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رحيل

سالي روني
ليست وحيدة

ّ
مترجم في القاهرة
محطات
همفري ديفيز
ِ

جيرة عربية طويلة
برحيل المترجم
البريطاني هذا الشهر،
تخسر الثقافة والكتابة
العربيّتان صديقًا لم
ّ
يوفر جهدًا لنقلهما
في أفضل صورة إلى
لغة شكسبير

سبعون كاتبًا يدعمون الكاتبة األيرلندية
في مقاطعة «إسرائيل»
تصويب
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مصطفى قصقصي
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حرب وشيكة
كطبول
ِ
ٍ
الحصينة
خنادق ِه
أزحف في
َِّ
ِ
ٍّ
ـول خـ ِـســر كــل
كـجـنــدي مـجـهـ ٍ
هزائم ِه
ِ
أرض
ـى
ـ
ل
ـ
ـ
ع
اآلن
ـن
ـ
ـ
ـ
ـراه
ُوي ـ ـ ـ
ِ
ٍ
محروقة أخيرة
ٍ
ّ
ُيرابط فيها كبحير ٍة متجمدة
ّ
ّ
يهبط
أو كـفــزاعـ ٍـة للحب الــذي ِ
طيور ضارية
بأقنعة
ِ
ٍ
ُ
أخ ـ ِـم ــش وجـ َـهــه بـحــزنــي الــذي
َ
كشوك في حنجرتي
ن َب َت
ٍ
أشـ ـك ــو إلـ ـي ــه ص ـ ــدأ م ـع ــادن ــي
ّ َ
صلصالي
وتصدع ِ
أرمـيــه بحجر الفالسفة الــذي
َّ َ
فتته األلم
ّ
يصهرني أو ّ
ُ
يرم ُمني،
عله
أو ُ
كصرخة من ِملح
يكتمني
ٍ
ّ
ّ
ل ـ ــكـ ـ ـن ـ ــه يـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــق ع ـ ـ ــن ق ـل ـب ــي
م ـص ـب ــوب ــا ف ــي ب ـ ـئـ ـ ِـر ِه األول ـ ــى
ّ
باليونتولوجي:
كلغز
ِ
ٌ
ٌ
ُ
ك ــائ ــن داك ـ ــن ك ـث ـيــر األجـنـحــة
ُ
كثير الـثـقــوب ،لــه ذكــاء البحر
ّ
و ِلحاء الشجر.
ُ
شبه أحيانًا َوحشًا صغيرًا
وي ّ ِ
ّ
ً
وهـ ــشـ ــا ت ـ ـغـ ــذى طـ ــويـ ــا عـلــى
جلود الحيتان الوحيدة.
(شاعر من فلسطني)

وقفة
مع

إن كان ْ
رفض الكاتبة
األيرلندية قيام ناشر
إسرائيلي بترجمة كتابها
األخير قد حرّض الماكينة
ضدها ،فإنه
الصهيونية
ّ
ّ
ذكر بأنها ليست وحيدة
في النضال
لندن ـ ساندرا كرم

ّ
ّ
علمنا التاريخ أن كــل لفتة أو حركة
دعم للشعب الفلسطيني في نضاله
ض ـ ّـد االحـ ـت ــال ال ـص ـه ـيــونــي ال تـمـ ّـر
مــن دون إث ــارة حفيظة داع ـمــي الصهيونية،
خصوصًا إذا كان أحد البلدان الغربية مسرحًا
لهذا الدعم .هذا بالضبط ما حدث مع الروائية
ّ
الشابة سالي رونــي ( ،)1991التي
األيرلندية
ّ
رفـضــت ،فــي تشرين األول /أكـتــوبــر املــاضــي،
بيع حقوق ترجمة عملها األخير «أيها العالم
الجميل ،أيــن أنــت؟» ،إلــى دار نشر إسرائيلية
العبرية.
كانت ترغب بنقله إلى ِ

