
  
 

 ينوس خوري غاتا في لبنان ڤ

  
  .بري النضارةْشُق الكلمات بَعرها َرثَْن وعالمةُ. عنها الصورة والتعبُري ةُالمةُ ِشعرها فُجاَءَع

  .لبنانيف مالِمِحه يٌف طَ. اللة رقيقةاٍت ُمقَنَّعاً بِغّرةً، وَمرَّاىل، واضحاً َمَتَتيٌف بعيٌد َييهما معاً طَلَويف ِك
ويف منابع ذكرياهتا، صائدها،، يف نسيج قَعراق كلماهتاَحَملَْتُه معها يف أَ )١٩٧٣( ودقُربعة ُعأَقبل  حني غَاَدَرْتُه

ها إىلاريِسپت من نافذة َتفَما الَتلَّفيض كَـَهبَّة عطْرٍ كُر، َيثْذي منه أََدُبها، ِشعُرُه والنََّتقي معها، فيها، منها، إليها، ُنسغاً يْغَبف
  .من املتوسطة اُألخرى فّالض

  . وعُبْنة الُيكََرَبِل ةًفيََّو تما زالوراً، ْهالفرنسية َن تقََنالريي، اعَتڤأَلٌَق لبنانِيٌّ يف لَُغة  :ينوس خوري غاتاڤ



  ٢٠١٢ – ٢٠١١ للسنة اجلامعية وريةالدَّنشطة اَألسلسلة يف 
  يركيةالجامعة اللبنانية األم يف انيمركز التراث اللبن
  "تبة الُبرجمك" اُوناً معَعَت

  
  مع الشاعرة اللبنانية العالَمية  لقاٍء ىلإم دعوكَُي

  ڤينوس خوري غاتا 
   ٢٠١١عر عن سنة ور للشِّونكُغُ يلها جائزةَناسبة َنُمِل

  

  ي منسىـمالكاتبة قاء لِّـِل دُِّمقَُت
  

  فةْيالضَّمن الشاعرة خاصة  كلمةٌ
  ها قصائدَمجموعةً من قرأُ َت ّمثُ

  بورجزهيدة درويش الدكتورة ُتها َمجِْرَتربية ُمها يف العقرأُوَت
  

   ارجَّسندر نَكِْلَأمن الكاتب  لٍةداَخمع ُم
  فةْياحلضور مع الشاعرة الضَّ حواُروختاماً 

  

  اللقاَء مديُر املركز يفتتُح
  الشاعر هنري زغيب

  

  ٢٠١٢آذار  ١٢االثنني  مساَء ٧:٠٠الساعة 
  الطابق األرضي  -مبىن اجلامعة اجلديد  -ة اإلدارة واألعمال ّيكلّ - ٩٠٤القاعة 

  بريوت - قريطم 



 هاهي ولبنانُ
ة وهو يف الثانية والعشرينمراض النفسّيلَألَصحٍّ قْدُت أخي يف َمحني فَرة كنُت يف السابعة عْش -

دفتره، بأُسلوبه، على أََخذُْت أَكُتُبفَ هداين الكتابةَه الشاعر أَكأمنا قلُب .صاعقةٌ دماغية ْتُهَبَرَضبعدما 
 .اثلٌ يف بايلوهو م

 

عرَس الِشعر العريب الذي، عكْوهذا تأثٌري من الِش. عُرُه والنَّثْر، َبحثٌ عن الغرابة واجلمالديب، ِشأَ -
 .ح وال إىل الدناءةْبنْح إىل القُْجخصوصاً، لَم َي موماً والفرنسّيالغريب ُع

 

رفييلّ، جورج شحادة،پبودلري، جول سوأرثور رمبو، شارل : برز النماذج يف مطالعي األدبيةمن أَ -
 . عر العريب عموماًوالِش

 

منذ. ُت َجمالَهْبحَبُت وطين لبنان وأَْبحَبوأنا أَ". يته من بعيدرْؤلدى  القمر أمجلُ" نَّعريب أَ لٍثَعن َم -
كيانه روي عنه، فأُعيُد بناَءكون، يف معًىن ما، أَكتب أَوحني أَ. ينما حلَلُْته أَين مجالُقَيُت عنه رافَأََن

وغالباً ما. حالميوطين حاضٌر يف أَ. كيانه العاطفّي حياَءعيُد على الصفحة البيضاء إِ، وأُاخلّيالّد
إهنا مشاعُر. فحتمي من القْصشائك، كي أَ شريٍط الصفحة البيضاء، كما وراَء لتجئُ خلَفأَ
 .ضَي اُألّمأر ت احلرُبذكرياٍت منذ اجتاَح فة، ومالمُحكثَُّم
 

يف ِحداٍد علىكنُت  ذاَت فترٍة ، ألنين"اللغة"، "الولَد"، "البيت: "يف كتابايتدَّد َرَتَتكلماٍت  ثالثُ -
ب هذاكُتلذا أَ. م أيضاًُه أَواوَن رواُبأوالدي كَ وجي شاباً، وألنُّت َزْدوطين الغايل، وألنين فقَ

 .الغياب، هذا الفراغ، هذا الُبعاد
 

.نيَتيَّبِجَنغَتني أَُت لُزاوْج. تانة، مع أهنما نقيَضة يف الفرنسّيالعربّي: غٍة أُخرىغةً يف لُل لُديب أُدِخيف أَ -
هاَبكُتن أَأَ أَحلُماً عقالنياً، ّدَحرنسية فَوألنّ لل. ها وَهْيَبَتهاوتنويهاِت ةَالعربيَّ ة التراكيَبمُت للفرنسّيقدَّ
 .الفرنسية ّنربةالعربية من اليسار إىل اليمني بال َبكُتأَ نمن اليمني إىل اليسار، وأَ َنْبَرِتهابِ
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   ".جائزة نوبل لألدب"عامئٍذ متداَوالً بني أبرز املرشَّحني إىل 



 هاعرِمن ِش
  

Ne tournez pas les pages à l'envers criait la mère 
Les mots inversés ont le vertige 

L'encre tourne comme du mauvais lait 
Les livres que nous lisions venaient de la forêt 

Du cri de l'écorce 
De la douleur de l'arbre 

De son odeur sur les pages feuilletées 
Nous lisions yeux fermés dans la nuit d'août 

Quand le ciel se débarrassait de ses étoiles filantes 
Quand une nuit sans marge s'allongeait jusqu'au jour 

Vénus Khoury-Ghata 
A quoi sert la neige? 

Le Cherche Midi (2009)  
  

  :َخت اُألّمَرَص 
   تهاَهُوْج َسعكْحات الصفَبوا ِلقْال َت" -

  بالدُّوار كي ال تصاَب الكلماُت
  ".كاحلليب الفاسد سيلَ احلُربفَي

  ُتباً آتيةً من الغابةكنا نقرأُ كُ
   ،هارِتْشرَخة ِقَصمن  ،َجع الشجرةمن َو
  .الصفحات ُبِلقَْنحن نينها وَنأَمن 

  ةَمَضْغُم ٍنعيوبأُ َرقَْنا ّنكُيف ليايل آب 
  اردةومها الشَُّنُجى من َرْعُء َتحني السما

  . بال هامشباح على صفحٍة حىت الصَُّمَمدٌَّد  والليلُ
  هنري زغيب ترمجة                                                                                    


