
كــلــمــاٍت خــالــدة، إلـــى قــصــائــد رغـــب أن يقرأها 
الــهــواء الطلق بعيدًا عن إكــراهــات الحجر  في 
الــصــحــي. قــــال: »لـــــدّي رغــبــة فـــي أن أستطيع 
تــهــا مــن دون كــّمــامــة، ومــن دون أن تكون  قــراء
ــُجــــب«.   خـــلـــف حــ

ً
وجـــــــوه الـــجـــمـــهـــور مــــخــــّبــــأة

قصائده األخيرة هذه سترى النور قريبًا في 
ديوان شاء أن يسّميه »حيوان الغاب«.

جعل صاحب »شتاٌء ساحر« من الشعر فضاًء 
ق 

ّ
يحق فــضــاًء  وطمأنينتها؛  النفس  لسكينة 

سًا لقارئه 
ّ
فيه ذاتـــه ويــقــتــرح مــن خــالــه متنف

أمــام قسوة الــواقــع: »أعــمــل على تحقيق عــزاء 
 
ّ
للذوات التي تعاني العزلة... هذا ما أحسُّ أن
ق فــيــه. وهـــذا مــا يحّدد 

ّ
هــوّيــتــي، كــــذاٍت، تتحق
تني«.

َ
غ

ُ
هوّيتي، عبر ل

ــّرًا يحتفي  ــ ــاريـــت صـــوتـــًا حـ ــارغـ ــوان مـ ــ ــان جـ كــ
بــالــحــيــاة، رغـــم آالمــهــا وأحــزانــهــا، وهـــو الــذي 
 الحرية تعني »أن تمشي دونما 

ّ
 أن

ً
كتب مــّرة

 
ٌ

وثائق ثبوتية/ هي أغاٍن ممنوعة/ هي شكل
من الحّب«. كتب الشاعر، الذي ُولد ونشأ في 
كتالونيا، أكثر من ثاثني ديوانًا بالكتالونية 
ـــظـــر إلــــى تــجــربــتــه، وهــو 

ُ
ــد ن واإلســـبـــانـــيـــة. وقــ

الذي لم ُيخِف يومًا انتماءه اللغوي املزدوج، 
على  ســار  اإليبيرية.  للغات  إثـــراًء  باعتبارها 
ــده مــهــنــّيــًا، حــيــث درس الــهــنــدســة  ــ خــطــى والــ
ــه،  ــلــ ــو مــــا أّهــ ــ املـــعـــمـــاريـــة فــــي بـــرشـــلـــونـــة، وهــ
القصيدة«  »مهندس  لقب  الستحقاق  الحــقــًا، 
فـــي إســبــانــيــا. كــانــت أشـــعـــاره تــتــبــلــور بينما 
املعمارية  التصاميم  إنــجــاز  بــني  يــــزاوج  كـــان 
الــتــدريــس فــي »املــدرســة التقنية العليا  وبــني 
للهندسة املعمارية« ببرشلونة، قبل أن يتفّرغ 
في  فيغا،  لوبيث  مارتن  للشعر. يشير  تمامًا 
كلمة خـــال تــكــريــٍم لــلــشــاعــر الـــراحـــل ُعــقــد في 
 شعر 

ّ
»معهد سيرفانتس« نهاية 2019، إلى أن

فهو  األخــاقــي.  املوقف  مارغاريت هو »شعر 
يسعى إلى فهم معنى الحياة في زمان ومكان 
ــنْي، مــن خــال مــنــظــوره املعيش للحياة 

َ
مــعــّيــن

باعتبارها تجربة متفّردة«.
 لعدد من قصائده.

ٌ
هنا ترجمة

أضواٌء في الليل
ك باملاضي.  إغواَء

ُ
أحاول

يداي على عجلة القيادة، وهذا الضوء،
ضوء لوحة اإلعانات الخاّصة بملهًى ليلّي
يدعوني، في خياٍل شتوّي، ألن أرقص معِك.

خلفي، مثل شاحنة كبيرة،
اٍت من األضواء.

