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في تجربة القراءة.. كيف نتحدث عن كتب لم نقرأها؟
هل ميكن �أن تتحدث )�أو تكتب( عن كتب مل تقر�أها 
�إىل  �ء  �لقَرّ �أن ي�سارع معظم  من قبل؟ من �ملرجح 
�أ�ستاذ �لأدب  �لإجابة بالنفي، غري �أن بيري بيارد، 
و�ملحلل  �لثامنة،  باري�س  جامعة  يف  �لفرن�سي 
�سادمة  تبدو  قد  �أخرى  نظر  وجهة  لديه  �لنف�سي 
وظيفته  بالعتبار  ناأخذ  حني  خ�سو�سًا  للبع�س، 
�لتي حتتم عليه قر�ءة عدد كبري من �لكتب، �أو هكذ� 
وجهة  �إىل  �لتعرف  �ل�سهل  من  و�سيكون  نفرت�س. 
�لذي  كتابه  عنو�ن  قر�ءة  جمرد  من  تلك  �لنظر 
يبني فيه نظريته وهو »كيف تتحدث عن كتب مل 
تقر�أها من قبل« �لذي ن�رشه باللغة �لفرن�سية �سنة 
�للغات،  من  �لعديد  �إىل  ترجمته  ومتت  2007م 
بلد  من  �أكرث  يف  مبيعًا  �لكتب  �أكرث  من  و�أ�سبح 

�أوروبي، مبا فيها فرن�سا بالطبع.
يتحدث بيارد عما ي�سميه »�لالقر�ءة«، وهو مفهوم 
وجه  على  منه  يق�سد  ما  تو�سيح  ب�سعوبة  يقر 
�رشورة  على  �لوقت  نف�س  يف  ويوؤكد  �لتحديد، 
�لقر�ءة ب�سكل  �لتمييز ما بينه وبني �لمتناع عن 
لي�ست  نف�سها  »�لقر�ءة«  �أن  �إىل  ي�سري  كما  مطلق. 
بامل�سطلح �لذي ميكن معرفة �ملق�سود منه بدقة 
لأنه يحيل �إىل عدد من �لن�ساط و�ملعاين �ملختلفة.
من  �أ�سناف  �أربعة  �سمن  �لالقر�ءة  بيارد  ويق�سم 
بها،  معرفة  لديك  لي�ست  �لتي  �لكتب  هي:  �لكتب 
و�لكتب �لتي ت�سفحتها و�لكتب �لتي �سمعت عنها 
و�لكتب �لتي ن�سيتها. يف �لق�سم �لأول من �لكتاب 
�لالقارئ  �أو  �لقارئ  �أن  كيف  �ملوؤلف  ي�رشح 
من  �سنف  كل  عن  يتحدث  �أن  ميكنه  بالأحرى، 
لتعزيز  وي�ستعني  هذه،  �لأربعة  �لكتب  �أ�سناف 
من  �أحيانًا  مطولة  باقتبا�سات  حجته  ودعم  ر�أيه 
وكذلك  �أحيانًا،  مغمورة  �سبه  �أو  معروفة  كتب 
�لذي  مونتني  مثل  م�سهورة  �أدبية  ب�سخ�سيات 
فالريي  وبول  ذ�كرته،  �سعف  من  �سكا  طاملا 
يكفي  ما  لكتاب  ت�سفحك  جمرد  �إن  يقول  �لذي 
و�أو�سكار  عنه،  �حلديث  �أو  �لكتابة  من  ليمكنك 
كتاب  لقر�ءة  �ملثلى  �ملدة  �إن  يقول  �لذي  و�يلد 
ذلك  جتاوزت  ما  �إذ�  و�أنك  دقائق،  ع�رش  هي  ما 
ف�ستجازف بن�سيان �أن قر�ءتك لذلك �لكتاب لي�ست 
وجه  على  �لذ�تية«.  �سريتك  لكتابة  »ذريعة  �سوى 
و�لعمق  �لطر�فة  من  يخلو  ل  �لكتاب  فاإن  �لعموم 
فيه  ريب  ل  ومما  معًا.  �آٍن  يف  �لفكرة  و��ستق�ساء 
»�ملو�سوع  لهذ�  ب�سجاعة  تطرق  �لذي  �ملوؤلف  �أن 
ر  لينِفّ �لكتاب  هذ�  يكتب  مل  ي�سميه،  كما  �ملحرم« 
�لقر�ء �جلادين من �لقر�ءة وي�رشفهم عنها �إىل ما 
�أر�د �أن يتطرق و�أن ينظر ملو�سوع  �سو�ها، ولكنه 
موجود فعاًل، و�إن مل ي�ساأ �أحد �لعرت�ف �أو �لإقر�ر 
�ملثقفني  د�ئرة  يف  يدخلون  ممن  خ�سو�سًا  به، 
و�لأدباء �لذين ل يريدون ول يحبون �أن يو�سمو� 
بجهل ما يفرت�س فيهم معرفته و�لإملام به. ومن 

