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أقرب من دمعتين..
وأبعد من سماء..
«حجر أبيض فوق حجر أسود
()1
سأموت يف باريس تحت وابلٍ من مطر»
أن متوت تحت وابلٍ من مطرٍ! أو تحت وابلٍ من ثلج
يف شوارع باريس! .تحت سامء «ليام»(!)2
بني صخور «األنديز» وثلوجه ..ال فرق..
مت ،قبل أن ينضج خبزك الطازج« ...ركلوك دون
لقد َّ
أن تفعل لهم شيئاً»..
ٍ
ككرات مهرتئ ٍة وممزق ٍة..
وما أكرث الذين يركلون مثلك،
وآه ..يا «سيرسباييخو» هل فعالً نحن كراتٌ مهرئ ٌة وممزقة ،يركلونها متى يشاؤون؟!
***

أقرب من دمعتني ..وأبعد من مساء
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«حج ٌر أبيض فوق حج ٍر أسود» تج َّمدا عليهام دم إنسان،
وقد يصري الغراب أخاً ..فيشيلك من شوارع باريس
ليح َّط بك عىل أسوار قلعة «ماتشوبيتشو»( )3امله َّدمة والتي صارت
خراباً ومقابر ألبناء الـ «مايا»( )4الط ِّيبني..
***
ما بني شوارع باريس و»ماتشوبيتشو» مساف ٌة أبعد
من سامء ،وأقرب من دمعتني تح َّجرتا يف مقلتيك.
مل تكن مستعجالً ،ومع ذلك انهالت عليك هرواتٌ كثرية..
ملن ُّكل هذه الهروات؟
ملاذا رضبوك بقسوة؟.
عندما انهالوا عليك بهرواتهم ،مل تكن تفعل شيئاً لهم..
كانت «ليام» رشيطاً من الصور ترتاقص
أمام نور عينيك ،قبل أن تطفأا..
يا لهذا النصيب التعس!
قد يأيت الجواب من أحد ك ُّهان الثلج:
نصيبه أن ميوت يف شوارع باريس..
حج ٌر فوق حجر ..هروات العرص تطالنا ،وال فرق..
أن نكون يف شوارع باريس ،أو أيَّة أزق ٍة أخرى تتف َّرع
عن شوارع هذه املعمورة الض ِّيقة!
ـ2ـ
لِ َم تتباهى بقُوتَّك؟ فالريح التي تقتل ُع شجر ًة
تداعب العشب»()5
هي ذاتها التي
ُ
الحب..
يحب رقص َة الحياة ،وأغاين ِّ
مل يكن الرومي محباً للطُغاة ..كان ُّ
الحب..
مهام تباهيتم بقوتكم فسوف تقتلعكم ُّ
رياح ِّ
أوه! ما أجمل العشب واألزهار وقت يداعبهام النسيم!
6
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ليتكم كنتم شعراء ومغنني!.
ما بني الشاعر والطاغية وديا ٌن سحيقة..
وسيف كريه..
ما بني املغ ِّني والقاتل طائ ُر حامم يغ ِّنيٌ ،
الخطوط الفاصلة ما بني الشعر والسيف لن تتعانق أب َد الدهور
عشب
ويا حامم َة روحي اقرتيب لرنقص للحياة معاً ،ولنداعب مع الريح
َ
الحقول..
الحب ،والسالم ،واملطر
رش من جذورِها ،ولنزرع معاً زهو َر ِّ
لنقتلع أشجا َر ال ِّ
يف حدائقِ أرواحنا الزاهية ،واملطلَّة عىل الشمس والريح.
ـ3ـ
ـ «ما من زهرة إالَّ واختنق فيها بعض األريج»()6
أين ضاع ذلك األريج؟!
ـ «وما من ربيعٍ إالَّ وكان يطمح إىل أن يتجاوز متوز»(.)7
ٌ
يدب اليأس بني أفنان صدرك األخرض الجميل.
حاول أيُّها الربيع أال َّ
رض إالَّ وكان يتم َّنى أن يخرج إىل الرشفة ،ولو للم َّرة األخرية
ـ «وما من ُمحت ٍ
ليشاهد السامء وهي تعانق األرض عند خ ِّط األفق»(.)8
***
تحترض الزهور ..وتحترض األمنيات..
وقبل أن تحترض
كانت تتمنى أن تخرج إىل رشفات األفق
لتشاهد عيو َن السامء الدامعة..
***
يف الحروب متوت األمنيات ..وأل َّن الحروب ال أمنيات لها،
فال رضورة أَن يكون لها رشفات.
«انترثوا يف صخب أيلول
وضاعوا يف حفيف الخريف
اآلداب العاملية ـ العدد  185ـ شتاء 2021
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تكسوا»()9
تجم ّدوا أو َّ
ضاعت الشقيقة ،وانترشوا عىل الهضاب كالغيوم
ْ
وانترثوا حبَّ ِ
ات قم ٍح يف السهول ،وأعامقِ الوديان..
ووحيدا ً بقيت يف محطَّات أيلول.
***
ضخب قطارات الخريف يقرتب..
ُ
مبنديل صوتك تلوح:
ـ سأنتظرك عىل بيادر الصيف..
ريح الخريف
طيته ُ
صخب أيلول َّ
ُ
تعرت األشجار ،وخوى البيت
خبت أصواتهم..
ْ
مل يعد للخطوات من وقعٍ ..تف َّرقوا..
«كل أولئك القريبني م ِّني
ُّ
أمسوا منذ زمن بعيد يف الشتات»(.)10
***
اصفري يا قطارات أيلول قبيل الوصول إىل محطَّات الخريف.
اصفري ألكون جاهزا ً للرحيل،
قبل أن أتج ّمد..
قبل أن انكرس..
وقبل أن أضيع يف حفيف الغياب.
ـ5ـ
كتب لها:
ملكت حري َر الج َّنة املط َّرز
«لو ُ
لفرشته تحت قدميك..
ولكن لكوين فقري ،وأملك أحالمي فقط
8
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سأفرش أحالمي تحت قدميك
اخطي بنعومة ،أنت تخطِّني عىل أحالمي»(.)11
تشق عباب البحر إىل هدف باهر ،لك َّنه رساب
«سف ٌن مل َّونة ُّ
من يطعم عصافري الدوري املعلَّقة عىل أغصان الحور..
أشجار املقربة ضجرة.
الغراب ال يجلب حنطة ،وال يجلب حظَّاً
أحالمك ليست فراشات تطريها متى تشاء..
بالحب والحنني..
قد تنىس أنَّها تخطو فوق حرير أحالمك املط ّرزة
ِّ
وقت تواصل عصافري الدوري شعبها ،وال تكرتث
بضجر األشجار.
***
العني الباردة أغمضت جفن َّيها،
سقط الفارس عن صهوة أحالمه يف ساحة الوغى...
شاهدة القرب شاخص ٌة إىل السامء:
«عني باردة تح ِّدق
يف الحياة
وباملوت
وفارس يعرب بينهام»( )12إىل ضفاف العطش.
ـ6ـ
«جورج فلويد»( ..)13مواط ٌن أمرييك أسود من أصل إفريقي
«ديريك تشوفني» ..ضابط أمرييك ِأبيض ،سليل رعاة البقر
عندما اعتقل األبيض األسود بطحه أرضاً ..وثبت ركبته عىل عنقه،
وأخذ يضغط ..ويضغط ..ويضغط..
جورج فلويد ..رصخ متوسالً:
ـ ال أستطيع أن أتنفَّس ..أرجوك..
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ال ..ليس لألسود أن يتنفس.
بكل ثقله عىل عنق جورج فلويد
مل يستجب ديريك تشوفني ..واصل الضغط َّ
تسع دقائق ،وثالثة ضبَّاط بيض ينظرون إىل جورج فلويد...
اثنان منهام قيدا يديه ،وديريك يواصل الضغط بركبته
عىل عنق جورج فلويد..
تسع دقائق توقَّف تنفُّس فلويد..
جورج فلويد فارق الحياة ،عىل أرض م َّدعا ٍة بالحرية والعدالة واملساواة.
ـ7ـ
خرج من السجن ،بعد اعتقال دام سنني وسنني،
وراح يبحث عن زوجته وابنه محمد ..اللذين مل يعرث عليهام
بعد انقطاع أخبارهام عنه وهو يف السجن)14(..
وقبيل وفاته ،قال:
«ويف مغيب آخر عمري
سوف أراكام وأرى أصدقايئ
ولن أحمل معي تحت الرثى غري حرسة األغنية»
غ َّيبوك يف السجون ومازلت حارضا ً ..س َّجانوك غ َّيبتهم القبور ،وغابوا..
وبقيت قصائدك عنادل تغ ِّني ..وتغ ِّني..
هي أغنية ..ومن أجلها بقيت الحرسة..
مل متت ،طارت معك إىل املنايف
ويف آخر مغيب العمر مت َّنيت أن تراهام
هي عصا الجالد ..جدار الزنزانة ،وجدار القرب
باعدوا بينكم ..وصار حلم اللقاء رساب..
مغيب آخ ِر العمر ،حيث تغفو تحت الرثى
إنَّه ُ
وبحرسة تحتضن األغنية املبللة
بعطر قصائدك امل َّوردة الوجنات كعنقود أحمر
يشتهي طلَّة الشمس َّكل صباح.
10
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ـ8ـ
«أرنان كورتيز»( )15عرب بجيوشه أمريكا الوسطى بهدف اكتشاف
الطرق البحريَّة من املحيط الهادئ إىل املحيط األطليس ،غري أنَّه
بدل أن يكتشف الطرق ،س َّدد فوهات مدافعه عىل أبناء تلك
البالد ،ونرش املوت والدمار والخراب..
مات «كورتيز» وم َّرت قرون..
و»مت ُّر القرون ،واسم الجرنال
رش»()16
ما يزال يرت َّدد حتى اآلن كرم ٍز لل ِّ
م ّرتْ القرون..
ومت ُّر القرون وأشعارك سرتددها الجبال
للحب والسالم والوئام.
كرمز ِّ
سرت ِّدد:
رش أسوأ ما خلَّفه القراصنة
ـ ال ُّ
والحب أجمل ما تغ ِّني به الشعراء
ُّ
الحب تبقى لقرون
«فاألساطري عن ِّ
والحب أغىل من الكنوز واملكافآت
ُّ
إنَّه أمثن من جميع ثروات األرض..
يل داغستاين
الحرب ال تلد ابناً ،قالها جب ٌ
أنا شاعر ،ولست قرصاناً»
رش أسوأ ما جلبه القراصنة
ال َّ
الحب أجمل ما تغ َّنى به الشعراء..
ُّ
الحرب ال تلد ابناً وال أزهارا ً..
الحب يلد حقوالً من األبناء،
ُّ
حقوالً من الزهور،
وأطيافاً من أقواس قزح.
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هوامش:

1ـ ما بني قوسني للشاعر سيرسباييخو ،من البريو ...من أه ِّم شعراء أمريكا الالتينية ،ولد يف
بلدة «دي تشوكو» يف جبال األنديز /16آذار  1892وتويف يف باريس /15نيسان ،1938 /من أعامله:
النذراء السود ،قصائد إنسان َّية.
2ـ ليام :عاصمة البريو يف أمريكا الالتينية.
3ـ قلعة «»ماتشوبيتشو» هي رمز حضارة قبائل املايا الهندية ،والتي كانت مثاالً لتلك الحضارة
يف الفن والبناء والزراعة ،وعندما جاء الغزاة اإلسبان د َّمروها وقتلوا أبناءها ..وأخذوا كنوز الذهب
منها.
4ـ مايا :إحدى القبائل التي كانت لها حضارة يف البريو وكانت قلعة «ماتشوبيتشو» شاهدة
عىل ذلك..
5ـ قول لجالل الدين الرومي ،الشاعر الصويف الفاريس ..وهو من أه ِّم شعراء عرصه ،ولد
وعاش ما بني  1207ـ 1275م.
6ـ أقوال للفيلسوف واملفكِّر السوري أحمد معروف حيدر ،صاحب عدد كبري من الكتب واملؤلفات
الفكرة ،منها :الحياة يف الظل ـ نحو حضارة جديدة ـ طريق اإلنسان الجديد نحو االشرتاكية ،وآخر
أعامله «الخروج من االستالب» ،من مواليد عني البيضا ـ ريف الالذقية عام  1928ـ 2007م.
7ـ املصدر السابق.
8ـ املصدر السابق.
9ـ ما بني قوسني للشاعر الرويس بوريس باسرتناك ،من مواليد موسكو 1890م حائز عىل
جائزة نوبل لآلداب عام  ،1958تويف عام 1960م ،من أعامله الدكتور جيفاكو ـ حياة الشقيقة ،وهو
ٌ
مرموق يف بالده.
شاع ٌر
10ـ املصدر السابق.
11ـ ما بني قوسني للشاعر وليليام بتلرييس :شاعر وكاتب مرسحي إنكليزي ومدير مرسح
وشخصيَّة وطنيَّة ،من مواليد دبلن  ،1885تويف عام  1939ـ حاز عىل جائزة نوبل لآلداب عام
 ،1923من أعامله :نزهة الساحرات ـ بحرية الشفاء ـ العنف والنبوءة ـ تأمالت يف زمن الحرب
األهلية.
12ـ املصدر السابق.
13ـ وقعت حادثة االعتقال والقتل خنقاً بتاريخ /26آيار ..2020/وعىل أثر تلك الحادثة قامت
مظاهرات مناهضة ومن ِّددة بالعنف الذي تستخدمه الرشطة األمريكية ضد الزنوج ،ع ّم ْت أغلب
الواليات األمريكية..
14ـ ناظم حكمت :شاعر تريك ..منعت ِأشعاره يف تركيا ،كان معارضاً لإلقطاع ونظام أتاتورك
سجن يف السجون الرتكية حتى عام  1950وبعد الخروج ف َّر إىل روسيا ،ومات هناك يف موسكو
عام  1963من مواليد 1902م ،من أعامله :الحياة جميلة يا صاحبي ـ العيش يشء رائع يا عزيزي،
وما بني قوسني للشاعر ناظم حكمت..
15ـ «إرنان كورتيز» واحد من القراصنة الذين قادوا حمالت إبادة ضد السكان األصليني إبان
الغزو اإلسباين ألمريكا الالتينية ،وذلك عام 1524م.
16ـ ما بني قوسني للشاعر الداغستاين رسول حمزاتوف ،شاعر داغستان ،املولود يف قرية
«تسادا» عام 1923م واملتويف  2003من أعامله :داغستان بلدي..
12
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اليوديستوبيا الخيالية
في الرواية الغربية والعربية

د .أمحد علي حممد
باحث وناقد وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
اليوديستوبيا الخيالية فرع من فروع أدب الخيال العلمي ،يشتمل عىل اليوتوبيا
الخيالية كام يشمل الديستوبيا الشمولية ،ويتناول كُتّاب أدب الخيال السيايس الشؤون
السياسية ثم يقومون بانتقادها بطريق الرسد القصيص ،معتمدين عىل الخيال ،بغية
بيان فساده تلك األنظمة ،أو مجاوزة النظريات السياسية املتداولة ،ويف هذه الحال
تهوي خياالتُ األدب السيايس يف تصوير مفاسد املدن ،ومتعن ال ّنظر يف الواقع
السلبي الناجم عن االنحالل السيايس والفكري واألخالقي يف املجتمعات ،لتتحول تلك
األعامل إىل أدب ديستويب شمويل غارق يف التشاؤم ،ومث َّة أدب سيايس يتجاوز الواقع
ليخلو إىل نوع من الخيال املثايل فيام يعرف باليوتوبيا السياسية ،إذ يحاول األدباء
يف هذا األدب تخيل مدن فاضلة وأنظمة سياسية مثالية ،وهو اليشء البديل عن واقع
مرير يعيشون فيه بالفعل.

اليوديستوبيا اخليالية يف الرواية الغربية والعربية

د .أمحد علي حممد

لعل كتاب «الجمهورية» ألفالطون (360ق.م) من أقدم املؤلفات يف اليوتوبيا
َّ
السياسية ،وكتاب أفالطون املسمى بالجمهورية أو املدينة الفاضلة يف مجمله حوارات
أجراها عىل لسان أستاذه سقراط ،ثم ألفها نحو سنة  380ق .م ،وأقامها لتعريف
العدالة وطبيعة الدولة العادلة ،وقسمها إىل ثالث طبقات :طبقة التجار والحرفيني،
وطبقة الحراس ،وطبقة امللوك الفالسفة ،وعالج فيها األفكار اآلتية:
تؤلِّف املدينة الفاضلة وحدة تتكون من خاليا وهم األفراد.
املدينة الفاضلة تنظيم اجتامعي وسيايس مثايل.
تق َّدر الحاجات االجتامعية يف املدينة الفاضلة عىل أساس الدافع إىل االجتامع
املنظم.
تقوم املدينة عىل قوة العمل وميثلها العامل.
تقوم املدينة عىل قوة الغضب وميثلها املحاربون.
تقوم املدينة عىل قوة املنطق وميثلها الفالسفة.
الرابطة األخوية أساس يف مدينته.
تت ُّم تربية الجند وتدريبهم إىل سن الثامنة عرشة.
دراسة املتميزين حتّى سن الثالثني.
دراسة الفلسفة للمتميزين حتّى سن الخمسني ،ويتاح الحكم لألكرث متيزا ً يف دراسة
الفلسفة ،يف حني ينضم البقية إىل فئة الجند.
املساواة بني الرجل و املرأة.
املشاعية الجنسية لطبقة الحراس (الجند والحكام).
املشاعية يف األوالد.
حرمان الحراس من امل ُلكية.
إقصاء شعراء املحاكاة ،ألنّهم يزيفون الحقائق(.)2
ثم تبعه فيتو شارما (200ق.م) يف كتابه «الفصول الخمسة» وعنوان الكتاب يف
األصل الهندي (بنجا تنرتا) إذ ألف الكتاب بالسنسكريتة أي يف اللغة الهندية القدمية،
وهو أحد أصول كتاب (كليلة ودمنة) ،الذي ألفه الحكيم الهندي بيدبا ليع َظ به امللك
دبشليم ،وكان ملكاً متجربا ً ،وأ َّما كتاب (بنجا تنرتا) فقد انطوى عىل خمسة فصول مام

اشتمل عليه كتاب (كليلة ودمنة) ،وكان ألف تلك الفصول الخمسة فيتو شارما ليتحدث
عن عالقة الحاكم باملحكوم ،ثم انقطع التأليف يف هذا الباب إىل أن ظهر توماس مور
(1516م) الذي وضع مصطلح اليوتوبيا يف كتاب سامه «املدينة الفاضلة» ،ففي تلك
املدينة تخ ّيل توماس مور نظاماً اجتامعياً وسياسياً واقتصادياً فاضالً ،ليس فيه ملكية
خاصة ،بل هنالك خري يع ُّم جميع سكان املدينة ،وهنالك مساواة تضع جميع األحرار
يف منزلة واحدة ،وقد ألف السري توماس مور هذا الكتاب وهو يتوجه به إىل قرائه
بوصفه رسدا ً يعرض أحوال مدينة واقعية موجودة ،مستخدماً يف رسده تقنية الرتحال،
فيخيل للقارئ أنّه قدم وصفاً ملجتمع رآه رأي العني ،من أجل ذلك صور مور أربع ًة
وخمسني مدينة فرعية صممت كلَّها وفق طراز هنديس واحد باستثناء املدينة املركزية،
وكذا البيوت والشوارع كلَّها وفق تصميم هنديس واحد ،وكانت جميع البيوت بال أقفال،
والناس يف تلك املدن يبدلون مساكنهم يف ِّكل عقد من الزمان ،لينعموا بأكرب عدد
من البيوت يف حياتهم ،ويستحقوا صفة املواطنة ،ويرتدي سكان املدينة الفاضلة لباساً
أي تراتبية طبقية أو ييش بتاميز اجتامعي بني
موحدا ً ،لك َّنه بطبيعة الحال ال يعكس َّ
سكان تلك املدينة ،ويعمل األحرار يف تلك املدينة ست ساعات يومياً ،مام يتيح لهم
النوم مثاين ساعات ومتابعة بعض الدروس ،والناس يف مدينة مور ليسوا سواسية بل
هنالك فروق بينهم ،فيق ِّدم ذو القدرات العقلية عىل من هو دونه ،ويقدم أهل املعرفة
عىل غريهم ،ومن هؤالء يُنتخب حكام املدينة ،وأ َّما األبناء فيعيشون يف بيوت ذويهم،
وحني تضيق بهم تلك البيوت ينقل قسم منهم إىل بيوت جديدة .
يف مدينة مور الفاضلة طبقات ،أرفعها طبقة األحرار ،وهنالك طبقة العبيد الذين
وينع األحرار من مزاولة األعامل
يزاولون األعامل الشاقة ،ويقومون بخدمة األحرارُ ،
الشاقة حتى ال ترسي يف نفوسهم القسوة أو تخالط طباعهم الجفوة ،وأ َّما النساء فيوكل
إليهن إعداد الطعام للجميع ،وال يجوز التزاوج إال بني أفراد الطبقة الواحدة .
من الناحية االقتصادية تزدهر التجارة يف تلك املدينة فتص ّدر ما يفيض عن حاجة
السكان ،وتستورد اللوازم.
املدينة الفاضلة التي تخيلها مور مل تتخلص من الرشور ،لذا اضطرت إىل خوض
الحروب واحتاجت إىل الجند ،لكن هؤالء ليسوا من أهل املدينة الفاضلة بل هم رجال
مرتزقة يقاتلون لقاء أجر يدفعه لهم أهل املدينة الفاضلة .أ َّما النظم األخالقية املتبعة
يف املدينة الفاضلة فهي قواعد صارمة ال يسمح بتجاوزها مهام كانت الظروف.
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بعد ذلك ظهر كوشانوسيك (1578م) ليؤلف كتاباً بعنوان «مغادرة املبعوثني
اليونانيني» وهو كتاب مفقود ،ثم جاء بعده ميغل دي رسفانس (1605م) ليؤلف رواية
مشهورة يف الخيال السيايس بعنوان «دون كيخويت دي ال مانتشا» وهي الرواية
املشهورة يف العربية بـ (دون كيشوت) ،وهذه الرواية أرست مبدأ الواقعية يف اآلداب
األوربية الحديثة  ،نرشت يف جزأين بني عامي (1615-1605م) ،وقيل إ َّن رسفانتس قد
ألفها وهو يف السجن ،وتدور أحداثها حول شخصية ألونسو كيخاتو وهو رجل خمسيني
أولع بقراءة قصص الفروسية ،وقد تأث َّر بتلك القصص تأثرا ً دعاه إىل تقليد الفرسان
الجوالني ،فاتخذ لنفسه خوذة صدئة وحصاناً ضعيفاً وسيفاً مثلامً وأقنع جاره الساذج
سانثو بانثا لريافقه ويقوم عىل خدمه يف رحالته مقابل أن يعطيه ضيعة يحكمها ،كام
يهيم حباً بجارته من دون أن تعلم بحبِّه ،وهكذا مييض حياته وهو متجول تارة ينهال
عىل قطيع األغنام بسيفه املثلم ،وحني يتنبه عليه الرعاة يشبعونه لكامً ورضباً وقد
تراءى له القطيع جيشاً من األعداء ،لك َّن اآللهة رسعان ما مسخت األعداء ليمسوا
قطيعاً من األغنام لتحرمه من لذة االنتصار عىل أعدائه ،وتارة أخرى يستل سيفه
ليهاجم طواحني الهواء بعدما متثلت له فيها األرواح الرشيرة.
يشري النقاد إىل صلة قارة بني هذه الرواية وأدب الخيال السيايس ،كتسليطها
الضوء عىل إمكانية خلق املثال يف حيز الواقع ،وربط موضوع العمل باألخالق وتوثيق
صلة املجتمع بالحرية ،إذ عاىن املؤلف من الظلم فأدخل السجن ،كام شارك يف كثري
من الحروب لتحصل أوربا عىل حريتها ،وعليه عربت الرواية من الناحية النقدية عن
مفارقة تغيري الواقع أو عدم الخضوع الشرتاطاته ،كام أشارت إىل أ َّن عوامل التغيري
ارتبطت بالجنون ال بالتعقل.
فالحب يف
عالجت الرواية موضوع الحب املثايل الذي يقوم عىل طرف واحد،
ُّ
الرواية مقصور عىل دون كيخويت ،أ َّما دولثينا فال علم لها بذلك الحب ،ويف الرواية
رضب من اليوتوبيا الحاملة تخللت بعض أجزائها كحكم سانشو جزيرة باراتاريا ،وكان
ذلك بطريق تهوميات خيال دون كيخويت وهو يحلم عندما كان يف كهف مونتيسينوس.
ثمجاء هانس كريستوفل (1668م) ليؤلِّف رواية عنوانها «املغامر سيمبل يتسيسموس»،
بعد ذلك ألف جون بونيان (1678م) قصته «رحلة الحجيج» أي انطالق الحجيج من
الدنيا إىل اآلخرة ،منطلقاً من فكرة حج النفس من حيز املغريات الدنيوية إىل نعيم
اآلخرة ،وقد حظيت الرواية بنجاح باهر يف زمنها فرتجمها املبرشون الربوتستانت

إىل اللغات املحلية ،وقد أقبل عليها القراء إقباالً منقطع النظري ،ويف القرن الثامن
عرش ظهرت قصة «رسائل فارسية» ملونتسكيو (1721م) يصور فيها الكاتب رجلني
فارسيني هام يزبك وريكا يتبادالن الرسائل بعد أن سافرا إىل أوربا يف موجة هجرة
عارمة توجه الناس فيها من الرشق إىل الغرب ،وقصة «رحالت غوليفر» لجوناثان
سويفت (1726م) ،وهي أشهر أعامله الساخرة تحدث فيها عن الخالف السيايس الذي
نشب بني امللك هرني الثامن والكنيسة الكاثوليكية ،وقد دون ذلك الطبيب غوليفر
وهو عىل منت سفينة أبحرت به نحو الرشق ،وقصة «كانديد) لفولتري (1759م) التي
تتحدث عن شاب تعلم التفاؤل منذ صغره ،وشخص آخر متشائم ،وكان فولتري ال يشجع
عىل التفاؤل والس ِّيام أنَّه ألف روايته هذه بعد سلسلة من الحروب والكوارث كزلزال
لشبونة الذي حدث عام 1755م ،وقصة «تاريخ ومغامرات ذرة « لتوبياس سموليت،
وكتاب «األساطري واألمثال» تأليف إجنايس كراسييك ،وقصة «عودة املفوض» لجوليان
أورسني ،وقصة «قائد البارتيزان» لناثانيل بيفريل تاكر ،ورواية «بارنايب رادج» لتشارلز
ديكنز ،وهي الرواية الثانية لديكنز يف الخيال السيايس ،بعد روايته «بني مدينتني»،
وقد ألفها يف زمن الثورات لك َّنها مل تحظ بالشهرة كسابقتها ،ورواية «املخطوبون»
أللساندرو مانزوين وهي رواية تاريخية كتبت باللغة اإليطالية عام 1827م وصدرت يف
ثالثة مجلدات ،وقعت أحداثها شاميل إيطاليا ،وفيها هجوم مبطن عىل اإلمرباطورية
النمساوية التي كانت تسيطر عىل بقاع واسعة من إيطاليا ،كام تحدثت عن الجنب
والنفاق والحب ،ورواية «كونيسبي»لبنجامني درزائييل وهو سيايس بريطاين وأديب
توىل رئاسة وزراء إنجلرتا عام 1881م ،كام تزعم حزب املحافظني ،وقصة «كوخ العم
توم» للكاتبة هاربيت بترش ستاو ،وقد تناولت فيها مسألة الرق واالستعباد يف القرن
التاسع عرش ،وهذه من أخطر القضايا السياسية واالجتامعية التي عصفت باملجتمع
األمرييك يف العرص الحديث ،وكانت سبباً يف الحرب األهلية ،ال بل قيل :إ َّن رواية ستو
هي أه ّم عمل أديب صور حياة الزنوج يف أمريكا قبل الحرب األهلية ،إذ أثارت الرأي
العام منذ صدورها وقد تق َّدمت جميع الكتب املطبوعة يف القرن التاسع عرش ،ففي
بريطانيا وحدها بيعت منها مليون نسخة ،و»قصة مدينتني» لتشارلز ديكنز ،التي دارت
أحداثها يف مديني لندن وباريس يف أثناء الثورة الفرنسية ،وصورت محنة الطبقة
العاملة يف فرنسا بعد تسلط الفئة االرستقراطية عليها ،كام سلطت الضوء عىل مامرسات
الثورة العمياء عىل االرستقراطيني األبرياء من أمثال تشارلز دارين ،وهذه الرواية من
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أكرث الروايات التي كانت موضع اهتامم املؤسسات الرتبوية والتعليمية يف العامل ،إذ
هي جزء من مقررات اللغة اإلنجليزية والس َّيام يف الواليات املتحدة األمريكية ،ورواية
«اآلباء والبنون» لتورغينيف التي ترصد الرصاع الفكري بني اآلباء واألبناء وتحض عىل
استمراره بوصفه رصاعاً بني املثل واألعراف ،ورواية الحرب والسالم» لتولستوي التي
أجرى أحداثها يف بداية القرن التاسع عرش ،بعد أن اجتاحت جيوش نابليون روسيا
ثم إخفاقها يف حمل قيرصها ألكسندر األول عىل االستسالم ،ورواية «الشياطني»
لدوستوفسيك التي تعد أفضل ما كتب يف أدب الخيال السيايس وقد تحدث فيها
دوستويفسيك عن سلبيات الثورة البلشفية قبل وقوعها ،وقصة «العرص املذهب» ملارك
توين التي سخر فيها من مشاكل العرص ،مع أنَّه عرص ازدهر فيه االقتصاد األمرييك
وارتفع دخل الفرد من  380دوالرا ً عام 1880م إىل 564دوالرا ً عام 1890م ،لكن الرواية
تنتقد ذلك االنتعاش ألنَّه مل يشمل املهاجرين الذين جاؤوا من بلدان أوربية فقرية ،كام
أنَّها انتقدت توزع الرثوات بني الواليات الغربية والرشقية يف أمريكا ،مام أ َّدى إىل
انتعاش بعضها وافتقار بعضها اآلخر ،كام أ َّدى إىل االضطراب السيايس ،والسيام حني
جرد األمريكيون السود من حقوقهم االنتخابية ،وهذا ما أ َّدى إىل الكساد االقتصادي
ومن ثم نشوب الحروب األهلية ورواية «الدميقراطية» لهرني بروكس أدمز ،وقد
نرشت هذه الرواية باللغة اإلنجليزية عام 1880م ملؤلف مجهول ،ومل يكشف النارش عن
اسم مؤلفها بروكس إالَّ بعد موته عام 1818م ،تحدثت الرواية عن السلطة السياسية
وكيفية اكتسابها ومن ثم سوء تنفيذها ،وتبدأ أحداثها مع انتخاب رئيس جديد للواليات
املتحدة األمريكية ،واسمه جاكوب ولكنه يحمل صفات أندرو جونسون الرئيس السابع
عرش للواليات املتحدة ،وكان دميقراطياً توىل الحكم بعد أبراهام لينكلن ،كام أشبه
جيمس غارفيلد الذي توىل حكم الواليات املتحدة بعد هاريسون وملدة وجيزة ،كام أشبه
يوليسيس غرانت الرئيس الثامن عرش للواليات املتحدة األمريكية ،وأ َّما أحداثها فتدور
يف سبيعينيات القرن العرشين ،ورواية «األمرية كازاماسيام» لهرني جيمس ،نرشها
الكاتب مسلسلة يف صحيفة إتالنتيك بني عامي 1886-1885م ،ثم نرشت مستقلة عام
1886م ،بطلها شاب يدعى لندن وصديقته هياسينث ربنسون ،وقد تحدثت الرواية
عن السياسات الرايدكالية وعن العنف السيايس ،ورواية « النظر إىل املايض» إلدوارد
بيالمي التي تحدث فيها مؤلفها عن اليوتوبيا السياسية بني عامي 2000 1887-م ،وقد
أثرت الرواية يف الحياة السياسية األمريكية ،فنشأ يف ضوئها حزب الشعب األمرييك،

ورواية « فرعون» ليوليسالف بروس ،وهي رضب من الخيال السيايس ،تحدث الكاتب
من خاللها عن ملك فرعوين يجعل ابنه رمسيس وملا يبلغ اثنتني وعرشين سنة وريثاً
للعرش ،فيخطط ذلك الشاب الستعادة أمجاد الفراعنة الذين سبقوه ،ويف الوقت نفسه
حب فتاة فقرية اسمها سارة ،فتنجب منه طفالً ثم يرتكها بعد أن يكتشف
يقع يف ِّ
حب الكاهن أشتوريت كاما ،ويعود رمسيس إىل الحياة السياسية ،لكن
أنَّها وقعت يف ِّ
الفينيقيني يستغلونه ملحاربة اآلشوريني ،مقابل مساعدته لالنتقام من كاما عشيق
زوجته ،وهنا تتحول أهدافه من أهداف سامية أراد من خاللها أمجاد الفراعنة إىل
أهداف شخصية تلبي رغبته يف االنتقام ،فيموت أبوه امللك كام ميوت ابنه وتقع مرص
يف أزمة مالية خانقة فيتهاوى ملكه مام أتاح املجال لهرييشور ليؤلب عليه الناس
ليتمردوا عىل سلطته فيتمكن الكاهن ليكون من قتله ويستويل عىل ملك مرص ويتزوج
أم رمسيس ،ثم يضع يده عىل كنوز الكهنة ويتمكن كذلك من عقد معاهدات سلم مع
الجوار ،وينجح يف ِّكل ذلك ،والس َّيام يف حفاظه عىل أرض مرص ،ورواية «نوسرتومو»
لجوزيف كونراد التي نرشت عام 1904م ،ووقعت أحداثها يف مكان وهمي اسمه
كوستاغوانا ،زعم املؤلف أن هذا املكان يف أمريكا الجنوبية ،ورواية «الغاب» أليتون
سنكلري التي نرشت عام 1906م ،وقد دارت أحداثها يف منشأة دورهام للتعليب لتنقل
للقراء صورة مظلمة عن حياة العاملني يف تلك املنشأة ،وبعد نرش الرواية تقرر تشكيل
لجنة عن تقيص الحقائق يف تلك املنشأة وقد كتبت اللجنة تقريرا ً جاء فيه« :طوال
النهار بقينا منيش يف كنج تاون ومل نشتم غري الروائح الكريهة ،ورأينا بأعيننا أشياء
فظيعة مل يسمع بها كاتب الرواية سنكلري» مام أدى يف النهاية إىل إصدار األوامر
لتنظيم املصانع ورعاية العامل واملحافظة عىل البيئة .ورواية «الكعب الحديدية» لجاك
لندن ،ورواية «املحسنون ذوو الرساويل الخشنة» لروبرت تريسيل التي نرشت عام
1914م ،ورواية «املحاكمة» لكافكا ،ايل رمت بظاللها عىل مظاهر البؤس والعبث يف
الحياة اإلنسانية ،فتحدثت عن شخص يسمى جوزيف يصحو من نومه ليجد رشطيني
ينتظرانه ليسوقانه إىل املحكمة من دون أي اتهام ،ويستمر جوزيف مع محاميه يف
الدفاع عن نفسه من دون معرفة الذنب الذي يحاكم من أجله ،ومع ذلك تستمر الرواية
يف عرض األحداث ،فينسحب املحامي من كونه مدافعاً عن جوزيف ،ألنَّه مل يتعرف
جرميته ،ليبقى جوزيف وحده أمام سلطة قضائية ظاملة ،ال تق َّدم له أيَّة معلومة حول
القضية التي يحاكم من أجلها ،ورسعان ما تتسلل إىل نفسه مشاعر اإلحباط واالكتئاب،
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بيد أنه ال يستسلم لتلك املشاعر ليتحول من رجل نزيه كان يدير مرصفاً بنجاح ،إىل
رجل يستخدم ذكاءه بصورة غري مرشوعة ليتخلص من املأزق الذي أوقعته فيه املحكمة،
وقد أرادت الرواية أن تقول :إن القضاء الفاسد هو املسؤول الفساد.
ومن أشهر األعامل الروائية العاملية يف هذا الباب رواية «  »1948لجورج أورويل،
وقد صنفت ضمن الكتب املائة التي أثرت يف التاريخ اإلنساين عامة ،فتناول فيها
أورويل تصوير األنظمة الشمولية وما تؤ ِّدي إليه من كوارث ،ومن ذلك أيضاً رواية
«فهرنهايت  »451لراي براديري ،التي تص ّور رجالً يعمل يف مجال اإلطفاء اسمه
«مونتياج» ،يتع ّرف امرأة اسمها «كالريس» تقنعه بقراءة روايات تخلق لديه نزوعاً
إىل التمرد ،وبالتدريج يتنامى لديه ذلك الشعور ،فيستخدم التلفاز وسيلة للتعبري عن
مترده ،مام يحمل السلطة عىل منع الكثري من الكتب وإحراقها بدرجة حرارة 451
فهرنهايت ،وهذه الرواية كام يرى النقاد تسلط الضوء سلطة املنع التي عاىن منها
املؤلف نفسه يف عهد السناتور «جوزيف مكاريث» كام تع ّرض لها سائر املثقفني يف
الواليات املتحدة األمريكية آنذاك ،وأ َّما رواية « الفرتة املحدودة» ألنتوين ترولوب التي
نرشت عام 1882م ،فقد حاول فيها الكاتب استرشاف املستقبل يف عام 1980م ،يف
مكان خيايل قريب من نيوزيالندا ،يحكمه شخص اسمه «جون نفربيند» ،الذي ط ّبق
بحق مواطنيه ما يُعرف بالقتل الرحيم ليطول به ّكل شخص بلغ السابعة والستني من
لحل مشكلة الشيخوخة والعجز واملرض ،والطريف أن الكاتب قد أصدر روايته
عمرهِّ ،
هذه ملا بلغ السابعة والستني من عمره وقد مات بعد إصدارها ،وكذلك رواية «نحن»
للكاتب الرويس يفغيني زامياتني ،التي نرشها عام 1926م ،فص ّور فيها مدينة مشيدة
من الزجاج ،لتتمكن الحكومة من مشاهدة ما يقوم به الناس بسهولة داخل منازلهم،
وقد فُرض عىل سكان تلك املدينة زي موحد ،كام فُرض عليهم امليش بخطوات ثابتة،
وهنالك رواية «عامل جديد جرئ» للكاتب اإلنجليزي الدوس هسكيل التي نرشها عام
1931م ،وقد ترجمت هذه الرواية إىل اللغة العربية عام 1946م بعنوان (عامل طريف)،
وقد جمع فيها مؤلفها بني خصائص أدب « الديستوبيا» وخصائص أدب «اليوتوبيا»،
فصور مدينة فاضلة جميع سكانها من العلامء ،مدينة مليئة باآلالت والعقاقري ،وليس
عند سكانها ارتباط عاطفي وال إحساس جاميل وال حب ،ومن ثم عزف أهلها عن الزواج
واستبدلوه بتكوين األجنة بالطرق العلمية بدالً من تكوينها يف األرحام األنثوية ،ومن
أدب «الديستوبيا» رواية «إيرهون» لصموئيل بتلر التي نرشت عام 1872م ،وقد نقض

فيها الكاتب املدينة الفاضلة رأساً عىل عقب ،فتخيل مدينة أخرى سامها «إيرهون»
ال ت ُستخدم فيها اآلالت ،ث ّم منع سكانها من أن يصابوا باألمراض ،وأما املجرمون فيها
فيتلقون العالج مجاناً ،ومن ذلك األدب رواية «العقب الحديدية» لجاك لندن ،التي
نرشت سنة 1908م ،تحدث فيها الكاتب عن ظهور جامعات فاشية يف الواليات املتحدة
بصورة مباغتة ،لتقلب أنظمتها السياسية واالجتامعية واالقتصادية رأساً عىل عقب ،ثم
تقوم بالتنكيل بسكانها ،وتقيض عىل الحضارة التي بلغتها الواليات األمريكية ،لتعيدها
إىل عصور الفوىض واالستبداد والظلمة ،ويف هذه الرواية قوة استبصار كام يقول
النقاد ،إذ توقع الكاتب من خاللها ظهور القوى الفاشية يف العامل الحديث ,ومن ذلك
أيضاً رواية «مزرعة الحيوان» لجورج أورويل املنشورة عام 1936م وفيها يتحدث عن
مجتمع مستقبيل يضم حيوانات أنهكها العمل ،فتعبت من تسلط اإلنسان ومن خدمته،
فتثور عىل سلطته لتقيم لنفسها حياة قامئة عىل العدل واملساواة ،وتختار حاكميها
بنفسها ،وتحرص أن يكونوا مثاليني ،ولكن رسعان ما يتحول حكامها املثاليون إىل
جالدين ،ورواية «مباريات الجوع» لسوزان كولرن املنشورة عام 2008م ،وفيها تصوير
ملدينة عىل غرار مدينة روما ،تقام فيها املباريات الوحشية بني أشخاص حتى املوت.
وليس لهذه املباريات غاية سوى تسلية األثرياء ،يف الوقت الذي ال يجد فيه الفقراء
طعاماً يسد جوعهم .ورواية «الطريق» لكورماك مكاريث املنشورة عام 2006م ،التي
تتحدث عن رجل وابنه يقصدان بالدا ً جديدة ،ولكنهام يدخالن يف أتون بلد غريب
برده قارس وأمطاره رمادية وفيه ظلم ووحشية وغياب لسلطة القانون .ورواية «جاهز
أيها الالعب « إلرنست كالين املنشورة عام 2011م ،إذ تدور أحداث هذه الرواية عام
2045م ،بطلها شاب مراهق اسمه ويد واتس ،مهووس باليوتوبيا االفرتاضية املعروفة
بالواحة ،وفيها أحاج ترجع إىل حقبة الثامنيات من القرن العرشين ،ويدخل مع فريق
لحل تلك األلغاز ،من يتمكن من حل تلك األحاجي من الفريق يظفر برثوات طائلة،
ولكن وايد يخفق يف حلها ،وتنتهي الرواية بقتال بني أعضاء الفريق حتى املوت.
ورواية «والدن الثاين» لبورهوس سيكرن وهو عامل نفس أمرييك كتب هذه
الرواية يف عام 1948م ،تحدث فيها عن أفكاره التي بثها يف كتابه «ما وراء الحرية
والكرامة» ،وقد صور يف روايته مجتمعا طوباوياً قامئاً عىل تعديل السلوك البرشي
وعىل الهندسة الثقافية التي قدم شخصية والدن الثاين منوذجاً لها .ورواية «األخرض
الداكن واألحمر الساطع» لغور فيدال ،ورواية «الرجل الهادئ» لغراهام غرين ،ورواية
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«جناح الرسطان» لأللكسندر سولجينيتسني ،ورواية «حرب الشوكوال» لروبرت كورمري.
يف األدب العريب هناك محاوالت روائية نادرة متثلت جانباً من الديستوبية
السياسية املظلمة منها رواية «فرنشتاين يف بغداد» ألحمد السعداوي ،ورواية «أورويل
يف الضاحية الجنوبية» لفوزي ذبيان ،وهو متث ٌّل ساذج لألعامل الروائية العاملية ،وميكن
أن ميثل كتاب «الخيال السيايس» لعامر عيل حسن الصادر يف سلسلة عامل املعرفة يف
العدد  453عام 2017م ،منطلقاً للتنظري النقدي يف هذا املوضوع ،مع أن الكتاب ينحو
نحوا ً بعيدا ً عن التمثيل األديب ،غري أنه يتملس القضايا ذاتها التي كانت موضع اهتامم
كتاب أدب الخيال السيايس يف اآلداب العاملية ،وبغض النظر عن التوصيفات التي
قدمها يف مفتتح كالمه عىل أهمية املوضوع الذي تناوله ،كإشارته إىل أهمية الخيال
السيايس يف حياة األفراد والجامعات البرشية ،ومن ثم محاولته الربط بني تخلف
املجتمعات العربية وجهلها بحيثيات الخيال السيايس إذ يقول« :ينتابني أحياناً شعور
بأنني وجدت يف تأليف كتاب عن الخيال السيايس ما يلبي نداء داخلياً ،لكن الحقيقة
تتعدى هذا إىل اقتناع يرتسخ لدي ولدى آخرين مبرور الوقت يف أن فقر الخيال
السيايس يف الحياة العربية العامة ،من العنارص التي ساهمت يف تردي األحوال عىل
هذا النحو ،وأن الفجوة التي تتسع بيننا وبني الغرب ،ال تقترص عىل التقنية والحداثة
فقط إمنا الخيال السيايس» (ص ،)12إال أن هذه االعتبارات تبدو فجة إذا ما نظرنا
إليها من منظار عنوانه الذي أثنى عىل أهميته وفرادته يف غري ما موضع ،فإن مجرد
التفكري يف هذا االتجاه مؤرش إيجايب ،يف محاولة لتمهيد السبل أمام األدب الحديث
لريتاد آفاقاً تجعله يسري جنباً إىل جنب مع اآلداب العاملية الحديثة ،وبهذه الوسيلة ميكن
أن ينتمي إىل العرص الذي هو فيه ،ألن أغلب ما ينتج يف مجال اإلبداع األديب اليوم
هو خارج إطار زمننا الحايل ،مع أن مؤلف الكتاب يتحدث عن معوقات الفعل السيايس
املبدع عند العرب فرياه يف التمسك باإليدولوجيا ،ذلك ألن األيدولوجيات عامة تقوم
عىل التنبؤ الحتمي ،يف حني أن الخيال السيايس يقوم عىل قوة االستبصار واالحتكام
إىل التحليل العقيل ،وهذا عنده يفيض إىل رضب من التنبؤ العلمي ،مع أنه مييل إىل
تعريف الخيال السيايس بعيدا ً عن الشطح الصويف واألوهام اليوتوبية ،إن الخيال
السيايس عنده «نابع من رؤية تحليلية للواقع»(ص ،)32أو أنه العقل يف أقىص درجات
مرونته الخرتاق املجهول وإبداع كل جديد يف السياسة والحكم ،وعليه مييس الخيال
وسيلة لتجاوز املشكالت التي تعاين منها املجتمعات ويف مقدمتها مشكلة اإلرهاب
22
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ومشكلة الفساد ،بيد أن املؤلف ال يلبث أن يقع يف حبائل اليوتوبية حني يجعل للخيال
السيايس هدفاً كالبحث عن املثل العليا والفضائل وتكوين مجتمعات متخيلة فاضلة
وتوظيف الصناعات اإلبداعية يف خلق التامسك االجتامعي ،والواقع أن هذا الهدف
جزء من الحلم اليوتويب الذي رسخه األدب ،واملؤلف يف نهاية األمر يقر بالعالقة
الوثيقة التي أقرتها اآلداب بني الخيال والسياسة ،فيام يندرج تحت مسمى أدب الخيال
السيايس ،إذ األدب مينح من الزاوية التاريخية والسياسية بعدا ً جديدا ً ،والسيام حني
يقرتح عاملاً جديدا ً بعد أن يصور سلبيات الواقع ،وهو عامل مثايل حامل تتحقق فيه
الحرية والعدالة واملساواة ،لذا مييس الخيال السيايس الذي رصف الكاتب طاقته يف
توضيحه ،رضباً من األدب ،وهذه حقيقة متثلت للمؤلف حني أشار إىل األعامل الروائية
املتعددة التي أثرت الخيال السيايس عند السياسيني أنفسهم.

