
عــنــدمــا لـــجـــأُت إلـــى األملــانــيــة كــلــغــٍة جــديــدة 
بالعربي  األملاني  النّص  أقــارن  كنُت  تمامًا. 
م تركيب الجملة األملانية وكيف يمكن 

ّ
ألتعل

 القراءة بحّد 
ّ
التعبير عنها بالعربّية. أي أن

ذاتــهــا أصــبــحــت، مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، تمرينًا 
يوميًا على الترجمة للذات، ومن ثّم أحببت 

أن يصل ما أقرأه إلى آخرين.

■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم اآلن؟

ــتــــاب »فــــاس  ــنــــشــــورة كــ ــاتـــي املــ ــمـ ــر تـــرجـ ــ آخــ
شر 

ُ
الطواف سبعًا« لشتيفان فايدنر، وقد ن

بالتعاون  املــتــوســط«  »دار  لـــدى   2019 عـــام 
مــع مــشــروع »آفــــاق« ألدب الــرحــات. حاليًا 
أضــع اللمسات األخــيــرة على روايــة إلياس 
كانيتي، التي نال عليها جائزة »نوبل« عام 
عنوان  على  اآلن  لها حتى  نعثر  )لــم   1981
مــنــاســب بـــالـــعـــربـــيـــة(، وكـــذلـــك عــلــى كــتــابــه 
املــوســوم »ضــمــيــر الـــكـــام«، ويــضــّم مــقــاالت 
ــات كتبها بــن عــامــي 1964  وخطبًا ودراســ
قريبًا،  الترجمتان  نشر 

ُ
ت أن  أرجــو  و1974. 

عــلــى الــرغــم مــن جــائــحــة كـــورونـــا، حــيــث تم 
االتفاق مع »دار املتوسط« على ذلك.

■ ما هــي، برأيك، أبــرز العقبات في وجــه املترجم 
العربي؟ 

ــعــــربــــي؛ ال  ــــنــــي ال أعــــيــــش فــــي الـــعـــالـــم الــ
ّ
ألن

التي تواجه  العقبات  أعــرف حقيقة ما هي 
ــنــي أســتــطــيــع الــحــدس 

ّ
املــتــرجــم هـــنـــاك. لــكــن

 أهـــّم العقبات أمـــام املــتــرجــم هــي ذاتها 
ّ
بـــأن

التي يواجهها الكاتب. ربما أكثرها ابتذااًل 
 الــتــي قــد تمتنع عــن نشر 

ُ
 الــرقــابــة

ً
ـــَعـــة

َ
وَمـــن

ه ال يوافق مزاج 
ّ
عمل ما أو تحذف منه، ألن

كيان سياسي أو ثقافي ما، أو حتى الرقابة 
إلى  اللجوء  املترجم من  التي تمنع  الذاتية 
تــرجــمــة أعـــمـــال يــعــتــبــرهــا »غــيــر أخــاقــيــة« 
و»غير مناسبة لناِسنا« وإلى ما هنالك من 
ُحجج. ثّم تبقى تفاصيل النشر واالعتراف 

أّواًل.  األدبية  املترجم، وأعني منها  بحقوق 
حــن يتجول املــرء فــي معرض كتاب عربي 
املــنــشــورات ترجمات، ورغــم   معظم 

ّ
أن يجد 

ــراف  ــ ــ ذلـــــك يــــتــــّم تـــجـــاهـــل املـــتـــرجـــم مــــن األطـ
املشاركة في صناعة النشر.

ــأن املـــتـــرجـــم الـــعـــربـــي ال يــعــتــرف  ــول بــ  ■ هـــنـــاك قــ
ر، هــل ثمة مــن يــحــّرر ترجماتك بعد  بـــدور املــحــرِّ

االنتهاء منها؟
رّبما صح القول. من ناحيتي، ال أدفع بأي 
ثاثة  يراجعه  أن  قبل  النشر  دار  إلــى  عمل 
ــّوع هـــؤالء  ــ ــــل. وأحـــــاول أن أنـ ــّراء عــلــى األقـ ــ قـ
الــــقــــّراء، بـــن قــــارئ مــســتــمــتــع، قــــارئ نــاقــد، 
بأّية  وأرّحـــب  التفاصيل.  في  ق 