�لتي  �لكتب  من  �لهائل  �لكم  �إن  �لقول  �لبديهي 
و�لتي  �ختالفها،  �لب�رشية على  �لثقافات  �أنتجتها 
ما ز�لت تنتجها دون توقف يجعل من �مل�ستحيل 
�ملعريف  نهمه  درجة  كانت  مهما  �لقارئ  على 
و�سغفه �لوجد�ين بالكتب �أن يتابعها وي�ستق�سيها 
�أو حتى �رشيحة كبرية منها، خ�سو�سًا يف  كلها، 
ظل ما نتمتع به يف ع�رشنا �حلا�رش من و�سائل 
�أوقاتنا.  من  كبري�أ  قدر�ً  ت�ستهللك  وت�سلية  ترفيه 
�أنه يتحدث  �أن ما يوؤخذ على هذ� �لكتاب هو  غري 
�لأول  �لهدف  باعتباره  �لكتب«  عن  »�حلديث  عن 
كتابًا  يقر�أ  ل  �لقارئ  وكاأن  �لقر�ءة،  من  و�لأخري 
�لكتابة عنه، وهذ� لي�س  �أو  �إل بغر�س �حلديث  ما 
-و�أنا  �ء  �لقَرّ من  فالكثري  �إطالقه،  على  �سحيحًا 
�ملتعة  �لقر�ءة ملح�س  ُيقبلون على  و�حد منهم- 
بروؤية  بيارد   بيري  كتاب  ياأتي  لهم.  تهبها  �لتي 
من  ينطلق  حيث  بالذ�ت،  �ملو�سوع  لهذ�  و�عية 

هذه �لنقطة �ملثرية للجدل و�لرتباك ومي�سي لكي 
يتناول �لقارئ على �نه كيان �جتماعي. �ننا نفكر 
 ، �نفر�دي  �نها عمل  ��سا�س  �لقر�ءة على  عادة يف 
لكن يف و�قع �لمر �حيانا ل تكون للقر�ءة عالقة 
�لكتب  عن  ما  �سخ�س  يخربنا  قد  �لفرد.  باختيار 
�جليدة �لتي يرى �نها جديرة بالقر�ءة وكذلك عن 
، وير�سح  �لتي يعتربها رديئة  ر�أيه ببع�س �لكتب 
لنا �سخ�س �خر �لكتب �لتي ينبغي لكل مثقف �ن 
يكون قر�أها. �حيانا ن�سمع �لكثري من �لقاويل �أو 
نقر�أ كتابات عن كتاب نعتقد باننا قر�أناه من قبل 
لتبني  �أي جمال  �لر�ء  �لتفاق يف  ي�ستبدل  ؛ هنا 
ر�أي �سخ�سي. �ن �نحيازنا لكتاب معني وتوقعاتنا 
حاجز�  يخلق  �ن  �ساأنه  من  �خر  كتاب  ب�ساأن 
بالقر�ءة  نبد�أ  �ن  قبل  حتى  �لكتاب  وبني  بيننا 
نقوم  رمبا  �لكتب  من  �حلجاب  ذلك  نطاق  خارج 
تر�كم مثل هذه  �ن  �ذهاننا.  د�خل  بت�سييد مكتبة 

