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جو ً
ً
انيا»
شاعرة مالطية تعيش في فرنسا ترى القصيدة
«صوتا ّ

ز
إل�ابيث غريك :القراءة رحلة
ي
إىل عوالم جديدة
باريس« -الناشر األسبوعي»

"غالباً ومن دون
سابق إنذار ،تتوارد
الكلمات أو
السطور إىل ن
ذه�
ي
وأشعر بالرغبة ف ي�
الكتابة ،وقد
يحدث هذا قبل
أن أنام أو أثناء
الليل فأنهض
وأدونها".
ّ

ّ
تف�ضل ال�شاعرة املالطية �إليزابيث غريك �أن تكون
يف عزلة �أثناء القراءة والكتابة .وتعد نف�سها حمظوظة
ل�ت�م�ك�ن�ه��ا م ��ن ال � �ق� ��راءة ب� ��أرب ��ع ل �غ��ات ه ��ي ال�ف��رن���س�ي��ة
والإجنليزية والإيطالية ولغتها الأم املالطية .وتقول
لـ"النا�شر الأ�سبوعي" �إن "القراءة ت�أخذين �إىل عوامل
ج��دي��دة ،وه��ي بالن�سبة يل رح�ل��ة خيالية �إىل ثقافات
وب �ل��دان وروائ ��ح و�أ� �ص��وات و��ص��ور وم�شاعر ،ب�ع�ي��داً عن
حياتي اليومية".
وعن القراءة يف طفولتها ،ت�ضيف "اقت�صرت الهدايا
التي تلقيتها عندما كنت �صغرية على الكتب .و�أ�صبحت
ال �ق��راءة �سبيل امل�ع��رف��ة واحل�ل��م وال�ترح��ال �إىل ع��وامل
�أخرى".
وت�شري �إليزابيث التي تعي�ش يف فرن�سا منذ  19عاماً،
�إىل �أنها ت�شعر بالق�صيدة ،كما لو �أنها "�صوت حمتجز
داخلي يحتاج �إىل اخلروج" ،م�شرية �إىل �أن ال�صمت
يتيح لها الإ�صغاء �إىل عواملها الداخلية ،وا�ستك�شاف
احلرية والإبداع والروحانية اجل ّوانية.
ت��ؤك��د ال�شاعرة وامل�ترج�م��ة �إليزابيث
غريك �أن "القراءة متنحني م�لاذاً ي�سمح
يل �أن �أمتلك نظرة متجردة ،غري متحيزة،
عن حياة �أخ��رى ،هي احلياة �أو احل�ي��وات التي
يختزنها الكتاب" .وت �ب�ين �أن �ه��ا ت�ل�ع��ب �أح �ي��ان �اً دور
املراقب ،وت�شعر يف �أحيان �أخ��رى ب�أن بو�سعها �أن
تكون ج��زءاً من الق�صة" ،وهي طريقة �أعي�ش
عربها حيوات خمتلفة".
رواية

ع��ن ال �ك �ت��اب ال ��ذي ت �ق��ر�أه،
يف ال� � ��وق� � ��ت احل� � � ��ايل،
ت � �ق ��ول �إن � �ه� ��ا ت� �ق ��ر�أ
"كا�ستيلو" وه��ي
رواي� � � ��ة ب��ول �ي �� �س �ي��ة
خ � �ي� ��ال � �ي� ��ة ب ��ال� �ل� �غ ��ة
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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
الشعراء والكتاب المالطيين المعاصرين،
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.
• تكتب الشعر باللغة المالطية منذ 15
ً
عاما .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.
ً
كتابا لألطفال ح��ول قضية
كما ترجمت
الالجئين للكاتبة كلير أزوباردي.

