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اأثرن���ا �شالفاً ق�شية االأمانة في الترجمة، وه���ي ق�شية اإ�شكالية كانت وال تزال 

مثار جدل وا�شع وعميق في االأو�شاط االأكاديمية والمهنية، حتى اأنها باتت ال�شغل 

ال�شاغل للمعنيين في �ش�ؤون الترجمة االأدبية واأ�شاليبها من باحثين ومترجمين.

وب�ش���رف النظ���ر عن الدالل���ة العميق���ة والدقيقة له���ذا المفه�م وعّم���ا �شابه 

م���ن خلط ولب�ض كبيرين ف���ي اأذهان البع�ض، فاإّن االأمان���ة تكرّ�شت �شرطاً الزماً في 

عملية النقل من لغة اإلى اأخرى. وه� مبداأ �شعب المنال، ال بل ع�شيٌّ اأحياناً لدى 

الت�ش���ّدي لترجمة بع�ض الن�ش��ض االأدبي���ة التي تّت�شم ب�شمات خا�ّشة من حيث 

اللغ���ة والتالع���ب باالألف���اظ، اأو االأ�شل�ب البالغ���ي المرّكب، اأو الخلفي���ة الثقافية 

للن�ض اأو االأديب اأو حتى للغة نف�شها مراآة الفكر والثقافة ووعائهما. 

كّلم���ا �شرع المترج���م بالت�ش���دي لن�ّض اأدبّي جدي���د ت�اجهه جمل���ة ت�شاوؤالت 

تتزاحم اأحياناً في راأ�شه وتثقل عليه، حتى اأنها ت�ؤّخر �شال�شة انطالقه في تاأديته 

لما نذر وقته وجهده لتاأديته. واأول هذه االأ�شئلة يتعّلق بج�هر العملية الترجمية 

نف�شها: هل هي ترجمة للكلمات اأم التراكيب اأم االأفكار اأم االأ�شل�ب؟ وهل يترجم 

م�شتعين���اً بالمكافئ���ات اأم بالمقاب���الت؟ وهل يك�ن اأميناً في نقل���ه للن�ض االأدبي 

للعب���ارات المك�ِّنة لل�ش�ر البالغية اأم لدالالتها ولح�املها الثقافية؟وهل يك�ن 

�شنده في فهم الدالالت ال�شياق التركيبي اأم الن�ّشي اأم المعرفي؟ / الثقافي؟

ُمفَتَتح اجل�سور

اإ�سكالّية الأمانة يف الرتجمة الأدبية

الدكتورة لبانة م�شّوح
وزيرة الثقافة
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ر اأن  ر اأو عال����م منظِّ ت�ش����اوؤالت ج�هري����ة ال ي�ش����ع اأي مهنيٍّ ح����ذق اأو باح����ث متبحِّ

ياأت����َي له����ا باإجابات دقيقة قطعية، اإذ اإّن لكل اأدي����ب اأ�شل�به، ولكل عمل اأدبّي، ال بل 

ل����كل ن�ّض خ�ش��شيت����ه. بل اأذهب اإلى اأبع����د من ذلك فاأجزم اأّن ل����كل �ش�رة بالغية 

اأو مح�ّش����ن لفظّي... ولكّل تركيب لغ�ّي م�قع����ه وخ�ش��شيته في اللغة والثقافة 

الم�شدر، وله ما يقابله في اللغة والثقافة الهدف.

حذارِ من االن�شياق خلف التعميم، وحذار حذار من اال�شتهانة بمهنة الترجمة، 

وم���ن ممار�شته���ا عن غير علم ودراية ودون الت�شّلح بح����ضّ اأدبّي وزاد لغ�ي ومعرفّي 

وثقاف���ة ثرّة، وف���ي اللغتين الم�شدر والهدف. واإال فاإن النتيجة لن تك�ن اإال ت�ش�يهاً 

للعم���ل االأدبّي وللغة الهدف على حد �ش�اء. وم���ا اأكثر ما تطالعنا ترجمات تنفرنا 
من متابعة قراءة عمل كان ي�ماً.... اأدباً جميالً. ◘
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تتط�����ر الترجم����ة ب�شرع����ة كبي����رة الأنه����ا حاج����ة م��ش�عي����ة لمتطلب����ات الحي����اة 

المعا�شرة،فقد دخلت في ن�شيج حياتنا الي�مية في كل م�شت�ياتها.

ل���م يكن للترجمة هذا الح�ش�ر في حياة النا�ض ي�م���اً. كانت عمل نخبة لنخبة. 

وق����د جلب هذا الح�ش�ر ح�ش����داً من المترجمين ذوي المه����ارات المتفاوتة التي يحتاج 

اإليه���ا �ش����ق الترجم���ة ال���ذي يت��شع باّط���راد. وفعل���ت الدولة ح�شن���اً با�شتحداث 

المعه���د العال���ي للترجم���ة، ومثلها جامعاتن���ا ال�طنية بت�في���ر اخت�شا�ض دبل�م 

الترجم���ة. ه����ذا ال ينطبق على ف����رع التعليم المفت�ح اخت�شا�ض ترجم����ة الذي لم ياأِت 

من����ه اإلى الترجمة اإال واحد اأو اثن����ان بجهدهما ال�شخ�شي. اإن هذا الفرع خطاأ يبلغ حّد 

الف�شيحة، الأنه ي�شيء اإلى م�شت�ى التعليم في جامعاتنا ال�طنية.

من����ذ �شن�ات ت��شي الندوات ال�طنية التي تقيمها الهيئة العامة ال�ش�رية للكتاب 

ب�ش����رورة اأن ت�شع الجامع����ات خططاً الإعداد مترجمين من اللغ����ات ال�شينية واليابانية 

والك�ري����ة والبرتغالي����ة الت����ي دخلت الن����ادي العالمي للغ����ات الحية المعا�ش����رة. فهذه 

اللغ����ات تكتن����ز ثقافات ومع����ارف واآداباً غنية، والبل����دان التي تتكلم ه����ذه اللغات تلعب 

دوراً فاع����الً ف����ي عالمن����ا المعا�شر. ونحن، حت����ى االآن، نترجم اآدابه����ا وثقافاتهاعبر لغات 

و�شيطة.

اأول اجل�سور

حان الوقت للرتجمة اأن ت�ستقّل

ح�شام الدين خ�شور
رئي�س التحرير
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لدين����ا االآن مئ����ات المترجمي����ن الذي����ن يعمل�����ن ف����ي اخت�شا�ش����ات مختلف����ة. وه����م 
بم�شت�ي����ات مختلف����ة، وال�اقع يتطلب تح�شي����ن اأداء المترجمين لدين����ا. وهذا يعني اأن 
نها من  نعي����د هيكلة هذه المهن����ة االإبداعية على نحٍ� ي�شهم في تط�ير المهنة ويمكِّ

اأداء مهامها على ال�شعد كافة: ال�طنية والق�مية والعالمية.

وفي هذا الم�شعى ثمة عمالن �شار اإنجازهما مهمة ملّحة.

•  االأول يق�����م به المترجم�ن اأنف�شهم، وه� اإن�شاء اإطار تنظيمي للمترجمين يجمع 
العاملي����ن ف����ي ه����ذه المهنة التي تت�����زع على اخت�شا�ش����ات مختلف����ة. وتنظم عملها 

وتُعنى بم�شكالت المهنة واالرتقاء بها من جهة وبالعاملين فيها من جهة اأخرى :

- هذا االإطار التنظيمي مفيد للمترجمين،

- مفيد للمهنة،

- مفيد للمجتمع،

- مفيد للدولة ممثلة بالحك�مة.

• الثان����ي عمل الدولة، ويتطلب اإع����ادة هيكلة الم�ؤ�ش�شة المعني����ة بالترجمة، على 
اأ�ش�����ض حديثة، تحررها من التبعية اأو الت�ش����ارك، فهذا كله يفقدها اأ�شياء من قدراتها. 
وف����ي ه����ذا ال�ش����دد اأعيد ط����رح اأ�شئلة وزي����رة الثقافة )م����اذا نترجم؟ لم����ن نترجم؟ كيف 
نترج����م؟(؛ الأن ه����ذه االأ�شئلة ب��شلة تمكننا من و�شع االإط����ار العام للهيكلية الجديدة 

للترجمة بماأ�ش�شتها وتحريرها من الفردية: اإنتاجاً واإدارة.

ي�شتح����ق بلدن����ا م�ؤ�ش�شة ترجم����ة ت�شتثمر ق����درات المترجمين ال�ش�ريي����ن والعرب، 
وت�شهم في نقل االإنتاج المعرفي العلمي والفني العالمي اإلى القارئ العربي. ◘
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فنان العدد
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»الإلهام موجود، لكن يتطلب منك اأن تعمل عليه«.

   �سخ�سية مثيرة للجدل في مو�قفها �ل�سيا�سية و�لفنية، �سخ�سية �سنعت ��سمها بنف�سها قبل �أن يتدّخل 
�لموؤّرخون و�لجمهور �لمعا�سر الإعادة �إحياء �ال�سم.

�إّن���ه �ال�س���م �الأكثر �سهرًة وتاأثيرً� في عالم �لفن �لت�سكيلي في �لق���رن �لع�سرين، وين�سب �إليه �لف�سل في 
تاأ�سي����س �لحركة �لتكعيبية في �لف���ن. ويعّد �أحد موؤ�س�سي �لكوالج، ومبتكر �لنح���ت �لم�سّيد. لم يكن ر�سامًا 

مبدعًا فح�سب، بل كان نحاتًا وطباعًا وخز�فًا ��سبانيًا، و�ساعرً� وكاتب ن�سو�س م�سرحية. 
ُوِل���د بيكا�س���و عام 1881 ف���ي ملقة، جنوب �إ�سباني���ا، في كنف �أ�س���رة متو�سطة �لم�ست���وى. تعّلم �لر�سم 

�سا للفنون �لجميلة  وقائمًا  باأعمال متحف محلي.   �الأكاديمي من و�لده �لذي كان ُمدرِّ
ب���د�أ در��ست���ه للفّن حين بلغ �سن �لثالثة ع�س���رة. وقد بد�أ حرفته �لفنية بر�س���م بورتريهات و�قعية فتنت 

�لمتفرجين بتركيزها �لعالي وجاذبيتها.
��ستطاَع �أن يحّقق �سهرًة في �إ�سبانيا حين �أنهى لوحة »�لعلم و�الإح�سان«، ونال تكريمًا في معر�س �لفنون 

�لجميلة �لقائم في مدريد.
ع���ام 1900م ب���د�أت مرحلة جديدة في حياة بيكا�سو عندما �سافر �إلى باري�س، حيث ق�سى معظم حياته 

�لر��سدة في فرن�سا.                                                                         
�أب���دع لوحة »�سيد�ت �أفنيون �ل�سابات« عام 1907 �لت���ي قّدمت لو�حدة من �أ�سهر حركات �لفن �لحديث 

و�لطليعي: »�لتكعيبية«. وفيها تخّلى عن �ل�سكل و�لتمثيل �لمعروفين.

بطاقة فنان:

  Pablo Ruiz Picasso   بابلو رويز بيكا�سو
)25 ت�سرين الأول 1881 - 8 ني�سان 1973م(

ان
فن

ة 
اق

ط
ب
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�سبقت هذ� �لعمل �لفّني �لفذ � �لذي �سدم �لكثيرين �إلى �لحد �لذي جعلهم يظنون �أن عالم �لفن ينهار 
عدة مر�حل هي:

�لمرحلة �لزرقاء ) 1901 - 1904 (: وفيها �ساد طابع �لظلمة و�لحزن على لوحاته ب�سبب طبيعة حياته 
�لقا�سية في تلك �لمدة.

�لمرحل���ة �لوردية )1904 - 1906(: تتميز باألو�ن �أكثر �إ�سر�قًا وت�سّور �لفنانين في �ل�سو�رع  وبهلو�نات 
�ل�سيرك. وقد تاأثر بيكا�سو في لوحاته باأعمال �لر�سامين مابعد �النطباعيين مثل بول �سيز�ن وفان غوخ.

تال ذلك مرحلة �لتاأثر بالفن �الإيبيري و�الأفريقي )1907 - 1909(، �لتي �أّدت �إلى �لمرحلة �الأكثر �سهرًة 
وتاأثي���رً�: »�لمرحل���ة �لّتكعيبّية«. ب���د�أت �الأ�سكال في لوحاته تب���دو �أكثر عمقًا وغمو�س���ًا، و�ّتجهت نحَو �لفّن 

�لتكعيبّي، وهو �أ�سلوب يهتّم بدر��سة �الأ�سياء، وتحليلها، و�إظهارها ب�سورتها �لمجّردة. 
غّي���رت �لتكعيبي���ة وجه �لر�سم و�لنحت �الأوروب���ي �إلى �الأبد. ومن �أهّم �أعم���ال بيكا�سو في هذه �لمرحلة 

لوحة »ثالث مو�سيقيين« �لتي �أتّمها عام 1921م.                         
ث���م عاد بعدها لم���ا ي�سبه �لو�قعية في ما ي�سمى �لكال�سيكية �لجديدة �لتي تاأثر فيها ب�سابقيه مع �إبقائه 

على لمحات من تكعيبيته.
ع����ام 1925م �أ�سبح����ت �أعماله متاأّث����رة بالحركة �ل�سريالّي����ة، و�سارت ذ�ت طابٍع تعبي����رّي، وعنيٍف، 
و�سهو�ن����ّي. �نتهى بيكا�سو من �للوحة �ل�سريالية �الأكثر �سه����رًة »غرنيكا« خالل �لحرب �الأهلية �الإ�سبانية 

عام 1937، وتعتبر �أحد �أهم �الأعمال �لمناه�سة للحرب في �لتاريخ. 
  كانت لوحات بيكا�سو في وقٍت الحق �أكثر ب�ساطة، وكان يقول : »��ستغرقت �أربعة �أعو�م لكي �أر�سم مثل 

ر�فاييل، لكّني ق�سيت عمرً� كاماًل لكي �أر�سم مثل �الأطفال«.
من �أعماله �لهامة �أي�سًا:   

�لحي���اة 1903  - عائل���ة العبي �ل�سيرك �لمتجولين 1905  - �سورة د�نيال هنري كاهنويير 1910 - 
فتاة �أمام �لمر�آة 1932 - �لحلم 1932 - �لمر�أة �لباكية 1937 - مذبحة في كوريا 1951 .

توفي في فرن�سا عن عمر ناهز و�حدً� وت�سعين عامًا، وقد غّير عالم �لفن و�ألهم �لكثيرين ليحذو� حذوه،  
وهو لم يكن �لوحيد �لذي ك�سر قو�عد �لفن �لر��سخة لكّنه �� دون �سّك �� �الأ�سهر و�الأكثر �إثارة.

�ختيرت لوحات �لعدد من ر�سومات هذ� �لفنان �لعظيم. ◘
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ج�سور الفكر
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Girl before a mirror, 1932
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مقدمة
ه���ذ� ن����س مهم ف���ي بابه من وجهي���ن �ثنين على �الأق���ل: من جهة كاتب���ه و�سمعته في مي���د�ن در��سات 
�لترجم���ة ومن جهة مو�سوع���ه في بيان �اللتبا�س �لحا�سل في عالقة �لفل�سفة بالّترجمة. �ساأكتفي بالحديث 
ع���ن �لموؤل���ف و�أترك للق���ارئ �لّنظر في فحوى ه���ذه �لّدر��سة للوقوف على نوع من "ف�س���ل �لمقال لما بين 

�لفل�سفة و�لّترجمة من �الت�سال" �إذ� جاز لنا �قتر��س هذه �لعبارة �لعربية �لّتر�ثّية.    
فاأّما �لكاتب فهو �أنطوني بيم Anthony Pym  رئي�س �لجمعّية �الأوربّية لدر��سات �لتَّرجمة، ومدير بر�مج 
�لّدر��س���ات �لعليا ف���ي �لتَّرجمة بجامعة روفي���ر� �إي فيرجيل���ي  Universitat Rovira i Virgili، طر�غونا، 
�إ�سبانيا. ي�ستغل على �لمقاربات �الجتماعّية للّترجمة و�لعالقات بين �لّثقافات.  من موؤلفاته باللغة �لفرن�سّية 
للمترج���م )1997(، وبالّلغة �الإنجليزّية "�لمنهج في تاري���خ �لتَّرجمة" )1998( وله طبعة  �أخالقّية  "نح���و 
�أخ���رى �سدرت )2014(، وله �أي�سا " �لتفاو�س على �لحدود: �لمترجمون و�لثقافات في �لتاريخ �الإ�سباني" 
����س �لمتحرك: �لتوطين و�لتوزي���ع و�لتَّرجمة" )2004(. و"�لوج���وه �لثقافّية و�الجتماعّية  )2000(، و"�لنَّ
للترجمة و�لتَّرجمة �لفورّية" )2006(. و"و�سع مهنة �لتَّرجمة في �التحاد �الأوربي" )2013( و"��ستك�ساف 

الَفْل�َسفة والرّتجمة

تاأليف: اأنطوين بيم
•َترجمة: د. َحِميد الَعوا�سي

�أنطوني بيم )1956 - .(: �أ�ستاذ �لّل�سانيات و�لّدر��سات �لّثقافّية- جامعة بوينت بارك -�أمريكا.
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اأ�ستاذ الّل�سانيات والرّتجمة جامعة �سنعاء - اليمن. •
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نظرّيات �لتَّرجمة" )2014( وفي "�أخالقيات �لمترجم مبادئ �لو�ساطة بين �لثقافات" )2012(. كما حرر 
مع �آخرين "ما هو تاريخ �لتَّرجمة؟ مقاربة جديرة بالثقة". )2019( و"ما بعد در��سات �لترجمة �لو�سفية" 
 .Mites australians )1990(و  L’Internationalité littéraire )1988( وكان �أي�س���ًا رئي�س تحري���ر )2008(
و�س���ارك في تحرير "�لتاأهيل ف���ي �لتَّرجمة و�لتَّرجمة �لفورّية محاولة الإح�ساء دولي"  )1995(. وهو زميل 

في موؤ�س�سة كتالن للبحوث و�لدر��سات �لمتقدمة، وباحث في معهد موتيري للدر��سات �لدولّية.  
�أم���ا في �للغة �لعربية فق���د َتْرَجَم له "َعلي كلفت" كتاَب "�لمنهج في تاري���خ �لترجمة" �لذي �سدر عام 
2010 ع���ن �لمرك���ز �لقومي للترجمة في �لقاهرة. وهناك ثالث مقاالت ترجمتها �لمرحومة �لدكتورة ملكة 

�أبي����س: ")�لاّليقين( في �لتَّرجمة وطرق �لتعاي�س"، ن�سر في مجلة �لمعرفة، �سورية عدد 618 عام 2015؛ 
و"نم����وذج )�لّتمركز( في �لتَّرجمة" في نف�س �لمجلة عدد 622؛ و"ماذ� تعني �لّنظرّية في �لتَّرجمة؟" 
ف���ي مجلة �لّتعريب، �سورية عد 46، عام 2014. )�لمعلومات عن ترجماته �إلى �لعربّية وغيره ممن ذكرو� 
في �لمقال: �نظر حميد �لعو��سي "�لفهر�س �لعربي الأدبيات علم �لتَّرجمة"، 2020، مركز �لتر�ث و�لبحوث 

�ليمني، توزيع مكتبة بي�سان، بيروت(.
حر�س���ُت على تحرير �لّن�س باإ�سافة عدد معقول من �لمالحظات، لي�س الإي�ساح طريقة �لّترجمة، فكل 
ترجم���ة ينبغ���ي �أْن َتِبين عن نف�سها، ولكن الإي�س���اح بع�س �لق�سايا �لّثقافّية �لتي ق���د ال يعرفها �لقارئ غير 
�لمخت�س، وكذلك ربط �أ�سماء مهمة بما يتوفر من معلومات عنها بالّل�سان �لعربي. كما ��ستخرجُت م�سادر 
 A Companion to   : لبح���ث ومر�جع���ه من قائمة مر�جع �لكتاب �لمو�سع �لذي وردت فيه هذه �لمادة وهو�
 Multilingual Matters من�سور�ت Piotr Kuhiwczak and Karin Littau   تحرير   Translation Studies

Ltd، كن���د� – �أمري���كا، 2007، �س 24 - 44.  فجعلتها هنا مخ�سو�سة بالبحث للتب�سير و�لتقريب.  وها هو 

ن�س �لموؤلف ُمترَجمًا: 

 درا�سات الّترجمِة والَفْل�َسفُة الغربّيُة
 تتر�بط ُمْخت�َِلُف �لّتخ�س�سات في �لعلوم �الإن�سانّية فيما بينها ب�سال�سل من �سلطات �لّتاأثير. فاللِّ�سانّيات 
�الجتماعّي���ة، عل���ى �سبيل �لمث���ال، تتحّدر تاريخّيًا م���ن �للِّ�سانيّات وم���ن علم �الجتماع فيم���ا يخ�ّس �سلطة 
مفاهيمه���ا �لّتاأ�سي�سّية، كما تتحدر �للِّ�ساني���ات من فقه �لّلغة، �أو كما يمكن �إرجاع علم �الجتماع �إلى �لّتاريخ 
�أو �إل���ى عل���م �لّنف�س �أو �إلى �القت�س���اد �ل�ّسيا�سّي. ُتِتيُح ه���ذه �ل�ّسال�سُل �أْن ُت�سَتعاَر �لمفاهي���ُم، ومن ثّمة يتم 
تناقلها با�ستمر�ر. كما �أّن هذه �ل�ّسال�سل ت�سمح �أي�سًا باإرجاع �سلطة �لّتاأثير �إلى �الخت�سا�س �ّلذي تحّدرت 

منه، وبالّتالي ي�ستمر تناقل هذه �ل�ّسلطة نف�سها عبر �خت�سا�ساتنا. 
ويتي���ح لن���ا هذ� �الإطار جعَل �لَفْل�َسف���ة �لغربّية مثالّيًة بو�سفها مجموعًة من �لخطاب���ات �ّلتي   ال َت�ْسَتِعير 
�س���ات خارجه عنها. ب���ل �إن �سئت ُقْل �إّنها م���كاُن قد ُتو�سع في���ه �لم�سطلحات  ِجه���ارً� �سلطَته���ا من تخ�سّ
�سات �أخرى؛ و�إّنها قد تعمل ب�سكٍل متمّيٍز في خدمة �ِسَو�ها من  و�لمفاهي���م وُت�سق���ل ال�ستخد�مها في تخ�سّ
�الخت�سا�س���ات. وب�سكل �أكثر و�قعّية، فاإّن �سروب �لخطاب �لَفْل�َسفّي ُت�سّكل بالّطبع مكانًا ُتتد�ول في نطاقه 
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ْن يقروؤو� و�أْن ُيِعيدو� قر�ءة �لفال�سفِة و�لمد�ر�س و�لّتقاليد،  �لّد�خلّي �سلطة �لّتاأثير، حيث يتعّلم �لفال�سفُة �أَ
كم���ا يمك���ن، في �لوقت نف�ِس���ه، �أن يتدّفق �إلى د�خله نمط من �سلطة �لّتاأثير م���ن �أّي �خت�سا�س يبدو �أّن فيه 

تطويرً� لحدود �لمعرفة.
ويتيح لنا �الإطار �لعام هذ� �أي�سًا �أن نفتر�س �أّن در��سات �لترجمة، بو�سفها �خت�سا�سًا، تحتاج �أن تّتِكئ 

�سات �لو�سيطة �الأخرى. على �سروِب �لخطاب �لَفْل�َسفّي، وتعتمَد، بال ِمر�ء، على �لعديد من �لّتخ�سّ
وبالّتال���ي قد تت�سل �سروب �لخط���اب �لَفْل�َسفّي بدر��سات �لترجمة �ت�سااًل م���ن ثالث وجهات على �أًقّل 

تقدير، �إْذ�:
)1( ��ستخ���دَم �لفال�سفُة من ُمْخت�َِلف �لم�سارب �لّترجمة بو�سفها در��سَة حالٍة )case study( �أو �سورًة 

مجازّية لق�سايا ذ�ت تطبيق �أعّم.
رو �لّترجمة وممار�ُسوها على �سروب �لخطاب �لَفْل�َسفّي لدعم �أفكارهم و�إِ�سناد �سلطتهم. )2(  ِ�ّتكاأَ ُمَنظِّ

)3(  عّلَق �لفال�سفُة و�لعلماُء و�لمترجمون على ترجمة �لخطاب �لَفْل�َسفّي. 
ونظ���رً� لكون �ل�ّسلطة تب���دو وكاأّنها تن�ساب من �لَفْل�َسفة باتجاه در��س���ات �لترجمة �أكثر من كونها َعْك�سًا 
له���ذ� �التجاه، فاإّن �سيا�سة ه���ذه �لعالقات تختلف تمامًا في كّل حالة من �لح���االت �لمذكورة �أعاله. وعليه 
فاإّننا هنا �سننظر في تطور�تها ب�سكل م�ستقل، على �لّرغم من �أّنها تاريخيًا عِملت جنبًا �إلى جنب في نطاق 

�الإبي�ستمولوجيات �لعامة للعلوم �الإن�سانّية.

الّترجمُة بو�سِفها ِمثاًل للَفْل�َسفة
 ال تتوف���ر �لَفْل�َسف���ُة �لغربّي���ُة عل���ى خطاٍب تقليدّي ب�س���اأن �لّترجمة. وو�ق���ع �الأمر ي�سر �إل���ى �أّن م�سطلح 
�سة و�لمعاجم. وال يكاد هذ� �لمفهوم يوؤّدي �أيَّ دوٍر في  "�لّترجمة" غائٌب عن معظم �لمو�سوعات �لمتخ�سّ
�لخط���اب �لَفْل�َسفّي �ليونانّي )كما الحظ روبن�س���ون Robinson, 1992, 1997b: 225–238(، كما يبدو �أّنه 
ْقط. قد ُيعزى �سيوع هذ� �ال�ستبع���اد، في تفاوته ِحّدًة �أو  ل���م ُينَج���ز �لكثير على مّر �لقرون لتالفي ه���ذ� �ل�سَّ
ِخف���ًة، �إلى عمق �لّنزعة �لمركزّية �لعرقّية، ذلك �لموقف �ّلذي َيُع���دُّ جميَع �لّلغاِت �الأجنبّية "بربرّيًة" )من 
�ليونانّية barbaros �أي �الأجانب(. ومن �لممكن �لّنظر �إلى �ال�ستبعاد على �أّنه قد �متد ليطال �أي�سًا �لّثقافة 
�لّرومانّي���ة )ما لدينا من تعليق���ات هور��س Horace و�سي�سرون Cicero ُتْعَن���ى بال�ّسعر �لّدر�مّي و�لخطابة، 
ولي�س بالَفْل�َسفة(، كما �متد هذ� �ال�ستبعاد ليطال في و�قع �الأمر كثيرً� من تر�ث �لع�سور �لو�سطى. عندما 
َياأخُذ فيرمير)Vermeer 1996(، على �سبيل �لمثال، خال�ساِت ر�مون لول Ramon Llull  �أو توما �الأكويني 
Thomas Aquinas، ويط���ّور نظرّي���اٍت للّترجم���ة كان يمكن لهوؤالء �لمفكرين �أْن ُيْنِتجوه���ا، فاإّن �إنجازه في 

تف�سي���ر ذلك هو بب�ساطة طرح �س���وؤ�ل عن لماذ� لم ُيْنِتج مفكرو �لع�سور �لو�سط���ى نظرّياِت ترجمة. حاول 
ُق���ول �لّثقافّية �لم�سرّية و�ليونانّية �إلى  روبن�س���ون )Robinson )1991، 1996 َتَتّب���ع قمع �لّترجمة من �أيام �لُنّ
 Meschonnic روم���ا، ثم عبر ِحقب ممالك �لقمع �لم�سيحّية. ويمكن �لعثور على �سيء م�سابه عند ِم�سونيك
)34-32 :1999(  عندم����ا يج����ادل باأّن �أوروبا هي �لقاّرة �لوحيدة �ّلتي   تاأ�ّس�ست ثقافتها على �لّترجمات 
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)م���ن �ليونانّي���ة ِلفل�سفته���ا، ومن �لِعبرّي���ة ِلدينها( و�أّنها �أخف���ت با�ستمر�ر �أ�سول تل���ك �لّترجمة من خالل 
�لّتعامل مع �لّترجمات كما لو كانت �أُ�سواًل. �أّما برمان )Berman 1984: 59, 1985: 88(  نقاًل عن �سليغل 
م نف�س �لّنقد للّثقافات �الإ�سالمّية �ّلتي كان ُيفتر�س في نطاقها تدمير �الأ�سول بمجرد  )Schlegel( فقد قدَّ
مت  �النته���اء م���ن �لّترجمة. �أي �أّن �لّترجمة �سيء يجب �إخف���اوؤه، ال �لّتنظير ب�ساأنه. ومن هنا كان َماأَتى �ل�سّ

�لمعتاد لدى �لفال�سفة. 
وم���ع ذلك، يجب توخي �لحذر �ل�ّسديد عن���د ر�سم ثقافاٍت برّمتها بفر�ساٍة كبيرة. فهناك �سببان �آخر�ن 

على �الأقل قد ُيف�ّسر�ن هذ� �لّتحفظ.
�أواًل: كان �إنت���اُج �الأفكاِر �لجديدِة ون�سُرها، في معظم �لّتاريخ �لغربي، ن�ساطًا �سيا�سيًا خطيرً�. ولم يكن 
�لفال�سف���ُة د�ئمًا �إلى جانب �ل�ّسلطة. وفي بع�س �لّظ���روف، كان من �لمالئم تقديُم ن�سو�ٍس جديدة كما لو 
ر �ل�ّسَك  كانت ترجماٍت �أََتْت من بعيد )�أي �أّنها ترجماٌت ز�ئفٌة(، ولو فقط لحماية �لموؤّلف. وهذ� ما قد ُيَف�سِّ
ب�س���اأن �الأع���د�د �لكثيرة من �لّترجمات �لفل�سفّية �ّلتي   ال يمكن �لُعثور على �أُ�سوٍل لها – ولي�س ذلك ح�سرً� 

.)Badawi, 1968 ،في �لّتقاليد �الإ�سالمّية )�نظر بدوي
ثاني���ًا: كان �نتق���اُل �الأفكاِر خالَل فت���رٍة طويلٍة من �لع�س���ور �لاّلتينّية محكومًا بت�سل�س���ٍل هرمّي لّلغات. 
فف���ي �الأعلى كانت لغاُت �لوحي �الإله���ّي )�لعبرّية، �ليونانّية، �لعربّي���ة، �ل�ّسن�سكريتّية( لدى �لبع�س، ولغاُت 
�لّتنوي���ر �لو�سيطة )ال �سّيما �لاّلتينّية(، ثم �لّلغات �لُقْطِرّية Vernacular �لمكتوبة )�الإنجليزّية، �لفرن�سّية، 
�الألمانّية، �إلخ(، دون �أْن ُياأخذ بالح�سبان ما َتَبّقى من �لّلغات �لمنطوقة �لّد�رجة patois. وكانت هذه �لفكرة 
نة َت�ْسَتْبِطن �لعديد من خطابات �لمترجمين )حيث تكثر مجاز�ت �لّتو��سع في �لمقّدمات(، كما  بقوتها �لبيِّ
���ح عن �لعديد من �ل�سور �لمجازّية عن �لّترجم���ات باعتبارها منتجاٍت رديئًة، بالّنظر �إلى �أّن �التجاه  ُتْف�سِ
���َع �لّترجمة نف�سها  ع���ادًة م���ا يكون من �لّلغ���ات �لمرموقة �إلى �الأدنى منه���ا. وبما �أّن �لّت�سل�س���ل �لهرمّي َو�سَ
بو�سفها ن�ساطًا �أدنى، فاإّن �لّنتيجة لم تكن جديرًة بالمناق�سة �لاّلئقة بها. هل ينبغي لنا حقًا �أن نندم على 
غياب "فل�سفة ترجمة" تقليدّية عظيمة؟ لربما يندم �لمرء �أي�سًا على �لّنق�س �لّتاريخّي ل� "فل�سفة �الأََثاث" - 

�لموجودة عند ]�دغار �لّن[ بو)1(   )2004( ولكن لي�س في �أي مكان �آخر.
���ة بالاّلتينّية، كان من �لممك���ن �لّنظر بعين �الإجالل  فق���ط بمجرد �إع���ادة تقييم عالقة �لّلغات �لُقْطِريَّ
�إل���ى ن�ساط �لمترج���م باعتباره مو�سوعًا للّتفكير �لجاد. وقد بد�أت هذه �لعملّية في ع�سر �لّنه�سة بمنزعها 
�الإن�سان���ّي ف���ي �لقرن �لخام�س ع�سر، حيث �أ�سّر ليوناردو برون���ي Leonardo Bruni بنجاح على �الأناقة في 
اعدة، �عتمادً� على فكرة  �لّترجم���ات. ثم ز�دت �لّترجمة ِرْفَع���ًة حين �عتلت ظهر �لقومّيات �الأوروبّي���ة �ل�سّ

1(  Edgar Allan Poe  هو كاتب وش��اعر وناقد أمريكي )1849-1809( له إس��هامات هامة، وتفرد بكتابة مقالة عن 
»فلس��فة األثاث« نش��ره عام 1940 وفيه َعدَّ األثاث الداخلي نوعًا من أنواع الفن. ورأى أن االنجليز يتفوقون على 
اإليطاليين والفرنسيين والّصينين وغيرهم في هذا الباب. ولم يقع تناول هذا الفن فلسفيًا من غير بو، كما يقول الكاتب 

هنا. )المترجم(
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وج���ود لغ���اٍت قوّية لجميع �الأغر�����س َن�َساأ بينها ما ُي�سب���ه �لّتكافوؤ َقْبَل وقت طويل م���ن ��ستخد�م �لم�سطلح 
نف�سه. وبلغ نمط �لّتفكير �لعام هذ� درجة عالية حين َقِوي عوُد �لّرومان�سّية �الألمانّية.

