
روني، التي كانت قد وقعت، إلى جانب آالف 
ـــم، بيانًا 

َ
ــاب والــفــنــانــن مـــن حـــول الـــعـــال

ّ
الــكــت

أيـــار/ مايو يدين االحــتــال الصهيوني  فــي 
ــة، شــرحــت 

ّ
فـــي عـــدوانـــه عــلــى الـــقـــدس املــحــتــل

رفــضــهــا تــرجــمــة روايـــتـــهـــا فـــي »إســـرائـــيـــل« 
ها ال ترغب فــي أن يصدر نــصٌّ لها لدى 

ّ
بأن

عن  بنفسها  َيــهــا 
ْ
نــأ  

ً
صـــراحـــة ــعــلــن 

ُ
ت »ال  داٍر 

وال  )األبــارتــهــايــد(  العنصري  الفصل  نــظــام 
تدعم حقوق الشعب الفلسطيني التي تنّص 
 با 

ً
ــحــدة«، معربة

ّ
عليها )قــــرارات( األمــم املــت

أّيـــة مــواربــة عــن موقفها مــن قــضــّيــة الشعب 
الفلسطيني: »أعّبر عن تضامني مع الشعب 
ــل الــحــّريــة  الــفــلــســطــيــنــي فـــي نــضــالــه مـــن أجــ

والعدالة واملساواة«.
 كهذا من دون إيقاظ 

ٌ
وكالعادة، لم يمّر موقف

الغربي،  اإلعـــام  فــي  الصهيونية  األصــــوات 
ــا الــبــعــض  حــيــث تــعــّرضــت لــلــنــقــد، فــيــمــا دعــ
ــَعــّد من 

ُ
إلـــى مقاطعة روايــتــهــا، وهـــي الــتــي ت

للروايات.  ومبيعًا   
ً
شهرة بلدها  اب 

ّ
كت أكثر 

 
ً
هجوٌم أظهر الكاتبة الشابة، لوهلٍة، وحيدة

الــدعــائــيــة الصهيونية  املــاكــيــنــة  بــراثــن  بــن 
 كــثــيــرًا، 

ْ
ـــل

ُ
ــغــــرب. غــيــر أن األمـــــر لـــم يـــط فـــي الــ

 بــارزيــن 
ً
حــيــث خـــرج ســبــعــون كــاتــبــًا وكــاتــبــة

ـــحـــدة لــدعــم 
ّ
فــــي بــريــطــانــيــا والـــــواليـــــات املـــت

زميلتهم والدفاع عنها، في رسالة نشروها 
مــن تشرين  والعشرين  الثاني  اإلثــنــن،  هــذا 

الثاني/ نوفمبر، ووصفوا فيها موقفها بأن 
لم املتزايد الذي يتعّرض 

ُّ
»ردٌّ مثالّي على الظ
له الفلسطينيون«.

الــرســالــة الــتــي جــــاءت بــدعــوة وتــنــســيــق من 
شبكة »فنانون من أجل فلسطن في اململكة 
ها 