بال�رشورة  تت�سابه  ل  �لتي  ــ  دو�خلنا  يف  �لكتب 
نكون  يجعلنا  �لذي  هو  ــ  �ل�سلية  ن�سو�سها  مع 
من  جزء�ً  وت�سكل  �لكتب  عن  نحملها  �لتي  �لر�ء 
لنف�سنا  �للوم  توجيه  علينا  ينبغي  ل  �سخ�سيتنا. 
ين�سى  �ن�سان  كل  قر�أناه.  �سيء  �ي  ن�سيان  على 
نعزي  �ن  علينا  ينبغي  �ملفكرين.  عظماء  حتى 
�لقر�ءة  بان  فنتذكر  نن�سى  حينما  حتى  �نف�سنا 
يف  بيارد  كتاب  يبدو  ن�سيان.   عملية  �ل  هي  ما 
�لو�قع مليئا بالر�ء و�لن�سائح �ملفيدة يف جمال 
�لقر�ءة �كرث مما تفرت�سه �لف�سول �لوىل منه. لكن 
�لنقاط.  �لكثري من  �لتفاق معه يف  �ل�سعوبة  من 
ول بد من �ن يكت�سف �لقارئ �ن موؤلف هذ� �لكتاب 
كان قد ��ستوعب �لكثري من �لن�سو�س �لتي يعطيها 
�نه  رغم  يتناولها،  �لتي  �مل�سامني  على  كاأمثلة 
يركز �كرث على �لكتب �لتي تتناول �لنظرية �لدبية 
�سبيل  وعلى  �لتطبيقية.  �لدبية  �لعمال  من  بدل 

�ملثال كانت �حدى �لن�سائح �لعملية �لتي يقدمها 
�خلناق  عليك  �سيقو�  �ذ�  للت�سديق:  قابلة  غري 
 ، قبل  من  قر�أته  تكن  مل  كتاب  حول  نقا�س  يف 
موؤلف  �ذ� كان  ؛  �لرد  تكون غام�سا يف  �ن  عليك 
يف  جهده.  على  تطري  �ن  عليك  حا�رش�  �لكتاب 
عالقة  لها  م�سائل  بيارد  يتناول  �لحيان  بع�س 
�لح�سا�س  �ن  يعتقد  فهو   ، �لنف�سي  بالتحليل 
"مرتبط  �لثقافية  كفاءتنا  عدم  من  باخلجل 
و�قع  يف  �لطفولة".  مرحلة  من  ب�سيناريوهات 
�لمر رمبا يكون ذلك مرتبطا بالن�سبة �ليه �ي�سا 
ب�سيناريوهات تتعلق بكون �لقاريء فرن�سيا �م ل. 
خارج �لنطاق �لكادميي مييل �لقارئ �لعادي يف 
و�جه  �ذ�  �ما   ، يقر�أه  مل  مبا  لالفتخار  بريطانيا 
جارحة  ب�رش�حة  له  فيقول  لوجه  وجها  �ملوؤلف 
"مل ��سمع با�سمك على �لطالق" ، و�حيانا ي�سيف 

،"زوجتي تقر�أ �لكتب ، رمبا �سمعت عنك".

