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رئيس التحرير

د .جهاد َّ
حممد طاهر بكفلوني

ُ
ّ
هوض ّ
بالترجمةِ
الن
وم ّ
أولويّ ٌة ُقصوى َ
ّ
وطني ٌة
هم ٌة
ِ
َ
املحارضات التي أُلقيت يف ال ّندو ِة الوطنيّ ِة
خالل متابعتي
تس ّمرتُ يف مقعدي
للتجمة التي استضافتها مكتب ُة األسد يومي الثّالثاء واألربعاء يف الثّامنِ والعرشي َن
ّ
والتّاسع والعرشين من شهر أيلول لهذا العام ،وهي ندوة َ
بذل القامئون عليها جهودا ً
ط ّيب ًة لتكو َن ناجح ًة مفيدةً.
الساد ُة املحارضون ،وإىل ِّكل مقرتَ ٍح
وجدتُ نفْيس مشدودا ً إىل َّكل فكر ٍة تناولَها ّ
ق ّدمو ُه ،وهم كام أعرفُهم وكام أجم َع جمهو ُر ال ّندو ِة أساتذ ٌة أجالّ ُء ذوو با ٍع طويلٍ يف
حقلِ اللّفات التي يتقنونَها ،واأله ُّم من ذلك أنّهم يتقنون لسا َن الضّ ا ِد الذي يجم ُعنا،
ولطاملا تغ ّنينا ح ّباً به وتقديرا ً ل ُه.
املنصة ،يبدأ املحارض َة واثقاً من ِ
نفس ِه ،يغم ُرهُ تواض ُع
كان املتح ّدثُ يصع ُد إىل ّ
القلب ،ويشع ُرهم أ ّن القص َد من املحارضة
العلام ِء ،يتح ّدثُ إىل الحضور بلغ ٍة قريب ٍة من ِ
ِ
التجم َة ترقى يف معرا ِج التّط ّور،
استعراض واقعٍ يبقى دو َن
ُ
طموحنا املرشو ِع يف رؤي ِة ّ
نفسح له صد َر ِ
البيت ،ال ضيفاً يشع ُر أنّنا ِضقنا صدرا ً ب ِه
نسع ُد بها ضيفاً مقيامً بيننا ُ
ني لحظ َة الفراقِ .
ني أن يفارقَنا مستعجل َ
مت ّمن َ

رئيس التحرير :د .جهاد حممد طاهر بكفلوني

الساد ِة املحارضين مييش يف ِ
يحس ُب أنّه
أرض ما يتف ّوهُ به م َرحاًَ ،
مل يك ْن أح ٌد من ّ
َ
ُ
الجبال طوالً.
األرض ،أو يبلُ ُغ
سيخرق
َ
ُ
رض جعلت الج َّو العا َّم
هذه
الخصال الحميد ُة التي كانت جزءا ً من شخص ّي ِة ِّكل محا ٍ
ني ِ
ِ
ني أ ّن
املرسلِ واملتلقّي ،وإنّني عىل يق ٍ
لل ّندو ِة يف يوميها مريحاً،
وكرست الحواج َز ب َ
أحدا ً من الجمهور مل يشع ْر بأنّه أضا َع وقتَ ُه بددا ً ،أو أنف َق ُه يف سوقِ الضّ ياعِ.
رس َخ يقيني بأ ّن ال ّنندوة كانت شجر ًة تدل ّْت بثامر الفائدة ما رأيتُ ُه من اهتامم
وما ّ
ِ
بنظرات
محاصين
الساد ُة املحارضون الذين كانوا
الجمهور َّ
َ
بكل كلم ٍة تف ّوهَ بها ّ
اإلعجاب والتّقدي ِر املنبعث ِة أش ّع ًة مل َّون ًة من عيو َن املتابعني.
ِ
باب الحوار بني ِ
املرسلِ واملتلقّي ازدادت قناعتي بأ ّن الحضور دلَفوا
وعندما ف ِت َح ُ
محاض ،ومل ِ
تخ ْب
ني نضّ اخ ٍة عرفوا بأنّها ستكون غزير ًة يف ّج ُرها ُّكل
ليمتحوا من ع ٍ
ِ ٍ
يف ٍ
مفيد مل يندموا عىل حملِ ِساللِ ِه.
ظنونُهم ،بل عادوا بزا ٍد معر ٍّ
يطرح سؤالَ ُه منتظرا ً جواباً شافياً من ِ
املرسلِ  ،يصغي إليه إصغا َء املتعل ِِّم
كان املتلقّي
ُ
للمعل ِِّم ،ومل يكن هدفُ ُه أن ينف َخ أودا َج ُه َ
ليقول للحارضين إ ّن بضاع َة املعرف ِة التي تؤو ُد
رض.
كاهلي ِه ال ُّ
رض وحا َ
تقل شأناً عن بضاع ِة َمن ح َ
التجم ِة يف وط ِننا مل يطرحوها يف
خرج الحارضون بقناع ٍة مفا ُدها أ ّن املسؤولني عن ّ
َ
ليست يف سل ِّم اهتامماتهم.
ني أو متشاغلني عنها ،أوأنّها ْ
ثالّج ِة اإلهام ِل منشغل َ
األمر يرسو عىل الضّ ّف ِة املعاكس ِة لض ّف ِة هذا الظّ ِّن متاماً ،وأثلِ ِ
مت
الصدور عندما قُ ِّد ْ
جت ّ
ِ
التجم َة ق ْدرا ً
ني يقينيّ ٌة بأ ّن
التبية) تويل ّ
الوزارات املعنيّ َة ( الثّقافة ،التّعليم العايلّ ،
براه ُ
بالتجم ِة أولويّ ٌة قُصوى ،و َمه ّم ٌة وطن ّي ٌة ،وعىل الجهو ِد
ط ّيباً من االهتامم؛ أل ّن ال ّن َ
هوض ّ
بالتجم ِة أن تتضاف َر لدفْعِ مسري َة ال ّن ِ
املبذول ِة لل ُن ِ
األمام.
هوض بها قُ ُدماً إىل ِ
هوض ّ
التجم ِة يف
وملست م ّمن
ُ
ُ
الصور َة العا ّم َة لوضعِ ّ
تواصلت معه من الحارضين قناع ًة بأ ّن ّ
ليست عىل تلك ال ّدرج ِة التي قد تدف ُع نفرا ً من الحريصني عليها إىل االلتجا ِء إىل
سورية ْ
شاؤم ،وهم ينطلقون يف ذلك من ِ
التجم ِة يف أفضلِ حا ٍل:
ُحجر ِة التّ ِ
حرصهم عىل رؤي ِة ّ
وإذا ِ
تعبت يف مرا ِدها األجسا ُم
ْ
فوس كباراً
كانت ال ّن ُ
أنفسهم إذا الذوا بهذ َه ال ُحجر ِة ،وعليهم أن يقصوا هذا ِ
الخيا َر إقصا ًء نهائ ّياً.
هؤال ِء يظلمون َ
حرب ظامل ٍة
سورية تض ّم ُد
جراح العدوانِ  ،وهي بحم َد اللّ ِه قادر ٌة عىل تجاو ِز آثا ِر ٍ
َ
ِ
والتجم ُة تسعى بجهو ِد الق ّيمني عليها لل ّنهوض يف
ش ّنتها قُوى البغي
والحقد عليهاّ ،
ٍ
ملموس نتم ّنا ُه ونسع ُد ب ِه.
سياقِ طريقٍ نتم ّنى أن يفيض إىل نجا ٍح
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فنتازية الرواية
عند اإلفرنج والعرب
أعامل أحمد خالد توفيق أمنوذجاً

د .أحمد عيل محمد

ناقد وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

 .1مثة اشرتاطات تضع فوارق موضوعية بني أدب الخيال العلمي والفنتازيا أو
العجائبية يف الرواية املعارصة ،أظهرها عىل اإلطالق أ ّن أدب الخيال العلمي يف الغرب
ناجم بالقوة وبالفعل عن الناتج العلمي الحديث ،فنشأ يف ضوء ذلك أدب استرشايف
يحاول أن يسبق العلم يف اكتشاف الظواهر امل ُدهشة بطريق الخيال ،ومزي ُة هذا
أدب ُممكن الوقوع يف املستقبل ،إ ْذ هو أدب رؤيوي يبرش
األدب بحسب آراء ال ّنقاد أنّه ٌ
بكشوفات تتخطى ما وصل إليه العلم الحديث ،ويعتمد يف األساس عىل معرفة علمية
العلم يف إقناع القارئ ،ال بل يسهم بصورة أكيدة يف تثقيف
تخصصية مستخدماً َ
وسائل ِ
املتلقي بثقافة العلم ،ويث ّبت نهج التفكري العقيل الذي ينسجم مع روح العلم الحديث
والحضارة الجديدة،

د .أمحد علي حممد

واملشكلة التي يعاين منها أدب الخيال العلمي العريب أنّه ال ينطلق من بيئة علمية
الغرب ُمرسفاً يف التقليد ،ومع انتشار
آداب
ِ
حقيقية منتجة للمعارف ،لذا بدأ مقلدا ً َ
التعليم بدأت تظهر نتاجات أدبية علمية تضاهي ما هو عليه الحال يف اآلداب الغربية،
ي َه ُرو َن يف كتابة رواية الخيال العلمي ضمن
إذ برز كُتّاب متخصصون يف جانب علمي َ ْ
إطارها الحقيقي ،ونذكر منهم عىل سبيل التمثيل ال الحرص د.طالب عمران يف سورية
وأحمد خالد توفيق يف مرص.
رضب يتحلل بصورة كلية من املنطق ،ويعتمد عىل
 .2أ ّما الفنتازيا يف األدب فهي ٌ
الخيال ،من أجل ذلك ال نجد فيه أثرا ً لقوانني نعرفها يف الواقع ،مع أ ّن كُتّابه حاولوا
س َّن قوانني تحكم األحداث التي تكلموا عليها ،بيد أنّها بطبيعة الحال ال متاثل قوانني
الواقع الذي نألفه ،كام أ ّن ذلك األدب يق ّدم شخصيات بقدرات تفوق قدرات البرش،
إنّه أدب عجائبي يف ّكل يشء ،وهذا اللون من األدب وإن كان يَف ُ
ْرق نفسه عن أدب
الخيال العلمي بهذه الصفة ،إال أنه يضع عالمة فارقة أخرى بينه وبني األدب الطوباوي
أو (اليوتوبيا) ،التي تنحو نحوا ً مثالياً ،لكن (اليوتوبيا) قد تتناول ما من شأنه الحدوث
لو عاد الزمن إىل الوراء ،يف حني تتناول الفنتازيا مامل يحدث يف املايض ولن يحدث
يف املستقبل.
تعتمد الفنتازيا عىل الزاد األسطوري وامليثولوجي السحيق ،وليس ذلك فحسب
بل تبتكر لنفسها قوانني من تلك األساطري ،تشكّل بنية تبدو عىل غاية من التامسك
واالنسجام ،ليس مع العامل الخارجي ،بل مع عاملها الخاص الذي ترتب َوفْقه أحداثها،
وتخلق شخصياتها ،من هنا تبدو الفنتازيا منظمة داخلياً ولكن ضمن منطق األسطورة
والفلكلور والحكايات الشعبية العجائبية ،ومييس الخيال عنرصا ً تكوينياً ميثل اإلطار
الذي مييض فيه ذلك اللون من األدب ،وقد استقلت الفنتازيا برضب أديب منذ النصف
الثاين من القرن العرشين يف اآلداب الغربية خاصة ،ث ّم ظهرت بعض النتاجات األدبية
العربية من باب اإلمعان يف التقليد واملحاكاة.
 .3من أه ّم مصادر الفنتازيا يف اآلداب الحديثة امللحمة البابلية املسامة مبلحمة
نص شعري
جلجامش التي ترجع يف تاريخها إىل األلفية الثالثة قبل امليالد ،وامللحمة ٌّ
طويل أُلّف باللّغة األكادية ،انطوى عىل اثني عرش لوحاً فخارياً ،وقد وجدت تلك
األلواح يف مكتبة آشوربانيبال بنينوى ،وتتحدث امللحمة الشّ عرية عن شخصية جلجامش
8
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يف بحثه عن فكرة الخلود ،وتجسد بطولته الفردية ،وهي أول أثر أديب متكامل يصل
إلينا من تاريخ األمم السالفة ،وقد أشار الباحثون أن تلك الشخصية العجيبة أرادت
البحث عن وسيلة مضادة للفناء ،ويرى فراس السواح أن ذلك البحث مل يكن ينشد
خالصاً فردياً ،بل كان يف مطلبه الفردي نزوعاً جامعياً ولكنه مضاد للعدم وإنهاء سلطة
املوت (.)1
وقيل إ ّن ملحمة جلجامش قد أُلفت يف العصور البابلية املتأخرة ،ويُذكر أن الذي
ألفها شاعر يسمى (سني لقي ونيني) ،مصورا ً يف عدد من القصائد جلجامش حني
يتحل بقدرات فائقة ،ثم يالقي أنكيدو الربي
كان ملكاً عىل الوركاء ،وهو نصف إله ّ
الذي صنعته اآللهة ليقف يف وجه جلجامش الطاغية ،وحني يهبط أنكيدو إىل أرض
الوركاء يتحول إىل إنسان بعد تعرفه امرأ ًة فاجرة ،ثم يطلب مالقاة جلجامش لهزمه،
ولكن جلجامش يغلبه ،ثم يتحول أنكيدو عن عداوة جلجامش ليصبحا صديقني ،ثم
ميضيان يف رحلة تستغرق أسبوعاً تقريباً يف غابة األرز السحرية ،وبعد ذلك يخططان
لقتل حارس شجرة األرز املقدسة واسمه خومبايا الرهيب ،إال أ ّن عشتار تحول دون
ذلك فرتسل ثور الجنة ملساندة خومبايا واالنتقام من جلجامش الذي تنكر لعشتار حني
أعرض عن قبول صداقتها ،ويف النهاية يتغلب جلجامش وصديقه أنكيدو عىل الثور
والحارس ،مام يضطر اآللهة إىل قتل أنكيدو ،وهذا ما يدفع جلجامش إىل امليض وحيدا ً
رس الحياة الخالدة ،بيد أنّه يدرك يف النهاية أ ّن الخلود ِح ْك ٌر
يف رحلة مضنية الكتشاف ِّ
عىل اآللهة ،وأما البرش فال مهرب لهم من املوت.
ومن املهم أن نشري إىل أ ّن بعض الباحثني الغربيني قد الحظ شبهاً بني ما جاء
يف ملحمة جلجامش ،وما انطوت عليه الكتب املقدسة ،كالذي أشار إليه الكسندر هايدل
من أ ّن هنالك أثرا ً للملحمة يف الكتاب املقدس العربي ،وال سيام ما يتصل بالحديث
عن جنات عدن وحكاية الطوفان يف سفر التكوين ،وموضع التشابه وقع بني أنكيدو
واملرأة التي أوى إليها فأغوته ،وبني أدم وحواء ،فأنكيدو ُخلق من تراب ثم تعرف
امرأة تغويه ،فقبل منها بعض الطعام ،ووجود الثعبان يف ملحمة جلجامش الذي يرسق
نبتة الخلود ،وهذا أمر يرتدد يف الكتب املقدسة ( ،)2وأشار أندرو جورج أ ّن موضوعاً
مشرتكاً آخ َر وهو الطوفان الوارد يف سفر التكوين(.)3
 .4ومن مصادر الفتنازيا امللحمة البابلية (إنوما إليش) ومعناها حني تحلق عالياً،
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وهي قصيدة تتحدث عن نشأة الخلق ،كان قد فك رموزها يف اللّغة األكادية جورج
سميث بعد أن عرث عليها يف مكتبة أشوبانيبال ،ثم ترجمت إىل لغات شتى أقدمها
الرتجمة الفرنسية ،ويرجع تاريخ هذه امللحمة إىل القرن العارش قبل امليالد ،وقيل
إنّها كتبت يف األلف الثانية قبل امليالد ،وتع ّد امللحمة شكالً نهائياً ملجموعة األساطري
السومرية والبابلية القدمية ،وتتألف القصيدة من  1100بيت ،مدونة يف سبعة ألواح
يف ّكل لوح نحو 150بيتاً ،وتتحدث القصيدة يف اللوح األول عن بدء الخليقة حيث مل
يكن يف البدء سامء وال أرض ،ومل يكن هنالك سوى إبسو الذي يرمز إىل املياه العذبة،
وتيامات زوجته التي ترمز إىل املياه املالحة ،فقاما مبزج مياههام معاً ،وكان هناك
اإلله ممو ،وبعد ذلك أنجبت تيامات زوجة إبسو آلهة مثل لخمو ولخامو وأنشار وكيشار،
واألخريان أنجبا أنو ث ّم أنجب أنو نودميوت وكان هذا من الحكامء ،ومل ّا كرث ضجيج
اآللهة الصغار أزعج ذلك األب األكرب إبسو فشكا ذلك إىل زوجته تيامات ليدور حوار
طريف بينهام بعد أن علمت أن زوجها إبسو يريد أن يتخلص من أبنائه الصغار لتقول
له  :ملاذا ندمر الصغار ونحن وهبناهم الحياة ؟! صحيح أ ّن سلوكهم مؤمل لكن الب ّد من
الصرب ،بيد أ ّن ممو وافق أباه وشجعه للتخلص من الصغار لينعم بالهدوء والسكينة ،وبدأ
إبسو يخطط لإليقاع بصغاره ،لكن الحكيم أيا صنع حول الصغار طوقاً لحاميتهم من
كيد أبيهم ،ويف الوقت نفسه سحر إبسو لينام نوماً عميقاً ثم متكن من قتله بعد ذلك،
وبعده استطاع أن يتغلب عىل ممو فقيده ثم حبسه ،ليتحول آيا إىل إله املاء العذب الذي
يرفد األنهار والجداول والبحريات ويفجر عيون األرض ،ثم يقيم آيا معبدا ً فوق قرب
إبسو ،ويجعل لنفسه فيه مقاماً مع زوجته دومكينا ،وقد أنجبا ابنهام مردوخ وله أربع
أذان وأربع عيون ثم تشكلت أعضاؤه بفن بديع ال يحيط به خيال ،وزيادة فوق ذلك كان
يلفظ من فمه النار املحرقة عىل كل ما يقع أمامه ،وتتسع أذناه ليسمع كل يشء ،وتتسع
عيناه لريى كل يشء ،لذا صار كبري اآللهة وليس لهيئته نظري ،فخلقت الريح وسخرت
لخدمته ،ثم أحدثت األمواج والعواصف له فارتجت بها األنحاء مام أزعج األم الكبرية
تيامات ،فتعاظم قلقها فأخذت ترتنح يف ّكل اتجاه ،فجاء إليها ابناؤها وحفزوها عىل
االنتقام من قتلة زوجها إبسو ،فثارت ثورة عارمة ثم خلقت التنني والحيات واألسود
نصبت كينغو قائدا ً عىل هذا الجيش لخوض رصاع مرير مع آيا،
والكالب والعقارب ثم ّ
لكنة آثر عدم الدخول يف ذلك الرصاع ،مام فسح املجال ملردوخ ليخوض تلك الحرب
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الرضوس ،ويظفر بعدها بلقب كبري اآللهة وبالسلطة املطلقة ،فتقام االحتفاالت ملنحه
حق تقرير املصري ،كام يتوج ملكاً عىل اآللهة ،ويتسلم الصولجان ،ويرتبع عىل العرش،
وبعد ذلك يعد العدة للمواجهة ،وينتهي الرصاع بقتل األم الكبرية تيامات ،والطريف ما
قدمته القصيدة من تصوير لهذه املواجهة بني مردوخ وتيامات فتورد  « :نرش الرب
مردوخ شبكته واحتواها يف داخلها ،ويف وجهها أفلت الرياح الشيطانية التي تهب
وراءه ،وعندما فتحت فمها البتالعه ،دفع يف فمها الرياح الشيطانية ،فلم تقدر لها
إطباقا ،وامتأل جوفها بالرياح الصاخبة ،قبضتها منتفخة ،وفمها فاغر عىل اتساعه ،ثم
أطلق الرب من سهامه واحدا ً فمزق أعامقها وتغلغل يف الحشا وشطر منها القلب ،فلام
تهاوت أمامه أجهز عىل حياتها ،وطرح جثتها أرضاً واعتىل عليها»(.)4
شق جسدها نصفني ليصنع منهام الكون،
بعد أن قتل مردوخ األم األوىل تيامات ّ
فأخذ نصفها األعىل فخلق منه السامء ،وصنع من نصفها السفيل األرض ،وبعد ذلك
خلق مردوخ النجوم والسحاب والرياح واألنهار والجبال والبحريات ،ثم خطط لبناء
مدينة بابل لتكون مركز مملكته ثم خلق عامالً لبنائها ،وجعل النجوم منازل لسائر
اآللهة ،وقسم السنة إىل اثني عرش شهرا ً والسنة إىل أربعة فصول ،وأسكن اآلله نانا
القمر ،وأوكل أمر الشمس إلله آخر ،ثم خلق من لعاب تيامات الغيوم والضباب وصنع
من رأسها الجبال والتالل ،وفجر نهري دجلة والفرات ،وبعد ذلك كله ورد يف اللوح
السادس من امللحمة أ ّن كبري اآللهة مردوخ أطلع أباه آيا عىل نيته لخلق لولو أي اإلنسان
الذي سيتكبد عناء العمل يف الحياة ،فينصحه أبوه بأن يذبح أحد اآللهة الصغار ثم
ميزج بدمه الرتاب فيخلق من الخليط إنساناً ،فيقع االختيار عىل اإلله كينغو ،وهو
ّعت
الذي دفع األم تيامات لالنتقام من والد مردوخ ،ومن ثم القتال ،ف ُق ّيد ثم قُط ْ
وص َّب د ُمه يف الرتاب ،فتم له بذلك خلق اإلنسان ،وحني سواه وعدله فرض
رشاينه ُ
عليه العمل ،ويف اللوح السابع واألخري تذكر امللحمة األسامء التي أطلقت عىل مردوخ
وهي خمسون اسامً منها  :أساور وأسار وتوتو وزيوكينا وزيكو وجاكو وتوكو وشازو
وسوحريم...
 .5يف العصور الكالسيكية ارتبطت الفنتازيا بامليثولوجيا اإلغريقية والرومانية
والجرمانية ،فانطوت آثار هومريوس وفرجيل ولقيانوس السميساطي والساغا( )5يف
اآلداب الجرمانية وحكايات ألف ليلة وليلة عىل شخصيات وأحداث خيالية ال تقيم وزناً
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لواقعية األحداث أو معقولية الشخصيات ،إنها أعامل تغرق يف متثيل عامل الوهم.
ويف العصور الوسطى قام عدد من الكتاب بإحياء الفتنازيا الكالسيكية ،والسيام
توماس مالوري يف قصته ( موت امللك آرثر) ،ورمبا كانت رسالة الغفران للمعري أحدى
األعامل الفنتازية يف األدب العريب ،وكذا الكوميديا اإللهية لدانتي ،ومرسحية (حلم
ليلة صيف) لشكسبري ،ويف أواخر القرن التاسع عرش ظهرت روايات جون كندريك
التي استوحى فيها صور العامل اآلخر من مؤلفات سابقيه كاملعري ودانتي ،وبرزت
مدرسة أدبية فنتازية يف أوائل القرن العرشين أطلق عليها اسم ( البانغزية) وتعني
األدب الفنتازي غري الطوباي الذي يقدم نقدا ً للمجتمع تحت غطاء الخيال ،عىل أن
التطور الحقيقي لألدب الفنتازي قد حدث يف النصف الثاين من القرن العرشين عىل
يد تولكني يف ثالثيته (سيد الخواتم) التي نرشت يف عامي  1954و1955م ،إذ صورت
عاملاً خيالياً مستمدا ً من امليثولوجيا الكالسيكية الجرمانية ،زاخرا ً باملخلوقات العجيبة،
وقد توسعت اآلداب الفنتازية يف أواخر القرن العرشين وتفرعت فروعاً كثرية فمنها
الفنتازيا الكوميدية والتاريخية السوداء واألسطورية.
 .6أحمد خالد توفيق ولد يف مدينة طنطا مبرص عام 1962م ،ودرس يف كلية الطب
بجامعة طنطا وحاز شهادة الدكتوراه يف طب املناطق الحارة عام 1997م ثم عني بعد
ذلك أستاذا يف كلية الطب بجامعة طنطا ،بيد أن عمله الجامعي مل يرصفه عن الكتابة
األدبية ،إذ ألف أشهر سلسلة قصصية يف العرص الحديث عرفت بفنتازيا أحمد خالد
توفيق ،وقد متيزت تلك السلسلة بأسلوب ميرس ولغة سهلة ،والسلسلة مجموعة من
القصص أصدرها توفيق بشكل دوري ،يصنفها الكثري من النقاد تحت باب أدب الخيال
العلمي ،وقد ظهرت تلك السلسلة بعد سلسلته املشهورة بـ «سلسلة ما وراء الطبيعة»،
واستمر صدروها حتى وفاة الدكتور أحمد خالد توفيق عام 2018م ،وقد بلغت أربعة
وستني قصة.
ولتوفيق إسهام واسع يف التأليف الروايئ ،اشتهرت له أعامل عدة منها
روايته»يوتوبيا» وروايته « مثل إيكاروس» ورواية « السنجة» ورواية «ممر الفرئان»
ورواية « شآبيب» ،كام أصدر سلسلة مقاالت منها» قصاصات قابلة للحرق» ،كام أنه ترجم
عددا ً من الروايات العاملية كرواية» نادي القتال» لتشاك بوالنيك ،ورواية»ديرمافوريا»
لكريج كليفنج ،ورواية « املقابر» لنيل جاميان «.
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 .7تتصدر أعامل أحمد خالد توفيق الفنتازيا يف الرواية العربية املعارصة ،إذ أصدر
سلسلة قصصية منها « :كونتييك» وفيها تخوض بطلة القصة عبري مياه املحيط بقارب
بدايئ مع صديقها ،لتكتشف كيف ما إذا كان قد وصل الفراعنة إىل املكسيك ،أم أن
أهرامات املايا مل تكن إال محض مصادفة .ويف قصته «وعد جوناثان» يقيمها عىل
مقولة ساخرة لطيفة فحواها »:أ ّن الواليات املتحدة تنظر بعني العطف إلقامة وطن
للعرب يف غينيا الجديدة ،وساق ذلك عىل لسان راينهارت مستشارة الرئيس األمرييك
للشؤون االقتصادية ،وبعدها يتدفق العرب من الشتات إىل غينيا الجديدة ،وبذلك
يتحقق خالصهم من التجزئة والترشد والتبعية ليكون لهم وطن يجمعهم ،ويف قصته
«أحالم» يبني أحداثها عىل مقولة أحد فالسفة اليوغا  »:أ ّن األحالم هي ما رأيناه ،وما
سمعناه وما خربناه وما نتمنى أن نجربه ،وما تخيلناه ما هو إال طبيعة يف أجسامنا «.
يف قصته «من قتل األمرباطور « يتحدث عن مقتل نابليون ،وهي نهاية افرتاضية
فنتازية ،إذ من املعروف أن نابليون مل ميت مقتوالً ،بل قيل إنه مات مبرض الرسطان،
أو مسموماً بالزرنيخ ،ويف قصته «وحدي مع الفكرافت» وأمثولتها تقوم عىل أن قصص
الرعب تشعرنا باطمئنان ،نخوض من خاللها األحداث القاتلة ولكننا نبقى بسالم ،وقصة
«يف جحيم األلعاب» يتحدث الكاتب عن العامل االفرتايض من خالل ألعاب الفيديو،
وعىل املرء أن يعمل الذكاء والرسعة يف التعامل معها ،أل ّن الرصاص الذي يطلق يف
تلك األلعاب قاتل وكذا رضبات املسوخ قاتلة ،لذا البد من الخروج من جحيم األلعاب
بسالم ،وإال سيظل املرء مغلوباً يعاين عذاباً مستمرا ً كعذاب تنتالوس يف امليثولوجيا
اليونانية ،وقصة « البطل ذو األلف وجه» التي تتحدث عن كامبل العبقري يف فنون
الطبخ ،وقصة « ّكل ليلة» التي تتكلم عىل لص يهودي يرسق قصص عبري وينسبها إىل
أبناء جلدته ،وقصة «ليال عربية» وهي التي تشري إىل أثر كتاب ألف ليلة وليلة يف
آداب الغرب ،وقصة «الصيادون» وفيها حديث عن حرب األفكار ،وقصة «عبقري آخر
« التي تقف عند إبداع املتنبي ،وقصة « بحاران» التي تتحدث عن بحار غريب طموح
ولكنه يعمد إىل ارتكاب الفظائع يف سبيل تحقيق مآربه ،واآلخر عريب استوعب قوانني
البحر ،فاألول خلد ذكره يف الصور التذكارية ،واآلخر خلد ذكره يف الكتب ،وقصة
«ب4م» وهي تتحدث عن الشطرنج اآلدمي ،وقصة « فلننقذ الوتش» التي تتخيل أن
هتلر ليس كام هو معروف ،وقصة « هي واألنا « التي تتحدث عن العقل الباطن ،وقصة
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« يوم غرق األسطول» وبطلتها عبري التي تخوض مغامرات خطرية للبحث عن رشيف،
وقصة «اللغز» وقصة «الساحر وأنا» وقصة»الحامل األخري» وقصة «تيش» ،وقصة «
يشء من حتى» وقصة «أسطورة نهر» ،وقصة «امللل بعينه» ،وقصة «ألعاب فارسية»،
وقصة « أرشيف الغد» ،وقصة « صديقي جلجامش» ،وقصة «عينان» وقصة «فالسفة
يف حسايئ» وقصة «حب يف أغسطس» وقصة « ما أمام الطبيعة»...
والواقع أن أحمد خالد توفيق مبا تركه من قصص فنتازية مبهرة ،قد سد فراغاً
يف املكتبة الروائية العربية ،سواء من حيث كرثة التأليف يف هذا الباب أم يف تقنياته
الفنية واألسلوبية ،وأعامله هذه زاد جيد لتثقيف الناشئة ،ألنها تلبي حاجة تخيلية لدى
النشء.
 .8فنتازيا أحمد خالد توفيق سلسلة ضخمة من القصص ،بدأ بإصدارها سنة 1995م
وكانت الشخصية املحورية لهذه السلسلة شخصية خيالية اسمها عبري عبد الرحمن التي
تلعب دور البطل النقيض ،أو متثل البطل املخالف ملا هو معروف ،وقد وصفها الكاتب
بقوله »:عبري عبد الرحمن شخصية عادية إىل حد غري مسبوق ،إىل حد يخطف األبصار،
إنّها الشخص الذي نتمنى أال نكونه حني نتحدث عن أنفسنا الشخص الذي ال يتفوق
يف الجامل أو الرباعة أو الذكاء ،ومثة أبطال ميتازون بالقوة ومثة أبطال ميتازون
بالذكاء الخارق ومثة أبطال ميتازون بالحظ العاثر ...مثة أبطال ميتازون بأنّهم ال
ميتازون بيشء ،ويبدو أن عبري من هذه الفئة األخرية»( .)6وشخصية عبري كام يصفها
الكاتب مل تشكل بصورة متقنة عىل هيئة الشخصيات األدبية التي صنعها كبار كتاب
القصة ،وهي من ثم شخصية متحولة بتحول املواقف واألحداث ،وقد استوحى الكاتب
هذه الشخصية من فتاة كان يراها تعمل يف محل أللعاب الفيديو بالقرب من منزله،
إذ كانت تلك الفتاة تقبل عىل القراءة بنهم ،أو أنها كام يقول املؤلف تقرأ بتوحش ،وهي
فقرية يف ّكل يشء يف املال والجامل والتعليم والنسب ،ولكنها غنية بالثقافة ،واملفارقة
أنها كانت تقبل عىل قراءة قصص أحمد خالد توفيق وال تعلم أنّها هي بطلة قصصه
كلها.
 .9زعم بعض الدارسني أن أحمد خالد توفيق قد اقتبس فكرة سلسلته من مسلسل
أمرييك يف الخيال العلمي اسمه « القفزة الكمية» والذي عرض من عام  1989إىل
عام 1993م ،واسم بطل املسلسل «سام» ،وهو عامل يف الفيزياء متكن من اخرتاع آلة
14
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متكنه من االنتقال يف الزمان ،ولكنه وقع يف خطأ جسيم وهو ينتقل يف الزمن من
نقطة إىل نقطة من خالل حياة أناس مختلفني ،فيقوم البطل مبامرسة حياتهم املاضية
مستدركاً األخطاء التي وقعوا فيها ،وقد جعل صديقاً له يراقبه بطريق حاسوب متطور
لحساب االحتامالت التي يتوجب عىل سام ترجيحها وهو يسري وفق تفصيالت حياة
أناس قضوا متجاوزا ً األخطاء التي وقعوا فيها ،وليس ذلك فحسب بل يعرض الصديق
«آل» للبطل سام منوذجاً يسعفه عىل تصحيح األخطاء يف املواقف ،وهنا وقع يشء من
التشابه يف األدوار بني بطل هذه السلسلة وعبري بطلة قصص أحمد خالد توفيق.
 .10يعد أحمد خالد توفيق من رواد الفنتازيا يف الرواية العربية املعارصة ،وهناك
من يرى أنه أول من كتب الرواية الفنتازية ،إذ برز من خالل سالسله القصصية أنه
توجه بهذا املوضوع إىل رشيحة الناشئة ،والواقع أ ّن اطالعه عىل اآلداب الغربية كان
من الحوافز غىل تخصصه يف هذا املضامر ،يضاف إىل ذلك أن اآلدب الروايئ العريب
يكاد يخلو من هذا الرضب من األدب ،ومع تطور اآلداب الغربية ودخولها يف مضامر
املنافسة مع الكشوفات العلمية برز هذا النوع من األدب الذي يحاول اإلفادة من
مقدرات الخيال ،محاوالً تحفيز جيل الشباب عىل االكتشاف واملغامرة وارتياد مساحات
غري معروفة يف مجاالت الفكر ،لهذا القت أعامل توفيق قبوالً واسعاً عند جيل الشباب،
وما يؤكد ذلك اإلنتاج الغزير الذي قدمه توفيق يف هذا املجال إذ كتب أكرث من ستني
قصة يف الفنتازيا ،وقد انتقدت أعامله األوىل بشدة ،لخروجه عن القواعد املعروفة يف
كتابة القصة ،لكنه استمر يف إصدار أعامله االفرتاضية ،ليضع فيام أرى أساساً لرواية
ما بعد الحداثة ،مع اإلشارة إىل نجاح أعامله الروائية األخرى كروايته «يوتوبيا» التي
نرشها عام 2008م ،ثم ترجمت إىل لغات أخرى.
 .11اعتمد أحمد خالد توفيق يف قصصه الفنتازية عىل أسلوب السخرية ،وعىل
السهولة املتناهية يف اللغة الروائية ،ومن حيث املوضوع كانت تقوم أعامله القصصية
عىل تشخيص األزمات االجتامعية واالقتصادية والفكرية ،يف محاولة لتعميق وعي
املتلقي بتلك األزمات ،بيد أنه توسل باألسلوب الغرائبي والخيال غري املعقول وتجسيد
الديستوبيا ،كام أن معظم أبطال قصصه هم عىل النقيض من صور األبطال يف
األعامل الروائية املعروفة ،وكذلك وسمت أعامله بالتشاؤم واإلحباط واليأس ،وشغلت
فكرة املوت حيزا ً واسعاً من تلك األعامل ،ويف مقابلة أجريت معه  :ذكر أ ّن قلبه قد
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توقف عن النبض أربع مرات يف أواخر حياته ،لكنه استمر حياً ،فكان لذلك داللة عنده
وهي أن يختم حياته بعمل أديب مل يتعرف كنهه ،ثم ظن أن الحياة أتاحت له االستمرار
ليتلف ما كان كتبه يف حياته قبل أن يعاين من أزماته القلبية ،وباملقابل وجدت أعامله
استجابة منقطعة النظري عند الشباب حتى قيل  :إن سلسلته ما وراء الطبيعة قد شكلت
وجدان جيل الشباب يف مرص والعامل العريب (.)7
فازت أعامل توفيق بجائزة الرواية العربية يف الشارقة عام 2016م ،ونرش آخر
رواية قبل وفاته بقليل هي بعنوان «شأبيب» يف عام 2018م.
ـــ الحوايش:
 1السواح ،فراس (كنوز األعامق – قراءة يف ملحمة جلجامش) ص210: 2هايدل ،الكسندر(الخليقة البابلية) نرش بيت الحكمة لإلعالم بغداد  2001ص.79:ورج ريزنر ،أندرو ( موسوعة بريتانيكا) املوسوعة الربيطانية عىل اإلنرتنت .2005
ج
3 4السواح ،فراس (مغامرة العقل األوىل) ص60: 5الساغا  :حكاية أو قصة. 6توفيق ،أحمد خالد (سلسلة فنتازيا أحمد خالد توفيق) مقدمة العدد46: 7-مقابلة أجريت مع الكاتب وهي منشورة عىل الشابكة موقع  b.b.news) 10(:حزيران .2019
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أفعال االلتباس
مامرسة سياسة املقاومة..
مقاومة مامرسة السياسة

يف رواية «سوامي وأصدقاؤه»

لـ  :ر .ك .نارايان
هاجر بن إدريس

مرتجمة وباحثة وأستاذة جامعية من تونس

ترجمة :زيد العامري الرفاعي

باحث ومرتجم من العراق .ماجستري علوم ،وماجستري فلسفة (اللغة) .عضو جمعية املرتجمني العراقيني.
[تتناول هذه املقالة رواية الكاتب الهندي  ،R. K Narayanسوامي وأصدقاؤه ( ،)1930التي
هي باكورة إنتاجه األديب .تعرضت الرواية لنقد عنيف نوعاً ما بسبب ال مباالتها السياسية وقصورها
نص نارايان يستعرض
باالنشغال بفرتة الواقع الكولونيايل الذي كُتبت خالله الرواية ونُرشت .غري أن ّ
أنساقاً مميزة من املقاومة ضد الرسدية الكولونيالية السائدة حينها دون تبنيه موقفاً حاسامً وفعاالً
بوضوح .وعليه ،فهذه املقالة تطرح ردا ً من ثالثة أبعاد :فهي تنظر أوالً السرتاتيجية املقاومة اللغوية
التي اتبعها ناريان؛ وتكشف ثانياً انشغاله يف رسدية مضادة عن الهند العجائبية واملآلنة باألحاجي
واأللغاز؛ وثالثاً تحاجج املقالة أن إبحاره بني الذاكرة وبني التاريخ إمنا هو تعبري عن مناورة تكتيكية
لتسييس الهم الشخيص].

ت :زيد العامري الرفاعي

يقول النقاد إنني ال أتناول يف كتابايت طموحات الناس واالحتضار السيايس الذي
لست معنياً بتلك األمور وال
عايشناه ،وال أتحدث عن خطط النمو االقتصادي كلها .فأنا ُ
مهتامً بها؛ إمنا ينصب اهتاممي عىل الشخصيات البرشية وجذورها[ .نارايان‘‘ ،حوار‘‘]
يع ّد نارايان ،بنجاحاته وإخفاقاته ،غاندي األدب الهندي املعارص[.نايبول‘‘ ،سيد
األشياء الصغرية‘‘].
بدأ نارايان مسريته األدبية يف فرتة كانت الهند متر فيها باضطراب سيايس
كبري؛ إذ شهدت بدايات ثالثينات القرن املايض نشأة حركة قومية ت ُسائل إرث الراج
وتؤكد يف الوقت نفسه عىل هوية سكان البالد األصليني .وتع ّد روايته سوامي وأصدقاءه
( ،)Swami and Friendsهي عمله األديب األول املكتوب باإلنجليزية؛ كتبه يف الهند
ولكنه أبرص النور يف إنجلرتا عام  .1935وألن كثريا من النارشين الهنود رفضوا
نرشه ،فقد أرسله إىل صديق إنجليزي طالباً منه وبدقة‘‘ :إن مل تفلح يف العثور عىل
نارش فدونك نهر التاميز ‘‘(مذكور يف  .)Chattopadhyay 27ومبحض الصدفة وقعت
النص وأوىص
املخطوطة يف يدي غراهام غرين ( )Graham Greeneالذي أعجبه ّ
بنرشه .وقد تكون هذه النهاية السعيدة ملحاولة نارايان نرش روايته األوىل ،قد أرضت
أو شوهت النجاح الذي حققه فيام بعد؛ إذ أن الظل املهيب لسلطة أدبية إنجليزية من
ظل يحوم حول مسرية نارايان بصورة متواصلة .فهنا نلحظ إعادة
طراز غراهام غرين َّ
إنتاج الواقع الكولونيايل من خالل صورة كاتب من األطراف احتاج ملباركة سلطة
املركز؛ إال أنه ميكن رؤية األمر من منظور آخر مفاده أن كاتباً من األطراف يغزو
السوق األديب للمركز ،ويقوم بتقويض كامل للربنامج الكولونيايل.
وبالرغم من االهتامم النقدي الواسع الذي حظي به عمل نارايان يف النهاية،
إال أن روايته األوىل تطرح مثاالً جديرا ً باالهتامم حول ازدواجية تقييم هذا النص.
إذ ترواحت هذه االزدواجية بني احتفاء بالرواية ،وهو ما حدث مع كتاباته الرسدية
ين ( ،)Rao 29وبني رفض قاس والنظر
األخرى ،واعتبارها تخضع لطابع أخالقي وكو ّ
إليها باعتبارها رواية ضحلة وتافهة وال سياسية ( .)Tharoorتحاول هذه املقالة االبتعاد
النص يف قالبه
عن هذين النمطني السائدين لقراءة الرواية .وتحاول إعادة وضع ّ
الثقايف والسعي لرؤيته منتجا ‘‘معنيا بشؤون العامل‘‘؛ ذلك أن النصوص ،مثلام يؤكد
18

