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محاضرة
خالل محاضرته
قدمها مؤخرًا،
التي ّ
ّ
المترجم
توقف
ُ
جملة
البريطاني عند
ٍ
من القضايا المتعلّقة
باللغة واألدب العربيَّين،
بدءًا باستعمال اللهجات
المحلّية في الرواية
وصوًال إلى رأيه في
مترجمي
اتّهام
ٍ
المعاصر
األدب العربي
ِ
باالستشراق الحديث
سليمان زوقاري

ّ
بــالـتـعـبـيــر ع ــن ده ـش ـتــه ،اس ـتـ َـهــل
امل ـتــرجـ ُـم ال ـبــري ـطــانــي ،جــونــاثــان
رايـ ــت ،مـحــاضــرة «ج ــائ ــزة سيف
غـبـ َّـاش  -بــانـيـبــال» الـسـنــويــة ،الـتــي ألقاها
مؤخرًا عبر تطبيق «زوم» واستضافة من
عنوان «التغيير
«املكتبة البريطانية» ،تحت
ُ
عاصر».
واالستمرارية في األدب العربي ُامل ِ
ه ــذه الــدهـشــة مـ ُّ
ـردهــا إل ــى دعــوتــه للحديث
ّ
َ
عن األدب العربي رغم كونه غير متخصص
ّ
نظريات الترجمة ّ أو في
في اللسانيات أو
ّ
َّ
الـلـغــة ال ـعــرب ـيــة ،عـلــى ح ــد ق ــول ــه .لـكــنــه ب ــرر
َ
قبوله الدعوة بتجربته في الترجمة األدبية
ِمــن العربية إلــى اإلنـكـلـيــزيــة ،والـتــي بدأها
ع ــام  2008بـتــرجـمــة ك ـت ــاب امل ـص ــري خــالــد
الحسيني« ،تــاكـســي :حــواديــت املـشــاويــر»،
من العامية املصرية ،ليصل ُ
عدد ترجماته
ِ
إل ــى أك ـث ــر م ــن ع ـشــريــن ك ـتــابــا ب ــن ال ــرواي ــة
ّ
والقصة القصيرة.
انتقل رايــت إلى الترجمة بعد اشتغاله في
ـرز» ،على مــدار
الصحافة مــع «وكــالــة روي ـت ـ
ّ ً
عدد
قرابة ثالثة عقود قضاها متنقال بني ٍ
من البلدان العربية؛ مثل مصر والـســودان
ولبنان وتونس والخليج العربي ،وقبل ذلك

بطاقة

جوناثان رايت ُ
خالصات رحلة مع الرواية العربية

ذرائع واهية لنبذ التراث

منعرجات االستشكال

َ
َ
درس اللغتني العربية والتركية والحضارة
ّ
اإلسالمية في «كلية سانت جورج» التابعة
ل ــ»ج ــام ـع ــة أوكـ ـسـ ـف ــورد» ال ـبــري ـطــان ـيــة فــي
الثمانينيات.
خــال املحاضرةّ ،
عن العربية
ـت
ـ
ي
را
ث
تحد
الفصحى الحديثة بوصفها لـغـ َـة تـ ُ
ـواصــل
تـجـمــع ب ــن الـ ـع ــرب ،ي ـج ــري ال ـل ـجــوء إلـيـهــا
ُ
عـنــد صـعــوبــة ال ـت ـفــاهــم بـيـنـهــم بلهجاتهم
ّ
ّ
ِّ
امل ـح ــل ـي ــةُ ،م ـع ـت ـ ِـب ـرًا أن امل ـت ـم ــعــن ف ــي األدب
َّ
يكتشف أن الفروقات بني
العربي سرعان ما
ٌ
ضئيلة ج ـ ّـدًا ،رغــم ُّ
تنوع
الشعوب العربية