ّ
كل شخصيات  تــواقــيــع  حملت  ــحــدة«، 

ّ
املــت

 األّول في الفضاء األدبــي والفني 
ّ

من الصف
األيرلندي  الكاتب  مثل  األنغلوساكسوني، 
ــاّري )حــائــز »جــائــزة دبــلــن الــدولــيــة  كيفن بــ
لألدب« و»جائزة غولدسميث« املعروفتن(، 
شمسي،  كاملة  البريطانية  والباكستانية 
التي سبق لها أن رفضت، عام 2018، ترجمة 
ــة لـــهـــا فــــي »إســــرائــــيــــل«، واألســـتـــرالـــيـــة  ــ ــ روايـ
كـــارمـــن كـــاِلـــل )عــضــو لــجــنــة »جـــائـــزة بــوكــر« 
البريطانية  املسرحية  والــكــاتــبــة  لــســنــوات(، 
ــل تـــشـــرتـــشـــل، والــــنــــاشــــر والـــصـــحـــافـــي  ــاريــ كــ
األمـــيـــر فــرانــســيــســكــو غـــولـــدمـــان، والــروائــيــة 
ــر، والــــروائــــيــــة  ــنــ ــل كــــوشــ ــ ــيـ ــ ــة راشـ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
الــبــريــطــانــيــة الــبــنــغــاديــشــيــة مــونــيــكــا عــلــي، 
»جامعة  فــي  واملــــدّرس  السينمائي  واملــنــتــج 
والــروائــي  شــايــمــوس،  جيمس  كاليفورنيا« 
ــدد مــــن جـــائـــزة  ــ ــر عـ ــبـ ــز أكـ ــائـ الـــبـــريـــطـــانـــي، حـ
العلمي  للخيال  املرموقة  كـــارك«  »آرثـــر س. 
بـــاإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، تـــشـــايـــن مـــيـــافـــيـــل، واملـــتـــرجـــم 
األمــيــركــي إلــيــوت وايــنــبــرغــر، والــنــاشــر جاك 
 Fitzcarraldo Editions دار  صــاحــب  تسترد 
الــيــوم،  البريطانية  الــنــشــر  دور  أبـــرز  إحـــدى 
والــروائــيــة املصرية أهـــداف ســويــف، واملفكر 

لندن ـ ساندرا كرم

 لفتة أو حركة 
ّ

كــل أن  التاريخ  منا 
ّ
عل

دعم للشعب الفلسطيني في نضاله 
ــّد االحـــتـــال الــصــهــيــونــي ال تــمــّر  ضــ
الصهيونية،  داعــمــي  حفيظة  إثــــارة  دون  مــن 
خصوصًا إذا كان أحد البلدان الغربية مسرحًا 
لهذا الدعم. هذا بالضبط ما حدث مع الروائية 
التي   ،)1991( رونــي  الشاّبة سالي  األيرلندية 
املــاضــي،  أكــتــوبــر  رفــضــت، فــي تشرين األّول/ 
بيع حقوق ترجمة عملها األخير »أيها العالم 
الجميل، أيــن أنــت؟«، إلــى دار نشر إسرائيلية 

كانت ترغب بنقله إلى الِعبرية.

ترودنهايم )النرويج( ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ــوٍر عــلــى مــخــطــوطــة أعـــّدهـــا  ــهـ َعـــَكـــفـــُت مــنــذ شـ
ــّم فــي سلسلة أعــمــالــي الــغــرافــيــكــيــة؛ إنها  األهــ
 عــلــى الــيــقــن« 

ٌ
مــخــطــوطــة لــقــصــيــدة »تـــمـــريـــن

للشاعر العراقي عبد الرحمن طهمازي، وتقع 
 ومرسومة. أنتظر 

ً
ن صفحة مخطوطة

ّ
في ست

ــى مــنــهــا. العمل 
ّ
نـــجـــز مـــا تــبــق

ُ
شــهــريــن حــتــى أ

عليها يشبه نحت جبٍل من املرمر.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
في مجال الرسم صدر لي كتاب »الغايات« عام 
2018. في الكتابة صدرت لي رواية »الشوق« 
عــن دار »الــرافــديــن« عــام 2019، وتحت الطبع 
مجموعتي القصصية »أهواء الغربان«، التي 
ستصدر عن »الهيئة املصرية العامة للكتاب«.

■ هل أنت راٍض عن إنتاجك وملاذا؟
 الــرضــا عــّمــا أفعله، مــا دام 

ّ
أجـــل، أنــا راٍض كــل

ــًا جــديــدة  ــامــ ــ ــم مــعــرفــتــي، ويــســتــدعــي أّي ــراكــ ــ ُي
ــرى، ويــجــبــرنــي عــلــى الــعــبــور عــلــى جسور  أخــ
بالحفرة  أنــا سعيد  قبل.  أعهدها من  لم  قِلقة 
ها ورائي، ويلزمني ردمها 

ُ
فت

َّ
ل

َ
العميقة التي خ

بما يليق؛ لهذا تعوزني حياة أخرى ألنجز ما 
جئت من أجله.