اآلداب العاملية ـ العدد  188ـ خريف 2021

أفعال االلتباس :قراءة يف رواية ر .ك .نارايان

‘إدوارد سعيد‘ يف كتابه العامل والنص والناقد ،هي ‘‘أحداث ووقائع ،وإن تنكرت ظاهرا ً
لهذا التوصيف ،فتظل مع ذلك جزءا ً من العامل االجتامعي ،والحياة البرشية وبالطبع
جزءا ً من اللحظات التاريخية التي وضعت فيها وفرست من خاللها‘‘( .)4وفعالً ،فوراء
بساطة شكلها ومحتواها الخادعني ،نجد أن الرواية صاغتها شبكة إحاالت سياسية
النص بعدم من التزامه السيايس.
وثقافية تف ّند خلو ّ
تنضم هذه املقالة إىل دائرة جدل كبري بدأ قبل عدة سنوات حول رواية نارايان
االستهاللية .فمثالً ،نجد فخر العامل ( )FakrulAlamيف قراءته ناريان من زاوية
ما بعد كولونيالية ،يقرتح إجراء مسح عن استقبال النقاد لعمل نارايان مستوحى من
مقاربة ما بعد كولونيالية .ويعتمد هذا املقال ،من خالل موقعه يف حقل الدراسات ما
بعد الكولونيالية ،تحليالً مفصالً للرواية فقط ويسعى إىل تفسري رسائل عن مقاومة
نص يبدو ظاهرياً بعيدا ً عن السياسة.
سياسية وثقافية مختفية ومموهة برباعة يف ّ
ورغم أن هذا البحث يعي ازدواجية نارايان  -انجذابه للمرشوع الكولونيايل ويف الوقت
نفسه رفضه له -فإنه يهدف إىل استكشاف كيفية توظيف اسرتاتيجية املامنعة يف رسده.
يتناول القسم األول من البحث مسألة رشعية استخدام لغة امل ُستع ِمر ،وهو أمر ال ميكن
تخطيه؛ أما القسم الثاين فيتوجه لقراءة الرواية باعتبارها رسد مضاد لهالة االندهاش
واألحاجي امللغزة املرتبطة باألذهان عن الهند .يف حني يقدم القسم الثالث قراءة لتنقل
نارايان بني الذاكرة وبني التاريخ ،ويع ّد هذا التنقل مناورة لتسييس الذات.
مع أن الخالف يف الهند حول استعامل لغة امل ُستع ِمر مل يعد ميتلك اآلن أهمية
ووزنا ،إال أنه ال يزال يثري مخاوف ثقافية يف أعامل بعض كتاب ما بعد الكولونيالية يف
أجزاء أخرى من العامل .فمثالً ،نجد أن الشاعر الدومينكياين ( )Derek Walcottيطرح
همً لغوياً؛ فهو يكتب يف قصيدته امللحق ( Codicilمن مجموعته الشعرية الفارس
َّ
األخرض‘‘ )7أن تغري لغتك يعني عليك أن تغري حياتك‘‘ وهو أمر يستعرض موضوعة
االنفصام اللغوي املوجودة يف قصائده األخرى .يف قصيدة ‘‘بعيدا ً عن أفريقيا ‘‘حول
الهويات الثقافية املنقسمة (املتوزعة) ،ينفجر قلق املتكلم بصورة تساؤل بالغي خطايب:
‘‘آىن يل االختيار بني أفريقيا وبني اللسان اإلنجليزي الذي أعشقه؟‘‘ (Castaway
 .)30-29وانشغال مثل هذا الخالف مستند إىل حجة أشد رصامة حول استخدام لغة
امل ُستع ِمر يف سياق كولونيايل .نُرشت رواية نارايان هذه عام  1935قبل اثنتي عرشة
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سنة من استقالل الهند .وباستعامله اإلنجليزية فقد طرح نارايان نفسه ،يف فرتة متيزت
بحركة غاندي املطالبة بهوية السكان األصليني ،ق ِّيام وحارسا للغة امل ُستع ِمر .ومع ذلك
فإن ترصيحه الساخر الذي يقول فيه ‘‘يكاد إعالن املرء عن اشمئزازه من هذه اللغة
والدعوة إىل إلغائها أن يكون سمة وطنية ورضبا من الوجاهة ‘‘(خمس عرشة عاماً،
 ،)14ميثل تحدياً سيبينه ويستعرضه يف رؤيته الناضجة عن اللغة اإلنجليزية.
مل يكن نارايان الكاتب الوحيد خالل الثالثينات الذي تبنى اإلنجليزية يف مرشوعه
اإلبداعي .تع ّد هذه الرواية إحدى ثالثة أعامل قصصية مثلت مرحلة جديدة يف سري
تطور الرواية الهندية املكتوبة باإلنجليزية يف تلك الفرتة التي شهدت كذلك صدور
رواية املنبوذون مللك راج أناند عام  1935ورواية ‘راجا راو‘ كانثابورا عام .1938
وكان ‘راجا راو‘منشغال بتسويغ استعامله لإلنجليزية .إذ كان التمهيد الذي كتبه للرواية،
والذي هو باألحرى أكرث شهرة من الرسد نفسه ،بياناً الستعامل اإلنجليزية يف اإلنتاج
األديب الهندي .إن عبارة راو الشهرية ‘‘يجب عىل املرء أن ينقل روح لغته األم إىل لغة
أخرى‘‘( ،)viiكانت ُمسوغاً الستعامله لغة امل ُستع ِمر .وقد يثري متهيده هواجس لغوية
وأخرى أسلوبية تبدو جلية يف ترصيحه بأنه ‘‘مل يكن هينا رواية حكايته هذه‘‘ .ومن ثم
فقد ق َّدر وطرح مأزقه اللغوي يف ثالث جمل رصيحة ومبارشة‘‘ :ليس بإمكاننا الكتابة
مثل اإلنجليز؛ وال يتوجب فعل ذلك .كام ال ميكن أن نكتب باعتبارنا هنود فقط‘‘(.)vii
يعرب ‘راو‘ هنا عن قلق حقيقي حول العالقة املتشابكة بني فعل التقليد والفعل –املوقف-
اإلبداعي يف استعامل اللغة اإلنجليزية.
ال نجد صدى لقلق ‘راو‘ يف تعامل نارايان مع اللغة األجنبية ،إذ مل يرى حاجة
النص نراه يقدم
لالعتذار عن استعامله اإلنجليزية يف نصوصه اإلبداعية .ففي عتبات ّ
برصاحة خياره اللغوي ،أكرث مام يدافع عنه بقوة‘‘ :مل أكن مدركاً أنني استعمل لغة
اجنبيه مختلفة حني أكتب باإلنجليزية ،ألنها تنساب معي بسهوله‘‘(مذكور يف Walsh
 .)7ونجد نارايان ،الذي يعتقد أن اإلنجليزية هي ‘‘لغة سواديشية قطعاً‘‘ يرصح دون
خجل أو مواربة‘‘ :آمل أن يتم تصنيف اإلنجليزية بكونها لغة هندية غري مناطقية
‘‘(“ ”Fifteen Yearsص  .)8يف الواقع نجد أن نارايان يعلن هنا عن انحراف (تفريط
وغلو) لغوي يتخذ شكلني هام ‘‘النسخ واإلبطال‘‘ ،أي الدعوة ملساواة كل أشكال
اإلنجليزية ،و‘‘االستحواذ‘‘ ،أي التعبري عن هموم السكان األصليني من خالل لغة
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امل ُستع ِمر وأشكال الكتابة ( .)Griffiths, and Tiffin3 Ashcroftويفصح ناريان عن
هذا االنحراف اللغوي أميا إفصاح يف روايته هذه.
ترسم الرواية حياة تلميذ هندي عمره عرشة أعوام .وتسجل الرواية مشاعر سعادة
نص
هذا الطفل فضال عن إحباطاته وهو يتلمس طريقه نحو النمو والنجاح .ولكونها ّ
غري خطي مبارش ،فهي ترسد من خالل سلسلة املشاهد واألحداث محاولة سوامي
التوفيقية بني هوية فتى بالغ يف البيت إزاء أب متشدد ،وبني هويته يف املدرسة مقابل
نظام تعليمي قاس ويف الشارع مقابل بلد تحت االحتالل الكولونيايل .يصوغ ناريان
قصته التي تبدو ظاهريا بسيطة بأسلوب بسيط واضح وغالبا بلغة األطفال .ويدل
عىل ذلك الجمل االفتتاحية التي تصور هذا األسلوب املستخدم باضطراد يف الرسد:
‘‘ كان صباح يوم االثنني .تردد سواميناثان يف فتح عينيه .كان يع ّد يوم االثنني يوماً
بغيضاً عىل وجه خاص يف التقويم ‘‘(ص .)1ميثل نقد ‘شايش ثارور‘ منوذجاً الذعاً
حيث ينتقد ‘‘تفاهة انشغاالت نارايان ،وضيق رؤيته ،وسهولة التنبؤ بنرثه ،وضحالة
مجمع التجربة واملفردات التي يستقيها منها ‘‘(‘‘ملهاة املعاناة‘‘) ،.إن اللغة البسيطة
التي يستعملها نارايان ،رغم السخرية من ضحالتها وابتذالها ،تعكس محتوى الرسد،
أي قصة طفل .لكن هذا االختيار اللغوي يتجاوز وظيفته الفعالة باعتباره تقنية رسد
تتبنى منط انحرايف .يف الواقع ،إن االستعامل املفرط للغة مبسطة ،وهو استعامل
يخلو من التزويق والتكلف يتفق مع دعوة نارايان لتهنيد اللغة اإلنجليزية .إذ يكتب
قائالً‘‘ :يتوجب تدريس تعليم اللغة [إلنجليزية] بطريقة مبسطة ‘‘ ،حيث روج لذلك يف
مقالته ‘‘اإلنجليزية يف الهند‘‘‘‘ ،من خالل استعامل مفردات أساسية [و] طريقة تهجي
بسيطة‘‘( .)468تشكل رواية سوامي وأصدقاؤه ،انطالقاً من هذا املنظور ،مثاالً أدبياً
رائدا ً عن استحواذ اللغة اإلنجليزية يف الهند ،وتدجني بنيتها النحوية ،وتحويل فعل
تقليد – محاكاة -لسان امل ُستع ِمر إىل فعل مقاومة .ولقد مهد ذلك الفعل إىل انحرافات
لغوية (حركة خوارج لغوية) أكرث جرأة ورصاحة ،مثلام فعل ذلك الحقا سليامن رشدي
الهنديتي .ويف منط كالم
من خالل تطعيم وتهجني اإلنجليزية باملفردات والثقافة
ّ
‘كاليبان‘ ،يف مرسحية العاصفة لشكسبري ،تعبري عن االستعامل التدمريي للغة السيد؛
وقد أىت مبثلها وعىل غرارها وبجرأة كتاب هنود فيام بعد :أنت تعلمني لغة ،لكن
استعاميل لها يجعلها لغتي .إن استعامل نارايان اإلنجليزية شخصانية هو فعل ضدي
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قائم عىل االزدواجية (أي باعث عىل االلتباس) للمحاكاة وللسخرية الذي يعلن ويرصح
‘‘تهديدا‘‘ لل ُمستع ِمر الذي يظل متيقظا للخطر الجدي – الكامن -للتعامل مع الرعايا
الذين ‘‘هم متامثلون تقريبا ولكن ليس متاما‘‘ (.)Bhabha 86
إن حقيقة كون جميع اللغات حاملة إلرثها الثقايف واألديب والديني ال متثل عند
نارايان عائقا لالستحواذ عىل اللغة اإلنجليزية .يفرس نايبول( )V. S. Naipaulذلك
بالقول أن يجعل املرء من اإلنجليزية لغته الخاصة يعني ‘‘ تطهريها‘‘ ،ليك متكنه من
رسد ورواية الثقافة الهندية ب‘‘ إنجليزية صحيحة‘‘ ،بال ‘‘غرابة ،بال كوميديا كاذبة
وبال فجوات ‘‘(سيد األشياء الصغرية) .إن تجاهل نارايان لوضع مرسد كلامت لتفسري
املفردات الهندية املستخدمة يف الرواية يعزز أكرث مامرسة مقاومته اللغوية .تشري
تعابري مثل (“ )”,Gandhi ki Jaiلتاريخ الهند ()Ashroft, Griffiths, and Tiffin 3
النص دون كتابتها بحروف مائلة،
وإىل إشارات دينية ضمنية ( )4يقوم بإقحامها يف ّ
أو إعطاء ترجمة أو تفسري لها .نجد يف هذه األمثلة عن ‘‘الفجوات الكنائية خري تعبري
عن ‘‘الشكل األكرث دقة لإللغاء واإلبطال ‘‘( .)23-122تقوم هذه األدوات ،عرب تقدميها
الثقافة الهندية بطريقة املجاز امل ُرسل ،مبقاومة التأويل وهي بذلك تخلق فجوة ،أي
ُتبت بلغة امل ُستع ِمر ،إال
مسافة بني ثقافة الكاتب وبني الثقافة الكولونيالية .مع أنها ك ْ
أن رواية سوامي وأصدقاؤه تستخدم اسرتاتيجيات اسرتجاع وإنقاذ الثقافة واللغة
الهنديتني .تعمل بقايا لغة السكان األصليني ،التي مل تنمحي متاماً ،عىل إضعاف القوة
النصية للغة اإلنجليزية .ويف محاولة إلعفاء نفسه من تهم استهداف جمهور معني
ّ
وباألخص اإلنجليزي ،يدعي نارايان‘‘ :حني أكتب فإنني أكتب لنفيس .وال أفكر أثناء
الكتابة بردود فعل القراء‘‘(“ .)An Interview” 234ومع أنه من غري املمكن قبول هذا
االدعاء عىل عالته ،نجد انسجام كالم نارايان مع فعله يف روايته من حيث خلو النص
من مسارد الفبائية .ويعفيه هذا اإليحاء من تهمة قيامه بدور النخبة املحلية التي تقوم
بتسويق نقل الرشق للغرب.
نلحظ أن ‘راجام‘ ،صديق سوامي الجديد ،والذي أسند إليه القيام بدور الوسيط
املحيل ،يتكلم ‘‘لغة إنجليزية جيدة ‘ متاما مثل أي شخص أورويب‘‘؛ وهذا يعني أن
قلة يف املدرسة تفهم ومتيز ما قاله‘‘ ( .)Swami 12ونجد هنا إن استعامل عالمات
التنصيص يف هذا الجملة ليس بدون سبب .فمن خالل تلقيم العبارة الثانية للجملة
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بعالمة تنصيص مفردة ووضع مفردة األوريب بعالمات تنصيص مزدوجة ،يتوضح
االغرتاب املزدوج للنخبة الهندية ،طبقة هجينة ،حديثة النعمة ،مثلام يكون Thomas
 Babington Macaulayقد وصفها وش ّخصها عام  1835يف كتابه ‘‘ ُمذكرة عن التعليم
الهندي‘‘ بأن هذه النخبة ‘‘إمنا هي هندية بالدم واللون فقط ،ولكنها إنجليزية يف
الذوق ،والرأي و األخالق ويف التفكري ‘‘( الفقرة  .)30متثل شخصية ‘راجام‘ ،املكروهة،
النقد املبطن املوجه لربنامج ‘مكويل‘ اللغوي منه والثقايف‘‘ .بارتدائه ملالبس عىل منط
ما يلبسه أي ‘ولد أورويب‘‘( ،)Swami 182يقوم راجام بتجسيد منط ما ميكن أن نسميه
املنحرف الثقايف ،أي املغرتب عن ثقافته الهندية و عن جامعته األوروبية أيضا .ونستدل
من هذا أن شخصية راجام ليست هندية متاماً وال إنجليزية أصلية حقيقية؛ وإمنا هي
النص وتالزمه فتعمل عىل انعاش مبادرة املقاومة .وعليه فهذه الرواية،
شخصية تسكن ّ
بوصفها متثل تقمصا لجنس غريب ،تقدم لنا رسدا ً عن نسب الفرد وانتامءه .مبعنى أن
نارايان ،من خالل مناورة التفاف مقاومة ،يقوم بكتابة سرية الهند كام يتصورها هو.
تجري أحداث رواية سوامي وأصدقاؤه فضالً عن األعم األغلب من أعامل نارايان
يف مدينة متخيلة هي مالجودي .ومع أن هذه املدينة ( مالجودي) صنعت شهرة نارايان
لكنها نُسبت للجزء الكوين من رسدياته .ال متثل مدينة مالجودي استعارة عن الهند
امل ُستع َمرة ،بل هي استعارة عن ‘‘كل مكان‘‘ ))Walsh 6أو العامل  .))Pousse xiiiكانت
إجابة ناريان عن ‘‘مكان مالجودي‘‘ ،وهو سؤال يُعاد طرحه باستمرار‘‘ ،انه مكان
متخيل وغري موجود عىل أي خارطة‘‘ (مذكور يف  .)Thieme 176ورغم كون مالجودي
مكان تخييل ،غري موجود عىل أي خارطة ،فهي تتصل بالهند من خالل فضاءين أو
مكانني رمزيني :نهر سارايو وهو الحبل الرسي لربط مالجودي بالتاريخ؛ وسكة الحديد
والتي ترمز لوصل مالجودي بفضاء أوسع .لكن مالجودي يف رواية سوامي وأصدقاؤه
محددة زمانياً يف ثالثينيات القرن املايض ومحددة كذلك مكانياً يف جنوب الهند.
تقدم الرواية شخصيات تصل ملالجودي من مناطق معروفة وتغادرها إىل مناطق أخرى
معروفة يف الهند .يف فصل كامل‘‘ ،الزجاج املكسور‘‘ وصف ملظاهرة عنف حدثت يف
ال 1930ضد السياسة االقتصادية للمستعمر آنذاك يف الهند .ومن هنا االستنتاج أن
مدينة نارايان املتخيلة تك َّون جزءا ً من اسرتاتيجية مقاومته.
ترسل مدينة مالجودي إشارات عن معارضة ثقافية وسياسية .ومن خالل صنع
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مدينة من خياله يستطيع نارايان استعادة الهند .فحقا ،يعمل ناريان من خالل رسد
فضاء تخييل عىل إشاعة الفوىض يف سلطة املستعمرة وإفقادها القدرة عىل التخطيط
والتحكم .ويف حدث مهم يف الرسد ،كان عىل الفتى سوامي أن يتعامل مع خريطة
أوربا  ‘‘ :فتح الخريطة السياسية ألوروبا وجلس يحدق فيها .كان محتارا كيف استطاع
الناس العيش يف مثل هذا البلد املعوج مثل أوروبا‘‘  .))Swami 56ويف الوقت الذي
كان عىل سوامي أن يدرس جغرافيا املستعر ،كانت معرفته بجغرافيا بلده منعدمة.
واملهم هنا هو اغرتاب الطفل متاما عن الجغرافية األجنبية املفروضة عليه يف املدرسة
املستع ِمر فهو مغرتب ومتغرب
باعتبارها موضوعا أساسياً .وبينام يدرس سوامي جغرافية ُ
عن جغرافية بلده .ميكن إذن قراءة مالجودي باعتبارها خطوة تصحيحية التي ،مع
مقاومتها لألجنبي ،تخلق فضاء خارج الرعاية الجغرافية لل ُمستع ِمر.
وتتعزز مقاومة نارايان للفضاء املتحكم به من خالل الرد عىل الرسد الغرائبي
للهند .وحقاً ،فالقارئ يرى الهند معروضة له من الداخل .تقدم مالجودي فضاء مضادا ً
معاكساً ،جغرافية رافضة تضعضع البنية األدبية اإلنجليزية عن الهند .إذ قامت الهند
الحقيقية حسب رسد ناسها وأهلها بتقويض كل من ‘‘ امللعب الرومانيس للراج‘‘(Greene,
 )”“Discoveringحسب وصف كبلنج للهند أو ‘‘ الحرية‘‘( )71حسب وصف فورسرت يف
رحلة للهند .A Passage to India
مالجودي يف رواية نارايان هي ملعب أطفال الهند رغم أن هدف القصة البسيطة
هو عرض صورة الهند الحقيقية وإزالة الغرابة والعجائبية عنها .وإذ يُفرغ فضاءه
من الشخصيات اإلنجليزية التي تصبح ‘‘هامشية‘‘ و‘‘غري مهمة متاما‘‘ Greene,
 ،))”“Discoveringيُقدم ويربز الشخصيات الهندية التي تستعيد ملكية التاريخ
والجغرافية .الشخصية اإلنجليزية الوحيدة يف الرواية هو مدير مدرسة الربت التبشريية
ذو ‘‘العصا الطويلة النحيفة ‘‘ وهي ذات داللة للتذكري بالتدخل االستعامري العنيف.
باإلضافة لذلك ،فالرواية ت ُظهر عنارص واضحة من الرواية التعليمية رغم أن هذا
يغطي فرتة زمنية قصرية نسبيا .تؤرش بنية الرواية بوضوح التحول من الرباءة السعيدة
للطفولة إىل تجربة النمو القلق .تتحول الفصول األوىل املليئة بالحوادث ،التي تقابل
وتناظر حياة األطفال املفككة ،إىل رسد خطي يستكشف النمو النفساين لبطل الرواية.
تتكشف قصة سوامي خالل سنتني حيث يراكم اليافع تجارب عدة :احتجاجه ضد
24

اآلداب العاملية ـ العدد  188ـ خريف 2021

أفعال االلتباس :قراءة يف رواية ر .ك .نارايان

إساءات معلم اإلنجيل للدين الهندويس؛ صدمته األوىل الستبعاد أصدقاءه له وطرده من
مجموعتهم؛ مشاركته يف إرضاب عنيف؛ تحديه ملدير املدرسة ورفضه للعقاب بالرضب
وترك املدرسة؛ تشكيله لفريق الكريكت؛ وأخريا تركه ومغادرته بيته .وتتحد كل هذه
الحوادث لتشكل وعي سوامي وهويته .تؤكد فروزا جوساواال ()FerozaJussawalla
يف  ”Kim, Huck and Naipaulأن منو سوامي يقابل استعاريا بلوغ الهند سن
الرشد(.)30
إنه من خالل عيون طفل متمرد نوعا ما يعي ويرى القارئ أمة ناشئة تتذبذب بني
القديم وبني الحداثة ،بني الكولونيالية وبني الوطنية ،بني املحاكاة وبني االستهزاء.
وال بد من مالحظة أن إدانة الرواية باعتبارها رواية ضحلة ومبتذلة إمنا يكشف
للنص ،قراءة تركز ،عىل ما يبدو ،عىل مركزها .مع ذلك فالطبيعة املحرية
قراءة ضيقة ّ
لرسد يتحدى التأويل تدعو السرتاتيجية أخرى للتفسري .فالرواية بكاملها قارة يف موقف
التضاد (وجمع النقيضني) من االستعامر االستيطاين .يعتقد جونتيم ()John Thieme
أن الرواية ‘‘ ،رغم عدم تحيزها السيايس‘‘ ،تقدم ‘‘رد تشويهي لألخالق الكولونيالية‘‘
ومناهج املقررات التعليمية التي هي إحدى مرتكزاتها‘‘( .)180وميكن العثور عىل قراءة
النص :تخفي قصة سوامي البسيطة تاريخ الهند العيص
ُمجزية يف طبقة مخفية من ّ
النص بني املجال الخاص وبني املجال العام حيث يبدأ
(عىل الفهم) واملعقد .إذ يبحر ّ
من الشخيص ليشتمل عىل السيايس.
إن الرواية ،دون أن تكون سرية ذاتية رصيحة ،تحوك أحداث شخصية يف داخل
النص .يستدعي املرء متذكرا هنا أن اليافع نارايان درس وتعلم يف مدرسة إرساليه
نسيج ّ
تبشريية .يف مقال له بعنوان ‘‘ عندما كانت الهند مستعمرة‘‘ يتذكر نارايان حدثا
يعرضه بصدق يف الفصل األول من الرواية:
درست يف مدرسة إرسالية تبشريية وكان درس ُمعلم اإلنجيل عبارة عن درس يف
ُ
التعذيب .كان معلم اإلنجيل ،رغم أنه من الهنود ،وقد ارتد عن الهندوسية وتعصب
إلميانه الجديد ،يخصص الدقائق العرشة األوىل بالنيل من كرشنا ويسميه بالفاسق
وسارق السحر)343(.
مدرس اإلنجيل السيد ابنزار هو نسخة من مدرس نارايان عندما كان صغريا ً .وهو
أيضاً‘‘ ،معلم رائع‘‘ يبدأ درسه ب‘‘ أيها ،البلهاء املحطمون! ...لِ َم تعبدون أصناماً خشبية
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حقرية وصورا ً حجرية حقرية؟‘‘ ( .)Swami 3وهو ييسء باملثل لكريشنا‘‘ :هل إلهنا
يسوع يبحث عن اللذة بالرقص مع البنات مثل الهكم كريشنا؟ هل يرسق إلهنا يسوع
الزبد مثل الهكم كريشنا التافه املحتال اللعوب؟‘‘( .)4وال بد من التذكري أن اعتامد
نارايان عىل ذكريات طفولته ورسده للتافه منها إمنا هو عمل من أعامل تسييس الذات.
فنجد مثال أن ذكريات الطفولة غري املنضبطة تقوم بوظيفة مرآة ثقافية .لذلك ميكن
للنص باعتباره أرشيفا يؤرخ لهند الثالثينيات.
النظر ّ
إن جدة سوامي المه ،وهي شخصية مبنية عىل جدة نارايان نفسه ،تصور اسرتاتيجية
الكاتب الدقيقة لخلق منطقة مسامية بني الخاص وبني العام .فوظيفة الجدة ،املعروضة
يف الفصل الثالث ،هي للتذكري بالعادات والتقاليد التي تفككت وامنحت .وقد أضيفت
الجدة ،بال اسم وبال مالمح ،للنص لرتمز للهند املحارصة بني القديم وبني التجديد.
يف الواقع ،تعيش الجدة ‘‘مع كل متاعها‘‘ يف ‘‘املمر املظلم اليسء التهوية بني الصالة
األمامية وبني غرفة الطعام‘‘( .)19ينجح مثل هذا الفضاء الرمزي بتصوير وإراءة أمة
وشعب يف منزلة البني بني ،ممزقة بني األصالة الهندية و هوية هجينة فرضها عليها
امل ُستع ِمر .وبال شك فإن عجز الجدة الرصيح عن عدم فهم تعلق وإعجاب سوامي
بصديقه ‘راجام‘ وجهلها بلعبة الكريكت يعزز صورتها باعتبارها أرشيف (سجل) األمة
غري املزور.
إن قصة الجدة عن هاريشاندرا ،والتي تناغي بها سوامي لينام ،ترمز لثقافة
الهند الشفاهية التي قضت عليها الثقافة األوربية املكتوبة .ومع أن الرسد الحكايئ
النص اإلنجليزي املكتوب يُقدم
للجدة يُخرب عن حميمية جدية مع ثقافة املرء ،نجد أن ّ
دامئاً ًباعتباره مصدرا ً للتغريب والحرية والبلبلة .أثناء رسد جدته لحكايتها املألوفة يغفو
سوامي فيغمض عينيه نصف إغامضه؛ بعد هذا املشهد مبارشة ليس عبثاً وال جزافاً أن
يل معنى قصيدة يف كتاب املطالعة اإلنجليزية‘‘
يأيت مشهد يصور محاولة سوامي ‘‘ ّ
( .)12ويف رد فعله لحكايات الجن الندرسون حيث ‘‘ال يستطيع أبدا ً أن يحقق من خالل
الكتاب رضاه ،إذ ترد فيه كلامت إنجليزية كثرية غري معروفة ويصعب تهجئتها‘‘ (،)181
مظهر آخر واضح عن رصاع الطفل مع ثقافة اجنبيه مفروضة .إن موروث الجدة
متصارعتي يحاول اليافع
ثقافتي
النصية الكتابية تصوران
الشفهي والسلطة األوربية ّ
ّ
ّ
سوامي وبالتايل األمة كلها التعامل معهام.
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تقدم ألعاب األطفال ونشاطات أوقات الفراغ عنرصا ً ثقافياً آخر ذي أهمية كبرية
للنص .إن حقيقة أن نارايان أعطى لروايته يف البداية عنوان ‘‘سوامي التيت‘‘ يف إشارة
ّ
مبارشة لالعب كرة الكريكت اإلنجليزي موريس تيت ( ،)1956-1895لهو دليل عىل
أهمية الكريكت يف الثقافة الهندية .تؤكد  FerozaJussawallaأن ‘‘الهنود يف عرص
االستعامر وما بعد االستعامر مشبعون بالكريكت‘‘( .)Cricket” “ 117وهي تشارك
قراءة ‘فخرالعلم‘ ما بعد الكولونيالية ملوقف الرواية املتذبذب تجاه الثقافة اإلنجليزية
عموما ولعبة الكريكت عىل وجه الخصوص .يفرتض ‘فخر العامل‘( )FakrulAlamانه
‘‘رمبا كان بإمكان سوامي أن ينشأ يف عامل هندي مكتف بذاته لكنه ال يستطيع أن
يتجنب مقدارا ً معيناً من األنجلزة يف رؤاه ومعتقداته‘‘ ( .)112وبنفس االتجاه تؤكد
 Jussawallaأن ‘‘مواقف سوامي تجاه أمور إنجليزية يلفها االلتباس رغم إعجابه
الشديد بها‘‘( .)Cricket” “112وفعال ‘‘فموقف الرواية بخصوص الكريكت معقد‘‘
( ، )176يعلن ذلك ‘تييم‘ يف ‘‘ التكوين املزدوج لنارايان‘‘ .لكن هذا االلتباس يتجه نحو
الرفض واملقت اكرث منه نحو االنجذاب.
تتجاوز لعبة الكريكت يف الرواية مجرد كونها لعبة لتمثل اعتناق اسرتاتيجية
كولونيالية لغسل الدماغ .يتم االحتفاء بهذه اللعبة ،املعتربة بانها ‘‘ مديح دائم للشخصية
اإلنجليزية‘‘( ،)Pycroft 15بكونها قوة متدين (تحرض) قادرة لالرتقاء بالربابرة
امل ُستعم َرين إىل مصاف السيد اإلنجليزي( .)Bateman 122وتجدر اإلشارة هنا إىل
أهمية كون ‘راجام‘ هو الذي قدم الكريكت ملجموعة أصدقاءه .إن قسم الكريكت ،
الذي ميتد ألكرث من ثلث الرواية  ،يتبع مبارشة الحدث السارد ملشاركة سوامي بأعامل
الفوىض السياسية .وهنا نلحظ أن ‘راجام‘ الذي تجاهل سوامي لستة أسابيع ‘‘بسبب
نشاطاته السياسية‘‘ ( ،)Swami 108يقوم بزيارته محارضا إياه عن رضورة البقاء
‘‘بعيدا عن []....اإلرضابات وأالعيب السياسة القذرة‘‘( ،)110و يتناىس ويصفح له عن
‘‘آثام ماضيه‘‘ ( ،)111مقرتحا عليه يف النهاية فريق كرة الكريكت .و تكتسب لعبة
الكريكت ،منظورا إليها من هذه الزاوية ،صفة ترياق تصحيحي –عالجي -استعمل
باعتباره اسرتاتيجية كولونيالية لتدجني امل ُستَع َمر.
النص فلعبة الكريكت إمنا هي منتج ثقايف قام بغزو الوعي
وكام هو واضح من ّ
الهندي قبل والدة سوامي بفرتة طويلة .وكان سوامي ،مثل كثري من مجايليه من
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األطفال ،عىل معرفة بأسامء مثل هوبز ،برادمان ودوليب فضالً عن احتفاظه بصور
العبي الكريكت يف ألبوم خاص ( .)111وهكذا نجد أن لعبة الكريكت تصبح أداة
أخرى لتطبيع الوجود الكولونيايل .وصفوة القول ،أن أسامء العبي الكريكت وأسامء
مثل ‘‘ فاسكو دي غاما ،كاليف ،هاستنج وآخرين ‘‘( )3التي يتعلمها يف درس التاريخ،
مثل خريطة أوروبا ومواضيع املدرسة التي يعتقد أنها ‘‘أشياء جدية‘‘ ،مثل الجغرافيا
والرياضيات واإلنجيل واللغة اإلنجليزية‘‘( ،)29قد وظفت كلها بطريقة املجاز امل ُرسل
معربة عن خطاب ثقايف مهيمن .وعىل خالف ‘راجام‘ يعاين سوامي نفس مشاعر
االغرتاب التي شعر بها أصالً مع أشياء ومنتجات إنجليزية أخرى ألنه ‘‘ال يهتم كثريا ً
لصور [الكريكت] تلك -فهناك يشء رتيب وممل بخصوصها ‘‘( .)111ومن خالل هذا
الصوت الرسي ،مع انه صوت مكتوم وغري مسموع ،يسجل نارايان تذبذب الهند بني
اإلذعان وبني املقاومة.
تكتسب رواية نارايان قوتها من خالل اسرتاتيجيات الرفض املختلفة التي تستخدمها.
النص يتجنب مبتعدا ً عن أي نوع من الخطابة السياسية املبارشة ،إال
وبالرغم من أن ّ
أنه منغمس بال أدىن شك يف بالغة املقاومة .رمبا بدأت الرواية بصورة حكاية بريئة
وغشيمة عن الحياة اليومية لسوامي وأصدقاءه ،لكن خامتتها بالتأكيد كانت عبارة
عن سجل دقيق وحاسم عن الهند ما قبل االستقالل .إن وضع الرواية وتوصيفها بانها
عاملية يعني اصطفافها ونسبتها للقيم األوروبية املقبولة ومن هنا تجريدها من هويتها
الهندية .يعرض نارايان أساساً الهوية الهندية يف روايته األوىل ،وهي قيمة سيعمل
عىل حملها ونقلها يف كل أعامله التالية .يتداخل ويتشابك الخاص والعام ،الشخيص
والسيايس يف إشارة تاريخية جغرافية مقوضه ومفككة .وفعالً ،يقوم نارايان يف روايته
سوامي وأصدقاءه بتقديم قصته عن الهند -وهي تقرير من الداخل ،التي تبتعد عن
كل السجالت التاريخية التي يفرضها أهل السلطة.
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فرويد
لم يبتكر التحليل النفسي
ميشيل أونفراي
من كتاب أفول صنم – الكذبة الفرويدية

د .غسان السيد

مرتجم وناقد وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
فرويد مل يبتكر التحليل النفيس :هو مل يبتكر الكلمة ،بعكس ما يُشاع يف كل مكان،
ىل جديدة.
ومل يبتكر شيئاً موجودا ً قبله منذ أقدم العصور – وسيعيش بعده مزيناً ب ُح ً
أتخيّل أن طب ما قبل التاريخ ارتكز عىل العالج بالسحر الذي يتطلّب عالَامً من األرواح
غري املادية التي ميكن التوسل إليها لتشفينا ،عرب حركات وأشكال وتعويذات خاصة.
ميكن أن نفرتض أن موادا ً ُمستخلصة بالغيل ،والتط ّهر بالبخور ،واملراهم ،وجرعات
دواء ،وبعض أنوع األعشاب ،هذه املواد كلها كانت تُستخ َدم يف العالج – وقد كان لها
تأثري حقيقي يريح املريض إىل حد كبري.

من أسرار فرو ْيد ـ ميشيل أونفراي

كان املرصيون ،األثريون عىل قلب فرويد الذي يعرف طبَّهم جيدا ً ،ميتلكون سحرا ً
مع إيحاءات وإشارات أسطورية ،واملعالجة باألعداد ،والخدع ،وصيغ باطنية ،والتامئم،
والطقوس ،ومجموعة كاملة قادرة عىل الشفاء عرب كلامت مدعومة بوصفات مادية
متتلك مفعوالً دوائياً طبيعياً .أعطى هذا الطب املرصي ما قبل العلمي تأثريات ِعدة عىل
عدد من املرىض يف اإلمرباطورية القدمية حتى العرص القبطي .يشهد علم اآلثار عىل
ذلك ،وصيغ الشكر املحفورة عىل الحجر التذكاري تشهد عىل ذلك أيضاً.
ال أحد يجهل أن الطب اإلغريقي ،يف العرص الهلنستي ،يقيم عالقة خاصة مع املرسح
عامة واملأساة بخاصة :كانت أمراض الروح تُعالج يف املسارح التي يلجأ املعالجون فيها،
بعد أن يأخذوا نقودا ً ،إىل إيحاءات ومشاهد طقسية ،مع أغنيات ورقص عىل جلود
ُوى سحرية ،وكانت ليا ٍل كاملة
حيوانات ،ووضوء ،وكلامت ،وتعويذات ،واستحضار ق ً
متيض يف املعبد املق ّدس مع وضع اليدين ،ويحصل الشفاء ،كام يشهد عىل ذلك النذور
التي ُع ِث عليها يف التنقيبات األثرية – نذور قال عنها ديوجني ،بعكس ما هو معروف،
بأنها ستكون بأكرب كمية ممكنة حينام يق َّدمها املرىض يف حالة الفشل...
تتجاهل الكتابة التاريخية املهيمنة عادة ،وفرويد األول يف ذلك ،حالة أنتيفون
أثينا الذي يعطي االنطباع بأنه ُمبت ِكر التحليل النفيس باملعنى املعارص للكلمة! يتم
تجاهل الشخص تقريباً ،أو يُص َّنف وفق الكتابة التاريخية املهيمنة ضمن الخانة املفيدة
للسفسطائيني ،أو توضع نصائحه ،بوصفه محلِّالً ،يف األغورا  agoraالكورنثية
 corinthienneيف القرن الخامس قبل امليالد .ما الذي نعرفه عنه؟ نعرف أنه يعلِّم أن
الروح تتحكَّم بالجسد دون اإلعالن ،مع ذلك ،عن القطيعة بني القضيتني؛ وأنه كان
يعمل عىل تفسري األحالم ،مقابل رسوم ،مبساعدة سببيات باطنية؛ وأنه كان مؤلِّف كتاب
ضاع بعنوان فن اإلفالت من ال َك ْرب.
نعرف أيضاً عرب شهادة بلوتارخ املزيّف  Pseudo-Plutarqueالذي اخرتع
اللوغوتريايب « :logotherapieكان ميتلك يف الكورينث ،بالقرب من األغورا ،محالً
مع دليل إىل املكان الذي يقوم فيه بعالج األمل املعنوي بوساطة الخطاب؛ وكان يبحث
عن أسباب الحزن ويوايس مرضاه» .يروي املؤلِّف نفسه أيضاً أنه كان يعلن عن نظرياته
يف املحارضات العامة .كان سفسطايئ آخر ،هو غوراجياس  ،يعلِّم ،هو أيضاً ،أنه ميكن
املعالجة واإلشفاء بوساطة الكلامت – وهذا هو التعريف البسيط والدقيق الذي أعطاه
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فرويد لحقله املعريف يف مسألة التحليل الدنيوي ( ،XVIIIص.)9 .
احتفت املسيحية أيضاً بهذا الفكر السحري ،والطب املسيحي للتخلّص من السحر
نابع من الحيثيات نفسها :إمكانية التخلص من األمل دون أدوية وبوساطة كلامت شافية
وحركات مر َّمزة ،وطقوس عالجية ،واحتفال طقيس يجري بطريقة مح َّددة ودقيقة
ويقوم به كاهن مطّلِع عىل أرسار طرد األرواح الرشيرة من رؤسائه ،وهذا الذي كان
ُيارس ،لفرتة طويلة ،عىل األرض الكاثوليكية .ما تزال كل أبرشية متتلك ،إىل اليوم،
كاهناً طاردا ً لألرواح الرشيرة.
تتعلَّق قامئة أنواع الطب التقليدي ،التي توضِّ ح ،منذ أقدم األزمنة الشامانية حتى
عرصنا ما بعد الصناعي الحايل ،هذا اإلميان بقدرة األطباء الد ّجالني ،واملعالجني
والسحرة ،واملن ِّومني املغناطيسيني ،مبناطق العامل املختلفة كلها .أخذ التفكري السحري
شكل علم العرص ،وفقط من حيث الشكل ،وهو يرتكز ،يف كل حال ،عىل األسس القدمية
املخالفة للعقل ،هذا إذا مل تكن غري عقالنية ،والذي يريد أن يقوم الشامان بالتخليص
من اآلالم عرب قدرته السحرية التي تتجاوز العلم.
كان التنويم املغناطييس أحد هذه األشكال الشبيهة بالعلمية ،عىل غرار وعاء ميسمر
 Mesmerالخشبي أو أريكة برور التي ستصبح أريكة فرويد .ليس من امل ُستهجن أن
يولد التحليل النفيس يف املياه السحرية نفسها للقرن التاسع عرش الذي شهِد انتشار
العالج باملواد الطبيعية الذي ابتكره صموئيل هانيامن ،وهو طب يُق َّدم بوصفه علامً
ممن يفرتضون أن املادة دون مادة ت ُعالِج وتشفي ،عىل الرغم من غياب آثار املواد
الكيميائية يف األدوية بسبب اختفائها البسيط لدى عمليات التذويب املتعددة عىل
وهمي.
أساس املبدأ العالجي باملواد الطبيعية ...وهنا أيضاً تأثري لدواء
ّ
أحب رسم جريوم بوش الذي يقاوم التحليالت كلها .إنه مينح رؤية ج َّنات غريبة
وجحيم غامض عىل عالقة غالباً مع طائفة ألفية غامضة بقيت شبه صامتة ،وهو صمت
الرسامني بالغموض .لكن يوجد زيتان عىل الخشب ،لدى
يدين إذن غالبية هؤالء َّ
عب ،يف نهاية القرن الخامس عرش وبداية القرن
هذا الصانع لألعامل الرائعة ،الذي ِّ
السادس عرش ،عن حقيقة التحليل النفيس القادمة كلها يف :استخراج حجر الجنون
(نحو عام  ،)1494واملشعوِذ (نحو عام .)1502
موضوع العمل األول ليس أصيالً ألنه موجود غالباً لدى ن ّحايت املدرسة األملانية
ورساميها يف ذلك العرص .يف الحقيقة ،كان يُعتقَد أن سبب الجنون يعود إىل حضور
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جسم غريب يف الدماغ وكان يكفي التخلص منه الستعادة الصحة السليمة – يوجد
رجل ،مع كل مظاهر كونه جراحاً ،وهو يف وضع استخراج اليشء ،الذي يكون حجرا ً
غالباً ،ومييل نحو عظم جمجمة مريض مستيقظ ،وبحضور جمهور ،يتك َّون غالباً من
راهب ورجل دين يث ِّبت كتاباً عىل الرأس! نعتقد أن الج َّراح ،الذي يعتمر قمع املجانني،
يُخرِج مبهارة حجرا ً من فمه ،ويُظهِره لألحمق صاحب فروة الرأس املفتوحة .س ُيظهِر
هذا األحمق ِضامدة ممتلئة بالدم ،والحركة الجراحية ،ورؤية الحجر ،ومن الواضح أنه
سيجد نفسه متخلِّصاً من جنونه – بعد أن يكون قد ع َّوض الطبيب الد َّجال ...بوش
الوهمي.
يرسم هنا تأثري العالج
ّ
هذا هو غالباً الحجر نفسه الذي نراه بني س َّبابة املشعوذ وإبهامه والذي يقرتح
لعبة تشبه لعبة الورقات الثالث سيعمل فيها ،عرب تأثري خفة اليد املقرونة بابتهاالت
تنوميية ،عىل إخفاء هذا الحجر وإظهاره يف املكان الذي يريد ويف الوقت الذي يريد،
مع اهتاممه باستالم نقود املراهنات يك يؤ ِّمن معيشته قبل أن يبدأ – نالحظ ،عىل
رسق مرتني :مرة من املشعوذ الذي يخ ِّزن مبلغ الرهان ،ومرة
الهامش ،أن املخدوع س ُي َ
من النشَّ ال ،والذي يكون غالباً متواطئاً يستفيد من الحالة الجانبية التي يكون فيها إىل
جانب املخا ِدع.
يشكِّل التأثري الوهمي للعالج قاعدة كل طب يقوم عىل العلم بالغيب :إنه يستفيد من
الرصيد العلمي ،بسبب طريقة اإلخراج ،وينقله إىل مامرسة تعتمد عىل االيحاء القويل،
والتجسيد ،والسحر ،والقوة الشافية للفعل والحركة أو الطقوس .ال يوجد أدىن شك
بأن مريض هذا الطبيب الذي يضع عىل رأسه قلنسوة قمعية الشكل – بوش ال يُخفي
حكمه -يؤمن بقدرة حركته التي تبدو أنها تقوم عىل العلم بشكل كامل .يلجأ املشعوذ
إىل التقنيات ،والكلامت ،وتأثريات اللفظ ،وأدوات العلم ،وهنا الجهاز املعدين الستخراج
الحجر الذي يشبه أداة ج َّراح حقيقي .املريض سيدفع يك يُعالَج ويتخلص من مرضه؛
س ُيعلِن املحتال أنه كان قادرا ً عىل اإلشفاء ،وأنه سيقوم بكل ما هو مطلوب ،ثم سيشفى
املريض؛ سيعلن املريض بسعادة ،يف كل مكان ،عن شفائه .هل يجب االستنتاج أن
املشعوذ ميتلك قدرة حقيقية؟ إطالقاً .رصيد املريض يكفي :يرتبط هذا العالج بتطبيب
نفيس -جسدي ذايت ،وقد حظي بنجاحات ِعدة.
تق ِّدم حيلة قام بها مارسيل موس نجدة مفيدة من أجل فهم منطق هذا الفكر
السحري امل ُستخ َدم يف العالج بوساطة الكلمة .يعرف فرويد هذه التحليالت ،وسواء
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تعلَّق األمر بذاكرة خف ّية أم ال ،فإن عددا ً من اللحظات التأسيسية للتحليل النفيس تشبه
مواد التفكري السحري التي تح َّدث عنها األنرتوبولوجي الفرنيس .علينا أن نتذكَّر أن
فرويد يذكر يف الطوطم والحرام ،كتاب نظرة عامة حول النظرية العامة للسحر .ما
يعي الفرد الذي يقوم بالحركات السحرية .هذا
الذي يقوله موس؟ يقول بأن الساحر ّ
أكيد ...لكن ما الذي تعنيه كلمة سحر؟ هي التي يعرتف بها شخص ثالث عىل هذا
النحو .وماذا يقول أيضاً؟ يقول إن الساحر يلجأ إىل أشكال احتفالية ،وأفعال إبداعية.
ولقول ذلك من جديد مع كالم اللغوي أوستان :إنه رجل األداء .إنه يخلق بالكالم ،ويبعث
عالَامً عرب وضع كلامت عىل هذا العالَم ،ويخلق ما يسميه« .كانت الكلمة ،يف األصل،
فتنة وفعالً سحرياً ،وقد احتفظت بكثري من قوتها القدمية» ( ،XVIIIص .)10 .ما
الذي يفعله املحلِّل النفيس غري ذلك من خالل صمته الذي يُباع بوصفه جوهرة ،والذي
يكون الكالم فيه أكرث تأثريا ً يف اإلشفاء مبقدار ما يكون نادرا ً؟
كيف نصبح سحرة؟ يجيب موس :عرب النبوءة والتكريس أو التقليد :النبوءة بعقد
أوديب ،والرهط البدايئ ،وقتل األب ،وطقس وليمة أكل لحم األب ،وغري ذلك من
االكتشافات التي متَّت عرب تحليل ذايت قادر عىل توضيح الجزء امل ُظلِم الذي استُ ِ
حض
منذ ليل العصور؛ والتكريس من األستاذ نفسه الذي يرفع من يرفعه ،وهذا ضمن منطق
خاص يح ِّدده األستاذ الذي يختار التلميذ؛ وتقليد األب سيغموند الذي لقَّن ابنته آنا التي
لقَّنت عشيقتها دورويت التي لقَّنت تالميذها ،وهذا كله يتم بطريقة ارتجالية...
تشكِّل أفعال الساحر طقوساً تتطلَّب رشوطها مراعاة بعض األمور التكميلية :تحديد
األوقات ضمن األسبوع ،وتوزيع املواعيد ،وطرائق الدفع ،وطقس العيادة ،ومنطق
األريكة ،وصمت املحلِّل ،والكالم املتتابع للمريض ،وقرار املحلِّل النفيس النهايئ الذي
يق ِّرر طقساً معيناً للخروج من املغامرة السحرية .لكن أيضاً وخاصة ،ما يشري إليه موس
أنه يك يكون هناك سحر «بعض االستعدادات العقلية مطلوبة؛ من الرضوري امتالك
اإلميان بذلك» (ص .)41 .مل يقل فرويد شيئاً آخر غري هذا حينام تح َّدث ،يف مسألة
التحليل الدنيوي ،عن رضورة «اإلميان باملحلِّل» ( ،XVIIIص ،)50 .من أجل القيام
بالعمل التحلييل بنجاح.
تدل السببية السحرية ،عىل وجه اليقني ،عىل أننا نجد أنفسنا ضمن الحالة البدائية
وليس العلمية .لنقرأ يف نظرة عامة حول النظرية العامة للسحر« :السحر يوظِّف العلم
ويأخذ مكان علوم املستقبل» .والسحرة «يتخ ّيلون ،بطريقة مكانيكية ،فضائل الكلامت أو
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الرموز» (ص .)69 .عىل هذا األساس ،يُع ّد فرويد أستاذا ً كبريا ً يف السببيات السحرية
يعج كتاب تفسري الحلم بأمثلة يكون فيها التفكري بيشء ما ليس
وملك الرسائل الرمزيةّ :
تفكريا ً بهذا اليشء وإمنا بيشء آخر تقرره نزعة فرويد التفسريية :الق ّبعة تعني العضو
الجنيس الذكري ،واملغالق يعني املهبل ،والصلع يدل عىل العجز الجنيس ،والسن الذي
يسقط يعني الرغبة يف االستمناء ،والذئب يعني خروفاً.
يؤكِّد مارسيل موس يف النهاية« :السحر ،مثل الدين ،كتلة واحدة ،إ ّما أن نؤمن به
كله أو نرفضه كله» (ص .)85 .لبعض هذه األسباب ،مل يعرتف فرويد قط بفشل عالجي
واحد ،حتى يف الحاالت األكرث وضوحاً ،ألن خطأً واحدا ً سيؤدي إىل انهيار البناء
كله .حالة آنا أو ،.التي ق َّدمها فرويد كذباً بأنها شُ فيت ،كانت قد ُع َّدت النموذج املثايل
املؤسس للعلم التحلييل النفيس .إذا كانت هذه الحالة تشكِّل حكاية خيالية واضحة فإن
ِّ
الفرويدية كلها حكاية خيالية – ومن هنا يأيت اهتامم كتَّاب السرية التقديسيني بإخفاء
الحقيقة التاريخية وجعل األسطورة تنترص.
يأيت املرىض إىل الساحر كام لو أنهم يدخلون لدى محلِّل نفيس :ألنهم يؤمنون
به؛ ويؤمنون به ألنه يؤكِّد يف كل مكان ،ويعلن أمام الجمهور يف املؤمترات ،ويف
املقاالت الصحفية ،ويف الكتب ،أنه يعالِج بوساطة األريكة ويُشفي دامئاً؛ ويوثق به ألن
تالمذته يقولون أيضاً إن فرضياته ناجحة؛ ال يُ ّ
شك بقدرته ألنه يرشح بالتفصيل يف
كتبه ،يف خمسة تحليالت نفسية مثالً ،بأنه خلَّص دورا الهستريية من أمراضها ،وكذلك
آنا أو .التي كانت تعاين هي أيضاً من هذا املرض رمز القرن التاسع عرش ،وهانس
الصغري الرهايب ،ومن ال ُعصاب الوسوايس لرجل الجرذان ،وال ُعصاب الطفيل لسريغي
بانكيجيف امل ُسمى رجل الذئاب.
وإذا مل ينجح ذلك؟ لكنه ينجح يف الحاالت كلها ،ألن «للسحر سلطة ال تستطيع
التجربة املناقضة ،من حيث املبدأ ،زعزعة اإلميان به» ،كام كتب موس .إذا مل ينجح
التحليل ،ومل ِ
يعط نتيجة ،فإن املبدأ ليس هو الذي يوضع موضع الشك :التحليل
النفيس يشفي؛ وإذا أعطى االنطباع بأنه مل ِ
يشف ،فذلك يعود إىل أن املريض مل
يرد ذلك ،بسبب رغبته الالواعية يف أن يبقى مريضاً« ،يك يجني فوائد املرض» كام
تقول النظرية الفرويدية ،وبسبب «مقاومة املريض» ،واضطرابات املقربني التي متنع
يفس الخطأ
السريورة الناجحة للعالج .كل فشل للتحليل النفيس يدل عىل نجاحه ألنه ِّ
وفق األسباب التحليلية النفسية التي تتهم كل يشء إلَّ العالج بوساطة األريكة...
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يرشح موس بأن فشل السحر يعود دامئاً إىل وجود سحر مضاد يؤكِّد أطروحة
السحر :ألسنا هنا ضمن آلية فكرية مشابهة؟ لنقرأ :السحر «يفلت من أي رقابة .حتى
األمور غري املناسبة تتح َّول لصالحه ألنها نتيجة لسحر مضاد دامئاً ،أو ألخطاء طقسية،
رتم .وهكذا ،فإن السحر الذي ال ينجح يضيف
أو أن الرشوط الرضورية للمامرسة مل ت ُح َ
سلطة إىل الساحر ألنه ما تزال هناك حاجة له من أجل التخلّص من القوة املرعبة التي
ستتح ّول ضد البائس الذي سيُطلِق لها العنان لتصبح أكرث خطورة».
ق َّرر فرويد مثالً أنه نجح يف شفاء رجل الذئاب .هل عاد املريض واعرتف ،من
جهته ،أنه ال يشعر بأن األمور عىل هذا النحو؟ أعلن املحلِّل النفيس أنه عالج جيدا ً ما
عالجه ،وأنه ال يوجد أدىن شك يف ذلك ،وأن املريض ،يف الواقع ،شُ في مام عالجه منه.
إمنا توجد لكن واحدة ،إن الذي عاد إىل الظهور هو مرض آخر يسميه فرويد «البقايا
املتح ِّولة» .املخطئ إذن ،ليس املحلِّل النفيس ،وال التحليل النفيس ،وإمنا املريض الذي
مل يتفاعل بالشكل املطلوب مع العملية التحليلية .وال السحر عامة ،وال الساحر بخاصة،
وإمنا املريض – هذا هو املذنِب...
يشري موس ،يف النهاية ،إىل أن الساحر ،حينام ي ّدعي استخراج الحصوات املسبِّبة
لألمل خالل تالعب طقيس ،يعرف أنه يُخرجها من جيبه التي وضعهم فيها ...يف كل
حال ،سيجد الساحر نفسه زميله حينام يريد ،هو أيضاً ،أن يُعالَج ويُشفى من املرض!
ما السبب؟ تنطوي عمليات السحر عىل «فعل الزيادة» الدامئة (ص ...)88 .وهكذا،
جراحي (حيث نسيا
فإن إميا إيكستان ،التي ش َّوهها الثنايئ فليس وفرويد بسبب خطأ
ّ
قطعة شاش مل َّوثة يف أنفها بعد العملية) ،لجأت إىل التحليل النفيس وأصبحت هي أيضاً
محلِّلة نفسية.
الساحر يخدع نفسه مثل املمثِّل الذي يؤدي دور دونجوان عىل خشبة مرسح ،ويعتقد
أنه يبقى دونجواناً وراء الستارة ،ثم يف بقية حياته .الساحر يتص َّنع ،ويُب َحث عنه من
أجل هذا .ما هي األسباب؟ كتب موس« :تص ُّنع الساحر غري ممكن َّإل بسبب سذاجة
الجمهور» (ص .)90 .وملاذا توجد سذاجة؟ ألن الشخص الهش يفضِّ ل جواباً كاذباً عن
سؤال حقيقي ،ويفضِّ ل كذبة تريح عىل حقيقة مرعبة ،ووهامً مريحاً عىل حقيقة صادقة
مقلِقة ،القلق يسبب له االضطراب ،وكل ما ينهي هذا التوتر يطمئنه .هذا هو كالم
الساحر...
أدرج فرويد تحليله النفيس إذن ضمن ساللة ممتدة من العالج السحري والشفاء
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الطقيس ،وقد هبط بخط مستقيم من شامان أزمنة ما قبل التاريخ .وصنعه للمعجزات
قديم أيضاً ِق َدم العالَم يف األساس؛ معجزاته جديدة يف الشكل الذي هو منبثق من
هوس علّمي ،ومن عادات ُمسته َجنة يف اللغة الطبية النفسية للعرص ،واكتشافات
ترشيحية أو فيزيولوجية ،ومن أحداث سريية ذاتية للشخص ،وإدراجه ضمن سياق
يجسد التحليل النفيس لدى فرويد شامانية فيين ّية معارصة
معيِّ :
تاريخي وجغرايف َّ
لسييس اإلمرباطورة ولويس الثاين يف بافيري.
إذا مل يبتكر فرويد التحليل النفيس ،فإنه لن يكون كذلك مبتكر تعبري التحليل
النفيس .هذه القضية غري معروفة كثريا ً ...تر ِّجح القواميس واملوسوعات ،يف الواقع،
فكرة أن فرويد ابتكر كلمة التحليل النفيس يف الوقت نفسه الذي ابتكر فيه التحليل
النفيس ،كام لو أن طبيب فيينا ال ينتمي إىل تاريخ ورث منه كثريا ً قبل أن ينجح يف
انقالبه الفلسفي الذي استطاع عربه أن يربط اسمه ،بشكل نهايئ ،بهذا الحقل املعريف
الذي اكتشفه بعبقريته وحدها.
يف الحقيقة ،حينام ظهرت الكلمة لديه للمرة األوىل ،مل يكن األمر يتعلَّق بـ
 psychanalyseوإمنا بـ  .psycho-analyseالظهور األول ،بهذا الشكل ،موجود يف
ُشت باللغة الفرنسية يف مجلة علم األعصاب،
وراثة ال ُعصاب وسببه ،وهي مقالة ن ِ َ
يف  .1896 /3 /30يتح َّدث فرويد فيها عن عمل عالجي نستطيع عربه اكتشاف الرضة
الجنسية التي هي سبب ال ُعصاب .يف هذا الوقت ،أسند املؤلِّف أبوة التحليل النفيس
إىل جوزيف برور .يتعلق األمر ،من وجهة نظره ،مبنهج جديد يف التحليل النفيس أكرث
فاعلية من غريه – منهج جانيه مثالً  -من أجل الوصول إىل الوعي املريض!
أمعن فرويد يف تكرميه عام  .1910يف الحقيقة ،كتب بوضوح ،يف من التحليل
النفيس« :إذا كان من فضل يف إدخال التحليل النفيس إىل الحياة ،فإن هذا الفضل
يل .مل أكن جزءا ً من البدايات األوىل لهذا العلم .كنت طالباً ومهتامً بإنهاء
ال يعود إ ّ
امتحانايت األخرية ،حينام ط َّبق طبيب فييني آخر ،هو الطبيب جوزيف برور ،هذه
العملية عىل فتاة أملانية ُمصابة بالهسترييا» ( ،Xص .)5 .فرويد نفسه كتب هذه املعلومة
ونرشها عام  ،1910حينام كان عمره أربعة وخمسني عاماً :هو مل يبتكر التحليل النفيس،
والفضل يف ذلك يعود إىل جوزيف برور« :أدين بنتائجي يف استخدام منهج جديد يف
العالج النفيس التحلييل إىل عمل جوزيف برور الرائد» ( ،IIIص.)115 .
يف هذا العرص ،وعىل مرأى من الجميع ،مبا فيهم سيغموند فرويد نفسه الذي أعلن
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ذلك أيضاً ،كان التحليل النفيس يُع ّد من اخرتاع جوزيف برور .هكذا ،أصدر لودفيغ
فرانك كتاباً ،عام  ،1910بعنوان التحليل النفيس ينتقد فيه الحرية التي منحها فرويد
لنفسه يف التعامل مع التحليل النفيس الحقيقي ،بعبارة أخرى ،مع اخرتاع برور .نشري
إىل أن الطبيب النفيس السويرسي كان قد اتهم فرويد ،يف هذا الوقت ،بإفراطه يف
موضوع الجنسانية ،وقد تك َّرر هذا النقد كثريا ً يف تاريخ هذا الحقل املعريف .مل ينل
الكتاب رضا فرويد قط.
بعض الذين كتبوا  psychanalyseوليس  – psycho-analyseمثل لودفيغ فرانك،
ودومينغ بيزوال ،أو أوغست فوريل – سخروا بلطف من فرويد بسبب بربريته ،وأشاروا
إىل أن منطق تشكيل كلامت جديدة باالعتامد عىل جذر إغريقي ال ميكن أن يكون
 psycho-analyseوإمنا  .psychanalyseأشار أوغوست فوريل عام  ،1910وهو
طبيب سويرسي ميارس التنويم املغناطييس ،ويُعالج به ،يف كتابه التنويم املغناطييس:
«كتبت  psychanalyseمثل بيزوال وفرانك وبلولر ،وليس  ،psycho-analyseكام يفعل
فرويد ،بسبب االشتقاق العقالين والصويت للكلمة .حول هذا املوضوع ،يالحظ بيزوال،
يف املكان املناسب ،أنه يُكتب أيضاً  psychiatrieوليس  ...»psychoiatrieكان فرويد
قد َّ
تعث أيضاً بتشكيل كلمة الرنجسية  narcissismeالتي كتبها أوالً  ،narzissmusأي
.)narcisme (X، 283
مع النجاح ،عمل فرويد ،شيئاً فشيئاً ،من أجل الهيمنة عىل الحركة التحليلية
النفسية األوروبية التي مل يكن حينها رائدها وإمنا كان أحد املشاركني فيها .جرى
بناء اآللة الفرويدية الحربية من أجل السيطرة عىل السلطة وضامن هيمنة صيغته
عرب استخدام تنظيم معقَّد جدا ً من الشبكات واملساعدين األوفياء جدا ً ،والتالميذ
الخاضعني ،واإلصدارات األرثوذكسية ،ثم بدء عملية التخلص من كل من يدعو إىل
تعددية التحليالت النفسية ،وتن ّوع طرائق العالج للتخلّص من املعاناة العقلية ،وإقصائه:
إن حوادث االستبعاد ،من يونغ إىل آدلر ،وهام األكرث شهرة ،كانت تشكِّل الخطوة
األوىل لوضع التحليل النفيس الفرويدي عىل األرض األوروبية ،ثم بعد وقت قصري،
عىل األرض العاملية.
تغي
ق َّرر فرويد حينها تأكيد سلطته الكاملة عىل الكلمة وعىل القضية كلها .حدث ّ
يف االتجاه :إذا كان فرويد قد اعرتف ،عام  ،1910بأن برور هو رائد والدة التحليل
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النفيس ،فإن كتاب اإلسهام يف تاريخ الحركة التحليلية النفسية ،الذي صدر عام ،1914
قد أعاد وضع األمور يف مكانها .اختلفت النربة ،يف الواليات املتحدة ،كان األمر يتعلَّق
بغزو العامل الجديد ،أي العامل كله .كان النص قد زيّن ،وكُ ِتب تحت تأثري انشقاق آدلر
ويونغ .ومن هنا ،انتهى زمن اإلشادة مبخرتع التحليل النفيس جوزيف برور ،وق ّرر
فرويد أمام التاريخ ،ومن أجل التاريخ ،أنه هو املص ِّمم الوحيد لهذا الحقل املعريف:
«يف الواقع ،إن التحليل النفيس من ابتكاري ،قضيت عرشة أعوام وحيدا ً أهتم به ،وكل
انصب عىل كاهيل عىل
االنزعاج الذي أثاره ظهور هذا الوافد الجديد لدى املعارصين
ّ
شكل نقد .أجد نفيس مضطرا ً لدعم وجهة النظر التي تقول إنه ال يوجد شخص أفضل
مني يستطيع أن يعرف ما هو التحليل النفيس ،وفيام يختلف عن الطرائق األخرى يف
سرب حياة الروح ،وما الذي يندرج تحت اسمه ،أو ما الذي من األفضل إطالق اسم
آخر عليه ،عىل الرغم من أنني اليوم ،ومنذ وقت طويل مل أعد املحلِّل النفيس الوحيد»
( ،XIIص.)249 .
هذا هو فرويد الذي يعلن نفسه ُمبت ِكرا ً للتحليل النفيس ،وأستاذه .ومؤلِّفه ،وصاحبه.
و َم ْن هو برور الذي يعود إليه الفضل الوحيد بهذا االكتشاف كام ذكر فرويد يف من
التحليل النفيس ،عام )X، 5( 1910؟ لقد انتهى ...أصبح برور رائدا ً يف دور مهمل (XII،
 )250ومل يصل إىل االكتشاف بسبب فقدان الشجاعة للموافقة عىل الدور الرئييس
للجنس يف التسبب بال ُعصاب .كان لدى فرويد هذه الشجاعة ،وهذا اإلقدام ،وقوة
الروح ،وجرأة الفاتح :هو وحده الذي تج ّرأ ،وهو وحده من يستحق اللقب.
مثَّل اإلسهام انقالباً حقيقياً يف الحالة :رشح فرويد أن التحليل النفيس من ابتكاره
الوحيد والعبقري؛ وأن تحليالً ذاتياً وحيدا ً ميكن أن يكفي يك يصبح الشخص محلِّالً –
حالته؛ وأن معرفة حقيقة التحويل واملقاومة تكفي ليقول الشخص عن نفسه إنه محلِّل
املؤسس بشكل نهايئ؛ وأن رفض التحليل النفيس
–وهذا يستبعد برور من كونه األب ِّ
يستدعي بالتأكيد رضورة الخضوع لعالج عىل األريكة؛ وعىل هذا األساس ،فإن كل
شخص يرفض الفرويدية هو شخص مريض يحتاج إىل عالج؛ وأن معاداة السامية
تفس رفض التحليل – وهي حجة استُ ِ
خد َمت كثريا ً.
ميكن أن ِّ
ثم ق َّدم تفصيالً لخطة حربه لغزو العالَم :عمل عىل تجميع عدد من األصدقاء منذ
عام  1902يك يتعلموا التحليل النفيس وينرشوه؛ وتأسيس رابطة األربعاء للتحليل النفيس؛
وتوسيع الدائرة الصغرية؛ ووصول يونغ منذ عام  1907والذي نقل مركز الجاذبية من
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فيينا إىل زيوريخ ،وكذلك أيضاً وجود حلقة من الفنانني واألطباء والشخصيات األخرى
املثقَّفة ضمن مؤسسات للصحة العقلية؛ وقد كتب فرويد أن يونغ أ َّمن انفتاح الحقل
املعريف عىل غري اليهود ،وهذا يج ِّنب ،من الناحية االسرتاتيجية ،حرص التحليل النفيس
بوصفه «علامً لليهود»؛ وتأسيس الجمعية العاملية للتحليل النفيس؛ وإصدار مجلة يديرها
فرويد؛ وتأسيس مؤمتر دائم .مع هذه الرتسانة التي مل يحلم أي تحليل بامتالكها،
انطلق فرويد يف حربه وحده ...وقد كسبها إذن.
يوجد ،من اآلن فصاعدا ً ،تعريف مناسب ق َّدمه فرويد يف «التحليل النفيس»
و»نظرية الليبيدو» الذي كُ ِتب منذ صيف عام  1922من أجل دليل لعلم الجنس أداره
ماكس ماركوز« :التحليل النفيس هو اسم  )1طريقة لسرب مسارات حيوية ال ميكن
سربها بطريقة أخرى بسهولة؛  )2ولطريقة عالج لالضطرابات ال ُعصابية ،ترتكز عىل
هذا السرب؛  )3ولسلسلة من الرؤى النفسية امل ُكتسبة عرب هذه الطريقة  ،والتي تنمو
تدريجياً يك تتالقى ضمن مجال علمي جديد» ( .)XVI، 183عىل هذا األساس ،ال يُع ّد
محلِّالً نفسياً َم ْن يرفض النظرية الفرويدية للتحليل النفيس ،وال سيام أولئك الذين
ال يبنون عالجهم عىل أساس عقدة أوديب – إشارة إىل خروج يونغ وآدلر وكل أولئك
يعبون عن والء مطلق لخطاب األستاذ.
الذين ال ِّ
أصبح التحليل النفيس ،الذي مل يخرتعه فرويد ،لكنه مارس عليه السطوة
األيديولوجية األكرث تأثريا ً يف القرن العرشين ،علامً ابتكره سيغموند فرويد واكتشفه
شخصياً .إن الحديث عن التحليل النفيس يعني الحديث عن التحليل النفيس األديب
الفرويدي .ال يجرؤ أحد عىل التفكري بأنه ميكن أن يوجد تحليل نفيس غري فرويدي:
بعبارة أخرى ،تحليل نفيس قبل فرويد (مبا يف ذلك برور إذا ص َّدقنا فرويد نفسه بني
عامي  ،1910 – 1896أو املنيس ظلامً بيري جانيه ،الحائز عىل درجة األستاذية يف
نفيس بعد فرويد (كارل
الفلسفة ،واملد ِّرس يف كوليج دو فرانس ،والطبيب) ،وتحليل
ّ
غوستاف يونغ ،وألفريد آدلر بالتأكيد ،باإلضافة إىل آخرين) ،مبا يف ذلك التحليل
النفيس الفرويدي – املاركيس (فيلهيلم رايش أو هريبري ماركوز ،وإيريك فروم) ،أو
التحليل النفيس الوجودي للودفيغ بينسفانجر ،الذي استعاده جان بول سارتر وأدخل
عليه بعض التعديالت.
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الهوامش:
من كتاب (أفول صنم – الكذبة الفرويدية) ،ميشيل أونفري ،باريس ،دار غراسيه2010 ،
األغورا :مكان االجتامعات العامة عند اإلغريق .املرتجم
الكورنثية :طراز بناء إغريقي سبق الطراز ال ُدوري واإليوين وانتقل من اإلغريق إىل
اليونان .املرتجم.
ِ
فلوطرخس كام يُعرف باسم بلوتارخس أو بلوتارخ :فيلسوف ومؤ ِّرخ يوناين .ولد يف
مدينة خريونيا وتلقى تعليمه يف أثينا حيث أخذ عن الفيلسوف األفالطوين أمونيوس .مؤلَّفاته
يف التاريخ وفرية ومشهورة ،ومن أهمها كتاب (السري املقارنة لعظامء اليونان والرومان)
وكتاب األخالق .املرتجم
اللوغوتريايب :هو اتجاه العالج النفيس الذي يقوم عىل افرتاض أن تطور الشخصية
يحدث من خالل رغبتها يف البحث عن معنى يف الحياة .التجاه العالج الطبيعي مبادئ
مامثلة ،كام هي الحال يف علم النفس اإلنساين ،لكنه ال يزال يعتمد عىل أحكام التحليل
النفيس إىل حد كبري .املرتجم
 غورجياس :ولِد يف ليونتيوم ،وتتلمذ عىل يد أنبادوقليس ،واشتغل بالطبيعيات .اهتمباللغة والبيان ،فكان أفصح أهل زمانه وأبلغهم .جاء إىل أثينا يطلب العون ملدينته عىل أهل
رساقوصة فأُعجِب الناس يف أثينا ببالغته .املرتجم
فرانز أنطون ميسمر :طبيب سويرسي ،عاش يف القرن الثامن عرش .اهتم بعلم الفلك
والتنويم املغناييس .املرتجم
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وعمليات الترجمة
د .حممد أمحد طجو
مرتجم وأستاذ جامعي من سورية
•ملخص
تتناول هذه الدراسة موضوع األسلوبية املقارنة التي تعترب أن منهج الرتجمة فن ميكن أن يقوم عىل
علم ،والتي تنطلق من مقارنة لغتني ومن ترجامت نفذها مرتجمون مهنيون .وترى األسلوبية املقارنة أن
الرتجمة مبارشة أو غري مبارشة ،وتقرتح سبع عمليات تنطوي عىل قواعد ترجمة تختلف عن القواعد
املعمول بها حتى ذلك الوقت ،تساعد عىل تجنب الوقوع يف «أخطاء فادحة» ميكن أن تنجم عنجهل
باملستوىاألسلويب.وتربزاألسلوبيةاملقارنةمفهوم«وحدةالرتجمة»،وتصفالعملياتأوالتقنياتالرتجمية
التيتهدفإىلتعليماللغاتوالرتجمة.ومتيزالدراسةبنيعملياتالرتجمةواسرتاتيجياتها،وتوردتعريف
كل عملية من عمليات الرتجمة ،وتوضحها من خالل األمثلة .وتشري الدراسة إىل بعض االنتقادات التي
وجهتلألسلوبيةاملقارنة،وتخلصإىلأهميتهايفدراساتالرتجمة،إذاستوحىمنهاواليزالالعديدمن
الباحثني والدارسني يستوحون موضوعات مذكراتهم وأطروحاتهم التي تقوم عىل مقارنة ترجمتني أو
أكرث،والتيتتعلقبعملياتالرتجمةوآلياتهايفمجاالتعدة.