هذه الشعوب ِمن حيث الثقافات والعادات
والتقاليدُ .
ـاض ــر ،ف ــي س ـيــاق حــديـثــه عن
وت ـط ـ ّـرق امل ـح ـ ِ
«ال ـت ـغ ـي ـيــر واالسـ ـتـ ـم ــراري ــة» ،إلـ ــى َدور َمــن
سـمــاهــم «حـ ـ ـ ّـراس امل ـع ـبــد» ِم ــن املـحــافـظــن،
ّ
ّ
قوميني ،على امتداد التاريخ،
إسالميني أو
ـوع م ــن ال ـج ـم ــود ع ـل ــى الـلـغــة
ف ــي ف ـ ــرض نـ ـ ـ ٍ
ال ـعــرب ـيــة ،وحــرمــان ـهــا م ــن ت ـط ـ ُّـور حـقـيـقــي،
ـوى امل ــورف ــول ــوج ــي.
خ ـصــوصــا ع ـلــى امل ـًس ـت ـ َ
يرفض هــؤالء ،مثال ،كتابة األعمال األدبية
ّ
ّ
باللهجات املـحــلـيــة ،بــدعــوى أن ذلــك ُيـهـ ِّـدد
وجود اللغة العربية الفصحى.
َ ُ
ترجم كتبًا ِمن
لكن رايت  -الذي سبق له أن
َ
اللهجتني املـصــريــة والـعــراقـيــة  -لــديــه ٌ
رأي
ٌ
ُ َّ
ّ
آخــر مـفــاده أن العامي َة ق ــادرة أحيانًا على
الـتـعـبـيــر عــن ال ــواق ــع املـعـيــش بــأفـضـ َـل ّ
مما
ُ
تفعله الفصحى.
واستشهد رايت ،في رأيه هذا ،باالسكتلندي
إرفــن ويلش الــذي يكتب روايــاتــه باللهجة
االسكتلندية الــدارجــةّ ،والـكــاتــب األميركي
كلود ماكاي الذي كان يؤثث أعماله بمقاطع
أو ح ـ ــوارات بـلـهـجــة ال ـب ــات ــواه الـجــامــايـكـيــة
التي ال ُيمكن ّ
لقراء اإلنكليزية أن يفهموها،
ُ
ُمضيفًا ّأنه َّ
مرً ،هو نفسه ،بالتجربة نفسها
ح ــن قـ ــرأ رواي ـ ـ ــة عــرب ـيــة ت ـضـ ّـم ـنــت مـقــاطــع
بــالـعــامـيــة الـشــامـيــة ال ـتــي ل ــم يـسـتـطــع «ف ـ ّـك
شفرتها».

خاض مستشرقون
ّ
ومبشرون في ما
ُ
تناقضًا في
اعتبروه
النصوص الدينية،
منطلقين من
ٌ
مسألة
التباساتها.
يخوض فيها
اليوم بعض أنصاف
ّ
المثقفين

نجم الدين خلف اهلل

جوناثان رايت

َّ ّ
في السياق نفسهَ ،
هجات
اعتبر رايت أن الل ُّ
العامية املختلفة َّ
ّ
بسبب من تأثرها،
تطورت
ٍ
ُ
املستعمرين التي أضافت
في املاضي ،بلغات
ِ
كـلـ ُّمــات وع ـب ــارات جــديــدة إلـيـهــا ،ووا ُصـلــت
تأثرها ببعضها البعض وبثقافات أخرى
ُ
في
من
خالل التلفزيون ووسائل ًالتواصلً ،
ّ
حــن ظــلــت الـفـصـحــى «ج ــام ــدة» ومـنـطــويــة
ع ـلــى ن ـف ـس ـهــا ،ت ـحــت ذري ـع ــة ح ـمــايــة الـلـغــة
والثقافة والــديــن والهوية ،باعتبارها لغة
القرآن.
ّ
في ما يتعلق باألدب العربي ،والرواية على
وجــه الخصوص ،زعــم املترجم البريطاني
ّ
أن أ ّغـ ـل ــب الـ ــروائـ ـ ّـيـ ــن الـ ـع ــرب امل ـعــاصــريــن
متأثرون بأسماء غربية؛ مثل فرانس كافكا
ّ
وغابرييل غارسيا ماركيز ،وأن رواياتهم ال
تختلف كثيرًا  -في أساليبها وحبكاتها -
عن الروايات الغربية.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـعـ ـ ــرض حـ ــدي ـ ـثـ ــه ع ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــات
َ
الكالسيكية العربية ،ذك ــر املـتـحـ ّـدث روايــة
«ال ـســائــرون نـيــامـ ُـا» للكاتب امل ـصــري سعد
ً
م ّـ ـك ــاوي ،وال ـت ــي ن ـش ــرت ع ــام  ،1963قــائــا
إن ـهــا تـمـ ّـيــزت بأسلوبها الـســاخــر والـفــريــد