■ لـــو قــّيــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

رُت العودة إلى املاضي، فلن أختار غير  يِّ
ُ

لو خ

ما اخترته سابقًا، فقد تّم بإرادتي، وما جنيته 
مـــن يـــــأٍس كــــان مــتــاعــًا حــقــيــقــّيــًا وفــــّعــــااًل ولــن 

رُت الفردوس. يِّ
ُ

ى عنه، حتى لو خ
ّ
أتخل

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــًا أن 

ّ
أنتظر املــزيــد مــن الـــخـــراب... مــا أريـــده حــق

في  يعيشونها  الــتــي  الــحــيــاة  أن  البشر  يفهم 
 جحيم أرضّي، وباٌء 

ّ
ظل الرأسمالية ما هي إال

ضــّده  الكفاح  ويلزمهم  عليه،  ب 
ّ
التغل عليهم 

بأسنانهم إذا لزم األمر.

ــاذا هي  ــ ــوّد لــقــاءهــا، وملـ ■ شــخــصــيــة مـــن املـــاضـــي تــ
بالذات؟ 

 إلى لقاء صديقي عبد الرحمن طهمازي، 
ُّ
أحن

لنمشي من أقصى الكرخ إلى أقصى الرصافة؛ 
ث عــن كــل شــيء، ال أســألــه وال يسألني،  نتحدَّ
 ونشرب 

ً
فكانا يعرف جواب اآلخر، نأكل قليا

 ونحلم كثيرًا.
ً
قليا

■ ماذا تقرأ اآلن؟
بـــجـــواري »الــعــهــد الــقــديــم« و»ظــــال الــطــيــور« 

سالي روني 
ليست وحيدة

إن كان رْفض الكاتبة 
األيرلندية قيام ناشر 

إسرائيلي بترجمة كتابها 
األخير قد حرّض الماكينة 
الصهيونية ضّدها، فإنه 
ذّكر بأنها ليست وحيدة 

في النضال

برحيل المترجم 
البريطاني هذا الشهر، 

تخسر الثقافة والكتابة 
العربيّتان صديقًا لم 

يوّفر جهدًا لنقلهما 
في أفضل صورة إلى 

لغة شكسبير

همفري ديفيز محّطات مترِجم في القاهرة

سبعون كاتبًا يدعمون الكاتبة األيرلندية 
في مقاطعة »إسرائيل«

أسماء أدبية وفكرية 
بارزة تساند الكاتبة في 

موقفها 

أتعلّم كيف يسري 
اإلحساس في أخاديد 

المعدن وأسمع 
صوت الخطوط

تنّقل بين ترجمة 
الرواية واالعتناء 

باللهجة المصرية

ُتَعّد من أكثر كتّاب
بلدها شهرًة ومبيعًا 

للروايات
من  إيرلندية،  ــيــة  روائ  Sally Rooney
مواليد عام 1991 في مدينة كاستلبار. 
روايتها  وصدرت  مبّكرًا،  الكتابة  بدأت 
األولى، »أحاديث مع األصدقاء«، عام 
آند  »فايبر  المعروف  الناشر  لدى   ،2017
من  العديد  إلى  رُّشحت  وقد  فايبر«، 
عاديّون«  »ناس  بـ  أبتعتها  ثم  الجوائز. 
العام  »روايــة  جائزة  نالت  التي   ،)2018(
»بوكر«،  جائزة  لنيل  ورُّشحت  اإليرلندية« 
»أيها  الثالثة،  روايتها  تصدر  أن  قبل 
أيلول/  في  أنــت؟«  أين  الجميل،  العالم 

سبتمبر الماضي.