األسلوبية املقارنة وعمليات الرتمجة

• -تمهيد

ظهرت األسلوبية املقارنة يف نهاية الخمسينيات من القرن املايض ،وطبقت
روح مدرسة فرديناند دو سوسري  F. de Saussureاللسانية عىل مشكالت الرتجمة،
واستخدمت يف الوقت نفسه األعامل الالحقة ألعامل شارل بايل  Ch. Ballyالذي
برهن عىل أن نظرية الرتجمة ميكن أن تقوم عىل مقارنة لغتني .وهكذا ،ميكن القول
إن منهج الرتجمة فن يقوم عىل علم .ومن أهم األعامل التي مثلت األسلوبية املقارنة
كتاب ألفريد مالبالن  A. Malblancاألسلوبية املقارنة للفرنسية واألملانية (،)1944
وكتاب فيني وداربلنت األسلوبية املقارنة للفرنسية واإلنجليزية ( )1958املستوحى من
كتاب مالبالن .وقد اتبع املؤلفان منهجاً استقرائياً :ليست النظرية كافية ،وينبغي
االنطالق من الوقائع .يتم االنطالق من ترجامت نفذها مرتجمون مهنيون .تُقارن هذه
الرتجامت مع األصول لدراسة التغيريات املدخلة .وتصبح نظرية الرتجمة تفسريية بعد
أن كانت وصفية باعتبار أن أهم التطبيقات هو املجال التعليمي عىل املستوى الجامعي.
ومهام كانت األزواج اللغوية ،فإنه ال ميكن إنكار مساهامت اللسانيات يف الرتجمة
(أوستينوف .)2005 ،ويقترص كالمنا يف الصفحات التالية عىل عمليات الرتجمة التي
عرضها املؤلفان يف الكتاب الثاين.
لقد جمع املؤلفان ،وهام كنديان ،تحليالت وتجربة مثينة جدا لتلبية الحا جيات
الخاصة بكندا بحكم وضعها اللساين املزدوج :الفرنيس-اإلنجليزي .ومبا أن النصوص
الرشعية والقانونية والحكومية الرسمية يجب أن تحرر باللغتني ،فقد كان من الطبيعي
تطوير مكتب للمرتجمني ،وهو مؤسسة فيدرالية يعمل فيها أكرث من ألف متخصص
رفيع املستوى (.)Oseki-Dépré, 1999: 57
لقد اقرتح فيني وداربلنت قواعد ترجمة تختلف عن القواعد املعمول بها حتى
ذلك الوقت ،وهي قواعد تساعد عىل تجنب الوقوع يف «أخطاء فادحة» ميكن أن
تنجم عن جهل املستوى األسلويب (.)Recker, Grebenschikov&Vinay, 1964: 76
وأبرز املؤلفان مفهوم «وحدة الرتجمة» ،وهو «أصغر جزء من امللفوظ الذي تتامسك
عالماته لدرجة ال ميكن معها ترجمتها ترجمة منفصلة ،»...ووصفا العمليات أو التقنيات
الرتجمية التي تهدف إىل تعليم اللغات والرتجمة.
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•2-استراتيجيات أم عمليات الترجمة؟

منيز يف ها السياق عمليات الرتجمة من اسرتاتيجياتها ،نظرا للخلط الحاصل يف
بعض الكتابات الرتجمية ،ويف األوساط الطالبية .فاالسرتاتيجية تشري إىل التوجه العام
لفعل يتميز بتناسق وهدف عىل املدى البعيد .وتتعلق االسرتاتيجية يف الرتجمة باختيار
النصوص املراد ترجمتها ،أي مختلف القرارات التي يتخذها املرتجم يف مامرسة
مهامه .وترتبط العنارص الثالثة هذه (االختيار ،واملنهج ،والقرار) بعوامل مختلفة
ومتنوعة :اقتصادية ،ثقافية ،سياسية ،تاريخية ،أيديولوجية ،إلخ...فالتعريب والتغريب
اسرتاتيجيتان من اسرتاتيجيات الرتجمة .وأما عمليات الرتجمة أو طرقها أو تقنياتها
التي تكلم عليها املؤلفان فتتعلق بطرق العمل والعمليات واآلليات التي تشري إىل أشكال
كثرية من الرتجمة ،درسها أيضا الحقا علامء الرتجمة دراسة مستفيضة ،وأضافوا إليها
عمليات أخرى ( .) Guidère, 2008وقد قسم فيني وداربلنت عمليات الرتجمة إىل
أساليب مبارشة وغري مبارشة.
•3-عمليات الترجمة المباشرة

-1-3االقرتاض tnurpme

يُعترب االقرتاض أكرث طرق الرتجمة بساطة ،وهو اختياري أو حتمي ،إذ يلجأ إليه
املرتجم لخلق تأثري أسلويب ،وإضفاء نكهة محلية (Vinay et Darbelnet, 1958: 47
) أو لنقل كلمة غري موجودة يف ثقافة لغة الوصول .وقد اقرتضت اللغة الفرنسية
من العربية كحول  ،alcoolومن الفنلندية سونة ( saunaحامم بخاري عىل الطريقة
الفنلندية) ،وشيش كباب  chich- kebbabمن الرتكية ،وردنغوت( redingoteسرتة
طويلة أو معطف نسايئ) من اإلنجليزية ( .)Oseki-Dépré, 1999: 57وأما اللغة
العربية فقد أخذت من اليونانية ( )250كلمة ومن الالتينية ( )277كلمة .كام أخذت من
الفارسية ومن الرتكية واإليطالية واإلنجليزية والفرنسية .و»هذا التقارض اللغوي من
أوضح آثار التقاء الحضارات واحتكاكها» (خسارة.)238 :2008 ،

-2-3النسح euqlac

النسخ عبارة عن اقرتاض ُمرتجم ،من نوع مميز ،إذ يُؤخذ املعنى كام هو مقرتضاً
«قسمه فيني وداربلنت» إىل نوعني أساسيني :نسخ
لكن مببنى لغة الوصول ،وقد ّ
تعبريي وآخر بنيوي .وهكذا ترجمت عبارة  Danger de mortالفرنسية إىل «خطر
44
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املوت» بالعربية ،ونقلت كلمة  skyscraperاإلنجليزية إىل الفرنسية بعبارةgrate-
 ، cielوإىل العربية بعبارة «ناطحة سحاب» .مثال ذلك أيضا أن العبارة الفرنسية
( rouleau de printempsملفوف الربيع) أُخذت من اللغة الصينية ،وتعني طعاماً من
اللحم والخضار وغريها .وأما عبارة «الحرب الباردة» فهي نسخ للعبارتني اإلنجليزية
والفرنسيةcold war/ guerre froide. :

-3-3الرتجمة الحرفية elaréttil noitcudart

الرتجمة الحرفية قريبة جدا ً من النسخ ،وتقوم عىل ترجمة كل كلمة بكلمة ،وتكون
هذه العملية ممكنة ومناسبة يف حالة اللغات املتقاربة التي تنتمي إىل العائلة اللغوية
نفسها ،ولها ثقافة متقاربة أيضا كاللغتني الفرنسية واإليطالية (Vinayet Darbelnet,
 .)1958: 49ونورد هنا مثاالً عىل ذلك هذه الصيغة االستفهامية:
 باإلنجليزية? Where are you: بالفرنسية? Où êtes-vous : بالعربيّة :أين أنت؟ويرى فيني وداربلنت أن الرتجمة الحرفية ليست ممكنة دامئاً ،وأن العملية ال يحكمها
مبدأ مسبق وإمنا مبدأ الحق .ولو قلنا« :تركت نظاريت عىل الطاولة» باللغة اإلنجليزية I
 ،left my glasses on the tableوترجمناها J›ai laissé mes lunettes sur la table
يف اللغة الفرنسية ،فإننا نرتجم ترجمة حرفية ،ولكننا لسنا بأي حال من األحوال إزاء
مبدأ انطالق .وترى أوزييك-ديربيه ( )Oseki-Dépré, 1999, 57أن املثال الذي يقدمه
املؤلفان ليس صحيحاً ،ألن الرتجمة الحرفية إىل الفرنسية للسؤال اإلنجليزي ? what
 time is itليست  ?Quelle heure est-ilوإمنا.?Quel temps est-il :
يعترب فيني وداربلنت أنه ينبغي ،عندما تكون الرتجمة الحرفية غري مقبولة ،اللجوء
إىل الرتجمة املبارشة .ويقصدان بالرتجمة الحرفية غري املقبولة ترجمة:
معنى مختلفاً.
أ) تقدم ً
ب) ال معنى لها.
ت) مستحيلة ألسباب بنيوية.
ث) ال تطابق أي يشء يف اللغة الشارحة للغة االنطالق.
ج) تطابق شيئاً ما لكن ليس عىل املستوى اللغوي نفسه.
وهكذا ،تكون الرتجمة املبارشة أو الحرفية مقبولة عندما تؤدي إىل ملفوظ معادل
اآلداب العاملية ـ العدد  188ـ خريف 2021

45

د .حممد أمحد طجو

عىل املستويني اللساين واألسلويب ،كام يف املثال التايل ،الذي يرتجم فيه الظرف
اإلنجليزي بظرف فرنيس:
.).They took hands warmly (Adv-.).Ils se serrèrent la main chaleureusement (Adv
تصافحا بشكل حار /بحرارة.يفضل إذن يف حالة استحالة الرتجمة الحرفية أو رعونتها وأخطاءها (النسخ) اللجوء
إىل الرتجمة غري املبارشة ،والعمل عىل الدال (التبديل )transpositionأو عىل املدلول
(التعديل )modulationأو اللجوء إىل العمليتني يف الوقت نفسه (.)4-Tajjo, 2014: 3
•4-الترجمة غير المباشرة

-1-4التبديل noitisopsnart

يقوم التبديل عىل نقل قسم من الخطاب بقسم آخر من دون ربح وال خسارة يف
مستوى الداللة ،من ذلك ترجمة «الفعل» ﺒ» اسم» ،كام يف الجملة الفرنسية التالية:
-qu›il reviendrait. Il a annoncé
لقد أعلن عودته (أو :لقد أعلن أنه سوف يأيت).فالتبديل اختياري أو حتمي ،ومن حاالته الشائعة تبديل موقع وحدتني كالميتني من
خالل إعادة تنظيم الجملة نحوياً :)chassé-croisé (Vinay et Darbelnet, 1958: 50
) .فعل+حرف جر( He ran across the street -
(.حال( Il traversa la rue en courant -
ويالحظ يف حالة الرتجمة من اللغات األجنبية إىل العربية ،استخدام فئات نحوية
مختلفة ،وذلك بسبب طبيعة كل لغة وعبقريتها ،كام هو موضح يف ترجمة الجمل
الفرنسية التالية إىل العربية:
 : Il marchait lentementكان مييش متمهالً /بتمهل /كان يتمهل يف مشيتهلقد تغري كل التغري :Il a beaucoup changé-
ميهر يف الكتابة /يكتب مبهارة -:Il écrit habilement
 :Ce lieu n›est nullement rassurantهذا املكان ال يوحي باألمان والباالطمئنان
 :Manger légerاألكل الخفيف46
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ً :Rentrer tard-تأخر يف الرجوع /الرجوع متأخرا

 -2-4التعديل noitaludom

التعديل أو التحوير عملية يف الرتجمة تقوم عىل إعادة بناء القول يف النص الهدف
من خالل تبديل وجهة النظر يف النص األصل ،مثل استعامل اسم الجزء تعبريا ً عن
اسم الكل ،واملجرد تعبريا ً عن امللموس ،واملعلوم تعبريا ً عن املجهول (Delisle, Lee-
 ،)Jahnke et Cormier, 1999: 44إلخ.
مثال ذلك:
.Il n›est pas facile d›expliquer ce problème
من الصعب أن نرشح هذه املشكلة.وأما املثال اإلنجليزي الشهري ( He swam across the riverحرفياً :سبح عرب
النهر) فيرتجم إىل الفرنسية كام ييل( Il traversa le fleuve à la nage :عرب النهر
سباحة ) .ومن الواضح أن الرتكيز يف اإلنجليزية كان عىل فعل السباحة ،ويف اللغة
الفرنسية كان عىل فعل العبور مكمالً ﺑ»سباحة» التي ميكن استبدالها ﺑ»مشياً» à pied
أو «ركضاً»  en courantكام رأينا.
ومن األمثلة عىل استخدام الجزء تعبريا ً عن الكل:
).الجزء ( The islands had been the scene of several attacks-
) .الكل ( Ces îles avaient été le théâtre de plusieurs attaques-
لقد كانت هذه الجزر مرسح /منطقة هجامت عدة.ويوضح املثال التايل استخدام املجرد تعبريا ً عن امللموس:
  :To sleep in the open/ Dormir à la belle étoileينام يف العراء. . I don›t mean maybe/ Je ne plaisante pasإنني جاد :  :Un cheval intelligentذكاء فرس.نشري أخريا ً إىل أن اإلنجليزية والفرنسية تفضالن صيغة املبني للمجهول التي تنقل
إىل العربية باستخدام املبني للمعلوم ،وال تحبذان النسخ عن األصل األجنبي (من :
By/ parمن قبل /بواسطة) الذي نسمعه يف وسائل اإلعالم أو الذي يكرره الطالب يف
ترجامتهم:
.Ils sont menés par la contrainte sociale, par l›hérédité, par l›habitudeتسريهم الضغوط االجتامعية والوراثة والعادة.اآلداب العاملية ـ العدد  188ـ خريف 2021
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 -3-4التعادل ecnelaviuqé

يستخدم بعض املرتجمني أيضاً مصطلح «التكافؤ» ،وهو عالقة تطابق يف الخطاب
بني وحديت ترجمة يف لغتني مختلفتني تؤديان الوظيفة نفسها أو وظيفة تكاد تكون
متطابقة ( .)Delisle, Lee-Jahnke et Cormier, 1999: 44فاملثل Une hirondelle
) ne fait pas le printempsحرفياً  :خطاف واحد ال يعني قدوم الربيع( يقابله يف
اللغة اإلنجليزية  ،one swallow does not a summer makeويف اللغة الربتغالية
 .)Uma undorinha so não faz verão (Oseki-Dépré, 1999:58وأما يف اللغة
العربية فقد وجدنا املقابلني التاليني اللذين ينقالن املبنى واملعنى:
مثال واحد ال يؤدي إىل استنتاج عام /وردة واحدة ال تشكل ربيعاً (حجار.)99 :2009 ،فاألمثال والعبارات االصطالحية ال ترتجم ترجمة حرفية ،وتنقل املبنى واملعنى
بالتعادل:
:Bon chien chass de race/ Tel père, tel filsإن هذا الشبل من ذاك األسد /كل يرجع إىل أصله /له محاسن ومعايب والديه..كان يا مكان -:…Il était une fois
زيجة واحدة لألبد -:Marié une fois pour toutes

-4-4التكييف noitatpada

التكييف عملية تقوم عىل املحافظة عىل املعنى بغض النظر عن املبنى .وهو أيضاً
استبدال واقع ثقايف بواقع يتالءم والثقافة التي نقل املرتجم إليها النص .ويرى غيدير
أن املرتجم يلجأ إىل التكييف «عندما يكون السياق الذي يحيل إليه النص األصل غري
موجود يف الثقافة الهدف ،والقصد من وراء ذلك تحقيق يشء من التعادل يف املوقف
فيام وراء اختالف الكلامت املوسومة ثقافياً» ،وأنه «ال ميكن تفاديه يف بعض األجناس
األدبية» ( .)Guidère 2008ومن أشكال التكييف :الحذف ،واإلضافة ،واإلبدال ،إلخ.
وقد روج بعض علامء الرتجمة املقتنعون أن الرتجمة والتكييف وجهان لعملة واحدة
ملصطلح الرتجمة-التكييف  tradaptationلإلشارة إىل املرتجم املكلف بتكييف الرسال
واملنتجات الرتجمية األخرى (اإلعالنات ،مواقع الويب ،إلخ.).
ومن األمثلة التي يقدمها فيني وداربلنت عىل التكييف ،جملة عن والد يُق ّبل ابنته
بعد عودته من من سفر طويل:
.He kissed his daughter on the mouth48
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-.Il embrassa sa fille sur la bouche
وال بد يف ترجمة هذه الجملة من إضافة يشء غري موجود يف السياق األصل،
والتعبري عن حنان األب ،بحيث ميكن القول يف اللغة الفرنسية:
أخذ ابنته بني ذراعيه بحنان-Il serra tendrement sa fille dans ses bras :
ومع ذلك ،ميكن يف اللغة العربية تكييف الجملة األصل ومراعاة التقاليد واألعراف
العربية واإلسالمية ،وتقديم ترجمة يقبلها السياق الثقايف الجديد ،وقول:
طبع قبلة حانية عىل وجنتي ابنته /طبع قبلة حانية عىل جبني ابنته.تحتاج بعض الجمل إذن إىل تكييف ثقايف لتكون مفهومة لدى القارئ يف اللغة
الهدف .فالعبارة الفرنسية  antiquaries spécialisés dans l›exotismeقد ال تكون
مفهومة لدى القارئ العريب ،ألن كلمة  exotismeمفهوم منطي يف املتخيل الغريب
ميكن نقله إىل العربية بكلمتي «الغريب والعجيب» املستخدمتني يف الثقافة العربية
يف العصور الوسطى .وبناء عليه ،تكون ترجمة العبارة بالتكييف :املتاجر املتخصصة يف
العجيب والغريب.
ومثة أمثلة أخرى نجدها يف اللغات األخرى .يقابل العبارة الروسية un village à
 ،la Potemkineوهي نسبة إىل شخص يدعى  Potemkineوتدل عىل قرية مصطنعة
أو قرية ال تؤخذ بجد ،العبارة الفرنسية ( un village d›opéretteقرية دمى) أو un
( village en carton-pâteقرية من ورق) (.)Oseki-Dépré, 1999, 57
• 5-نقد وتقييم

تعرضت األسلوبية النتقادات عدة ،منها انتقادات روبري الروز Robert Larose
ملفهوم «وحدات الرتجمة» ،واعرتافه عىل الرغم من ذلك بأهمية املفهوم باعتباره
«مفهوماً عملياً يف الرتجمة» ،ودعوته إىل النظر يف مشكلة وحدات الرتجمة التي تكمن
يف حقيقة أن كل وحدة نصية ال معنى لها إن مل تندرج ضمن مجموع نيص ،واقرتاحه
«الوحدة السيميائية» sémiotèmeوحدة للرتجمة (.)Larose, 1989: 26
انتقدت أيضاً مدرسة باريس الوحدات السكونية التي ع ّرفها فيني وداربلنت،
واقرتحت بديالً «وحدات املعنى» التي تساعد عىل ترجمة ديناميكية ،والتي تبدو «نتيجة
لقاء معرفة لسانية ومعرفة غري لسانية تم تحصيل معناها» (.)Lederer, 1994, 27
رأى أيضاً كل من هيلني شوكيه  Hélène Chuquetوميشيل بايارPaillard
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 )Chuquet (1987: 10أن التعريفات التي قدمها فيني وداربلنت غامضة ،وأنه يصعب
«عزل التعادل بصفته طريقة يف الرتجمة ،يف النطاق الذي يُرشك فيه عوامل اجتامعية
 ثقافية وعوامل ذاتية ولسانية عىل حد سواء».ومع ذلك ،مثلت األسلوبية املقارنة التي ال تزال تُد ّرس يف أقسام الرتجمة بوصفها
منهجاً للرتجمة قام عىل تحليل علمي ،وتجديدا ً مهامً يف مجال الدراسات الرتجمية ،ال
سيام من خالل تحديدها مفهوم «وحدة الرتجمة» موضوعاً لتحليل عمليات الرتجمة
السبع .وقد استوحى منها وال يزال العديد من الباحثني والدارسني يستوحون موضوعات
مذكراتهم وأطروحاتهم التي تقوم عىل مقارنة ترجمتني أو أكرث ،والتي تتعلق بعمليات
الرتجمة وآلياتها يف مجاالت عدة.
املراجعالعربية

ميخائيلأوستينوف:نظرياتالرتجمة،ترجمةمحمدأحمدطجو،دمشق،مجلةالتعريب،العدد2005.،28جاندوليلوآخرون،مصطلحاتتعليمالرتجمة،بريوت،جامعةالقديسيوسف.2002،جوزفنعومحجار،املنجديفاألمثالوالحكموالفرائداللغوية،بريوت،املكتبةالرشقية،ط.2009،3.ممدوحخسارة،علماملصطلحوطرائقوضعاملصطلحاتيفالعربية،دمشق،دارالفكر.2008،-محمدأحمدطجو،تطبيقاتعمليةيفالرتجمةاملختصةفرنيس-عريب/عريب-فرنيس،الرياض،جامعةامللكسعود.2009،-ماتيوغيدير،مدخلإىلعلمالرتجمة.الرتجمةماضياًوحارضا ًومستقبالً،ترجمةمحمدأحمدطجو،الرياض،جامعةامللكسعود،

املراجعاألجنبية

.Chuquet, H., Pratique de la traduction, anglais-français, Paris, Ophrys, 1990
Chuquet, H., et Paillard, M., Approche linguistiques des problemes de traduction, anglais-français, Paris,.Ophrys, 1987
.Gallix, F. et Walsh, M., La traduction littéraire, textes anglais et français XXe siècle, Paris, Hachette, 1997.Guidère, M., Manuel de traduction, français arabe/ arabe-français, Paris, Ellipses, 2002Guidère, M., Introduction à la traductologie. Penser la traduction. hier, aujourd›hui et demain, Bruxelles,.De Boeck, 2008
.Larose, R., Théories contemporaines de la traduction, Quebec, Presses de l›Université du Quebec, 1989.Ledere, M. La traduction ajourd›hui, Paris, Didier, 1994.Oseki-Dépré I., Théories et pratiques de la traduction littéraire, Paris, Armand Colin, 1999Recker, J., Grebenschikov, W, &Vinay, J.-P., Les objectifs de l›analyse comparée, Journal des traducteurs,.vol.9, N°3, 1964
( Tajjo, M. Transpositions et modulations en traduction, In Translationيف الرتجمة )N°1, Université Badji,.Moktar de Annaba , 2014
 Tajjo, M. Comment rendre l›adverbe de manière français en anglais et en arabe, Joussour…Journal.international pour la linguistique et la traduction, N° 1, 2007
.Vinay, J.-P. et Darbelnet, J., Stylistique comparée du français et de l›anglais, Paris, Didier, 195850
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فلسفة الموت والحياة
في أدب تولستوي وتشيخوف
كوزيتشوفا
ترجمة :د .ممدوح أبو الوي

مرتجم وكاتب وأستاذ جامعي من سورية
كثريا ً ما يتذكر الباحثون يف أدب تولستوي وتشيخوف حديثاً جرى بني األديبني
الخالدين يف آذار عام  1897يف عيادة أوسرتاموف ،دار الحديث عن خلود الروح .مل
رش.
رش أو غري مبا ٍ
تصل ،مع األسف ،إلينا تفاصيل الحديث بشكلٍ مبا ٍ
طرح تولستوي تصوراته ووجهة نظره عن معنى الحياة يف عد ٍد من مؤلفاته الفكرية
واالجتامعية .من بني هذه املؤلفات «عن الحياة» ،و»هذا أنت» ،و»معنى الحياة»
وغريها .مل يرتك لنا تشيخوف بحوثاً فلسفي ًة كتلك التي تركها تولستوي ،عن هذا
املوضوع .ترك لنا مالحظات يف رسائله ويف أحاديثه الخاصة ويف لقاءاته.

ترمجة :د .ممدوح أبو الوي

تحدث الكثريون عن فلسفة الحياة واملوت يف مؤلفات تولستوي وعامله الفكري
( )1ال توجد دراسات عن املوضوع املذكور يف تراث تشيخوف النقدي .توجد فقط
مالحظات وتأمالت .وترتك ُّكل هذه التأمالت انطباعاً أ َّن النقاد مل يستوعبوا فلسفة
تشيخوف .تلك الفلسفة التي طرحها تشيخوف يف أثناء لقائه مع تولستوي يف عيادة
أسرتاموف.
ومع ذلك من املمكن تحليل املقارنة بني فلسفة املوت والحياة يف إبداع تولستوي
عام)2( .
وتشيخوف .وتتم املقارنة بشكلٍ ٍ
فلننظر كيف رسم ليف تولستوي لوحة الحياة واملوت يف رواية «الحرب والسالم»
( :)1869-1863استلقت األمرية الصغرية عىل الوسائد ،وقد ارتدت طاقية بيضاء ،وملعت
عيناها ،وهام تنظران إىل املولود بتخوف ،وطالت نظراتها وهي تحدق باملولود»()3
رأت الزوج وكأنها ال تراه ،غرقت يف األوجاع .هكذا رسم ليف تولستوي موت األمرية
ليزا بولكونسيك ووالدة ابنها نكولوشيك.
نجد لوحة مامثلة يف قصة تشيخوف بعنوان» قصة إنسانٍ مجهو ٍل»( )1893يف أثناء
الوالدة ترتدي البطلة واسمها زينايدا فيدورافنا طاقية بيضاء ،وتعابري اآلالم واألوجاع
عىل وجهها تشبه تعابري وجوه األطفال .وكام يف رواية «الحرب والسالم» (-1863
 )1869لتولستوي ،كذلك يف قصة تشيخوف متوت األم ويبقى املولود حياً.
تتواىل مشاهد املوت والحياة برسع ٍة يف رواية تولستوي املذكورة ،وكأ َّن املوت
والحياة يحدثان يف لحظ ٍة واحد ٍة .ويتحدث املؤلف عن املوت والحياة يف فقر ٍة واحد ٍة.
وذلك بهدف توضيح أ َّن مسرية الحياة ال تتوقف ،فبعد دفن األمرية تتم مراسم طقس
تعميد الطفل ،أي إ َّن الحياة مستمرة .والحديث الذي جرى بني األمرية ماريا وأخيها يف
أثناء الدفن يف املقربة .املوت والحياة ال يبتعد أحدهام عن اآلخر ،كأنَّهام متجاوران.
أي أقدمت عىل
يف قصة تشيخوف أنجبت البطلة طفلة ،وبعد ذلك ابتلعت السمّ ،
جرمية االنتحار ،التي يدينها تولستوي أشد اإلدانة.
وال نعرف سبب االنتحار ،وتصبح ابنتها يتيم ًة ،وميكن مالحظة أ َّن عدد اليتامى يف
قصص تشيخوف كثري .عىل سبيل املثال يف قصة «السنوات الثالث» يعيش من دون أم
البتيذ ،وكذلك يف مرسحية «الشقيقات الثالث» ( )1901األخوات واألخ يتامى .وكذلك
سونيا يف مرسحية «الخال فانيا» (.)1897
بالوقت ذاته ميكن مالحظة العدد الكبري من األطفال الذين يفقدون الحياة يف
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طفولتهم .ففي قصة «يف الخور» ( )1900يفقد نيكيفور الطفل حياته ،الذي حرقته
باملاء املغيل أنيسيا .وكذلك نجد األمر ذاته يف قصة «كمنجة روتشيلد» ،ويف قصة
« حادثة مملة» ( )1889الطفلة كاتيا ،ويف مرسحية «بستان الكرز» ( )1904الطفل
رانيفسيك .ويف مرسحية «النورس» (.)1896
ال يوجد عمل أديب لتشيخوف ،إال ويوجد فيه موت أحد الشخصيات .أو نجد أثرا ً
ملوت شخصية يف السابق يف حياة الشخصيات الحالية .يفرس هذا املوت ترصفات
األبطال يف الوقت الحارض ،وهذا موضوع مهم يف إبداع تشيخوف.
ماتت كليوباترا يف قصة «حيايت» وكذلك زينايدا فيدورافنا يف قصة «قصة إنسان
مجهول» .وموت توزنباخ يف مرسحية «الشقيقات الثالث» ،وتعيش الشخصيات متأثر ًة
مبوت اآلخرين.
تصوير املوت والحياة يف أدب تشيخوف وسيلة من الوسائل الفنية لدي الكاتب.
ويجب أ ْن نالحظ أ َّن تولستوي يصور األطفال أكرث من تشيخوف.
يعاين أبطال تشيخوف من الشعور بالقلق ،وكذلك أبطال تولستوي ،فلنتذكر قلق
ليفن – أحد الشخصيات األساسية_ يف رواية «آنّا كارينينا» ( )1877-1873بعد موت
أخيه كونستانطني كوزنيتشف .يسعى تولستوي إىل االنسجام ،وال يفعل ذلك تشيخوف.
يشعر بالقلق يف رواية «الحرب والسالم» األمري العجوز نيكوالي أندريفتش
بولكونسيك ،الذي يط ّبق نظاماً صارماً يف حياته )4( ،إنَّه عاقل وذيك ،ويضحك بربودة،
لقد جعل اآلخرين يرتجفون خوفاً بسبب استبداده .وحتَّى آخر لحظات حياته بقي
وحيدا ً.
واختلف األمر قبيل موته بقليل .أصبح يعاين من الحمى ومن األرق ال يستطيع
النوم ،ولذلك كل ليلة ينام يف غرف ٍة جديد ٍة .وتغريت تعابري وجهه .وأصبح يشبه الجثة
الحية املشوهة البلهاء .ونطق بكلامته األخرية« :يا روحي! يا روحي! أنا مريض ،أنا
موجع ،شكرا ً لك يا بنتي ،يا صديقتي عىل ِّكل يشء ،عىل ِّكل يشء ،سامحيني ،شكرا ً،
سامحيني)5(»....
يهتم تولستوي بالطريقة التي تنتهي بها حياة اإلنسان .املوت ليس نهاية حياة
اإلنسان فحسب ،بل هو يت ّوج التوصيف األخالقي للبطل .ويبني املوت العالقة بني
املؤلف وأبطال أعامله اإلبداعية .يشعر أبطال أعامل تولستوي اإليجابيون عند اقرتاب
أجلهم ،مبا كان مخفياً سابقاً بسبب ضغط الحياة اليومية واملجامالت والنفاق واملصالح
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الضيقة.
تنكشف الحقيقة أمام الناس فقط يف اللحظة األخرية قبيل وفاتهم .يتعرى أمامهم
«قاع الروح» .ليس عبثاً أ َّن مشهد وداع األمري العجوز البنته يف رواية «الحرب والسالم»،
عندما أقدم بشكلٍ واض ٍح ودقيق عىل التعبري عن أفكاره ،وكان ينطق الكلامت بصعوب ٍة،
تصغي إليه ابنته األمرية وتفهم من خالل تعابري الوجه والعيون.
يسمع بيتيا روستوف الشاب املوسيقا يف الحلم يف املنام وهو بني النائم واملستيقظ،
وذلك قبيل أن ت ّخيم الغيمة السوداء غيمة املوت عىل حياته ،إنَّه سيقتل يف املعركة،
كان يسمع املوسيقا الرائعة التي يحبها والتي يستمتع بسامعها ويشعر بجامل الحياة.
«وتخرتق الرصاصة رأسه»()6
توجد يف أدب تشيخوف ميل للكشف عن األشياء املخبأة ،يبينها البطل قبيل املوت
للشخص القريب منه .يف قصة «غوسيف» ميوت يف البداية يف دار العجزة العسكري
املولع بلعب القامر «ويرمي أوراق اللعب ،وبعد ذلك يبتسم» )7( .وكذلك الشخص
الرثثار ،كثري الكالم ،إيفان إيفانفتش ،وبعد ذلك مبارشة يأيت شخص ما ويخرجه من
دار العجزة.
وميوت يف النهاية غوسيف نفسه .وإذا كان املوت عند تولستوي هو انتقال اإلنسان
من هذه الدنيا إىل عامل آخر ،ولكن األمر يف أدب تشيخوف يعالج بطريق ٍة أخرى .أخذ
غوسيف يغفو ،وأخذ وعيه الذي كان شبه نائم طيلة حياته ،أخذ يصحو ،وأخذ يتفهم
ويعي نفسه والواقع ،ويف النهاية يغفو متاماً .تؤكد لوحة املحيط مأساة الحياة واملوت،
ال يشء ثابت كل أمر يتبدل ويتغري.
إذا كان املوت األمري أندريه يف رواية «الحرب والسالم» قد و ّحد كالً من ناتاشا
وماريا ،وو ّحد موقفهام من املسائل املعيشية ،أ ّما أبطال أعامل تشيخوف األدبية فال
تغيهم األحداث املأساوية .نستنتج من قصة «األعداء»(« :)1887ال يستطيع التعساء
ّ
واألغبياء واألنانيون واألرشار والقساة أ ْن يفهم بعضُ هم بعضَ هم اآلخر ،ال تجمعهم
املصيبة وإنَّ ا تفرقهم»
ميوت يف قصة «اللعوب «( )1892الدكتور دميوف وهو إنسان رائع ،وتفكر زوجته
اللعوب مبوته كام تفكر عن أي يشء ،كام تفكر باملعارض واملوضة واألمسيات.
تدخل األمرية ماريا يف رواية «الحرب والسالم» بهدوء إىل غرفة أخيها الذي يلفظ
أنفاسه األخرية وتتحدث معه .وتدخل الزوجة إىل مكتب زوجها املريض يف لحظات
54

اآلداب العاملية ـ العدد  188ـ خريف 2021

فلسفة املوت واحلياة يف أدب تولستوي وتشيخوف

حياته األخرية يف قصة «اللعوب» ( )1892للقاص تشيخوف.
متوت نينا فيدورافنا باناورفا ،وتوجد يف البيت االبنة ساشا ،والبنت الصغرى،
تنام عىل الصندوق« ،من دون أ ْن ترتدي مالبس النوم ،ومن دون وسادة»( )9ويق ّدم
الكاتب تفاصيل الواحد تلو االخر .الزوج عند امرأة أخرى .صوت باناورفا الضعيف
وبرقية الدكتور« :ماتت باناورفا يف الساعة الثامنة مسا ًء .قل للزوج بأنَّه سيباع بيت،
أنصحك أال تفوت الفرصة»()10
هذه الدناءة القاتلة وال سيام أمام املوت ،املوت الذي ال ينجو منه أحد من شخصيات
قصة «اضطراب التعويض» .ميوت زعيم املنطقة بونداريف وأقاربه .يحكم املؤلف عىل
ُحسن أخالق األحياء من خالل مشاعرهم تجاه املوىت .العالقة الجدلية بني املوت
والحياة ،بني من ماتوا ومن ما زالوا عىل قيد الحياة تبني املستوى األخالقي للناس
املحيطني باملتوىف.
يصف النقّاد كالً من تولستوي وتشيخوف باألدباء اإلنسانيني .ويق ّدم النقاد براهني
يعب عن هذه األفكار
عىل صحة فكرتهم املذكورة كالماً لتولستوي أو تشيخوف ،وأحياناً ّ
شخصيات من األعامل األدبية للكاتبني .ولكن بعض النقاد يشريون إىل أ َّن موقف
تولستوي من مسألة الحياة واملوت موقف معقد ومتناقض.
يعاين األمري أندريه بولكونسيك من مشاعر متناقضة ،ومن أحاسيس روحية
مضطربة صعودا ً أو هبوطاً .تخيم عليه الغيمة السوداء؛ غيمة املوت مرتني .املرة األوىل
عىل األرض األملانية يف معركة أوستريلتس ،والثانية عىل األرض الروسية يف معركة
بارادينو .واألهم بالنسبة للمؤلف عملية الشعور بالغربة عن ِّكل هذا العامل .شعور األمري
أندريه بولكونسيك بالوالدة األخالقية الجديدة ،وهذه الوالدة الجدية بدأت عىل األرض
األملانية واكتملت يف غرف بيت يارسالفل ،ويف بيت التاجر بونينكوف ،املطل عىل نهر
الفولغا .وقارن األمري بني تبدل الطبع وبني جريان نهر الفولغا ،ونستطيع فهم تبدالت
طبع أندريه .وكأنَّه خارج املسري ،إنَّه ال يخرج من الحياة ولك َّنه يبتعد عنها قليالً وبثبات
وبالتدريج.
يقهر أندريه الشعور بالخوف من املوت ،ويشعر برضورة االبتعاد عن الحياة ،ويشعر
برضورة االبتعاد عن ناتاشا والتخيل عنها .إنَّه يريد النظر يف عيون املوت غري خائف
منه ،وبالوقت ذاته يريد االبتعاد عن الحياة .كان تولستوي يبحث يف املوت عقالنية
املرحلة األخرية من حياة اإلنسان.
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شخصية األمري أندريه بولكونسيك الشخصية الثانية املحببة إىل تولستوي هي
شخصية األمري أندريه بولكونسيك ،وكان معجباً بنابليون يف بداية الرواية ويلتحق يف
الجيش ويرتك زوجته الحامل عند والده .ويقع جريحاً يف معركة أوسرتليتس ويقع يف
األرس ويتأمل السامء وعظمتها ويراها كبرية ،ويرى نابليون صغريا ً أمام عظمة السامء.
وبعد ذلك يولد له صبي ومتوت زوجته ،ويخطب ناتاشا روستوفا ،ووافق والده عىل
زواج ابنه أندريه من ناتاشا عىل أن تدوم الخطوبة مدة ال تقل عن سنة ،ألنَّه ال يريد أن
يتم الزواج وبالفعل خالل هذه الفرتة أحبت ناتاشا روستوفا أناتويل ابن األمري فاسييل
وكادت أن تهرب معه ،وفضح األمر وفشلت خطوبتها من األمري أندريه بولكونكيس.
جرح األمري أندريه يف معركة بارادينو ومات فيام بعد متأثرا ً بجراحه.
ال يبحث تشيخوف عن عقالنية نهاية الحياة ،ويصور املوت أو اقرتابه بشكلٍ آخر
يختلف عن تصوير تولستوي .ال يفكر بالخلود بطل قصة «العنرب رقم :)1892( »6
تدور أحداث القصة يف مشفى لألمراض العصبية والعقلية ،يعالج يف املشفى يف
العنرب أو الغرفة رقم  6فيها شخص اسمه إيفان ،كان يعمل كاتباً يف املحكمة ،وسكرتريا ً
يف املحافظة ،وهو ابن موظف مل يرتك له والده شيئاً ،إذ بيع منزله باملزاد العلني ألنَّه
اتهم بالتزوير واالختالس ،ومات والده فقريا ً مريضاً ،وكان إيفان يف ذلك الوقت طالباً
يف الجامعة .وأخذ يكدح ويعطي الدروس ليعيل نفسه ووالدته ،ثم ماتت والدته وأصبح
وحيدا ً إذ فقد أخاه أوالً ثم أباه ثم أمه ،وعمل يف املحكمة وفصل منها بسبب املرض
وأصيب بأمراض عصبية منها ،أنَّه أخذ يتحسس أ َّن َّكل الناس يتجسسون عليه ،وإذا رأى
رشطياً يف الشارع كان يظن أ َّن هذا الرشطي جاء ليعتقله ،فنقلوه إىل املشفى وكان
العصبي توايل املصائب والتعب يف العمل.
سبب مرضه
ّ
وأخذ يرتدد إليه الطبيب الذي كان يعالجه يف بيته ،وقد أصبح طبيباً للمشفى ،واسم
الطبيب أندريه ،الذي وجد املشفى يف حالة فظيعة ،فحدثْ وال حرج عن القذارة لدرجة
أ َّن املمرضات وأوالدهن كن يقمن بصورة دامئة يف املشفى ،ورأى الطبيب أندريه أ َّن
املشفى بحالته الراهنة مؤسسة ال أخالقية ومرضة إىل أقىص حد بصحة املرىض ،وكان
رأيه إطالق رساح املرىض وإغالق املشفى ،ولكنه أدرك أنه ال يحق له اتخاذ مثل هذا
اإلجراء ،ومع هذا فلقد بذل َّكل ما لديه من جهد من أجل تحسني حالة املشفى ،ولك َّن
من دون جدوى ،فعدد املرىض ال يقل بل يزيد ،ولذلك تشاءم وأصبح غري مبا ٍل.
وأخذ يطرح عىل املريض سؤاالً ما ويعطيه دوا ًء ما مثل مرهم ال ينفع وال يرض ،وأخذ
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الطبيب أندريه يرتدد عىل الغرفة رقم  6حيث يعالج املريض إيفان ،وأخذ املمرضون
والقامئون عىل املشفى يتهمون الطبيب نفسه باملرض ،وبعد ذلك تلقى الطبيب رسالة
من حاكم املدينة يرجوه فيها الحضور ،وحرض فإذا به أمام لجنة لفحصه ،وطلبت منه
اللجنة االسرتاحة من العمل أو االستقالة ،وبعد فرتة وجيزة زج به يف الغرفة رقم  6مع
املصابني بأمراض عصب ّية وعقل ّية ومات يف اليوم التايل ،ألنَّه مل يستطع تحمل الحياة
يف «العنرب رقم  ،»6ومل يحرض الجنازة سوى شخصني وكانت هذه عقوبة للطبيب ألنَّه
فقط أراد أن يغري ظروف حياة املرىض .ويرى بعض النقاد أن الروح السوداويّة التي
تسود هذه القصة القصرية تعكس حالة املؤلف النفس ّية.
يصف تشيخوف موت الدكتور أندريه يفيميتش يف قصة «العنرب رقم « :»6وقبيل
املساء تويف أندريه يفيميتش إثر نوبة نزيف .يف البداية أحس بقشعريرة مذهلة وغثيان.
وشدة يشء ما مقزز ،كام خيل إليه ،من معدته إىل رأسه ومأل أذنيه وعينيه ،وهو يتغلغل
َّكل جسده ،حتَّى يف أصابعه .وغارت عيناه ،وأدرك أندريه يفيميتش أنَّها النهاية فتذكر
وربا هو
أ َّن إيفان دميرتيتش وميخائيل أفرييانتش وماليني الناس يؤمنون بالخلودَّ .
موجود؟ ول َّنه مل يكن يريد الخلود ،فلم يفكر فيه سوى لحظة .وركض مارا ً به قطيع
من الغزالن الفائقة الجامل والرشاقة التي قرأ عنها باألمس .ث َّم مدت امرأة يدها له
برسالة مس َّجلة ...وقال ميخائيل أفرييانيتش شيئاً ما .ث َّم اختفى ُّكل يشء وغاب أندريه
يفيميتش إىل األبد)11(».
ويتح ّدث تشيخوف عن حالة املريض بالتفصيل يف لحظات حياته األخرية ،يف
قصة «كمنجة روتشيلد» ،وكذلك يف قصة «العروس» (« ،)1903ومتشت نادية يف
الغرفة طويالً وهي تصغي لبكاء الجدة ،ث َّم تناولت الربقية وقرأتها .جاء فيها أنَّه يف
صباح األمس مات يف رساتوف بالسل ألكسندر تيموفيتش «وقبل قصة «العروس»
بثالث سنوات كتب تشيخوف قصة «يف الخور» ( )1900حيث يصف تأثري موت أحد
األشخاص عىل أقربائه «غربت الشمس متاماً ،وانطفأ بريقها يف األعىل عىل الطريق.
وأصبح الجو مظلامً وباردا ً ،ومضت ليبا وبراسكوفيا يف طريقهام .ولفرت ٍة طويل ٍة ظلتا
ترسامن عالمة الصليب)12( ».
يتقبل املوت نيكوالي ستيبانفيتش بحزنٍ وهدو ٍء يف قصة «حادثة مملة»(،)1889
يحاول فهم حياته املاضية ،وال يفكر يف املوت القريب .ويوضح تفكريه بالحياة أكرث
من تفكريه باملوت غلبة التفكري بالحياة يف أدب تشيخوف عىل املوت .عىل من تدهور
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صحته ينتابه شعور قوي بحب الحياة.
يهتم تشيخوف بالتوازن بني املوت والحياة مثل تولستوي ,ولك َّنه يهتم بإثارة القارئ
بحب الحياة واالهتامم بها أكرث من االهتامم مبا سيحدث له بعد نهاية الحياة.
بهذا الشعور يكتب تشيخوف عن جرمية القتل ,ال يزج مشاهد الرعب يف قصصه
وإنَّ ا يحاول فهم ملاذا حدثت الجرمية .يعرض تشيخوف مشاهد الجرمية محرتماً
اإلنسان ،ويصل إىل استنتاج :حيث توجد الجرمية ،ال توجد الكرامة والشعور بالعزة
والرشف .ولذلك فإ َّن تصويره للمبارزة يختلف عن تصوير بوشكني()1837-1799
ولريمنتوف( )1841-1814وتولستوي( )1910-1828لها .يكره تولستوي الحرب ألنَّه
يكره القتل.
سقط يف معركة بوردينو مئات ال بل آالف القتىل «كانت مئات األجساد البرشيّة
الطريّة املدماة التي كانت قبل ساعتني من الزمن مفعمة بشتى األماين والرغبات
الرفيعة والوضيعة ،ترقد متحجرة األطراف يف الوادي املزهر الندي .وكان مئات الناس
يزحفون ويتقلبون ويئنون ».ويهطل املطر عىل القتىل والجرحى وكأ َّن تولستوي يطالب
الناس بالتوقف عن هذه املجازر التي ال معنى لها .نضجت فكرة لدى كل املقاتلني،
كفى اقتتال ،ترتدد هذه الفكرة يف رواية «الحرب والسالم» ( )1869-1863وقصصه
عن معارك سيباستوبول .يتوجه تولستوي برصخته إىل ِّكل الشعوب من أجل ترغيبها
بالسالم وتنفريها من الحرب وويالتها.
ال نجد يف تراث تشيخوف وصفاً للمعارك ،جرمية القتل يف أدب تشيخوف جرمية
جنائية ،تحدث بسبب الجشع ،بسبب النقود .وهذا أمر مؤسف ومؤمل.
يف أثناء عقد قران ليبا وأنيسيم يف قصة «يف الخور» يتحسس القارئ اقرتاب
الكارثة إذ اإلكليل يرصخ طفل« :ماما اخرجيني من هنا ويرد الكاهن :اهدأ»()13
يصور تشيخوف مشهد املبارزة يف مرسحية «الشقيقات الثالث» ( .)1901يقدم
وبدم بار ٍد
الضابط عىل قتل رفيقه وليس عدوه .وال يشعر بالذنب وبتقريع الضمري ٍ
يقدم عىل القتل .ولقد كتب عن هذا املوضوع الباحث زالغني يف كتاب «االهتاممات
األدبية» الذي صدر يف موسكو ،عام .1972
موضوع االنتحار:
يدين ٌّكل من تشيخوف وتولستوي االنتحار ،ولك َّن نظراتهام لالنتحار مختلفة .يخون
أي يخالف وصية
أي أنَّه يقوم بعمل رشيرّ ،
أوبلونسيك زوجته يف رواية «آنا كارينينا» ّ
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من الوصايا العرش «ال تزن» وبصورة طبيعية يولد من الرش الذي قام به أوبلونسيك
رش آخر ،أكرب من الرش الوالد ،الرش األصل ،هذا قانون ،كام أ َّن اثنني رضب اثنني
يساوي أربعة ،قانون .ويختلف مع زوجته .وتأيت أخته آنا كارينينا لتصلح بينهام من
بطرسبورج ،ويف موسكو يف محطة القطار تتعرف عىل فرونسيك ،فأقدمت آنا عىل
الخطيئة التي أقدم عليها قبلها أخوها أوبلونسيك ،أي قامت بخيانة زوجها ،عاقبتها
أي خرست جزءا ً منها ،وبعد
الحياة عقاباً أليامً ،موتاً بطيئاً ،ففي البدء خرست ابنها ّ
ذلك أقدمت عىل االنتحار .يصور تولستوي آنا كارينينا بعد خيانة زوجها كام يصور
امرأة مقتولة ،ويص ّور فرونسيك كقاتل ،وبدأت مأساتها منذ خيانتها لزوجها ،فبدأت
تضايقها فكرة أنّها زوجة لرجلني يف آن واحد .أرادت بانتحارها أ ْن تعاقب زوجها
وعشيقها الضابط فرونسيك واملحيطني بها.
االنتحار عند الكاتبني هو رفض للواقع ،وال يجد الشخص الذي يقدم عىل االنتحار
يعب فيها عن رفضه للواقع غري االنتحار فيقدم عليه.
طريق ًة ِّ
املصادر:
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هنري ميتشونيك
ترجمة :أحمد بن قريش