يفرض المحافظون
جمودًا على العربية
بدعوى حمايتها
ال تختلف الرواية
العربية عن الغربية في
األسلوب والحبكة

ُ
الكاتب فيها عن
ِمن نوعه؛ حيث استعاض
حركات الشخصيات وانفعاالتها بعناصر
مثل الشنب والطربوش ،كما ّ
تميزت ّ
بحرية
َ
َ
َ
وجرأة كبيرتني ،وتناول ًت مواضيع ال تزال،
ُ
إل ــى اآلن ،تعتبر شــائـكــة ومـسـكــوتــا عنها؛
َّ
ّ
مثل الجنس َوامل ـخ ــدرات ،رغــم أن أحداثها
تدور بني القرنني الخامس عشر والسادس

عشر ،أي في السنوات الثالثني األخيرة ِمن
ُحكم املماليك في مصر.
ُم ـج ـي ـبــا ع ــن س ـ ــؤال حـ ــول كـيـفـيــة اخ ـت ـيــاره
َ
َّ
الـ ـنـ ـص ــوص ل ـل ـت ــرج ـم ــة ،اع ــتـ ٌـب ــر رايـ ـ ـ ــت أن
َّ
اختياراته الترجمية عشوائية وذاتية ،وأن
الحبكة هي ُّكل ما ّ
األدبية
يهمه في األعمال
ّ
التي يعمل على نقلها إلى اإلنكليزية ،وأنه
َ
اهتمام ألسلوب أو مستوى
كبير
ال ُيولي
ٍ
َ
َّ
ّ
الكتابة ،مما يجعلهما عاملني ثانويني في
االخ ـت ـيــار ،وه ــذا مــا جعله  -مثلما أضــاف
 يــرفــض تــرجـمــة الكثير مــن األع ـمــال التيبعض ُدور النشر.
اقترحتها عليه ّ
ً
ّ
هناُ ،يؤكد رايت أنه ،عند اختياره عمال ما
لترجمته ،ال يـتــوانــى عــن ط ــرح الكثير من
ّ
األسئلة على مؤلفه ،عبر البريد اإللكتروني
إلت ــاح ــة ال ــوق ــت ال ـك ــاف ــي ل ــإج ــاب ــة ،أو عبر
باملعنى،
االتـصــال
َّ ِ
املباشر بهدف اإل ّمـســاك ّ
مـشـيـرًا إل ــى أن «بـعــض الـكــتــاب يتحفظون
فــي إعـطــاء تفاصيل يعتبرونها حميمية،
ً
ً
ّ
السرية تــارة ،والغموض تــارة
ُحفاظًا على
أخرى».
وعـ ّـرج رايــت ،أيضًا ،على تقنيات الترجمة

األدبية؛ ومنها التوطني والتغريبُ ،م ّ
عب ّرًا
ً
عن موقفه الوسطي بني االثنني؛ قائال إنه
ال ّ
يحبذ اإلس ــراف في التوطني الــذي يصل
إلى َّ
تغيير أسماء الشخصيات واإلطار
حد
َ
املكاني بغية مالءمة النص مع ثقافة القارئ
وبيئته ،ويرفض التغريب باعتباره حاجزًا
َ
ُ
املترجم واستيعابه،
يحول دون فهم النص
بـسـبــب اس ـت ـخ ــدام ل ـغــة بـعـيــدة ع ــن الـســائــد
ّ
تضطر
وتوظيف مصطلحات غير رائـجــة
املرء إلى العودة إلى القواميسّ ،
مما ُيفسد
متعة القراءة ،وفق قوله.
ُ
ّ
رب ـ ـمـ ــا لـ ــم يـ ــكـ ــن جـ ــونـ ــاثـ ــان رايـ ـ ـ ــت لـيـخـتــم
م ـح ــاض ــرت ــه دون أن ي ـت ـط ـ ّـرق إلـ ــى مـســألــة
ّ
ـرجـمــن الـغــربـ ّـيــن بــاالسـتـشــراق
ات ـه ــام املـتـ ِ
ّ
ال ـحــديــث .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،اع ـت ــرف ب ــأن
من العربية إلى اإلنكليزية
حركة الترجمة ُ
ول ـ ـ ـغـ ـ ــات ك ـ ـث ـ ـيـ ــر ٍة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ازده ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ع ـقــب
أح ــداث الـحــادي عشر مــن أيـلــول /سبتمبر
 ،2001ضمن سياسة هدفت إلى معرفة ما
يعتمل فــي عقل العربي املسلم الــذي َ
وجــد
نفسه في مواجهة أصابع االتهام بعد تلك
األحداث التاريخية.

