يعلمون
بما كان يحصل خلف القضبان ،بينما
كــان غــويــا يــرســم كــائـنــات مسخية في
ّ
لتخيل القمع وال ـعــذاب الــذي
مـحــاولــة
مــارسـتــه مـحــاكــم التفتيش بإسبانيا،
وذهب ضحيتها آالف األبرياء.
ت ـج ـ ّـس ــد األعـ ـ ـم ـ ــال زن ـ ــزان ـ ــة م ـســاح ـت ـهــا
ّ
س ــت ــة وخ ـم ـس ــون م ـت ـرًا م ــرب ـع ــاُ ،ح ـشــر
ً
فيها أكـثــر مــن مـئــة وعـشــريــن معتقال،
مـ ــن م ـخ ـت ـل ــف األع ـ ـ ـمـ ـ ــار ،إذ كـ ـ ــان عـ ـ ٌ
ـدد
م ــن ال ـف ـت ـي ــان ال ـق ــاص ــري ــن ب ـي ـن ـهــم ،مــع
تنويعات مختلفة للتعذيب الذي ذهب
ضحيته اثنا عشر سجينًا أمــام مرأى
البقاعي ،بينما قضى آخ ــرون مرضًا،
ّ
أو على يد الـجــاد الــذي يظهر أحيانًا

ّ
وهو يخنق السجناء بيديه ،كما يوثق
ذلك أحد األعمال املعروضة .بالتزامن
م ــع املـ ـع ــرض ،صـ ــدر كـ ـت ـ ٌ
ـاب بــال ـع ـنــوان
ذات ــه عــن دار «أك ــت س ــود» الـفــرنـسـيــة،
ّ
ّ
تضمن صــورًا لكل األعـمــال املعروضة
ّ
ال ـتــي قـ ــدم ل ـهــا ال ـنــاقــد وامل ـ ــؤرخ الـ ّفـنــي
الفرنسي جيروم غودو ،في حني وقعت

ُ
وأعمال
رسومات بالحبر
تصور مشاهد
حفر
ّ
التعذيب والقنوط

الـصـحــافـيــة ال ـســوريــة هــالــة قضماني
ً
سيرة للبقاعي .ويشتمل الكتاب على
أربعة وعشرين تعليقًا وشهادة ونصًا
مـكـتــوبــة ان ـطــاقــا م ــن أع ـم ــال الـبـ ّقــاعــي
ّ
ـا ،ووقـعـهــا
والـفـظــاعــات الـتــي ت ـصــورهـ ّ
أك ـثــر م ــن عـشــريــن كــاتـبــا وف ــن ــان ــا ،مثل
نانسي هيوسنت من كندا ،وسانتياغو
ألـبــا ريـكــو مــن إسـبــانـيــا ،وأم ــادو آمــال
دجايلي من الكاميرون ،وجاك بيرتران
من فرنسا ،وأالن رايدنغ من بريطانيا،
وم ـح ـم ــد ب ـ ـ ــرادة م ــن امل ـ ـغـ ــرب ،وس ـن ــان
أنـطــون مــن الـعــراق ،وحبيب عبد الــرب
سـ ــروري مــن ال ـي ـمــن ،وع ــاء األســوانــي
من مصر ،ووجدي ّ
معوض ودومينيك
ّإده مـ ـ ــن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وسـ ـ ـم ـ ــر ي ـ ــزب ـ ــك مــن
سورية ،وغيرهم.

جزء من إحدى لوحات المعرض

فعاليات

ُ
وكثرة األصوات ُ
تورد في اإلنسان الضياع.
ِ
■ كيف تصف عالقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
عالقة تقتصر على رؤية األصدقاء.
■ كيف صدر كتابك األول وكم كان عمرك؟ َ
صــدر لــي الكتاب األول بعنون «أرواح خلف
الشباك» ،بعد مشاركتي في مسابقة للشعر
ّ
أقيمت فــي كل ّية اللغات فــي «جامعة بغداد»
عام  2017ونلت فيها املركز األول .كان عمري
 20سنة حينها.
■ أين تنشر؟
لـيــس ل ــي مــوقــع م ـح ـ ّـدد أن ـشــر فـيــه الـقـصــائــد.
أكتفي فــي أحـيــان كثيرة بالنشر على مواقع
التواصل االجتماعي.
■ ك ـيــف ت ـقــرأ وك ـيــف ت ـصــف عــاق ـتــك م ــع ال ـق ــراءة:
منهجية ،مخططة ،عفوية ،عشوائية؟
َ
ال ـقــراءة وهــج الـكــاتــب ،نظير الكتابة .ثـمــة ما
ً
يــدفـعـ ُـك لـتـقــرأ ،ثـمــة َمــن يـصــرخ قــائــا إن هــذه
ُ
ولست أحمل عــبء كيفية
املعرفة غير كافية،
الـ ـق ــراءة؛ قــد أق ــرأ كـتــابــا فــي الـشـهــر وق ــد أقــرأ
َ
عشرة كتب ،هي آصرة الرغبة.