املراجع:

ـ أفالطون (جمهورية أفالطون) دراسة وترجمة د .فؤاد زكريا 1985م.
ـ أمني ،أحمد و زيك نجيب محمود (قصة الفلسفة اليونانية) طبع دار الكتب املرصية بالقاهرة سنة 1935م.
ـ حسن ،عامر عيل (الخيال السيايس) الصادر يف سلسلة عامل املعرفة يف العدد  453عام 2017م .
ـ مور ،توماس (يوتوبيا) ط1تقديم الحسني معدي نرش فاروس للنرش والتوزيع 2015م.
ـ هسكيل ،الدوس(عامل طريف) ترجمة محمود محمود القاهرة 1946م.
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سانت بوف

الهامشي والمركزي

ميشيل جارتي
ترجمة :د .غسان السيد

مرتجم وناقد وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

إن تعبري مقاربة عنواناً لهذا الفصل يأخذ معنى مختلفاً لدى سانت بوف ،ألنَّه،
إذا كان منهجه قد تطور ،فإنَّه يبقى ،يف الوقت نفسه ،صعب اإلمساك به من جوانب
كثرية ،ال س َّيام أنَّه هو نفسه مل يق ِّدم عنه نظرية حقيقية .لكن ،ويف الوقت نفسه ،فإ َّن
أهم َّية صورته وتعقيدها كليهام يعودان إىل عمله الطويل زمنياً لنحو نصف قرن من
عام  1824إىل عام  ،1869مارس فيه وظائف ثالث ،إذ عمل صحافياً وأستاذا ً جامعياً
وكاتباً ،ومن املناسب الربط بينها ،وهذا ليس سهالً هنا دامئاً ألنَّها مامرسات نق َّدية
ثالث مختلفة:

بعد أ َّن بدأ بإعطاء مقاالت إىل مجلة غلوب ،وأصدر الشعر واملرسح الفرنسيان يف
القرن السادس عرش ،أصبح كاتباً .ثم وبرسعة تتالت األعامل :حياة جوزيف ديلورم
وأشعاره وأفكاره ،عام  ،1829ومجموعة شعرية يف السنة التالية ،واملراجعات ،تالها
رواية عام  1834هي فولوبتي  – Volupteوهي الحقبة التي أعلن فيها ابتعاده عن
الرومانسية ونظرياتها ـ يضاف إىل ذلك قصائد أخرى بعد ثالث سنواتُ ،جمعت تحت
عنوان أفكار آب؛ ق َّدم بعد ذلك محارضات بني عامي  ،1838 – 1837يف لوزان تناولت
الحركة الجنسينية( ،)1وأعيدت كتابتها لفرتة طويلة ثم نرشت تحت عنوان بور رويال
من عام  1840إىل عام  .1859ألقى ،بعد ذلك ،محارضات يف لييج ،بني عامي – 1848
 ،1849وسمحت عام  1860بنرش عمل آخر مهم هو شاتوبريان وفريقه األديب يف ظل
اإلمرباطورية؛ أصبح أستاذا ً للشعر الالتيني يف كوليج دو فرانس يف شهر كانون األول
عام  ،1854لكن محارضته االفتتاحية عن فريجيل واإلنيادة يف  ،1855 /3 /9أثارت
استهجان الطالب الذين اتهموه مبنارصة اإلمرباطورية مام أجربه عىل االستقالةُ :ع ِّي
أستاذا ً مساعدا ً يف املدرسة الوطنية العليا وأعطى فيها محارضات عن اللغة واألدب
تخل عن مهامه بعد أربع سنوات .مع ذلك ،لقد
الفرنسيني بدءا ً من عام  ،1857لك َّنه َّ
أقل مام طبعه عمله يف الصحافة ،دون شك،
طبع عمله يف التدريس الجامعي بصورة َّ
حيث كتب ،منذ سنوات يف مجلة غلوب ،عددا ً من املقاالت ُج ِمعت بعد ذلك يف أكرث
من ثالثني مجلدا ً :الصور األدبية ،صور النساء والصور املعارصة ،ثم وبالتأكيد أحاديث
االثنني الشهرية بدءا ً من عام  ،1851تالها أيام اثنني جديدة بدءا ً من عام ،1863
وأخريا ً أيام االثنني األوىل التي نرشت بعد الوفاة .عىل الرغم من عمليه الضخمني،
شاتوبريان وبور رويال ،فإننا منتلك املس ِّوغ الذي يجعلنا نحكم أ َّن الصحافة هي التي
ع َّرفت بعمل سانت بوف النقدي أكرث من املجالني اآلخرين.
يبقى أ َّن هذه التصنيفات ال تنفي الصعوبة يف قول َّكل يشء عن وضعه :هو،
بالتأكيد ،كتب يف الصحافة ،لكن ميكن االعتقاد بحق أنَّه مارس فيها نقد كاتب ،ال
س َّيام يف سنواته األوىل ،ليس فقط بسبب بعض الكتابات التي ال يزال الق َّراء إىل اليوم
حساسني تجاهها ،لكن أيضاً أل َّن تجربته وحساسيته بوصفه كاتباً قادتاه إىل نوع من
َّ
االنتباه غري ٍ
خاف حينام يشري عام « :1840الشاعر املوجود داخل الناقد يشكِّل كالً
واحدا ً معه من خالل الروح والحياة واملعنى الحقيقي الذي يكتشفه ويعيده إىل األشياء
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يف َّكل لحظة( .»)2يُضاف إىل ذلك التعريف الصعب للنقد نفسه الذي هو نقده :هل
يتعلَّق األمر بتحليل وحكم وتعريف؟ هو نفسه مل يرشح ذلك إلَّ بشكل جزيئ ،حتى
طموحه ،كام سرنى ،ال يرتك مجاالً كبريا ً للحكم عليه أنَّه تطور إىل حد أنَّه بقي غالباً
عىل هامش النقد ،واهت َّم بأشياء أخرى أكرث من اهتاممه بتعريفه .أ َّما بخصوص عمليه
الكبريين اللذين مل يكونا مجموعات مقاالت ،فإنَّه إذا كان كتاب شاتوبريان قد أفسح
مجاالً كبريا ً لدراسة األعامل ،فامذا ميكن أ َّن يقال حقيقة عن عمله بور رويال؟ حينام
رأى فيه ثيبوديه ،الذي وضعه يف مكانة عالية جدا ً ،عمالً عظيامً يف النقد( ،)3فإنَّه مل
يعد يُقنع قارئ اليوم الذي ك َّون فكرة عن هذا النقد أكرث محدودية ،دون شك ،وميكن
أ َّن يُرى فيه ،أيضاً ،تاريخاً ثقافياً وأدبياً ودينياً يف الوقت نفسه :وهو حكم أيده سانت
بوف ،بالتأكيد ،ألنه اعرتف أنَّه إذا كان هدفه «تاريخياً بصورة خاصة» ،فهو «فلسفي
أيضاً(.»)4
وعليه فإ َّن عدم االهتامم التدريجي بسانت بوف غطَّى جزئياً عىل تعقيده ،وفسحت
بساطة صورته املجال لصورة مشوهة عنه ترافقت بتدهور لهذه الصورة بسبب اتهامني
أساسيني يستحقان التحليل من أجل التاريخ ،وألنَّه ،يف الوقت نفسه ،ليس مؤكدا ً أننا
نعطيه حقه بصورة كاملة اليوم :يتعلَّق االتهامان أوالً بأخطائه يف الحكم ،ثم باستخدامه
للسرية الذاتية .حول النقطة األوىل ،مام ال َّ
شك فيه أ َّن بروست ،يف مقالته املشهورة
يف املجلة الفرنسية الجديدة «حول أسلوب فلوبري» هو الذي صاغ ،يف شهر كانون
الثاين عام  ،1920االنتقادات األكرث ح َّدة التي ستعطيها مكانته صدى دامئاً؛ يف الوقت
خصص فيه دانييل هاليفي دراسة لسانت بوف مبناسبة ميض خمسني سنة عىل
الذي َّ
رحيله ،يتساءل فيها ما إذا كان سيكون ،دون مواهبه كشاعر« ،ال َحكَم الذي عرف أ َّن
يكونه ،واألستاذ املق ِّوم ألشياء الروح( ،»)5فإ َّن مؤلِّف البحث عن الزمن املفقود ،ومن
أجل التأكيد عىل أنَّه ميكن أ َّن يُرى فيه «أحد كبار املرشدين الذين فقدناهم» ،أسقط
أخطاء سانت بوف الذي مل يهتم غالباً َّإل «باملؤلفني من الدرجة الرابعة» ،والذي كان
ضنيناً يف مدحه لفلوبري وبودلري ،وتحدث قليالً ،لكن بنوع من التحقري ،عن «جريار
دو نريفال املحبوب واللطيف» ،و»تجاهل بقساوة ستاندال»؛ ميكن أ َّن نضيف إىل ذلك
البيان املتحفِّظ عن بلزاك الذي كتب عنه ،يف مقالة مط َّولة خاصة بسرية الراحل ،أ َّن
جورج صاند «كاتبة أعظم وأكرث ثقة وأكرث حزماً منه(.»)6

ويختم بروست بالقول إنَّه «إذا كان مسموحاً أ َّن نغلط» فإ َّن الغلط لدى سانت بوف
يستحق اسم
أكرث خطورة ألنَّه يع ّد أ َّن «الصعوبة والوظيفة الخاصة للناقد ،والتي تجعله
ُّ
ناقد ،هي يف وضع املؤلفني املعارصين يف مراكزهم(.»)7
هذا ليس بالتأكيد َّإل جانباً من املهمة التي عكف عليها مؤلف أيام االثنني ،لكن
خصصها ،عام  ،1831لـ أوراق
يف الحقيقة ،هو مل يكتب نقدا ً حقيقياً إلَّ يف مقالة َّ
الخريف لهوغو« :يجب عليها أ َّن تس ِّمي أبطالها ،وشعراءها؛ وعليها أ َّن تتعلَّق بأولئك
الذين تفضِّ لهم ،وتحيطهم بح ِّبها ونصائحها ،وإسامعهم كلامت املجد والعبقرية بجرأة،
التي يستنكرها املساعدون ،وفضح الوضاعة التي تحيط بهم ،والرصاخ حولهم مثل
املنادي عىل السالح ،والسري أمام عربتهم مثل الخ َّيال(.»)8
من املؤكَّد أ َّن هذه الجمل يف مرحلة الشباب – كان عمر سانت بوف عرشين سنة-
معبة إىل حد ما ،لك َّنها ،يف الحقيقة ،تظهر صورة مرشد ينظر إىل املستقبل ،ميكن
ِّ
الحساب.
لل َخلَف ،الذي هو بروست ،أ َّن يطلب منه بحق َّ
ومع ذلك ،كان هذا الهجوم ،عام  ،1920غري عادل إذا عرفنا أ َّن نريفال مل يُرفع
إىل مستوى شاعر كبري َّإل يف مرحلة متأخرة ،وأ َّن فاغيه  Faguetوبرونتيري ظهرا
أكرث حدة تجاه بودلري من سانت بوف ،أو أيضاً أ َّن مؤلِّف أزهار الرش نفسه مل ميتنع
عن تخصيص مقاالت ملعارصين غري معروفني مثل بيري دوبون Pierre Dupont
أو هيجيسيب مورو  .Hegesippe Moreauلكن اتهامات بروست ميكن أ َّن متنحنا
الفرصة لتحديد وظيفة الصحافة هذه والتي لن تكون موضع اهتامم يف هذا الكتاب
يف النهاية ،والرهان ،يف النهاية ،هو رهان تخيريي :أ َّما أ َّن الناقد يتحدث ،ألنه ينتمي
إىل عرصه ،عن زمنه ،وخوفاً من الضياع يصبح طموحه ،ببساطة ،التشجيع عىل قراءة
ما يراه جديرا ً باالهتامم :ميكنه ،إذا ً ،أ َّن يس ِّوغ لنفسه هذا االهتامم أو تقديم انطباعاته،
أو أيضاً ،يحدد عقيدة مثلام سيفعل سارتر مثالً يف «تقدميه لـ األزمنة الحديثة والذي
فضّ لت مجلته ،بعكس الشائع ،الحديث عن «كتاب متواضع» لكن «ضمن تواضع كاشف»
بدالً من الحديث عن «كتاب مهم(.»)9
وإ َّما أ َّن الناقد يضع لنفسه هدفاً ،بعيدا ً عن ذوق عرصه وباسم نوع من ال َح ْدس
السامي ،وهو تحديد األعامل التي سيتوقف عندها الخلَف .سيكون هذا ،كام سرنى،
هو املوقف الخطري لربونتيري ،وأوضح من ذلك أيضاً أنَّه سيكون موقف سانت بوف،
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عام  ،1831الذي خاطر بالدفاع عنه لفرتة طويلة أمام طالبه يف لييج حينام حاورهم
يف موضوع شاتوبريان .لقد أظهر قسوة تجاه هؤالء املشتغلني بالكتابة ،الذين يسميهم
«كويتيبني» ،وال يعرتف فوقهم إلَّ بعدد قليل «املوهبة النقدية الحقيقية» التي تستطيع
الوصول إىل «العبقرية حينام يكون األمر يتعلَّق ،وسط ثورات الذوق ،وبني بقايا جنس
قديم ينهار وتجديدات ت ُج َّرب ،بتحديد ما هو جيد وما الذي سيعيش ،بدقة وثقة دون
أي ترا ٍخ»؛ من املناسب ،بعد ذلك« ،التج ُّرؤ عىل قول هذا كلِّه أمام الجميع ،وقوله
ِّ
بصوت يفرض االستامع إليه» .باختصار ،تأيت السلطة من الثقة املزدوجة يف الحكم
ويف الذوق .هل يصف نفسه بكلمة العبقرية هذه؟ من املؤكَّد أنَّه ميكن الرتدد يف تأكيد
ذلك حقاً ،لكن ،مع ذلك ،نراه يف هذا العرص ،وبدءا ً من عام  ،1840يخاطر بالحكم
بصورة أوضح بكثري ،وهذه هي الحالة يف كتابه شاتوبريان أيضاً الذي يُكتَشف فيه
مثالً الحكم القايس الذي أطلقه عىل مرسحية إيوجني الشهداء التي يعتقد أنها ال
تستحق حتى تصنيف مؤلفها يف الصف الثاين «فنانون عظامء وعصور جميلة» .هذا
النقد واثق من نفسه ،ويف َّكل حال ،لقد مارسه دون مواربة يف لييج ،وصاغ من جديد
عب عنها سابقاً عام « :1840من أجل هذا ،من األفضل أ َّن يكون
الفكرة التي كان قد َّ
داخل الناقد شاعر :لدى الشاعر إحساس أكرث توقدا ً تجاه الجامل ،وهو ال يرتدد كثريا ً
يف التقاطه(.»)10
إذا ك َّنا نرى ،يف هذه الجمل ،صورة ذاتية ملؤلف أيام االثنني ،فإ َّن قسوة بروست
مرشوعة بكل تأكيد؛ لكننا ال نعلم أ َّن أحدا ً ،من كبار النقاد مل يخطئ كثريا ً أو قليالً ،إىل
حد أ َّن السؤال املطروح يتعلَّق بفائدة النقد الصحايف ،وعىل هذه النقطة تحديدا ً كان
ثيبوديه ،عام  ،1920يرغب يف الرد عىل بروست و»النقاش يف تقوميه ،ليس لسانت
أي حد تكون الوظيفة الخاصة للناقد ،وما يعطيه
بوف ،لكن يف مسألة معرفة ضمن ِّ
حقاً اسمه كناقد هو وضع املؤلفني املعارصين يف املستويات التي يستحقونها(– »)11
ويف الحقيقة ،توجد بيوت عدة يف بيت األب .لن تكتب املقالة ،لكن بعد سنتني ويف
املحارضات التي ستُصبح فيزيولوجيا النقد ،ط َّور الذي سيصبح رده بعد ذلك .بدأ بذكر
السطور ،التي طعن بها مؤلف البحث عن الزمن املفقود ،بأمانة ،الذي عارضه ،وهو،
بطريقة من الطرائق ،مل يُخطِّئه ألنَّه يشري إىل أ َّن سانت بوف كان معه حق حينام
توقف عن الكتابة عن معارصيه (وهذا غري دقيق متاماً) يك يصبح «ناقد املايض()12

« وهذه وظيفة أخرى – مهنية أكرث مام هي تلقائية ،إذا أخذنا تصنيفات ثيبوديه –
واحتل بذلك املستوى األول الذي رفض بروست أ َّن يضعه فيه يف الحكم عىل معارصيه.
وعليه ،يدفع َّكل يش ٍء إىل االعتقاد أ َّن منعطفاً نظرياً سيحدث لدى سانت بوف
بعد محارضات لييج ،ألنه ضمن الفرتة االنتقالية التي تحدثت عنها ،انتقل من النقد
الطموح املو َّجه إىل الخلف ،إىل نقد أكرث تواضعاً عن الحارض .يف الحقيقة ،حينام كتب،
عام  ،1850أ َّن «النقد الحقيقي ،يف باريس ،يجري ونحن نرثثر» ،ويضيف هذه الجملة
بتو ُّجه مختلف متاماً« :أجرؤ عىل القول إ َّن الناقد ليس أكرث من سكرتري ،لك َّنه سكرتري
ال ينتظر أمرا ً ،والذي يتكَّهن بتفكري الناس كلهم ويوضِّ حه ويكتبه ».من املؤكَّد أ َّن الناقد
يتق َّدم الرأي ،لك َّنه يقرتن بذوق عرصه أكرث مام يفرض حدسه ،وهذا التواضع هو
الذي سيضطلع به الناقد املرسحي الكبري فرانسيسك ساريس حينام سيتحدث بدعابة
عن خراف بانورج(« :)13الجمهور يقفز ونحن نقفز؛ وال مزية لنا عليه َإل معرفة ملاذا
يقفز ،وقول ذلك له(.»)14
ليس من السهل تفسري تح ُّول سانت بوف َّإل إذا تج َّرأنا عىل تقديم فرضية :كان
هو نفسه ،يف هذا التاريخ تحديدا ً ،ينظر إىل نفسه بوصفه صحافياً أكرث من كونه
كاتباً .ويف ِّكل حال ،مييل ثيبوديه ،من جهته ،إىل هذه املقاربة املتواضعة حينام يهتم
بالطموح الذي ميكن أ َّن يقدمه خطاب الصحف عن األدب :مل يهمل ذكر هذه الصورة
للناقد سكرتري الرأي ويربط ،بطريقة وجيهة ،بني هذا النقد التلقايئ ،كام يس ِّميه ،وبني
حوارات الصالونات يف العرص الكالسييك ـ ويحمل عنوان أحاديث االثنني تحديدا ً
بعض الذكريات عن ذلك .وعليه ،مهام تكن حدة حكمه ونوعية ذوقه ،فإ َّن الناقد ينتمي
إىل زمنه ،وال ميكنه التكُّهن كيف سيكون قانون األدب يف املستقبل؛ إذا حصل وأخطأ
أسوة بزمالئه فإ َّن األساس ،من وجهة نظر ثيبوديه ،هو أ َّن يجري الحديث ببساطة عن
األعامل ،وأن يجري التعريف مبا ت َّم نرشه ،ألنه وكام توجد صحافة سياسية تختلف
األحكام فيها فإنَّه ميكن للنقاد األدبيني أ َّن يكونوا مختلفني ،وأن تتوازن أحكامهم
يف ميزان ِّكل قارئ – إىل ح ِّد أ َّن مؤلف فيزيولوجيا النقد يشري بحق إىل أنَّ« :ناقد
الصحيفة ،وناقد اليوم يكتب يك يُقرأ ،وقلام يكتب يك يُقرأ مرة ثانية( ،»)15حتى لو
كان غري سانت بوف من أمثال إمييل فاغيه وجول لوميرت وأناتول فرانس وآخرين ما
زالوا يجمعون مقاالتهم يف مجلدات حيث كانوا ،دون شك ،يُق َرؤون ،فإنهم مل يعودوا
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كذلك اليوم -ويوجد بعض الصحة يف هذه النظرة املتواضعة التي تعفي ال َخلَف من
وضع قامئة باألكاذيب التي يوجهها إىل صحف األمس .حق الخطأ موجود ،وسارتر أزال
طابعه املأساوي عام  1947عرب صيغة معروفة جيدا ً« :هل الكتاب جيد؟ هل الكتاب
سيئ؟ هذا ُّكل ما ميكننا فعله(.»)16
يبقى أ َّن نعرف أنَّه إذا أمكن للنقد أ َّن يكون مفيدا ً للكتَّاب أنفسهم .كتب إمييل
فاغيه يف نهاية القرن ،يف كانون األول عام  ،1897مستعيدا ً متييز شاتوبريان بني نقد
األخطاء ونقد الجامليات ،أ َّن ناقد الجامل يتو َّجه إىل الق َّراء الذين يبحث عن توجيههم،
يف حني أ َّن «ناقد األخطاء يتو َّجه إىل املؤلفني .أنَّه ال يعمل عىل تثقيف الجمهور ،لك َّنه
يعمل عىل تثقيف املؤلفني .أنَّه يحذرهم ،ويقيهم من الخطر ،ويرشدهم» .وهو سيذهب
إىل حد ع ّد هذا الناقد أكرث إفادة من الناقد اآلخر «إنها مشاركة حقيقية – لكن نعم!
التي يبحث عنها مع املؤلفني لفائدة مجد اآلداب ولفائدة املؤلفني أنفسهم( .»)17من
جهة غري الكاتب  -كان قد ُسمي أستاذا ً لكريس الشعر الفرنيس يف السوربون -ويوجد
هنا نوع من الغرور الذي ميكن أ َّن يغيظنا ال س َّيام أننا نكتشف فيه نوعاً من املخالفة
التاريخية أل َّن فاغيه كان ال يزال يتموضع ضمن منظور العرص الكالسييك حينام كانت
الشعريات تسبق األعامل .يف مجال النقد ،بقي جالساً عىل املقعد الخلفي إذا أخذنا
مبقولة كلوديل – وبرونتيري بصورة أوضح أيضاً ،الذي كتب ،يف العرص نفسه تقريباً،
يف مقالة كبرية عن النقد نرشتها موسوعة بارتيلو« :إذا كانت توجد ،مثالً ،مهنة يف َّكل
فن ،وإذا كانت هذه املهنة ت ُتعلَّم ،فإ َّن عىل النقد أ َّن يعلِّم ذلك( -»)18وأن يق ِّدم تحديدا ً
مثال ...بوالو.
نادرا ً ما يُذكر أ َّن استخدام الكتَّاب الجيد للنقد كان قد تح َّدث عنه سانت بوف
سابقاً عام  ،1843لكن بحذر مل يكن لدى خليفتيه االثنني ،ومع ذلك ،مبرشوعية أخرى
ألنَّه هو نفسه كاتب ،وميكنه الحديث عن زمالئه حديث الند للند .لكن إذا كان يأسف
أنَّه جرى ،يف األزمنة األخرية ،نسيان دور «الناصح والناقد الصادق ورجل الذوق الذي
تجب استشارته( »)19فإنَّه فعل ذلك بخصوص جوزيف دو ميسرت الذي شكر املراسل
غي ماري دوبالس عىل وجاهة املالحظات التي كان قد تلقاها منه ،وفكَّر أيضاً يف
شاتوبريان الذي استمع إىل نصائح صديقه فونتان .لكن فيام عدا ذلك ،ومهام يكن
قول سانت بوف عن ذلك ،فإ َّن هذا النقد تستم َّر فيه عالقة الصداقة لفرتة طويلة:

استمع فلوبري ،مثالً ،إىل مالحظات مكسيم دو كامب حني نرش الرتبية العاطفية،
واستمع فالريي إىل مالحظات بيري لويس حني كتب بارك الشابة .هذا النوع من
التعاطف هو الذي تح َّدث عنه سانت بوف حني اعرتف لديدرو بهذه «القدرة عىل
نصف التح ّول» الذي يهدف إىل قرن وجهة نظر املؤلِّف بـ»قراءة ِّكل كتابة بحسب
الروح التي فرضتها» .لكن سانت بوف حاول عبثاً أ َّن يرى يف هذا االهتامم «نرصا ً
للنقد( ،»)20وهو يحافظ عىل نوع من اليوتوبيا – كيف ميكن التع ُّرف عىل هذه الروح،
وال س َّيام حني يكون الحديث عن صديق؟  -وهو نفسه مل مينح ذلك دامئاً للكتَّاب الذين
يدرسهم.
أ َّما بخصوص االتهام الثاين املتعلق بالسرية الذاتية فإ َّن هجومات بروست ُعرِفت
بصورة متأخرة أكرث من تعريضه بأخطاء الناقد ،حني ظهرت ،عام  ،1954الصفحات
التي كتبها عام  1908تقريباً ،ونرشها برينار دو فالوا ،حني كان يريد الروايئ املستقبيل
إصدار كتاب ض َّد سانت بوف والذي تخىل عنه من أجل كتابة البحث عن الزمن املفقود.
وعليه ،بدأ يرتسم ،لحظة نرشها ،ما س ُيطلق عليه النقد الجديد األكرث شكالنية وغري
املهتم بشخص الكاتب نفسه الذي أعطاه مؤلف أيام االثنني أهم َّية كبرية ،وانتقادات
بروست – التي ترتكز عىل رؤية متباينة كثريا ً ال ميكن الدفاع عنها بصورة كاملة ،كام
سرنى -فسحت املجال برسعة أمام نوع من الكتاب املقدس الذي يجب متييزه من
جديد أو إلغاؤه .يف الحقيقة ،أ َّن بروست ،الذي دخل اللعبة من أجل الرد عىل منهج
سانت بوف ،يكذِّب املنظورات مرتكزا ً بغرابة عىل مقالة أزعجته فيها النربة التقريظية،
والتي كتب فيها بورجيه ونرشها يف صحيفة لو فيغارو ،يف « :1907 /7 /7كان يريد من
املحلل األديب ،قبل الحكم عىل عمل ،أ َّن يحاول فهمه ،والتعريف به أوالً ثم تدوين أدق
التفصيالت عن األحداث التي تجري فيه .تتطلب مثل هذه الدراسة بحوثاً ،ال ميكن أ َّن
تكون دقيقة كثريا ً ،حول السرية الذاتية للكاتب وورثته وأرسته وعرصه ومراحل عمله،
بحوثاً مستندة إىل وثائق مدقَّقة( ».)21وعليه ،أ َّن ما يق َّدم لفهم بورجيه هنا – يجب
التع ُّرف عىل الرجل قبل الحكم عىل عمله -هو تبسيط تعسفي ،حتى وإن كان يجب
االتفاق مع بروست أ َّن سطور سانت بوف التي يفكِّر فيها مؤلف التلميذ ،والتي يذكرها
يف مكان أبعد ،تفتقد إىل الوضوح.
يف الحقيقة ،حني «حكم أحد األصدقاء املقربني عىل شاتوبريان عام  »1803يف
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مقالة عام  ،1862عرض سانت بوف ،قبل سبع سنوات من وفاته ،منهجه بطريقة
مطولة ،دون شك ،أكرث مام فعله من قبل ،وبدأ بعرض األسئلة التي يجب طرحها عن
دين الكاتب وعالقته بالنقود وأخالقه ،إلخ ،.ثم كتب بطريقة أكرث حذرا ً لك َّنها غامضة
أي جواب من األجوبة عن هذه األسئلة غري مهم للحكم عىل مؤلِّف
قليالً« :ال يوجد ُّ
كتاب والكتاب نفسه( .»)22ينحرص الغموض كلُّه يف حرف العطف و الذي يربط مؤلف
الكتاب بالكتاب نفسه – الغموض الذي أطرحه هنا كحجر انتظار ،لكن الذي ميكن
أ َّن يس ِّوغ تفسري بورجيه دون حرمان غوستاف النسون من ع ّد أنَّه «بدالً من استخدام
السري الذاتية لتفسري األعامل» ،مع دقة ،دون شك ،أكرب عىل الرغم من الطريقة
القاسية جدا ً – وهذا ما متناه النسون نفسه كام سرنى« -استخدم األعامل لتكوين
السري الذاتية( .»)23لكن مهام يكن التفسري الذي نتوقف عنده فإ َّن الرفض املركزي
لربوست هو رفض «منهج ال يعمل عىل فصل الرجل عن عمله» ،والذي يدينه باسم
حجة مشهورة صيغت يف ما بعد« :الكتاب نتاج أنا أخرى غري األنا التي نظهرها يف
عاداتنا ويف املجتمع ويف عيوبنا(.»)24
وعليه فإ َّن الصعوبة تكمن هنا والتي ،إذا كان عرصنا قد ض ِمن التمييز القائم بني
هاتني األنا االثنتني بشكل كامل ،فإنها ال ميكن أ َّن تكون كذلك لدى سانت بوف يف
يعب
القرن السابق ،يف عرص كان يعد أ َّن الكائن التجريبي والسريي الذايت هو الذي ِّ
عن نفسه يف العمل .يكفي التذكري أنَّه يف عام  1814كتبت مدام دو ستال ،مثالً ،يف
يعب باسم املؤلف نفسه» ،أو أ َّن نيزار ،يف كتابه تاريخ
من أملانيا أ َّن «الشعر الغنايئ ِّ
األدب الفرنيس يع ّد أ َّن «الشاعر يتكلَّم باسمه عن ِّكل ما أث َّر فيه( .»)25وميكن أ َّن نذكر
أيضاً الحديث عن السطور املشهورة التي كتب فيها هوغو ،يف متهيده لـتأمالت ،أنَّه
يُكتشف فيها «حياة إنسان» و»فردانية» املؤلِّف وأن «الروح هي التي تروي» .مل ينفتح
نوع من أزمة الفاعل الذي يضع وحدته موضع َّ
شك َّإل بدءا ً من عام  1870أو يف تاريخ
قريب من ذلك .يحدد تني ،يف صيغة مشهورة يف من الذكاء ،الروح يف حالة الفعل
بوصفها « ِمدخة( )26من الصور التي يعتمد بعضها عىل بعض بطريقة متبادلة» والتي
وحدتها «ليست إلَّ تناغامً وتأثريا ً( .»)27وبعد خمسة عرش عاماً ويف عام  ،1886أمكن
قراءة يف بعيدا ً عن الخري والرش أ َّن «الفكرة تأيت حينام تريد وليس حينام نريد» –
أضاف إليها نيتشة« :يوجد تزوير لألحداث يف القول :املبتدأ أنا هو رشط الخرب أفكِّر.

يشء ما يفكِّر ،لكن هذا اليشء يجب أ َّن تكون األنا القدمية والشهرية ،وهذا ليس ،عىل
األقلَّ ،إل افرتاضاً وادعا ًء ،وهو ليس ،خاصة ،يقيناً مبارشا ً(.»)28
هذا الغياب لليقني هو الغياب لدى بروست ،واألكرث من ذلك ،رمبا ،هو غياب يقني
عرصنا الذي يتذكَّر فرويد :ال ميكن أ َّن يكون غياب اليقني لدى سانت بوف وعرصه
– من املناسب ،يف هذا املوضوع ،تحايش املظهر الخادع .يحدث أ َّن مي ِّيز مؤلف أيام
االثنني اإلنسان من الكاتب ،ويبدو ،من خالل ذلك ،أنَّه استبق التمييز الذي سيقدمه
بروست ،لكن اإلنسان من وجهة نظره هو ،يف الواقع ،مؤلِّف العمل ،واإلنسان الذي
يسمى كاتباً هو ،يف الواقع ،الصورة التي تقدمها كتبه عنه بالنسبة إىل ذلك الذي مل
يج ِر بحث سريي ذايت يف موضوعه .إننا نرى ذلك بصورة واضحة حينام يتحدث عن
مذكرات ما وراء القرب ،عام  ،1834الذي مل يكن قد طُبع بعد لك َّنه سمع بقراءته يف
حضور املؤلف يف دير «آيب أو بوا» لدى السيدة ريكامييه  :Recamierأنَّه أول من عرف
بساطته يك يلجأ إليه ألخذ معلومات سريية ذاتية ،وق َّدر بصورة كاملة أ َّن «شاتوبريان
صنع من مذكراته قصيدة وكان عليه أ َّن يفعل ذلك» .وكاتب القصيدة ،تحديدا ً ،يحجب
اإلنسان .السرية الذاتية الحقيقية موجودة يف مكان آخر ،وهو يح ِّدد ،منذ عام ،1929
عىل ماذا تقوم من وجهة نظره« :الدخول داخل مؤلفها واإلقامة هناك وإظهاره يف
جوانبه املختلفة؛ وإعادة إحيائه والتحرك والتح ُّدث كام كان عليه أ َّن يفعل؛ ومتابعته يف
دخيلته وأخالقه البيتية( ».)29بروست معه حق :األمر يتعلَق بالشخص التجريبي.
ما عدا ذلك فإنَّه إذا ك َّنا نضمن اليوم التمييز بني األنا االثنتني فإننا نكون بذلك
ندين ،بصورة جذرية« ،منهجاً يقوم عىل عدم فصل اإلنسان عن العمل» ،وهذا ،دون
شك ،أمر متط ِّرف إذا فكرنا يف الفائدة التي ميكن أ َّن نجنيها من السري الذاتية ،ليس
من أجل التفسري بالتأكيد ،لكن ،يف ِّكل حال ،من أجل إيضاح األعامل ورشوط تكونها،
بصورة خاصة .الوضوح يفرض نفسه ،من اآلن فصاعدا ً ،وهو أ َّن سانت بوف يهتم
باإلنسان ،حتى وإن كان هذا الذوق يقوده إىل أ َّن يقرتح بنفسه عىل قارئه عنارص من
السرية الذاتية أكرث مام هي حيوات الكتَّاب :يعرتف هو نفسه بهذا االهتامم الجوهري
غالباً ،حتى أ َّن كان نقد اليوم مل يعد يتقاسم ذلك معه بالدرجة نفسها ،فإنَّه يجب
االنحياز إليه من أجل قراءة سانت بوف بحسب الروح التي وجهته ،مع مالحظة أنَّه
يف عرصه ،وبعد العصور الكالسيكية التي قلَّام اهتمت بحياة املؤلفني جاء االهتامم بها
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ـ وكانت هذه رغبة فيلامن لكن بطريقة خجولة -وكان ذلك أصالة تؤكِّد تجديد السري
الذاتية يف هذا العرص.
يبقى أ َّن لدى قارئ سانت بوف املرشوعية ليرتدد أمام تحديد الوظيفة املعطاة
إىل السرية الذاتية ،وال س َّيام أنَّه مل يعلن قط عن منهجه بتعبريات واضحة بدقة .يف
املقالة الكبرية عن شاتوبريان عام  1862التي يحيل إليها بروست ،يكتب مثالً« :ميكنني
يل أ َّن أحكم عليه دون التع ُّرف عىل اإلنسان نفسه؛ أقول
تذ ّوق عمل ،لكن من الصعب ع َّ
بإرادة :مثل هذه الشجرة ،مثل هذه الثمرة» ،وهذا يقود إىل التفكري يف أ َّن اإلنسان-
الشجرة يسمح بفهم أفضل للعمل-الثمرة ،وهو اعرتف عام  1829أ َّن قراءة سرية ذاتية
أوحت إليه بأفكار عن عمل كورين؛ لكن سانت بوف يضيف مبارشة جملة ميكن أ َّن
تستدعي تفسريا ً مغايرا ً متاماً« :تقودين الدراسة األدبية إىل الدراسة األخالقية بصورة
طبيعية( ».)30هل هذا يعني أنَّه ينتقل من العمل إىل اإلنسان ،أو إىل العالقة بني
اإلنسان والعمل؟ األول والثاين ،دون شك ،إذا فكَّرنا أنه ،منذ عام  1836ويف التمهيد
لـ صور جديدة ،يعرتف أنَّه «يبحث عن اإلنسان داخل الكاتب ،والعالقة بني األخالق
أي
واملوهبة( ،»)31وهو مل يتوقف ،عالوة عىل ذلك ،عن التأكيد عىل البعد األخالقيِّ ،
يبش بها عمله :قاده هذا إىل إلقاء نظرة خاصة عىل سنوات
االهتامم باألخالق التي ِّ
الشباب التي تشكَّلت فيها شخصيته ،وهو مل يهمل ،يف الوقت نفسه ،هؤالء الكتّاب
املغمورين – هؤالء املؤلفني من الدرجة الرابعة الذين سخر منهم بروست – والذين ال
يتحدث عنهم التاريخ األديب كثريا ً ،هذا إذا ذكرهم ،لكنهم يسمحون بتأسيس تصنيف
دقيق لعرص ما .ويف السنة نفسها  ،1836يس ِّوغ هذا االهتامم بكتَّاب ال أهم َّية تذكر لهم
بقوله« :إ ِّن الرصد األخالقي املمزوج بالتقويم األديب ال يتطلّب تتبع الطريق الروماين
للتاريخ مبسار مستقيم(.« )32
مع ذلك ،تبقى عالقة اإلنسان بعمله معقدة باستمرار ،ومل يفت سانت بوف مالحظة
مفس وال ميكن تفسريه وهو عىل ماذا تقوم املوهبة
أنَّه «سيوجد دامئاً جزء غري َّ
الفردية للعبقري» – وهذا الحذر هو الذي يبعد خطر حتمية ساذجة كثريا ً .بخصوص
خصص له دراسة يف أيام
أحد هؤالء املغمورين ،وهو أنيس بازان  ،Anais Bazinالذي َّ
االثنني ،يشري إىل أنَّه مل يق ِّدم سرية ذاتية ملؤلفه ،لك َّنه اقترص عىل ما هو رضوري
«من أجل الدخول يف روح الكاتب ومعرفة قدر اإلنسان» – وهذا دليل إضايف عىل أ َّن

التمييز بني اإلنسان وعمله يبقى لديه غامضاً جدا ً .لهذا فإ َّن مبدأه يبقى املبدأ الذي
عب عنه بيت من أفكار آب :الذهاب مبارشة إىل املؤلف تحت قناع الكتاب ،وميكن
َّ
أ َّن نضيف أيضاً :الذهاب مبارشة إىل اإلنسان تحت قناع الكاتب .وهذا الذي اعرتف
به عام  1860يف موضوع عمله شاتوبريان الذي كان قد صدر منذ وقت قريب:
«بخصوص اإلنسان ،نزعت عنه القناع مع نوع من املتعة ،إنَّني أعرتف بذلك ،وأفسدت
أوضاعه االحتفالية(.»)33
تبقى نقطة ميكنها حقاً أ َّن تصدمنا بخصوص املعارصين الذين عرفهم :وهي أنَّه
ترك نفسه ،دون شك ،تتأث َّر مبا يعرفه عن اإلنسان حينام أراد أ َّن يق ِّوم عمله ،دون
خص
تفسري العمل عرب السرية الذاتية :اعرتف ،وهو يقرأ املقالة التقريظية الكبرية التي َّ
تني بها ستاندال ،أ َّن معرفته الشخصية ببيل منعته من إبداء إعجابه به ،ومارلو سيلخص
هذا بكلمة قاسية ،لك َّنها صحيحة ،حتى وإن كان ذلك ال يخفِّض من قيمة سانت بوف:
«عرفت ماري هرني بيل «ستاندال» جيدا ً .ال تجعلني أعتقد أ َّن هذا امله ِّرج كتب روائع
أدبية( ».)34سيعرتف إىل أحد مراسليه بصدق ،قبل ثالثة أشهر من وفاته ،أنَّه إذا كان
يعرف عن مثل هذا الكاتب أنَّه كان سفيهاً فإنَّه سيواجه صعوبة يف «عدم البحث ،يف
العمل ،عن نوع من االنعكاس لهذه املساوئ» ،وال ميكنه أ َّن يتج َّنب أ َّن يكون حكمه عىل
حساساً (رمبا أكرث مام يجب) تجاه ما
هذا العمل ملتوياً – قبل أ َّن يعرتف« :كنت دامئاً َّ
الذي كانت عليه شخصية مؤلِّف ما( .»)35هنا بالتأكيد ينحرص الحد الواضح ملنهجه،
حتى وإن كنا نحن وقعنا يف هذا الخطأ حني قللنا من عبقرية أراغون  Aragonألنه
كان ستالينياً ،أو حني وجدنا صعوبة يف االعرتاف مبوهبة دريو ال روشيل Drieu la
 Rochelleألنه كان عميالً.
يفس العمل عرب السرية الذاتية ملؤلفه بصورة
مهام يكن األمر فإ َّن سانت بوف كان ِّ
أقل مام كان يقوم به بطريقة االنتقال الدائم ،غري املوثوقة كثريا ً ،من أحدهام إىل
ُّ
اآلخر يف دراسات تتقاطع فيها ،يف النهاية ثالثة خيوط :الدراسة السريية الذاتية
التاريخية أحياناً ،والتحليل النفيس أو األخالقي ،وتفسري العمل الذي يبدو مهتامً بالشكل
واألسلوب ،لكن يدخل فيه أيضاً جزء من الحكم .يتعلَّق األمر ،إذا ً ،باالنتقال من العمل
إىل اإلنسان أكرث مام هو من اإلنسان إىل العمل ،وإىل السامت األساسية يف شخصيته،
وإىل ما يسميه «االسم الداخيل لكل واحد ،والذي يحمله محفورا ً داخل قلبه» :هذا هو
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ُّكل مضمون هذه الكلمة الصورة الشخصية التي كان يعود إليها دامئاً ،وإذا كان األمر
بكل ما يشكِّل عبقرية الكاتب ،فإنَّه ال يجهل أنَّه
يتعلق ،يف الحقيقة ،باإلحاطة عن قرب ِّ
لن يستطيع فعل ذلك أبدا ً بصورة كاملة ،وأنه يبقى ،كام رأينا ،جزء غري قابل للتفسري.
يبقى أنه وهو يرسم هذه الصور الشخصية حيث وافق أ َّن يطلق العنان لحساسيته
ككاتب ،كان واعياً هو نفسه لالنرصاف إىل نوع من الكتابة الشخصية ،وحينام تساءل
عام « :1839هل نرسم هذه الصور الشخصية عرب النقد الذي منارسه؟» ،وذلك من
أقل صحة يف
أجل أ َّن يجيب« :لنعرتف أننا نحن أنفسنا نشكِّك يف ذلك ».هذا ليس ُّ
أحاديث االثنني ،االستطرادية أكرث من الصور الشخصية التي يُالحظ فيها أكرث شكل
من التخيل الشخيص الذي ال ينسينا الحديث الذي يوحي به العنوان الذي نكتشف فيه،
مثالً ،بخصوص مقطع لالبروير الذي يستشهد به سانت بوف ،النربة يف هذا التوجيه
إىل قارئه« :اقرأ هذه الصورة الشخصية كلها( ،»)36إلخ.
يبقى أ َّن هذا االهتامم بشخص الكتَّاب هو الذي يسمح لسانت بوف بتحديد أُرس
يفس ،جزئياً،
الروح التي يبدو له أمنوذجها النبايت والحيواين يف الوقت نفسه ،الذي ِّ
االهتامم الذي ميكن أ َّن يعطيه إىل الكتَّاب املغمورين .مام ال َّ
شك فيه أنَّه انتبه إىل
أهم َّية هذه التجميعات ،التي ظهرت بدءا ً من الفصل األول ،يف السنوات التي بدأ فيها
رصف تجاه بور رويال
محارضاته حول بور رويال ،حني كتب« :بكلمة واحدة ،إننا نت َّ
مثل ترصفنا تجاه شخص متفرد نكتب سريته الذاتية( .»)37وبالطريقة نفسها ،يتحدث،
عام  ،1862عن اليوم الذي «ستُح َّدد فيه األرس الروحية الكبرية واملبادئ الرئيسية
لتقسيمها ،وسيجري فيه التع ُّرف عليها( .»)38لكن سانت بوف مل يفعل اليشء الكثري
غري تحديد هذه األرس ،ولنعرتف أنها تقوم عىل علم نفس ناقص كثريا ً يك يُقنع حقيقة.
حتى وإن أخذ منه تني للحظة الفكرة ،كام سرنى ،فإنها ستبقى ،يف النهاية ،يتيمة،
وهي وجدت أهميتها ،وال سيام ،حني ارتسمت وحدة ثقافية قوية كام تن َّبأ يف كتابه بور
رويال ،وبصورة أكرث حذرا ً ،يف شاتوبريان حيث عالقات التواطؤ والصداقة بني مؤلِّف
رينيه وفونتان ،أو جوزيف جوبري ،تق ِّدم نوعاً من االستقرار لهذه «املجموعة األدبية يف
ظل اإلمرباطورية» ،حتى وإن كانت املكانة الكبرية املعطاة للممثِّل األول اخترصت ،إىل
حد كبري ،دور أصدقائه إىل مجرد دور ثانوي.
لكن توجد أرس أخرى ارتسمت هنا وهناك ،ويف عام  ،1862ستق ِّدم املقالة عن

شاتوبريان املثال عن بوالو وراسني والفونتني وموليري يف ذروة ازدهار الكالسيكية(.)39
ومع ذلك ،منذ أ َّن اقترص سانت بوف غالباً عىل بعض السامت النفسية فإ َّن القارئ يبقى
أي يشء
متشككاً .عىل الرغم من كون متييزه بدائياً ،ولهذا فهو غري جدير حقاً بتفسري ِّ
يف العمق ،فإنَّه ميكن ،دون شك ،املوافقة مثالً عىل التمييز الذي يقرتح إقامته بني
أولئك «األكرث لطفاً وحساسية» وأولئك «األكرث حزماً وقوة ونشاطاً» ،لكن لنعرتف أ َّن
سانت بوف يكون منخرطاً بصورة أقل حينام مي ّيز بني أرستني من الشعراء املرسحيني:
الشعراء الذين بقوا عىل مسافة من الشخصيات التي يخلقونها مثل شكسبري وموليري،
والشعراء الذين يدخلون شخصيات تتناسب مع ما هم عليه مثل كورين وشيلر(.)40
مهام يكن األمر ،ميكن أ َّن نفهم ،بصورة أفضل ،تحفُّظ القرن العرشين ،بعيدا ً عن
عقوده األوىل ،تجاه االستمرار يف النظر إىل سانت بوف كناقد كبري للقرن السابق ألنه
إذا ك َّنا ال نزال نستطيع قراءته مبتعة مبقدار الفائدة ،فإ َّن عمله الضخم ميثِّل ،يف فضاء
يفس ويحكم – هذه
النقد ،نوعاً من املنحنى الذي يوضع تارة يف مركز النقد حينام ِّ
هي حالة املقاالت التي ك َّرسها لـ ليليا لجورج صاند أو أيضاً لـ مدام بوفاري(- )41
ويوضع تارة أخرى عىل الهامش حينام يرسم الكاتب بنفسه الصور ،أو حني يبعد املؤرخ
واألخالقي الفعل األديب إىل نوع من املرتبة الثانية .أ َّن ما نكتشفه حني نقرأ اليوم
أي اهتامم تأريخي مل يحكم املجلدات
سانت بوف هو نوع من تاريخ األدب املبعرث أل َّن َّ
التي ينترش التاريخ فيها ،والذي يعطيه موشور سانت بوف توجهاً شخصياً جدا ً.
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( )12فيزيولوجيا النقد ،مرجع سابق ،ص.47 .
( )13خراف بانورج :يعني هذا التعبري أولئك الذين يقلِّدون دون سؤال ،ويتبعون غريزياً ما يفعله أكرب
عدد من الجامعة دون إعامل العقل أو التساؤل .املرتجم
( )14أحاديث االثنني ،املجلد األول ،1851 ،ص ،448 ،351 .وساريس ،أربعون عاماً من املرسح،1900 ،
ص.54 .
( )15فيزيولوجيا النقد ،مرجع سابق ،ص.54 .
( )16تأميم األدب ،يف مواقف  ،2مرجع سابق ،ص.44 .
( )17إمييل فاغيه ،مقوالت أدبية ،السلسلة الرابعة ،1907 ،ص.367 ،361 .
( )18دراسات نقدية حول األدب الفرنيس ،السلسلة التاسعة ،هاشيت ،1925 ،ص.56 .
( )19ملحق الصور األدبية ،املجلد الثاين ،1844 ،ص.510 .
38

اآلداب العاملية ـ العدد  185ـ شتاء 2021

( )20أحاديث االثنني ،1851 ،املجلد الثالث ،ص.233 .
( )21صفحات من النقد والعقيدة ،1912 ،املجلد األول ،ص 294 .وما بعدها.
( )22أيام االثنني الجديدة ،املجلد الثالث ،1870 ،ص.28 .
( )23الرجال والكتب ،1895 ،ص.VIII .
( )24ضد سانت بوف ،ص.222 – 220 .
( )25من أملانيا ،مرجع ذكر ،املجلد األول ،ص ،206 .وتاريخ األدب الفرنيس ،مرجع ذكر ،املجلد الرابع،
ص.522 .
( )26مدخة :مجموعة من املديخ تعيش عىل قاعدة كلسية واحدة .املرتجم.
( )27من الذكاء ،1870 ،ص.139 .
( )28أعامل ،طبعة جان الكوست وجاك ريدر ،الفون ،سلسلة بوكان ،املجلد الثاين ،1993 ،ص.573 .
( )29صور معارصة ،املجلد األول ،1844 ،ص ،21 .وصور أدبية ،املجلد األول ،ط ،1845 ،2.ص.68 .
( )30أيام اثنني جديدة ،املجلد الثالث ،1870 ،ص ،15 .وبيري كورين ،يف صور أدبية ،املجلد األول،
 ،1844ط ،1845 ،2.ص.77 .
( )31متهيد للصور الجديدة والنقاد األدبيني ،املجلد األول ،1836 ،ص.III .
( )32متهيد للصور الجديدة والنقاد األدبيني ،املجلد األول ،1836 ،ص.IV .
( )33أيام اثنني جديدة ،املجلَّد التاسع ،1867 ،ص ،70 .أحاديث االثنني ،املجلد األول ،1851 ،ط،2.
 ،1852ص ،369 .أشعار كاملة ،1869 ،ص ،414 .ورسالة إىل أدولف دو سريكور ،1860 /12 /24 ،يف مراسلة
عامة ،طبعة جان بونريو ،املجلد الحادي عرش ،ستوك ،1975 ،ص.723 .
( )34أصوات الصمت ،غاليامر ،1951 ،ص ،341 .عن تني وستاندال انظر أحاديث االثنني،1858 ،
املجلد الثالث عرش ،ص.276 .
( )35رسالة إىل غوستاف بريتراند يف  ،1869 /8 /10يف مراسلة عامة ،طبعة آالن بونريو ،املجلد
التاسع عرش ،ديديه بريفا ،1983 ،ص.201 .
( )36أحاديث االثنني ،1858 ،املجلد الثالث عرش ،ص ،223 .صور نساء ،ط ،1844 ،2.وأحاديث االثنني،
املجلد الثالث ،1851 ،ط ،1853 ،2.ص.322 .
( )37بور رويال ،مرجع سابق ،املجلد األول ،ص.22 – 21 .
( )38املرجع السابق ،املجلد األول ،ص ،32 .واملجلد الثاين ،ص ،418 .وأيام اثنني جديدة ،املجلد الثالث،
 ،1870ص 16 .وما بعدها.
( )39املرجع السابق ،ص.21 .
( )40بور رويال ،مرجع سابق ،املجلد األول ،ص ،83 – 82 .و ص.120 .
( )41صور معارصة ،املجلد األول ،وأحاديث االثنني ،املجلد الثالث عرش.
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ملف العدد
الندوة الوطنية للترجمة 2020
ترجمة المصطلح إلى اللغة العربية

في الترجمة وأهميتها
اليوم العالمي للترجمة ..وندوة «المصطلح»

د .وائل بركات

مرتجم وناقد وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
تحتفل لغات العامل سنوياً باليوم العاملي للرتجمة الذي أعلنته األمم املتحدة وحددته يف
اليوم األخري من شهر أيلول كل عام .وقد جاء هذا اإلعالن نتيجة سلسلة مبادرات ونشاطات
يف هذا االتجاه قامت بها جهات ومؤسسات وطنية وعاملية للفت االنتباه إىل أهمية الرتجمة
يف الحياة اإلنسانية.
كانت بدايات هذا االهتامم الرسمي الدويل يف العام  1953حني تبنى االتحاد الدويل
للمرتجمني ( )FITاالحتفال -منذ تأسيسه -باليوم العاملي للرتجمة .ويف العام  ،1991أطلقت
فكرة تخصيص يوم عاملي للرتجمة معرتف به رسمياً إلظهار تضامن مجتمع املرتجمني
يف جميع أنحاء العامل من أجل تعزيز مهن الرتجمة يف مختلف البلدان .كام يهدف ،من
جانب آخر ،إىل اإلشادة ،ليس فقط باملرتجمني ،ولكن أيضاً بجميع املتخصصني يف اللغات
إلسهاماتهم يف التقارب بني األمم ،والحوار والتفاهم املتبادل والتعاون ،وكذلك يف الحفاظ
عىل السالم واألمن حول العامل.
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د .وائل بركات

كان عام  2017حدثاً مهامً للمرتجمني ولحركة الرتجمة .يف تلك السنة ،أقرت
الجمعية العامة لألمم املتحدة باإلجامع القرار القايض باالعرتاف بدور الرتجمة يف
التقارب بني الشعوب ،ويف تعزيز السالم والتفاهم والتنمية بني دول العامل بلغاتها
املختلفة .وأعلنت يوم  30أيلول يوماً عاملياً للرتجمة يتم االحتفال به يف جميع دول العامل.
ومن جانبها دعت اليونيسكو الدول األعضاء إىل دعم حامية ثراء لغات األرض ألنه
دعم للتنوع الثقايف :فالتنوع الثقايف رضوري للجنس البرشي مثل التنوع البيولوجي
يف األحياء.
لقد أرادت الجمعية العامة لألمم املتحدة بتبنيها اإلعالن عن يوم عاملي للرتجمة
تكريم أولئك الذين يعملون عىل تسهيل الحوار والتعاون بني البرش خدمة للسلم العاملي،
وعىل تطوير التجارة بني الدول ،وعىل تقدم العلوم والطب واآلداب والفنون واملعارف
ونقلها إىل الشعوب التي مل تعرفها .فلوال الرتجمة ملا قرأنا األدب اليوناين القديم
وال تعرفنا عىل شكسبري وفولتري ورسفانتس وغوته ودوستويفسيك وكامو ...وآخرين ال
يُ َّعدون ،وملا تع َّرف اآلخرون عىل اإلبداع الثقايف والعلمي العريب الذي لعب يف عصور
قدمية دور املحرك الفاعل يف العلوم واآلداب.
إن التعددية اللغوية قيمة إنسانية حضارية ثقافية ال غنى لإلنسان املعارص عنها.
وتؤدي الرتجمة بينها دورا ً حيوياً يف التنمية البرشية ،ويف تعزيز قيم التسامح والتنوع
الثقايف والحضاري ،كام تساعد يف بناء مجتمعات املعرفة الشاملة ،ويف الحفاظ عىل
الرتاث الثقايف وحشد اإلرادة السياسية لتطبيق فوائد العلم والتكنولوجيا من أجل
التنمية املستدامة لإلنسان ،ويف الحفاظ عىل صحته يف مناخ سليم وبيئة خالية من
األوبئة واألمراض.
ومن ذلك مثالً أن احتفال اليوم العاملي للرتجمة األخري ،الذي يوجه نشاطه كل
عام نحو موضوع معني ويصدر ملصقاً بلغات عاملية متعددة يستخدمه للرتويج للفكرة
التي يطرحها ،كان بعنوان (البحث عن الكلامت لعامل مير بأزمة) .أراد التعبري لفت
االنتباه إىل خطر وباء الكورونا ،وإىل التحذير منه بعد أن اتخذ بعدا ً عاملياً هدد به
–واليزال يهدد -الحياة البرشية برمتها .لذلك عىل الرتجمة أن تسعى لنقل املصطلحات
واملعلومات واإلرشادات وطرق الوقاية والعالج باللغات املحلية ليسهل فهمها والعمل

