
تــســارع بعد 1956  بــن يوغسالفيا ومــصــر 
 

ّ
ثــقــافــة كــل ــفــات وتــرجــمــات تنقل 

َّ
بنشر مــؤل

ــمــّهــد لــزيــارات ثقافية 
ُ
خــــرى، وت

ُ
دولــة إلــى األ

ــتــــويــــات؛ كـــــزيـــــارة نــجــيــب  ــلــــى املــــســ ــلـــى أعــ عـ
إلــى يوغسالفيا في 1959، وزيــارة  محفوظ 
إيفو أندريتش بعد فوزه بجائزة نوبل إلى 

مصر في 1962.
إلى  وفــي ما يتعلق بزيارة نجيب محفوظ 
أغسطس  آب/  فــي  جـــاءت  فقد  يوغسالفيا، 
1959 ضمن وفد ثقافي باسم »الجمهورية 
ــــحــــدة« شــــــارك فـــيـــه مــــن مــصــر 

ّ
ــت الـــعـــربـــيـــة املــ

وكــيــل وزارة الــثــقــافــة عــبــد املــنــعــم الــصــاوي 
ــن ســـوريـــة  ــ ــــي خـــورشـــيـــد، ومـ ــيــــم زكـ وإبــــراهــ
ــة إيــفــو  ــ ــذي تـــرجـــم روايــ ــ ــي الـ ــدروبــ ســـامـــي الــ
أندريتش املعروفة »جسر على نهر درينا«، 
واستمّرت أسبوعن )8 - 22 آب/ أغسطس(. 
وقــد تــرك محفوظ بن أوراقـــه يوميات هذه 
الزيارة على شكل أسماء أماكن زارهــا لكي 
ولكنه كشف  عنها الحقًا،  ويكتب  يتذّكرها 
عــن بــعــض تفاصيل هـــذه الـــزيـــارة لــلــروائــي 
ــي كــتــاب  يـــوســـف الـــقـــعـــيـــد الــــــذي نـــشـــرهـــا فــ

»نجيب محفوظ إن حكى«.
 
َّ
ومــمــا يــلــفــت الــنــظــر فــي يــومــيــات مــحــفــوظ أن
الـــزيـــارة اقــتــصــرت عــلــى جــمــهــوريــات صربيا 
ــا، وابـــــتـــــعـــــدت عــن  ــيــ ــنــ ــيــ ــلــــوفــ وكــــــرواتــــــيــــــا وســ
الــجــمــهــوريــات أو املــنــاطــق الــتــي فيها وجــود 
مسلم مــتــشــّوق ملــثــل هـــذه الـــزيـــارة األولــــى من 
كان  وكوسوفو(  ومقدونيا  )البوسنة  نوعها 
عــن وضــع  انــطــبــاعــًا مختلفًا  يعطي  أن  يمكن 
املسلمن آنــذاك. ولكن األهم من ذلك أن تخلو 
مثل هذه الزيارة التي استمرت أسبوعن من 
الوقت  ذلــك  املعروفن في  اب 

ّ
الكت لقاء مع  أي 

)إيــــفــــو أنــــدريــــتــــش، ومــــيــــروســــالف كــرلــيــجــا، 
ق 

ّ
وبرانكو تشوبيتش وغيرهم(. وفي ما يتعل

بإيفو أندريش، تجدر اإلشارة إلى أنه عندما 
ــبــًا له 

َّ
زار مــصــر فــي 1962 كـــان الــبــرنــامــج مــرت

بـــأن يلتقي بــطــه حــســن فــقــط ولــيــس بــروائــي 
 
ّ
مــعــروف آنــــذاك مــثــل مــحــفــوظ، مــّمــا يــعــنــي أن

األمر يتعلق بخلفية سياسية هنا وهناك.