ّ
مدق وقــارئ 

أو  لغوية  أو  كانت نحوية  ماحظة، ســواء 
تــحــريــريــة، وآخـــذهـــا بــعــن االعــتــبــار دائــمــًا. 
كما يسعدني جدًا أن يكون لدى الدار ذاتها 
 األمــــر، لــأســف، غير 

ّ
ـــ لــكــن مــحــّرر مــحــتــرف ـ

متوافر إال نادرًا. 
في عملي األخير، أجريت حوارات مثيرة مع 
محّرر الدار. ال كاتب وال مترجم ــ مهما كان 
 وله هفواته وسقطاته، 

ّ
متمّكنًا من اللغةـ ـ إال

بوخوم )ألمانيا( ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
كــيــنــونــتــي   

ّ
إن الــــقــــول  يــمــكــنــنــي 

ــتـــي أنــجــبــت  تـــرجـــمـــة. الـــســـيـــدة الـ
كنا  كالفراخ،  أطفال وكانت تضّمهم  تسعة 
)يــادي(.   yadê بالكردية  البيت  في  نناديها 
ومع دخول املدرسة في السادسة من العمر 
لح عليها باللغة الجديدة، 

َ
ه ُيصط

ّ
تبّن لي أن

»مـــامـــا«.   :
ّ

ــف ــ أخـ بــلــهــجــة  أو  »أّم«،  الــعــربــيــة، 
وعليَّ استخدام هذا املصطلح للتفاهم مع 
ــه على 

ّ
أقــراٍن ال يعرفون الكردية. ثّم تبن أن

األسطورّيتن  الشخصّيتن  وربـــاب،  باسم 
 يــرمــيــا 

ّ
فـــي الــكــتــب املـــدرســـيـــة الـــســـوريـــة، أال

قشور املــوز على الــشــارع. أّواًل، مــا هــو هذا 
 
ّ
الـــشـــيء املــســمــى »مـــــوز«؟ وثــانــيــًا، يــبــدو أن
 
ً
ُمعّبدًا وصقيا هنالك في مكان ما شارعًا 

ــــدرب الــطــيــنــيــة أو الـــتـــرابـــيـــة، حسب  غــيــر الــ
الــتــي أســيــر عليها للذهاب  فــصــول الــســنــة، 
إلــى املــدرســة. هكذا تّمت الــتــحــّوالت األولــى 
الرغم  بن لغتن وثقافتن مختلفتن على 
الــقــراءات األولــى  من تجاورهما. ثــّم حدثت 
وكانت هذه ترجماٍت في معظمها، وخاّصة 
من الروسية. وّسعت هذه الترجمات األفق 
البعد.  فــي  وُمــغــرقــة  ثــقــافــات مجهولة  على 
 فـــي الــســادســة من 

ّ
مـــا حـــدث لــلــعــقــل الـــغـــض

الواعي في عــام 1996،  العمر، حــدث للذهن 

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــاز فــي  ــ ــكـ ــ ــّكــــل الــــحــــرف الـــعـــربـــي نـــقـــطـــة ارتـ شــ
ــَرف فـــي الــثــقــافــات الـــتـــي انــتــمــت  ــِحــ تـــطـــّور الــ
إلـــى الــحــضــارة اإلســـامـــيـــة؛ عــربــيــة وتــركــيــة 
وفارسية، وال يزال أحد أبرز مصادر الفنون 
الــحــديــثــة فــيــهــا، مــن خـــال إدمـــاجـــه كــمــفــردة 
تطّور  وفــق  املعاصرة،  اللوحة  في  تشكيلية 
 »الفن واإليمان«، الذي 

ُ
يضيء عليه معرض

في  الــجــاري  نيسان/إبريل  منتصف  تح 
ُ
افت

»مــتــحــف الــفــنــون اإلســامــيــة والــتــركــيــة« في 
إسطنبول، ويتواصل حتى نهاية حزيران/ 
وخمسن  مئة  املعرض  يضّم  املقبل.  يونيو 
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ُ
 مـــن مــقــتــنــيــات املـــتـــحـــف، ت

ً
قــطــعــة

مــنــهــا لــلــمــّرة األولـــــى. وتــنــنــّوع األعـــمـــال بن 
البردي،  ورق  على  قشت 

