
ــاذا  ■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا ومـ
تترجم اآلن؟

آخــــــــر تــــرجــــمــــاتــــي كـــــتـــــاب »صــــنــــيــــع الــــلــــه« 
أغــامــبــن،  جــورجــيــو  اإليــطــالــي  للفيلسوف 
و»أوديــب مضاّدًا« لجيل دولــوز وفيليكس 
غواتاري، وبعدها انشغلُت بكتابن آخرين: 
»اعـــتـــرافـــات الــلــحــم« ملــيــشــيــل فــوكــو و»ألـــف 

ح« لجيل دولوز وفيليكس غواتاري.
ّ
مسط

■ مــا هــي بــرأيــك أبـــرز العقبات فــي وجــه املترجم 
العربي؟

أسّميه  مــا  أو  إيطيقية،  ذاتــيــة  عقبات  أّواًل، 
ــر الــحــيــاء والـــتـــواضـــع، ألننا 

ّ
بـــضـــرورة تــوف

ــة الــحــيــاء، حــن يسمح 
ّ
نــجــد الــكــثــيــر مــن قــل

بــعــض املــتــرجــمــن ألنــفــســهــم بــــأن يــقــّدمــوا 
بمعاٍن  بــاألخــطــاء،  مليئة  مغلوطة،  أعــمــااًل 

معكوسة ودالالت مضطربة. 
نــحــتــاج، مـــن أجــــل إصـــــاح حــــال الــتــرجــمــة، 
إلى الكثير من الحياء والتواضع والصدق، 
ــّس الــنــقــد  ــ ــّد لــلــمــتــرجــم أن يــمــتــلــك حـ ــ وال بـ
اتـــه وقــــدراتــــه على  الـــذاتـــي ومـــراجـــعـــة كـــفـــاء
الـــتـــطـــويـــق واملـــعـــرفـــة الـــدقـــيـــقـــة بــالــلــســانــن 
الفويرقات  إظــهــار  والــقــدرة على  املــعــنــّيــن، 
ــه يـــجـــب الــتــخــلــي عــن  ــ ــغـــرى. أعـــتـــقـــد أنـ الـــصـ
الترجمة،  الــذي اخــتــرق  املــقــاوالتــي   الجانب 
املالية.  املكاسب  إلــى  يـــؤّدي   

ً
مــدخــا فباتت 

فإذا كنا نترجم ونحن جهلة أو كنا نترجم 
ــة حــيــاء، فــإن جهد الترجمة 

ّ
ونــحــن على قــل

ق باملترجم. 
ّ
ضائع. هذا في ما يتعل

جـــمـــاعـــيـــة،  ــغـــة  ــبـ ذات صـ عـــــوائـــــق   وهـــــنـــــاك 
ــات مــخــتــّصــة  ــســ ــؤّســ ــدم وجـــــــود مــ ــ  مـــنـــهـــا عــ
يحيط  بما  ل 

ّ
تتكف مصداقية  وذات  والئــقــة 

والــتــدقــيــق  كــالــنــشــر  أدوار،  مــــن  الـــتـــرجـــمـــة 
ــّد مــن  ــ ــقـــوق، وال بـ ــحـ ـــراء الـ ــ والــتــحــقــيــق وشــ
الترجمات  دابـــر  لنقطع  تحكيم  مــؤّســســات 

املغشوشة.

■ هناك قول بأن املترجم العربي ال يعترف بدور 

املحرر. هل ثمة من يحّرر ترجماتك بعد االنتهاء 
منها؟ 

واملترجم  مــراجــعــن،  إلــى  ترجماتي  ــّررُت  مــ
ــا قبل  ــذي ال يــعــتــرف بــأهــّمــيــة الــــقــــارئ مـ ــ الـ
إخفاء  أو محاولة  تــعــاٍل  مــن  ينطلق  الطبع 
نــقــص أو خـــوف مــن الــنــقــد املــبــّكــر ألعــمــالــه. 
املراجعة ضــروريــة، شــرط أن يكون املراجع 
كفؤًا ونّدًا للمترجم، وعارفًا باالختصاص، 
فا معنى أن يراجع ترجمة نص فلسفي َمن 
فسد 

ُ
 مراجعته ست

ّ
هو جاهل بالفلسفة، ألن

الــنــص ومــقــاصــد املــتــرجــم ومــقــاصــد النص 
األصلي.