 لق����د َنَظ����َر فيلهلم فون هومبول����ت )Wilhelm von Humbolt   )1836 �إلى جميع �لّلغات على �أّنها تعمل 
بنف�س �لّطريقة، حيث تقوم ِب�َسْبك �لمفاهيم في وجهاِت نظٍر متكاملٍة عن �لعالم. جاء ذلك نتيجة الت�ساع في 
عالم �لمفاهيم، �أواًل من خالل �لمقيا�س �لّزمنّي �لهائل للجيولوجيا )ر�جع فوكو Foucault، 1966(، ثم من 
خ����الل رحالت �ال�ستك�ساف. كان هومبولت يبحث في لغاٍت مثل لغ����ة �لكي�سو� Quechua و�لّلغة �لبا�سكّية)2(  
Basque، خارج �سبكات �لّترجمة �لمعمول بها، و�لّثقافات، مثل �الألمانّية، �ّلتي   كانت في ِغمار عملّية تطور 

تاريخّي. لم تكن �لّنتيجة �إعادة تقييم للفروق �لّثقافّية فقط باتجاه �الأعلى )عك�س �لّت�سل�سل �لهرمّي للقرون 
�لو�سط����ى(، ولكن �أي�سًا �لوعي بكيفّي����ة ��ستخد�م �لّترجمة لتح�سين َو�َسنِّ معايير للغات �لم�ستهدفة )تما�سيًا 
مع �لّت�سل�سل �لهرمي(. هذ� �لّتناق�ُس �لّتاريخّي �أخفى عن �الأنظار �إلى حد كبير �الحتمال �لمنطقّي �أنه، ل�ّما 
كان����ت لّلغات وجهاُت نظٍر مختلفة عن �لعالم، فاإّن �لّترجمة باأّي معنى مثالي يجب �أن تكون م�ستحيلًة )وهذ� 

ما �سيكون مو�سع جدل ِعْند فالتر بنيامين Walter Benjamin ول�سانّيات �لقرن �لع�سرين(.
وب���داًل من ه���ذه �لم�سكلة، نج���د هومبولت، ِجنبًا �إل���ى جنب م���ع �سليرماخ���ر Schleiermacher و�آخرين 
يرّك���زون عل���ى �أولوّيات تغريب �لّترجم���ة  )verfremdend(عو�س���ًا عن َتْدِجينه���ا)verdeutschend(. وهذ� 
يعن���ي ��ستر�ط قر�ءة �لّترجمة بو�سفها ترجمًة، ولي�ست ِمْثَل ن�ّس �آخر في �لّلغة-�لهدف. هل �ستكون �لّنتيجة 
مج���رد �أخ���الٍط م�سو�سٍة من �لّترجمات؟ بالّن�سبة ل�سليغل Schlegel، ف���اإّن �لحماية من هذ� �لّتطرف تقت�سي 
�لبحث عن خطوط مفاهيمّية للف�سل بين "�لَغر�بة")Fremdheit(  في �لّترجمة وما يمكن �أْن يكون ذ� قيمة 
بو�سف���ه "�أجنبيًا"" )das Fremde(  )برم���ان، Berman: 246–7 1984؛ 1992: 154(. لربما �ست�سمح مثل 
ه���ذه �لفروق من �لّناحية �لّنظرّية للّترجمات �أن ُت�سهم في تطوي���ر �لّلغة و�لّثقافة �الألمانّيتين )�للتين كانتا ال 
تز�الن بحاجة �إلى درجة معّينة من تطابق مثالي بينهما( في نف�س �لوقت �ّلذي َميَّزت هذه �لفروق �لّترجمات 
بو�سفها نوعًا منف�ساًل من �لّن�سو�س، ربما تختلف عن �لّن�س �لقومّي �لحقيقّي )فاإّن �لبع�س �الآخر، وال �سّيما 
ليف���ي Levý، �سيخت���ار الحقًا فكرة �لّترجم���ات بو�سفها نوعًا �أدبي���ًا منف�ساًل(. وخفاء ه���ذ� �لّتنظير لم يكن 

م�سدَر قلٍق ح�سري للّترجمة بل ل�سل�سلة من �الأفكار حول �لّتطور �لم�ستقبلّي لثقافة قومّية معّينة.
يمك���ن تتبع ت���ر�ث �لّرومان�سّية �الألمانّي���ة بتعقيد�ته في م�ساري���ن. �الأول �سيعتمد ربم���ا على �لمعار�سة 
�الأ�سا�سّي���ة الأنم���اط تدجي���ن �لّترجمة. ف���اإذ� كان �لّتدجين هو �لمعي���ار للّثقافة �لمهيمن���ة و�لمرموقة، فاإن 
�الإ�س���ر�ر �الألمان���ي على �لّتغريب يمكن �أن يك���ون مثاليًا من �لّناحّية �الأخالقّي���ة، بو�سفه نمطًا من �النفتاح 
�ّلذي يُرِحب باالآخر بداًل من �أْن ي�ستبعده. وهكذ� ت�سبح نظرّية �لّترجمة طريقًة للحديث عن ق�سايا �لحمّية 

2(  لغة الكيش��و هي لغة يتكلمها في أمريكا الجنوبّية ش��عب الكيشو ال س��ّيما في جبال االنديز والبيرو. أما الّلغة الباسكية 
فهي لغة يتكلمها ش��عب الباس��ك في شمال وشرق إس��بانيا وجنوب غرب فرنسا وهي لغة لها خصوصية بالقياس إلى 

الّلغات اّلتي سادت في أوربا. )المترجم(
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 Ortega y  لّثقافّي���ة. �إّن ُثنائّي���ة �لّرومان�سّية �الألمانّية هي �الأ�سا�س �ّلذي �رتكز عليه كت���اب �أورتيغا غا�ست�
�لّترجم���ة ومجده���ا" )Miseria y esplendor de la traducción   )1937/2000، وكانت  Gassett"بوؤ����س 

�أخالقي���ات �لّتغريب ق���د لقيت هوى عند عدد من �لمثقفين، وغدت بمثابة َكّفارة محدودة عن �لموقع �ّلذي 
َحاُزوه في نطاق تلك �لّثقافات �لمهيمنة. ففي �لّلغة �لفرن�سّية، �لّتقطها ِم�سونيك )1973 /1999( في فر�دة 
فكرّية �أ�سّر بموجبها على نقل �إيقاع �الأ�سل؛ وهو ما فتح �لّطريق �أمام نقد �أنطو�ن برمان )1984( �ل�ّسامل 
للممار�سات �لّن�سّية ذ�ت �لمركزّية �لعرقّية. وفي �لّلغة �الإنجليزّية، يمكن �لعثور على طريقة �لّتفكير ذ�تها 
في نقد فينوتي)3(   Venuti �الأولي )b ,1995-1998( ل�"�لطالقة" في �لّترجمة. وفي جميع هذه �ل�ّسياقات، 

فاإّن �لمناق�سات �لمختلفة �هتمت بتاأثير �لّترجمات على �لّلغات-�لهدف وثقافاتها.
�أم���ا �الإرث �لّثان���ي للرومان�سّية �الألمانّية فقد يكون �لّتاأويل �لعام �ّلذي د�أبت عليه و�ّلذي ين�ساب عبر كل 
ه���ذه �ل�ّسياقات. وفحوى �لحجاج هنا هو حول طبيعة �لّن�س-�لم�سدر �أو �لموؤِلف �ل�ُمَتْرَجم له. وبمجرد �أْن 
ي�س���ع �لم���رء ثنائيتي �لّترجمة، يجب علي���ه �أْن يدرك �أّن هناك �أكثر من طريقة للقي���ام بالّترجمة. وبالّتالي 
ي�سب���ح و�سع �لّن�س �لم�سدر و�سعًا �إ�سكاليًا فال يمك���ن الأي ن�ّس �أْن يعطي جميع �لمعلومات �لاّلزمة لنقله 
���ه وَكْلَكِل���ه؛ وبالّتالي فاإّن �لّن�سو����س جميعها مفتوحٌة �إلى ح���د معّين على تناف����س �لّتف�سير�ت. ثم يغدو  ِبَكلِّ
�ل�ّس���وؤ�ل كيف، وباأي درجة من �لّثق���ة، يمكن للمرء �أْن يفتر�س �أّنه قد َفِهم �ل�ّسيء �ّلذي �ستتم ترجمته. وهو 
Gad- وغاد�مير Heidegger وهايدغ���ر Husserlه َجّيدً� هو�سرل���  �س���وؤ�ل في �سلب علم �لّظو�هر، َتَمّح�سَ
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عل���ى �لّرغ���م م���ن �أّن �الإ�سكالّية �لعاّمة للّترجمة لم تك���ن بعيدًة عن �هتمامات ه���وؤالء �لمفّكرين، �إال �أّن 
مارتن هايدغر   هو �لوحيد �ّلذي ��ستخدم �لّترجمة بو�سفها �إحدى �أنماط �لّطرح �لَفْل�َسفّي وربما �لّتفكير.  
ول���م يقت�سر �هتمامه على �لّترجمة في تع���ّدد �لّتاأويالت فقط، ولكن في كينونة �لّلغة نف�سها، وفي �الأ�سباب 
�الأ�سا�سّي���ة لوجود �لعديد من �لّلغ���ات، ال�سيما في �لعالقة �ّلتي   �فتر�ست �فتر��سًا غريبًا هو �لم�ساو�ة بين 
�لّلغ���ة �الألمانّي���ة و�لّلغة �ليونانّية �لقديم���ة. وفي هذ�، ��ستند هايدغ���ر، كما فعل فالتر بنيامي���ن، على ُنَتٍف 
م���ن �أف���كار هولدرلن Hölderlin، وهو �سخ�سّية ظل���ت مهّم�سًة في �لّرومان�سّي���ة �الألمانّية )ب�ساأن �لعالقات 
�لمتنّوع���ة بين ه���ذه �ل�ّسخ�سّيات، �نظ���ر Steiner, 1975(. و�لفكرة �لمركزّية عند فالت���ر بنيامين هي �أن 
�لّتعبي���ر �الأ�سل���ي يحتوي عل���ى تعددّية �لمعنى ف���ي ذ�ت �ل�ّسكل. وبنف����س �لّطريقة �ّلت���ي   ُيف�ّسر بها مذهب 
�لَقَباَلة)4(معاني �الأرقام �ّلتي   تمثلها �أحرف �لكتابة �لِعْبرّية، فاإّن �ال�ستغال على �ل�ّسكل �الأ�سلّي، ال�ستخر�ج 

3(  كت��اب فينوتي »فضائح الترجمة » ترجمة عبد المقصود عبد الكريم، منش��ورات المركز القومي للترجمة، القاهرة، 
ط1/2010. )المترجم(

4(  الَقَبالة أو الَقَبالنّية ويكتبها بعضهم »كاباال« Kabbalistic هي نحلة باطنّية يهودّية نشأت منذ القرن الثاني عشر وما 
تاله وتقدم تفس��يرات خاصة غير ش��ائعة للكتب اليهودّية ودار حولها جدل كبير. أنظر الموسوعة البريطانّية، وموقع 

معرفة، وويكيبيديا على الّشابكة )المترجم(.
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تل���ك �لمعان���ي �لخفّية، هي مهّمة �لّترجم���ة. في مقال بنيامين لع���ام 1923 "مهّمة �لمترج���م" )بنيامين، 
ر عن ذلك باعتبار فكرٍة ُموؤّد�ها �إّن كّل لغة هي بذ�تها جزء من ِكلٍّ �أو�سع، و�أّن �لمترجم يجمع  1955(، ُيعبَّ

ف���ي �لو�قع �أ�ستات �أج���ز�ء �لمعنى �لمقّد�س �ّلذي �نك�س���ر وَفِقَد وجاهته. ومع ذلك، ي�سع���ب تبّين �لّتطبيق 
�لعمل���ي له���ذ� �الأمر في ترجمة بنيامين لبودلير Baudelaire �ّلتي ال يكاد يكون فيها ما ي�ستحّق �لّذكر. وقد 

كانت هذه �لمقالة �ل�ّسهيرة في �الأ�سل مقدمًة لتلك �لّترجمة. 
����س ت�س���و  )Chau )1984 �لمقاربة �لّتاأويلّية باعتب���ار عدد قليل من َمَد�ِميِكه���ا �الأ�سا�سّية. ونظرً�   وُيلخِّ
لع���دم وجود فهم مو�سوعّي حقيقّي للّن�س، فاإّنه ال يمكن الأّي ترجمة �أْن تمثل م�سدرها تمثياًل كاماًل ولي�س 
ف���ي و�ْسع جميع �لّترجمات �سوى تغيير معنى �لّن�س-�لم�سدر. زد على ذلك، �أّنه بح�سب غاد�مير، ال يمكن 
تجّن���ب �س���روب "�الإخالل" �ّلتي يمك���ن �أْن تكون �إيجابّية في جمي���ع �إجر�ء�ت �لّتاأويل. يّدع���ي ت�سو �أّن هذه 
�لمقاربة �لعاّمة تجعل �لمترجم، في �آن معًا، متو��سعًا و�أكثر م�سوؤولّية، وي�سارك بن�ساط في �إبد�ع �لّترجمة 
روري. قد يّدعي �آخرون �أّن هذه �لمقاربة ت�سّجع �لمترِجم على  ب���داًل من �أْن يبقى عبدً� الأوهام �لّتكاف���وؤ �ل�سّ
نًا على نطاق و��سع عن  تج���اوز �أخالقّي���ات �الأمانة �أو �لّتكافوؤ. وهنا �نحرفت م�سار�ت �لفال�سف���ة �نحر�فًا َبيِّ

�لمبادئ �لو�سعّية للّتحليل �للِّ�ساني في �لقرن �لع�سرين.
وُتظه���ر �لمقارب���ة �لّتاأويلّي���ة، ب�سيغته���ا �لحالّية، جو�نَب فق���د�ن �ليقين في �لق���رن �لع�سرين. وحقيقة 
�الأم���ر �أّن َمَد�ِميَكها تتبّدى مرة �أخ���رى في �لعديد من �لمقاربات �لمعا�سرة، ال�سّيما عند دريد� )�ّلذي بد�أ 
قارئ���ًا لهو�س���رل( ولكن �أي�سًا، وربما �أن هذ� �الأمر من �لمفارقات، حي���ن تّم �النتقال �إلى در��سات �لّترجمة 
�لو�سفّية، حي���ث ك�سفت �لمفاهيم �لو�سعّية للعلم �لّتجريبّي �آنئذ �لّتعددّي���ة �ل�ّسا�سعة لممار�سات �لّترجمة. 
وعلى هاتين �لجبهتين تّمت َغَلَبة �لّن�سبّية �لّثقافّية و�لّتاريخّية على َدعاوى �سّحة �لّتاأويالت و�كتمالها. وقد 
رف�ست كل هذه �لمو�قف �لمتنّوعة �لّر�أَي �لقائل باأّن هناك طريقًة و�حدة فقط لنقل �أّي عن�سر في م�سدر 

معّين؛ لقد �سعى �لجميع لفهم كيف ولماذ� ُتعّد �لّترجمة �أدنى َقْدرً� من م�سدرها.
�فتر����س �لفيل�س���وف �لّتحليلّي �الأمريكّي ِوي���الرد كو�ي���ن )Willard Quine (1959   وجهة نظر تاأ�سيلّية 
مختلف���ة ب�س���اأن �لّترجمة حين ن�س���ر مقالّته "�لّترجمة و�لمعن���ى". كان كو�ين معنيًا بالم�سكل���ة �لعاّمة �ّلتي 
َمَفاده���ا �أن���ه يمكن تف�سي���ر مجموعة و�حدة م���ن �لبيانات باأكثر م���ن نظرّية و�حدة، و�أّن���ه ال توجد طريقة 
لالختي���ار بين �لّنظرّي���ات. وفي نهاية �لمطاف، كان �سع���ى �لّتقليد �لّتاأويلّي هو �لبح���ث عن طرق �أخالقّية 
ة لحل هذه �لم�سكلة. ومع ذل���ك، كان كو�ين ينتمي �إلى تقليد تحليلّي محافظ �سعى  �أو �أنطولوجّي���ة �أو �أُْخَرِويَّ
للح�س���ول على �إجابة فنّي���ة دقيقة ومنطقّية، باالعتماد عل���ى �لمنزع �ل�ّسلوكي و�تباع م�س���ار ال يمكن �إاّل �أْن 
ي���وؤّدي �إلى �ل�ّسك و�لّريبة. ومن �لو��سح �أّن ��ستخد�مه للّترجم���ة هو بمثابة تجربة فكرّية، وهو تمثيل لمبد�أ 
.)" indeterminacy of translation " إبي�ستيمولوجي عام )ومع ذلك ُعِرف با�سم "عدم يقينّية �لّترجمة�

يفتر����س  كو�ي���ن  حالة "ترجم���ة فطرية"، حيث ل���م يكن هناك �ت�س���ال �سابق بين �لّثقاف���ات �لمعنّية 
)ويعت���رف عل���ى �لفور �أّن �لحياة �لحقيقّية ال ُتوّفر مثل هذه �لمو�ق���ف(. حيث تجتاز �أَْرَنٌب م�سرًعة، فيهتف 
�لمو�ط���ن: "غافاغاي! Gavagai " ويالحظ �لّلغوي هذ� �لم�سطلح عل���ى �أّنه يعني "�أرنب" �أو"�الأرنت!" �أو 
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"هناك برغ���وث على �الأذن �لي�سرى لالأرنب"، وهل���م جرً�. هل �سيك�سف  �أرنب" �أو  "ج���زء مجم���وع من 
�لّتحقي���ق �لاّلح���ق �لمعن���ى �لحقيقّي للم�سطلح؟ يح���ّدد تحليل كو�ي���ن درجات �ليقين الأن���و�ع مختلفة من 
  "!Gavagai " الفتر��س���ات، لكّنه ي�ستنتج �أّنه ال يمكن تحدي���د �لّترجمة ب�سكل مطلق: لن تتّم ترجمُة معنى�

على وجه �ليقين.
 )Brower, 1959a( وم���ن �لمثير لالهتمام �أّن �أطروحة كو�ين  عن عدم �ليقين ُن�سرت في نف�س �لمجلد
�ّلذي ن�سر فيه رومان جاُكب�سون )Roman Jakobson  )232 :1959 مقولته �إّن "معنى �أّي عالمة لغوّية هو 
ف���ي ترجمته���ا �إلى عالمة بديلة �أُخرى". قد ُيطلق على هذ� �أي�سًا مبد�أ �لّتدليل)5( ، �أو �لمعنى نف�سه بو�سفه 
�سي���رورة د�ئمة للّتاأويل �أو �لّترجمة. ويمكن �إرجاع هذه �لفكرة �إل���ى �لمفكر �الأمريكي بير�س Peirce، �ّلذي 
 .)Gorlée, 1994 ُينظ���ر �إلي���ه �أحيانًا على �أنه موؤ�س�س �لمقارب���ات �لّداللّية )�ل�ّسيميائّية( للّترجم���ة )�نظر
وعل���ى ه���ذ� �لّنحو، يجب �أن يعني مبد�أ �لّتدليل �أّن �لّترجمات ال َتنقل �لمعن���ى �أو ُتعيد �إنتاجه ولكنها ُتن�ّسط 
�بت���كار �لمعان���ي. منُذ �الإرها�سات �الأولى، كانت هذه �لفكرة موجودة ف���ي �سلب خطاب �أولئك �ّلذين كانو� 
يبحثون ب�سكل رئي�سّي عن �ليقين )بما فيهم بير�س وجاُكب�سون(، ويبحثون عن �أ�سا�س وثيق للفكر. ومع ذلك 

فقد ُعدَّ مبد�أ �لّتدليل، في ذلك �لوقت، �سياعًا ولي�س �نعتاقًا. 
ثّمة �سورة مثيرة لالهتمام، على �لّرغم من ن�سيانها �إلى حد كبير تتعّلق بتر�بط �لمقاربات �لّتحليلّية، 
ج���اءت �سم���ن مجّل���د "�لمعن���ى و�لّترجم���ة Meaning and Translation "، �ّل���ذي ح���ّرره كلٌّ من غونثر 
وروتر-غونث���ر Guenther  وGuenther-Reutter ف���ي ع���ام 1978، حي���ث نج���د فيه �فتر��س���ًا عامًا باأَن 
ياغات  م�س���اكل �لّترجمة هي م�ساكل �لّدالالت �ل�ّسكلّية، ويمك���ن معالجتها بتو�سل ُجرعات كبيرة من �ل�سّ
�لمنطقّي���ة للُجَمل. ف�سارت �لمناق�س���ات تتعلق بمدى �لحاجة �إلى مر�عاة �لعو�م���ل �الجتماعّية �أوعو�مل 
�ل�ّسي���اق، �سو�ء كان �لمعنى في ر�أ�س �لم���رء �أو في �ال�ستخد�م �الجتماعي، و�إلى مر�عاة �لّطبيعة �لّدقيقة 
لقابلّي���ة �لّترجمة )وهي م�سكلة ُعث���ر عليها، ولكن لم ُتحّل �أبدً�، في ت���ر�ث �لّرومان�سّية �الألمانّية(. نجد، 
عل���ى �سبيل �لمثال، ترجم���ة مت�سمنة في مبد�أ قابلّية �لّتعبير  effability عن���د  كاتز Katz، و�ّلذي ين�ّس 
على �أّنه يمكن �لّتعبير عن �أّي ق�سّية من خالل بع�س �لجمل باأّي لغة طبيعّية - يمكن �لعثور على فر�سيات 
مماثل���ة عند فريجه)1984( Frege وتار�سك���ي )1994(  Tarski  و�سيرل )Searle )1969. ويعترف كاتز 
)1978: 216-209( ب���اأّن �لمبد�أ �سحيح في �الأ�سا�س ولكنه يخ�سع "لقيود �الأد�ء"، وال �سيما طول �لجمل 
�لّناتج���ة. ونظرً� الأّن جميع �لّترجمات في �لعالم �لحقيقي تخ�سع لمثل هذه �لقيود، فاإّن كاتز ينقل ب�سكل 
فعال م�سكلة قابلّية �لّترجمة �إلى �لمجال �الجتماعّي �أو �لّتد�ولّي، بعيدً� عن مخاوف �ل�ّسيمائّية �لفل�سفّية 

في تلك �لمرحلة.

5(  الّتدليل أو الس��يميوزيس semiosis مصطلح س��يميائي يقصد به سيرورة إضفاء داللة تؤّدي إلى انبثاق داللة جديدة. 
واألصل األعجمي اش��تقاق من اليونانّية إلفادة »فعل الّتدليل« ويمكن في الّلغة العربّية االطالع على أعمال الدكتور 

عبد اهلل ديمي، وسعيد بنكراد، وآخرين للّتوسع في فهم هذا المصطلح وحيثيات استخدامه. )المترجم(.
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ل���ة �ّلتي تناوله���ا مجلد "�لّترجم���ة و�لمعنى" ه���و تحليل �لخط���اب �لمّترجم  م���ن �لمج���االت ذ�ت �ل�سّ
بو�سف���ه طريقًة من �لكالم �لمنقول. فقد �أقر ِبغل���و )Bigelow )1978 �أّن �لمترجمين يفعلون �سيئًا ما يقع 
بي���ن �ل���كالم �لمنقول )"قال �لموؤل���ف، "Ich bin müde "( و�لكالم غير �لمبا�س���ر )"قال �لموؤلف �إنه كان 
متعبًا"(. فنقطة �لّنقل �لّترجمي في �لمنت�سف: )"قال �لموؤلف،"�أنا متعب"( هي ما يمكن �أن ُنطلق عليها 
جزئّيًا �لعامل فائق �لّتكثيف عند فريجه، وهو ما تعبر عنه جملة: "�س" َتْرَجَمُتَها "�س". وهذ� تحليل دقيق 
يغة �لخطابّية عن �لّتكافوؤ �لمثالّي. ومع ذلك، ال يمكن للفيل�سوف، في هذه �لمرحلة، �أْن يذهب �أبعَد من  لل�سّ
ذلك دون �الإقر�ر بتدخل �لّذ�تّيات �لّتاريخّية )فقد يختار �أحُد �لمترجمين �أن ينقل "�س" بو�سفها "�س"(. 

وقد  ُنظر في �لذ�تّية �لّتاريخّية مرة �أخرى خارج نطاق �الخت�سا�س �لّتحليلّي للفال�سفة.
وق���د ح���دث �سيء �سبيه بذل���ك ب�ساأن مالحظ���ة و. د. ه���ارت) W.D. Hart )1970 �ّلتي ل���م يقع �لّتنبه 
له���ا ومفاده���ا �أّن �لمترجمين ال يمكنهم ف���ي �الآن نف�سه �لحفاظ على �لمرجع �لذ�ت���ي، و�لقيمة �لحقيقّية، 
و�لمرج���ع ]�لخارج���ي[. هذ� يعن���ي �أّن �لجملة �لتالية "�لكلم���ة �الأولى من هذه �لجملة بال���ّذ�ت تحتوي على 
ثالث���ة �أح���رف the first word of this very sentence has three letters" ال يمك���ن نقلها �إلى �لفرن�سّية 
كلم���ًة كلم���ة )حيث ق���د تحتوي �لكلم���ة �الأولى ]ف���ي �لفرن�سّية[ على حرفي���ن( دون �أن تتعط���ل حقيقتها)6( 
. هن���اك �لعدي���د من �ال�ستر�تيجيات لح���ل �لم�سكلة )مثل �الإ�سارة �إلى �لجمل���ة �الإنجليزّية، �أو �لّتحدث عن 
حرفين بداًل من ثالثة(. ويرى بورج ) Burge )1978 فائدًة من هذه �لمفارقة �لهاّمة من �أجل نقل �لحو�ر، 
حي���ث ال يك���ون �لقارئ متاأّكدً� من �لّلغة �ّلتي  تتم �الإ�سارة �إليها كما ال يمكن �لحفاظ على �لقيمة �لحقيقّية. 
بالّن�سب���ة �إل���ى �ل�ّسكالنّيين، فاإّن دقة �لّتحليل تتفكك مرة �أخرى �إلى م�سائ���ل ُتْعَنى بال�ّسياق و�الختيار، جنبًا 
دت تفا�سيلها في  �إل���ى جن���ب مع �لوعي ب���اأّن حلول �لّترجمة �لفعلّي���ة غالبًا ما تكون بي���ن �لبد�ئل �ّلتي  ُح���دِّ
�لّنظرّية. ومن �لمثير لالهتمام، �أن �لمفكر �لفرن�سي موري�س بالن�سو )Maurice Blanchot )1949 قد �أ�سار 
�إل���ى حالة منت�سف �لّطريق ل�سخ�سيات َهمنجو�ي Hemingway �ّلتي، من خالل تحدثها �الإ�سبانّية بالّلغة 
�الإنجليزّي���ة - و�إدخ���ال �لم�سطلح �الإ�سباني �لعر�سي، و�عتماد بناء �لجملة �الإ�سبانّية – خلقت ما يمكن �أْن 
ُي�سمى "م�سافة �لّظل" �إذ غد� من �لممكن ترجمتها كما هي عليه. بالّن�سبة لبالن�سو فذلك يعني �أّن �لّن�س، 
َقْب���َل �لّترجم���ة، كان باأكثر من لغة و�حدة، تولد عن ذل���ك م�سافة د�خلّية ��ستع�سى عل���ى �لّداللّية �ل�ّسكلّية 

روؤيتها بو�سح. لكن �الأمر هنا يخ�ّس �أوروبا، بو�سفها عالمًا مختلفًا مطروحًا بانتظار دريد�.
كان �لفال�سف���ة �لّتحليلي���ون يقومون بعمل فل�سفي و��س���ح �لّنفع. كانو� يو�جهون م�س���اكل حقيقّية فعاًل، 
ويحّددونه���ا بعب���ار�ت دقيقة، وي�سوغون بع�س �لحل���ول �لممكنة. كان يمكن �أْن ي�س���ّكل ذلك خدمًة حقيقّيًة 
لم�س���اق �أبح���اث �لّترجمة. ل�س���وء �لحظ، مع بع����س �ال�ستثن���اء�ت )�نظ���ر Malmkjaer, 1998a: 9(، فاإّن 

�سيغهم حظيت ب�سلطة تاأثير متدنّية في نظرّية �لّترجمة، مما �ألحق �سررً� كبيرً� بهذ� �لحقل. لماذ�؟

6(  اإلش��ارة هنا هي إلى أداتي التعريف the اإلنجليزّية ومقابلتها  le الفرنس��ّية عند ما تصف إحدى اللغتين نفس��يهما. 
)المترجم(
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�أواًل: كان هن���اك �لقليل من �لّتقاليد �ّلتي   ��ستتبت في �لَفْل�َسفة �لّتحليلّية نف�سها، حيث لم تعد �لّترجمة 
�أكث���ر من حالة تجريب ُم�ْسَتْظَرَفة. ومن وقت الآخر يقع �لّتطرق �إلى �لمناق�سة �الأ�سا�سّية �ّلتي �أثارها  كو�ين  
 Feleppa,( و�س���ارت لها تطبيقات في �لبح���وث �الأنثروبولوجّية )Kirk, 1986; Føllesdal, 2001 ر�ج���ع(
1998(. وم���ع كونه���ا مبد�أً �بي�ستمولوجيًا عامًا، �إاّل �أنها ف�سلت ف�ساًل تامًا في �أْن تتخطى بع�س �لمو�قف مثل 

ق���ول ت�سوم�سك���ي )1980: 15( �إّن ع���دم يقينّية �لّترجم���ة "�سحيح وال طر�فة في �الأم���ر". وعلى حد تعبير 
كات���ز )1978: 220(، �إذ� َقّدم مترجمان ترجمتين مختلفتين لنف����س �لجملة، وكانت �لّترجمتان مقبولتين 
عل���ى َقْدر و�ح���د، فقد يختلفان بو�سفهما �سخ�سين ولكن لي�س هناك قطعًا م���ا يتجادالن ب�ساأنه. وفي لغتنا 

�ليومّية، لي�س هناك "حقيقٌة مطلقٌة".
ثاني���ًا: عل���ى �لّرغم من �أّن �لبحث عن �ليقين كان يمكن �أن ي�سوغ م�س���اكل دقيقة، �إال �أّنه لم ي�ستطع �أْن 
ُيق���ّدم حل���واًل موثوقًا بها. مي���ّز هذ� �لّنوع من �لَفْل�َسف���ة نف�سه عن �ِسو�ه بو�سفه، ف���ي �لمح�سلة، حقَل بحٍث 
مح���دودً� في �لمكان، مفيدً� في بع�ٍس من وجوهه ولكن���ه لي�س ُمَهّياأً لدخول عالم �لعمل. كان هناك مقاومة 
�أكث���ر ت�سّددً� ب�س���اأن عدم �ليقين، وال �سّيما في عم���ل دونالّد ديفيد�س���ون Donald Davidson، ولربما كان 
ذل���ك متناغم���ًا مع �لّتوجهات �لعامة بعي���دً� عن �لفر�سي���ات �الأنطولوجية. ي�سير ديفيد�س���ون �إلى �لّترجمة 
ب�س���كل �سري���ح عند �لّدف���اع عن �الأطروحة �ّلت���ي مفادها �إن �إ�سن���اد قيمة �لحقيقة �إلى مق���ول �سخ�س �آخر 
ال ينف�س���ل ع���ن فر�سّية قابلّي���ة �لّترجمة لهذ� �ل�َمُق���ول. �إذ� كّنا نعتقد �أّن "غاغاف���اي Gagavai!"  �الأ�سلي 
David�  ل���ه معنى مرجع���ي )و��سع �لّنطاق(، فيجب �أن نفتر����س �أّنه قابل للّترجمة �إلى لغتن���ا )ديفيد�سون
son, 1984: 194–195(. وه���ذ� من �ساأنه �أن يجّر �لّترجم���ة َجرً� في مو�جهة �لحجة بالحجة �سد �لّن�سبّية 

�لّثقافّي���ة �لمت�سّددة. وم���ع ذلك، وفي �سبيل رفع �لّرهانات �لفل�سفّية �إلى �أعل���ى م�ستوى، ال يفعل ديفيد�سون 
�لكثي���ر الإثبات �أّي درجة عن قابلّية فعلّية للّترجمة، وال ُيق���ّدم �لكثير من �الإر�ساد�ت الأّي �سخ�س ي�سعى �إلى 

حيحة.  �لّتحّقق من �لّترجمات �ل�سّ
ثالّث���ا: وب�سكل �أكث���ر ��ستماتة، د�ر نقا�س حاّد بي���ن جون �سيرل وجاك دريد�، ب�س���كل رئي�سي بين 1983 
رورّية  و1988 )�نظر دريد�، 1988(. د�فع �سيرل عن وجود �لمعنى �لحرفي، على خط ي�سبه �لمعتقد�ت �ل�سّ
�ّلت���ي كان ديفيد�سون ي�ستغل عليها. �أما دريد� فكان يج���ادل �سد �أي �أ�سا�س م�ستقر للمعنى، على نف�س خط 
نق���د "�لمدلوالت �لمتعاِلية" �ّلذي كان ي�سجبه بالّلغ���ة �لفرن�سّية منُذ �أو�خر �ستينيات �لقرن �لع�سرين. على 
�لّرغم من �أَن �لّنقا�س لم يكن َحول �لّترجمة في ذ�تها، �إاّل �أنه قد �آَل �إلى م�ساكل ب�ساأن �لمو��سعات �لّثقافّية 
�لم�ستركة وغير �لم�ستركة، وب�سكل مبا�سر في كيف َيْح�ُسن بالمرء �أن يت�سّرف في �لمناق�سات �الأكاديمّية. 
كان���ت �لّنتيج���ة �سطحّية و�نح�سرت في خط فا�سل بين �لّلغة �الإنجليزّية و�لَفْل�َسفة �لفرن�سّية )�الأولى بقيت 
تح���ّن �إلى �ليقي���ن، و�الأخرى ترى مث���ل هذه �العتقاد�ت �عتق���اد�ٍت رجعّية(. كم���ا َن�َساأ �أي�س���ًا، في �لّتقليد 
�الأكاديمي �لّناطق بالّلغة �الإنجليزّية، خٌط فا�سٌل بين �لمقاربات �لّلغوّية و�الأدبّية �إز�ء م�ساكل �لَغْيِرّية. منُذ 
ذل���ك �لّنقا����س، �سعر �لعديد من علماء �الأدب �أّنهم لم يعودو� بحاجٍة �إل���ى قر�ءة �أّي �سيء م�سدره �لّتقاليد 
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�لّتحليلّية، كما لو �أّن هذه �لّتقاليد قد �عتر�ها �لخطاأ �لو��سح. وقليل جدً� من �لفال�سفة �لّتحليليين ي�سيرون 
�إل���ى دريد�، كما ل���و �أّنه كان فقط �أحَد �لمتطّرفين �لمهوو�سين. وعلى �لّرغ���م من �أّن �لّنقا�س لم يكن يتعلق 
بالّترجمة، فقد كان لت�سعباته تاأثير�ٌت عميقة على �سلطة �لخطاب �لَفْل�َسفّي في نظرّية �لّترجمة، كما �سنرى 

�أدناه.
قب���ل هذه �لمناق�سة �الأمريكّية، كان ل���دى دريد� �لقليل ليقوله عن �لّترجمة. ففي �أولى م�سنفاته �الأكثر 
�أّنها نقد للف�سل  مت مقاربت���ه على  تاأثي���رً�، "ف���ي علم �لكتاب���ة )De la grammatologie  )1967(  )7"، ُقدِّ
�لّتقلي���دّي بين �ل�ّس���كل و�لمعنى. وقد ��ستطاع �سو�سي���ور Saussure، على �سبيل �لمث���ال، �أن ي�سيغ �لَعالمة 
]�لّلغوّي���ة[ بمكونيها )�ل���ّد�ل و�لمدلول( فقط عندما ��ستبعد من �خت�سا�سه �لعلم���ي �لّتمايز بين �لّدالالت 
�لمنطوق���ة و�لمكتوب���ة. بالّن�سب���ة �إلى دريد�، ف���اإّن وهم �لمعنى �لم�ستق���ر ال يمكن �أْن ياأت���ي �إاّل من مثل هذ� 
ِفه، في علم �لكتاب���ة، �ّلذي ��ستبعد  نَّ �ال�ستبع���اد. يج���ب �أْن يك���ون عمل �لّتفكر �لّن�س���ط )كما في حال���ة ُم�سَ
�لكتاب���ة( هو ��ستعادة تلك �لّتمايز�ت �لكامن���ة، وجعلها تعمل �سد �ال�ستقر�ر. وال جد�ل باأّن مثل هذ� �لّنقد 
كان يت���الءم مع روح ماي���و )8(1968 ، على �لّرغم من عدم �إف�ساح دريد� عن والئ���ه �ل�ّسيا�سي لتلك �لّروح. 
بالّن�سب���ة الأّي �سخ�س يق���ر�أ هذ� �لكتاب من ز�وية نظرّي���ة �لّترجمة، فاإّن �لّنقد �سّكل �أي�س���ًا نظرّيًة للّتدليل 
وللمعن���ى بو�سف���ه �سيرورًة د�ئم���ًة للّتاأويل و�إعادة �لّتاأويل )ت���م �ال�ست�سهاد بنظرّية بير����س )1931-1958( 
ل(. وعلى �لجملة، فقد كانت نظرّيًة للّترجمة تنزع �إلى �لّتعميم، ولم تكن �سيرورًة الإبالغ  �ّلت���ي تذكر �ل�ُم����اأَوَّ

�لمعنى ولكن الإن�سائه ب�سكل د�ئم. 
ْغ   �سنق���ف عل���ى �آخر ما قال دريد� في �لق�سمين �لّتاليين. ولكن هنا يجب مالحظة وجهين. �أواًل: لم َي�سُ
دريد� �أبدً�، على ِمْبَلغ ِعلمنا، نظرّيًة للّترجمة ذ�ت مي�سم خا�س. بالّتاأكيد �أّنه يذكر هذه �لم�ساألة في تعليق 
مبّك���ر على ع���دم �لّتكافوؤ )دريد�، 1968( وفي قر�ءٍة َوَقَع ��ست�سهاده به���ا كثيرً� عن فالتر بنيامين )دريد�، 
1985(. وحقيق���ة �الأم���ر �أّنه، في هذه �لقر�ءة نف�سها، يرف�س ر�أي جاُكب�سون ب�سبب عدد قليل من �لمقوالت 

�لمطلقة، لكنه ال يفعل �سوى �لقليل لدمج مفهوم �لّتدليل. ثانيًا: تعليقات دريد� �لفعلّية على �لّترجمات �أكثر 
ري �لّترجمة �ّلذين �سياأخذون زمام �لمبادرة منه. محافظًة وبنيوّيًة من تلك �ّلتي لدى �لعديد من ُمَنظِّ

 لك���ي نفه���م لماذ� قد يك���ون �الأمر كذل���ك، يجب �أن نح���اول �أْن نرى كي���ف نجحت �سلط���ة �لَفْل�َسفة في 
�لمجاالت �الأكثر خطورًة من هذ� �الخت�سا�س �لفكرّي �لّنا�سئ.

7(  ترجم��ه إل��ى العربّي��ة كل من أن��ور مغيث ومنى طلبة، ونش��ره المركز القوم��ي للترجمة في القاه��رة عام 2008. 
)المترجم(

8(   حرك��ة 1968 ف��ي فرس��نا هي حركة عصي��ان ومظاهرات طالبّية كان له��ا تداعيات اقتصادّية وسياس��ّية وفكرّية 
واتس��مت بغلبة المنزع اليساري المتحرر والمقاوم للرأسمالّية وافرزت فكريا تيارات متصارعة في فرنسا وغيرها. 