ُ
ن التي  الحروفّيات 

وعدد من من الشواهد الحجرية والخشبية، 
 إلى أعمال نحاسية ومعدنية تتضّمن 

ً
إضافة

كتابات وزخــارف، إلى جانب نماذج عديدة 

من املصاحف املخطوطة، يعود أقدمها إلى 
الــقــرن الــتــاســع املـــيـــادي. ويشتمل املــعــرض 
أقــســام أساسية؛ هــي »الــقــرآن«،  على خمسة 
و»الــنــبــّي محّمد«، و»الــعــبــادة«، و»الــصــاة«، 
و»الــــــــــحــــــــــضــــــــــارات«، حـــــيـــــث تــــــــــّم تـــصـــنـــيـــف 
التي تحتويها  املضامن  وفــق  املــعــروضــات 
ستخدم 

ُ
ت التي  الوظيفة  أو  الفنية،  األعــمــال 

على  األّول  القسم  أجلها. هكذا، يحتوي  من 
أحد  املستعصمي،  يــاقــوت  كتبها  مصاحف 
الثالث عشر  القرن  في  اطي بغداد 

ّ
أبــرز خط

 الــكــوفــي. 
ّ
املـــيـــادي، وهـــي مــنــســوخــة بــالــخــط

ــــعــــرض بـــعـــض الـــشـــواهـــد املــصــنــوعــة 
ُ
كـــمـــا ت

ــٌع من 
َ
مــن الخشب والــحــجــر، ومــن بينها ِقــط

قــبــر عــلــي بـــن جـــال الـــديـــن الـــرومـــي، وكــذلــك 
إلى  مون 

ّ
املنظ ُيشير  توابيت خشبية  أربعة 

أنــهــا ُســرقــت مــن مــقــبــرة املــتــصــّوف محمود 
الــرومــي، في منطقة  أحــد مريدي  الحيراني، 
أق شهير بوالية قونية، وسط تركيا، خال 

سبعينيات القرن املاضي، قبل استعادتها.
ــلــــوحــــات واألعـــــمـــــال إلـــى  وتـــنـــتـــمـــي بـــعـــض الــ

كاميران حوج

يتضّمن المعرض الُمقام 
في إسطنبول حروفيّاٍت 
وأشغاًال حشبية وحجرية 

ومعدنية تبرز تطّور 
الخّط والفنون اإلسالمية 

خالل أكثر من ألف عام

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين في مشاغلهم 

وأحوال الترجمة إلى 
اللغة العربية اليوم. »حين 

يقف المترجم على 
مسافة من لغته الذاتية، 

يستطيع أن ينقل الكتّاب 
المختلفين بأساليبهم 

ولغاتهم المختلفة«، 
يقول المترجم السوري 

لـ»العربي الجديد«

الرياح عاصفٌة وفي 
الدرجة صفر على 

األغلب، وهو ما لم 
نتعّود عليه، هناك 

في قطاع غزّة، حيث 
يميل الشتاء غالبًا إلى 

االعتدال والدفء

متحف الفنون اإلسالمية والتركية عودة إلى القرن التاسع الميالدي

إثنين وثالثاء بال تاريخ

وجود المحّرر المحترف ضرورة جوهرية

أستغرب من االستخفاف 
الذي تعاني 

منه الترجمة كصنعة

ُتعرض نماذج 
من »الحلية الشريفة« 

التي ُكتبت فيها 
أوصاف النبي

تسير في شارع 
رابعة العدوية، في 

عكس اتّجاه الريح

مأسسة الترجمة ستكون 
مفيدة حين يديرها 

متخّصصون حياديّون

تل  مواليد  من  ــوري  س ومترجم  كاتب 
عربيد )1968(. مقيم في ألمانيا منذ 1996 
ويدرّس العربية في جامعاتها منذ 2005. 
والوعي  العربي  »الشعر  باأللمانية:  أصدر 
 ،)2010( ــاًال«  مــث قــبــانــي  ــزار  نـ  الــجــمــعــي: 
ومن ترجماته عنها: »في خطو السرطان« 
 )2007( و»العطر«  غراس؛  لغونتر   )2006(
بالنجوم«  مألى  و»يــد  زوسكند؛  لباتريك 
)2009( لرفيق شامي. حاصل على »جائزة 
 )2019( الجغرافي«  لــألدب  بطوطة   ابــن 
سبعًا«  ــواف  ــط ال »فـــاس:  ترجمته  عــن 

لشتيفان فايدنر.