بطاقة

2425
ثقافة

رحيلإضاءة

املثال  سبيل  على  عــلــي،  طـــارق  الباكستاني 
ال الــحــصــر. وجــــاء فـــي الـــرســـالـــة: »بــصــفــِتــنــا 
ــودُّ الــتــعــبــيــر عــــن دعــمــنــا  ــ ـــابـــًا وزمـــــــــاًء، نــ

ّ
كـــت

ــا الــفــنــانــون  ــــي. لــقــد دعـ لــلــروائــيــة ســالــي رونـ
إلــى  الــعــالــم  حـــول  ــراءهــم 

َ
ــظ

ُ
ن الفلسطينيون 

وضع حّد لتواطؤهم مع انتهاكات إسرائيل 
ــل واجــبــًا 

ّ
لــحــقــوقــهــم كــبــشــر، وهــــو أمـــــٌر يــمــث

ا. 
ّ
من كثيرين  إلــى  بالنسبة  واضحًا  أخاقيًا 

 رفض سالي روني توقيَع عقد مع 
ّ
ولهذا، فإن

ناشر إسرائيلي من التيار السائد معروف ــ 
وهو ناشر يقوم بتوزيع أعمال وزير الدفاع 
لم 

ُّ
ــل رّدًا مــثــالــّيــًا عــلــى الظ

ّ
ـــ يــمــث ـ اإلســرائــيــلــي 

املتزايد الذي يتعّرض له الفلسطينيون«.
ـــعـــون بـــأنـــه »قـــبـــل أقــــل مـــن عـــام، 

ّ
وذّكــــــر املـــوق

ليانيس ريــتــســوس، وبـــن يـــدّي »الــكــومــيــديــا 
اإللهية« لدانتي، املزّينة برسوم الحفر )الحفر 
م 

ّ
الــغــائــر بــاملــنــقــاش( لــغــوســتــاف دوريــــه، أتعل

ــاديـــد  مــنــهــا كـــيـــف يـــســـري اإلحــــســــاس فــــي أخـ
املعدن وأسمع صوت الخطوط.

■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

ال يــفــارقــنــي شــوبــان، فــهــو ُيــشــبــه الــفــجــر حن 
يــــبــــزغ، وحـــــــده يـــحـــمـــي روحـــــــي مــــن الــــخــــوف، 
وأوصيكم باالستماع إلى كونشرتات البيانو.

مة ’هيومن رايتس ووتش‘ إلى 
ّ
صْت منظ

ُ
خل

وقامت  الفلسطينين،  سلبت  ’إســرائــيــل  أن 
بــعــزلــهــم، وفــصــلــهــم بــالــقــّوة، وإخــضــاعــهــم‘، 
ــَم فـــصـــٍل عــنــصــري  ــل ’جــــرائــ

ّ
ــــذي يــمــث ــر الـ ــ األمـ

 
ّ

ــّد اإلنـــســـانـــيـــة‘. ولــــم تــمــّر إال ــاٍد ضــ ــهـ ـ
ّ
ــط واضـ

ة، وعلى 
ّ
أشــهــر قليلة عــلــى آخـــر قــصــٍف لـــغـــز

اقتحاٍم للمسجد األقــصــى وآخــر جولٍة  آخــر 
من قرارات طرد السّكان من القدس الشرقية 

ة«.
ّ
املحتل

ــــذي يــأتــي  ــذا هــــو الـــســـيـــاق الــ ــ وأضـــــافـــــوا: »هــ
 
ً
قــرار سالي رونـــي. وهــي ليست وحيدة فيه 

خذ قـــرارًا كــهــذا. فــي أيـــار/ مــايــو، كانْت 
ّ
إذ تت

ــوا  ــ ـــان أدانـ
ّ
ــن  مـــن أكـــثـــر مـــن 16 ألــــف فـ

ً
واحــــــدة

الفصل  نظام  بـ’رسالة ضّد  إسرائيل  جرائم 
العنصري )األبــارتــهــايــد(‘. وقــد أشــار هؤالء 
الــفــنــانــون إلـــى أن نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري 
ن 

َ
 دولـــّي؛ وإنــه مل

ٌ
اإلسرائيلي ’يدعمه تــواطــؤ

لم‘».
ُّ
مسؤولّيتنا الجماعية أن نزيل هذا الظ

ــعــون رســالــتــهــم بــالــقــول: »إنــنــا، 
ّ
وخــتــم املــوق

الــتــأكــيــد على  نعيد  رونــــي،  لــســالــي  بدعمنا 
سنستمّر  مثلها،  أننا،  كما  املسؤولية.  هــذه 
بـــاالســـتـــجـــابـــة لـــلـــدعـــوة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى 
املاين   