وفي الحقيقة، كان محفوظ ليبراليًا لم يهضم 
بـــعـــد 1952، وخـــاصـــة  فــــي مـــصـــر  مــــا حـــصـــل 
إبــعــاد محمد نجيب وتصفية  مــع  بعد 1954 
املــــعــــارضــــة املـــطـــالـــبـــة بــــالــــعــــودة إلـــــى الــحــيــاة 
خـــرى عازفًا 

ُ
الــديــمــقــراطــيــة، وكـــان مــن ناحية أ

عن السفر؛ حتى أنه لم يسافر في حياته كما 
هو معروف سوى ثالث مّرات: إلى يوغسالفيا 
واليمن بطلب من النظام وإلــى لندن للعالج، 
بــيــنــمــا اعـــتـــذر عـــن الـــذهـــاب إلـــى اســتــوكــهــولــم 
م جائزة نوبل عام 1988. ولذلك فوجئ 

ّ
لتسل

بخبر ضّمه إلى الوفد الثقافي إلى يوغسالفيا 
آنــذاك عبد املنعم   وزارة الثقافة 

َ
وراجــع وكيل

ــر »مــن  الــصــاوى لــالعــتــذار، ولــكــن فــهــم أن األمـ
فوق« وال يمكن سوى القبول به.

ولكن محفوظ عاد وأوضح بعض تفاصيل 
الـــزيـــارة فــي أحــاديــثــه مــع الـــروائـــي يوسف 
ــتـــاب »نــجــيــب  ــتـــي نـــشـــرهـــا فــــي كـ الــقــعــيــد الـ
التفاصيل،  مــحــفــوظ إن حــكــى«. وفـــي هـــذه 
املستشرقن من يوغسالفيا  أحــد   

َّ
أن كشف 

ــه األول  ــمـ ــــوى اسـ الــــــذي لــــم يـــعـــد يـــتـــذّكـــر سـ
)محمد( - وكان في الحقيقة محمد مويتش 
فــي  ــتـــشـــرقـــن  املـــسـ أبــــــــرز   )1984  -  1920(

محمد م. األرناؤوط

صـــــــــدرت   ،2020 نــــــهــــــايــــــة  فـــــــــي 
نجيب  لرواية  األلبانية  الترجمة 
محفوظ، »الكرنك«، بتوقيع أيوب 
مع  لينا«  »دار  عن  بريشتينا  في  رمضاني 
عــنــوان وجــــده أنــســب للتعبير عــن الــروايــة 
)مقهى الكرنك(، وهو ما يتّوج عالقة ممتّدة 
لــنــجــيــب مـــحـــفـــوظ وأدبـــــــه مــــع يــوغــســالفــيــا 
الــســابــقــة ومـــا بــقــي منها مــنــذ 1959 وحتى 
الــعــالقــة في  اآلن. فــي الحقيقة، جـــاءت هــذه 
ر الجديد للعالقات بن النظاَمن  إطار التطوُّ
ــن الــجــديــَديــن فـــي يــوغــســالفــيــا  الــجــمــهــوريَّ
ا بــعــد إلــغــاء نظاَمن  ــاء ومــصــر، والــلــذيــن جـ
ــن )كـــانـــت الــقــاهــرة مــقــّرًا 

َ
مــلــكــيــَيــْن مــتــعــاون

املنفى  فــي  اليوغسالفية  امللكية  للحكومة 
خالل 1943 - 1944(، بعد أن ابتعد الرئيس 
تيتو عن املعسكر الشيوعي بقيادة االتحاد 
وآسيا  أفريقيا  نحو  متوّجهًا  السوفييتي 
وصواًل إلى مؤتمر باندونغ وعدم االنحياز. 
ومع اهتمام الصحافة اليوغسالفية ببروز 
جمال عبد الناصر عوضًا عن محمد نجيب 
في مطلع 1954، بدأ االهتمام يتزايد باألدب 
املصري ولم ينته ذاك العام إال وقد صدرت 
نــائــب في  »يــومــيــات  الحكيم،  روايـــة توفيق 
بتوقيع  الفرنسية  عــن   