ــنــاشــر، ال ســيــمــا في  ■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـــع ال
مسألة اختيار العناوين املترجمة؟

لــــــم أذهــــــــــب إلــــــــى نــــــاشــــــر، ولــــــــم يـــــحـــــدث أن 
خــاصــمــُت نـــاشـــرًا. هـــم َمــــن يــهــاتــفــونــنــي أو 
ــتـــرونـــي،  ــكـ ــدي اإللـ ــريــ  يـــكـــتـــبـــون إلــــــّي عـــبـــر بــ
 وَمـــــن تــعــامــلــُت مــعــهــم أجــــد أنـــهـــم يـــقـــّدرون
جــهــدي. وحــــول االقـــتـــراحـــات، فــمــّرة أنـــا َمــن 
 
ً
أو مفّكرًا، ومــّرة الناشر عنوانًا  أقترح على 

يقترح هو.

صفاقس ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
لم أدرس الفلسفة باللسان العربي؛ 
ــة.  ــ ــــدراسـ كـــانـــت الـــفـــرنـــســـيـــة لـــغـــة الـ
األلسن.  أحسم خصومة  كــي  كثيرًا  اجــتــهــدُت 
أرى أنــنــي قــد دخــلــُت الــلــســان الــعــربــي دخــول 
غــريــٍب رغـــم أنــنــي أتــحــّدثــه يــومــيــًا، كــمــا أنني 
غريب في اللسان الفرنسي حتى ولو امتكلُت 
اللسانن  املعرفة من خاله. لسنوات، جّربُت 
عــبــر الــكــتــابــة الــفــلــســفــيــة، ولـــي مــعــرفــة قليلة 
باليونانية والاتينية واألملانية واإلنكليزية، 
وهـــي أدوات أســتــعــمــلــهــا فـــي دروســـــي. وبــمــا 
اليوم  الفلسفة  على  االشتغال  أن  أعتبر  أنــي 
الترجمة ومعرفة  ثــاث خــصــال:  إلــى  يحتاج 
لــذا فإن  الفلسفة والتفكير بشكل حــّر،  تاريخ 
اللقاء بالترجمة كان حتميًا. كما دفعني إلى 
مّمن  الترجمة  ُمقاولي  الـــردُّ على بعض  ذلــك 
يتصّدون لها دون أن يتقنوا لسان النص وال 
ى لسانهم. وبعضهم مّمن يجد نفسه أمام 

ّ
حت

فيتجاوزه.  عليه  ب 
ّ
التغل يستطيع  ال  مفهوم 

ب املفاهيم 
ّ
في مثل هذه الوضعيات، كنت أقل

على أكثر من وجــه حتى أبلغ الــداللــة األقــرب 
الترجمة  إلــى  أتيُت  النص. بإيجاز،  إلــى روح 

ضمن محاولة إلثراء اللسان العربي. 

باريس ـ العربي الجديد

على موقعها اإللكتروني، تضع »األكاديمية 
الفرنسية« سيرة ذاتية مقتضبة عن عضوها 
خب 

ُ
انت الــذي  الجديد، ماريو برغاس يوسا، 

ش 
ُّ
»التعط إن  فيها  تقول  املــاضــي،  الخميس 

ــل دافــعــًا لـــوجـــوده، فــي إشـــارة 
ّ
لــلــحــريــة« يــمــث

ككاتب  ورســالــتــه  الشخصية  حياته   
ّ
أن إلــى 

تعّبران عن ثورته على السلطة األبوية.
تعريف األكــاديــمــيــة يــطــرح تــســاؤالت عميقة 
عـــن رؤيـــتـــهـــا لــلــحــريــة فـــي وصــفــهــا لــلــكــاتــب 
التي  »إســرائــيــل«  لـــ املــؤّيــد   )1936( البيروفي 
زارها عّدة مــّرات، واملنحاز لحروب الواليات 
 عن 