ُ
هــذا حــال نا في 

ُ
فعلّي، حال تضامن 

مـــن األشـــخـــاص الـــذيـــن دعـــمـــوا الــحــمــلــة ضــّد 
أفريقيا.  نظام الفصل العنصري في جنوب 
ــم إلـــــى الــكــفــاح  ــدعــ ســنــســتــمــّر فــــي تـــقـــديـــم الــ
ــة  ــّريـ ــمـــي مــــن أجــــــل الـــحـ ــلـ ـ ــسِّ الــفــلــســطــيــنــي الـ

والعدالة واملساواة«.

تصويب

جيرة عربية طويلة

سليمان زوقاري

ــي الـــعـــقـــود  ــ ــري إلـــــحـــــاقـــــه، فــ ــ ــجـ ــ ــا يـ ــ ــع مــ ــ مــ
األخـــــيـــــرة، بــــصــــورة الــــعــــرب فــــي الـــغـــرب، 
 
ً
مغامرة بــات  منطقتنا  أدب  ترجمة  فــإن 
يــتــرّدد كــثــيــرون فــي خــوضــهــا، ويدخلها 
الترجمة  عادة أكاديميون يرتبط تمرين 

عندهم بمشاغلهم البحثية.
ــــ  ــتـــرجـــم هـــمـــفـــري ديـــفـــيـــز )1947  املـ  

ّ
لـــكـــن

2021( خـــاض هـــذه املــغــامــرة مــن منظور 
مختلف. فقد كان على مسافة من الحياة 
األكـــاديـــمـــيـــة، وكــــــان ارتـــبـــاطـــه بــالــثــقــافــة 
العربية أقـــرب إلــى الــهــوايــة، بـــادئ األمــر، 
ــة قــلــنــا »الــهــوايــة  ـ

ّ
ــدق وإن شــئــنــا بــعــض الـ

املــنــتــظــمــة«، الــتــي تــحــّولــت إلـــى احــتــراف، 
الطويلة،  قائمة ترجماته  بّينه 

ُ
ت ما  وهو 

ـــــــســـــــاع مــــســــاحــــة اهـــتـــمـــامـــه 
ّ
ويــــبــــّيــــنــــه ات

على  مصر  فــي  العربية،  الثقافة  بــوجــوه 
الخصوص.

ــًا فــي  ــامــ ــا عــــن 74 عــ ــنـ ــاملـ ــيـــز عـ ــفـ غـــــــادر ديـ
الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 
الجاري، بعد أن أمضى ما يقارب ربع قرن 
العربي.  الــســرد  على  يشتغل  وهــو  منها 
ها سنة 1997 مع القّصتن 

ّ
 استهل

ٌ
تجربة

الــقــصــيــرتــن »فـــــار« و»الــــشــــوق« لــلــكــاتــب 
ل املصري سّيد رجب، وقد 

ّ
املسرحّي واملمث

أتــى هــذا االختيار في إطــار حالة افتتان 
باللهجة املصرّية وتاريخها. هذه العودة 
إلى املاضي البعيد للهجات العربية أمٌر 
ه 

ّ
نــــادر فــي الــتــرجــمــات عــن الــعــربــيــة، لكن

د األّول 
ّ
تجّسد مع ديفيز في تحقيق املجل

الــقــحــوف بــشــرح قصيد أبي   
ّ
لكتاب »هـــز

ليوسف  العثمانّية  مصر  مــن  شــــادوف« 
وقد  الثاني.  د 

ّ
املجل وترجمة  الشربيني، 

رجمّية التي اعترضته 
ّ
حّديات الت

ّ
كان للت

ص أثٌر في نفسه شّجعه على 
ّ
مع ذلك الن

.
ً
جعل الترجمة ِحرفة

ــغــة الــعــربــّيــة في 
ّ
درس هــمــفــري ديــفــيــز الــل

»جــامــعــة كـــامـــبـــريـــدج« بـــن عـــامـــي 1965 
مـــركـــز  ــــي  فـ دراســــتــــهــــا  لـــيـــتـــابـــع  و1968، 
غة العربّية في الخارج، التابع 