ً
مترجمة ــاف«،  ــ األريـ

 التقارب السياسي والثقافي 
َّ
فيرا كون. لكن

خمسة عشر يومًا في بالد إيفو  أندريتش زار الروائّي المصرّي الراحل 
يوغسالفيا في صيف 1959 

مع مثّقفين مصريّين 
وسوريّين ضمن وفد 

باسم »الجمهورية العربية 
المتّحدة«. وقد ترك بين 

أوراقه يوميّات الزيارة، 
التي استمرّت أسبوعين، 

على شكل أسماء أماكن 
زارها لكي يتذّكرها ويكتب 

عنها الحقًا

تشبهنا هذه الشمس التي ال تغيب

نجيب محفوظ  في يوغسالفيا السابقة وما بقي منها

كانت واحدًة 
من بين ثالث سفريات 

قادته خارج مصر

كشف بعض تفاصيلها 
ليوسف القعيد الذي 

نشرها في كتاب

ــة  رواي ثاني  وهــي  »الــكــرنــك«،  حظيت 
إلى  رمضاني  أيوب  يترجمها  لمحفوظ 
بإشادة   )2016( الليل  »قلب  بعد  األلبانية 
قدريو،  إبراهيم  الروائي  أشاد  إذ  النّقاد؛ 
المقهى/  جعل  على  محفوظ  بقدرة 
المكان بطل الرواية وما ترتّب على ذلك 
من التركيز على الحوار داخل المقهى، 
بينما رّكز المستعرب سليم مالوكو على 
تعبير الرواية عن المجتمع المصري في 
 ،1967 نكسة  بعد  مهّمة  انتقالية  فترة 
في  ــدث  ح مــا  مراجعة  عــن  كشفت 

مصر عام 1952.

المقهى بطًال

2425
ثقافة

قصائدإضاءة

فعاليات

البوسنة - زاره في القاهرة في 1956، وطلب 
املــدق«  موافقته على ترجمة روايته »زقــاق 
اللغة اليوغسالفية، وهــو مــا رّحــب به  إلــى 
محفوظ بالطبع. ولكن املصادفة شاءت أن 
يسمع محفوظ، بينما كان يسير مع أعضاء 
الوفد في بلغراد باتجاه الفندق، من يناديه 
 
ّ
باسمه العربي، فاستغرب أعضاُء الوفد أن
ولــم يكن  فــي يوغسالفيا،  مــن يعرفه  هناك 
ــذا ســـوى مــحــمــد مــويــتــش. وبــعــد الــســالم  هـ

بادر سامي الدروبي إلى سؤاله: »هل يمكن 
نا على ملهى ليلي؟«. فوجئ مويتش 

ّ
أن تدل

ــكــم، 
ّ
ــال: »ألجـــل خــاطــركــم ســأدل بــالــســؤال، وقـ

ولكن لن أذهب معكم إلى هناك ألنني رجل 
ــد يــفــّســر  ــا حــصــل قـ  مـ

ّ
ــبـــدو أن ـــن«. ويـ ــدّي ــتـ مـ

ــاق  ــة »زقـ ــ عــــزوف مــويــتــش عـــن تــرجــمــة روايـ
املدق« وتوّجهه إلى ترجمة رواية »األرض« 

لعبد الرحمن الشرقاوي.
مــن  األول  ــيــــل  الــــجــ ــــل 

ّ
ُيــــمــــث ــتــــش  مــــويــ كـــــــان 

املستشرقن الذين كانوا وراء املوجة األولى 
مــبــاشــرة، بينما  الــعــربــي  مــن ترجمة األدب 
ــة الـــكـــبـــيـــرة فــــي الــســتــيــنــيــات  جــــــاءت املــــوجــ
والسبعينيات )مع حسن كلشي، وسليمان 
وأسعد  بوجوفيتش،  وراده  غروزدانيتش، 
بأبرز  عّرفت  التي  وغيرهم(  دوراكوفيتش 
ــاء الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــــروايـــــة والــقــصــة  ــ ــمـ ــ األسـ
ــه حـــســـن، ومـــحـــمـــود تــيــمــور،  ــ والـــشـــعـــر )طـ
ويــوســف إدريــــس، وفــــؤاد الــتــكــرلــي، وجــبــرا 
أبو  إبراهيم جبرا، والطيب صالح، وعــادل 
شــنــب، وعــبــد الـــوهـــاب الــبــيــاتــي، ومــحــمــود 