مبوجبها لحامية الناس بلغاتهم املختلفة من خطر هذا الفريوس القاتل .ويف هذا
السياق يشار إىل أن الرتجمة قدمت توضيحات مهمة حول املعلومات الرضورية لتدابري
الحامية الشخصية ،وتعريفات باملصطلحات وباألبحاث الطبية ومبا يتعلق بها ،وبرشح
لإلعالنات الهامة حول الفريوس وانتشاره .وقد ترجم ذلك إىل لغات عاملية كثرية.
وإذا كانت املنظمة الدولية تطرح شعارا ً دولياً لالحتفال به كل عام ،فإننا نجد كثريا ً
من دول العامل تحتفي بالرتجمة بشتى أنواعها :كالفورية واملهنية والسمعية والدبلجة
والعلمية والتجارية ..إلخ .وهناك روابط وجمعيات خاصة باملرتجمني وفق اختصاصاتهم.
فعىل سبيل املثال ،تعمل جمعية املرتجمني األدبيني يف فرنسا عىل الرتويج لآلداب
األجنبية املرتجمة ،وعىل الدفاع عن مصالح املرتجمني األدبيني وحقوقهم .كام تضم
رابطة املرتجمني السمعيني البرصيني يف فرنسا أيضاً املئات من املنفذين املحرتفني
يف الدبلجة والرتجمة الصوتية والتعليق الصويت .أما اتحاد املرتجمني البلغاريني
فيحتفل ،وفقًا لتقليد راسخ ،باليوم العاملي للرتجمة ،ويك ِّرم املرتجمني ويسلط الضوء
عىل أعاملهم ،ومينحهم جوائز سنوية يف مختلف الفئات :الرتجمة األدبية ،والرتجمة
العلمية والتقنية ،والرتجمة القانونية ،والرتجمة الفورية ،ويف مجال النظرية والتاريخ و
نقد الرتجمة .ويقام حفل توزيع الجوائز يوم  30أيلول من كل عام يف جامعة صوفيا.
وتنفذ خالل هذا االحتفال فكرة لطيفة يدعونها «نسخة املرتجم» ،حيث يحرض كل
مرتجم نسخة من عمله يتبادلها مع نسخة كتاب متت ترجمته من قبل زميل آخر.
إن عودة خاطفة إىل تاريخ الرتجمة تعلمنا مبدى أهميتها يف عملية املثاقفة بني بني
اإلنسان .فهي تعد عنرصا ً أساسياً يف عالقات الشعوب ببعضها ،ويف تع ّرفها إىل بعضها
بأمل توطيد الصالت بني املجتمعات البرشية ،ال لتأصيل الخالفات والحروب .وإذا مل
نتعرف إىل اآلن عىل حركات ترجمة ملموسة لدى الشعوب القدمية التي سكنت بقاعاً
مختلفة من األرض متجاورة أو متباعدة ،ومل يصل إلينا قيام نشاط فعال فيام بينها يف
هذا املجال ،فإن طبيعة األمور تقول بحتمية وجود للرتجمة ،ولو عىل نطاق ضيق ،بني
توصف وت ُكتَب وت ُؤ َّرخ.
لغات وثقافات تلك املجتمعات حتى ولو مل َّ
وإذا تركنا التعميم وانتقلنا إىل التخصيص سنجد تسجيل ظهور عميل مؤ َّرخ لحركة
ترجمة علمية معرفية بدأت يف عرص ازدهار الثقافة والعلوم يف العرص العبايس عىل
يدي أهم خلفائها الذين اتجهوا -بعد استقرار حكمهم ،ورخاء أحوالهم االقتصادية-
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إىل ترجمة علوم اآلخرين وثقافاتهم التي كانت غري معروفة يف اللغة العربية آنذاك.
فقد حدثت حركة الرتجمة يف بغداد منذ أواسط القرن الثامن إىل أواخر القرن
العارش .وترجمت الحركة العديد من اللغات إىل العربية ،ومنها البهلوية والسنسكريتية
والرسيانية واليونانية ،كان يشار إليها بحركة الرتجمة اليونانية-العربية .وتحول بيت
الحكمة فيام بعد إىل مركز للرتجمة.
ويف التفصيل ،يذكر أن املأمون كتب إىل ملك الروم يسأله اإلذن يف الحصول عىل
ما يختار من العلوم القدمية املخزونة امل َّدخرة ببلد الروم ،فأجابه إىل ذلك بعد امتناع.
فأخرج املأمون لذلك جامعة من املرتجمني حملوا إىل بغداد ما اختاروه .وحسب الرواية
التقليدية ،فإن املأمون بدأ مبرشوع الرتجمة هذا بعد منام رآه يُذكر فيه« :أن املأمون
رشباً حمرة ،واسع الجبهة ،مقرون الحاجب،
رأى يف منامه كأن رجال أبيض اللون ،م َّ
أجلح الرأس ،أشهل العينني ،حسن الشامئل جالس عىل رسيره ،قال املأمون :وكأين بني
يديه قد ملئت هيبة ،فقلت :من أنت؟
قال أنا أرسطو طاليس .فرسرت به وقلت :أيها الحكيم أسألك؟ قال :سل ،قلت :ما
الحسن؟ قال :ما حسن يف العقل ،قلت :ثم ماذا؟ قال :ما حسن يف الرشع ،قلت :ثم
ماذا؟ قال :ما حسن عند الجمهور ،قلت :ثم ماذا؟ قال :ثم ال ثم ،ويف رواية أخرى
قلت :زدين قال من نصحك يف الذهب ،فليكن عندك كالذهب ،وعليك بالتوحيد ،فكان
هذا املنام من أوكد األسباب يف إخراج الكتب».
أستيقظ من نومه وسأل عن أرسطو طاليس ،فقيل له إنه رجل حكيم من اليونانيني.
استدعى حنني بن إسحاق باعتباره أحسن النقلة ،وطلب إليه نقل كتب حكامء اليونان
إىل العربية .وبغض النظر عن صحة رواية املنام أو اختالقها ،يس َّجل للأممون دعمه
القوي مادياً ومعنوياً لبيت الحكمة الذي حقق ازدهار عرص الرتجمة يف ذاك الزمان.
ومن املعلوم أن بيت الحكمة تحول إىل ما يشبه أكادميية علمية معرفية أثناء توليه
من قبل حنني بن اسحق ،وشهد ترجمة نحو مئتي كتاب إىل اللغة العربية تع ِّرف
بعلوم جديدة عىل العربية .ويف عهد محمد عيل باشا يروى أن أحد امللوك أهدى
إىل وايل مرص كتاباً يف علم الجغرافية مجل ًدا تجلي ًدا فاخ ًرا .فاستدعى الباشا كبري
مرتجميه ،وسأله« :كم تحتاج من الوقت لرتجمة هذا املؤلف؟» فأجابه املرتجم «ثالثة
أشهر تقري ًبا» .فأحرض محمد عيل باشا سيفه ،وقسم الكتاب إىل ثالثة أقسام وزعها

عىل ثالثة مرتجمني ،وذلك إلنجاز العمل يف شه ٍر واحد ،وهذه القصة تبني مزيد
عاجل عىل أحوال الغربيني وعلومهم ،فقد كان مهتامً بحركة
ً
عنايته واهتاممه باالطالع
الرتجمة لقناعته بأنها ستساعده يف إنجاز مرشوعه التنويري والحضاري يف نهضة
الدولة التي كانت متتد من مرص إىل بالد الشام.
أما يف الزمن الحديث ،فقد شهدت حركة الرتجمة تطورا ً ملحوظاً .وكان لها أثر ال
ينكر يف رفع املستوى العلمي والثقايف لجيل القرن العرشين ،والسيام يف نصفه الثاين.
لكن األمر مل يكن عىل سوية واحدة بني األقطار الناطقة بالعربية .فهنالك تفاوت كبري
بدرجة اهتامم هذه األقطار بحركة الرتجمة .كام أنها –يف جميع األحوال -ال ترقى إىل
املستوى الذي بلغته يف بلدان العامل املتقدم .وعىل سبيل املثال أحصت املنظمة العربية
للرتبية والثقافة ما ت ُرجم من املؤلفات األجنبية يف املدة املمتدة بني عامي 1970
و ،1980وخلصت إىل نتيجة مخيبة إىل حد كبري :عدد الكتب املرتجمة قليل جدا ً ،مل
يتجاوز ( )2840كتاباً ،استأثرت مرص منها بالحصة الكبرية بنسبة  ،% 62تلتها سورية بـ
 % 17و العراق بـ  % 9وهكذا .يف وجه آخر ،تظهر نوعية الكتب املرتجمة عن احتفاء
بالكتب األدبية والفلسفية واالجتامعية عىل حساب الكتب العلمية التي مل تزد نسبتها
عىل  .% 14وقد يكون لذلك تفسري أسايس يعود إىل أن الجامعات العربية –باستثناء
سورية -تد ِّرس العلوم بغري العربية ،لذلك مل تهتم برتجمتها .يف حني أن سورية أقدمت
عىل خطوة تعريب التدريس الطبي يف الجامعة منذ حوايل قرن من الزمن.
عودة إىل اليوم العاملي للرتجمة الذي تحتفي به سنوياً معظم دول العامل ،فقد
أقامت الهيئة العامة السورية للكتاب يف وزارة الثقافة ،ندوتها السنوية لعام  2020حول
ترجمة املصطلح .والبد هنا من اإلشادة بالجهد الذي تبذله الهيئة ،ومديرية الرتجمة
فيها ،إلقامة ندوة سنوية تكرم املناسبة وتحتفي باملرتجمني .تنوعت موضوعات األعوام
السابقة ،فانتقلت من دور الرتجمة يف التنمية الوطنية؛ إىل الرتجمة يف سورية..
مشكالت وحلول؛ إىل إشكاليات يف ترجمة أدب الطفل؛ وغريها من املوضوعات التي
تتجدد سنوياً.
إن تخصيص قضية املصطلح بندوة كهذه عمل مهم جدا ً ،لكنه يجب أال ينتهي بانتهاء
املحارضات التي امتدت عىل يومني .فنحن ال نزال بحاجة ماسة إىل عمل ضخم نرمم
به ما فاتنا من إهامل وتقصري يف مجال الرتجمة ،ونواكب بعضاً من مستجدات العرص
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الحايل يف املجاالت كافة .لهذا علينا البحث عن استمرارية ال تتوقف ،وعن آليات
توسع عملية نقل املصطلحات وترجمتها إىل اللغة العربية .وال يكون ذلك إال
جديدة ِّ
بجهود متواصلة ،وفرق خبرية بالرتجمة تبذل الكثري ،بدعم من جميع األطراف املعنية:
عامة وخاصة ،لتحقيق ما ميكن تسميته ببنك مصطلحات مرتجمة منفتحاً عىل التجديد
واإلضافة ملواكبة التطورات العلمية التي ينتجها اآلخر كل يوم ،وال نقدر –إىل اآلن
لألسف -عىل اإلسهام يف إنتاج أي جزء من مادتها وأدواتها وأشكالها.
وإذا كنا –ألسباب متعددة ،جلُّها طباعي -مل نتمكن من نرش جميع األبحاث التي
ألقيت يف الندوة املذكورة ،فإننا سنكتفي بأربعة منها ،مع اعتذارنا من املشاركني
اآلخرين الذين نخصهم جميعاً بالشكر العميق لجهدهم وإسهامهم .وسنعرض هنا ألهم
أفكار ما انتقيناه ،تاركني للقارئ العزيز أن يكمل التفصيالت يف النصوص املقدمة
ضمن امللف.
يف بحثها املعنون بـ «ترجمة املصطلح العلمي-مبادىء أساسية» ،للسيدة الدكتورة
لبانة مشوح ،عضو مجمع اللغة العربية ،وزيرة الثقافة ،قدمت لدور ترجمة املصطلح
العلمي والثقايف منذ العرص العبايس يف إغناء املخزون املصطلحي العريب واتساع
األفق املفاهيمي للعقل العريب .ثم أشارت إىل ما سنته مجامع اللغة العربية من طرائق
وما حددته من مبادئ يف عملية وضع املقابالت العربية للمصطلحات األجنبية بحسب
األولوية واألفضلية وفق التسلسل اآليت :إحياء الفصيح ،ثم التوليد باالشتقاق أو املجاز
أو النحت ،ثم ترجمة املصطلحات مبعانيها ،وأخريا ً التعريب .بعدها تحدثت الدكتورة
مشوح عن أولويات املرتجمني التي قد تكون معاكسة ملا ذهبت إليه املجامع اللغوية،
العلمي وأهمها :نقل املصلح
وحددتها بالطرق األكرث شيوعاً وأرسعها يف وضع املصطلح
ّ
األجنبي برتجمة معانيه ،وتح ّري اللف َظ العريب األكرث توافقاً مع املعادل التص ّوري
ّ
للمصطلح األصل ،واألفضل مقابلة ّكل مصطلح أجنبي بكلمة واحدة ما أمكن ذلك .ثم
التعريب حيث يتم تكييف املصطلحات مع النظامني الرصيف والصويت يف العربية.
ثم إحياء الفصيح بحثاً عن مفردات –عىل قلتها -يف بطون كتب الرتاث قد تكون
مناسبة للمصطلح املراد ترجمته .ثم التوليد أي استحداث مفردات باستخدام أساليب
لغوية كاالشتقاق والنحت واملجاز التي تتوقف الدكتورة مشوح عند كلٍ منها منفردا ً،
وتبني بعضاً مام أجازه مجمع اللغة العربية من مصطلحات مرتجمة فيها :فـ االشتقاق

واحد من أهم وسائل ترجمة املصطلحات .و املجاز الذي يسمح بتطوير املعنى اللغوي
وبانزياحه .و النحت القائم عىل بناء مفردة من كلمتني أو أكرث .وتخلص الباحثة إىل
القول« :إ ّن لرتجمة املصطلح مبادئ ومناهج وأصوالً ينبغي عىل املرتجم أن يلتزمها
منتقياً ما يُصيب به الهدف يف نقل املفاهيم العلمية وترسيخها ونرشها وصوالً إىل بناء
مجتمع املعرفة الذي ينتقل باألمم من الجهل والعجز إىل املعرفة والقدرة».
أما بحث األستاذ عدنان جاموس ،املرتجم املشهور عن اللغة الروسية ،املعنون بـ
«املصطلح بني الفوىض وااللتزام» فقد أشار إىل الفوىض املستمرة يف ترجمة املصطلح،
وعدم القدرة عىل توحيده عند املرتجمني العرب .واستعاد فكرة اختالف املواقف قدمياً
من التعريب .ويتساءل «ما الذي مينح املصطلح أسباب الغلبة والشيوع ،هل هو الذوق
اللغوي كام يدعي بعضهم؟» ثم يرصد أذواق املحدثني يف ترجمة املصطلحات الواردة
من الغرب« ،وال سيام يف مجال النقد األديب ونظرية األدب فيجسدون لنا الفوىض
بأوضح أشكالها» ،ويورد أمثلة عن اإلشكاالت التي تعرتضها ،وعن تعدد املفردات التي
يراد لها التعبري عنها .وهل هذا التعدد ميزة تعرب عن الحرية يف االختيار ،أم أنه رضر
يلحق باملصطلحات املرتجمة؟ مييل األستاذ جاموس إىل الرأي الثاين ،ويورد أمثلة من
املصطلحات الغربية تؤيد وجهة نظره .ثم يؤكد أن خططاً كثرية قد وضعت يف مراحل
مختلفة تهدف إىل التخلص من فوىض املصطلحات املسترشية ،لكنها مل تثمر إىل اآلن
يف توحيدها .وذكر يف هذا اإلطار خطط األمري مصطفى الشهايب باإلمكانيات املتاحة
آنذاك ،وشحادة الخوري بأفكاره التي ال تزال مهمة ومجدية ،واملؤمترات والندوات
وأعامل املعاجم اللغوية للمصطلحات وغريها التي اهتمت مبعالجة فوىض املصطلح
وتوحيده .ونوه بجهد مجمع اللغة العربية يف دمشق والسيام ندوته التي عقدت عام
 1999بعنوان« :إقرار منهجية موحدة لوضع املصطلح العلمي العريب وسبل توحيده
وإشاعته» ،ملا حملت من قرارات وتوصيات شاملة يف هذا املجال.
يف الجانب التخصيص لرتجمة املصطلح ،توقفت الدكتورة زبيدة القايض ،أستاذة
النقد الفرنيس بجامعة حلب ،عند «إشكالية ترجمة املصطلح النقدي» موزعة البحث
عىل أقسام ثالثة :األول إشكالية ترجمة املصطلح النقدي وعالقته باملنهج .والثاين
مناذج تطبيقية يف استخدام املصطلح النقدي وتوظيفه يف تجارب بعض النقاد.
ويعرض الثالث للتجربة الخاصة للباحثة يف ترجمة املصطلح النقدي وصعوباته .بعد
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أمثلة منوعة رأت د .القايض أن تعدد املصطلحات ،واستخدامها يف ترجامت مختلفة
ال يعني بالرضورة داللة عىل جودة العمل ،فاملسألة ليست بكرثة املصطلحات ،بل بقدرة
الناقد عىل توظيفها توظيفاً صحيحاً ،يف املوضوع واملنهج والرؤية النقدية .أما النامذج
التطبيقية التي عرضتها فيالحظ عليها أن األسامء التي اختارتها ال صلة ألصحابها
بلغة أجنبية مؤهلة لرتجمة املصطلح وصياغته .ويف الجزء الخاص بتجربتها يف نقل
املصطلح النقدي إىل العربية توقفت عند أعامل نقدية مهمة مثل « :االنتقال املجازي.
من الصورة إىل التخييل» لجريار جنيت [وال أدري هنا ملاذا ترص الباحثة ،التي تطالب
بتوحيد املصطلح ،عىل كتابة اسم الناقد الفرنيس جريار جينيت بـ جونيت ،خالفاً لكل
ما توافقت عليه الرتجامت السم هذا ال َعلَم الذي يرتدد اسمه باستمرار ،وبكرثة يف
النقد العريب املعارص] ،و «اإلله الخفي» للوسيان غولدمان ،و «وداعاً علم الجامل»
لجان-ماري شايفر .وتخلص إىل نتيجة تطالب املرتجم باالنضامم إىل ثالثية املؤلف
والنص والقارئ لتصبح رباعية ،ولتكون املنظومة -والحال هذه -قامئة عىل انزياحات
يف املدلوالت ،وتغريات يف العالقة القرائية .فالنص هنا يغري وجهته إىل الكاتب العريب
بدل الفرنيس عرب وسيط هو املرتجم .ويرتتب عىل ذلك تغيري شكل عملية القراءة.
«ومع ذلك يبقى النص ،أحد أطراف هذه العالقة املعقدة ،هو األساس .وهنا تربز أهمية
ترجمة املصطلحات يف عملية التلقي».
يخصص الدكتور جامل شح ِّيد ،املرتجم املرموق ،والباحث املعروف ،ورقته البحثية
للحديث عن إشكالية املعجمية الحديثة ،وهي األداة األساسية والناجعة يف مضامر
الرتجمة ،ويتخذ من املعاجم الفرنسية العربية منوذجاً تطبيقياً يجيب من خالله عن
سؤال «هل املعاجم الفرنسية العربية متقنة وتفي بالغرض؟» .يتساءل بداية عن موقع
العرب الذين هجسوا لقرون من الزمن بحفظ لغتهم يف معاجم كثرية من الحركة
املعجمية الحديثة التي أخذت أبعادا ً كربى لدى الشعوب املتقدمة؟ وكيف تصنع
القواميس املزدوجة اللغة ،والفرنسية العربية منها تحديدا ً من قبل املرتجمني العرب؟
للتوضيح يستعرض د .شحيد األسس التي تقوم عليها املعاجم العامة ،فهي تؤمن املفردات
التعريفية؛ واملداخل التي تقدم املعاين املفردة واستعامالتها؛ وتحرتم الرشوط املعجمية
املزدوجة يف إتقان اللغتني وتحديد املعاين وتنسيقها؛ وتعطي متثيالت ومناذج ملا تذهب
إليه من املعاين؛ وتضيف معلومات توضيحية حول الكلمة املرتجمة .ويجد الدكتور شحيد
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يف قاموس املنهل –الذي أفادت منه أجيال من الفئات املثقفة العربية -منوذجه للتدليل
عىل مدى توافقه أو اختالفه عن األسس املذكورة آنفاً ،ويورد أمثلة عديدة عىل عدم
صوابية ترجمة مفردات وتعبريات ،وذلك بسبب عدم فهم الدالالت املجازية للسياق
الفرنيس الخاص بها.

مالحظات وإيضاحات ميكن أن تقال بهذا الشأن يف الختام،
رمبا تضيف شيئاً ما إىل فكرة ترجمة املصطلح خصوصاً وإىل
موضوع الرتجمة عموماً ،وإىل تصوراتها يف الجهود السورية
والعربية .ومنها:
* يف إحصاء محدد ،احتلت اللغة العربية املرتبة التاسعة والعرشين فقط من
بني خمسني لغة برتجمة  12663كتاباً إليها ،وهذا رقم متواضع جدا ً إذا ما قورن
باإلمكانيات البرشية واملادية للناطقني بها ،وإذا ما علمنا أن لغات ال متلك عراقة
العربية وال تراثها تتقدم عليها كالكورية يف املرتبة العرشين واالستونية يف الواحدة
والعرشين ،والكاتالونية يف الخامسة والعرشين .وتصدرت يف هذا الرتتيب األملانية
برتجمة  290000كتاب إليها .باملقابل صعدت العربية كلغة مرتجم عنها إىل املركز
السابع عرش بني اللغات املرت َج َمة يف العامل .وقد تربعت عىل رأس القامئة اإلنكليزية،
تلتها الفرنسية واألملانية والروسية واإليطالية.
* البد للرتجمة من اإلسهام يف رفد البحث العلمي بالجديد لسد الفجوة الثقافية
والعلمية التي نعانيها ،مستعينة بآليات واضحة ،وإجابات دقيقة حول ثالثية :ماذا نرتجم،
وكيف نفعل ،وأين نستثمر؟ بغية تحسني واقعنا العلمي يف مختلف امليادين .وال يكفي أن
نضع تنظريات ،بل علينا أن نبحث يف سبل تطبيقها وتعميمها بني املعنيني ،من خالل
مراكز أبحاث تستثمر العقول املبدعة بدل تركها ملهب رياح السفن ترسو بها يف شواطئ
تغمرها بالعطاء ،فتبدع فيها ويفتقدها الوطن وهو بأمس الحاجة إليها.
* ال ننكر الجهود التي تبذلها الجهات الوطنية لدعم الرتجمة إىل العربية ،فقد
أنشئت املؤسسات املتخصصة واملعاهد األكادميية (عىل سبيل املثال املعهد العايل للغات
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واملعهد العايل للرتجمة يف جامعة دمشق ،ومديرية خاصة يف وزارة الثقافة ،وغريها).
وهي تقيم ندوات ومؤمترات حول الرتجمة ومشكالتها وتوجهاتها ،كام توزع سنوياً
جائزة مخصصة للرتجمة هي جائزة سامي الدرويب ،إضافة إىل وجود مرشوع وطني
للرتجمة .ويف اتحاد الكتاب هناك جمعية الرتجمة التي تهدف أيضاً إىل تفعيل الرتجمة
إىل العربية .غري أن هذه الجهود بحاجة إىل تنسيق لبلورة فائدة مرجوة منها سواء عىل
صعيد إعداد الكوادر أو يف جوانب توظيفها بالشكل األفضل.
* ال أحد يغفل عن دور مجامع اللغة العربية يف تيسري إيجاد املصطلحات
العلمية للسيل الهائل من املفردات الجديدة يف مختلف العلوم الذي يتدفق يومياً .لكننا
مطالبون اآلن -ويف كل وقت بتفعيل -هذا الدور إىل الدرجة القصوى لتتمكن هذه
املجامع من إيجاد اآلليات املناسبة والرؤى الواقعية لكيفية إيجاد املصطلحات املرادفة،
وال أقول املوحدة بالرضورة ،يف اللغة العربية .فحني نتمكن من تقديم تصور آليات
واضحة –كام يف لغات العامل األخرى -سنحصل عىل نتائج مرضية أكرث فأكرث ،ونؤمن
معاجم مصطلحات تقرتب من الهدف املنشود دقة وشموالً ووضوحاً .وميكن اإلشارة يف
هذا الباب إىل رضورة التعاون والعمل الجامعي واملشرتك لتطوير الذكاء االصطناعي
وبرامج الرتجمة ،للخروج برتجامت آلية تؤازر ،وال أقول تحل محل ،جهد املرتجمني إىل
العربية .فصعوبات الرتجمة ال يعرفها إال من يكابدها.
* فيام يتعلق بأبحاث الندوة :هناك أبحاث مهمة استطاعت أن تطرح وتوصف
وتعالج قضايا مهمة يف القضية املطروحة .وبعضها مل يتمكن من إدراك هذا األمر.
املفرتض أن األبحاث تدور حول محور املصطلح وآليات ترجمته إىل العربية ،لكننا نجد
أبحاثاً ال عالقة لها باملوضوع ألقيت يف الفعالية ،وكانت عبئاً عليها .وأخرى مل َ
ترق إىل
املستوى املطلوب منها فخرجت باهتة ال إضافة فيها .وثالثة تستغرب صلتها بالرتجمة
وباملصطلح ،فظهرت نشازا ً عىل عنوان الندوة .علامً بأن بعض املشاركني مل يطرقوا
ميدان الرتجمة أبدا ً.
* أما يف األفكار التي سيقت ،فيجد املستمع يف بعضها منوذجاً واضحاً لتصلب
القوالب مسبقة الصنع ،واألفكار الجاهزة التي نقيس عليها دون محاكمة ،ونرغم
املصطلح الوارد عىل حموالت أخالقية ودينية واجتامعية ال يحملها يف لغته األصل.
فمن املعروف أن األمانة يف الرتجمة تقتيض نقل املصطلح يف السياق العام والثقايف

للنص ،وهذا أمر جوهري فيها ،وقد يتقدم –السيام يف النصوص األدبية والثقافية-
عىل ترجمة املفردات .لذلك يجب أال يخرج املصطلح عن سياقه الثقايف الذي يحتضنه
بحجة اختالفه عن بعض مألوفنا ،وأال يتحول عىل يد املرتجم إىل معنى آخر وسياق
اجتامعي مختلف يفقده داللته األصلية ،ففي ذلك تعمية مقصودة عىل املعنى الحقيقي
يراد منها قولبته ضمن موروثنا األخالقي الخاص .إننا ال نريد يل عنق املصطلحات
لتتوافق مع سياقنا الثقايف وأحكام قيمة خاصة عندنا .والبد من املحافظة عىل الطابع
الثقايف لألصل ولو اختلف -وغالباً ما يختلف -عام هو موجود يف بيئاتنا .فنحن نرتجم
لنعرف اآلخر كام هو ،وليس لنصنعه نسخة عنا.
* أمر آخر يبني هذه األحكام القبلية التي تستند إىل أن العربية وتراثها َعلِ َم كل
يشء مسبقاً ودون نقصان .فإن أردت الحديث يف الطب املعارص وجدتهام قد سبقاه يف
املصطلحات وأسامء األجهزة التي تتطور باستمرار ،وإذا تكلمت عن الثقافات املختلفة
فعىل العربية أن تكون قد استرشفت ذلك مقدماً .والسؤال ملاذا نح ِّمل لغتنا وتراثنا أعباء
ال يحتملها؟ فقط لنضفي عليه طابع األسبقية واألهمية ونقول إننا فريدون ومميزون
ماضياً وحارضا ً؟ هذا حكم جائر ال يتسم باملوضوعية أبدا ً .وللعلم أن قسامً كبريا ً من
أسامء املكتشفات املعارصة يف املجاالت كافة مل يكن موجودا ً حتى يف قواميس لغات
مكتشفيها ،بل اخرتع أو ع ِّدلت داللته ليعرب عن الجديد .ثم انتقل إىل اللغات األخرى
بطرق شتى .ومل تر تلك املجتمعات عيباً يف ذلك.
* ال أحد ينكر أن يف معاجمنا ثروة لغوية ضخمة ،لكن هذا ال يعني بالرضورة
أنها تحمل مفردات قادرة عىل التعبري عن االبتكارات الحديثة واملعارصة يف العلوم
واملنتجات التقنية والفنية واالجتامعية والحياتية وغريها ،وليس يف هذا أي نقيصة،
أو تقليل من أهمية اللغة العربية .فمثالً ال ينتقص من معاجمنا أنها مل تعرف مرادفاً
لألوبرا وامليرتو والسيناريو والفيال والسكانر وغريها وغريها الكثري .وإذا كانت قد
عرفت للطريق قدمياً خمسة عرش اسامً فهذا ال ينفي اختالف شكل الطريق القديم عن
أشكال الطرق الحالية التي عرفت تقدماً مشهودا ً مل يكن متخيالً من قبل.
* اللغة ال تسلم قيادها للقرارات واألوامر .إنها كائن حي يُ َعامل وفق مقتضيات
وجوده وتطوره .ولهذا ال يكفي أن تصدر املجامع والهيئات واملؤسسات واإلدارات
قرارات بشأن توحيد املصطلح عىل سبيل املثال أو اعتامد واحد عىل حساب غريه ،بل
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د .وائل بركات

من املؤكد رضورة البحث عن اآلليات التي تقود إىل تعميم هذا املصطلح وتغليبه عىل
غريه ،واإلفادة منها –أي اآلليات -يف دراستنا لحركة الرتجمة وصياغة املصطلحات،
ويف وضع اسرتاتيجيات الرتجمة التي نريد .وعىل سبيل املثال ،ما الذي جعل الناس
تقبل عىل استخدام الحاسب أو الهاتف أو السيارة ،بالتوازي ،ورمبا يفوق ،استخدامها
ألفاظ :الكومبيوتر أو التلفون أو األتوموبيل .بينام باملقابل هيمنت مفردات التلفزيون
والراديو واللمبة عىل نظرياتها املوضوعة :الرايئ واملذياع واملصباح .إن معرفة هذه
اآلليات يعني السيطرة إىل حد معقول عىل املصطلحات التي نريد وضعها موضع
االستخدام وتخفيف تلك التي نريد استبعادها لسبب أو آلخر.
* متابعة ،ال مانع من وضع مصطلحات متعددة ملصطلح واحد مرتجم ،وهذا وارد
جدا ً ويحدث دامئاً ويف اللغات األخرى أيضاً .فلو وصل عددها إىل ما يفوق العرشة
مثالً ،ملصطلح الشعرية بالعربية سبعة عرش مرادفاً ،فهناك واحد بينها أو اثنان عىل
األكرث سيحتالن موقع الصدارة ،وسيطغيان عىل البقية .مام يعني خضوع املصطلحات
التي مل تعرف االنتشار لتلك التي عرفته .واملهم يف جميع هذه الحاالت هو رشح
املصطلح وتحديده بدقة ،يك يفيد منه اآلخرون بالطريقة املثىل.

المعاجم الفرنسية  -العربية
هل هي متقنة وتفي بالغرض؟

د .جامل شح ّيد

مرتجم وناقد وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
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يف شهر اكتوبر عام  2000عقد املجلس األعىل للثقافة يف القاهرة مؤمترا ً
شاركت
ُ
مت بحثاً عنوانه «العرب واملعجمية الحديثة :القواميس الفرنسية كمثال» .وبعد
فيه وق ّد ُ
 20سنة أعود إىل املوضوع آخذا ً بعني االعتبار ما استج ّد يف هذا املجال.
بادئ ذي بدء أطرح عىل نفيس بعض األسئلة ،ومنها :كيف نقل اإلنجييل متى اإلنجيل
الذي كتبه أوالً باآلرامية أو العربية إىل اليونانية؟ وهل استخدم يف ذلك معجامً مع ّيناً؟
ما هو القاموس الذي اعتمده ايرونيموس السرتيدونتي ( )420-347يف نقل العهدين
القديم والجديد من اليونانية إىل الالتينية ،وهي الرتجمة التي أطلق عليها تسمية الـ
 .Vulgataوقبلها كيف متت الرتجمة السبعينية للتوراة من العربية إىل اليونانية يف
القرن الثاين قبل امليالد ،وكيف نقل فريق السبعني مرتجامً األسفا َر الواحد واألربعني؟

د .مجال شح ّيد

املعاجم الفرنسية  -العربية :هل هي متقنة وتفي بالغرض؟

وما هي الصعوبات التي واجهها هؤالء املرتجمون؟ وما هي املعاجم اليونانية
العربية والرسيانية العربية التي استخدمها حنني بن اسحق يف ترجمة  91كتاباً يف
الطب والفلسفة والدين واللغة والفلك والتاريخ؟ وما هي التقنية التي ات ّبعها أبو برش
متى بن يونس القنايئ (328 – ...ه) ويحيى بن عدي ( 364 –280ه) يف ترجمة «فن
وأي قاموس اعتمده انطوان غاالن عام  1704يف ترجمة «ألف ليلة
الشعر» ألرسطو؟ ُّ
وليلة»؟ لقد اختار األستاذ الكندي جان ديليل  Jean Delisleعرشة مرتجمني من القرن
السادس عرش والثامن عرش والتاسع عرش والعرشين ليكونوا مادة لكتابه traducteurs
( Portraits deصور ملرتجمني) [،]Les Presses de l’Université d’Ottawa,1998
ومنهم ميكائيل اغريكوال (1510ــــ )1557والزار دو باييف (1496ــــ)1547
وبيري ديفونتني (1685ــــ )1745وفالريي الربو (1881ــــ )1957وابراهام املالح
(1885ــــ ،)1967ولك َّنه مل يتكلم عن املعاجم التي استخدموها يف انجاز ترجامتهم.
النص
املؤسس للرتجمة يف العرص العبايس ،وهو ُّ
هنا ال ب َّد من العودة إىل ِّ
النص َّ
الذي أورده الجاحظ يف كتاب «الحيوان» (الجزء األول ص  )76قال« :ال ب َّد للرتجامن
من أن يكون بيانه يف نفس الرتجمة ،يف وزن علمه يف نفس املعرفة ،وينبغي أن يكون
أعلم الناس باللغة املنقولة واملنقول إليها ،حتى يكون فيهام سواء وغاية ،ومتى وجدناه
أيضا قد تكلم بلسانني ،علمنا أنَّه قد أدخل الضيم عليهام؛ أل َّن َّكل واحدة من اللغتني
تجذب األخرى وتأخذ منها ،وتعرتض عليها ،وكيف يكون متكّن اللسان منهام مجتمعني
فيه ،كتمكّنه إذا انفرد بالواحدة ،وإنَّ ا له قوة واحدة ،فإن تكلَّم بلغة واحدة استفرغت
تلك القوة عليهام؟»
هذا االجتذاب اللغوي الذي يتكلَّم عنه الجاحظ ،يدفعني إىل التوقف عند إشكالية
خاصة يف علم الرتجمة الرحب ،أال وهي املعجمية الحديثة التي تك ّون األداة الناجعة
يف هذا املضامر .ولكن َّني قبل أن أنظر يف القواميس الفرنسية العربية ويف ما لها
وعليها ،أريد أن ألفت االنتباه إىل النقطة التاريخ ّية التالية:
إذا توقفّنا عند تاريخ املعجمية يف عصور العرب الخوايل لالحظنا طول باع العرب يف
صناعة القواميس ،فقد وضع ابن منظور قاموس «لسان العرب» ،ووضع الزبيدي «تاج
العروس» ،وابن دريد «جمهرة اللغة» ،والخليل بن أحمد الفراهيدي قاموس «العني»،

والفريوزأبادي «القاموس املحيط» و»الصحاح» للجوهري ...وركد النشاط املعجمي
طيلة قرون عدة ليستعيد عافيته يف القرن التاسع عرش ،ومن أهم العاملني فيه :بطرس
البستاين وأوالده وأحفاده ،فقد وضعوا «محيط املحيط» ( ،)1870و»قطر املحيط»،
و»البستان» و»فاكهة البستان» و»الوايف» ،باإلضافة إىل أ َّول دائرة معارف يف تاريخ
العرب الحديث ،كام وضع سعيد الخوري الرشتوين يف عام  1898قاموس «أقرب
املوارد يف فصيح العربية والشوارد» ،وجرمانوس فرحات عام  1849مخترصا ً للقاموس
املحيط سامه« :أحكام اإلعراب عن لغة األعراب» .وساعد جو النهضة يف بالد الشام
ومرص عىل تحديث اللغة العربية ،وجعلها تتقبل املفردات العلمية الحديثة .أ ّم ٌة كهذه
هجست مدة قرون بحفظ لغتها وفهرستها وتحديد معاين مفرداتها ،ما موقعها اليوم
من الحركة املعجمية الحديثة التي أخذت أبعادا ً كربى لدى الشعوب املتقدمة؟ وكيف
تصنع القواميس املزدوجة اللغة ،والفرنسية العربية منها تحديدا ً؟ قبل اإلجابة عن هذين
السؤالني ال ب َّد من وقفة – ولو رسيعة – عند األسس املعجمية ()dictionnairique
الناجحة التي توصلت إليها الشعوب املتقدمة يف هذا املجال.
أوالً  -األسس املعجمية
يستهدف كل قاموس فئة من الدارسني أو املثقفني أو املختصني ،ويحكم عليه ال
من خالل األسس النظرية التي تجدها يف بطون الكتب املعجمية الحديثة ،بل من خالل
تحقيقه الهدف املتوخى أو تقصريه فيه .فال يُنظَر مثالً إىل قاموس «الكامل الوسيط»
كام ينظر إىل «الكامل األكرب»؛ ذلك أ َّن األول يخدم الطالب الثانوي ،والثاين الطالب
الجامعي واملثقف املتب ّحر يف العلم واللغة.
وسأقترص يف مبحثي هنا عىل القواميس العامة دون القواميس االختصاصية التي
ينطبق عليها خطاب مختلف وتخضع ملعايري أخرى؛ وعليه فإ َّن القاموس اللغوي العام
يجب أن يغطّي مفردات اإلنسان َّية والحياة اليوم َّية بخاصة دون أن يُغفل عن إيالء
املفردات العلمية اهتامماً موضوعياً دون الدخول يف دهاليزها وتفاصيلها .وال ب ّد أن
يُو ِّمن القاموس النقاط التالية:
 1املفردات التعريفية (:)nomenclatureماذا يجب أن يُدرِج صاحب القاموس من مفردات ته ّم قارئه العريب يف بداية
القرن الحادي والعرشين؟ هل ُّكل الكلامت التي عرفها اللسان العريب منذ املغفور لهام
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د .مجال شح ّيد

املعاجم الفرنسية  -العربية :هل هي متقنة وتفي بالغرض؟

جدينا الجليلني عدنان وقحطان ت َه ّمني اآلن وأنا يف عرص الذ ّرة واالنرتنيت والربيد
االلكرتوين والج ّوال والفيس بوك واليوتوب؟ طبعاً ال؛ يجب أن يخضع هذا القاموس
لالختيار املناسب .لست بحاجة إىل معرفة كلمة «ال ُه ْع ُخع» التي هي نبتة يأكلها الجمل
يف صحارى العرب (وميكن إدراجها يف قاموس النبات) ،ولكن َّني بحاجة إىل أساسيات
املفردات الحاسوبية ،وإىل املفردات الجديدة التي تطرأ يومياً عىل السياسة وعلم
االجتامع والنقد األديب والصحافة ،إلخ .ويرتتب عىل هذا القاموس الذي يخاطبني أن
يكون غنياً ومكثّفاً يف رشوحه بحيث أُدرِك املعنى دون تشويش أو لُبس أو خلط .فإن
شح يل حيوان أو نبات أو آلة أو جهاز ،يجب أال يقال يل مثالً« :هو رضب من الحيوان
ُِ
معروف» ،نقطة عىل السطر .ويرتت ّب عىل واضع القاموس أن يق ّدم املفردة من كافة
زواياها ،فإن كانت لها ستَّة معان مختلفة ،يجب أن ت ُذكَر املعاين الستَّة دون انتقاص.
وعليه يجب أن أجد يف مفردة «امرأة» مثالً املعنيني األساسيني لها ،وهام« :الشخص
البرشي املؤنث» و»الزوجة» ،وداخل املعنى األول يجب أن تظهر التفرعات التالية :املعنى
االجتامعي (الرجال والنساء)( ،أصناف النساء االجتامعية :الناعمة والفظة واملخادعة،
واملاكرة ،والسطحية ،والذكية ،وأخت الرجال ،)...واملعنى البيولوجي أي األنثى مبختلف
أحوالها من طمث وإحاضة وحمل ووالدة (وهنا متر مفردات عربية كناهد ،وفتاة،
وبكر ،وعذراء ،وعبلة ،وعجوز شمطاء ودردبيس) ،وهنا متر ألوان النساء وحجومهن
وجاملهن وقبحهن .وت ُذكَر أيضاً صفات املرأة يف عملها وترصفها( :امرأة نشيطة ،بليدة،
وسيدة صالون ،واجتامعية ،وسلطوية ،وطاغوتية ،ومومس ،ورشيفة ،وصائدة ،وخفيفة،
وصعبة ،ومحظية ،وجارية ،ورسية ،وحريم ،وأمرية ،وملكة ،وسلطانة ،وفالحة ،وعاملة،
وموظفة ،وسكرترية ،وعارضة أزياء ،ومهندسة ،وطبيبة ،وأديبة ،وأستاذة ،وسيدة).
أ َّما داخل املعنى الثاين (أي الزوجة) فيجب أن تظهر ُّكل التفريعات الناجمة عن
الزواج والتي خلّفت للمرأة الزوجة صفات وصفات ،ومنها( :مفردة الحرائر ،والرسائر
[مع رشحها التاريخي] ،تعدد الزوجات ،والرضة ،وبنت العم ،والقرينة ،والعقيلة،
واملاجدة ،والحرم املصون ،العروس ،إلخ.).
 2املداخل:يجب عىل القاموس أن يق ِّدم جميع معاين املفردة واستعامالتها ،دون زيادة أو
نقصان .فإن أخذنا مثالً كلمة  canardالفرنسية ،نجد أ َّن قاموس الروبري الصغري يورد

لها خمسة معان وهي :بط ،طريقة تشبه ميش البطة ،قطعة من السكر املغموس يف
عنربية ،صوت ناشز ،إشاعة خاطئة ،وهذا املعنى األخري أعطى يف اللغة الشعبية مدلول
«الجريدة خفيفة القيمة» .أ ّما كلمة  palaisفلها شقان :القرص املنيف والحنك أو سقف
الحلق .وسرنى الحقاً كيف تعاملت قواميسنا الفرنسية العربية مع هذه املفردات وما
استبقته منها.
 3رشوط املعجم َّية املزدوجة اللغة:يرتتب عىل من يق ِّدم عىل مرشوع قاموس مزدوج اللغة أو ثاليث أو رباعي اللغة أن
يحقِّق بعض الرشوط ،وهي:
أ -إتقان هذه اللغات:
لسوء الحظ ،نجد أ َّن هناك عددا ً من الدخالء عىل مهنة صناعة القواميس؛ ألنَّها
مربحة تجارياً ومر ِّوجة إعالمياً ،ونالحظ أ َّن معظم من وضعوا مثل هذه القواميس
يفتقرون إىل التعمق يف اللغة األجنبية .وبعامة هم يعرفون لغتهم األم بشكل مقبول
أو جيد ،ولكن الشوائب والثغرات يف اللغة األجنبية تصل أحياناً إىل درجة الفضيحة؛
واألنىك أنهم ال يخجلون ويرتدعون .هناك قاموس مرشقي اسمه «معجم اللغات»
لجروان السابق (إنجليزي ،فرنيس ،عريب)  ،1974وأعرف أ َّن واضعه مل يكن يعرف
الفرنسية عىل اإلطالق عندما ألّفه .واألدهى أنَّه أيضاً وضع قاموساً التينياً عربياً دون
أية معرفة باللغة الالتينية وإعرابها وترصيف أفعالها.
ب -تحديد معنى الكلمة:
لكل الكلامت املتعلقة بالنبات والحيوان
يجب أن يكون هذا التحديد شافياً وافياً ِّ
والعلوم الطبيعية والفنون واملجاالت التي ال يعرفها املثقف غري االختصايص .فالكلمة
رش َحها ٌكل من قامويس عبد النور واملنهل كالتايل :هي
الفرنسية ( )linteauمثال َ
الساكف (أي أعىل الباب الذي يقابل العتبة) .هذا الرشح ال بأس به ولك َّنه غري مكتمل؛
خشب أو معدنٍ تقع فوق
إذ إ َّن الساكف هو قطعة أفقية من البناء تكون من حج ٍر أو ٍ
الباب والنافذة وتحمل الجدار فوقهام.
جـ  -التسييق:
هناك نوعان من التسييق اللغوي والتسييق املتجاوز اللغة .ففي الحالة األوىل ،ال
ب َّد من التمييز يف الفرنسية بني الصفة( romaine :رومانية) وبني االسمromaine :
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وتعني الكلمة األخرية القبان الروماين املستعمل يف أسواق الخضار والفواكه .أ َّما يف
الحالة األخرى فتكون هناك اعتبارات اجتامعية وسياسية وثقافية وفنية خاصة تدعو
إىل إيالء النص معنى مع ّيناً .ففي رواية «جريمينال» لزوال مثالً ،ال ب َّد من أن يأخذ
القارئ بعني االعتبار السياقية األيديولوجية للقرن التاسع عرش يف فرنسا ،لفهم األبعاد
النضالية لهذه الرواية .كذلك يرتتب عىل واضع القاموس أن يدرك الخلفية التي دفعت
بهذه املفردة أو تلك إىل الساحة املعجمية .فكلمة  poubelleمثالً هي مستوحاة من
السيد بوبيل الذي كان يف القرن التاسع عرش محافظاً ملنطقة السني والذي فرض
استعامل الحاويات عام  .1884كذلك يكاد الجمهور العريب ينىس أ َّن ماء الكولونيا
هو عطر مصنوع أساساً يف مدينة كولونيا األملانية .وعليه ينبغي عىل مؤلف معجم من
املعاجم الثنائية اللغة أن يحدد املعنى املقصود ،حسب عائديته االجتامعية أو البحرية أو
الربية ،أو العسكرية ،أو الحقوقية ،أو الطبية ،أو الكيميائية ،أو املعامرية ،أو اآلثارية ،أو
األدبية ...إلخ ،.بحيث توضع املفردة يف سياقها دون أن تبقى هالمية سدميية ال يُعرف
من أين أتت وال كيف تط ّورت.
 4التمثيل أو إعطاء األمثلة:ينبغي عىل القاموس املحرتم أن يستكمل الرشوح بسوق األمثلة؛ توخياً للتوضيح
وللتبيني .وهناك نوعان من األمثلة :األمثلة التي يذكرها واضع القاموس هو نفسه،
وتلك التي يستشهد بها من الكتّاب واملشاهري واألمثال السائرة والعبارات الشائعة.
ويخضع نجاح هذه األمثلة لنباهة واضع القاموس وثقافته وتفكريه املنطقي.
 5معلومات إضافية حول الكلمة:ال ب َّد أن يق ّدم واضع القاموس عددا ً من املعلومات التاريخية ،والنحوية والرصفية
والسيميائية املؤطِّرة للكلمة .فيا ليتنا نجد ذات يوم يف مكتباتنا قاموساً تاريخياً للغة
ويبي لنا تأثيلها واقتباسها من أية لغة،
العربية يح ِّدد لنا تاريخ املفردة وتطورهاِّ ،
أسوة بالقواميس األوروبية الكربى .أنا بحاجة إىل أن أعرف متى دخلت هذه املفردة
األعجمية إىل لغتنا؟ ومن استعملها من الكتّاب ألول م َّرة؟ وكيف تُلفَظ يف لغتها؟ ثم
كيف صارت ت ُلفَظ يف لغة الضاد؟ وهل حافظت عىل املعنى نفسه أم تط ّور معناها مع
االنتقال واالقتباس وكيف؟ وبعد تجارب عدة بدأت يف مرص ومل يكتب لها النجاح،
نشأ عام  2013مرشوع رائد عنوانه «معجم الدوحة التاريخي للغة العربية» ويساهم