ّ
الل دراســة 

»الــجــامــعــة األمــيــركــّيــة« بــالــقــاهــرة حتى  لـــ
ـــشـــر 

ّ
الـــن مــــجــــال  فــــي  عـــمـــلـــه  وبــــعــــد   .1969

ومـــشـــاركـــتـــه فــــي األعــــمــــال الــتــحــضــيــرّيــة 
ــــة«  ــرّي ــّيــــة املــــصــ ــة الــــعــــربــ ــغــ ــ

ّ
ــل »مـــعـــجـــم الــ لــــ

بـــدوي، سافر  والّسعيد  هايندس  ملــارتــن 
ــحــدة لــيــتــابــع دراســتــه 

ّ
إلـــى الـــواليـــات املــت

والــحــصــول عــلــى شـــهـــادة الـــدكـــتـــوراه من 
سنة  بيركلي  فــي  كاليفورنيا«  »جــامــعــة 
مات 

ّ
1981، قبل أن يعود ويعمل لدى منظ

»ولدت هنا، ولدت هناك« ملريد البرغوثي 
سنة 2012 إلى نفس الجائزة. وفي سنة 
»اســمــي  لــروايــة  ترجمته  حصلت   ،2018
القلم  آدم« إللياس الخوري على »جائزة 

البريطاني« العاملّية للترجمة.
جــريــت 

ُ
فــي الــعــديــد مــن الـــحـــوارات الــتــي أ

 اخــتــيــاراتــه 
ّ
مـــعـــه، كــــان ديــفــيــز يـــؤّكـــد أن

الــتــرجــمــيــة قــائــمــة أســـاســـًا عــلــى إعــجــابــه 
ص وأحيانًا 

ّ
باألعمال بناء على قيمة الن

عــلــى نــــدرة أســلــوبــه، مــثــل كــتــاب »الــســاق 
عــلــى الــســاق فيما هــو الــفــاريــاق« ألحمد 
ــديــاق، الــذي امــتــاز نّصه بلغة 

ّ
فــارس الــش

فريدة ومصطلحات قديمة صعبة املراس 
عبية 

ّ
جــمــعــت بــن الــّســجــع واألمـــثـــال الش

رجمة.
ّ
كات التي تعتبر عصّية عن الت

ّ
والن

ــة، فـــقـــد اهـــتـــّم  ــثـ أّمــــــا فــــي األعــــمــــال الـــحـــديـ
عوب 

ّ
الش ومنظور  اليومي  املعيش  بنقل 

الــعــربــّيــة ومــوقــفــهــا مــن الــعــالــم، مــع إيــاء 
الــّدارجــة،  العاّمية  باللغة  خــاّص  اهتمام 
ــة، بــحــكــم  ــريــ ـــهـــجـــة املــــصــ

ّ
ــل وخـــصـــوصـــًا الـ

ــــــــــه عــــــــاش فــــــي مــــصــــر نــــحــــو خــمــســن 
ّ
أن

املــبــاشــر مع  التفاعل  مــن  ســنــة، مستفيدًا 
ــــذًا ورّدًا معهم 

ْ
ــاب األحــيــاء أخ

ّ
أغــلــب الــكــت

بــــخــــصــــوص مــــقــــاصــــدهــــم مــــــن اخــــتــــيــــار 
ص.

ّ
الكلمات ومعناها في سياق الن

أبــرز ما تركه ديفيز  خــارج الترجمة، من 
ــيـــل  ــيـــف كــــتــــاٌب بـــعـــنـــوان »الـــدلـ ــألـ ــتـ فــــي الـ
القاهرة«  امليداني ألسماء شــوارع وســط 
بـــاالشـــتـــراك مـــع لــيــســلــي لـــبـــابـــيـــدي، وقــد 
ـــوارع 

ّ
ــــول أســـمـــاء الـــش بــحــثــا فــيــه عـــن أصـ

ــاًء عــلــى الــخــرائــط  ــنـ وســـبـــب تــســمــيــتــهــا بـ
القديمة وشهادات املؤّرخن.