مرتجم وشاعر وقاص من الجزائر

هرني ميشونيك ( )2009-1932شاعر فرنيس ومرتجم وناقد ومنظر لغوي
وكاتب مقاالت .حاز جائزة ماكس جاكوب يف عام  1972وجائزة ماالرمي عام .1986
ويف عام  2006جائزة جان آرب لألدب الفرنكوفوين ،وجوائز أخرى .كان رئيساً للمركز
الوطني للكتاب وله مداخالت يف «فوروم لغات العامل».
من أعامله :يف بداياتنا؛ خرايف كل يوم؛ مسافرو الصوت؛ نحن املمر؛ اآلن؛ كم
من أسامء؛ واألرض تسيل

قصائد ـ هنري ميتشونيك

•1

أجبنا
وال ندري إن كان السؤال الذي أجربنا
عىل الوقوف
آتياً من السنني الغابرة أو تلك
التي ال علم لنا بها
الخبز واملائدة الشاهدان
يوقعان اليوم
ألننا ندور يف م ْح ِو بعضنا البعض
كام النحل والزهر متاماً
وألن الفضاء من حولنا
قد أجاب
قبل السؤال
•2

الصور
تتخيلني
أصبح
ما أراه
دموع العامل
أناه
والضحك
امش بسحابة من الضحك
أمامي
سحابة دموع
ورايئ
اتبع نفيس
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اسبقها
مل أعد أعرف مكاين وال اتجاهي
ولو حتى استظهرت بالعكس
يف هو أنا
مبا أن اآلخر موجود ّ
جمهوري
أنت
ّ
من حسن ظني
فالتحي
إيل غفلتنا
•3
أملك كل حياة يف حياتك
أمسكك بكل املعمورة
أنا الليل
ألنامك
أنا النور ألراك
وندور
حول العامل
النعاس يف يداي
لكن العيون حارسة
كل العيون
مسافرة
حتى تلف منا
الرقاد
من قوة نور
هذه الليلة
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•4
أميش مدينة داخل مدينة
مثل الغياب
مع عيونها املحدقة يف الحياة
ال ترسع وال تباطؤ
أميش عىل طول بيوت خالية
تنفتح عىل أحالم أزقة
مثة نتصافح الحجارة
فالوجوه تعكس الخراب
الفرار
قبل الجدران
رمبا بدأنا نقول
ما ينتقل من جسد لجسد
عندما انتهينا لسامع
أصوات تتحدث فقط
خالل صمت صوتنا
ماذا
مني أنا
قل
ماذا عنك
الوقت يخدعنا
يف مياهه
نحن
حصاتان
عاشقتان
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•5

نعم عتبة
كلمة واحدة
خطوة
ولكن من أمام من خلف
وال القدمني
وال الكلامت
تعرف الطريق الخارج
منا كخيط
ينسج من طرف أعيننا أيدينا
خيط منك خيط مني
صوت مبثابة صوتني
من خالله أنظر
ليل نهار أهدي حلم
أحرتس أنا الثنايئ يف الرقاد
•6
يرتجف الشعر فوق الحجارة
أرى املعذرين يف األرض
اإلمياءات الفارغة
بطون الحياة
يف تربة حيث تذوب العظام
أرض سلختها األساطري
رصخات تلك العيون
تتقطر عىل األعشاب
فأغمس ذراعي يف حارة األموات
***
اآلداب العاملية ـ العدد  188ـ خريف 2021

قصائد ـ هنري ميتشونيك

إنها أمطار جافة
كل هذه الجثث امللقاة
فجلد رصخاتها قرحة
عند أفواههم
وعيون الفت ّيان
بحار يزرعها
شعرهم امللتصق
***
الكلامت تشيخني أو تجعلني أتدفق
تخلطني باآلخرين
تسحل عزالتنا
فننظم لبعضنا
***
مل ننت ِه من والدتنا
نصيح تحت املراقبة
بشفاهنا املعلقة
لكلامت مل َّا تنطق بعد
***
أعيد فتح أصابع طفولتي
عىل عيون مليئة بالرصاخ
فمكان السعادة ضيق
والشمس تأكل الدموع
واليوم يخفي حرشاته
فأبرص يف كفي
أولئك الذين يعدون حياتهم
***
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ما كسيمكا
ستانيو كو فيتش

ترجمة :صبحي سعيد قضياميت
كاتب من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

*ال حقول وال جبال روسيا ،بل خط األفق البعيد للمحيط االستوايئ ،وظهر سفينة حربية،
مرسح أحداث قصة (ماكسيمكا) التي كُ ِتبَ ْت يف عام  .1896مؤلف القصة قستنطني ميخائيلوفيتش
ستانيوكوفيتش ( )1903 – 1843كاتب بحري معروف ،دخل عامل أدب األطفال (بقصصه البحرية)
وبكتابه الكبري (حول العامل عىل سفينة (كورشون).
*أُدخل قستنطني ،يف الحادية عرشة من عمره ،من قبل أبيه األمريال ،مدرسة حربية بحرية يف
بطرسبورغ .سافر أديب املستقبل ،حني بلغ السابعة عرشة من عمره ،عىل سفينة (كاليفاال) يف رحلة
حول العامل ،دامت ثالث سنوات .عمل ستانيوكوفيتش معلامً ،يف مدرسة قروية ،حوايل عام ،بعد أن
ترك الخدمة يف األسطول البحري ،وهو يف الثانية والعرشين من عمره ،ثم عمل يف مجلة .أعتقل،
ثم نفي إىل سيبرييا ،لعالقته بالثوريني .بدأ يف املنفى ،كتابة قصصه البحرية ،التي جلبت له الشهرة
واملجد.
*انعكست يف كتب ستانيوكوفيتش ،انطباعات طفولته املؤثرة ،التي ال متحى حني كان ،وهو ابن
محافظ بحري ،لقلعة سيباستوبول ،حيث كان شاهدا ً يف كثري من األحيان ،عىل شجاعة وبطولة
البحارة الروس ،وإنسانيتهم جنودهم الرفيعة  .ورأى يف الوقت نفسه ،حقوقهم املهضومة ،وتعلقهم
الذليل برؤسائهم وقوادهم .أكد ستانيوكوفيتش ،يف قصصه ،رفضه القاطع لنظام الرق العبودي ،الذي
رآه يف شبابه .ولكن أهم من كل يشء – فقد عكس إنسانية وشهامة البحارة الروس ،صداقتهم وحبهم
لألطفال ،واستعدادهم ملساعدة البائسني ،بغض النظر عن لغتهم ،ولون برشتهم.

ماكسيما ـ قصة :ستانيوكوفيتش

1
*قُ ِر َع الجرس منذ عدة لحظات فقط .الساعة تشري إىل السادسة من صباح املنطقة
االستوائية الرائع ،يف املحيط األطليس.
*ارتفعت غيوم صغرية الحجم ،منفوشة فوق خط األفق الوردي ،واملرتفع بال حدود،
والشفاف الرقيق يف بعض املناطق ،كأنه بساط من ثلج تحت أشعة الشمس الذهبية ،الباهرة
الوضاءة ،والسعيدة التي كانت تعكس أشعتها عىل املياه املتعرجة ،يف املحيط .وتحيط بخط
األفق البعيد ،مساحات شاسعة بال حدود.
*وبصورة ما ،يلف الكون هدوء مهيب.
*كانت األمواج العاتية فقط ،بلونها األزرق الفاتح ،تلمع تحت الشمس ،بقممها الفضية،
وتطارد املوجة األخرى ،سابحة يف بهاء الخرير ونقائه ،وكأنها تحيك عن روعة هذا املكان
االستوايئ الفسيح ،وعن طيبة روحه وحياته.
*ويحمل البحر بعناية ،وكأنه أب رحيم ،السفن والبواخر عىل صدره الرحب الواسع
العمالق ،دون أن يأبه البحارة بالعواصف والزوابع الرهيبة.
*الفراغ يحتضن الكون.
*مل يظهر اليوم ،رشاع أبيض ،ومل يُر دخان يتصاعد من خط األفق .الطريق يف املحيط
عريضة.
*وبني الحني واآلخر ،تلمع سمكة تحت الشمس ،بحراشفها الفضية ،وهي تقفز فوق املاء،
ويظهر الحوت بظهره األسود فوق املاء ،وهو يداعب األمواج مكوناً حوله نوافري عالية ،وتحلِّق
طيور البحر عالياً ،يف الهواء بألوان سوداء وبيضاء ،متجهة إىل شواطىء أفريقيا ،أو أمريكا
البعيدة ،ويعود الهدوء والفراغ ،مرة أخرى .من جديد ،املحيط الواسع املهيب ،وضوء الشمس،
والسامء ،والرقة والجامل.
*كانت الباخرة الحربية الروسية (عربيد) تقرتب من الشاطىء الجنويب ،وهي تتاميل
بخفة عىل أمواج املحيط الخفيفة ،وتبتعد برسعة عن الشامل املظلم العابس ،لكنه عىل كل
حال ،كان قريباً وحبيباً.
*كانت الباخرة جميلة سوداء ،ليست بالكبرية ،ولكنها منسقة هيفاء بصواريها الثالثة
العالية ،والتي متيل قليالً إىل الخلف ،وهي محملة باألرشعة ،وتدفعها ريح مواتية تجري
يف اتجاه واحد تقريباً ،إىل الشامل الرشقي ،برسعة من سبعة إىل مثانية أميال يف الساعة.
ومتايلت (العربيد) بخفة ،ورشاقة عرب موجة إىل موجة ،وشقَّت عباب البحر مبقدمتها الحادة،
وهي تصدر خريرا ً خافتاً ،وسط زبد املياه التي تتحول بعد ذلك إىل فقاعات من األملاس.
فض.
وتصافح األمواج ،جانبي السفينة بلطف ورقة .ويظهر يف مؤخرتها ،خط عريض ّ ّ
اآلداب العاملية ـ العدد  188ـ خريف 2021

65

ت :صبحي سعيد قضيماتي

*تجري التنظيفات العادية يف السفينة ،وعىل سطحها ،يف الساعة الثامنة من صباح كل
يوم ،وقبل رفع العلم ،حيث يبدأ اليوم عادة ،عىل ظهر السفينة الحربية.
*يغسل الجنود البحارة املنترشون ،سطح وجوانب السفينة ومدافعها ،وهم حفاة ،يرتدون
قمصاناً عاملية بيضاء ،بياقاتها العريضة املفتوحة الزرقاء ،وأعناقهم معروقة سمراء مسودة،
من أثر الشمس ،وقد شمروا عن أرجلهم ،حتى الركب – إنهم ينظفون ويرتبون (العربيد)
بانتباه ودقة ،ال ميلكها إال جنود البحر ،فيجب أن تكون السفينة ،بعد عملية التنظيم والتنظيف،
المعة تتألق بالجامل والروعة والنظافة ،من أعىل نقطة حتى القاع.
*كان البحارة يعملون بجد ومثابرة ،ومبرح ،ويتضاحكون عندما يطلق رئيس النوتية
ماتفييتش (صاحب الصوت الجهوري) الشتائم املبتكرة ،التي تدهش آذان البحارة الروس،
الذين اعتادوا عىل مثل هذه الشتائم ،وعيناه الغائرتان السنجابيتان جاحظتان من أثر
رشب الخمر ،عىل الشواطىء ،ووجهه أحمر ،لفحته الشمس ،وهو يشبه الرؤساء القدماء،
الذين أمضوا وقتاً طويالً يف الخدمة .كان ماتفييتش يعمل هذا للحامسة ،أو كام يقول هو
(للمحافظة عىل النظام).
*مل يغضب أحد من ماتفييتش .كان يعلم الجميع بأن ماتفييتش رجل طيب وعادل ،ال
يتعامل مع الوشاة ،وال يستغل وضعه ،ليلحق أذى بأحد .وقد اعتاد الجميع عىل أنه ال ميكن
له أن يلفظ ثالث كلامت ،دون أن يستخدم الشتيمة ،وأحياناً كان يثري اإلعجاب بأسلوب يف
الشتائم ،ال يعرف الحدود ،فهو يف هذه األمور ،حاذق وماهر وفنان.
*كان البحارة من وقت إىل آخر يرتاكضون إىل سطح مقدمة السفينة ،وإىل برميل املاء ،أو
الصندوق ،حيث تشتعل هناك بقية فتيلة ،ليشعلوا سجائرهم ،التي لُف َّْت بتبغ حاد ،ويتحادثون
قليالً .ومن جديد يبدؤون أعامل التنظيف والرتتيب ،عىل ظهر السفينة ،ميسحون النحاس،
ويلمعون املدافع ،ويغسلون الجوانب ،وكان ذلك يتم بصورة جدية ،خاصة ،عندما يقرتب
الضابط بقامته الرفيعة والطويلة ،و يبدأ جولته منذ الصباح الباكر ،ينظر يف كل االتجاهات،
من هنا ،ومن هناك.
*يقوم الضابط املناوب الشاب األشقر بنوبته ،منذ الساعة الرابعة ،حتى الساعة الثامنة،
وقد طرد النعاس ،الذي هاجمه ،يف نصف الساعة األوىل ،من مناوبته .كان يتجول يف بزة
بيضاء ،وبقميص مفتوح األزرار ،يسري جيئة وذهاباً ،يف برج القيادة يتنفس ملء صدره ،نسيم
الصباح الطازج ،الذي مل متسه بعد حرارة الشمس املحرقة .ويصافح النسيم العليل مؤخرة
املالزم الشاب ،برقة ولطف ،عندما يتوقف قليالً لينظر يف البوصلة ،إذا ما كان عامل الدفة
يوجهون السفينة بالبوصلة ،أم بواسطة األرشعة – وهل تقف هذه األرشعة بشكل جيد ،وهل
توجد غيمة إعصار سوداء عىل خط األفق.
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*كل يشء جرى عىل ما يرام ،وال يوجد لدى املالزم عمل تقريباً يف نوبته ،يف هذه
املناطق االستوائية الرائعة.
*ثم يتابع سريه جيئة وذهاباً ،ويحلم باكرا ً ،بتلك الدقيقة ،التي تنهي فيها نوبته ،ويرشب
كوباً من الشاي ،مع الكعك الطازج الحار ،الذي يخبزه خباز خاص ،بفن وخربة كبريتني،
للضباط .هذا ،إذا مل يرشب الخباز الفودكا ،التي يستعملها يف خبزه.
2
*س ِم َع فجأة ،هتاف غري طبيعي وعال ومضطرب للخفري الجالس يف مقدمة السفينة،
ُ
وهو ينظر إىل األمام:
 إنسان يف البحر!*ترك البحارة أعاملهم برسعة خاطفة ،وركضوا إىل طرف السفينة مبهورين مضطربني،
موجهني أنظارهم إىل املحيط .سأل البحارة الخفري الشاب ،الذي يوغل لونه األشقر يف
البياض ،وقد أصفرت وج ُهه بشدة ،وهم يتناثرون عىل جوانب:
 أين هو ،أين؟*أشار الخفري بيد مرتجفة:
 ها هو ..لقد اختفى اآلن .رأيته اآلن ،يا إخوان… متشبثاً بالصارية ،ميكن أن يكونمقيدا ً – قال البحار هائجاً ،وهو يحاول عبثاُ أن يعرث عىل اإلنسان الذي رآه منذ لحظات.
*فزع الضابط املناوب ،من هتاف الخفري ،ووضع املنظار ،عىل عينيه ،و ّوجهه إىل ذلك
املكان.
*ونظر عامل اإلشارة مبنظاره الطويل أيضاً .سأل املالزم الشاب:
 هل ترى شيئاً؟... أرى ،يا صاحب السعادة… .تفضلوا بالنظر قليالً إىل اليسار….*ورأى الضابط يف هذه اللحظة صارية محطمة ،وعليها جسم إنسان.
*وبصوت مرتجف ،مضطرب ومتوتر ،هتف بكل ما أويت من قوة:
 صفّر  :الكل إىل األعىل! ج ّمعوا كل األرشعة! هيئوا الزوارق!*ثم انتبه إىل عامل اإلشارة ،وأضاف هائجاً:
 ال تدع الرجل يفلت من عينيك!*صاح الرئيس بصوت مبحوح ،بعد أن صفَّر يف البوق.
 فليذهب الكل إىل أعىل! –*هرع الجنود البحارة ،وهم هائجون إىل أماكنهم.
*واتخذ القبطان واملالزم األول أماكنهم ،يف برج القيادة.
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*نهض الضباط من نومهم ،وأثار النعاس ما تزال تلوح عىل وجوههم ،وصاروا يرتدون
بزاتهم ،يف طريقهم إىل السلم ،وصعدوا إىل سطح السفينة.
*بدأ املالزم األول بإصدار األوامر ،كام هو الحال يف وقت االستنفار ،وعندما دوى صوته
باألوامر ،راح البحارة ينفذونها بسعادة واندفاع .وصاروا يعملون بحرارة ،وفهم كل منهم مثن
كل ثانية.
*مل متض سبع دقائق إال وقد جمعت كل األرشعة ،سوى اثنني ،أو ثالثة أرشعة ،وبانت
(العربيد) وكأنها تستلقي دون حركة ،مهتزة وسط املحيط ،وأنزل القارب عىل املياه مع ستة
عرش جندياً جدافاً ،وضابطاً واحدا ً ،عند الدفة .صاح القبطان من برج القيادة مودعاً القارب،
الذي بدأ يبتعد عن السفينة.
ـ يف رعاية الله!
*صار الجنود يجدفون بقوة قصوى ،ساعني إلنقاذ ذلك اإلنسان.
*لكن يف خالل الدقائق السبع تلك ،حيث استطاعت السفينة التوقف ،كان حطام الصارية
مع ذلك اإلنسان ،قد ابتعد ألكرث من ميل ،ومل تعد ترى حتى باملنظار.
*الحظ البحارة بالبوصلة االتجاه ،الذي تقع عليه الصارية ،وأبحروا نحوه مبتعدين عن
السفينة.
القارب ،الذي ابتعد ،وبان للعني كقرشة صغرية ،حيث
*و َّدع كل بحارة (العربيد) بنظراتهم
َ
كان يختفي تارة وراء أمواج املحيط الكبرية ،ويظهر تارة أخرى.
*وبان القارب بعد عدة لحظات ،كنقطة سوداء صغرية يف املحيط.
3