ثانياً  -يف القواميس الفرنس َّية العرب َّية
صدر أول قاموس فرنيس عريب يف السنة السابعة لقيام الجمهورية الفرنسية ،ويف
السنة الثانية للحملة الفرنسية عىل مرص أي عام  1799وألّفه املسترشق جان جوزيف
مارسيل يف  80صفحة ،ثم تاله قاموس رويف  J.F. Ruphyعام  ،1802وكان يف 227
صفحة ،وأعقبه قاموس اللغة الفرنسية أو العربوي الصغري ( 107صفحة) Dictionnaire
 ،de la langue française, ou petit mauresqueواستهدف الفرنسيني املوجودين
يف إفريقيا الشاملية .وكانت هذه القواميس مخترصة ومحددة ،ما عدا القاموس الذي
وضعه اليوس بخرت ،والذي دققه املسترشق املعروف وصديق رفاعة الطهطاوي وهو
كوسان دى برسيفال ،ونُرش يف جزئني ما بني  1827و .1829ثم صار مع اإلضافات
يف ثالثة أجزاء (طبعة عام  ،)1871وتوالت القواميس الفرنسية العربية ،ونشطت يف
تأليفها اإلرساليات األجنبية من جهة وجاليات الشوام الذين هاجروا إىل مرص؛ ألنَّها
كانت فرانكوفونية يف معظم الحاالت .وعرف عدد من هذه القواميس النجاح والشهرة،
وخاصة قاموس جان باتيست بيلو الذي صدر عام  .1892وبقي صامدا ً عىل الساحة
حتى السبعينات من القرن العرشين ،حيث بدأت تصدر القواميس الحديثة مثل املنهل
والكامل األكرب وقاموس عبد النور واملنجد الفرنيس العريب الكبري ،ونجد يف هذا
األخري املعاين الخمسة لكلمة  canardيف حني أورد قاموس املنهل ثالثة منها فقط.
ولكن هذه الحركة املعجمية التي نشطت يف لبنان بخاصة كانت تتو َّخى الربح
الرسيع دون الحرص عىل الدقَّة وامتالك املؤهالت الرضورية .فمعظم الذين عملوا يف
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فيه حوايل  300باحث وخبري لغوي يرصدون ألفاظ اللغة منذ بدايات استعامالتها يف
النقوش والنصوص عىل مدى  20قرناً .وسيستغرق العمل فيه  15سنة وتستخدم فيه
أحدث الربامج الحاسوبية واللغوية يف العامل.
كذلك يحتاج القارئ إىل اللغة الشارحة التي تقول له إ َّن املفردة هي مذكر أو
مؤنث وما هو جمعها؟ وهل هي دامئاً يف حالة الجمع أم يف حالة املفرد فقط؟ فإىل
جانب كلمة  maraboutالفرنسية ،يجدر بالعريب الذي يضع القاموس املزدوج اللغة أن
يذكر أ َّن الكلمة يف األصل هي عرب ّية من إفريقيا الشاملية ،وأنَّها انتقلت إىل اللغات
األوروبية عام  ،1617وهي «مرابط» أو «ويل».
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هذه املعاجم كانوا أساتذة أدب ونقد ،ومل يكونوا ألسنيني أو اختصاصيني يف النظرية
املعجمية ( lexicologueأو يف التطبيق العميل للمعجمية  .)lexicographieيضاف إىل
ذلك أنهم كانوا ينقلون من القواميس السابقة أو من بعضهم ،كام سرنى يف التطبيق.
يضاف اىل ذلك أن الدربة والتبويب املنطقي والرتتيب املنهجي تنقص بعضهم .ومع
أنهم يعرفون اللغة الفرنسية ،إال أنَّهم مل يستفيدوا من خربة الفرنسيني يف مجال
املعجمية ،ومل يطّلعوا مثالً عىل القاموس الهائل الذي وضعه األستاذ كيامدا وهو «مكنز
اللغة الفرنسية»  Le Trésor de la Langue Françaiseبأربعة عرش جزءا ً .ونظرا ً
لذك فقد وقعوا يف أخطاء خطرية وأحياناً قاتلة ،سأستعرض بعضاً منها.
عندما مثالً يفرس الكامل االكرب أن كلمة  sanctusتعني عند املسيحيني صالة
التقديس ،هذا ال يفي بالغرض .وما معنى كلمة تقديس هنا؟ إنها كلمة عامة جدا ً تضيع
يف داخلها معان كثرية .والحال أن الكلمة تعني نشيد «القدوس» أي نشيد الظفر
املالئيك ،وهو إحالة إىل انتصار املالئكة عىل الشياطني ،كام تعني جزءا ً من القداس
يف الطقس الالتيني ،أو أنها تعني القطعة املوسيقية الرابعة من صالة القداس ،وكل هذا
غري مض َّمن يف صالة التقديس اآلنفة الذكر.
وكذلك عندما يتوقف الكامل االكرب عند كلمة  déhontéغري املوجودة يف الروبري
والالروس الصغري ،يحيلنا إىل كلمة  éhontéالتي تعني الصفيق والوقح وقليل األدب.
ولكن ما هو املنت الذي اعتمده يف اللغة الفرنسية ل ُيقحم هذه الكلمة؟
إذا أخذنا كلمة  mandarinنجد أن القواميس اآلنفة الذكر ترتجمها بـ موظف كبري
وعلمة وجهبذ ،ولكن األصح أن نقول « ِدهقان»؛
يف اإلمرباطورية الصينية القدمية ّ
ألن الكلمة صار لها وقع سلبي بعد الثورة الصينية التي تحققت بزعامة ماو تيس تونغ.
يف كلمة  siècleبُعد ديني سلبي فاتت واضعي القاموس ترجمتُه ،وهو «الدهر» بكل
ما يحمله من رزايا ونوائب ومحن.
ويرتجم املنهل  métalangueبـ «تقعيد لغة» بينام هي «اللغة الشارحة» ،والفرق
كبري بني املعنيني .وأغفل الكامل االكرب عن ذكر هذه املفردة ،كأنها مل تستعمل يف
األلسنية والنقد األديب الحديث.
ويقابل املنهل كلمة  métempsychoseبـ «تقمص ،تناسخ» ،ويضيف معنى جديدا ً
إىل كلمة  réincarnationقائالً إنها «التجسيد الجديد» .ونجد نفس املفردة العربية يف

الكامل االكرب ،مع العلم أن هناك فرقاً الهوتياً بني املقولتني؛ فاألوىل تعني االنتقال
من جسد برشي إىل آخر ،بينام األخرى تعني االنتقال من جسد برشي إىل أي كائن
آخر (حيواناً كان أو نباتاً أو جامدا ً).
سأتوقف اآلن عند قاموس املنهل حرصا ً؛ ألستعرض بعض اإلشكاالت .يرتجم صاحبا
القاموس  il est rasé de prèsبـ «حلق ذقنه منذ وقت قريب» بينام هي «حلق
ذقنه ون ّعم يف الحالقة» .ويرتجم  conciliabuleبـ»مؤامرة ،اجتامع غري قانوين،
حديث مشبوه» بينام هي «محادثات عقيمة أو جدل بيزنطي» .ويرتجم  processusبـ
«سياق واستطالة ونتوء وتطور» بينام هي عملية وسريورة .ويرتجم processus social
باملدرج االجتامعي بينام هي :العملية االجتامعية .كذلك فإنه مل يورد معنى formation
مبعنى «تشكيل جوي» .أما كلمة  enjeuفليست الرهان بل املراهنة ،هذا للدقة .وأغفل
أيضاً عن ذكر  peau de chagrinالتي تذكّر برواية بلزاك «جلد الحبب» والتي تعني
تناقص الرثوة تدريجياً .ويرتجم كلمة  coquelicotبالخشخاش النبات املخدر ،بينام
تعني «شقائق النعامن» .وأعجب ما يف األمر أنه يطلق عىل كلمة  vocatifاسم «نداء
دعايئ» بينام هي املنادى املعروف يف النحو .وكذلك فإنه نيس معنى «استنكر أو
شجب ون ّدد» يف معرض حديثه عن كلمة dénoncer؛ ويرتجم exécution sommaire
بـ «إعدام بال محاكمة» ،وهي باألحرى إعدام بعد محاكمة صورية .كذلك يرتجم
 investir un fortبـ «حارص حصناً» بينام هي «اقتحم حصناً» ،ويرتجم euphorie
بـ «مرح وغبطة» بينام هي «نشوة وحبور» ،والنشوة والحبور أقوى من املرح .ويف
حرف  Rيرتجم عبارة  la femme de ses rêvesبـ «املرأة املثالية» بينام هي «امرأة
أحالمه» ،وقد تكون غري مثالية باملعنى الكالسييك للكلمة .ويرتجم il est mal à l›aise
بـ «منحرف املزاج» بينام يجب أن يقول« :منزعج ،متضايق» .كذلك ،وتوخياً للدقة ،يرى
أن  voix graveهي «صوت منخفض» بينام هي «صوت غليظ أو جهري» موسيقياً.
ويرتجم  être aux premières logesبـ «هو مطّلع عىل األمر عن كثب» بينام هي
«جلس يف الصف األمامي ،احتل مركز الصدارة» .أما أن يعترب أن كلمة matrone
تعني املرأة املسنة املهيبة فهذا خيانة للمعنى ،ألن الكلمة ال تعني املهابة بل تعني السمعة
السيئة .كذلك يرتجم عبارة  payer en monnaie de singeبـ «بخسه حقه» بينام تعني
أنه ق ّدم وعودا ً كاذبة .والغريب يف األمر أن املنهل يرتجم كلمة  pénisبآلة الرجل بدل
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العضو الجنيس الذكري .ويرتجم  Il a des vues sur elleبـ «يفكر يف الزواج منها»
يف حني أن العبارة تعني أنه يشتهيها جنسياً للزواج أو لغري الزواج .وينىس عبارات ال
بد منها ،فيذكر عبارة « la mort de l›âmeالجحيم األبدي» ،ولكنه ينىس عبارة avoir
 la mort dans l›âmeالتي تدل عىل الحزن والكآبة ،إلخ.
أردت من خالل هذه األمثلة أن ال أقوض العمل املعجمي الثنايئ اللغة الذي تم خالل
القرنني املاضيني – وقد أفادت الفئات العربية املثقفة منه كثريا ً بالرغم من ثغراته –
بل ان أقول إن الدقة واألناة والفهرسة املنطقية واملنهجية رضورية؛ إلخراج قواميس
تحظى باملصداقية وليس فقط بالبني بني .كذلك تو ّخيت وضع اإلصبع عىل الجرح،
عل القامئني عىل الثقافة يف ديار العرب تعرتيهم حمية مضاهاة الشعوب األخرى،
ّ
فيبذلون الدريهامت لتكون يف املكتبة العربية قواميس محرتمة أسوة بالقواميس التي
تفخر بها باقي الشعوب.

إشكالية ترجمة
المصطلح النقدي
د .زبيدة القايض
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تعرض هذه الورقة إشكالية ترجمة املصطلح النقدي .إذ يقع البحث يف ثالثة
أقسام :يعرض القسم األول إشكالية ترجمة املصطلح النقدي وعالقته باملنهج،
ودوره يف تلقي الخطاب النقدي .ويقدم القسم الثاين مناذج لتجارب نقاد يف
استخدام املصطلح النقدي وتوظيفه يف تجاربهم النقدية .أما القسم الثالث
واألخري فيعرض تجربة الباحثة الخاصة يف ترجمة املصطلح النقدي ،والصعوبات
التي واجهتها يف ترجمة الكتب النقدية إىل اللغة العربية .ويف الختام ،يخلص
البحث إىل أهمية الرتجمة يف هذا املجال ،ويحاول أن يخرج ببعض التوصيات.
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ظل النقد العريب الحديث لسنوات عدة متحمساً ملناهج النقد األوريب ،فجاءت
املامرسات األوىل يف شكل يسمح غالباً بالتلقي وال يسمح باملناقشة ،وكانت أغلب
الدراسات تفتقد إىل املرونة .وكأن النقاد يف تطبيقهم للمناهج األوربية يطبقون مبادئ
منطقية محددة ومصطلحات جاهزة ،ظناً منهم أن األدب ميكن أن يتحول إىل علم
صارم ،مام أدى إىل التباس الخطاب النقدي لدى املتلقي.
واملسألة تتعلق أوالً بقضية املنهج ،وحقيقة األمر إن أهمية إشكالية يتعرض لها النقد
العريب املعارص هي إشكالية البحث عن منهج نقدي قادر عىل قراءة النص بطريقة
مبدعة .فقد اشتد االهتامم يف السنوات األخرية باملناهج النقدية الحديثة ،السيام بعد
شيوع الدراسات البنيوية واملناهج التي تعتمد عىل العلوم اإلنسانية ،واليوم مناهج ما
بعد الحداثة .وقد اتفقت جميعها عىل الطعن يف املنهج التقليدي واالعرتاف بالتعددية
الداللية.
وقد أكد أكرث النقاد العرب املحدثون يف طرحهم للمناهج املتّبعة عىل أهمية مسألة
املنهج يف التحليل األديب ،ورضورة متلك الناقد لألدوات املنهجية لتحليل الخطاب
األديب.
وقد صدرت أعامل اهتمت برصد املدارس النقدية الحديثة ككتاب عبد الله الغذّامي
« الخطيئة والتكفري من البنيوية إىل الترشيحية ( .)1وهو يتناول دراسات ألسنية
وبنيوية وسيسيولوجية وتفكيكية ،ويعرض لبعض املصطلحات الحديثة ،ومنها التناص.
أكد النقاد العرب عىل جدلية العالقة بني املنهج واملصطلح ،إذ يحدد املنهج املصطلح
ويؤطره ،ويؤكد املصطلح املنهج ويوضحه .فإذا مل يكن املصطلح واضحاً يتأثر املنهج
بالتأكيد ويسبب مشاكل يف االستيعاب ،وصعوبة يف تلقي املادة لدى القارئ.
من الواضح أنه كان ملصطلح «تناص» نصيباً وفريا ً من النجاح يف التعبري عن
املصطلح األجنبي ( ،)intertextualitéلكون املصطلح مشتق من كلمة «نص» ،وتؤدي
املعنى املطلوب .وأساسها ( ،)dialogismeأي «الحوارية» ،التي تحدث عنها باختني
يف دراسته ألعامل دوستويفسيك ،ثم تطور إىل «التناص» يف أعامل كريستيفا وجريار
جونيت .كام هي الحال بالنسبة إىل مصطلح «الزمكانية» ( ،)spatio-temporelأي
دراسة الزمان واملكان ،الذي أبدعه باختني نفسه يف مصطلح ( ،)chronotopeونجده
يف ترجامت أعامل جورج بوليه.

ومع ذلك فثمة نقاد استخدموا مصطلحات عربية غري واضحة يف تطبيقهم
للنظريات النقدية الفرنسية ،من دون تقديم أي رشح لها ،ولجأ البعض اآلخر ،كالنقاد
املغاربة ،يف دراساتهم النقدية الحديثة ،إىل استعامل بعض املصطلحات املنقولة عن
اللغة الفرنسية .ونذكر عىل سبيل املثال مصطلحي «فونيم» و» مونيم» ،وهام ينتميان
إىل فئة املصطلحات املبتكرة من قبل املرتجم ،لكنها تبقى مبهمة إذا مل ترفق برشح ،وال
يكفي أن يكون القارئ متقناً للغة الفرنسية حتى يفهمها ،بل يجب أن يكون مطلعاً عىل
نظريات النقد الحديث ،ال سيام تلك القامئة عىل علم اللسانيات التطبيقي .بالطبع،
يقصد بـ «فونيم» (الوحدة الصوتية) ،وبـ «مونيم» (وحدة املعنى).
كام نجد يف هذه الفئة من الرتجامت مصطلحي «سيميوتيكا»( ،ويرتجمها بعضهم
بـ «سيميوطيقا») و «سيامنتيكا» أو «سيامنطيقا» .وهام مصطلحان نجدهام كثريا ً يف
ترجامت أعامل روالن بارت ،إذ نقرأ «سيميوتيكا الرسد» مثالً.
أما يف ترجامت ميشيل فوكو ،وتحليله للغريزة الجنسية يف «إرادة املعرفة» ،فنجد
مصطلح «الجهاز التاريخي» املرتجم عن اللغة الفرنسية (،)Le dispositif historique
وهو مفهوم ترجم إىل اللغة اإلنجليزية بكلمتي « ،»Social Constructكذلك األمر
بالنسبة إىل املصطلح األساس « »Linguistiqueبالفرنسية ،أو «»Linguistics
باإلنجليزية ،الذي ترجم إىل اللغة العربية بـ «لسانيات أو «ألسنية» ،أو «لغويات».
أما بالنسبة إىل الرسدية ( ،)Narratologieفنجد «علم الرسد» ،والرسديات» (مؤمتر
جامعة بشار يف الجزائر عام  ،2003ترجم العنوان بـ «مؤمتر الرسديات») ،و «نظرية
القصة» ،و «القصصية» ،و «الرسدولوجية» ،و «الناراتولوجية» .ويعود هذا املصطلح
إىل تودوروف الذي أفاد من فالدميري بروب يف تحليله للحكاية (Morphologie du
 ،)conteثم استخدمه بارت وجونيت .وواقع األمر إن تعدد املصطلحات غري الدقيقة
هو أحد مظاهر اضطراب الرتجمة إىل العربية.
يقدم النقاد العرب غالباً املصطلح من خالل رؤيتهم الذاتية من دون مرجع ،ومن
دون وضع املصطلح األجنبي يف الهامش (اجتهاد شخيص) .يتناول الناقد أحمد بو
حسن هذه املسألة ،يف كتابه « مدخل إىل علم املصطلح» ( )2وهو يرى أن مصطلحات
الناقد غالب شكري (االغرتاب ،االلتزام ،الرؤيا) ذات مضمون ذايت ،ال توثيق لها ،وهي
بعيدة عن املصطلح التاريخي .أما سيزا قاسم يف كتابها « بناء الرواية – دراسة مقارنة
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لثالثية نجيب محفوظ» عام  ،1984فقد استخدمت مصطلحات كـ «البوليفونية» ،الذي
استخدمه باختني يف متييزه للرواية الدوستويفسكية ،وجاء بلغته األجنبية من دون
ترجمة ،ثم أضافت يف موقع آخر «تعدد األصوات» ،الذي أصبح دارجاً بلفظه األجنبي
«بوليفونية» ،أو «التعددية الصوتية» .كام أوردت قاسم مصطلحات أخرى يف سياق
الجمل ،من دون رشح أو متهيد ،مثل مصطلح الرسد يف عالقته بالوصف والحركة.
وقد يربط الناقد املصطلح مبرجعه مثل مصطلح «الوحدة الثقافية» الذي استخدمه
موريس أبو نارض يف كتاب « األلسنية والنقد األديب» ( )3عندما ع ّده «قيمة خالفية»
بربطه مبرجعه الناقد إمربتو إيكو ،ومل يوضح مرادفه باللغة األجنبية ،لذلك أصبح
استخدامه هكذا عاماً ،من دون تحليل للمدلول ،ولدوره يف العمل .وعندما يستخدم
مصطلحي «الترشيح» أو «التفكيك» ،نسبة إىل « ،»Déconstructionأو «القارئ
الصحيح» ،فهو ينسبهام إىل نهج بارت ،من دون توضيح للقارئ .واستخدم عبد الله
الغذامي املصطلح األول ذاته يف « الخطيئة والتكفري ،« ...وعرب عنه بكلمتي «النقض
والفك» ،ثم استقر عىل كلمة «الترشيحية» ،أو «ترشيح النص» ،أي تفكيك النص من
أ<ل إعادة بنائه.
ويف كتابه « يف الشعرية» ( )4عام  ،1987استخدم كامل أبو ديب مصطلح
«االنحراف» ،أي االنحراف عن اللغة العادية إىل لغة مغايرة لها قواعدها الخاصة.
وميثل النص األديب انحرافاً عن اللغة العادية .وهنا نجد يف الدراسات النقدية
الفرنسية مصطلحات عدة ،منها ،»Ecart« :أو « ،»Ruptureأو حتى « .»Violويعود
هذا املصطلح إىل دراسات الشكالنيني الروس ومتييزهم للغة األدبية عن اللغة اليومية،
والتي تابعها جاكوبسون ،فتوصل إىل مصطلح « ،»Littérariteأي «أدبية النص» .أما
مصطلح «رؤية العامل» فيعيده كامل أبو ديب إىل غولدمان ،يف كتابه « اإلله الخفي».
تعرب اإلحالة عىل املصدر عن حرص الناقد عىل تقديم املصطلح األصيل ،لكنه تلقٍ
سلبي يفتقر إىل رؤية الناقد .وقد يحيل الناقد املصطلح ذاته إىل مصدرين كالرسدية،
رسد»؛ ومصطلح عز الدين إسامعيل
الذي أحالته سيزا قاسم إىل جونيت ،و»الوصف امل ُ َ
«التصوير الرسدي» (يف البنيوية) ،مام يشري إىل تباين الوظيفة يف املصطلح الواحد،
والحاجة امللحة إىل اعتامد الرتجمة الدقيقة أو الرشح ،وإال سيؤدي ذلك غالباً إىل
اضطراب تلقي املادة النقدية.

إن تعدد املصطلحات ،واستخدامها يف ترجامت مختلفة (مبعدل عرشة مصطلحات
يف ثالثة أسطر /مثل كامل أبو ديب :الشعري /الالشعري ،املنهج/االنحراف ،لغة عادية/
لغة منحرفة ،قواعد/نحو ...الخ) ليس بالرضورة دليالً عىل جودة العمل ،فاملسألة ليست
بكرثة املصطلحات ،بل بقدرة الناقد عىل توظيفها توظيفاً صحيحاً ،يف املوضوع واملنهج
والرؤية النقدية .وغالباً ما تكون الرغبة يف اعتامد رؤية شاملة تحيط مبختلف املناهج
النقدية الحديثة هي السبب يف تعدد املصطلحات ،والرتدد يف اعتامد ترجامت متعددة
لها ،لكن هذا ال يخدم العملية النقدية.
بقي أن نذكر أمرا ً مهامً هو عالقة املصطلح بالقارئ ،إذ يتوجه الخطاب النقدي إيل
متلقٍ يك يعيد إنتاجه وتأويله ( )Décodageمن خالل قراءته الخاصة .إن االتجاهات
البنيوية ،وما بعد البنيوية أعطت أهمية خاصة ومميزة للمتلقي ،وعددت النص ال
قيمة له من دون القارئ .لذا كانت هنالك قراءات متعددة ،وكان ال بد من تقديم
املصطلح املناسب يف املامرسة النقدية ،بحيث يوضح املنهج يك ال يفقد املتلقي تواصله
مع الخطاب النقدي.
وقد كرثت يف اآلونة األخرية املحاوالت النقدية لدى بعض الباحثني واألساتذة
الجامعيني ،ال النقاد املحرتفني ،نذكر منهم سمر روحي الفيصل ،وعبد الله أبو هيف،
وجهاد عطا نعيسة ونضال الصالح يف سورية؛ أحمد النساج وعبد املحسن طه بدر من
مرص ،محمد عبد الله وزياد الزعبي من األردن ،بوشوشة بو جمعة وكامل الرياحي من
تونس .وللمزيد من اإليضاح ،سنتناول تجارب البعض منهم.
ففي كتابه «املغامرة الثانية للرواية العربية» ،ال ي ّدعي د .الصالح يف املقدمة أن
نصوصه متتلك وحدها الحقيقة النقدية ،بل يتحدث عن قراءات عدة للنصوص ،من
خالل مناهج متعددة تسمح بدراسة مكونات النص كلها « ،ودراسة كيفية تجليها وآليات
عملها داخل هذا النص» ()5
وهكذا ،نرى تطبيقاً ملناهج نقدية متعددة ،ومصطلحات جديدة ،منها:
يف أطروحات الخطاب :الدوال أو املضمون الرسدي
الشخصيات  /بناء الرواية  /بنية الزمن
			
لغة الرواية  /لغة الرسد
			
فعندما يتحدث عن بينة الزمن يف رواية « املغمورون» لعبد السالم العجييل ،يبني
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تحليله عىل تصنيفات أدوين موير ألنواع الرواية يف عالقتها بالزمن ،فيع ّدها رواية
درامية .لكنه ال يرجع إىل الكتاب نفسه ،بل إىل ما كتبه حسن بحراوي يف كتابه « بنية
الشكل الروايئ .الفضاء ،الزمن ،الشخصية» .ثم يتحدث عن الرسد االستذكاري ،فيلجأ
يف هذا الفصل إىل حسن بحراوي تارةً ،وإىل جريار جونيت يف « خطاب الحكاية»
(يف الرتجمة طبعاً) تارة أخرى.
كذلك ال يقرأ د .الصالح يف النص األصيل (الرويس) يف حديثه عن الحكاية
الخرافية ،بحسب تعبري فالدميري بروب ،بل من ترجمة عربية لنص فرنيس ،يورد
من خالله مصطلحات فرنسية ،يضعها إىل جانب الكلامت العربية ،مثل« :رشير»
( )agresseurأو ( ،)méchantو»واهب» ( ،)donateurو «مساعد» ( ،)auxiliaireو
«باعث» ( ،)mandateurو»البطل» ( .)héros( )6وهي املصطلحات التي استخدمها
بروب ،وترجمت إىل اللغة الفرنسية ،لكننا ال نجد يف قامئة مراجعه ،وال يف الهوامش
ذكرا ً لفالدميري بروب ،وال لـ « مورفولوجيا الحكاية» .وال عجب يف ذلك ،فالعديد
من النقاد العرب استم ّدوا نظرياتهم ومصطلحاتهم من الرتجامت الوسيطة ،ال سيام
الفرنسية منها.
أما يف كتابه « معراج النص» ( )7فيقدم د .نضال الصالح لبعض النظريات
قبل التطبيق .وهنا نجد فصالً نظرياً عن «التبئري» ( ،)focalisationورشحاً لبعض
املصطلحات .إذ يضع إىل جانب املصطلح بالعربية الكلمة األجنبية (الفرنسية أو
اإلنجليزية) ،وذلك بحسب اللغة الوسيط التي ترجم إليه الكتاب .وهنا نجد بعض
األخطاء ،قد تكون طباعية ،أو أخطاء وقع فيها الناقد ألنه مل يدقق فيها ،أو ناتجة عن
الكتب التي أخذت منها هذه املصطلحات ،مثل:
ص )dramatization( 10عوضاً عن ()dramatisation
ص )opjectiv( 11عوضاً عن ()objective
( )subjectivعوضاً عن ()subjective
ص  )poétiques( 32عوضاً عن (.)poétique
وهناك أمثلة عديدة أخرى يف كتابه « املغامرة الثانية »...مثل:
		 ( )interferdenceبدالً من ()interférence
و ( )potyphoniqueبدالً من ( ...)polyphoniqueالخ.

نستنتج من تجربة الباحث د .نضال الصالح النقدية التزاماً حرفياً باملنهج واملصطلح،
وتطبيقاً وثيقاً له ،لكنه ظل حبيساً يف النظريات املرتجمة الوافدة إىل النقد العريب
الحديث ،ويف تخبط املرتجمني يف املصطلحات ،ومل يتمكن من إبداع منهج خاص
به .لكن كتبه تتضمن رشحاً للنظريات ،وغزارة يف املصطلحات مام يجعلها مرجعاً
للدارسني لنظريات النقد الحديثة وتطبيقاتها عىل النتاج العريب.
جهاد نعيسة يف « مشكلة الرسد الروايئ( .قراءة خالفية)» ()8
أما الباحث جهاد عطا نعيسة فقد تناول مشكلة األداء الحدايث للرواية ( )9يف
رشح ملصطلح «امليتا رواية» ،قبل أن يرصده يف العديد من الروايات مثل رواية « رشق
املتوسط» ( )1975لعبد الرحمن منيف ،وثالثية « شكاوى املرصي الفصيح» ليوسف
القعيد (.)10
يرى عطا نعيسة أنه ليس من املهمة دراسة الجوانب الحداثية للعمل وتأثرياته ،بل
املهم الوصول إىل وحدته اإلبداعية .وهو يعيدنا إىل كتاب محمد عناين « املصطلحات
األدبية الحديثة» ،وبعد رشحه ملصطلح «التناص» يف مالحظة ( ،)11يدرس رواية «
املسلة» لنبيل سليامن يف تناصه مع الرتاث الشفوي ،وصلته بالبذيء واملدنس ،ويف
إرسافه يف التناص بوصفه نوعاً من اإللصاق يف « مجاز العشق» .ويعود لرشح
املصطلح بالتفصيل يف الصفحتني  ،285-284قبل تناول املسار التنايص لتجربة نبيل
سليامن الروائية.
وهنا تظهر شخصية الناقد وحضور ثقافته ،ودمجه لتيارات مختلفة ،يف سعيه
إليجاد منهج ذايت مرن.
وهذا ما نجده يف كتاب « نص عىل نص» ( )12للباحث الدكتور زياد الزعبي،
حيث قدم إضاءات وتحليالت مهمة ألعامل عدة ،واستعمل مصطلحات نقدية مرتجمة.
كام أكد الزعبي عىل دور املتلقي يف قراءته للنص النقدي ،من دون أن يفرض عليه
رأياً أو وجهة نظر ،إذ لديه الحق يف أن يحاورها (أي النصوص) بالكيفية التي يريد،
ألنه ميارس لحظة حواره معها فعل «مثاقفة» يستند إىل رؤاه ومرجعياته ،مام يعني
أننا سندخل جميعاً يف دائرة الرؤى املتباينة والتأويل املتسع ،مؤمنني برشعية االختالف
والتعدد يف الرؤى واألفكار ،والقراءة والكتابة وتكراراتها» ()13
أما تجربة كامل الرياحي يف كتابه « حركة الرسد الروايئ ومناخاته» (،)14
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د .زبيدة القاضي

وأطروحته عن « خصائص الكتابة الروائية عند واسيني األعرج» ،فتكشف منافذ جديدة
تفتح النص عىل العامل الخارجي ،فتتحول املسافة الشكلية بني النص واملؤلف إىل
مسافة «شعرية» .وهنا يساعد فهم املصطلحات القارئ يف االنتقال من النص إىل
النص املقروء ،أي من فضاء الكتابة إىل فضاء القراءة .فالنص ليس جسامً معزوالً ،بل
هو فضاء ألبعاد مختلفة ،تتعدد فيها الكتابات وتتنازع ،وهو نتيجة أللف بؤرة من بؤر
الثقافة.
كذلك فإن دراسته لرواية « حارثة الظالل» لواسيني األعرج تتجاوز هذه الرواية
لتتناول باملالحظة والتعليق كامل أعامله ،وتجربته األدبية بعامة .كام تتطرق إىل تقنيات
الرسد عنده ،وعند عدد من األدباء املغاربة ،ومنها رشحه ملجموعة كبرية من املصطلحات
النقدية عىل نحو يغني الدراسة إىل حد كبري .وهنا نؤكد عىل أهمية استعامل املصطلح
املرتجم بدقة يف العملية النقدية.
فإذا كانت صفة النمطية غالبة عىل الكثري من الدراسات النقدية املعارصة ،فإن
األمثلة التي قدمتها تؤكد عىل رضورة االختالف .لكنها تجارب تدل عىل رضورة تقديم
املصطلح الدقيق يف التجربة النقدية ،وهنا دور املرتجم .وهكذا تعد املصطلحات مبنزلة
مفاتيح للنص ،فيتحول القارئ إىل باحث عن عنارص التآلف والجامل يف النص،
وتصبح القراءة مفتوحة ،أي دعوة الكتشاف خفايا النص وكنوزه ،ويصبح النقد إبداعياً
بحق.

لكن كتاب جريار جونيت هو الذي كان إشكالياً عىل صعيد ترجمة املصطلحات
النقدية ،ونقلها إىل القارئ العريب.
ولكن ،وعىل الرغم من رشعية هذه املهمة ،فإن ترجمة الكلامت أمر صعب ،فقد
أصبح قلب الكلمة يف أطراف املعنى .وال يشء أصعب ،وأدق ،وأقل جدوى من التعامل
مع كلامت تخضع باستمرار لعملية تطعيم أو زرع جراحي .إذ أصبح البحث عن التيامت،
واملصطلحات ال يحتاج فقط إىل العودة إىل جذر الكلمة ،بل يحتاج أيضا إىل شكل
إعدادي للمعرفة ،وهذا ينطبق عىل عنوان الكتاب.
مل يكن من السهل إيجاد معادل مناسب للعنوان يف اللغة العربية ،لصعوبة
العنوان ،وقد تحدث عن هذه الصعوبة جريار جونيت نفسه يف مقدمة الكتاب .فأصل
« « Métalepseالكلمة اليونانية ( ،)métalêpsisوهي مامرسة لغوية تشري إىل أنواع
االستبدال كلها ( ،)permutationوبالتحديد استخدام كلمة مكان أخرى بواسطة
انتقال يف املعنى ،أي ليس بدقة متاماً يف حال غياب كل تحديد مكمل .نجد أن هذا
التعريف يجعل من املصطلح « انتقال مجازي» مرادفاً للكناية واالستعارة معاً .ما إن
تقترص االستعارة يف التقليد الكالسييك ( )15عىل التحوالت الناتجة عن التشابه ،يختفي
املتعادل الباقي بني الكناية و» االنتقال املجازي « بتقليص هذا األخري إىل عالقة
سببية ،تنتمي إىل علم البالغة .ويرشحها جونيت من خالل أمثلة من «شعرية» أرسطو،
وتعب عن كل أنواع التحوالت يف
ومن البالغة الكالسيكية لتصبح استعارة وكناية معاًّ ،
املعنى ،وإىل أشكال اإللحاق والتقديم ،وانتقال الشخصيات والكاتب .كام أشار بحثي
يف املعاجم الفرنسية الكربى ( )16إىل هذه املعاين جميعها .وملا بحثت يف معاجم
املصطلحات البالغية العربية وجدتها أقرب إىل الكناية ( ،)17بينام ترجمها يوسف
إدريس يف « املنهل « إىل االستعارة العكسية.
بعد هذا البحث الطويل يف معاجم اللغتني الفرنسية والعربية ،وبعد الرشح الذي
قدمه جريار جونيت ،والتطبيقات التي قام بها لهذه املامرسة اللغوية ،رأيت أنه من
املمكن أن أترجمها بـ « االنتقال املجازي» لتشمل كل أنواع التحوالت يف املعنى ،وانتقال
الشخصيات والكاتب يف جو من االنتهاك املجازي أو التخيييل لعتبة التجسيد .ويؤيد
هذه الفكرة العنوان الثانوي املرافق للعنوان الرئييس « :من الصورة إىل التخييل «.
أدعي أنه العنوان األمثل ،بل هو املعادل األقرب للعنوان الفرنيس ومحتوى
علام بأنني ال ّ
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أما الجزء األخري من هذه الدراسة فيعرض لتجربتي الخاصة يف ترجمة املصطلح
النقدي إىل العربية ،من خالل بعض الكتب ،مثل « ذرائع – مالحظات يف األدب
واألخالق» ألندريه جيد (منشورات وزارة الثقافة ،عام  ،)2000و» االنتقال املجازي.
من الصورة إىل التخييل» لجريار جونيت (الهيئة العامة السورية للكتاب ،عام ،)2009
و « اإلله الخفي» للوسيان غولدمان (الهيئة العامة السورية للكتاب ،عام  )2010و
«وداعاً علم الجامل» لجان-ماري شايفر (الهيئة العامة السورية للكتاب ،عام .)2015
أمثلة:
« اإلله الخفي» مصطلحات فلسفية ويف علم النفس واالجتامع والسياسة.
« وداعاً علم الجامل» مصطلحات يف الفلسفة والفن والجامل.
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الكتاب.
خامتة
مثة طريقتان أساسيتان لدى املرتجم يف استخدام اللغة :إما أن يسعى إىل املشاركة
يف منظومة مؤلفة من دوال تحتوي عىل مدلوالت ثابتة – وهو هدف تحققه اللغة
العلمية ،ويسعى إليه بعض النقاد من أصحاب النظريات النقدية الجامدة والنصوص
املغلقة – أو أن يبني املرتجم منظومة «تنزلق» فيها املدلوالت أو «تنزاح» باستمرار،
ويفلت منها النص ليفسح املجال لقراءة مفتوحة ،كام يف النصوص النقدية التي أقوم
عادة برتجمتها .فإذا كانت القراءة عالقة ثالثية األبعاد ،تقوم بني الكاتب والنص
والقارئ ،فإن العالقة تتعقد هنا وتصبح رباعية ،إذ يضاف إليها املرتجم ،مام يغري
العالقة مع القارئ .والقارئ هنا ليس القارئ األول الذي يتوجه إليه الكاتب الفرنيس،
بل هو قارئ ثان يحتاج إىل وسيط ،هو املرتجم .واملرتجم يعرب من منظومة إىل أخرى،
ومن لغة إىل أخرى ،مام يغري شكل عملية القراءة .ومع ذلك يبقى النص ،أحد أطراف
هذه العالقة املعقدة ،هو األساس .وهنا تربز أهمية ترجمة املصطلحات يف عملية التلقي.

المصطلح
بين الفوضى وااللتزام
عدنان جاموس

مرتجم وباحث من سورية من سورية ـ عضو اتحاد ال ُكتَّاب العرب
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 ...وما زالت الفوىض مستمرة يف مضامر ترجمة املصطلح وتوحيده ،عىل الرغم
من الجهود التي بُذلت وما انفكت تبذل منذ عصور النهضة وحتى اآلن .أجل ،لقد بذلت
جهود ال ت ُنكر عىل أيدي رواد نهضتنا األوائل الذين أرسوا أسساً متينة وشيدوا فوقها
املداميك األوىل يف رصح إغناء العربية باملصطلحات الجديدة ،والكشف منجديد عن
اإلمكانات الكبرية الكامنة يف أعامق هذه اللغة الخصبة ،وأثبتوا بالفعل أن هذه اللغة
التي استوعبت يف عصور الريادة العاملية كل ما ابتدعه العقل البرشي من أفكار وما
اكتشفه من ظواهر ،لن تعجز عن استيعاب ما يأيت به التقدم الفكري والعلمي والتقاين
العارم يف هذا العرص والعصور الالحقة من مفاهيم ومصطلحات.

املصطلح بني الفوضى وااللتزام

عدنان جاموس

فمنذ عرشينيات القرن التاسع عرش وحتى أواسط القرن العرشين قام هؤالء الرواد،
سواء بصفتهم علامء أفرادا ً أو بصفتهم أعضاء يف مجامع وجامعات ومؤسسات علمية
واتحادات مهنية ،بوضع املعاجم العامة واملتخصصة الثنائية واملتعددة اللغات ،وبتأليف مجاميع
ومسارد للمصطلحات ،وبتحديد األسس التي ميكن اتباعها يف وضع املصطلحات الجديدة،
وقدموا مقرتحات لتوحيد املصطلحات املتداولة يف مختلف األقطار العربية .ومع أنهم كانوا
متفقني ،إالّ فيام ندر ،عىل طرائق وضع املصطلحات الجديدة من ترجمة ،ومجاز ،واشتقاق،
ونحت ،وتركيب وتعريب ،إالّ أن بعضهم كان يرجح كفّة بعض هذه الطرائق من دون أن
يرفض الطرق األخرى ،وبعضهم كان يغايل يف نرصة ما يؤثره إىل درجة التنكر لسواه ،وقد
أثارت طريقتا النحت والتعريب بالذات أكرب قدر من الجدل .ومل يكن اختالف املواقف من
التعريب أمرا ًجديدة يف لغتنا العربية ،بل هو يعود بجذوره العميقة إىل سلف قديم له برزت
معامله بجالء يف القرنني الثالث والرابع الهجريني يف مواقف األصمعي (ت ـ  828أو )831
وابن فارس (ت ـ  )1004من جهة ،وأيب عيل الفاريس (ت ـ  )987وتلميذه ابن جني (ت ـ
 1001أو  )1002من جهة أخرى .فاب ُن فارس كان يرى أن اللغة توقيفية ،وأنها جاءت عىل
دفعات عىل ألسنة األنبياء العرب إذ « َوق ََف الل ُه َج َّل و َع َّز آد َم عليه السالم عىل ما شاء أن يُعلّ َمه
إياه ،مام احتاج إىل علمه يف زمانه ،وانترش من ذلك ما شاء الله ،ثم َعلَّم بعد آدم عليه السالم
من عرب األنبياء ،صلواتُ الله عليهم ،نبياً نبياً ما شاء أن يعلَ َمه حتى انتهى األمر إىل نبيِّنا
محمد  ،فآتاه الله جل وعز من ذلك ما مل يؤته أحدا ً من قبله متاماً عىل ما أحسنه من اللغة
املتقدمة ،ثم ق َّر األم ُر فال نعلم لغ ًة من بعده حدثت»...؛ ثم يقول ...« :ولو كانت اللغة مواضعة
واصطالحاً مل يكن أولئك يف االحتجاج لو اصطلحنا عىل لغة اليوم» .كان ابن فارس يرى أن
العرب يف غابر أزمانهم كانت تعرف العلوم بأسامئها وأن العلوم الدخيلة عربية األصل نقلتها
عنهم األمم األخرى ونسبتها إىل نفسها .وقد توارث البعض هذه اآلراءجيالً بعدجيل ،وها هو
الشيخ حمزة فتح الله (املتوىف عام  )1918يذهب إىل أن هذه «املسميات» الحديثة يجوز أن
سبق إليها اإلنسان يف املايض ،ووضع لها «أسامء» يف غابر الزمان ،ثم اندثرت «املسميات»
عىل م ّر األيام وبقيت «األسامء» .وقد اتخذ موقف ابن فارس هذا عىل مدى التاريخ أشكاالً
مختلفة منها شكل رفض التعريب اللفظي.

أ ّما املوقف اآلخر فيمكن أن نُ ثِّل عليه بأقوال ابنجني الذي أفرد يف كتابه «الخصائص»
باباً بعنوان «ما قيس عىل كالم العرب فهو من كالم العرب»؛ ويقول إنه سأل أستاذه أبا عيل
الفاريس« :أت ُرتجل اللغ ُة ارتجاالً؟ قال :ليس بارتجال ،ولكنه مقيس عىل كالمهم فهو إذا ً من
كالمهم».
ولكن رواد النهضة األوائل مل يلجؤوا إىل التعريب اللفظي إالّ نادرا ً ،بل كانوا عىل العموم
يتج ّنبونه ما أمكنهم ذلك لحرصهم الشديد عىل إنجاح حركة التعريب العام ككل ،ونرش اللغة
العربية يف جميع مجاالت الحياة ،ويف مقدمتها مؤسساتُ الدول ِة ومعاه ُد التعليم بعد أن
طغت الرتكي ُة ،ومن ثم بعض اللغات األوروبية ،وفُرضت بطرائق مصطنعة وإكراهية يف معظم
األحيان يف بعض األقطار العربية.
لذا فإننا نجد املجمع العلمي العريب يف دمشق ،وهو أقدم املجامع يف الوطن العريب،
يجهد يف ترجمة املصطلحات ووضع التسميات العربية عن طريق االشتقاق واملجاز والنحت
والرتكيب اإلضايف واملزجي واملوصوف .ومل تعدم طريقة التعريب اللفظي أنصارا ً لها حتى
هذه الحقبة املبكرة؛ ولكن يف املراحل التالية ،وعندما وجد املختصون يف اللغة والثقافة
والعلوم األساسية والتطبيقية أنفسهم أمام سيل عارم من املصطلحات أصبح تعريب بعضها
أمرا ً ال بد منه ،ولكن ضمن قواعد وأطر معينة تجعل منه وسيلة إلغناء اللغة وتطويرها ،وتحول
دون متييعها وتحويلها إىل خليط من عدة لغات كاللغة «املالطية» كام كانوا يقولون .وبرزت
يف هذه املرحلة بصور ٍة أوضح معاملُ املعركة بني أنصار التعريب ورافضيه ،ونرضب مثالً
عىل ذلك اشتداد الجدل حول نقل تسميات العنارص الكيميائية إىل اللغة العربية؛ فقد كان
األمري مصطفى الشهايب ود.يعقوب رصوف وغريهام ي َر ْون تعريب تلك األسامء كلها باستثناء
العنارص التي لها أسامء عربية قدمية كالحديد والنحاس إلخ ...ورأى البعض الرتجمة الكاملة
لها ،وعىل رأس هؤالء أحمد اإلسكندري الذي اقرتح الرتجامت اآلتية :األكسجني :املص ِّدئ
املخصب ـ الكلور :املح ِّور ـ الفلور :ال ُمل ِْصف ـ الفوسفور:
ـ الهدروجني :امل ُم ِّيه ـ النرتوجني:
ِّ
املومض ـ الكربون :املفحم ـ البوتاسيوم :القالّء ـ الصوديوم :الشذّام ـ الكالسيوم :الكالس ـ
الكروم :الخضّ اب إلخ ...ومن املعروف أن هذه األوضاع مل تلق القبول من أحد .وباملقابل فإن
بعض التسميات املعربة مل تلق القبول عندما ُوجدت ترجم ٌة مقبولة لها؛ فَ َق ْب َل أن ترتجم كلمة
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ُ
َض أي تحرك
مقابالً لألميبة هو «النغّاضة» (وهو
اشتقاق مبالغ ٍة السم الفاعل من فعل نَغ َ
واضطرب يف ارتجاف) ،ووضع األب أنستاس الكرميل مصطلح «املتم ِّورة ،وقَب َِل مجمع اللغة
العربية يف القاهرة الكلمة األخرية« ،فإذا يب ـ يقول األمري الشهايب ـ أقرأ رأياً ألحد األساتيذ
يقول فيه :إن اصطالح «املتم ِّورة» مخالف للذوق اللغوي ومن الوحيش ،واألميبة تفضُ لُه .فام
تفضيل ذوقِ ٍ
زيد عىل ذوق عمرو
َ
هو الذوق اللغوي هذا بالضبط؟ ومن هو الذي يستطيع
يف موضوعات كهذه؟ وهل يكفي الذوق وحده للعدول عن كلمة عربية إىل كلمة أجنبية؟»
ويستطرد األمري الشهايب يف الحديث فيقول« :تحرضين يف موضوع الذوق نكتة ِ
جرت يف
حديث يل مع الفقيد األستاذ أحمد أمني؛ فقد استثقل كلمة «ال َك َن ْه َور» ،وهي تدل عىل املرتاكم
من السحاب ،فقلت له :إنك يا صاح تستثقلها عندما تلفظها مفردةً ،ولك ْن ضَ ْعها يف مكانها
بني أسامء الغيوم يف كتاب علمي تب ُدغري ثقيلة ،بل ضعها يف مكانها يف النرث األديب وحتى
يف الشعر تب ُد لك سائغة .فلقد قلت أيام الشباب من قصيدة يل عنوانها «حنني إىل القاهرة»:
كانون هاج أعاصريا ً ت ُغادينا
		
أين ال َك َن ْه َو ُر يف ج ِّو الشآم إذا
ريّا تداعب يف الروض الرياحينا
رص وقد نسمت
من رائق الج ّو يف م ٍ

«غازيت» بكلمة «جريدة» التي وضعها أحمد فارس الشدياق بدالً من كلمة «جورنال» ُع ِّربت
هذه الكلمة بأشكال مختلفة كام يقول األب انستاس الكرميل« :فأ ّول شكل لها كان غازت ّه ،ثم
ُخ ِففت التاء فأصبحت غا ِزتَه (كجالسة) ثم غازيتة و َغ َزت َة ،و َغ ّزيتة و َغ َزتِ ّية ،ثم قلبوا الغنيجيامً
يفجميع الروايات الست ،و َجعلها أهل العراق كافاً فارسية فصارت الروايات مثاين عرشة ،ثم
ف ّخموا تاءها املثناة فجعلوها طاء فتضاعفت الروايات وبلغت ستاً وثالثني ،ولعل هناك غريها
مل نطلع عليها» .ولكن بعض أنصار التعريب دافعوا عن رأيهم بالقول :إن اللفظة املعربة يجب
أن ت ُشذّب لتصبح مقبولة مستساغة ،و َمثَّل الشاعر املشهور معروف الرصايف عىل ذلك بكلمة
ألسن العامة استعملناها كام استعملها
«أوتوموبيل» فقال« :إن اللفظة إذا كانت مام شاع عىل ُ
العامة ،أو أجرينا عليها بعض التغيري إ ْن رأينا منها بعض النفور والحيود عن اللهجة العربية،
كـ»ص ْوقَرير» ،وقد استعملتها
كام ُ
غيتها إىل ت َ ْو َمبيل َ
فعلت ذلك يف كلمة «أوتوموبيل» فإين ّ
يف قصيدة فقلتِ « :بتَ ْو َمبيلٍ جرى يف األرض منرسحاً كام جرى املا ُء من سف ِح األهاضيب»
ولك ْن ال شهرة معروف الرصايف ،وال مكانته الشعرية املرموقة ،وال الح ّد من نفور الكلمة
األجنبية ،وال إخضاعها لوزن عريب استطاعت أن متدها بأسباب الحياة وتجعلها تصمد أمام
نظريتها العربية املجازية «السيارة» .ومن األمثلة الكالسيكية عىل تغلب املصطلحات املرتجمة
بأسلوب املجاز عىل املصطلحات املعربة التي وضعها املرتجمون القدامى ثم استُ ْب ِدلت بها فيام
بعد مصطلحاتٌ ذات أصل عريب :أرِمثاطيقا :الحساب ـ قاطيغورياس :املقوالت ـ ريطوريقا:
الخطابة والبالغة ـ واسطقس :العنرص ،وسولوجِسموس :القرينة ،ثم استُ ِبدل بهذا املصطلح
مصطلح :القياس ،وبويطيقا :الشعرية؛ إالّ أن الرأي مل يتوحد حول هذا
رص النهضة
يف ع ِ
ُ
املصطلح األخري فتعددت املصطلحات املرادفة له يف اآلونة األخرية يف ج ٍّو من الفوىض
فقالوا :الشاعرية ،وفن الشعر ،وفن النظم ،وعلم األدب ،ونظرية األدب ،واإلنشائية ،والشعرية
اإلنشائية ،واإلنشائية الشعرية ،والشعريات ،وغريها ،مام دعا بعضهم إىل تفضيل العودة إىل
لفظة بويطيقا أو بويتيك املعربة .ولكن ما الذي مينح املصطلح أسباب الغلبة والشيوع ،هل
هو الذوق اللغوي كام يدعي بعضهم؟ يذكر األمري مصطفى الشهايب ( 1893ـ  1968عامل
زراعي سوري توىل رئاسة املجمع العلمي العريب بدمشق منذ عام  1959حتى وفاته ،له
عدد من املؤلفات واملعاجم العلمية) يف أحد كتبه بهذا الصدد إنه كان قد وضع مصطلحاً