ً
ــحــدة بــاســم »الــديــمــقــراطــيــة«، فــضــا

ّ
املــت

ــه الــعــنــصــريــة املـــعـــاديـــة لــســّكــان أمــيــركــا  ــ آرائــ
الــاتــيــنــيــة األصـــلـــّيـــن، والـــتـــســـاؤل كــذلــك عن 
معنى التمّرد على السلطة األبوية، بالنسبة 
همت مــن كبار 

ُّ
إلــى األكــاديــمــيــة الــتــي طــاملــا ات

رجعية  أفــكــارًا  يها 
ّ
بتبن الفرنسّين  ــاب 

ّ
الــكــت

 انتخابه 
ّ
فــي الــلــغــة والــثــقــافــة أيــضــًا. كــمــا أن

ليشغل الكرسي الثامن عشر في األكاديمية، 
ميشيل سيريس  الفرنسي  الفيلسوف   

َ
مكان

)1930 - 2019(، يثير تساؤاًل آخر حول ورود 
اسم يوسا ضمن قائمة شخصيات ضّمتها 
شرت العام الجاري، 

ُ
»وثائق باندورا« التي ن

ومــن قبلها »وثــائــق بنما« عــام 2016، قاموا 
الـــــــدوالرات عــبــر تأسيسهم  بــإخــفــاء مــايــن 
شــــــركــــــات »أوفـــــــــشـــــــــور« فــــــي جــــــــزر الــــــعــــــذراء 

البريطانية بهدف التهّرب الضريبي.
ــا بــعــمــٍل  ــام يـــوسـ ــيـ ـــى املـــفـــارقـــة فــــي قـ

ّ
وتـــتـــجـــل

بة 
ّ
مخالف للقانون بعدم دفع الضرائب املترت

على عــائــداتــه األدبــيــة، فــي مــمــارســة تتشابه 
مــع ســيــاســات األنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة التي 
انــتــقــدهــا فـــي أعــمــالــه، حــيــث ســـارعـــت زوجـــة 
ــتــــه »حــفــلــة الــتــيــس«،  الـــديـــكـــتـــاتـــور، فـــي روايــ
ــا خـــــــارج الــــبــــاد حــن  ــهــ ــوالــ ــهـــريـــب أمــ ــى تـ ــ إلــ
السقوط  على  أوشــك  عائلها  حْكم  أن  أيقنت 
ــيـــال زوجــــهــــا. ال  ــتـ فــــي الـــدومـــيـــنـــكـــان بـــعـــد اغـ
تــكــتــفــي املــؤّســســة الــثــقــافــيــة الــفــرنــســيــة الــتــي 
نــشــئــت فـــي الـــقـــرن الــســابــع عــشــر، بتجاهل 

ُ
أ

فانتخاب يوسا يخالف  الحيثيات،   هذه 
ّ

كل

عبد العزيز العيادي

تطرح عضوية الكاتب 
البيروفي في األكاديمية 
تساؤالت حول انحيازاته 

للسياسة األميركية، وآرائه 
العنصرية ضّد سّكان 

أميركا الالتينية األصليين

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 
مشاغلهم وأحوال 

الترجمة إلى اللغة 
العربية اليوم. »دخلت 

عالم الترجمة للرّد على 
الُمقاولين مّمن يتصّدون 

لها دون أن يتقنوا لسان 
النص وال حتّى لسانهم«، 
يقول المترجم التونسي، 

في حديثه إلى »العربي 
الجديد«

األكاديمية الفرنسية ويوسا تساؤالت ال بّد منها

ل هو الذي نوّد أن نولد فيه مكانُنا الُمفضَّ

في الدفاع عن حّق َمن نستضيفهم في لغتنا

نحتاج إلصالح حال 
الترجمة إلى الكثير 

من الحياء والتواضع

ظهر اسمه ضمن وثائق 
باندورا التي ضّمت 

شخصيات متهّربة ضريبيًا

ال أترجم لليمين 
وال أترجم نّصًا يسكنه 

التعّصب والرجعية

أستاذ  تــونــســي،  وأكــاديــمــي  مترجم 
من  صفاقس«.  »جامعة  في  الفلسفة 
أبرز ترجماته: »المنبوذ« و»صنيع اهلل« لـ 
جورجيو أغامبين، و»األوحد وملكيّته« 
والمعاودة«  و»الَفْرق  شتيرنر،  ماكس  لـ 
لـ جيل دولوز، و»أوديب مضاّدًا« لـ جيل 
من  ولــه  غــواتــاري.  وفيليكس  ــوز  دول
والسعادة«،  الموت  »إيتيقا  المؤلّفات: 
و»ميشيل فوكو: المعرفة والسلطة«، 
و»مسألة الحرية ووظيفة المعنى عند 
ميرلوبونتي«، وصدر مؤلّفه األخير هذا 