َّ
يصنُع الغُد زخ

ال أحَد يقوُدُه ويتجاوزني.
سافر، أنا وأنِت، 

ُ
لكن، ها نحن ن

ــّيـــارة الــســتــيــنــيــات، ذات  ويــمــكــن أن تــكــون سـ
الحصانني، في طريقها نحو باريس.

ي إديت بياف.
ّ
 على شيء«، تغن

ً
ُ»لست نادمة

 الليل
ُ

ل
ّ
من تحت النافذة، يتسل

البارد من الطريق السريع، واملاضي
يدنو أمامنا بسرعة:

مــــن دون أن  بــــصــــري  يـــتـــجـــاوزنـــي وُيـــعـــمـــي 
ُيخفض األضواء.

■ ■ ■

األشياء المشتركة
أن نكون قد تعارفنا،

خال خريٍف، في قطار كان يمضي فارغًا.

ترجمة وتقديم: خالد الريسوني

ــ   1938( ــاريـــت  ــارغـ مـ جـــــوان  ــاش  عــ
قبل  اســتــثــنــائــيــة  لــحــظــات   )2021
ــه عــــــن عـــاملـــنـــا،  ــلــ ــيــ أشـــــهـــــر مــــــن رحــ
مــنــتــصــف شـــبـــاط/ فــبــرايــر املـــاضـــي. لــحــظــاٌت 
ــرز شــعــراء  ــ ــاره املــتــمــّيــز كـــأحـــد أبـ ــّوجـــت مـــسـ تـ
ــف 

ّ
إســبــانــيــا. حــيــث كــــان، عـــام 2019، أّول مــؤل

»جـــائـــزة ميغل  بــالــلــغــة الــكــتــالــونــيــة يـــفـــوز بــــ
دي ســيــرفــانــتــس«، وهــــو الـــعـــام نــفــســه الـــذي 
ــزة املـــلـــكـــة صـــوفـــيـــا لــلــشــعــر  ــ ــائــ ــ نــــــال فـــيـــه »جــ

اإليبيروأميركي«.
الحياة، وعاش  أحــّب  الــذي  الشاعر اإلسباني 
مــأســاة الــفــقــدان وألــــم مـــوت ابــنــتــه، ســُيــفــاجــأ، 
نهاية عام 2020، بتشخيص األطّباء لسرطاٍن 
ما جعله يعيش  ــ وهــو  اللمفاوي  في جهازه 
ق املسار 

ّ
حياته وفق مسارين متوازيني. يتعل

التي  والــجــلــســات  الكيميائي  بــالــعــاج  األّول 
 يـــوم. أّمــا 

ّ
كــانــت تستغرق ســاعــات مرهقة كــل

ل 
ّ
قًا وإشراقًا، فهو ذاك املتمث

ّ
الثاني، األكثر تأل

 
ّ

فــي الــتــجــاوب مــع عــالــم الــقــصــيــدة، الــــذي ظــل
الشاعر وفّيًا له حتى أّيامه األخيرة.

ني قصيدة بينما 
ّ
كتب مارغاريت أكثر من ست

كــان الــســرطــان يعتمل فــي جــســده. كــان جسد 
ــه تــتــحــّول إلــى  الــشــاعــر يــتــاشــى بــيــنــمــا روحــ

عمر أبو سمرة

»أنـــتـــم ال تـــقـــرأون كــتــبــي مـــن أجـــل الــحــبــكــة«، 
يقول الكاتب النرويجي يون فوسه )1959(. 
ــاز فــــوســــه فــــي األعـــــــــوام املـــاضـــيـــة مــعــظــم  ــ حــ
بلده، وأتاحت  املرموقة في  األدبية  الجوائز 
لنا، حديثًا، القائمة الطويلة لجائزة البوكر 
التعّرف على مجموعة مختارة من  العاملية 
الــــروايــــات الـــصـــادرة الـــعـــام املـــاضـــي، ومنها 
دين(، 

َّ
سباعية فوسه »االسم اآلخر« )في مجل

دات(، 
ّ
والتي تليها »أنا هو اآلخر« )ثاثة مجل

ــدان(، وهــو  ـ
ّ
ــل ــجـ »اســـم جـــديـــد« )مـ ـــ وتــنــتــهــي بـ

الــكــتــاب املــنــتــظــر صـــــدوره بــاإلنــكــلــيــزيــة في 
النشر  دار  عن  املقبل  أكتوبر  األول/  تشرين 