بطاقة
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ثقافة

مفكرة المترجم

معرض

يوميات

فعاليات

إن لم تكن له أخطاء مهولة. وربما كان األمر 
ل بــن لغتن 

ّ
ـــه يتنق

ّ
مــع املــتــرجــم أعــمــق، ألن

وثقافتن على األقــل، ولهذا قد ينقل شيئًا 
ه 

ّ
من لغة إلى األخرى دون أن يلحظ ذلك، ألن

ني ال 
ّ
 بساطة أن

ّ
 يعتبره طبيعيًا. يحدث بكل

ــر مــــفــــردة بـــعـــيـــنـــهـــا، فـــمـــا الـــضـــيـــر أن  ــ ــذّكـ ــ أتـ
املحّرر  هــذا؟ وجــود  على  ُيعينني مختصٌّ 

الــحــقــبــة الــســلــجــوقــيــة، الــتــي تــمــّيــزت بــتــطــّور 
ــارف والــحــروفــيــات  ــزخــ الــفــنــون مـــن خــــال الــ
ــن فــيــهــا الـــخـــزف والـــزجـــاج واملــعــدن  ــ ّيـ

ُ
الــتــي ز

واملــنــســوجــات واملــنــمــنــمــات والـــنـــقـــود، حيث 
وكتابات،  ونباتات  الرسوم حيوانات  ظهر 

ُ
ت

وكذلك أشخاصًا يعزفون على آالت موسيقية 
ون في جلسات طرب. ويضّم املعرض 

ّ
أو يغن

سخ عام 1440 ميادي على 
ُ
أيضًا مصحفًا ن

ه الشيخ حمد الله 
ّ
الورق الصيني، وآخَر خط

األماسي )1429 – 1520(، الذي يعّد مؤسّس 
، حــيــث عمل 

ّ
ــط ــة الــعــثــمــانــيــة فـــي الـــخـ املـــدرسـ

الــثــانــي )1447  بــايــزيــد  فــي بــاط السلطانن 
 ،)1566 ــ   1494( القانوني  1512( وسليمان  ــ 
الثاني  ية لعبد املجيد 

ّ
إلى جانب لوحة خط

)1868 – 1944(، آخر الخلفاء العثمانين.
مون نماذج من »الحلية الشريفة«، 

ّ
ُيبرز املنظ

 
ّ
وهي نمط عثماني كاسيكي في فنون الخط

العربي، نشأ في مدينة إسطنبول خال القرن 
ــاطــون مــن خاله 

ّ
ــنــن الــخــط

ّ
الــســابــع عــشــر، وتــف

بنسخ وتخطيط أخاق النبي محمد وصفاته 
خذ تصميمات هندسية مزخرفة، 

ّ
في أشكال تت

ومنها كتابات للقاضي مصطفى عزت أفندي 
األعــمــال  تـــرك عــشــرات  الـــذي   ،)1876 – 1801(
والتعليق  والتعليق  والنسخ  الثلث  بخطوط 
 
ً
الجلّي والرقعة. كما يتضّمن املعرض نسخة

إلى  تاريخها  يرجع  آيــا صوفيا  »وقفية«  من 
عام 1453، والتي وضعها السلطان العثماني 
ثــيــر حوله 

ُ
محمد الــفــاتــح، حــول املبنى الــذي أ

ــادة  ــرار إعـ ــدل كــبــيــر، الـــعـــام املـــاضـــي، بــعــد قــ جـ
استعماله كمسجد.

ف، 
ّ
املؤل أو  املترجم،  يناقش  الــذي  املحترف 

ضرورة جوهرية، األمر الذي ناحظه لدى 
دور الــنــشــر غــيــر الــعــربــيــة، فــهــذه عــمــومــًا ال 
تــنــشــر نــّصــًا مـــن دون أن يــمــّر عــلــى مــحــّرر 

محترف.