بغداد_ متابعة

مفهوم الـ “أنا” الحقيقيةمصطفى محمود يعترف"موسم تقاسم األرض"
�إبر�هيم  �لكبري  �لليبي  للرو�ئي  جديدة  رو�ية  موؤخر�ً  �لبريوتية  �سوؤ�ل  د�ر  �أ�سدرت 
�لُكوين، و�لذي و�سعته جملة لري �لفرن�سية موؤخر�ً �سمن �أف�سل 50 كاتبًا رو�ئيًا حول 

�لعامل.
وحتمل �لرو�ية �جلديدة للكوين عنو�ن "مو�سم تقا�سم �لأر�س: �ِسريٌة يف �ِسري"، وتاأتي 
هذه �لرو�ية بح�سب بيان د�ر �لن�رش: "كباكورة �أُوىل مللحمة رو�ئية كبرية ومت�سل�سلة، 
مكونة من عدة �أجز�ء، لكن ثيمتها �لرئي�سية هي تاريخ �لهجر�ت �لب�رشية، وحتديد�ً 
�حلمالت �ل�ستيطانية على بلد�ن �سمال �أفريقيا، بد�يًة بهجرة "عّلي�س" �لفينيقية من 
مدينة �سور �للبنانية، لت�سع حجر �لأ�سا�س لمرب�طورية قرطاجّنة يف �سمال �إفريقيا 

يف �لقرن �لتا�سع قبل �مل�سيح".

�أول يوم يف �ملدر�سة،  يف عام 1990، ويف ملف حول ذكريات 
قال �ملفكر �لدكتور م�سطفى حممود: ل �أ�ستطيع �أن �أن�سى �ليوم 
كنت  �إنني  خا�سة،  ومو�قف  در�ما  من  فيه  مبا  للدر��سة  �لأول 
�سغري،  منذ  متمرد�  كنت  كما  كثري�،  للمر�س  و�أتعر�س  �أتعب 
لذلك حرمت من �للعب �لعنيف و�لنطالق �لذي يتمتع به �لأطفال.
كانت طفولتي كلها �أحالما وخيالت و�نطو�ء، ومل تكن يل رغبة 
�لقرية، فكثري� ما  يف دخول �ملدر�سة ملا عانيت منه يف كتاب 
و�لإن�سان  �لكون  حول  �جلريئة  �أ�سئلتي  ب�سبب  لل�رشب  تعر�ست 

و�لوجود.

�أمانًا و�طمئنانًا، ولي�ست  �أن �لثقافة �حلقيقية لي�ست  عند فوؤ�د زكريا : فلنذكر د�ئمًا 
دعة وهدوء�ً، و�إمنا هي – كما �أكد �لكثريون – �لعي�س و�خلطر، وهي قلق و توثب و 

ترقب د�ئم.
�إن �لكتاب �لعظيم و �لق�سيدة �لعظيمة و �لفيلم �لعظيم يعكر �سفو حياتك، ويق�سي 
على ��ستقر�رك، ويجلب لك �لقلق و �لإن�سغال، ويثري فيك من �لأفكار ما مل يخطر ببالك 
و�ل�سكينة، ويبعث فيك  �لرتابة  ينقلك من حالة  �لعظيم  �لثقايف  �لعمل  �إن   ، من قبل 
حياتك  رتبت  و  �إليها  �سّكت  و  عليها  �عتدت  �لتي  �لقيم  م�سار  ويقلب  مترد�ً،  و  قلقًا 
على �أ�سا�سها. �إن �لثقافة �حلقة – يف كلمة و�حدة – تق�سي على كل ما كنت حت�س 

به من “�أمن”. 