فضَ ِحك رحمه الله وقال :من الواضح أن األعاصري والربد القارس يف شهر كانون عندكم
تحتاج إىل مثل كلمة «الكنهور» ،فقلت :وهو كذلك».
وأحياناً يكون التعريب أسل َم عاقب ًة من الرتجم ِة إذا كان املرتجم ال يدركجوهر الظاهرة
التي يعالجها وال يستطيع أن يجد املقابل املعنوي املناسب لها .فعندما ت ُرجم كتاب أرسطو
«بويطيقا» (الشعرية) عن اليونانية إىل الرسيانية ثم إىل العربية ُع ّرب مصطلحا «تراجيديا»
و»كوميديا» بلفظتي «طراقيذيا» و»قوميذيا» ثم عمد متّى بن يونس يف النصف األول من
القرن العارش إىل ترجمة الكتاب عن اليونانية إىل العربية ،فرتجم «تراجيديا» بـ»فن املديح»
و»كوميديا» بـ»فن الهجاء» (وذلك لتعريف أرسطو للأمساة بأنها «محاكا ُة فعلٍ نبيل» وللملهاة
بأنها «محاكاة األراذل من الناس ولكن ال يف كل نقيصة ،بل يف الجانب الهزيل الذي هو
قسم من القبيح») ،وكان من عواقب ذلك أن اب َن رشد ( 1126ـ  )1198الذي ل ّخص كتاب
أرسطو معتمدا ً عىل ترجمة «متّى» أجهد نفسه بحثاً يف قصائد املديح وقصائد الهجاء يف
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األدب العريب ليعرث عىل أبيات تؤيد َّكل خاصي ٍة من الخصائص التي ذكرها أرسطو ،كام يقول
عبد الرحمن بدوي.
أما يف العرص الحديث فها هم املنظِّرون والنقاد واملرتجمون واإلعالميون وحتى األساتذة
الجامعيون يظهرون لنا أذواقهم يف ترجمة املصطلحات التي تردنا من الغرب ،وال سيام يف
مجال النقد األديب ونظرية األدب فيجسدون لنا الفوىض بأوضح أشكالها ،ويتضح لنا ذلك
عندما نستعرض بعض األمثلة املأخوذة من مضام َر ْي النقد األديب والفلسفة ،ومنها ترجمة
مصطلح « »Synchronicو» »diachronicاألعجميني ،إذ نجد لكل منهام ما يقارب عرشة
مقابالت عربية :فاألول هو :املستوى التزامني ـ واملنظور اآلين ـ والوضع الراهن ـ والعالقات
األفقية ـ واملنظور القا ّر ـ واملحور الوصفي ـ والتزامنية الوصفية ـ واآلنية ـ واملنهج السانكروين؛
والثاين هو :املستوى التعاقبي ـ واملستوى التز ُّمني ـ واملنظور التاريخي ـ والتطور التاريخي ـ
والعالقات العمودية ـ واملنظور التطوي ـ والزمانية ـ والتعاقبية الزمانية ـ والنهج ال َدياكروين).
وقل مثل ذلك من دون تردد يف مصطلحي Syntagme :وParadigme؛ فاألول هو :محور
الرتكيب ـ واملحور األفقي ـ واملحور السياقي ـ والتتابعية ـ ومستوى الرتكيب ال ُج َميل ـ والعمود
التأليفي ـ وعالقات املجاورة ـ واملحور النظمي ـ ومحور اإلدراج؛ والثاين :محور االختيار ـ
واملحور االستبدايل الرأيس ـ واملحور الجدويل العمودي ـ واالستبدالية ـ واملحور التباديل ـ
واالختيارية ـ والعمود األمثايل ـ و املحور االنتقايئ .وقد َع َّدد د.عبد السالم املس ّدي ثالثة
وعرشين مقابالً للمصطلح اإلنكليزي « ،»Linguisticsومنها:
الالنغويستيك ـ وفقه اللغة ـ وعلم اللغة الحديث ـ وعلم اللغة العام ـ واللسانيات ـ
واأللسنيات ـ واأللسنية ـ وعلم األلسن ـ واللغويات.
ومثة أمثلة كثرية عىل «فوىض املصطلحات» املسترشية هذه التي تسللت حتى إىل
كربيات املؤلفات املرجعية ،التي من املفرتض أن تكون هي الفيصل يف هذا املجال؛ فإذا
نظرنا ،عىل سبيل املثال ،يف معجمني رصينني للمصطلحات الفلسفية من وضع أساتذة كبار
يف هذا الفرع املعريف هام :املعج ُم الفلسفي للدكتور جميل صليبا ،الصاد ُر عن دار الكتاب
اللبناين يف بريوت ،الطبعة األوىل 1971؛ ومصطلحاتُ الفلسفة ملؤلفيه :أيب العال عفيفي،
وزيك نجيب محمود ،وعبد الرحمن بدوي ،ومحمد ثابت الفندي ،الصادر ُة عن املجلس األعىل

لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتامعية ـ القاهرة  ،1964سنجد أن كثريا ً من املصطلحات
األساسية يف الفلسفة يختلف املرجعان يف وضع مقابالتها العربية فمصطلح ()Syncretism
عند د .صليبا هو التلفيق (عكس التوفيق) وعند أولئك هو النزعة إىل التوفيق؛ وتالياً فإن
مصطلح ( )eclecticismهو التوفيق (ضد التلفيق) عند د.صليبا ،والفلسفة التلفيقية عند
أولئك؛ ونجد أن مصطلح ( )determinismهو «الحتمية» عند د.صليبا ،وهو «الجرب» عند
أولئك ،ويف حني يضع صليبا «الجربية» مقابل مصطلح ( )fatalismيضع أولئك مقابل
هذا املصطلح «مذهب القضاء والقدر» ،ومعروف نطاق الجدل الواسع حول تفسري هذين
املفهومني والفرق بينهام .ومصطلح ( )thesisهو «الدعوى» عند د.صليبا و»املوضوع» لدى
أولئك ،و»الطريحة» عند د.ميشيل واكيم .أ ّما املصطلحان )antithesis( :و( )synthesisفهام
«نقيض الدعوى» و»التأليف» لدى د .صليبا و»نقيض املوضوع» و»مركب املوضوع» لدى
مؤلفي «مصطلحات الفلسفة» و»النقيضة» و»الجميعة» عند د.واكيم ..وهل ّمجرا ً وهل ّمجرا ً....
ومم يثري الدهشة فعالً أن نجد من يقلّل من شأن الرضر الذي تولده هذه الفوىض ،ال بل
ّ
يدافع عنها بحجة حرية اإلبداع .فقد كتب د.محمد النويري يوماً يف ملحق صحيفة «األسبوع
األديب» التي يصدرها اتحاد الكتاب العرب يف سورية« :إن طرح مسألة توحيد املصطلح تبدو
يل قضي ًة زائفة ،وعىل غاية من السطحية »...ويردف قائالً« :إن هذا الطرح يصبح خطريا ً
ألنه يف بُ ْع ٍد من أبعاده حكم ،عىل البحث العلمي بالجمود ،والعلم إمنا يجد تربته الخصبة يف
االختالف الخالّق »...ويورد الكاتب بعد ذلك مثاالً يقول فيه :إن األلسنيني الغربيني أنفسهم
يختلفون حول داللة املصطلح باختالف املدارس التي ينتمون إليها« ...فالوحدة الدنيا غري
الدالة (الصوتم ،الفونيم) ال يفهمها الدارسون فهامً واحدا ً» .أي أن د.النويري يورد ثالثة
أشكال ملصطلح واحد :األول تركيب وصفي أشبه بالتعريف ،والثاين مرتجم والثالث معرب.
ونحن نتساءل :هل االختالف الخالق وحرية اإلبداع يتجليان يف وضع مصطلحات مختلفة
متعددة للتعبري عن مفهوم واحد أو ظاهرة محددة ،أم يف دراسة الظاهرة نفسها ومضمون
املفهوم والنقاش حول جوهر الظاهرة لتحديد ماهيتها؟ ثم إن أولئك الدارسني الغربيني ال
يختلفون حول الدال بل حول املدلول ،وكلهم يستعملون يف أثناء ذلك مصطلحاً واحدا ً هو
«الفونيم» .وعندما كان ممثلو األجنحة املختلفة ضمن املذهب البنيوي يتناظرون ويتجادلون
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مل يكن جدالهم يدور حول مصطلح «البنيوية» بالذات ،فيدعي بعضهم أن املصطلح األنسب
هو «الهيكلية» ويقول آخرون ال ،بل هو «البنائية» ويرص فريق ثالث عىل التمسك باملصطلح
األول ،بل كانوا يختلفون ويتناقشون حول مضمون املصطلح وداللته واملنهج الذي يجب أن
يتبع يف دراسة النص .وكذلك عندما ثار الجدل بني أنصار التفكيكية ورافضيها كان الفريقان
يستعمالن املصطلح نفسه ،إذ مل يكونوا يختلفون حول التسمية األصح :هل هي «الترشيحية»
أم «التقويضية» أم «التفكيكية»؛ بل كان األنصار يدافعون عن صحة منهجهم يف قراءة
النصوص الثقافية املكتوبة ،والرافضون ينفون صحة املنهج بالذات .وهكذا نرى أن الدعوة
إىل توحيد املصطلح ال تعني االتفاق عىل أن مدلوله غري قابل للنقاش ،بل تعني إجراء النقاش
حول جوهر هذا املدلول بالذات.
وإذا كان هذا الوضع الشاذ املتمثل يف «فوىض املصطلحات» ال يهدد بأخطار كارثية
عىل الصعيد املادي يف مجال العلوم اإلنسانية فإنه يتخذ يف مجال العلوم التطبيقية والتقنية
طبيعة مختلفة وأبعادا ً شديدة الخطورة ميكن أن تؤدي أحياناً إىل وقوع كوارث حقيقية.
وأقول عن تجربة :لو مل تتخذ اإلدارة العامة يف مرشوع سد الفرات يف حينه اإلجراءات
ال ُملْزِمة لتوحيد املصطلحات املستعملة يف املرشوع بكل إداراته التصميمية والفنية والتخطيطية
وقطاعاته اإلنتاجية واإلنشائية واملخربية والهندسية بجميع فروعها ،ولوال التزام جميع
املهندسني والفنيني املصممني واملخططني واملنفذين بذلك من قمة الهرم إىل قاعدته ،لكانت
وقعت أخطاء تقنية خطرية ومربكة ،ولطالت مدة تنفيذ املرشوع ،وارتفعت تكاليف إنجازه.
وأذكر مبناسبة الحديث عن االلتزام باملصطلح الشائع أن وزي َر صح ٍة سابقاً يف القطر قال
يف معرض حديث تلفزيوين عن «متالزمة» عوز املناعة املكتسب إنه يستخدم هنا مصطلح
«متالزمة» مقابل «سندروم» ألنه هو املصطلح املعتمد اآلن مع أنه شخصياً يفضل عليه
مصطلح «تناذر» الذي كان يُستعمل قبالً ألنه يوحي ،حتى من حيث اللفظ ،باإلنذار من خطر
عب عىل قوة تأثري املصطلح الشائع واملعتمد لدى األكرثية والتزام
هذا املرض .ومثة مثال ُم ِّ
اآلخرين به .ففي مجلة «املوقف األديب» التي يصدرها اتحاد الكتاب العرب يف سورية ،ويف
عددها املزدوج الصادر عن شهري متوز وآب عام  1982والخاص باللسانيات ،يقول املفكر
الراحل أنطون مقديس يف مقالة له عنوانها «عال َم اللسانيات»« :كنت شخصياً ـ وما أزال ـ

أعتقد أن كلمة «لغويات» أو «علم اللغة» أصح من كلمة «لسانيات» أو «علم اللسان» للداللة
عىل العلم املعني هنا ،ومع ذلك استخدمت الثانية يف هذه املالحظات الرسيعة لشيوعها ـ
النسبي ـ وألن كتّاب هذا العدد ـ وكلهم من املتخصصني ـ استخدموها ،ورأي الجامعة مبدئياً
هنا خري من رأي الفرد» (ص .)29
ال شك يف أن هذين املثالني ينطويان عىل داللة عميقة ال يجوز إغفالها؛ فالباحث الجاد
ال يهتم بإثارة الجدل يف سبيل الدفاع عن أرجحية املصطلح الذي يتبناه ويخالف به الشائع
واملعتمد بقدر ما يهتم بالنقاش يف سبيل إيضاح ماهية الظاهرة التي يدل املصطلح عليها،
وتف ّهم جوهرها ،وتحديد كيفية االستفادة من ذلك نظرياً وعملياً؛ وكنا نتمنى أن ت ُرصف
الجهود التي ت ُهدر يف الجدل من أجل أن يثبت الفرد أن املصطلحات التي يتبناها هي
األصوب واألصلح ،أن تُرصف يف النقاش من أجل الكشف عن جوهر الظواهر والعالقات
بينها ،واكتشاف ظواهر جديدة نعطيها نحن تسمياتها األوىل األصلية ـ كام كنا نحن العرب
نفعل يف حقب ماضية ـ ليبحث اآلخرون لها عن تسميات مقابلة يف لغاتهم.
وال شك يف أن الخطوة األوىل يف طريق األلف ميل املوصلة إىل مرحلة تحقيق هذه
األمنية تتمثل يف العمل عىل اللحاق بالركب املتقدم ،واستيعاب كل ما قد أنجزه يف مجال
العلوم األساسية والتطبيقية ويف مضامر العلوم اإلنسانية؛ ومن البدهي أن الرتجمة هي من
أهم الوسائل التي توصلنا إىل الهدف املنشود؛ ولكن هذه الوسيلة لن تتسم بالفعالية املطلوبة
إالّ إذا استخدمت وفق خطة متكاملة تتضمن استدراك ما قد فات ،وبتَتَ َّبع وتواكب الجاري
واآليت؛ ومن الواضح أن تنفيذ مثل هذه الخطة يتطلب تنسيق الجهود وتضافرها وتوجيهها
نحو هدف موحد ،والرشط األول لتنفيذ هذه املهمة عىل أكمل وجه هو التفاهم التام بني
االختصاصيني املنفِّذين ،ولن يتيرس هذا إالّ بـ»تحديد معاين األلفاظ وتوضيحها ،فال يُستعمل
اللفظ إالّ فيام ُوضع له ،وال يُ َد ّل عىل املعنى الواحد إالّ بلفظ واحد» كام يقول د.جميل صليبا
يف الصفحة التاسعة من مقدمة معجمه اآلنف الذكر .ثم يستطرد فيقول « ...وال يكفي أن
تتطور االصطالحات العلمية تطورا ً عفوياً حتى تصل إىل الوحدة ،ألن التطور العفوي قد
يؤدي إىل االحتفاظ بألفاظ كثرية للداللة عىل املعنى الواحد» (ص .)10
الحق منا اإلشار َة إىل أنه ابتغا َء التخلص من الفوىض املسترشية بتوحيد
ويقتيض ُّ
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املصطلح بني الفوضى وااللتزام

عدنان جاموس

املصطلحات املختلفة قُ ّدمت مقرتحات عديدة ُوضعت خطط كثرية لعل أهمها الخطة التي
وضعها األمري مصطفى الشهايب وفقاً لظروف الحقبة الزمانية التي ُوضعت فيها ولإلمكانات
التي كانت متاحة آنذاك؛ ثم خطة الخبري الراحل شحادة الخوري التي ما زال الكثري
من بنودها يتسم بأهمية راهنة؛ كام أصدرت املنظامت والهيئات واملؤسسات والجامعات
واالتحادات املهنية القومية والقطرية املعنية عرشات املعجامت واملسارد واملراجع املصطلحية
املوحدة يف مختلف فروع املعرفة؛ و ُعقدت عرشات املؤمترات والندوات القومية والقطرية
أيضاً ملعالجة هذه املسألة وسواها من املسائل املتعلقة بالرتجمة عموماً .ولعل من أهم هذه
املؤمترات« :املؤمتر العريب األول للرتجمة» الذي دعت إىل عقده «املنظمة العربية للرتجمة»
و ُعقد يف بريوت يف  28و 29كانون الثاين (يناير)عام  .2002ومن الالفت أن املؤمتر
املذكور عالج يف أحد محاوره موضوع «املصطلحات ومسألة توحيدها» من خالل البحث
الذي قدمه د .بسام بركة وأشار فيه إىل أن معظم الندوات واملؤمترات التي ُعقدت يف
أقطار عربية متعددة قد ركّزت عىل هذا املوضوع ،ولكنه اكتفى بالتذكري بتوصيات الندوة
التي ُعقدت يف دمشق من  25إىل  28ترشين األول (أكتوبر) عام  .1999وهو ُم ِح ّق يف
هذا االكتفاء ألن الندوة املذكورة قد استأنست بنتائج أعامل الندوات واملؤمترات السابقة،
ولذا فإن قراراتها وتوصياتها جاءت شاملة ملختلف جوانب املوضوع املطروح .وقد ُعقدت
هذه الندوة يف رحاب مجمع اللغة العربية بدمشق بإرشاف «اتحاد املجامع اللغوية العلمي
العربية» وبالتعاون مع املجتمع املذكور تحت عنوان« :إقرار منهجية موحدة لوضع املصطلح
العلمي العريب وسبل توحيده وإشاعته» ،وشارك يف أعاملها صفوة مختارة من علامء اللغة
جاؤوا من عرشة أقطار عربية ،باإلضافة إىل عدد من أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق.
وقد صدرت عن الندوة قرارات شاملة ُح ِّددت فيها «املبادئ األساسية للمنهجية املوحدة يف
وضع املصطلحات العلمية العربية» ،والقواعد التي يجب «أن ت ُراعى عند تعريب األلفاظ
األجنبية»؛ كام أصدرت الندوة «توصيات» تحدد اإلجراءات التنظيمية التي يجب اتخاذها
لتيسري دراسة املصطلحات جامعياً وتوحيدها ثم إشاعتها ،وأشارت إىل اإلفادة يف أثناء ذلك
من ثورة االتصاالت باستخدام التقانات الحديثة كالحاسوب والشابكة ،والعمل عىل وضع
معاجم املصطلحات املوحدة واملعاجم الحاسوبية ،واإلرساع يف وضع املصطلحات العربية

املقابلة ملا يأيت من مصطلحات أجنبية حني استعاملها ،وتعميم هذه املقابالت عىل وسائل
اإلعالم وغريها ،وإنشاء بنك مصطلحات مركزي ،ترتبط به بنوك املصطلحات العربية.
وكان من أهم هذه التوصيات مناشدة الحكومات باتخاذ «اإلجراءات القانونية واإلدارية
ليكون ملقررات مجامع اللغة العربية واتحاد املجامع قوة تنفيذية إلزامية يف وزارات الدول
العربية ومؤسساتها العامة ،وال سيام وزارات اإلعالم يف جميع وسائله املقروءة واملسموعة
واملرئية».
وال ينبغي االدعاء بأن هذا اإللزام يحد من «حرية اإلبداع» لدى األفراد املبدعني ،إذ إن
وسائل االتصال الحديثة كفيلة بإيصال آرائهم ومقرتحاتهم يف الوقت املناسب إىل الهيئات
املعنية بالتوحيد والتي تضم خرباء وفقهاء واختصاصيني يف مختلف فروع املعرفة قادرين
عىل متييز املصطلح األفضل واألنسب وتبنيه وإشاعته ،وميكن أن يتم ذلك حتى يف حالة
اعتامد هذا املصطلح املقرتح كبديل من مصطلح سابق كانت الهيئة املختصة تتبناه ،ثم تبني
لها أن املصطلح الجديد املقرتح أفضل منه يف تأدية املعنى املقصود.
ومن البديهي أن العمل يف بعض املؤسسات الرسمية والنقابات واالتحادات املهنية ال
ميكن أن يجري بشكل طبيعي وناجح إالّ إذا كانت املصطلحات التي يستعملها األعضاء
واالختصاصيون العاملون فيها موحدة ،وليست ذات طابع شخيص حسب اجتهادات األفراد
وأذواقهم الذاتية.
ومن هذه الجهات عىل سبيل املثال :املؤسسات العسكرية والتعليمية ،ونقابات املحامني
واألطباء ومختلف االتحادات املهنية .وهذا ما يجب أن يسود يف جميع املؤسسات اإلعالمية
التي تضطلع بدور هام يف إشاعة املصطلحات الجديدة وتثبيتها عىل صعيد املجتمع ككل.
واإللزام يف هذه الحالة ال يعني اإلرغام واإلجبار ،بل هو أشبه باإلبالغ عام تم االصطالح
عىل استعامله دون غريه من األلفاظ التي تدل عىل مفاهيم معينة ،ورسعان ما يصبح هذا
اإللزام ،بحكم طبيعة العمل والوظيفة ،التزاماً لدى األفراد العاملني واملوظفني لقناعتهم بأن
التفاهم الجامعي لن يتيرس إالّ باستعامل هذه املصطلحات املوحدة واملعممة.
وخالصة القول أن هدف التوحيد لن يتحقق إالّ إذا أمسكت مرجعية مؤ ّهلة وف ّعالة بالحبل
امللقى عىل الغارب وح ّولته إىل زمام ُمو ِّج ٍه ،واتخذت اإلجراءات املناسبة للقضاء عىل الفوىض

اآلداب العاملية ـ العدد  185ـ شتاء 2021

85

84

اآلداب العاملية ـ العدد  185ـ شتاء 2021

عدنان جاموس

املتفاقمة ،وإالّ فإن الدعوات إىل توحيد املصطلحات ستظل صوتَ صار ٍخ يف الربية.
ويف الختام أذكِّر مبا دعا إليه عضو مجمع اللغة العربية الدكتور مازن املبارك حول
رضورة إصدار مرسوم يجعل «املجمع» مرجعية لغوية لها سلطتها يف القطر ،وبذلك يستطيع
أن يخاطب الوزارات واملؤسسات العامة والخاصة حول ما يراه يف الشأن اللغوي ..ويقول
املبارك:
«إن كل يشء يف بلدنا له مرجعية حتى الفجل والبصل ...وأما اللغة فليس لها مرجعية
ِ
وحامها مستباح».

ترجمة المصطلح العلمي
مبادىء أساسية
د .لبانة مشوح

مرتجمة وباحثة وأستاذة جامعية من سورية  -عضو يف مجمع اللغة العربية بدمشق
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من املعروف أ ّن ات ّسا َع حركة الرتجمة وتعريب العلوم يف عرص املأمون واكبه اتِّسا ُع
املخزون املصطلحي للغة العربية األمر الذي أفىض إىل اتِّساع األفق املفاهيمي للعقل العريب.
هائل من املصطلحات العلمية تدفّقت إليها من شتى الحقول املعرفية
وفد إىل اللغة ك ٌّم ٌ
العلمية والفلسفية .وتك ّرر األمر عينه يف عرص النهضة إذ نشُ طت حركة الرتجمة والتعريب
مج ّددا ً وازدهرت ،فأغنت مكنزنا اللغوي ،وال زالت ،بآالف املصطلحات يف شتى حقول العلم
النظرية والتطبيقية كالعلوم الطبية والفيزيائية والهندسية واملعلوماتية والذكاء الصنعي ،وعلوم
اللسانيات والرتبية واالجتامع والفلسفة ،والعلوم السياسية واالقتصادية واملالية واملرصفية،
وكلّها اقتضتها الحاجة املعرفية ،ومتطلبات تعريب التعليم التي اطلقتها الجامعة السورية منذ
مطلع القرن العرشين.

ترمجة املصطلح العلمي :مباديء أساسية

د .لبانة مشوح

ترجمة املصطلحات األجنبية مبا ّ
خاصة هي إذن مام
تدل عليه من معان ومفاهيم دقيقة ّ
درج العرب قدمياً وحديثاً عىل ات ّباعه ،وسلكوا يف عملية الرتجمة هذه منهجاً أوجزه العالمة
مصطفى الشهايب( )1يف أربع طرق رأى أنّهم مل يخرجوا عنها:

 1ـ تحوير املعنى اللغوي القديم للكلمة العربية ،وتضمينها املفهوم
العلمي الجديد
 2ـ اشتقاق كلامت جديدة من أصول عربية أو مع ّربة للداللة عىل
املفهوم الجديد وهو ما يُعرف بالتوليد
 3ـ ترجمة كلامت أعجمية مبعانيها
 4ـ التعريب

ونظرا ً لتن ّوع املصادر اللغوية التي ت ُنقل منها العلوم الوافدة ،ولتع ّدد مفاهيم املصطلح
النظرية ،وحيث أ ّن الجهود البحثية والرتجمية املواكبة والداعمة لعملية النقل هذه جهود
رسع يف كثري من األحيان ،وتنقصها
مبعرثة يعوزها التنسيق ،وتشوبها ِعلّة الرسعة ،ال بل الت ّ
املنهجية ،كان ال ب ّد من وضع ضوابط وآليات توخياً للدقة يف إيجاد املقابالت االصطالحية
العربية األكرث تعبريا ً عن املفهوم امل ُراد ،مع الحفاظ يف آن معاً عىل جوهر العربية وأوزانها
وخصائصها.
بناء عىل ذلك ،أق ّرت مجامع اللغة العربية منهجية مح ّددة ومبادئ أساسية واجبة املراعاة
عند نقل املصطلح األجنبي إىل اللغة العربية .ورت ّبت طرق وضع املقابالت العربية للمصطلحات
األجنبية بحسب األولوية واألفضلية وفق التسلسل اآليت :إحياء الفصيح ،ثم التوليد باالشتقاق
أو املجاز أو النحت ،ثم ترجمة املصطلحات مبعانيها ،وأخريا ً التعريب.
هذا بالنسبة ألولويات املجامع العربية .فامذا عن أولويات املرتجمني ِ
أنفسهم ومامرساتِ ُه ُم
اليوم ؟
إ ّن مراجعة رسيعة للبحوث واملقاالت توحي لنا بأ َّن األولويات معكوسة لدى البعض ،إ ّما
استسهاالً أو لرضورة الرسعة يف إنجاز الرتجمة.
العلمي وهي :
ولنبدأ بأكرث الطرق شيوعاً وأرسعها يف وضع املصطلح
ّ
األجنبي بترجمة معانيه.
نقل المصلح
ّ

األجنبي بالرتجمة الدقيقة تح ّري اللف َظ العريب األكرث توافقاً مع
يقتيض نقل املصلح
ّ
املعادل التص ّوري للمصطلح األصل ،واألفضل «مقابلة ّكل مصطلح أجنبي بكلم ٍة واحد ٍة كلام
أمكن إىل ذلك سبيال» ،كأن نرتجم ( recyclingالتدوير) ،و ( Densimètreاملكثِّف) ،و
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( observerمرقاب) ،ومصطلح (املطابقة) الذي اقرتحه املجمع بديالً عن مصطلح (الدبلجة).
يعب عن املدلول بكلمتني ،فقد أ ِق ّرت ترجامت للصدور واللواحق
ولكن ميكن أيضاً التعبري ِّ
الالتينية ،كالصدر  Aأو  Anبالالتينية ومعناها النفي ،ترجمت بـ (ال) ِ
ألحقت باللفظ العريب،
من مثل ال تناظري  ،asymétriqueوال مايئ  ،anhydriqueال هوايئ anaérobe؛ والصدر
 biوترجم ب(ثنايئ) وألحق باللفظ ،والكاسحة  logie/logyوترجمت بعلم (:امليرتولوجيا:
علم القياس) و (البيولوجيا :علم األحياء) و (السوسيولوجيا :علم االجتامع) ومل يشع مصطلح
(القياسية) إلمكانية التباسه بالصفة املؤنّثة املشتقة من قياس /قيايس ،وكذلك األمر بالنسبة
مصطلحي (االجتامعية) و (االجتامعيات) إلمكانية التباس األول بصيغة التأنيث من
إىل
ّ
(اجتامعي) والثاين مبصطلح (االجتامعيات) الشائع االستعامل يف املناهج الرتبوية وال ّدال
ّ
عىل جملة مناهج الجغرافية والتاريخ وعلم االجتامع ...كام مل يشع «األحيائية/األحيائيات)
وهكذا.
ومن ترجمة املصطلح برتكيب اإلضافة نجد مثالً (املطرقة املائية )water hammer
ّ
ويدل يف علم
وهي ظاهر ٌة هندسيَّ ٌة مائية ،و(الثُّقب الرشيطي) مقابالً لـمصطلح lancing
التشغيل يف الهندسة امليكانيكية عىل شكل خاص من التثقيب ال يُقطع فيه محيط ثَقْب املعدن
بشكل كامل فتبقى املادة املشغولة كرشيط معلّق بالسطح املثقوب؛ و(الخلط االنصهاري)
و(القص االحتكايك) fusion
مقابالً لـ  ،fusionوهو تشكيل خليطة من مصهوري معدنني؛
ّ
قص املعدن عىل البارد بأقراص احتكاك....إلخ.
 sawingوهو ّ
ولننظر يف مصطلح (النص املفتوح) ،وهو مصطلح نقدي ظهر أل َّول م َّرة يف كتاب (إمربتو
إيكو) «األثر املفتوح» واستعمله يف تحليل نصوص رسدية .و(النص املفتوح) بالنسبة إلمربتو
أي مكان؛ وتأويل أيَّة كلمة
إيكو ّ
نص ميكن رؤيته من زوايا مختلفة ،وبل ميكن الولوج إليه من ِّ
أي مقطعٍ فيه ينعكس عىل داللة باقي األجزاء واملقاطع ،مبا يح ِّول النص إىل حقل واسع
أو َّ
مينح خيارات تأويلية أكرب .وجد املرتجم عند روالن بارت مصطلحاً آخر هو ()texteأو ()écrit
فرتجمه (النص املكتوب) وهو ما يوازي مصطلح إيكو ويحمل الداللة نفسها ،وكان بإمكانه
‘إذا ً اإلبقاء عىل املصطلح العريب نفسه (النص املفتوح) لكنه مل يفعل من باب الحذر خشية
أن يكون بني املصطلحني ٌ
فروق داللية .من جهة أخرى ،نرى أ ّن مصطلح (النص املفتوح)
الذي ظهر يف النقد العريب عام  1969بداللة املفهوم الغريب نفسه ،أي تع ّدد احتامالت تأويل
النص انزاح يف النقد العريب عن مفهومه البديئ ،أصبح الحقاً يطلق عىل الكتابة التجريبية،
ثم ُو ِسمت به قصيدة النرث .أ ّما شعراء ما بعد الحداثة ،فقد مارسوا التجريب يف (النص
املفتوح) إىل ح ّد تحطيم العالئق اللغوية وتجاوز الصور التقليدية؛ فأصبح مصطلح (النص
«ال مألوف» امل ُغرق يف التعقيد والكثافة الشعرية .ثم أصبح يعني
املفتوح) داالً عىل مفهوم ّ
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«النص الجامع لخصائص أجناس وأنواع أدبية مختلفة» ،ثم استُع ِمل مبعنى «النص املنفتح
عىل اإلنسان وقضاياه الكونية واالجتامعية برؤى عرصية» .هناك إذن مفاهيم ع ّدة ميكن أن
يحتملها املصطلح املرتجم الواحد وينبغي للمرتجم أن يتنبّه إليها ،فيختار ما يُناسب السياق،
ورمبا عليه أن يقرتح ،منعاً للبس ،مقابالت أخرى للتمييز بني املفاهيم املختلفة.
التعريب

من املالحظ أيضاً يف النصوص العلمية شيوع مصطلحات اتُّبِع يف وضعها منهج التعريب
بتكييف املصطلحات املع ّربة وتطويعها مبا يتوافق والنظامني الصويت والرصيف للعربية ،كأن
يُب َّدل بالباء املهموسة  pيف مصطلح ( )pragmatiqueبا ٌء مجهورة فتلفظ (براغامتية) .كام
ينبغي جعل املصطلحات املع ّربة موافقة لبعض األوزان العربية ،كام هو الحال يف مصطلحات
لسانية من نحو السوسيولوجيا ،والدغامتية ،واإلبِستمولوجيا ،والسيميائية والسيميولوجيا
( )sémiologieواملورفولوجيا ،والسيميوتية مقابالً لـ ( )sémiotiqueوالدياليكتية .وعىل
هذا املنوال ُع ِّربت (املسيانية) ،و(االسرتاتيجية) ،و(الديكارتية) ،و(الكالسيكية) ،و(التكتيك)
وشاعت (الدبلجة ) ،واقرتح البعض (السبتلة .)subtitling/ sous-titrage
وعىل هذا النحو ميكننا ترجمة املصطلح االقتصادي الحديث ubérisationبـ (األوبرة)
املشتقَّة من اسم رشكة  .Uberو(األوبرة) هي ظاهر ٌة حديث ٌة تقوم عىل استعامل خدمات
تسمح للمهنيني والزبائن بالتواصل واملبارش والتعامل اللحظي باستعامل وسائل التقانات
تعج بها البحوث واملقاالت ،تحققت فيها من حيث املبدأ
الحديثة .هذه مصطلحات باتت ُّ
رشوط التطويع وأصبحت موافقة للنظام الصويت ولألبنية العربية ،وباتت إذن خاضعة
لقواعد اللغة ،ويجوز فيه االشتقاق والنحت.
وهنا يُطرح سؤال مرشوع عن مدى جواز التامدي يف مسألة تعريب املصطلح .فإذا
أجزنا بالتطويع الصويت والرصيف بعضاً من تلك املصطلحات ،ما املانع أن نستسهل ونخترص
نشتق منها
الزمن والجهد ونطلق العنان يف نصوصنا العلمية للتعريب ،فنع ّرب مثالً (كورونا) و ّ
صيغة الفعل (كَ ْو َرنَ) و اسم الفاعل ( ُم َك ْورِن)؟ إن يف التامدي يف مسألة تعريب املصطلح
العلمي وإبهامه وإغالقه عىل املدارك بجعله حكرا ً عىل
مخاطر ع ّدة ليس أقلّها تغريب النص
ّ
من يعرف اللغة األجنبية التي نُ ِقل منها ،إضافة إىل إفقار اللغة العربية وإغراقها بألفاظ
ال ارتباط لها يف ذهن املتلقي مبفاهيم واضحة ،األمر الذي ينئي بالرتجمة عن مقصدها
األسايس.
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إحياء الفصيح

إ ّن األوىل يف عملية النقل أن يرجع املرتجم إىل الرتاث العلمي العريب فيستنبط منه ما
فيه من مفردات ميكن أن تصلح ألن تكون مصطلحات علمية .وهذا ما يس َّمى مبنهج «إحياء
الرتاث» .لكن ات ّباع هذا النهج يقتيض من املرتجم بحثاً مضنياً يف بطون الكتب العلمية
الرتاثية ،خاصة وأ َّن املعاجم اللغوية مل تعن بحرص وتفسري املصطلحات العلمية .ومع ذلك،
ميكن للمرتجم االستعانة مبراجع من مثل معجم الكلامت املصطلحية يف لسان العرب(.)2
ومن األمثلة عىل املصطلحات العلمية التي ترتجم عادة دون الرجوع إىل الرتاث اللغوي
العريب  les eaux saumâtresوترتجم مبعانيها  :املياه الشديدة امللوحة واملرة ،بينام ميكن
ترجمتها بـ (املاء األُجاج).
قد يكون إحياء الرتاث املصطلحي العريب باستعارة مصطلح ترايث وتضمينه مفهوماً
حديثاً منهجاً ذا فضائل عظيمة بديهية ومرشوعة ال مجال لبحثها يف هذه العجالة ،بيد أ ّن
له أيضاً محاذي َر من أه ِّمها الخلط بني املفهوم الرتايث واملفهوم الحديث للمصطلح الواحد،
العلمي الواحد .مثال ذلك مصطلح (العامل) الذي استعرناه من الرتاث اللغوي
يف الحقل
ّ
العريب كمقابل ملصطلح ( )governorيف اللسانيات العامة وعلم النحو املقارن ،ومصطلح
(العمل) مقابالً لـ ( ،)governmentوكالهام مصطلحان استعملهام عامل اللسانيات تشومسيك
للداللة عىل عالقة محورية بنى عليها نظريته اللسانية الشهرية Government & Binding
 .Theoryمصطلح (العمل) مبعناه التوليدي الحديث متّفق عليه اليوم عند جمهور اللسانيني
نظرا ً ملا له يف ذهن الباحث اللغوي العريب من دالل ٍة مرتبط ٍة بنظرية العمل الرتاثية ،وهو
يَ ِش ّف وإن جزئياً عن العالقة األساسية التي شكّلت محور النظرية التوليدية يف مثانينيات
القرن املايض ،وهي عالقة (العمل) النحويَّة املعروفة وما ينتج عنها من عالقات تركيبيَّة
ورصف َّية وداللية بني مكونات الجملة .إالَّ أنّه بات ّ
يدل  -يف الدراسات اللغوية العربية ،أي
يف واحد -عىل مفهومني متقاربني ومتاميزين يف آن معاً؛ فمفهوم العمل
يف حقل معر ّ
 governmentغري متطابق يف الحالتني ،مث ّة اختالف كبري بني نظرية العمل املعروفة قدمياً
واملنهج الريايض املتبّع عند التوليديني يف دراسة العالقات النحوية -الرصفية -الداللية
بني مك ّونات الرتكيب الواحد ،واملك ِّونات الرتكيبية األساسية للجملة .هذا التطابق املصطلحي
واالختالف املفهومي أربك عددا ً من الباحثني العرب وأوهمهم بأ َّن النظريتني متطابقتني أو
رسعوا يف الخروج باستنتاج من مثل أ ّن النحاة العرب سبقوا تشومسيك إىل
متشابهتني ،فت ّ
نظريته يف النمذجة الرياضية للنحو املقارن ،وهو استنتاج يفتقر إىل الدقة العلمية .من هنا
علمي حديث.
ينبغي تو ِّخي الحذر الشديد يف استعارة لفظ علمي ترايث للداللة عىل مفهوم ّ
أعجمي ذي دالل ٍة دقيق ٍة تغيري
وقد يكون يف استعارة مصطلح ترايث لرتجمة مصطلح
ّ
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يف الداللة زياد ًة أو نقصاناً .من ذلك مثالً أ ّن مصطلح ( )concubinageأو)common
 )law marriageيُرتجم يف علم االجتامع بـ(امل ُساكنة) .اعرتض البعض عىل ذلك بأ ّن هذا
عب عنه
النوع من العالقة بني رجل وامرأة يتقاسامن السكن خارج مؤسسة الزواج املعروفة يُ ّ
يف العربية بـ ِ
(السفاح) أي الزِىن ،وبشكل أدق أن ت ُقيم املرأة مع الرجل عىل فجور وتعيش
معه يف الحرام .وهنا ال ب ّد من التفريق بني ِ
السفاح كمصطلح ف َق َهي وامل ُساكنة كمصطلح
يوصف حالة اجتامعية ،بينام ِ
يوصف
السفاح ِّ
اجتامعي ،وافرق بينهام كبري فاملساكنة مصطلح ِّ
حالة أخالقية ،أي أنَّه يُطلِق حكامً أخالقياً عىل هذا النوع من العالقات التي تنبذها أخالقنا
وأي املصطلحني يختار؟ املرتجم
وثقافتنا من حيث املبدأ .فامذا عىل املرتجم أن يفعل؟ ُّ
ناقل ،وناقل الكفر ليس بكافر .أي أ ّن عليه أن يختار املقابل األقرب لداللة املصطلح يف
اللغة املصدر ،فإذا كان فيه حكم أخالقي انتقى ِ
(السفاح) ،وإال فإ ّن عليه أن يتج ّنب استعارة
املصطلح الرتايث .هذا من الناحية الرتجمية العلمية ِ
الح ْرفية البحتة.
التوليد

ميكن للمرتجم أن يلجأ إىل منهج آخر يف وضع املصطلح ،وهو منهج التوليد مبا فيه من
مجاز واشتقاق ونحت .واملولّد من الكالم هو ما استُ ِ
حدث واكتسب طابع ال ِج ّدة واالبتكار؛
عم كان العرب يعرفونه .مثال ذلك
يب البناء ،أُعطي يف اللغة الحديثة معنى مختلفا ّ
فهو عر ّ
مصطلح (االقتصاد) و (الحافلة) و(الطيارة) و(الدولة) ،وغريها كثري .وهي كلامت اقتضتها
حاجة اللغة للتجديد والتطور.
االشتقاق:
وهو أحد أكرث الوسائل التي يُلجأ إليها يف ترجمة مصطلحات تحمل مفاهيم جديدة.
تنطلق عملية االشتقاق من أصلِ الكلمة والعنرص الثابت فيها الذي يُع ّد نقطة ارتكاز العقل
إلدراك جوهر املعنى امل ُراد من املصطلح والتع ّرف عىل صلته و ارتباطه بالحروف الزائدة عىل
الحروف األصلية .هذه الحروف ال ّزائدة التي ُيكن أضافتها إىل األصل الثابت محدودة يف
الصف يف «سألتمونيها» .أ ّما املعنى الحاصل من هذه اإلضافة
اللغة العربية ،جمعها علامء ّ
فيختلف باختالف الصيغة الرصفية للمصطلح املولّد.
توسعاً يف داللة ألفاظ
عىل هذا النحو ،اشتُقّت (البنيوية) و(التوليدية) حيث نجد ّ
قدمية غدت حاملة ملفاهيم علم ّية مح ّددة ُمحدثة ،كام هو حال ألفاظ من مثل (استبيان)
أو (استبانة) مقابل ( )questionnaireوهي من أدوات البحث ،يُستعان بها يف دراسة
االتّجاهات وامليول ،واستطالع آراء الناس يف أم ٍر ما .كذلك مصطلح (امل َالءة) املقابل لـ
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( ،)solvabilitéو امل ّولد من (مأل) .وهو مصطلح يف االقتصاد ّ
يدل عىل قدرة املؤسسة عىل
أداء التزاماتها املالية وسداد ديونها .ويف علوم البيئة تُرجِم مصطلح (( )recyclingتدوير)،
وتُرجِم مصطلح (( greenhouse effectأو  ))effet de serreبالدفيئة اشتقاقاً من ( َد ِفئ) أي
َس ُخن أو لبِس ما يُ ْد ِفئه.
نقدي بنيوي شاع يف بداية ستينيات القرن
ومصطلح (امل ُحايثة) ( )immanence
مصطلح ٌ
ٌ
املايض ليغدو مصطلحاً مركزياً ويدخل يف عبارات اصطالحية من مثل «التحليل امل ُحايث»
النص من خارجه .أ َّما
املقصود بها البعد عن اإلسقاط القرايئ أو إصدار األحكام النقدية عىل ِّ
امل ُحايثة مبعناها الفلسفي فتُقاس من زاوية ثابتة بأنَّها ُّكل ما هو موجود يف كيان ما بشكل
ثابت وقار ،وتعني من زاوية ديناميكية بأنَّها ُّكل ما يصدر عن كائن ما تعبريا ً عن طبيعته
األصلية.
ويجدر التنويه هنا بأ ّن لجاناً
متخصصة يف مجمع اللغة العربية بدمشق وضعت و أق ّرت
ّ
عددا كبريا ً من املصطلحات العلمية الجديدة باتباع منهج التوليد باالشتقاق :ومام وضعه
املجمع مصطلح (الشابكة) مقابال لـ ،internet/و(األعراقية) املشتقة من (األعراق) كبديل عن
(اإلثنية) وهي مع ّربة؛ و(امل ُدارسة) بدالً من (سيمينار) ،و(املشهدية) بدالً من (السينوغرافيا
 .)scenographyكام َو ِضعت (الجنوسة) مقابالً ملصطلح  . genderوقد وضعت لـ islamisme
بـ(/إسالموي) ،متييزا ً له عن
مقابالً هو (اإلسالموية) اشتقاقاً من «اإلسالم» ،و islamiste
ّ
سيايس أو جامعات تكفريية تتّخذ من اإلسالم ستارا ً لتحقيق
(اإلسالمي) ،وللداللة عىل تيار
ّ
أغراض ال صلة لها بالدين.
نجد أمثل ًة أخرى عىل االشتقاق يف مقابالت ُو ِضعت ملصطلح  ، messianismeالذي
تُرجِم باألُخرويات أو األُ ْخروية؛ و  messianiqueأو (األُخرويون) وت ُرجِم أيضاً (املسيحانيون)
تبي يل بالبحث
متييزا ً لهم عن (املسيحيني) ،و(الخالصيون) أي أتباع عقيدة الخالص ؛ ولكن ّ
لكل مقابل من تلك املقابالت املقرتحة بالرتجمة داللة
(واملرتجم املتميز باحث بالرضورة) أ ّن ّ
دقيقة مح ّددة ،فقد آثرتُ شخصياً يف ترجمتي لكتاب «حروب سورية» اللجوء إىل التعريب
ألي التباس قد يقع
فاعتمدت املصطلح املع ّرب (املسيانية) مقابالً لـ  messianismeتحاشياً ِّ
أي تحريف للمعنى الدقيق للفظ األجنبي.
يف ذهن القارئ أو ِّ
مشتق من
مشتق آخر هو (ال َن ْزعوية) ويُقابل
مصطلح ( ،)tendencialismeوهو ٌّ
مصطلح ٌ
َ
ٌ
(نَ َزعَ) ومصدره (النزوع) ؛ والنزعويَّ ُة نظري ٌة يف علم النفس السلويك وعلم النفس السيايس
ترى أ َّن شخصية الفرد ومعتقداته وقيمه وموروثاته الجينية هي التي تؤث ِّر يف منظومته
السلوكية وقراراته.
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ترمجة املصطلح العلمي :مباديء أساسية

د .لبانة مشوح

المجاز:

ومن منهجيات ترجمة املصطلح أيضاً التوليد الداليل يف املجاز ،ويف ذلك تطوير املعنى
اللغوي للفظ ما ،أو تحويره باالنزياح الداليل ،أي بتضمينه مفهوماً مجازياً أو مفهوماً علمياً
محددا ً وجديدا ً .فمثالً (اإلطار) هو يف األصل ُّكل ما يحيط باليشء من الخارج ،ثم ما لبث
أن أصبح هناك (اإلطار القانوين) و(األطر اإلدارية)؛ ومنه اشتُ ّق (التأطري) قابالً ملصطلح
 encadrementيف العلوم اإلدارية .ويكون (التأطري) أيضاً سياسياً أو تربوياً ،ويعني يف هذه
الحالة «عرض األمور عىل اآلخرين بطريقة مع َّينة تجعل عقولهم متيل إىل خيارات مح ّددة
دون أن يدرِكوا أنَّهم وقعوا تحت تأثري خارجي» وهو ما يس َّمى بالتأطري اإليديولوجي ،أو
(األدلجة) وهذا يدخل يف باب التعريب.
كذلك هناك انزياح داليل ملصطلح (الشبكة) يف املعلوماتية ( )netو ( ،)réseauوالشبكة
يف األصل هي الخيوط املتداخلة كشبكة الصياد ،لك ّن الرتجمة استعارت اللفظ الذي تح ّول
إىل مصطلح ّ
يدل عىل ارتباط بني أكرث من نظام معلومايت للحصول عىل املعلومات وتبادلها،
ومنه اشتُ ّق (التشبيك) الشائع االستعامل يف علوم اإلدارة واالتصاالت والتخطيط العمراين،
إلخ...
ومن املصطلحات العلم َّية التي ترجِمت إىل العرب َّية بالتوليد الداليل مصطلح (اإلرشاط)،
(أشطَ) و(إرشا ُط البضائع) هو وضع عالمة عليها إعالناً أنَّها للبيع ،و(إرشا ُط
وهو مصدر ْ َ
الرسول إليه) أي تقدميه إليه وإعجاله .لك ّن اللفظ تح ّول إىل مصطلح يف علم النفس السلويك،
إذ نجده يف عبارة (اإلرشاط االستجايب) (ويُع َرف أيضاً باإلرشاط الكالسييك أو البافلويف)،
شكل من أشكال التعلّم الرتابطي ،يكتسب فيه من ِّب ٌه خارجي القدرة عىل استحضار
وهو ٌ
استجابة الفرد الخاصة مبنبه آخر ،وهو يُقابل مصطلح .conditionnement pavlovien
النحت:

من األساليب التي يلجأ إليها املرتجم يف وضع املصطلح النحت .ويُع َّرف بأنّه «بناء كلم ٍة
جديد ٍة من كلمتني أو أكرث ،بحيث تكون الكلمتان (أو الكلامت) متباينتني يف املعنى والصورة،
وبحيث تكون الكلمة الجديدة آخذ ًة منهام جميعاً بحظ يف اللّفظ ،دال ًة عليهام جميعاً يف
املعنى»( .)4()3ويختلف النحت عن االشتقاق يف أ َّن االشتقاق يستحرض معنى جديدا ً من
أصل اللفظ ،بينام غاية النحت االختصار .هذا املنهج يف وضع املصطلح يُعا ِمل اللغة العربيَّة
أسوة باللغات اإللحاقية (الالتينية والهندو -أوروبية) التي أد َخلت عىل الكثري من ألفاظها
العلميَّة املعارصة صدورا ً وكواسع  préfixes et suffixesاستعارتها من اليونانيَّة والالتينيَّة
لتشتق ألفاظاً علمية كثرية تواكب التطور الهائل يف العلوم .وعىل الرغم من أ َّن اللغة العرب َّية
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تنتمي إىل أرسة لغويَّة مختلفة وتتمتَّع بنظام رصيف مختلف متاماً ،إال أ ّن بعض العاملني يف
يب س ّوغُّوا إدخال مثل تلك السوابق واللواحق عىل بعض األلفاظ
وضع املصطلح العلمي العر َّ
من مثل الفحميل كمقابل لـ  ،carbonyleوالنمليل مقابالً لـ  ....formyleوهي ألفاظ قُبِلت
وشاعت ألنّها ال تخالف نسيج العربية ،ومل متُ َّجها الذائقة اللغويَّة.
نحت يقوم عىل جمع أجزاء من كلمتني عربيتني لتأليف مصطلح علمي مخترص من
ومث َّة ٌ
مثل (الزمكان) نحتاً من الزمان واملكان ،و(الحينبات) نحتاً من الحيوان والنبات ،و(الحيزمن)
نحتاً من الحيز واملكان  ،espace-tempوجعل املقياس يف ذلك كلِّه الذوق السليم الذي «ال
يجتمع عىل مستنكر يف السمع مستثقلٍ عىل اللسان» (ينظر صبحي صالح .)382
الطب والصيدلة والعلوم الكيامويَّة والحيوانيَّة والنباتيَّة يرون يف
العاملون يف حقول ِّ
النحت وسيلة تعينهم عىل ترجمة املصطلحات األجنب َّية اىل اللغة العرب َّية .وقد أجازت املجامع
العربيَّة النحت إذن برشط انسجام الحروف عند تأليفها يف الكلمة املنحوتة ،وصياغة املصطلح
املنحوت عىل وزن من أوزانها.
يرى البعض أ َّن النحت – كجميع أنواع االشتقاق – وسيل ٌة رائع ٌة لتنمية العربيَّة وتجديد
أساليبها يف التعبري والبيان من غري تح ّيف لطبيعتها ،أو عدوان عىل نسيجها املحكم املتني(.)5
ويؤكد آخرون أنّه رضب من االشتقاق وجنس من االختصار و»رصيد معريف الستخالص
املصطلحات العلم َّية املتق ِّدمة»( .)6لك َّنني أرى فيه استسهاالً يُفقر اللغة ويتسبب باإلبهام
ميج كلامت منحوتة من مثل (ال َحيْ َز َمني)التي
يف .رمبا كان الذوق السليم ال ّ
والضياع املعر ّ
هي ترجمة لـ (( spatio-temporelو (ال َز َمكان) و (ال َحينبات) ،لكن املسألة يصبح فيها نظر
يف جملة من املصطلحات اللسانية امل ُرتجمة املنحوتة( )7من نحو (الفقلغة) نحتاً من (فقه
اللغة)  philologieو(العلمغة) نحتاً من (علم اللغة)  ،linguistiqueو(العسلمة) نحتاً من
(علم السيمياء)  ، sémiologieو(العدللة) نحتاً من (علم الداللة)  ،sémantiqueو(العلنصة)
منحوتاً من (علم النحو والرصف)  ،grammaireو(كلغوة) املنحوتة من (كل َّية اللغات) و
(نغصوة) املنحوتة من (نغمة صوت)،إلخ...
غلق معقّد لك ّن اللجوء إىل النحت
نص ُم ٌ
النص اللساين هو ،يف ح ّد ذاتهٌّ ،
ال مراء يف أ ّن َّ
يف وضع املصطلحات اللسانية يُفاقم من انغالقه ويَزيد من وطأة غُربته عىل املستويني
اللغوي وإن كان ال يخالف القواعد اللغويَّة واملفهوم َّية.
إن إحدى الحجج التي ت ُساق لتربير اللجوء إىل الرتجمة بالنحت رضور َة «مقابلة ّكل
مصطلح أجنبي بكلم ٍة واحد ٍة كلام أمكن إىل ذلك سبيال» تبسيطاً وتوضيحاً للمعنى ،بذريعة أ ّن
«مدلول أي مصطلح يجب أن يحتمله دال صويت بسيط ،وإالَّ أصبح املدلول مركباً والتأويالت
مفتوحة» .من الواضح أ ّن هذه الحجة ال تقوم عىل أساس متني ،وأ ّن شفافية املفهوم وسهولة
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د .لبانة مشوح

إدراكه ليست بالرضورة رهناً ببساطة ّ
الدال الحامل لهذا املفهوم .فاألمثلة التي تدحض هذه
الفرضية يف العبارات االصطالحية املؤلفة من لفظني أو أكرث ،أكرث من أن تحىص يف اللغة
العربيَّة املعارصة ،ونكتفي مبا أوردناه من أمثلة عىل ذلك.
وبعد ،فإ ّن لرتجمة املصطلح مبادئ ومناهج وأصول ينبغي عىل املرتجم أن يلتزمها منتقياً
ما يُصيب به الهدف يف نقل املفاهيم العلميَّة وترسيخها ونرشها وصوالً إىل بناء مجتمع
املعرفة الذي ينتقل باألمم من الجهل العجز إىل املعرفة والقدرة.
مراجع:

ـ رجاء وحيد دويدري ،املصطلح العلمي يف اللغة العربيَّة -عمقه الرتايث وبعده املعارص ،دار
الفكر.2010 ،
ـ صبحي الصالح ،دراسات يف فقه اللغة ،منشورات املكتبة األهليَّة ،بريوت ،الطبعة الثانية .1962
مـ صطفى الشهايب ،املصطلحات العلميَّة يف اللغة العربيَّة يف القديم والحديث ،معهد الدراسات
العربيَّة العالية.1955 ،
ـ فتوح محمد« ،ترجمة املصطلح اللساين بألية النحت عىل وزن (فعللة) يف معجم القاموس
الوجيز يف املصطلح اللساين لعبد الجليل مرتاض -منوذجاً» ،التعريب ،العدد السابع والخمسون،
كانون األول .2019
ـ صالح بلعيد ،فقه اللغة العربيَّة ،دار هومرة( ،1998 ،ص.)72
الهوامش
( )1األمري مصطفى الشهايب« ،توحيد املصطلحات العلمية العربية» ،مجلة املجمع العلمي
العريب ،مج  40ج 3وج،)1965( 4
( )2ممدوح خسارة ،معجم الكلامت املصطلحية يف لسات العرب ،مجمع اللغة العربية ،دمشق
(.)2007
( )3نهاد املوىس النحت يف اللغة العربية( ،ص.)67-65
( )4خالد نعيم الشناوي ،فقه اللغات العروبية وخصائص العربية ،دار البصائر.2013 ،
( )5صبحي الصالح ،دراسات يف فقه اللغة. 274 ،
(( )6صالح بلعيد ص ،72وفتوح محمد ص)167
( )7ينظر فتوح محمد« ،ترجمة املصطلح اللساين بألية النحت عىل وزن (فعللة) يف معجم
القاموس الوجيز يف املصطلح اللساين لعبد الجليل مرتاض -منوذجاً».
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قصيدتان

باتريسيا تيخيدا
ترجمة :بديع صقور

شاعر ومرتجم من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

* باتريسيا تيخدا :شاعرة من تشييل .من األديبات املعارصات ..لها عدد
من األعامل الشعرية منها :نافذة عىل البحر.