.Fitzcarraldo Editions البريطانية
يـــأخـــذنـــا فــــوســــه، فــــي »االســــــــم اآلخـــــــــر«، فــي 
ـــني يــمــلــكــان االســـم  ــابَّ ــاَمــــني شـ رحـــلـــة مـــع رّســ
بيرجن  فــي مدينة  »أســــل«، ويعيشان  ــه،  ذاتـ
مـــدمـــن على   

ٌ
ــل ــ األّول رجـ ــل  أســ الــنــرويــجــيــة. 

ني، ويعيش مبعدًا 
َ
ق مّرت

ّ
الكحول، تزّوج وطل

عن أوالده، مع كلبه. أّما أسل الثاني فأرمل، 
يــعــيــش فـــي عـــزلـــة قــاتــلــة، مـــع طــيــف زوجــتــه 
 يــتــذّكــرهــا، يتذّكر 

ّ
املــيــتــة، ألــيــس، الــتــي يــظــل

أرجـــوحـــتـــهـــا، كــلــمــاتــهــا، صــمــتــهــا، شــعــرهــا، 
لون بشرتها. يصّر على وجودها.  أناملها، 
ـــهـــا بــالــتــأكــيــد لــيــســت مــيــتــة. يـــراهـــا حــّيــة، 

ّ
إن

شهّية، مثل غودو بيكيت.
ــعـــات  ــاطـ ــقـ ــتـ ــــص، نـــــــرى الـ ــنــ ــ ة الــ خـــــــال قـــــــــــراء
الــفــلــســفــيــة، ونــســتــطــيــع أن نـــاحـــظ تــشــابــه 
األســـمـــاء، الـــذي تــعــّمــده فــوســه. فــهــذا الــنــّص 
ــو لــيــس  ــ . هــ

ً
ــا ــ ــهــ ــ ــيـــًا ســ ــًا قـــصـــصـ ــ ــّصـ ــ ــيــــس نـ لــ

بــالــقــصــصــي عـــمـــومـــًا، كــمــا يـــقـــول صــاحــبــه. 
فــالــحــبــكــة تـــكـــاد تـــكـــون مـــعـــدومـــة، ولــــن نجد 
تـــصـــاعـــدًا فــــي األحــــــــــداث، بــــل ســنــجــد شــبــح 
املائة  الصفحات  في  أمامنا  وغــودو  بيكيت 
ــتــــاب، وبـــعـــدهـــا يـــظـــهـــر لــنــا  ــكــ األولــــــــى مــــن الــ
الصّياد، أسلك، الذي تربطه عاقة قوية مع 
الـــذي نتابع رحــلــة شّيقة معه  الــثــانــي،  أســل 

ومع ماضيه الذي ال ينضب.
يكمن ذكاء هذا النص في أسلوبه، وليس في 
ذاك  ليس  لكنه  التكرار،  يتعّمد  فهو  حكايته، 

كانت حياًة بين لغتين

في »االسم اآلخر«، يأخذنا 
الكاتب النرويجي برحلة 
ال تنتهي مع األسماء. 