الــنــاشــر، وال سيما في  مــع  كيف هــي عالقتك   ■
مسألة اختيار العناوين املترجمة؟

عـــمـــومـــًا، أتــــرجــــم بــتــكــلــيــف مــــن الـــنـــاشـــر أو 
بــاتــفــاق مــســبــق مــعــه، كـــي ال أدخــــل مــتــاهــة 
البحث عن الناشر ومسألة العقود وضمان 
الــحــقــوق، ووضــــع الــتــرجــمــات فــي األدراج. 
ــا يـــرضـــي  ــ ــم إال مـ ــ ــــرجـ  حــــــال ال أتـ

ّ
عـــلـــى كــــــل

ليصل  أهّمّية  له  أرى  أو  يمتعني،  ذائقتي، 
إلى القارئ العربي. 

ــا زال هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر لـــيـــتـــّم تـــبـــادلـــه بــن  مــ
والــدور  العالم،  هــذا  في  املتنّوعة  الثقافات 
فــي هـــذا الــنــقــل يــقــع عــلــى عــاتــق املترجمن 
الــذيــن قــد يــكــتــشــفــون فــي خــبــايــا الــثــقــافــات 
ــل 

َ
املــنــقــول مــنــهــا مــا يــهــّم الــثــقــافــة الــتــي ُيــنــق

ــارئ عــلــى الـــجـــديـــد مــن  ــقــ ــلــع الــ
ّ
إلـــيـــهـــا؛ لــيــط

ــغـــاالت فـــي الــعــالــم حــولــه،  األعـــمـــال واالنـــشـ

أو  العلمية  ســـواء  املــســتــويــات،  على جميع 
األدبية. بذلك تتواصل وتتاقح مع اآلخر.

■ هل هناك اعتبارات سياسية الختيارك لألعمال 
التي تترجمها، وإلــى أي درجــة تتوقف عند الطرح 
ــواقـــف الــكــاتــب  الــســيــاســي لـــلـــمـــادة املــتــرجــمــة أو ملـ

السياسية؟
ــنــــي شـــبـــه مــقــتــصــر عـــلـــى الــتــرجــمــة  ــ

ّ
بـــمـــا أن

األدبـــيـــة، فــنــادرًا مــا أتــصــادم مــع السياسة، 
ــنــي لن 

ّ
أن املــؤّكــد  املباشر. لكن مــن  بمعناها 

أترجم روايــة عنصرية أو روايــة تدعو إلى 
. عــمــومــًا، لــن أتــرجــم لكاتب 

ً
الــكــراهــيــة مــثــا

للمبادئ  مخالفة  سياسية  طروحاٍت  يقّدم 
فق عليها، ولو بالحّد 

ّ
والقَيم اإلنسانية املت

 أو بحثًا 
ً
األدنى. ال أستطيع أن أترجم عما

.
ً
يمّجد ديكتاتورًا، مثا

■ كيف هي عالقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
اب 

ّ
الكاتب ذاتــه. هناك كت ف األمــر على 

ّ
يتوق

مـــتـــعـــاونـــون ويـــفـــرحـــون بــتــرجــمــة أعــمــالــهــم 
ق 

ّ
ويمكن التواصل معهم بأريحية، حن يتعل

األمــر بمحاولة فهم أو تأويل مــا. وباملقابل، 
َمــن ال يمكن الوصول إليهم. حــدث لي  هناك 
فــقــرة معّينة  عـــن  االســتــفــســار  أردت  أن  ــّرة  مــ
فــي روايــــة »مــســح الــعــالــم« لــدانــيــيــل كيلمان، 
ــرة الـــتـــي  ــكــ ــفــ ــي الــ ــ ــتــــواصــــل مـــعـــي وشــــــــرح لـ فــ
على  كانت وصايا  الفقرة.  تلك  في  يطرحها 
لسان غوته، وأردت أن أستعلم إن كانت تلك 
، فشرح 

ً
مثّبتة تاريخيًا، أي مقتبسة منه فعا

ه فقط يتاعب على طريقة غوته 
ّ
لي كيلمان أن

املقّعرة في الكام، وبهذا منحُت نفسي حّرّية 
باتريك  أمــا  النصائح.  تلك  أكثر في معالجة 
زوسكند، على سبيل املثال، فهو منقطع عن 

البشرية، وال يمكن بالتالي التواصل معه. 