قصيدتان ـ باتريسيا تيخيذا

ت :بديع صقور

ـ  IIـ
يلف قلبه
أح ٌد ما ُّ
يف ورد ٍة من زجاج.
أح ٌد ما ،يطلق األيل األسمر من عينيه
إىل حكام الليل.
أح ٌد ما ،يريد إسكات الطيور الذبابية
حتَّى يغلق النافذة.
أح ٌد ما ،يسافر يف الدوائر السوداء
ليتح َّدث عن املناظر التي شاهدها.
أح ٌد ما ،سيحتضن القمر
مثل بيضة األوز.
أح ٌد ،يجثو يف البكاء
تحت ثقل زنبقة.
أح ٌد ،مييش دامئاً وهو يطري
مربوطاً يف خيط.
أح ٌد ،يبسط قبضتي يديه بقوة
وعيونه من الجص.
قرى
أح ٌد ،يقسم أ َّن هناك ً
حني يولد األطفال مبتسمني.
أح ٌد ،سيغرز اإلبرة يف أصبعه
لريى الدم.
أح ٌد ،مييض ـ دامئاً ـ عىل عجل
ليسرتيح قليالً.
أح ٌد ،يضع إمياءة كبرية
خلف الستائر.
أح ٌد ،سيميض ،وسيميض تاركاً النقود
عندما أح ٌد يغ ِّني دامئاً
ويغ ِّني.

ـ1ـ

تراجع وتقدُّ م
ٌ
ـIـ
 10ـ الظلمة تستطيع الدخول
يف حذائها األبيض.
ربا قلب إحدى الشجرات
 9ـ َّ
كان مليئاً بالعصافري.
 8ـ يف ساحة صغرية
كان العامل متد ٍل.
 7ـ َّكل الليايل
ندعو شيئاً ما.
 6ـ يف الرصاخ مشت األغاين
يف حرائق الحياة.
 5ـ الربد مينحنا النظر
إىل النجوم.
 4ـ أبدا ً ال نعرف
شيئاً عن األمان.
 3ـ دامئاً يوجد أحد
خلف إنسان مختلف.
 2ـ مدينة
من األوامر الرسية.
 1ـ وهكذا ال أكرث.
الكل.
 0ـ قادر عىل إنهاء ِّ
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ـ2ـ

نافذ ٌة عىل البحر
طيوا أبواباً خرضاء بغتة
َّ
وافرتشوا الصيف.
شجر ٌة من ذهب
رأيناها باكرا ً.
سهم ناري
عىل ضوء ٍ
هواء محطِّم.
لوح ٍ
قاس وأملس
السامء ٌ
الغصون يف اليد نفسها،
التي تقبض الصيف.
ألجل شمس بعيدة
مطرودة من جنتها مثل آدم.
أسفل البحر ولونه يستيقظان
دامئاً يف ضوء الصيف املبتور.
وعن الشظ َّية ينبثق الربيق
أوقفوا املاء!
كانون مفتوح
ليبلِّل العيون
ولريكب البحر،
يطل من هذه النافذة
ُّكل م ّر ٍة ُّ
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خمتارات من شعر أوغست بريزو

مختارات من شعر

أوغست بريزو
ترجمة :د .محمود املقداد

مرتجم وناقد وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

عرف (بريزو) كيف يحافظ عىل أصالته ،ألنه كان يغني (بريتاين) الخالدة ،وسيبقى شاعرها
الوطني الكبري ،كام أنه أسهم يف إغناء األدب الفرنيس بفرع جديد هو :الشعر الحميمي ،والعائيل،
القائم عىل حب تربة مسقط رأسه ،ومنزل أهله .وقد بقي سيدا ً لهذا النوع الذي ابتدعه ،ويتَّبعه
فيه اليوم جمهور الناظمني يف (بريتاين) .ولذا فهو ينتمي إىل فرنسا كلها ،وإىل كل القلوب املليئة
بالخري والجامل وكل الذين يتذوقون رقة العواطف ،و ُر ِق ّي الفكر ،وسحر اللغة.
لقد غ َّنى (بريزو) أكواخ القش ،وموكباً جنائزياً لفتاة شابة ،هي (لويز) ،نقلت إىل قربها
بصورة بائسة حزينة ،ألنها كانت فقرية .وكان ِ
يحسن وصف األمور الحزينة بأنقى لغة ،مع البساطة
والعفوية ،وعندما غ َّنى دار الـ (موستوار) وصف لنا فتى راعياً يجلس يف مجلس كئيب عند املساء
وترسخت يف أذهانهم ،ألنه رسم حياة
وأمامه بقرته .لقد تعلَّم هذه األشعار كل أطفال (بريتاين) َّ
للمكان ،ومن غري ٍ
قواف غنية أو ط ّنان ٍة.

ينس جذوره الربيتونية
وظل (بريزو) ماثالً دوماً يف قلوب (الربيتونيني) ،ألنه مل َ
قط ،فقد كان يعيش يف باريس بني أبناء الجالية الربيتونية ،وكان يرتدد يف زيارات
كثرية عىل مسقط رأسه ،وكان يعرب باستمرار عن البيئة الربيتونية الريفية البسيطة بكل
أشكالها :مناظر الطبيعة ،ومامرسات األطفال وألعابهم الربيئة ،والعالقات الحميمية بني
أفراد األرسة ،والحب والصداقة ،ويعرب عن بيوت الريف ،وحيواناته وطيوره ،وأجواء
الصخب والهدوء ،وعن البحر وأمواجه وسكونه وغضبه . .وكان يصف األدغال والكالب
الضالة واألفاعي ..وأجواء الصباح واملساء والليل ..والنباتات ،ولذلك فإن أشعاره النقية
الكئيبة ال تزال تتنفَّس عىل سواحل (بريتاين) ،وأشعاره التي كتبها عن (جالس عىل
جرس كِ ْرلو  ،)Kerloال تزال أقوى من النسيان ،وهي تُر َّدد يف السهرات ،ويف األوقات
الحزينة من الحياة ،وحني تتعب الروح من األمل تلجأ إىل الذكرى ،ولذا يبقى الرتاث
والسياسة تزول.
وأما يف املدن ،وخاصة باريس ،فكان (بريزو) يشعر أنه غري متجذِّر فيها ،وكان
يفتقد الروح الربيتونية فيها ،ولذا خاطب مواطنيه الربيتونيني وطلب إليهم اتباع
نصيحته التالية ،وهي أال يغادروا موطنهم ،قائالً:
ال ت ُغادروا أبدا ً ،وأنا َم ْن يقول لكم ذلك،
ال ت ُغا ِدروا عتبة الباب التي كان املرء يلعب فيها قدمياً
ُهت ذاتَ م ّر ٍة بني هذه العواصم
ألنني ت ُ
إ َّن فيها راح ًة ومرحاً من ِعشاً ،لكنها تبتلِع َّكل يش ٍء
وأنتم تلعنونها ،ولكن ال تستطيعون الخروج منها.
وهذا الشعور مشرتك بني أبناء الريف من الشعراء حني ينحدرون إىل العاصمة،
ويذكِّرنا ذلك مبوقف الشاعر املرصي (أحمد عبد املعطي حجازي) يف ديوانه (مدينة
بال قلب) وكذلك بأشعار الشاعر العراقي (بدر شاكر الس ّياب) التي ظل مي ِّجد فيها بلدته
(جيكور) .لقد كان (بريزو) يخلِّد ما يف بيئته األصلية (بريتاين) من أخالق وعادات
وعالقات طيبة بني الناس يف إطار نزعة إنسانية واضحة ،ولذا أحبه أبناؤها لتخليد
ذلك ،كام أحبه الفرنسيون عموماً إلثرائه أدبهم من خالل أشعاره وكتاباته األخرى.
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()1
ماري

Marie

يا دا َر الـ (موستوار)(!le Moustoir )5
كنت تل ِ
كم م َّر ٍة ِ
ُوحني يل يف الليل،
أتسكَّع يف النهار بني الغوغاء والضجيج،
أو عندما َ
أساطيح القرية
وكنت أرى
ُ
َ
وهي مغمورة ببحا ٍر من أوراقِ الشَّ َجر،
خفيف،
وفوقَها ُدخا ٌن ٌ
ويف أحد الحقول امرأ ٌة تنادي طفلَها من بعيد،
قرب بقرتِه،
شاب يجلِ ُس َ
ورا ٍع ٌّ
مع أنها خامل ٌة وترعى وهي يف ال َق ْيد،
وعذب جدا ً
ويغ ِّني بلَ ْحنٍ (بريتوين) حزينٍ جدا ً
ٍ
حتى إنه كان يُ ْبيك الجمي َع وهو يغ َّني.
الضجيج ،والعطو َر ،وجدرا َن أكوا ِخ الق َِّش الرمادي َة،
أوه!  ..ما أحىل
َ
ِ
َ
بشجريات (الـ َخلَ ْنج)،
املحفوف
األبيض
ري
َ
وال َّد ْر َب الصغ َ
ُّكل يش ٍء كان يُولَد من ٍ
جديد كام كان يف الزمن الذي
حاف القدمني،
ُ
كنت أتسلَّق فيه مسا ًء َ
الباب ِ َ
وأركض يف الـ (موستوار)،
ُ
ِ
الذكريات التي أشعر أنني أحياها مر ًة أخرى،
وأثنا َء هذه
ِ
وينتش!
ني الخا ِف ُق يتل َّذ ُذ بها
كان قلبي املسك ُ
وكنت أيضاً ،ومن غريِ ت َع ٍب ،أتف َّحص يف ِّكل األيام
ُ
أعىل األساطي ِح املك َّون ِة من الق َِّش ومن ُرز َِم الحطَب،
وكانت الخادم ُة تذهب إىل البرئ القدمي ِة لتمأل جِرا َرها،
سياج الحديق ِة واألزها َر حيثُ ت ُ َد ِّوي خاليا الن ْحلِ ،
وأتف َّحص َ
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واملغس َل ،ومستو َد َع ال ِغال ِل،
والساح َة،
َ
التفاح مك َّوماً يف زاوي ٍة ،وكذلك أكوام الحشيش اليابس،
وكان
ُ
وكانت الثريا ُن متم ِّدد ًة عند أبواب الـ َم ْعلَف،
وأمام ِ
البيت فَ ْر ٌش من العشب الطازَج.
وأد ُخ ُل ،ويكون هنالك يف البداية سكو ٌن عميق،
الشمس ِ
ِ
يرس ُل نوره،
وكان شعا ٌع وحيد من
يجعل الغُبا َر يرتاقص،
وكل يش ٍء حولَ ُه كان ُ
ُّ
ومع ذلك ،ييض ُء َّكل يش ٍء :وعىل بعد ُخطوتني،
الس ِنديانِ وغطا َءه ،وإىل جانبه من جهة الباب
أرى رسي َر ِّ
صندوق األمتعة الضخم ،وعليه خليط من الط ُُّس ِ
ُ
وت(،)6
ومن املزهريات من ِّكل شكلٍ ،
وخب ُز (الشَّ ْيلَم) ،واأللبان ،و ِقصاع الجوز،
الظل،
وأخريا ً ،وعىل حافة املوقد ،يف ّ
عرفت (ماري) ،وهي جالسة إىل دوالب الغزل،
ُ
رصار الليل يُغ ِّني،
وقربها َّ
وهي ترتدي تنورة بيضاء تنسدل عىل ركبتَ ْيها،
أنت! ).
وبصوتِها
ِ
العذب قالت يل( :أهذا َ
()2
موكب فتاةٍ فقيرة

Le Convoi d’une pauvre fille

عندما ماتت (لويز)  Louiseيف عمر الخامسة عرشة،
والريح زه َر الغابات،
َج َنى املطَ ُر
ُ
موكب غفري،
ومل يتبَ ْع جِنازت َها ٌ
وقد كان هنالك كاهن وحيد يقود نعشَ ها،
ني لحنيٍ،
طفل كان ير ِّدد ،من ح ٍ
ثم جاء ٌ
اآلداب العاملية ـ العدد  185ـ شتاء 2021

103

خمتارات من شعر أوغست بريزو

ت :د .حممود املقداد

ٍ
ِ
بصوت خفيض،
الصلوات املقدس َة
ألن (لويز) كانت فقرية،
فللغ ِن ِّي ،حتى يف املوت ،مقاماتٌ ليست للفقري.
الصليب الخشبي البسيط ،ومالءة النعش العتيقة،
وقد كان
ُ
هام الجهازان الوحيدان لرسيرها الجنائزي،
وعندما ح َم َل حفّا ُر القبور يف قريتها
الجميل إىل عالَم األموات،
َ
جس َدها
َ
وبالكاد كان الجرس يُن ِّبه البل َد
أن عذرا َءها األكرث ِرقَّ ًة قد أُ ِخ َذتْ منها.
رب أيك ٍ
َات ظليل ٍة،
وهكذا ماتت ،وقد م ّر موكبها ع َ
ِ
ونباتات (الجوالق) ،les genêts
وأودي ٍة صغري ٍة،
وحقو ِل القم ِح الخرضاء ،عند انبثاق الفجر.
نعش هذه العذراء،
بكل أُبَّه ِته ،فكان يغطِّي َ
وقد بدا نيسان/أبريل ِّ
وهو مي ُّر ،بأزها ٍر ثلجي ِة اللونِ  ،وكان ِ
يغسلُه بقط ِ
َرات ال َّن َدى،
الوردي واألبيض،
وقد ارتدى الزعرو ُر ثوبَه
َّ
وعىل ِّكل غصنٍ كان بُ ْرع ٌم نج ِم ٌّي يضطرب،
وكانت جميع العصافري تغ ِّرد عىل ِّ
حواف أعشاشها،
ٍ
واحتفاالت النهائي ٍة.
ومل يكن ُّكل ذلك سوى عطو ٍر
()3
الشعراء الثالثة

Les trois poètes

أيُّها املفكِّرون الـ ُملْ َهمون الذين يُ ْد َع ْو َن شعراء،
ويا باح ِث ْي ِّكل العصو ِر عن الطُّ ُرقِ الرسية
للوصول إىل الحقيقة!
يف الطبيعة ،والروح ،والعقل ،فام الذي مل تحاولوه،
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أيتها النفوس الجميلة القلقة؟

--1

يل الذي يسميه إلهه.
مستغرقاً يف الك ّ
إنه قوة غري مرئية،
وهو َم ْن يبثّ روحه يف الطبيعة كلِّها
فيحييها ،عىل الجبال ،ويف ظالل الغابات العظيمة.
وتنجذب إليه األشيا ُء بقوانينها العميقة،
وهو يكلِّم الس ْي َل الجارف ،ويفهم الح َجر
ويتك َّون ف ُّنه من ِ
آالف األصوات هذه
يف ترتيل ٍة متتزج فيها الروح باملادة.
يل العظيم الذي يدعوه إلهه.
لقد استغرقه الك ُّ
--2
وكان الشاعر ينتظر ،وعيناه متش ِّوفتانِ إىل السامء
التي تكمن فيها األشياء الجميلة،
أن يكون له يف النهاية نج ٌم،
الفضائل الثالثُ ،
ُ
وعندما ه َبطَت عليه
كانت ثيابُها الطويلة بيضاً ،و ُخرضا ً ،ووردية.
وكانت أذرعتها متشابكة الواحدة مع األخرى.
وكان جبي ُنها محتشامً وكانت نظراتها غضيض ًة،
أحب! )
ومن األعىل كانت تقول -( :أعتقد! – آ ُم ُل! – ُّ
الكلامت الثالثَ وهو ٍ
ِ
جاث عىل ركبتيه:
وقد س ِمع الشاع ُر
ومن هنا جاءت أناشي ُده الصوفية والعذبة:
األريض غ َّنى مواضي َع إلهية.
ويف هذا العالَم
ِّ
--3
وقد أراده شاعرا ً بطولياً ،وبجهد ُح ٍّر،
وأحاسيسه جميعاً عىل وِفاقٍ .
كان قل ُبه ورو ُحه،
ُ
إنه نشو ٌة ح َّرة ،ونشوة محضة!
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ويف الوحدة الثالثي ِة للشاعر املفكِّر،
ُّكل ما يل ِّبي ِه :اإلله ،واإلنسان ،والطبيعة،
ِ
ويدمدم،
وبتناغم يندفع
ٍ
ُّكل ٍ
ويذوب يف ترتيلة واحدة.
صوت متم ِّي ٌز
ُ
يل الحكيم! ويا نشو ًة محضة!
أيُّها الشاعر البطو ُّ
أيُّها املنطوي عىل ِ
نفسه ،الذي يسمع وهو مفتو ٌن
ِ
ترنيامت هذه الثالثية.
النفوس الجميلة القلِقة،
أيتُّها
ُ
والعقل ،ما الذي مل تحا ِولوه؟
ُ
والروح،
الطبيع ُة،
ُ
وأنتم يا باح ِث ْي ِّكل العصو ِر عن الطُّ ُرقِ الرسية
وأيُّها املفكِّرون الـ ُملْ َهمون الذين يُ ْد َع ْو َن شعراء!

--3

فمثل (نوال)  ،Nolaالتي أتغ َّنى باس ِمها،
ُ
يجب أن يح َّبها املر ُء ويَص ُم ُت!
مثلُ ُك َّن ،إنها طفل ٌة شقراءُ ،
ولكن مع التلذُّذ بسحر الغموض.
وعندما يقول املر ُء :هذه هي! يقول سعيدا ً :ال!
()5
ُ َّ
ان
العش ِ

Les deux nids

()4
ديانا

Diana

--1

وصلت عندما م َّر َم ُ
الك التنبُّؤ السعيد،
ُ
الذهبي النا ِعم يُـحيط بوجهِه،
وكان شعره
ُّ
ِ
رش:
ومل تكن براء ُة
مالمحه ُ
تست أي ٍّ
الحساس والخريِ املثايل.
كان هنالك تناغ ٌم بني الجميل ّ
--2
فتيات الحقو ِل الشابّ ِ
يا ِ
ات ،إن أرواح ُك َّن متامثل ٌة
عس ٌل ٍ
وعذب،
صاف ،وطاز ٌَج،
ففي خاليا النحل يتخ َّمر َ
ٌ
ويشعر املر ُء أن أفكا َركُ َّن التي ُ
تجول يف أنف ُِس ُك َّن،
ت ُ َد ِّوي كالن ْحلِ .
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إىل (مارسلبنا ديبورد-فاملور) Marceline Desbordes-Valmore
ت َذكَّري أيضاً جريت َنا!
نفسه فيه.
هذا َّ
العش الذي كان زو ُج ِك الو ِر ُع يحب ُِس َ
تحت لوح السق ِْف الصخري وبعيدا ً عن األدغال.
معلَّقاً َ
يرسل نحو ِ
ولكنه كان ِ
سطحي أغانيَه.
يل دامئاً أن أسم َعه ومن غري معا َرضة،
وكان ع َّ
ِ
األعشاش املغ ِّرد ِة التي كانت طفولتي تسم ُعها.
مثل تلك
َ
أجلس يف رِوا ِقنا الضيِّقِ ،
ويف الصباح ،وأنا ُ
قلب ِ
وروح جميل ٌة ذهبي ُة الطابَع.
حذ ٌرٌ ،
كان يل ٌ
يل صوتٌ من املسكنِ الشِّ ْعر ِِّي،
وإذا ما َ
وصل إ َّ
فإن ِ
(سيْلفَا)( Sylphe )7املج َّنحة تتبعني طوال النهار يف املدينة..
وبني الفنادق الفخمة ،ويف هذه الزوايا املنعزِلة.
فَلَ َك ْم سأكون وحيدا ً عندما ستغادرين!
نعم ،لقد كان بيتي املتواض ُع مبا َركاً ب ِِك.
يأوي قريباً متاماً من الجنية الطيِّبَة.
فاملرء يحب أن َ
فعيناها تسهران علينا وتج ِّنبانِ سوء املصري.
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وهام يب ِّددان أقوى اآلالم.
ويف املساء ،كان قنديل ُِك ،حني متلئينه بالزيت،
ييضء خلف ستائر ِِك بهدوء تام،
فأتسل بنوره العذب.
َّ

()7
والسنونو
ُّ
البَ َجع

Les cygnes et les hirondelles

(مستلهمة من القديس غريغوار دو نازيانز )st. Grégoire de Nanzianze)(8
يوم من بَـ َج ٍ
عات ف ُقلْ َن له َّن:
َس ِخ َرتْ ُسنونُواتٌ ذاتَ ٍ
 أيتُها الطيو ُر املتو ِّحش ُة ،السابِح ُة بأجنح ٍة كبري ٍة،وت َ ِعشْ َن بعيدا ً عن الناس عىل بُ َح ْي ٍ
ات مجهول ٍة،
قص ِب املكانِ ِس األسود الذي ِ
ينتصب يف امل ُروج!
بني َ
في َم ت ُفي ُد أصواتُ ُك َّن الـ ُمطرِب ُة والصافية؟
ي ِ
ألنفس ُك َّن فقط وللطبيعة وح َدها.
إنَّ ُك َّن ت ُ َغ ِّن ْ َ
أما نحن ،فأعشاشنا معلَّق ٌة يف البيوت،
ونعيش قرب اإلنسان ،ومعه نتح َّدث.
وقد تع َّود عا ّم ُة الناس ،ونحن نسكُن يف املدن،
عىل أَل ِْف ٍ
صوت صا ِد ٍر منا أثنا َء طريانِنا الرشيق،
فيا أحبا َءنا ،ويا أشقيا َءنا من الشعراء املتب ِّجحني..
الص َدى قد حملَها إىل َصحاريكُم.
ال شك يف أن َّ
تر َّد َد ِت البجعاتُ يف الرد عىل هؤالء املجنونات ،ثم قُلْ َن له َّن:
ٍ
كلامت ال تنفع!
 أيتُّها الناثراتُ يف الهواءإن هذيانَ ُك َّن األبدي هو السباح ُة الجميلة،
أوليس ما يتفوق يف النهار ينتهي هذا املساء؟
َ
بحق أصوات َ ُك َّن الحا َّدةَ،
إن اإلنسان يلع ُن ٍّ
ري الفاغرة ،والحناج ُر الصاخبة!
أيتُها املناق ُ
نحب سال َم األنها ِر ال ِفضِّ يَّة :
نعم ،نحن ُّ
فالضوضاء مقلِق ٌة للمدن،
رسنا بعيدا ً عن العا َّمة،
أما الغناء املعتدل في ُّ

()6
إلى (ديانا )
à Diana

ِ
عينيك الكبريتني الجادتني،
أخفيض
ِ
عينيك الكبريتني.
أخفيض
اسرتي وج َه ِك األبيض والصايف،
اسرتي وج َه ِك.
ٍ
ٍ
خفيض عن خطوايت،
بصوت
وتكلَّمي
ٍ
بصوت خفيض.
تكلَّمي
َ
الجامل يقتُل من يُطال ُعه،
ألن
فهو يُسل ُُب الل َُّب ويقتُل.
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ت :د .حممود املقداد

ولكنه ِ
يصل إىل صديقِ ُعزل ِتنا،
ِ
الخاشعِ الفاين
وتصعد أصوات ُنا بصور ِة َج ْوق ٍة لهذا
ِ
األصوات املتنا ِغمة
بسام ِع
املولَعِ َ
ِ
وارتعاش األموا ِج،
النسيم حني نَ ْفرِد أجنحتَنا.
من ه َّب ِة
ِ

هوامش:

1ــ أخذت هذه النبذة من موقع ( ،)fr.wikipedia.orgومن موقع ( ،)jesuismort.comومن
مقدمات بعض أعامل الشاعر (املرتجم).
2ــ شجرية سياجية ذات أزهار متنوعة بلون أبيض وأحمر أرجواين (املرتجم).
رأسها املك َّور بالحديد ،طولها من  80إىل  100سم ،وهي
3ــ هي عصا من خشب صلب يُلَ َّبس ُ
ما يعرف يف بالدنا بـ (ال َّدبَسة) أو (ال َق ْن َوة) ،وهي قادرة عىل تحطيم العظم ،وقد كان الفرنسيون
الربيتونيون معتادين عىل حملها يف األرياف للدفاع عن النفس ،كام هو الشأن يف (الشومة) عند
الصعايدة يف مرص (املرتجم).
ّ
الحواف (املرتجم).
4ــ نوع من النبات له أوراق عريضة مس َّننة
5ــ املوستوار :بلدة فرنسية تقع يف مقاطعة (بريتاين) (املرتجم).
6ــ ومفردها ِ
(ط ْست) وهو حوض الغسيل القديم ،ويُجمع أيضاً عىل (ط ُُسوس) (املرتجم).
7ــ السيلفات  :les sylphesأرواح متخيَّلة يف الهواء تشكل نوعاً من املالئكة الحارسة املكلفة
بحامية الفتيات الشابات خاصة (املرتجم).
8ــ ولد سنة 329م يف (كابّادوشيا)  ،Cappadoceوتويف سنة 390م ،تلقى تعليمه يف اإلسكندرية
وأثينا ،وعينه اإلمرباطور (تيودوز األول)  Théodose 1erأسقفاً يف (القسطنطينية) ،وكان الهوتياً
وشاعرا ً .له أعامل مرتجمة إىل الفرنسية منها( :األعامل الشعرية) ،و(قصيدة حيايت) ،و(قصائد
ورسائل) ،و(رسائل) ،إلخ (املرتجم).
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جلمود صخري
ألكسندر بونوماريوف
ت :د .ثائر زين الدين

مرتجم وشاعر وناقد من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

د .فريد الشحف

مرتجم من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

ألكسندر أنتونوفيتش بونوماريوف.
قاص وكاتب دراما رويس ،عضو اتحاد الكتاب الرويس.
ٌ
ول َد عام  1969يف مدينة ليبيتسك (روسيا).
له سبع ُة أعام ٍل أدب ّية قصص ّية ودرام ّية.

جلمود صخري ـ قصة :ألكسندر بونوماريوف

ت :د .ثائر زين الدين ،ود .فريد الشحف

هبط ضباب حليبي عىل الجبال ،وكانت الشمس قد اختفت خلف املنحدرات،
ولفّت الربودة قمم األشجار.
سارت امرأة جبلية جميلة من املعرب الجبيل ،وكانت تحمل عىل كتفها إبريقاً
فض ّياً كبريا ً مملوء باملياه الجليدية .ابتسمت الفتاة لشامل ول ّوحت له بيدها بلطف.
تقرتب منه وتسقي ِه من إبريقها لريتوي من ماء النبع البارد كاملوت...
اآلن سوف
ُ
كتف شامل بإرصار:
أيّها القائد ،استيقظ أيّها القائد .ه َّز أحدهم َأنا لست نامئاً ،ما الذي حدث-فتح القائد امليداين عينيه ونظر إىل املحاربيلف جبي َنه بربطة خرضاء ،كُتبت عليها عبار ُة باللغة العرب ّية ،فشعر من فور ِه
الذي ُّ
بالحرج ونظر إىل األسفل –أسألُك ماذا حدث .أم أن ََّك ابتلعت لسانك يا فاخا؟
قبل ساعة أيُّها القائد ،اصطدم فصيلنا األمامي وجهاً لوجه بوحدة استطالعروس ّية.
ما هي الخسائر؟الروس بشكل مفاجئ إىل
ال توجد خسائر ،شبابنا مل يصابوا تقريباً .خرجُ
الحقل .ووقعوا عىل الفور تحت مرمى نرياننا .أطلقنا النار عىل أبناء آوى جميعاً،
ووق َع قائدهم يف األرس لدينا.
رفع شامل حاجبي ِه سائالً:
هل استسلم من تلقاء نفسه؟ال ،شامل ،إنّه جريح .أرسناه وقد فق َد وعيه .إنّه هنا .هل ستتح َّدث إليه أمنعدمه مبارشة؟
قُدْهُ إىل هنا ،يجب أن أستجوبه؛ أين قوى العدو الرئيسة .رمبا كانوا اآلنأصبح هؤالء الروس ماكرين جدا ً يف الفرتة األخرية.
يستعدو َن ملحارصاتناَ .
ِ
الشاب الذي
ين القائ َد الجندي
خرج فاخا ،ثم عا َد يدفع إىل مخبأ
َ
القائد امليدا ِّ
يرتديبذلة عسكرية مم َّوهة بلون املستنقعات من نوع «شيليست» ،ورأسه مكشوف.
نظر إليه شامل برصامة من رأسه إىل أخمص قدميه.
كم عدد األعداء األرسى الذين رآهم خالل سنوات الحرب األربع هذه .ترصف
ٌكل منهم بشكل مختلف عن اآلخر :جثا بعضُ هم عىل ركبتيه ،وبىك بعضهم وطلب
الرحمة ،وبدأ بعضهم يف التخيل عن جامعته ،رغم أ َّن أحدا ً مل يسأله ذلك .كان

هناك أيضاً محاربون حقيقيون :وقفوا بصمت ورؤوسهم منخفضة ،وانتظروا
ساعة موتهم .احرت َم شامل هؤالء ،وأمر جامعته بقتلهم برسعة.
لكن أحدا ً منهم مل ينظر أبدا ً ،يف عيني املنترص عليه.
ٍ
مختلف متاماً .وقف ،ثانياً إحدى
ترصف قائ ُد فصيل االستطالع هذا بشكل
رجلي ِه قليالً عند الركبةُ .ربطت كت ُف ُه ال ُيمنى وساقه اليرسى بضامدات كيفام اتفق.
البني والدم ،وانترشت بقع الطني عىل
البذلة ملطخة يف بعض األماكن بالطني ِّ
املائل إىل الحمر ِة قليالً ،أشعث .من الواضح أ َّن األمل
الساقني .كان الشعر األشقرُ ،
منعه من الرتكيز ،ومع ذلك نظر بعينيه الخرضاوين يف عيني شامل ومل يخفض
برصه.
ابتسم قاطع الطريق قائالً:
ملاذا تنظر؟ أما رأيتني من قبل؟أجاب الشاب ببساطة:
ال ،يف الصور فقط.أشبهها؟نعم تشبهها.رتبتك ،وقطعتك العسكرية ،ومهامك.املالزم ايفانوف .قائد فصيلة استطالع الفوج .لن أقول كلم ًة أخرى.ترغب أن نقطع حنجرتك كالخروف.
 إذا أردت أنا ذلك فستقول .أنت ال ُ ال ،شامل ،لن أقول شيئاً .أوالً :ال أعرف عمل ّياً ما ميكن أن يفيدك .وثانياً :لقدأي حال.
أقسمت ،وبالطبع أفهم أنَّك لن ترتكني حياً عىل ِّ
ذيك .لك َّنني أعرف ّكل يشء من دونك .ففي الوقت الذي تزحف فيه ،مثلالخلد ،عرب الغابات والوديان ،أفىش رؤساؤك َّكل األرسار الالزمة لقاء املال.
أعرف بشأنِ إعادة تجميع قواتكم ،وأين ومتى ُح ِّددت العملياتُ العسكرية ،وأين
نصبوا الحواجز ومن أين ستم ُّر األرتال العسكرية .أريد فحسب أن أهديك بضع
دقائق من الحياة.
قاطعه إيفانوف قائالً:
-ما حاجتي بهذه الدقائق القليلة ،إذا كانت ستجعلني جباناً.
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جلمود صخري ـ قصة :ألكسندر بونوماريوف

ت :د .ثائر زين الدين ،ود .فريد الشحف

التحديق بعينيه الخرضاوين بجرأة يف عيني شامل.
واصل املالزم
َ
وتابع:
 أردت أن أطلب منك خدمة.ملاذا قررت أن َّني سأق ِّد ُم َلك ،وأنت عدوي ،خدم ًة.ألنّها لن تكلّفك شيئاً عىل اإلطالق ،وهي من أجل ذكرى أجدادنا.ذكرى األجداد؟نعم ،شامل ،أجدا ُدنا قاتلوا العدو نفسه .الشيشان والروس محاربون جيدون،الحرب أبوابَهم ،فعليهم أن يقاتلوا
رمبا هم األفضل يف العامل ،وإذا ما دقَّت
ُ
معاً ،جنباً إىل جنب ضد العدو املشرتك :كام فعل أجدا ُدنا ،عندما هزموا الفاشية،
وآباؤنا ،وهم يؤ َّدون واجبهم األممي يف أفغانستان ،وقد أورثونا ذلك ،لكننا مل
نفهم ومل نسمع ،ومل نهت َم ألمرهم.
سأل شامل بكآبة:
 حسناً ،ماذا أردت أن تطلب م ّني.قاتل ج ّداي االثنانِ يف الحرب الوطنية ،ووالدي كان طيارا ً حرب ّياً استُشهِد يفَ
مرص ،وأنا ضابط ومحارب من الجيل الثالث :أطلب َ
يل
إليك يا شامل أال تبخل ع ّ
برصاصة ،ال تقطع رقبتي مثل كبش.
هذا ُّكل يشء؟ نعم هذا ُّكل يشء.أنت رجل شجاع .ما هو اسمك؟ فولوديا.سأيف بطلبك يا فولوديا .لكن قبل ذلك لدي عرض لك :أنت نفسك تعرفمدى صعوبة العثور عىل محارب ج ّيد اآلن .وهؤالء- ،وأشار شامل بيده من حوله
إذا مل يُحرض املبعوثون املال لهم يف الوقت املحدد -فإنَّهم ينترشون يف الجبالمثل الجراذين .تعال إىل جانبي أيُّها املالزم .إذا انضممت إىل فريقي ،فسأجعلك
عقيدا ً .سوف تقود عملية االستطالع ،وتتلقى أمواالً كافية ،أربعة أضعاف ما تدفعه
لك قيادتك.
-ال ،شامل ،لقد أخربتك بأنَّني أ ّديت القسم...

القسم – هو كلامت...ليس دامئاً .وعدا عن ذلك ،فسأضطر إىل اعتناق اإلسالم.ري مؤمنٍ !
وما الذي مينعك من هذا؟ ستصبح أخاً لنا ،ولن َّتظل غ َ
لقد ولدت كذلكُّ .كل أساليف كانوا من األرثوذكس .أنا ال أع ُّد نفيس أذىكمنهم وال أصح منهم .رنني الجرس ،وفرقعة الشموع ،ورائحة البخور ُّ -كل ذلك
مليك وبدون ِه ال حياة يل .أسوأ أم ٍر هو أن تخون ذكرى آبائك .وهل تحتاج إىل مثل
هذا األخ الذي يندف ُع فجأ ًة ويغري الدين واألصدقاء والوطن بسهولة؟ من يخ ْن
م ّرةً ،سيخون أخرى .ال أريد أن أموت جباناً وخائناً .أال تعتقد أن هذا األمر هو
أسوأ ما ميكن أن يكون؟
الرويس أفكاره؟ لقد فكّر
ح َّد َق شامل يف عيني املالزم وارتجف .هل يقرأ هذا
ُّ
شامل يف األمر نفسه ٍ
مرات ع ّدة ،أسوأ يشء ميكن أن يحدث يف الحياة هو أن
متوت خائناً وجباناً .إنه عىل حق  -هذا املالزم الفتى .وهو صلب كجلمود الصخر
رغم شبابه .نعم ،هذا يكفي! هل هو إنسان؟ يجب أن َ
يخاف اإلنسا ُن املوت ،ولك ّنه
يبتسم .لعلَّ ُه ٌ
الرب الرويس؟
مالك أرسله إلغرايئ ّ
صمت شامل فرتة طويلة ،مىض :يتذكر شبابه الصايف ،وكيف درس يف كلية
وأحب الفتاة الروسية لودا ،تذكر والديه اللذين
الرتبية يف مدينة تفري الروسيةُّ ،
ماتا يف القصف يف الحملة األوىل عىل الشيشان ،وتذكر إخوته وأخواته ،وزوجته
رشدتهم الحرب يف املدن والبلدات.
وأطفاله ،الذين ّ
الرويس قل َبه.
لقد آمل املالز ُم
ُّ
نهض شامل فجأة .وقال:
فلنذهب.تبعه فولوديا بصمت .سارا يف ٍ
درب بني أشجار الدلب املنترشة نحو ُمرتفعٍ
يقف عىل حافة الغابة وترتف ُع حوافُه الحا ّدة عالياً إىل السامء.
صخري ُ
ٍّ
سأطلق النار عليك بنفيس -مىش شامل أوالً -أخىش أن الفرسان لن يستجيبوالطلبي وسيقطعون حنجرتك .هم غاضبون جدا ً منكم.
اقرتبا من الصخرة .وقف فولوديا يف املق ِّدمة ،والدم يسيل عىل أصابع يده
ٍ
قطرات كثيف ًة عىل األرض املبللة بالندى ،ع َّد َل وضع ّي َة كتفيه ورفع
اليرسى ويسق ُط
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ت :د .ثائر زين الدين ،ود .فريد الشحف

رأسه ونظر م َّرة أخرى يف عيني القائد امليداين .ومرة أخرى اعرتت رجف ٌة جس َد
شامل ،وأخفض نظره.
استدر!ال أريد أن أتلقى الطلق َة يف مؤخرة رأيس .أطلق النار هكذا -ورفع عينيهالخرضاوين إىل أعىلُ ،متأ ّمالً َ
رس عالياً
جامل السام ِء املغطاة بالغيوم ،حيث نرش ن ٌ
جناحيه بحرية.
ه َّز شامل رأسه لفرتة طويلة ،كام لو أن شظية قد علقت يف دماغه ،ثم أخفى
املسدس «ستشكني» يف محفظته ،وتح ّرك عائدا ً إىل املعسكر ،مبشية غري واثقة،
دون النظر إىل الوراء .مل ير أحد القائد امليداين شامل دوداييف هكذا .مىش كام
لو أ َّن وزناً ثقيالً قد ح َّط عىل كتفيه؛ لعلّه َ
ذلك املرتفع الصخري نفسه الذي استلقى
تحته مالك ،فاتحاً يدي ِه عىل اتساعهام ،وناظرا ً إىل السامء ،بعينني خرضاوين،
اسمه فولوديا.

االمتحـان
فاسيلي شوكشين

ت :د .ممدوح أبو الوي

مرتجم وباحث وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
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ولد الفنان الرويس السوفيتي العظيم فاسييل شوكشني يف  25متوز عام  .1929فاسييل شوكشني
أسطورة واقعية .فقد تحول ،وهو ابن قرية نائية من إقليم ألطاي السيبريي وإبن الفالح ماكار الذي
اعتقل وأعدم ،تحول إىل ممثل سوفيتي شهري وكاتب ومخرج سيناميئ.
بدأ حياته مزارعا يف التعاونية ،ثم صار عامال يف أحد املصانع ،بعد ذلك معلم مدرسة .عام 1954
انتسب إىل معهد السينام يف موسكو .مثل يف املرحلة األوىل من حياته الفنية يف عدد كبري من األفالم.
اخرج عام  1964أول أفالمه «عاش رجل كهذا» .وظهر أول كتبه« ،أهل الريف» .بعد ذلك كتب
عددا من السيناريوهات التي مل توافق مؤسسة السينام الحكومية عىل تصويرها.
لعل من أبرز افالمه هو «مثرة الكالينا الحمراء» وهو من سيناريو وإخراج ومتثيل الفنان .أبطال
شوكشني سكان القرية الروسية ،بسطاء بذكاء فطري ومل يكتب شوكشني من بنات خياله ،بل جسد
الحياة التي نبت منها.
وتوىف شوكشني عام  1974أثناء تصوير فيلم «هم حاربوا من أجل الوطن» ،تاركا لألجيال الالحقة
مكتبة تضم روايتني وثالثة مجموعات قصصية وأربعة مرسحيات وأكرث من عرشين فيلام سينامئيا.

االمتحان ـ قصة :فاسيلي شوكشني

ترمجة :د .ممدوح أبو الوي

 ملاذا تأخرت؟ -سأل برصام ٍة الربوفيسور. أتعرفون  ....آسف ،جئت مبارشة من العمل- ،أجاب الطالب الطويل القامة ،والوجهالجميل ،وقف الطالب عىل باب القاعة الدرسية ومل يجرؤ عىل الدخول ،وكانت عيناه
تدالن عىل الذكاء والصدق.
 خذ بطاقة ،واذكر رقم البطاقة. سبع عرشة. ما هناك؟ ما هو السؤال؟ السؤال األول _ «كلمة عن حملة األمري إيغور». سؤال جيد .حظك جيد – .ابتسم الربوفيسور .شعر بالخجل قليالً بسبب قسوته. ابدأ بإعداد اإلجابة.أخذ الطالب قلم حرب ناشف وورقة وجلس وراء الطاولة ،نظر إليه الربوفيسور
وفكر بالطالب أمثال هذا الطالب .الطالب الذين يدرسون باملراسلة عادة أكرب سناً
من الطالب النظاميني .ال يوجد عندهم وقت فراغ ألنهم يعملون ويدرسون بالوقت
ذاته .يأخذ العمل قواهم كلَّها ووقتهم كلَّه ولذلك ال يبقى لديهم وقت للدراسة .يرى
الربوفيسور أ َّن عىل الطالب تخصيص وقتهم كله للدراسة وحسب ،ولذلك فهو كان ضد
الدراسة عن طريق املراسلة .ولذلك فلقد كتب مقال ًة أرسلها إىل الجريدة ،أبدى فيها
رأيه بذلك .ولكن هيئة التحرير اعتذرت عن نرشها .وأجابوا الربوفيسور أ َّن َّكل إنسانٍ
يستطيع متابعة التعلم بأي عم ٍر كان.
اقرتب الربوفيسور من النافذة وأخذ ينظر إىل الشارع ،كان الشارع مظلامً،
وأضاءت األنوار يف الشارع ،وأخذ الناس يعودون إىل بيوتهم من العمل.
 هل أنت مستعد لإلجابة؟ -سأل الربوفيسور-أنا استمع إليك.سكت الطالب ،وارتجفت البطاقة التي كانت يف يده.
«إنَّه قلق- ،فكر الربوفيسور-ال بأس ،فليقلق».
«كلمة عن حملة األمري إيغور» – هذا عمل عظيم- ،بدأ الطالب ،هذا العمل كُتب
ٍ
مؤلف مجهو ٍل يف نهاية القرن الثاين عرش .أراد املؤلف أ ْن يبني ،أ ْن يقص
من قبل
عام عندما هجم
أ َّن العدو أراد احتالل روسيا ....وحارب األمري إيغور األعداء ،وبوج ٍه ٍ
األعداء عىل روسيا  ...فهم الطالب أنَّه يقدم االمتحان بشكلٍ سيئ وغري ممتع .شعر

بالخجل واح ّمر وجهه وسكت.
وبغضب إىل عيني الطالب« .مل يقرأ .نعم ،مل يقرأ.
نظر الربوفيسور باهتامم
ٍ
إليكم نتيجة الدراسة باملراسلة!» – فكر الربوفيسور.
وبحزم.
 هل قرأت « كلمة عن حملة األمري إيغور»؟ -سأل الربوفيسور بصوت عا ٍلٍ
 ال ،مل أقرأ. يا للعار! أال تشعر بالخجل؟ أنت إنسان رويس ،ومل تقرأ عمالً عظيامً وطنياً! كيفحدث ذلك؟ -سأل الربوفيسور وأخذ ينتظر الجواب.
 آسف ،يا بروفيسور .مل ألحق ،عندي أعامل كثرية. أقل يشء تهمني هي أعاملك .تهمني فقط دراستك .تهمني جدا ً – .شعر الربوفيسورأنَّه بدأ يكره هذا الطالب – .ألست أنت نفسك أردت الدراسة؟
رفع الطالب عينيه الحزينتني إىل الربوفيسور.
 طبعاً ،أنا نفيس. أتريد أ ْن تتعلم؟ طبعاً ،أريد أ ْن أتعلم. تعل ْم! أم أنك تظن أ َّن الدراسة أمر سهل .ال ،ليست الدراسة أمرا ً سهالً ،إنَّها تحتاجاخرج من املعهد.
إىل ٍ
اتعب! وإذا كنت ال تريد الدراسة – ْ
تعب كبريٍْ ،
 ال لزوم ملثل هذا الكالم- ،بهدوء قال الطالب وأخفض رأسه. جيد لن أكرر ،ولكن يهمني أ ْن أعرف هل تشعر بالخجل أم ال؟ أشعر بالخجل.سكتا بعض الوقت ،واقرتب الربوفيسور من اللوح.
جلس الطالب دون حراك ،ونظر يف البطاقة ،مرت دقيقة من الوقت ثقيل ًة.
يا بروفيسور ،اسأل أكرث لقد حرضت لالمتحان.
بغضب.
 متى كُتبت يف أي قرن « كلمة عن حملة األمري إيغور»؟ -سأل الربوفيسورٍ
 يف القرن الثاين عرش ،يف نهايته. صحيح .ماذا حدث لألمري إيغور؟ وقع األمري إيغور يف األرس. -صحيح ،األمري إيغور وقع يف األرس .وماذا بعد ذلك؟ تح ّدث أكرث ...كيف حدث
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االمتحان ـ قصة :فاسيلي شوكشني

ترمجة :د .ممدوح أبو الوي

ذلك؟ ملاذا وقع يف األرس؟ ما شعور األمري إيغور وهو يف األرس؟ رفع الربوفيسور صوته
عىل الطالب وغضب منه وبالوقت ذاته تعاطف معه.
 يا بروفيسور ضع يل عالمة الرسوب- ،قال الطالب بإرصار ونهض.هدأ الربوفيسور قليالً ،وأُعجب بالطالب.
 أعطني عالمة الرسوب. ما هو شعور األمري إيغور وهو يف األرس؟!ما هو شعور اإلنسان وهو يف األرس؟حتى هذا ال تستطيع تفهمه؟! نظر الطالب إىل العجوز بعينني واضحتني.
أيعقل أنَّك َّ
ٍ
ٍ
منخفض :أتفهم هذا.
وبصوت
 أجاب الطالب بهدوء ماذا تتفهم؟ يا بروفيسور ،أنا أتفهم َّكل شيىء ،وقعت نفيس يف األرس. كيف وقعت يف األرس؟ أين؟ بيد األملان ،يف زمن الحرب.... أأنت شاركت يف الحرب؟ نعم. ملد ٍة طويل ٍة؟ ثالثة أشهر.نظر الطالب إىل الربوفيسور ،ونظر الربوفيسور إىل الطالب ،وكانا غاضبني.
 قال الربوفيسور ك اجلس ،ملاذا أنت واقف؟ هل هربت من األرس. نعم – قال الطالب ،وجلس. كيف هربت؟ تحدث. ليالً. وحدك هربت؟ ال ،كنا سبعة أرسى. وهل وصلتم األرسى السبعة كلكم أحياء؟ كلنا. تحدث عن ِّكل شيىء- ،طلب الربوفيسور- ،تعلّم التحدث أيُّها الشاب! هذا أيضاًرضوري .كيف هربتم؟ ما هو كان شعوركم؟ أ ْن يقع املرء يف األرس أمر مخيف وثقيل؟

كيف تم أرسكم؟ هذا كلُّه مهم بالنسبة يل .جدا ً مهم .هذا يساعدين عىل فهم «كلمة عن
حملة األمري إيغور».
 هذا يحتاج إىل حديث طويل ،يا بروفيسور. أكان األرس مرعباً؟ نعم ،كان مرعباً. نعم ،نعم ،أنا أتفهم ،ولسبب ما أعجب هذا الجواب الربوفيسور- ،كم كان عمركآنذاك؟
 مثانية عرش عاماً. وما هو اسمك؟ نيكوالي.أي األمور كنتم تتحدثون فيام بينكم؟
 عن ِّ أين؟  -رفع الطالب رأسه. يف األرس.أي شيىء .عن ماذا ميكن أ ْن نتح ّدث؟
 مل نتحدث عن ِّسليم ،نعم ،حسناً فعلتم أنكم مل تتكلموا - .نظر الربوفيسور إىل
 ترصفتم بشكلٍ ٍالطالب باهتامم وفكر أ َّن مؤلف «كلمة عن حملة األمري إيغور» كان مثل هذا الطالب
قوياً ورشيفاً ورصيحاً.
صمت بعد ذلك ٌّكل من الربوفيسور والطالب .ال ب َّد من العودة إىل «كلمة عن
حملة األمري إيغور « ،التي مل يقرأها الطالب.
 جيد يا أيُّها الجندي .حسن أنَّك تتفهم َّكل شيىء .يجب قراءة «كلمة عن حملةاألمري إيغور» ،ويجب طبعاً قراءتها أكرث من مر ٍة .وأنا سأهديك الكتاب ،وهو باملناسبة
معي .أخذ الربوفيسور كتاب» كلمة عن حملة األمري إيغور» من محفظته .فكر ونظر
إىل الطالب .ابتسم وكتب برسع ٍة شيئاً ما عىل الغالف وأعطى الكتاب للطالب- .ال تقرأ
اآلن ،اقرأ يف البيت.
 أعطني سجل الدرجات- .قال الربوفيسور .س ّجل الدرجة ،وطوى السجل وأعادهللطالب .وقال بعصبي ٍة :مع السالمة.
خرج الطالب من القاعة وهو ميسك سجل الدرجات بيده ،خيش النظر إليه ،شعر
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ترمجة :د .ممدوح أبو الوي

بالخجل ،خيش أن يكون الربوفيسور قد أعطاه درجة جيدةً ،أو ممتازةً ،األفضل أ ْن
تكون الدرجة «مقبول» .هذه الدرجة تكفيه - .هكذا فكر الطالب.
فتح الطالب سجل الدرجات يف املمر ،ونظر فيه ملدة قصري ٍة ،وبعد ذلك أخذ
ٍ
بصوت هادئ ومىش .كانت درجته سيئ ًة.
يضحك
تذكر وهو يف الشارع الكتاب وفتحه ،وقرأ الكلامت التي كتبها الربوفيسور:
« ادرس أيها الجندي ،الدراسة أيضاً ليست سهل ًة ،الربوفيسور غريغوريف».
نظر الطالب إىل نوافذ املعهد وتراءى له أ َّن خلف إحدى النوافذ يقف الربوفيسور.
وقف بالفعل الربوفيسور خلف إحدى النوافذ وفكر.