ما  مكان  من  �أبد�أها  نف�سي،  عن  ق�سة  �أبد�أ  �أن  �أحاول  بتلر:  جوديث  عند 
و�أحدد �لزمن يف حماولة لل�رشوع يف متتالية �أقدم بها رو�بط �سببية  �أو 
بنية �رشدية يف �لأقل. �أ�رشد، و�أقيد نف�سي يف �أثناء �ل�رشد، �أ�سف نف�سي، 
�أقدم و�سفي �إىل �آخر على �سكل ق�سة ميكن لها �أن تلخ�س كيف وملاذ� �أنا 

ا. ما �أنا عليه �أي�سً
لكن جهدي يف تلخي�س �لذ�ت يخفق، وهو يخفق بال�رشورة، لأن �ل”�أنا” 
تقدمي  عن  تعجز  �رشدًيا  �سوًتا  بو�سفها  �لأول  �ل�سطر  منذ  �أقدمها  �لتي 
و�سف للكيفية �لتي �أ�سبحت بها “ �أنا “ ميكن �أن تروي نف�سها �أو تروي 

هذه �لق�سة على وجه خا�س. 

الثقافةصدر حديثا منالمفكر

قراءة في كتاب

ديو�نه  يف  حد�د  قا�سم  �لبحريني  �ل�ساعر  يحتفي 
عن  موؤخر�  �ل�سادر  للغرق"  بحر�  "ثالثون  �جلديد 
ن�سو�س  يف  بالآخر  �إيطاليا  يف  �ملتو�سط  من�سور�ت 
بحر�  "ثالثون  ق�سائد  تتنوع  و�حدة.  ولغة  متنوعة 
وما  حرة  وق�سائد  نرثية  ن�سو�س  بني  ما  للغرق" 
بني ق�سائد �لتفعيلة. ول تختلف �للغة فيها عن �للغة 
�لر�سينة �ل�سلبة �لتي كتب فيها �ساحب "�جلو��سن، 
عددها  فاق  �لتي  �لأدبية  �أعماله  معظم  و�لنهرو�ن" 
قارئ  يحتاج  فال  للنا�رش  ووفقا  ع�رش.  �خلم�سة 
لإدر�ك  طويل  وقت  �إىل  حّد�د  قا�سم  بحار  عابر  �أو 
بني  �لختالط  وتبنّي  �ل�ساعر،  ت�سيب  �لتي  �لوح�سة 
يتحرك  �إذ  و�أ�سخا�سها،  ذ�كرته  وبني  هذي  �أيامه 
للتجربة..  ديون..  ت�سديد  يريد  كمن  �رشيعا  �ل�ساعر 
للحياة، للحا�رشين وملن كانو� حا�رشين، للغائبني 
وملن ي�ستعدون للغياب. �بتد�ًء من �لإهد�ء �لذي �ختار 
�أن يخ�ّس بِه جنله مهيار، مروًر� باأغلب  قا�سم حد�د 
�ل�سالم  يريد  كمن  بالنا�س  مير  �ملجموعة،  ن�سو�س 
�حتفائّيًة  تبدو  �لكتاب  فق�سائد  �لود�ع.  �أو  �ل�سكر  �أو 
وتكوينها.   �لذ�ت  �إن�ساء  يف  �مل�ساهم  �لآخر  بالآخر 
وجديد  حد�د،  قا�سم  جديد  للغرق"  بحًر�  "ثالثون 
خا�سة  �إ�سد�ر�ت  جمموعة  )وهي  �ملتو�سط  بر�ء�ت 
فقط بال�سعر، و�لق�سة �لق�سرية، و�لن�سو�س، �أطلقتها 
يف  جاء  �لأدبية(،  �لأجنا�س  بهذه  �حتفاء  �ملتو�سط 
باإ�سد�ر  و�سيحتفل  �لو�سط،  �لقطع  من  �سفحة   160
�لكتاب بحفل توقيع �سمن فعاليات مهرجان �لأيام 
من  �لفرتة  يف  يقام  و�لذي  �لبحرين،  يف  �لثقايف 
و�سيتو�جد  �جلاري،  �سبتمرب/�أيلول   23 وحتى   14
بعدها يف �ملكتبات وجميع معار�س �لكتاب �لعربية 
بها  �ملتو�سط  من�سور�ت  �ست�سارك  و�لتي  �لقادمة 
جميعها. قا�سم حد�د �ساعر معا�رش من �لبحرين ولد 
عام 1948 وح�سل على �إجازة �لتفّرغ للعمل �لأدبّي 
و�سارك   ،1997 �لعام  �لبحرينية  �لإعالم  وز�رة  من 
�لبحرين  يف  و�لكّتاب  �لأدباء  �أ�رشة  تاأ�سي�س  يف 
م�رشح  فرقة  تاأ�سي�س  يف  و�سارك   ،1969 �لعام 
در��سات  حد�د  جتربة  عن  ُكتبت   .1970 �لعام  �أو�ل 
نقدية و�أكادميية، وترجمت �أعماله �إىل لغات عديدة، 
منذ  �لإنرتنت  على  �ل�سعر(  )جهة  موقع  موؤ�س�س  فهو 
منت�سف �لت�سعينّيات. و�سدرت له جمموعات �سعرّية 
منها: �لب�سارة 1970، خروج ر�أ�س �حل�سني من �ملدن 
�خلائنة، قلب �حلب، �لدم �لثاين، �لنهرو�ن، �نتماء�ت، 
�سظايا، �لقيامة، �أخبار جمنون ليلى، عزلة �مللكات، 
قا�سم  قرب  �مل�سافة،  عالج  �لذئب،  �أيها  �أجملك  ما 
ي�سبقه فهر�س �ملكابد�ت وتليه جّنة �لأخطاء، مي�سي 
يوَم  �لغز�لُة  �لأزرق،  �مل�ستحيل  بالوعول،  خمفور� 