*ساد الصمت ،والهدوء عىل سطح السفينة.
*كان البحارة املتجمعون املرتاصون عىل طرف السفينة ،يتبادلون املالحظات يف هياج،
وبصوت خفيض ،بني حني وآخر فقط:
 يجب أن يكون بحارا ً ما ،من باخرة غارقة. من الصعب هنا أن تغرق باخرة ،إال إذا كانت من طراز قديم يسء. ال ،الظاهر أن الباخرة اصطدمت ليالً بباخرة ثانية… من املحتمل أن احرتقت. وبقي إنسان واحد ،أيها اإلخوة! وميكن أن يكون اآلخرون قد أنقذهم القوارب ،ونسوا هذا…. هل هو حي؟68
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 املياه دافئة .ومن املمكن أن يكون حياً. وكيف مل تأكله كالب البحر ،أيها اإلخوة .إنها هنا بأعداد رهيبة! نعم – نعم ،يا أحباء! الخدمة يف األسطول البحري خطرة ،آه كم هي خطرة! زفر أحد البحارة ،وهو مل يزل يف ريعان الشباب ،أسمر اللون ،يحمل قرطاً يف أذنه،كان ال يزال يف السنة األوىل من خدمته ،وقد أبحر إىل أماكن بعيدة.
*ثم خلع قبعته وعالمات الحزن املظلم ،تغطي وجهه ،وهو يرسم إشارة الصليب وكأنه
يدعو الله بصمت ،أن يحفظه من موت بشع ،يف مكان من املحيط.
*مضت خمس وأربعون دقيقة من االنتظار القاتل املتعب.
*صاح عامل اإلشارة ،يف نهاية األمر ،بفرح ،دون يرفع عينه عن املنظار:
ـ القارب يرجع إىل الوراء!
*عندما بدأ القارب باالقرتاب ،سأل املالزم األول عامل اإلشارة:
 هل ترى الرجل يف القارب؟*أجاب عامل اإلشارة دون ابتهاج:
 ال أرى ،يا صاحب السعادة!*قال املالزم األول مقرتباً من القبطان:
 الظاهر ،إنهم مل يعرثوا عليه!*كان قائد (العربيد) رجالً ربع القامة ،قوي الجسم ،طاعناً يف السن ،شعره طويل يغطي
خديه املكتنزين باللحم ،وخط الشيب لحيته السوداء ،وعيناه ليستا كبريتني ،وهام تشبهان
عيني الصقر الحادتني  .هز كتفه بعدم رضا ،وهو يتامسك قائالً:
 ال أعتقد .ال ميكن لهذا الضابط الجيد أن يرجع هكذا برسعة ،لو مل يعرث عىل اإلنسان. لكنه ال يُرى يف القارب. من املمكن انه مستلق يف األسفل ،ولهذا ال يُرى… .وسنعرف كل يشء بعد قليل…*كان القبطان يتمىش يف برج القيادة ،ويتوقف أحياناً لحظة ،يك ينظر إىل القارب
املقرتب .ونظر ،يف نهاية األمر عرب املنظار ،ومع أنه مل ير الرجل املنقذ ،ولكنه قرر ،بعد أن
نظر إىل وجه الضابط املرح الجالس إىل الدفة ،بأن الرجل أُنقذ ،وهو يف القارب.
*اعتلت وجه القبطان الغاضب بسمة كبرية.
*وصل القارب ،بعد عدة دقائق ،ورفع مع البحارة إىل سطح السفينة.
*خرج املجدفون من القارب ،عىل أثر الضابط ،وهم حمر ،مبللون بالعرق ،يلتقطون
أنفاسهم بصعوبة ،من أثر التعب املضني .وخرج أيضاً امل ُ ْنقَذ ،من القارب ،مستندا ً عىل أحد
البحارة ،وهو زنجي صغري ،يف عمر يناهز العارشة أو الحادية عرشة ،مندى ،يف قميص
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ممزق يغطي قسامً ،ليس بالكبري من جسمه الواهن الهزيل ،ذي اللون األسود ،الذي مييل
إىل اللمعان.
*كان يقف بصعوبة عىل قدميه ،وجسمه يرتجف كله ،وهو ينظر بعينني كبريتني ذابلتني،
متألهام سعادة مجنونة ،ودهشة أيضا ً،يف الوقت نفسه ،وكأنه مل يصدق عملية إنقاذه .قال
الضابط يف تقريره للقبطان بعد رجوعه من مهمته:
 رفعناه عن الصارية ،وهو عىل حافة املوت ،وبصعوبة أعدنا الوعي للولد املسكني.*أمر القبطان:
 انقلوه برسعة إىل املستوصف!.*نُقل الولد يف تلك اللحظة إىل املستوصف ،وجففوا املياه عنه ،ووضعوه عىل الرسير،
وفوقه األعطية ،ثم بدأ الطبيب باإلسعاف ،فقطَّر يف فمه عدة قطرات من الكونياك.
*ابتلع املرشوب بتعطش ،ونظر إىل الطبيب مترضعاً مشريا ً إىل فيه.
*وعادت األرشعة إىل حالتها الطبيعية ،عىل سطح السفينة ،و تابعت (العربيد) إبحارها
بعد خمس دقائق ،ورجع البحارة من جديد إىل أعامل الرتتيب ،التي كانوا يقومون بها.
ضجت عىل ظهر السفينة أصوات البحارة املرحة.
 أنقذنا زنجياً صغريا ً! وكم هو ضعيف يا إخوان!*وكان بعض البحارة يرتاكضون إىل املستوصف ،ليعرفوا ماذا جرى للزنجي الصغري.
 يقوم الطبيب بإسعافه .الظاهر إنه سينجح!*جاء كورشونوف بعد ساعة بأخبار تقول إن الزنجي الصغري يغط يف نوم عميق ،بعد أن
أعطاه الطبيب عدة مالعق من الشوربة الساخنة….
 لقد ج َّهز يا إخوان ،الطبا ُخ الحساء للزنجي عن قصد ،ومل يكن هناك يشء سوىاملرق… كبقية من الطعام مثالً – تابع كورشونوف بحيويته ،وعالمات الرضا تبدو عىل وجهه،
ألنهم يف هذه اللحظة يصدقون كذاباً مشهورا ً ،وألنه يف هذه اللحظة ،ال يكذب ،وقد أنصت
الجميع له.
*ثم تابع بعجلة وهو يحاول استغالل هذه اللحظات غري العادية لديه:
 لقد تكلم الزنجي نفسه ،يا إخوان… وغمغم بلغته عندما كنا نطعمه وطلب ،يعني:(أعطوين أكرث من هذه الشوربة)… .وأراد خطف الفنجان من الدكتور… لكن مل نسمح له
بذلك :ال ميكن يا أخ ،هكذا مبارشة… فمن املحتمل أن ميوت.
 وماذا فعل الزنجي الصغري؟ ال يشء ،انصاع لألمر…70
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*اقرتب يف هذه الدقيقة ،مراسل القبطان سويكني ،من برميل املاء ،وراح يدخن عقب
سيجار القبطان .ركَّز االنتباه يف هذه اللحظة ،عىل املراسل ،وسأله واح ٌد من الحضور:
 أمل تسمع ،يا سويكني ،إىل أين سريسل الزنجي الصغري بعد ذلك؟*كان سويكني أشقر الشعر ،يف قميص بحار رفيع ،من ملكه الخاص ،يرتدي حذاء أزرق
اللون .قال معتمدا ً عىل بعض املعلومات ،وبصوت يحمل لهجة املسؤولية ،بعد أن زفر الدخان
من فيه:
 إىل أين سريسلونه؟ سيرتكونه يف رأس الرجاء .عندما نصل إىل هناك.وسمي رأس الرجاء الصالح (برأس الرجاء)
*ثم صمت وعالمات الجد عىل وجهه ،وأضاف مستهزئاً:
 وماذا نعمل مع هذا الزنجي األسود .أنهم أناس وحوش.*دمدم النجار العجوز زاخاريتش:
 وحوش أم غري وحوش ،إنهم خلق الله… يجب أن متأل الرحمة القلب!*الواضح أن كلامت زاخاريتش بعثت الشفقة والعطف ،يف قلوب املدخنني املتجمعني.
الحظ أحد الرجال:
 وكيف سيعود هذا الزنجي الصغري إىل مكانه بعد ذلك؟ يجب أن يكون لديه أب وأمأيضاً!
*أجاب سويكني:
 يف رأس الرجاء يوجد الكثري من الزنوج .وهم سيعرفون من أي هو.*ثم أنهى سويكني تدخني عقب السيجارة ،وخرج من الحلقة .قال العجوز النجار يف
أثره بغضب:
 وماذا يظن املراسل نفسه أيضاً!4
*مع أن الولد الزنجي ،كان يف اليوم الثاين ضعيفاً جدا ً ،لكن حالته تحسنت بشكل
ملحوظ ،بعد الهزة العصبية التي أصابته ،حيث اقرتب منه الطبيب ،وكان أنيس املعرش ،بدين
الجسم ،متقدماً يف عمره ،وابتسم للولد بسعادة ،وربَّت عىل خده ،وأعطاه كأساً من املرق ،ثم
بدأ ينظر إليه ،ويرى كيف كان يلتهم املرق ،بظأم كبري ،وكيف نظر إليه الولد شاكرا ً ،بعينني
كبريتني سوداوين بارزتني ،وحدقتني ملعتا وسط البياض.
*بعد هذا ،أراد الطبيب أن يعرف كيف ُوجِد الولد يف املحيط ،وكم م َّر من الوقت وهو
جائع ،لكن الحديث مع هذا الزائر ،كان مستحيالً ،وال ميكن تحقيقه ،بغض النظر عن كل
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الحركات ،واإلشارات اإلميائية ،التي قام بها الطبيب .ومع أن الزنجي الصغري كان أقوى من
الدكتور يف اللغة اإلنكليزية ،لكنه مثل الطبيب املحرتم ،قد ش َّوه بال رحمة بضعة عرشات من
الكلامت اإلنكليزية ،التي كانت يف جعبته.
*مل يفهم كل اآلخر.
*عندئذ بعث الطبيب مساعده الستدعاء ضابط الصف ،الذي يدعى يف صالة السفينة
دامئاً بـ(بيتينكا) .قال الطبيب ضاحكاً:
 أنتم ،يا بيتينكا تجيدون اللغة اإلنكليزية ،تحدثوا معه ،فأنا مل أفلح يف الكالم! قولوا لهانه سيغادر غرفة املستوصف بعد يومني أو ثالثة أيام!
*جلس ضابط الصف الشاب قرب الرسير ،وبدأ حديثه محاوالً أن يتكلم جمالً قصرية،
بهدوء وتقطع ،وفهم الزنجي الصغري ،كل ما كان يسأل عنه ضابط الصف ،وأرسع يف اإلجابة
دون أن يحاول ربط كلامته بعضها ببعض ،رغم أنه صا َحبَها بحركات وإشارات معربة.
*كان الولد عىل سفينة أمريكية (بيتيس) يخدم عند أحد القبطان (من السفلة األراذل
الكبار – أضاف ضابط الصف) وينظف له الثياب واألحذية ،ويقدم له القهوة مع الكونياك،
أو الكونياك مع القهوة .دعا القبطان خادمة ( )Boyوأعتق َد الولد بأن هذا هو اسمه .مل
يعرف أمه وال أباه .فقد اشرتى القبطان الولد منذ عام ،يف موزنبيق ،وكان يرضبه كل
يوم .أبحرت السفينة من شواطىء السنغال إىل ريو ،وعىل سطحها ح ْم ٌل كبري من الزنوج.
اصطدمت السفينة بباخرة أخرى ،بقوة ،منذ ليلتني مضتا (قال ضابط الصف هذا ،معتمدا ً
عىل حديث الولد الزنجي ،الذي كان قد كرر عدة مرات( :كرا ،كرا ،كرا) ثم رضب بعد ذلك
الحائط بقبضة يده بضعف) وهبطت السفينة إىل القاع .ثم وجد الولد نفسه عىل حطام
الصارية ،فتشبث بها ،وقد مىض عليها ما يقارب اليومني…
*ومع أن الولد تحدث بهذه الصورة الفظيعة عن حياته التعسة ،فمام ال شك فيه أن
دهشته كان بالغة ،من املعاملة اللطيفة الرقيقة ،التي كان يلقاها ،وشكله الضعيف الهزيل،
ونظراته التي تحمل الشكر يف ثناياها ،إىل الطبيب ومساعده ،وإىل ضابط الصف ،واألهم
– جسمه األسود الضعيف ،الالمع املغطى بالندوب ،وضلوعه البارزة ،كل هذا كان أبلغ من أي
كالم ميكن أن يقال عن حياته الصعبة.
*وقد أثر حديث ضابط الصف ،وترصيح الطبيب ،تأثريا ً عميقاً عىل صالة السفينة .قال
أحد الرجال ،أنه يجب أن وضع الصبي تحت حامية القنصل الرويس ،يف كيبتون ،ويجب أن
تجمع املعونة يف الصالة ،ألجل هذا الزنجي املسكني.
*وأثرت قصة الزنجي تأثريا ً عنيفاً ،ذا حدة بالغة عىل البحارة ،عندما نقل ،يف اليوم
نفسه ،مراسل ضابط الصف ،أرتيمي موخني – أو كام كان يدعى أرتيوشكا – الحكاي َة عىل
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سطح مقدمة السفينة ،ومل ميتنع عن إضافة بعض الكلامت والعبارات ،التي تؤكد وحشية ذلك
الشيطان ،القبطان األمرييك.
 كل يوم ،يا إخوان ،كان يعذب هذا الولد الزنجي ،وينهال عليه بقبضة يده ألتفه األشياء،وال يرتكه حتى يدمى فمه ،ثم يأخذ من الكالّب حبالً – والحبل أيها األخوة غليظ سميك –
ويبدأ برضب الزنجي الصغري! – قال أرتيوشكا بإيحاء من خياله ،ساعياً إىل وصف حياة
الزنجي يف أبشع صورها – .مل يعرف هذا القبطان اللعني ،بأنه يعامل ولدا ً ضعيفاً دون
حامية ،ولو كان زنجياً… .فال تزال آثار الرضب عىل ظهر املسكني… – .أضاف أرتيوشكا
متأثرا ً ،ومهتامً بقصة الزنجي.
*لكن البحارة الذين يعرفون ما هي العبودية ،وقد كانوا هم أنفسهم أقناناً ،سابقاً ،وذاقوا
كل أنواع العذاب ،وهمي يذكرون من وقت غري بعيد ،كيف (أدميت) ظهورهم ،أشفقوا عىل
الزنجي الصغري ،دون تلوين وبالغة أرتيوشكا ،وقذفوا القبطان األمرييك بأسوأ الكلامت ،إن
مل تكن كالب البحر قد أكلت بعد جسم هذا الشيطان .سأل أحد البحارة وهو كبري السن:
 لقد حرر الفالحون عندنا ،وهذا يعني أن نظام القنانة ما زال موجودا ً عندهم؟ يعني ما زال!* قال ب ّحار عجوز:
 عجيب هذا… .إنهم الشعب الحر.*رشح أرتيوشكا بعد أن سمع شيئاً عن هذا املوضوع ،يف صالة السفينة:
 الزنوج هناك كأنهم أقنان ! ولهذا فإن أحوالهم سيئة ،والحرب ال تزال قامئة(.)1البعض يريد أن يعيش الزنوج ،كلهم أحرارا ً ،وآخرون ال يوافقون حتى أن يتم ذلك بشكل
من األشكال – هؤالء هم الذين ميلكون أقناناً .ويلهب كل اآلخر بالحامس!… .وقد قيل بان
األمريكيني الذين يقفون بجانب الزنوج سينترصون! – أضاف أرتيوشكا بارتياح.
*قال النجار زاخاريتش:
 إن الله هو الذي يساعدهم… فالزنوج يتمنون العيش بحرية… الطري ال يحب القفص،فكيف باإلنسان؟
*كان البحار الشاب ،ذو السمرة الشديدة ،الذي قال بأن الخدمة يف األسطول (خطرة)
يسمع حديث البحارة بانتباه ،وبأعصاب متوترة ،ثم سأل يف النهاية:
 يعني ،اآلن ،يا أرتيوشكا ،هل سيكون هذا الزنجي حرا ً؟ كيف تفكر يا هذا؟ طبعاً ،سيكون حرا ً – قال أرتيوشكا بحزم ،مع أن الشك كان يعرتيهيف قرار نفسه حول حرية الزنجي ،وهو ال ميلك معلومات موثوقاً بها عن القوانني األمريكية،
عن امللكية الخاصة.
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*لكن تصوراته الخاصة كانت مع حرية الولد .إذ ال يوجد (شيطان مالك) ،فقد وىل يف
رحلة إىل األسامك ،هذا ما جرى الحديث عنه!
*وأضاف هو:
 اآلن سيعطى الزنجي بطاقة شخصية جديدة يف رأس الرجاء :خذ البطاقة واذهب إىلحيث تريد.
*وقد أذاب الحديث عن الهوية الشخصية ،كل شك يف داخله .صاح البحار ذو السمرة
الشديدة بفرح ،وكأن قد مىض عىل خدمته عام من الزمان.
 هذا هو الحال!*ومضت بسمة مضيئة عىل وجهه الدمث األسمر ،وعينيه اللطيفتني ،كعيني الجرو،
وفرح لهذا العون ،الذي تلقاه الزنجي املسكني الصغري.
*تحول الغسق القصري برسعة ،إىل ليل استوايئ رائع لطيف.
*واشتعلت السامء بالنجوم الالمعة ،التي صارت تربق ساطعة بربيق مخميل علوي.
واعتم املحيط يف البعيد ،وصار يلمع ملعاناً فسفوريا ،عند أطراف السفينة ويف مؤخرتها.
باألسة ،ونام البحارة عىل سطح السفينة.
ثم دعا الجميع للصالة ،وجيء ِّ
أما البحارة املناوبون ،فقد بدؤوا يقضون أوقاتهم ،فتجمعوا عند حبال الرشاع ،وصاروا
يتهامسون يف صوت واهن .جرى الحديث هذا املساء ،ويف تجمعات كثرية عن (الزنجي
الصغري).
5
*جاء الطبيب بعد يومني ،يف الساعة السابعة صباحاً كعادته ،إىل مستوصف السفينة،
وفحص مريضه الوحيد فتبني أن الولد قد عويف ،وأنه يستطيع امليش والصعود إىل سطح
السفينة ،وأن يأكل من طعام البحارة .أعلن عن هذا الولد الزنجي ،بإشارات أبلغ من الكالم…
وقد فهمها الولد برسعة ،يف هذه املرة ،وهو يف صحة جيدة ومرتاح النفس ،ناسياً تلك
اللحظات ،التي داهمه فيها ملوت .قفز الولد برسعة من الرسير ،عاقدا ً العزم للصعود عىل
سطح السفينة ،لينعم بحرارة الشمس ،وهو يرتدي قميص بحار طويل ،ضم جسمه عىل شكل
كيس ،لكن ضحكات الطبيب ،وقهقهات مساعده ،من رؤية الزنجي الصغري عىل هذه الصورة،
قد أدهشا الولد ،فوقف يف وسط غرفة املستوصف ،ال يعرف ما ينبغي عليه أن يعمله ،ودون
أن يفهم متاماً ،ش َّده الطبيب من قميصه وهو يتابع الضحك.
.…No, No, No
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*سأل الدكتور باهتامم ،مساعده األنيق ،الذي يبلغ من العمر ثالثني سنة:
 أي ثياب يرتديها ،يا فيلبيوف؟ إننا مل نفكر حول هذا األمر ،أنا وأنت ،أيها األخ…*أضاف يف نهاية حديثه ،مساعد الطبيب ،الذي يحب استعامل كلامت ليست يف موضعها
عندما يريد أن يضفي عىل حديثه مزيدا ً من التأثري والتعقيد ،أو كامل يقول البحارة (كرث
مشاكسة):
 هكذا بالضبط يا صاحب السعادة ،مل نكن نفكر بذلك .وهل سنقص اآلن له قميصاًحتى الركبتني تقريباً يا صاحب السعادة ،نعم ،مع السامح يل بالقول ،بأننا لو أعطيناه حزاماً
حتى خرصه ،ألصبح هذا مناسباً ،يا صاحب السعادة
* ابتسم الطبيب قائالً:
ـ كيف يكون ذلك (مناسباً)؟
قال املساعد بغضب:
ـ نعم هكذا… إنه مناسب… وأظن أن الجميع يعرفون ما تعني كلمة (مناسب) يا صاحب
السعادة! إنها تعني أنّه جيد ومريح.
 من الصعب أن يكون معنى (مناسب) كام تقول أنت .سيمأل الضحك كل السفينة ،يا أخ.عىل كل حال يجب أن نُلبس الولد شيئاً ،حتى يسمح القبطان بتجهيز بزة للزنجي ،عىل قياسه.
 توجد إمكانية كبرية لتجهيز بزة جيدة له… ويوجد عندنا عىل سطح السفينة بحارةيجيدون ذلك العمل .سيخيطون.
 هكذا جهز بزتك املناسبة!*لكن ،يف هذه اللحظة ،طُرِق باب مستوصف السفينة ،بدقات خفيفة ،وحذ ِر ًة ورقيقة.
صاح الطبيب:
 من هناك؟ أدخل!*ظهر عند الباب وجه أحمر اللون قليالً ،ومنتفخ بعض اليشء ،خال من الجامل ،ومحاط
بلحية شقراء ،يثري لون أنفه الشك ،بعينني مريضتني لطيفتني ،ثم دخل يف أثره جسم نحيف،
صغري القامة ،قد ارتسمت عليه دالئل القوة ،هذا البحار يدعى إيفان لوتشكني.
*كان عمر هذا البحار يناهز األربعني ،وقد مىض خمس عرشة سنة عىل خدمته يف
األسطول البحري ،وهو يُع ُّد من أفضل البحارة يف السفينة – ومن السكارى الرهيبني ،إذا
حط عىل الشاطىء .وحدث أنه باع ثيابه عىل الشاطىء ورشب بها خمرا ً ورجع إىل السفينة
يف ثيابه الداخلية ،وبات ينتظر العقاب يف الصباح ،دون أن يهتم بهذا .قال لوتشكني
يف صوت مبحوح ،وهو يتقدم بخطوات كبرية ،حايف القدمني ،ويعبث بيده امللوثة الخشنة
برسواله:
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 هذا أنا يا صاحب السعادة!*كان يحمل رصة يف اليد الثانية.
*نظر إىل الطبيب ،بنظرات يثقلها الخجل ،والشعور بالذنب ،والتي تحدث دامئاً لدى
السكارى ،وبشكل عام لدى الناس ،الذين يشعرون بالذنوب التي تجثم عىل رؤوسهم.
 ماذا بك يا لوتشكني؟… هل أنت مريض؟ ال ،وال بحال من األحوال ،يا صاحب السعادة – أنا جئت بثوب إىل الزنجي… .فكرت:انه عاري الجسم ،وقد أخذت قياسه قبل هذا ،ثم جهزته له .اسمحوا يل يا صاحب السعادة
بإعطائه الثوب.
*قال الطبيب متعجباً بعض اليشء:
 أعطه إياه ،يا أخ… إنني سعيد جدا ً .لقد كنا نفكر اآلن أي يشء نُلْبِس الولد ،وقد دبرتأمره قبلنا.
*قال لوتشكني وكأنه يعتذر:
 كان لدي متسع من الوقت ،يا صاحب السعادة.*وأخرج مع هذه الكلامت ،من رصته الخيشية ،قميص بحار صغري ،و بنطال حيك من
خيش أيضاً ،ونفضهام ،وأعطاهام إىل الولد املنبهر ،بسعادة ،ونظراته مل تعد تحمل الذنب يف
طياتها ،وبلهجة ،تختلف متاماً ،عن تلك التي تحدث بها مع الطبيب وقال للزنجي:
 خذ ،يا ماكسيمكا! ثياب ،يا أخي ،خذها ،والبس مع الصحة والعافية ،وسوف أرى كيفستظهر بها… هيا يا ماكسيمكا!
*قال الطبيب ضاحكاً
 وملاذا تسميه أنت ماكسيمكا؟. وكيف يا صاحب السعادة؟ سيدعى ماكسيمكا ألننا أنقذناه يف يوم ماكسيم املقدس،ولهذا سيكون ماكسيمكا… .وال ميلك الولد الزنجي اسامً ،ويجب أن نطلق عليه اسامً.
*مل تكن لسعادة الزنجي حدود عندما ارتدى ثياب البحارة الجديدة .الظاهر أنه مل يلبس
يف حياته مرة ،مثل هذه الثياب.
*تفحص لوتشكني البزة ،التي خاطها من كل الجوانب ،وتأكد من أنها تبدو عىل جسم
الزنجي ،يف صورة حسنة.
 واآلن ،هيا يا ماكسيمكا ،إىل سطح السفينة… .وأنعم بحرارة الشمس! اسمحوا يل ياصاحب السعادة.
*هز الطبيب رأسه ،والبسمة اللطيفة تلمع عىل شفتيه ،وأخذ البحار الزنجي من يده،
وصعد به إىل سطح السفينة ،وقال وهو يريه للجنود البحارة:
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 هذا هو ماكسيمكا! سينىس اآلن ،ذلك األمرييك الرشير ،وسيعرف أن البحارة الروسلن يغضبوه.
*وربَّت بحب وعطف عىل كتف الزنجي ،ثم أشار إىل شعره املتجعد وقال:
ـ وسنجهز لك أيضا يا أخ ،قبعة… .وسيكون لك حذاء بعد مدة!
مل يفهم الولد شيئاً ،لكنه شعر من وجوه البحارة ،التي لوحتها الشمس ،ومن ابتساماتهم
املرتسمة عىل الشفاه ،بأنه لن يناله أذى يف هذا املكان.
*وانفرجت أسنانه الشديدة البياض بفرح ،وهو ينعم بأشعة الشمس الحارة يف منطقته
الحبيبة إىل قلبه.
*صار الجميع يدعونه مباكسيمكا ،منذ ذلك اليوم.
6
*كان إيفان لوتشكني قد أعلن ،عندما تع ّرف الولد إىل البحارة ،يف لباسه البحري
الجديد ،بأنه سريعى ،وسيهتم بأحوال ماكسيمكا ،وسيكون الزنجي تحت رعايته الخاصة،
ظناً بأنه هو الوحيد ،دون كل الناس من ميلك الحق والقدرة عىل رعايته ،ألنه (كسا الطفل)
عب هو (لقباً حقيقياً).
وأعطاه كام َّ
إن قصة هذا الزنجي الضعيف الهزيل ،الذي ذاق ألوان العذاب ،وهو يف فجر عمره،
عند القبطان األمرييك ،قد فجرت االحتجاج الشديد ،والشفقة يف قلب البحار لوتشكني .فقد
كانت حياته السابقة مرة إىل أقىص الحدود ،فامتلكته األماين ،ودفعته ليك يعمل من أجل
الزنجي ،ليخفف عنه آالم األيام املاضية ،بعد أن وصل إىل سطح السفينة  .ومع هذا كله ،فإن
لوتشكني مل يتفوه بكلمة واحدة .وكعادة الناس الروس البسطاء ،فقد هاجمه الحياء والخجل
أمام أصدقائه ،عندما كشف عن رغبته وشعوره( ،بأن يكون الزنجي تحت رعايته) ويبدو أنه
لهذا السبب فقط ،قام برشح رغباته هذه ،بحجة أن (الزنجي ولد مضحك مسل ،مثل القرد،
يا إخوان).
*لكن عىل كل حال ،وبصورة حازمة فقد أوحى اىل البحار (برتوف) املشاكس املعروف،
الذي يحب أن ييسء للوادعني الخجلني من (بحارة السنة األوىل) ،بنظرات رهيبة مخيفة.
ورصح بأنه لو وجد واحدا ً من هؤالء (األراذل) ،الذين ميكن أن يسيئوا إىل (اليتيم)ن فسوف
يتدبر أمره بنفسه ،وسيلقى جزاءه منه.
*و أضاف إيفان ،كام لو كان يرشح ما يعنيه من كالمه:
 سوف اشوه أجمل ما يف وجهه! إن إغضاب الصبي كفر عظيم… مهام كان عرقه:األوالد سواسية ،سواء كانوا مسيحيني أم زنوجاً… وأنت إياك أن تغضبه! – أنهى لوتشكني
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بذلك كالمه.
*اعرتف البحارة عن طيب خاطر ،بحقوق لوتشكني عىل ماكسيمكا ،مع أن الكثري منهم
نظروا بارتياب إىل قراره ،الذي تشوبه الغرية ،وقد ارتاب كل منهم بأن ينفذ لوتشكني هذه
املهمة الشاقة.
*من أين لهذا (البحار املتهور) والسكري ذي األخالق الفاسدة ليك يعتني بالزنجي؟
*وسأل واحد من البحارة القدماء هازئاً:
 هذا يعني ،يا لوتشكني ،أنك ستكون كمربية عند ماكسيمكا؟*أجاب لوتشكني ضاحكاً بلطف ،دون يعري انتباهه إىل الضحكات والبسامت الساخرة:
 نعم ،مربية! .وماذا هل أنا ال أصلح ألكون مربية ،يا إخوان؟ وأنا لست لدى سيد!…ويجب أن نعتني أيضاً بهذا الولد األسود… .وسأخيط له ثياباً أخرى ،وأجلب له حذا ًء وقبعة…
وسيحاول الدكتور الحصول عىل هذه األشياء باملجان… وليذكر ماكسيمكا البحارة الروس،
ذكرى طيبة عندما يدعونه يف رأس الرجاء كمترشد .لكن يف أسوأ األحوال ،فإنه لن مييش
عارياً.
 وكيف ستتفاهم يا لوتشكني مع هذا الزنجي؟ لن يفهمك ،وأنت لن تفهمه!…*قال لوتشكني بثقة كبرية:
 لكننا سنتكلم! سنجد لغة مشرتكة ،نحسن التفاهم بها! –– وبالرغم من أنه زنجي ،ولكنهذيك… وأنا سأعلمه ،يا إخوان ،لغتنا برسعة… أنه سيفهم….
*ثم نظر لوتشكني إىل الزنجي مالطفاً ،وكان قد استند عىل جانب السفينة ،وراح ينظر
حوله ،يف ظرف وفضول.
*استقبل الولد الزنجي نظرات البحار ،الطافحة حباً ولطفاً ،وأجابه مبتسام بعد أن افرت
ثغره عن بسمة ممتنة عريضة ،وهو يعي بأن هذا البحار صديق له.
*عندما انتهت األعامل الصباحية كلها ،يف الحادية عرشة والنصف ،وقد جيء إىل سطح
السفينة ،وعاء فيه فودكا ،واجتمع الرئيسان ومثانية ضباط وصف يف حلقة ،وصفروا صفريا ً،
يدعو البحارة إىل الفودكا .كانوا يسمون هذا الدعاء ،بذكاء( ،غناء البالبل) – ابتسم لوتشكني
بسعادة ،وأشار للولد ،إىل فمه ،وقال له( :اجلس هنا ،يا ماكسيمكا!) وهرع راكضاً إىل مكان
ما ،وقد ت ُرك الزنجي تتخلله بعض الدهشة واالرتباك.
*ورسعان ما فهم الزنجي الصغري األمر.
*كان رائحة الفودكا الحادة ،التي انترشت عىل سطح السفينة ،ووجوه البحارة ،التي تسبح
يف الجد والرضا ،وهم راجعون من أماكنهم ،وقد مسحوا أنوفهم بأيديهم امللوثة الخشنة،
قد ذكَّرت الزنجي الصغري ،بأنه كان أيضاً عىل سطح السفينة (بيتيس) يعطي للبحارة يف يوم
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واحد من أيام األسبوع ،كأساً من الروم ،وأن القبطان كان يرشبه كل يوم ،أكرث من الالزم،
كام كان يعتقد الولد.
*كان لوتشكني قد عاد إىل ماكسيمكا ،وارتاحت أعصابه ،وعانقه الرسور ،فربَّت مبرح
عىل ظهر الزنجي ،والواضح أنه أراد أن يكشف له عن انطباعاته املريحة ،وقال له:
 هذه فودكا! فريى كود ،يا ماكسيمكا ،أنا أؤكد لك.*هز ماكسيمكا رأسه بعطف ثم همهم:
 فريي كود!*جلب هذا الفهم الرسيع ،من جانب الولد ،للوتشكني التعجب واالنبهار فصاح:
 أي ،أحسنت ،يا ماكسيمكا! أنت تفهم كل يشء… واآلن فلنذهب لتناول الغداء… يبدوأنك جائع؟
*ثم ح َّرك البحار فكيه ،وجنتيه بارتياح كبري ،وفتح فاه.
*ومل يكن من الصعب عىل الولد أن يفهم ذلك ،وخاصة وقد رأى البحارة يصعدون
الواجد بعد اآلخر ،وبأيديهم صحون خشبية ال يستهان بها ،وقد ملئت بالشوربة ،التي فاح
منها بخار شهي ،يدغدغ حواس الشم بلذة وطراوة.
*هز الولد رأسه ببالغة ،وفاضت عيناه بسعادة المعة .صاح لوتشكني الذي بدأ مبعاملة
الزنجي بشغف ،وغمر العجب قلبه ،ألنه يعرف أنه يتحدث معه بوضوح ،ثم قال ماكسيمكا
من يده وذهب.
 انظر ،فهو يفهم كل يشء! ذيك.*جلس البحارة عىل سطح السفينة املغطاة (باملشمع) ضامني أرجلهم يف حلقات صغرية،
تضم كل حلقة اثني عرش رجالً ،حول القدور ،التي يتصاعد منها البخار ،وهي مملوءة بحساء
امللفوف الحامض ،الذي ابتاعوه من (كرونشتادت) ،وبدؤوا يلتهمون الطعام ،يف صمت ،كام
يأكل الناس البسطاء ،مع خبز مجفف.
*مىش لوتشكني بني البحارة بحذر ،ذاهباً مع ماكسيمكا إىل جامعته ،الذين مل يبدؤوا بعد
تناول الطعام ،وكانوا يف انتظاره ،وجلس يف مكانه ،ثم توجه إىل جامعته وقال:
 وماذا يا إخوان ،هل تقبلون ماكسيمكا عضوا ً يف جامعتنا؟*قال النجار القديم زاخاريتش:
اجلس مع الزنجي !
 يا له من سؤال؟ ْ*سأل لوتشكني من جديد:
 رمبا يريد آخرون أن يقولوا شيئاً… قولوا ،يا شباب!*وصاح الكل يف صوت واحد :موافقني أن يجلس الزنجي ،وتراص الجمع ليرتكوا مكاناً
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فارغاً لهام.
*وضجت يف كل مكان أصوات مازحة:
 احذر من أن يُصاب بالتخمة ماكسي ُم َك هذا بالتخمة! وان ال يأكل كل اللحم اململح! وقد أبقينا لزنجيَ َك ملعقة.*صاح لوتشكني وهو يجلس قرب القدر ،وإىل جانبه ماكسيمكا:
 نعم يا إخوان ألنه زنجي… .غري معمد يعني ..لكنني أعتقد بأن الناس سواسية عندالله… .الكل يريد الخبز….
*أضاف زاخاريتش من جديد:
 وكيف ؟ إن الله يسع الخلق كله ،عىل األرض… وال يدرك مثل هذا املجنون املراسلسويكني ،كيف يحكم بدون حكمة ،أو عقل عىل غري املسيحيني؟
*ويبدو أن الجميع يشاطرون زاخاريتش أفكاره .وليس عبثاً أن البحارة الروس يعاملون
كل الناس من مختلف األجناس واألديان ،الذين يصادفونهم ،بصرب رائع ،ويعاملونهم كأناس
معرتف بهم.
*قابلت املجموع ُة ماكسيمكا بحفاوة وترحيب .فقد أعطاه واحد ملعقة خشبية ،والثاين
قدم الخبز املجفف املبلول باملرق ،ونظر الكل إىل الصبي بلطف ودماثة ،وكان هادئاً ،ألنه
عىل ما يبدو مل يعتد عىل مثل هذه الحفاوة الخاصة واالعتناء ،من جانب الناس البيض ،وكأن
هذه النظرات اللطيفة ،قد طردت الخجل والوجل من محياه .الحظ زاخاريتش:
 حان الوقت لتناول الطعام ،و إالَّ سيربد!*رسم الجميع إشارة الصليب وبدؤوا يف تناول الحساء.
 ملاذا ال تأكل ،يا ماكسيمكا ،آ؟ كل يا غبي! الشوربة يا أخ لذيذة الطعم.*قال لوتشكني مؤرشا ً إىل امللعقة:
ـ الحساء جيّد!
*لكن الولد الزنجي ،الذي مل يُسمح له مرة أن يأكل مع البيض ،وكان يأكل دامئاً الفضالت،
يف مكان ما يف زاوية مظلمة ،قد كان خجالً ،مع أنه نظر إىل الطعام بعينني جائعتني ،وابتلع
ريقه.
*دمدم زاخاريتش ،وهو يجلس بجانب ماكسيمكا:
 إيه كم أنت جبان؟! يبدو أن ذلك الشيطان األمرييك ،قد مأل هذا الولد بالخوف؟*وبهذه الكلامت مسد النجار القديم رأس الزنجي املجعد ،وق َّرب ملعقته من فمه.
*بعد هذا ،ترك ماكسيمكا الخوف ،وصار يأكل الشوربة بجد ونشاط ،ثم اللحم املجفف
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وحساء القمح مع الزبد.
*أما لوتشكني ،فكان ال يفتأ يف توجيه املديح للزنجي:
 هذا جيد يا ماكسيمكا .فريي كود يا أخي أنت .ك ُْل بالصحة والعافية.7
*ضج عىل سطح السفينة ،شخري البحارة ،الذين كانوا يسرتيحون بعد تناول طعام الغداء.
ومل ينم قسم البحارة املناوبني ،وآخرون ميارسون شؤونهم الخاصة ،وينتهر هؤالء الفرصة
لتصليح أحذيتهم أو ثيابهم ،أو قضاء يشء خاص بهم.
*أما (العربيد) فكانت تبحر ،وتبحر تدفعها ريح طيبة ثابتة االتجاه ،وليس للبحارين
املناوبني عمل يذكر ،حتى تهجم غيوم غاضبة ،تجربهم عىل ضم كل األرشعة ،لوقت معني،
ليك يستقبلوا اإلعصار االستوايئ بأمطاره الغزيرة ،وهم عىل استعداد كامل ،أي أن الصواري
العارية تفرد لها مساحة صغرية ،ملقاومة العاصفة الجامحة.
*وكانت السامء صافية .وال يرى يف أي جانب تلك البقع الرمادية الصغرية ،التي تتحول
برسعة إىل غيوم كبرية وكثرية ،مغطية بالسامء والشمس .عندئذ لفحة عاتية من الهواء
تلمس جانب السفينة ،زخة مطر شديدة تطرق سطح السفينة ،ويترسب املطر حتى العظام،
واإلعصار يسبح رسيعاً ،أبعد فأبعد كظهوره .فقد أحدث ضجة وبلل املط ُر الباخرةَ ،ثم اختفى.
*وظهرت الشمس مرة ثانية بأشعتها الباهرة املحرقة ،فجففت برسعة سطح السفينة،
واألدوات والرشاع وقمصان البحارة .ومن جديد تألألت سامء صافية زرقاء دون غيوم،
وينبسط املحيط الرائع اللطيف ،الذي متخر عليه السفينة بعد أن فردت أرشعتها ،وصارت
تدفعها ريح متزنة.
*واآلن تلف الروعة الكونَ .هدوء عىل سطح السفينة( .البحارة تسرتيح) .ويف هذا الوقت
ال ميكن إزعاج البحارة إال إذا دعت الحاجة املاسة إىل ذلك – هذه عادة اعرتف بها منذ
القدم ،عىل مختلف السفن.
*مل ينم لوتشكني ،بل جلس يف الظل بجانب الصاري مام دعا إىل تعجب واستغراب
البحارة املناوبني ،الذين يعرفون جيدا بأن لوتشكني (ينام كثريا ً).
وفصل من القنب حذا ًء ،وهو
*جلس وهو يغني لنفسه أغنية من أنفه ،بصوت هادىءّ ،
ينظر بني الحني واآلخر إىل ماكسيمكا ،الذي متدد بجانبه ،وغط يف نوم عميق ،وإىل قدميه،
التي ملع سوادهام من خالل البنطال األبيض ،وكأنه يتصور هل صحيح ذلك الحد الذي قاس،
به قدمي الزنجي؟
*والواضح أن هذه النظرات قد أدخلت الهدوء والطأمنينة إىل قلب البحار ،بشكل تام،
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فتابع عمله دون أن يعري انتباهاً بعد ذلك إىل القدمني الصغريتني السوداويني.
*ودخل إىل قلب ،وروح السكري املهمل ،شعور فرح داىفء ،عندما فكر بأنه سيعمل حذاء
من (أحدث طراز) لهذا املسكني املترشد ،ويؤمن له كل يشء يلزمه ،وسيتصور بعد ذلك حياته
البحرية بشكل طبيعي ،وسرتتسم هذه الذكريات يف لوحة رتيبة :سكري مهمل متهور ،تعرى
وباع املالبس الحكومية ،ورشب بها الخمر.
*و لوتشكني ال يقول إنه كان بحارا ً يائساً ،دون سبب ،فقد أبهرت ،وأبهجت شجاعته كالًّ،
من القبطان والضابط ،اللذين قىض معهم وقت خدمته ،ولوال ذلك ألصبح يف السجن ،منذ
زمن بعيد.
 يرتحمون عىل لقاء الخدمة!بأي وضع بالضبط يكمن (السبب) :هل ألنه سكري متهور ،حني ينزل إىل الشاطىء ،ال
يبتعد خطوة واحدة عن خامرة يف البلد (ما عدا مدينة كرونشتادت) ،أم ألنه كان جسورا ً،
ولهذا مل يسجن؟ – املسألة معقدة صعبة الحل .لكن ،كان يدور بال شك يف داخله يشء
واحد… هو :السؤال عن ماهية هذه (األسباب) التي أجربت لوتشكني عىل االنقطاع عن
الغناء من أنفه ،ورسح يف التفكري ،ثم قال يف نهاية األمر بصوت مسموع:
 و ماكسيمكا بحاجة إىل سرتة أيضاً… وما هو هذا اإلنسان إذا كان بدون سرتة؟*يف خالل الساعة املحددة لالسرتاحة ،بعد الغداء ،استطاع لوتشكني أن يخيط النعل
يحضه ملاكسيمكا .كان النعل جديدا ً من البضاعة الحكومية ،وقد
ومقدمة الحذاء ،الذي ِّ
اقرتضه صباحاً ،من أحد البحارة املدبرين ،وهذا البحار ميتلك حذاء خاصاً ،و(ألجل التصديق
والثقة) اقرتح عليه لوتشكني بنفسه ،أن يعرف بأن النقود ال ميكن أن تبقى معه خاصة عىل
اليابسة ،لذا اقرتح أن يدفع رئيس النوتية القرض ،بعد أن يستقطع قسامً من الراتب.
*عندما أرعدت صفارة رئيس النوتية (فاسييل يغوروفيتش) ،أو كام يدعونه البحارة
(يغوروفيتش) ،وسمعت أوامره (وهو صاحب الصوت الجهوري) ،بدأ لوتشكني بإيقاظ
ماكسيمكا ،الذي كان يغط يف نوم عميق .ومع أنه مسافر عادي ،إال أنه يجب عليه العيش كام
يعيش البحارة .هذا ما دار هذا يف خلد لوتشكني ،إذ يجب عىل ماكسيمكا أن يتقيد بقواعد
وأوقات البحارة ،ليك يبعد عنه املشاكل ،وخاصة من جانب يغوروفيتش .ومع أن يغوروفيتش
كان باعتقاد بأن لوتشكني رجل (طيب) إال أنه يف وقت الغضب ميكن أن يرضب حتى
الزنجي عىل أذنه بسب عدم (مراعاة النظام) .ولهذا فمن األحسن أن يعتاد الزنجي عىل
النظام أيضاً .قال البحار بنربة لطيفة وهو يهز الزنجي من كتفه:
 انهض ،ماكسيمكا!*متطى الزنجي ،وفتح عينيه ،ونظر حوله .قفز ماكسيمكا عىل قدميه برسعة ،بعد أن رأى
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البحارة ينهضون ،و لوتشكني يجمع أدوات عمله ،ثم نظر يف عيني لوتشكني ككلب مطيع
ويف.
 ال تخف شيئاً يا ماكسيمكا… ما أغباك… إنك تخاف من كل يشء! أما هذا يا أخ فإنهسيكون حذا ًء لك…
*ومع أن الزنجي مل يفهم ما قاله له لوتشكني ،فقط كان يؤرش له تارة عىل قدميه ،وتارة
عىل قطع القنب املفصلة ،لكنه عىل كل حال تبسم ابتسامة مألت فاه الكبري ،وقد شعر بان ما
يقال له ،يشء يدعو للتفاؤل .مىش الزنجي بطاعة وأمان بعد أن أشار له لوتشكني اىل العنرب،
وهناك أخذ ينظر بفضول إىل البحار ،وهو يضع أدوات عمله يف حقيبة مصنوعة من القنب،
ومملوءة بالثياب الداخلية والخارجية ،ومرة أخرى دون أن يفهم شيئاً ،ابتسم شاكرا ً ،حني
خلع لوتشكني قبعته ،وأشار بإصبعه إليها تارة ،وتارة إىل رأس الزنجي الصغري ،وحاول جاهدا ً
أن يرشح له بالكلامت واإلشارات ،بأنه سيكون لديه أيضا قبعة ذات غالف ورشيط أبيضني.
*لكن الولد الزنجي ،شعر وأحس بكل قلبه الصغري ،بهؤالء الناس البيض الذين تكلموا بلغة
تختلف متاماً ،عن تلك اللغة التي تكلم بها البيض عىل (بيتيس) ،وخاصة طيبة هذا البَّحار،
ذي األنف األحمر ،الذي ذكره بجده ،والشعر الذي يشبه لونه لون املشتاق – اإلنسان ،الذي
أهداه ثياباً جميلة ،وأطعمه طعاماً لذيذا ً ،وح َّدق فيه بنظرات ميألها الحب والعطف والشفقة،
حيث مل يعامله أحد من قبل هذه املعاملة الجيدة ،وذكر هاتني العينني الكبريتني الجاحظتني
يف وجه نسايئ أسود.
*وقد عاشت هاتان العينان اللطيفتان الرقيقتان يف ذاكرته ،كذكريات بعيدة غامضة
مقرونة باألشجار املحملة باملوز ،وأشجار التمر الباسقة .هل كانت هذه أحالم أو انطباعات
الطفولة – مل يستطع طبعاً أن يرشح هذا ،لكن هاتني العينني حدث وأن أشفقتا عليه يف
األحالم .وقد رأى اآلن يف اليقظة ،عينني لطيفتني طيبتني.
*وقد خ ِّيل إليه أن هذه األيام ،التي قضاها عىل سطح السفينة ،كأنها أحالم جميلة لصبي
رآها يف نومه فقط – وكانت تشبه قبل هذا العذاب واللوعة ،اللتني كابدهام منذ مدة ق
قصرية حني كان ال يفارقه الخوف الدائم.
*حني انتهى لوتشكني من رشحه عن القبعة ،أخرج من حقيبته قطعة من السكر وأعطاها
ملاكسيمكا .كأن شيئاً يضغط عىل الولد إىل أقىص حد .أخذ يد البحار الخشنة وصار ميسدها،
وينظر يف وجه لوتشكني ،تغمر وجهه تعابري حساسة شاكرة ،ولطف داىفء .وقد أضاء هذا
الشكر وجهه وعينيه… .وانعكس الشكر كذلك يف خلجات حنجرته ،التي لفظت بعض الكلامت
بحرارة وانفعال ،هذه الكلامت قيلت بلغته األم قبل أن يضع قطعة السكر يف فمه.
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ربت عىل خد ماكسيمكا وأضاف - :السكر كله لذيذ الطعم!
*وهنا ،يف هذه الزاوية املظلمة يف العنرب ،قويت العواطف املتبادلة ،الصداقة بني البحار
والولد الزنجي .وخيِّل أن كالهام كان راضياً عن اآلخر.
*ال بد أن أعلمك ،يا ماكسيمكا ،التحدث بلغتنا ،و إالَّ فسأظل ال أفهم ما تنطق به ،أيها
الزنجي الصغري! لنذهب اآلن إىل سطح السفينة! لتشاهد تعليم املدفعية ،الذي يجري اآلن
هناك!
*صعد االثنان إىل سطح السفينة .وقرع بعد ذلك بقليل طبل إستنفار املدفعية ،فالتصق
ماكسيمكا بالصارية ،يك ال تهرسه األقدام ،واعرتاه الخوف ألول مرة عندما رأى البحارة
راكضني مهرولني إىل مدافعهم ،لكنه ه َّدأ بعد ذلك وصار ينظر بعينني مبهورتني وبإعجاب
إىل البحارة ،وهم يدحرجون املدافع الكبرية ،وكيف حرشوا فيها قضبان التنظيف برسعة ،ثم
دفعوا املدافع من جديد إىل طرف السفينة ،ثم وقفوا باستعداد ،ودون أية حركة ،بجانب
مدافعهم .انتظر الولد إطالق النار ،ومل يعرف عىل من سيطلقون ،ألنه مل يرى عىل مياه
املحيط ،حتى باخرة أو سفينة واحدة .وقد تعرف الزنجي عىل طلقات النار ،ورأى بأن عينيه
كيف هوت قطعة ما ،قرب مقدمة السفينة (بيتيس) حني هربت هذه السفينة األمريكية ،من
سفينة ذات ثالث صوار ،كانت تطارد هذه السفينة ،التي تحمل العبيد الزنوج .ورأى الولد
الوجوه والخوف يصبغها عىل سطح (بيتيس) وسمع شتائم القبطان ،حتى صارت السفينة ذات
الصواري الثالث ،عىل بعد ملحوظ .مل يعرف الولد طبعاً أن هذه السفينة كانت سفينة حربية
إنكليزية ،مهمتها اصطياد تجار الزنوج ،وشعر بالفرح حني هربت السفينة الرشاعية ،وبهذه
الصورة مل يقبض القبطان عىل معذبه ،ومل يعلق عىل حبل املشنقة بسبب تجارته بالناس ،التي
تحمل العار والرذيلة(.)1
*ومل تطلق طلقات ،ومل يعد ينتظرها ماكسيمكا .لكنه استمع بإعجاب إىل قرع الطبل دون
أن يرفع ناظريه عن لوتشكني ،الذي وقف بجانب املدفع عند سطح مقدم السفينة كمدفعي
بحري وكثريا ً ،ما انحنى يك يسدد الهدف.
*أعجب ماكسيمكا مبنظر هذه التدريبات ،لكن ليس أقل من إعجابه بالشاي ،الذي قدمه
له لوتشكني بعد التدريب .يف البداية ،استغرب ماكسيمكا األمر ،وهو ينظر إىل البحارة،
وهم ينفخون يف املاء الحار يف كؤوسهم ،ثم يلتهمون السكر بعد ذلك ،والعرق يسبح عىل
أجسادهم .لكن حني أعطاه لوتشكني كأساً من الشاي مع السكر ،أعجبه هذا الرشاب ،فرشب
منه كأسني.
*أما ما يتعلق بالدرس األول من دروس اللغة الروسية ،الذي بدأه لوتشكني يف اليوم
حل املساء ،وخفت وطأة الحر ،حيث يفهم الدرس بسهولة – عىل حد تعبري
نفسه ،عندما َّ
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البحار – فينبغي االعرتاف بأن بدياته كانت صعبة ،ومل تكلل أتعابه بالنجاح ،بل أثارت
الضحك ،وسط البحارة ،عندما كان لوتشكني يرشح بجد ونشاط ،لتلميذه أن اسمه ماكسيمكا،
واسم املعلم لوتشكني.
*ومع أن لوتشكني مل يكن مربياً يف يوم من األيام ،إال أنه وجد يف نفسه صربا ً ال حدود
له ،ورقة وليونة ،يف التعليم ،وسعياً حثيثاً ،لوضع الحجر األول يف التعليم ،بأي طريقة كانت،
كام يُقال.
*وكان كلام اخرتع لوتشكني وسيلة جديدة للتعليم ،يضعها رأساً يف مجال التجربة ،لتحقيق
الهدف واملهمة ،اللذين وضعهام نصب عينه.
*كان يربِّت عىل صدر الزنجي الصغري ويقول( :ماكسيمكا) ثم يؤرش عىل نفسه ويقول:
(لوتشكني) .وإذ يجرب لوتشكني هذه الطريقة ،عدة مرات دون إحراز نتيجة مرضية ،كان
يرجع عدة خطوات إىل الوراء ويصيح( :ماكسيمكا!) .يكرش الولد عن أسنانه ،لكنه مل يفهم
هذا األسلوب أيضاً .حني ذاك توصل لوتشكني إىل طريقة جديدة .طلب من أحد البحارة
أن يصيح( :ماكسيمكا) – وحني صاح البحار ظهرت بعض عالمات الرضا والثقة يف النجاح،
عىل وجه لوتشكني ،فأشار بإصبعه عىل ماكسيمكا بحذر يك يقنعه ،ثم هزه من تالبيبه .ولكن!
ضحك ماكسيمكا بفرح وفهم هزة التالبيب كدعوة للرقص ،ألنه قفز يف تلك الساعة عىل
قدميه ،وصار يرقص ،ما أثار العجب واالستغراب عند الجميع ،ولدى لوتشكني نفسه.
*فهم الزنجي الصغري بعد انتهاء الرقص بان الرقص أعجب الحارضين ،وأن بحارة
كثريين ،شدوه من رأسه وظهره وكفته ،وهم يضحكون:
 كود ،ماكسيمكا! أحسنت ،ماكسيمكا!.*من الصعب تحديد النجاح الذي كُللت به أتعاب ومساعي لوتشكني ،لتعريف ماكسيمكا
باسمه – هذه املحاوالت ،التي أراد لوتشكني البدء بها من جديد ،لكن ظهور ضابط الصف،
عىل سطح السفينة ،والذي كان يتقن اإلنكليزية ،قد سهلت األمور بصورة كبرية .ورشح للولد
بأنه ليس ( ، )Boyبل ماكسيمكا ،ورشح له بان اسم صديقه هو لوتشكني .قال ضابط الصف
موجهاً كالمه إىل لوتشكني:
 إنه اآلن ،يا أخ ،يعرف اسمه إن دعوته!*أجاب لوتشكني الذي غمره الفرح وأضاف:
ـ أشكرك شكرا ً جزيالً يا صاحب السعادة!
* وأضاف:
ـ وقد حاولت يا صاحب السعادة كثريا ً… .مع ماكسيمكا ،وهو ليس غبياً ،لكنني مل استطع
أن أدخل يف رأسه أن اسمه ماكسيمكا.
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إنه يعرف اآلن… هيا اسأله. ماكسيمكا!*أشار الزنجي الصغري إىل نفسه .قال لوتشكني:
 انه حاذق يا صاحب السعادة.*وتوجه البحار من جديد إىل الولد وأشار قائال:
 لوتشكني!*أشار الولد بإصبعه إىل الب ّحار.
*ضحك كالهام بفرح .وقهقه البحارة قائلني:
 بدأ الزنجي يفهم كل يشء.*وجرى الدرس الثاين عىل ما يرام.
*كان لوتشكني يشري إىل أشياء مختلفة ويذكر أسمها ،وهو يشوه الكلامت عندما يلفظها
يف كل مناسبة ممكنة ،فيلفظ بدالً عن كلمة قميص – (قميس) وبدالً من صواري – (شواري)
معتقدا ً بان هذه التغريات يف لفظ الكلامت ،تشبه إىل حد كبري الكلامت األجنبية ما سيسهل
عىل ماكسيمكا حفظها.
*حينام دعا البحارة إىل العشاء ،كان ماكسيمكا قد استطاع ترديد بعض الكلامت الروسية
إثر لوتشكني.
ردد البحارة:
 أحسنت يا لوتشكني! قد علَّمت الزنجي برسعة .انظروا إنه سيتحدث بلغتنا ،عندما يبلغرأس الرجاء ،وسيفهم حديثنا.
 انه سيفهم جيدا ً! فليس أقل من عرشين يوما تفصلنا عن رأس الرجاء… والزنجي ذيك.*عندما نطقت كلمة (ماكسيمكا) نظر الولد إىل لوتشكني.
اجلس يا أخ ،سنتناول طعام العشاء!
 انظ ْر ،كيف يعرف لقبه ،معرفة جيدة!… ْاألسة بعد
*أجلس لوتشكني ماكسيمكا بالقرب منه عىل ظهر السفينة ،بعد أن وزعت ِّ
الصالة .كان ماكسيمكا ميط جسمه بلذة ،سعيدا ً ،شاكرا ً عىل الفراش اللني ،وقد وضع الوسادة
تحت رأسه ،وشد عليه الغطاء – وقد حصل لوتشكني عىل كل هذا ،من مساعد الربَّان ،الذي
أعطى الزنجي الرسير ،مع كل حاجياته.
 نم ،نم ،يا ماكسيمكا! غدا ً سنستيقظ باكرا ً!*لكن الولد كان قد غ َّط يف نوم دون أن يسمع هذه الكلامت ،وقد استطاع بشكل ال بأس
به أن يلفظ يف الدرس األول( :ماكسيمكا) و(ليوتشييك) .هكذا لفظ كنية معلمه.
*رسم الب َّحار إشارة الصليب عىل الزنجي الصغري ،ونام بعد ذلك مبارشة ،وشخريه ميأل
86

اآلداب العاملية ـ العدد  188ـ خريف 2021

ماكسيما ـ قصة :ستانيوكوفيتش

العنرب.
*نهض ،يف منتصف الليل للحراسة ،وصعد مع الب َّحار ليونتييف إىل أعىل الصاري.
*جلسا القرفصاء هناك ليتأكدا يف بداية األمر ،أن كل يشء عىل ما يرام ،ثم قاما
(يرثثران) يك ال يباغتهام النوم .تحدثا عن مدينة كرونشتادت ،وأشياء أخرى ثم صمتا….
*سأل لوتشكني فجأة:
 أمل ترشب الفودكا ،أبدا يا ليونتييف؟*كان ليونتييف رجالً رزيناً موفور الصحة ،وقد احرتم لوتشكني ملعرفته الجيدة بأمور
وأعامل البحارة ،وازدراه بسبب سكره الدائم يف الوقت نفسه – أجاب بشكل قاطع:
 وال مرة يف الحياة! يعني أنك مل ترشب أبدا ً؟ سوى كأس صغري يف األعياد. إذا مل ترشب حصتك ،هل تأخذ نقودا ً عنها؟ النقود يا أخي ،أكرث رضورة… .سرنجع إىل روسيا ،فإذا استقلت من عملك فسوفتستطيع دامئاً أن تستعمل النقود….
 حقا ما تقول… وأنت ملاذا يا لوتشكني ،تسأل عن الفودكا؟… ألنك يا ليونتييف بحار صاحب همة…*صمت لوتشكني قليالً ثم سأل من جديد:
 يقال أنه ميكن اإلقالع عن السكر بالتعويذات؟ هذا صحيح ،كام يقول الناس… .يف الباخرة (كوبتشيك) فقد أبعد ضبا ُط الصف ،أح َدالبحارة عن الفودكا ،بالتعويذات … انه يتقن مثل هذا األسلوب… ولدينا أيضاً مثل هذا
اإلنسان…
 من؟رس .لكنه ال يقبل طلب كل إنسان .أال تريد
 النجار زاخارتيش… .لكنه يحتفظ بهذا ك ٍّاإلقالع عن رشب الفودكا يا لوتشكني؟
* قال ليونتييف مازحاً:
 اترك رشاب الفودكا أم ال ،فقط ،ال أريد أن أبيع الحاجيات ،وأرشب بثمنها…. جرب أن ترشب بتعقل…بت .إن هذا يا أخي دون نتيجة .وحني أصل إىل الخمر – يضيع العقل .هذه هو
 ج َّر ُطريقي!
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*الحظ ليونتييف بإيحاء ،أضاف ليونتييف مازحاً:
 ال يوجد عندك عقل طبيعي ،وليس هذا طريقاً كام تقول! يجب عىل كل إنسان أن يفهمنفسه… إالَّ أنني أشك يف أن التعويذات ميكن أن تجدي معك!
* قال لوتشكني وضحك يف نفسه لسبب ما ،وكأنه راض ألن التعويذات لن تجدي معه
شيئاً:
 هذا – هذا ما أعتقد به أيضاً! لن تنفعني تعاويذه!8
*مضت ثالثة أسابيع ،ومع أن (العربيد) مل تكن بعيدة عن (كيبتون) لكنها مل تستطع
الدخول إليها .ه َّب ْت ريح طازجة معاكسة ،وأخذت تصفع – كام يقول البحارة – (الجباه) ..ومن
حني إىل آخر ،تصل إىل مستوى العاصفة ،دون أن تسمح للسفينة باالقرتاب من الشاطئ ،ومل
يكن يف االمكان صنع يشء ،أو حتى التفكري بذلك ،والرياح العاصفة ،واالضطراب ،يسودان
املكان ،فمن العبث اإلبحار… سنكون ضيّعنا الفحم هباء ،لو مخرت السفينة بقوة البخار.
*وقفت (العربيد) غري بعيدة عن الشواطىء ،وأرشعتها مج ّمعة ،تنتظر تغري الطقس،
ْ
وتتأرجح بقوة عىل سطح مياه املحيط.
*هكذا مضت ستة ،أو سبعة أيام.
لت مراجل البخار يف (العربيد) وتصاعد الدخان برسعة،
*هدأت الريح يف النهاية .أُش ِع ْ
من مدخنتها البيضاء ،ثم اتجهت إىل كيبتون.
*ال ميكن أن يوصف فرح البحارة بالكلامت ،حني وصلوا إىل الشاطىء.
*ولكن كان مثة شخص ،مل يتسلل الفرح إىل قلبه أبدا ً ،عندما اقرتبت السفينة من
الشاطىء ،بل أصبح أكرث عبوساً ،وأثقله التفكري.
*كان هذا لوتشكني ،الذي أنهكه انتظار الفراق مع ماكسيمكا.
*خالل هذا الشهر ،مل ينقطع لوتشكني ،ولو قليالً عن تدليل ماكسيمكا ،كام توقع البحارة،
بل ازداد تعلقه بالولد ،وقد تعلق ماكسيمكا بدوره بالبحار .فقد فهم كل اآلخر بشكل ممتاز،
وأظهر لوتشكني أساليب رائعة يف مجال الرتبية ،ووجد ماكسيمكا يف هذا مجاالً واسعاً
لالستيعاب ،واستطاع أن يتكلم اللغة الروسية نوعا ما .وبقدر ما عرف ٌّكل اآلخ َر ،كلام قويت
الصداقة بينهام .وأصبح ماكسيمكا ميتلك بزتني من الثياب ،وحذاء وقبعة ،وقد علَّق سكني
البحارة عىل حزامه .واتضح انه ولد مضحك ومرح ،وصار محبوباً من البحارة جميعاً .حتى
أن رئيس النوتية يغوروفيتش ،الذي كان يكره املسافرين ،الذين ال يعملون شيئاً عىل سطح
السفينة ،قد عامل الزنجي برقة وحنان ،ألن ماكسيمكا ،كان يشرتك مع البحارة جميعا دامئاً،
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يف وقت العمل ،وكان يسعى بصدق أن يساعد اآلخرين ،وليس من العبث أنه يتناول طعام
البحارة ،فقد كان يصعد مع الحبال كالقرد ،دون أن تظهر عىل وجهه أدىن عالمة للخوف ،يف
أوقات العواصف – وبكلمة واحدة ،فقد كان يف كل صفاته ،وأحواله (ولدا ً ب َّحارا ً).
*كان يسيل البحارة يف أوقات كثرية بصورة لطيفة إىل أقىص الحدود ،فريقص عىل
سطح السفينة ،وينطلق بأغانيه الوطنية ،التي يصدح بها صوت مرنان .وأحبه البحارة ودللوه،
وجلب له مراسل ضابط الصف أرتيوشكا ،يف كثري من األحيان ،بقايا الحلوى ،من طاوالت
صالة السفينة.
*وميكن القول بأن ماكسيمكا كان وفياً للوتشكني ،يظهر بجانبه دامئاً ،وهو يحدق ،كام
يقال يف عينيه .كان يصعد إليه ،إىل برج الحراسة ،عندما كان لوتشكني يف نوبة حراسة،
ويجلس معه يف مقدمة السفينة ،ساعات طواال ،وهو يسعى بج ّد ومثابرة ،التكلم باللغة
الروسية….
*بانت الشواطىء ،وكانت شديدة االنحدار… و(العربيد) تسري بكل قوتها ،وعليها أن
تصل السفينة يف وقت الغداء اىل كيبتون ،وتلقي مبراسيها.
*مل يكن لوتشكني مرحاً ،يف ذلك الصباح املشمس الرائع ،وهو ينظَّف املدفع بعنف رهيب.
وقد وقف ماكسيمكا إىل جانبه ،يساعده .بدأ لوتشكني الكالم يف نهاية األمر:
 اقرتب الوداع يا أخي ماكسيمكا!*تعجب ماكسيمكا:
 وملاذا الوداع؟ سيرتكونك يف رأس الرجاء…و إالَّ فامذا نعمل معك؟…*مل يفكر الولد يف مصري حياته ،ومل يفهم ما قاله له لوتشكني ،لكنه بشكل من األشكال،
استشف من تعابري وجه الب َّحار العابس ،أن ما قيل له ،ليس من األنباء املفرحة ،وانطبعت
مبارشة عىل وجهه الحيوي ،هذه اآلثار ،وأعتم وجهه فجأة ،وقال بلغة ركيكة:
 أنا ال افهم يا لوتشيكا. هيا سنذهب إىل الشاطىء… سيرتكونك هناك… .أنا سأتابع طريقي ،أما ماكسيمكافسيبقى هنا.
*وحاول لوتشكني أن يرشح له الوضع باإلشارات.
*وكان يبدو أن الزنجي الصغري قد فهم .خطف الولد يد لوتشكني ،وقال ضارعاً:
 أنا ..ال شاطىء… أنا هنا ،ماكسيمكا ،ليوتشيكا ،ليوتشيكا ،ماكسيمكا .أنا رويس بحار…نعم ،نعم ،نعم….
*يف ذلك الحني ومضت فكرة عىل حني غرة يف رأس البحار فسأله:
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 تريد يا ماكسيمكا أن تكون ب ّحارا ً روسياً؟* ردد ماكسيمكا وهز رأسه بكل قواه:
 نعم ،نعم. هذا ممتاز! وكيف مل أفكر يف هذا من قبل… .يجب أن أتحدث إىل األصدقاء ،وأطلبمن يغوريتش… ليقدم تقريرا ً إىل املالزم األول….
*بعد عدة دقائق ،تكلم لوتشكني مع البحارة املجتمعني عىل سطح السفينة:
 يا إخوان! ماكسيمكا يريد أن يبقى معنا .سنطلب يك يسمح له بان يظل معنا… دعوهيبحر معنا عىل (العربيد)! ماذا تفكرون بهذا الصدد يا إخوان؟
*بارك جميع البحارة بحرارة هذا االقرتاح.
*ذهب لوتشكني بعد هذا إىل رئيس النوتية ،وطلب منه أن يخرب املالزم األول عن رجائهم،
ثم أضاف:
 أنت أيها املحرتم يغوريتش ،اطلب من املالزم األول ذلك ،وأيد رجاءنا .ماكسيمكا ،بنفسهطلب ذلك… و إالَّ ،أين نرتكه ،وهو اليتيم الرشيد ،يف رأس الرجاء .وهناك سيضيع ويشقى،
يغوريتش… إن أسفنا عىل الولد… .وهو يف الحقيقة ،ولد جيد ويصلح للعمل.
 وماذا ،سأخطره بذلك… ماكسيمكا ولد يتقن عمله .لكن ماذا سيقول القبطان؟… هلسريىض بان يكون الزنجي األسود عىل ظهر األسطول الرويس… نرجو أالَّ تحدث مشاكل
من جراء هذا…
 لن تكون هناك مشاكل يا يغوريتش ،وسيكون زنجياً روسيا. كيف ذلك؟ سنع ِّمده بالطريقة الروسية يا يغوريتش ،ويصبح روسياً مثلنا.*أعجبت هذه الفكرة يغوريتش ،فوعد بأن يخرب املالزم األول بأقىص رسعة.
*استمع املالزم األول إىل تقرير رئيس النوتية يغوريتش والحظ:
 يبدو أن لوتشكني وراء كل هذه األعامل؟ كل البحارة مع الزنجي أيضاً يا صاحب السعادة… وإال أين نرتكه؟ إنهم يرأفون به…دعه بحارا ً صغريا ً عندنا ،يا صاحب السعادة! فالزنجي صالح للعمل ،أقول بثقة .وإذا ُع ّمد
فسننقذه من املأساة….
*وعد املالزم األول أن يخرب القبطان.
*صعد القبطان إىل األعىل أثناء رفع العلم .عندما أخرب املالزم األول القبطان عن رجاء،
وطلب البحارة ،رفض القبطان يف بادىء األمر .لكنه عىل ما يبدو ،تذكر يف هذه الساعة،
أوالده ،وغري قراره قائالً:
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 فليكن هذا ،دعه يبقى .سنجعل منه بحارا ً صغريا ً… وسريجع إىل كرونشتادت معنا…وسنعمل من أجله شيئاً ما… ويف الواقع ملاذا نرتكه ،وأكرث من هذا ،أنه ال يريد!… وطلب
لوتشكني أن يكون له عامً… سكري متهور لوتشكني هذا ،وسينفعه… هذا الشغف والتعلق
بالولد… وقد حىك يل الطبيب كيف كسا الزنجي.
*عندما سمح ملاكسيمكا بالبقاء ،طاف البحارة عىل ظهر السفينة ،يف بحر من الرسور.
لكن لوتشكني فرح طبعاً أكرث من الجميع مع ماكسيمكا.
*ألقت الباخرة مراسيها يف ميناء كيبتون يف الساعة الواحدة ظهرا ً ،ويف اليوم التايل
سمح ألول فرقة بحارة أن تغادر السفينة إىل الشاطىء .وج َّهز لوتشكني و ماكسيمكا نفسيهام
للذهاب أيضاً .قال يغوريتش مازحاً:
 انتبه يا لوتشكني ،ال تبع ماكسيمكا ،وترشب بثمنه!*أساءت هذه املالحظة ،عىل ما يظهر ،إىل لوتشكني فأجاب:
 رمبا ،بسبب ماكسيمكا ،أن أعود دون أن أرشب!*ومع أن لوتشكني قد عاد مخمورا ً للغاية ،إال أنه كان يف كامل ثيابه مام أدهش الجميع.
تبني بعد ذلك أن ما حدث كان بفضل ماكسيمكا ،ألنه عندما رأى صديقه يرشب بشكل مفرط،
هرع الزنجي راكضاً إىل الحانة املجاورة ،وأخرب البحارة الروس هناك ،فحمله البحارة إىل
املرفأ ،ووضعوه يف قارب ،حيث بقي ماكسيمكا بجانبه دون أن يرتكه لحظة واحدة.
*وعندما اقرتب ماكسيمكا من لوتشكني ،هدأ األخري وغ َّط يف النوم.
*رحلت السفينة (العربيد) عن رأس الرجاء الصالح بعد أسبوع .وبعد اإلقالع ُع ِّمد
وسمي مرة ثانية مباكسيمكا .أما كنيته ،فصارت عىل اسم السفينة
ماكسيمكا باحتفال رائعُ ،
– (العربيد).
*عاد ماكسيمكا ،بعد ثالث سنوات عىل سطح السفينة (العربيد) إىل كرونشتادت ،وقد
أصبح مراهقاً يف سن الرابعة عرشة من عمره ،وهو يتقن بشكل جيد الكتابة والقراءة باللغة
الروسية ،بفضل ضابط الصف (بيتينكا) الذي قام بتعليمه.
*واهتم به القبطان ،وألحقه مبدرسة مساعدي األطباء ،أما لوتشكني الذي أحيل إىل
التقاعد ،فقد بقي يف كرونشتادت ،يك يكون قريباً من حبيبه ،الذي أعطاه كل ما يف قلبه،
من شغف وتعلق ،وهو اآلن ال يبيع الحاجيات ليرشب بثمنها ،احرتاماً لصديقه ،بل صار يرشب
(بحكمة وتعقل).
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الصديقان
موباسـان
ّ
ِغي دو

ترجمة : :د .عادل داود

مرتجم وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
غي دو موباسان ( Guy de Maupassant )1893 1850- :هو كاتب وروايئ فرنيس
وأحد آباء القصة القصرية الحديثة .وكان عضوا يف ندوة إميل زوال.
من أشهر قصصه « :كرة الشحم»« ،بيري وجان» ،بيل أمي ومن أهم قصصه القصرية:
«العقد»« ،اآلنسة فيفي»  ،يف الحقول .
كان يصاب بصداع وكان يتلوى ساعات من األمل حتى أصيب بالجنون سنة  1891ومات
يف إحدى املصحات

الصديقان ـ غي دو موباسان

رشجة .ف َندرت عىل أسطحتها عصافري ال ُّدوري،
كانت باريس
محاص ًة مج َّوع ًة مح ِ
َ
أي يشء يصادفونه.
وخلَت املجاري الصحية من ساكنيها؛ وراح الناس يأكلون َّ
كان يتن َّزه حزيناً يف صباح ُمن َجلٍ من صباحات كانون الثاين ،عىل طول املحلَّق؛ ويداه
يف َجي َبي رسواله الرسمي وبط ُنه خا ٍو .والسيد موريسو يعمل ساعاتياً ،ثم صار –يف زمن
ني وآ َخر .فتوقَّف فجأة أمام زميلٍ  ،عرفه صاحباً؛ وهو
الحرب -يقوم بعمل الحراسة بني ح ٍ
السيد سوفاج ،أحد معارف ضفة النهر.
كان موريسو كل يوم أحد –قبل الحرب -ينطلق منذ الفجر ،حامالً ِص ّنار ًة من خيزران
ٍ
أبيض عىل الظهر .وكان يسلك طريق السكة الحديدية يف أرجونتاي،
بيد ،وصندوقاً حديدياً َ
فينحدر إىل كولومب ،ثم يُدرِك سريا ً عىل األقدام جزيرة مارانت .وما إ ْن يصل موطن
أحالمه ذاك ،حتى يرشع بالصيد؛ ويصيد حتى حلول الليل.
كان كل يوم أحد يُالقي هناك رجالً قصري القامة بديناً طَلْق الوجه ،اسمه السيد
سوفاج ،وهو تاجر ُع َّدة الخياطة ،يف شارع نوتردام دولوريت ،ومولَ ٌع هو اآلخر بالصيد.
والصنارة بيديهام ،وقدماهام
وكانا يَقضيان يف الغالب نصف اليوم –جنباً إىل جنبِّ -
تتأرجحان فوق مجرى املياه؛ إذ ارتبطا بعالقة صداقة.
وكانا يف بعض األيام ال يتكلَّامن .ويتح َّدثان يف بعض األحيان .لكنهام يتفاهامن
بطريقة رائعة من دون قول يشء؛ فهام ميتلكان أذواقاً متشابهة ،وأحاسيس متامثلة.
يف فصل الربيع ،نحو السادسة صباحاً ،حني تُع ِّوم الشمس املصف َّرة عىل النهر الوا ِدع
َ
تلك الغيمة الصغرية من البخار ،التي تسيل مع املياه ،وتَسكب يف ظهر الصيا َدين املولَّ َهني
دف َء الفصل الجديد ،كان موريسو يقول أحياناً لصديقه« :يا لَل ُّنعوم ِة!»؛ ف ُيجيب السيد
سوفاج« :مل أعرف شيئاً أجمل من هذا!» .وكان ذلك يكفيهام ليتفاهام ،ويق ِّدر أحدهام
اآلخر.
ويف فصل الخريف ،نحو نهاية النهار ،حني ت ُلقي السامء امللطَّخة بالشمس اآل ِفلة
أشكاالً من غيوم أرجوانية يف املاء ،لتَصبغ كامل النهر باللون األحمر ،فتُلهِب األفق،
وتح ِّمر ما بني الصديقني كاللهب ،وتل ِّون بالذهب األشجار التي أمست شهباء ،مرتعش ًة
ٍ
مشهد!».
رعش َة الشتاء؛ كان السيد سوفاج يرنو موريسو مبتسامً ،وينطق قائالً« :يا لَه من
فيجيب موريسو مشدوهاً ،من غري أن تغادر عيناه ع ّوام َة ِص َّنارته« :هذا أفضل من الطريق
العام ،أليس كذلك؟».
وما إ ْن ملحا بعضيهام ،حتى شَ َّد أحدهام عىل يد اآلخر بقو ٍة ،متأث ِّ َرين متاماً بااللتقاء
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يف ظروف بالغة االختالف .أص َدر السيد سوفاج تنهيدةً ،ومتتم قائالً« :إنها األحداث!».
فتأ َّوه موريسو املحزون الكئيب ،وقال« :ويا لَه من طقس! اليوم هو أول يوم جميل يف
العام!».
والحق إ َّن السامء كانت زرقاء صافيةُ ،مف َعم ًة بالنور.
ُّ
راحا ميشيان –جنباً إىل جنب -حامل َني حزي َنني ،فبادر موريسو إىل الكالم« :والصيد؟
آ ٍه! يالها من ذكرى جميلة!».
سأل السيد سوفاج« :متى سنعود إليه؟».
أفسنتني ،ثم عادا إىل التن ُّزه عىل األرصفة.
د َخال حان ًة صغريةً ،ورشبا سوي ًة كأس َ
أفسنتني آخر؟» .فوافق السيد سوفاج عىل ذلك:
وتوقَّف موريسو فجأة« :كأس َ
«بأمر َِك!» .و َولجا عند بائع خمر آخر.
رتع بالكحول .وكان
وكانا رشو َدين عند الخروج ،مضطربَني كأناس صامئني ،بط ُنهم ُم َ
الطقس لطيفاً .فدغدغت نسم ٌة وجهيهام وداعبتهام.
توقَّف السيد سوفاج الذي أث َملَه الهواء الدافئ ،وقال:
 ماذا لو ذهبنا إىل هناك؟ إىل أين؟ إىل الصيد. ولكن أين؟ إىل جزيرتنا .املواقع الفرنسية األمامية قريب ٌة من كولومب .وأنا أعرِف الكولونيلدميوالن ،س َي َدعوننا من ّر بسهولة.
أصابت موريسو القشعريرة من الرغبة ،وقال« :كام تقول .أنا معك!» .وافرتقا لجلب
أدواتهام.
وبعد ساعة من الزمنَ ،مشيَا –جنباً إىل جنب -عىل الطريق الرئييس .ثم أدركا الفيال
التي يشغلها الكولونيل .فابتس َم لطلبهام ،ووافق عىل رغبتهام الغريبة .ثم خاضا يف امليش
ثانية ،مز َّو َدين بترصيح املرور.
ني قصريٍ املواق َع األمامية ،و َع َبا كولومب املهجورة ،ليجدا نفسيهام عىل
واجتازا بعد ح ٍ
السي .وكانت الساعة نح َو الحادي َة عرش َة
طرف الكروم الصغرية التي تنحدر نحو نهر ْ
صباحاً.
فت مرتفعات أورجيمون و سانوا
رش ْ
بدت قرية أرجونتاي هالك ًة ،يف االتجاه املقابل .وأ َ
94