بطاقة

روني ،التي كانت قد وقعت ،إلى جانب آالف
َ
ّ
ال ـكــتــاب والـفـنــانــن مــن ح ــول ال ـعــال ــم ،بيانًا
فــي أي ــار /مايو يدين االحـتــال الصهيوني
ّ
ف ــي ع ــدوان ــه عـلــى ال ـق ــدس امل ـح ـتــلــة ،شــرحــت
رف ـ ّض ـهــا تــرج ـمــة رواي ـت ـه ــا ف ــي «إس ــرائ ـي ــل»
يصدر نـ ٌّـص لها لدى
بأنها ال ُ ترغب فــي أن ً ْ
دار «ال تـعـلــن ص ــراح ــة نــأ َي ـهــا بنفسها عن
ٍ
نـظــام الفصل العنصري (األبــارت ـهــايــد) وال
تدعم حقوق الشعب الفلسطيني التي ّ
تنص
ً
ّ
عليها (ق ــرارات) األمــم املــتـحــدة» ،معربة بال
ّأي ــة مــواربــة عــن موقفها مــن قـضـ ّـيــة الشعب
الفلسطينيّ :
«أعبر عن تضامني مع الشعب
ّ
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي ن ـضــالــه م ــن أج ــل ال ـحــريــة
والعدالة
واملساواة»ٌ .
وكالعادة ،لم ّ
يمر موقف كهذا من دون إيقاظ
األص ــوات الصهيونية فــي اإلع ــام الغربي،
ح ـيــث ت ـعـ ّـرضــت لـلـنـقــد ،فـيـمــا دع ــا الـبـعــض
ُ
إل ــى مقاطعة رواي ـت ـهــا ،وه ــي الـتــي تـ َـعـ ّـد من
ً
ّ
أكثر كتاب بلدها شهرة ومبيعًا للروايات.
ً
ٌ
هجوم أظهر الكاتبة الشابة ،لوهلةٍ  ،وحيدة
بــن بــراثــن املــاكـيـنــة الــدعــائـيــة الصهيونية
ُْ
ف ــي الـ ـغ ــرب .غ ـيــر أن األم ـ ــر ل ــم ي ــط ـ ًـل ك ـث ـي ـرًا،
حـيــث خ ــرج سـبـعــون كــاتـبــا وكــاتـبــة بــارزيــن
ّ
ف ــي بــري ـطــان ـيــا وال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتـ ـح ــدة لــدعــم
زميلتهم والدفاع عنها ،في رسالة نشروها
هــذا اإلثـنــن ،الثاني والعشرين مــن تشرين

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

سليمان زوقاري

سالي روني (إليوس غرايس)

الثاني /نوفمبر ،ووصفوا فيها موقفها بأن
ُّ
ٌّ
ّ
ّ
يتعرض
مثالي على الظلم املتزايد الذي
«رد
له الفلسطينيون».
الــرســالــة ال ـتــي ج ــاءت بــدعــوة وتـنـسـيــق من
شبكة «فنانون من أجل فلسطني في اململكة
ّ
ّ
ـدة» ،حملت تــواقـيــع شخصيات كلها
املــت ـحـ ّ
ّ
من الصف األول في الفضاء األدبــي والفني
األنغلوساكسوني ،مثل الكاتب األيرلندي
كيفني ب ـ ّـاري (حــائــز «جــائــزة دبـلــن الــدولـيــة
لألدب» و«جائزة غولدسميث» املعروفتني)،
والباكستانية البريطانية كاملة شمسي،
التي سبق لها أن رفضت ،عام  ،2018ترجمة
رواي ـ ــة ل ـهــا ف ــي «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» ،واألس ـت ــرال ـي ــة
ـالــل (ع ـضــو لـجـنــة «ج ــائ ــزة بــوكــر»
كــارم ــن ك ـ ِ
لـسـنــوات) ،والـكــاتـبــة املسرحية البريطانية
ك ــاري ــل ت ـش ــرت ـش ــل ،والـ ـن ــاش ــر وال ـص ـح ــاف ــي
األم ـي ــر فــرانـسـيـسـكــو غ ــول ــدم ــان ،والــروائ ـيــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة راش ـ ـيـ ــل ك ــوشـ ـن ــر ،والـ ــروائ ـ ـيـ ــة
الـبــريـطــانـيــة الـبـنـغــاديـشـيــة مــونـيـكــا عـلــي،
واملـنـتــج السينمائي واملـ ـ ّ
ـدرس فــي «جامعة
كاليفورنيا» جيمس شــايـمــوس ،والــروائــي
ال ـب ــري ـط ــان ــي ،ح ــائ ــز أك ـب ــر عـ ــدد م ــن ج ــائ ــزة
«آرث ــر س .ك ــارك» املرموقة للخيال العلمي
ب ــاإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،ت ـش ــاي ــن م ـي ــاف ـي ــل ،وامل ـت ــرج ــم
األمـيــركــي إلـيــوت وايـنـبــرغــر ،والـنــاشــر جاك
تسترد صــاحــب دار Fitzcarraldo Editions
إح ــدى أب ــرز دور الـنـشــر البريطانية الـيــوم،
والــروائـيــة املصرية أه ــداف ســويــف ،واملفكر

