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�مل��ال��ط��ي��ة ل��ل��رو�ئ��ي��ة ك��ل��ر �أزوب������اردي. وت�����ص��ف��ه��ا ب��اأن��ه��ا 

"رو�ية ترغب بقر�ءتها كلها دفعة و�حدة، ويف �لوقت 
�أن  وتو�ضح   ." �أبد�ً منها  تنتهي  �أن  تريدها  ال  نف�صه 

مرلني  من�صور�ت  عن  م��وؤخ��ر�ً  �صدرت  �لتي  �ل��رو�ي��ة 

يف م���ال���ط���ا، ت������دور �أح����د�ث����ه����ا ح�����ول ك���ات���ب���ة رو�ي������ات 

بني  �ل�����ص��رد  وي��ت��ن��اوب  ل��اغ��ت��ي��ال.  ت��ت��ع��ر���ض  بولي�صية 

�جلرمية  رو�ي���ة  م��ن  ف�صول  وب��ني  �الأ�صا�صية  �لق�صة 

بينز�".  "كاتي  �ل��رئ��ي�����ص��ة  �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة  ت��ك��ت��ب��ه��ا  �ل��ت��ي 

�الإجنليزية  �إىل  �لرو�ية  ترتجم  �أن  �إليز�بيث  وتتمنى 

و�لعربية.

صوت الشعر
عملية  لها  بالن�صبة  �ل�صعر  كتابة  �أن  �إليز�بيث  ت��رى 

�إبد�عية تتخطى �ملربر�ت، "�أ�صعر يف بع�ض �الأحيان باأنها 

حاجة، مثل �صوت حمتجز د�خلي يحتاج �إىل �خلروج". 

ال  فهي  و�ن��ث��ي��االت��ه��ا،  �ل�صعرية  للحالة  نف�صها  وت���رتك 

تقحم نف�صها يف �حلالة وال مقاومتها، "غالباً ومن دون 

�صابق �إنذ�ر، تتو�رد �لكلمات �أو �ل�صطور �إىل ذهني و�أ�صعر 

�أو  �أن���ام  �أن  قبل  ه��ذ�  ي��ح��دث  وق��د  �لكتابة،  يف  بالرغبة 

�أثناء �لليل فاأنه�ض و�أدّونها". وبينما بالكاد حترر بع�ض 

ق�صائدها يف ما بعد، �إال �أن "ق�صائد �أخرى حتتاج �إىل �أن 

�أنحتها للتخل�ض من كل ما هو غر �صروري، و�الكتفاء 

باجلوهري". 

الأطفال  ق�صيدتني  كتابة  �ل�صاعرة  من  موؤخر�ً  ُطلب 

�ملد�ر�ض �البتد�ئية يف �إطار مو��صيع حمددة م�صبقاً، ما 

�صّكل لها حتدياً حقيقياً الأنه غّر متاماً طريقتها �ملعتادة 

�ختيار  �إىل  �أح��ي��ان��اً  �أع��م��د  �أ�صبحت  "لهذ�  �ل��ك��ت��اب��ة،  يف 

م��و���ص��وع الأك��ت��ب ع��ن��ه، و�أدع����ه ي��ك��رب وي��ت��ط��ور يف ذهني 

لب�صعة �أيام قبل �أن �أ�صرع بالكتابة".

طاقة اإلبداع 
ع��ن�����ص��ر�ن  و�ل���ع���زل���ة  "�ل�صمت  �أن  �إل���ي���ز�ب���ي���ث  ت����رى 

يرثيان  �إنهما  �إذ  �مل��ب��دع،  طاقة  �صحن  الإع���ادة  �صروريان 

�أن على �لرغم من  �الإب��د�ع، ومنه كتابة �ل�صعر". وتبني 

�الإلهام،  وحتفيز  �ملعرفة  لتقا�صم  �ملفتاح  هو  �لتعاون  �أن 

فاإن �الن�صحاب يف �صمت و�البتعاد عن �لعامل �خلارجي 

يف�صح �ملجال لات�صال مع ما يف د�خل �ملبدع من حرية 

و�إبد�ع وروحانية.