اآلداب العاملية ـ العدد  188ـ خريف 2021

الصديقان ـ غي دو موباسان

عىل البلدة كلها .وكان السهل الكبري الذي ميت ّد حتى نانتري فارغاً ،خاوياً عىل عروشه،
بأشجار ك َرزه العاري ِة وأراضيه الرمادي ِة.
وأشار السيد سوفاج إىل القمم بال َبنان ،ومتتم قائالً« :الربوس ّيون هم هناك!» .وتس َّبب
القلق بشلل الصديقَني أمام هذا البلد املق ِفر.
«الربوسيّون!» .مل يلمحا أحدا ً منهم عىل اإلطالق ،لكنهام كانا يشعران بوجودهم
ني ،غري مرئيني،
ني ،مج ِّوع َ
ني ،قاتل َ
هناك منذ شهور ،حول باريس ،يَ ِه ّدون فرنسا ،سالب َ
أصحاب ٍ
رعب خرايف إىل الحقد الذي يتملَّكهام إزاء هذا الشعب املجهول
َ
بأس .ويُضاف ٌ
واملنصور.
فتلعث َم موريسو قائالً« :وماذا لو صادفناهم؟».
أجاب السيد سوفاج بتلك السخرية الباريسية التي عادت إىل الظهور عىل الرغم من
كل يشء« :سنق ِّدم لهم سمكاً يقلونه».
لكنهام تر َّددا يف املجازفة بولوج القرية ،يُرعبهام صمت األفق بكامله.
ويف النهاية ،عق َد السيد سوفاج العزم قائالً« :هيا بنا! ولكن ،بحذر!».
ِ
ني
األكامت للتخفّي ،بع ٍ
ون َزال ك ْر َم العنب ،معقوفَني يف قس َمني ،متشبِّثَني ،مستغلَّني
قلقة وأذنٍ مشدودة.
وتبقَّى عبور رشيط من األرض الجرداء ،إلدراك طرف النهر .فرشعا يركضان ،وما إ ْن
بلغَا الضفة حتى تخفَّيا متك ِّو َرين يف القصب الجاف.
ولصق موريسو خ َّده باألرض ،ليستمع إذا كان يف تلك النواحي من يسري .فلم يسمع
شيئاً .فكانا وحي َدين ،وحي َدين متاماً .فاطأمنّا ،وراحا يصيدان.
كانت جزيرة مارانت املهجورة –يف االتجاه املقابل لهام -ت َسرتهام عن الضفة األخرى.
وكان املطعم –امل ُقام يف منزل صغري -مغلقاً ،ليبدو وكأنّه مهجو ٌر منذ سنوات.
حصل السيد سوفاج عىل أول سمكة قوبيون ،والتقط موريسو الثانية ،وكانا بني لحظة
َ
الصنارة مع حيوان فيض صغريُ ،مختلِ ٍج يف طرف الخيط؛ إنه لصيد
وأخرى يرفعان خيط ِّ
عجيب حقاً! وكان يُ ِ
مرتاصة
دخالن بعناية السمكات يف ِمحفظة من شبك ذي حلقات
ّ
متامسكة ،تتبلَّل عند أقدامهام .واجتاحتهام بهجة لذيذة ،تلك البهجة التي تتمل َ
َّكك حني
ِمت منها دهرا ً طويالً.
تلقَى من جديد متع ًة محبَّبةُ ،حر َ
تصب دفأها بني أكتافهام ،فام عادا يُنصتان إىل يشء ،وما
كانت الشمس الجميلة ُّ
عادا يفكِّران بيشء؛ بل تجاهال ،إذ يصيدان ،باقي العامل.
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تشق املسامع ،بدتْ آتية من تحت الرثى.
ولكن ،ه َّزت األرض –عىل حني غ ّرة -جلبة ُّ
ثم أخ َذ املدفع يد ّوي من جديد.
أدا َر موريسو رأسه ،فلَمح من فوق الضفة ،هناك ،يف الجهة اليرسى ،القام َة الشامخ َة
أبيض ،سحاب ًة من مسحوق َم َّجتها
لهضبة مونت فالرييان ،التي ت َحمل يف ذروتها تاجاً َ
لت ِّوها.
وانطلق بعدها مبارش ًة ُ
قذف دخانٍ ثانٍ من قمة الحصن ،ف َجل َجل عقب بضع لحظات
دوي جديد.
ٌّ
دوي انفجارات أخرى ،فكان الجبل يَقذف –بني الفينة واألخرى -زفر َة املوت،
ثم تاله ُّ
وينفخ أبخرته حليبي َة اللون التي تصعد ببطء يف السامء الساكنة ،فتشكِّل غيمة فوق الجبل.
رف َع السيد سوفاج كتفَيه ،وقال« :ها هم يبدؤون مج َّددا ً!».
غضب
وأخ َذ موريسو فجأة –الذي ينظر بقلقٍ إىل غوص ريش ِة ع ّوامته حيناً بعد حنيُ -
رجلٍ هادئ عىل هؤالء املسعورين الذين يتقاتلون بهذا النحو ،وقال متذ ِّمرا ً« :ال ب َّد أ َّن
الناس حمقى ،إذ يقتل بعضهم بعضاً عىل هذا النحو» .أجاب السيد سوفاج« :إنهم أسوأ
من الحيوانات».
رصح قائالً« :ويُقال إ َّن الحال ستستمر
وموريسو الذي التقط لت ِّوه سمك َة كارب بيضاءَّ ،
هكذا ما دام هنالك حكومات» .فأوقَفَه السيد سوفاج« :الجمهوريات مل تعلِن الحرب.»...
فقاطعه موريسو« :بوجود امللوك ،نخوض الحرب يف الخارج؛ وبوجود الجمهورية نخوض
الحرب يف الداخل».
سليم ألناس
وأخذا يتحادثان برويّةُ ،مجل َيني املشكالت السياسية الكبرية مبنطقٍ
ٍ
لطيفني محدودي الفكر؛ ليتَّفقا عىل النقطة اآلتية :قد ال نصبح أحرارا ً البتة! وما انفكَّت
َ
املنازل الفرنسية ،فتُط َحن َحيواتٌ ،
هضبة مونت فالرييان تُد ّوي ،لتد ِّمر رضبات القذائف
ري من السعادات
ري من األفراح امل ُرتقَبة ،وكث ٌ
ري من األحالم ،وكث ٌ
وت ُس َحق كائناتٌ  ،وت ُن َهى كث ٌ
املرج َّوة ،وتُفتَح يف أفئدة النساء ،ويف أفئدة الفتيات ،ويف أفئدة األمهات ،هناك ،ويف
رصح السيد سوفاج« :هكذا هي الحياة!» ،ل ُيجيب
بلدان أخرى ،عذاباتٌ لن تنتهي .ف َّ
موريسو ضاحكاً« :بل ق ُْل :هكذا هو املوت!».
لكنهام ارتعشا خيف ًة ،إذ شَ عرا بوجود ٍ
أحد سا َر لت ِّوه خلفهام .وأبرصا حني أدارا ناظريهام
أربع َة رجال واقفني خلف أكتافهام؛ أربع َة رجال طوييل القامة مسلحني ملتحني ،يرتدون
ثياباً شبيهة بثياب الخدم التي ألبسهم إياها السيد ،وت َعتيل رؤوسهم طاق ّيات مسطَّحة تأخذ
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وضعية التسديد يف طرف بنادقهم.
الصنارتان من يديهام ،وراحتا تغوران يف النهر.
فأُفلِتت ِّ
ويف غضون ثوانٍ  ،قُبِض عليهام ،وأُوثِقا ،واقتيدا ،وأُلقيا يف زورق ،ونُ ِقال إىل الجزيرة.
ولَمحا ،خلف املنزل الذي ظ ّناه مهجورا ً ،نحو عرشين جندياً أملانياً.
ٌ
عمالق كثُّ الشعر يد ِّخن –وهو ميتطي كرسياً -غليوناً خزفياً كبريا ً؛ فسألهام
كان هنالك
بلسان فرنيس فصيح« :قوال يل إذا ً يا سادة :هل كان صيدكام وافرا ً؟».
عندئذ ،وضع أحد الجنود عند قد َمي الضابط الشبك َة املليئة بالسمك ،والتي حرص عىل
جلبها معه .فابتسم الرجل الربويس« :آه! آه! أرى أ َّن األمور مل تكن سيئة .ولك ْن ،هنالك
أم ٌر آخرِ .
أنصتا إيل ،وال ترتبكا.
أنتام يف نظري جاسوسان ،أُ ِ
لرتصدي .وها أنا أقبض عليكام ،ألرميكام
رسلتام
ُّ
بالرصاص .إنكام تتظاهران بالصيد ،بهدف متويه أهدافكام عىل نحو أفضل .وقد وقعتام
يدي ،فتَعساً لكام؛ إنها الحرب!
بني َّ
ولكن ،مل ّا خرجتام من املواقع األمامية ،كانت لديكام –بال ريب -كلم ُة املرور ،من أجل
العودة .أعطياين إذا ً كلمة الرس هذه ،ألعفو عنكام».
فامتُ ِقع لون الصديقني ،وهام جنباً إىل جنب ،واضطربت أيديهام برجف ٍة عصبي ٍة
خفيف ٍة ،وقد انعقد لسانهام.
واستأنف الضابط قائالً« :لن يعلَم بذلك أح ٌد أبدا ً ،وستعودان بسالم .ليختفي السـ ّر
معكام .فإذا رفضتام ،كان مصريكام املوت ،وعىل الفور؛ فاختارا!».
فمكثَا ُجمودا ً مل ينبسا ِ
ببنت شفَة.
وتابع الرجل الربويس ،املحا ِفظ عىل هدوئه ،ما َّدا ً يده نحو النهر« :تخ َّيال أنكام بعد
خمس دقائق ستكونان يف قاع هذه املياه .بعد خمس دقائق! ...ال ب َّد أ َّن لكام أهالً؟».
الدوي.
وكانت هضبة مونت فالرييان مستم َّرة يف إصدار
ّ
غي مكان كرسيه،
َّ
وظل الصيادان واقفَني صامتَني .فأعطى األملاين أوم َر بلغته .ثم ّ
لِكيال يكون شديد القُرب من السجي َنني؛ ثم أَق َبل اثنا عرش رجالً ليتمركزوا عىل بُعد
ني بنادقهم عند القَدم.
عرشين خطوة ،واض ِع َ
واستأنف الضابط« :أمنحكام دقيقة واحدة ،ال تزيداها ثانيتَني».
ثم نهض فجأة ،واقرتب من الفرنس َّيني ،وأخذ موريسو من أسفل سا ِعده ،وأبعده عن
صديقه؛ وقال له بصوت خافت« :برسعة ،كلمة املرور هذه؟ لن ن ِ
ُخب صديقك بيشء،
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وسأكون رؤوفاً بكام».
مل يُجِب موريسو بيشء.
فأبع َد الرجل الربويس ،عندئذ ،السي َد سوفاج ،وطلب إليه الطلب نفسه.
مل يُجب السيد سوفاج.
فلَقيا نفسيهام –جنباً إىل جنب -من جديد.
ثم بدأ الضابط بإصدار األوامر .فرف َع الجنود أسلحتهم .و َوقع نظر موريسو –من قَبِيل
املصادفة -عىل الشبكة املليئة بأسامك القوبيون النهري ،املاكثة يف العشب ،عىل مسافة
بضع خطوات منه.
وبثَّ شعا ُع ٍ
الربيق يف كومة األسامك ،التي كانت ما تزال تتخ َّبط .ثم اجتاحه
شمس
َ
إعياء ،وعىل الرغم مام بذله من جهد ،فإن عينيه اغرورقتا.
قال بتلعثم« :وداعاً سيد سوفاج».
أجاب السيد سوفاج« :وداعاً سيد موريسو».
وشَ ـ َّد ٌّكل منهام عىل يد اآلخر ،مختل َجني من الرأس حتى القدمني ،ب َر َج ٍ
فات ال تُق َهر.
صاح الضابط« :نار!».
ومل تكن االثنتا عرشة رمي ًة إال رمي ًة واحدة.
سق َط السيد سوفاج سقط ًة واحدة عىل األنف .وترنَّح موريسو األكرث طوالً ،ودار حول
محوره ،ثم َهوى بشكل عريض فوق صاحبه ،ووج ُهه يف السامء.
ثم أصدر األملاين أوامر جديدة.
فانترش رجاله .ثم عادوا بحبا ٍل وحجار ٍة أوثقوها إىل أرجل امل ّيتَني ،ليحملوهام إىل
الضفة.
ومل تتوقَّف هضبة مونت فالرييان عن الجلجلة ،وبات يعتيل ذروتها جبل من دخان.
قال الضابط بصوت خافت ،وقد حاف َظ عىل صفاء باله« :جاء دور األسامك اآلن!».
ثم عاد ص ْوب املنزل .إذ ملح شبك َة أسامك القوبيون النهري يف العشب .فالتقطها،
وتف ّحصها ،ثم ابتسم وصاح« :وليام!».
أبيض .فأمره الرجل الربويس ،وهو يرمي له صيد
ف ُهرِع جندي إليه ،مرتدياً مريوالً َ
املرميي بالرصاص« :اِقْلِ يل فورا ً هذه الحيوانات الصغرية ،ما دامت حية .ستكون لذيذةً».
َّ
ثم رشع من جديد يف تدخني غليونه.
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ترجمة :حسني سنبيل

مرتجم من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

مرسح َّي ٌة من فصلٍ واح ٍد

الشخصيات:
روث ـ تشارلز ـ جون
[مسا ًء .يف منزلٍ
ريفي صغريٍ .تجلس امرأة شيباء يف كرس ّيها اله َّزاز تخيط.
ّ
تتو َّقف عن الخياطة عندما تسمع صوتاً عند باب املطبخ ،وتضع خياطتها عىل حضنها
رجل ويتوقف عند املدخل].
وتنتظر .بعد بضع دقائق يدخل ٌ

ت :حسني سنبلي

أنت!
روث :آ ٍه! هذا َ
[تعود إىل خياطتها].
دخلت من باب املطبخ.
تشارلزُ :
َ
طرقاتك!
روث :ال أستطيع النهوض ،فاعذرين أنَّني مل أر َّد عىل
تشارلز :ال بأس!
السامح لل َّناس بال ّدخول ،بل أستطيع أ ْن أبقيهم خارجاً..
روث :ما عدتُ أستطيع َّ
يتبق عندي ما يعمل سوى أصابعي ،وما أزال
ِّ
إن عجوز هرمة بال ِّنسبة إىل عمري ،ومل َ
أستطيع الخياطة ،فشكرا ً لله!
جميل تخيطينه[ ..يصمت قليالً] ملن هو؟
تشارلز :هذا حذا ٌء ٌ
روث :آه! لفتا ٍة ما ..فأنا ال أستطيع إصالح أحذية الجميع.
تشارلز :أين جون؟
روث :أمل ت َره؟
الصباح.
تشارلز :ال .ليس منذ َّ
غريب أ ْن تأيت إىل بيته يف حني أنَّه خرج يبحث عنك.
روث:
ٌ
تشارلز :أحقاً؟ [يومئ] .أترين كم م َّر ٍة أضاع أحدنا اآلخر عىل الطريق؟
غي رأيه وذهب إىل غارالند.
روث :ال ب َّد من أنَّه َّ
تشارلز :فلن يتأ َّخر إذا ً.
َ
ألي
روث:
ميكنك انتظاره[ .يجلس] ومع ذلك ،ما ال َّنفع الَّذي ميكن أ ْن تق ِّدمه ،أو ّ
ٍ
أسمعت؟
[تصمت هنيه ًة .وتخفض خياطتها] انتهى اآلن[ ..تصمت هنيه ًة]
أحد أنْ...
َ
ُ
تشارلز :أجل.
روث :هربت إس ِتل.
السبب؟ متى ذهبت؟
تشارلز :ما هو َّ
روث :منذ أسبوعني.
تشارلز :منذ أسبوعني؟ [تومئ روث .وهو يصفر] .ع َنت ذلك حقاً كام أظ ّن.
روث :لن ترجع ..إنَّها تختبئ يف مكانٍ ما.
تشارلز :أتعرفني أين؟
روث :ال أعرف ..وجون يعتقد أنَّني أعرف ،يعتقد أنَّه ما أ ْن أقول الكلمة حتَّى ترسع
بالعودة إىل البيت .ولك َّنني أ ّمها  -باركك الله!  -وال أستطيع أن أحادثها عن ذلك ،ويا
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كنت سأقول لها؟
كنت أستطيع! وما الَّذي ُ
ليتني ُ
تشارلز :سيصعب األمر عىل جون.
روث :أجل.
تحل محلَّها.
تشارلز :ما الَّذي سيفعله؟ [ته ُّز روث كتفيها] لن يجد امرأ ًة ُّ
عم
روث :اشرتى دكاناً لبيع الخبزُ ،
وكنت أريد أ ْن أجالسه وأح ِّدثه عن ّكل يش ٍءَّ ..
يريده ،والكمية ،والخزانة .ولكن ما إ ْن َذ َهبت...
تشارلزِ :
أنت لن تذهبني أيضاً؟
روث :ال أستطيع البقاء هنا .ليس بعد اآلن.
تشارلز :ولكن ...كيف ...أعني أين ميكن أنْ...
روث :سأمكث مع إستل ما أ ْن تستق َّر .فأحدنا يعوق اآلخر فحسب.
الصمت].
تشارلز :ولك َّنك ال تعرفني أين هي[ ...يسود َّ
بنيت يف هذا
روث :تعرف أنَّني أخربتهم أ َّن ال أحد يستطيع إخراجي من هنا ،فقد ُ
ست ،إ ْذ مىض علينا هنا خمسون عاماً.
وأس ُ
املكان َّ
[صمت] وكيف ترينه
طويل تعيشون فيه معاً ومن ث َّم تفرتقون.
وقت ٌ
ٌ
تشارلز :هذا ٌ
سيعيش عندما تغادرينهم؟
روث :ال أعرف.
تشارلز :سيصبح املنزل بعد ذهابكام أنتام االثنتان فارغاً رهيباً.
روث :ال أراه سيعيش م َّد ًة طويل ًة عىل اإلطالق ،فلن يطيق البقاء وحيدا ً هنا مع
األثاث فقط .أكره أ ْن أفكِّر يف هذا املكان العتيق العتيد عندما نهجره ..الغدير يرسي
تحت ساحته ،وال أحد هنا غري ال َّدجاجات تتخ َّبط فيه.
تشارلز :لو يبيع املكان...
روث[ :تضحك] ومن الَّذي يرغب يف العيش هنا؟
تشارلز :ال ب َّد من وجود حد ما.
[صمت]
روث :أنرغب يف ذلك أنت؟
ٌ
تشارلز :ال أظ ّن.
آيل للسقوط[ .صمت] .لن يعيش هنا أحد بعد
روث :ال ،فاملكان متضعضع األركان ٌ
شخص
اآلن[ .صمت] .أظ ُّن أ َّن الَّذي سيفعله هو أ ْن يرتك املتاع يته َّدم ويهرتئ .إنَّه
ٌ
فظي ٌع! مل أ َر يف حيايت رجالً ال ته ّمه مشاكله العائل ّية وال تؤث ّر يف شؤونه ..هو كالطّفل
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ال يهت ّم بيشء .أنا ألوم والدته عىل تربيته هكذا .مل يحصد التّنب َّإل بعد أن نزل عليه
املطر ثالث م ّرات.
تشارلز :قام بعزق األرض قليالً البارحة.
ظننت أ َّن تنمية ال َّزرع وتكبريه سيفيده ،ولكن
روث :هذا ألنّني أجربته عىل الخروجُ .
حصل أم ٌر ما .رأيتُه يرمي املجرفة إىل األعىل بيديه االثنتني ..أستطيع أن أراها اآلن..
تعال إىل هنا! سأريك ..يف شجرة التفاح .وال يستطيع أي رجل يف عمره أ ْن يفعل مثل
ذلك.
أنت ..هل ِ
تشارلز :هل ِ
أنت خائفة منه؟ أعني ،هل...
الصنف.
روث :جون؟ ال ,إنَّه ليس من هذا ّ
تشارلز :ولش َم تلك البندقيّة؟
روث :آه! تلك البندق ّية كانت من أجل صيد الصقور منذ أ ْن ك َّنا نريب ال َّدجاج .ليس
وكل ما يف األمر أنَّه ع َق َد
العنف مشكل ًة فيه ،وأنا استطيع أ ْن أتف َّوق عليه يف قتا ٍل عاد ٍلّ .
العزم عىل َّأل يفعل ما ال يطيق فعله.
تشارلز :تعنني مغادرة الفتاة للبيت.
روث :صدقت.
استطعت أ ْن
[صمت] .رمبا
تشارلز :روث ..أين هي؟ أين إستيل؟ ميكنك إخباري.
ُ
ٌ
أحادثها بالعقل ،وأقنعها بالعودة.
صواب،
روث :تظ ُّن لو أ َّن العيش معه أم ٌر يس ٌء فمن حقّها هجرانه من غري ب ٍّد .هذا
ٌ
أليس كذلك؟ عىل ّكل حال ،عقدت العزم عىل هجرانه وانتهى.
تشارلزِ :
أنت تعرفني أ َّن هذا سيفطر قلب جون.
السنوات...
روث :يجب عليه إذن أن يتز َّوجها.
ٌ
[صمت] .تلك الفتاة ...بعد ّكل تلك َّ
وكل ما أضمرته من مشاعر وأخفته من
وكل ذاك التوتر والضغط الَّذي تع َّرضت لهّ ...
ّ
خجل ...تظاهرت بأ َّن ال يشء حصل يف حني أ َّن العكس صحيح ...ما كانت تقدر عىل
وخاص ًة مع جون .كان يقول دامئاً
ال َّنظر يف أعني الجريان ...وهذا يختلف مع الرجال،
َّ
إن أن تتز َّوج فيجب أن تكون صالحة للزواج.
سألت نفيس دامئاً ملاذا ال يتزوجها ويضع ح َّدا ً لهذا.
تشارلزُ :
روث :حسناً ،فات األوان اآلن ،فهي لن تقبل به.
تشارلز :هل ِ
أنت واثقة؟
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روث :منحها وقتاً طويالً لتفكِّر بأم ٍر آخر ،وهذا كان خطأه .تعرف إستيل أ َّن ه ِّمي
كان دامئاً أ ْن أحافظ عىل األشياء وأمنعها من االنكسار .كان هذا بيتاً جيدا ً ،ومل أطلب
قلت أنَّهام يجب أن يتزوجا قال وملاذا؟ ومل يقل غري هذا.
أفضل منه ،ولكن عندما ُ
فكل يش ٍء ميتلكه كان
تشارلز :حسناً ،وملاذا عليهام ال َّزواج؟ كان جون عادالً دامئاًّ ،
لها ،ومل يكونا يتقاتالن بخصوص امللكية.
سهل عندما ال يكون هنالك ملكية ،وإنَّه ألم ٌر جي ٌد أن ميتلك املزرعة
روث :هذا أم ٌر ٌ
تستحق أ ْن يرهنها أحد.
صديق أو صديقان ،فاملزرعة ال
ُّ
ٌ
تشارلز :لك َّن كيس ال ّدراهم كان مع إستيل دامئاً.
روث :أظ ُّن أ َّن إستيل وأنا مألنا كيس ال َّدراهم أيضاً ،وأعطيناه املال وليس العكس.
تشارلز :ال تقصدين أ ْن تقويل...
روث :جون مزار ٌع يس ٌء يا تشارلز ،وأنا ال ألومه .هو ال يكسب الكثري ،فسنة له
وأخرى عليه ..ليس هذا ما جئنا من أجله ،بل جئنا من أجل ٍ
بيت يل ،وكان عىل إستيل أن
تقوم بتدبري املنزل وتقديم الطَّعام لكلينا ..ولكن انظر كيف استحال األمر ،فإنَّها تقوم
بتدبري املنزل إضاف ًة إىل نصف األعامل الخارجية األُخر ،ومن غري أ ْن نذكر أعامالً
فكل األعامل
أخرى ال تعرف أنَّها تقوم بها .وهو يقول إنَّها تفعل ّكل ذلك ألنَّها تهواهّ ،
أفضل من
الجميلة اللَّطيفة يف الخارج ..فإ َّن التعامل وال َّدجاج واألبقار والخنازير لهو ُ
ٍ
وأشخاص مثلنا ..وال التعامل واملزارعني من حولنا ،فهم ال يهتمون باملزرعة.
التعامل
أ َّما اليشء الوحيد الَّذي ت ُعجب به يف جون فهو ولعه الشَّ ديد باألشياء اللَّطيفة .غري أ َّن
وتحب أ ْن تكون دجاجاتنا أفضل ال َّدجاج يف املنطقة
إستيل ال تتذ َّمر منه وال تشكو،
ُّ
أنت مل ت َر هذه الغرفة قبل اآلن ،أليس كذلك؟ كانت مليئ ًة بطيو ٍر مرتعش ٍة متج ِّرد ٍة
كلِّهاَ ..
ٍ
قلت إنَّه
من ريشها موضوع ٍة يف
أقفاص منفصل ٍة .ويا لبشاعة رائحة ال ِّريش ال َّرطب!! َ
ليس آمناً العيش مع جون.
تشارلز :مل أعني...
أنت ال تعرف مدى لطفنا وعظمة نبلنا ،فنحن قو ٌم ال نؤذي دجاجة ،وعليك أ ْن
روثَ :
نهش ال َّدجاجات من مكانٍ إىل آخر ..وال نسمح ألنفسنا أ ْن منسك دجاج ًة
ترانا ونحن ُّ
وكل
رأساً عىل عقب ،بل منسك بها من أرجلها فحسب ،ومنسك دجاجتان يف ّكل م َّر ٍةّ ،
دجاجة يف يد ،وال يه ّم طول املسافة وال عدد امل َّرات الَّتي نجيء بها ونذهب.
تشارلز :أهذه فكرة جون؟
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وإل فأنا ال أعرف الطفولة الَّتي قضاها ..أراد أ ْن يدير
روث :وقد عشنا عليهاَّ ،
مزرعته كام يريد ،فهو مدي ٌر جي ٌد ،أ َّما بالنسبة إىل ال َّدجاج فقد وضعنا األزهار داخل
ستغل علينا األرباح،
سور وال َّدجاجات تتهادى هنا وهناك ..فال يشء يعجبها .قلنا إنها ّ
وكان جون يحب أن يخرب املشرتين أن ديكه يساوي عرشين ،وتلك خمسة وعرشين..
مل يكن يأخذ املال قطّ ،فإن كانت تساوي هذه املبالغ إن أراد بيعها فهي تساوي ضعف
ذلك إن احتفظ بهاّ ..كل ذلك مدعاة للنفقة ..أعطني ذاك الصندوق الصغري الَّذي عىل
رف الخزانة! ّ
ّ
ْوي! الصندوق القصديري!
الرف ال ُعل ّ
[ويفعل ما طلَبته].
َ
سأريك! تفضل!!
هذا هو!
[تسلّمه قصاصة ورق].
تشارلز :ما هذه؟
روث :فاتورة ..خمسون دوالرا ً مثن ديك النغشانغ مدفوعة القيمة ..والديك ما يزال
يف الساحة.
تشارلز :ليس يف قفص زجاجي إذن؟
روث :إنه ديك مستورد من لندن ،اشرتاه جون ،ودفعنا مثنه بضعة دراهم ..أترى أننا
ال نتذمر ،ولكن كام ترى فإننا نرعاه.
تشارلز :ويعجبني رعايتكم له.
َ
إخبارك بها ..يُصاب أحياناً
روث :وليس هذا ّكل يش ٍء .إنه عاجز يف أمور أعجز عن
ٍ
أنت تعرف سخف
مبس ليعرف أين يذهب املال برسع ٍة ،فيرشع ينظر يف الحساباتَ .
الرجال! ولكن أسلوبه يف معالجة األمور يضحكني.
[صمت]
إن كان مهمالً اآلن ،فكيف سيؤول حاله بعد ذلك؟
تشارلز :هذا ما يزيد الطني بلّة ،وعليك أن تغيض الطرف عنه وعن ترصفاته.
روث :إستيل هي الَّتي تعرفه ،وال حاجة بك أن تكلمني.
تشارلز :أال نستطيع الذهاب إليهاِ ،
نحل املشكلة من
أنت وأنا ،و ...ال أعرف ..لعلَّنا ّ
أساسها ..ما هي املشكلة الرئيسية؟ كيف ميكننا أن نعيدها؟
قلت َلك؛ نفرت منه وابتعدت عنه ،هذا ُّكل ما يف األمر.
روث :كام ُ
تشارلز :ولكن ،لِ َم؟ هل الجريان هم السبب؟ أألنها انقطعت عن زيارتهم ومخالطتهم؟
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روث :لدينا أصدقاءنا..
تشارلز :أحقاً؟ بضعة أصدقاء بعد كل تلك السنني؟ ِ
لكنك أمها..
روث :مل أكن أمها دامئاً .مل يعجبني ذلك عىل اإلطالق يف البداية .ث َّم اعتدتُه شيئاً
فشيئاً ..حتَّى ساء ذلك يف نظري ..ث َّم أن جون قال إنني أكرب من أن يكون لدي أحفاد،
لذا ...ولكن ما فائدة الحديث واألمر ت َّم؟ لن تعود! بل أسوأ من ذلك ،هي ال تستطيع
العودة.
مؤقت عن الكالم] ما الَّذي تعرفينه؟ هل آذت
[توقف
تشارلز :ولِ َم تقولني هذا؟
ٌ
ٌ
نفسها؟
روث :ال.
تشارلز :ماذا إذن؟
روث :لقد تز َّوجت..
تشارلز :تز َّوجت؟ ماذا تعنني؟ تز َّوجت رجالً آخر؟
مؤقت عن الكالم].
توقف
[تومئ روث برأسهاٌ .
ٌ
روث :أال تصدقني؟
ِ
عرفت أن هناك أمرا ً ما ..إذن ،هذا سبب املشكلة! ساء
أصدقك..
تشارلز :ال ،أنا
ُ
ُخلقها ،وهذا ُّكل يش ٍء..
روث :أتقول ساء؟ أن تتز َّوج عندما أُتيحت لها الفرصة؟
ِ
أوقعتك فيها! انظري إىل ما فعلت بجون! ولكن،
تشارلز :انظري إىل املشاكل الَّتي
من ،من...
روث :من الَّذي سيتزوجها يف هذه الفوىض؟ ليس أمرا ً مهامً أن أكون أمها..
تشارلز :هذا ما أسأل عنه.
روث :الرجل موجود.
تشارلز :من؟
روث :األفضل ألَّ اذكر أسام ًء ..جون نفسه ال يتخ َّيل من هو.
حق له.
تشارلز :تعرفني أن جون ال يستسلم بسهولة ،وهو يظ ُّن أنها ٌّ
روث :فليظ ّن ما يشاء ..لن يجدها..
تشارلز :انتهى األمر إذن!
روث :هذا ما يبدو.
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مؤقت عن الكالم].
[توقف
ٌ
ٌ
مؤقت عن الكالم] .إين أتعاطف
[توقف
تشارلز :سأذهب ..سيأيت جون قريباً.
ٌ
ٌ
وإيستل.
لطفك وحسن ُخ َ
روث :هذا من َ
لقك.
تشارلز :وأظ ُّن ِ
مؤقت عن الكالم] .هذا
[توقف
أنك تستحقني بعض التعاطف أيضاًٌ .
ٌ
ِ
مطبخك ِ
وأنت حر ٌة فيه...
روث :لن تذهب هكذا؛ فهو يكاد يصل.
تشارلز :جون؟
روث :التقطت عيني شخصاً يهبط ريان هيل ،وأظن أنه هو ..ها هو! ضع هذا
الصندوق بعيدا ً! وهذه الفاتورة..
تشارلز :ولِ َم العجلة؟ فهو سيفك رباط حصانه..
روث :ال ،لن يفعل ..سريمي اللجام ،ويُدخل ُد ّل إىل املرعى ،وهذا ُّكل يش ٍء .لن تبتعد
أرأيت؟ ها هو! يا ريب! يبدو
كثريا ً قبل تعلق العجالت يف يش ٍء ما ،ولن يلحق بها رض ٌرَ ..
وكأنه سمع مبا حصل!
[يُسمع صوت أحدهم يفتح باب املطبخ .ويدخل جون بعد دقائق].
تشارلز :كيف حالك ايها الجار؟
َ
سأكلمك
أنت ذا! الرجل الَّذي أبغاه ..تعال معي خارجاً ،علينا أن نتحادث..
جون :ها َ
أيتها العجوز الحقاً .لدي بعض األخبار الَّتي لعلَّها ليست جديدة ..أقول َلك هذا سيسببان
مويت!
[يخرج جون].
َ
فضلك!! [يستدير تشارلز ويتبع
روث :اذهب معه واجعله يتوقف عن الرصاخ! من
َ
أخبارك أيها األحمق الكسول!
جون] .هو يو ُّد أن يسمع
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الترجمة
بين العلم واالرتجال
إسامعيل امللحم

باحث من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

تشكل الرتجمة حالة متقدمة من النشاط الفكري الذي يضطلع به اإلنسان دون
غريه من املخلوقات .ومن املعتقد أن الرتجمة مهنة من أقدم املهن ،بل أن بعضهم يرى
أنها أقدمها:
«منذ أن غضب الرب لِغرور اإلنسان هدم برج بابل وبلبل اللغات فلم يعد أحد
يفهم ما يقوله اآلخر ،ووجب أن يوجد دامئا بني قوم وآخر من يرتجم وينقل ليك
يتواصل الحوار بني الشعوب وتتناقل الثقافات بينها وتتطور اإلنسانية بفضل الرتجمة
واملرتجم»1»).

إمساعيل امللحم

يتجاوز واقع الرتجمة ذلك الظن الذي يراه البعض يف كونها ليست أكرث من عملية
مسلية ،وهذا الظن ال ميكن وصفه إال بأنه ينم عن تدنٍ يف املعرفة وهو ليس أكرث
من حكم مترسع ،خاصة أن انشغال الناس بالرتجمة حديثاً ،عىل األقل ،قد بلغ حدودا ً
تجاوزت كل توقع .يرتبط هذا النشاط بدوافع معرفية وإنسانية تعود إىل عصور مبكرة
من تاريخ الجامعات البرشية تتنوع كيفاً وكامً يوماً بعد يوم .وبلغ االهتامم بالرتجمة
يف عرصنا هذا أن أصبحت لها مراكز متطورة تخطط وتنفذ وترعى هذا النشاط
الذي أصبح رضورة ال غنى عنها يف عرص تنامي املعارف والتفجر العلمي وتطور
التقنيات يف مجاالت الحياة املختلفة .ومثة أدوار تقوم الرتجمة بتنفيذها خاصة تتمثل
يف رسعة تعميم ما يستجد عىل مستوى الجوانب املعرفية ويف نقل الثقافات ونتائج
البحوث العلمية عىل مستوياتها وأجناسها املختلفة وتعميمها ،كام نالت الرتجمة نفسها
حظها من االهتامم وصدرت يف هذا املجال كتب ودراسات ذات أهمية تناولت تعريف
الرتجمة وطرائقها وخصائصها ومناهجها .ما انفك الحديث عن الرتجمة والحاجة إليها
ورضورتها يف الحياة يشغل املهتمني والباحثني ،متجاوزا ً اآلراء الشخصية والهوايات،
وتواصل البحث يف الرتجمة وتحديد مناهجها وطرائقها وأخذ شكالً يساعده انتظام
الجهود يف هذا املجال بحيث أصبح قيام علم مختص بالرتجمة أمرا ً حتمياً منذ
بدايات النصف الثاين من القرن العرشين ،وقد أمثرت االجتهادات واالهتاممات
بهذا الخصوص عن تحديد خصائص لهذا العلم وتحديد خصائصه وطبيعة هذا الجهد
الفكري واألديب ،ووضعت له معايري متكن الباحث من الحكم عىل العمل امل ُرتجم من
حيث صالحيته ودقته ومدى تقيده برشوط الرتجمة من جهة األمانة وحفظ حقوق
صاحب النص األصيل ،ومنها عدم سامح املرتجم لنفسه الترصف مبعنى النص ،وغري
ذلك مام حازت عليه الرتجمة من مفاهيم ومحددات لها صفة العلم ،وما يتطلبه ،وهو
ما هو عليه كونه حديث النشأة ،من املرتجم أن ينطلق من تحديد مفهوم الرتجمة ،وأن
يكون عارفاً بتأثرياتها ،مدركاً لرشوط عمل املرتجم ألذي يحتاج عمالً متواصالً يساعد
عىل ارتقاء هذا املفهوم ووضعه باستمرار عىل محكات تقرب العمل فيه من العلم .يشري
بعضهم إىل أن قصب السبق يف هذا املجال كان قد أحرزه العامل الرويس (فيدروف)
الذي ُع ّدت مؤلفاته يف بدايات الستينات من القرن املايض أول محاوالت التأليف فيام
يخص هذا العلم»2».
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تعددت الدراسات النظرية حول موضوع الرتجمة تبعاً لتعدد مراكز البحث،
والدروس واألقسام املخصصة لهذه املسألة ،إضافة إىل مدارس تكوين املرتجمني.
تعددت األبحاث التي تناولت العمل يف الرتجمة فيام يتعلق مباهيتها وخصائصها
والتي عممت نتائجها يف كتابات بعض املهتمني ،قبل فيدروف ،لكنها مل تحظ بتعريف
مالئم لها ،يف نسبها إىل حقل معريف محدد أو معني إال بعد التطور الحثيث يف علم
اللسانيات ،وجرى تحديدها عىل أنها عملية لغوية وإنها فريدة من حيث النوع ،أو أنها
نوع مكتف بذاته ،وهي بالتايل عملية كتابة أدبية ،فلسفية ،شعرية وغري ذلك أيضاً،
وهي أخريا ً وليس آخرا ً عمل يف اللغة ال تتوقف عىل السياق اللغوي فحسب ،بل عىل
يشء أو أشياء خارج النص ،تعتمد عىل الكفاءة املوسوعية للمرتجم .فال تتوقف الرتجمة
عىل السياق اللغوي فحسب ،بل أيضاً عىل يشء خارج النص.
لكن الجهود املبذولة يف عمليات الرتجمة منذ القديم وإن خالفت معايري هذا
العلم املستحدث ال يقلل من قيمة ما جاءت به الرتجامت الكثرية من مختلف األجناس
واملوضوعات .وإن كان بعضها يتعرض من وقت إىل آخر للنقد واالتهامات التي قد
تواجهها من املتمسكني مبقاييس الحارض ،وما أحرز من مستويات يف هذا الباب ما
يسمها بتدين دورها ،ولكن ما قدمته الرتجمة منذ أقدم العصور لإلنسانية من فوائد
يرفع من شأنها ومن شأن املرتجمني الذين يرفع من شأنهم كونهم إضافة لجهودهم
مبدعني بشكل أو بآخر سواء برباعة ترجامتهم أم بانتقاء املواد التي ترجموها.
كان للعرب نشاطهم املميز يف هذا املجال ،كام متيزت جهود جامعات كثرية،
سبقتهم أو عارصتهم أو استفادت من منجزاتهم .وقد نظر العرب إىل موضوع الرتجمة
نظرة نقدية ق ّوموا من خاللها تلك الرتجامت التي ظهرت يف حينه ،وميزوا فيها بني
ترجمة تستحق التقدير واإلعجاب ،وأخرى ال تستحق أن توصف ترجامتهم بأنها موثوقة
ألسباب ذكروها ،وأشاروا إىل ما يعتور بعضها من ضعف عندما يتنطع لها أشخاص ال
ميتلكون الحدود الدنيا مام يجب أن يتمتع به املرتجم .ورد يف بعض املناظرات بني
املهتمني بالرتجمة الكثري من اآلراء التقوميية منها ،ما كتبه أبو سعيد السريايف يف
مناظرة له مع متى بن يونس عن بعض املرتجمني يف حينه ،قال:
(ترجموا لغة هم ضعفاء فيها ناقصون برتجمة أخرى هم فيها ضعفاء ناقصون)»3».
ووجه ابن حزم األندليس بعض النقد للمرتجمني العرب إذ عمدوا إىل إغامض
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األلفاظ وتوعريها وتخشني املسلك نحوها.
ليست الرتجمة ترفاً أو عمالً مضافاً إىل مضاف إليه ،إنها يف واقع الحال ،اليوم
كام يف األمس ،حاجة إنسانية تشكل إحدى رضورات الحياة يف مجتمع عاملي تتالقح
فيه الثقافات ،وتفرضها عمليات تكيف بني ثقافة وثقافة أو ثقافات أخرى ،وتؤكدها
كل يوم أكرث من سابقه عمليات التواصل واالتصال الكثيفة بني املجتمعات البرشية.
يتقدم العامل ومنطلقات تقدمه يف العرص الحارض ،كام كان الحال عليه فيام مىض،
إىل أنه ما من ثقافة يف أي مجتمع من املجتمعات تستطيع أن تكتفي بذاتها .بالرتجمة
يتجاوز املرء معارفه القدمية فيعدل فيها أو يطرحها جانباً ويغتني مبعارف يطل عليها
من خالل نص أو نصوص مرتجمة.
يشكل التفاعل بني الثقافات مقدمات ال غنى عنها ألي عمل من شأنه أن يؤدي إىل
االنخراط يف حضارة عرص تتسارع فيه املعارف وتتزاحم املعلومات ،يؤدي االنقطاع
عنها إىل تغييب الدور الفاعل يف عمليات التجديد الثقايف واإلملام برشوط التجاوز
للسكون والجمود ما يؤدي إىل عطالة عقلية وانغالق معريف سيؤدي إىل انسداد ثقايف
تجعل البرش كأنهم يكررون يف مثل هذه املجتمعات تجربة أهل الكهف املعروفة.
لعله من األوىل يف بحث ينظر إىل الرتجمة من أبواب معرفية واجتامعية
أن يطرح يف البدء سؤال ليس جديدا ً ،لكنه مطروح دامئاً ،ملاذا نرتجم؟ عىل الرغم
من طرح مسوغات كثرية يف اإلجابة عىل هذا السؤال؟
تحتفظ الرتجمة بأهليتها لتلبية رضورات وحاجات حياتية إنسانية ومعرفية هامة
يف سلسلة الرضورات والحاجات النفسية والسياسية وغري ذلك...
ال تقترص الحاجة والرضورة يف هذا الشأن عىل عرص من العصور ،وليستا
مقترصتني عىل جامعة أو جامعات برشية دون غريها .حقاً أن الرتجمة تتبوأ دورا ً
ملحاً لدى مجموعة دون أخرى يف مرحلة من مراحل تطورها ،إذ قد تكون الحاجة أو
الرضورة أكرث إلحاحاً يف مرحلة ما عنها يف مرحلة أخرى ،لكنهام (الحاجة والرضورة)
تستمران مطلباً ال غنى عنه .إذا كنا اليوم كأمة أو جامعة ننظر إىل الرتجمة من زاوية
تأخرنا عن آخرين يف مجاالت إنسانية كثرية ،فاألمر ليس وقفاً علينا .أمل يكن للرتجمة
عن اليونانية والرسيانية دورها يف النهضة الفكرية واألدبية والفلسفية عند العرب إبان
نهضتهم الحضارية والثقافية يف العصور الوسطى ،وقد تبؤوا عملية حثيثة يف الرتجمة
110

اآلداب العاملية ـ العدد  188ـ خريف 2021

الرتمجة بني العلم واالرجتال

عن لغات أخرى منذ القرن السابع امليالدي؟ أمل يعِ األوربيون أهمية ورضورة االستفادة
من الرتجامت العربية يف أثناء نهوضهم العلمي والفلسفي والثقايف؟ أمل يكن بعضهم
بحاجة للرتجمة عن العربية لالطالع عىل الكثري من تراثنا العريب ،ومن تراث شعوب
ت َرجم بعضه أو أكرثه العرب قبل غريهم؟
قرأ (سيغموند فرويد) -مؤسس التحليل النفيس -مقامات الحريري املرتجمة يف
أوائل القرن التاسع عرش إىل األملانية عىل يدي املسترشق روكرت .كام قرأ كارل ماركس
مؤسس الشيوعية و ُمص ِّدر رأس املال كأثر فكري اقتصادي وسيايس ،كام شارك مع
رفيقه أنجلز بإصدار البيان الشيوعي بعد اطالعه عىل الرتجمة اإلنجليزية أليب عبيدة
بن سالم وعلق عليها بخط يده»4».
من األهم اليوم ويف كل حني أن يسأل املرتجم نفسه وهو يتنطع إىل هذا الجهد
الحساس والذي ينبغي أن يوجهه املرتجم إىل نفسه ،منذ البداية:
ملاذا الرتجمة؟ نرتجم ماذا؟ ملن نرتجم؟ وما هي األدوات التي ميتلكها املرتجم؟
كيف للرتجمة أن تأيت أكلها يف مجتمع أكرثيته الساحقة من األميني؟ وكيف للرتجمة
أن تبلغ حدودها الدنيا من النجاح واللغة األم تعاين كثريا ً أو قليالً من األمراض؟
يف البداية من الرضوري أن ميتلك املرتجم حدا ً أدىن رضورياً من معرفته باللغات،
عىل األقل باللغتني التي يرتجم عنها والتي يرتجم إليها .كام أنه يحتاج إىل جهود أخرى
تتعلق بتقنيات الرتجمة التي ال بد من أن يتوقف عندها املرتجم ،منها:
 يحتاج املرتجم إىل قراءة النص األصيل وإعادته مام يساعده عىل تأويل النص،مام يفتح الطريق للبدء بعملية الرتجمة.
 عىل املرتجم أن يعي أن الرتجمة هي بشكل ما مساهمة نقدية ومحاولة إبداعيةيف آن معاً.
 من املفيد للمرتجم أن يعرف أن الرتجمة هي (قول اليشء نفسه تقريباً) ،ولكنبلغة أخرى ،كام عنون أمربتو أوميكو أحد كتبه الذي يتكلم فيه عن الرتجمة.
 يجب التعبري عن املعنى مبعنى ،إذ يحيد التعبري عن الكلمة بكلمة عن الهدف منها. ال بد من فهم النظام الداخيل للغة وبنية النص املكتوب بها .مع العلم أن الرتجمةال تتم بني نظامني ،بل بني لغتني .وهذا ما يحسبه البعض أنه أحد بديهيات علم
الرتجمة»5».
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 ال تحقق الرتجمة أغراضها إذا مل يكن املرتجم عىل قدر من فهم خاصيات اللغةاملرتجم عنها وتلك املرتجم إليها .فلكل لغة خاصياتها ،أي أن كل لغة تعرب عن نظرة
مختلفة للكون»6».
 يحتاج املرتجم إىل عدم التقيد بحرفية النص أحياناً وإن بدا ذلك أنه خيانة للنص.فالعبارة األمريكية التي تضع القارئ يف الوضعية التي أرادها النص للقارئ اإلنكليزي:
( )Just pulling my legال تؤدي املعنى بالنسبة للقارئ بالرتجمة اإليطالية فهذه
العبارة تفيد االستهزاء باإليطالية عىل أن تقول :إنك تأخذين بأنفي»7».
 تحتاج الرتجمة لتأدية أغراضها إىل بيئة مساعدة .فكيف للرتجمة أن تبلغ أهدافهاحيث يُصنف أكرث املتكلمني باللغة املرتجم إليها يف خانة األميني؟
يقع بعض املرتجمني للألسف يف مطب املعنى الضيق عندما يلجأ أحدهم إىل الرتجمة
األلكرتونية التي يوفرها (التافيستا) عىل األنرتنيت ،خاصة كونها خدمة مجانية ،وكذلك
بالنسبة للجوء إىل املعاجم املرتجمة بني لغتني .علامً أنه ال وجود ملرادفات باملعنى
الضيق.
يضاف إىل ما أفاض به اإليطايل أمربتو إيكو أن املرتجم قد يجد صعوبة يف نقل
املعنى والتعبري معاً إىل اللغة الهدف ،فيقول حاولت ما استطعت املحافظة ليس عىل
املعنى فقط ،بل عىل نكهة األسلوب أيضاً إلعطاء فرصة للقارئ للتعرف ليس عىل أفكار
املؤلف وإمنا عىل طريقته يف التعبري وإن كان مل يكن ذلك ممكناً يف كل الحاالت ،ما
يجعل املرتجم أمام خيارين:
األول :تجزئة الجمل أو تفكيك مكوناتها إىل جمل وعبارات أصغر.
الثاين :تبديل ترتيب العبارات واملكونات النحوية يف الجملة إما لتبيني املعنى ،أو
املحافظة عىل الرتكيب العريب املعروف وإما بالخيارين معاً.
يتساءل املرتجم ،كيف ميكن أن أضحي بأحد األمرين؟ يقول:
كنت أحافظ عىل أمانة النقل لدقة املعنى عىل حساب العنارص األخرى  ...ويف
حاالت كنت أحافظ عىل التعقيد النحوي ومل أحاول التبسيط مع التأكد من وصول
املعنى ولو بصعوبة إىل القارئ»7».
يعيب بعض األشخاص عىل املرتجم إىل اللغة العربية استعامله صيغة الجملة اإلسمية
واالضطرار إىل ترديد بعض مكونات الجملة النحوية أحياناً .إذ أنه من املعروف أن
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الجملة الفعلية أقرب إىل املتلقي العريب .يجيب أحد املرتجمني مربرا ً للمرتجم استخدامه
الجملة االسمية مراعاة لرتكيب الجملة يف اللغة األم للنص ،قائالً:
قد أختار كمرتجم املحافظة عىل مشابهة الرتكيب اإلنكليزي أحياناً بالنظر إىل
التعقيد الشديد ملكونات الجملة وتداخلها .ويضيف أنه يجد من األصح بالنسبة إىل
تكرار بعض املكونات النحوية إذ أن ذلك يبدو رضورياً بعد عدد من الجمل املعرتضة
لتذكري القارئ بالفعل أو الفاعل أو املبتدأ أو املوصوف»9».
وتطرح الرتجمة أسئلة تتعلق بجدوى ما نشاهده من فوىض يف مجالها ،لغياب عمل
مؤسيس يضع ضوابط وبرامج محددة تنقذ هذا النشاط الفكري والنهضوي الحضاري
من االرتجال وقلة التقيد باألصول .تعود بعض الصعوبات يف ذلك بالنسبة للمرتجم
إىل العربية إىل غياب املعاجم التي تعنى برتجمة املصطلح وقصور بعضها عن متابعة
التطور املستمر يف مجاالت العلوم والتقنية ،إضافة إىل متطلبات التعامل مع املفردة
ألن معناها ال يكتمل يف ذاتها ،بل يف موقعها داخل منظومتها يف النص ،فاملعاين إمنا
هي خارج األلفاظ ال فيها بحد ذاتها ،كام يقول الجرجاين (الكلمة تروقك وتؤنسك يف
موضع ،ثم تراها بعينها تثقل عليك يف موضع آخر) .تنبه أحد النهضويني العرب (أحمد
فارس الشدياق) إىل ذلك منذ القرن التاسع عرش ،وما زالت املشكلة موجودة ،إىل يومنا
هذا ،يقول:
أرى ألف معنى ما له من مجانس لدينا وألفاً ما له ما يناسب
وألفاً من األلفاظ دون مرادف وفصالً مكان الوصل والوصل واجب
وأسلوب إيجاز إذا الحال تقتيض أساليب إطناب لتوعى املطالب»»10
ما زالت فوىض الرتجمة وضعف بعض املرتجمني يؤرقان املهتمني ،مرتجمني
وقراء .يقول الباحث حسن القبييس يف بحثه (لغتنا والرتجمة):
املاركسية والوجودية والظاهراتية والنقدية والبنيوية ،تحولت بعد مرورها عرب
موشور الرتجمة إىل العربية إىل كالم غامض وأفكار مفككة ...فلم تعامل املاركسية
بوصفها فلسفة أو تيارا ً فلسفياً .كانت ترجمتها يف أغلب األحيان تتم عىل يد سياسيني
أو متسيسني ،وليس عىل املرء إال أن يقرأ أمنوذجاً من هذه الرتجامت حتى يرى مدى
البؤس الذي أحاق بالفكر املاركيس ...ومل تكن الوجودية وسواها أحسن حظاً»11».
باإلجامل الرتجمة عمل شاق ،وهي فعل إبداعي ورضوري لتدارك ما هو ناقص
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لدينا ،أو عجزنا عن بلوغه وتالفيه ،ألسباب تتعلق بجوانب متعددة من جوانب الحياة،
ولنتذكر أن مامرسة هذا الفعل يستلزم جهودا ً هامة وأنه ليس نقالً يسريا ً من لغة إىل
أخرى.
الرتجمة من باب آخر فعل أخالقي ،يوجب عىل املرتجم عدم التدخل يف حرف
النص عن معناه أو تعديله أو حذف بعض مقاطع منه بال مربر .وقد درج بعضهم عىل
حذف فصول من كتاب يرتجمه مام يشوه النص ويقيض عىل ربط الالحق من النص
بالسابق.
الرتجمة رضورة ال غنى عنها ملتابعة التطورات يف حقول املعرفة املتنوعة واإلنجازات
الجديدة منها.
وهي حاجة إنسانية تلبي فضول اإلنسان إىل املعرفة .وهي بال شك تحتاج من
املرتجم أن يكون ذا خربة ودربة ضمن اسرتاتيجية متكاملة.
االستشهادات:
 1أمربتو إيكو :أن نقول اليشء نفسه تقريباً – مقدمة املرتجم أحمد الصمعي –ص– 8املنظمة العربية للرتجمة –بريوت 2012
 2مصطفى فودة :الرتجمة وعلم الرتجمة –مجلة العريب – ص– 9أيلول 1984 3زكريا إبراهيم :ابن حزم األندليس –ص– 109بال تاريخ ومكان النرش 4حسن قبييس :لغتنا والرتجمة /بحث يف العلة وتسكينها –الفكر العريب – العدد1994 /75ص9
 5السابق :ص49 50املنظمة
 6كليفورد غريتز :تأويل الثقافات –ترجمة محمد بدوي – هامش صالعربية للرتجمة –بريوت 2009
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نظرة في مصطلح
األدب الفرنسي المعاصر
د .عبد النبي اصطيف

ناقد وباحث وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

يثري عنوان «األدب الفرنيس املعارص» جملة من التساؤالت املتصلة مبدلوالته من
جهة ،وبالواقع الفعيل الذي يشري إليه من جهة أخرى .فهل األدب الفرنيس املعارص،
باملعايري التي يق ّرها مفهوم «األدب القومي» ،هو أدب فرنيس حقاً ،مبعنى أنه أدب
ينتجه الفرنسيون ،املنتمون إىل األمة الفرنسية ،أو الشعب الفرنيس ،وبلغتهم القومية
التي هي اللغة الفرنسية؟
يف اإلجابة عن هذا السؤال املركّب ميكن القول :إن األدب الفرنيس املعارص أدب
يتجاوز دائرة األدب القومي.