عمٌل يخرج عن المألوف 
السردي بتغييبه للحبكة، 

ويذّكرنا بغودو بيكيت

ما بين تشخيص األطباء 
لسرطان يعتمل في 
جسده نهاية 2020، 

ورحيله منتصف
شباط/ فبراير الماضي، 

كتب الشاعر اإلسباني 
الكتاالني ستّين قصيدًة، 

وكأنّه أراد االحتفاء 
بالشعر حتّى لحظاته 

األخيرة. اقترَح النظر إلى 
أعماله كعزاٍء لذوات 

تعاني من العزلة

يجمع ُكتيّب »ما بين 
جزيرتين« سبعة عشر 

نّصً هي حصيلة ورشة 
شعريّة للبحرينيّين 

المقيمين في بريطانيا، 
انتهت أخيرًا، وحملت 

العنوان نفسه

يون فوسه  سرٌد يتجّول بين أسماء ال تنتهي

ما بين جزيرتين  استدعاء البحرين بالشعر

جوان مارغاريت  قصائد قبل مغادرة برشلونة

كان أول مؤلّف 
بالكتالونية يفوز بجائزة 

سيرفانتس

يكمن ذكاء روايته في 
أسلوبه، وليس في 

الحكاية التي يقّدمها

نصوٌص باإلنكليزية 
والعربية، وأخرى تجمع 

بين اللغتين

كتَب مّرة أن الحرية 
تعني أن تمشي دون 

وثائق ثبوتية

واحــد«،  رجــل  من  لجوقة  »أغـــاٍن  بين 
عام  صــدرت  التي  ــى  األول مجموعته 
مجموعته  الغاب«،  و»حيوان   ،1963
التي  القصائد  وتضّم  قريبً  تصدر  التي 
كتبها قبل رحيله، وّقع جوان مارغاريت 
وترجمة  شعر  بين  كتابً  خمسين  نحو 
َّف في العمارة، منها »ظّل البحر  ومؤل
»أوسترال«  دار  نشرت  )الــغــالف(.  اآلخــر« 
وضعها  التي  الشعرية  أعماله   )2015(
باختيار  بنفسه  وقام  و2015،   1975 بين 
»من  سّماها  شعره،  من  أنطولوجيا 

دون األلم ما كنّا لِنُِحّب« )2020(.

جوقة ِمن رجل واحد

2425
ثقافة

رحيل

قراءة

متابعة

فعاليات

قة، وإن كانْت قاسية.
ّ
وعُد الرغبة املتأل

ندبة الكآبة،
والعاطفة القديمة التي من خالها نتفاهم؛

حوافز الذئب؛
القمر الذي يصاحُب القطار الليليَّ

 ضوٍء للجرائم،
ُ
برشلونة - باريس؛ سّكني

التي ألجل الحبِّ يجب أن نقترفها؛

ك على 
ّ
ر، بل هو تكرار شاعري يحث

ّ
التكرار املنف

الــشــك، إذ يشرح أشــيــاءه، ومــن بعدها يشرح 
خــرى، 

ُ
أ تلك األشياء مجّددًا، ثّم يشرحها مــّرة 

مــا يجعلنا نــشــعــر بــنــوع مــن الــشــّك الــفــكــري، 
 على التفكر في األشياء 

ّ
ذلك الشك الذي يحث

تمامًا مثل غـــودو. منَح هــذا األســلــوب النصَّ 
طابعًا فريدًا من نوعه، فهو مكتوب في فقرات 
املّيتة،  أليس  نــرى  بالتكرار.  مطّولة، محشّوة 
القول، على أرجوحتها،  إذا صّح  املنتحرة  أو 
ــاب، وتــــنــــام،  ــ ــ ــشـ ــ ــ تــــطــــيــــر، وتــــجــــلــــس عــــلــــى األعـ
أرجوحتها  على  نراها مجّددًا  ثّم  وتستيقظ، 
ــد أن أطـــيـــر«. ونــــرى أيــضــًا  تـــصـــرخ: »هـــيـــا، أريــ
ــقــــراءات مـــن اإلنـــجـــيـــل، يــكــّرر  عــاقــة الــكــاتــب بــ
الــدعــاء بشكل مــزمــن، ونــاحــظ هــذا األســلــوب 

طيلة القراءة حتى الصفحة األخيرة.
تــعــّدد األصـــوات فــي هــذا الــنــص ليس تمامًا 
ــوات املـــتـــعـــارف عــلــيــه، كــمــا هو  ــ ــ تــــعــــّدَد األصـ
الحال في »خريف البطريرك« لدى ماركيز، أو 
»طائر الليل البذيء« لدى خوسيه دونوسو. 
تــعــّدد األصــــوات لــدى فــوســه شـــيٌء مختلف، 
فنحن نــرى أســل يــشــرح ذاتـــه، ويــشــرح ذاتــه 
 عنه، ومن ثم نراه يشرح 