ٌ
خلق جديد
الترجمة
ء تشيّده
للمعرفة ،بنا ٌ
المنارات في لغة جديدة
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شاعر ومترجم عراقي من مواليد بابل.1997 ،
ّ
درس في كلية اللغات في «جامعة بغداد» ،قسم
اللغة اإلنكليزية .ص ــدرت لــه مجموعة نصوص
َ
بعنوان «أرواح خلف الشباك» عن «دار النواب»
( ،)2017وت ــرج ــم «ق ـصــائــد م ـخ ـتــارة» للشاعر
اللورد ألفرد تنسن صدرت عن «دار تأويل للنشر
والـتــرجـمــة» ( .)2021لــه قـيــد الـطـبــاعــة مجموعة
شعرية بعنوان «الناسك في ليل العالم األخير»،
ستصدر لدى «دار تأويل للنشر والترجمة».
■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
ّ
ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،ه ـ ــذا مـ ــا ت ـحــت ـم ــه دراس ـ ـتـ ــي لـلـغــة
ّ
اإلنكليزية في كلية اللغات في «جامعة بغداد».
تنظر إلــى الترجمة وهــل لديك رغبة في أن
ُ َ■ ْ َكيف ُ
أعمال َ
؟
ك
تترجم
ال ـتــرج ـمــة ه ــي خ ـل ـ ٌـق ج ــدي ـ ٌـد ل ـل ـم ـعــرفــة ،ب ـنـ ٌ
ـاء
ُ
ّ
املنارات
تشيده
بأصوات لم تنطق بهذه اللغةِ
الجديدة ،فيولد النص ٍاملترجم شرنقة توشكُ
الترجمة
على التحليق دون
القيود .أعني هنا ُ
ّ
الجيدة والنبيلة .وبكل تأكيد ،لي الرغبة في
أن تترجم أعمالي ،ولي فكرة أن أترجمها أنا
شخصيًا.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

بدءًا من الخامسة من مساء غد الخميس بتوقيت فلسطين ،يستضيف «مركز
خليل السكاكيني» في رام اهلل عرضًا لفيلم نور عبد ،أعددنا األغاني للحروب
حي لضرار كلش .انطالقًا
القادمة ( 40دقيقة ،)2021 ،يرافقه أداء موسيقي
ّ
من حكايات شفاهية ،يبحث العمل في دور الفولكلور كمصدرٍ معرفي في
فلسطين.
ّ
ينظم معهد برلين للمبحث الثقافي ،بدءًا من الثالثة من عصر األحد 29 ،نيسان/
إبريل وحتى التاسعة من مساء اليوم التالي ،سلسلة من الندوات تحت عنوان
المحاضرون استخدامات
أرشيف مضاد ،يبثّها عبر موقعه اإللكتروني .يتناول
ِ
األرشيف في سياقات تحرّرية ولمواجهة تحريف التاريخ .من الباحثين المشاركين
علياء مسلّم ،ودانيال أغوستينيو ،وجاكوبو غاليمبرتي.
ّ
ُ
تنظمه افتراضيًا مجلّة ملتقيات البحر
عنوان لقاء
العراق ،مصيرٌ تراجيدي
غد الجمعة.
األبيض
ّ
المتوسط الفرنسية ،عند السادسة والنصف من مساء بعد ٍ
يشارك في اللقاء الباحثون واألكاديميون مريم بن رعد ،وعادل بكوان ،وجان
ماركو ،وميريام يعقوبي ،فيما يديره رئيس تحرير المجلّة ،بيير بالن.

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي في القاهرة ،عند الثانية عشرة والنصف
تقدم
من ليلة السبت ـ األحد  24ـ  25نيسان/إبريل ،حفًال موسيقيًا لفرقة الخان،
ّ
تأسست الفرقة ،التي ُتعنى
خالله عددًا من األلحان واألغاني الطربية التراثية.
ّ
بالموروث الغنائي العربي ،عام  ،2014ويقودها فادي المغربي.