درويش وغيرهم(.
في تلك السنوات كنُت محظوظًا بأن أكون 

أّول من ترجم نجيب محفوظ إلى األلبانية 
 من روايــتــه »املــرايــا« في 

ً
حن نشرُت فصال

 12 فــي  »ريلنديا«  لجريدة  الثقافي  امللحق 
آنــذاك أستعّد  حــزيــران/ يونيو 1979. كنُت 
لــلــذهــاب إلــى الــقــاهــرة بمنحة دراســيــة ملــّدة 
شـــهـــر، وكـــــان فـــي بــرنــامــجــي أن ألــتــقــي مع 
 
ً
لــه نسخة مــن امللحق رغبة ــّدم  محفوظ وأقـ
فـــي اســـتـــمـــرار الــعــمــل فـــي تــرجــمــة الـــروايـــة، 

ولكن األمر لم يتّم لظرف ما.
ومــــــع أن نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ بـــقـــي مـــعـــروفـــًا 
ومعتَبرًا في أوساط املستشرقن في بلغراد 
 فوزه بجائزة 

َّ
 أن

ّ
وسراييفو وبريشتينا، إال

نوبل في 1988 كان له دوره في إقبال دور 
النشر كالعادة على التعريف بالفائز بنشر 
بــعــض أعــمــالــه، وهـــو مـــا حــصــل فـــي 1990؛ 
حن صدرت رواية »بن القصرين« بترجمة 

سليمان غروزدانيتش في سراييفو.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

ننمو في غزة لنزهر في القدس

»أمهات الشهداء«، حامد عبد اهلل، 1956

ضمن اللقاء الشهري االفتراضي لـ نادي الروايات اإلنكليزية، تحتضن »المكتبة الوطنية« 
في الدوحة، عند الخامسة من مساء اليوم، جلسًة نقاشية حول رواية الشريرة: قّصة 
حياة ساحرة الغرب للروائي األميركي المتخّصص في أدب الطفل، غريغوري ماغيري 

)الصورة(. صدرت الرواية عام 1995 وتدور أحداثُها في عوالم غرائبية. 

مترو  مسرح  يُعيد  موسيقى،  كتير  مع  راجعين  عنوان  يحمل  موسيقي  بحفل 
المدينة في بيروت افتتاح أبوابه عند التاسعة من مساء الجمعة، الثامن والعشرين 
من الشهر الجاري. يُشارك في الحفل، الذي يُبّث على فيسبوك، كلٌّ ِمن سلوى جرادات 

)غناء(، وفرح قّدو )بزق(، وعمر مار )عود(، وفراس عنداري )كمنجة(، وآخرون.

بعد توّقفه بسبب الحجر الصّحي، استؤنِف، األربعاء الماضي، المعرض االستعادي 
للتشكيلي المغربي الراحل فريد بلكاهية، والذي يحتضنه غاليري فنون الغرافيك 
يوليو  تّموز/   19 حتى  يتواصل  الــذي  المعرض،  بباريس.  بومبيدو«  »مركز  في 
المقبل، يُضيء على مرحلتين أساسيَّتين من تجربة بلكاهية: بداياته في منتصف 

الخمسينيات بباريس وعودته إلى الدار البيضاء عام 1962 وتأسيس مرسمه هناك.