العام بعنوان »فلسفة الواقع«.

بطاقة

2425
ثقافة

مفّكرة المترجم

متابعة

قصائد

فعاليات

■ هل هناك اعتبارات سياسية الختيارك لألعمال 
التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح 
ــلــمــادة املــتــرجــمــة أو ملـــواقـــف الــكــاتــب  الــســيــاســي ل

السياسية؟
ال أتـــرجـــم لــلــيــمــن إطـــاقـــًا. ال أتـــرجـــم نــّصــًا 
تسكنه الرجعية أو التعّصب، أو ملن أعتقد 
 مــــقــــّدســــًا. ال أخــفــي 

ً
أنـــهـــم ُيـــنـــتـــجـــون جـــهـــا

أعضائها  عمر  يتعّدى  بــأال  أنظمتها  الئحة 
يــقــتــرب يوسا  والــســبــعــن، بينما  الــخــامــســة 
مــن الــســادســة والثمانن، بــاإلضــافــة إلــى أنه 
ـــف كــتــابــًا واحـــــدًا بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، 

ّ
لـــم يـــؤل

وُيعّد قريبًا من دوائر النخبة األنغلوفونية، 
بــالــنــظــر إلـــى دفــاعــه عــن مــواقــف الــعــديــد من 

اإلدارات األميركية املتعاقبة.
ــذي لـــم يــحــظ بــالــكــثــيــر من   تــرشــيــحــه، الــ

ّ
لــكــن

الــتــرحــيــب، أتـــى فــي ســيــاق اعــتــبــاره »ُمــحــّبــًا« 
ــه كــاتــبــًا  ــيــــس كــــونــ ــة، ولــ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ لـــلـــثـــقـــافـــة الـ
فــرانــكــفــونــيــًا مــثــل آخـــريـــن تـــّم انــتــخــابــهــم في 
معلوف  وأمــن  جبار  آسيا  مثل  األكاديمية؛ 
وفرانسوا تشينغ، كما أنه لم ُيقم في باريس 
ســوى ثــاث سنوات في بدايات شبابه، ولم 
يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا على خاف 
 هــــواه 

ّ
ــل ــــؤالء الـــكـــتـــاب، وبــــذلــــك يـــظـ مــعــظــم هــ

ك حول اإلضافة التي قد يقّدمها  موضع تشكُّ
يوسا في موقعه الجديد.

ــشــر فـــي الــســنــوات 
ُ
فـــي أكــثــر مـــن اســتــطــاع ن

فون فرنسّيون عن 
ّ
املاضية، عّبر مثق القليلة 

استهجانهم من بقاء األكاديمية التي انتهت 
الحاجة إليها، بحسب آرائهم التي لفتت إلى 
وتضّم  بعيد،  زمــن  منذ  تأثيرها  فقدت  أنها 
أعــضــاء ال يــتــذّكــر الــفــرنــســيــون كــتــابــًا واحـــدًا 
مثل  فرنسا؛  اب 

ّ
كت أهــّم  قبول  لهم، ورفضها 

بلزاك وفلوبير وبودلير وغيرهم. 

ني لسُت متحزبًا، 
ّ
انتماءاتي اليسارية، لكن

وال أكون تابعًا. 
ــفــــّرع  ــتــ ــا تــ ــمــ ــهــ ــنــ ــئــــن وعــ ــيــ  دافـــــــعـــــــُت عــــــن شــ
بــقــيــة خـــيـــاراتـــي: دافـــعـــت عـــن املــعــنــى وعــن 
الحّرية. ال يمكن ملن وضع هاتن القيمتن 
كــمــعــيــار أن يــســاهــم فـــي نــشــر أفـــكـــار تـــرّوج 
للجور والــامــســاواة، أو كــتــابــات هــي جزء 
والترويج  واالستبداد  الهيمنة  أالعيب  من 

للدوغمائية.