أسماء أدبية وفكرية
بارزة تساند الكاتبة في
موقفها
د من أكثر كتّاب
ع ّ
ُت َ
ً
شهرة ومبيعًا
بلدها
للروايات

الباكستاني طــارق عـلــي ،على سبيل املثال
ال ال ـح ـصــر .وجـ ــاء ف ــي ال ــرس ــال ــة« :بـصـفـ ِـتـنــا
ـاء ،ن ـ ـ ُّ
ك ـ ّـت ــاب ــا وزم ـ ـ ـ ـ ً
ـود ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن دعـمـنــا
لـلــروائـيــة ســالـ ُـي رونـ ــي .لـقــد دع ــا الـفـنــانــون
َ
الفلسطينيون نــظــراء هــم ح ــول الـعــالــم إلــى
وضع ّ
انتهاكات إسرائيل
حد لتواطؤهم مع
ّ
ٌ
لـحـقــوقـهــم ك ـب ـشــر ،وهـ ــو أم ـ ــر ي ـمــثــل واج ـ ّبــا
أخالقيًا واضحًا بالنسبة إلــى كثيرين منا.
ّ
َ
توقيع عقد مع
ولهذا ،فإن رفض سالي روني
ناشر إسرائيلي من التيار السائد معروف ـ
وهو ناشر يقوم ّبتوزيع أعمال وزير الدفاع
ُّ
اإلســرائـيـلــي ـ ـ يـمــثــل ّ
ردًا مـثــالـ ّـيــا عـلــى الظلم
ّ
يتعرض له الفلسطينيون».
الذي
املتزايد ّ
ّ
وذكـ ـ ــر امل ــوقـ ـع ــون ب ــأن ــه «ق ـب ــل أقـ ــل م ــن ع ــام،