م فرقة تقاسيم عربية، بقيادة  على مسرح »ساقية الصاوي« في القاهرة، ُتقدِّ
المقبل،  األحد  السابعة من مساء  محمد خيري، حفًال موسيقيًّا عند  المايسترو 
الثالثين من أيار/ مايو الجاري. تضمُّ الفرقة، التي تأّسست عام 2017، مجموعًة من 

العازفين والمغنّين الشباب، وُتعيد تقديم األغاني العربية القديمة.

يحيى عاشور

القدس أغنيتنا الطويلة
تشبهنا هذه الشمس التي ال تغيب

تشبهنا هذه الظالل التي تتركها فينا
تشبهنا هذه الجدران، هذه الحجارة

نــحــن ســـمـــاؤهـــا كـــل فـــجـــٍر، وبـــحـــرهـــا كل 
مغرب،

نورها من دموعنا، نارها من دمائنا،
هــي ذاكــرتــنــا الــتــي أمــطــرت فــي كــل زمــان 

ومكان.

وهي لحمنا:
ينمو البشر فيها ليمسي شجرًا،
ينمو الشجر فيها ليصبح بشرًا.

فلح فيها البذور الغريبة!
ُ
لن ت

جلسُت فيها ذات مساء،
تحدث الصمُت فينا كثيرًا

وها أنا أتحّسُس به طريقي وأملي
 إليها هذا الكالم!

ً
عسى يحملني ثانية

أيتها القدس
ِك،

ُ
رأيُت فيِك غزة حن وصلت

ِك في غزة حن وصلتها.
ُ
ورأيت

تباركِت وتعاليِت
أيتها الشمس التي تروي أرضنا

ــدران، أيــتــهــا  ــ ــجـ ــ أيــتــهــا الــــظــــالل، أيــتــهــا الـ
الحجارة،

التي تعزف أغنيتنا الطويلة!

أنمو في غزة 
ألزهر في القدس 

يهدمني القلق
حاول الوجود

ُ
أ

يحملني األمل
أنجو مّرة، مّرتن، ثالثًا، أربعًا

رغم أنني أموُت مّرات كثيرة

 معي كي نموت سويًا
َ

يقول البيت: ابق
 معي كي ننجو سويًا

َ
أقول للبيت: تعال

يــنــصــرف الــلــيــل مــع الـــســـؤال، يهمس لنا 
:

ُ
الويل

 وينجو شيء منه
ّ

ال يموت أحد إال
 ويموت شيء منه

ّ
وال ينجو أحد إال

تبدو النجاة قليلة،
أنا ال أنجو فقط

أنا أنمو هنا في غزة
ألزهر في القدس قريبًا

»أنا« كالتي في »نحن«
نحن ننمو في غزة لنزهر في القدس!

يا ابن الشيخ جرّاح
)إلى محمد الكرد(

ما الذي فعلته بهم
ما الذي فعلته بنا يا ابن الشيخ جراح

أيها »املخّرب« الجميل

ملياراُت الدوالراِت على َمّر السنن 
وكـــــيـــــف تــــــــــردد كــــلــــمــــات مـــــحـــــذوفـــــة مــن 

قاموسهم األبيض
في وجــه من يجب عليك أن تطلب منهم 

طوق النجاة
توجد  لم  بكلماٍت  سمعهم  تلوث  وكيف 

!
ً
في قاموسهم أصال

تبارك وتقّدس نور القدس في وجهك 
ــك الـــــــذي أيـــقـــظ  ــــارك وتـــــقـــــّدس ســــالحــ ــبـ ــ تـ

أسلحتنا
كــيــف جــعــلــَت كــل فلسطن تنتفض وكــل 
الفلسطينين وأنت بالكاد تتجاوز عمر 

آخر انتفاضة؟
هل تدرك أنك أنقذت كثيرًا من أحياء هذا 

العالم
حن قلت »أنقذوا حّي الشيخ جّراح«؟

ــذا الــــســــالح  ــ ــ ــى هـ ــ ــ كــــيــــف لـــــم يـــنـــتـــبـــهـــوا إلـ
البسيط؟

ــوا  ــ ــا زالـ ــى أنـــهـــم مــ ــ كـــيـــف لــــم يــنــتــبــهــوا إلـ
يمدونك بالذخائر؟

حــرٌب وإضــراٌب وهّبة ومظاهرات تهتف 
من أجل حريتنا

ويعتدون  ويقتلون  يقصفون  هــم  فيما 
ويهتفون

من أجل موتنا!