)المترجم(
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الَفْل�َسفُة بو�سفها �سلطَة تنظيٍر للّترجمة
�إن �لّتنظي���َر للّترجمة، �س���و�ء من قبل �لمترجمين �أو �الأكاديميين، قد �ّت���كاأ على خطابات فل�سفّية تفوق 
بكثي���ر طاق���ة �لفال�سفة في نظرتهم �لجادة للّترجمة. ففي هذه �لعالقة غير �لمتكافئة للغاية، تقع ن�سو�س 
�سعب���ة في �أي���دي قّر�ء ينتمون �إلى مجاالت �أكثر عمومّية وي�سك �لمرء في �أّن �لفال�سفة قد ال يتعّرفون دومًا 

على ما تّم فعله با�سمهم.
 ،Jerome إّن وظيفَة �ل�ّسلطِة وظيفٌة مغرقٌة في �لّزمن. فقد وقع، على �سبيل �لمثال، �ال�ست�سهاد ب�جيروم�
ب�ساأن �سلطة �الأمانة �إز�ء كلٍّ من �ل�ّسكل و�لمعنى، حيث َقِبَل فعليًا بطريقتين للّترجمة )�إِحد�هما للّن�سو�س 
�لمقّد�سة، و�الأخرى ل�سائر �لّن�سو�س(. �أما �الأكثر �سهرة فهي حالة هور��س Horace، �ّلتي ��سُتخدمت فيها 
َقواًل  ِم���ر�رً� وِتكر�رً� عبارت���ه " ’nec verbo verbum’ ال كلمًة لكلمة" بو�سفها، حّتى تو�ريخ حديثة جدً�، 
دها )�نظر غارثيا يبر� 1994: 48–64  ر�سمي���ًا فا�ساًل ب�ساأن �ل�َحْرفّية و)ب�سكل �سحيح، وهو ما نعتقده( �سِ
García Yebra(. وربما يكون �الأمُر �الأكثر ُ�إثارًة للده�سة هو مدى �لمكانة �ّلتي َرَفَع �إليها �لّتنظيُر للّترجمة 

م���ن قدر هاتين �ل�ّسخ�سيتين )ُمَتْرِجم الهوتي، و�ساعر( �إل���ى �سلطٍة �سّورتهما فيل�سوفين يتحدثان بحكمِة 
حيحة.  مت �لّن�سب���ي للخطابات �لفل�سفّية �ل�سّ ما����سٍ بعيد. يمك���ن للمرء �أْن ين�سب مثل هذ� �لّرفع �إلى �ل�سّ
وم���ع ذل���ك، ال يز�ل يحدث �س���يء مماثل مع �سخ�سي���ات مثل همبول���ت، و�سليرماخر، ونيت�س���ة، وبنيامين، 
و�سارت���ر �ّلذين �سيكونون موؤهلين بالّتاأكيد بو�سفهم مفكرين وعلماء دي���ن، ومترجمين، وُكّتابًا، ولكن لي�س 
د�ئم���ًا بو�سفهم فال�سفًة باأّي معنى من �لمعاني �لمهنّية. هذ� ه���و �لو�سع �ّلذي ُيدَفُعون �إليه َدْفعًا في بع�س 
رون للّترجمة ��ست�سه���ال فر�سيات َتَو�ُفق  �الأحي���ان. وم���ن خالل �لقيام بذلك، يغلب على �أولئ���ك �ّلذين ُيَنظِّ
رو �لّترجمِة �سلطَة �لَفْل�َسفِة وتخّيلوها ُهْم  �لفل�سف���ات و�إمكانّية تنا�سقها. وفي كثير من �لحاالت، �أَْن�س���اأ ُمَنظِّ

�أنف�ُسهم.
 �إح���دى �لّنتائ���ج "�لمرتدة" لدور ه���ذه �ل�ّسلطة هي �لممار�سة �ّلتي �ساعت �سيوع���ًا كبير� وربطت معًا 
�أ�سم���اء تبدو منحازة �إلى ط���رف و�حد.  وُي�ست�سَه���د بمفكرين من ُمْخَتِلف �الأطياف ب�سب���ب �لمكانة �ّلتي 
ر �الأمريكي لور�ن�س  يتمّتع���ون بها في �لّدو�ئر �ّلتي  ُتناق�س فيها �لّترجمة. فعلى �سبيل �لمثال، نجد �ل�ُمن�َظِّ
فينوت���ي يقتر����سُ �أُُطرً� من �لمارك�س���ّي �لفرن�سّي لوي �لّتو�سي���ر Louis Althusser في عام 1986، وياأخُذ 
ع���ن �سليرماخ���ر في ع���ام 1991، وينحني لدريد� ودي مان De Man  في ع���ام 1992، وينتمي �إلى نيت�سه 
ف���ي ع���ام 1995 وي�ستغُل �عتمادً� على بنيامي���ن وبالن�سو في عام 1995. ثم في ع���ام 1998، نجد فينوتي 
ًة" منها هي جزء من  َي�ْست�سه���ُد بحج���ج لو�سيركل Lecercle باأّن �للِّ�سانيات تترك د�ئمًا دون تنظي���ر "َبِقيَّ
�لّلغ���ة غي���ر منتظم. وَي�ْسِنُد فينوت���ي هذه �لفكرَة �إلى ُحج���ج ديلوز Deleuze وغو�ت���اري  Guattari ب�ساأن 
"ثقافات �الأقلّيات"، �ّلتي    �أُن�سئت ب�سكل مثالّي من خالل �لّترجمات �ّلتي ت�ستفيد من �لبقايا �لّلغوّية( 
نظر Venuti, 1998a, 1998b(. وهذه �لمر�جع تحّفز �لّنقا�س حول �لّترجمة. غير �أّنه في بع�س �الأحيان، 
ُتها ِجّدًة ز�ئف���ًة وت�سقط �أحيانًا بعيدً�  يك���ون �سيرها �سيئًا ف���ي رحلتها �نطالقًا من �لَفْل�َسف���ة، وت�سبح ِجدَّ
ع���ن هدفه���ا. �إن فكرة "�لبقّية" هذه يمكن �لعثور عليها مثاًل عن���د مفكرين مارك�سيين �أو�ئل، مثل لوففر 
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)1968: 24–45( Lefebvre �أو ب�سو )Pêcheux  )1975: 20–82؛ بو�سفها نقدً� لّل�سانيات، لكنها �فتقدت 

كلّي���ة �إلى تطوي���ر �سامل كما حدث مع �للِّ�سانّي���ات �الجتماعّية منُذ )الب���وف Labov( �أو ل�سانّيات �لّن�س 
ارمة ذ�ت �أهمّية ق�س���وى، �إذ تكمن  �لّتطبيقّي���ة من���ذ (فان ديج���ك )van Dijk. ولي�ست �النتق���اد�ت �ل�سّ
ف�سائل فينوتي �لكبرى في جلب �ل�ّسياقات �ل�ّسيا�سّية و�الجتماعّية �إلى �لّترجمة �الأدبّية بالّلغة �الإنجليزّية، 
وفي عالقته �لوثيقة مع �لممار�سة و�لممار�سين معًا.  على �لّرغم من �أّن ن�سو�سه �لمبكرة يمكن قر�ءتها 
عل���ى �أّنها دفاع فك���ري عن ��ستر�تيجيات تغريب �لّترجمة، على نطاق و��سع �سم���ن �لّتقليد �لّتاأويلّي، فاإّن 
ممار�ست���ه للّترجمة قد تبنت �أي�سًا "�لّترجمة بطالقة" حي���ن تكون مالئمة لم�سروع معين (فينوتي �سمن 
ويل���كك ( Wilcock 2000: xvii. ربم���ا َيْح�ُس���ن بالمرء �أاّل يبحث عن مذ�هب �لفك���ر �لَفْل�َسفّي، ولكن عن 
ممار�س���ة �لّتزمها �لمترِجم ب�سكل منتظم. ومع ذلك، ف���اإّن �لمر�جع �لفل�سفّية ٌت�سفي وزنًا ونبرة جيدتين 
عندم���ا يقروؤها �أنا�س بعيدون عن �لّتقاليد �الأوروبّية، ال�سيما تلك �ّلتي تعادي بالفعل �للِّ�سانيات �لو�سعّية  
)بناء على مناق�سات �سيرل-دريد�، �إْن لم يكن الأ�سباب �أخرى(. وهكذ� نجح فينوتي �ل�ُمَتْرِجم في تطوير 

فكره �لخا�س في حين تالعب في �لوقت نف�سه بمكانة �الأجنبي �لّرفيعة. الحظ �أّن وظيفة �لمكانة �لّرفيعة 
هذه ُيعززها �لُبعُد عن �لم�سدر: �أي �أّن �ال�ست�سهاد باأ�سماء فرن�سّية و�ألمانّية، و�القت�سار في ذكرهم على 
َط م�ساهمِته���م و�أَن ي�سبَح مف�سَرهم  ب�سع���ة �أ�سط���ر �أو فقر�ت، قد َمّكن فينوتي ف���ي �آن و�حد من �أْن ُيَب�سِّ

�لمميَّز، و�أن يتحّدى �سلطَتهم. 
َر �لّترجمة بو�سفه قارئًا مميزً� للفل�سفة لم يقت�سر �إطالقًا على �لّتقليد �الأكاديمي �الأدبي في  �إن ُمَنظِّ
�أمري���كا. فف���ي فرن�سا، طّور �أنطو�ن برمان )1984( ُحججًا ل�سال���ح �لّتغريب من خالل ��ستخال�س �أفكار 
�لّرومان�سيي���ن �الألمان �لمختارين، ورفع همبولت، و�سليرماخر، دون خج���ل، �إلى و�سع �لفال�سفة، وو�سع 
مت مفكرين �ألمان مث���ل هيجل )ر�جع بي���م، 1997(. وهكذ� �أمكن لبرم���ان �أْن يف�سر  عل���ى هام����س �ل�سّ
"�لّتغريب" بو�سفه تقليدً� �ألمانيًا و��سحًا، ليكون نقي�سًا للتقليد �لفرن�سي عن "�لجميالت �لخائنات )9( 
belles infidèles، جاعاًل من نف�سه نقطة �ت�سال متميزة. وقد ��ستطاع برمان مع ذلك �أْن يحول قر�ء�ته 

�إلى م�سروع جذري ومحّفز الأخالقيات �لّترجمة، �عتماد� على �لّدفاع عن �الآخر ونقد �لممار�سات �لّن�سّية 
ر�مة �ال�سطالحّية و�لمفاهيمّية لم�سروعه، يرى �لمرُء ب�سمَة  ذ�ت �لمركزّية �لعرقّية. وبالّنظر �إلى �ل�سّ

9(  تعبير »الجميالت الخائنات« هو تعبير مجازي أطلق في القرن الس��ابع عش��ر في فرنس��ا على الترجمات اّلتي أولت 
اهتماما أكبر بجمالّية التعبير في الّلغة�الهدف )الفرنسّية( متجاهلة عمدًا أو بغير عمد حقيقة التعبير في الّلغة األصل. 
وقد اتس��مت جملة من النَّصوص المترجمة في القرنين الس��ابع عشر والثامن عش��ر باالنطواء على جماليات التلقي 
ولي��س حقيقة األصل. وخالفا لتلك النزعة جاءت ظاهرة اس��تضافة »الغريب« بتبني صيغ الّلغة�المصدر في نطاق 
الّلغ��ة اله��دف اّلت��ي ُعبر هنا بالتَّغريب م��ن الغريب األجنبي عن الّلغ��ة، تلك اّلتي دافع عنها برم��ان في كتاباته عن 
التَّرجمة. ويمكن في األدب العربي أن نجد مثاال للجميالت الخائنات في ترجمات المنفلوطي ترجمًة بتصرف لبعض 

أعيان األدب الفرنسي )المترجم(
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نَّف جان رينيه الدمير�ل)10(     برم���ان ومهارَته �الأكاديمّية في �لَفْل�َسفة. وهذ� تقليد �آَتى �أُُكله �أي�سًا في ُم�سَ
)Jean-René Ladmiral )1979  - حيث تم فيه �إيالء �هتمام دقيق الإ�سكالّيات �لّترجمة وتدري�سها - وفي 

���ف �ألك�سي نو����س )Alexis Nouss )2001b  حول �لّتمازج métissage �لّثقافي، و�ّلذي يمكن �لّنظر  نَّ ُم�سَ
�إليه بو�سفه تطويرً� لم�سروع برمان �الأخالقي في مناأى عن �الأطر �لمحدودة للّترجمة.

�أما �لمر�جع �الأخرى �لعابرة للّثقافات فلي�ست منفتحًة �نفتاحًا كليًا. فالمجلد �لجماعي �ّلذي حّرره �ألفِرد 
ِهر�س Alfred Hirsch عام  )Übersetzung und Dekonstruktion )1997 كان ُمْفَتَتُحه ترجمَة مقال كتبه 
دري����د� مبكرً� )با�ستخد�م مفهوم �لّترجمة كي ُيفه����م دور �لَفْل�َسفة في نطاق �لّتقليد �الأكاديمّي(. ومع ذلك، 
يتبّي����ن الحقًا �أّن "�لّتفكيك" يكاد يك����ون كل �سيء، قلَّ قدره �أو كثر، يمكن ��ستعارته من فالتر بنيامين (كانت 
ق�سايا �الت�سال َجِلّية في موؤلف ِهر�س، )1995، بحيث يظهر بالفعل �أّن �لفكر �لفرن�سّي في �لّترجمة هو فكر 
�ألمانّي، و�أّنه كان كذلك منُذ �أمد لي�س بالق�سير. وفي هذه �لحالة، يّت�سح �أّن �سلطة �لفكر �لَفْل�َسفّي �الأجنبي 

ه د�ئمًا و�أبدً�.  هي تذكير ب� "�ل�ّسفرة �لمن�سّية"، �ّلتي هي �سيء مفيد حين يحوزها �لمرء في ِحَيا�سِ
وهكذ�، فاإّن �سلطة �لَفْل�َسفة تخلق ُقّر�ًء مميزين، ومن خاللهم، وهو ما يدعو لال�ستغر�ب، تخلق �ت�ساقًا 
ري �لّترجمة يميلون عندئذ �إلى �قتفاء تقليد  لتقاليد متعار�سة �إز�ء �لّتنظير للّترجمة. زد على ذلك �أّن ُمَنظِّ
و�ح���د وعدم روؤّية �لّتقليد �الآخر. على �سبيل �لمث���ال، ي�سير مقاٌل نظرّي دقيق ب�ساأن �لخيار�ت غير �لّثنائّية 
�لمت�سّمن���ة في �لحو�ر عن �لّترجمة )ِلين وِمر�ِسر Lane-Mercer 1997( �إل���ى �لّتقاليد �الأدبّية �لفرن�سّية-
�الأمريكّية باأكملها بب�ساطة عن طريق ذكر ��سمْي برمان وفينوتي. ومع ذلك، ال يذكر �لّن�س كيف تم �لّتعامل 

مع نف�س �لم�ساكل بناء على تقاليد  كو�ين.
يمك����ن �لعث����ور على �سيء م�سابه ف����ي �لّلغة �الألمانّية ف����ي تطوير نظرّية �لفع����ل �لّترجمي )عند 
)Re- وفي نظرّية �لمق�سد �لوظيفّية عند ر�ي�س وفرمير )Holz-Mänttäri  1984هولز-مانت����اري 
)iss & Vermeer, 1984. لق���د ��ستع���ارت هولز-مانتاري �لّتوجهات �لعامة �الأولّي���ة من نظرّية �لفعل لفون 

ر�ي���ت )1968( von Wright، م�سيف���ًة روؤى من كل من �لّزياد�ت �ّلت���ي وّفرها علم �الإنا�سة )�نثروبولوجيا( 
�لوظيفّي �الجتماعّي ومن نظرّية �لفعل )باقتبا�سات من همبولت، ومالينو�سكي Malinowski(. �أّما �لفكرة 
�الأ�سا�سّية لفرمير، من ناحية �أخرى، فهي �أّن �لّترجمة �إجر�ء يتم �لقيام به من �أجل تحقيق غر�س (مق�سد 
)Skopos. وه���ذ� �لغر����س متغي���ر بدرجة كبيرة )ق���د يت�سمن، �أو ال يت�سم���ن، تكافوؤً� م���ع �لم�سدر( ويتم 

�لّتفاو����س عليه مع �أي عدد م���ن �لفاعلين �الجتماعيين. وتوؤكد هولز-مانتاري على َتَعّقد هذه �لمفاو�سات، 
وعل���ى �لّدور �الجتماعي للمترجم كخبير، وعلى �أنماط عم���ل �لمّترجم �لعديدة (�إذ �إّن �لمترجمين يقومون 
باأكث���ر م���ن �لّترجمة). �سيعطي فيرمير وزنًا �أكبر ل���دور �لّزبون و�الأولوَي���ات �لمفاهيمّية ذ�ت �لعالقة. على 
�لّرغ���م من �سبكات �لم�سطلحات �لمعّقدة جدً�، ق���د يّدعي كالهما �أّنه "�أنزل �لّن�س �لم�سدر من عر�سه" 

10(    ُنق��ل ه��ذا الكتاب إل��ى العربّية بعنوان »التنظير في الترجم��ة«، ترجمة محمد جدير، بي��روت، المنظمة العربّية 
للترجمة، ط1/2011. )المترجم(
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)فيرمي���ر، 1989(، وق���د ك�سفا �أّن هناك محّدد�ٍت �أخ���رى عديدًة ب�ساأن ما يفعل���ه �لمترجمون. وفي نطاق 
ري���ن �ّلذين ��ست�سهدو�  �لبح���ث ف���ي �لّلغة �الألمانّية، كان ه���ذ� كافيًا لت�سكيل مجموع���ة مت�سابكة من �ل�ُمَنظِّ
بذو�تهم، ون�سجو� �سورًة لثورة نظرّية، و�ختر�قًا �إيب�ستيمولوجيًا الألفّية من �لّدْهر م�ست في �سروب �الأمانة 
و�لّتكاف���وؤ. وم���ع ذلك، لم تكن �أفكار نظرّي���ة �لفعل على �الإطالق هي �لمقيا�س �لح�س���رّي لنظرّية �لّترجمة 
�لعاّمة. كان لمفهوم �لفعل �لقائم على �لغر�س لغٌة فل�سفّية منذ كانط Kant، وهو �أمر �سائع بما فيه �لكفاية 
في �أّي مقاربة �جتماعّية. ويمكن �أن ُيف�سي �إلى �لّتركيز على �الأغر��س و�لكفاء�ت ونظرّية �لخبرة، كما حدث 
في �لّلغة �الألمانّية، ولكن لهذه �لّنظرّية �أي�سًا َمو�طئ قدم ِعّدة في �للِّ�سانيات �لّتد�ولّية، و�أخالقّيات �اللِتز�م 
رت هذه �لجو�نب �الأخيرة ب�سكل  deontics، ونظرّية �الأن�ساق و�لمنهجيات �لجديدة للمر�قبة �لّتجريبّية. طوِّ

�أف�سل خارج نظرّية �لمق�سد، ولكن بطرق تبقى متو�فقًة تمام �لّتو�فق مع مبادئها �لّتاأ�سي�سّية.
ال َيْح�ُس���ن بالمرء �أن يتفاج���اأ، �إذن، عندما تظهر تنظير�ت بديلة تخ�س عم���ل �لّترجمة متاأتّية عن نوع 
�إدر�كي �إ�سافي من نظرّية �لفعل، م�سدره تد�ولّية فاتزالفيك و�آخرين  )Watzlawick et al. )1967�أو حّتى 
 Punzoوبونزو Monacelli فعلى �سبيل �لمثال، يب���د�أ كل من مونا�سللي .Varela )1992( أخالقي���ات فاريال�
)2001(  �نطالقًا من مفارقات مثل حقيقة �أّن �لّترجمة  هي تكافوؤ وال تكافوؤ لم�سدرها في �آن معًا، �عتمادً� 

عل���ى �لمنظ���ور �لّلحظي للمر�قب. وقد ر�سمت مثل هذه �لعالقات بمنط���ق محفوف بالغمو�س )ر�جع �أي�سًا 
غر�ن���ت Grant 1999(. وما قد يثير �لّده�سة، مع ذلك، هو �أن �أ�سول نظرّية �لفعل، مهما كانت �متد�د�تها 
Wittgen-الجتماعّي���ة �أو �لّريا�سّية �أو �لّنف�سّية، تكمن في �لَفْل�َسفة �لّتحليلّي���ة، �أْي في تقاليد فيتجن�ستاين� 

 von Wright )1968( وكو�ي���ن. وهذ�، على �الأقل، ما يج���ب على �لمرء �أن ُيْنِزل عنده عمل فون ر�يت stein

 .Watzlawick et al. )1968(. لر�ئد، وفاتزالفيك و�آخرين�
رّي  فهل يمثل �الهتمام بنظرّية �لفعل يقظًة متاأخرة للفل�سفة �لّتحليلّية؟ �الأكثر ترجيحًا من ذلك �أن ُمَنظِّ
�لّترجمة �لمعنّيين كانو� َيُدوُرون على َرَحى �أجز�ء من �لخطابات �لفل�سفّية، لي�س من �أجل �إ�سفاء �ل�ّسرعّية 
عل���ى �أي مقارب���ة تحليلّية منتظمة، ولكن بو�سف ذلك جزءً� من محاولة لحل م�ساكل معزولة غالبًا ما يكون 
Andrew Chester- )1993 )ق���د تقادم عليها �لّزم���ن. وعلى �سبيل �لمث���ال، ي�ست�سهد �أندرو ت�سي�سترم���ان 

man  بالف���رع �لبر�غماتي من �لبحث �لَفْل�َسفّي، م�سيرً� مرة �أخرى �إلى فون ر�يت، من �أجل تحديد مفاهيم 

 Karl لمعايير" و�آثارها على �الأخالق. ومع ذلك، فاإّن ت�سي�سترمان )1997( يقتر�س �أي�سًا من كارل بوبر�"
Popper  ف���ي ع���دة منا�سبات �إّما لتو�سيح �لمفاهيم )كما هو �لحال م���ع مفهوم "�لعو�لم �لّثالثة")11( ( �أو 

لتكيي���ف �أفكار مح���ّددة. ففي مجال �الأخالق، على �سبيل �لمثال، الحظ بوب���ر �أّن �لّنا�س يتفقون على ما هو 

11(  ف��ي كت��اب بعنوان »المعرفة الموضوعّية« )1972(، ق��دم كارل بوبر فكرة وجود ثالثة عوالم أو مجاالت للوجود 
)أنطولوجّية(. العالم األول هو عالم األشياء واألحداث والعمليات المادّية، بما في ذلك مجال علم األحياء. العالم الثاني 
هو عالم األحداث العقلّية والعمليات واالستعدادات � عالم المعتقدات والّظواهر النفسّية األخرى. العالم الثالث هو عالم 
منتجات العقل البش��ري. وفي عمل الحق، أخذ بوبر يش��ير إليها مرتبة: العالم األول باسم عW1( 1(، والعالم الثاني 

ع W2( 2(، والعالم الثالث ع 3 )W3(. )المترجم(
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�سيء �أكثر مما يتفقون على ما هو جيد. ويقترح ت�سي�سترمان بالّتالي �أّنه يجب، على نف�س �لمنو�ل، �أْن تكون 
للّترجم���ة "�أخالقي���ات �سلبّية"، قائمة على تجن���ب �سروب �سوء �لفهم ولي�س على �أّي نم���وذج مثالي للّتكافوؤ 

�لّتام.
 �أّم���ا �ال�ستخد�م �الآخر للخط���اب �لَفْل�َسفّي بو�سفه �أد�ًة لحل �لم�سكالت فهو ما عّبرت عنه ِقر�ء�ُت �رنو 
اليغو�س Arnaud Laygues عن بوبر Buber، ومار�سل Marcel، وليفينا�س )Levinas )Laygues 2001. مع 
�أّن �أي���اًّ منهم ل���م يناق�س �لّترجمة باإ�سهاب، لكن جميعهم ناق�سو� �أف���كارً� يمكن �أن ُت�ساعد �لمترجمين على 
�لّتفكير في عالقاتهم �الإن�سانّية. عندما ينظر مارتن بيوبر على �سبيل �لمثال، �إلى �لعالقة في �لخطاب بين 
�سميري �لمتكّلم و�لمخاطب بو�سفهما �أكثر �أ�سالًة من �لّناحّية �الأخالقّية من خطاب �سمير �لغائب، يقترح 
اليغو����س �أّن �لمترِج���م َذ� �الأَخالٍق يجُب �أن ْ ُيِعّد كاًل من �لّن�س و�لقارئ �سميري مخاطبة ]فاعلين[، ولي�سا 
مفعولي���ن بهما. عندم���ا ينظر �إيمانويل ليفينا�س �إلى �الآخ���ر )�سمير غير �لمتكّلم( على �أّن���ه وجٌه َلُه علْينا 
�لّتز�م���اٌت �أخالقّية معّينة، يقترح اليغو�س �أْن ي�سع���ى �لمترِجم �إلى �إقامة عالقة �أخالقّية منا�سبة مع �الآخر 
)�لّن����س، �لموؤلف، �لقارئ( وعندها فقط يكون قد �أولى عناّية باآد�ب �ل�ّسلوك �لمهني. على نف�س �لمنو�ل، 
حاول ميلبي )Melby )1995 تطبيق روؤى ليفينا�س على �الآخر في �لمجال �لعام لتكنولوجيا �لّلغة. وفي كّل 
ه���ذه �لح���االت، ُي�ستخدم �لخطاب �لَفْل�َسفّي كم�س���در لتحفيز �لمقارنات �أو �لّدق���ة �ال�سطالحّية �لاّلزمة، 

ولكن لي�س بو�سفه حاًل جاهزً� لجميع م�ساكل در��سات �لترجمة.
بف�س���ل �س���روب �القتر��س هذه، كانت نظرّي���ات �لّترجمة في ت�سعينات �لق���رن �لع�سرين مهتمًة ب�سكل 
متز�ي���د بالق�ساي���ا �الأخالقّية. وكان ه���ذ� جزئيًا رَد فعل �س���د �لمفاهيم �لّتقليدّية مث���ل �الأمانة و�لّتكافوؤ، 
�لّلذْين تركتهما حالة عدم �ليقين في �لقرن �لع�سرين دون �أّي �أ�سا�س مفاهيمّي. ومع ذلك، فقد كان �أي�سًا 
رّدً� عل���ى �لمنزع �لّتجريبّي �ّلذي حّفز �أجز�ء كثيرة من در��س���ات �لترجمة في ثمانينات �لقرن �لع�سرين. 
فعل���ى �سبي���ل �لمثال، �أ�سبح �لّتكافوؤ حقيق���ًة في جميع �لّترجمات فيما يخ�س در��س���ات �لترجمة �لو�سفية 
)ر�ج���ع ت���وري Toury، 1980(، مما �أدى �إلى تحلل �لمفهوم �إلى �لح���د �ّلذي لم يعد باإمكانه بيان ما يجب 
عل���ى �لمترِجمين �لقيام به؛ كانت مهم���ة �لباحث مجّرد و�سف �لمتغير�ت و�لقو�ع���د و�لقو�نين �لممكنة. 
وف���ي �لوقت نف�سه، لم يعد �لّتكافوؤ �أكث���ر من "حالة خا�سة" ُمَقّيدة لنظرّية �لمق�سد �ّلتي �سعت �إلى تزويد 
�لمترجمي���ن باالإر�ساد�ت �لمهنّية �لبديلة )ر�جع بيم Pym،1995(. ومهم���ا بدت �لمقاربات �لّتفكيكّية �أو 
مقارب���ات ما بعد �لحد�ثة، فاإّن مفهومين مثل �لّتكاف���وؤ و�الأمانة غد� َوْهَمْين �أ�سا�سهما �لّتقاليد، وهما غير 
 Barbara Johnson قادري���ن على تقديم �أّي معالم �إر�سادّية عل���ى �الإطالق. وقد �قترحت باربار� جون�سون
1985((  "�لّنظ���ر فل�سفي���ًا �إلى �الأمانة"، مثلم���ا يفعل �أحد �لّزوجين عندما يخون���ه �الآخر. ففقد�ن �لوفاء 

ي�سنع فجوة، ت�سمح بالعودة �إلى �لق�سايا �الأخالقّية �الأ�سا�سّية، هذه �لمرة باالعتماد على َمْظهر �لعالقات 
�الإن�سانّية ولي�س على �أّي منزع تجريبي في �الأد�ء. وهذه �لعودة �إلى �الأخالق لم تكن دون ثمن، فقد �قترنت 
باهتم���ام �أكبر بتاأويل �لحو�ر، حيث ُتعطى ب�سكل بدهي �أهمّي���ة �أكبر للنا�س بداًل من �لّن�سو�س )�نظر بيم 

)Pym، 2001



31العـدد 23  ربيع 2021

�إذ� كان���ت هن���اك طريق���ة معّينة ال�ستخ���د�م �لخطاب �لَفْل�َسفّي عل���ى هذ� �لم�ستوى، فغالب���ًا ما ال تكون 
رين منظوم���ة ًكاملًة �إل���ى ب�ساط �لعم���ل، باحثين عن  لح���ل �لم�س���كالت �لمعزول���ة. �إْذ ياأخ���ذ بع����س �لُمَنظِّ
نتائجه���ا �الأخالقّية بمعن���ى �أكثر �سمواًل. وهنا يمكن للمرء �أن يعود �إلى فالت���ر بنيامين )1923( وهو يتاأمل 
ف���ي ترجمات���ه لبودلير من خ���الل روؤية �لعالم لتقالي���د �لَقَبالة )�نظر �ستاين���ر Steiner 1975،(. �إّن نقطة 
�النط���الق �الأكثر تك���ر�ر� هي جاك دريد�، �ّل���ذي �ُسغلت ن�سو�سه من���ذ �أو�خر ثمانينّي���ات �لقرن �لع�سرين 
بالّترجمات وبدر��ستها. ويبدو دريد� في وقت الحق على در�ية تامة باأّن عمله ال ُيحّول �إلى �لّلغة �الإنجليزّية 
ر �أي�سًا د�خل �أق�سام �الأدب �الأمريك���ّي و�لّدر��سات �لّثقافّية. لقد ��ستخدم هذه  �الأمريكّي���ة فح�س���ب، بل ُيف�سَّ
دً� لبنيامين، وَكاِتبًا لدى �لمترجمي���ن �الأمريكيين و�إليهم، وَقاِرئًا لترجمات  �لعم���الق �لّترجمة ف�سار ُم�َجدِّ

�لّن�سو�س �الأدبّية وال �سّيما �سك�سبير.
 plus" ح عبارة و�أ�سا�س �هتمام دريد� بالّترجمة في هذه �لفترة هو �لّتعدد )�لّظاهرّي( للم�سادر. وُتْف�سِ
d’une langue" �ّلت���ي ُي�ست�سَه���د بها كثيرً� عن ه���ذه �لّتعددّية: ويمكن ترجمتها على �أّنها "�أكثر من لغة 

و�ح���دة" �أو "َه���ْب �أننا ال نملك �أكثر من لغة و�حدة "، وكلتا �لقر�ءتين في لغة �لم�سدر. ومع ذلك، ال ي�سعى 
دري���د� �إل���ى "�الإطاحة بالّن����س �الأ�سلي"، كما �ّدعى فيرمي���ر �أّنه فعل، وكما يعتقد �لعدي���د من �لّتفكيكّين. 
فف���ي ن����سّ من ع���ام 1992، وجدنا دريد� ي�س���األ كيف يمكن �أْن يك���ون عمل مثل رومي���و وجولييت ذ� معنى 
مفي���ٍد - �أّي ن���وع من �لمعنى –بعيدً� عن موقعه �لّتاريخّي و�لّثقافّي �الأ�سلّي. و�ُسّمي هذ� �لّنمط �لو��سح من 
�إ�سفاء �لّطابع  �إلى  ب���ل  �أي �سيء داللي،  �إلى  ُين�سب  قابلّي���ة �لّترجم���ة ب�"قابلّية �لّتك���ر�ر iterability"، وال 
�لموؤ�س�س���ّي �الأدبّي على بع�س تاأثير�ت �لمعن���ى )ر�جع ديفي�س، Davis, 2001: 30–35(. وفي هذ�، يعترف 
دري���د� �أّن �الأدب بال�س���رورة ه���و نظام يعمل بُمُثٍل �أخرى بخ���الف عملّية �لّتفكيك �لم�ستتّب���ة �ّلتي قد ُت�سّكل 
بالفع���ل مفاهي���م �أخالقّية عملّية مثل �لعد�لة )دري���د�، Derrida, 1993: 147( وقد �عُترف بذلك في وقت 
�أق���دم بكثير )دري���د�، Derrida, 1967: 229(. وبالّتالي يمك���ن �لّنظر �إلى �لّن�س �لم�س���در، لي�س بو�سفه 
م دون  مجموعة من �الأو�مر �الإلز�مّية، وال بو�سفه َمِلكًا َفقد عر�َسه تمامًا، ولكن بو�سفه �َسَبحًا، و�سورًة ُتنظَّ
 .)Derrida, 1993: 42–3 ،�تحدي���د نطاق متغي���ر�ت �لّترجمة. �إنه يعود، مث���ل �َسَبح �لملك هاملت )دري���د
ويحر�س دريد� على تمييز ذلك عن �أّي �ّدعاء بقابلّية �لّترجمة، بو�سفها تماثاًل قد يجعل ت�سّكل َغْيِرّيٌة بّينٌة 
�أم���رً� م�ستحي���اًل، ولذلك يحب �سرورًة ك�سرها. ومع ذلك، فهو ُي�سيد �سمنيًا بالّن�س �الأدبي �لعظيم، عالوة 
َع �لقر�ءة لفهم جمي���ع متغير�ت �لّترجمة، و�لُحْكم عل���ى �لّترجمات �لفرن�سّية  عل���ى �أّنه قد بّو�أ نف�َس���ه َمْو�سِ
ل�سك�سبي���ر، و�إ�سف���اء �ل�ّسرعّية على �سلتها بالم�سدر. �أْي �أّن دريد� ال يعت���رف فقط باالأدو�ر �الأ�سا�سّية �ّلتي   

تلعبها �لمفاهيم �الأدبّية، بل يلعب هو نف�سه لعبًة بو�سِفِه ذ� منزع �إن�سانّي.
وق���د الحظنا �أّن بع����س �لّتفكيكّين �الآخرين كانو� يميل���ون �إلى �أْن يكونو� �أكثر ت�س���ّددً� بكثير ويكت�سحون 
   Rosemary Arrojo رة �لبر�زيلّية روزمي���ري �أروخو �ساح���ة �لّتنظير للّترجمة �كت�ساحًا. ربم���ا تكون �ل�ُمَنظِّ
رورّية، �أو �أيَّ �فتر��س ُي�سِفي  ق���د قادت نق���د �لّترجمة بو�سفها "نقَل �لمعنى"، �أْو �سنَّ �سروِب �لّتكاف���وؤ �ل�سّ
عّيًا. وهكذ� نج����د �أّن �نخر�طها في �لّتفكيكّية وزمالوؤه����ا �لمتنقلون )في �لّتحليل  عليه���ا ��ستق����ر�رً� َمْو�سِ
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�لّنف�س����ّي، وما بع���د �لحد�ثة( لي�س فقط ف���ي رف�س جميع �فتر��س���ات نقل �لمعنى على ه���ذ� �لّنحو، ولكن 
)Arrojo, 1993( �أي�س���ًا ف���ي رف�س �لعديد من �ل�ُمَقارَب���ات �لّن�سوّية للّترجم���ة )Arrojo, 1994(، ورف�س 
lingui Arrojo, 1997( وفي �لو�قع رف�س جميع �أ�سكال �لجوهر�نية �للغوّية  - )عالق���ات �لّتناظر �لمثالّية 
)tic essentialism )Arrojo, 1996. كم���ا يمك���ن �لعث���ور على �س���كل من �أ�سكال �لّرف����س مماثل لدى كاي�سا 

كو�سكين���ن )Kaisa Koskinen )2000a، �ّلت���ي ت�ستغل ظاهري���ًا �عتماّد� على دريد� وبرم���ان من �أجل تقييم 
ري �لّترجمة بي���م وفينوتي. ومنهجها لما بعد �لحد�ثة، �ّلذي يتحا�سى �أيَّ موقف ي�سعى �إلى  �أخالقي���ات ُمَنظِّ
توجي���ه م�سوؤولّية �الأفر�د �إز�ء �أفعاله���م بذ�تها، يجبرها على رف�س لي�س فقط �لق�ساي���ا �ل�ّسيا�سّية �لمثالّية 
ولك���ن �أي�س���ًا عمليات �لبحث ع���ن �لذ�تّية �لمهنّية، �ّلت���ي وقعت �ل�ّسخرّي���ة منها على �أّنه���ا "َقَبِلّيٌة جديدٌة" 
رْين مثل فينوتي ونيم  )2000a: 78 Koskinen،(. وقّلم���ا ت�سم���ح ه���ذه �النتقاد�ت بالّرد، وال�سيم���ا �أن ُمَنظِّ
يمي���الن �إلى �لكتابة عل���ى �لم�ستويات �لعملّية حي���ث ُتفَتر�س مفاهيم مثل "�الحت���ر�ف": �ّلذي يتج�ّسد في 
�لكيان���ات �الجتماعّية مثل �لجمعي���ات �لمهنّية. في تلك �لم�ستويات �الأكثر نزوع���ًا �إلى �لخطاب �لتطبيقّي، 
كم���ا هو �لحال في �لكثير من �لحركات �لّن�سوّي���ة �أو �لمارك�سّية، ال يتم تلقائيًا �العتر�ف بال�ّسلطة �لفل�سفّية 

الأخالقيات ما بعد �لحد�ثة. �إذ غالبًا ما تكون هناك م�سكالت �أكثر �إلحاحًا يجب حّلها.
ر�عات �لمفاهيمّية، تمكنت بع�س نظرّيات �لّترجمة من �الزدهار  ف���ي �لّطرف �لمقابل لمثل هذه �ل�سّ
دون �لّرجوع �إلى �أي �سلطة فل�سفّية على �الإطالق. تّدعي نظرّية �لمعنى �ّلتي طورتها د�نيكا �سيلي�سكوفيت�س 
Danica Seleskovich في باري�س �أن �لمرء يترجم "�لمعنى"، ولي�س �لكلمات )�سيل�سكوفي�س ولودورير)12(  

Seleskovich، 1975; Seleskovich & Lederer، 1989(. ومع ذلك، فاإّن �لّطبيعة �لّدقيقة لهذ� "�لمعنى" 

 ،Piaget تظل بال نظرّية تقريبًا. ويجد �لمرء بع�س �الإ�سار�ت �لمبكرة �إلى َعاِلم �لّنف�س �لفرن�سي بياجيه
ري���ن و�لّتربويين �إلى يقي���ن تطبيقّي ب�سيط  ولك���ن ما َع���د� ذلك، فقد ��ستن���دت مدر�سة كاملة من �ل�ُمَنظِّ
يجع���ل �أج���ز�ء �لّلغة ذ�ت "معن���ى"، وبالّتالي يمكن ترجمة هذ� "�لمعنى". ربم���ا يكون هذ� "�لمعنى" هو 
"�لمعنى �لحرفي" �ّلذي د�فع عنه �سيرل؛ بل �إنه قد يكون �فتر��سًا �سروريًا للمحادثات عند غر�ي�س)13(، 
�أو للقيم���ة �لحقيقّي���ة عند ديفيد�سون. ومع ذلك، ال يتطلب �الأمر، ف���ي نظرّية ]مدر�سة[ باري�س، �أكثر من 
�لّتبري���ر �لموؤ�س�س���ي: "�لمعنى" هو فكرة ت�ساعد على تدريب �لمترجمين، وال د�عي للخو�س فيما هو �أكثر 
م���ن ذلك. و�لّنتيج���ة هي �أّنه عندما يطلب �لمولع���ون بالجدل من هذه �لمدر�سة )ربم���ا �سيرجيو فياجيو 
Sergio Viaggio وماريانو غارثيا الند� Mariano García-Landa( مناق�سًة فل�سفّيًة حول هذه �لق�سّية، 

فاإّنه���م ال ي���كادون يجدون موطئ ق���دم يقفون عليه. و�لو�قع �أن ت�ساوؤم كو�ين ق���د قّو�س موقفهم هذ� قبل 

12(  تُرجمت أعمال كل من سلس��كوفيش ولودورير إلى العربّية مجزأة ومكتملة. والكتاب المش��ار إليه هنا ترجمته إلى 
العربّية فايزة القاس��م بعنون »التأويل س��بيال إلى الترجمة«، منشورات المنظمة العربّية للترجمة، بيروت، 

ط 1/2009. )المترجم(

13(  انظر الصفحات التالّية: التوجهات المستقبلّية: حدود الَفْلَسفة، في الهامش. )المترجم(
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ع���دة �أجيال. كما مح���ا �لّتفكيكّيون �لف�سل بين �لمعنى و�ل�ّسكل؛ وهكذ� ل���م تعد �ل�ّسروط �لمرجعّية تجد 
�أيَّ �إطار فل�سفّي لها.