فن االحتجاج الغرافيتي وهو يُفلت من كل أشكال الرقابة

برشلونة ـ العربي الجديد

ّ
منذ  12تشرين الثاني /نوفمبر الجاري ،حل
ُ
فـنــان الغرافيتي مجهول الـهــويــة ،بانكسي،
ض ـي ـفــا ع ـلــى مــدي ـنــة بــرش ـلــونــة اإلس ـبــان ـيــة،
تحديدًا في فضاء «ديسيني هوب» ،من خالل
معرض بعنوان «بانكسي :فــن االحتجاج»،
يستعيد عــددًا ّمن رسوماته ذائعة الصيت،
والتي باتت تمثل أيقونات ملناهضة العوملة
والسياسات النيوليبرالية.
البصرية
الهوية
من
االقتراب
ّ ّ
يحاول املعرض ّ
َ
أي فنان
لعالم بانكسي الفني ،كما يفعل مع
َّ
ـي ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن ت ـلــك ال ـن ـظــرة امل ـكــرســة
تـشـكـيـلـ ّ
التي تصنف الغرافيتي في درجــة ثانية من
املمارسات الفنية.
تـشـتـمــل امل ـج ـمــوعــة امل ـخ ـت ــارة ل ـل ـعــرض أكـثــر
ً
م ـ ّـن سـبـعــن ع ـمــا ج ــرى تـنـفـيــذهــا بـخــامــات
مختلفة :الصباغة الزيتية ،واألكريليك،
فنية ّ
والـ ـ ـ ـ ـ ــرش عـ ـل ــى ال ـ ـق ـ ـمـ ــاش وع ـ ـلـ ــى الـ ـخـ ـش ــب،

وف ــن الـسـيــريـغــرافـيــا ف ــي طـبـعــات م ـح ــدودة،
والـسـتـنـســل عـلــى ال ـخــرســانــة ،وامل ـن ـحــوتــات
واإلنـ ـ ـش ـ ــاءات ،وأش ــرط ــة ال ـف ـيــديــو ،وال ـصــور
الفوتوغرافية.
ت ـت ـنــاول امل ـج ـمــوعــة امل ـع ــروض ــة مــوضــوعــات
بانكسي املعهودة ،بأفقها العاملي واستدعاء
مـ ـف ــردات ال ـث ـقــافــة ال ـع ـ ّ
ـام ــة وتــرت ـي ـب ـهــا ضمن
م ـن ـط ــق ج ــدي ــد ُي ـ ـبـ ــرز م ـت ـن ــاق ـض ــات ـه ــا ،وم ــن
ُ َ
ورائـ ـه ــا إش ـكــال ـيــات ال ـع ــال ــم .ق ـضــايــا تـعــتـبــر
ب ـ ــؤرة لـلـتـفـكـيــر ف ــي م ـفــاه ـيــم أس ــاس ـي ــة مثل
العدالة والحرية وضمن محاولة التحريض
عـلــى ض ــرورة مــراجـعــة ه ــذه املـ ـ ّ
ـادة الثقافية
املــوضــوعــة لــاسـتـهــاك ،والـنـظــر فــي امل ــآالت
الكارثية ملشاكل العوملة والحروب واالحتالل
ّ
بقوة السالح ،والهيمنة السياسية واإلبادات
العرقية والدينية والصراع الطبقي وأزمات
الهجرة واملناخ واملجاعات وغيرها.
ّ
ألول مـ ـ ـ ـ ـً ّـرة ،ي ـ ـجـ ــري ع ـ ــرض هـ ـ ــذه األع ـ ـمـ ــال
ُّ
مجتمعة فــي برشلونة ،وهــي كلها أصلية؛
ُ
ومصدرها
أي أن بانكسي هو َمــن أنجزها،
ّ
مـجـمــوعــات دول ـيــة خ ـ ّ
ـاص ــة ،بــل إن ج ــزءًا من
ّ
ّ
األع ـمــال سـيــرى ال ـضــوء ألول م ــرة .يستفيد