عشُت ثالث حروٍب
لــكــن هـــذه املــــّرة األولــــى الــتــي أشــعــر فيها 

باألمل
بسبب كلمة قلتها يا ابن الشيخ جراح...

ان 
ّ
 جدران الخز

ُ
ها قد بدأ شعبك حقًا يدق

يا غسان
هــا قــد بــدأنــا نبصر حقًا مــالمــح حنظلة 

في وجوهنا يا ناجي
أساليب القتل لن تستطيع دائمًا اللحاق 

بأساليب الحياة
لــن تــقــف وحــــدك، ســنــعــودك وتــعــودنــا يا 

ابن الشيخ جراح
ما قتلونا

ّ
وسنحيا أكثر كل

ما قتلونا.
ّ
سنحلم أكثر كل

)شاعر فلسطيني من غزة(

الذي يحمل أفتك أنواع األسلحة

مــن أيـــن جــئــت بــه وأنـــت بــالــكــاد تتجاوز 
عمر آخر انتفاضة؟

كيف أصبت به كل العالم وأنت لم تغادر 
مكانك؟

ألم يكن يفترض أن تموت جدتك وتكون 
أنت قد نسيت؟

كيف جــرؤَت على أن تتذكر فلسطن في 
م إسرائيل؟!

َ
وجه عال

كــيــف جــــرؤَت عــلــى أن تــتــذكــر النكبة في 
وجه ضحايا الهولوكوست الطيبن؟

فلتشاهدك الشعوُب والقادة...
 الــغــبــار عـــن فــلــســطــن وكــل 

ُ
كــيــف تــنــفــض
الفلسطينين 

ــــي حــــــّي يــــحــــاصــــره رجـــــــال الـــلـــه  وأنـــــــت فـ
املختارون

ــو تــطــهــيــٌر  ــا يـــحـــدث هـ ــّدعـــي أن مـ كــيــف تـ
عرقٌي بينما هو مجرد »إخالء«

وكيف تنكر أن مــا يجري فــي الــبــالد هو 
»مجّرد صراٍع بن طرفن«

ــاٍت« دفــنــتــهــا  ــ ــرافـ ــ كــيــف تــعــيــد إحـــيـــاَء »خـ
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عّمان ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلِك هذه األيام؟
مشغولة هذه األيام بالبحث عن كتاب يستحق 
العربية،  ل إضافة إلى املكتبة  الترجمة ويشكِّ
ا 

َّ
مل الرصينة  بالترجمة  شغفي   

ّ
أن سيما  وال 

ينطفئ. وبن هذا وذاك أقرأ مقااًل أو أتصفح 
كــتــابــًا يــعــيــدنــي إلــــى عــلــم الــلــغــات املـــقـــارن أو 
قة بمخطوطات البحر امليت في 

ّ
دراسات متعل

املخطوطات  إلــى  للنظر  ضــوء طرائق جديدة 
ومحاولة فهم جوانبها املختلفة فهمًا أعمق.

■ ما هو آخر عمل صدر لِك وما هو عملك املقبل؟
النبطية«  »الطوبونيميا  كتاب  آخرها  كان 
ــة فـــي أســـمـــاء املـــواقـــع الــجــغــرافــيــة في  ــ دراسـ
ـــوء املــــصــــادر الــتــاريــخــيــة ومــخــطــوطــات  ضـ
الــبــحــر املــيــت، والــــذي صـــدر بــاالشــتــراك مع 
األستاذ الدكتور زيــاد مهدي السالمن في 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي. وأشــتــغــل 
السالمن  الدكتور  مــع  الحاضر  الــوقــت  فــي 
على كتاب آخــر )لــم نتفق على اسمه لآلن( 

ــراق«  ــ يــتــنــاول بـــالد الـــعـــرب فـــي كــتــاب »األعــ
الستيفانوس البيزنطي.