ُ
ّ
خل ْ
صت منظمة ’هيومني رايتس ووتش‘ إلى
أن ’إســرائـيــل سلبت الفلسطينيني ،وقامت
بـعــزلـهــم ،وفـصـ ّلـهــم بــال ـقـ ّـوة ،وإخـضــاعـهــم‘،
األمـ ــر الـ ــذي ي ـمــثــل ’ج ــرائ ـ َـم ف ـصـ ٍـل عـنـصــري
ّ
ّ
ـاد ض ـ ّـد اإلن ـس ــان ـي ــة‘ .ول ــم ت ـمـ ّـر إل
واض ــط ـه ـ ٍ
ّ
ـف ل ـغ ــزة ،وعلى
أشـهــر قليلة عـلــى آخ ــر قـصـ ٍ
آخــر
اقتحام للمسجد األقـصــى وآخــر جولةٍ
ٍ
ّ
من قرارات طرد السكان من القدس الشرقية
ّ
املحتلة».
وأض ـ ــاف ـ ــوا« :ه ـ ــذا ه ــو ال ـس ـي ــاق ال ـ ــذي يــأتــي
ً
فيه قــرار سالي رون ــي .وهــي ليست وحيدة
ّ
ْ
كانت
إذ تتخذ ق ــرارًا كـهــذا .فــي أي ــار /م ّــايــو،
ً
واحـ ـ ــدة م ــن أك ـث ــر م ــن  16أل ــف ف ــن ــان أدانـ ــوا
جرائم إسرائيل بـ’رسالة ّ
ضد نظام الفصل
العنصري (األبــارتـهــايــد)‘ .وقــد أشــار هؤالء
ال ـف ـنــانــون إل ــى أن ن ـظــام الـ ٌفـصــل الـعـنـصـ َـري
اإلسرائيلي ’يدعمه تــواطــؤ دولـ ّـي؛ وإنــه لن
ُّ
ّ
تنا الجماعية أن نزيل هذا الظلم‘«.
مسؤولي ّ
وخ ـتــم املــوق ـعــون رســالـتـهــم بــال ـقــول« :إن ـنــا،
بدعمنا لـســالــي رون ــي ،نعيد الـتــأكـيــد على
ّ
سنستمر
هــذه املسؤولية .كما أننا ،مثلها،
ب ــاالس ـت ـج ــاب ــة لـ ـل ــدع ــوة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة إل ــى
ُ
ُ
ّ
فعلي ،حالنا في هــذا حــال املاليني
تضامن
مــن األش ـخ ــاص الــذيــن دع ـمــوا الـحـمـلــة ضــدّ
نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
س ـن ـس ـت ـمـ ّـر ف ــي ت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم إل ـ ــى ال ـك ـفــاح
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ـ ِّـس ـل ـم ــي مـ ــن أجـ ـ ــل ال ـح ـ ّـري ــة
والعدالة واملساواة».
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م ـ ــع م ـ ــا ي ـ ـجـ ــري إلـ ـ ـح ـ ــاق ـ ــه ،ف ـ ــي الـ ـعـ ـق ــود
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،بـ ـص ــورة الـ ـع ــرب ف ــي الـ ـغ ــرب،
ً
فــإن ترجمة أدب منطقتنا بــات مغامرة
ي ـتـ ّ
ـردد كـثـيــرون فــي خــوضـهــا ،ويدخلها
عادة أكاديميون يرتبط تمرين الترجمة
عندهم بمشاغلهم البحثية.
ّ
لـ ـك ــن امل ـت ــرج ــم ه ـم ـف ــري دي ـف ـي ــز ( 1947ـ ـ
 )2021خ ــاض ه ــذه املـغــامــرة مــن منظور
مختلف .فقد كان على مسافة من الحياة
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،وك ـ ــان ارتـ ـب ــاط ــه بــالـثـقــافــة
العربية أق ــرب إلــى الـهـ ّـوايــة ،ب ــادئ األمــر،
وإن شـئـنــا بـعــض ال ــدق ــة قـلـنــا «ال ـهــوايــة
املـنـتـظـمــة» ،ال ـتــي تـحـ ّـولــت إل ــى اح ـتــراف،
وهو ما ُت ّ
بينه قائمة ترجماته الطويلة،
ّ
وي ـ ـبـ ـ ّـي ـ ـنـ ــه اتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع م ـ ـسـ ــاحـ ــة اهـ ـتـ ـم ــام ــه
بــوجــوه الثقافة العربية ،فــي مصر على
الخصوص.
غ ـ ـ ــادر دي ـف ـي ــز ع ــامل ـن ــا عـ ــن  74ع ــام ــا فــي
الثاني عشر من تشرين الثاني /نوفمبر
الجاري ،بعد أن أمضى ما يقارب ربع قرن
منها ٌوهــو يشتغل على الـســرد العربي.
ّ
استهلها سنة  1997مع ّ
القصتني
تجربة
الـقـصـيــرتــن « ّف ـ ــار» و«ال ـ ـشـ ــوق» لـلـكــاتــب
املسرحي واملمثل املصري ّ
ّ
سيد رجب ،وقد
أتــى هــذا االختيار في إطــار حالة افتتان
ّ
املصرية وتاريخها .هذه العودة
باللهجة
إلى املاضي البعيد للهجات العربية أمرٌ
ّ
ن ــادر فــي الـتــرجـمــات عــن الـعــربـيــة ،لكنه
ّ
املجلد ّ
ّ
األول
تجسد مع ديفيز في تحقيق
ّ
لكتاب «ه ــز الـقـحــوف بـشــرح قصيد أبي
ّ
العثمانية ليوسف
ش ــادوف» مــن مصر
ّ
الشربيني ،وترجمة املجلد الثاني .وقد
ّ
ّ
للت ّ
ّ
رجمية التي اعترضته
حديات الت
كان
ّ
أثر في نفسه ّ
مع ذلك النص ٌ
شجعه على
ً
جعل الترجمة ِحرفة.
ّ
ّ
درس هـمـفــري ديـفـيــز الــلـغــة الـعــربــيــة في
«جــام ـعــة ك ــام ـب ــري ــدج» ب ــن ع ــام ــي 1965
و ،1968ل ـي ـت ــاب ــع دراس ـ ـت ـ ـهـ ــا فـ ــي م ــرك ــز
ّ
ّ
العربية في الخارج ،التابع
دراســة اللغة
ّ
لــ«الـجــامـعــة األمـيــركــيــة» بــالـقــاهــرة ّحتى
 .1969وبـ ـع ــد ع ـم ـلــه فـ ــي مـ ـج ــال الــن ـشــر
وم ـش ــارك ـت ــه ف ــي األع ـ ـمـ ــال ال ـت ـح ـض ـيـ ّ
ـريــة
لـ ــ«مـ ـعـ ـج ــم ال ـ ّـلـ ـغ ــة الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة املـ ـص ـ ّ
ـري ــة»
ملــارتــن هايندس ّ
والسعيد ب ــدوي ،سافر
ّ
إل ــى ال ــوالي ــات املــت ـحــدة لـيـتــابــع دراس ـتــه
وال ـح ـصــول عـلــى ش ـهــادة ال ــدك ـت ــوراه من
«جــامـعــة كاليفورنيا» فــي بيركلي سنة
ّ
 ،1981قبل أن يعود ويعمل لدى منظمات