■ كيف هي عاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
عرفُت بعض َمن ترجمُت لهم عبر اللقاءات، 
كانت  العربية  إلــى  نقلتهم  مــن  أغلبية   

ّ
لكن

لي معهم ِصات فكرية، وجدانية، أسلوبية. 
عــنــدي ليس مسألة تقنية،  واألســلــوب هــو 
وإنـــــمـــــا إجـــــابـــــة عـــــن ســــــــؤال خــــطــــيــــر: كــيــف 

نتعاطى مع اللسان؟

■ كيف تنظر إلى جوائز الترجمة العربية؟
 مــــن املــــؤّكــــد 

ْ
ــكــــن ــُت مــــع ولــــســــت ضـــــــّد. لــ  لــــســ

يـــتـــرجـــم  أن  لــــــه  يـــنـــبـــغـــي  ال  ــم  ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ املـ  
ّ
 أن

ــصــب عينيه جــائــزة، فــهــذا يــنــدرج ضمن 
ُ
ون

املقاوالت الثقافية. على َمن يترجم أن يضع 
 الضيف الذي يأتي به إلى 

ّ
صب عينيه حق

ُ
ن

لغته.

مترجمني  مشاريع  الغالب  في  عربيًا  الترجمة   ■
ــع الـــتـــرجـــمـــة  ــاريــ ــشــ ــنـــظـــر إلــــــى مــ أفـــــــــــراد، كـــيـــف تـ

املؤسساتية وما الذي ينقصها برأيك؟
ال أعــتــقــد بــوجــود مــؤّســســات مــخــتــّصــة في 
الــتــرجــمــة فــي عــاملــنــا الــعــربــي. انــظــْر فــي من 
يعمل في ما يتوفر من مؤسسات وستجْد 
أغــلــبــّيــتــهــم مــّمــن ال عــاقــة لــهــم بــالــتــرجــمــة. 
عنى بالترجمة أن 

ُ
ُيفترض باملؤسسة التي ت

تكون فضاًء يحضر فيه أصحاُب الكفاءات، 
الــوالءات والــبــذاءات،  نا نجد أصحاب 

ّ
ولكن

 الوالء بذيء. 
ّ
ذلك أن

ــرة 
ّ
وفـــي الــنــتــيــجــة، لـــن نــجــد إنــتــاجــات مــؤث

وفــاعــلــة تــشــّكــل عــامــات فــي تــغــذيــة املعرفة 
العربية من الثقافات األخرى. 

انتخاب في »زمن عصيب«

كنُت سآتي إلى إسطنبول

افتُتح، يوم الجمعة الماضي، في غاليري »آرت أون 56« ببيروت، معرض لَمعان 
والثالثين  الحادي  حتى  يستمرّ  والذي  حلوم،  عيسى  اللبناني  للتشكيلي  الطبيعة 
من كانون األول/ديسمبر المقبل. يقّدم الفنان الشاب لوحاٍت تحتفي الطبيعة، من 

تضاريس وُخضرة، ضمن تنويعات لونية تذّكر باشتغاالت االنطباعيين.

النصوص:  صناعة  في  بعنوان  جلسًة  بباريس  الوطنية«  فرنسا  »مكتبة  نّظمت 
الفرنسية.  بالعاصمة  ريشليو  شــارع  في  فرعها  في  وذلــك  كتّاب،  مسوّدات 
إميل  لـ  جيرمينال  يستعرض ثالثٌة من القيّمين في المكتبة ثالث مسّودات: رواية 
لـ  شذرات من خطاب عاشق  غيّوم أبولينير، ومقالة  لـ  منطقة  زوال، وقصيدة 

روالن بارت.