ت��ك��ت��ب، ع���ادة، باللغة  �ل��ت��ي  ل��ل�����ص��اع��رة  ق�����ص��ائ��د ع��دة 

و�لفرن�صية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ات  �إىل  ت��رج��م��ت  �مل��ال��ط��ي��ة، 

و�الإجن���ل���ي���زي���ة و�الإ����ص���ب���ان���ي���ة. وت���ع���رّب �إل���ي���ز�ب���ي���ث ع��ن 

ده�����ص��ت��ه��ا م��ن ق���درة �ل��ن��ا���ض يف ب��اري�����ض ع��ل��ى �ل��ق��ر�ءة 

�مل���رتو، ورغ���م �حل�صود  "يف  �ل��ع��ام،  �ل��ن��ق��ل  يف و���ص��ائ��ل 

�لعديد  جتد  �لذهن،  ي�صتت  مما  وغرها  و�ل�صو�صاء 

من �لركاب يقر�أون �أثناء جلو�صهم �أو حتى وقوفهم". 

لها  ���ص��روري��ة  "�لعزلة  �أن  ت��وؤك��د  �ل���ذي  �ل��وق��ت  ويف 

بني  �ختافاً  ترى  �أنها  �إال  �لكتابة"،  �أو  �لقر�ءة  �أثناء 

من  �لنا�ض  بع�ض  يتمكن  �إذ  �جل��ان��ب،  ه��ذ�  يف  �لنا�ض 

ينجحون  م��ن  "هناك  خمتلفة،  بطرق  �أنف�صهم  ع��زل 

يف ف�����ص��ل �أن��ف�����ص��ه��م وي���رك���زون ب�����ص��ك��ل ك��ام��ل ع��ل��ى ما 

عن  �أنف�صهم  يعزلون  وبالتايل  يكتبونه،  �أو  ي��ق��ر�أون��ه 

باملعنى  يكونو� وحدهم  لو مل  بهم حتى  ما يحيط  كل 

�لوجود  �إىل  �آخرين يحتاجون  �أن  �إىل  �ملادي"، م�صرة 

مب���ف���رده���م يف م���ك���ان ه�����ادئ وم���ري���ح وب��ي��ئ��ة م��و�ت��ي��ة 

ت�صتيت. م�صدر  �أي  عن  بعيد�ً  بال�صام  لي�صعرو� 

سيرة بين لغات

• إليزابيث غريك، شاعرة ومترجمة وناشطة 
ثقافية، سيرتها بين لغات أربع، إذ تترجم عن 
المالطية والفرنسية واإلنجليزية، كما تقرأ 

اإليطالية.
• تعمل مع عدد من المؤسسات الثقافية 
والفنية، وكانت عملت في إدارة مشروعات 

ثقافية دولية. 
• ترجمت إلى الفرنسية أعمال العديد من 
المعاصرين،  المالطيين  والكتاب  الشعراء 
بمن في ذلك جون أكويلينا، كلير أزوباردي، 
نوربرت بوجيجا، أنطوان كاسار، أدريان كريما 
وج��ون بورتيلي. وق��د تم نشر العديد من 
ترجماتها في كتب، أو مجموعات شعرية أو 

مجالت أدبية. 
 15 منذ  المالطية  باللغة  الشعر  تكتب   •
عامًا. شاركت في مهرجان الشعر الدولي 
في سيدي بوسعيد في تونس، والمعرض 

الدولي األدبي في مقدونيا.
• ترجمت إلى الفرنسية المجموعة الشعرية 
"هنا تأتي النوارس" للشاعر المالطي أدريان 
كريما. وترجمت "جواز سفر" للشاعر أنطوان 
ك��اس��ار، و"أمتعة" للشاعر ج��ون بورتيلي، 
و"صوتك يلبسني" للشاعر جون أكويلينا. 
قضية  ح��ول  لألطفال  كتابًا  ترجمت  كما 

الالجئين للكاتبة كلير أزوباردي.
تقرأ الشاعرة 
جمة  والم�رت

ابيث غريك،  ز إل�ي
حالياً، رواية 
للكاتبة كل�ي 

أزوباردي، بعنوان 
"كاستيلو"، صدرت 

حديثاً عن دار 
ي 

ز للن�رش �ز ل�ي م�ي
العاصمة المالطية 

فاليتا. تقول 
ابيث عنها "هي  ز إل�ي

رواية بوليسية 
خيالية، تعد 
إحدى تلك 

ي 
الروايات ال�رت

ترغب بقراءتها 
كلها مرة واحدة، 
ي الوقت نفسه 

و�ز
ال تريدها أن 
تنتهي أبداً". 