غير حكومية تنموية في مصر وفلسطن 
والسودان وتونس بن 1983 و1997.

األدبية  األعــمــال  العديد من  ديفيز  ترجم 
شر في »الجامعة 

ّ
املهّمة بطلب من قسم الن

»كفاح  منها  نذكر  بالقاهرة،  األميركّية« 
لنجيب محفوظ،   »

ّ
املـــدق ــاق  و»زقـ طيبة« 

و»نــيــران  يعقوبيان«  »عــمــارة  ترجم  كما 
صـــديـــقـــة« و»نـــــــــادي الـــــّســـــيـــــارات« لــعــاء 
ــــي، و»مــــتــــون األهـــــــــرام« لــجــمــال  ــوانــ ــ األســ
ــة« 

ّ
الــغــيــطــانــي، و»الــّدنــيــا أجــمــل مــن الــجــن

ريف« ملحّمد 
ّ

لخالد البّري، و»ديروط الش
ــر أســـــــــود« لــحــمــدي  ــ ــــحـ ــاب، و»سـ ــجـ ــتـ ــسـ مـ
ار، و»أن تكون عباس العبد« ألحمد 

ّ
الجز

الـــعـــايـــدي، و»فـــوضـــى الــــحــــواس« ألحـــام 
مستغانمي.

ّوجت بعض ترجماته بجوائز معروفة، 
ُ
ت

مــنــهــا »جـــائـــزة ســيــف غــبــاش ــــ بــانــيــبــال« 
لـــإنـــكـــلـــيـــزيـــة  ــي  ــربــ ــعــ الــ األدب  ــة  ــمـ ــتـــرجـ لـ
»باب  لـ لترجمتيه  و2010(   2006( مّرتن 
الشمس« و»يــالــو« إللياس خــوري، فيما 
حت ترجمته لرواية »واحــة الغروب« 

ّ
ُرش

لبهاء طاهر سنة 2010 وترجمته لرواية 

فعاليات

ديسمبر  األّول/  كانون   11 حتى  يتواصل  العاصمة،  بالجزائر  الثقافة  قصر  في 
المعرض،  يضمُّ  حيّون.  صالح  الجزائري  الفنّان  ألعمال  استعادي  معرض  المقبل 
الذي انطلق األحد الماضي، قرابة مئة لوحة للتشكيلي الراحل )1936 - 2017(، إلى 

جانب بورتريهات رسمها عدد من أصدقائه تكريمًا له في ذكرى رحيله الرابعة.

ضمن ملتقى فاِعل: العمل الثقافي في ظروف صعبة، الذي يستمرّ حتى غٍد 
األحد، بتنظيم من مؤّسسة العمل لألمل في لبنان، ُتقام اليوم ندوة عبر »زووم« 
حول »الثقافة المستقلّة بين المال العام والخاّص والتمويل األجنبي«، وُتقام غدًا 

ندوٌة بعنوان »الفنون والثقافة في ظروف القمع السياسي«.

عند التاسعة والنصف من صباح اليوم، تنطلق في المركز العربي لألبحاث ودراسة 
السياسات بالدوحة أشغال الدورة 8 من منتدى دراسات الخليج وتستمرّ ليومين. 
و»المصالحة  كورونا«،  لجائحة  العربية  الخليج  دول  »استجابة  المشاركون  يناقش 
اإلقليمية والدولية«.  الخليج  آفاقها وانعكاساتها على عالقات دول  الخليجية: 

يُعقد المنتدى حضوريًا وُتبّث جلساته عبر منّصات المركز.