تمثّل أعماله أيقونات
لمناهضة العولمة
والسياسات النيوليبرالية

ُ
ـادفـنــا م ـقـ ٌ
ـاالت ُ
وم ـح ــاورات
كـثـيـ ًـرا مــا تـصـ
ّ
ع ـلــى ال ـق ـن ــوات ال ـعــربــيــة ،ض ـمــن ال ـبــرامــج
َ
ال ـث ـقــافـ ّـيــة ،ت ـض ــع ال ـي ـ َـد ع ـلــى م ــا َيـعـتـبــره
ِّ
ً
النصوص الدينية،
مقد ًموها تضاربا ّ ًفي َ ّ ً
ً
ســواء أكانت قرآنية أم نبوية ّ.وغالبا ما
ّ
ُيـسـتـنـتــج مــن ذل ــك أن ه ــذه الــن ـصــوص ال
ّ
َ
ّ
تتمتع ّ
ُ
قدسية ،وأنها من صنع البشر
بأية
ـات نزاعاتهم
الــذيــن وضـعــوهــا فــي سـيــاقـ ِ
والثقافية ،وال بـ ّـد مــن ُنبذها.
التاريخية
َ
وقــد تـكــون تلك ً املــواطــن النصية ،املـشَّــار
ْ
إل ـي ـهــاُ ،مـلـتـبـســة بــالـفـعــل ،ول ـك ــن ُيـضــخــم
َ
ُ
رضها في الفضاء
التباس َها ذاك بسبب ع ِ
ّ
ً
الـعــام فيزيد مــن حدتها ،وخصوصا إذا
أضيفت إلى َ
العرض مظاهر احتفاء ّ
تهول
ّ
التاريخانية املطلقة للنصوص املقدسة
الـ ـت ــي َبـ ـن ــت ش ــرع ـ ّـي ـت ـه ـ ُـا ،ط ـي ـل ــة الـ ـق ــرون
املاضية ،على التعالي املطلق ل ِقيمهاّ .
وم ــن أم ـث ـلــة ه ــذه امل ـســائــل ال ـتــي ل ــم ً يـكــف
ال ـن ــاس ع ــن اس ـت ـعــراض ـهــا ،وأح ـي ــان ــا ُفي
َمعرض السخرية واالستخفاف ،غموض
آي ــات الـقـضــاء وال ـق ــدر واح ـت ـمــال داللـتـهــا
أي :ع ـل ــى ح ـ ّ
ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــيء وض ـ ـ ـ ـ ّـدهْ ،
ـري ــة
َ
ُ
اإلنسان في صنع ق ـ َـدره ،وعلى خضوعه
ّ
اإللهية التي تقضي ما تشاء .ومن
لإلرادة ً
ُ َ
أمثلتها أيــضــا مــا يطلق عليه فــي بعض
ّ
اللغوية» في ّ
النص
املـحــاورات «األخطاء
َ
َّ
ـاحــران»
ال ـقــرآنــي مـثــل آي ــة« :إن ه ــذان ل ٌـسـ ِ
(س ــورة :ط ــه) ،واألمـثـلــة عــديــدة .ويضاف
ّ
العلمية»
إلــى ذلــك مــا ُسـ ّـمــي ب ـ «األخ ـطــاء
ُ
التي تظهر «ت ـضـ ُـار َب» ما في النصوص
ّ
ّ
الدينية مع نتائج العلوم الصحيحة.
ضــايــا ال ـت ــي خــاض
وهـ ــذه ه ــي ن ـفــس ال ـق ـ ّ
ّ
املسيحيون
فيها املستشرقون واملبشرون
وال ـ ـ ّيـ ــوم ب ـع ــض ال ـص ـح ــاف ـ ّـي ــن وأن ـص ــاف
ّ
ّ
امل ـث ــق ـف ــن ،وك ــل ـه ــا ت ـت ـن ــزل ض ـمــن ظــاهــرة
ّ
الغموض وااللتباس .و ًقــد اتخذ حضور
ذريعة إلى نبذ التراث
هذه «اإلشـكــاالت»
ً
ّ
كــلـ ًّـيــا واعـتـبــاره متناقضا ،بــل واستندت
قراءة التراث العربي
بعض دعوات إعادة ّ
إلـيـهــا ،حـيــث ح ــاول مـثــقـفــون مـثــل محمد
ّ
عــابــد ال ـجــابــري و َح ـســن حـنـفــي والــطـيــب
تـيــزيـنــي اسـتـكـشــافـهــا وتـسـلـيــط الـضـ ّـوء
عـلـيـهــا ،مـ ّـمــا يـعـنــي أن ـهــا م ــا تـ ــزال تـمــثــل
«مناطق صعبة» في فهمه وتسويغ رؤاه،
وتضرب شرعية املناداة باالعتماد عليه