 ربما يعتمد �أيُّ تقّدم في نظرّية �لّترجمة على �إدر�ك �أعمق باأّن معظم �لُحجج �لّتقليدّية لم تعد ُحججًا 
ُيْعَت���د بها �الآن. ومع ذلك، ف���اإّن ��ستر�تيجيات �لُقوى �الأ�سعف تقود في �التج���اه �لمعاك�س. �حتاجت معظم 
�لمد�ر����س �أو تل���ك �ّلتي تتطلع �أن تكون مد�ر�س في نظرّية �لّترجمة �إلى بناء ت�سور للعدو Feindbild، فعند 
�سيل�سكوفيت����س و�أتباعه���ا، كان �لعدو هو �أّي �سخ����س يقول �إّنه يجب على �لم���رء �أْن ُيترِجم �لكلمات، ولي�س 
 ،Skopostheorie لمعن���ى )هل يعتقد �أّي معا�سر جاد ذلك حق���ًا؟(. بالّن�سبة �إلى �أتباع نظرّي���ة �لمقا�سد�
كان �لع���دو هو �أّي �سخ�س يوؤم���ن بالّتكافوؤ باعتباره �لهدف �ل�سروري �لوحي���د للّترجمة )ولكن ذلك يعتمد 
بالّتاأكي���د على كيفّي���ة تعريفهم "�لّترجمة"؟(. وفي در��سات �لترجمة �لو�سفّي���ة، كان �لعدو هو �أّي �سخ�س 
يحاول �إخبار �لمترجمين كيف يترجمون، الأّن ذلك ُعدَّ منزعًا توجيهيًا )ولكن هل يمكن �أْن تكون �الأو�ساف 
محاي���دة تمامًا؟(. �أّما عند �لّتفكيكّين، فاإّن �لعدو هو �أّي �سخ����س يوؤمن بالّترجمة على �أّنها "نقل �لمعنى" 

)ولكن هل يمكن في �لمطلق �أن يّدعي �أّي �سخ�س �أّنك قد ت�ستطيع �أْن تلتقط معنى؟(. 
ي�سع���ب �لعث���ور على معظ���م هوؤالء �الأعد�ء ف���ي نظرّية �لّترجم���ة، على �الأقل من خ���الل �لم�سطلحات 
�لّتب�سيطّي���ة �ّلت���ي   ��ستخدمت ف���ي �لهجوم عليه���ا. �إّن �أّيًا من ه���ذه �لّثنائيات �لمتعار�س���ة ال يمكن دعمها 
بالمعن���ى �لمعا�سر للخطاب �لَفْل�َسفّي. ولهذ� �ل�ّسب���ب، فاإّننا نزعم، �أّن قّلة من �لفال�سفة قد ال يتفقون كلّية 

رو �لّترجمة. مع ما قام به با�سمهم ُمَنظِّ

ترجمُة الفل�سفة
لق���د �ّدع���ى دريد� منذ وقت مبكر )1968: 9( �أنه "�إز�ء م�سكل���ة �لّترجمة، نحن نتعامل مع �سيء ال يقل 
ع���ن م�سكلة �لعبور �إل���ى �لَفْل�َسفة". كان قلقه �لمبا�سر في هذ� �لّن�س ه���و ترجمة �إفالطون، حيث يمكن �أْن 
ُيْطَلق على �لم�سطلح �ليوناني فارماكون pharmakon بالفرن�سّية �إّما reméde )ِعالج( �أو poison )�ُسّم(، 
ولكن لي�س كال �لم�سطلحين في �آن و�حد. وهكذ� كانت م�سكلة �لّترجمة هي �حتر�م �لم�سطلحات �لخا�سة 
بالخط���اب �لَفْل�َسف���ّي، �أو على �الأقل �لَفْل�َسفة �ّلتي   تت�ساطر ف���ي م�سطلحاتها مع �أنو�ع �أخرى من �لخطاب. 
ولربم���ا �أمكن �لقول �إّن دريد�، حين الحظ �لق�سور �ّلذي يعتري �لّترجمات �لحالّية بالّلغة �لفرن�سّية، �أنجز 
بنف�سه ترجماٍت �أكثَر فعالّية، و�إْن كان قد تخطى فيها بع�س ُمحّدد�ت �الأد�ء. لقد فعل ذلك الأّنه من �لو��سح 
�أّن �أّي فيل�سوف ي�ستخدم لغة ُقْطِرّية فاإّنه يهتم �هتمامًا خا�سًا بترجمة �لَفْل�َسفة. �إذ ت�سبح �لّترجمة �سرطًا 
لقابلّية ّتكر�ر �لَفْل�َسفة ذ�تها، وي�سبح �إرثها في �أََيادي �أجنبّية )عن �أنو�ع �لقلق �ّلذي �ساور نيت�سه �إز�ء هذ� 
�لمو�س���وع، �نظر بي���م Pym, 1998a(. بعد قرون من �الإهمال تحت وط���اأة تر�تبّية للغات، �سارت �لّترجمُة 

ري �لّترجمة وحدهم.  �أكثَر �أهمّية من �أْن ُتترك ل�ُمَنظِّ
َدَر قلق للفل�سف���ة �لغربّية منُذ �أْن  كان���ت ترجم���ُة �لَفْل�َسفة )�سيك���ون مثالّنا على ترجمة �إفالط���ون( َم�سْ
�أ�سبح���ت �لعالق���ة مع �لما�سي �لكال�سيك���ي �إِ�ْسكالّية. َفاإِّب���ان ع�سر �لّنه�سة بمنزعه���ا �الإن�سانّي في �لقرن 
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ها ميزًة �سرورّية لترجم���ات �إفالطون، و�سارك في  �لخام����س ع�س���ر، �أ�سّر ليوناردو بروني عل���ى �الأناقة ِبَعدِّ
مناظرة حا�سمة مع �الأ�سقف �الإ�سباني �ألون�سو �لقرطاجني Alonso de Cartagena �ّلذي د�فع عن ترجمة 
عب قر�ءتها، وتمتلئ بالّن�ْسخ �لحرفي، وَقلَّ  ُمْعَجَمٍة )translationese  )14  من �لقرون �لو�سطى كان من �ل�سّ
�أْن ي�سيبه���ا خطاأ في �س���يء يم�س ثقافة �لهدف. وفي هذ� �لّنقا�س، قد ُينظر �إلى �لقرطاجني على �أّنه د�فع 
ع���ن �لغر�بة foreignness وع���ن �لم�سطلحات �لفنّية وعن �لّتعددّية �لّلغوّي���ة، بطريقة يو�فق عليها �لعديد 
من �لمنتمين �إلى ما بعد �لحد�ثة. وكان ُيَناِفح �أي�سًا عن �لّترجمات �ّلتي �ستحفظ �لَفْل�َسفة �لوثنّية وَت�ِسمها 
ِبَمي�ْ�سم ال يّمحي كونها مختلفًة عن �لعقيدة �لم�سيحّية. ل�سوء �لحظ، فاز بروني تاريخيًا في هذه �لمناظرة. 
ووج���د �إفالطون �سوتًا في �لترجمة جعله �سخ�سًا بليغًا. و��ستخدمت �لَفْل�َسفة نف�س كلمات �الأنو�ع ]�الأدبّية[ 
�الأخرى؛ فاختلط �لفكر �لوثني مع �لالهوت �ليهودي �لم�سيحي؛ وتدفق �لخطاب من �ليونانّية �إلى �لالتينّية 

عًا للّتفكير.  ثم �إلى �لّلغات �لُقْطرّية في �أوروبا؛ وهكذ� �أ�سبحت م�سكلة دريد� مع كلمة "فارماكون" َمْو�سِ
هذ� �لّتقليد ذو �لمنزع �الإن�سانّي في ترجمة �لَفْل�َسفة هو ما كان ي�ستخدمه دريد� ويقاومه. وقد بقي هذ� 
�لّتقليد �إلى حد كبير دون منازع حّتى �أ�سبحت �لَفْل�َسفة علمانّية والهوتّية في �آن و�حد. وعلى �سبيل �لمثال، 
فق���د ��ستطاع عال���م �لاّلهوت �لبروت�ستانتي �سليرماخ���ر �أْن يتظاهر باأّنه �أيديولوجي���ًا ال ينزعج من ترجمة 
�إفالط���ون بو�سفه وثنيًا؛ �إذ �أّن���ه كان �أكثر �هتماما بالّطابع �لَفْل�َسفّي لِغْيِرّية �لّن�س. كانت فكرة �لّرومان�سّية 
�الألمانّي���ة مرّكزة على م�ستوى �ل�ّس���كل و�لّلغة و�لهوّية ولي�س على �لمحتوى في ذ�ت���ه. وبالّتالي كانت ترجمة 
�سليرماخر الأفالطون غير �أنيقة، مع �إثقالها بعدد كثير من مالحظات �لمترجم، مما حد� باأورتيغا غا�سيت 
)1937 /2000( �أْن يخ���رج بع���د حين ُمْنَتِق�سًا من �ساأنها بو�سفها "قبيح���ًة". مع �أّنه يتفق �إلى حد كبير مع 

��ستر�تيجّية �لّتغريب.
�أّما �لموقف �سد �لفرد�نّية فيمكن تتبعه في �لّرومان�سّية �الألمانّية من خالل �لكثير من �لّتقاليد �لّتاأويلّية. 
فق���د ��ستخ���دم مارتن هايدغر �لّترجمة، �أكثر من �أي �سخ�س �آخر، لتو�سي���ح �لم�سار�ت �لمتعّرجة للّتاأويل، 
جاع���اًل �لّترجمة و�سيل���ة للعر�س �لَفْل�َسف���ّي، وربما للفكر. ويمك���ن روؤية ذلك في ترجمات���ه �لمثيرة للجدل 
للم�سطلح���ات �لفل�سفّي���ة �الألمانّية من يونانّية ما قبل �ُسقر�ط، وفي تاأمالته �لم�ستمرة في �الختالفات بين 
�لّلغات، وفي �إ�سر�ره على �أّن �لّترجمة )Übersetzung( لي�ست مجّرد تف�سير بل �إّنها �أي�سًا مناولٌة وت�سليٌم، 
فه���ي ق�سّية ت���ر�ث )Überlieferung(، حي���ُث تعتمد �لمفاهي���م �لّرئي�سّية على ما كان مخفي���ًا طي َعَر�قٍة 
�َسابقة )Heidegger, 1963: 395–396(. وت�سبح �لّترجمة عمليًا طريقًا للقيام بالَفْل�َسفة، وحاماًل لتقليد 
مفق���ود. وفي هذ�، نج���د م�سدر �إلهام محتم���ل الهتمام دري���د� بم�سطلح مثل "فارماك���ون"، ولو من باب 
�لّتبجي���ل لقابلّية �لّتكر�ر وح�سور �لما�سي ب�س���ورة �َسَبح. ولعلنا �أي�سًا نخّمن �سبب تف�سيل هوؤالء �لفال�سفة 

14(  مصطلح translationese  يس��تخدم الزدراء ترجمات تتس��م بركاكة األس��لوب وحرفّية النقل وغلبة طابع اللغة�
المصدر على معايير الّس��بك في اللغة�الهدف. لم نقف على مصطلح يعبر عن ذلك. فاش��تققنا من اإلعجام صفة لهذه 

الترجمة اّلتي علقت بها ُعجمة فلم تبن رغم خلوها من الّلحن في اللغة�الهدف. )المترجم(
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ترجماته���م �ّلتي قامو� بها باأنف�سهم على �أي �سيء ُيْنِتجه مترجم���ون ُخلَّ�س: �أي �أ�سبحت �لَفْل�َسفة �لغربّية، 
على م�ستوى معّين، �سل�سلًة من �لّترجمات �لمفاهيمّية لذ�ت �لَفْل�َسفة.

وبالقدر نف�سه  يمكن للمرء �أْن يقول �إّن �لعديد من �لخطابات �لفل�سفّية �لمعا�سرة ت�سترك في قلق دفين 
باأّن لغتها في ذ�تها هي نقل ترجمي على م�ستوى معين. و�لّنتيجة �لماألوفة هي ن�س �سديد �لّتنوع، يميل �إلى 
�أْن ي�سب���ح �أقّل من ذلك عن���د �لّترجمة )فيما يخ�س �لّترجمات �الإنجليزّية لفيجين�ستاين و�إفالطون، �نظر 
فينوتي ) 1998b: 106–119(. �إن �أحد �لقو�نين �لمحتملة لكل ترجمة هو �أّنها تميل �إلى جعل �لخطاب على 
ن�س���ق و�حد. ومع ذلك، في حال���ة �لَفْل�َسفة قد يكون هذ� �لخطاب �الآن على �أكثر من ن�سق، ما د�م �لموؤلفون 
يتحدث���ون من منطل���ق �سلطة في نطاق �لعل���وم �الإن�سانّية: فدري���د� �الأمريكي، على �سبي���ل �لمثال، ال يمكن 
���ري �لّترجمة يميلون �إلى  �لخل���ط بينه وبي���ن لغة �لَفْل�َسف���ة �الأمريكّية. وحقيقة �الأم���ر �أّن �لمترجمين وُمَنظِّ
�حتر�م �لفال�سفة �أكثر بكثير مما قد ي�سنع �أّي فيل�سوف، مع �أّن هوؤالء �لفال�سفة لم يقولو� في حق �لمترِجم 

قواًل ح�سنًا من �أّي نوع.   

الّتوجهاُت الم�ستقبلّيُة: حدوُد الَفْل�َسفِة 
يب���دو �الآن �أّن �لم�س���اكل �لّرئي�سّية في �لعالقات بي���ن �لَفْل�َسفة و�لّترجمة �أ�سبح���ت و��سحًة �إلى حد ما. 
���ِري �لّترجمة يتحيزون لها دونم���ا حاجة �إلى ذلك.  فحي���ُث توج���د �ل�ّسلطة �لفل�سفّية، ف���اإّن �لعديد من ُمَنظِّ
وحيثم���ا تك���ون غائبة، ي�سود من���زع تجريبّي غريب نوعًا ما ق���ّل �أْن يفارق مفاهيم �لعل���م �لو�سعّية، كما في 
بروتوكوالت  نة/�لمتون corpus linguistics`  �أو  معظم در��سات �لترجمة �لو�سفية، �أو في ل�سانيات �لمدوَّ
دد، فاإّن �نق�سامات �لخط���اب �لَفْل�َسفّي نف�سه على م�ستوى �لقار�ت لم  �لّتفكي���ر ب�سوت عاٍل. وفي هذ� �ل�سّ
عي ن�سف �لعالم باأنه يعرف معرفًة مبا�س���رًة ما هو �لخطاأ في �لّن�سف �الآخر.  تخدمن���ا ب�س���كل جيد. �إذ يدَّ

و�لّنتيجة لي�ست مجرد نق�س في �لحو�ر، ولكن �سوء فهم خطير.
�إّن بع�س���ًا من �أكثر �الأخطاء �لموؤ�سفة تتعلق بو�سع �لبحث �للِّ�ساني. فلي�س من غير �لماألوف، على �سبيل 
رين �أدبيين )ر�جع فينوتي b:  Venuti 24 - 21-1988( يعار�سون �سيئًا مثل �أقو�ل  �لمث���ال، �لعثور على ُمَنظِّ
غر�ي�س )15(  Grice �لماأثورة للمحادثة )ال تقل كذبًا، ال تتكلم طوياًل، كن و��سحًا، وما �إلى ذلك(، الأن هذه 
�الأ�سياء متغّيرة ثقافيا. ويمكننا �لعثور على عدد غير قليل من �لمقاالت �لمعيارّية �ّلتي   ُت�ستخدم فيها نف�س 
هذه �الأقو�ل �لماأثورة ِلْلُحْكم على مدى جودة �أد�ء �لمترجمين، كما لو كانت هذه �الأقو�ل قو�نين للّن�سو�س 
رون وذوو �لمن���زع �لّتوجيهي معًا، �أو �أّنهم يقّللون من حقيقة �أّن غر�ي�س يرى معنى  �لجي���دة. يتجاهل �ل�ُمَنظِّ
تد�ولّي���ًا ينت���ج عن �نتهاك هذه �الأقو�ل �لماأثورة. وي�سكل عدم روؤية هذ� �الأمر خ�سارًة فادحة. ال �سك في �أّن 

15(  ب��ول غراي��س  )Paul Grice  )1913-1988 فيلس��وف لغوي بريطاني اش��ُتِهرت عنة ما ص��ارت ُتعرف بأقوال 
غراي��س المأث��ورة أو حكم غرايس في تنظيم المحادث��ة واالتصال. وقد بناها معتمدا على مب��دأ التعاون. ولها أربعة 
ركان هي الكمّية والكيفّية والعالقة واألسلوب. وصاغها على شكل حكم توجيهّية تحت هذه األركان األربعة كما يرد 

بعضها هنا. )المترجم(.
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غر�ي�س، �سمن �لّتقليد �لّتحليلي، يبحث عن �سيء مثل �ليقين �لّداللي، ولكن ما وجده هو �أّن �لّنا�س يخلقون 
معن���ى من خالل ك�س���ر �لقو�عد. �إذن �لقو�عد لي�ست قو�ني���ن؛ �إّنها خياٌل الأد�ء �لعم���ل ن�ستخدمها من �أجل 
�لّتو��سل؛ و�إّن ك�سرها يمكن �أْن يوؤّدي �إلى عدد ال ح�سر له من �لُفروقات و�لّطر�ئف. وقد يوّفر هذ� موؤ�سرً� 

على �لو�سع �لم�ستقبلي لالأ�سياء �ّلتي يقولها �لّنا�س ويوؤمنون بها ب�ساأن �لّترجمة.
و�حد من �لمنظرين �لقالئل �ّلذين رجعو� �إلى كل من �لّتقليد �لّتحليلّي و�إلى ما تر�كم بالّتاأويل و�لّتفكيك 
Trans- ّلذي لم يك���ن لكتابه �لمعّقد "�لّترجمُة وطبيعُة �لَفْل�َسفِة� ،Andrew Benjaminه���و �أندرو بنيامين 
lation and the Nature of Philosophy " 1989 تاأثي���ٌر كبي���ر على هذ� �لمج���ال. مثلما فعل �آخرون ُكْثر، 

كان بنيامي���ن ي���درك �أّنه ال يوجد �أ�سا����س فل�سفّي للّترجمة عل���ى �أّنها "نقاهة عقالنّي���ة" )��ستخد�م �لعقل 
الإنعا����س معاني �لم�سدر(. ومث���ل �لعديد من علماء �الأدب، كان يعتقد �أّنه، ب���داًل من �لّدالالت و�لبحث عن 
�ليقي���ن، "يج���ب �أن يتحول �لّتّركيز �إلى �لّن����س نف�سه و�إلى �الهتمام بالّلغ���ة" )بنيامين، 1989: 86(. لكن 
بنيامي���ن يذه���ُب �أبعَد من ذلك بقلي���ل، محاِواًل �سياغة م���ا �ّلذي تحتويه �لّلغ���ة وما ُيْزَم���ع َتْرَجَمُته، �أو يتم 
ر�ع" )بنيامين، 1989:  �بتد�عه بالّترجمة، وهو يفعل ذلك بعبار�ت تفاعلّية مثل: "في �لبْدء كان موقع �ل�سّ

108(. �إذن ذلك هو �لموقع �ّلذي يمكن �أْن تمتد �إليه َيُد �لّترجمة.

ر�ع مفاهيمّيًا  وقد ُيظهر هذ� �لّنوع من �لّتفكير طريقًا للم�سي ُقدمًا، ال�سيما �إذ� �أمكن �إعادة �سياغة �ل�سّ
بو�سف���ه تعاونًا تقليدّيًا جديدً�. و�لّنقط���ة �لمهمة هي �أْن نتجاوز �النتقاد�ت �ل�ّسهلة لالأوهام. وت�سبح مو�قع 
���ر�ع )�أو �لّتعاون( َمو��سَع تك���ون فيها الأفكاٍر مثل �الأمانة، �أو �لّتكاف���وؤ، �أو قابلّية �لّترجمة، �أو �لخفاء،  �ل�سّ
�أو �الأخالقي���ات �لمهنّية �أدو�ٌر وظيفّية تنظيمّية )�نظر ب�س���اأن �لّتكافوؤ، Pym، 1995؛ حول قابلّية �لّترجمة، 
Pym & Turk، 1998؛ �أو ب�س���اأن "�لّتطاب���ق �لمفتر�س" غوت Gutt ،1991 على �لّرغم من �أن تعريف غوت 

�لمقي���د ل����" �لّترجمة �لمبا�س���رة "يوؤدي �إلى نتائج معيارّي���ة ال جدوى منها(. ويمك���ن ��ستيعاب هذه �الأدو�ر 
ق يمكن �أن تنتمي �إلى ما بعد  دَّ بالفعل من ناحية  �أنها تقاليد تحليلّية. بل �إن هذ� نوع من �لعودة �ّلتي ال ُت�سَ

�لحد�ثة، كما لو �أّن �لم�سطلحات هي �لمهمة.   
 Ammann إن �إح���دى �لم�س���اكل �لمتبقّي���ة ه���ي دور �لمترِج���م وم�سوؤوليته بو�سفه ف���ردً�. يّدعي �أّم���ان� 
)1994(، عن���د ذك���ره �سلطة تاأثي���ر �لوجودّية، �أّن در��سات �لترجم���ة حاولت با�ستم���ر�ر ��ستبعاد �لفرد من 

خ���الل تطوير مقولتي �لتكافوؤ �أو �لثنائّيات �لمتقابل���ة. وهذ� �سحيح بما فيه �لكفاية. بل قد نذهب �أبعد من 
ذلك، فاأي ِعْلم يت�سم بطابع �لعمومّية، وعليه فاإّن �أيَّ �سمة علمّية تخ�س در��سات �لترجمة يجب �أْن ت�ستبعد 
�لفرد�نّي���ة �لمح�سة. �إذن هل خيارنا �لوحيد هو ��ستخ���د�م �لَفْل�َسفة للتنّديد بمقت�سيات �لّنظرّية، وبالّتالي 
تحري���ر �لفرد �أو تمكينه من خالل �الّدعاء باأّنه يتخ���ذ قر�ر�ته بنف�سه؟ يبدو �أّن هذ� �لموقف يحبط رغبتنا 

في �لّتعرف على �سروب �لخيال �لعملّية.
 Chesterman وف���ي هذ� �لمقام، ثّمة �لعديد من �لحلول �لممكنة. �أحدها، ما جادل ب�ساأنه ت�سي�سترمان
)1999(، وهو �الّدعاء باأّن در��سات �لترجمة ال تحتاج مبا�سرة �إلى �إخبار �لمترجمين بما يجب عليهم ِفْعَله؛ 

يمكنه �إجر�ء بحث علمّي تجريبّي من �أجل �لّتنبوؤ بما يمكن �أْن يحدث �إذ� �عتمد �لمترجمون �لخيار "�أ" �أو 
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"ب" �أو "ج" في مقام معّين. وهذ� يف�سي بالمنزع �لّتجريبّي �إلى نتيجة منطقّية، دون �أن يفتر�س بال�سرورة 
ر هي م�سطلحات محايدة �أيديولوجيًا �أو بال �سلطة ُم�ْسَتعارة.  �أّن م�سطلحات �لّتحليل لدى �أّي ُمَنظِّ

وثّم���ة ح���ل �آخر ممك���ن هو ��ستخد�م خط���اب علم �الجتم���اع في ت�سور �أنم���اط �لفرد�نّي���ة �ّلتي تتكيف 
  ’habitus’  )16("با�ستم���ر�ر م���ع �لعالقات �الجتماعّية، دون �أن ُتْختَزل فيها. هنا ق���د نتناول مفهوم "�الإِْلف
اغ���ه  Bourdieu بورديو )�نظر: �سميون���ي Simeoni, 1998( ومحاولة جعل���ه متو�فقًا مع مفهوم  �ّل���ذي �سَ
قو�ع���د �لّترجمة �ّلت���ي طورها توري )Toury )1995. م���ع ذلك، فاإّن هذه مجرد ت�سمي���ة "موقع �سر�ع" في 

ر. ر�ع فعليًا ودون ربطه بموقف �ل�ُمَنظِّ نطاق مو�سوع �لّدر��سة، دون حل �ل�سّ
وف���ي �لوقت نف�سه، يمكن للمرء �أن يّتبع بورديو في قبول �أّن �لعلوم �الإن�سانّية لي�ست بب�ساطة "ذ�ت طابع 
رين و�لممار�سين، غالبًا في  عام"؛ لكنها ترتكز على عالقات �جتماعّية يت�سارك في نطاقها كل من �ل�ُمَنظِّ
�ل�ّسخ����س نف�س���ه. وبالّتالي �سيكون هناك ق���دٌر كبير من �لفرد�نّية �ّلتي تنخرط، م���ع �ل�ّسلطة �لفل�سفّية بما 
يف�سح في نهاية �لمطاف �لمجال �أمام طرق تفكير تتكئ على علم �الجتماع للّنظر في مو�قفنا و�هتماماتنا 
ري �لّترجمة، بو�سفهم و�سطاء بين �لخطاب���ات �لَفْل�َسفّية وممار�سات �لّترجمة، ي�ساركون  �لذ�تّي���ة. �إن ُمَنظِّ
بن�س���اط ف���ي حو�ر م�ستمر، حي���ث يجب �أْن نتعلم م���ن كال �لجانبين. وفي �سوء ذلك، ربم���ا ال تكون م�سكلة 
در��س���ات �لترجمة هي �أّنه يتعين عليها ق���ر�ءة �لمزيد من �لَفْل�َسفة، ولكن يجب �أْن تولي �هتمامًا جدليًا لما 

يفعله �لمترجمون ويقولونه. قد يكون من �لممكن �سياغة �إر�ساد�ت لذلك على �لّنحو �لّتالي:
يمكن �لّنظر �إلى �لّترجمة على �أّنها ن�ساٌط لحل �لم�سكالت بما ُيمّكن من نقل عن�سر من لغة-�لم�سدر 
بو��سط���ة عن�سر و�حد �أو �أكثر في لغة-�لهدف. �إذ� كان لدى �لمترجمين خياٌر و�حٌد متاٌح فقط، فال يوجد 
م���ا يقال؛ لي�س���ت هناك حاجة �إلى فل�سفة. ومع ذل���ك، عندما يكون لديهم خيار�ن �أو ثالث���ة، فاإّن �لّترجمة 
جدي���رة �أْن ُتناق����س �أمر ذلك، و�سيك���ون �الأمر مثاليا لو تّم بين �لمترجمين، �ّلذي���ن يمكنهم �أْن ي�سرعو� في 
�لّتنظي���ر. وعندما تتوّفر، كما يحدث �أحيانًا، �لعديد من �لخي���ار�ت �لمتاحة وال توجد نظرّية و��سحة حول 
كيفّية تقليل هذ� �لّتعقيد، ي�سل �سبب �لمناق�سة �إلى م�ستويات يمكن عندها �للجوء �إلى �لخطاب �لَفْل�َسفّي، 
للح�سول على �أفكار حول �لخيار�ت، على �لّرغم من �أّنه نادرً� ما يكون ذلك بحثًا عن حلول للترجمة. يمكن 
روؤي���ة هذ� في معظ���م �لّنظرّيات و�الأ�ساليب �ّلتي تناولناها هنا. �إذ تمي���ل �لخطابات �لفل�سفّية �إلى �أْن تكون 
جذ�ب���ًة �أو تتدخل فيما يتعل���ق بالم�سكالت �ّلتي يتوفر لها �أكثر من ثالث���ة �أو �أربعة بد�ئل. ولتطوير �لكلمات 
�لمنا�سب���ة لتل���ك �لبد�ئل، قد يكون للفل�سف���ة دور منا�سب مثلما ر�أيناه؛ �أما تبنيه���ا و�الأخذ بها فاإن ذلك هو 

و�حد من �الأدو�ر �لمنوطة بدر��سات �لترجمة.

16(  اس��تخدمنا تجاوزًا كلمة عربّية: »ِإْلف«، لترجمة »الهابيتوس« habitus« اّلذي اقترحه بورديو للتعبير عن جملة 
االس��تعدادات اّلتي يكتس��بها الفرد من خالل ما خاض أو يخوض من تجارب شخصّية في المجتمع لتتحول مع الّزمن 
إلى بنيات ناظمة لسلوكه ومنتظمة فيه في آن واحد. وتميل األدبيات العربّية لالحتفاظ باللفظ األعجمي. وعدم االنفكاك 

من ربقته شكاًل وذلك أمر يطول نقاشه. )المترجم(.
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�إن م���ا تفتق���ده �لخطابات �لفل�سفّي���ة، بطبيعة �لحال، هو منط���ق �الأن�سطة �ليومّية �لكثي���رة، و�لّتقنيات 
�لعديدة �ّلتي  يعمل �لمترجمون �أنف�سهم من خاللها على تقليل �لّتعقيد با�ستمر�ر. تلك هي �سروب �لخيال 
�لعملّية �ّلتي نحتاج �إلى فهمها. وللقيام بذلك، ربما ينبغي لنا �أْن نتعلم �أْن نفكر من �أ�سفل �إلى �أعلى، �أْي من 
ُعدً�، بدل �التجاه من �لقمة �إلى �لقاعدة، �أْي م����ن �الأنظمة �لمفاهيمّية �لكبرى،  �لممار�س����ات �لفعلّي����ة �سُ

و�إْن كان يجدر ِ�لّتقاء �لّطرفين. ◘
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ت�سم����ل منطقة �للغة �لهولندي����ة: )�لنيذرالندز Netherlands ]�الأر��س����ي �لمنخف�سة[  و�لفالندرز 
Flanders( �لن�س���ف �ل�سمال���ي تقريبًا من دولة بلجي���كا �لفيدير�لية. ويوجد �لي���وم حو�لي و�حد وع�سرين 

مليون ناطق بالهولندية: خم�س ع�سر مليونًا في �لنيذرالندز، و�ستة ماليين في �لفالندرز.
في �لحقبة �لقرو�سطية كانت �لمنطقة منق�سمة �سيا�سيًا، مع بع�س �الأجز�ء �لتي تدين بالوالء �إلى فرن�سا 
و�الأج���ز�ء �الأخرى �لتي تدين �إل���ى �الإمبر�طورية �لروماني���ة �لمقد�سة )�الألمانية(. ف���ي �لقرنين �لخام�س 
ع�س���ر و�ل�ساد�س ع�سر توحدت تدريجيًا مختلف دوقيات وكونتيات �الأر��سي �لمنخف�سة تحت حكم �ل�ساللة 

�لبورغندية ثم  �ل�ساللة �لهاب�سبورغية.

تراث الرتجمة الهولندي

تاأليف: ثيو  هرمانز
•ترجمة: عدنان ح�سن

ثي��و هرمان��ز  Theo Hermans  )ولد ع��ام 1948(: باحث وكاتب بلجيكي ��سته��ر بعمله في حقل 
در��س��ات �لترجمة. يعم��ل حالياً �أ�ستاذ�ً ل���أدب �لهولندي و�لأدب �لمقارن في �لكلي��ة �لجامعية بلندن، 
وه��و ع�سو مر��سل في �لأكاديمية �لفلمنكية وزميل بح��ث فخري في مركز جامعة مان�س�ستر لدر��سات 
�لترجمة و�لدر��سات بين �لثقافات. وي�سغل منذ عام 2000 �لمن�سب �لفخري لأ�ستاذ  م�ساعد  في ق�سم 
 Dutch Crossing: Journal  لترجمة في جامعة هونغ كونغ �ل�سينية، وهو �أي�ساً محرر في مجلة�
 ))The Manipulation of Literature  :من �أهم موؤلفاته . of Low Countries Studies

  .)Translation in Systems( و
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دً� �سد �لملك فيليب �لثاني �لهاب�سبورغي  �أّدت ح���رب �لثمانين عامًا )1568  - 1648( �لتي بد�أت تم���رُّ
�الإ�سباني ��� �إلى �نف�سال �ل�سمال عن �لجنوب، عندما �أحرزت �لجمهورية �لهولندية ذ�ت �لهيمنة �لكالفينية 
�ال�ستقالل، وبقيت �لنيذرالندز �لجنوبية كاثوليكية تحت �لحكم �الإ�سباني ثم تحت �لحكم �لنم�ساوي، وبعد 

�لثورة �لفرن�سية عام 1789 وقع �لبلد�ن تحت �ل�سيطرة �لفرن�سية.
بع���د هزيم���ة نابليون عام 1815 �سكال مملك���ة �لنيذرالندز �لمتحدة ق�سيرة �لعم���ر، �لتي �ن�سقت عنها 

بلجيكا عام 1830.
وبلجيكا �� �لتي تطغى عليهًا �أ�ساًل برجو�زية ناطقة بالفرن�سية �� هي �الآن دولة مق�ّسمة لغويًا  والمركزية 
�سيا�سي���ًا، يمتلك �لناطقون بالهولندي���ة و�لناطقون بالفرن�سية حقوقًا ح�سرية ف���ي �إقليميهما: )�لفالندرز 
وو�لونيا على �لتو�لي(؛ و�لعا�سمة بروك�سل هي ثنائية �للغة ر�سميًا: )�لهولندية �� �لفرن�سية(، وتتمتع �الأقلّية 
�ل�سغيرة �لناطقة باالألمانية في �ل�سرق بالحماية �لد�ستورية. �أما في �لنيذرالندز فكانت مقاطعة فريزالند 
�ل�سمالية ثنائية �للغة )�لهولندية �� �لفريزية( �أي�سًا، ب�سبب وجود �لفريزية �لتي يتكلمها �إلى جانب �لهولندية 
حو�لي ربع مليون ن�سمة، مع �أن ن�سبة مئوية �سغيرة فقط من هوؤالء �أي�سًا ي�ستعملون �لفريزية لغة مكتوبة. 

�إن تاريخ �لترجمة �إلى �لهولندية لم يكتب بعد. لقد جرى ��ستق�ساء �لمظاهر �لفردية وتوثيقها بطريقة 
�أو باأخرى، لكن ال تتوفر حاليًا �أي م�سوحات عامة �أو عرو�س تركيبية. 