د .عبد النيب اصطيف

أما أن منتجيه من الفرنسيني املنتمني بأصولهم العرقية أو االجتامعية أو الثقافية
إىل الشعب الفرنيس ،فأمر بات ِ
موض َع مساءلة شديدة ،ألن من يُن ِتج هذا األدب ،يضم
الفرنسيني وغري الفرنسيني من املهاجرين الذين وفدوا إىل فرنسة يف القرن العرشين
بشكل خاص بدواع مختلفة؛ ومن أبناء الشعوب واألمم األخرى الذين انضووا تحت لواء
الثقافة الفرنسية ،أو النفوذ الفرنيس ،أو االستعامر الفرنيس يف فرتة ما من القرون
الثالثة األخرية ،واتخذوا من الفرنسية أداة ألدبهم.
وأما أن ما ينتجه هؤالء وأولئك باللغة الفرنسية ،فإن هذه اللغة مل تعد لغة قومية،
وأصبحت لغة عوملية  ،global languageإن مل تصبح لغة عاملية ،world language
انرسبت فيها روافد لغوية وثقافية وأدبية من مصادر متنوعة تنوعاً غنياً ،تضم مختلف
اللغات واآلداب والثقافات التي ميتح منها من ِتجو هذا األدب من غري الفرنسيني أو من
ذوي األصول الفرنسية.
وعندما يأيت املرء إىل صفة «املعارص» التي تلحق هذا األدب بالعرص الراهن ،فإنه
يجد أن مضامني هذا األدب ،وموضوعاته ،واهتامماته ،وقضاياه ،متصلة بعالَم الع ْولَمة
املعارص -هذه العوملة التي ال ت ِق ُّر بأية حدود سياسية أو لغوية أو ثقافية ،ومن ث َ َّم فإن
صفة «املعارص» التي تلحق باألدب الفرنيس ال تكسبه أية خصوصية فرنسية.
ومعنى هذا أن علينا أن ننظر إىل البدائل املمكنة التي ميكن اقرتاحها يف هذا
السياق ،حتى تكون الصلة بني املفهوم« :مفهوم األدب الفرنيس املعارص» ومدلوالته
صلة وثيقة وعضوية ،وفعلية ،وليست صلة افرتاضية.
وأول بديل ميكن أن يعرض للمرء هو «آداب اللغة الفرنسية» ،فهو يصف موضوعياً
جميع اآلداب امل ُنتَجة باللغة الفرنسية ،برصف النظر عن هوية من ِتجيها :القومية ،أو
اإلثنية ،أو العرقية ،أو حتى اللغوية ،ومعنى هذا أنه يشمل األدب الذي ينتجه الفرنسيون
يف فرنسا ذاتها؛ واألدب البلجييك ،واألدب السويرسي ،واألدب الكندي ،الناطقة جميعها
باللغة الفرنسية ،فضالً عن أدب جزر املارتينيك ،وغوادولوب ،وغوايانا الفرنسية،
والري-يونيون ،وهي مستعمرات فرنسية فضلت البقاء تحت الحكم الفرنيس ،وآداب كل
من موريشيوس ومادغشقر ،والجزائر ،وتونس ،واملغرب ،ولبنان ،ومرص الناطقة كذلك
بالفرنسية ،وآداب جزر الهند الغربية ،وهاييتي ،وغريها من جزر أمريكا الوسطى،
فضالً عن والية لويزيانا ،التي اتخذت من الفرنسية أداة لكتاباتها.
وعىل الرغم من أهمية حجم هذه اآلداب ،وأهمية ما أدته من دور يف تطوير اللغة
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نظرة يف مصطلح األدب الفرنسي املعاصر

الفرنسية واألدب الفرنيس مبا حملته معها من آداب لغاتها األم وثقافاتها وتجاربها
الخاصة بها ،فإن الكثريين من من ِتجي هذه اآلداب مييلون إىل رفض هذه التسمية ألنها
تأكيد للهيمنة الفرنسية االستعامرية ،وطمس لهوية هذه اآلداب التي كانت يف مجملها
منا ِهضة لهذه الهيمنة ،وعملت بشتى الوسائل عىل زعزعتها .ومعنى هذا علينا أن نفكر
ببديل آخر يظفر بدائرة أوسع من التوافق والقبول.
ولذا يرشح بعضهم مصطلح «األدب الفرانكوفوين» بديال عن املصطلح السابق،
وهو مصطلح يشري عادة إىل األدب املكتوب باللغة الفرنسية ،وينتجه كُتّاب من غري
الفرنسيني ،يف فرنسا التي هاجروا إليها واستوطنوها ،أو يف مختلف بقاع األرض
يف جزر البحر الكاريبي ،ويف إفريقيا ،ويف الرشق األوسط  .غري أن هذا أن هذا
املصطلح ال يشمل أدب الفرنسيني ممن ينتمون إىل الشعب الفرنيس يف أصولهم اإلثنية
واالجتامعية والثقافية ،ومن ث َ َّم فإنه يستبعدهم ،مع أنهم ،عىل األقل يف نظر أنفسهم،
هم األصل ،فكيف ميكنهم إذن أن يقبلوا به ،ليتح ّولوا إىل مجرد رافد من روافد هذا
األدب ،بعد أن كانوا تياره الرئييس.
والحقيقة أن مثة اعرتاضات أخرى ،إىل جانب اعرتاضات الفرنسيني أنفسهم عىل
استبعاد هذا املصطلح ألدبهم ،مع أن الفرنسية تجمع بني ما ينتجونه بها ،وبني ما ينتجه
اآلخرون بها أيضاً ،و مصدر هذه االعرتاضات ال ُكتّاب غري الفرنسيني ممن اتخذوا
الفرنسية أداة ألدبهم ،وبخاصة أدباء املستعمرات السابقة لفرنسا اإلمربيالية ،الذين
يرون فيه استمرارا ً للهيمنة الفرنسية وإعادة إنتاج للنفوذ الفرنيس ،بكل ما تحمله مقولة
الهيمنة ،وفكرة النفوذ من إيحاءات تتصل مباض أسود للعالقة بني هذه املستعمرات
والدولة االستعامرية ،مثلام تتصل بالرتكة االستعامرية التي خلفتها الحقبة االستعامرية
وما تركته من ندبات يف نفوس سكان هذه املستعمرات ،والسيام أدباؤهم الذين
ميثلون ضامئر تلك الشعوب واألمم التي خضعت للحكم الفرنيس.
وهناك ،أخريا ً ،املصطلح األحدث عهدا من بني هذه املصطلحات وهو «األدب العاملي
بالفرنسية» ،أو األدب املد ّون بالفرنسية ،الذي يجمع ما بني أدب التيار الفرنيس الذي
ينتجه الفرنسيون يف فرنسا ،وبني أدب الروافد التي ترفد هذا التيار من خارج فرنسا،
وهو أدب غني متنوع ،ينطوي عىل الكثري من مالمح الجدة واإلثارة واألصالة والنكهات
املتصلة بفسح إنتاجه يف قارات أمريكا وإفريقية وآسيا ،خاصة وأن من ِتجيه :إما أن
يكونوا من املواطنني الفرنسيني الذي اكتسبوا الجنسية الفرنسية بالهجرة ،وإما أن
يكونوا من املثقفني ثقافة فرنسية عميقة نتيجة تأهيلهم الرتبوي والتعليمي ،واملتمكِّنني
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من ث َ َّم من الفرنسية ،إىل جانب أدباء فرنسا األصليني الذين يرون يف أدبهم استمرارا ً
لألدب الفرنيس الذي نشأ وتطور بعيد عرص النهضة.
ومصطلح كهذا يبدو مصطلحاً دميقراطياً يس ّوي بني الفرنسيني نسباً ،وبني نظرائهم
من الفرنسيني وال ًء ،ويجمع بينهم بصفة العاملية التي تسبق الهوية اللغوية لهذا األدب،
وهو ما يشري إليه عنوان كتاب صدر مؤخرا عن مطبعة جامعة نرباسكا يحمل عنوان:
«من الفرانكفونية إىل األدب العاملي بالفرنسية»  ،من تأليف ترييز ميغرين-جورج ،وما
سبق ملؤسسة عريقة أن رسخته هي مطبعة جامعة أكسفورد التي تحولت يف سلسلة رفيق
أكسفورد  Oxford Companionمن رفيق أكسفورد لألدب الفرنيس إىل رفيق أكسفورد
الجديد لألدب [املنتَج] بالفرنسية .
انظر كتاب:
,Patrick Corcoran
The Cambridge Introduction to Francophone Literature
(;)Cambridge University Press, Cambridge, 2007
والسيام الفصل األول (ص ص  ،)74-27الذي يغطي أعامل كل من مولود فرعون،
وكاتب ياسني ،وإدريس الرشايبي ،وألبري ميمي ،ورشيد بوجدرة ،وآسيا جبار ،وطاهر
بن جلون؛ وانظر من الفصل الثالث القسم الخاص بالرشق األوسط الذي يغطي أعامل
كل من أمني معلوف وألبري قصريي (ص ص .)137-130
انظر
,Therese Migraine-George
From Franc0phonie to World Literature in French: Ethics, Poetics
and Politics
(;)Nebraska University Press, Lincoln, 2013
وكذلك كتاب:
,French Global: A New Approaches to Literary History
Edited by Christie McDonald and Susan Robin Suleiman
(.)Columbia University Press, New York, 2011
انظر:
,The New Oxford Companion to Literature in French
Edited by Peter France
(.)Oxford University Press, Oxford, 1995
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الحكم واألمثال

في مسرح شكسبير
دراسة تحليلية
ترجمة ودراسة :عيىس إسامعيل

كاتب وقاص من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
تعريف:
وليم شكسبري من أبرز األدباء العامليني ،ولد عام  1564يف بلدة «سرتاتفورد» الربيطانية،
وتويف فيها عام  1616وهذا يعني أنّه عاش اثنتني وخمسني سنة ،كتب تسعاً وثالثني مرسحية،
وأكرث من ألف قصيدة .والده جون شكسبري والدته ماري آردن ،زوجته :آن هاتواي .وهؤالء
جميعاً من مواطني «سرتاتفورد».
يف عام  2016مرت الذكرى األربعامئة لوفاته .وقد ظهرت مقاالت ودراسات وكتب عن
نتاجه األديب املرسحي ،التي توصف بأن أفكارها خالدة وإنسانية.
إ ّن إعادة تفسري أعامل شكسبري يف ضوء املدارس النقدية الحديثة ،ويف سياقات ثقافية
وسياسية متنوعة ،أم ٌر بات شائعاً يف العقود األخرية .اإلبداع الفني والفكري ملرسح شكسبري،
يجعله خالدا ً وعاملياً ،وهكذا مل يخبو االهتامم به ،مع مرور السنني ،وهو مادة دراسية يف
الجامعات العاملية .وتقُدم مرسحياته يف أهم املسارح العاملية باستمرار .وحسب ملحق صحيفة
«التاميز» ( 17أيار  ،)2016فإ ّن ما يُطبع من أعامل شكسبري سنوياً ،يف مختلف اللغات ويف
مختلف بلدان العامل يتجاوز املليوين نسخة .وهذا املجد األديب مل يحصل عليه مؤلف آخر.

عيسى إمساعيل

الحكم واألمثال:
معنى خالدا ً ،وميثل خالصة تجربة
الحكم واألمثال ،واملفرد حكمة ومثل ،عبارة أو جملة تحمل ً
شخصية أو اجتامعية أو إنسانية ،وينترش لهذا السبب .وهو موعظة أو نصيحة أو قول مأثور .وقد
جاء يف كتاب «هارولد بنتوم» ـ آفاق شكسبري» أ ّن هناك أكرث من خمسة آالف حكمة أو قول مأثور
(مثل) يف مرسحيات شكسبري.
فمن أين جاء شكسبري بهذه الحكم واألمثال..؟!
بعض الحكم واألمثال قرأها الرجل يف الكتب التي كان ميتلكها ،ومييض وقتاً طويالً معها.
والبعض اآلخر من الحياة العامة لعرصه ،والبعض ابتكره بلغته الخاصة ،فمن سياقات مرسحياته
وعىل ألسنة أبطالها.
لكل زمان ومكان ،وتع ّزز الهدف التعليمي الوعظي لوظيفة املرسح.
وهذه الحكم واألمثال تصلّح ّ
ويرى الباحث (جون كالرك) يف كتابه (يشء ما عن شكسبري) أ ّن املرسحي العظيم كان نصريا ً
سيم تلك املتعلقة بالسلطة والحكم الورايث ،وهي فكرة تكتسب ،عرب التاريخ،
للتقاليد املوروثة ،ال ّ
قدسي ًة يف بريطانيا .ولعلنا نص ّنف الحكم واألمثال الشكسبريية تحت عدة عناوين هي:
1ـ املوت والحياة.
والحب.
2ـ املرأة
ّ
3ـ الق ّوة والضعف
4ـ الغدر واإلخالص
5ـ الغنى والفقر
6ـ موضوعات أخرى
ومن نافلة القول إ ّن هذه الدراسة تختار عددا ً محدودا ً من الحكم واألمثال يف مرسح شيكسبري،
قياساً إىل الكم الهائل منها .وهذا االختيار يرتكز عىل أهمية املوضوع التي تشري إليه الحكمة أو
املثل ،وتكراره يف العديد من املرسحيات ،كام يرتكز هذا االختيار عىل الذائقة الشخصية االنطباعية
لكاتب هذه الدراسة .ويبقى الهدف تسليط الضوء عىل شذرات منها وبيان موضعها ومحاولة
تصنيفها يف أربعة أبواب رئيسة هي:
1ـ يف اإلقدام وعدم الرتدد.
2ـ يف األخذ بجوهر األشياء ،وليس مبظاهرها.
3ـ يف العمل الجاد والصرب ،والتفاؤل.
4ـ يف صفات البرش والعالقات بينهم.
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1ـ يف اإلقدام وعدم الرتدد:
ـ (أش ّد تصميامً من البحار الثائرة)
وردت هذه العبارة ،املثل ،يف مرسحية (امللك جون) ويف وصف امللك جون ،صاحب العزمية
فعل يريد القيام به ،مثله مثل األمواج البحرية
واإلرادة القوية .واملثل يُرضب ملن ال يثنيه يشء عن ْ
العاتية الهائجة.
ـ (أن أكون أو ال أكون ،تلك هي القضية)
وردت العبارة يف مرسحية (هاملت) عىل لسان البطل هاملت ،مخاطباً نفسه ،وحاسامً الرتدد
بأخذ ثأر أبيه من ع ّمه الذي قتل أباه وتزوج أ ّمه .واملثل يرضب يف نبذ الرتدد واإلقدام عىل العمل
الذي يعزم املرء عليه.
ـ (هو الذي سيكرس الثلج)
ورد هذا القول عىل لسان «ترانيو وهو يشري إىل تروشيو طالب يد كاترينا» يف مرسحية
(ترويض الرشسة) ،مام يفسح املجال لرتانيو يك يتزوج «بيانكا» شقيقة كاترينا ،أل ّن والد الفتاتني
لحل املشكلة بزواجه من كاترينا ليأيت
ال يزوج ابنته الصغرى قبل الكربى .فيكون برتوشيو سبباً ّ
دور ترانيو وبيانكا .كرس الثلج هنا يعني ،فتح طريق فيه ،ميكن اآلخرين من سلك هذه الطريق
يك يسريوا إىل قصدهم .ونشري هنا إىل أن بلدة اسرتاتفورد /مشهورة بثلوجها التي تستمر ألسابيع
عديدة يف السنة.
شمس نراها)
ـ (ال كان للغد ٌ
تعب عن عزمها عىل «امللك دونكان»
وردت هذه العبارة عىل لسان السيدة ماكبث ،وهي ّ
باالشرتاك مع زوجها ،يف أثناء زيارة امللك لقرصهام ،واملثل يُرضب ملن أضمر عمالً خطريا ً يؤدي
إىل كارثة أو تح ّول خطري يف الحياة ،وال مينع من حصوله سوى امتداد الليل وعدم طلوع الشمس،
وهذا أم ٌر محال .مبعنى أنّه من املحال الرتاجع عن الفعل.
2ـ يف األخذ بجوهر األشياء وليس مبظاهرها:
ـ (ال ترى نفسك إالّ مبرآة)
وردت العبارة عىل لسان كاسيوس مخاطباً بروثوس يف مرسحية (يوليوس قيرص) واملثل يُرضب
ملن ال يدرك عواقب األمور ومخاطرها ،وال يرى منها إالّ ما ظهر فاملرآة تريك وجهك وال تعكس ما
بداخلك من أفكار ونيّات.
َفي أعظم) ،فعىل املرء النفاذ إىل جوهر األمور وتبيان
ومثة مثل يف العرب ّية مشابه هو (ما خ َ
نتائجها ،وليس إىل مظاهرها فسب.
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ـ (يطيل الذهب بالذهب)
هذه العبارة من مرسحية (امللك جون) قالها سالسبوري ،يف حقل تتويج امللك جون بعد انتصاره
يف إحدى املعارك عىل ملك فرنسا .وقد أراد القول إ ّن تتويج امللك ال يزيد من لقبه وجالل قدره
شيئاً ،واملثل يُرضب ملن يغايل يف امتداح اليشء أو الغلو يف تجميله ،وهو ليس بحاجة إىل ذلك البتة،
كمن ينرث الطيب عىل البنفسج ،وكمن يطيل الذهب بالذهب.
ـ (يخلط بني الرخم والحامم)
من مرسحية (ترويض الرشسة) عىل لسان «كاترينا» تخاطب «برتوشيو» الذي جاء طالباً يدها
للزواج .تتهمه أنّه ال مييّز بني طري الحامم األليف وبني طائر الرخم الذي يشبه البوم .واملثل يُرضب
ملن ال مييّز بني األشياء الثمينة واألشياء الرخيصة ،وبني الجيدين من الناس والسيئني منهم ،وال
مي ّيز بني النافع والضار.
ـ (تفاحة جميلة ،داخلها عفن)
وردت عىل لسان أنطونيو يف مرسحية «تاجر البندقية» وهو يخاطب املرايب اليهودي «شايلوك»،
ذلك أن هذا املرايب رجل رشير يسء يف فكره وسلوكه ،وإن تكلّم كالماً جميالً يك يخدع الناس
ويصل إىل مآربه .ويُرضب املثل ملن كان ظاهره جميالً وباطنه ،أي حقيقته ،عفناً وقذرا ً.
ـ (ليس كل ما يربق ذهباً)
مثال شائع يف كل اللغات ،وعند أكرث الشعوب ،والعبارة هذه وردت يف مرسحية (تاجر البندقية)
وقد كتبت عىل ورقة صغرية ووضعت يف الصندوق الذهبي الذي اختاره أمري مراكش أمالً أن
يجد فيه صورة الحسناء «بورشيا» يك يفوز بها زوج ًة له ،غري أنّه مل يجد فيها الصورة ،وقد اعتقد
أن الصندوق الذهبي يجب أن يخفي صورتها .واملثل يُرضب يف األشياء التي ظاهرها عىل عكس
داخلها .فالقيود البيضاء ليس بداخلها سوى الديدان ،كام يُقال.
ٍ
وموضوعات أخرى :ـ
3ـ يف العمل والصرب والتم ّني
(يتحمل برد الشتاء القارس)
كناي ًة عن تح ّمل املصاعب واملشاق .ورد القول عىل لسان «كاسيوس» يف (يوليوس قيرص)
ويقصد أنّه وأصحاب يتحملون املشاق التي رمز لها بالربد القارس يف الشتاء ،من أجل الوصول
إىل الهدف.
ـ (املغانم باألعامل)
القول هذا من مرسحية (ترويض الرشسة) قاله «بايتسا» ير ّد فيه عىل منافسيه الذين جاؤوا
لخطبة الحسناء «بيانكا» وهو يرى أن األمنيات ال تتحقق إالّ بالعمل الجاد .واملثل يُرضب ملن يتمنى
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ويتمنى دون أن يعمل لتحقيق ما يصبو إليه .فالهدف يتحقق بالعمل وإالّ يبقى يف الخيال فحسب.
ـ (مراقبة أرجوس)
العبارة من مرسحية (تاجر البندقية) عىل لسان «بورشيا» تخاطب «بسانيو» وأرجوس كائن
أسطوري يقال إ ّن له مائة عني ،ويرى ّكل يشء .وتطلب من «بسانيو «أن يُحسن مراقبتها مع
املحامي الذي أعطاه «بسانيو» خاتم خطوبته يك يدافع عنه ض ّد املرايب «شايلوك» وهو الخاتم
الذي أهدته له «بورشيا» ،والواقع إ ّن «بورشيا» هي نفسها ذلك املحامي ،وقد تزينت بزي املحاماة.
ويُرضب هذا املثل ملن يجيد مراقبة يشء أو شخص بهدف حفظه وحراسته من الرش ،أو التقاء
رش شخص أو يشء.
ـ (الدم يج ّر الدم)
العبارة لـ «ماكبث» من املرسحية التي تحمل هذا االسم .عندما دب ّر وزوجته اغتيال امللك
«دونكان» .ويبدو قلقاً ويف حالة رعب ،بعد ارتكاب الجرمية ،ألن الجرمية البد سوف تنكشف وينال
املجرم عقابه املناسب .واملثل يُرضب .للتأكيد عىل أن الرش يجلب الرش .وهناك مثل يف العربية
«بش السارق بالحبس».
يطابق هذا املثل يقول «برش القاتل بالقتل» أو ّ
ـ (يقبل العمر ويدبر العقل)
من مرسحية (ضجة فارغة) قالها دوجربي مخاطباً «ليوناتو» وقد أراد أن يشكك مبا قاله
أحد العجائز أل ّن هذا العجوز الطاعن يف السن ال يدري ماذا يقول ،فقد خرِف .وأصل املثل (يقبل
الخمر ،يدبر العقل) لذهاب العقل بسبب السكر .والشيخوخة تضعف الذاكرة ومتنع التفكري السليم
ومحاكمة األمور بشكل صحيح.
ـ (القطة تتمنى الحوت ،وال تبلل يدها باملاء)
وردت العبارة عىل لسان زوجة «ماكبث» السيدة ماكبث ،تشجع زوجها عىل اغتيال امللك
واغتصاب عرشه.
واملثل يُرضب ملن يريد مغنامً دون أن يكلّف نفسه عناء العمل وتحمل الصعوبات واملشقات من
أجله ،بل يريد مبتغاه وهو يف حالة كسل .وهو بهذا لن يصل هدفه أبدا ً.
الش)
ـ (قد تجد خريا ً يف ّ
العبارة التي قالها امللك «هرني الرابع» يف املرسحية التي تحمل االسم نفسه .وهو يشجع جنوده
وق ّواده يف أثناء هجومه عىل فرنسا .فكالم الفرنسيني اليسء جدا ً بحثه جعله يبكّر يف الهجوم
«رب ضار ٍة نافعة» فام تحسبه رضرا ً قد يكون فيه خري لك.
عليهم .وهذا املثال يقابله بالعربية ّ
رشا ً خالصاً إنّ ا قد يحمل شيئاً من الخري!!...
ّ
والش قد ال يكون ّ
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4ـ يف صفات البرش والعالقات بينهم:
ـ (األخيار مع األخيار)
قال هذا الكالم «كاسيوس» ،وهو يحدث نفسه ،منتقدا ً «بروتوس» الذي انقاد لألرشار الذين
شجعوه عىل تدبري اغتيال القيرص يف مرسحية «يوليوس قيرص» واملقصود أ ّن الرشفاء يصاحبون
«كل الطيور عىل
الرشفاء ،كام يصاحب األرشار األرشار مثلهم .ويف العربية مثل مشابه يقول ّ
أشكالها تقع».
ـ (النار تبدأ بالقش)
هذا الكالم قاله «كاسيوس» يف «يوليوس قيرص» ويقصد به أ ّن املرء يبدأ باالنتقام من أعدائه
الصغار ويرمز لهم «بـ»القش» قبل أن يبدأ باألعداء الكبار .فالنار تحرق القش الذي بدوره يتط ّور
إىل حريقٍ أكرب.
ـ (مثل بيض الثعبان)
كالم قاله «بروتوس» يف «يوليوس قيرص» ويقصد به «يوليوس قيرص» نفسه .فالقيرص يبدو
وديعاً ،لكنه بعد تتويجه ،سوف يتحول إىل إنسان ماكر ومؤ ٍذ.
مثل بيض الثعبان الذي يبدو بريئاً وساكناً ،لكن كل بيضة سيخرج منها ثعبان .لهذا وجب سحق
بيض الثعبان قبل أن يف ّرخ .واملقصود التصدي للخطر قبل وقوعه واجتثاثه.
ـ (حتى أنت يا بروتوس)
مثل شهري يف كل اللغات ،أصله روماين قديم ،وهي كلامت القيرص قبل أن يلفظ أنفاسه مقتوالً
من قبل املتآمرين عليه يف دار الحكومة يف روما .وكان خر من طعنه صديقه الحميم «بروتوس»
فعجب القيرص لذلك وقال ما قاله قبل أن يصري جث ًة هامدة.
املثل يقال للصديق الذي ينقلب عدوا ً ،ويترصف ترصفاً يتضح منه أن ليس صديقاً بل يتحني
الفرصة للغدر مبن ا ّدعى صداقته.
ـ (ما قتل فأرا ً ،وال أذى ذبابة)
وردت هذه العبارة املثل عىل لسان «مارينا» يف مرسحية «بريكليس» وهي تبدي استغرابها ملاذا
يريدون قتلها وهي مل تؤذ أحدا ً ،فهي بريئة ،واملثل يدل عىل براءة الشخص وحسن طويته وأنّه
مسامل جدا ً.
ـ (الكالب الخائفة يشتد نباحها)
قال هذه العبارة ـ املثل ويل العهد الفرنيس .مح ّرضاً امللك الفرنيس عىل عدم قبول رشوط
اإلنكليز للصلح واصفاً إياهم بالكالب الخائفة لكرثة تهديداتهم لفرنسا .وقد ورد ذلك يف مرسحية
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«امللك هرني» عندما هاجم اإلنكليز فرنسا.
واملثل يُرضب فيمن يعلو صوته ويخبو فعله ،والصوت القوي عالمة ضعف يريد صاحبه إيهام
اآلخرين أنّه قوي ،بينام هو عكس ذلك خائف ومرتدد .مثل الكالب التي تنبح خوفاً.!!...
ـ (ال راحة مللك ،الراحة للعا ّمة)
هذا ما قاله «امللك هرني» لجنوده يف أثناء هجومه عىل فرنسا ..وهو يرى أن اليشء الوحيد
الذي ينعم به عامة الناس هو راحة البال ،بينام امللك محروم منها لكرثة مشاغله وتفكريه الدائم
بشؤون الحكم .وتلك رضيبة الزعامة والسلطة .واملثل يريد القول إ ّن امللوك أيضاً ،ينقصهم يشء
ما!!.
ـ (عطور العرب كلها لن تزيل رائحة اليد اآلمثة)
ذلك كالم الطبيب للسيدة ماكبث ،يريد القول إ ّن يدها ملوثة بدماء امللك وأ ّن كل عطور العرب
الشهرية لن تزيل رائحة الدم عنها ،يف تعبري معنوي عن الجرمية التي ترافقها وتلتصق بها .وقد
اشتهر العرب بتجارة العطور مع أوروبا.
ـ (الطيور الصغرية ال تُصاد بالرشاك)
عبارة يقولها ابن «ماكدوف» الصغري ألمه ،بعد أن ف ّر أبوه من بطش «ماكبث» وهو يرى أن
ماكبث يستطيع قتله مع أشقائه الصغار ،الذين ال يستطيعون الفرار ،وماكبث ليس بحاجة إىل وسيلة
لقتلهم ،فهم ال ميلكون الدفاع عن أنفسهم.
واملثل يُرضب للهدف الصغري املنال الذي ال يحتاج إىل تخطيط ُمسبق ،وال إىل شجاعة ،فالطيور
الصغرية التي مل تربح العش ،من السهل جدا ً التقاطها دون الحاجة إىل رشاك.!!..
الخامتة:
لعل من نافلة القول إ ّن شكسبري قد قرأ الكثري من الكتب ،واطّلع عىل ثقافات الشعوب األخرى،
ّ
بقدر ما توفر له من كتب مرتجمة من تلك اللغات إىل لغته األصلية .وهو بكل تأكيد سمع الكثري من
الحكايا والقصص واستخلص العرب والحكم منها .فهو كان ،منذ صغره مولعاً بهذه الحكايات الرتاثية
كام كان مولعاً باملرسح وحضور املرسحيات التي تعرضها الفرق الج ّوالة.
مرسحي راقٍ  ،فنياً وفكرياً.
بأسلوب
عىل أنّنا يجب أن نذكر أ ّن شكسبري صاغ تلك الحكايات
ٍ
ّ
لقد استطاع شكسبري توظيف هذه املثل وتلك الحكم يف املشاهد املرسحية املناسبة لها ،حسب
مقتضيات املوقف الدرامي وتداعياته ،فجاءت لتأكيد الفكرة التي يريدها ويتبناها ،أو لدحض فكرة
ما ال يؤمن بها.
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الحكم واألمثال
بين اللغتين العربية واإلنكليزية
نرسين صالح

كاتبة من سورية

متهيد:
الرتجمة رضورة حضارية لِم ّد جسور التواصل بني الحضارات وحوار حيوي بني ثقافات
غني يف أمناط االستجابة الثقافية ،والرتجمة عملية لغوية معقدة
الشعوب يؤدي إىل تنوع ّ
خصوصاً إذا كانت ترجمة أدبية ،إذ تحتاج العملية إىل خربة ومعرفة باألساليب اللغوية املتعددة
بني اللغات املختلفة وإعادة صياغة للمعنى وفق اللغة املرتجم إليها.
ويف هذا البحث سيتم الحديث عن ترجمة بعض الحكم واألمثال من اللغة اإلنكليزية إىل
اللغة العربية والتقارب يف معانيها ،فاألمثال موجودة يف جميع اللغات اإلنسانية إىل جانب
وجودها وتشابهها بني اللهجات العامية املحكية السورية واملرصية واللبنانية ومعظم دول الوطن
العريب مع اختالفات بسيطة بحكم .اختالف الكلمة بني اللهجات ،وللثقافة أهم ّية كُربى خصوصاً
فيام يتعلق برتجمة األمثال والحكم واملقاربة االجتامعية رضورية يف هذا النوع من الرتجمة،
فاملثل أو الحكمة يف معظم األحيان يكون حصيلة تجارب إنسانية وقيم أخالقية متنوعة ،كام أ ّن
املعايري اللغوية واالجتامعية واإليديولوجية والنصية تفرض نفسها يف هذا النوع من الرتجمة،
واألمثال تسعى من خالل وظيفتها التفاعلية إىل التعبري عن مقاص َد متنوع ٍة وتحقيق أهداف
اجتامعية تربوية وتوجيهية.

إعداد :نسرين صاحل

والبُ ّد يف البداية من ذكر بعض أشكال االختالف العمومية يف بعض القواعد
التي تحكم الجملة الفعلية واالسمية يف اللغة العربية واإلنكليزية ،فالجملة تتألّف يف
اللغة اإلنكليزية كام هو معلوم من الفاعل الذي ميثل الركن األول يف الجملة والفعل
الذي يأيت غالباً يف الركن الثاين ثم بقية الجملة ،والفعل ثالثة أنواع ماض ومضارع
ومستقبل ،أ ّما يف اللغة العربية فالفعل هو الركن األول يف الجملة الفعلية والفعل
رصف إىل أنواع
ثالثة أنواع ماض ومضارع وأمر ،لكن الفعل يف اللغة اإلنكليزية يت ّ
ع ّدة  ،ومعلوم أ ّن الجملة يف اللغة العربية تختلف عن اللغة اإلنكليزية حيث إ ّن الجملة
الفعلية يف اللغة اإلنكليزية تبدأ بالفاعل الذي يكون إ ّما اسامً ظاهرا ً وإ ّما ضمريا ً
وبعدها يأيت الفعل ،بينام تبدأ يف اللغة العربية بالفعل يليها االسم ،أ ّما الجملة االسمية
يف اللغة العربية فتتكون من اسمني يف حالتها األوىل أو البسيطة ،وحتى إن بدأت
بالضامئر املنفصلة(هو هي نحن  )...يف اللغة العربية فإنّها لن تحتاج إىل فعل كام يف
اللغة اإلنكليزية التي تع ّد تركيبية ،فالجملة االسمية يف اللغة العربية عند تحويلها إىل
اإلنكليزية ستحتاج إىل فعل الكون( )verb to beيف أبسط حاالتها ،وما يلحظ أ ّن اللغة
العربية تحوي ضامئر مسترتة ال توجد يف اإلنكليزية لكنها ت ُرتجم ضمريا ً ظاهرا ً ،عىل
سبيل املثال ال الحرص ت ُكتب الجملة االسمية التالية:
كتب الوظيفة He writes a homework
َ
(كتب الوظيفة [وهي أبسط صورة للجملة يف اإلنكليزية  ،وإذا ترجمناها
) ]هو
َ
حرفياً للعربية ففي هذا الحال سنكون أمام جملتني كربى وصغرى فتكون العربية
يف تلك الحالة أعقد من اإلنكليزية ،لك ّنها تكون يف معظم األحيان أكرث إيجازا ً من
يخص األمثال والحكم التي تتسم بالتكثيف واإليجاز ،وهذا
اإلنكليزية خصوصاً فيام ّ
ال يعني محاولة إلثبات أو تفضيل اللغة العربية عىل اإلنكليزية بل هو مقاربة لكشف
مبسط ،ومن بعض االختالفات أيضاً أ ّن اللغة
بعض االختالفات والتقارب عىل نحو َّ
اإلنكليزية ال يوجد فيها أحرف مشبهة بالفعل التي نستعملها يف العربية لنؤكّد الجملة
كام ال يستعملون الم التعليل بل يستعيضون عنها بأحرف الجر  )for), toويف العربية
هناك أفعال ناقصة وأدوات االستفهام ليست محدودة كام يف اللغة اإلنكليزية ،وأدوات
رشطية متعددة ،علامً أ ّن اإلنكليزية ال تحوي سوى أداة رشط واحدة  ifولك ّن أحرف
الجر يف اإلنكليزية لها استعامالت متعددة إذ تأيت مع كل فعل مبعنى مختلف وتؤثر
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يف معناه أو داللته ،ويف العربية أحرف جر لها معنى محدد لكن هذا ال مينع أ ّن
عملها بوصفها أدوات نحوية يفيض إىل معان أخرى عىل سبيل املثال ( ِمن) البتداء
الغاية ومن املمكن أن تخرج عن مهمتها األصلية إىل غريها مثل التبعيض ،لك ّنها تبقى
أكرث تحديدا ً من أحرف الجر يف اإلنكليزية ،كذلك نجد يف اإلنكليزية وعند بداية أي
جملة ينبغي أن نكتب الحرف األول من الكلمة األوىل بحرف كبري إن كانت ضمريا ً أو
اسامً للتمييز بأنها بداية الجملة وهي قاعدة تخلو منها العربية ،وهناك قاعدة خاصة
بهذا األمر تشمل أسامء املدن والعواصم وأسامء العلم ال يتسع الكالم هنا لذكرها،
إىل جانب عدم وجود املثنى يف اللغة اإلنكليزية ،لذلك فاللغة العربية تحتوي عىل
عنارص لغوية وأساليب أكرث تحديدا ً وتنظيامً ،واإلنكليزية تحوي أدوات ربط وتراكيب
وظروفاً وأحوال تختلف يف تركيبها وموقعها يف الجملة عن العربية ،فالرتكيب النحوي
والدالالت واألسلوب واختالف السياق جميعها تختلف من لغة إىل أخرى ،لذلك يُفضّ ل
أحياناً أن ت ُرتجم بعض الجمل وفق ما يوافقها بالعربية ليظهر معناها وال تفقد وضوح
أو دقة املعنى بسبب الرتجمة أي عدم االقتصار عىل املعنى الحريف ،لذلك يستعمل غالباً
مبسط للغة
يف الرتجمة أساليب لغوية مختلفة وت ُعاد صياغتها لتقريب املعنى عىل نحو ّ
امل ُرت َجم إليها مع مراعاة معايري الرتجمة التي تتمثّل يف الخصوصية الثقافية والرتكيبة
اللغوية للغة امل ُرت َجم منها عىل نحو ال يفقد املعنى جامليته .
وسنذكر هنا بعض األمثال والحكم ملقاربة املعنى وترجمتها من اللغة اإلنكليزية إىل
اللغة العربية خصوصاً أ ّن معظم االمثال والحكم موجودة يف اللغتني بنفس املعنى وإن
اختلفت الصياغة وتركيب الجملة بني اللغتني:
● . An accidental meeting may be better than a fixed date
ري من ألف ميعاد)
ّ
(رب مصادف ٍة خ ٌ
نلحظ هنا أ ّن الجملة اسمية ابتدأت بـ()Anوهي من أدوات التنكري يف اللغة
اإلنكليزية التي تستعمل مع بعض األسامء املفردة النكرة وتبدأ حروفها بحرف صويت ،
والعربية تخلو منها ففي العربية االسم النكرة هي كل كلمة مل تسبق بأل التعريف وتقبل
رب عليها ،بعدها جاءت الصفة ( )accidentalالتي مبعنى مصادفة وسبقت
بدخول َّ
املوصوف  meetingالتي تعني لقاء ،ونلحظ أن الصفة يف اللغة اإلنكليزية ال تتغري
إن كان الفاعل ذكرا ً أم أنثى وجمعاً أم مفردا ً ،وجاء الفعل mayليكون مبعنى رمبا،
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واحتوت الجملة أيضاً عىل أسلوب املفاضلة  better thanويستعمل عند املفاضلة بني
شيئني أو شخصني ،ويتألف هذا األسلوب يف اللغة اإلنكليزية (أسلوب املفاضلة)من
الصفة مضافاً إليها ( )erو( )thanلك ّن املثل السابق يستعمل أسلوب املقارنة مع كلمة
ت ُع ّد يف اللغة اإلنكليزية من صيغ التفضيل غري القيايس أي الشاذ وهي كلمة ()better
ألنها الحالة الثانية يف أسلوب التفضيل من الكلمة( )goodبينام يف اللغة العربية
عم هو موجود يف
ج ِّيد وأجود وال تختلف بترصيفها ،وهذا األسلوب بقاعدته يختلف ّ
اللغة العربية ،لكن النتيجة تأيت واحدة .ونلحظ كيف سبقت الصفة املوصوف يف نهاية
الجملة( )fixed dateالتي تعني موعد محدد وجاءت محدد ( )fixedقبل كلمة موعد
( ،)dateوالترصف يف الرتجمة واضح من االختالف بني بعض الكلامت التي أرشنا
إليها لك ّن الحكمة لها ما يقابلها يف العربية.
● . Actions speak louder than words
(األفعال أبلغ من األقوال)
ما يلحظ أ ّن الجملة الفعلية تحولت يف الرتجمة من اإلنكليزية إىل العربية إىل
جملة اسمية ،فالفعل speakمل يعد له وجود بسبب الرتجمة للمعنى املألوف والشائع يف
العربية ،والرتجمة الحرفية للحكمة األفعال تتحدث بصوت أعىل من األقوال ،والجدير
بالذكر إن ترجمناها ترجمة حرفية فهي متتلك أيضاً جاملية تأيت من هذه الصورة
االستعارية التي تجعل األفعال تتحدث ،وتحتوي الجملة عىل أسلوب املقارنة وهو أسلوب
غري موجود يف اللغة العربية بهذه الصيغة كام ذُكر يف الحكمة السابقة.
● . After dinner sit a while; after supper walk a Mile
سرتح قلیال أ ّما بعد العشاء فرس میالً)
(بعد الغداء اِ ْ
الجملة بسيطة عىل الرغم من بعض الظروف مثل while, Afterووجود فعلني فيها،
(تعش
واملعنى يف هذا املثل بسيط وواضح وله ما يشبهه يف اللغة العربية لكن بالعامية ّ
ومتش تغدى ومتدد) وهو مبنزلة النصيحة الصحية ،والغريب أ ّن اللغة اإلنكليزية ال
ّ
تحوي فعل أمر كام هو يف اللغة العربية أي ليس له ترصيفاً محدد مع أنّها تحوي
ترصيف للاميض واملستقبل إىل جانب املضارع وإذا احتوت عىل األمر يفهم من سياق
الجملة ألنه يكتب يف حالة الحارض البسيط املخاطب ،وكام يلحظ أ ّن الواو التي ت ُستعمل
يف العربية للعطف ونربط بها الجمل ال توجد يف جمل اإلنكليزية كثريا ً فال يذكرون
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 andكثريا ً كام نربط الجمل بالواو بل يكتفون بالفاصلة ،وإذا كان لديهم جملة تستدعي
العطف املتتايل يضعون  andيف نهاية العطف.
اشرتيت ثوباً وحقيبة وحذا ًء تصبح باإلنكليزية
عىل سبيل املثال يقال يف العربية:
ُ
.I bought a dress, a bag, and a skirt
● . All’s well that ends well
(األمور بخواتيمها)
ابتدأت الجملة بالكلمة  All’sوترجمتها الحرفية (كل) وهي تستعمل يف معظم
األحيان للداللة عىل مجموعة وتستعمل مع الجمع واالسم املفرد ،فهي تأيت مبعنى اسم
غري معدود وتشبه العربية يف ذلك فهي تستعمل يف اللغة العربية بوصفها أداة نحوية
تدل عىل استغراق الجنس والشمول ،واملثل يتضمن أمرين ال يوجدان يف اللغة العربية
االختصار ،وفعل الكون(  )verb to beالذي ال يُرتجم عىل العربية ،ونلحظ اإليجاز
والتكثيف الذي لحق املثل برتجمته إىل العربية.
● .All men are mortal

(كل َمن عليها فانٍ )
ُّ
ما يلحظ يف هذا املثل أنه ابتدأ بـ( )Allوهي تستعمل يف معظم األحيان للداللة
عىل مجموعة وتستعمل مع الجمع واالسم املفرد كام ذكر سابقاً ،ونلحظ أ ّن الفاعل جاء
بصيغة الجمع ومع ذلك بقيت الصفة كامهي ومل ِ
تأت بصيغة الجمع ،عىل سبيل املثال
لو كان الفاعل مفردا ً:
))MAN is mortal
ستبقى الصفة كامهي بينام يف اللغة العربية فالقاعدة تتطلب اتباع الصفة
للموصوف يف التذكري والتأنيث والتثنية والجمع إال يف حاالت معينة ،وجاء الجمع
شاذا ً أل ّن الجموع يف اللغة اإلنكليزية يضاف إليها  Sالجمع ،فجمع  boyهو()Boys
لكن هناك جموع شاذة وهي تشبه اللغة العربية يف هذه الناحية فهناك ما يقابلها يف
العربية ،وهو اسم الجنس الجمعي فكلمة (قوم) مفردها رجل وكلمة (نساء) مفردها
امرأة.
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ونلحظ أ ّن فعل الكون مل يُرتجم إىل العربية فهو ال يُرتجم مع املضارع ويرتجم
مع الفعل املايض ،ولكن رمبا يخطر ألحدهم ويقول إذا كانت الصفة تسبق املوصوف
يف اللغة اإلنكليزية فكيف أتت بعد املوصوف؟ والجواب هو أ ّن الصفة ميكن أن تأيت
بعد املوصوف يف اللغة اإلنكليزية إذا سبقت بفعل الكون ))am, is, areأي هناك بعض
الحاالت الخاصة ،وكام ذكرنا سابقاً أ ّن الصفة يف اللغة اإلنكليزية ال تتغري سواء أكان
املوصوف ذكرا ً أم أنثى ،ومفردا ً أم جمعاً.
● All men must die
(كل ٍ
نفس ذائق ُة املوت)
ُّ
ما يلحظ هنا أ ّن الفاعل أيضاً جاء بصيغة الجمع والفعل املساعد ال يرتجم إىل
العربية والفعل األسايس( )dieمل يأت بصيغة الجمع كام يف اللغة العربية مع أ ّن
الفاعل جاء بصيغة الجمع ويفهم الجمع يف الفعل من الضامئر أو َمن يف حكمهم من
األسامء( )…mother and fatherأو( sالجمع) التي تلحق األسامء (cats,، sisters,
 )Accidentsومن خالل فعل الكون ( )are,wereبحالتيه يف الحارض واملايض أي
السياق ،فاللغة اإلنكليزية تختلف عن العربية يف قاعدة توافق الفعل مع الفاعل فالفعل
ال يُجمع كام يف اللغة العربية بإضافة واو ونون أو نون النسوة كام أنّه ال يذكّر أو يؤنث
كام يف العربية ،لك ّنه يف الرتجمة إليها يُجمع ،ونلحظ أن درجة ش ّدة الفعل يف اللغة
اإلنكليزية أدّتْ دورا ً هاماً ّ
لتدل عىل أ ّن املوت الب ّد من تحققه ،فالفعل mustيستعمل
للداللة عىل وجوب تحقق الفعل ومل يستعمل ( )shouldالذي يوضع غالباً يف حالة
النصح للقيام بالفعل ،وليس وجوب القيام بالفعل.
كام أ ّن الفعل متّت ترجمته بتحويله إىل اسم ومع ذلك فاملعنى الحريف يف اللغة
اإلنكليزية أكرث قساوة مقارنة برتجمته إىل العربية فاملعنى الحريف هو(كل الرجال
مهمً،
يجب أن ميوتوا) لذلك تؤدي الرتجمة اإلبداعية بحسب مقتىض الحال دورا ً ّ
واملقصود من املثل هو ما متّت ترجمته ،فالقارئ اإلنجليزي سيدرك املعنى املقصود لك ّن
العريب لن يدركه بالرتجمة الحرفية بل من خالل مقاربة املعنى املراد للعربية ،وهو جزء
من آية قرآنية مبا تحتويه من جاملية املعنى.
● .All work and no play makes Jack a dull boy
إذا أردنا ترجمة املثل حرفياً فمعناه :طوال الوقت عمل بال لعب يجعل جاك دمية
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وهو مثل جميل يف داللته فبعض اللعب أو املرح مينح اإلنسان حيوية وكرثة العمل
بال بعض اللعب يجعل صاحبه جامدا ً كأنه دمية بال حياة ،وقد اختري نوع معني من
الدمى وهو  dull boyوهو اختيار مقصود فهي يف األصل دمية مصنوعة من القامش
ومحشوة من القطن ال تتحرك ،وهي من أكرث األنواع جمودا ً.
● .Praise makes good men better and bad men worse
(الثناء يزيد أهل الصالح صالحاً وأهل السوء سوءا ً)
تألّفت الجملة من االسم  Praiseومل تضاف إليه أداة تعريف أو تنكري ألنّه اسم
مجرد وجاء يف بداية الجملة وبعده الفعل ويظهر الفعل يجعل  ))makeمضافاً إليه ()s
وهذه اإلضافة تلحق بالفعل عندما يكون يف الحارض البسيط مع الضامئر ()she,he,it
وما مياثلها من األسامء وهو أسلوب يف الترصيف تخلو منه العربية ،وقد يعتقد القارئ
أ ّن الجملة فيها أسلوب مقارنة بسبب وجود ( )betterالتي تحتاج إىل  ))thanلك ّنها
تحذف من أسلوب التفضيل إذا حذف املفضل عليه يف اللغة اإلنكليزية ،وهنا جاءت
صيغة التفاضل لتكون مبنزلة مقابلة ومفارقة فجاءت صيغة التفضيل الشاذ  goodمع
ترصيفها الثاين betterوجاءت badمقابلها مع ترصيفها الثاين.worse
ونلحظ أ ّن الرتجمة الحرفية إذا استعملناها فإ ّن القارئ رمبا يتشتت ويلتبس
املعنى عليه ،فالثناء كيف سيجعل أهل السوء أسوأ واملعنى أ ّن الثناء عىل املخطئ وعدم
محاسبته أو لومه يجعله يستمر حتى يصبح أسوأ ،واملفارقة تأيت هنا من النتيجة السلبية
أحياناً وإيجابية تبعاً للمواقف.
.All that glitters is not gold
(ليس ُّكل ما يلم ُع ذهباً)
أتت هنا Allمع االسم غري املعدود الذهب ()goldكام يف هذا املثال وتتبعها ،that
وهي تشبه ّكل بداللتها يف اللغة العربية كام ذكر سابقاً والفعل يلمع جاء بصيغة الحارض
البسيط بصيغة املفرد الغائب ( )glittersلذلك أضيفت إليه( )sوقد مر معنا يف مثال
سابق ،وتتألف الجملة من الفعل األسايس وفعل الكون املنفي بـ ،notولكن عندما
ت ُرجمت استعمل فيها فعلني (ليس) الفعل املايض الناقص الجامد والفعل املضارع
(يلم ُع) علامً أ ّن الرتجمة الحرفية للمعنى هي ّكل ذاك اللمعان ليس ذهباً مبعنى أنّه
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ينبغي عدم النظر لألمور بسطحية ،لكن مبا أ ّن معنى الجملة له شبيه لحكمة يف اللغة
فتجمت إليها.
العربية ُ
● .Always in a hurry, always behind
التأن السالمة)
(يف العجلة الندامة ويف ِّ
جاءت الجملة بسيطة اسمية تخلو من الفعل كام هو واضح وهو أمر غري مألوف
يف تركيب الجملة يف اإلنكليزية إذ البُ ّد يف غالبية الجمل أن تحوي فعالً ،وهذه الجملة
تشبه سابقتها من حيث وجود شبي ٍه لها يف العربية ،والرتجمة أكسبتها جاملية وبالغة
لن تكتسبها بالرتجمة الحرفية ،فاملعنى الحريف (دامئاً يف عجلة دامئاً يف الخلف) لن
يظهرها حكمة بل ستظهر وكأنها كالم عادي ،ويلحظ أ ّن ظرف التكرار Alwaysقد
تك ّرر يف الجملة مرتني لبيان تأثري العجلة يف األمور ويف العربية ال يكرر وإال يع ّد
نوعاً من الركاكة.
● . As you are, so will your governors be
ول عليكم)
(مثلام تكونوا يُ َّ
ما يلحظ أننا إذا ترجمنا مثالً او حكمة ليس لها نظري يف لغتنا فإ ّن املرتجم يف
معظم األوقات يضطر إىل الرتجمة الحرفية ،ويسهل األمر مع وجود نظري لها يف
العربية أو ما يقاربها ،والجملة هنا سلسة وبسيطة وتحولت إىل جملة فعلية بالرتجمة
إىل العربية وهي مكونة يف األصل من فعيل كونbe, areبترصيفني مختلفني والزمن
جاء بسيطاً وأداة الربط  soالتي تستعمل للداللة عىل النتيجة ،وبعدها جاء زمن الفعل
يف املستقبل وداللة ذلكwill .
● .Astrologers lie, even if they tell the truth
(كذب املنجمون ولو صدقوا(
كام يلحظ بدأت الجملة اإلنكليزية بِاالسم Astrologersتاله الفعل عىل عكس ما
تبدأ به الجملة يف اللغة العربية لذلك عند الرتجمة إليها ابتدأت بالفعل ،ولكن اختلف
زمن الفعل يف الرتجمة ففي اإلنكليزية زمن الفعل  tellحارض بسيط وتح ّول بحسب
السياق الجديد إىل فعل ماض ،وجاءت الجملة باإلنكليزية مركبة بدأت اسمية ثم بعد
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الفاصلة أصبحت فعلية فهي جملة مركبة ،ويف العربية تألّفت من جملة مؤلّفة من
فعلني ومع ذلك جاءت أقرص وأكرث إيجازا ً وهي حكمة عربية مشهورة.
● .Seek knowledge from the cradle to the grave
(اطلب العلم من املهد إىل اللحد)
وهي حكمة مشهورة عن أهمية العلم ويلحظ أنها ابتدأت بالفعل كام يف اللغة
العربية متاماً ومعنى الحكمة مل يختلف يف اللغتني ولكن االختالف هو يف فعل األمر،
ففي العربية يختلف فعل األمر عن املضارع يف الصياغة ،ولكن يف اإلنكليزية كام
ذكر سابقاً يبقى ترصيف الفعلني واحد وال نلمس االختالف بينهام إال من خالل معنى
الجملة التي يوضع فيها الفعالن والتي تُسبق بالضمري يف حالة املضارع ،وتبدأ مبارشة
بالفعل يف حالة األمر عىل سبيل املثال:
رشب املاء ،وكلمةknowledge
أرشب املاء –  Drink waterاِ ْ
 I drink waterترجمتها ُ
ترجمتها الحرفية املعرفة.
● .What the eye doesn’t see the heart doesn’t grieve over
قلب يحزن)
(الع ٌ
ني ترى وال ٌ
وهذا املثل مييل إىل اللهجة العامية يف اللغة العربية لك ّنه أكرث إيجازا ً فيها ،ويتألف
من جملة كربى مؤلفة من مبتدأ يحوي جملة صغرى هي الجملة الفعلية للخرب يف
الجملتني أ ّما يف اإلنكليزية ،فاملثل يتصف بالطول وفيه عنارص تركيبية متعددة وبدأ
بـ Whatأداة االستفهام التي خرجت عن االستفهام الحقيقي يف هذه الجملة،وجاءت
مبنزلة االسم املوصول وهناك أيضاً أسلوب نفي خاص بالزمن الحارض البسيط يف
الجملتني وفعلني أساسيني ,see grieveوفاعلني  ،eye, heartوأسلوب النفي يف اللغة
فكل زمن له أداة نفي خاصة ففي
العربية اقترص عىل أداة النفي (ال) ،أ ّما يف اإلنكليزية ّ
الحارض البسيط يستعمل الفعل املساعد(( do ,doesبحسب الفاعل املوجود يف الجملة
وإذا أردنا مقاربة أسلوب تركيب الجملة يف اللغة العربية وطبقناها عىل اإلنكليزية
نستطيع أن نقول جملة كربى تحتوي صغرى.
● .A woman’s chastity is a beautiful garment which never wears out
جميل ال يبىل)
ثوب ٌ
(عفّة املرأة ٌ
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ونلحظ يف هذه الجملة أ ّن املوصوف املرأة  woman’sسبق الصفة chastityوعادة
ما تسبق الصفة املوصوف يف اللغة اإلنكليزية كام ذُكر سابقاً ،لكن هنا وجود ()s
امللكية قد أجاز أن يسبق املوصوف الصفة ،وهذه اإلضافة ليست موجودة يف قواعد
اللغة العربية ،وتأيت تكملة الجملة تحوي صفة ثانية لك ّنها جاءت عىل األصل وسبقت
الصفة beautifulاملوصوف  garmentوعندما تُرجمت بحسب قواعد اللغة العربية
بقيت الصفة قبل املوصوف ،وهو من باب إضافة النكرة إىل اسم معرفة.
● .Patient is the key to relief
(الصرب مفتاح الفرج)
جاءت الجملة اسمية يف اللغتني ومتيزت ببالغتها وبساطتها برتكيبها تحتوي عىل
ثالثة أسامء ابتدأت بـ  Patientالذي مبعنى الصرب ومل تضاف إليه أداة تعريف
أو تنكري ألنّه اسم مجرد وجاء يف بداية الجملة ،وليس فيها إال فعل الكون )isوأداة
التعريف ( theالتي لن ترتجم كام هو معلوم للغة العربية ،إىل جانب حرف الجر to
هذا املثل مشهور يف اللغة العربية ،وذلك ملا للصرب من منافع لإلنسان فالبُ ّد أن ترافق
اإلنسان املتاعب لذلك يحتاج إىل الصرب دامئاً ليصل إىل الفرج فهو أساس األخالق
عدا القيمة الدينية للصرب ،ويلحظ أ ّن األثر الجاميل للمثل مل يُفقد ،وتُرجم عىل نحو
يف.
شبه حر ّ
● . An ass must be tied where the master will have him
(اربط الحامر حيث يريد صاحب)
بدأ املثل بأداة التنكري(  )Anوهي الوجود لها كام هو معلوم يف اللغة العربية ويبدو
أن تنكري الحامر هنا مقصود أل ّن املثل يقصد أي حامر واألهمية للمعنى املقصود وراء
الجملة ،ونجد أ ّن الزمن جاء يف بداية الجملة متوافق مع بدايتها بدأ حارض بسيط
ثم تح ّول إىل مستقبل تام وهو من الترصيفات املستقبل التي الوجود لها يف العربية،
واختلفت الرتجمة وكان فيها إعادة صياغة للمعنى مبا يتوافق مع اللغة العربية ،فبغض
النظر عن ابتداء الجملة يف العربية بالفعل كام ذكر سابقاً ،ففعل األمر املوجود يف
اللغة العربية مل يستعمل يف صياغة املثل يف اللغة اإلنكليزية مع أنه من املمكن صياغته
عىل النحو التايل:

احلكم واألمثال بني اللغتني العربية واإلنكليزية

.Tie an ass where the master will have him
لكن يف هذه الحالة يصبح الفعل يف بداية الجملة وهو ما ال نراه كثريا ً يف اإلنكليزية
التي تضع الفاعل يف البداية ثم الفعل إال يف حاالت معينة ،وهي موجودة وسرنى ذلك
يف املثل التايل.
.Time is the great healer
(الوقت مدا ٍو عظيم)
بدأت الجملة باسم هو الوقت Timeوجاءت غري معرفة بـ theفاملقصود ليس وقتاً
محددا ً أي مبعنى الزمن وهو اسم مجرد ابتدأت به الجملة ،وقد تحدد بصفتني أي كأنّه
تح ّول إىل اسم مركب من صفتني مبعنى أنه شاف عظيم ومل يستعمل مع الجملة سوى
فعل الكون isالذي ال يرتجم يف العربية هي من الحكم الجميلة فعالً ال يشء يعادل
الزمن يف مداواة الحزن أو املرض وغريه مام يصيب اإلنسان.
.Walls have ears
(الجدران لها آذان)
الجملة هنا جاءت اسمية وبسيطة مؤلّفة من اسمني والب ّد أن تحتوي الجملة
اإلنكليزية عىل فعل كام ذكرنا سابقاً والفعل هنا  haveمبعنى متلك أو لديها ،وهذا املثل
شائع جدا ً يف اللغة العربية والعامية حتى إ ّن ترجمته تقرتب من الحرفية لوال اختالف
ترجمة الفعل ،ففي العربية لها جار ومجرور شبه جملة وليست فعالً.
● .War, hunting and love are as full of trouble as pleasure
(الحرب والصيد والحب مليئة باملتاعب بقدر ماهي مليئة بالرسور)
نلحظ أ ّن الجملة بدأت بأسامء متتالية وهي أسامء معطوفة لكن االختالف هنا
أنّه يف اللغة العربية عندما نذكر أسامء متتالية فإننا نضع حرف العطف (و) بعد ّكل
andإل يف نهاية التعداد أو ذكر
ّ
اسم ،لكن يف اللغة اإلنكليزية ال نضع حرف العطف
ٍ
األسامء كام يف الحكمة حتى لو زادت األسامء عن ثالثة ال نضعها إال قبل العطف
األخري ونكتفي بالفاصلة بينهام ذكر يف مثل سابق ،ولدينا يف الجملة أسلوب هام أيضاً
يستعمل فيه أداة هي  asفنستعملها عند تساوي شيئني أو صفتني ،وهذه الحكمة ليست
يخص الحرب ال ميكن
معروفة يف اللغة العربية لكن معناها وداللتها جميلة غال فيام ّ
أن يكون معها سوى املتاعب.
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.Cut your coat according to your cloth
(قص معطفك عىل قدر قامشك)
قُص معطفك ِوفقاً لقامشك وهو مثل شائع بالعامية وله شبيهه يف العربية العامية
وهو
(مد لحافك عىل ق ّدر قدميك) ومع أ ّن املعنى مختلف بني اللغتني إال أ ّن املقصود
واحد وله الداللة نفسها ،والجملة بدأت بفعل وجاء يف صيغة الحارض البسيط املخاطب
وبذلك يكون الفعل أمر ألنّه كام ذكرنا سابقاً ال يوجد يف اللغة اإلنكليزية صيغة أو
ترصيف محدد بفعل األمر كام يف اللغة العربية ،واستُعمل ضمري امللكية  yourمرتني
يف الجملة.
● The wisdom of nations lies in their proverbs
(تكمن حكمة الشعوب يف أمثالها)
ونختم البحث بهذه الحكمة التي تعني أ ّن األمثال تجسد حكمة الشعوب وتربز نتاج
خربات وتجارب األمم ،وهي عبارة عن جملة فعلية فعلها حارض بسيط ،لكن تظهر
لنا مع الفعل lieملحوظة جديدة عن اللغة اإلنكليزية وهي أ ّن هذا الفعل له أكرث من
معنى ففي هذه الجملة معناه (تكمن يف) ومعانيه األخرى هي( :يكذب ،كذب ،يرقد
أو يستلقي ،يكمن يف) وهذا األمر نجده شائعاً يف اللغة اإلنكليزية ،وال وجود له يف
العربية.
الخامتة والنتائج:
ما يلحظ أ ّن بعض األمثال أو الحكم عند ترجمتها للغة العربية متيزت بقرص جملها
وإيجازها ،وذلك سببه أ ّن طبيعة اللغة اإلنكليزية الرتكيبية تختلف عن طبيعة العربية
عب عنه يف اإلنكليزية يف معظم األحيان برتكيب
عب عنه بكلمة يف العربية يُ َّ
فام يُ َّ
من كلامت متعددة ويدخل يف نطاق ذلك اختالف طريقة استعامل األزمنة يف اللغة
اإلنكليزية ،وتربز أدوات متعددة يف تركيب الجمل وتظهر مقاصدها من خالل السياق
عىل نحو مبارش وأحياناً ال تظهر إال من خالل مجموع املعطيات يف السياق والعالقات

احلكم واألمثال بني اللغتني العربية واإلنكليزية

بينها وتدعمها الظروف واألحوال وبعض األدوات اللغوية وأحرف الجر التي يختلف
معناها حسب السياق األدوات الرابطة وهي كثرية ،ولذلك تحتاج إىل اإليضاح والتبسيط
واملقاربة من خالل محاكاة مناذج يف اللغة امل ُرتجم إليها ،إذ البُ َّد من اختالف الرتجمة
بسبب اختالف طبيعة اللغتني من حيث الصيغ والرتاكيب واألفعال وهذا ال يعني انتقاصاً
للغة اإلنكليزية وال يعني يف املقابل إعال ًء للغة العربية خصوصاً أ ّن البنية اللغوية املرنة
للغة اإلنكليزية جعلتها عىل استعداد دائم للتطوير والتعديل واالستزادة ،فالرتجمة هنا ال
تعتمد عىل الحرفية فحسب بل عىل اختيار املفردات وتركيب الجمل املناسبة يف نطاق
لغوي بسيط وسليم ،ففي معظم األحيان ال توجد منهجية موحدة يف الرتجمة ،لذلك
استعمل يف الرتجمة غالباً أسلوب التكافؤ باالستحضار ،ويستعمل هذا األسلوب حني ال
تحقق الرتجمة الحرفية األثر البالغي والجاميل املنشود ،وهذا يساعد عىل تحقيق املتعة
للقارئ عند القراءة واالستجابة املنشودة ومع ذلك نرى أ ّن معظم األمثال والحكم يف
اللغة اإلنكليزية تأيت جملها بسيطة وإن كانت مركبة ،وتبقى األمثال يف معظمها نوعاً
من بالغة الخطاب اإلقناع ،ووجود األمثال والحكم وتشابهها بني اللغات ما هو إال دليل
عىل التنوع الفكري والثقايف يف إطار الوحدة اإلنسانية ،ويف النهاية نستطيع القول إ ّن
البحث يف أوجه التشابه واالختالف بني اللغتني يحتاج إىل دراسة واسعة متعمقة ،وهذا
البحث إضاءة بسيطة عىل زاوية معينة لذلك يبقى الطريق مفتوحاً لرفد هذا النوع من
البحوث اللغوية باملزيد فالبحوث اللغوية بني اللغات تع ّزز مكانة اللغة العربية وتجعلها
متجددة من خالل ج ّدة البحوث وتنوعها مام يزيد تداولها والرغبة يف االستزادة من
علومها ،وبذلك تع ِّزز مسألة التعاون الثقايف والتواصل اللغوي بني اللغات ،كام يرفد
البحوث العربية مبعلومات جديدة عن لغات أخرى تغنيها وتحفّزها يف مجال تطوير
املناهج البحثية بني اللغات.
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املراجع:
• قاموس األمثال اإلنكليزية ،إعداد محمد عطية2004 ،م.
• قاموس بارفيلد اإللكرتوين.
 تنقسم أنواع األفعال تقريباً إىل اثني عرش زمناً لن نضعها فقط لتوضيح االختالف ت ّم ذكرها ،عداالترصيفات التي تخص كل فعل ،وهي ثالثة ترصيفات.
 املقصود بأبسط صورها أنها خلت من الظروف بأنواعها واللواحق وأدوات الربط . قاموس األمثال اإلنكلیزیة مرتجمة ومرشوحة :إعداد محمد عطية2004 ،م ،ص ،5رقم الحكمة. 5 معلوم أ ّن الصدفة تقال تجاوزا ً واألصل مصادفة. الحروف الصوتية يف اللغة اإلنكليزية(.) a ,e o i, u قاموس األمثال اإلنكلیزیة مرتجمة ومرشوحة :ص ،5رقم الحكمة.6 قاموس األمثال اإلنكلیزیة :رقم املثل،14ص.6 قاموس األمثال اإلنكلیزیة :رقم الحكمة  ،24ص.7 قاموس األمثال اإلنكلیزیة :رقم الحكمة، 26ص.7 قاموس األمثال اإلنكلیزیة :رقم 27الحكمة،ص.7 قاموس األمثال اإلنكلیزیة :رقم املثل ،33ص.8 قاموس األمثال اإلنكلیزیة :رقم املثل،1176ص.156 قاموس األمثال اإلنكلیزیة :رقم املثل ،30ص.8 قاموس األمثال اإلنكلیزیة مرتجمة ومرشوحة :رقم الحكمة ،35ص.8 قاموس األمثال اإلنكلیزیة مرتجمة ومرشوحة :رقم الحكمة ،46ص.10 قاموس األمثال اإلنكلیزیة مرتجمة ومرشوحة :رقم املثل،52ص.10 للتوضيح بعضهم يعتقد أ ّن املقولة هي حديث نبوي ،لكنها ليست حديثاً وإن كان معناها صحيحاً. قاموس األمثال اإلنكلیزیة مرتجمة ومرشوحة :رقم1228الحكمة ،ص.164 قاموس األمثال اإلنكلیزیة مرتجمة ومرشوحة :رقم املثل،1431ص.191 قاموس األمثال اإلنكلیزیة مرتجمة ومرشوحة :رقم الحكمة،1467ص.195 قاموس األمثال اإلنكلیزیة مرتجمة ومرشوحة :رقم املثل،1158ص.153 قاموس األمثال اإلنكلیزیة مرتجمة ومرشوحة :رقم املثل،50ص.10 صيغة الفعل يف املستقبل التام هي will have :يليها الترصيف الثالث للفعل. قاموس األمثال اإلنكلیزیة مرتجمة ومرشوحة :رقم املثل ،1364ص.180 قاموس األمثال اإلنكلیزیة مرتجمة ومرشوحة :رقم املثل ، 1401ص.187 قاموس األمثال اإلنكلیزیة مرتجمة ومرشوحة :رقم املثل،1404ص.187 قاموس األمثال اإلنكلیزیة مرتجمة ومرشوحة :رقم املثل،199:ص.29 -قاموس األمثال اإلنكلیزیة مرتجمة ومرشوحة :رقم الحكمة ،1460ص.195

نوافذ
على األدب والثقافة في العالم
ترجمة واختيار وإعداد:

منـــير الرفــــاعي
مرتجم وكاتب من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

•نوبل لآلداب تفاجئ الجميع مرة أخرى وتت ّوج
الروايئ التنزاين عبدالرزاق غورنا

•يف املئوية السابعة لوفاة الكاتب اإليطايل الفلورنيس دانتي صاحب
«الكوميديا اإللهية»
•جائزة الفرنكوفونية الكربى من نصيب الكاتب اللبناين اسكندر نجار
•أغاثا كريستي يف العراق
•جائزة «رينودو» األدبية Prix Renaudot
أمييل نوتومب ومحمد مبوغار سار من بني املرشحني

ترمجة وإعداد :منــري الرفــاعي

نوبل لآلداب
ّ
وتتوج
تفاجئ الجميع مرة أخرى

الروائي التنزاني عبدالرزاق غورنا
الجائزة توسع آفاقها وتت ّوج كاتباً أفريقياً متجاوزة الدوائر الغربية املعتادة
أعلن اسم الفائز بجائزة نوبل لآلداب التي تُع ّد األرقى بني الجوائز األدبية ،وقد تعددت
التوقعات بأن تكون هذه السنة من نصيب آسيا أو أفريقيا تنفيذا ً لوعد مل يتحقق حتى اآلن
بتوسيع آفاقها بعدما كانت تاريخياً غربية جدا ً .وقد أصابت التوقعات جزئياً إذ كانت الجائزة
أفريقية هذا العام.
فقد أُعلن يف استكهومل عن فوز الروايئ التانزاين املقيم يف بريطانيا عبد الرزاق غورنا
بالجائزة لعام  ،2021يف مخالفة لكل التوقعات واألسامء املطروحة يف السنوات األخرية
واملرشحة أكرث من غريها لنيل الجائزة.
وأوضحت لجنة التحكيم أن املؤلف الذي تشكل رواية "باراديس" (الجنة) أشهر مؤلفاته،
ُمنح الجائزة نظرا ً إىل رسده الذي يخلو من أي مساومة آلثار االستعامر واملتعاطف مع مصري
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الالجئني العالقني بني الثقافات
والقارات.
أمىض الروايئ ّجل أعامله إىل
الهجرات واالستعامر وتاريخ الساحل
األفريقي الذي كان يرزح تحت نري
االستعامر.
وجاء تتويج غورنا صاحب رواية
"وداعا زنجبار" ،وهو أستاذ يف
جامعة كنت يدرس األدب ما بعد
الكولونيايل ،مفاجأة لكل املتابعني
للجائزة من النقاد واملثقفني والكتاب
وحتى القراء أنفسهم.
ولد غورنا سنة  1948يف زنجبار
قبالة سواحل رشق أفريقيا ،وذهب
إىل بريطانيا للدراسة عام 1968
ليستقر هناك ،حتى إنه بات يكتب أعامله الروائية باإلنكليزية.
من عام  1980إىل عام  ،1982حارض غورنا يف جامعة بايرو كانو يف نيجرييا ،ثم انتقل
إىل جامعة كنت ،حيث حصل عىل درجة الدكتوراه يف عام  .1982وهو اآلن أستاذ ومدير
الدراسات العليا هناك يف قسم اللغة اإلنكليزية .اهتاممه األكادميي الرئييس هو الكتابة ما
بعد االستعامر والخطابات املرتبطة باالستعامر ،خاصة يف ما يتعلق بأفريقيا ومنطقة البحر
الكاريبي والهند.
من أشهر أعامله الروائية "ذاكرة املغادرة" (" ،)1987طريق الحج" (" ،)1988دويت"
(" ،)1990الجنة" (" ،) 1994عن طريق البحر" (" ،)2001الهجر" (" ،)2005الهدية"
ولتجنب الترسيبات ،يعتمد أعضاء األكادميية أساليب أشبه مبا يف روايات التجسس،
فيستخدمون مثال أسامء رمزية للمؤلفني ،ويضعون أغلفة مزيفة للكتب التي يقرؤها أعضاء
لجنة التحكيم يف األماكن العامة وغريها من األساليب التي تحفظ رسيّة الجائزة.
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يف املئوية السابعة لوفاة
الكاتب اإليطايل الفلورنيس

دانتي

صاحب «الكوميديا اإللهية»
تحتفل إيطاليا هذا العام بالذكرى املئوية السابعة لوفاة دانتي
أليغيريي ( )1321 - 1265مؤلف «الكوميديا اإللهية» والكاتب الفلورنيس
امللقب بـ «أبو اللغة االيطالية».
يف ما يأيت أمور يجب معرفتها عن هذا ال َعلَم الكبري يف األدب العاملي الذي
تويف ليل  14 - 13أيلول :1321
 ساهم دانتي يف والدة اللغة اإليطالية بعدما فضّ ل كتابة تحفته الفنية بلهجة توسكانا بدل الالتينية.وتشكّل «الكوميديا اإللهية» التي نُرشت يف بداية القرن الرابع عرش ،رحلة خيالية إىل الجحيم
واملطهر والجنة .وقاد نجا ُحها مؤلفني آخرين من القرون الوسطى ،مثل برتارك وبوكاتشيو ،إىل الكتابة
أيضا باللهجة املحلية ووضع أسس اللغة اإليطالية الحديثة .كام أن املؤسسة التي تتمثل مهمتها يف نرش
اللغة والثقافة اإليطالية يف جميع أنحاء العامل ،تسمى «مؤسسة دانتي أليغيريي» .كذلك تخطط إيطاليا
الفتتاح «متحف اللغة اإليطالية» يف مجمع كنيسة سانتا ماريا نوفيال يف فلورنسا ،مسقط رأس الشاعر.
 تُع ّد «الكوميديا اإللهية» قصيدة وحكاية شخصية عن الفداء وقصيدة ملحمية عن الفضائلاإلنسانية وأيضاً عمل مؤثر جدا ً يف الخيال العلمي.
وما يزال الجزء املرتبط بـ»الجحيم» يف «الكوميديا اإللهية ،بدوائره املختلفة املرتبطة بالخطايا
السبع املميتة ،يشارك يف صوغ الصورة املوجودة حالياً عن الحياة بعد املوت يف الخيال املسيحي اليوم.
من هنا ،قال الشاعر الربيطاين ت.س .إيليوت إن «دانتي وشكسبري يتشاركان العامل الحديث ،وال
يوجد رجل ثالث».
من جانبه ،وصف الكاتب األرجنتيني الكبري خورخي لويس بورخيس «الكوميديا اإللهية» بأنه
«أفضل كتاب أنتجه األدب عىل اإلطالق».
 ألهمت «الكوميديا اإللهية» أجياالً من الكتّاب والرسامني والنحاتني واملوسيقيني واملخرجنيومؤلفي الكتب املصورة.
ومن بينهم رسام عرص النهضة اإليطايل ساندرو بوتيتشييل ،والرسام اإلسباين سلفادور دايل،
واملؤلف املوسيقي الرويس تشايكوفسيك ،ومؤلفو سلسلة «إكس من» ،والكاتب األمرييك دان براون.
كذلك تجسد «القبلة» ،التمثال الشهري للنحات الفرنيس أوغست رودان ،شخصيتي باولو وفرانشيسكا،
الزانيان العاشقان اللذان يلتقي بهام دانتي يف الدائرة الثانية من الجحيم.
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كذلك ألهمت «الكوميديا اإللهية» لعبة فيديو شهرية («جحيم دانتي») فيام يبدأ بريت إيستون
إليس روايته الشهرية «أمرييكن سايكو» بهذا االقتباس من «الجحيم»« :أيها الداخل إىل هنا ،اترك
وراءك كل أمل».
عىل غرار الكثري من الفنانني العظامء يف التاريخ اإليطايل (من أمثال جيوتو ومايكل أنجيلو)،
يُعرف دانتي باسمه األول الذي يشكل تصغريا ً السم «دورانتي».
 ُولد دانتي يف فلورنسا عام  1265ونُفي عام  .1302وتويف يف رافينا بشامل رشق إيطاليا عىلساحل البحر األدرياتييك.
يتحدر دانتي من عائلة ثرية ،ومل يُضطر أبدا إىل العمل للعيش .وهو متيز يف السياسة واألدب
والفلسفة وعلم الكونيات.
وكان لديه ما ال يقل عن ثالثة أطفال من زوجته جيام دونايت ،لكن مصدر إلهامه كانت امرأة
أخرى ،هي بياتريس التي ظهرت يف «الكوميديا اإللهية» كمرشدته إىل الجنة.
إضافة إىل نتاجه األديب ،كان دانتي منخرطاً
جدا ً يف الحياة السياسية يف فلورنسا .ويف عام
 ،1300انتُخب ليكون واحدا ً من األعضاء التسعة
يف السلطة التنفيذية املحلية ،يف والية ملدة شهرين.
وقد ع ّجل هذا املنصب املرموق يف سقوطه.
يف ذلك الوقت ،كانت املدن اإليطالية دامئا عىل
شفا حرب أهلية ،مقسمة بني الغويلفيني املقربني
من البابا ،والغيبلينيني املؤيدين لإلمرباطورية
الرومانية املقدسة.
ويف فلورنسا ،انتهى املطاف بالغويلفيني إىل
االنقسام بني «السود» ،الذين كانوا مستعدين
لقبول التأثري البابوي عىل شؤون املدينة،
و»البيض» الذين كانوا يطالبون بحرص صالحيات
البابا باملجال الروحي.
وقد نُفي دانتي« ،األبيض» ،مبساعدة غري
مبارشة من البابا بونيفاس الثامن وأصبح ينتقد بشكل متزايد السلطة البابوية.
وهو حوكم ونُفي من فلورنسا بعد وصول نظام جديد إىل السلطة اضطهد الطبقة الحاكمة القدمية،
ومل يتمكن من العودة يوما إىل مسقط رأسه.
وعام  ،1302أمر قاض بإحراق دانتي وحلفائه أحياء يف حالة محاولتهم العودة إىل فلورنسا .بعدها
خُففت هذه العقوبة إىل قطع الرأس.
وأفاد دانتي من «الكوميديا اإللهية» لتسوية الحسابات مع الكثري من أعدائه ،يف مقدمتهم
بونيفاس الثامن الذي أفرد له مكاناً يف «الجحيم».
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جائزة «رينودو» األدبية Prix Renaudot
أمييل نوتومب ومحمد مبوغار سار من بني املرشحني

ض ّمت الالئحة األولية لألعامل األدبية املرشحة لجائزة «رونودو» الفرنسية كالّ من
الروائية البلجيكية أمييل نوتومب والسنغايل محمد مبوغار سار املرشح كذلك لجوائز «فيمينا»
و»غونكور» و»ميديسيس».
وباإلضافة إىل سار صاحب رواية «ال بلو سوكريت إيستوار ديزوم» («رواية البرش األكرث
رسية») ،ورد ضمن األسامء الستة عرش املدرجة يف ترشيحات «رونودو» عن فئة الرواية
ثالثة كتّاب آخرين يسعون إىل الفوز بجوائز منافسة.
فآن برييست التي تستكشف تاريخ عائلتها اليهودية من خالل «البطاقة الربيدية» («ال
كارت بوستال» -دار «غراسيه») ،مرشحة أيضاً لجائزيت «فيمينا» و»غونكور» .أما كريستوف
دونري فينافس أيضاً عىل جائزة «ميديسيس» عن «ال فرانس غوي» («غراسيه») التي تتناول
موضوع معاداة السامية قبل الحرب العاملية األوىل ،يف حني تخوض ماريا بورشيه السباق
إىل «غونكور» عن روايتها «فو» (دار «فايار») التي تتمحور عىل موضوع سفاح القرىب.
وقد يكون اختيار نوتومب عن «برومييه سان» الصادرة عن دار «ألبان ميشال» ،وهي
روايتها الثالثون ،فرصة لتنال هذه الكاتبة الواسعة الشعبية جائزة بعدما استبعدت عن
الرتشيحات لجائزة «غونكور».
إال أن ترشيحات «رونودو» مل تتضمن كريستني أنغو التي تنافس عىل «فيمينا»
و»غونكور» و»ميديسيس»
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أغاثا
كريستي
في العراق
كتبت كريستي ( )75رواية ،منها ( )66رواية بوليسية باإلضافة إىل  14مجموعة
من القصص األخرى وقد بيعت أكرث من  2مليار نسخة يف العامل ،ومل يتجاوز أحد
هذا العدد باستثناء عدد النسخ من اإلنجيل وبعض روايات وليام شكسبري.
توفيت بتاريخ  12كانون الثاين عام  .1976ذُكر يف سريتها الذاتية أن أغاثا
كريستي “متتعت بشخصية بارزة يف تاريخ أدب الروايات البوليسية”.
تزوجت أغاثا كريستي من عامل اآلثار ماكس مالوان يف عام  ،1930الذي التقت
ريا ،حيث ساعدته كريستي يف اكتشافاته ،بينام
الكاتبة به يف أور يف العراق .سافرا كث ً
هي استعانت بخرباته يف الكتابة ،كام هو الحال يف رواية جرمية يف قطار الرشق
الرسيع  1934وجرمية يف بالد الرافدين  1936وموت فوق النيل .1937
يف 1928بـعـد أن طـلّـقـت زوجها االول سـافـرت أغـاثـا كـريـسـتي إىل الـعـراق
يف 1929؟ وزارت الـتّـنـقـيـبـات األثـريّـة يف أور والّـتي كـان يـشـرف عـلـيـهـا
لـيـونارد وويـيل  .Leonard WOOLLEYورغـم أ ّن وويـيل كـان يـرفـض دخـول
الـسـواح إىل الـمـوقـع ،فـقـد قـبـل أن يـسـتـقـبـل أجـاثـا كـريـسـتي أل ّن زوجـتـه
ّ
كـاثـريـن كـانـت مـن الـمـعـجـبـات بـروايـاتهـا .ويف الـعـام الـتّـايل  1930بـعـثـت
لـهـا كـاثـريـن .بـدعـوة ثـانـيـة لـتـزور الـمـوقـع .وطـلـبـت مـن عـالـم اآلثـار ،الّـذي
كـان يف وقـتـهـا مـبـتـدءا ً ،مـاكـس مـالـوان  Max MALLOWANأن يـكـون دلـيـالً
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لـلـكـاتـبـة يف زيـارتـهـا لـلـمـوقـع.
وعـنـدمـا قـطـعـت أجـاثـا كـريـسـتي
زيـارتـهـا لـتـعـود إىل إنـكـلـتـرا بـعـد
أن جـاءهـا خـبـر مـرض ابـنـتـهـا،
صـاحـبـهـا مـالـوان ،ثـم عـاد إىل أور.
وذهـب مـالـوان مـن جـديـد بـعـد عـ ّدة
أشـهـر إىل إنـكـلـتـرا لـيـطـلـب مـن
أجـاثـا أن تـتـز ّوجـه ،وقـبـلـت .وكـانـت
أجـاثـا يف األربـعـيـن مـن عـمـرهـا.
يـتـرك
أن
وقـررمـالـوان
الـتّـنـقـيـبـات يف أور لـيـبـحـث عـن
مـوقـع يـمـكـن ألجـاثـا أن تـصـاحـبـه
فـيـه.
• سنوات في نينوى

وبـدءا يف  1932 /1931مـوسـم
تـنـقـيـبـاتـهـمـا األ ّول يف نـيـنـوى،
وقـد شـاركـت فـيـهـا أجـاثـا
كـمـسـاعـدة تـنـظّـف الـقـطـع األثـريـة وتـرمـمـهـا وتـصـ ّنـفـهـا ،كـمـا الـتـقـطـت
صـورا ً فـوتـوغـرافـيـة لـلـقـطـع األثـريـة الّـتي عـثـرعـلـيـهـا يف الـمـوقـع .ثـ ّم مـ ّول
تـل عـربـجـيـة Tell Arpachiyah
الـمـتـحـف الـبـريـطـاين تـنـقـيـبـات يف مـوقـع ّ
بـدأ مـالـوان بـاإلشـراف عـلـيـهـا يف ربـيـع  1933وبـقـيـت أجـاثـا مـع زوجـهـا يف
نـيـنـوى إىل عـام .1934ويف 1947عـ ّيـن مـالـوان مـديـرا ً لـلـمـدرسـة الـبـريـطـانـيـة
آلثـارالـعـراق  British School of Archaeology in Iraqوأشـرف عـىل الـتّـنـقـيـبـات
الّـتي نـظّـمـتـهـا الـمـدرسـة بـاإلشـتـراك مـع الـمـتـحـف الـبـريـطـاين يف مـوقـع
نـمـرود والّـتي اسـتـمـرت  10سنوات مـن  1948إىل  .1958وقـد وجـدت يف هـذه
الـحـمـالت مـنـحـوتـات عـاجـيـة  ،ويـذكـر مـالـوان أ ّن أغـاثـا هي الّـتي نـصـحـتـه
تـجـف يف الـهـواء
أن يـخـرج هـذه الـقـطـع مـن مـخـابـئـهـا تـدريـجـيـاً حـتّى ال
ّ
الـسـاخـن وتـتـكـسـر.
ّ
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أوراق مسافر
ليلة صحراوية باردة
د .طالب عمران
روايئ وقاص وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
من أهم ر َّواد األدب العلمي يف سورية والوطن العريب

انطلقت الحافلة من جديد يف طريقها إىل تفتان ..كانت مصابيحها تشق العتمة يف
صحراء مرتامية األطراف ،تتخلّلها الكثبان والصخور القدمية أحياناً ..وكنت أقطع الوقت
بني تأ ّمل الطريق الذي كان يبدو تحت أضواء السيارة ،غريباً تتداخل فيه املشاهد العجيبة
بأشكال الكثبان الصغرية التي تبدو كأشباح متناثرة ،مس ّمرة تنتظر أوامر مجهولة بالحركة..
كنت أغفو أحياناً لدقائق ،ثم أصحو عىل ارتجاج السيارة التي متر فوق حفرة أو فوق
حجرة معرتضة مل ينتبه لها السائق ..وفجأة توقفت السيارة ،ورصخ األستاذ (كام يطلقون
عىل السائق)  - :هناك عطل  ..توقف املح ّرك..
مل يكن املكان مالمئاً ،وال الزمان أيضاً ،الوقت حوايل منتصف الليل ،ونحن وسط صحراء

د .طالب عمران

قاحلة ..هل سيتمكن السائق من إصالح العطل بنفسه؟ أم أنه يحتاج إىل ميكانييك غري متوفر
يف هذه املناطق ..والربد قارس يف هذه الساعة من الليل.؟.
فتح األستاذ غطاء املح ّرك وألقى نظرة عىل أجهزة السيارة ،محاوالً اكتشاف العطل الذي
املحي..
أوقف املح ّرك ..ثم بدأ يستخدم مفكّاته ،وأدواته الصغرية للتفتيش عن هذا العطل
ّ
هبط العديد م ّنا ،وشكلنا مجموعات أخذت تتبادل الحديث فيام بني أفرادها:
 مازالت أمامنا مسافة حتى نصل تفتان ..رمبا احتجنا إىل أربع ساعات.. املشكلة هي أن أقرب قرية إلينا ،تحتاج ملسرية ثالث ساعات عىل األقل.. ورمبا ال نجد فيها ميكانييك؟ وكيف يأمن اإلنسان عىل نفسه بالسري وسط هذه الصحراء القاحلة ،رمبا اعرتضهوحش من الوحوش املنترشة يف أوكارها الرملية ،أو يف كهوف صخورها القدمية..
 ومن املستحيل أن نرى سيارة عابرة ،فهذا الطريق ال يشهد عبورا ً دامئاً ..وكأمنا استجابالقدر لدعائنا ..فلقد ظهرت أنوار سيارة قادمة نحونا من البعيد تتجه أيضاً إىل (تفتان) عىل
الحدود اإليرانية..
وبالطبع توقفت السيارة ،كانت شاحنة متوسطة الحجم تحمل أثاثاً ..كان سائقها باكستانياً،
عم
ويجلس إىل جواره يف املقعد الوحيد ،رجالن إيرانيان ..نزال من الشاحنة لالستفسار ّ
حدث لحافلتنا..
حاول سائق الشاحنة مساعدة سائقنا يف إصالح العطل ..ثم قاله له أخريا ً - :أستاذ،
الحافلة تحتاج إىل ميكانييك..
اقرتبت من الرجلني أحادثهام بالفارسية ،وعرفت أنهام قادمان من الكويت عن طريق
البحر ،بعد أن استقاال من عمليهام هناك ..وقد اندلعت الحرب بني العراق وإيران ..أرادا
الوصول إىل أهليهام ،وأحرض كل منهام بعض أثاث بيته ،وقد أنهى عمله يف الكويت..
يل ،وكان متوسط القامة ،يبدو عليه التعب ،عن أوالده ،وبدا شديد اللطف وهو
حدثني ع ّ
يسألني عن وجهتي ،وأنا أعشق املغامرة والسفر ..فحدثته عن رحلتي وكتابايت..
وبعد أن يئس سائق الشاحنة من إمكانية تقديم عون لسائق الحافلة ،ص ّمم عىل متابعة
طريقه يف اتجاه تفتان ،عىل أن يرسل ميكانيكياً من القرية القادمة يف الطريق ،إلصالح
يل - :ملاذا ال تذهب معنا؟
يل إ ّ
الحافلة ..وأىت ع ّ
وقال رفيقه ع ّباس مش ّجعاً - :سيكون من الصعب عليك أن تنتظره مع هؤالء الناس يف
هذا الربد والظالم ..قد ال يصل امليكانييك قبل ساعتني أو ثالث ،هذا يعني أنكم لن تصلوا
150

اآلداب العاملية ـ العدد  188ـ خريف 2021

النافــذة األخــرية

تفتان قبل العارشة أو الحادية عرشة..
قلت - :ولكن ليس لديكم مكان شاغر ،أنتام تجلسان إىل جانب السائق ،وال مجال أن
أحرش نفيس بينكام..
سأدس نفيس بني األثاث ،وأنت تجلس مكاين هنا..
قال عيل بأريحية - :يا أخي العزيز،
ّ
رص عىل موقفه ،ثم أحرض حقيبة مالبيس من الحافلة املعطّلة ووضعها يف صندوق
أ ّ
الشاحنة ،دافعاً إياي لقبول عرضه..
وهكذا ودعت الركاب والسائق ،الذين متنوا يل سفرا ً ممتعاً ،وإن كنت متأكدا ً أن بعضهم
يل من السامء..
حسدين عىل هذه الفرصة التي هبطت ع ّ
تشق طريقها يف اتجاه تفتان ..كان مشفقاً عىل
تبادلت الحديث مع عبّاس ،والشاحنة ّ
عيل الذي ض ّحى يف سبييل ،بالجلوس بني األثاث ،والربد قارس يف الخارج ..رغم (البطانية)
التي تلفّع بها..
وبعد نحو نصف ساعة  ،طلبت من السائق الوقوف ،ثم خرجت أرجو عيل أن يعود إىل
مكانه ،فسأجرب حظي بالجلوس بني األثاث ..ولكنه رفض بإرصار وأمام إلحاحي ،انحرش
إىل جانبنا ،قرب السائق..
أكربت فيه هذا املوقف الشهم ،وقد اعترب أنني ضيف عىل بالده ..وهكذا تابعت الشاحنة
طريقها وسط العتمة والفراغ ..وصلنا إىل قرية صغرية ،أوقف السائق شاحنته وخرج يبحث
عن ميكانييك لريسله إلصالح الحافلة ،وبعد نحو ربع ساعة عاد ومعه رجل يبدو أنه أوقظ من
نومه فأحرض ع ّدته ومىض عىل عجل ..سألته:
 كيف ستغادر إىل هناك؟ ال أرى سيارة..قال بثقة - :سيأيت ابن أختي ،لديه دراجة نارية..
وهكذا تابعنا طريقنا ،محشورين قرب السائق ،وقد تخ ّدرت أرجلنا وح ّط علينا تعب شديد،
مل ننته منه إال بعد أن أطّلت مشارف تفتان ..
وتفتان قرية صغرية رمبا ال يزيد عدد سكانها عن ألف ًْي نسمة يف ذلك الحني ..قرية
غرست بيوتاتها يف منطقة قاحلة ..وليس سوى الرمال واألتربة ..ميزة تفتان أنها تقع عىل
الحدود مع إيران ،وأصبحت اآلن معربا ً بريّاً مهامً لإليرانيني املتدفقني من خاللها ،عائدين
إىل بلدانهم ..بعد أن توقفت حركة الطريان املدين نتيجة الحرب العراقية اإليرانية التي
اندلعت قبل أقل من ثالثة أشهر ،ونحن يف نهاية ترشين الثاين من عام .. 1980
حني وصلنا تفتان أنزل عيل وع ّباس أثاثهام وج ّمعاه قرب الحدود ،بعد أن دفعا األجرة
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للسائق الذي مت ّدد يف شاحنته ينام حتى الصباح..
أما نحن فجلسنا قرب األثاث وكان الربد قارساً ،قلت لهام:
 سأحاول أن أدبّر بعض الحطب لنشعل نارا ً..خرجت أفتش عن أغصان جافة أو حطب ،إن توفر ..فوجدت كومة كبرية من الحطب
متجمعة أمام أحد البيوت ..وبسذاجة حملت عدة قطع منها محاوالً العودة بها إىل حيث
رفيقاي اإليران ّيان ..ولكن صوتاً صارخاً انطلق من البيت:
يجلس
َ
 هذه الكومة سعرها أكرث من ألف روبية..أطل من بوابة البيت ،وأعدت قطع الحطب ..ثم عدت إىل
اعتذرت من الرجل الذي ّ
جولتي التفتيشية ،أبحث عن أشياء قابلة للحرق..
كانت تفتان هاجعة والوقت هو الثالثة صباحاً ،والربد قارس جاف ..وسط هذه الصحراء
القاحلة ..ك ّنا ننتظر بزوغ الفجر ،إلمتام معامالت الحدود ،يف الدخول إىل إيران من هذه
املدينة الباكستانية الصغرية..
متكنت من تجميع بعض األوراق والعلب الكرتونية ،ثم أشعلتها وسط ساحة خالية ،وبدأت
أعب من الدفء الذي حرمنا منه لساعات..
ّ
شعرت بحركة حويل ،فالتفت ألجد منظرا ً راعني ،مئات األشخاص يتدفقون ملتفني حول
النار ،يرتدون أساملهم ،ويش ّدون بقايا (بطانيات) حول أكتافهم ..من أين أىت هذا العدد وقد
كان السكون والصمت والفراغ ،ال يوحي بوجود هذا العدد الذي وجدته ضخامً.؟.
انطلقت ح ّمى البحث عن أشياء قابلة للحرق ،إىل الجميع ،وهكذا ازدادت النار استعارا ً،
وسمعت صوت عيل خلفي وهو يقول ضاحكاً - :بالتأكيد أنت وراء إيقاظ هؤالء املرشدين..
أشعلت النار فهرعوا يلتمسون الدفء..
ازداد التجمع حول النار ،وشعرت بضغط الجموع ،فرتكت مكاين لعيل ،وخرجت بصعوبة
أمتىش بني البيوت الهاجعة..
سمعت سعاالً قريب ،كان رجالً مسناً ميسك بيديه حفيده وحفيدته الصغريين ،يبحث عن
مكان مالئم لهام ليقضيا حاجتهام..
يا لألطفال الصغار؟ كان الشيخ يتحدث معهام بلطف شديد ،ويروي لهام بعض القصص
الصغرية ..عن الذئب والحمل واألرانب الربية والغابات املطرية ..وبالتأكيد ينقلهام الخيال
إىل عوامل بعيدة عن واقعهام وسط صحراء ،قد ال يروا فيها ذئاباً أو حمالناً أو أرانب برية
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أو غابات مطرية..
وفجأة انطلق صوت األذان من مئذنة أحد الجوامع الصغرية ،وحدثت حركة واسعة ،أشبه
بقيامة جديدة فلقد انفتحت البيوت ،وخرج الناس ،وفتحت املطاعم الصغرية ،وأصبحت
(تفتان) الهاجعة ،أشبه بخل ّية نحل ..عدت أفتش عن مكان عيل وع ّباس ،لقيت ع ّباس قرب
األثاث املغطّى ،ينتظر حضور عيل الذي ذهب يفتش عن طعام..
ذهبت بدوري نحو مكان تواجد املطاعم الصغرية يف وسط (تفتان) استقبلني عيل بوجهه
البشوش وقد أحرض خبزا ً مقل ّياً بالطريقة الباكستانية ،إضافة لبعض البيض املسلوق وجلسنا
نتناول إفطارنا..
 بعد قليل تنفتح املكاتب عىل الحدود ،يف الجهة الباكستانية ويف الجهة اإليرانية..قلت - :سأتذكركام دامئاً ،أرجو أن تصال إىل أرستيكام وأنتام بخري وصحة جيدة،
وتطمئ ّنان عىل كل يشء..
قال ع ّباس - :رمبا طلبونا لالشرتاك يف الحرب؟
وأك ّد عيل - :نعم ..هذا ممكن ،قد يستدعوننا يف الجيش ،نحن يف الخدمة االحتياطية..
رغم أن هذا االحتامل يبدو ضعيفاً ،فلم تستدع القيادة االحتياط إالّ يف اختصاصات دقيقة..
أنا من املشاة ،وع ّباس من املدرعات ،فرصة استدعائه كبرية ،أكرب بكثري من فرصة استدعايئ..
رافقني عيل بعد أن أنهيت ختم الجواز يف الجهة الباكستانية ،إىل مكتب األمن العام
اإليراين ،سألني املوظف هناك -:إىل أين؟
قلت - :أنا أزور أقرباء يل ،يف مشهد..
مل يتكلم ،وإمنا أشار ألحد املجندين بتفتيش حقيبتي ..ثم مت ّنى يل التوفيق ..لدى خروجنا
يل ،كانت
من املكتب ،كانت هناك حافلة أنيقة متوقفة عىل بعد عدة أمتار ،استفرس منها ع ّ
متوجهة صوب (زهدان) أقرب مدينة إيرانية كبرية إىل الحدود..
وهكذا حجزت مكاناً يل يف الحافلة بعد أن و ّدعني عيل وداعاً حارا ً وأوىص جاري يف
املقعد يب  ..كان طالباً يدرس يف الهند ..ثرثر(الباقري) كثريا ً عن إنجازاته العلمية وبراعته
يف التعامل مع الهنود ..وكنت موقناً أن كل حكاياته غري صحيحة..
كانت زهدان تبعد نحو الساعتني عن الحدود ،وقد أوقفتنا دورية للحرس الثوري ،تأملوا
يف جوازاتنا ،وفتشوا حقائبنا بلطف ،قبل أن نتابع طريقنا..
وصلت زهدان ،وعرض الباقري مساعديت يف تأمني حجز يف الحافلة املتجهة إىل
(مشهد) محطتي التالية ..فأخذ مني مبلغاً ،حجز منه بطاقة ومل يرجع يل الباقي إذ تظاهر
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بأنه يجب أن يلحق بحافلته املتجهة إىل مدينة أخرى ،وهرول منهزماً حتى ال أطالبه بإعادة
الباقي..
تحركت الحافلة من زهدان صوب مشهد ،كان طريقاً دولياً واسعاً ،مي ّر أحياناً بني جبال
وهضاب ويجتاز أودية ،وكنت أجلس يف املقعد األمامي ،وكان الركاب بسطاء ،من املزارعني
أو التجار الصغار أو العامل ،أو رمبا كان بعضهم يتوجه لزيارة العتبات املقدسة يف مشهد،
حيث مرقد اإلمام (عيل الرضا) أحد األمئة أالثني عرش من أحفاد عيل بن أيب طالب (ريض
الله عنه) ..وبني الحني واآلخر يبدي السائق انزعاجه الروائح املزعجة داخل الحافلة؛ فيفتح
النافذة مستقبالً الهواء والربد ،ثم يعود ليغلقها..
مل أشعر مبيل للنوم ،كنت مستنفرا ً أتأمل الطريق وسط هذه البالد التي يظهر التطور
فيها واضحاً ..واليافطات ّ
تدل عىل املسافات ،وعىل االقرتاب من املدن أو القرى ،بطريقة
أنيقة تلفت النظر..
بعد غروب الشمس بدأنا نصعد هضاباً وسط طريق يلتف ويتعرج ولكنه التساعه ،مل يكن
يشكل خطرا ً من مفاجآت لسيارات عابرة تنحرف عن مسارها ..توقف السائق قرب أحد
املطاعم ..حيث هبط الركاب يتناولون طعامهم ورشابهم..
كان الخبز اإليراين الساخن شهيّاً ويسمونه (نان) مع بعض اللحوم املقلية أو املطبوخة مع
البصل أو الخرضوات ،تناولت عشا ًء وجدته كثري الشهية..
رشبنا الشاي مع مكعبات السكّر (القند) وعادت الحافلة تنطلق من جديد ..وبدأت
املسافة تقرص إىل مشهد ..ثم بدأنا ندخل يف أطرافها قبل أن نلج يف شوارعها عند الفجر،
كانت هاجعة ،ساكنة ،جميلة بشوارعها الواسعة ،وترتيب أبنيتها ،وحني توقفت الحافلة يف
محطة انطالق الحافالت ..خرجت أفتش عن سيارة أجرة ،رسعان ما وجدتها ..ألتجه صوب
ذلك البيت يف منطقة (كوي آب وبرق) – واآلب هو املاء والربق هو الكهرباء ،وسميت املنطقة
بذلك لوجود مديريات الكهرباء واملاء هناك..
أوقفت السيارة أمام البيت الذي أقصده ،مدفوعاً بحدس مل يكن يخيبّني ..كانت الساعة
نحو السادسة صباحاً ،طرقت الباب بهدوء وأنا أحمل حقيبتي بيدي اليرسى ..وبعد لحظات
فتح الباب ..وكانت مفاجأة لسكانه أن يروين ،وقد استغربوا مدى دقتي يف تحديد العنوان،
وهي أول مرة يف حيايت تطأ فيها قدماي أرض هذه البالد..
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