ّ
والتحرر الذهني.
في بناء النهضة
وف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،ه ــذه ال ـق ـضــايــا مـعــروفــة
ج ـ ّـي ـ ًـدا ل ــدى جـمـهــور املـفـ ّـســريــن وفــاسـفــة
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــام ق ـ ــدي ـ ـ ًـم ـ ــا ،وال سـ ـ ّـي ـ ـمـ ــا ع ـل ـم ــاء
أص ــول الـفـقــه الــذيــن خـ ّـصـصــوا مصطلح
«اإلش ـك ــال» لـلــداللــة عـلــى وج ــود تناقض
ظـ ــاهـ ـ ّ
ـري ف ــي ال ـن ـص ــوص املـ ـق ـ ّـدس ــة .ول ــم
يكتفوا بــاإلقــرار بهذا االلـتـبــاس فحسب،
ً
ـول ج ـ ّ
ـذري ــة تـنــزع
ب ــل واقـ ـت ــرح ــوا ل ــه حـ ـل ـ
ّ
َّ
طـ َـابـعــه اإلش ـكــالــي ه ــذا وتـ ــرد ال ـنــص إلــى
حظيرة َ
البيان والتماسك .وكان من أبرز
َ ُم ــن اشـتـغــل عـلــى ه ــذه امل ــواط ــن املعضلة
ّ
ـي ابـ ــن ع ـطـ ّـيــة (- 1088
امل ـف ــس ــر األن ــدل ـس ـ ُ
ّ
 )1146في كتاب «املحرر الوجيز» والذي
َ
ّ
املفسر التونسي محمد الطاهر
اعــتـمــده
«التحرير
بن عاشور ( )1973 - 1879في
َ
ْ
والتنوير» ،حيث َجعال ُوك َد ْي ِهما الوقوف
على هذه املواطن وبيان غموضها حتى
ّ
ً
ً
يظل ّ
النص معقوال متماسكا ،ال تتعارض
ُ
ظواهره مع األصول الكبرى للدين وال مع
ّ
املنطقية.
قواعده
ّ
وال أح ـ ـ َـد ُي ـن ـكــر أن ب ـعــض إجــابــات ـهــم أو
«تــوجـيـهــاتـهــم» ملـظــاهــر االل ـت ـبــاس ق ــد ال
ّ
ُتقنع كـ ّـل الـقـ ّـراءً ،
نظرا إلــى بعض التكلف

ال ـ ّـذي قــد ُيــرتـكــب فــي إجــرائ ـهــا ،وم ــع ذلــك
ّ
فــإنـهــا تـظــل م ـحــاوالت تــأويـلـ ّـيــة رصينة،
تسعى إلــى مــا أسـمــاه الباحث التونسي
م ـح ـم ــد الـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــري ،ف ـ ــي أطـ ــروح ـ ـتـ ــه عــن
َ
«الـبــاغــة وعـلــم ال ـكــام»« :تـ ُـدبـيــر الـنـ ّـص»،
وفيها استعاد مظاهر تداخل علم الكالم
َّ
ّ
وبي
اإلسالمية،
بعلوم الداللة في الثقافة
ّ
كـيــف أن ق ــواع ــد ال ـبــاغــة صـيـغــت إلنـقــاذ
ّ
املنطقي.
َمعقولية
النص وطابعه ّ ً
ّ
ً
ُ
ًّ
فلسفيا ،يعد الغموض مكونا بنيويا من
ّ
مكونات النص الديني وصيغ الداللة فيه.
ّ
لذلك نادى املفكر الجزائري محمد أركون
ّ
دالئلية ( ّ )sémantiqueخاصة
إلى اجتراح
بــالـنـصــوص امل ـقـ ّـدســة ،ألنـهــا تـتــوفــر على
ّ
ّ
«البنية
الخصوصية سماها ِ
بنية شديدة َ
ّ
ّ
صصية» ،وهي التي تؤدي
األسطورية الق