الحقبة القرو�سطية  
ال ُيعرف �سيء حول �لثقافة �لمحلية vernacular في �لبلد�ن �لمنخف�سة في �أو�ئل �لحقبة �لقرو�سطية،  
الأن �للغ���ة �لمكتوب���ة كان���ت �لالتينية. ومع ذلك، فاإن �الأدل���ة �لمبعثرة جدً� �لتي ج���رى حفظها ترخي قلياًل 
م���ن �ل�سك ف���ي �أن �لتر�ث �لهولندي �لمكتوب يبد�أ بالترجمات. من بي���ن �لمفرد�ت �لمبكرة جدً� �لم�سجلة 
بالهولندي���ة �لقديم���ة ثمة م�سطلحات معزول���ة ترد على �س���ورة �سروحات بين �ل�سطور ف���ي �لمخطوطات 
�لالتينية من �لقرنين �لثامن و�لتا�سع. �أما �أقدم �لن�سو�س �ال�ستطر�دية في �ل�سكل �ل�سرقي من �لهولندية 
Wachten-لقديمة �لمعروفة با�سم �لفر�نكونية �لدنيا �لقديمة فهي �لمز�مير �لكارولنغية )�و ڤاختندونك� 
donck ( من �لقرن �لعا�سر، وهي ن�سخ بين �ل�سطور من �لفولغاتي)Vulgate  )1  �لالتيني؛ ربما ظهرت �إلى 

حي���ز �لوجود في �لمنطقة �لحدودية بين �لنيذرالن���دز �لحديثة و�ألمانيا لكنها حفظت في �سكل مبعثر فقط  
في ن�سخ �لقرن �ل�ساد�س ع�سر و�سروحاته. 

يمك���ن �إرجاع تر�ث م�ستمر من �لهولندية �لمكتوبة ف���ي �لتاريخ �إلى �أو�خر �لقرن �لحادي ع�سر، عندما 
وج���دت م���ا تدع���ى probation pennae  ]تجربة �لقلم �لمب���ري[، وهي جملة ق�سيرة منف���ردة بالهولندية 

1( �لفولغات���ي Vulgate  �لترجم���ة �لالتينية للكتاب �لمقد�س �لتي �أنجزه���ا �لقدي�س جيروم من �لن�س �لعبري قي �أو�خر �لقرن �لر�بع ع�سر  
و�ُعتمدت   عام  1592 من قبل �لكني�سة �لكاثوليكية �لرومانية  بو�سفها �لن�س �لمعترف به  وذلك بعد تنقيحه.
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�لقديم���ة م���ع ترجمتها �لحرفية �إلى �لالتينية )�أو����� على نحو �أقل �حتمااًل�� �لعك����س بالعك�س(، دونها ر�هب 
فلمنك���ي غربي كان ينح���ت ري�سة كتابة جديدة في دير في �إنكلتر�.  وق���د �كت�سف �لمخطوط في �أوك�سفورد 
ف���ي 1931، وم���ن �لممكن �أن يكون ر�هبنا هذ� قد عبر �لقناة عام 1066 �أو بعده بوقت ق�سير بو�سفه جزءً� 
م���ن �لفريق �لفلمنكي �لمر�فق لوليام �لفاتح، �لذي ت���زوج �بنة كونت �لفالندرز. �أما �لن�س �الأكثر �أ�سا�سية 
بالهولندي���ة �لقديمة فهو ڤيل���ر�م Willeram  �يغموند )اليدن(، �إذ يعود في تاريخه �إلى حو�لي عام 1100، 
وهو طبعة هولندية من �لتعليقات باللغة �الألمانية �لعليا �لقديمة على ن�شيد الأن�شاد كتبها �لر�هب �لبندكتي 
ڤيلل���ر�م �الإبر�سبرغ���ي  Willeram of Ebersberg في بافاريا. وم���ع �أن �للغتين كانتا ال تز�الن قريبتين من 
بع�سهم���ا �لبع����س في هذه �لمرحلة، فاإن �لن�ساخ �لهولندي �ل���ذي كان يكتب في دير �إيغموند في هولند� قد 

عدل على نحو منهجي ن�سه �لم�سدر ليتالءم مع لفظه وقامو�س مفرد�ته. 
 Middle درج���ت �لعادة �أن ن�سي���ر �إلى �للغة منذ �لقرن �لثان���ي ع�سر ف�ساعدً� با�سم �لهولندي���ة �لو�سطى
 Henric van بي���ن �أق���دم �لنتاج���ات �الأدبية بالهولندي���ة �لو�سطى كانت �أعم���ال هنريك فان فلدك���ه .Dutch

Veldeke ، �ل���ذي كت���ب في �لن�سف �لثاني من �لقرن �لثاني ع�سر بلهجة �سرقية قريبة من �للغة �الألمانية. �إن 

عمله �لمقفى بعنو�ن حياة القدي�س �شرفاتيو�س Life of Saint Servatius ) حو�لي 1160 �� 1170(  قد بني 
على كتاب  الحياة Vita  �لالتيني �الأقدم منه بمائة عام. �أما ]ترجمته[ لكتاب الإنياذة  Aeneid ، بالكوبلتات 
] �أزو�ج �الأبيات[ ذ�ت �لقافية �لو�حدة، فقد كانت �أكثر حد�ثة، فعندما �أُرجعت �إلى م�سادر علمانية فرن�سية 
تبّي���ن �أنها قائمة على حكاي����ة اإينيا�س  Roman d'Eneas  �الأنغلونورمندية من حو�لي عام 1150، وقد �أدخلت 
�لملحم���ة �لغزلي���ة courtly epic �إلى كل م���ن �الأدب �لهولندي و�الأدب �الألماني، فمع �أّن ف���ان فلدكه ربما بد�أ 
�إنياذت���ه بالهولندية فاإنه قد �أنهاها �أخيرً� في تورينغيا بلغ���ة يمكن فهمها ب�سهولة من قبل �لجماهير �لناطقة 
بالهولندية و�الألمانية �لعليا. و�أخيرً� فقد كانت �أ�سعار فان فلدكه �لغنائية �لغر�مية تعود �إلى تر�ث �لتروبادور 
] �ل�سعر�ء �لجو�لين[  �لفرن�سي و�ساعدت في �إدخال الميني�شانغ  Minnesang  �لغزلي �إلى �الأدب �الألماني. 
على �لعم���وم، �إن �الأدب و�لمعرفة �لهولنديين �لقرو�سطيين، وبالتال���ي �لتر�ث �لمكتوب عمومًا، �تكل 
ب�س���دة على �لم�سادر باللغات �الأجنبية، خ�سو�سًا �لالتينية و�لفرن�سية. في �لقرنين �لثاني ع�سر و�لثالث 
ع�س���ر كان مرك���ز �لثقل �القت�سادي و�لثقافي ف���ي �لبلد�ن �لمنخف�سة يقع ف���ي �لفالندرز، بوجود �لمدن 
�لمزده���رة مث���ل بروغ���ز وغنت. وفي �لق���رن �لر�بع ع�سر، كان���ت دوقية بر�بانت، مع م���دن مثل بروك�سل 
وليوف���ن و�أنتوي���رب، قد ب���د�أت تحل محل �لفالن���درز بو�سفها �لب���وؤرة �لثقافية �لرئي�سة. وم���ع �أن كونتات 
�لفالن���درز كان���و� يتمتعون بدرجة كبيرة من �ال�ستقالل، فقد كانو� يدين���ون بالوالء �ل�سيا�سي �إلى �لملوك 
�لفرن�سيي���ن. كانت �الأجز�ء �لجنوبي���ة من �لبالد )�الآن في فرن�سا �ل�سمالي���ة( ناطقة بالفرن�سية، وكانت 
�لفرن�سي���ة ت�ستعم���ل في كثير من �الأحيان في �لبالط. وقد كت���ب �ل�ساعر �لفرن�سي من �لقرن �لثاني ع�سر 
كريتي���ان دي ت���روي Chretien de Troyes  ق�سيدت���ه بعنو�ن Conte du Graal م���ن �أجل �لكونت فيليب 

�لفلمنكي من �الألز��س. 
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لي����س مفاجئ���ًا، �إذً�، �أن كثيرً� من �لكتابة �لعلمانية و�لتخّيلي���ة fictional بالهولندية �لو�سطى يقوم على 
 romances  ما قب���ل �لفرو�سية، �أو ق�س����س �لحب chansons de geste  نم���اذج فرن�سي���ة. بي���ن �أغاني �الإيم���اء
�لكارولينغي���ة �أو �لفرنكي���ة �لتي تدور ح���ول �سخ�سية �سارلم���ان، كانت �لطبعة �لهولندي���ة �لو�سطى )�أو�ئل 
�لقرن �لثالث ع�سر( من Renaud  de Montauban �لفرن�سية تعطي فكرة جيدة عن �لطريقة �لتي تم بها 
تعدي���ل " م���ادة فرن�سا". ومع �أن �لن�س �لهولندي في �أمكنة قليل���ة يتبع �لن�س �لفرن�سي كلمة بكلمة تقريبًا، 
فاإن���ه ال يمك���ن �إرجاعه �إلى مخطوط فرن�س���ي و�حد يمكن معرفة هويته، لكنه ي���ردد �سدى طبعات فرن�سية 
مختلف���ة. فق���د جرى تعديل ف�سول كثيرة تعدياًل جوهريًا، وال تقع د�ئمًا بالترتيب نف�سه. �إن �لتف�سير �الأكثر 
�حتم���ااًل لمث���ل هذه �لتباعد�ت هو �أنها تعك�س تر�ثًا �سفهيًا، و�أن �لطبع���ة �لمكتوبة جرى تاأليفها على �أ�سا�س 
�لف�سول �لمحفوظة غيبا � كما يوحي �أي�سًا �لمخزون �لكبير من �لعبار�ت �ل�سياغية formulaic و�لطريقة 

�لتي �ُسّكلت بها بع�س �لف�سول ظاهريًا على �سورة كيانات قائمة بذ�تها. 
وقد و�سلت ق�س�س �لحب �الآرثرية Arthurian romances �لفرو�سية �أي�سًا �إلى �لبلد�ن �لمنخف�سة عن 
طري���ق فرن�سا. �إن تقنيتي �إعادة �لت�سكي���ل  )remaniement(  و�لت�سبيك )entrelacement( �لجذريتين ، 
و�لعالقات �لن�سية �لمعقدة بين �لن�سو�س �الأ�سلية و�القتبا�سات  adaptations  �لتي تنتج عن ذلك، يمكن 
�سرحه���ا بالرج���وع �إل���ى مجموعة  الن�سل���وت Lancelot �ل�سخمة  �  يبلغ مجموعها حو�ل���ي 90,000 بيت من 
�ل�سع���ر� �لتي جمعت معًا ع���ام 1320 في بر�بانت. وهي ت�سم ع�سر ق�س�س ح���ب �آرثرية، �لثالث �لمركزية 
منه���ا ه���ي ترجمات عن  حلقة  فرن�سية، �أما �لق�س�س �الأخرى، �لمح�س���ورة في �أمكنة مختلفة )�ثنتان بين 
�لجزئي���ن �الأول و�لثاني، �لخم�سة �لباقية بين �لجزئين �لثاني و�لثالث( فهي �إعادة كتابة لطبعات هولندية 
و�سطى موجودة من م�سادر فرن�سية، لكن هنا �أي�سًا �أ�ساف �لجامع وحذف ف�سواًل بت�سرف، وقدم مقاطع 

ر�بطة  في محاولة منه لربط �لحلقة باأكملها معًا. 
و�س���ل تاأثي���ر هذه �الأعم���ال بعي���دً�. �إذ ُيعتقد �� على �سبي���ل �لمثال ������ �أن ق�سة �لحب �الآرثري���ة �لرئي�سة 
بالهولندي���ة �لو�سطى �لتي لي�س���ت ترجمة �أو �قتبا�سًا، �ل� Walewein  �لت���ي بد�أها بنينك Penninc و�أكملها 
بيت���ر فو�ستاي���رت  Peter Vostaert ، ربما في حو�لي ع���ام 1260، من �لممكن �أن تكون قد كتبت ردً� على �ل�  
 Lancelot �ًالأق���دم قلي���اًل، وهي ترجمة �سعرية لالن�سل���و �لمكتوبة نثر� Lantsloot vander Haghedochte

en prose �لفرن�سي���ة. �إن �أهم ملحمة حيو�نية هولندي���ة و�سطى، رينارد �لثعلب Reynard the Fox ، يمكن 

قر�ءتها بالتاأكيد على �أنها هجاء للقيم �لفرو�سية للحلقات �لكارولينغية و�الآرثرية. 
لكن ثمة تفاعالت �أخرى، تنطوي على نحو مبا�سر على تر�ثات وعالقات ثقافية �أخرى،  �إن ياكوب فان 
مايرالن���ت Jacob van Maerlant وه���و غزير �الإنتاج على نحو مفرط، �إذ �إن���ه موؤلف حو�لي 230،000 بيتاأ 
م���ن �ل�سعر، وق���د عا�س في �لن�سف �لثاني من �لق���رن �لثالث ع�سر،  بد�أ حيات���ه �لمهنية يعدد من ق�س�س 
�لح���ب �ل�فرو�سية �لت���ي تقوم في معظمها على م�سادر فرن�سية.  مع ذلك فق���د �بتعد تدريجيًا عن �لتخييل 
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نحو �الأعمال �لتاريخية و�لتعليمية و�لمو�سوعية، �لتي تغطي على نحو �فتر��سي كل حقل من حقول �لمعرفة 
م���ن �لجغر�فيا �إلى �لط���ب، وبما فيها �لتاريخ �لكتاب���ي ] �لتور�تي[ و�لتاريخ �لعلمان���ي، بفعل ذلك ��ستبدل 
ن�سو����س �لم�سدر �لفرن�سي���ة بالن�سو�س �لالتينية، وعال���م �لت�سلية بعالم �لمعرف���ة �لمكت�سبة. �إن �لتحول 
م���ن �لفرن�سية �إلى �لالتينية لغة م�سدر هو عر�سي symptomatic، فالالتينية �� �للغة ذ�ت �لمكانة �لعالية 
للتعليم و�لتعلم و�لكني�سة �� �سكلت عالمة د�لة على �نق�سام ثقافي. �إن ترجمات �الأعمال �لتعليمية و�لروحية 
من �لالتينية �إلى �للغة �لمحلية تظهر على نحو و��سح �لعالقة �لالمتكافئة بين �لعالمين. فقد ظل �لالهوت 
�ل�سكوال�ست���ي ����� على �سبي���ل �لمثال �� حكرً� على �لالتيني���ة، ولم تترجم �إلى �لهولندية �س���وى �الأعمال �الأكثر 
�سعبية حول هذ� �لمو�سوع، �لموجهة �إلى جماهير �لقر�ء من �لعو�م. ومن �لناحية �الأخرى، فاإن �لن�سو�س 
�لت���ي تحتوي على تمارين �لتاأم���ل �لتطبيقية و�لر�سائل �لتعبدية قد ترجمت على نحو �أكثر تو�ترً� بكثير. في 
بع�س �لحاالت كانت �الأعمال من هذ� �لنوع تترجم نثرً� و�سعرً� : فكانت �لترجمات �ل�سعرية تنحو �إلى تبني 
�أنم���اط  من �لتقديم تذكر بق�س�س �لحب �لعلماني���ة وبالتر�ثات �ل�سفهية، في حين كانت �لطبعات �لنثرية 
مخ�س�س���ة للق���ر�ءة �لخ�سو�سية �أو للقر�ءة ب�س���وت عال في �لمجتمعات �لالديني���ة �ل�سغيرة �لنموذجية 

للبلد�ن �لمنخف�سة �لقرو�سطية. 
عندم���ا �زد�د �لتمدن ومعرفة �لق���ر�ءة و�لكتابة مع نهاية �لع�سور �لو�سط���ى، �ساق �لخط �لفا�سل بين 
�لثقاف���ة �لالتينية و�لثقافة �لمحلية. في بع�س �لدو�ئر، كمجتمعات Devotio Moderna �سبه �لدينية ذ�ت 
�لنف���وذ �لثقافي )�لمعروف���ة �أي�سًا با�سم "�إخو�ن �لحياة �لم�ستركة"( ف���ي �لنيذرالندز �ل�سمالية في �أو�خر 
�لقرن �لر�بع ع�سر وفي �لقرن �لخام�س ع�سر، كانت �الأعمال �لمهذبة لالأخالق  تكتب بالالتينية و�لهولندية 
، �أو تترج���م بع���د وقت ق�سير ج���دً� من ظهورها �الأول. في كتاب بعن���و�ن De libris  teutonicalibus )عن 
�لكت���ب بالهولندية( جادل جير�لد زربولد �لزوتفن���ي Gerald Zerbold of Zutphen  )توفي عام 1398 ( 
ف���ي �أنه لي�س هامًا �أن تق���ر�أ �لكتب بالالتينية �أو باللغة �لمحلية، طالما �أنه���ا  تثقف وتهذب و�سمن ]حدود[ 
�ال�ستيع���اب �لفك���ري للقارئ. في �لوقت نف�سه، فاإن بروز طبقة تج���ار قوية على نحو متز�يد في �لمدن خلق  
 Livre des mestiers طلب���ًا عل���ى كتب �لعبار�ت ثنائية �للغة وحتى متعددة �للغ���ات، كان منها  كتاب �لمهن

�لهولندي ��� �لفرن�سي في �لقرن �لر�بع ع�سر �أول عينة  مجربة. 

ع�سر النه�سة 
ف���ي �أثناء �لق���رن �لخام�س ع�سر وقع���ت ب�سعة �أجز�ء من �لبل���د�ن �لمنخف�سة تح���ت �سيطرة �لدوقات 
�لبورغنديين. ف�سرعو� في �إقامة �إد�رة �أكثر مركزية ��ستعملت �لفرن�سية لغة �سائدة لها. ومع �أن �لبورغنديين 
�أب���دو� �هتمام���ًا قلياًل بالرعاية �الأدبية، فاإن ما تدعى غرف �لخطابة ����� وهي �أنو�ع من �لنقابات �الأدبية من 
�أج���ل �لمو�طني���ن �لمو�سرين ��� �أُدخلت في �لبل���د�ن �لمنخف�سة في �لقرن �لخام�س ع�س���ر، وقد �ُسّكلت وفقًا 
للنماذج �لفرن�سية في تنظيمها وفي نمط �لعمل �لذي كانت تنتجه، فقد كان نتاجها يحتوي على عدد كبير 



العـدد 23  ربيع 2021 50

م���ن �لترجمات ع���ن �لفرن�سية، و�لن�سبة �لعالية م���ن �لكلمات �لم�ستعارة �لفرن�سية ف���ي قامو�س مفرد�تها،  
دلياًل على ثقل �للغة �لفرن�سية في ذ�ك �لوقت. 

�إن �ختر�ع �لطباعة في حو�لي منت�سف �لقرن �لخام�س ع�سر كان له تاأثير عميق على �لحياة �لثقافية، 
لكن���ه ل���م يوؤد ف���ورً� �إلى �لترجم���ات. �أن�سئ���ت �أولى �لمطابع ف���ي �لبل���د�ن �لمنخف�سة في �لم���دن �ل�سمالية 
�ل�سغي���رة، وقامت بن�سر �لكتب �لالتينية ف���ي معظمها، لكن �سرعان ما �أ�سبح و��سحًا �أن �الأ�سو�ق �لمحلية 
كانت محدودة جدً�، من �لناحيتين �لمالية و�لفكرية، بحيث ال يمكنها �أن تدعم مثل هذه �لم�ساريع �لمكلفة.
 في �لقرن �ل�ساد�س ع�سر، �أ�سبحت �أنتويرب �� �لتي كانت �آنذ�ك �لمركز �القت�سادي و�ل�سكاني �لرئي�س 
ومتروب���واًل ]حا�سرة[ ثقافيًا �� �أهم مركز للن�سر في �لبلد�ن �لمنخف�سة. هناك كان باالإمكان طباعة �لكتب 
م���ن �أج���ل �الأ�سو�ق �لدولية بطيف من �للغ���ات، وغالبًا في �سكل متعدد �للغات، وهن���اك �أي�سًا ��� منذ حو�لي 
منت�س���ف �لق���رن �ل�ساد�س ع�سر �� ُترجمت �لنه�س���ة �الأوروبية �إلى �لهولندية. �إن �لفع���ل �لهولندي �لحديث  

vertalen �خُتبر �أول مرة بمعناه �لد�رج )يترجم( في هذه �لحقبة . 

يمك���ن قيا����س دور �لترجمة ف���ي حو�لي بد�ية �لقرن من خ���الل ن�ساط نا�سر مثل توما����س فان دير نوت  
Thomas van der Noot ، �ل���ذي كان م�ستق���رً� عل���ى نحو رئي�سي في بروك�سل �أكث���ر مما كان في �أنتويرب، 

وكان �أول طاب���ع ف���ي �لبلد�ن �لمنخف�سة يطلب وينال ��� ع���ام 1512 �الإذن بحقوق �لطبع copyright لحماية 
منتجاته. بين عامي 1505 و1523 �أ�سدر فان دير نوت حو�لي 35 ن�سًا باأربعين طبعة تقريبًا، وتر�وح �إنتاجه 
م���ن �سير �لقدي�سي���ن بالهولندية �إلى �الأدب بالفرن�سي���ة وعمل التيني عن �لمنطق، وق���د ك�سفت �لطباعات 
�لالحقة �أن فان دير نوت، �إذ حدد هوية جمهوره، �لمختار بعناية، قد ترجم وعدل ن�سو�سه �لم�سدرية لكي 
تالئم �لدو�ئر �الأر�ستوقر�طية �لثرية، �لمثقفة، �لناطقة بالهولندية لبر�بانت، وكان نحو ن�سف �لكتب �لتي 
طبعها عبارة عن ترجمات �أنجزها بنف�سه عن �لالتينية و�لفرن�سية و�الألمانية. في تلك �لحاالت �لتي كانت 
فيه���ا �لمعرف���ة �لعملية �أو �الإر�ساد �الأخالقي هما �ل�سبب �لرئي�س للن�س���ر، غالبًا ما كان يحذف �� لكونه غير 
ذي �سل���ة بالمو�سوع ��� �أي �أثر الأ�سل �لن�سو�س باللغ���ات �الأجنبية. ومن �لناحية �الأخرى، فاإن �الأعمال ذ�ت 
�لمكانية �لعالية، �سو�ء كانت ذ�ت طبيعة مهنية �أم �أدبية، فقد كان ت�سدر بطبعات فاخرة غالية، وباعتر�ف 

تام بمكانتها كترجمات بعر�س �أ�سماء موؤلفيها �لم�سهورين. 
    فيم���ا بع���د �� في �لق���رن �ل�ساد�س ع�سر�� كان كثير من ن�ساط �لترجم���ة �لمرتبط باختر�ق �لنه�سة �إلى 
�لثقاف���ة �لمحلية موجهًا �إلى �لنوع نف�سه من �لجمهور. وفي حين كانت �لنخبة �لفكرية �الإن�سانوية ت�ستخدم 
�لالتيني���ة و�سيل���ة تو��س���ل لها وطبعات �سعبي���ة مب�سط���ة popularizing   وكتيبات ق�س����س �سعبية مختلفة 
بالهولندي���ة موجهة �إلى عامة �أكث���ر تقليدية، فقد كانت �لترجمات من �لكال�سيكي���ات �لتي بد�أت تظهر في 
�أنتوي���رب في حو�لي منت�سف �لقرن موجه���ة �إلى نخبة مدينية مزدهرة وتقدمي���ة ثقافيًا. كان �أول مترجم 
كبي���ر للكال�سيكيات �إلى �لهولندية هو �لخطيب �الأنتويربي كورنيلو�س فان غي�ستيلي )حو�لي 1510 � 73( 
Cornelus van Ghistele، �ل���ذي �أنتج في خم�سيني���ات �لقرن �ل�ساد�س ع�سر )1550( و�ستينياته )1560( 

ترجمات ناجحة تجاريًا الأعمال �أوفيد وفرجيل وتيرن�س وهور��س، �إ�سافة �إلى �أعمال �إر��سمو�س و�سوفوكلي�س 
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�  عب���ر طبع���ة التينية. وف���ي مقدماته وبخ  فان غي�ستيلي  �الإن�سانويين ب�سب���ب �لكتابة بالالتينية فقط ، ومن 
�لناحية �الأخرى، �أعلن عن �حتقاره لق�س�س �لحب �لقرو�سطية "�لتافهة" و�أدب �لت�سلية �الآخر. 

وب���ّرر عمل���ه باالإ�سارة ال �إل���ى �لمزية �لجوهري���ة الأعماله �الأ�سلية فح�س���ب بل �أي�سًا �إل���ى كون ترجماته 
من�س���ورة بلغات حديثة �أخرى. وكان من �لطبيعي لمترجم �لنه�سة �لمبكرة �إدر�كه �لتام لعدم �كتمال �للغة 

�الأم مقارنة بنقاء �للغات �لكال�سيكية ومرونتها ووفرتها. 
ف���ي حين �لتزم فان غي�ستيل���ي غالبًا بالموؤلفين �لذين كانو� على نهج �لمدر�سة �لالتينية، فاإن �لمترجم 
 �� DirkVolkertszoon Coonhert  )1522( لكبي���ر �الآخر في تل���ك �لحقبة، ديرك فولكرت�سون كورنه���رت�
�لذي عمل في �لنيذرالندز �ل�سمالية �� كان �أكثر �هتمامًا باالأعمال �لتي تحتوي على �إر�ساد عملي �أو �أخالقي. 
وبعي���دً� عن هوميرو����س، �لذي ترجمه عبر طبعة التيني���ة، وبوكات�سيو، �لذي ترجمه ع���ن طريق �لفرن�سية، 
ترج���م  كونهرت بوتيو����س Boethius و�سي�سرون Cicero و�سينيكا Seneca. ف���ي مقابل فان غي�ستيلي �أظهر 
كونه���رت نهج���ًا طهريًا قويًا في ��ستعماله للهولندية. وفي هذ�، ذه���ب �إلى ماور�ء �لترجمة: فقد �سجع على 
نح���و فاعل تلك �لحلقات في ثمانينيات �لقرن �ل�ساد�س ع�س���ر )1580( �لتي �أنتجت قو�عد �للغة �لهولندية 
�الأول���ى و�لمعالج���ة �لهولندية �الأول���ى للخطابة �لجدلي���ة و�لكال�سيكية؛ وكان  �أول من �أل���ف كتابًا حول علم 

�الأخالق  بالهولندية، م�ستنبطًا �لم�سطلحات �ل�سرورية في �ل�سيرورة. 
كان ن�س���اط كونهرت به���ذ� �لخ�سو�س عر�سي���ًا د�اًل على �النعت���اق �لمتز�يد للهولندي���ة  بو�سفها ناقلة 
للفن���ون و�لعلوم، فل���م ي�سهد �لن�سف �لثان���ي من �لقرن �ل�ساد����س ع�سر �زديادً� هائاًل ف���ي �لترجمات لكل 
ن���وع من �الأعمال �لتطبيقي���ة و�لعلمية فح�سب، بل �سهد �أي�سًا �الأعمال �الأول���ى �لمكتوبة مبا�سرة بالهولندية 
ح���ول مو��سيع تتر�وح من �لريا�سيات و�لمنطق �إلى علم �لنبات و�لمو�سيقى. ولي�س مفاجئًا �أن هذه �لحقبة 

�سهدت �أي�سًا �أول �لقو�مي�س �ل�سخمة ثنائية �للغة ومتعددة �للغات. 
ثم���ة ظاهرة �أخرى ذ�ت �أهمية متز�يدة هي ترجم���ة �لكتاب �لمقد�س، غالبًا من قبل �لبروت�ستانت، بما 
�أن �الأخ���الق �لبروت�ستانتي���ة كان���ت تتوقع من �لموؤمني���ن �أن يمتلكو� حرية �لو�سول �لمبا�س���ر �إلى كلمة �هلل. 
ف���ي �الأطو�ر �لمبكرة من �الإ�سالح ]�لبروت�ستانتي[ كان ثمة طبع���ة هولندية م�ستقة من كتاب لوثر �الألماني 
ُت�ستعم���ل عل���ى نطاق و��سع. ومنذ �ستيني���ات �لقرن �ل�ساد�س ع�سر)1560( ف�ساع���دً� كان كتاب "�الآ�سين" 
Two Aces متد�واًل على نطاق و��سع. وقد كان هذ� نتاجًا هجينًا، كان فيه �لعهد �لقديم قائمُا على ]كتاب[ 

لوثر وكان �لعهد �لجديد قد ترجم على مبادئ مختلفة جدً� عن �ليونانية �الأ�سلية. ولم تظهر طبعة معيارية 
حت���ى �لق���رن �ل�سابع ع�سر، عندما �أمر �لقائ���د �لعام للواليات �لهولندية بترجمة جدي���دة كليًا يتم �إنجازها 
وفقًا لمعايير مماثلة للطبعة  �لمجازة �الإنكليزية English Authorized Version، �أي يتم �إعد�دها من قبل 
فري���ق وتكون قريب���ة �إلى ن�سو�س �لم�سدر بقدر ما ت�سمح به �للغة �لمتلقي���ة. وقد ظهر "كتاب �لواليات"  
The States Bible ع���ام 1637، وكان ل���ه تاأثي���ر هائل  بو�سفه نقطة مرجعية لغوي���ة وثقافية، وبقي �لكتاب 

�لمقد�س �لهولندي �لمعياري حتى �لقرن �لع�سرين. 
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ف���ي �لوق���ت �ل���ذي ظهر في���ه كت���اب �لواليات كانت ح���رب �لثماني���ن عامًا ق���د قطعت معظ���م �سوطها، 
وكان���ت �لجمهورية �لهولندية ق���د نالت ��ستقاللها، وكان �لمركز �ل�سيا�س���ي و�القت�سادي و�لثقافي للبلد�ن 
�لمنخف�سة قد �نتقل على نهائيًا من �لنيذرالندز �لجنوبية �إلى �ل�سمالية، و�إلى هولند� على وجه �لخ�سو�س، 
وكان���ت �أم�سترد�م قد حلت محل �أنتوي���رب بو�سفها عا�سمة �لن�سر �لجديدة. كان ثمة لغة ف�سحى هولندية 
عاب���رة لالأقاليم �آخذة في �لت�سكل تدريجيًا، وهي �سيرورة �ساهم فيها "كتاب �لواليات" على نحو الفت. �إن 
�زده���ار �لدولة �لجديدة، و�سلطة طبق���ة �لتجار�� ذ�ت �لدرجة �لعالية من �لتعلي���م و�لمعتدة بنف�سها�� فيها، 
كانا يعنيان �أنه من غير �لممكن �أال يزد�د �لطلب على �لترجمات. في �لعقود �الأولى من �لقرن �ل�سابع ع�سر 
و��سل���ت �لثقافة �لهولندية �سيرورة �لتعلم �لمتعمد  �لمرتبطة بالنه�سة �لمحلية للقرن �ل�ساد�س ع�سر، لكن 
�سرع���ان ما  تحولت �لمحاكاة  �إلى مناف�سة. �إن �لقاعدة �لتجارية لالقت�ساد �لهولندي و�إقامة �إمبر�طورية 
تجاري���ة بحرية قد عزز� �هتمامًا فاعاًل بالمعرفة �لعملية وباالأ�سياء �الأجنبية. عالوة على ذلك. في �لمناخ 
�لمت�سامح �سيا�سيًا و�آيديولوجيًا للجمهورية �لهولندية، �زدهرت �لعلوم و�لفل�سفة �لحديثة، وبما �أنه لم يكن 

برجو�زيو هولند� على �الإطالق يقر�أون �لالتينية �أو �لفرن�سية، فقد كانت �لترجمات مطلوبة. 
ويمك����ن �أن ي�س����رح �إنتاج " كبي����ر �لمترجمين" في �لق����رن �ل�سابع ع�سر، ي����ان هندريك�س غالزيماكر 
)Jan Hendriksz Glazemaker  )1682 � 20 \1619  هذ� �لجوع �لفكري �لو��سع �لنطاق. �إن غالزيماكر�� 
�ل���ذي كان يتردد عل���ى �لنخبة �لفكرية بالرغم من خلفيته �الجتماعي���ة �لمتو��سعة ��� قد �أنجز معظم عمله 
من �لالتينية و�لفرن�سية، وفي �أحيان قليلة �أي�سًا من �الألمانية و�الإيطالية ، وفي كل ترجماته �� �لتي تجاوزت 
60 عنو�نًا����� كت���ب لغ���ة هولندية طهرية على نحو و�ع، وكان���ت مهنيته ظاهرة في كل م���كان، وكان �أي�سًا في 

كثي���ر من �الأحي���ان ينتقد �لترجمات �لقديمة ب�سبب عدم �لدقة، ويفتخر باأن���ه ي�ست�سير �لطبعات �لموجودة 
بلغ���ات �أخ���رى �أي�سًا. في بد�ية �سيرته �لمهنية �� عام 1643 ترجم ن�س���ًا التينيًا )كتاب Argenis من تاأليف 
ج���ون باركل���ي John Barclay ( عبر �لفرن�سية؛ وعاد �إليه عام 1680، مترجمًا �إياه هذه �لمرة من �لالتينية 
مبا�سرة. على كل حال، فقد كان يترجم �لن�سو�س �الأ�سلية باليونانية �أو �لبرتغالية �أو �الإنكليزية عبر طبعات 
و�سيطة التينية �أو فرن�سية. لقد كان عمل غالزيماكر �لمبكر ذ� طيف و��سع، وكان ي�سم في غالبيته �لتاريخ، 
و�الأعمال �لتعليمية وكتب �لرحالت. عام 1658 �أنجز ترجمة �لقر�آن باللغة �لهولندية، معتمدً� على �لطبعة 
�لفرن�سية �لتي �أنجزها �لم�ست�سرق �أندريه دو رييه  )Andre du Ryer ) 1647  . وفي حين �أن ترجمات كهذه 
ربما كانت ت�سبع �لف�سول �لفكري �لعام لجمهوره �لمتطلع �إلى �لخارج، فاإن �ل�سجاالت �لفل�سفية �ل�سديدة في 
�لن�سف �لثاني من �لقرن �ل�سابع ع�سر قد نقلت �إلى �لقر�ء �لهولنديين بدون معرفة كافية باللغات �الأجنبية، 
وذلك في �سل�سلة طويلة من �لترجمات لالأعمال �لكاملة �لمزعومة لمونتين وديكارت و�سبينوز�. �إن كثيرً� من 
�أعم����ال ديكارت �لالتينية كانت ق����د ترجمت �إلى �لفرن�سية، و�أعماله �لفرن�سي����ة �إلى �لالتينية؛ لقد ��ستخدم 
غالزيماكر كلتا �لطبعتين كلم����ا كان ذلك ممكنًا، م�ست�سيرً� �لريا�سيين وعلماء �لمو�سيقى و�الخت�سا�سيين 

�الآخرين عندما كانت ت�ستدعي �لحاجة ذلك. لقد كان بال �سك �أول مترجم محترف بالهولندية. 
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كان �لمترج���م �الأدبي �لرئي����س �لمثير للجدل لتلك �لحقبة هو  يو�ست ف���ان دن فوندل )1587 � 1679(  
Joost Van Den Vondel ، �ل���ذي يع���ّد عموم���ًا �أعظم �ساعر وكات���ب م�سرحي في ع�سره �أي�س���ًا. �إن عمله 

مترجم���ًا يف�سر بع����س �لم�ساغل �الأدبي���ة لذلك �لزم���ن و�لتفاعل �لوثيق بي���ن �لترجمة و�لكتاب���ة �الأ�سلية. 
بخلفيت���ه �لمتو��سع���ة وتعليمه �لمدر�سي �لمحدود ، قطع �أ�سو�طًا طويلة في تعلم �لالتينية �أواًل ثم �ليونانية، 
كما ن�سجت �أفكاره حول �الأدب، وفي وقت مبكر بعدئذ، في ع�سرينيات �لقرن �ل�سابع ع�سر )1620( عندما 
كان يكت���ب �لتر�جيديات �لهولندية بالروحية �ل�سينيكية، ترجم �ثنتين من م�سرحيات �سينيكا، وبمتابعة �لترجمة 
 ،Hugo Grotius من قبل مو�طنه هوغ���و غروتيو�س  Sophompaneas  ف���ي 1615 للم�سرحي���ة �لالتينية �لجديدة
كت���ب فوندل م�سرحيتين �أخريين حول �لنبي يو�سف، وكانت �لم�سرحيات �لثالث توؤدى معًا غالبًا في م�سرح 
�أم�ست���رد�م. عندما �ساعده �أ�سدقاوؤه �الإن�سانيون ف���ي �كت�ساف �لتر�جيديا �ليونانية، ترجم م�سرحية �إلكتر� 
ل�سوفوكل����س وب���د�أ بوعي يطور نمطًا �أر�سطوي���ًا من �لتر�جيديا باللغة �لهولندي���ة. بغ�س �لنظر عن عدد من 
�لترجم���ات ����� بما فيها ق�سائ���د هور�����س وكت���اب البط���ات Heroides الأوفيد �لمنجزة عل���ى نحو خال�س 
لتماري���ن خا�س���ة �� فقد ترجم �أي�سًا كل �أعمال فرجيل  �إلى �لهولندية، �أواًل نثرً� )1646( ثم �سعرً� )1660( 
 John the  )1662( قب���ل �لمتابع���ة �إل���ى كتابة ملحمته �لم�سيحي���ة  �لخا�سة به بعنو�ن يوحن���ا المعم���دان ،
Baptist . �إن م�سرحيت���ه )Jeptha )1659، وهي مح���اكاة للم�سرحية �لالتينية �لجديدة من �لقرن �ل�ساد�س 

ع�سر بعنو�ن Jephthes من تاأليف جورج بوكانان  George Buchanan ، قد جرى ت�سورها كتر�جيديا من 
�لنموذج  �الأر�سطوي ، وكان فوندل ال يز�ل يترجم �سوفوكل�س ويوريبيد�س في �سبعينيات �لقرن �ل�سابع ع�سر 

)1670(، عندما بلغ من �لعمر ثمانين عامًا. 
لك���ن عندئ���ذ، مع ذل���ك، كان �لزمن قد فات���ه، �إذ كانت نجاحات �سب���اك �لتذ�كر �ل�سعبي���ة على خ�سبة 
م�س���رح �أم�ست���رد�م تتجه �إلى �لم�سرحي���ات غير �لكال�سيكية، وم���ن بينها ترجمات �لكوميدي���ات �الإ�سبانية 
و�لتر�جيكوميدي���ات �لت���ي حقق���ت نجاحات كبي���رة، ومع ذلك، في حو�ل���ي عام 1670 كان عليه���ا �أي�سًا �أن 
تف�سح �لطريق للمو�سة �لثقافية �لجديدة. عندما �أ�سبحت فرن�سا �لقوة �لعظمى �لمهيمنة في �أوروبة، جرى 
�إدخ���ال �لكال�سيكي���ة �لفرن�سية �إلى �لنيذرالندز عبر عدد كبير من �لترجم���ات. فقد كان �لكثير منها معدً� 
عل���ى نحو متعمد ليحل محل �لطبعات �لموجودة �لتي لم تتبع قو�عد �ل�سعرية �لكال�سيكية �لفرن�سية، وقّلما 
��ستطاعت �لترجمة �أن تلعب دورً� جد�ليًا وتكوينيًا على نحو مفتوح �أكثر مما فعلته في ذلك �لزمن. لقد كان 
�نت�سار �لكال�سيكية �لفرن�سية في م�سرح �أم�سترد�م كاماًل : في �لعقود �لالحقة تجاوز عدد �لترجمات على 

نحو ثابت عدد �الأعمال �الأ�سلية. 