ّ
ها شيٌء مستقل

ّ
كأن

م 
ّ
ويتكل ه شيء حاضر، 

ّ
كأن ماضيه ويصفه 

 
ّ

ها حية، ويطلب منها أن تكف
ّ
مع أليس كأن

عن املجيء إلى ذهنه. 
)كاتب من فلسطني(

نا البريء واللعني؛
ُّ
حظ

صوُت البحر الذي سيقول لك دائمًا
ؤنُس؛

ُ
ه صديقنا امل

ّ
ٌأين أنا، ألن

 مجهولة
ُ

القصائد التي هي رسائل
وقد ُكِتَبْت، من حيث ال يمكنك أن تتخّيلي،

إلى الفتاِة ذاتها التي ذات خريف
ــهــا فــي ذلـــك الــقــطــار الــــذي كـــان يمضي 

ُ
عــرفــت
فارغًا.
■ ■ ■

زَمنُنا
 قد صاَر عند النوافِذ،

َ
ملا انتبهنا، كان

كما لو كان راغبًا في البقاء. لكن، اآلن،
بس.

َ
 ذلك الضباب امللت

ّ
ال شيء يضيؤنا إال
 أحيانًا.

ٌ
ق

ِّ
ضوٌء ُممز

:
ً
ة نا زمنًا آخَر أكثَر براء

ُ
كان زمن

ا نحتفي بها
ّ
ما زلنا في األعمال التي كن

، كان الهيكل
َ
ا، من دون حوادث

َّ
مل

ى املياه.
ّ
يصل إلى األعلى وتتغط
كنا نعيش في الشوارع

ق عليها اسٌم
َ
التي كان يروقها أن ُيطل
مثل »أزهار الكاميليا«.

وما بني السطوح كانت األضواء، كل ليلة،
ّية شباِبنا.

ِّ
شَعل من ِعل

ُ
ت

وما بني األصوات الناعمة والنائية،
 ذعٍر.

ُ
سَمُع صرخة

ُ
ت

 حيث يحيا املرُء أيضًا.
ٌ
 الجرح مكان

ّ
لكن

■ ■ ■

ُد عجوزًا ال شْيَء يمجِّ
ال هذا العنف الذي أرغب من خاله

،
ٍّ

أن أكون على حق
وال حتى التصديق بأن تلك السعادة

لها عاقة خفية باألكاذيب،
وال أن تكون قذرا جّدًا

في سريرتك، مثل أهلي،
هم.

ْ
َست

َّ
رغم أن الحرب دن

على سامي أن يكون سامًا زائفًا،
ُر للشهوة الشبقّية وال يجُب أيضًا التنكُّ

وال للزهو.

إقامٌة في أكثر من روح

ذاكرة اللؤلؤ والمنفى

مؤّسسة  تقيمها  ندوة  عنوان  واألرشيف  الثقافية  الناشطيّة  الثورة:  ذاكرة 
تطرح  المقبل.  السبت  مساء  من  السادسة  عند  ببرلين،  مقرّها  في  »كوكلتشر« 
الندوة أسئلة حول دور وتنظيم اإلنتاج المعرفي في سورية اليوم، ويشارك فيها 
رهام  )الصورة(، وياسمين مرعي، ومحمد ديبو، وتديرها  يازجي  سنا  كّل من 

هواش.

حتى األول من آب/ أغسطس المقبل، يتواصل في »متحف الميتروبوليتان للفنون« 
في نيويورك معرض الناس يأتون أوًال للتشكيلية األميركية أليس نيل )1984-1900، 
تمثّل  لوحة  مئة  حوالي  الماضي،  اإلثنين  افتتح  الذي  المعرض،  يضم  الصورة(. 

مقّدمة لتجربة نيل كفنّانة وناشطة تدافع عن العدالة وتناهض التمييز.

الوباء وجدل العدوى واالحتراز في التراث العربي: قراءة متعّددة التخّصصات 
من  السادسة  عند  )الصورة(  الخطيب  معتز  األكاديمي  يلقيها  محاضرة  عنوان 
الوطنية«  قطر  »مكتبة  من  بتنظيم  »زووم«  منّصة  عبر  المقبل  اإلثنين  مساء 
بالدوحة. يقّدم الخطيب قراءة تحليلية في مخطوطات تراثية ضمن مسألتين: 

الجدل حول تفسير الوباء طبيً ودينيً، ومواقف المسلمين أثناء األوبئة.