يُضخَّ م التباس النصوص
الدينية بعرضها
في الفضاء العام

وظيفة اإلده ــاش والتعبئة للمجموعات
اإلي ـم ــان ـ ّـي ــة ،ت ـخــاطــب امل ـخ ـي ــال الـجـمـعــي،
أكثر من مخاطبتها َ
الصرفّ .
العقل ِّ
وأما
ُ
ما ُيستعاد اليوم على القنوات املغرضة
والـ ـكـ ـت ــاب ــات امل ـت ـح ــام ـل ــة ،م ـث ــل مـ ــا كـتـبــه
الـفــرنـســي كـلــود جيليو ،املـتـخـ ّـصــص في
تاريخ التفسير ،أو الباحث اللبناني الذي
َّ
ُ
كرستوف
ُتخفى وراء اسم أملاني مستعار ِ
ل ـك ـس ـن ـب ــرغ (،)Christoph Luxenberg
فــي كـتــابــه «قـ ــراءة ســريــانـيــة ل ـل ـقــرآن» ،ثـ ّـم
َمـ ــن ت ـب ـ َـع آراء هـ ـ ـ ــم م ــن امل ـت ـف ـل ـس ـفــن ،فـهــو
مـجـ ّـرد إفـقــار لظاهرة االلتباس وآلياتها
ّ
واملعجمية ،والتي سبق للمفكر
التركيبية
اإلنكليزي وليام أمبسان ()1984 - 1906
أن تناولها ضمن عرضه للجذور السبعة
ّ
ّ
والسياقية
اللغوية
للغموض وأسـبــابــه
أصناف من الغموض»
في كتاب «سبعة
ٍ
( .)1930وه ـ ـ ــذا ن ـف ــس مـ ــا س ـ ـ ــارت عـلـيــه
امل ــدارس األلسنية املعاصرة التي جعلت
ً
ً
رئيسا لهذا الفرع
موضوعا
من الغموض
ً
مــن الـعـلــوم اإلنـســانـيــة ،باعتباره مــازمــا
لكافة أشكال التواصل البشري وال يكاد
ٌ
خطاب منها.
يخلو
(كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس)

من قصور الحمراء بغرناطة ()Getty

فعاليات

ِ
ظ ّ
ل بانكسي في برشلونة
المقام
يُحاول المعرضُ ،
حاليًا في المدينة
اإلسبانية ،االقتراب من
الهوية البصرية ألعمال
فنان الغرافيتي الذي ال
يزال يحافظ على أسراره

من المعرض ()Getty

إضاءة

المترجم وعن تجربته
مع
ِ

مترجمي األدب العربي المعاصر إلى
ـد أبــرز
ترجم رايــت ( ،)1953أحـ ُ
َ
ِ
ّ
اإلنكليزية ،للعديد من الكتاب العرب؛ من بينهم :خالد الخميسي ،ورشا
األمير ،وعالء األسواني ،وعز الدين
شكري فشير ،وجالل أمين ،وبهاء
عبد المجيد .فـــازت ترجما ُته
بثالث جوائز؛ هي« :سيف غباش -
بانيبال» عن «عزازيل» ليوسف زيدان
في  ،2013وعــن «ســاق البامبو»
لسعود السنعوسي في ،2016
و»اإلندبندنت لألدب األجنبي» في
 2014عــن «المسيح الــعــراقــي»
لحسن بالسم.