غير حكومية تنموية في مصر وفلسطني
والسودان وتونس بني  1983و.1997
من األعـمــال األدبية
ترجم ديفيز العديد ّ
ّ
املهمة بطلب من قسم النشر في «الجامعة
ّ
بالقاهرة ،نذكر منها «كفاح
األميركية»
ّ
طيبة» و«زق ــاق امل ــدق» لنجيب محفوظ،
كما ترجم «عـمــارة يعقوبيان» و«نـيــران
ص ــديـ ـق ــة» و«ن ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـ ّـسـ ـ ـي ـ ــارات» ل ـعــاء
األس ـ ــوان ـ ــي ،و«م ـ ـتـ ــون األه ـ ـ ـ ــرام» لـجـ ّمــال
الـغـيـطــانــي ،و«الـ ّـدن ـيــا أجـمّــل مــن الـجــنــة»
البري ،و«ديروط الشريف» ّ
لخالد ّ
ملحمد
م ـس ـت ـج ــاب ،و«س ـ ـحـ ــر أس ـ ـ ـ ــود» ل ـح ـمــدي
ّ
الجزار ،و«أن تكون عباس العبد» ألحمد
ال ـع ــاي ــدي ،و«ف ــوض ــى الـ ـح ــواس» ألح ــام
مستغانمي.
ُ
ت ّوجت بعض ترجماته بجوائز معروفة،
مـنـهــا «ج ــائ ــزة سـيــف غ ـبــاش ـ ـ بــانـيـبــال»
ل ـت ــرج ـم ــة األدب الـ ـع ــرب ــي لــإن ـك ـل ـيــزيــة
ّ
مرتني ( 2006و )2010لترجمتيه لـ«باب
الشمس» و«يــالــو» إللياس خــوري ،فيما
ّ
ُرشحت ترجمته لرواية «واحــة الغروب»
لبهاء طاهر سنة  2010وترجمته لرواية