�لأحد ولي�س بهذ� �ل�سكل ول ب�سكل �آخر.

اقتباس
 

عندما ل تتفاءل، يت�سو�س �لذكاء. 
فيكتور هوغو

ب�رشعة مت�ّس يا طيف �لليل
على �ملوجة �لغربية

و�أ�رشع! �أ�رشع من �لكهف 
�ل�رشقي �ملجلبب بال�سباب 

حيث تن�سج طيلة �لنهار 
�ملتوحد �لطويل

�أحالم �لفرح و�خلوف،
هذه �لأحالم �لتي جتعلك

خميفًا مهيبًا وعزيز�ً 
حبيبًا؛ فان�سط يا ليل،
وليكن هربك �رشيعًا !
لّف �سخ�سك بالرد�ء 

ع بالنجوم، �لأ�سهب �ملر�سّ
و�ع�سب ب�سعرك عيون 

�لنهار و�أعمها،
وقّبلها حتى يعيبها 

وينهكها �لتقبيل،
ثم طف وجتّوْل فوق �ملدن 

و�لبحر و�لرّب،
وب�ساك �ملخدرة �ملنّومة

م�ّسها جميعًا، و��رشْع 
يا ليل، فقد طال ترّقبي 

و�نتظاري!
عندما نه�ست و�ساهدت 

�نبثاق �لفجر
تنّهدت ومن �أجلك حت�رّشت!

وعندما �رتفع �لنهار 
ب�سيائه،

وتال�سى �لندى باآلئه،
وثقل �لهجري على �ل�سجر 

و�لزهر،
وعّرج �لنهار �ملتعب �إىل 

خمدع ر�حته
متثاقاًل ك�سيف ثقيل 

مم�ّس،
تنهدت ومن �أجلك حت�رشت!

بيرسي بش شيللي

ثقافة 

لماذا تتفوق الروايات المترجمة على الروايات 
إلى الليلالعربية؟!