المتوّسط  ــات  ودراس بحث  »مركز  يقيم  الخميس،  غد  مساء  من  السابعة  عند 
جيوسياسة  حول  الفصلي  سيميناره  من  حلقًة  باريس  في  األوســط«  والشرق 
بيير  الباحثين  بمشاركة  األوســط،  والشرق  المتوّسط  في  الطبيعية  الموارد 
الطبيعية في  الموارد  إبانة دور  إلى  السيمينار  )الصورة(. يسعى  بران  بالن وماتيو 

صراعات المنطقة.

لندن ـ العربي الجديد

ثاثة أشهر تقريبًا تفصل بني بدء ورشة 
ــا بــني جــزيــرتــني«،  الــكــتــابــة الــشــعــريــة، »مـ
املـــوّجـــهـــة لــلــمــهــاجــريــن الــبــحــريــنــيــني في 
القائمني  إصـــدار  وبــني  ــحــدة، 

ّ
املــت اململكة 

عــلــى الـــورشـــة، واملــشــاركــني فــيــهــا، كتّيبًا 
ــنــــصــــوص الـــتـــي  أنـــطـــولـــوجـــيـــًا يــــضــــّم الــ
الــذي  الــكــتــّيــب،  يشتمل  عنها.  ضت 

ّ
تمخ

»مــا بني جزيرتني«،   
َ
أيضًا عنوان يحمل 

ســبــعــة عــشــر نــّصــًا شــعــرّيــًا يــحــمــل ثاثة 
ــه 

َ
ــــن غــاف ــزّي عــشــر تــوقــيــعــًا مــخــتــلــفــًا، وتــ

ــانــة فــاطــمــة 
ّ
وصــفــحــاتــه رســــومــــاٌت لــلــفــن

الـــفـــنـــار. وكـــمـــا كــــان الـــحـــال مـــع جــلــســات 
الورشة، التي ُعقدت جميُعها عبر تطبيق 
ومــا  كــــورونــــا  جــائــحــة  بــســبــب  »زووم«، 
 
ّ
ل وتباعد، فإن

ْ
تقتضيه من إجــراءات عــز

ج املشاركني في الورشة جرى 
َ
إطاق منت

عبر التطبيق ذاته، مساء السبت املاضي، 
الشاب علي  البحريني  الشاعر  بحضور 
م الورشة، وأمينة العتيق، 

ّ
الجمري، منظ

الناشطة واملؤدية اليمنية الشابة املقيمة 
حدة التي رافقته في هذه 

ّ
في اململكة املت

املهّمة، إضافة إلى املشاركني.
كان إطاق الورشة، مطلع كانون الثاني/ 
 بــاألســئــلــة حــول 

ً
يــنــايــر املـــاضـــي، مــحــّمــا

املــرء  يــكــون  أن  االغـــتـــراب، ومعنى  معنى 
ــحــدة، 

ّ
عــربــّيــًا وبــحــريــنــيــًا فــي املــمــلــكــة املــت

والثقافة  والــلــغــة  الــهــجــرة،  تأثير  وحـــول 
العاقة بالوطن. نعثر،  املختلفتني، على 
ــا بــــني جـــزيـــرتـــني«،  ــ فــــي أنـــطـــولـــوجـــيـــا »مـ
على أجوبة عن بعض من هذه األسئلة، 
ــًا عـــلـــى أســـئـــلـــة تــبــقــى  لــكــنــنــا نــعــثــر أيـــضـ
النور  رأت  ــهــا 

ّ
أن يبدو  وأخـــرى   ،

ً
مفتوحة

خال جلسات الورشة. أسئلة عن الوطن 
 أيضًا عن الهوّية، 

ْ
واللغة، بالتأكيد، لكن

الحّب  الثقافة، وعن  واالنتماء، ومفردات 
واملــــوروث الـــذي تتركه لنا بــادنــا، وعن 