ّ
تنقل بين ترجمة
الرواية واالعتناء
باللهجة المصرية
«ولدت هنا ،ولدت هناك» ملريد البرغوثي
سنة  2012إلى نفس الجائزة .وفي سنة
 ،2018حصلت ترجمته لــروايــة «اسـمــي
آدم» إللياس الخوري على «جائزة القلم
ّ
البريطاني» العاملية للترجمةُ .
فــي الـعــديــد مــن الـ ـح ــوارات ال ـتــي أجــريــت
ّ ّ
م ـع ــه ،كـ ــان دي ـف ـيــز ي ــؤك ــد أن اخ ـت ـيــاراتــه
الـتــرجـمـيــة قــائـمــة أس ــاس ــا ّعـلــى إعـجــابــه
باألعمال بناء على قيمة النص وأحيانًا
عـلــى ن ــدرة أس ـلــوبــه ،مـثــل ك ـتــاب «ال ـســاق
عـلــى ال ـسـ ّـاق فيما هــو ال ـفــاريــاق» ألحمد
فــارس الــشــديــاق ،الــذي امـتــاز ّ
نصه بلغة
فريدة ومصطلحات قديمة صعبة ّاملراس
جـمـعــت بــن الـ ّـسـجــع واألم ـث ــال الشعبية

ّ
ّ
ّ
عصية عن الترجمة.
والنكات التي تعتبر
ّأمـ ـ ــا ف ــي األع ـ ـمـ ــال ال ـح ــدي ـث ــة ،ف ـق ــد اه ـت ــمّ
ّ
بنقل املعيش اليومي ومنظور الشعوب
الـعــربـ ّـيــة ومــوقـفـهــا مــن الـعــالــم ،مــع إيــاء
ّ
اهتمام خـ ّ
العامية الـ ّـدارجــة،
ـاص باللغة
ّ
ّوخـ ـص ــوص ــا ال ــل ـه ـج ــة املـ ـص ــري ــة ،بـحـكــم
أنـ ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ــاش فـ ـ ــي م ـ ـصـ ــر ن ـ ـحـ ــو خ ـم ـســن
التفاعل املـبــاشــر مع
سـنــة ،مستفيدًا مــن
ْ
ّ
أخـ ـذًا ّ
وردًا معهم
أغـلــب الـكــتــاب األح ـيــاء
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص م ـ ـقـ ــاصـ ــدهـ ــم مـ ـ ـ ّـن اخـ ـتـ ـي ــار
الكلمات ومعناها في سياق النص.
خــارج الترجمة ،من أبــرز ما تركه ديفيز
فـ ــي ال ـت ــأل ـي ــف ك ـ ـتـ ـ ٌ
ـاب بـ ـعـ ـن ــوان «ال ــدل ـي ــل
امليداني ألسماء شــوارع وســط القاهرة»
ـدي ،وقــد
ب ــاالش ـت ــراك م ــع لـيـسـلــي ل ـب ــاب ـي ـ ّ
بـحـثــا ف ـيــه ع ــن أصـ ــول أس ـم ــاء ال ــش ــوارع
وس ـب ــب تـسـمـيـتـهــا ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ال ـخــرائــط
القديمة وشهادات ّ
املؤرخني.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