ل �سك �أن �لرو�يات �ملرتجمة ت�سهد يف �لعامل �لعربي 
�لأمر  ذ�ت  وهو  �لعربية،  �لرو�يات  يفوق  رو�جا 
�لأدب تقريبا. وهناك  �أجنا�س  �لذي ينطبق على كل 
على  لالطالع  فر�سة  �ملرتجم  �لأدب  �إن  يقول  من 
ثقافة �لآخر و�لبع�س ير�ه ورقة ر�بحة للنا�رش. ويف 
�ملقابل هناك من يف�سل �لكتب �لعربية لأنها بح�سب 

ر�أيه ت�سبه و�قعنا. كل �لآر�ء قابلة للمناق�سة. 
ل�سنا يف جمال مقارنة بني �لرو�ية �لعربية و�لرو�ية 
كل  قر�ء  عدد  معرفة  يهمنا  ول  للعربية  �ملرتجمة 
منهما �أو ما طبع على غالفها �لأكرث مبيعا �أو �لطبعة 
ملاذ�  مالحظة  على  بني  �ل�ستطالع  هذ�  �لعا�رشة. 
يعرف  ما  ونادر�  ياباين  رو�ئي  ��سم  �لقارئ  يعرف 

��سم رو�ئي عربي.
�إينا�س �لعبا�سي �لرو�ئية و�ملرتجمة �لتون�سية  توؤكد 
مدمنة  هي  قولها  وبح�سب  كقارئة،  �ستتحدث  �أنها 
“�ملرتجمون  تقول  �ملرتجم،  �لأدب  قر�ءة  على 
مرتجمون  ولدينا  ذ�ئقتنا  يقودون  �لذين  هم  �لعرب 
جودة  وجودة؛  ثقة  ب�سمة  �لكتب  على  �أ�سماوؤهم 
خم�سة  �أو  �أربعة  هناك  �لرتجمة.  وجودة  �لختيار 
�أ�سماء �أقر�أ �لكتب �لتي يرتجمونها فقط لأن �أ�سماءهم 
�لكاتب �لأ�سلي فاأنا لدي ثقة  ��سم  �أقر�أ  موجودة، ل 

مطلقة مبا يرتجمه. 
�أن  �إىل  �مل�رشي  يار�  �مل�رشية  �ملرتجمة  وت�سري 
�ملختلفة  �للغات  �إثر�ء  يف  كبري�  دور�  للمرتجمني 
بالرتجمة منها و�إليها، وهذ� �لدور هو ما لعبه ويلعبه 
�ملرتجمون �لعرب، عرب �لع�سور �ملختلفة و�سول �إىل 

�لع�رش �حلديث، ونظر� �إىل عو�مل �لت�سال يف �لزمن 
�لر�هن، فاإن ذيوع و�نت�سار �لأعمال �لإبد�عية ومنها 
�أخذنا  و�إذ�  �لعامل،  �ت�ساعا يف  �أكرث  �أ�سبحا  �لرو�ية، 
�لفائز  �لرو�ئي  جائزة نوبل على �سبيل �ملثال، فاإن 
بها �رشعان ما يبادر �ملرتجمون �إىل ترجمة �أعماله 

�إىل معظم لغات �لعامل.
من  وغريها  بالذ�ت  نوبل  جائزة  عن�رش  �رتبط  وقد 
ذهن  يف  �سو�ء  �جلودة،  مبعيار  �لعاملية  �جلو�ئز 
�ملرتجم �أو �لقارئ، وينطبق �لأمر ذ�ته بالطبع على 
�لعامل �لعربي، ومن هنا ولأ�سباب �أخرى كثرية، تلقى 
وقبول  و�نت�سار�  ذيوعا  �ملرتجمة  �لرو�ئية  �لأعمال 
�لذيوع  ذلك  �إن  �لقول  لكن  �لعربي،  �لقارئ  لدى 
و�لنت�سار و�لقبول يفوق �أو يو�زي �أو يقل عن قبول 
�لأعمال �لرو�ئية �لعربية، فاأمٌر يحتاج �إىل متحي�س 
ودر��سة دقيقة، حتى ن�سل �إىل حكم ميكن �لطمئنان 