الع�سر الحديث   
��ستم���رت �لهيمن���ة �لثقافية لفرن�سا على مدى �لجزء �الأكبر من �لق���رن �لثامن ع�سر. في �لوقت نف�سه، 
ف���اإن هذه �لهيمنة بالذ�ت قد �أحدثت منعك�سًا وطنيًا معينًا، في حين �أن �أ�سكال �لتعبير �الأخرى قد عاك�ست 
�الحت���كار �لفرن�س���ي في مجاالت معينة. نتيج���ة لذلك،  برزت �سورة �أكثر تماي���زً�. فالثقافة �لهولندية منذ 
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ذل���ك �لوق���ت ف�ساعدً� قد ترجمت من طيف مختلف من لغات �لم�سدر، و�أ�سبحت فروق  �الأجنا�س �الأدبية 
�أكثر �أهمية في �الختيار. 

    وم���ع تو�س���ع �لتعليم ومعرفة �لقر�ءة و�لكتابة على نحو �أكبر ��ستمرت �ل�سوق �لمحلية للكتب �لهولندية 
في �لنمو، في وقت �أ�سبحت �لجمهورية فيه مركز ن�سر دوليًا متعدد �للغات �أكثر من ذي قبل. وكان �لنا�سر 
�الأم�سترد�م���ي ��سح���اق تيري���ون )Isaac Tirion  )63 � 1705   �أول م���ن ين�س���ر �لكتب ح�س���رً� بالهولندية. 
وترتب���ط هذه �لظاهرة باالنح���د�ر �لتدريجي للغة �لالتينية بو�سفها و�سيل���ة �لثقافة �لو��سحة، و��ستبد�لها 
بالفرن�سي���ة و�لهولندية ، وفي حين كانت ن�سبة �لكت���ب �لهولندية �إلى �لكتب �لالتينية �لمطبوعة في هولند� 
ت�س���اوي تقريب���ًا 7 �إلى 1 في �لن�سف �الأول من �لقرن �ل�سابع ع�سر تغيرت في �لن�سف �لثاني من �لقرن �إلى 
2 �إلى 1،  ��ستمر �لمنحى في �لن�سف �الأول من �لقرن �لثامن ع�سر، عندما �أ�سبحت ن�سبة �لكتب �لهولندية 
�إل���ى �لالتينية 2 �إلى 1.  وف���ي �لخم�سين �سنة �لتالية فاق عدد �لكتب �لهولندية عدد �لكتب �لالتينية بن�سبة 
6 �إلى 1. �أما �لفرن�سية �� من جهة �أخرى �� فقد عززت موقعها على نحو و��سح، فبعد �إلغاء مر�سوم �الأ�سماء 
ع���ام 1685 فر �لهوغنوت  Huguenots �لفرن�سيون �إلى �لجمهورية �لهولندية باأعد�د كبيرة بحيث �إن عدد� 
م���ن محالت بيع �لكتب في �أم�ست���رد�م وحدها  يقدر ب 20 من �لعدد �الإجمالي �لبالغ حو�لي 250 كان يبيع 

�لكتب �لفرن�سية على نحو �سبه ح�سري. 
وم���ع ذل���ك فاإن �لطلب عل���ى �لترجمات �لهولندي���ة ��ستمر في �الزدي���اد، ال�سيما بي���ن �لبرجو�زيين مع 
�هتمامهم بالطبعات �لقابلة لله�سم بغية فهم �الأفكار �لجديدة في �لعلوم و�لفل�سفة، وفي �الأ�سكال �لجديدة 
م���ن �لنثر �الأدب���ي، وحتى حو�لي منت�سف �لق���رن �لثامن ع�سر كان���ت �لفرن�سية �للغ���ة �لرئي�سة �لتي كانت 
تنج���ز/ تت���م عنها �لترجمات �لهولندية، مع �أن هذ� ربما كان ي�سح ف���ي حقول كالفنون �أكثر مما ي�سح في 

�لدين، على �سبيل �لمثال.
 لك���ن دخل���ت �الإنكليزية و�الألمانية �إلى �ل�سورة �أول مرة. ففي حقل �لنث���ر �ل�سعبي �� على �سبيل �لمثال �� 
كان���ت �لكتب �لمترجمة تمثل ثلثي �الإنتاج �الإجمالي  طو�ل مدة �لقرنين �ل�سابع ع�سر و�لثامن ع�سر، وكانت 
�لفرن�سي���ة و�الإنكليزي���ة  و�الألمانية لغات �لم�سدر �لرئي�سة ]للترجم���ة[. على كل حال، في �لربع �الأخير من 
�لق���رن �لثام���ن ع�سر �نخف�ست ن�سب���ة �لترجمات �لفرن�سية عل���ى نحو ملحوظ، من حو�ل���ي 50 بالمائة في 
)1600 � 1700 ( �إل���ى حو�ل���ي 20 بالمئ���ة في �أو�ئل �لق���رن �لتا�سع ع�سر، وبقيت �لترجم���ات من �الإنكليزية 
عديمة �الأهمية حتى حو�لي عام 1700، ثم �أر�ست ح�سورً� ثابتًا على مدى معظم �لقرن ] �لثامن ع�سر[ ولم 
تنحدر �إال مع نهاية �لحقبة عندما كانت �لجيو�س �لثورية �لفرن�سية قد �جتاحت �لنيذرالندز. �أما �لترجمات 
من �الألمانية فقلياًل ما كان لها وجود موؤثر حتى حو�لي عام 1770، لكنها �أ�سبحت �� �إلى حد بعيد �� في نهاية 

�لقرن �أهم لغة م�سدر ]للترجمة[.
��ستم���ّر �لنمط نف�س���ه زمنًا ال باأ�س به: م���ن كل �لرو�يات �لمطبوعة في هولند� ف���ي ع�سرينات �لقرن 
�لتا�س���ع ع�س���ر )1820( وثالثينيات���ه )1830( كان �أكثر من 60 بالمئة ترجم���ات، وكان حو�لي 60 بالمئة 
منها يقوم على �أ�سول �ألمانية، في �لم�سرح �لهولندي �أي�سًا �أو�ئل �لقرن �لتا�سع ع�سر، كان �أكثر من ن�سف 
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�لم�سرحي���ات ترجمات، ومن بين �لموؤلفين �الأكثر �سعبية لخ�سبة �لم�سرح كان هناك كتاب غزيرو �الإنتاج 
مث���ل �أ. و. �يفالن���د A. W. Iffland  و�أوغ�ست فون كوت�سيب���وي August von Kotzebue ، وما بين 1790 
و1830 كان���ت حو�ل���ي 30 من م�سرحيات �يفالند وما ال يقل عن 120 م���ن م�سرحيات كوت�سبوي مترجمة 

�إلى �لهولندية. 
ف���ي �أو�ئ���ل �لقرن �لثامن ع�س���ر برهنت �لنماذج �الإنكليزي���ة و�لترجمات من �الإنكليزي���ة �أنها موؤثرة في 
 Spectator في �لنيذرالندز. ترجمت م�سرحي���ة �أدي�سون و�ستيل Spectatorial إطالق �لكتاب���ات �لم�سهدية�
 Justus )1735 � 1684( من �الإنكليزية �إلى �لهولندية باأكملها في 1720 � 1727 .  وكان يو�ستو�س فان �يفن
van Effen، �ل���ذي ج���ّرب نف�سه  في Spectator'  باللغة �لفرن�سي���ة وترجم رو�ية روبن�سون كروزو من تاأليف 

د�نيي���ل ديفو ورو�ية جوناثان �سويف���ت A Tale of a Tub �إلى �لفرن�سية، قد بد�أ  Dutch Spectator ناجحة 
جدً� عام 1731. وو�سل عددها �إلى 630 مع عام 1730 ، وتبعتها\ تلتها طائفة من �لدوريات �لم�سابهة �لتي 
نوق����س فيه���ا كل مو�سوع تحت �ل�سم�س. على �لعموم، �سهد �لق���رن �لثامن ع�سر حو�لي 70 �سل�سلة م�سهدية، 

مترجمة و�أ�سلية، في هولند� وحدها.
�أم���ا �لجن����س �لنثري �لجدي���د �الآخ���ر ذو �لم�ستقبل �الأط���ول، ف���كان �لرو�ية. وهاهم���ا �لنموذجان 
 ،Laurence Sterne للورن�س �ستي���رن Sentimental Journey الإنكلي���زي و�الألمان���ي )رحل���ة عاطفي���ة�
وڤرت���ر Werther لغوت���ه Goethe من بينهما( قد �جتمعا ليخلقا موجة هولندية من �لرو�يات �لعاطفية 

في نهاية �لقرن �لثامن ع�سر. وكان �لجن�س �لر�سائلي  epistolary�� �لذي طغت فيه �لنماذج �الإنكليزية �� 
مالئمًا لت�سوير �لقيم و�لف�سائل �لبرجو�زية خا�سة. ومن �ل�سعب تخيُّل �لكتاب �لذي يعتبر �الآن عمومًا 
�أول رو�ي���ة حديث���ة بالهولندية  بعنو�ن �ش���ارا بورغره���ارت   )Sara Burgerhart )1782 من تاأليف بتيي 
ڤول���ف  Betje Wolff و�آغيي دك���ن Aagje Deken بدون �أعمال ريت�سار�س���ون Richardson  �لر�سائلية 
�أ�سالف���ًا له���ا. �إن بتيي ڤولف نف�سها، �لت���ي �أنتجت حو�لي 180 عنو�نًا ن�س���رت 23 ترجمة من �الإنكليزية 

و�لفرن�سية و�الألمانية.
كان���ت �سفح���ة عنو�ن �ش���ارا برغره���ارت تحمل �لنق�س �لفخ���ور "غير مترجمة"، وبالنظ���ر �إلى �الأعد�د 
�لكبيرة من �لترجمات �لقادمة �إلى �ل�سوق في ذلك �لزمن كانت لهجة �لتحدي في �لنق�س جلّية. وكان ثمة 
ردود �أفعال �أخرى �أي�سًا، فقد ��ستكى �أحد �لنقاد في نهاية �لقرن من "�لمحيط  �ل�سا�سع  من �لمترجمين"، 
وفي 1835 علق كاتب �آخر باأن �لمترجمين �لهولنديين " بعدد  �لجر�د في م�سر، وبالقدر نف�سه ال يعرفون 
�لكل���ل و�لمل���ل وربما هم بالق���در نف�سه م���ن �الأذى" . ومن �لو��س���ح �أن �لمكانة �لثقافي���ة للمترجمين قد 
ت�س���ررت، وبات���و� يعتبرون عمومًا مجرد كتاب ماأجورين . في وقت مبكر يعود �إلى عام 1787، كان 
ج. لوبلينك يونغه J. Lublink Jonge قد ن�سر �أول �أطروحة م�ستقلة بالهولندية دفاعًا عن �لترجمة، و��ستمر 

�ل�سجال ل�سالحها و�سدها في �لعقود �لالحقة. 
وعل���ى �لعموم ��ستمّر نمط �لترجمة �لمكر�س في �أو�ئل �لق���رن �لتا�سع ع�سر �إلى �لقرن �لع�سرين. 
و�حتفظ���ت �لترجم���ات م���ن �للغ���ات �لكال�سيكي���ة بهيبة عالي���ة  لكنها كان���ت �سئيلة عددي���ًا، وبقيت 
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�الإنكليزي���ة و�لفرن�سي���ة و�الألمانية �أهم �للغ���ات �لم�سدرية، مع �أن �أهميته���ا �لن�سبية تغيرت على نحو 
ملح���وظ. وفي غي���اب �لم�سوحات �لببيليوغر�فية �لموثوقة لدر��س���ات ذ�ت مدى وعمق كافيين تغطي 
�لم�ساح���ة �ل�سا�سعة من ن�سر �لكتب باللغ���ة �لهولندية وترجمتها في �لقرنين �لتا�سع ع�سر و�لع�سرين، 
يمكن �الإ�سارة هنا �إلى مظهر ع�سو�ئي و�حد �أو �ثنين فقط. وعندما بات ينظر �إلى �الألمانية على �أنها 
لغة كبرى في مجال �لعلوم في �لقرن �لتا�سع ع�سر عزز ذلك موقعها �لدولي في مجاالت �أخرى �أي�سًا، 
فكان���ت معظم �لترجمات �لهولندي���ة للكتاب �الإ�سكاندينافيين في �لن�س���ف �لثاني من �لقرن �لتا�سع 
ع�سر����� عل���ى �سبيل �لمثال �� قائمة عل���ى طبعات �ألمانية.  �أم���ا في �لحقل �الأدبي فق���د �نتقلت �لرو�ية 
�لتاريخي���ة �إلى عمومًا عن طريق �لترجمات من �الإنكليزية، و�لرو�ية �لو�قعية و�لطبيعانية عن طريق 

�الأعمال �لفرن�سية . 
ف���ي �لج���زء �لثاني من �لق���رن �لع�سرين كان �سع���ود �الإنكليزية ملحوظًا في كل �لمج���االت من �لعلوم 
و�لفنون �إلى �لو�سائل �ل�سمعية �لب�سرية، ومع �أن �لنيذرالند كانت على مدى �ل�سنو�ت بين �أعلى ع�سر �أمم 
في �لعالم من حيث ن�سر �لكتب، كان حو�لي 40 بالمئة من �لعدد �الإجمالي للكتب �لهولندية �لمنتجة هي 
ترجمات، وحو�لي 20 بالمئة من هذه هي مترجمة من �الإنكليزية، وفي حقل �لنثر �الأدبي �أكثر من ن�سف 

�لعدد �الإجمالي للعناوين هي ترجمات، ومن هذه حو�لي �لثلثين هي من �الإنكليزية. 
ف���ي �لفالندرز����� حيث تبّنت �ل�سر�ئح �لعليا م���ن �لبرجو�زية في �لقرنين �لثام���ن ع�سر و�لتا�سع ع�سر 
�لفرن�سي���ة لغة لثقافتها �� كان كثير من م���ادة �لقر�ءة �ل�سعبية بالهولندية مترجمًا من �لفرن�سية، وعندما 
نال���ت بلجيكا �ال�ستقالل عام 1830 كانت لغة �الإد�رة هي لغة طبقاتها �لقائدة، �أي �لفرن�سية، وعلى مدى 
�ل���� 100 �سن���ة �لتالي���ة �أو �أكثر كان �ل�تح���رر �لتدريجي ل�س���كان �لفالندرز �لناطقي���ن بالهولندية يعني �أن 

�لترجمة �كت�سبت بعدً� جديدً� تمامًا. 
�أطل���ق قان���ون �لم�ساو�ة ع���ام 1898 �لذي �عت���رف بالهولندية �إلى جان���ب �لفرن�سية لغ���ة ر�سمية للبلد �� 
جه���دً� �سخمًا من �لترجمة �لقانونية و�الإد�رية وهو م�ستم���ر حتى يومنا هذ�، فكل �لقو�نين �لقومية تترجم 
ف���ورً� �إلى �للغة �الأخرى، ويتولى �لبرلمان �لقومي خدمة تف�سيره �لمتز�من، في حين �أن �لفالندرز �لناطقة 
بالهولندية وو�لونيا �لناطقة بالفرن�سية هما �الآن �إقليمان �أحاديا �للغة، وفي منطقة �لعا�سمة بروك�سل ُتظهر 

ثنائية �للغة كل �لوثائق �لر�سمية بكلتا �للغتين. 
و�أّدى �لحجم �لهائل للترجمة �لمهنية في �لنيذرالندرز و�لفالندرز  �أي�سًا �إلى تاأ�سي�س منظمات �لمترجمين، 
ففي هولند� �أن�سئت ر�بطة �أول مرة في وقت مبكر يعود �إلى عام 1931. وتاأ�س�ست �لجمعية �لهولندية للمترجمين 
ع���ام 1956، ويمتل���ك �لمترجم���ون �الأدبيون �لهولنديون  ق�سمه���م �لخا�س بهم في جمعي���ة �لموؤلفين. وظهرت 
"�لغرف���ة �لبلجيكية للمترجمين و�لمترجمين �ل�سفهيي���ن و�لفيلولوجيين" بفرعيها �لفلمنكي و�لفر�نكوفوني 
�إل���ى �لوجود عام 1955. وتمتلك كلٌّ م���ن �لر�بطتين �لهولندية و�لبلجيكية من�سور�ته���ا �لخا�سة بها، وكلتاهما 

 . )FIT ( Federation Internationale des Traducteurs تنت�سبان �إلى �التحاد �لدولي للمترجمين
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ف���ي �لنيذرالندز �أُطلقت جائ���زة مارتينو�س نييه���وف Martinus Nijhoff �لمهيبة للترجمة �الأديبة عام 
1953، ون�س���اأت ب�سع �سركات هولندي���ة و�سوقت �أنظمة �لترجمة �الآلية. ومن���ذ خم�سينيات �لقرن �لع�سرين 

و�ستينيات���ه �أُن�س���ئ عدد م���ن معاهد �لتعليم �لعالي ف���ي �لبلدين، و�سه���د �لعقد�ن �الأخير�ن �أي�س���ًا �زدهارً� 
ملحوظًا للحقل �لمعرفي �لجديد لدر��سات �لترجمة في �لبلد�ن �لمنخف�سة. 

اأعالم الترجمة
  Erasmus of Rotterdam. Desiderius  )  1536 � ديزيدريو����س )1467  الروتردام���ي،  اإرا�ش���مو�س 
�الإن�سان���وي �لكوزموبوليت���ي �لعظي���م، لم يبد�أ بتعلم �للغ���ة �ليونانية �إال عندما بلغ حو�ل���ي 21 �سنة. كان من 
بي���ن �أنجح ترجماته �لمبكرة من �ليونانية �إلى �لالتينية �لح���و�ر�ت �لهجائية للوقيانو�س �ل�سمي�ساطي �لتي 
ب���د�أت ف���ي �سباق لعوب مع توما�س مور، ون�سرت �أول مرة ع���ام 1506 ون�س كتاب مدر�سي �سعبي في طبعته 
�لمنقح���ة و�لمو�سعة لع���ام 1514، وظهرت ترجماته ليوريبيد�س )هركوب���ا و�يفيغينيا في �أولي�س( �أي�سًا في 
1506، و tackled  عددً� من �لترجمات �الأق�سر �أي�سًا ) ليبانيو�س، �يزوكر�ت�س، ثمان من مقاالت الأخاق  

Moralia  لبلوت���ارك ]بلوط���ارخ[ . مع ذل���ك كان �إنجاز �إر��سمو�س �الأكبر هو عمل���ه �ل�سخم و�لمثير للجدل 

 Lorenzo ح���ول العه���د الجديد، فف���ي �سيف 1504، كان قد �كت�سف ن�سخة مخطوطة م���ن نقد لورنزو فاال
  Vulgate لمكت���وب ف���ي حو�لي عام 1450( للطبعة �لالتينية من �لعه���د �لجديد في طبعة فولغاتي�( Valla

]من ترجمة[ جيروم  Jerome. ولقد ر�آه �إر��سمو�س مطبوعًا بعدها باأقل من عام، وتابع عمل فاال �لريادي، 

فقاب���ل وقارن نقديًا طبع���ات مخطوطة يونانية قديمة من �لعهد �لجديد لكي يوؤ�س�س ن�سًا م�سدريًا موثوقا، 
و�س���رع في �إنتاج ترجمات���ه �لخا�سة �لمزودة بالحو��س���ي �لوفيرة  �لمق�سود بها �أن تك���ون ت�سحيحًا� ولي�س 
��ستب���د�ال � لن����س جي���روم، و�حتوى �لكتاب �ل���ذي ظهر ف���ي 1516 �أول عهد قديم يوناني من�س���ور )و�إن لم 
يك���ن �أول عهد مطبوع( مع ترجمة �إر��سمو�س �لالتينية  باالإ�ساف���ة �إلى �لحو��سي، وتعليقات نقدية، وتبرير 
للن�سي���ن �ليونان���ي و�لالتيني، ثم بد�أ �إر��سمو�س، على وجه �ل�سرعة، في تنقيح �لكتاب وتو�سيعه حالما جّف 
�لحب���ر، وظه���رت �لطبعة �لخام�سة �لنهائية م���ن  �لعهد �لجديد �لالتين���ي Novum Testamentum �� �لتي 

بلغت 3000 �سفحة �� عام 1535. 

  Glazemaker, Jan Hendriksz  )82  � 20 /1619( غالزيماكر، يان هندريك�س
يمك���ن �أن ُيعّد �أول مترج���م �حتر�في/ مهني �إلى �لهولندية، فقد ترجم حو�ل���ي 70 كتابًا ، معظمها من 
�لفرن�سي���ة و�لالتيني���ة. وهي ت�سمل �لتخيي���ل وغير �لتخيي���ل، و�لكال�سيكيات )ليڤي، �سيني���كا، هوميرو�س، 
بلوت���ارك � وهذ�ن �الأخير�ن عبر طبعات التيني���ة( باالإ�سافة �إلى �أعمال حديثة )�إر��سمو�س، مونتين، بوجيه 
دو ال �سي���ر، �ل���خ...( وكانت ترجمته للقر�آن بناء على طبعة فرن�سية. وقد ق���دم غالزيماكر م�ساهمة كبرى 
في �ل�سجاالت �لفكرية لع�سره من خالل ترجماته الأعمال ��سبينوز� وديكارت �لمثيرة للجدل �إلى حّد بعيد. 
بذل في ترجمة ديكارت )منذ 1556 ف�ساعدً� ( جهدً� كبيرً� لالطالع على كل �لطبعات �لمتاحة بالالتينية  

و�لفرن�سية، و��ستنباط م�سطلحات هولندية خال�سة من �أجل �لمفاهيم �لفل�سفية. 
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  Lefevere، Andre  )1996 � 1945( لوفيفر، اأندريه
مترج���م وعال���م ترجمة. قر�أ �للغات �لجرمانية ف���ي موطنه �الأ�سلي غن���ت Ghent )بلجيكا( و�لترجمة 
�الأدبي���ة ف���ي �إ�س�سك����س )بريطاني���ا(، ولذلك جعل م���ن نظرية �لترجم���ة وتاريخها حقل بحث���ه �لرئي�س في 
�أثن���اء �لتدري�س في جامعات هونغ كونغ و�أنتويرب و�أخي���رً� �أو�ستن � تك�سا�س. وقد �فتتح كتابه ترجمة الأدب 

)Translating Literature  )1977 تاريخ نظرية �لترجمة الأجل �لعالم �الأنغلوفوني. 
منذ منت�س���ف �ل�سبعينيات ف�ساعدً�، �رتبط بالمقاربة �لو�سفي���ة و�لموجهة بالهدف لدر��سة �لترجمة 
)Gideon Toury,Jose Lambert et al.(  و�أ�سب���ح مد�فع���ًا فع���ااًل عنه���ا. وف���ي �لثمانيني���ات ط���ور �إطاره 
�لنظ���ري �لخا�س به لدر��س���ة �لترجمة �الأدبية على وجه �لخ�سو�س، �لذي ي���رى �لترجمة �سكاًل و�حدً� من 
�لجو�نب  على  ت�سديده  من  �أكثر  �لثقافية  �لجو�نب  على  م�سددً�  �أخرى،  �أ�سكال  بين  �لكتابة" من  "�إعادة 
�للغوي���ة، ومناق�س���ًا تاريخ �لترجمة بلغة �لجمالي���ات و�الآيديولوجيا، و�لرعاية و"ك���ون �لخطاب"، وقد طبق 

 . )c 1992( .وعلى تدري�س �لترجمة )Lefevere 1992 a( .هذه �لمفاهيم على حاالت تاريخية مختلفة

 Van Den Vondel، Joost  )1679 � 1587( فان دن فوندل، يو�ست
�ل�ساع���ر و�لكاتب �لم�سرحي �لكبير للع�سر �لذهبي �لهولندي، وكان �أي�سًا مترجمًا غزير �الإنتاج. كانت 
ترجماته �لمبكرة منجزة عن �لفرن�سية و�الإيطالية. في ع�سرينيات �لقرن �ل�سابع ع�سر )1620( �أنجز �أولى 
�لترجم���ات �لكاملة �إلى �لهولندية لم�سرحيتين م���ن تاأليف �سينيكا، وتابع  ليترجم، عن طريق �لتمرين، كل 
�أعم���ال هور��س )�إل���ى �لنثر( وHeroides من تاأليف �أوفيد. وهذ� ما �أهله الأجل ترجمته �لمزدوجة  الأعمال 
فرجيل �لكاملة: �أواًل نثرً�  )1646( ثم �سعرً� )1660( . عندما ��ستبدل �لنموذج �ل�سينيكي بت�سور �أر�سطوي 
للتر�جيدي���ا في كتابته �لدر�مية، ترجم م�سرحية �إلكتر� ل�سوفوكل�س عام 1639 و�أربع م�سرحيات �أخرى من 
تاألي���ف �سوفوكل�س ويوريبيد�س في �ستينيات �لقرن �ل�سابع ع�س���ر )1660( � �لج�سم �الأ�سا�سي �الأول للدر�ما 

�ليونانية �لقديمة �سيترجم �إلى �لهولندية. 

 Van Ghistele، Cornelis )73 � 1510  ( فان غي�ستيلي، كورنيلي�س 
كت���ب ف���ي �أنتوي���رب بو�سفه ع�سوً� ف���ي ’غرفة �لخطاب���ة’ �لمحلية في زم���ن كانت في���ه �لمدينة مركزً� 
كوزموبوليتيًا للثقافة و�لتجارة.  بو�سفه مترجم ع�سر �لنه�سة �الأول �إلى �لهولندية، ترجم كتاب �لبطالت 
Heroides الأوفي���د )1553(  Ovid، و�الإني���اذة Aeneid لفرجي���ل )1554، 1556(، وكوميدي���ات تيرن����س 

)1555( وهجائيات هور��س )1569( �إلى �الأ�سكال  �ل�سعرية �ل�سائدة �آنذ�ك من �أجل نخبة مدينية تقدمية 
فكري���ًا. كانت طبعته من �أنتغون���ي )Antigone )1555  ل�سوفوكل�س بناء على مخطوط التيني ، �أول ترجمة 
لتر�جيديا يونانية �إلى �لهولندية؛ �الأقل �سال�سة  من ترجماته �الأخرى، فقد برهنت �أنها ف�سل فان غي�ستيلي 

�لتجاري �لوحيد. 



59العـدد 23  ربيع 2021

  Van Merlant, Jacob )90  � 1230 فان مرلنت، ياكوب )حوالي 
»�أب���و �سع���ر�ء �للغ���ة �لهولندية قاطبة«، ولد قرب بروغ���ز وعمل في فالندرز ومن �أج���ل كونتات هولند�. 
�أح���د �أغ���زر كتاب �أوروبة �لقرو�سطي���ة �لمحليين �إنتاجًا )�أنت���ج حو�لي 230000 بيتًا م���ن �ل�سعر(، ومعظم 
�أعماله يقوم على م�سادر باللغات �الأجنبية. �إن كثيرً� من �أعماله �لمبكرة قد �أتبع حذ� حذو ق�س�س �لحب 
�الأرثرية �لفرن�سية لكنه عندما �بتعد عن �لتخييل �إلى �لكتب �لتي �ستكون »تثقيفية و�سادقة«، بد�أ �لعمل من 
�لالتينية، �لذي يغطي كل حقول �لمعرفة �لقرو�سطية با�ستثناء �لقانون. �إن حقيقة �أنه ترجم م�سادره على 

نحو مت�سق �إلى �ل�سعر توحي بوجود جمهور �أعتاد على �الإلقاء بداًل من �لقر�ءة. ◘

الم�سدر   

عن: �لترجمة  تمت   •

    Routledge Encyclopaedia of Translation Studies, edited by Mona Baker,Routledge, London, 1998.      



العـدد 23  ربيع 2021 60

Three Musicians ,1921 
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1 - مقدمة
�إذ� كان �لمجتم���ع �لترجم���ي يتكون �أ�سا�سًا من �لمدر�سين-�لباحثين ف���اإن مدربي �لمترجمين �الآخرين 
وغيره���م من �لذين يمار�سون �لترجم���ة و�لترجمة �لفورية )ترجمة Traduction م���ن �الآن ف�ساعدً� حيث 
ي�سي���ر ح���رف �لبد�ية T في هذ� �لمق���ال �إلى �الأ�سماء �لنوعي���ة مترجم  Traducteur بالنس��بة �إلى "مترجم 
ومترج���م ف���وري"، ون�س Texte بالن�سبة �إلى "ن����س مكتوب وخطاب"( ي�ستقبل���ون �لنظرية بالحذر، ال بل 
 Lee  ولي ،Shuttleworth 2001 و�ساتلوورث ،Roberts 1988 بالعد�ء )�نظر من جملة �أمثلة �أخرى روبرت�س
2006(. ويع���د �لممار�س���ون بعامة �أن �لتاأمل �لنظري ال يمثل �أية فائدة عملي���ة بالن�سبة �إليهم، ويلومونه في 

�أمر محدد فيتهمونه على وجه �لخ�سو�س بتقديم �أو�ساف و�أفكار ال تطابق �لو�قع. وهكذ�، �إذ� توقفنا عند 
�لنموذجين �الأكثر �نت�سار� في تدريب �لمترجمين، �أي �لنظرية �لتاأويلية في �لترجمة ونظرية �ل�سكوبو�س)1( 

1( نظرية الس��كوبوس »نظرية في الترجمة تعلق أهمية كبرى على مظهر النصوص البراغماتية فتعتبر أن النص الهدف 
ليس رهينة خصوصيات النص المصدر فحس��ب بل هو أيضًا رهينة وظيفته بالنس��بة للنص المس��تهدف ...«. انظر: 
مصطلحات تعليم الترجمة،  ترجمة وأقلمة جينا أبو فاضل وآخرين. بيروت، جامعة القديس يوسف، 2002، ص 134.

منوذج IDCR »التاأويل-القرارات-امل�سادر-القيود«

يف الرتجمة  

تاأليف: دانييل جيل 
•ترجمة: د. حممد اأحمد طجو 

د�نييل جيل: �أ�ستاذ في جامعة ليون �لثانية، و ع�سو موؤ�س�س في �لجمعية �لأوروبية لدر��سات �لترجمة. 
حا�س��ل على دكتور�ه ف��ي �للغة �ليابانية ودكت��ور�ه في �للغويات.  وموؤلف لث�ث��ة كتب بما في ذلك 

�لمفاهيم �لأ�سا�سية و�لنماذج لتدريب �لمترجم.

ـر
فك

 ال
ور

ـــ
�س

ج

• اأ�ستاذ جامعي ومرتجم �سوري، ق�سم اللغة الفرن�سية والرتجمة، كلية اللغات والرتجمة، جامعة امللك �سعود.
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skopos، فاإنهم غالبا ما يلومون �الأولى على �أمثلة تح�سيل �لمعنى)2( déverbalisation  )�نظر على �سبيل 

�لمث���ال �إيتو-بيرجي���رو Ito-Bergero 2006، و�سيت���ون Setton 2007:63(، و�لثانية على نفي �أي دور مهم 
لن�س �النطالق في �لتطبيق بو�سفه محدد� لم�سمون ن�س �لو�سول، وبالتالي على تجاهل مبادئ "�الأمانة" 

 .)Nord 1977 نظر بهذ� �لخ�سو�س جو�ب �لوظيفيين في كتاب نورد�(
تب���دو �أكثرية �لطالب متحفظة �أي�سا على �لنظرية. فهم من ناحية ال يدركون �أهميتها في تعلم ما يبدو 
مه���ار�ت عملية بالن�سبة �إليهم، وتتطلب من ناحية �أخ���رى تركيز� في ��ستيعاب مفاهيم وبنى مجردة 

ال يميلون �إليها بال�سرورة.
 ،Marianne Lederer يتمثل �أحد �أهد�ف �لتدريب مع ذلك، في �لنطاق �لذي ت�سدد عليه ماريان لوديرير
ف���ي �أنه يتيح للمتعلمي���ن ك�سب �لوقت فيجنبهم على وجه �لخ�سو�س �لتردد في تعلم �لمبادئ �لنظرية �لتي 

 .)3()Gile1995, 2005 وجيل ،Sawer2004  تبدو مفيدة �سمنيا )�نظر �أي�سا �سوير
ينطلق هذ� �لمقال من فكرة �لفائدة �لتطبيقية لالأد�ة �لنظرية هذه. ويهدف �إلى زيادة مقبوليتها لدى 
�لممار�سي���ن و�لممار�س���ات، وذلك بعر�س �إطار متكامل ومرتكز على �لو�ق���ع، وبتو�سيح عنا�سر هذ� �لو�قع 

بحيث يكون بو�سع �لنظريات �لترجمية �أن ت�ساعد على �لفهم و�لتوجه.

2 - نموذج "التاأويل-القرارات-الم�سادر-القيود" في الترجمة
2 - 1 - تقديم مب�سط للنموذج

يب�س���ط �لنموذج عملي���ة �لترجمة �إلى �سل�سلة متو�لية من مر�حل �لفهم و�إعادة �ل�سياغة ]�نظر �ل�سكل 1[. 
تطب����ق هذه �ل�سل�سة على �أية وحدة ترجمة، وبطريقة �أقل خطية، على مجاميع وحد�ت �لترجمة )�نظر: 
جيل 1995, 2005(، ولكنه ال يحدد بدقة مجموعة �لتكر�ر�ت و�ختالفاتها، وكذ� حدود مختلف وحد�ت 
�لترجمة �لم�ستخدمة )�لكلمات، و�لتر�كيب �لتعبيرية، و�لجمل، ومجموعات �لجمل، و�لن�سو�س، �إلخ(.
و�لحقيق����ة �أن تع����دد �لحاالت و��سح للعيان، و�أن محاولة تمثيلها كلي����ًا يجعل عر�س �إطار مفهومي ب�سيط 

م�ستحياًل. 
يت���م في �أثناء كل مرحلة من مر�حل �لفه���م تاأويل جزء من ن�س �النطالق �لمعني با�ستخد�م �لم�سادر 
�لموجودة و�تخاذ �لقر�ر�ت. وتتدخل �لقر�ر�ت في �أثناء مرحلة �إعادة �ل�سياغة في �ختيار �لكلمات و�لبنى 

2(  تحصيل المعنى »مرحلة في عملية الترجمة تقع بين محطة ما قبل الترجمة التي تقضي بفهم النص المصدر ومحطة 
الترجمة التي تقضي بإعادة التعبير في اللغة الهدف وتقوم هذه المرحلة على االنعتاق من الدالئل اللغوية وصواًل إلى 

استخالص المعنى«. انظر: مصطلحات تعليم الترجمة، ص 41.