كاتبًا، صاحب  العربي  املترجم  يكون  ما  كثيرًا   ■
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي ترجمته، كيف هي 

العالقة بني الكاتب واملترجم في داخلك؟
هذا السؤال مؤلم. وهو الذي يؤّدي إلى القول 
أكتب  فــاشــل. كنت  كــاتــٌب  املترجم   

ّ
إن الشائع 

قبل  رميُت   
ً
ي حقيقة

ّ
ولكن مبّكرة،  فترات  في 

 ما كتبته خال أكثر من أربعن 
ّ

عّدة أشهر كل
عامًا في حاوية النفايات. أّما ردًا على القسم 
الثاني من السؤال، فلو كانت الفرصة سانحة 
لــكــن باملختصر  أكــثــر.  كــنــت ســــأردُّ بتفصيل 
املفيد، أفترض أن يبتعد املترجم، قدر اإلمكان، 
عن لغته هو، كي ال يتكّرر. أي ُيفترض به أن 
يــعــزل لغته وأفــكــاره عــّمــا يترجمه كــي ينقل 
ـــف أن يــقــولــه، وبلغة 

ّ
ويــتــفــّرغ ملـــا يــريــد املـــؤل

ومن  اب، 
ّ
الُكت ى 

ّ
لشت يترجم  املترجم  ــف. 

ّ
املــؤل

 هــــؤالء بلغة 
ّ

املــســتــبــعــد طــبــعــًا أن يــكــتــب كــــل
ــــن يـــقـــف املــتــرجــم  وأســـالـــيـــب مــتــمــاثــلــة. وحـ
الــذاتــيــة، يستطيع أن  عــلــى مــســافــة مــن لغته 
اب املختلفن بأساليبهم ولغاتهم 

ّ
الكت ينقل 

نا 
ّ
فإن عليه،  لغته  سيطرت  إذا  أّمــا  املختلفة. 

ذاتها  املترجم  بلغة  مختلفن  اب 
ّ
لكت سنقرأ 

وبتصريفه هو للنّص، وهذا ما يضعف من 
شأن الكاتب األصل، برأيي.

حروف بين الورق والحجارة

يومان في القدس

الدراسات  لمؤتمر  الثامنة  للدورة  العلمية  اللجنة  تعلن  الجاري،  الشهر   30 في 
التاريخية، الذي ينّظمه »المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات« يومي 29 و30 أيار/ 
مايو المقبلين في عّمان، عن الورقات التي جرى قبولها للمشاركة في المؤتمر 

العلمي الذي سيكون موضوعه هذا العام مئوية الدولة األردنية.

لكتب  معرضًا  العاصمة  تونس  في  الوطنية«  الكتب  »دار  تنّظم  رمضان،  خالل 
توفيرها،  يصعب  قديمة  وعناوين  لمخطوطات  توثيقًا  وتتضّمن  أصدرتها 
الجواد  عبد  مهدي  )إشراف:  األحمدية  للمكتبة  العلمية  المخطوطات  مثل 
جمع   ،20 القرن  لبداية  الهزلي  )الشعر  الواحلين  سالك  يا  و  الهادفي(،  وحمدية 

الجليدي العويني(.

انطلقت يوم اإلثنين الماضي سلسلة عروض أوبريت مسرح الدمى، الليلة الكبيرة، 
من تنفيذ »فرقة مسرح القاهرة للعرائس«، وذلك في عدد من الفضاءات الثقافية 
الثقافي، وتتواصل  في القاهرة، مثل ساحة الهناجر ومسرح مركز طلعت حرب 
والمخرج  شاكر،  ناجي  الدمى  مصّمم  بين  العمل  يجمع  رمضان.  نهاية  حتى 

المسرحي صالح السقا، وشاعر العامية صالح جاهين، والملّحن سيد مكاوي.

 ،Iremmo( األوسط«  والشرق  المتوسط  حول  والدراسات  األبحاث  »معهد  ينّظم 
باريس( مساء اليوم ندوة عن بُعد بعنوان تونس: انتصار دولة الحقوق؟بمشاركة 
كّل من الباحثة في اللسانيات والنائبة البرلمانية نادية شعبان، واإلعالمية والناشطة 

النسوية بشرى التريكي، والمعارض في زمن بن علي، كمال الجندوبي.

باسم النبريص

ــاح عـــاصـــفـــة، اســـتـــمـــّر هــبــوبــهــا  ــ بـــعـــد ريــ
أربعة أيام، ها هي تمطر. تمطر بغزارة 
ها تمتح من جحيم. 