حتى الخامس عشر من الشهر المقبل، تتواصل في دار األوبرا بالعاصمة المصرية 
الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. يشارك في التظاهرة، التي 
انطلقت أّول أمس، 98 فيلمًا من 63 بلدًا، تتنافس ضمن فئات »المسابقة الدولية«، 

و»األفالم القصيرة«، و»أفضل فيلم عربي«، و»آفاق السينما العربية«.
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تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أسئلة سريعة حول انشغاالته اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد مشاطرته مع قرّائه

وقفة
يحيى الشيخمع

يحيى الشيخ

فنان وشاعر وروائي عراقي، من مواليد الِعمارة 
الجميلة«  الفنون  »معهد  في  تخّرج  عام 1945. 
بــبــغــداد عــام 1966، ثــم غـــادر الــعــراق منتصف 
الــســبــعــيــنــيــات إلـــــى يـــوغـــســـافـــيـــا الســتــكــمــال 
تحصيله العملي في فن الغرافيك، حيث حصل 
عــلــى مــاجــســتــيــر، ثـــم عــلــى دكـــتـــوراه فـــي عــلــوم 
النظرية« في موسكو  البحوث  الفن من »معهد 
الــفــرديــة  املـــعـــارض  مـــن  ــعــديــد  ال أقــــام   .)1984(
الغرافيك  بــن  تنوعت  وغــربــيــة،  عربية  دول  فــي 
ولــوحــات مصنوعة مــن الــصــوف الــلــّبــاد وريــش 
)سيرة،  الــرمــاد«  » سيرة  فاته: 

ّ
مؤل من  الطيور. 

2013(، »ساعة الحائط« )شعر، 2015(، »بهجة 
النهر مّرتن«  »أنـــزل  األفــاعــي« )روايـــة، 2016(، 
 ،)2018 )رســـــوم،  »الـــغـــايـــات«   ،)2017 )شـــعـــر، 

»الشوق« )رواية، 2019(.

بطاقة

أستنِجُد 
بالماء

مصطفى قصقصي

أستنجُد باملاء كي أنساِك
ألـــــّوح لـــه بــجــفــافــي وأصـــدافـــي 

الفاِرغة
أســــواِره  عــلــى  بــأنــفــاســي   

ُّ
أُدق

كطبوِل حرٍب وشيكة 
أزحف في خنادِقِه الحصينِة

 
َّ

كــجــنــديٍّ مــجــهــوٍل خــِســر كــل
هزائِمِه

أرٍض  ــلــــى  عــ اآلن  وُيـــــــراِهـــــــن 
محروقٍة أخيرة  

ُيرابط فيها كبحيرٍة متجّمدة
الــذي يهِبط  للحّب  كــفــّزاعــٍة  أو 

بأقنعِة طيوٍر ضارية

 وجــَهــه بــحــزنــي الــذي 
ُ

أخـــِمـــش
َبَت كشوٍك في حنجرتي 

َ
ن

ــدأ مـــعـــادنـــي  ــ ــه صــ ــيــ ــ ــو إل ــكــ أشــ
وتصّدَع ِصلصالي  

الــذي  الفاسفة  بحجر  أرمــيــه 
ه األلم 

َ
ت
َّ
فت

ه يصهُرني أو يرّمُمني، 
ّ
عل

أو يكتُمني كصرخٍة من ِملح

 عـــــــن قـــلـــبـــي 
ّ

ـــــنـــــه يـــــنـــــشـــــق
ّ
لـــــك

ــي بــــئــــِرِه األولـــــى  مـــصـــبـــوبـــا فــ
كلغِز باليونتولوجّي:

ــائـــٌن داكـــــٌن كــثــيــُر األجــنــحــة  كـ
البحر  لــه ذكــاء  الــثــقــوب،  كثيُر 

جر.
ّ

وِلحاء الش
وُيشِبه أحيانا َوحشا صغيرًا 
 عــلــى 

ً
ــا ــويــ ى طــ

ّ
ــذ ــغــ ــا تــ ــ

ّ
ــش وهــ

جلود الحيتان الوحيدة.

)شاعر من فلسطن(

سالي روني )إليوس غرايس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

همفري ديفيز