املستقبل.
ــًا مـــتـــفـــاوتـــة  ــّيــــب نــــصــــوصــ ــتــ ــكــ ــّم الــ ــ ــــضـ يـ
 عـــن تــفــاوت 

ّ
ــا يـــشـــف املـــســـتـــوى، وهــــو مـ

ــبــــرات املـــشـــاركـــني فــــي الــــورشــــة عــلــى  خــ
َمن كان يكتب  الكتابة: فمنهم  مستوى 
َمن  وِمنهم  فيها،  مشاركته  قبل  الشعر 
يــقــاِرب عــوالــم القصيدة لــلــمــّرة األولـــى. 
ــنـــصـــوص بــاإلنــكــلــيــزيــة  ُكـــتـــبـــت هـــــذه الـ
ــــد شـــاء  ــلــــب( والـــعـــربـــيـــة، وقـ ــــي األغــ )وهــ
ــ كما أشــار إلى  القائمون على الــورشــة 
ذلك علي الجمري في كلمته التقديمية 
خــرى، »فنحن 

ُ
 يترجموها من لغٍة أ

ّ
ــ أال

ومحيطه  الشخصية  تجربته  تربة  فــي 
 نّصًا لفاطمة الحلواجي، 

ّ
الثقافي. بل إن

يحمل عنوان »لِعب«، يمزج بني العربية 
ــغــتــان 

ّ
واإلنــكــلــيــزيــة، بــحــيــث تــتــعــاون الــل

ــة  عـــلـــى حـــْمـــل ذاكـــــــرة الـــكـــاتـــبـــة، املــــراوحــ
بـــني مــاضــيــهــا الــبــحــريــنــي وعـــنـــاصـــره، 

وحاضرها الغربّي وأسئلته.
، رغم التنّوع في أجواء النصوص، 

ْ
لكن

إليها،  ع 
ّ
تتطل التي  اآلفــاق  في  والتنّوع 

 القارئ يلتقط العديد من الخيوط 
ّ
 أن

ّ
إال

أغلبها،  تــفــارق  تكاد  ال  التي  والثيمات 
واملرتبطة بشكل وثيق بوضع البحرين 
ســيــاســيــًا، بــثــقــافــتــه )الـــلـــؤلـــؤ، الــغــوص، 
الــنــخــيــل، عــلــى ســبــيــل املـــثـــال( أو بــحــال 
ـــن أرضـــهـــم  ــديـــن عــ ــيـ ــعـ ــبـ ــتــــركــــني، الـ املــــشــ

)الوطن، املنفى، الحنني(.

ــر عــن  ــّبـ ــعـ ــنـ ــرح، بـــــل لـ ــشــ ــنــ ــنـــا هــــنــــا لــ لـــسـ
أنفِسنا«، بحسب قوله.

 الترجمة، بمعنى ما، أو حضور لغٍة 
ّ
لكن

داخل أخرى باألحرى، وال سّيما حضور 
العربية في النّص اإلنكليزي، تتكّرر في 
العديد من النصوص السبعة عشر، أو، 
حضور  إلــى  النظر  يمكن  العكس،  على 
كلمات عربية، مثل »رموز« و»موطني«، 
عـــلـــى ســـبـــيـــل املـــــثـــــال، داخــــــــل نـــصـــوٍص 
 
ً
مكتوبة باإلنكليزية، باعتباره استحالة

لــتــرجــمــة مـــا تــحــمــلــه هــــذه الــكــلــمــات من 
رة 

ّ
مــعــاٍن لــدى َمــن يكتبها؛ مــعــاٍن متجذ

Wednesday 31 March 2021 Wednesday 31 March 2021
األربعاء 31 مارس/ آذار 2021 م  18  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2403  السنة السابعة األربعاء 31 مارس/ آذار 2021 م  18  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2403  السنة السابعة

عمل لفاطمة الفنار

من رسومات فاطمة الفنار المرافقة ألنطولوجيا »ما بين جزيرتين« علي الجمري، منّظم ورشة »ما بين جزيرتين«

)Getty( 2019 ،»جوان مارغاريت بعد فوزه بـ»جائزة ميغل دي سيرفانتس

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

يون فوسه

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