�إليه يف �لإجابة عن �ل�سوؤ�ل �ملطروح.
وتتابع �مل�رشي “عن جتربتي يف �لرتجمة عن �للغة 
�ل�سينية، فاأنا كجميع �ملرتجمني، �آخذ يف �لعتبار 
ومدى  و�سهرته،  �لكاتب  عليها  ح�سل  �لتي  �جلو�ئز 
هذ�  من  �لأهم  لكن  �ل�سني،  بلده  يف  �أعماله  �نت�سار 
كله هو قناعتي �ل�سخ�سية بالعمل وجدوى ترجمته 
ا �إذ� كانت ترجمة عمل كرو�ية  �إىل �للغة �لعربية، وعمَّ
�قة للكاتب �ل�سيني �لر�حل لو وين فو ميكن �أن  �لذوَّ
ت�سكل حتديا يف �إثر�ء مهار�تي يف �لرتجمة ويف فهم 
يقع  ما  وهو  كهذ�.  وثقافتها يف عمل  �ل�سني  مناخ 
ب�سكل �أو باآخر على عاتق �لقارئ حينما يقر�أ رو�يات 
ة  ه�سَّ �لزجاجية‘ لهرمان  �لكريات  كـ‘لعبة  مرتجمة 
من  غريهما  �أو  ملاركيز  �لعزلة‘  من  عام  ‘مئة  �أو 

�لفائزين �أو غري �لفائزين بجائزة نوبل �لتي �أ�سبحت 
نوعا من �ملو�سة لرو�ج �لرتجمة عن كتَّاب من هذه 

�للغة �أو تلك”.
�لأوجلي  عطية  �لليبي  �ملرتجم  يرف�س  حني  يف 
�لرو�ية  على  �ملرتجمة  �لرو�ية  تفوق  عن  يقال  ما 
عن  �حلديث  ميكننا  ذلك  “رغم  يقول  �لعربية، 
�إ�سهامات �ملرتجمني �لعرب يف تطور �لرو�ية �لعربية 
ويف ج�رش �لعالقة بينها وبني �لقارئ �لعربي، وهو 
�لعديد من  �أ�سبابه يف كون  �أريده، و�أجد  �لذي  �لر�أي 

�ملرتجمني هم من �لأدباء ومن كبار �ملثقفني.
�لدروبي  و�سامي  بعلبكي  منري  �أمثال  فمرتجمون   
وجرب� �إبر�هيم جرب�، وممدوح عدو�ن، وب�سام حجار، 
�أ�سرب، و�آدم فتحي، و�سالح علماين، وحممد  و�أ�سامة 
حب�س  و�إ�سكندر  منزجلي،  و�أ�سامة  �ليو�سفي،  علي 
��ستهرو� بجودة  �لتلي�سي وجنيب �حل�سادي  وخليفة 
�جلذ�بة،  �لر�قية  وباللغة  �لختيار،  وح�سن  �لإنتاج، 
تلق  جماعات  وخلق  لهم  جمهور  خلق  من  ومتكنو� 
بالبيئة  و��سعة  كانو� على معرفة  �أي�سا  هم  جديدة. 
وغالبا  �لن�س  فيها  منا  �لتي  و�ل�سيا�سية  �لثقافية 
مع  وحمبة  �سغف  بعالقة  منهم  �لبع�س  �رتبط  ما 
كاتب ما �أو كتاب ما فينعك�س ذلك على روح �لإبد�ع 
هي  �ملطاف  نهاية  يف  “�لرتجمة  ويتابع  لديهم”. 
جديدة،  ولغة  جديدة  بروح  للن�سو�س  خلق  �إعادة 
عن  ويف�سح  للن�س  روؤيته  �ملرتجم  ي�سيف  حيث 
�أرى  �لعربي. وعليه  �لقارئ  �لتو��سل مع  قدر�ته يف 
تكن  و�إن مل  كانت كبرية  �إ�سهمامات �ملرتجمني  �أن 
لوحدها، حيث ل نن�سى جهود �لنا�رشين و�ملكتبات 

وبالطبع �لقر�ء”.

بغداد_ متابعة