يوم األربعاء، الثامن من كانون األول/ديسمبر المقبل، يعقد »المتحف الفلسطيني« 
فلسطين:  عنوان  العام  هذا  يحمل  والذي  الثالث،  الثانوي  مؤتمره  اهلل  رام  في 
إنتاج المعرفة، إنتاج المستقبل. يُعَقد المؤتمر في »جامعة بيرزيت«، ومن بين 
المتحّدثين فيه: رنا بركات، لينا ميعاري، شارة دوماني، مهند مصطفى، خالد 

الفوراني، مي البزور، أباهر السقا، عالء العزة.

جيف كونز: تائٌه في أميركا عنوان معرض للفنان األميركي، افتُتح في الحادي 
والعشرين من الشهر الجاري في »غاليري متاحف قطر ــ الرواق« بالدوحة، حيث 
يستمرّ حتى الثالث عشر من آذار/مارس من العام المقبل. يضّم المعرض عددًا من 

أبرز تجهيزات كونز المعروفة بانتمائها إلى عوالم فن البوب ورؤيته.

عمر أردام

طائر الرعد
لو جئُت إلى الحياة 

كنُت سآتي إلى إسطنبول
ليس مهّمًا في أي منطقة

على بعض   
ً ّ
مــطــا مكانًا  يكون  أن  يكفي 

األشجار
 األحوال سوف أرى البحر

ّ
فبكل

ستهزمني الرياح الشمالية املنحرفة
والرياح الجنوبية الغربّية الظاملة

وعندما أذهب إلى املدرسة
ويسألونني عن مكان والدتي 

سأغلق عينّي وأقول: إسطنبول
وستمّر من أماِم عينّي

ــيـــاء الــتــي تــجــعــل املــــدن األخـــرى   األشـ
ّ

كـــل
تغار من إسطنبول:

لب في إميرجان البرودة تحت شجرة الدُّ
يمتّد  وكــأنــه  الــطــويــل،  جيهانغير  ودرج 

أللف درجة
العبور من بشيكتاش إلى أوسكودار

ارة ُح القميص عند تمايل العبَّ
ْ
ت

َ
وف

هطول املطر أثناء النزول في سلطان تبة
وجمع التن من الحدائق املنسية.

ل هو الذي نوّد أن نولد فيه
َّ

فض
ُ
نا امل

ُ
مكان

لكننا لدينا املوت أيضًا
ه اإلنسان  ما يحبُّ

ّ
وكأن

ال يأخذه إال بموته.
■ ■ ■

أوسكودار
أوسكودار هي آسيا حتى الّصن

ورغم أن الرياح تترك الفتيات
ذوات الشعر الّرغوّي على الشاطئ

 شتاء
ّ

في كل
فسوف يسكنها املطر الغاضب.
ٌ»ِمْحِرَمة« تشبه ساعة الشمس

بجانبها درٌج ضيق
ومكتبة أطفال ال يزورها أحد

يعبر الناس من أمامها في صمت.
أخشاب  مــن  املبنّي  باشا  جامع شمسي 

شجر الجوز
 على جيهانغير بنظرٍة جانبيٍة

ُّ
يطل

ومثلما قال طانبينار:
إذا ذهبْت أوسكودار تذهب إسطنبول

يـــســـيـــروا في  أن  ــفــــال  يــســتــطــيــع األطــ وال 
الشوارع.

أوسكودار هي آسيا حتى الصن.
■ ■ ■

الطبيعة الخطأ
في كانون الثاني تسطع الشمس

والـــريـــاح الــشــمــالــيــة تــتــصــّبــب عــَرقــًا على 
األساك الكسولة

الجدران أزهرت منذ زمٍن بعيد
شبع األرض

ُ
واملياه التي ت

تأتي من الشتاء القارس
انقلب حال املواسم 

ــكــــذا، وإلــــــى أيـــن  فــكــيــف يــنــبــت الـــخـــبـــز هــ
تذهب الطبيعة؟

■ ■ ■

 لــلــشــعــب الـــذي 
َ

ســــوف ُيـــســـقـــون الـــبـــيـــض
ضُعفت أحباله الصوتية

لــيــضــَع الــبــائــعــون أقــدامــهــم بــثــبــاٍت على 
 خطوة

ّ
األرض في كل

وهم يتجولون واألسبتة فوق ظهورهم
فالفضائح كثيرة في هذا السوق.