«كاستيلو»
كلير أزوباردي

امل��ال�ط�ي��ة ل�ل��روائ�ي��ة ك�ل�ير �أزوب � ��اردي .وت���ص�ف�ه��ا ب��أن�ه��ا م��و��ض��وع لأك �ت��ب ع�ن��ه ،و�أدع� ��ه ي�ك�بر وي�ت�ط��ور يف ذهني
"رواية ترغب بقراءتها كلها دفعة واحدة ،ويف الوقت لب�ضعة �أيام قبل �أن �أ�شرع بالكتابة".
طاقة اإلبداع
نف�سه ال تريدها �أن تنتهي منها �أبداً" .وتو�ضح �أن
ال��رواي��ة التي �صدرت م��ؤخ��راً عن من�شورات مريلني
ت ��رى �إل �ي��زاب �ي��ث �أن "ال�صمت وال �ع��زل��ة ع�ن���ص��ران
يف م ��ال �ط ��ا ،ت � ��دور �أح ��داث� �ه ��ا ح� ��ول ك��ات �ب��ة رواي � ��ات �ضروريان لإع��ادة �شحن طاقة امل�ب��دع� ،إذ �إنهما يرثيان
بولي�سية ت�ت�ع��ر���ض ل�لاغ�ت�ي��ال .وي�ت�ن��اوب ال���س��رد بني الإب��داع ،ومنه كتابة ال�شعر" .وتبني �أن على الرغم من
الق�صة الأ�سا�سية وب�ين ف�صول م��ن رواي��ة اجلرمية �أن التعاون هو املفتاح لتقا�سم املعرفة وحتفيز الإلهام،
ال �ت��ي ت�ك�ت�ب�ه��ا ال���ش�خ���ص�ي��ة ال��رئ�ي���س��ة "كاتي بينزا" .ف�إن االن�سحاب يف �صمت واالبتعاد عن العامل اخلارجي
وتتمنى �إليزابيث �أن ترتجم الرواية �إىل الإجنليزية يف�سح املجال لالت�صال مع ما يف داخل املبدع من حرية
والعربية.
و�إبداع وروحانية.
ق���ص��ائ��د ع��دة ل�ل���ش��اع��رة ال�ت��ي ت�ك�ت��ب ،ع ��ادة ،باللغة
صوت الشعر
امل��ال�ط�ي��ة ،ت��رج�م��ت �إىل ال�ل�غ��ات ال�ع��رب�ي��ة والفرن�سية
ت��رى �إليزابيث �أن كتابة ال�شعر بالن�سبة لها عملية والإجن �ل �ي��زي��ة والإ� �س �ب��ان �ي��ة .وت �ع�ّبإرّ �إل �ي��زاب �ي��ث ع��ن
�إبداعية تتخطى املربرات�" ،أ�شعر يف بع�ض الأحيان ب�أنها ده���ش�ت�ه��ا م��ن ق ��درة ال�ن��ا���س يف ب��اري����س ع�ل��ى ال �ق��راءة
حاجة ،مثل �صوت حمتجز داخلي يحتاج �إىل اخلروج" .يف و��س��ائ��ل ال�ن�ق��ل ال �ع��ام" ،يف امل�ت�رو ،ورغ��م احل�شود
وت�ت�رك نف�سها للحالة ال�شعرية وان�ث�ي��االت�ه��ا ،فهي ال وال�ضو�ضاء وغريها مما ي�شتت الذهن ،جتد العديد
تقحم نف�سها يف احلالة وال مقاومتها" ،غالباً ومن دون من الركاب يقر�أون �أثناء جلو�سهم �أو حتى وقوفهم".
�سابق �إنذار ،تتوارد الكلمات �أو ال�سطور �إىل ذهني و�أ�شعر ويف ال��وق��ت ال ��ذي ت ��ؤك��د �أن "العزلة � �ض��روري��ة لها
بالرغبة يف الكتابة ،وق��د ي�ح��دث ه��ذا قبل �أن �أن ��ام �أو �أثناء القراءة �أو الكتابة"� ،إال �أنها ترى اختالفاً بني
�أثناء الليل ف�أنه�ض و�أد ّونها" .وبينما بالكاد حترر بع�ض النا�س يف ه��ذا اجل��ان��ب� ،إذ يتمكن بع�ض النا�س من
ق�صائدها يف ما بعد� ،إال �أن "ق�صائد �أخرى حتتاج �إىل �أن ع��زل �أنف�سهم بطرق خمتلفة" ،هناك م��ن ينجحون
�أنحتها للتخل�ص من كل ما هو غري �ضروري ،واالكتفاء يف ف���ص��ل �أن�ف���س�ه��م وي ��رك ��زون ب���ش�ك��ل ك��ام��ل ع�ل��ى ما
باجلوهري".
ي�ق��ر�أون��ه �أو يكتبونه ،وبالتايل يعزلون �أنف�سهم عن
ُطلب م�ؤخراً من ال�شاعرة كتابة ق�صيدتني لأطفال كل ما يحيط بهم حتى لو مل يكونوا وحدهم باملعنى
املدار�س االبتدائية يف �إطار موا�ضيع حمددة م�سبقاً ،ما املادي" ،م�شرية �إىل �أن �آخرين يحتاجون �إىل الوجود
�ش ّكل لها حتدياً حقيقياً لأنه غيرّ متاماً طريقتها املعتادة مب �ف��رده��م يف م �ك��ان ه� ��ادئ وم ��ري ��ح وب �ي �ئ��ة م��وات �ي��ة
يف ال�ك�ت��اب��ة" ،لهذا �أ�صبحت �أع�م��د �أح�ي��ان�اً �إىل اختيار لي�شعروا بال�سالم بعيداً عن �أي م�صدر ت�شتيت.
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تقرأ الشاعرة
رت
والم�جمة
يز
إل�ابيث غريك،
حالياً ،رواية
كل�
للكاتبة ري
أزوباردي ،بعنوان
"كاستيلو" ،صدرت
حديثاً عن دار
م� ي ن
ل� رش
للن� ف ي�
ري
العاصمة المالطية
فاليتا .تقول
يز
إل�ابيث عنها "هي
رواية بوليسية
خيالية ،تعد
إحدى تلك
ت
ال�
الروايات ي
ترغب بقراءتها
كلها مرة واحدة،
ف
و� الوقت نفسه
ي
ال تريدها أن
تنتهي أبداً".
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