■ هل أنِت راضية عن إنتاجِك وملاذا؟
ال يمكن بل ال يجوز أن يصل املرء إلى الرضا 
عن النفس في ما يتعلق بنتاجه العملي مهما 
بلغ مــن الرصانة واملــتــانــة، إذ فــي ذلــك مدعاة 
إلى الركون والكسل عن متابعة مهمة الباحث 
الرصن األولى في االطالع والدرس ومتابعة 

فات.
ّ
ما يستجّد من دراسات ومؤل

■ لـــو قــّيــض لـــِك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أّي مــســار كنت 
ستختارين؟

أحب تخّصصي دون ريب وال أراني في سواه، 
لكن لو قّيض لي مسار آخر الخترت أن أدرس 
أكاديمية متعّمقة. ومــا زالت  الترجمة دراســة 
فـــي نــفــســي رغــبــة فـــي الــتــســجــيــل فـــي بــرنــامــج 
املاجستير في الترجمة. وربما أفعلها يومًا ما.

■ لـــو قــّيــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أّي مــســار كنت 
ستختارين؟

في الحقيقة ال أنتظر كثيرًا وال أتوقع تغييرًا 
كبيرًا في هذا العالم، فأنا أرى املسارات محددة 
بل ثمة محّددات كثيرة تجعلنا عاجزين عن 
لــكــن، في  ى. 

ّ
تــغــيــرات كبيرة كما نتمن إحـــداث 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه

هناك دائمًا ما يمكن 
إعادة قراءته بحثًا عن 

فهم جديد

ضوء ما يعيشه عاملنا اليوم من وباء أرجو أن 
يكون الهدف القادم السعي إلى التركيز على 
جعل األنظمة الصحية في بلدان العالم كلها 
موضع االهتمام األكبر، ودعم الدراسات التي 
قــد تجعلنا أقـــدر عــلــى مــواجــهــة مــا واجــهــنــاه 

منذ نحو سنة ونصف بصورة أفضل.

■ شخصية مــن املــاضــي تــوديــن لقاءها، وملـــاذا هي 
بالذات؟ 

 ما له عالقة بحضارة 
ّ

لطاملا كنت مأخوذة بكل
ــدلـــس وثــقــافــتــهــا الــعــظــيــمــتــن. ومــــن أكــثــر  األنـ
الــشــخــصــيــات الــقــديــمــة الـــتـــي أتــمــنــى لــقــاءهــا 
شـــاعـــر األنــــدلــــس، ابــــن زيــــــدون؛ فــشــعــره عــذب 
ومــؤلــفــاتــه األخــــــرى كــرســالــتــه الــهــزلــيــة على 
سبيل املثال موسوعية الطابع، وال أنفكُّ أعود 

إلى قراءتها بن حن وآخر.

وقفة
إخالص القنانوةمع

درجــة  على  حصلت  أردنــيــة.  ومترجمة  باحثة 
الغربية  الشمالية  السامية  اللغات  في  الدكتوراه 
الحرة«،  برلني  »جامعة  من  والكنعانية  اآلرامــيــة 
ولها عّدة إصدارات، مثل »الطوبونيميا النبطية« 
)بــاالشــتــراك مــع زيــاد الــســامــني(، كما ترجمت 
البحر  »مخطوطات  منها  الـــدراســـات،  مــن  عـــددًا 
املـــيـــت بــعــد خــمــســني عـــامـــا عــلــى اكــتــشــافــهــا«، 
و»أحوال الزواج في قرية فلسطينية« )باالشتراك 

مع خديجة قاسم(.

بطاقة

إخالص القنانوة

نجيب محفوظ في القاهرة أيار/مايو 1991 )جان ـ ميشيل توربان(
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