3(  ق��ام مترج��م ه��ذه الصفحات بترجمة كت��اب دانييل الموس��وم بعنوان:الترجمة فهمها وتعلمها، جامعة الملك س��عود، 
الرياض، 2009.
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�للغوية �لمر�د ��ستخد�مها، ولكن �أي�سا في �نتقاء �لمعلومات �لتي �سيتم �الحتفاظ بها، وتعديلها، و�إ�سافتها 
تو�سيحا، تبعا �أي�سا للم�سادر و�لقيود، وي�سمل ذلك دفتر �سروط �لزبون، و�لمعارف �لتي يبدو من �لطبيعي 

�أن تن�سب لقر�ء �لترجمة �أو م�ستمعيها، �إلخ.

]ال�سكل 1[: نموذج "التاأويل-القرارات-الم�سادر-القيود" 

2 - 2 - مزايا نموذج "التاأويل-القرارات-الم�سادر-القيود" 

�أواًل- تتمث���ل �لمزي���ة �الأول���ى �لمهمة للنموذج في طابع���ه �لو�سفي، �إذ �أنه ال يحم���ل مبدئيًا �أي مفهوم 
فر�س���ي يمك���ن �أن يعتر�س عليه �أن�سار �لمقاربات �لخا�سة، ويمكن �أن يرح���ب باأفكار تتعلق بجميع �أنو�ع 
�لترجم���ة �لب�سرية، من �الأكثر تقنية �إلى �الأكثر �أدبية، الأن �لتاأويل و�لقر�ر�ت و�لم�سادر و�لقيود موجودة 

فيها د�ئمًا.
ثاني����ًا- يتعلق �الأمر بنم����وذج عملي ولي�س بمنت����ج. وياأخذ مكانه بثقة في منظ����ور ترجمة-فعل ولي�س 
ف����ي منهج ل�سان����ي مقارن، رغم �أن هذ� �لمنهج يمك����ن �أن يتدخل ل�سرح بع�س �لقي����ود، و�أن يقترح بع�س 

�لم�سادر.
ثالث���ًا- يحتل مفهوم �لتاأويل )تاأويل ن�س �النطالق( في �أثناء مرحلة �لفهم مكانة مركزية. و�إن �لمرور 
بمث���ل هذ� �لتاأويل -وهو مجموعة معقدة من �لعملي���ات �لمعرفية-ال منا�س منه في �لتعرف على �لوحد�ت 

ن�ص االنطالق

امل�ص�درالت�أويل والقرارات القيود

ن�ص الو�صول
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�للغوي���ة �نطالقًا من �إ�س���ار�ت ب�سرية �أو �سوتية، وفي �لتاأويل �لنحوي للجم���ل، وفقًا لالأعمال �لتي �أنجزها 
�لباحثون في علم �لنف�س �لل�ساني خالل �لثالثين عامًا �لما�سية، و�لتي تتعلق بفهم �للغة. و�لتاأويل مركزي 
�أي�سا في �إعطاء �لمعنى للمجموعات �للغوية �لتي تم تعيين نوعها في �ل�سياق وفي �لموقف في �لنطاق �لذي 
تحدد فيه �للغة تحديد� فرعيا �لو�قع �لذي ت�سير �إليه. �إن �أهمية هذ� �لتاأويل وعمقه متغير�ن، ولكن ح�سوره 
 transcodage )4( عل���ى م�ستوى �أدن���ى و��سح في �لترجمة �لب�سرية، حتى في �لحاالت �لتي تتعلق بالمر�مزة

)حاالت نادرة �أو محدودة في �أجز�ء من �لن�س(. 
ر�بع���ًا- تتمثل مزية �لنم���وذج �لر�بعة في �لمكان���ة �لمركزية �لتي يمنحها لق���ر�ر�ت �لمترجم.ويق�سي 
تاأوي���ل �إ�س���ارة ب�سرية �أو �سوتية ف���ي �لحقيقة عملية �تخاذ ق���ر�ر، فبع�س �لميز�ت �ل�سوتي���ة �أو �لب�سرية 
لالإ�سار�ت �لتي يدركها �لمترجم و�لتي ت�سير �إلى وحد�ت لغوية كامنة عدة تفر�س عليه �أن يختار منها )كما 
في مو�قف �أخرى في �أثناء �لقر�ءة و�ال�ستيعاب عند �ال�ستماع(. وبالمثل، �إن تاأويل �لمجموعات �للغوية �لتي 
ُعي���ن نوعه���ا بو�سفها ذ�ت معنى خا�س يمر باختيار �حتمال من جملة �حتماالت �أخرى.  وتتدخل �لقر�ر�ت 
�أي�س���ًا لتحديد عمق �لمعالجة �لتي �سيتم ��ستخد�مها للو�سول �إلى فهم مالئم للحاجات: ي�ستطيع �لمترجم 
عل���ى �سبيل �لمثال، بح�سب �لم�سادر �لمتوفرة، و�لقي���ود، ووظيفة �لترجمة، و�لمعايير �لقابلة للتطبيق، �أن 
يق���رر �الكتفاء بتحليل �لبنية �لمنطقي���ة �لتحتية لن�س �النطالق، و�أن يك�س���ف �لم�سطلحات �لمتخ�س�سة 
�لمحتمل���ة للبحث ع���ن مقا�سد �لموؤلف �لحقيقية ف���ي ن�س �أخرق ومتناق�س وملتب����س وخاطئ. فالقر�ر�ت 

حا�سرة جد� في مرحلة �لفهم.
تم����ر مرحل����ة �إعادة �ل�سياغ����ة بال�سرورة �أي�س����ا عبر �تخاذ �لق����ر�ر، ولو في �ختي����ار ق�سم كبير من 
�لكلمات و�لبنى �لنحوية �لتي �ستكون ن�س �لو�سول )حتى لو فر�ست كلمات وبنى �أخرى نف�سها تلقائيا(. 
ي�ستطيع �لمترجم على وجه �لخ�سو�س �أن يقرر ��ستخد�م "�لمعادالت" �لقيا�سية تقريبًا، وهي معادالت 
يعرفه����ا �أو يك����ون ق����د وجدها في معاجم �أو م�سادر توثيقي����ة �أخرى، �أو �أ�سار �إليها مدرب����ون، �أو �أي�سا �أن 
يخت����ار مناهج �إجمالية �أو مو�سعية لتعديل �الأ�سلوب �أو �لمعلومة بمعنى �الإ�سافة �و �لحذف وفقا لمعايير 

مختلفة.

2-3 - م�سادر المترجم في نموذج "التاأويل-القرارات-الم�سادر-القيود" 

�س���وف يت���م ت�سنيف م�سادر �لمترجم هن���ا، ت�سهيال لالأمر، في عدد قليل م���ن �لفئات ومن دون �دعاء 
لل�سم���ول. ولن تعالج هنا �سخ�سية �لمترجم، و�سوته، ومظهره �لج�سدي، و�لخ�سائ�س �ل�سخ�سية �الأخرى 

�لو��سحة، و�لتي لي�ست مع ذلك مو�سوعًا مبا�سرً� للتنظير �لترجمي.

4(  المرامزة عملية تقضي بإقامة تقابل بين لغتين على صعيدي المعجم والتركيب. المترجم.
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2 - 3 - 1 - الم�شادر اللغوية الموجودة

يتمثل م�سدر �أ�سا�سي للمترجم في مجمل �لعنا�سر �للغوية �لموجودة و�لمتوفرة كمونًا: �لوحد�ت 
 Représentation graphique)5(  )لمعجمي���ة، و�لبن���ى �لنحوية، و�لر�س���م �لخط���ي)�أو �لت�سوي���ري�
للكلمات و�لن�سو�س، وقو�عد جمع �لوحد�ت �الأ�سا�سية، وقو�عد �لر�سم �لخطي، و�ل�سو�تي �أو قو�عد 
ر�سم خط �للغة في �النطالق. وال يملك �أي مترجم مجمل هذه �لم�سادر في وقت معين خالل عملية 
�لترجم���ة )ال يع���رف �أي مترج���م �أو ال ي�سل �إلى جمي���ع �لم�سادر �لموجودة في لغ���ات عمله(، ولكن 
�لمترجم �لتحريري ي�ستطيع بف�سل �لبحث �لتوثيقي �أن يتجاوز معارفه، و�أن يبحث عن م�سادر لغوية 

من �أجل �لتعبير. 
يتمث���ل م�سدر لغوي �آخر في مجمل �لتعادالت �لم�سطلحية �لموج���ودة �ل�سائعة بين لغة �النطالق ولغة 

�لو�سول �لذي يوفر له �إمكانية �لعودة �إليه �إن ر�أى ذلك م�ستحبا.
2 - 3 - 2 - معارف المترجم ال�شريحة

يتعل���ق �الأم���ر بالمعارف �لتي ن�سمعها في �للغ���ة �ليومية، و�لتي يمكن نظري���ا و�سفها لفظيا)�سريحة(. 
�نظ���ر: )�أندر�سون، 1890، �لف�سل �لثام���ن(. وت�سمل �لمعلومات �ل�سريحة معرف���ة �لمفرد�ت، و�لعبار�ت 
�ال�سطالحي����ة، و�لقو�ع����د �لنحوي����ة، و�الأ�سلوبية، و�الإمالئي����ة، وغيرها في لغة �النط����الق ولغة �لو�سول، 
كما ت�ستخ���دم في ثقافة )بالمعنى �لو��سع( موؤلف ن�س �النطالق و�لمتلقين لن�س �لو�سول. و�إن �ال�ستعد�د 

لال�ستخد�م �لفعلي لهذه �لمعارف في �إنتاج خطاب وفهمه مختلفة، وتتعلق بمهار�ت معرفية.
تت�سم���ن مع���ارف �لمترجم �ل�سريح���ة �أي�سا معارف مو�سوعاتي���ة )عن �لمجال و�لمو�س���وع �لمعني(، 
ومعارف عن �لموقف �لتو��سلي �لمعني، و�لقيم و�لمعايير �الجتماعية في �لجماعات �الجتماعية-�لثقافية 
�لتي ينتمي �إليها متكلم ن�س �النطالق ومتلقي ن�س �لو�سول، ووظيفة �لترجمة، ومعايير �لترجمة �لمالئمة، 

ودفتر �سروط �لزبون.
2 - 3 - 3 - مهارات المترجم الجتماعية، والتوا�شلية واللغوية، والمعرفية

يحت����اج �لمترج����م ال�ستخد�م معارف����ه �ل�سريحة في عملي����ة �لترجمة بطريقة مفي����دة لمجموعة من 
�لمه����ار�ت �الجتماعية و�لتو��سلي����ة و�لكفاء�ت �لمعرفي����ة �لمختلفة. ت�سمل هذه �لكف����اء�ت �لقدرة على 

5( ورد تعري��ف إمكاني��ة الترجمة التصويرية  graphic translatability في الموس��وعة  الغنية في مصطلحات علم 
الترجمة والترجمة اآللية لألستاذ الدكتور عبد الرحمن العبدان، الرياض، 2013، ص. 93 كما يلي: »قابلية تحويل 
تعبير تصويريأو رس��م من وس��يلة إلى أخرى على سبيل المثال تحويل الكتابة اليدوية إلى كتابة مطبوعة. إن الفروق 
في عالمات التشكيل أو عالمات التشديد وعالمات الترقيمتتسبب في مشاكل للمترجم. على سبيل المثال يمكن التعبير 
عن التش��ديد على شاش��ة الحاسب اآللي من خالل مجموعة من الخيارات مثل وضع سطر تحت العبارة أو الكلمة، 

أو استعمال الحروف الكبيرة الالتينية في بداية الكلمات، أو استعمال الحروف المائلة أو الغامقة وما إلى ذلك«.
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تحلي����ل ن�س �النطالق و�تخ����اذ �أف�سل �لقر�ر�ت �نطالقا من ثقافة معرفي����ة �سريحة، ال �سيما �لمعارف 
�لت����ي تتعلق بلغة �النطالق وبمعايير �لترجمة �لقابلة للتطبيق، وكذ� �لقدرة على حل م�سكالت �لفهم من 
خ����الل مختلف �أنماط �لتحلي����ل، و�لتعبير عن �الأفكار بطريق����ة مقبولة بالن�سبة �إل����ى �الأطر�ف �لمعنية، 
و�عتبار توقعاتهم، وقيمه����م، وتكوينهم �الجتماعي �لمعقد �أحيانا.�إن بع�س �لمهار�ت �لمعرفية جوهري 
ف����ي �لترجم����ة �لفورية، و�إن �لمه����ار�ت �الجتماعية �أ�سا�سية ف����ي �لترجمة �لفورية ف����ي �لخدمات �لعامة 

و�الأعمال �لتجارية.
2 - 3 - 4 - كفاءات المترجم التقنية

يمك����ن تعري����ف هذه �لكفاء�ت باأنه����ا �لمعارف و�لمهارة �لت����ي تتيح للمترجم ��ستخ����د�م تجهيز�ت 
تقني����ة من �أج����ل �لترجمة �لفورية، و�لبحث �لتوثيق����ي على �ل�سبكة، وتحري����ر �لن�سو�س على �لحا�سب 
با�ستخ����د�م برنامج معين، وفي تن�سيق محدد، و��ستخد�م ذ�كر�ت �لترجمة و�الأدو�ت �الأخرى �لمعينة 

على �لترجمة.
2 - 3 - 5 - الم�شادر الخارجية المتوفرة 

يمك���ن �أن نع���د �سمن �لم�س���ادر �لخارجية �لحا�سب���ات، و�لبر�مج، وذ�ك���ر�ت �لترجم���ة، و�لقو�مي�س، 
و�لمعاج���م، وقو�عد �لبيان���ات، و�لوثائق �لمرجعية �الأخرى �س���و�ء كانت �إلكتروني���ة �أم تقليدية، و�لزمالء، 
و�لخب���ر�ء، و�لمدربي���ن �لمحتملي���ن )�لم�س���ادر �لب�سرية(، ولكن �أي�س���ا ف�ساء �لعمل �لمت���اح للمترجمين 
و�لم���ال �لذي يمك���ن تخ�سي�سه ل�سر�ء �لل���و�زم و�لخدمات �ل�سرورية للترجمة بالمعن���ى �لدقيق، من دون 
�إغفال �لوقت باعتباره م�سدر� محدود� الإتمام �لمهمة، �سو�ء تعلق �الأمر بال�ساعات �أم باالأيام في �لترجمة 

�لتحريرية �أم بالثو�ني  و�أجز�ء �لثانية في �لترجمة �لفورية. 
2 - 3 - 6 - كفاءات المترجم الإدارية، والتنظيمية

�إن مث���ل هذه �لكفاء�ت لدى �لمترجم �لم�ستق���ل غالبا ما يكون عامل نجاح مهم في �لنطاق �لذي يمكن 
للق���درة عل���ى در�س �ل�س���وق و�إقامة �لعالقات �لجي���دة و�لمحافظة عليه���ا وو�سع بيان���ات تقديرية لالأ�سعار 
وتكوي���ن فريق عمل و�إد�رته �أن يقوم بدور رئي�س في �ال�ستع���د�د للبقاء و�لنجاح في �سوق �لعمل )�نظر على 

.)Gouadec, 2002 سبيل �لمثال غو�دك�
2 - 4 - القيود في نموذج "التاأويل-القرارات-الم�سادر-القيود" 

تطاب���ق �لقي���ود ف���ي نم���وذج "�لتاأويل-�لقر�ر�ت-�لم�سادر-�لقيود" ب�س���كل �أ�سا�سي ح���دود �لم�سادر 
�لمتوفرة �لمذكورة �أعاله، ولكن ثمة عنا�سر �أخرى �إ�سافية.

2 - 4 - 1 - حدود معارف المترجم ال�شريحة

�إن نق����س معارف �لمترجم �لمو�سوعاتية �لمالئمة مقارنة بمعارف �لمخاطب �لذي يخدمه �أمر يعرفه 
�لممار�سون، وذكر به غالبا �الأدب �لترجمي. ينتج عن ذلك على وجه �لخ�سو�س �سرورة �أن يكت�سب �لمترجم 
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مع���ارف منا�سبة، و�أن يكون تحليل���ه لن�س �النطالق �أكثر منهجية و�أكثر عمقًا م���ن تحليل �لمخت�س، �الأمر 
�ل���ذي يعن���ي �سحنة معرفية �أكثر �أهمية عن���د �لقر�ءة في �لترجمة �لتحريرية وعن���د �ال�ستماع في �لترجمة 
�لفوري���ة. وف�سال عن ذلك، ال يتدخ���ل �لفهم �لمر�سي د�ئما، حتى مع �كت�س���اب �لمعارف �لمنا�سبة، �الأمر 

�لذي ي�ستدعي ��ستخد�م مختلف طرق �لترجمة للحد من �لخ�سائر �لمحتملة.
�إن نق�س �لمعارف �لم�سطلحية و�الأ�سلوبية �لمالئمة في لغة �لمجتمع �لمعني و�لفهم �لناق�س للموقف 
�ل���ذي يتدخل فيه �لمترجم، ومد�خله ومخارجه، �أمور ت�سكل قي���ود� �أخرى تتطلب تفاعال منا�سبا في �ثناء 

�إعادة �لتعبير عن �لر�سالة.

2 - 4  - 2 - حدود مهارات المترجم الجتماعية والتوا�شلية والمعرفية

ينبغ���ي على �لمترجمين، في عال���م مثالي م�سلح بالمعارف �للغوية وغير �للغوية، �أن يكونو� قادرين على 
"فه���م" �لن�سو����س و�لخطابات بلغة �النطالق، و�أن ينتجو� ن�سخا معادلة )من حيث �لتو��سل( بالن�سبة 
�إل���ى �لمتلقين للترجم���ة. و�لو�قع �أن حدود مهار�ته���م �الجتماعية و�لتو��سلية و�للغوي���ة و�لمعرفية تمنعهم 
غالب���ًا من �لنجاح نجاح���ًا كاماًل. ومن �أكثر �لحدود و�سوحا للعيان مهار�تهم �لمعرفية في �لف�سل بين لغة 
�النط���الق ولغة �لو�سول خ���الل �لترجمة �لتحريرية، وفي ��ستخد�م �لمعارف �ل�سريحة للغة من �أجل �إنتاج 
خط���اب و�س���ول في �لترجمة في �لموؤتمر�ت، وفي مهارة تفادي �لم�س���كالت بطريقة تمكنهم على �لفور من 

�إيجاد �لتاأويل �لمقبول في �لترجمة �لدبلوما�سية.

2 - 4 - 3 - حدود كفاءات المترجم التقنية

تع���رف �أكثرية �لمترجمين ف���ي �لعالم حاليا ��ستخد�م بر�مج معالجة �لن�سو�س، ولكن �إتقان ��ستخد�م 
�الأدو�ت �لجديدة �لمعينة على �لترجمة، ال �سيما ذ�كر�ت �لترجمة، يبقى مختلفا جد�. ينطبق �الأمر نف�سه 
عل���ى ��ستعم���ال مختلف �لو�سائ���ط و�لبيئات �لترجمية �لت���ي تتدخل في ترجمة مو�قع �ل���وب، وفي �لتوطين 

 .sous-titrage )للغوي للمنتجات �لمعلوماتية، وفي �ل�سترجة )�لترجمة �لمرئية�

2 - 4 - 4 - حدود الم�شادر الخارجية المتوفرة

يتمث���ل �لقي���د �الأكث���ر �إزعاجًا عل���ى �الأرجح في حي���اة �لمترجم �ليومية ف���ي نق�س �لوق���ت. فالمترجم 
�لتحري���ري يحظ���ى غالبًا بوقت بمهلة ق�سيرة للغاية الكت�ساب مالئ���م للمعلومات �لمكملة �لكافية وللتحقق 
م���ن موثوقيتها، وق�سي���رة للغاية من �أجل "�إر�حة" ن�س���ه وقر�ءته ثانية في وقت الح���ق الإنجازه في �أف�سل 
�لظروف. و�أما بالن�سبة �إلى �لمترجم في �لموؤتمر�ت فيعتبر �لعديد من �لباحثين �أن �ل�سحنة �لمعرفية �لتي 
يناق�سه���ا الإنه���اء معالجة جزء من �لخطاب في �لترجمة �لفورية وف���ي �لترجمة �لتتبعية بفعل �سغط �لوقت 
تف�س���ر، ب�س���كل مبا�سر �أو غير مبا�سر، جزءً� كبيرً� من �سعوبة عمل���ه )�نظر على �سبيل �لمثال �ل�سرح �لذي 

يقترحه جيل 1995، والبال�س La Place 2002، و�إيتو-بيرجيرو 2006(.
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وم���ن �لبدهي �أن غياب م�سادر �لمعلومات �لخارجية الإكم���ال �لمعرف �ل�سريحة �لموجودة م�سبقا، �سو�ء 
�أتعل���ق �الأمر بالمعاجم و�لوثائق �لمرجعية �أم بمحا�س���ر �الجتماعات �ل�سابقة للهيئة نف�سها، هو قيد ذو �أهمية 
بالن�سبة �إلى قدرة �لمترجم �لتحريري �أو �لفوري على مقاربة �لمنتج �لمثالي �لذي يطمح �إلى �إنجازه لزبونه.

2 - 4 - 5 - معايير الترجمة ودفتر �شروط الزبون

ثم���ة قيود و��سحة ت�س���اف �إلى �لم�سادر.فمعايير �لترجم���ة �لقابلة للتطبيق في بيئ���ة معينة �أو دفتر 
�سروط �لزبون يمكن �أن تلزم �لمترجم بالترجمة بطريقة محددة، �سو�ء من خالل �لم�سطلح و�الأ�سلوب، 
و�لح���ذف �ال�سط���ر�ري لبع�س �الإح���االت �لثقافية �أو �لديني���ة �أو على �لعك�س من ذلك م���ن خالل �نتقاء 
�لدالالت �ل�سمنية ومنع �إظهار �لم�سمر في مو��سع يرى �أنه من �الأولى �للجوء �إلى �لتاأويل )في �لترجمة 

�لفورية في �لمحاكم(.

3 - نموذج "التاأويل-القرارات-الم�سادر-القيود" وعلم الترجمة
يمثل نم���وذج �لتاأويل-�لقر�ر�ت-�لم�سادر-�لقيود" �لترجمة باأنه���ا عملية معالجة ب�سرية للن�سو�س 
بهدف �إنتاج ن�سو�س �أخرى، وهي عملية تت�سمن تاأوياًل وقر�ر�ت. يعبر هذ� �لنموذج �إذن عن وجهة نظر 
م�سترك���ة على وجه �لخ�سو�س بي���ن �لنظرية �لتاأويلية في �لترجمة و�لنظريات �لوظيفية �الألمانية. ولكنه 
ال يق���دم م���ع ذلك ب�ساأن هذه �لعملية نظري���ة خا�سة تتجاوز مبد�أ تدخل عملي���ات �لتاأويل و�لقر�ر. فدوره 
�لرئي�س يقوم باالأحرى على �لترحيب باالأفكار و�لنظريات �لترجمية �لموجودة وت�سهيل عر�سها وتحليلها 

ومقارنتها. 
3 - 1 - وظيفة الترجمة

تق���وم �لق�سية �لمهم���ة �الأولى على وظيفة �لترجمة، وهذه �لوظيفة هي �لت���ي توجه �لمترجم نحو بع�س 
 Jakobson وياكوب�سون Catford لق���ر�ر�ت. فالل�ساني���ون �الأو�ئل �لذي���ن �هتمو� بالترجمة، مث���ل كاتف���ورد�
ومون���ان Mounin �أو فين���ي ود�ربلن���ت Vinay et Darbelnet، لم يتوقفو� كثير� عند ه���ذه �لوظيفة )يعتبر 
ناي���د�  Nida ��ستثناءفدر��ست���ه للترجم���ة تتمحور حول ترجم���ة �لتور�ة لنقل ر�سالتها(. ول���م يهتمو� ف�ساًل 
ع���ن ذلك بالمترجم بو�سفه فاعاًل رئي�س���ًا في �لترجمة. وعالجو� �أ�سا�سًا ق�سية �لم�سادر �للغوية وحدودها 
فغ�س���و� �لنظ���ر عن معرفة �لمترج���م. و�إنهم بهذ� �لمعنى يتميزون عن علم �لترجم���ة �لذي ولد عندما بد�أ 

�لتنظير يركز على فعل �لمترجم.
�إن وج���ود �لق�سد في فع���ل �لترجمة �أمر ت�سادر عليه جميع �لحركات �لفكرية �لترجمية �لحالية، ولكن 
.)Nord,1997( لنظريات �لوظيفية على وجه �لخ�سو�س هي �لتي تجعل منه مفهوما مركزيا �نظر نورد�

بم���ا �أن فك���رة �لنقل مع �لق�سد �لتحتي مقبولة فاإنها تثير ق�سي���ة طبيعة ما ينبغي نقله. تعكف �لنظرية 
�لتاأويلي���ة ف���ي �لترجمة على در��سة �الخت���الف بين "�لداللة �للغوي���ة" و"�لمعنى"، وال ت�س���دد على �لعبارة 
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�للغوي���ة و�إنم���ا على ما يريد �لمتكلم قوله، �لذي ي�سكل مو�سوع �لترجمة. فالتكامل بين �لنظريات �لوظيفية 
و�لنظرية �لتاأويلية في �لترجمة فيما يتعلق بوظيفة �لترجمة و��سح للعيان. 

3 - 2 - فعل المترجم

تعتب����ر �لنظري����ات �لوظيفي����ة �أ�سا�سًا �أن �لترجمة فع����ل، و�أن نظرية �ل�سكوبو�����س skopos )�لوظيفة( 
تتكل����م عل����ى �أقلمة ن�س �لو�س����ول مع وظيفة �لترجمة، ولك����ن من دون تحديد كيف تت����م �لعملية. وتزعم 
�لنظري����ة �لتاأويلي����ة �أن �لمترج����م ي�ستخدم م�س����ادره، ومنها �الإتق����ان �لجيد للغة �النط����الق، و"معارف 
معرفي����ة" )معارف غي����ر لغوية مالئمة(، من �أجل فهم �لمعنى فيما ور�ء �لداللة، ثم "تح�سيل �لمعنى" 
و�إع����ادة �سياغة �لر�سالة بلغة �لو�س����ول. ومع ذلك، ال تف�سح هذه �لنظرية كثي����ر� عن �الآليات �لمعرفية 
�لدقيق����ة �لم�ساركة، و�لقيود �لت����ي يو�جهها �لمترجم، ونتائجها. يقوم نم����وذج �لجهود لدى د�نييل جيل 
على هذه �لقيود و�نعكا�ساتها في �لترجمة �لفورية. هنا �أي�سا يت�سح �لتكامل بين ثالثة محاور تنظيرية، 
ويج����در على �الأرجح �لتوجه نحو عل����م �لنف�س �لمعرفي وعلم �لنف�س �لع�سبي للح�سول على معرفة �أكثر 

دقة لالآليات �لم�ستخدمة.
و�أم���ا فيم���ا يتعلق بالم�سادر �لثقافي���ة و�للغوية فاإن عدم توف���ر "�لمعادالت"، وميل بع����س �لموؤلفين �أو 
�لثقافات الأن تكون �أقل �سر�حة من غيرها في �لعبارة �للفظية يثير�ن �أي�سا م�سائل عملية للمترجم )�نظر 
عل���ى �سبي���ل �لمثال �إيتو-بيرجي���رو 2006، وكوندو 2008 ب�س���اأن �لترجمة�لفورية للغ���ة �ليابانية �إلى �للغات 
�لغربي���ة(، وهي م�سائل ال تتناوله���ا �لنظرية �لتاأويلية في �لترجمة ولكنها يمك���ن �أن ت�ساعد في و�سف هذه 
�لمناه���ج �لمقارنة )�نظر هان�سن Hansen، فيما يل���ي(. فالمجاز �لمر�سل لدى ماريان لوديرير، وبطريقة 
�أكث���ر تف�سي���اًل، �لبر�غماتية ونظري���ة �لمالءمة ل���دى �سبربي���ر Sperber وويل�س���ون Wilson يو�سحان �أن 
�لتحدي���د �لتحت���ي sous-détermination )6( للو�قع بالملف���وظ �للغوي ال يوؤدي بال�س���رورة �إلى خ�سارة في 
�لمعلوم���ة، و�أن ط���رق �الإي�ساح و�الإ�سمار في �إع���ادة �ل�سياغة يمكن �أال تحافظ عل���ى �الأمانة للمعنى فقط 

و�إنما �أي�سا على  جعل �لتو��سل �أكثر فعالية.

6(  »يس��تعمل مفهوم التحديدالتحتي في علومية اللغة للتعبير عن الفرضية القائلة بأنه نادرا ما تكون األنش��طة اللس��انية 
نتيجة لنحو ما. هي تستعمل إًذا لطرح ال قيسية اللسان النحوي واللسان التجريبي وتصوغ من خالل ذلك نقدا للعقالنية 
[]التحديد التحتي[ مفاده أن القدرة التوليدية الفاعلة في التبادل اللغوي تفوق، تعريفا، قدرة أي نحو.  في اللسانيات: ]...
إن اللغة، في واقعها اليومي، هي ما كان يس��ميه فيتغش��تاين شكل من الحياة ]...[. اللغة بالنسبة على اإلنسان هي بال 
منازع الوس��يط القابل للفهم. تحلل العقالنية هذا الحدث بافتراض االنعكاس��ية: ما يفيد حقيقة الجوهرية هو انه يمكن 
للغ��ة أن تك��ون من أولها على آخرها بينة لذاتها. يظهر التحديد التحتي أن االمر ليس كذلك، فال يمكن أن يكون هناك 
 S. Auroux, La .ورلغة قصوى تشمل جميع اإلمكانيات اللسانية البشرية مثلما ال يمكن أن يكون هناك لسان كوني
raison, le langage et les normes )Paris: PUF, 1998(«. انظر: إريك نوفو، قاموس علوم اللغة، ترجمة 

صالح الماجري، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، 2012, 135-134. المترجم.
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وف�س���ال عن ذل���ك، ي�سادر بع�س �لمنظرين على وجود ميول جوهري���ة للترجمة من دون �سرحها. ومن 
Shoshana Blum- ه���ذه �لكليات وربما من �أكثرها �سه���رة "فر�سية �الإي�ساح" لدى �سو�سان���ا بلوم-كولكا
   )Kolka )1986 �لت���ي تق���ول �إن �لترجمات تميل جوهريا الأن تكون �أكث���ر و�سوحا. وثمة كليات �أخرى تقوم 

عليه����ا بح����وث ت�سهلها تكنولوجي����ا جمع �لمتون وتحليلها )�نظ����ر على �سبيل �لمث����ال مو�ر�نن وكوياماكي   
 .)Mauranen et Kojamaki,2004

�إن وج���ود قيود وعدم تماثل anisomorphisme جوهري بين لغات وثقافات �النطالق و�لو�سول يفر�س 
خيار�ت ت�ستدعي بدورها ت�ساوؤالت حول حيادية �لمترجم في تاأويله وقر�ر�ته. يرى بع�س �لمنظرين �أن هذه 
�لحيادي���ة وهمية الأ�سب���اب �جتماعية وثقافية. وهكذ�، يعتبر لورن�س فينوتي Lawrenc Venuti �أن �لمترجم 
domestica- )قوية" يمي���ل �إلى �لتوطين )�لتدجي���ن"  �ل���ذي يترجم �إلى لغ���ة تنتمي �إلى ثقاف���ة ت�سعر �أنها
tion و�أن �لمترج���م �ل���ذي ينتمي �إلى ثقاف���ة ت�سعر �أنها "�سعيفة" يميل �إلى تغري���ب foreignizing ترجمته 

)�نظ���ر فينوت���ي Venuti, 1998(. وي���رى جدعون ت���وري Gideon Toury �أن هذه �لخي���ار�ت )�لال�سعورية 
غالب���ا( تخ�س���ع لمعايي���ر �جتماعية تحدد ماهي���ة �لترجمة في جماع���ة �جتماعية معينة مح���ددة بالزمان 
و�لمكان �لثقافيين، وتجعل من ترجمة جيدة بالن�سبة �إلى جماعة معينة ترجمة �سعيفة بالن�سبة �إلى جماعة 
�أخ���رى. �إن �الإطار �لذي يدر�سه توري في تنظيره لعلم �لترجمة �لو�سفي )Toury, 1995( �جتماعي جمعي 
ويرك���ز على �لترجمة �الأدبية� ولكن �لمبد�أ يمكن �أن يتكرر على �لم�ستوى �الجتماعي �لفردي لالآمر بالعمل، 
و�لمر�ج���ع، وحتى لمدرب �لمترجمين �لذي���ن يحددون بع�س �لمعايير �الأ�سا�سية و�لت���ي ينبغي للترجمة �أن 
تخ�س���ع له���ا. ويمكن، فيما ور�ء ه���ذه �لمعايير، �عتبار �ل�سغ���ط �لذي يمار�سه �لمخاطب���ون على �لمترجم 
�لف���وري في �لخدمات �لعامة و�لمترجم في �لمحاكم وفقًا ل�سلطة كل منهم بمثابة قيد يمكن �أن يوؤثر �أي�سا 

في �سلوكه.
يبدو و��سحًا من خالل �لمالحظات �لعامة �لتي ت�ستند �إلى مفاهيم �لم�سادر و�لقيود و�لقر�ر�ت �أن كل 
نظرية وحركة فكرية تفح�س �لو�قع من ز�وية مختلفة، ويمكن �أن ت�سهم �إ�سهامًا نوعيًا في مفهمة �لترجمة. 
و�إن در��سة �أكثر تعمقًا لمختلف �لنظريات و�لمد�ر�س �لفكرية تو�سح �أنها مكملة �أكثر منها متناق�سة )�نظر 
عل���ى وج���ه �لخ�سو�س هان�سن، فيما يل���ي بخ�سو�س �لتو�فق بي���ن �لنظرية �لتاأويلية ف���ي �لترجمة ونظرية 

�ل�سكوبو�س(.
يمكن للمدرب في �أثناء تعليمه، فيما ور�ء �لمبادئ �الأ�سا�سية �لتي يعر�سها نموذج مف�سل وعندما تظهر 
عو�ئق فعلية في �لترجمة، ال �سيما �لتد�خل �للغوي �أو �لقيود �لمعرفية، �أن ي�ستخدم �أدو�ت عملية مكملة مثل 
نم���وذج �لترجمة �لذي يب�سط عملية �لتاأويل و�إعادة �ل�سياغة و�لقر�ر�ت، و�أن يقترح مناهج محددة تهدف 
�إلى �لو�سول لل�سورة �لمثلى، �أو �سرحًا نظريًا مب�سطا مثل نماذج �لجهود. و�إن نظرية �لمالءمة تكمل، على 
م�ستوى �أكثر تنظير� ي�سرح �لعالقات بين �للغة و�لر�سالة و�لمعرفة، مفهوم �لمجاز �لمر�سل، وتدخل مفهوم 
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�قت�ساد �لمعرفة )�سبق �أن ذكر جيري ليفي Jiří Levý �قت�ساد �لجهود بمعنى �أكثر عمومية في �ل�ستينيات 
)Levý،1967((.  وعندم���ا تظهر �ختالفات في �أثناء �لترجم���ة بين تقييمات �لمدر�س و�لطالب �لمتعلقة 
بالمقبولي���ة �للغوي���ة لترجماته���م �أو بنقاط �أخرى فاإنه لم���ن �لمفيد �لتذكير باأن �أح���د �لقيود �لتي يو�جهها 
�لمترج���م ه���و قيد �لمعايير، وذلك لي�س فقط في مجال �الأمانة و�إنما �أي�سا في مجال �لمقبولية �للغوية. �إن 
معايي���ر �لزب���ون )�أو �لمر�جع، �أو �لمدر����س في بيئة �لتدريب(، لي�ست لها قيمة مطلق���ة، ولكنها توؤثر تاأثيرً� 

حا�سمًا في قر�ر�ت �لمترجم. ◘
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عندم���ا نتحدث عن �لمترجم »زي���اد �لعودة« �لمولود في محافظة �ل�سوي���د�ء جنوب �سورية عام 1946، 
فاإننا نتحدث عن قامة فكرية �سورّية تحمل م�سروعًا ثقافيًا تنويريًا، لنجد �أنف�سنا �أمام تجربة فريدة ت�سمل 

�سنو�ت من �الإنتاج �لفكري في �لترجمة و�لتاأليف و�لبحث و�لدر��سات في �الآد�ب �لعربية و�لفرن�سية. 
و�إذ� نظرنا �إلى �لترجمة كعمل �إبد�عي فالبد لنا �أن نتعامل مع زياد �لعودة بو�سفه مبدعًا �أخذته �لترجمة 
�إل����ى عو�ل����م �سحرية فاأعطاها من قلمه وفكره وروحه �سغفًا وحبًا وعماًل م�سنيًا، ليكون �لناتج �إغناًء للمكتبة 
�لعربية بع�سر�ت �لكتب �لمهمة و�لمتميزة �لتي تحمل ب�سمته �لخا�سة في متانة �الأ�سلوب ور�سانة �للغة ودقة 
�لمف����رد�ت، باالإ�سافة �إلى �سال�س����ة في �لقر�ءة و�سهولة ممتنعة في �ل�سياغة م����ع ب�ساطة تبتعد عن �لتعقيد 

بهدف �إي�سال �لمعنى �لمطلوب. كل هذ� مع �لحفاظ على جمالية �لن�س وقيمه �لمعرفية و�الإبد�عية.
ظه���رت ميول���ه �الأدبية في �سن مبّكرة، وخ�سو�سًا �إلى �لّلغات و�إلى كل ما هو نظرّي  وفكرّي، فعزف عن 
�لعل���وم �لّدقيقة وتوّجه �إلى �لّدر��سة �الأدبية ليكون �الأول في محافظته �ل�سويد�ء بال�سهادة �لثانوية ما جعله 
يح�سل على منحٍة در��سّية من وز�رة �لتربية لدر��سة �للغة �لفرن�سية، لمّدة خم�س �سنو�ت. ورّبما �نتقل �إليه 
ه���ذ� �لّتوّج���ه من و�لده، �لمعّلم �ّلذي كان يتنّقل بين عدٍد من قرى محافظة �ل�ّسويد�ء. وقد ترك وجوده في 
عقله وفي ح�سا�سّيته �سغفًا باللغة �لعربّيُة، ثّم بالفرن�سّية �لتي كان قد دّر�سها، �إبان �النتد�ب �لفرن�سي.     