أورهان كمال

ممثل الواقعية االشتراكية لألدب التركي

د .حسن حميد

قاص وروايئ وناقد من فلسطني مقيم يف سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

يكاد الكاتب الرتيك املعروف أورهان كامل يكون ممثل الواقعية االشرتاكية
لألدب الرتيك يف أعقاب الحرب العاملية الثانية ،وذلك ألنَّه أوقف تجربته األدبية
عىل الحديث عن أحوال الطبقات االجتامع َّية الرتك َّية وما تع َّرضت إليه من ظلم يف
ظل األوضاع الرتك َّية الداخل َّية وأه ُّمها تقليص النفوذ الرتيك ،وانحسار الخريطة
ِّ
الرتك َّية الجيوسياس َّية إىل حدودها الراهنة ،وتهديدها باملزيد من االنحسارات ليك
تأخذ بعض القوميات مثل األرمن واألكراد حقوقها املرشوعة.
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أورهان كمال ..ممثل الواقعية االشرتاكية لألدب الرتكي

د .حسن محيد

ينحدر أورهان كامل من أرسة مثقفة وذات توجهات سياسيَّة اشرتاكيَّة/
شيوعيَّة معارضة لنظام الحكم العسكري يف تركيا بقيادة مصطفى كامل أتاتورك
الذي فرض أحكاماً جائرة ض َّد األحزاب ،واألفكار ،والتوجهات السياسيَّة املطالبة
بالدميقراطيَّة ،وحقوق اإلنسان ،وحرية التعبري ،فوالده هو رئيس حزب الشعب
الرتيك املعارض ،واملطارد من قبل السلطات الرتكيَّة بسبب توجهات االشرتاكيَّة
ودعوته إىل املزيد من احرتام الدستور ،وحريَّة املنابر ،والصحافة ،وإلغاء القوانني
اإلدارية التي تخول الرشطة الرتكيَّة الرسية اعتقال من تشاء ساعة تشاء.
ولد أورهان كامل سنة  1914يف إقليم أضنة جنوب تركيا ألرسة آمنت
باألفكار الشيوعيَّة ،مثلام آمنت بأن الحياة السياسية القامئة عىل نرصة املظلومني
أن كانت النتائج والعواقب،
واملستضعفني هي رسالتها األسمى التي ستدافع عنها ّ
وقد شغرت األرسة فرتات طويلة من وجود األب السيايس زعيم ومؤسس حزب
الشعب ،بسبب هروبه إىل خارج األرايض الرتكية ،إىل سورية ولبنان ،أو بسبب
اعتقاله مرات متعددة.
مل يتمكن أورهان كامل من تحصيل العلوم يف املدارس التي التحق بها ألن
أرسته كانت عرضة ،عىل الدوام ،للتهجري والنفي واملطاردة بسبب نشاط والد
أورهان كامل السيايس املحظور ،لذلك غادر أورهان كامل مقاعد الدراسة مبكرا ً،
وبسبب غياب والده اضطر للعمل يف مهن مختلفة إلعالة أرسته ،لكن تضييق
الخناق عىل نشاط األرسة حدا بـأورهان كامل الفرار مع أبيه غري مرة هرباً من
قمع السلطات الرتكية إىل سورية ولبنان ،وعاش بعيدا ً عن تركيا سنوات.
عاد الوالد إىل تركيا ،ومعه ابنه سنة  1931رشيطة أال يزاول أي نشاط سيايس،
وقد فرضت السلطات الرتكية عليه اإلقامة الجربية.
مل يكن اسم أورهان كامل هو االسم الحقيقي له ،وإمنا كان اسامً أدبياً اختاره
لنفسه ،أما اسمه الحقيقي فهو محمد رشيد أوغوتشو ،وقد وقع قصصه وأعامله
األدبية باسمه األديب الجديد يك يتخفف من مطاردة الرقابة لكتاباته ،ويك ال
تحيط األسئلة بالصحف واملجالت الرتكية التي تنرش قصصه ومقاالته بسبب نشاط
والده السيايس املحظور يف تركيا.

وعىل الرغم بكل ما لحق بأرسته ،ظل أورهان كامل مؤمناً بالعقيدة الفكرية
والسياسية التي آمن بها والده ،فقد حمل األفكار الشيوعية ودافع عنها وتبناها يف
مؤلفاته األدبية اإلبداعية يف آن ،وجعل من الفقراء واملحرومني أبطاالً لقصصه
ورواياته ،وبسبب هذا اعتقل م ّرات عدة ،وعرف ألوان العذاب الكثري ،ومل يكن
له من خيار ،وبعد خروجه من السجن ،إىل أن ينخرط يف الخدمة العسكرية
والزج يف الزنازين من جديد ،تنقل بني املدن واملقاطعات
تفادياً ملخاطر االعتقال ِّ
الرتكية ،تبعاً لالنتقاالت التي عرفتها كتيبته العسكرية.
وبعد انتهاء خدمته العسكرية ،عاد إىل نشاطاته األدبية ،فكان أن بدأ بكتابة
الشعر متأثرا ً بالشاعر الرتيك املعروف ناظم حكمت الذي تعرف إليه يف سجن
(بورصة) الرتيك ،وقىض معه ثالث سنوات من االعتقال املرير ،وقد تأث َّر أورهان
كامل به كثريا ً وع ّده أستاذه الذي تعلّم عىل يديه خالل سنوات السجن ما مل
يتعلَّمه يف املدارس والحياة معاً ،وقد رأى الشاعر ناظم حكمت فيه موهبة أدبية
كبرية فشجعه عىل الكتابة يف مجايل الشعر والنرث ،وهداه إىل قراءة عناوين
محددة من الكتب من أجل توسيع آفاقه الفكرية ،وخاصة األفكار االشرتاكية،
مثلام هداه إىل قراءة بعض دواوين الشعر ،والروايات والقصص ،وكتب التاريخ
ليك يصلب ثقافته العامة.
القت األشعار التي كتبها أورهان كامل قبوالً حسناً من القراء والنقاد ،ولك َّنها
كانت متأثرة بأشعار ناظم حكمت ،لذلك ق َّرر أن يتح َّول إىل كتابة القصص
والروايات من أجل أن يوجد صوته الخاص ،وأن يبني تجربته البعيدة عن أي
تقليد أو محاكاة.
عاش أورهان كامل ومنذ أوائل عقد الخمسينيات يف مدينة اسطنبول ،وزاول
فيها أعامالً مهنية مختلفة إىل جانب كتاباته التي مل تدر عليه ما يكفي إعالة
نفسه ،وقد خالط املهمشني واملحرومني الذين يسكنون األماكن الفقرية ،ثم وجد
عمالً كتابياً يف إحدى املؤسسات الخاصة.
بدأت شهرة أورهان كامل بفوز إحدى قصصه (حصة األخ) بجائزة األديب
الرتيك (سعيد فائق) حني سلطت األضواء عليه ،اتسمت كتاباته القصصية والروائية
بالواقعية االشرتاكية والسيام معالجة العالقة الشائكة ما بني أبناء الريف وأهل
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أورهان كمال ..ممثل الواقعية االشرتاكية لألدب الرتكي

د .حسن محيد

املدن الكبرية ،وما نتج عن هذا االحتكاك من نظرة دونية لهؤالء الريفيني الذين
هجروا أريافهم وجاؤوا إىل املدن بعد التقدم الصناعي الذي عرفته املدن الرتكية.
ظل طوال حياته كارهاً لنظام الحكم العسكري الذي جعل الحياة الرتكية رهينة
َّ
لألوامر والقوانني التي تح ُّد من حرية التعبري ،وتحول بني الناس وحقوقهم املدنية،
ودعا يف مقاالته إىل الخالص من هذا النظام التعسفي ،وبالطريقة الثوريّة ،األمر
الذي أدى إىل اعتقاله مج ّددا ً عىل الرغم من الشهرة التي أصابها داخل تركيا،
والشهرة التي عرفها يف البالد األوروبية (بلدان أوروبا الرشقية التي اتخذت من
العقيدة االشرتاكية نهجاً) ويف االتحاد السوفيتي ،وبسبب من ضغط الرأي العام
عىل الحكومة الرتكية تم اإلفراج عنه بعد أن حكم عليه بالسجن م َّدة خمس سنوات
بتهم مختلفة ،ولكن منها تهمة قراءة الكتب املمنوعة لكتّاب ممنوعني من التداول
مثل مكسيم غوريك ،وناظم حكمت.
وما إن خرج أورهان كامل من السجن ،وبدأ يعيد ترتيب حياته ،ويستع ُّد لنرش
بعض أعامله األدبية التي كتبها يف السجن ،حتى اعتقاله مجددا ً يف عام ،1961
هب املثقفون والكتّاب الشيوعيون للدفاع عنه،
بتهمة تأسيس خل َّية شيوع ّية ،وقد َّ
األمر الذي اضطر الحكومة الرتكية لإلفراج عنه مجددا ً بعد ثبوت عدم صدقية
التهمة املوجهة إليه ،وخالل عقد الستينيات من القرن العرشين كتب أورهان
الكثري من الروايات والقصص التي تبنت النهج الواقعي امللتزم بقيم الحرية،
يخل
والعدالة ،واملساواة ،وإتاحة مبدأ تكافئ الفرص أمام الجميع ،ولكن أدبه مل ُ
من نربات االنتقاد الحادة ،وخصوا ً ما كتبه عن التحوالت الخطرية التي أصابت
األرياف الرتكية ،وحاالت اإلنكسار واملهانة التي عرفها الريفيون يف املدن الرتكية
التي هاجروا إليها ،وكيف أن الكثريين منهم انغمسوا يف عامل من الضياع والترشد
والهوان.
ترجمت أعامل أورهان كامل الروائية والقصصية إىل العديد من اللغات
األجنبية ،وبات من أشهر الكتّاب األتراك املعروفني عاملياً ،ومع أن شهرته تخطت
ظل فقريا ً معدماً.
الحدود الرتكية ،واللغة الرتكية ،إال أنه َّ
ويف عام  1970وجهت إليه دعوة لحضور مؤمتر أديب يف بلغاريا ،فلبى
الدعوة ،ويف مدينة صوفيا تعرض لنزيف دماغي أودى بحياته ،وقد دفن جثامنه

يف قريته (جيهان) يف إقليم أضنة.
بعد رحيله ،وبجهود شخصية من ابنه (عشق) خريج كلية الهندسة ،تحول البيت
الذي عاش فيه يف حي (جيهافغري) يف مدينة اسطنبول إىل متحف خاص به،
وقد أطلق اسمه فيام بعد عىل جامعة العلوم والتكنولوجيا يف إقليم أضنة ،وأنشئت
جائزة أدبية للرواية يف تركيا حملت اسمه ،وهي اليوم من أشهر الجوائز األدبية
يف تركيا ،وتقام حول أعامله ندوات أدبية مبناسبة يوم وفاته ،وكذلك معارض
للكتب والفنون الجميلة.
من أه ِّم مؤلفاته الروائ َّية والقصص َّية :جميلة والك ّنة ،وسحابات ماطرة ،األرايض
الدامية ،وكبري املفتشني ،واألقراط الحمراء ،والهارب ،وفتاة الشوارع ،وسيدة
املزرعة ،وبعض هذه األعامل تحولت إىل أفالم سينامئ َّية ،ومسلسالت تلفزيون َّية،
ومن مؤلفاته أيضاً بعض السري الذاتية ،ومنها :ثالث سنوات يف السجن مع ناظم
حكمت ،وبيت والدي.
مثلّت تجربة أورهان كامل األدبية التوجه األكرث سطوعاً وإبداعاً للواقعية
االشرتاك َّية يف األدب الرتيك ،وهي تجربة تد َّرس يف الجامعات الرتكية بوصف
أدبها أدب تحرر ،وثورة ،وبوصف شخوص رواياتها متثل املجتمع الرتيك خري
متثيل ،وهو ينهض بعيدا ً عن العسف العسكري ،والحجر عىل الحريات ،وغمط
الحقوق ،ألن أورهان كامل ،وكام قال ،عاش من أجل أن يكتب حكاية الفقراء.
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تطور القصة القصرية احلديثة يف بريطانيا

تطور القصة القصيرة الحديثة في بريطانيا
قراءة في المجموعة القصصية (األزرق الالزوردي)

خليل البيطار

قاص وناقد من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
وطّدت القصة القصرية دعامئها عاملياً منذ القرن التاسع عرش ،عىل يد أعالم كبار ،من بينهم
بلزاك وموباسان يف فرنسا ،وتشيخوف وغوريك وغوغول وتولستوي يف روسيا ،وهرني جيمس
وكاترين مانسفيلد وجيمس جويس وشريوود أندرسون يف بريطانيا وأمريكا ثم تطورت بنيتها
فنيّاً ،وتجاوزت تناول الحدث الواحد والرسد الطيل ،واعتمدت طاقة تعبريية كامنة وتكثيفاً لغوياً،
وتنويعات أسلوبية جاذبة ،ومزجت النرث املتقن بالشاعرية املوظفة بحرفية عالية ،عىل يد إرنست
همنغواي ووليام فوكرن وأو .هرني ،وكافكا وبورخيس وأنطونيو سكارميتا وعزيز نيسني وآخرين.

والقصة القصرية الربيطانية شقت طريقها إىل الحداثة منذ النصف الثاين من القرن
العرشين ،عىل يد مجموعة مميزة من كتابها ،ومعظمهم من الروائيني املعروفني ،،لكن
النقاد أثاروا جدالً حول نتاجات هؤالء ،ورأوا أن تألق نصوص هؤالء كان بسبب التأثر
باملبدعني الذين سبقوهم ،وليس بسبب األصالة الفنية لديهم ،ومن بني النقاد أصحاب
هذا الرأي مالكوم براد بري ،كام أن تأثري الرواية وواقعية أحداثها جاء واضحاً يف
قصصهم القصرية عىل حساب التقنية األسلوبية والتجريب والتغريب ،واالتجاهات التي
اعتمدتها الحداثة.
وهذه مقاربة لنامذج منوعة من القصص القصرية املختارة ألعالم هذا الفن يف
بريطانيا ،خالل القرن العرشين ،ضمها كتاب حمل عنوان (األزرق الالزوردي) ،ترجمه
وأع ّده ووضع مقدمته د .نايف الياسني ،وصدر عن دار التكوين بدمشق عام 2018
 ،وضمت املجموعة تسع قصص لكتاب معروفني ،وملبدعني لهم باع طويل يف كتابة
الرواية والسيناريو والنقد األديب ،ومعظمهم نال جوائز أدبية رفيعة ،وشكلت نصوصهم
القص الحديث يف بريطانيا ما بعد الحرب العاملية الثانية
تنويعات ملستوى تطور فن ّ
وحتى أيامنا.
غراهام غرين 1991 – 1904 :ولد يف هارتفورد شاير ،وتخرج مدرساً ،ودرس يف
أكسفورد ،ثم انتقل إىل الصحافة ،وعمل يف مراجعة الكتب واألفالم ،وكتب القصة
والشعر والرواية واملرسحية ،نالت روايته (جوهر املسألة) عام  1948جائزة جيمس
تيت بالك ،وتناول يف قصصه ورواياته الحياة الداخلية لشخصياته ،وقضايا السياسة
الدولية ،واكتشاف األماكن البعيدة التي سافر إليها.
قصته (الرجال اليابانيون الحقيقيون) تتحدث عن شاب وفتاة ،تح ّدثه الفتاة عن
بداية نجاحها كروائية ،ألن النارش دوايت أثنى عىل روايتها األوىل بعنوان(مجموعة
تشيليس) ،ولكن الشاب يشكك يف نجاحها ،ويحدثها عن العمل والتجارة والغرباء
اليابانيني ،إذ وجدوا مصادفة يف املقهى ،وكانوا متشابهي الهيئة ،والسارد يتحدث
عن املشهد أمه ،حيث التشابه والتباين ،والجامل والقبح ،والقوة والضعف يف الحوار
الجاري عىل مسامعه :الفتاة قالت سيكون موضوع روايتي املقبلة عن سان ترويب
املدينة الفرنسية ،وتتوقع من زوجها املستقبيل أن يساعدها ،لكن الشاب راح يحدثها
عن تجارة النبيذ التي يخطط لها ،والفتاة قالت :أمي ترى أن الكتابة عكازة جيدة ،وظل
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الشاب يشكك بجدوى الكتابة ويقول :الكتب سترتاكم عىل الرفوف ،فرتد الفتاة عىل
مراوغة خطيبها :أعتقد أنك ال تريد أن تتزوجني مطلقاً.
متتزج يف القصة املفارقة بالتلقائية الساخرة ،وتندغم التفاصيل الداعمة لهذين
الجانبني يف القص بالتكثيف املكتفي بذاته ،وباملشهدية الدالة عىل اهتزاز األفكار
وبلبلة املشاعر ،ويلحظ ذلك يف العنوان ويف الرسد انتقال رسيع بني شخصيات ثالث:
فتاة تستعد ألن تكون روائية ،بعد أن دفع لها النارش سلفة لنرش كتابها األول ،وحاولت
ىل وإىل مجموعة الرجال
إقناع خطيبها املشكك مبوهبتها ،ومن الحوار نقتبس :نظرت إ ّ
اليابانيني ،أكملت نبيذها ،وقالت :هل هذا شجار؟ _ ال.
– وضعت عنواناً للكتاب التايل (األزرق الالزوردي).
– كنت أعتقد أن األزرق هو الالزوردي (..نظرت إليه
بخيبة أمل) – أنت ال تريد أن تتزوج من روائية،.
أليس كذلك؟ _ لست روائية بعد! – لقد ولدت روائية
كام قال السيد دوايت! ص13
كينغسيل إمييس 1995 1922- :ولد يف كالفام
جنوب لندن ،ودرس يف أكسفورد ،وعمل محارضا ً،
ثم تف ّرغ للكتابة الروائية والقصصية ،وانضم
إىل الحزب الشيوعي الربيطاين .ومن
أعامله الروائية :ذاك الشعور غري املؤكد
عام  ، 1955والشياطني العجائز عام  ، 1986وفازت
بجائزة البوكر ،مال إىل الكوميديا والتجريب ،وارتبط اسمه
بجيل الشباب الغاضبني.
قصته املختارة(أشياء مثرية لالهتامم) ،تتحدث عن غلوريا
ومحاوالتها جذب اهتامم محصل الرضائب هيوس إيفانز،لكنه
دائم االنشغال باألرقام والنسب ،وكيس املقرمشات املالزم له ،والحظت بخله حني
دعاها إىل السينام ،ومل يستأجر سيارة ملرافقتها ،وتبني لها أن األرقام جعلته مخبوالً
إىل درجة نيس معها رقم منزله ،وحني دعاها إىل حفلة وقدم لها شقيقه ،بدا األخ لها
كأنه توءم هيوس يف كل يشء.

أالن سيليتو 2010 – 1928:ولد يف توتنغهام املدينة العاملية ،وعمل يف مصنع
دراجات هوائية بصحبة والده ،ثم التحق بالجيش ،وتقاعد مبكرا ً ،وأغرم باالقراءة ثم
تف ّرغ للكتابة ،وكان من مجموعة الشباب الغاضبني .مجموعته القصصية (عزلة ع ّداء
املسافات الطويلة) نالت جائزة هاو ثورندن عام 1959
قصته املختارة (لوحة قارب الصيد) :تتحدث عن عاشقني ،ساعي بريد وفتاة معجبة
به ،اقرتحت عليه التنزه يف الغابة ،وعرضت أن يتزوجا ،فشكا من بؤس مرتبه ،ثم
تزوجا ،واستمر زواجهام ست سنوات وكان متوقعاً أن يستم ّر خمس دقائق .ص، 39
وكانت تعصف بحياتهام املشاحنات ،وانفصال ،وارتبطت الفتاة بد ّهان معدم ،وتركته،
وعادت عند إفالسها لزيارة زوجها األول ،وأعجبت بلوحة قارب الصيد املعلقة عىل
الحائط ،فأهداها إياها ،لكنه الحظ أنها رهنتها يف مخزن من أجل النقود ،فاستعادها
وظلت تزوره كل خميس ،وكان يعطيها ماالًن وكانت تو ّد إخراجه من من عامل الكتب،
وهو مستغرق فيه ،وكان والده قد قال مرة :املغفلون وحدهم يقرؤون الكتب ،ألن عليهم
تعلّم الكثري .وكانت أحرقت كتبه ذات مرة يف نوبة غضب  ،مبا فيها كتاب مستعار من
املكتبة العمومية ،واضط ّر لرشاء نسخة بديلة .هاري وكايث منوذجان ألرسة تفككت
ومل تنجب أطفاالً ،واحتاج كل من الرشيكني إىل اآلخر ،وبعد هرب كايث وسوء حالها
صدمتها شاحنة وتوفيت قبل أن يصل هاري إليها ،وأثناء الدفن جاء غريب يبكيها،
وذكر الجريان أنه عاش معها ست سنوات أيضاً ،وذكر السارد عىل لسان هاري( ،فارس
الغابة املد ّرع املتفائل)أنه قال :مل أكن أفكر يف نفيس بقدر تفكريي يف كايث ،متخيالً
أنها أكرث بؤساً مني ،وكان يخطر يل أن الغاية من حيايت كانت أن أساعد كايث ،وكنت
أقول لنفيس دامئاً :إين ولدت ميتاً ،وأضيف أن كل الناس أموات ،وأعتقد أنهم كذلك.
ص58
التمثيل والتعويض واإلباء والغرابة من تقنيات القصةالحديثة :قالت كايث لهاري
بطريقة فارغة :كان عليك أن تحب اإلثارة أكرث ،ولو فعلت لقضينا وقتاً أفضل ،وأضافت
مداعبة :مثل ذاك الفتى تشامربلني! ص47
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وقاصة وصحفية ،ولدت يف إيستبورن عىل
أنجيال كارتر 1992 – 1940 :روائية
ّ
الساحل الجنويب إلنكلرتا ،واشتهرت بأسلوبها الذي مزج الواقعية السحرية بالبيكاريسك،
وبالقضايا النسوية ،من أعاملها :رقصة الظالل ،دكان األلعاب السحرية ،فازت بجائزة
سومرست موم ،وفازت روايتها ليال يف السريك بجائزة جيمس تيت بالك األدبية.
اختريت عارشة بني أفضل خمسني كاتباً وكاتبة يف بريطانيا بعد عام  1945بحسب
تصنيف صحيفة التاميز.
قصتها الجسد واملرآة :ترسد فيها الشخصية الرئيسةأحداث مغامرة زارت فيها فندق
متعة بصحبة مرافق مفاجئ ،مل تعرفه حقيقة من قبل ،وخالل عناقهام رصدت املرآة
القريبة من الرسير األضواء والظالل املنعكسة ،فقرأت الساردة مشاعرها بشأن مغزى
التورط واالزدواجية واألقنعة واصطناع فعل الحب ،ويف تجربة أخرى مامثلة جرت يف
فندق بائس آخر ،كان وقع األمر عىل الساردة كأنه كابوس ،وانكشف التصنع والتمثيل
وتبي الفارق املقلق بني الفعل املرغوب وبني العادة الس ّيئة ،وتبدو قراءة املشاعر
أكرثّ ،
الج ّوانية عرب التداعي واالستبطان ،واستتبصار العقد النفسية وتخلّع القيم والتقاليد.
يف قصة أنجيال كارتر خياالت جامحة وتو ّجس ،تحيل السعادة املتوقّعة إىل كابوس،
قالت الساردة :املرايا أشياء غامضة ،تصدر يل بريوقراطية املرآة جواز سفر إىل العامل،
تريني مظهري.ص65
عادت الساردة من بريطانيا إىل يوكوهاما للقاء حبيب
رشحت جسده بطيقة
افرتايض،وقابلته وتشاجرت معه ،و ّ
ّ
املحللة النفسية ،وسيطرت عىل الحالة ممسكة بالخيوط
كلها ،ودهشت حني أحست بكارثة تشبه الحطام ،مل
تشعر أن ما يجري عناق أو حب ،بل يشء أقرب إىل
التمثيل أو الشبق يف فندق يسء السمعة ،ومع
اختفاء الطبيعي  ،تغدو األياء مصطنعة  ،حتى
الوجوه يف املرايا .ص68
استخدمت الكاتبة أسلوب التداعي العفوي
يف التحليل النفيس ،وخوض تجربة تحليل
العقد النفسية املخبأة يف زوايا معتمة من

دواخلنا ،أو يف مرايا خادعة.
جوليان بارنز :ولد عام  ، 1946ووالداه مدرسان للفرنسية ،ودرس يف أكسفورد
بكلية اللغات ،وعمل يف الصحافة محررا ً وناقدا ً يف صحيفة األوبزيرفر ،ويف مجلة نيو
ريفيو ،ويف التلفزيون .ومن أعامله الروائية :التحديق يف الشمس ،اإلحساس بالنهاية،
نال جائزة مان بوكر ،القصة الوحيدة.
قصته املختارة (واحد من كل نوع) :تحدثت عن شخصية نيكوالي برتيسكو الروايئ
الروماين املنفي املنشق عن سلطة شاوشيسكو ،وهو شبيه بربعم ساخر واحد ،وكان قد
قال يف روايته (كعكة العرس) كل يشء ،إذ سخر من التبعية وتقديس الزائف ،وقال:
شعب رومانيا لديه من الطاقة ما يكفي فحسب ،إلنتاج عينة واحدة من كل يشء،
وهكذا تجد نحاتاً واحدا ً هو برانكوس ،ومرسحياً واحدا ً هو يوجني يونيسكو ،وموسيقياً
واحدا ً هو ساينبريغ ،وأسطورة شعبية واحدة هي دراكيوال! ص73
حاور السارد ماريان تريياك املنشق اآلخر ،وأحس أنه أخطأ بإشارته إىل املنشقني،
ألن هؤالء يرون أن حكومة رومانيا يف زمن شاوشيسكو هي املنشقة .وحني سأل السارد
تريياك عن أشهر الروائيني يف رومانيا ،أجاب ليس لدينا روائيون ،وحني ذكر السارد
اسم نيكوالي برتيسكو وروايته املعروضة التي يحظى صاحبها بالشعبية الواسعة ،قال:
يجب أن تص ّوب بعيدا ً حتى تصل إىل الحقيقة .ص77
وأضاف :روايته (كعكة العرس) غافل أثناء كتابتها اتحاد كتاب رومانيا والبوليس،،
لدي هذه املشكلة أيها الرفاق ،واملضمنة سخرية مل يكشفها أعضاء لجنة
وظل يعلنّ :
القراءة يف االتحاد ،مثل (تقديم وجهة نظر أعداء الوطن بشكل واقعي) ،أو (التعامل
مع التجربة الجنسية دون إيذاء الذوق الرفيع املتأصل يف عامل الفوالذ ايل سيقرأ
الكتاب)! ص ، 79وحني أشار إىل مجريات كتابة الرواية التي تضمنت خمسة وثالثني
خطاً رسديّاً ربطت بإحكام ،وتذكر أنه قرأ مقاطع منها قبل سفره ،،ومتنى عىل السارد
أن يكون قد جلب له نسخة منها يك يضحك قليالً ،ويخرج من حزن العميق ،قال
السارد :مل أر عنواناً لها يف نافذة البيع ،ورأيت عناوين أخرى لبرتيسكو ،ومل أتف ّحصها
جيدا ً .قال تريياك :أظن أن هذا يرضيك ،وهو دليل عىل صحة نظريتك عن رومانيا:
برعم وحيد ساخر وعظيم واحد هو برتيسكو! ص82
استخدم بارنز السخرية املراوغة ،وهي فن قائم بذاته ،قادر عىل اخرتاق الحواجز،
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تطور القصة القصرية احلديثة يف بريطانيا

خليل البيطار

ومزج بني سوداوية كافكا ودعابات كونديرا ،وو ّجه نقدا ً الذعاً إىل األحادية البائسة
التي تنتج الغول والتهميش.
يا للسخرية وطاقتها السحرية عىل النقد والتعرية ومواجهة األحادية البغيضة.
إياك مان إيوان :ولد يف أولدر شوت عام  ، 1948وتنقل مع والده اإلسكتلندي
املتطوع يف الجيش أيام طفولته بني رشق آسيا وشامل إفريقيا ،حصل عىل إجازة
يف األدب اإلنكليزي ،وماجستري الدراسات العليا يف الكتابة اإلبداعية من جامعة
إيست أنغليا ،وغدا قاصاً وروائياً وكاتب سيناريو .من أعامله الروائية :الحب الدائم،
(ح ّولت إىل فيلم) ،أمسرتدام فازت بجائزة البوكر ،الكفارة (حولت إىل فيلم فاز بجائزة
األوسكار) .ومن مجموعات القصصية :حب أول طقوس أخرية ،فازت بجائزة سومرست
موم ،الطفلة يف الزمن،فازت بجائزة ويتربد .أدرجته صحيفة التاميز عىل قامئة أهم
كتاب بريطانيا بعد عام 1945
قصته املختارة(سايكو بوليس) :وتدور حول ماري وصديقها والتقييد االختياري
بالسلسلة ،وتوصيف الجمهور املأسور ،واإلشارة إىل املحلل النفيس الفرويدي ،وتشعب
األحاديث مع جورج وتريينس وسيلفي حول مسائل يكرث تناولها يف اإلعالم ،مثل العزف
والتمثيل ،وحول لوس أنجيلوس القذرة حيناً واملثرية تارة بحسب مزاج املتحدث ،وحول
الذكريات املريرة ،مثل رضب أم لطفلها ،وحول الجنة واأليديولوجيا ،أحاديث تدار
لتزجية الوقت ،واستعراض املعرفة املوسوعية دون الوصول إىل أي هدف ،حالة أنبتها
طوفان املعلومات وتش ّوش البرش ،وابتعادهم عن حقائق الواقع ،وعن تلك األحابيل
املحبوكة يف الكواليس.
تتحدث القصة عن القيود واألخطار واألخطاء الفعلية والرمزية ،فالسارد عازف
فلوت قادم من لندن إىل لوس أنجيلوس للزيارة ،ويلتقي ماري بائعة الكتب النسائية،
وجورج وترينيس الصديقني املشرتكني ،ودارت أحاديث متشعبة ،حول اإلرضابات
العاملية والتصنيع ،والتدين والعقاب الجسدي لألطفال ،وإخفاء املشاع أو إعالنها ،وكان
الجميع متوافقني ظاهرياً ،ولكن لكل منهم عامله ومتاهته عىل حد تعبري دوريس ليسنغ،
ورأى السارد يف السلسلة التي طلبت ماري تقييده بها(جمهورا ً مأسورا ً ،وسأل ماري:هل
انكلرتا يف وضع انهيار تام؟ ص89
مارتن إمييس (ابن كينغسيل) :ولد يف سواتزي جنوب ويلز عام  ، 1949ألب

روايئ وناقد ،درس األدب اإلنكليزي ،وعمل محررا ً يف امللحق األديب لجريدة التاميز،
قاصاً وروائ ّياً ،من رواياته :أوراق راشيل ،فازت بجائزة
ويف مجلةنيوستيسامن ،وغدا ّ
سومرست موم ،ومن مجموعاته القصصية :وحوش أينشتينن ،املاء الثقيل وقصص
أخرى .
قصته املختارة (موت دانتون) تتحدث عن الوسواس وخشية املوت والتوجس من
رؤية رجال يستخدمون آالت غريبة ،ومشاعر القلق انتظارا ً لوصولهم يك ميتصوا حياة
ضحاياهم بآالتهم الشيطانية ،والقصة تسخر من عوملة تح ّول الناس إىل آالت ،بعد
امتصاص حيواتهم.
استخدم الكاتب غرائبية سوداوية ،تظهرسيطرة اآللة عىل البرش ،إذ تح ّولهم إىل
مزيج من التش ّيؤ والرعب ،ومتتص الحياة من أجسادهم وعقولهم ،وترتكهم حطاماً يف
العتمة ،ومثال ذلك سخريته الالذعة من القوة الذكية ،قال :سيكونون ثالثة ،يأتون بعد
حلول الظالم ،وقائدهم لديه مفتاحه الخاص ،وسيكونون هادئني دقيقني واثقني أن
لديهم الوقت لفعل ما ينبغي عمله .ص125
غراهام سويفث :ولد يف لندن عام  ، 1949وتخرج من جامعة كامربدج ،وتأثر
بالواقعية السحرية وبالسرييالية .من أعامله الروائية :آخر الطلبات ،فازت بجائزيت
بوكر وجيمس تيت بالك ،لو كنت هنا.
قصته املختارة (الحريم) :تتحدث عن زوجني بريطانيني قضيا إجازة يف فندق
بإسطنبول ،ويف حوار بينهام برز ثقل العثمنلية والخيانة الزوجية ،ومشاعر الندم
واإلحساس بفجيعة الحرمان من اإلنجاب ،ومحاولة التعويض عن هذا االكتئاب،
وصعوبة البوح بجذوره ،ويلحظ ذلك من شكوى الزوجة بسبب ملسة صبي الفندق لها،
بحسب شكواها لزوجها ،وكشفت الحال مشاعر االتهام املتبادل بني الزوجني عن العقد
واملشكالت املرتاكمة لديهام.
وازن سويفث بني ثقل النظرة املحافظة إىل املرأة يف إسطنبول العثامنية ،وبني
النظرة الحداثية إليها يف بريطانيا ،وكل القصص يتم رسدها بالنظر خلفاً إىل أماكن
مل ّونة أصبحت ظالالً ،أو بالنظر إىل األمام ،قبل أن تصل إىل واجهات متألقة ،مل
تكشف بعد عن طعنات خناجرها ،وتخبئ أياديها يف غرف نوم الفنادق ،تشرتي املهلة
أو وقف التنفيذ أمام املسافات .ص142
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كازو إيشيغورو :ولد عام  1954يف مدينة ناكازايك اليابانية ،التي نكبت يف الحرب
العاملية الثانية ،وانتقل عام  1960إىل إنكلرتا مع أرسته ،والده باحث يف علوم البحار.
تخرج كازو من جامعة كنت ،ثم حاز عىل ماجستري يف الكتابة اإلبداعية من جامعة
إيست أنغليا ،ومنح الجنسية الربيطانية عام  ، 1982وهو قاص وروايئ ،وأعامله تحاور
املايض ،ومنها :بقايا اليوم عام  1989نالت جائزة بوكر ،ال ترتكني أبدا ً ،صنفتها مجلة
التايم األمريكية بني أفضل مئة رواية .كام حاز جائزة نوبل لآلداب عن مجمل أعامله
عام  ، 2017معظم أحداث رواياته تنتهي دون حل.
قصته املختارة (عشاء عائيل):تتحدث عن أرسة يابانية مشتتة ،األم كانت طيبة
القلب ،واألب قايس املالمح ،ميلك رشكة أفلست ،ورشيكه مل يحتمل الصدمة فانتحر
بالغاز مع أفراد عائلته ،وكيكوكو البنت طيبة مثل أمها املتوفاة ،وتدرس يف جامعة
توساكا ،وتخىش سطوة أبيها ،ولها صديق ينوي السفر إىل أمريكا .واالبن السارد يقيم
يف كاليفورنيا ،وهو يف زيارة ألبيه بعد غيبة طويلة.
دار الحديث بني األب وولديه حول انتحار واتانايب رشيكه ،وعن خطورة سمك
فوغو( ،ورمبا تسبب طبخ هذا النوع من السمك الذي يتقنه األب بوفاة األم) .
واملفارقة أن األب طبخ هذا النوع احتفاء بعودة ولديه ،وأكل الجميع من الوجبة،
وذهبت األخت لتحضري الشاي .وقال األب البنه أن األمور ستتحسن ،ورد الشاب
متوجساً :ال أظن ذلك! وظلت خامتة القصة مفتوحة عىل احتامالت مقلقة.
حوار مراوغ يخبئ خلفه نذر كارثة متوقعة ،وإمكان تسمم جامعي من كيس مخبأ
يف سمك فوغو ،وتكرارا ً لكوارث تسبب بها أناس يف لحظات يأس وإفالس مادي
وروحي ،جعلتهم يكرهون كل يشء.
قصص متقنة يف إهابها نكهة حداثية ،،وتقنيات روائية مميزة ألقت أضواء كاشفة
عىل مستوى تطور فن القص يف نصوص القصة القصرية املعارصة ،وعكست مشكالت
عرص مضطرب ،ومجتمعات (مأسورة) ،وحائرة بني ثقل املايض ومشكالت الحارض
املتناسلة ،وع ّرفت القارئ بكوكبة من أعالم القصة يف بريطانيا.
وقد بذل املرتجم جهدا ً طيباً يف الرتجمة عن لغة ثالثة ،وإن كنت أرى أن الرتجمة
عن اللغة األصلية أدق وأمتع ،ورغم ذلك فإن املجموعة املرتجمة قدمت للمكتبة العربية
وجبة أدبية شهية دون حسك أوسم.
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استعارة المفردات في الترجمة
ً
أنموذجا
األرمنية

د .نورا أريسيان

مرتجمة وباحثة من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
الميكن التشكيك بأن اللغات يؤثر بعضها يف البعض اآلخر ،من خالل عنارص عديدة،
وأهمها الرتجمة .والبد لنا من التوضيح بأن توطني املعاين هو أحد أنواع التأثري يف
اللغات ،من خالل ترجمة املصطلحات بحيث تبدو أصيلة يف اللغة الهدف.
وهناك مصطلحات كالعوملة والرتشيد وغريها متت صياغتها من مصدر االشتقاق.
وهذا النوع من استعارة املفردات من اللغات األجنبية مصدر من مصادر االثراء ،رغم
بعض املتشددين املتخوفني من أن اإلفراط فيها يهدد صفاء اللغة.

ً
أمنوذجا
استعارة املفردات يف الرتمجة ـ األرمنية

د .نورا أريسيان

ومبدأ االستعارة هو أن اللغات تخضع لضغط الحاجة ،أي حاجة اللغة اىل مصطلحات
يف العلوم والتكنولوجيا ،وكذلك لضغط حاجة الشيوع ،أي الحديث عن مفاهيم
ومصطلحات لتشكل مادة غنية يف الخطاب السيايس أو اإلعالمي بشكل مستمر.
إن دراسة استعارة املصطلحات األرمنية تتطلب دراسة التداخل بني اللغة األرمنية
والعربية الذي يعود اىل التداخل بني العرب واألرمن ،وطبيعة العالقات العربية
األرمينية التاريخية التي تعود إىل الفتح العريب ألرمينيا يف القرن السابع امليالدي بعد
العرصين األموي والعبايس يف أرمينيا.
وينبغي اإلشارة اىل هجرات القبائل العربية التي جرت اىل أرمينيا ،يف العهد األموي،
ويف العهد العبايس .وبدأ التداخل يف الكثري من املجاالت؛ حتى أن املؤرخ الجغرايف
ابن حوقل قال انه حني زار أرمينيا وجد أن سكانها العرب يتكلمون اللغة األرمنية
ويتقنونها اىل حد بعيد .فقد استعملت اللغة العربية للتواصل مع العامل االسالمي من
اجل تعزيز العالقات التجارية والدبلوماسية.
ومن جهة أخرى ،تجدر االشارة اىل أنه مع الفتح اإلسالمي ألرمينيا يف عام -640
 650م شهدت تلك القرون حركة ترجمة متبادلة جراء التبادل الثقايف بني الشعبني
األرمني والعريب .فقد ترجم كتاب (تاريخ األرمن) للمؤرخ أكاتانكيغوس و(كتاب
الثعلب) لوارطان أيكيكتيس اىل العربية وهو كتاب يشبه (كليلة ودمنة) حوار عىل لسان
الحيوانات.
وكذلك نقل كتاب عن (علم طب الخيل) ألقرابازين اىل األرمنية .ونقل من العربية
اىل األرمنية كتاب عن (تفسري األحالم) ومقاطع من (ألف ليلة وليلة) عىل يد أراكيل
أنيتيس ومخيتار كليكانيتيس.
وتم نقل كتب ألطباء عرب اىل اللغة األرمنية ،مثل كتب الرازي وابن سينا وغريهم.
وتجدر اإلشارة اىل أنه هناك  40ترجمة باللغة األرمنية لكتاب (ترشيح االنسان) للطبيب
العريب أيب سعيد.
ومام يدل عىل وجود تبادل ثقايف وترجمة لألعامل الطبية يف القرون الوسطى،
إحراز أطباء عرب عاشوا يف أرمينيا شهرة واسعة ،وكان الوضع مشابهاً عىل الصعيد
الفكري والفلسفي ،حيث اهتم املفكرون والفالسفة األرمن والعرب عىل حد سواء

بالثقافة والعلوم.
تشري إحدى النظريات أن اللغة األرمينية استعارت من العربية قبل الفتح العريب
لألرايض األرمينية وقبل بداية االتصال املبارش مع األرمن يف القرن السابع.
ويزعم بعض اللغويني األرمن أن هناك ما يقرب من مئتي كلمة مستعارة من اللغة
العربية قبل اإلسالم ،ولكن ال منلك أية أدلة لدعم هذه النظرية ،خاصة مع وجود
مصادر مجهولة للكثري من الكلامت العربية والرسيانية ،والجذور املشرتكة السامية
لهاتني اللغتني والطرق املختلفة التي استعريت الكلامت العربية عن طريقها .إذا ً ،ال
وجود لكلامت عربية يف األدب األرميني املكتوب ،وال نجد إال عد ًدا قليالً من الكلامت
العربية املستعارة يف املرحلة األوىل للعالقات العربية األرمينية حني بدأ االحتكاك
املبارش بني الشعبني إبان الفتح العريب ألرمينيا واستمر تقري ًبا ثالثة قرون من نهاية
القرن السابع حتى مطلع القرن العارش .رمبا ألن الكلامت املستعارة كانت تتعلق
باملجالني االجتامعي والثقايف يف الحياة اليومية العادية ،ومل تدع الحاجة الستخدامها
يف النصوص الدينية والفلسفية والعلمية.
ريا من الكلامت العربية املستعارة.
لكن يف األدب املكتوب باللغة األرمنية نجد عد ًدا كب ً
ويعتقد أن الكثري من هذه الكلامت متت استعارتها قبل القرن العارش ،وأدخلت كلامت
عربية جديدة إىل اللغة األرمينية بعد القرن الثاين عرش ،عندما اتصل األرمن بالعرب
يف كيليكيا ويف شامل ما بني النهرين ،كام حدث ذلك عن طريق :اللغة الفارسية
وترجمة الكتب العربية إىل األرمنية.
يف تلك الفرتة ،شكلت أسامء النباتات الجزء األكرب من االستعارة ،يف ترجمة الكتب
إىل األرمينية مثل (بابوناج) ،والجزء الثاين هو املصطلحات الطبية :األمراض (ذبحة،
زكام ،)..ثان ًيا ،الترشيح (عضلة ،رشيان )..ثالثًا :العالج (معجون ،رشاب ،حب ،)..ويضم
خصوصا الخيل .وكذلك الكلامت من علم الفلك والكيمياء
الصنف الثالث الحيوانات،
ً
والدين وغريها.
واالستعارة من اللغة العربية متت كتابياً بعد عدة قرون ،لذلك يفصل اللغويون األرمن
بني االستعارة من الرسيانية والعربية ،وتلك التي متت استعارتها من الرسيانية-العربية
التي تأثرت بها اللغة األرمنية املحكية .أشري هنا اىل الكلامت التي دخلت األرمنية قبل
الفتوحات العربية بـ 250-200عام .والتي انتقلت من اللغة الرسيانية العربية ،أو من
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د .نورا أريسيان

اللغة العربية فقط ،مثل كلمة (راي=العلم الراية) واستخدمت يف كتابات فوسكيبريان
الصيق= الغبار امللتف أو الريح ،وجاءت باألرمنية سيك) وغريها.
(رايك) ،و كلمة َ
يستثني اللغوي هراتشيا أجاريان وجود امكانية متاس عريب ارمني يف تلك الفرتة،
ويؤكد ان تداخل الكلامت اىل اللغة االرمنية يعود اىل اللغة املحكية الرسيانية،
ينبغي أن نوضح أن االستعارة من اللغة العربية هو موضوع متداول يف كل الفرتات
الزمنية ،حيث تناول املوضوع منذ القرن التاسع عرش لغويون أجانب كبار اضافة اىل
لغويني أرمن أمثال أجاريان وغازاريان وموراديان وغريهم .ووفق هراتشيا أجاريان
فإن اللغة األرمنية أدخلت  702كلمة من اللغة العربية.
ووفق بعض الدراسات فإنه عدا عن األسامء هناك العديد من الصفات استعريت
من العربية ،اضافة اىل الحال .ويبلغ عدد األسامء التي استعريت من اللغة العربية
أكرث من الصفات ،وتتجاوز األربعني كلمة ،حيث يستخدم قسم منها دون خضوعها اىل
تركيب معني ،مثل عازب ،عزيز ،عجيب ،ظامل وغريها.
وهناك قسم آخر من الصفات املستعارة من العربية انتقلت اىل األرمنية املتوسطة
والحديثة دون تغيري ،لكن طرأ عليها التغيري وشاركت يف تركيبة الكلمة وتطورت مثل
غلط ،وجاهل .وتم اشتقاق الكلامت وتشكيل صفات وأسامء مركبة مبساعدة تلك
الصفات.
وهناك عدد من الصفات استخدمت كحال مثل مخمور وخمر .وهناك أيضاً
استخدام االستعارات العربية كـ(حال) مثل حكمة .أما أحرف العطف واسامء الوصل
فهي قليلة جدا ً ،مثل إال .
لقد تم تطبيق االستعارة من اللغة العربية اجامالً من خالل الصفات ،واحياناً األفعال
مع بعض التعديالت.
لقد كانت استعارة اللغة األرمينية يف بداية األمر ،من العربية مبارشة ،ولكن مع مرور
الوقت استعارت كلامت عربية عن طريق الفارسية ،وبعد ذلك يف العصور الوسطى
املتأخرة وبداية العرص الحديث ،استعارت كلامت عربية عن طريق الرتكية العثامنية.
ونخلص اىل أنه نتيجة االحتكاك بني الشعبني األرمني والعريب متت استعارة
عرشات املفردات واملصطلحات يف العديد من املجاالت ،ما شكل عنرصا ً هاماً يف
ترجمة النصوص من األرمنية اىل العربية وبالعكس.
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نوافذ
على األدب والثقافة في العالم
ترجمة واختيار وإعداد:

منـــير الرفــــاعي
مرتجم وكاتب من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

•عن عالقات الحب والكراهية في األوساط الثقافية
•برنارد شو ..ليس مثالي ًا كما قد نظن
•جائزتا (غونكور) و(رونودو) األدبيتان
•دروب (إيفان بونين) الظليلة

نوافذ على األدب والثقافة يف العامل

عن عالقات الحب والكراهية
في األوساط الثقافية
مل تنل عالقات الصداقة واملحبة يف األوساط األدبية ما نالتها عالقات الكراهية
التي شغلت حيزا ً أكرب من االهتامم .رمبا ألن ال ّناس م ّيالون لسامع
قصص الكراهية أكرث من قصص الصداقة ،كميْلهم
لقصص العشق املمنوع أكرث من قصص األزواج اململة
كان الفيلسوف األملاين الكبري (إمانويل كانت)
يقول إن الصداقة “هي تلك العالقة التي تربط بني
شخصني يسود بينهام الحب واالحرتام املتبادل” .مع
ذلك مل يصادق صاحب كتاب “نقد العقل املحض” أي
أحد من الذين كانوا يرتددون عىل بيته مساء كل يوم
لالستفادة من أفكاره .كام ش َّن (شوبنهاور) هجومات
عنيفة عىل (هيغل) ألن محارضات هذا األخري كانت
تلقى إقباالً كبريا ً ،يف حني مل يكن يحرض محارضاته
سوى طلبة ال يتعدى عددهم سبعة عىل أقىص
تقدير.
وأما املعارك بني فالسفة األنوار
الفرنسيني فقد َّجسدت مشاعر التناحر
والتباغض والتحاسد يف أسوأ صورها .ور َّدا ً
عىل الذين اتهموه مبعاداة السامية ،وطالبوا مبحاكمته
يف نهاية الحرب الكونية الثانية ،كام أن الروايئ الفرنيس
(لوي فرديناند سيلني) صاحب رائعة “سفرة يف آخر الليل نعت ( سارتر) بـ»األعور
السخيف» ،و(كامو) بـ»الثور الهائج».
مع ذلك فثمة استثناءات غري قليلة؛ فلوال أصدقاء سقراط األوفياء ،مثالً ،ملا وصلت
إلينا أفكاره وأطروحاته الفلسفية العظيمة.
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نوافذ على األدب والثقافة يف العامل

ترمجة وإعداد :منــري الرفــاعي

روسو وديدرو

كان (جان جاك روسو) مييش عىل
قدميه كيلومرتات ع َّدة عىل قدميه
لزيارة صديقه (دينيس ديدرو).
وعندما التقيا أول مرة ،كان كل منهام
يف الثالثني من عمره ،وكان كل منهام
قد شق طريقه بعيدا ً عن اآلخر ونال من
الشهرة ما نال ،واستمرت صداقتهام إىل آخر
عمريهام اتفقا فيها يف كثري من األفكار واختلفا يف الكثري أيضاً.
وعاش ديدرو ست سنوات ،هي األقىس يف حياتها ،بعد وفاة صديقه روسو.
دفع كل منهام مثناً غالياً بسبب أفكاره التي كانت متقدمة عىل املجتمع بأشواط
كثرية .أ ّما شهرة كل واحد منهام فقد كانت وليدة اجتهاد شخيص ،فقد رسم كل واحد
منهام خط حياته قبل اللقاء باآلخر.
غوته وشيللر
جمعت الصداقة العميقة بني (يوهان غوته) أشهر أدباء
أملانيا يف القرن التاسع عرش ،بالشاعر املرسحي
(فريدريتش شيللر) ،التي استمرت أيضاً حتى وفاة
هذا األخري ،ويذكر التاريخ كم حاول بعضهم اإليقاع
بينهام ،بدون تحقيق أدىن نتيجة بسبب العالقة
الوثيقة بينهام القامئة عىل املحبة واالحرتام
والتفاهم ،وظلّت صداقتهام عالمة فارقة يف
حياة غوته نفسه ،إذ كان يع ّدها مرحلة جديدة
يف حياته ،كانت أكرث إنتاجية ،وأكرث سعادة ،كام
وصفها بنفسه .وقد شهد لهام النقاد بعظمة صداقتهام ،وأنها حدث استثنايئ وجميل« ،أثرى
املسار الجاميل الفكري لألمة» .ووصف (ريتشارد فريدنتال) صداقتهام بأنها« :تنافس ناجح،
أو هدنة بني قوتني عظيمتني عرب خط ترسيم لحدود نهائية ال تشكيك فيها».
امتدت املراسالت بني غوته وشيللر عرش سنوات ،ضمت الكثري من الرؤى اإلبداعية ،يف
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نقطة التح ّول الكربى أواخر القرن الثامن عرش وأوائل القرن التاسع عرش يف أملانيا ،التي
متيزت ،خصوصاً ،بتطور الفلسفة وشهدت والدة النظريات الجاملية .أهمية تلك الرسائل
بص املدهش يف مجاالت أخرى علمية ،من علم األحياء إىل علم الفلك
أيضا كشفت حجم التّ ّ
والفيزياء والبرصيات ،التي أسس لها غوته عىل وجه الخصوص .مثة من كتب آنذاك أن عرش
سنوات فرتة قليلة جمعت بني مفكرين بحجميهام ،ومثة من رأى أنها فتحت أبواب العرص
كله عىل حقبة مثمرة ما تزال أملانيا تستثمر فيها ،ومنها العامل بأرسه.
يف البداية مل يكن (شيللر) يرتاح كثريا ً لغوته ،بل كان يرى فيه عقبة يف طريقه متنعه
من الحصول عىل النجاح والشهرة .وأما (غوته) فقد اكتشف بعد عودته من إيطاليا حيث كان
يبحث عن «صفاء يف جميع فروع املعرفة والفن» أعامالً مهمة صدرت خالل غيابه.
وكانت مرسحية «اللصوص» لشيللر من بني هذه األعامل .وحاملا انتهى من قراءتها،
أحس (غوته) برغبة جامحة يف التعرف إىل صاحبها .وقد تم اللقاء األول بني األديبني
َّ
الكبريين يف بيت (غوته) .ودار حوار ساخن وممتع بينهام حول الفلسفة واألدب ليفيض يف
النهاية إىل نشوء عالقة صداقة نادرة يف تاريخ اآلداب العاملية .ويف بداية  1805سقط كل
من غوته وشيللر مريضني .ويف التاسع من أيَّار من العام نفسه تويف شيللر .وملا علم غوته
بذلك كتب يقول «كنت أعتقد أنني أنا الذي سأموت وها أنا أفقد صديقاً ،وبفقدانه أفقد
نصف وجودي».
هنري ميللر ولورنس داريل:
تع ّد الرسائل املتبادلة بني األمرييك هرني ميللر والربيطاين لورنس داريل مثاالً
بارزا ً عىل الصداقة بني أديبني كبريين .فكانت تلك الرسائل ُمح ّملة بأفكار رائعة
عن الحياة ،وعن الفن ،وعن الكتب ،وعن املدن ،وعن شعراء وفالسفة قدماء
ومحدثني .وكل واحد منهام كان يحثّ اآلخر عىل مواصلة الكتابة تحديا لنقاد
مل يكونوا يعريون أي اهتامم ملؤلفاتهم ..ففي رسالة بعث بها إىل داريل من
باريس يف صيف عام  ،1936كتب هرني ميللر يقول «اسمع يا داريل ،ال تيأس
بع ُد .وإذا ما كنت شجاعاً فإنه يتحتم عليك أن متيض إىل النهاية حتى ولو كانت
أعاملك مرة .وإذا ما أنت تح ّملت الرضبة ،وأنا عىل يقني بأنك قادر عىل ذلك ،فال
تكتب إال ما ترغب أنت نفسك يف كتابته».
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عالقات متنافرة:
فارغاس يوسا ،إرنست همنغواي ،سكوت فيتزجيرالد:

وعىل الجانب اآلخر ،فقد شهدت الساحة الثقافية واألدبية الكثري من الثنائيات
املتنافرة ،فسمعنا تبادل الشتائم بأقىس العبارات ،فيام استعمل البعض قبضته لتصفية
حساباته مع غرميه ،مثلام فعل (ماريو فارغاس يوسا) ،حني لَ َك َم
(إرنست همنغواي) ،كام أن هذا األخري الذي كان يرشب حتى
الثاملة ،كثريا ً ما كان يُنهي
جلساته النقاشية يف
بارات باريس مبشاجرات
كالتي سجلها التاريخ
ضده ،حني وجه رضبات
لصديقه اللدود (فرانسيس
فيتزجريالد)،
سكوت
وظلّت صداقتهام تتأرجح
حتى انتهت نهائياً ،وما
أ ن
عاد هناك أمل إلنقاذها ،بعد
قضيا عليها بحامقاتهام الصبيانية.
فيرلين ورامبو ،بروست وجين لوريان

بعض تلك العالقات املتوت ّرة تروي تفاصيل تلك الكراهية
التي تجاوزت استعامل قبضة اليد إىل استعامل السالح
لتصفية حسابات وهمية ،رمبا أساسها الغرية والتنافس
والشهرة ،كام مع فريلني ورامبو ،وبروست وجني لوريان.