معرض
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ض ــا م ــن تــوظ ـي ـفــات الـتـكـنــولــوجـيــا
ال ــزائ ــر أي ـ ّ
َ
ألغ ــراض فــنـيــة ،حـيــث يـجــد مــداخــل مـتـعـ ّـددة
ّ
الــوســائــط ت ــؤط ــره ف ــي م ـس ــاره ب ــن األع ـمــال
ّ
املقدمة ،وتخدم هذه الوسائل التكنولوجية
امل ـس ــار ال ـغــامــض وامل ـل ـغــز ل ـهــذا ال ـف ـنــان ،كما
ّ
ت ـس ــل ــط األضـ ـ ـ ـ ــواء ع ـل ــى خ ـص ــوص ـي ــات أه ــم
أعماله ،أسلوبيًا وتقنيًا ،ناهيك عن إضاءة
ُخـفـيـفــة لـبـعــض ال ـج ــدل ال ـقــائــم ح ــول الـفـنــان
املفلت باستمرار من الرقابة ،بمعناها األمني
حـيــث لــم ُي ـقـ َـبــض عـلـيــه وه ــو يـنـجــز أعـمــالــه،
ّ
ظل محافظًا على ّ
سره
وباملعنى الرمزي؛ فقد
ّ
رغــم محاوالت الصحافيني االستقصائيني،
وق ــد زاد ذل ــك مــن فـ ــرادة تـجــربـتــه وإثــارت ـهــا،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ث ــوريـ ـتـ ـه ــا ض ـ ـ ـ ّـد ق ـ ـ ــوى ال ـق ـه ــر
واإلخضاع.
ّ
ل ـعــل أب ــرز مــا فــي امل ـعــرض تـقــديـمــه قطعتني
ّ َ
أصليتني كبيرتني كانتا موضوعتني على
ج ـ ـ ـ ــدران ب ـع ــض املـ ـب ــان ــي فـ ــي لـ ـن ــدن ولـ ــوس
أن ـج ـل ـيــس .سـيـتــم ع ــرض «ح ـ ــارس ال ـت ـبـ ُّـول»
و»الـجــرد خــارج السرير» فــي الــردهــة ،خــارج
ُ
امل ـعــرض ،وه ـكــذا ســتـتــاح لـلـمـ ّـار بــالـقــرب من
«ديسيني هــوب» مشاهدة عملني لبانكسي
ّ
مجانًا .وفي الحقيقة ،هذا هو األصل مع فن
الغرافيتي!
يـتــوفــر امل ـع ــرض ،أي ـض ــا ،عـلــى دل ـيــل صــوتــي
م ـ ّـج ــان ــي خـ ــاص ب ــال ـه ــوات ــف ال ــذكـ ـي ــة ،ي ـق ـ ّـدم
مـعـلــومــات عــن األع ـمــال امل ـعــروضــة باللغات
الكتاالنية واإلسبانية واإلنكليزيةُ ،
ويثري
م ـعــرفــة ال ــزائ ـ ّـر م ــن خ ــال تــوف ـيــر مـعـلــومــات
شاملة عن الفنان وعن كل أعمال املعرض.

حتى الثامن من كانون األول/ديسمبر المقبل ،يتواصل معرض مقام للفنان
التشكيلي المصري أحمد صابر في «غاليري سفرخان» بالقاهرة .تنقل اللوحات،
المقدس
يقدمها المعرض ،مشاهد من الموالد ،باعتباره لحظة لتجلّي
التي
ّ
ّ
وتجسيد الروحانيات وبروز المشهديات االجتماعية المتناقضة في إطار بصري
واحد.
وتمتد لثالثة أيام
نظرة على الثقافة اليابانية عنوان تظاهرة تنطلق غدًا
ّ
موسعًا من
تتضمن التظاهرة طيفًا
في «مدينة الثقافة» بتونس العاصمة.
ّ
ّ
التعبيرات الفنية اليابانية؛ كعروض الطبول التقليدية ،وفن طي الورق ،والمشاهد
االستعراضية المستلهمة من الفنون القتالية ،ومائدة مستديرة حول األدب الياباني
في «بيت الرواية» ،وعرض أفالم في «المكتبة السينمائية التونسية».
ّ
المتوسط ،حتى
ضفتي
لعدة فوتوغرافيّين من
صور
تحت عنوان جوار ،تجتمع
ّ
ّ
َ
 16كانون الثاني/يناير المقبل ،في قاعة «كولومناس» بمدريد .من الفوتوغرافيّين
الذين تحضر صورهم :ياسين قايدي ،ومهدي حرزاهلل ،وفرح بن منصور ،وعزة
أبو ربعية ،وأمادو ألفادني ،ورو كامينال ،وإليف غولين ،وصديق هداري،
وفاطمة مرتضى.
ّ
ينظم «المركز الجامعي» في مغنية بوالية تلمسان الجزائرية ،بداية من الحادية
عشرة من صباح اليوم ،ندوة تناقش القضايا الواردة في كتاب جدل النسوية:
فصول نقدية في إزاحة الدوغمائيات األبوية للباحث الجزائري محمد بكاي.
الكتاب صدر عام  2019في طبعة مشتركة بين «منشورات ضفاف» و»دار األمان»
و»االختالف».