همفري ديفيز

فعاليات

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أسئلة سريعة حول انشغاالته اإلبداعية وجديد
يود مشاطرته مع قرّائه
إنتاجه وبعض ما
ّ
ترودنهايم (النرويج) ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
َ َ ُ
ـور ع ـلــى م ـخ ـطــوطــة أع ـ ّـده ــا
ع ــك ـف ـ ّـت م ـنــذ ش ـه ـ ٍ
األه ــم فــي سلسلة أعـمــالــي الـغــرافـيـكـيــة؛ إنها
ٌ
م ـخ ـطــوطــة ل ـق ـص ـيــدة «ت ـم ــري ــن ع ـلــى ال ـي ـقــن»
الرحمن طهمازي ،وتقع
للشاعر العراقي عبد
ً
ّ
صفحة مخطوطة ّومرسومة .أنتظر
في ستني
ُ
شـهــريــن حـتــى أن ـج ــز م ــا تـبــقــى مـنـهــا .العمل
جبل من املرمر.
عليها يشبه نحت
ٍ
■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
في مجال الرسم صدر لي كتاب «الغايات» عام
 .2018في الكتابة صدرت لي رواية «الشوق»
عــن دار «الــرافــديــن» عــام  ،2019وتحت الطبع
مجموعتي القصصية «أهواء الغربان» ،التي
ستصدر عن «الهيئة املصرية العامة للكتاب».
راض عن إنتاجك وملاذا؟
■ هل أنت
ٍ ّ
راض كــل الــرضــا عـ ّـمــا أفعله ،مــا دام
ـا
أجــل ،أنـ
ٍ
ُي ــراك ــم م ـعــرف ـتــي ،وي ـس ـتــدعــي ّأي ــام ــا جــديــدة
أخ ــرى ،ويـجـبــرنــي عـلــى الـعـبــور عـلــى جسور
أعهدها من قبل .أنــا سعيد بالحفرة
ِقلقة لم
َ َّ ُ
العميقة التي خلفتها ورائي ،ويلزمني ردمها
بما يليق؛ لهذا تعوزني حياة أخرى ألنجز ما
جئت من أجله.
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■ ل ــو قـ ّـيــض ل ــك ال ـب ــدء م ــن ج ــدي ــد ،أي م ـســار كنت
ستختار؟
لو ُخ ِّي ُ
رت العودة إلى املاضي ،فلن أختار غير

ما اخترته سابقًا ،فقد ّ
تم بإرادتي ،وما جنيته
ّ ً
ّ
ـأس كـ ــان م ـتــاعـ ُـا حـقـيـقــيــا وفـ ــعـ ــاال ولــن
م ــن ّي ـ ـ ٍ
عنه ،حتى لو خ ِّي ُ
رت الفردوس.
أتخلى
العالم؟
■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في ّ
أنتظر املــزيــد مــن ال ـخ ــراب ...مــا أري ــده حــقــا أن
يفهم البشر أن الـحـيــاة الـتــي يعيشونها في
ّ
أرضيٌ ،
ّ
وباء
ظل الرأسمالية ما هي إل جحيم
ّ
ّ
عليهم التغلب عليه ،ويلزمهم الكفاح ضــده
بأسنانهم إذا لزم األمر.
■ شـخـصـيــة م ــن امل ــاض ــي ت ـ ّ
ـود ل ـقــاءهــا ،وملـ ــاذا هي
بالذات؟
ُّ
أحن إلى لقاء صديقي عبد الرحمن طهمازي،
لنمشي من أقصى الكرخ إلى أقصى الرصافة؛
َّ
نتحدث عــن كــل شــيء ،ال أســألــه وال يسألني،
ً
فكالنا يعرف جواب اآلخر ،نأكل قليال ونشرب
ً
قليال ونحلم كثيرًا.
■ ماذا تقرأ اآلن؟
ب ـج ــواري «الـعـهــد ال ـقــديــم» و«ظـ ــال الـطـيــور»