■ ■ ■

أغلقت النوافذ بإحكام
 بإحكام

َ
هكذا أغلقِت النوافذ

ــزقــــة  ــد تـــســـمـــع زقــ ــعــ ــم تــ ــ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــة أنـ ــ ــــدرجــ لــ
العصافير على األغصان

في قدميها شبشب فضّي، 
وال تعرف شيئًا عن الذين يضعون املاء 

فوق الخبز.

أغلقِت النوافذ بإحكام
وألقت جسدها على السرير 

بغرور بندقية صّياد
 ليلة.

ّ
وصارت أحامها تكبر كل

أغلقت النوافذ بإحكام 
وأصـــبـــحـــت تــــرى الـــشـــمـــوس الــطــفــلــة في 

حديقة املدرسة
مــثــل بــعــوض الــصــيــف الــــذي يــضــرب في 

زجاج النوافذ.

أغلقت النوافذ بإحكام
 صباح

ّ
حتى صار قلُبها يخفق كل

مثل نافذة في رياح لوتوس.

لم يبق شيٌء صادق معها
ها.  غير عظام فكِّ

)ترجمة عن التركية: 
أحمد زكريا وماك دينيز أوزدمير(

الشمس تبقى وحدها
بالكثير  تــقــوم  أن  الشمس  على  سيكون 

من األعمال هذا الصباح
 
ُ
 املــطــرّيــة

ُ
لــيــلــة أمــــس، أســقــطــِت الــعــاصــفــة

بعض األشجار؛
ــة، وشــــجــــرة  ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ ــاح الــ ــفــ ــتــ شــــجــــرة الــ

األكاسيا الفاسدة،
َبعثر.

ُ
ْعُر األشجار امل

َ
وش

 فوق الصخور
ٌ
 عابسة

ُ
القطط

 تنتظُر نبّيًا جديدًا
ُ
والِغربان

كأنها تسمع أصوات أسماك القاع
وهي تهيم على وجهها في املوج،

وتسمع أصوات الطحالب.

بالكثير  تــقــوم  أن  الشمس  على  سيكون 
من األعمال هذا الصباح

دة
ّ
 األشياء املعق

ّ
ضيء كل

ُ
ئ وت

ّ
دف

ُ
لكي ت

وسوف تهطل السماء املنشقة.
■ ■ ■

فضائح صغيرة
هؤالء يريدون الفضائح الصغيرة:

تّجاُر الَبيض في هذه األيام
 الّدجاِج الهارُب

ُ
وفرخ

والبيض الطازج الذي سقط وتكّسر.

ون سقف املزرعة
ّ
هكذا سيغط

وبهذه الطريقة
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)Getty( 2019 ،»مبنى »معهد فرنسا« الذي »يحتضن األكاديمية الفرنسية
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عمر أردام

Ömer Erdem شاعر تركي ولد في مدينة 
قــونــيــة عـــام 1967. تــخــّرج مــن قــســم اللغة 
إسطنبول«.  »جــامــعــة  فــي  وآدابــهــا  التركية 
التسعينيات.  بــدايــة  مــنــذ  قــصــائــده  يــنــشــر 
ــى عــام  ــ ــدرت مــجــمــوعــتــه الــشــعــريــة األولـ صــ
ســدلــت على 

ُ
1996 بــعــنــوان »الــحــبــال الــتــي أ

تتأوه  »الرياح  ها مجموعات: 
ْ
وتبعت العالم«، 

و»أوســــكــــودار«   ،)2002( املـــســـافـــة«  بــقــدر 
ــمـــى«  و»األعـ  ،)2011( و»ِجـــيـــر«   ،)2009(
وحــــدهــــا«  ــبـــقـــى  تـ و»الــــشــــمــــس   ،)2012(
فـــي مجلة  مـــحـــّررًا  حــالــيــًا  يــعــمــل   .)2021(
ــاشــَجــار« األدبــيــة، الــتــي أصــدرهــا للمّرة 

َ
»ك

اب جيله.
َّ
ت
ُ
األولى عام 1997 مع بعض ك

بطاقة
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عبد العزيز العيادي خالل تكريم له أقيم هذا الشهر في »كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية« بصفاقس
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