ّ
وشراسة، كما لو أن

ال بــأس: فاملطر خير، وأفــضــل ألــف مرة 
البرد والريح والغبار. لقد أوشكَت،  من 
الــيــوَم، على الــوقــوع على وجــهــك، وأنــت 
ــة، في  ــعـــدويـ ــة الـ ــعـ ــارع رابـ ــ تــســيــر فـــي شـ
ها ريــٌح مجنونة 

ّ
ــجــاه الــريــح. إن

ّ
عكس ات

. ريٌح وال رياح تسونامي الشهيرة 
ّ

بحق
 بــنــا ونــّجــنــا من 

ْ
تــاريــخــيــًا. الــلــهــم الــطــف

عصف الشّرير.
■ ■ ■

ــي غير 
ّ
مــّرة واحــدة تمنيت خالها لو أن

مصاب بمرض السكري: إذ كنت أتجّول 
ــيــنــًا 

ّ
ــط

ُ
فـــي ســــوق خــــان الـــزيـــت ورأيــــــت ق

ـــَبـــنـــًا، عــلــى بــســطــة فـــاحـــة مـــن بيت 
ْ
وَمـــل

يت لــو يــعــود الــزمــن الذهبي 
ّ
لــحــم، فتمن

الجميل، أّياَم كنُت با هذا املرض، فكنُت 

هــؤالء الذين معظمهم، من أســف، كباُر 
مناضلن مزعومن.

■ ■ ■

الكتابة با حافز، كمن يستخرُج لوبياء 
مــن بـــنـــدورة. أكــتــب اآلن بــا حــافــز، ومــا 
ــه شـــيٌء  ــ

ّ
ــذا الــتــضــلــيــل. إن ــــارس هـ ــُت أمـ زلــ

يمّس أخاقي مع الكتابة. ال بأس: غيري 
يــمــّس أمـــــوال الـــفـــقـــراء. مــتــحــّمــلــهــاش يا 
 يا رفيق. 

ْ
باسم أكثر مّما تحتمل. واصل

ــز، فـــســـوف يــطــول  ــافـ ــرَت الـــحـ ــتـــظـ فــلــو انـ
االنتظار. و... عصفوٌر في اليد وال عشرة 
ــّم واألهـــــّم  ــهــ ــهـــول. واملــ عــلــى غـــصـــِن املـــجـ
 يــا رفيق. 

َ
أن تكتب وال تــتــوّســل الــحــافــز

اب يفعلونها. يلدون 
ّ
معظم، بل كل الكت

اإللــهــام  زمــن  انتهى  إِذ  قيصرية.   
ً
والدة

وهــدايــا السماء مــع بــدايــة زمــن العوملة. 
ى قبل ذلــك بعقود ورّبــمــا قــرون. 

ّ
بــل حت

فون عن 
ّ
نا متخل

ّ
أن فيها  ومــا  والحكاية 

مواكبة جديد الِعلم فقط. ما علينا.
■ ■ ■

خرجُت وعــدُت، فالطقس مريٌع بكل ما 
تــعــنــي الــكــلــمــة، ولـــم أكـــن أتـــصـــّور، وأنـــا 
ــذا الــنــحــو  ــ ــه عـــلـــى هـ ــــ

ّ
داخــــــل الـــفـــنـــدق، أن

املـــرعـــب! الـــريـــاح عــاصــفــة وفـــي الــدرجــة 
صــفــر عــلــى األغــلــب، وهـــو مــا لــم نتعّود 
عليه، هناك في قطاع غــزة، حيث يميل 
ــتــــدال والـــــدفء.  الــشــتــاء غــالــبــًا إلــــى االعــ
جاءني صديقي بسّيارته، وخرجنا إلى 
مشواري ثم عّرجنا على بيته، فراجعُت 
ــُت الــشــاي،  ــربـ مــخــطــوطــتــه ســريــعــًا، وشـ
ــأذنــــت. لــــم يــوصــلــنــي بــســيــارتــه،  ــتــ واســ
حــيــث أدخــلــهــا فــي الـــكـــراج، فــاضــطــررت 
إلـــى املـــشـــي، مـــن بــيــتــه إلـــى الــفــنــدق، أي 
ــوالــــي نـــصـــف الـــكـــيـــلـــومـــتـــر، مــواجــهــًا  حــ
الهواء. وما  والصقيع وعصفات  الريح 
أن وصلُت إلى الفندق، حتى لبدُت فورًا 
فــي الــفــراش، ولــوال رغبتي فــي الكتابة، 
ملا غادرته إلى غرفة الكمبيوتر الباردة.