أتعلّم كيف يسري
اإلحساس في أخاديد
المعدن وأسمع
صوت الخطوط

بطاقة

العمارة
فنان وشاعر وروائي عراقي ،من مواليد ِ
عام ّ .1945
تخرج في «معهد الفنون الجميلة»
بـبـغــداد عــام  ،1966ثــم غ ــادر ال ـعــراق منتصف
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات إل ـ ــى ي ــوغ ـس ــاف ـي ــا الس ـت ـك ـمــال
تحصيله العملي في فن الغرافيك ،حيث حصل
عـلــى مــاجـسـتـيــر ،ث ــم عـلــى دكـ ـت ــوراه ف ــي عـلــوم
الفن من «معهد البحوث النظرية» في موسكو
( .)1984أقـ ــام ال ـعــديــد م ــن املـ ـع ــارض ال ـفــرديــة
فــي دول عربية وغــربـيــة ،تنوعت بــن الغرافيك
ولــوحــات مصنوعة مــن الـصــوف الـلـ ّـبــاد وريــش
ّ
الطيور .من مؤلفاته « :سيرة الــرمــاد» (سيرة،
« ،)2013ساعة الحائط» (شعر« ،)2015 ،بهجة
األفــاعــي» (رواي ــة« ،)2016 ،أن ــزل النهر ّ
مرتني»
(ش ـعــر« ،)2017 ،ال ـغ ــاي ــات» (رس ـ ــوم،)2018 ،
«الشوق» (رواية.)2019 ،
ليانيس ريـتـســوس ،وب ــن ي ـ ّ
ـدي «الـكــومـيــديــا
اإللهية» لدانتيّ ،
املزينة برسوم الحفر (الحفر
ّ
الـغــائــر بــاملـنـقــاش) لـغــوسـتــاف دوريـ ــه ،أتعلم
م ـن ـهــا ك ـي ــف ي ـس ــري اإلحـ ـس ــاس ف ــي أخ ــادي ــد
املعدن وأسمع صوت الخطوط.
■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة غنائية
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟
ال يـفــارقـنــي شــوبــان ،فـهــو ُيـشـبــه الـفـجــر حني
ي ـ ـبـ ــزغ ،وح ـ ــده ي ـح ـم ــي روح ـ ــي مـ ــن الـ ـخ ــوف،
وأوصيكم باالستماع إلى كونشرتات البيانو.

األول /ديسمبر
في قصر الثقافة بالجزائر العاصمة ،يتواصل حتى  11كانون
ّ
يضم المعرض،
المقبل معرض استعادي ألعمال الفنّان الجزائري صالح حيّون.
ُّ
الذي انطلق األحد الماضي ،قرابة مئة لوحة للتشكيلي الراحل ( ،)2017 - 1936إلى
جانب بورتريهات رسمها عدد من أصدقائه تكريمًا له في ذكرى رحيله الرابعة.

عند التاسعة والنصف من صباح اليوم ،تنطلق في المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات بالدوحة أشغال الدورة  8من منتدى دراسات الخليج وتستمرّ ليومين.
يناقش المشاركون «استجابة دول الخليج العربية لجائحة كورونا» ،و«المصالحة
الخليجية :آفاقها وانعكاساتها على عالقات دول الخليج اإلقليمية والدولية».
يُعقد المنتدى حضوريًا و ُت ّ
منصات المركز.
بث جلساته عبر
ّ
حتى الخامس عشر من الشهر المقبل ،تتواصل في دار األوبرا بالعاصمة المصرية
الدورة  43من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .يشارك في التظاهرة ،التي
أول أمس 98 ،فيلمًا من  63بلدًا ،تتنافس ضمن فئات «المسابقة الدولية»،
انطلقت ّ
و«األفالم القصيرة» ،و«أفضل فيلم عربي» ،و«آفاق السينما العربية».

غد
ضمن ملتقى
فاعل :العمل الثقافي في ظروف صعبة ،الذي يستمرّ حتى ٍ
ِ
مؤسسة العمل لألمل في لبنانُ ،تقام اليوم ندوة عبر «زووم»
األحد ،بتنظيم من
ّ
والخاص والتمويل األجنبي» ،و ُتقام غدًا
حول «الثقافة المستقلّة بين المال العام
ّ
ندو ٌة بعنوان «الفنون والثقافة في ظروف القمع السياسي».