»كاستيلو« 
كلير أزوباردي
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باريس- »الناشر األسبوعي«

تكون  �أن  غريك  �إليز�بيث  �ملالطية  �ل�صاعرة  ل  تف�صّ

يف عزلة �أثناء �لقر�ءة و�لكتابة. وتعد نف�صها حمظوظة 

ل��ت��م��ك��ن��ه��ا م���ن �ل����ق����ر�ءة ب����اأرب����ع ل���غ���ات ه���ي �ل��ف��رن�����ص��ي��ة 

وتقول  �ملالطية.  �الأم  ولغتها  و�الإيطالية  و�الإجنليزية 

عو�مل  �إىل  تاأخذين  "�لقر�ءة  �الأ�صبوعي" �إن  ل�"�لنا�صر 

ثقافات  �إىل  خيالية  رح��ل��ة  يل  بالن�صبة  وه��ي  ج��دي��دة، 

وب��ل��د�ن ورو�ئ����ح و�أ���ص��و�ت و���ص��ور وم�صاعر، ب��ع��ي��د�ً عن 

حياتي �ليومية". 

وعن �لقر�ءة يف طفولتها، ت�صيف "�قت�صرت �لهد�يا 

�لتي تلقيتها عندما كنت �صغرة على �لكتب. و�أ�صبحت 

�ل��ق��ر�ءة �صبيل �مل��ع��رف��ة و�حل��ل��م و�ل��رتح��ال �إىل ع��و�مل 

�أخرى".

وت�صر �إليز�بيث �لتي تعي�ض يف فرن�صا منذ 19 عاماً، 

"�صوت حمتجز  �أنها  �أنها ت�صعر بالق�صيدة، كما لو  �إىل 

د�خلي يحتاج �إىل �خلروج"، م�صرة �إىل �أن �ل�صمت 

يتيح لها �الإ�صغاء �إىل عو�ملها �لد�خلية، و��صتك�صاف 

�حلرية و�الإبد�ع و�لروحانية �جلّو�نية.

�إليز�بيث  و�مل��رتج��م��ة  �ل�صاعرة  ت��وؤك��د 

ي�صمح  م��اذ�ً  "�لقر�ءة متنحني  �أن  غريك 

يل �أن �أمتلك نظرة متجردة، غر متحيزة، 

�لتي  �أو �حل��ي��و�ت  �أخ���رى، هي �حلياة  عن حياة 

دور  �أح��ي��ان��اً  ت��ل��ع��ب  �أن��ه��ا  وت��ب��ني  �لكتاب".  يختزنها 

�أن  باأن بو�صعها  �أخ��رى  �أحيان  �ملر�قب، وت�صعر يف 

�أعي�ض  "وهي طريقة  �لق�صة،  من  تكون ج��زء�ً 

عربها حيو�ت خمتلفة". 

رواية
ع��ن �ل��ك��ت��اب �ل����ذي ت��ق��ر�أه، 

�حل���������ايل،  �ل�������وق�������ت  يف 

ت����ق����ول �إن�����ه�����ا ت���ق���ر�أ 

وه��ي  "كا�صتيلو" 
رو�ي���������ة ب��ول��ي�����ص��ي��ة 

خ����ي����ال����ي����ة ب���ال���ل���غ���ة 

شاعرة مالطية تعيش في فرنسا ترى القصيدة »صوتًا جّوانيًا«

ابيث غريك: القراءة رحلة  ز إل�ي
إىل عوالم جديدة

"غالباً ومن دون 
سابق إنذار، تتوارد 

الكلمات أو 
ي 

السطور إىل ذه�ز
ي 

وأشعر بالرغبة �ز
الكتابة، وقد 

يحدث هذا قبل 
أن أنام أو أثناء 
الليل فأنهض 

وأدّونها".
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