■ ■ ■

رأيــُت في باب الــواد، بالقرب من »مدخل 
الــنــاظــر«، أشــخــاصــًا مــن املــــاّرة القليلن، 
من  مقطعًا  أرى  ني 

ّ
لكأن أشباح.  وكأنهم 

ذلك،  أعجبني   :
ّ

للحق ما 
ّ
إن سينما.  فيلم 

ُمــقــّدر لبشٍر  واستمتعت به بقدر ما هو 
فان.

■ ■ ■

جلنا بــالــســيــارة، صــديــقــي وأنــــا، معظم 
ر 

َ
أحياء سلوان، فلم نَر غير املطر والُحف

 
ً
املنتشرة على طول األسفلت. لم نر امرأة
 يجّره 

ً
، ورأينا، يا للغرابة، َجَما

ً
واحــدة

بدوٌي هارب.

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا، والنّص 
من يومياته في القدس املحتلة عام 2009(

أذهب مع أّمي إلى سوق األربعاء بخان 
يـــونـــس، فــقــط مـــن أجــــل أن تــشــتــري لي 
َب، 

ْ
ن مع نصف كيلو مل

ّ
ط

ُ
نصف كيلو ق

إلى  عودتنا  قبل  الكامل  الكيلو  فألتهم 
البيت. آه لو تعود تلك األيام، فآكل اآلن 
 
ّ
ألذ ها 

ّ
إن اللذيذة.  النعمة   من هــذه 

ً
رطــا

وليس  اإلطـــاق.  على  الله  نعمة خلقها 
، فـــا تــنــســوا 

ً
هــــذا الـــقـــول مــنــي مـــبـــالـــغـــة

 صاحبه ِشــْيــف حــلــوّيــات غــربــّيــة من 
ّ
أن

أنواعها   جميع 
َ

أكــل األول. ولقد  الــطــراز 
ــي ال  ــتــ الـــتـــي تــخــطــر لـــكـــم عـــلـــى بـــــال والــ
 إلــى مــذاق وطعم 

ّ
تخطر. ومــع هــذا: أحــن

َب، بصفته أهّم مذاق في 
ْ
ل

َ
ن مع امل

ّ
ط

ُ
الق

طفولتي السعيدة.
■ ■ ■

الــبــرد يفعل مفعوله  بــدأ  يــا ظــهــري:  آه 
ه 

ّ
إن مع ظهري الذي با حماية خلفّية. 

مغٌص  الِكليتْن:  ناحية  مــرعــٌب  ــٌص 
ْ
َمــغ

ــْم ســريــعــًا  وال مـــغـــص الــــــوالــــــدات. فــــأقــ
وأللـــبـــْد تــحــت الـــفـــراش، قــبــل أن أشــاهــد 
املــوت بــأّم عينّي. بــأّم عينّي مثلما رأت 
ترى  يــا  عينيها.  بـــأّم  النــغــر  فيليتسيا 
ــــذه املـــحـــامـــيـــة الــشــجــاعــة؟  ــام هـ ــ ــــن أيــ ويـ
ــهــا 

ّ
ــلــــب أن لـــم نــعــد نــســمــع عــنــهــا، واألغــ

ســافــرت وغـــــادرت املــســتــعــمــرة املــســمــاة 
ا نسمع 

ّ
لكن »إسرائيل«. فلو كانت هنا 

عن نشاطها ومواقفها الافتة. عمومًا، 
السام لها حيثما تكون، فهي امرأة وال 
 الــرجــال: ســاٌم لــِك وعليِك يــا أختي 

ّ
كــل

ــا رفــيــقــتــي فــيــلــيــتــســيــا. فــقــد دافـــعـــِت  ويــ
ــا وعـــن قــضــايــانــا الــعــادلــة الــنــبــيــلــة، 

ّ
عــن

ــلــطــة،  أكــثــر مــّمــا دافــــع ِكـــبـــار رجــــال الــسُّ
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