وفي األوساط الثقافية العربية:

يف عاملنا العريب متيز أدباء بصداقاتهم الجميلة ،مثل صداقة عبد الرحمن
األبنودي وأمل دنقل ،رغم أنهام شاعران ،وأهل الحكمة قالوا «عد ّوك ابن كارك» لكن
رقة الرجلني خالفت السائد ،ومثلهام يوسف القعيد وجامل
الغيطاين.
وكذلك الصداقة التي قامت بني (عبد الرحمن
عب فواز
منيف ومروان قصاب بايش) ،التي ّ
طرابليس يف كتاب له صدر بعد وفاة منيف،
القصة بروايئ يفقد ثقته بالكلمة،
قائالً« :تبدأ ّ
إىل حد اعتبارها تع َّهرت ،فيتمنى لو أنه يرسم ،بل
هو يحاول يف الرسم .من جهته ،فنان مغرتب ،مل
يعد يكتفي بلغة الخط واللون والكتلة ،يريد «البوح»
حسب تعبريه بالكلامت .يتقاطع الصديقان عند هم
كبري .فنان يبحث عن طرق تعبري بالكلامت ،وروايئ
مهوس بالفن ،يجرب يف طاقة الكلامت ،عىل تعبري
عن الخط واللون والكتلة» .يجتمع االثنان عىل
حقول فسيحة يزرعانها بكل أشكل الفنون
املمكنة ،وال ميكننا سوى أن نرى بوضوح ما
تخبئه النصوص األدبية القامتة من رقة ال مثيل
ظل حبيس ستائرنا
لها ،وصفاء جميل يف املشاعرّ ،
االجتامعية الغريبة ،التي تضع األدباء يف قوالب
خشبية صلبة ،وتحرش الفنان يف قامشة تشبه الكفن».
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التوحيدي ...المتنبي والمعري والجاحظ
وعىل الجانب اآلخر يشري (أو حيان التوحيدي) ،أو رمبا
يؤكد ،أن الصداقة بني أهل األدب والفكر قد تكون نادرة،
بل لعلها مستحيلة ألن التنافس والتحاسد بينهم يفسدانها،
ويق ّوضان أسسها يف غالب األحيان.
ولو نحن مت ّعنا يف تاريخ األدب العريب يف مختلف العصور
لوقفنا عىل هذه الحقيقة التي أشار إليها التوحيدي .فقد خلت
حياة أيب الطيب املتنبي ،وهو أحد نوابغ الشعر العريب ،من
مشاعر الصداقة ،بحيث ال نعرث عىل ما ميكن أن يوحي لنا
أي أحد من
أنه ،أي املتنبي ،ارتبط بعالقة صداقة متينة مع ّ
أدباء وشعراء عرصه .وعندما ينقطع عن مدح األمراء وامللوك
طمعا يف املال والسلطة ،كان يعود إىل نفسه ليمجدها ،ويتغنى
بها ليكون البحر ،والسيف ،والقلم ،والشاعر الوحيد الذي نظر
األعمى إىل أدبه ،وسمع كلامته من به صمم.
وها هو أبو العالء املعري ،بعد أن ضاق بأدباء وشعراء
التمسح بأعتاب األمراء وأصحاب
كانوا يهدرون أوقاتهم يف ّ
كسب و ّدهم ،عاد إىل مسقط رأسه ،معرة النعامن ،ليعيش العزلة
النفوذ يف بغداد طمعاً يف ْ
حتى النهاية ،فلم يصادق أحدا ً ،بل كان يرتاب من الجميع ،ويحذر حتى من أقرب الناس
إليه .وظل عىل هذه الحال حتى نهاية حياته .وأما الجاحظ فقد اختار أن يكون «الجليس
يلَّك ،والجار الذي ال يستبطئك،
الذي ال يطريك ،والصديق الذي ال يقليك ،والرفيق الذي ال َ َ
والصاحب الذي ال يريد استخراج ما عندك بامللق ،وال يعاملك باملكر ،وال يخدعك بالنفاق».
ويف التاريخ املعارص ،قلّت الصداقات بني األدباء أيضا ،لتطغى بينهم مشاعر التحاسد
والتباغض والتنافس عىل املجد والشهرة والنفوذ .ومن أمثلة العالقات املتوترة ما كان بني
أدباء مرص الكبار أمثال طه حسني والعقاد ومصطفى الصادق الرافعي يف الثالثينات
واألربعينات من القرن املايض.
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برنارد شو ...
ً
مثاليا كما نظن
هل كان
«ما العمل مع الذين ال ميكن ُحكمهم،
والضَّ ا ّرين ،وعدميي الضمري ،واألنانيني ،وعدميي
البصرية ،واألغبياء؟ ال تعاقبوهم ،بل اقتلوهم».
مل يصدر هذا الكالم عن رجل مجنون،
أومقتبس من رواية أو فيلم رعب من
إنتاج هوليوود ،بل من (جورج برنارد
شو) أحد أشهر ال ُكتَّاب واملثقفني يف
العامل يف القرن العرشين ،الذي يع ّده النقاد
أعظم كاتب مرسحي يف تاريخ بريطانيا عىل
اإلطالق ،بعد شكسبري.
برز برنارد شو يف أغلب أنواع األدب ،وهو
الكاتب الوحيد يف العامل الذي حاز أعظم
جوائز األدب والسينام يف العامل ،وهام جائزة
نوبل لآلداب ( )1925وجائزة األوسكار ()1939
ألفضل نص سيناميئ لفيلم «بجامليون» .ولكنه كان
أيضا يحاول أن يكون مفكرا ً وناشطاً سياسياً بطريقته الخاصة،
وعب عن أفكار غريبة ،وعديدة عن كيفية تطوير املجتمع .وكان
ّ
بارعاً يف جذب االنتباه إليه بأي شكل كان ،حتى عن طريق
التعبري عن أفكار مثرية للجدل يف مختلف امليادين ،وكان هذا أحد
أهم أسباب شهرته.
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ولد برنارد شو يف مدينة دبلن (عاصمة جمهورية إيرلندا حالياً) عام  1856لعائلة
متوسطة من أصول بروتستانتية إنكليزية .ومل ين ِه املدرسة الثانوية ،ولكنه كان قارئاً
نهامً لكل ما استطاع الحصول عليه من كتب ،عمل يف عدة وظائف قبل أن ينتقل إىل
لندن عام  .1876واستطاع يف لندن أن يربز ناقدا ً أدبياً وموسيقياً ،ولكنه رسيعاً ما بدأ
بالتفكري برضورة تطوير املجتمع الربيطاين مبختلف الوسائل وتأثر باألفكار املاركسية
يف مثانينيات القرن التاسع عرش.
بدأ مسريته األدبية كاتبا للروايات ،ثم أخذ يكتب املرسحيات ،حيث كانت أوىل
مرسحياته الشهرية «مرسحيات لطيفة وغري لطيفة» ( .)1898تبعتها عدة مرسحيات
شهرية دعمت مركزه كاتباً كبريا ً يف بريطانيا والعامل ،ما عزز من صعوده إىل قمة األدب
العاملي ،كونه برز يف بريطانيا وهي يف قمة مجدها السيايس والثقايف ،حيث كانت
اإلمرباطورية الربيطانية يف أعىل مراحلها ،وأنتجت الرموز الثقافية األشهر يف العامل
مثل برنارد شو يف املرسح ،وهـ ج ويلز يف الخيال العلمي ،وإدوارد الجار يف املوسيقى
الكالسيكية ،وجون َمينارد كينز يف االقتصاد .وكان اإلعالم الربيطاين األقوى عاملياً،
فمن يربز يف بريطانيا ،يربز يف العامل أجمع.
كان برنارد شو رسيعاً يف اعتناق األفكار اليسارية يف مثانينيات القرن التاسع عرش،
ورأى أن املجتمع ال يتطور إال باتخاذ إجراءات قاسية لتحسينه .ولذلك تأثر بكتابات كارل
ماركس ،وآمن برضورة فرض األفكار االشرتاكية عىل املجتمع ،معتقدا ً أنها دواء لجميع
العلل االجتامعية .ولكن األمر مل يقترص عىل اليسار بالنسبة إليه ،بل تجاوز ذلك ليدمج
معتقداته مع إحدى أوسع األفكار انتشارا ً يف األوساط الثقافية الغربية منذ العقد التاسع
من القرن التاسع عرش ،وحتى منتصف القرن العرشين .وقد ركزت هذه الفكرة عىل
تأسيس مجتمع مثايل بطرق غري إنسانية .وتنص الفكرة عىل أن الطريقة الوحيدة لتحسني
املجتمع هي اإلكثار من األفراد ذوي الصفات املعينة املرغوب فيها داخل املجتمع ،عن
طريق تزاوج من لديهم هذه الصفات وتشجيعهم عىل اإلنجاب .ومعايري هذه الصفات
هي املستوى العلمي والصحي واالقتصادي ودرجة طاعته السياسية .ويف الوقت نفسه
تنص النظرية عىل رضورة منع الذين ال ميلكون الصفات املرغوب فيها عىل اإلنجاب

للتقليل من عددهم عن طريق تشجيعهم ،أو إجبارهم عىل اإلجهاض ،أو التعقيم ،أو
أي وسيلة أخرى .وأساس الفكرة أن ترصفات اإلنسان الشخصية ومستواه االقتصادي
والعلمي وآراءه أشياء متوارثة وغري مكتسبة بعد الوالدة ،وبذلك يتكون املجتمع املثايل من
أشخاص ذوي صفات معينة ،من حيث العقيدة والتحصيل العلمي واالقتصادي
واالتجاه السيايس ،واختفاء كل من هو مختلف عن اآلخرين.
وحسب هذه النظرية كذلك ،فإن سبب فقر اإلنسان ،ليس مجتمعه أو
حكومته ،بل طبيعته التي ورثها من والديه ،أي أن السبب ورايث ،وال ميكن
التخلص من هذه املشكلة ،ولهذا فإنه شخص ال ميكن تحسينه،
ويشكل عالة عىل املتفوقني يف مجتمعه.
وتنص هذه النظرية مثالً عىل أن املرأة الحامل التي قد تعتقد
أن الطفل سيكون عبئاً عليها لسبب ما ،يجب أن تتخلص منه
عن طريق اإلجهاض ،ألنها إن أنجبته
سوف لن تربيه جيدا ً ،فيتحول إىل
إنسان غري ناجح أو فقري أو مجرم ،وبالتايل
سيكون ضارا ً باملجتمع ،وحجر عرثة أمام تقدمه.
وتطبق النظرية نفسها عىل أي شخص ال
يجده اآلخرون مرغوباً فيه بسبب عاهات
جسدية ،أو أفكار غريبة ،أو كون الشخص
«غري منتج».
وال يوجد أي أساس علمي ،يدعم ادعاء هذه النظرية ،فلم تكن علامً أصالً ،بل
مجموعة من االعتقادات الخاطئة ،قدمت بشكل يعطي االنطباع بأنها علم .ولكن الكثريين
من مثقفي بريطانيا آمنوا بها كحقيقة مطلقة يف القرن التاسع عرش ،حيث كانت تتطور
وتنترش تدريجياً يف بريطانيا وبلدان أخرى .وكان الفيلسوف اليوناين أفالطون ،أول
من كتب أفكارا ً مشابهة لهذه النظرية ،حيث كتب يف كتابه املعروف «الجمهورية» عن
رضورة تأسيس مجتمع متفوق يتكون من أفراد الطبقات العليا ،والحد من التزاوج بني
أفراد الطبقة الواطئة .واقرتح أفالطون عدة وسائل لتحقيق ذلك الهدف ،مثالً أال يتزوج
الرجل سوى املرأة التي يختارها الحاكم ،وسمح بزواج األشقاء .أما أول من كتب عن
هذه الفكرة ،فكان العامل ورجل الدين الربيطاين توماس روبرت مالتوس ،الذي أقرتح

اآلداب العاملية ـ العدد  185ـ شتاء 2021

151

• من هو جورج برنارد شو

150

اآلداب العاملية ـ العدد  185ـ شتاء 2021

نوافذ على األدب والثقافة يف العامل

ترمجة وإعداد :منــري الرفــاعي

عام  1798عدة طرق للتقليل من عدد الفقراء عن طريق جعل حياتهم أكرث صعوبة .يك
تقل أعدادهم .ولكن العامل الربيطاين داروين جعل هذه النظرية تبدو وكأنها علم ،حيث
تكلم عن البقاء لألقوى ،وإمكانية تطبيق هذه الفكرة يف املجتمع يف كتابه «انحطاط
اإلنسان» الذي دمج فيه أفكاره مع تلك التي أثارها قريبه السري فرانسيس غولنت عامل
اإلحصاء األشهر الذي قال إن اختيار األبوين سيؤدي إىل إنتاج جيل غري عادي من
حيث الجودة.
الغريب يف األمر أن كل ما قاله برنارد شو من أفكار عنيفة وغري سوية مل تؤثر يف
شعبيته بني ُعشَّ اق املرسح واملثقفني يف العامل ،بل إنه بالتأكيد سيبقى نجامً ساطعاً يف
سامء الثقافة العاملية.
ال ميكن االعتقاد أن األمر هو مجرد فكرة عابرة ،إذ اخرتقت أعامق الفكر األورويب
واتفق مع أفكارها الكثريون من رموز املجتمع األورويب ،مثل فيلسوف الشيوعية كارل
ماركس الذي قال إن نظريته املاركسية ستكون مستحيلة من دون أفكار داروين .واعتقد
الكثري من االشرتاكيني الربيطانيني أن تطوير املجتمع يتطلب وضع خطط لتحقيق ذلك،
ويشمل هذا تخطيط التناسل ،فكام تقوم الرشكات بتحسني إنتاجها الصناعي ،تقوم
املجتمعات بتحسني نفسها عن طريق تحسني النسل ،وإنتاج أطفال من والدين ذكيني
وأصحاء ،وغري فقراء .وكانت ،مثالً ،الناشطة االجتامعية الربيطانية ماري ستوبس ،من
رصحت بأن الحشود من ذوي «العيوب» يجب أن يتم
أنصار هذه النظرية ،حتى أنها َّ
تقليلها يك يكون عبئها أقل عىل الذين من دون عيوب .ولذلك ،حرمت ابنها من املرياث
ألنه تزوج من فتاة عانت من قرص النظر ،حيث قالت إن تلك الزوجة ستنجب عىل
األغلب طفالً يشكو من املشكلة نفسها ،ما يجعله غري مثايل.
تأسست جمعية خاصة للمؤمنني بهذه الفكرة ،ضمت مجموعة من مشاهري الطبقة
الثقافية ،واالجتامعية يف تلك الفرتة ،وكان أحدهم الخبري االقتصادي األشهر يف بريطانيا
جون َمينارد كينز ،الذي ترأس تلك الجمعية من  1937وحتى  .1944وقال كينز إن
الطبقة العاملة سكرية وجاهلة ،وإنه يجب تخفيض أعدادها ،وإن هذه الفكرة هي الفرع
األكرث أهمية من فروع علم االجتامع .وامتد تأثري هذه الفكرة الواضح إىل «الجمعية
الفابيانية» ،التي كانت تؤمن بنرش االشرتاكية الدميقراطية بطرق سلمية وتدريجية ،وكان
من أعضائها السيايس الهندي جواهرالل نهرو .وأسس أعضاؤها أشهر كلية اقتصاد يف
بريطانيا ،هي مدرسة لندن لالقتصاد  London School of economicsعام .1895
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وقال أحد مشاهري األساتذة يف هذه الكلية هارولد السيك ،الذي كان رئيس حزب العامل
لفرتة ،إن الوقت سيأيت بالتأكيد عندما يعترب املجتمع إنتاج الضعفاء جرمية بحقه.
يبق األمر يف حدود املثقفني والجمعيات ،حيث اقرتح تقرير برملاين يف بريطانيا
مل َ
عام  1934بالتعقيم للمواطنني غري الصالحني عن طريق التطوع ،وقامت بعض أشهر
الصحف الربيطانية بتأييده .واقرتح وليام بيفريدج ،حرمان الذين يعانون من عيوب
عامة من حق االنتخاب والحريات املدنية ،وحتى األبوة ،وهو الذي أسس نظام الضامن
االجتامعي يف بريطانيا.
• برنارد شو وتطبيق أفكاره
آمن برنارد شو قبل الحرب العاملية األوىل بفكرة تغيري
املجتمع تدريجياً وبسالسة ،وانضم إىل «الجمعية الفابيانية»،
ولكن اتجاهه أخذ يتغري خالل الحرب العاملية األوىل ،حيث
أخذت أفكاره تتميز بالقسوة والتغيري الفوري العنيف،
حيث قال يف إحدى املرات ،إن االشرتاكية املمكنة
واألساسية الوحيدة تشمل زيادة عدد الذين تم
اختيارهم .وأيد تبوؤ ستالني قمة السلطة يف
االتحاد السوفييتي ،كام دعم حمالت التطهري
الجامعي ،التي قام بها .وتكلم كذلك عن
معسكرات االعتقال التي أسسها ستالني،
مختلقاً مختلف التعليالت الواهية لتربيرها،
حتى أنه قال إن املعتقلني فيها يستطيعون
مغادرتها متى يشاؤون .وقام بزيارة
1931
ستالني يف االتحاد السوفييتي عام
واصفاً إيَّاه بالشخص املسامل.
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جائزة رونودو

جائزتا غونكور ورونودو األدبيتان
فاز الكاتب إيرفيه لو تيلييه بجائزة غونكور ،أرقى املكافآت األدبية الفرنسية ،عن روايته
«النومايل» التي نرشتها دار «غاليامر» ،إثر مراسم أجريت عرب الفيديو للمرة األوىل بسبب
جائحة كوفيد.-19
وحصل لو تيلييه البالغ  63عاماً ،وهو حائز شهادة جامعية يف الرياضيات وصحايف سابق
ورئيس جمعية «أوليبو» األدبية ،عىل مثانية أصوات مقابل اثنني لرواية «ليستوريوغراف دو
روايوم» ملاييل رونوار.
وقال الروايئ الفائز يف رسالة عرب الفيديو بجانب نارش كتابه أنطوان غامليار «ال نتوقع
يوماً الفوز بجائزة مثل غونكور .ال نكتب بهدف الحصول عليها يف البداية ،كام ال ميكننا
تصور الفوز بها».
وتدور «النومايل» ،وهي ثامن روايات إيرفيه لو تيلييه ،حول تبعات حدث غريب يتمثل
يف تسيري رحلتني بني باريس ونيويورك صودف أنهام تحمالن الركاب أنفسهم بفارق زمني
ال يتعدى بضعة أشهر.
ومتزج الرواية برباعة بني أنواع أدبية مختلفة بينها الرواية السوداء والرسد األديب
الكالسييك.
وقال لو تيلييه «الفكرة تكمن يف أنه مبا أن ترامب موجود وهو سبب دمار العامل ،فإن
نظرة الكتاب تتمحور حور تقديم نسخة أخرى من العامل يكون فيها بايدن رئيساً».
علق الكاتب الفرنيس من أصل مغريب الطاهر بن جلون العضو يف أكادميية غونكور ،يف
رس القلب
كلمة عرب الفيديو «هذا الكتاب سيسعد كثريين يف العامل ألننا نعيش يف مرحلة ال ت ّ
كام يعلم الجميع .هذا الكتاب سيبهج كثريين .شكرا ً لكتابته».
وكان ال ُكتَّاب الثالثة اآلخرون يف املنافسة النهائية هم ماييل رونوار (دار «غراسيه)
والكامريونية دجاييل أمادو أمال مع كتاب «ليزامباسيانت» (دار إميانويل كوالس) وكامي دو
توليدو مع «تيزي ،سا نوفيل يف» (دار «فريدييه»).
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كذلك ُمنحت جائزة رونودو األدبية ،بعد دقائق قليلة من إعالن الفائز بجائزة غونكور،
ملاري إيلني الفون عن روايتها «إيستوار دو فيس» (دار بوشيه-شاستيل) التي متتد أحداثها
عىل قرن كامل بني  1908و.2008
رسا ً عائلياً خالل استكشافه نسبه العائيل.
ويكتشف بطل القصة أندريه الذي تربيه ع ّمتهّ ،
كام فازت الكاتبة دومينيك فورتييه بجائزة رونودو للمقالة األدبية عن كتابها «يل فيل دو
بابييه» (دار غراسيه).
ورغم تدابري اإلغالق املعمول بها حالياً ،ترافق إعالن الجائزتني األدبيتني هذه السنة
أيضا مع تشكيك يتصل بالحيادية .فقد نددت صحيفة «نيويورك تاميز» يف تحقيق نرشته
السبت مبا اعتربته عيوباً يف أداء اللجان األدبية الفرنسية التي قالت الصحيفة إنها تب ّدي
مصالحها عىل الجودة األدبية وتختار روايات يصعب فهمها من الجمهور .ويطاول هذا
االنتقاد جائزة رونودو أكرث من غونكور.
وال تدر هاتان الجائزتان اللتان ترشف عليهام لجان من املتطوعني ،أي كسب مادي
للفائزين ،إذ تقترص قيمة املكافأة املالية للفائز بغونكور عىل  10يورو ،فيام ال ينال الفائز
بجائزة رونودو فلسا واحدا.
لكن الجائزتني تحمالن أبعادا ً اقتصادية بالغة األهمية للكتّاب ودور النرش ،إذ إنهام
تستقطبان اهتامم عرشات وحتى مئات آالف القراء.
وكانت تشكيلة لجنة تحكيم جائزة غونكور تغريت ،إذ ترك الصحايف برنار بيفو رئاسة
األكادميية يف نهاية عام  ،2019واستقالت الروائية فريجيني ديبانت مطلع سنة .2020
وانضم باسكال بروكرن وكامي لورينز.
يف العام  ، 2019فاز جان بول دوبوا بجائزة غونكور عن روايته «ال يعيش جميع
الناس يف العامل بالطريقة نفسها» .أما جوائز رونودو ،فوقع اختيار لجنة تحكيمها عىل رواية
سيلفان تيسون «ال بانتري دي نيج» وعىل مقالة إريك نويهوف «تري شري سينام فرانسيه».
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دروب (إيفان بونين) الظليلة
ِ
لحظات
الحب ،فيثري اهتامم الكاتب شتَّى
ميكن وصف هذا الكتاب بأنَّه موسوعة ِّ
وتن ُّوع املشاعر التي تنشأ عند الرجل واملرأة ،وهو يتف َّرس ويصغي ويحدس ويحاول تخيُّل
ّكل «ألوان» العالقات بني االثنني ،حسب بيان للدائرة.
ويبحث الكتاب ّكل نطاقات العشق من املعاناة الرفيعة ،واألحالم الرومانتيكيَّة ،إىل
الحسية ،حيث يحدوه السعي إىل كشف ألغاز طبيعة اإلنسان.
األهواء وامليول ّ
وبوج ٍه عا ٍّم تضطلع النساء بالدور الرئيس يف «الدروب الظليلة» ،أ َّما الرجال فهم
الخلفيَّة التي ترتاءى فيها شخصيَّات وأفعال البطالت فقط ،وال توجد شخصياتٌ رجاليَّة ،بل
مث َّة مشاعر ومعانا ٌة فقط ،اكتسبت ح َّد ًة بالغ ًة وامتناعاً ،ويُركَّز بونني دامئاً عىل سعيه (هو)
رس وسحر «الطبيعة» األنثويَّة الجذَّابة ،ويورد بونني
إليها (هي) وسعيه الشديد إىل بلوغ ّ
الفرنيس غوستاف فلوبري التي بوسعه أن ينسبها لنفسه أيضاً:
أقوال الكاتب
ِّ
رس غامض ،وكلَّام أوغلت يف دراسته َّن َّقل إدرايك له َّن».
«تبدو يل النساء ك ٍّ
إ َّن َّكل واحد ٍة من الشخصيَّات النسائيَّة الكثرية يف كتاب« :الدروب الظليلة»
شخصيَّ ٌة حيويَّة ،وذات خصا ٍل روسيَّ ٍة غاي ٍة يف األصالة ،وتدور األحداث دوماً -عىل األرجح -يف روسيا
قصتي« :يف باريس» و»ثأر» مثالً ،فإ َّن الوطن يبقى مع ذلك يف قلوب
القدمية ،وإن دارت خارجها ،كام يف َّ
األبطال.
ونشأ الكاتب والشاعر الرويس إيفان بونني ،يف كنف عائلة من النبالء الروس ولهذا مل يتقبل ثورة
أكتوبر البلشفية فغادر البالد بعد قيامها ،وعاش أكرث سنوات حياته يف باريس وتويف هناك.
مل يحصل بونني عىل الشهرة يف بداية حياته األدبية ومل يرتبط اسمه بأي تيار من التيارات األدبية،
ولكن أشعاره جذبت انتباه النقاد واألدباء فور صدورها يف عام  ،1888وعىل إثر ذلك ارتبط بعالقات وطيدة
مع تولستوي وتشيخوف وجوريك.
حصل بونني عىل التعليم االبتدايئ فقط ،لكنه تعلم يف ضيعة أبيه اللغات االجنبية ومنها الالتينية
والفرنسية واألملانية مبساعدة أخيه األكربالذي درس يف الجامعة ،وأكب عىل املطالعة املكّثفة ألعامل كبار
الكتاب الروس واألجانب .وجذبت أعامله النرثية االنتباه حني.
يف عام « 1910القرية» نرش الرواية القصرية تشيخوف وعندئذ وضعه النقاد يف مستوى جوريك
وكوبرين ،وكان مولعاً بالرحالت فزار العديد من البلدان اآلسيوية واإلفريقية ،كام زار الرشق األوسط وكتب
عدة قصص جرت أحداثها يف فلسطني ومرص.
ويعد بونني أول كاتب رويس حاز جائزة نوبل يف األدب ،كام حاز جائزة بوشكني األدبية ،و ُمنح عضوية
أكادميية علوم بطرسبورج.
واملرتجم عبدالله حبه من مواليد بغداد عام  .1936تخرج من كلية اآلداب بجامعة بغداد يف عام ،1960
وأنهى الدراسات العليا يف معهد (غيتيس) مبوسكو يف عام  1965باختصاص تاريخ وأدب املرسح>
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في بيهار ...

ليس للفقر وطن
د .طالب عمران
روايئ وقاص وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
من أهم ر َّواد األدب العلمي يف سورية والوطن العريب

تتجسم فيها قصة الهند
الهند قارة هائلة وبتنا ،عاصمة والية بيهار ،هي صورة َّ
الحديثة.
انطلق بنا القطار من محطة (دلهي الجديدة) إىل (بتنا)  PATNAعاصمة والية
بيهار أفقر الواليات الهندية والتي تشرتك بحدودها مع نيبال ،ومعظم القطارات التي
مت ُّر من بتنا تتجه إىل كلكتا يف البنغال ،كان القطار واسمه ((جانتي جانتا اكسربيس))
ست عرشة
يبدأ حركته من دلهي يف السابعة مساء وحتى يصل بتنا كان عليه أن يقطع َّ
ساعة متواصلة ،هذا إذا مل يتأخر عىل عادة القطارات يف الهند.

النافــذة األخــرية

د .طالب عمران

تع َّرفت عىل (الل) الشاب الذي يعمل يف رشكة والذي يقصد (بتنا) يف عمل خاص
بالرشكة ،كان جاري يف املقصورة ،فرش أمامه (ع َّدة الرشاب) وبدأ يجرح الويسيك
الهندي ويتناول ح َّبات من الفستق الهندي الصغري الحجم ( ويسمونه مونفيل)،عرض
عيل مشاركته فاعتذرت ،فبعض أنواع الخمور الهندية رديئة سامة أحياناً ،واشرتكنا
والتعصب الذي تستغله األحزاب املتصارعة يف
بحديث طويل حول آثار تعدد الديانات
ّ
سبيل تحقيق مكاسب لها ،عىل سلم الفقر الهابط دوماً.
كان (الل) هندوسياً
متعصباً من طبقة (الكشاتري) وهي الطبقة التي تيل طبقة
ّ
(الرباهامن) أعىل الطبقات الهندوسية ،كان والده محارباً قدمياً قتل يف الحرب
الهندية الباكستانية ،وكان متديناً غرس فكرة تدينه يف أوالده ،فنشؤوا كأجدادهم
يهتمون بالطقوس الدينية ويحرتمون الطبقات.
قصة زواجه
مل يطل الوقت بـ (الل) حيث أدارت الخمرة رأسه وبدأ يحيك يل عن َّ
بـ (نيليام) زوجته التي رافقته وأخيها إىل املحطة لوداعه .كان عرساً ضخامً كلف والد
العروس نحو نصف مليون روبية وقد َّم الوالد ماالً للعرس ،بلغ مئتي ألف روبية كهدية
بسيطة ،عدا عن بيت مجهز بأحسن املفروشات يف حي راق من أحياء دلهي ،كان
يخاف من ركوب الطائرة لذلك فهو يسافر بالقطار باستمرار.
خضنا نقاشاً عقيامً حول الطبقات ومدى مايالقيه املنبوذون (طبقة الشودر أو
الهاريجان كام يطلقون عليها) من متاعب ،كان يعتقد وهو الحائز عىل ماجستري
يف إدارة األعامل أن املنبوذين هم خارج دائرة الرحمة ألنهم يكفّرون عن ذنوب
ارتكبوها يف رحلة التق ُّمص املمتدة عرب األجيال ،ومل يقتنع عىل اإلطالق بأنَّهم برش
لهم أحاسسيهم ومشاعرهم اإلنسانية وما لبث بعد فرتة أن غ َّط يف نوم عميق يف حني
انشغلت بقراءة فصول من ملحمة (الراميانا).
يف الصباح بدأت املناظر املثرية لألىس تلوح عرب نافذة القطار الذي يقطع سهول
(بيهار) املليئة بالطمي ،فالحون عراة يعملون جامعات ،يف محاولة للتخلّص من الطمي
واملياه التي أغرقت مزروعاتهم .نسوة هزيالت البنية يحملن أطفالهن عىل ظهورهن
يحاولن مساعدة رجالهن وبني الفينة والفينة تلحظ بعض الفالحني يقتعدون جانب
الطريق يتخلصون من فضالتهم دون خجل وهو منظر مألوف تشهده يف كل مكان من
شبه القارة الهندية حتى يف املدن الكبرية ،كانت األمطار املوسمية الغزيرة قد اغرقت

السهول وسببت فيضانات دمرت املنازل وقتلت ألوف الضحايا وغالبيتهم العظمى من
الهاريجان والعامل الزراعيني الذين يعملون يومهم ببيسات قليلة مللء بطونهم الجائعة
وجوه عجفاء هزيلة وثياب رث َّة مهلهلة التكاد تسرت عرقاً نافرا ً والقطار يقطع املسافة
مقرتباً من ( بتنا) عاصمة (بيهار) حيث بدأ الركاب يجهزون أنفسهم للهبوط يف
املحطة وبيهار تض ُّم نسبة كبرية من الهندوس ونحو  % 30من سكانها من املسلمني
إضافة لنسبة صغرية من املسيحيني والسيخ.
يف ِّكل القرى التي مررت فيها كان الفقر يبدو مجسامً بصورة مرعبة .فالحون
يحرثون أراض موحلة يدفعون ثريانهم لجر محاريث قدمية بدائية بهدوء وصرب،
ونسوة يقطعن الحشائش املرتاكمة ويضعنها يف أكياس ليبعنها أو ليطعمنها لدوابهن إذا
أسعدهن الحظ بامتالك دواب.
وتقول الكاتبة الهندية نارص رشما عن الفقر يف بيهار :أ َّن هناك فقراء ينتظرون
ان تبصق اللقمة من فمك ليتناولوها.
يتوسط ( بتنا) ميدان غاندي الذي ميتد عىل مساحة واسعة تتوسطه مالعب كرة
َّ
القدم والكريكيت لعبة الهنود املفضَّ لة وتصطف حول سور حديقته الباصات من جميع
أنحاء مدن وقرى بيهار ومتت ُّد من ميدان غاندي إىل بتنا القدمية ،شوارع ضيقة
مليئة بالحفر واملطبات دون عناية وعىل جانبها تنترش أكوام هائلة من البرش انصاف
عراة وقربهم مياه املجاري املمتدة عىل طول الشارع قذرة ملوثة ،تنترش منها الروائح
الكريهة .واملجاري املكشوفة موجودة يف كل املدن الهندية تقريباً حتى يف العاصمة
دلهي.
بدأت املناظر املرعبة تزداد قتامة ،أفواج من الفقراء والعامل والعامالت انصاف
عراة نسوة يرتدين الخرق التي تبدو منها أجسامهن العجفاء الهزيلة الضامرة التي
تثري الرثاء والشفقة ،العروق نافرة ،العيون جاحظة ،والوجوه كالحة ترسم صورا ً بليغة
عن تعاسة اإلنسان ،ويف الجانب املقابل ترى نسوة بثياب زاهية أنيقة ورجاالً سامناً
غالظ الحركات ،يسوقون سياراتهم الفارهة أو ينفخون أوداجهم يف سيارات عمومية
أو سكوترات أو ريكشات والتناقض يبدو صارخاً مرعباً.
زرت املنطقة اإلسالمية (مندرو محال) وهي منطقة قدمية فقرية شوارعها ضيقة
قذرة ،وتشهد وأنت تقطع طرقاتها مكتبات وكليات إسالمية وجوامع ومدارس قدمية
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النافــذة األخــرية

د .طالب عمران

البناء مازالت تحتفظ بهندستها البديعة واألشجار تحيط بها.
بعد مثاين سنوات انتهى بناء جرس غاندي )غاندي سيتو (الضخم عىل نهر الغانج
ويقع يف القسم الرشقي من بتنا ولعله أطول جرس يف العامل فيقارب طوله السبعة
كيلومرتات .يف بدايته ونهايته أوتوسرتاد بشارعني والجزء األوسط منه وهو األكرب
بضيق متحوالً إىل طريق واحد باتجاهني .كان من املفروض أن ينتهي بناء هذا الجرس
خالل خمس سنوات وأن يكون شكله أجمل ولكن املتعهدين أطالوا مدة بنائه وأكرثوا
من رسقاتهم عىل عادة املتعهدين يف العامل.
كان ارتفاع الجرس عن النهر يصل يف املنتصف نحو خمسة عرش مرتا ً ومياه الغانج
الهادرة تندفع نحو مصب النهر يف املحيط الهندي .كانت بتنا تبدو من الجانب اآلخر
بقسمها الحديث مكللة بالخرضة وقد بدا معبد (غوردوارا) للسيخ وهو ثاين معابدهم
يف املدينة .يلمع بقبته الذهبية تحت أشعة الشمس .يف كل مدينة يحاول السيخ – حتى
وإن كان عددهم قليالً فيها -إثبات وجودهم يف بناء (معبد) بق َّبة ذهب َّية مهام كلفهم
ويشاركون يف دوامة الحركة التجارية .يسميهم بعض الهنود هنا بيهود الهند لكرثة
عالقاتهم التجارية وانغالقهم عىل أنفسهم وتكاتفهم الذي يرضب به املثل فيام بينهم
والقوة املالية التي يتحكَّمون بها يف اقتصاد البلد ال يتزاوجون مع غرباء ويتعصبون
لديانتهم إىل حد التطرف ورغم أن عددهم يقارب الـ  16مليوناً من أصل  1200مليون
هندي فلهم فاعلية يف الحركة االقتصادية تفوق نسبياً بأضعاف الحركة االقتصادية
ألصحاب الديانات األخرى الهندوسية أو اإلسالم أو املسيحية.
ويعتقد الهندوس بقدسية نهر الغانج ،ويعتربونه من أنهار الجنة وهناك آلهة لهذا
النهر يس ُّمونها غانجا ميثلونها بامرأة جميلة تظهر -حسب أساطريهم – يف املياه
املقدسة املتدفقة وتساعد املحتاج وتلبي دعوة املظلوم ،وكذلك بالنسبة لنهر الجامنا
الذي مير بدلهي .ميثلون هذا النهر أيضاً بامرأة جميلة كتوأم لغانجا ويسمونها (جامنا)
أيضاً وحني مير الهنود فوق جسور الغانج أو الجامنا فإنهم يلقون بقطع نقدية صغرية
يف املياه وهم يتمتعون بعبارات الرجاء والدعاء بأن تحقق اآللهة جامنا أو غانجا،
مطاليبهم ومتنحهم العون واملساعدة ويلتقي نهر الغانج ونهر الجامنا يف مدينة الله
آباد حيث يشكالن نهرا ً واحدا ً يتابع طريقه حتى يصب يف خليج البنغال يف املحيط
الهندي.

ويحرق الهندوس موتاهم عىل ضفاف هذين النهرين حيث تكرث معابد اآللهة كام
يلقون بجثث أطفالهم أو كهنتهم يف وسط هذين النهرين ،أ َّما رماد املوىت – عدا
األطفال والكهنة – فيجمعونه ويلقونه يف وسط النهر حيث يوضع رماد ِّكل جثَّة يف
أي من النهرين املقدسني وحول هذين
زجاجة أو حوجلة معدنية ويُلقى يف مياه ِّ
النهرين كرثت األساطري والقصص الخرافية التي تناقلها املتدينون فيام بينهم.
والنشاطات السياسية يف بيهار ليست مميزة ويسيطر حزب املؤمتر الهندي الحاكم
تقريباً يف كافة املجاالت إىل جانب حركة ضئيلة من الحزب الشيوعي الهندي ،كام
أحزاب ميينية معارضة كالجاناتا ولك َّنها ضئيلة الحركة بدورها.
توجد
ٌ
قرب ميدان غاندي يف طرفه الرشقي ظهر بناء ضخم بشكل نصف كرة يرتفع عن
األرض نحو  60مرتا ً ومتتد درجاته الـ  141درجة بشكل لولبي من أرض امليدان حتى
قمة نصف الكرة ويسمى (جول جهر) أي (بيت النظر) ورمبا قصد بذلك كون املتأمل
من األعىل ملا حول البناء يكاد يرى القسم األكرب من بيوت (بتنا) حيث تبدو ببنائها
الحديث والقديم ،تتخلل مساحاتها وحدائقها األشجار الخرضاء املمتدة وقد بنى هذا
املكان حاكم بتنا قبل نحو ( )400عام وكان اسمه (شريشاه) وذلك يف زمن االمرباطور
املغويل (هاميون) وشريشاه هذا أصبح إمرباطورا ً للمغول فيام بعد.
وجامعة بتنا جامعة شهرية فيها مختلف فروع املعرفة ومعظم طلبتها األجانب من
النيباليني بسبب قرب بتنا من الحدود النيبالية أ َّما الجنسيات األخرى فقليلة ورمبا كان
سبب عدم اقبال الطلبة األجانب للتسجيل يف جامعة بتنا هو صعوبة الحياة يف منطقة
فقرية.
يف أحد بيوت الضيف قضيت ليلة متعبة من البعوض الذي حرمتني مجموعاته
النوم رغم تعبي ويف الصباح اتجهت لزيارة (غورداوار) معبد السيخ حيث بدت قبته
الذهبية تلمع تحت الشمس كان نظيفاً مرتباً كرث فيه الزوار من السيخ الذين كانوا
ينصتون بخضوع للرتاتيل الدينية التي كانت تلقيها مجموعة املعبد عىل أنغام املوسيقى
ورغم نظرات الفضول التي رمقني بها بعضهم فقد ابدوا يل احرتاماً زائدا ً حيث قدموا
يل نوعاً من الرشاب وقطعة من الحلويات التي يضيفونها يف املعبد كانت الرتاتيل تتىل
من الكتاب املقدس الذي كتبه لهم املعلم الخامس يف الرتتيب بني معلميهم العرشة.
ومل أشهد مثل هذه النظافة يف املعبد الهندويس الذي انترشت فيه متاثيل راما
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النافــذة األخــرية

د .طالب عمران

وكرشنا وشيفا وهانومان وبرغايث .حيث كان األدالء يتسابقون يف رشح وتفسري الصور
والجمل التي نحتت عىل الجدران رغم أنني مل أكن بحاجة لهم إذ كانت معلوماتهم
بسيطة ،سطحية كل ذلك طمعاً بالبقشيش .بينام تط ّوع أحد السيخ لتفسري بعض آيات
الكتاب املقدس وأخذ يتحدث عن ديانتهم بعمق ومعرفة ودراية دون أن يطلب شيئاً بل
بالعكس رفض الهبة التي منحته إياها وكأنه اعتربها إهانة له.
كانت محطَّة سكة جديد بتنا وهي الوحيدة ضخمة جدا ً ،ومرتبة نسباً ،وكان
القطار الذي انتظره ليقلني إىل بنارس التي ال تبعد أكرث من أربع ساعات متأ ِّخرا ً
عن موعده وهذا ما جعلني أنفق ثالث ساعات يف انتظاره قبل أن يصل ،كنت خاللها
أتأمل التناقضات الواضحة أيضاً حتى يف املحطة .وقد التقيت بكهل وديع ،اقرتب
م ِّني يحاول معرفة بلدي وقد أغراه مظهري الغريب .تعرفت عىل اسمه (كريم خان)
سألني برتدد عن بلدي وحني عرف أن َّني عريب بدأ يتحدث عن العدوان الصهيوين
وأمريكا وارسائيل والنفط العريب .كان رجالً يف نحو الستني من عمره ،ج َّنده اإلنكليز
يف صباه بالقوة أخذ يتحدث عن متاعبه العائلية وقلَّة حيلته ثم تحدث عن اإلسالم يف
شبه القارة الهندية وأوضاع املسلمني يف الهند وصعوبة العثور عىل عمل بالنسبة لهم
وتفش البطالة والفقر بينهم بنسب كبرية .وكيف أن الهندويس املتخرج بإجازة جامعية
ِّ
صغرية (كالبكالوريوس مثالً) يجد عمالً برسعة ،بينام ال يتمكن املسلم ولو حصل عىل
دكتوراه من الحصول عىل عمل إال بشق النفس وهذه املشكلة مي ُّر بها غالبية الخريجني
املسلمني.
يف القطار املزدحم كثري الركاب ،متكَّنت بعد جهد كبري من الجلوس عىل طرف أحد
املقاعد حيث أفسح يل أحدهم مكاناً محرتماً رمبا لهيئتي الغريبة وحني بدأ القطار
بالحركة وكانت الساعة تقارب الحادية عرشة والنصف ليالً حرض املفتش وسألني بضعة
أسئلة وهو يؤرش عىل بطاقة القطار عن عميل وبلدي .كان فضولياً ثرثارا ً بدأ يتحدث
عن نفسه وعن أوالده املهندسني العاملني يف السكك الحديدية.
وتركني وسط جمع التف حويل وبدأ حديثاً يف السياسة شاركت فيه مرغامً لفت
نظرهم أنني األجنبي الوحيد يف املقطورة ومل يتعودوا كثريا ً رؤية األجانب يف قطارات
تتجه لبيهار .كان بعضهم من املعارضني لحكومة انديرا غاندي قال يل أحدهم:
((انديرا سياسية قديرة يف عالقاتها الدولية ولك َّنها سياسية رديئة يف بلدها تعتني

بالعاصمة وترصف كثريا ً من األموال للعناية بها وهي ال تهت ُّم باملدن األخرى ،ميكنك أن
ترى شوارع مليئة بالحفر واملطبات يف ِّكل مدينة هندية عدا دلهي .ففي دلهي الجسور
والحدائق الجميلة .والعناية الفائقة .كأ َّن الهند كلَّها يف دلهي .الفقر يف ِّكل مكان
يف الواليات وعدم اهتامم الدولة بخريجي الجامعات جعل البطالة يف ازدياد مستمر
ومحاولة الهرب والهجرة إىل خارج الهند إىل بالد تحتاج الكفاءات وتتيح للمهاجر ان
يجمع ثروة تكفيه الحاجة .هي التي جعلت حتى كفاءاتنا العلمية تحاول الهجرة وأكرث
من  % 70من الوافدين يف دول الخليج العريب هم من الهند)).
وتابع مختتامً كالمه(( :صحيح أ َّن السياسة والرصاع بني األحزاب والطوائف الدينية
هي التي تزيد من مشاكل بالدنا .ولكن الحكومة مسؤولة أيضاً)).
ظل الحديث يدور يف هذا املحور حتى وصلت بنارس يف نحو الثالثة والنصف
َّ
صباحاً.
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