زياد العودة: اعتمدت الحداثة اللغوية 
واقتربت من بنيان الن�ص الأ�سلي

•حوار: �سلوى �سالح

�سحافية �سورية. •
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مجل���ة »ج�سور ثقافي���ة« �أجرت هذ� �لح���و�ر مع �لمترجم �لباح���ث »زياد �لعودة« لالإ�س���اءة على مجمل 
تجربته �لغنية في مجاالت �لترجمة و�لبحث و�لتاأليف:

- ظه���رت اهتمامات���ك الأدبي���ة ف���ي �ش���ن مبكرة، كي���ف ب���داأت عاقتك مع الن����س الأدبي والدرا�ش���ات 
والترجمة؟  

ة �لق�سيرة، �لو�قعّية، �أو �لغر�ئبّية   �أثناء �لّدر��سة �لجامعّية، وبعدها، كانت لي محاوالت في كتابة �لق�سّ
�لطاب���ع. لكنن���ي �أر�ها �ليوم غير نا�سج���ة؛ فهي ذ�ت منحى تاأثرّي وعاطفّي مبال���ٍغ فيه، كما تت�سف ب�سيء 
م���ن �ل�سذ�جة، و�لتعبير عن �لذ�ت في نطاٍق �سي���ق، وتت�سمن �أحيانًا هو�ج�س وجودية، وت�ساوؤالت تدل على 

ح�سا�سية مفرطة.
 ل���م يك���ن هناك من يرع���ى تلك �لمحاوالت؛ فظلت ره���ن �ل�سّر و�لخفاء غالبًا، �أو ف���ي متناول عدد من 

�الأ�سدقاء  �لذين كانو� يبالغون في قيمتها، ويحفظونها، مع �أنني قد �أهملتها ون�سيتها.
�إن در��سة �الأدب �لفرن�سي في �لبد�ية، و�لتو�ّسع في ذلك، بعد �لمرحلة �لجامعية، هما �للذ�ن �أيقظا لدّي 
حّب �لبحث و�لتف�سيل، فاأخذت ب�سورة منهجّية تقريبًا �أّطلع على �لمد�ر�س و�الّتجاهات �الأدبية وممّثليها، 
وعل���ى �أعم���ال �الأدباء �لكبار وقد وج���دت �أن �الأدب �لفرن�سي هو عالٌم قائم بذ�ت���ه، ويتو�سع با�ستمر�ر كّلما 

�أوغل �لمرء فيه.
  ب���د�أت تخامرن���ي �لرغبة في ترجمٍة منتقاة من هنا وهناك، ومن خالل در��سة �أعّدها عن هذ� �لكتاب 
�أو ذ�ك �أو عن بع�س �لكّتاب، ر�فق ذلك �إعد�د ترجمات  ل�سعر�ء من �أمثال: �إيلو�ر  وبريفير و�أر�غون، و�سواًل 

�إلى رينيه  �سار، و�سو�ه من �سعر�ء �لحد�ثة.

- ا�ش���تحوذت الترجم���ة على ج���ّل اهتماماتك، ما ه���ي روؤيتك للترجمة وحيثّياته���ا؟ وما اأهميتها في 
التقارب بين ال�شعوب؟

   �إن �لتو�زن �لذي يقيمه �لمترجم بين �لن�س �الأ�سلي و�لن�س �لهدف، يتمّثل في قر�ءٍة متاأّنية ومتفهمّه 
وعميق���ة، ثّم في �أد�ٍء ي�سع���ر �لمتلقي باالرتياح و�لمتعة، حين ي�ستوعب �لم���اّدة �لمترجمة، ويفيد منها فّنيا 
وفكرّيًا، ويندفع �إلى متابعتها، و�أنا ل�ست من �أن�سار �لّت�سّرف، و�لتف�سير، و�لحذف، و�القت�ساب �لُمخّل، بل 

مع تر�بط �لّن�س ووحدته.
و�لترجم����ة بر�أي����ي هي عمٌل  م�س����وؤول، وال يخفى ما كان لها من تاأثير في �لق����رون �لما�سية، بعّدها 
و��سط����ة نقٍل كبرى »Vehicule« للثقافة وللتب����ادل بين �الأمم، وال ز�لت تتمتع بهذه �الأهّمية في ع�سرنا 

�لحالي.
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-  لماذا اختارتك وزارة الثقافة لترجمة العديد من الموؤّلفات الفرن�شية اإلى اللغة العربية؟ حّدثنا 
عن هذه  التجربة، واأهّمية هذه الموؤّلفات.

�لمنعط���ف كان ف���ي تكليف وز�رة �لّثقافة لي بترجمة كتب هي: رو�يت���ان لالأطفال )لور� و�لفتيان- وبيل 
و�سيبا�ستيان(، ومجموعة ق�س�س: حكايات غجرّية. مما جعل ��سمي ملحوظًا �إلى حدٍّ ما. وهذ� ما يو�سلنا 
�إل���ى تكليفاٍت هاّم���ة، �أّولها: )�أ�سطورة دون جو�ن( لموؤّلفه جان رو�ّسيه وهذه در��سٌة »مو�سوعاتية«  �إذ� �سّح 
�لق���ول لع���دٍد كبير من �لن�سو�س �لتي تدور على دون جو�ن، وعل���ى تناوالت هذ� �لمو�سوع في  �الأدب، وعلم 

�لنف�س و�لم�سرح  و�لمو�سيقى...

كان���ت �لترجمة موّجهًة �إل���ى مترجمين �ثنين على �لتو�لي، ولكّنهما �أعاد� �لكت���اب �إلى مديرية �لتاأليف 
و�لن�س���ر �آن���ذ�ك، و�لت���ي حاولت للم���رة �لثالثة و�الأخي���رة �أن تكلف مترجم���ًا �آخر، وقد تم���ت �لمو�فقة على 

ترجمتي، وكذلك �الأمر بالن�سبة الأ�سطورة �أوديب.

    �س����اأورد هن����ا �لموؤّلفات �لق�س�سّي����ة �لكاملة لبرو�سبي����ر ميريميه، �لتي تقع ف����ي مجّلدين كبيرين، 
بعنو�ن:)كارم����ن، وكولومبا(  وتت�سّمن ع�سر�ت �لق�س�س �إ�سافًة �إلى �لعنو�نين �لمذكورين. و�لمعروف 
�أن ميريمي����ه ه����و �أحد �لمبدعين ف����ي �لق�ّس، و�أنه ال يقّل �أهّمية عن غ����ي دو موبا�ّسان، �لقا�ّس و�لرو�ئي ّ 
�لمكّر�س في �لعديد من �الآد�ب �لعالمية. و�إ�سافة �إلى �لو�قعية �الأدبية لميريميه، هناك �لخيال �لمجّنح 
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ة حقيقية، ولكنه يهدمه����ا، في نهاية �الأمر،  �لو��س����ع، و�البت����كار �لذي ال حدود له، بحيث نظ����ّن �أن �لق�سّ
ليكت�سف �لقارئ �أنه �أمام بناء فّني يتفنن �لقا�ّس في ت�سييده، ثم في هدمه، مثل لعبٍة فنية تفاجئنا، بعد 
�أن �أثارت مخّيالتنا، من مثل )فينو�س ديل(، وغيرها من �لق�س�س �لتي ربما تدرب عليها، �أو ��ستوحاها 

رو�ئيون  �آخرون.
ُكّلفت بترجمة �لق�سم �الأول ثم �لثاني �أي�سًا، بعد �عتذ�ر �لمكّلف �ل�سابق به. 

�أم���ا كت���اب: )�أزمة مفه���وم �الأدب في فرن�سا في �لق���رن �لع�سرين(؛ فه���و ي�ستعر�س ع���ددً� من �لفنون 
�الأدبّي���ة: �لرو�ية و�ل�سعر و�لم�سرح ونقائ�سه���ا: �سعر �لاّل�سعر، و�لرو�ية �لم�ساّدة، وحتى �لمد�ر�س �الأدبية، 
ومو�سوع���ات م���ن مثل محاكم���ة  �الأدب، و��ستحالته  ح�سب �أنتون���ان �أرتو، و�الأدب �لملت���زم عند جان- بول  
ة و�لمتفّردة،  �سارتر، ومن ثّم تحّوالت �لنقد. ويّعد هذ� �لكتاب تاأ�سي�سّيًا، له نظر�ته �لر�سينًة و�أحيانا �لخا�سّ

في م�سكالت �الأدب  و�سواًل �إلى �أزمته.
كان للترجمة �سدًى طّيب لدى �لقر�ء، كما �أظن. بحيث لم يبق من ن�سخِه �إاّل �لنزر �لي�سير.

وهناك �أي�سًا كتابان بعنو�ن: مالرو، ومورياك. �الأول منهما كان ُمعّدً� ليترجم في فرن�سا، في مدينة �آرل 
�لتي تقيم موؤتمر�ت للترجمة. وقد طلب �لجانب �لفرن�سي تر�سيح �أحد �لمترجمين الإنجاز ترجمٍة هاّمة من 
�الأف�س���ل �أن تت���م على نحو جّيد ف���ي فرن�سا، الأن مر�جع �لعمل متوفرة �أكثر في بل���د �لموؤلف.غير �أن �عتذ�ر 
�لجانب �لفرن�سي عن �إنجاز �لترجمة في نهاية �لمطاف، هو �لذي جعل مديرية  �لترجمة �ل�سورية تقّرر �أن 

�أترجمه ل�سالحها. وهذ� ما حدث، وُعّدت هذه �لترجمة من بين �لترجمات �لموّفقة �لقريبة من �الأ�سل.
يت�سّم����ن كتابا: مالرو  وموري����اك  �سيرة هذين �لكاتبين �لكبيرين، ودر��سة مكّثفة لموؤّلفاتهما، 

�أما موؤلفاهما فهما: بول غاّيار، و�ندريه  �سياي.
ويجدر �أن �أذكر كتاب: )�لثورة �لفرن�سية( لفر�ن�سو� فوريه، ودوني ري�سيه، وقد ترجم �لق�سم �الأول منه 
�الأ�ست���اذ �لمرحوم �سياح �لجهّيم، وترجمت �أنا �لق�سم �لّثاني، و�سدر عن �لوز�رة في عام 1993 ثم �أعادت 

�لوز�رة طبعه للمرة �لثانية في عام 2012.
�لم�س���روع �لكبير �ل���ذي كّلفتني به �لوز�رة ف���ي �آذ�ر 2003  يت�سّمن ترجمة �لموؤلف���ات �لرو�ئية �لكاملة 
لفيكت���ور هيغو، ي�سمل رو�ي���ات هيغو �ل�ّست �لكبرى: )هان �الإي�سلندي( و)نوت���ر د�م باري�س(، و)عام 93( 
و)�لرجل �ل�ساحك( و)عمال �لبحر( و)�لبوؤ�ساء(. وقد �سدرت جميعها عن وز�رة �لّثقافة، با�ستثناء رو�ية 
)�لبوؤ�س���اء( �لت���ي �سدر منها  حتى كتابة هذه �ل�سطور �لق�سمان �الأول و�لثاني فيما �لق�سمان �لّثالث و�لر�بع  

قيد �لطبع.
  لقد ��ستغرق هذ� �لم�سروع مني نحو ثمانية ع�سر عامًا  بالتو�زي مع �أعماٍل �أخرى. وال �أح�سبها خ�سارة، 

بل ربحًا للن�ساط �لترجمي �ل�سوري.
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- و�ش���عت درا�ش���اٍت واأبحاث���اً نقدّي���ة ف���ي الأدب العربي، 
ومنها البحر بين حنا مينة وفيكتور هيغو. هل تندرج هذه 

الّدرا�شات في اإطار الأدب المقارن، اأم الّنقد الأدبي؟

كان في ذهني مو�سوٌع يتناول �لبحر في عدٍد من �لرو�يات، 
بحيث تقام مقارنات فيما بينها، وهذه �لرو�يات هي على �سبيل 
�لمثال:  رو�يات حن���ا مينه حول �لبحر، وهي عديدة، ورو�يات 
فيكت���ور هيغ���و ال �سيما )عّم���ال �لبحر( و)�لرج���ل �ل�ساحك( 
ورو�ي���ات �أخ���رى من مث���ل، )موبي دي���ك( لملفي���ل، و)�ل�سيخ 
و�لبح���ر( لهيمنغ���و�ي �إلخ...ول���م يك���ن باالإم���كان تنفيذ هذ� 
�لم�س���روع �لو��سع في زم���ٍن محدود، وقد �كتفي���ت بهيغو وحنا 
مين���ه. و�أنا �أع���ّد هذه �لّدر��س���ة تنتمي �إلى �لدر��س���ة �لمقارنة 

�أكثر مما تنتمي �إلى �لنقد �الأدبي.
   �لدر��س���ة �لثالثة تدور حول رو�ية حنا مينه: )حمامة زرقاء في �ل�سحب( بعنو�ن: )�لو�قعي و�لمتخّيل 

في �لحمامة �لزرقاء(، وقد ُن�سرت في مجلة »�لموقف �الأدبي«. وال يت�سع �لمجال هنا للحديث عنها.
  �أم���ا �لدر��س���ات �لعربي���ة �الأخرى، فقد كان���ت على �لتو�لي: در��س���ة عن �ل�ساعر �لكبي���ر �لر�حل فايز 
خ�س���ور بعنو�ن: )�سعر فايز خ�سور بين �لغنائية و�لكثافة(. وهي در��سة ت�ستعر�س �أدبيًا وفنيًا �لمجموعات 
�الأولى لل�ساعر، مع تحليل لطبيعة �لتجديد في هذ� �ل�سوت �ل�سعري �لمتفرد.ودر��سة عن �أدوني�س عنو�نها 
)حول �أطروحات �أدوني�س في �ل�سعرية �لعربية( وهي محاولٌة لتقديم �أفكاٍر �أ�سا�سية  في وجهة نظر �ل�ساعر 
و�لمفك���ر �أدوني����س في �ل�سع���ر �لعربي، ومقاربت���ه التجاهاته �لناظمة عب���ر �لقرون، كم���ا تت�سّمن �لدر��سة 

لة باآر�ئه �لنقدّية. مختار�ٍت من �أ�سعاره وثيقة �ل�سّ

- تتمّيز ترجمتك لأ�شطورة دون جوان التي اأّلفها »جان رو�ّشيه« باأنها تقارب الّن�ّس الفرن�شي الأ�شلّي 
من حيث القيم  الدللية، ومن حيث ا�شتغالك على نقل روح الّن�س، كيف ت�شنى لك ذلك؟

�إذ� م���ا عّد �لنّق���اد �أو �لقّر�ء �لمدققون �أن ترجم���ة )�أ�سطورة دون جو�ن(، وربما )مال���رو( و)�أزمة مفهوم 
�الأدب ف���ي فرن�سا في �لق���رن �لع�سرين(هي ترجمات لها �سماٌت خا�سة، �أهمها قربه���ا من �لّن�س �الأ�سلي فهذ� 
حيح  �أي�سًا هو �أني قاربت �لترجمة  م�سيفًا �إليها بعدً�  يرجع �إلى ذ�ئقة �لقارئ وجهده في �لمقارنة، غير �أن �ل�سّ
ّا ربما ت�سّح ت�سميته ب�: » �إيقاع �لّن�ّس، ونغمّيته«؛ فقر�ءة �لن�س ومالزمته عن كثب  وب�سيء من �ال�ستمتًاع  خا�سّ
- ب�سيغه وعبار�ته- حتى و�إن كان �سعبًا �أحيانًا تنتقل �إلى �لمترجم  فيحاول محاكاة هذ� �الإيقاع: هل هو هادئ 

رتيب، �أم هو عا�سٌف متمّرد، �أم هو حزين ٌ متمهل؟ وهكذ�، يتخّطى �لتعبير �للغوي �لحرفي وحده.
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- هل بالإمكان  اإيراد اأمثلة على ذلك؟   

 ق���د ي�سع���ب �إير�د �أمثل���ة د�ّلة على ذلك، ولك���ن الأحاول تقريب ه���ذ� �الأمر �س���اأورد �لمقطع �الفتتاحي 
الأ�سطورة دون جو�ن:

  »�إن �ل�س���وؤ�ل �ل���ذي يطرح نف�سه في �لمق���ام �الأول هو �لتالي: �أن�ستطيع عن���د �لحديث عن دون جو�ن، 
�أن نتكّل���م علي���ه باعتباره �أ�سطورة؟ فمن �لمهّم �أن نطرح ه���ذ� �لمفهوم ل�سببين: �نعد�م �ليقين في مفهوم 
ة �لتي ُتروى منذ ثالثة قرون عن مغوي  �الأ�سطورة ذ�ته، وميوعة هذ� �لمفهوم. و�لموقع �لخا�س لتلك �لق�سّ

يف �لحجري. �إن �لجو�ب، و�سنرى ذلك، �سيترّدد  قبل �أن يتحّدد بين �الإيجاب و�لّنفي«. �لن�ساء، و�ل�سّ
وف���ي )�أ�سطورة �أوديب(، مقاطع من هذه �ل�ّساكلة، توحي ربما بمحتوى �لّن�س �الأ�سلي، من خالل �لتقطيع 

�لكالمي للترجمة، ومدلوالتها وذلك في مقّدمة �لكتاب، �أو في خاتمته، في ر�سالة �سوبينهاور �إلى غوته:
» �إن �سجاع���ة �لم�سّي �إل���ى نهاية �لم�سائل هي �لتي ت�سنع �لفيل�سوف؛ فينبغي للفيل�سوف 
�أن يكون، مثل �أوديب �سوفوكل، �لذي من خالل �سعيه، الإي�ساح م�سيره �لمخيف، يتابع بحثه 
بال كلل، حتى حين ي�ست�سف �أن �لجو�ب ال يحمل له �إاّل �لهول و�لرعب. غير �أن �أكثرنا يحمل 

في قلبه جوكا�ستا تتو�ّسل �إلى �أوديب، حّبًا باالآلهة، كي ال يمعن في بحثه «.
ي هذين �لمقطعين �الأ�سليين ولترجمتهم���ا، ل�َسعر باأن ما يتباين هو �للغتان  �إذ� كان هن���اك ق���ارئ لَن�سّ
ولي����س مو�سيقاهما  ونغميتهما، و�أن �لمفرد�ت مختارة بعناي���ة وبوزنة مماثلة �أو متقاربة كما كان يقول �آباء 
�لترجم���ة: �أميو، وفاليري الربو، وغيرهما. ولكن لي����س بالمطابقة �لحرفية، ح�سب قو�عد �سان جيروم، في 
ترجماته للكتاب �لمقّد�س، حيث َتغُلب �لحرفية على ح�ساب �لمعنى. في �لمقابل حين ي�ساأل  �أحد �لمترجمين 
�لفيل�س���وف �الألمان���ي مارتن هيدغر عن �أف�سل طريقة لترجمة �أ�سعار ر�مب���و، يجيبه: ترجم �لمعنى؛  فاأين 
ذه���ب �ل�س���وت �لذي يتخّل���ل �ل�ّسعر؟،هل بقي �ل�ّسع���ر �سعرً�؟ �إن هيدغ���ر يعطي �الأّولي���ة للم�سمون، ويلقي 

بال�سكل جانبًا، وهذ� منطقي، الأن �ل�سعر ك�سٌف في نظر �لفيل�سوف.

���ة في ثقافات ال�ّشعوب، هل �شّكلت الأ�شاطير التي ترجمتها عن الفرن�شّية  -  لاأ�ش���اطير اأهّمّية خا�شّ
اإ�شافة  خا�شة اإلى المكتبة العربية؟

�أظن  �أن كتابّي:)�أ�سطورة دون جو�ن( و)�أ�سطورة �أوديب( لم يكتفيا بعر�س هاتين �الأ�سطورتين عر�سًا 
تعريفّي���ًا بهما، بل �أ�سافت���ا ُبعدً� »مو�سوعاتيًا« �إليهم���ا �إذ� �سّح �لقول؛ فحاولتا �الإحاط���ة بالتجّليات �لفنية 
�لت���ي تجّلت �الأ�سطورة فيها ف���ي �لم�سرح، و�ل�سعر و�لمو�سيقى و�لّن�س �لفل�سف���ّي. فلم تعد �لرو�ية �ل�سفوية 
لالأ�سطورة هي كّل �سْيء، بل �أي�سًا �لفن �لذي حملها وت�سّمنها، ووّظفها فيه، لذلك يمكن عّد هذ� �لنوع من 
�لتناول �إ�سافًة للمكتبة �لعربية، من حيث �أنه يمهد �لطريق لهذ� �لنوع من �لمقاربة، وقد ��ستخدم  �أدباوؤنا  

كثيرً� هذه �الأ�ساطير، وحتى �الأ�ساطير �ل�ّسورية �لقديمة في نتاجاتهم �الأدبية.
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- تعتم���د في ترجماتك على اللغة المب�ّش���طة، مبتعداً عن التعقي���د، مع الحفاظ على جمالية اللغة، 
ة تتمتع بها؟ والقيم المعرفية، والثقافية، والإبداعية؛ فهل يحتاج هذا الأمر اإلى مهارة خا�شّ

ال �س���ّك �أنني �أعتمد لغ���ًة مب�َسطة في �لترجمة  تبتعد عن �لجز�لة �لتقليدي���ة  وقوة �لتعبير �لم�سطنعة، 
ب���ل �أعتمد �لحد�ثة �للغوي���ة �الأثيرة على عقول �أبناء �لع�سر �لذي نعي�س فيه؛ فاإذ� ما �أح�سنت ذلك قلياًل �أو 
كثيرً� فهو مق�سود ولي�س عفوّيًا. �إن �الن�سياق ور�ء �لتد�عيات و�لتف�سير�ت �الإي�ساحّية قد يتنافى مع �لن�س 

�الأ�سلي، وي�سبح عبئًا عليه.

-ل بّد لكل مترجم اأن يواجه �ش���عوباٍت تعتر�ش���ه خال عملية الترجمة. حّدثنا عن ال�شعوبات التي 
واجهتها ب�شكٍل عام.

و�جه���ت خالل عملي في �لترجم���ة �سعوبات متنّوعة و�أوله���ا �سرورة �تقان �ل�سياغ���ة �لعربية �ل�ّسليمة 
�لموؤّدي���ة للمعن���ى دون �إ�سافات �أو حذف �أو ت�س���ّرٍف �أو تف�سير، لكنها لي�ست �سعوب���ات يمكن تعميمها على 
جمي���ع ما ترجمت، �لمهم ه���و �إيجاد �الن�سجام مع �لن�س �الأ�سلي وع���دم �لتعّر�س ل�سدمته، بحيث ي�سبح 

�الأد�ء ق�سرّيًا �أو غام�سًا �أو خاطئًا.
عوب����ات �أي�سًا �إيج����اد �لمفردة �أو �لعب����ارة �لمنا�سبتي����ن، برغم �خت����الف �للغتين؛  وم����ن ه����ذه �ل�سّ
فالمع����روف �أن م����ا ي�سن����ع �للغ����ات هو �ختالفه����ا ولي�����س تطابقها، و�لم�ست����رك بين لغتي����ن �أ�سغر من 
�لمختل����ف. ويج����ب �أن يكون هذ� معروف����ًا للمترجم في ت�سّديه  لن�ّس �أجنبّي؛ ف����ال يميل  �إلى �لحرفية  

�لمخّلة بالم�سمون.
  وو�جه���ت �سعوب���ات قد تكون من نوع �لمفرد�ت �لم�ستحدث���ة، و�لمتد�ولة، في ميد�ن �لفل�سفة و�الأدب. 
وه���ذ� م���ا يقت�سي بحثًا معجميًا، �أو �إعمااًل للفكر يحاول �بتكار �لُمكافئات �لمنا�سبة �أو �الثنين معًا. �أو تكون 

من نوع �لمفرد�ت �لتي بطل ��ستخد�مها �أو �لمفرد�ت �لغريبة.

  - هل اعتر�شتك �شعوبات في عمل معين دون غيره في مجال المفردات؟  

لق���د كانت ترجمة رو�ي���ة: )نوترد�م باري�س( تحّدي���ًا حقيقّيًا لي. وقد �خترت  ه���ذ� �لعنو�ن  بعيدً� عن 
عناوي���ن �أخ���رى تف�سيرية، غير �أن �لرو�ي���ة �لعظيمة تزخر بمئات �لمفرد�ت  و�لعب���ار�ت �لتي ال يعثر عليها 
�لباح���ث في  �لمعاجم �لعادّي���ة  وال حتى  في �ل�سابكة، لذلك عزلت هذه �ل�سعوبات و�سّنفتها على عمودين 
متقابلي���ن: �الأ�سل و�لترجم���ة، و�أعطيتها �أرقامًا ت�سير �إلى �ل�سفحات، وم�سيت م���ن مدينتي �ل�سويد�ء �إلى 
دم�س���ق عل���ى فتر�ت، و�أخذت �أبحث في مقّر �لمعهد �لفرن�سي لل�س���رق �الأدنى في �أعطاف �لمعاجم: الرو�س 
�لق���رن �لع�سري���ن، و�لمو�سوعة �لفرن�سي���ة، ومعجم ليتريه، ومعاجم �أخرى من �لق���رن  �لتا�سع ع�سر �أتاحت 
ل���ي �إيجاد معظم �لمفرد�ت و�لعب���ار�ت �لم�ستع�سية، كما ��ستخدمت »معجمًا التينّي���ًا« وذلك الأن ن�سو�سًا 
�أو مف���رد�ت وردت ف���ي �لرو�ية بالاّلتينية، �لتي لدّي �إلماٌم بها. ُثم �أدخلت ه���ذه �لمفرد�ت �أو �لعبار�ت �إلى 
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ها �لكامل كما �أظّن. �أما رو�يات هيغو  ترجمت���ي �لعربية. و�س���درت �لرو�ية �أخيرً� في 900 �سفحة، وهي ن�سّ
�الأخرى فال يت�سع �لمجال هنا لذكر م�سار�ت ترجمتها.

- هل يمكن للّن�س المترجم اأن يتفّوق بقيمته الإبداعية على الّن�س الأ�شل؟ وكيف ذلك؟

هن���اك م���ن يرى �أنني ق���د �قتربت من بنيان �لن����سً �الأ�سلي، م���ع �لمحافظة على �ل�سال�س���ة و�لّتر�بط 
د�رة،  �لمنطق���ي ف���ي �لترجمة، �أما عن �لقيمة �الإبد�عية  فهذ� طم���وٌح ال �أّدعيه، الأن �لموؤّلف �لمبدع له �ل�سّ
ويبقى �لمترجم متو�ريًا، مهما كان متقنًا و�أكبر �سرٍف  يبتغيه هو نقل �إبد�ع �لموؤلف - ن�سبيًا- �إلى �لقارئ .

- �ش���درت لك موؤخراً  ترجمة الجزء الأول لرواية )البوؤ�ش���اء(، للكاتب الفرن�ش���ي فيكتور هيغو، عن 
الهيئة ال�ش���ورية للكتاب بدم�ش���ق، وح�ش���ب النّقاد؛ فاإن هذه الترجمة تتمّتع بلغٍة �ش���افيٍة نقّية، واأ�شلوٍب 

جّذاٍب م�شّوق، حّدثنا عن هذه التجربة. 

رو�ي���ة )�لبوؤ�س���اء( ر�فقتن���ي على مدى ع�س���ر�ت �ل�ّسنين، و�أول عه���دي بها من خ���الل  ترجمة موجزٍة 
ج���ّدً� ه���ي �أقرب ما تكون �إلى )مغام���ر�ت جان فالجان(. �أّما �لقر�ءة  �لثانية فكان���ت لدى �لمركز �لّثقافي 

بال�سويد�ء، في ترجمٍة �أو�سع بع�س �ل�ّسيء، وكنت �أحفظ منها مو�قف وعبار�ٍت ال �أن�ساها.
�أم����ا �لترجم����ة �لتي قم����ت بها لهذه �لرو�ي����ة، �لتي �أرجاأتها �إلى م����ا بعد �إنجاز رو�ي����ات هيغو �لخم�س 
�لكب����رى؛ فقد كان����ت تتويجًا لذلك �لم�سار �لّطويل مع �لرو�ية، وق����د حر�ست على تحقيق ما �أمكنني من 
�لّدقة و�لو�سوح فيها، وال �أدري فعاًل كم مّرًة ر�جعتها )جملًة جملة تقريبًا(، حتى �أخذت �ل�ّسكل �الأخير 
�ل����ذي ت�س����در فيه، فما من كت����اٍب �إاّل ويمكن مر�جعت����ه با�ستمر�ر؛ فه����ل تركْت �أثرً� ح�سن����ًا لدى �لقّر�ء 

و�لنّقاد، �أرجو ذلك.

- كتبت مقالٍت في نظرّية الترجمة، اأين ن�شرت هذه المقالت؟ وما هي مو�شوعاتها؟

�لمق���االت �لت���ي كتبتها في نظرية �لترجمة ت�ستوحي ماّدتها من �ّطالعي على �لل�سانيات  وتدين بالكثير 
وتيات في معهد �إعد�د  منه���ا لهذ� �الّطالع؛ فقد �ساءت �لم�سادفات �أن �أدّر�س ه���ذ� �لعلم  �إ�سافة �إلى �ل�سّ
�لمدّر�سين، ق�سم �للغة �لفرن�سية بال�سويد�ء، الأن زمالئي �آنذ�ك قد عزفو� عن هذه �لمهّمة؛ فاّطلعت بعناية 
عل���ى موؤّلفات هاّمة من مثل: مبادئ �الأل�سنية �لعاّمة الأندريه مارتينيه، وم�سكالت �لترجمة �لنظرية لجورج 
مون���ان، ومحا�سر�ت في �الأل�سنية �لعاّمة لفيردين���ان دو �سو�سير، وتاريخ �الأل�سنية منذ �لبد�يات �إلى �لقرن 
�لع�سري���ن، وعدد �آخر م���ن �لمر�جع، و�لمقاالت، وقد ��ستوعب طاّلبي هاتي���ن �لماّدتين ب�سهولة. ومع �أنني 

ل�ست �خت�سا�سيًا في هذ� �لمجال، وال �أّدعي ذلك، فقد دفعني �إليه نوع من �لهو�ية �إلى حدٍّ ما.
ترجم���ت كت���اب: �الأل�سنية لجورج مونان، ولم يقّي����س له �أن ين�سر. �أما مقاالتي ف���ي هذ� �لمجال؛ فكان 
منه���ا: )تحّديات �لّن�س هو�ج�س �لمترج���م(- )�الأل�سنية و�لترجمة(-  )�إيقاع���ات �لترجمة(-)ت�ساوؤالت 
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وخو�ط���ر ف���ي �لترجمة( ُن�سرت جميعها ف���ي دورّيات  �تحاد �لكت���اب �لعرب، في �سورية وف���ي مجّلة ج�سور 
ثقافية، ون�سرت  ت�ساوؤالت...في �الأ�سبوع  �الأدبي.(

تت�سّم���ن ه���ذه �لمقاالت �أف���كارً� �قتب�ستها، �أو خطرت لي، بع���د تاأّمٍل في تجربت���ي �لترجمّية، �أو تجارب 
�سو�ي من �لمترجمين، وقر�ء�تي في هذ� �لمجال، بالّطبع.

  - عملت بعد تخّرجك من كّلية الآداب بجامعة دم�شق  مدر�شاً للغة الفرن�شية في ثانويات ومعاهد 
ال�ّشويداء. براأيك كيف نرتقي بدرا�شة وتدري�س اللغات في بلدنا؟ 

بن���اًء عل���ى �لتجربة �لطويلة، ف���ي در��سة وتدري�س �للغ���ة �لفرن�سية �لتي كانت مهمل���ة  �إلى درجة كبيرة 
وُعر�سًة حتى للتهمي�س، كانت هناك ن�ساطات متو��سعة منها �إجر�ء دور�ت محّلية ق�سيرة من مثل )�الأيام 
�لتربوي���ة �أٌو دور�ت ف���ي �لخ���ارج( في فرن�سا، بيز�ن�س���ون، وي�سترك فيها عدٌد محدوٌد ج���ّدً� من �لمدّر�سين 

يفيةَ �سحلة، �إذ� ��ستثنينا طابعها �لّترفيهي.  �لجدد، ونتيجة مثل هذه �لّدور�ت �ل�سّ
  �قُترح����ت م�ساريع عّدة للنهو�س بطر�ئ����ق تدري�س �للغة �لفرن�سية، وجرى قبل �لحرب على �سورية 
تع����اون مع �لجانب �لفرن�سي من خالل م�سروع جديد لتاأهيل مدّر�سين ذوي خبرة  لي�سبحو� من�َسطين 
تربويي����ن �أي يقيم����ون دور�ت للمدّر�سين �لمبتدئين، وتتبع هذه  �لدور�ت مرحلٌة �أخرى لتاأهيل مدربين 
للمن�ّسطي����ن، وذل����ك في �سنو�ت �لت�سعيني����ات. ومحتوى هذه �لدور�ت هو �الط����الع على �أحدث طر�ئق 
تعلي����م �لفرن�سي����ة لالأجان����ب، وكان �الختيار من�سّبًا عل����ى تفا�سيل و�أ�ساليب �لتعلي����م �لتو��سلي. ولكن 
�نقطع �لتعاون بين �سورية وفرن�سا جر�ء �لت�سيي�س �لذي قام به �لجانب �لفرن�سي للتبادل �لثقافي بين 

�لّدول.
موؤّخ���رً�، تم و�س���ع �للغة �لفرن�سية �إلى جان���ب �الإنكليزية في مناهج تعليم �للغ���ات، و�ألغي �الختيار بين 
�للغتي���ن، هذ� من حيث �ل�س���كل، �أما من حيث �لخطو�ت �لعملية  فالنظرة �لعلمي���ة تقت�سي �أن ي�سبح تعّلم 
�للغ���ة �الأجنبية �سفوّيًا منذ �لبد�ي���ة، وتو��سلّيًا )وي�سمل ذلك �لو�سائل  �ل�ّسمعي���ة - �لب�سرّية وغيرها...(، 
�سم���ن منهجّية متدّرجة ومت�ساعدة وح�سب �أدو�ت يديره���ا �لمدّر�س �أّواًل وتلقى تجاوبًا من �لمتعّلم. وربما 
يكون هناك دوٌر هام للجامعة في �إعد�د �لكو�در �لقادرة على �إحد�ث هذه �لّنقلة �لنوعّية وقد �سمعت بوجود 

هيئات لتحقيق ذلك.

-  ما هي ن�شيحتك لمن يدر�شون اللغة الفرن�شية، ويريدون امتهان العمل في الترجمة؟ 

�أم���ا �مته���ان �لترجمة؛ فيحت���اج �إلى مي���ٍل و�جتهاد في ه���ذ� �لمجال، و�إل���ى تمارين تط���ّور من قدر�ت 
�لمترج���م، �للغوّية، و�لفكرّية، و�الأدبية، وحتى �لفل�سفية، و�إلى »�سغف« بهذ� �لميد�ن. وهذ� عمٌل يتقّدم فيه 
�لمتعّل���م �سيئًا ف�سيئًا.. ويلعب دورً� تطبيقّيًا �إح���د�ث دور�ٍت د�ئمة �أو متقّطعة، تجري فيها تمارين مبرمجة 

في �لترجمة، تنتهي �إلى  تدريب على ن�سو�س متنّوعة.
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- كّرمتك وزارة الثقافة بو�شفك واحداً من اأهّم المبدعين ال�ّشوريين، ماذا يعني لك هذا التكريم؟ 
وهل حظيت بتكريمات جهات اأخرى داخل وخارج �شوريا؟

كان تكري���م وز�رة �لثقاف���ة �ل�سوري���ة م�سدر �سرور ل���ي، خ�سو�سًا و�أنه كان ي�سم ع���ددً� من �لمبدعين 
�ل�سوريي���ن في مج���االت �لمو�سيقى و�الإخ���ر�ج و�لتمثيل و�لت�سوي���ر وغيرها. وكنت �لمك���ّرم �لوحيد بكوني 
مترجمًا في ذلك �لعام. وكانت �لوز�رة نف�سها قد كّرمت �أكثر من ع�سرة مترجمين في �سنة �سابقة، و�أنا في 
عد�دهم. كما كّرمني �ّتحاد �لكّتاب �لعرب في �سورية مع �آخرين. و�أقدم �سكري و�متناني على هذه �لبادرة 

�لجميلة، �لتي تعني لي كثيرً� كونها تجري على �الأر�س �ل�سورّية.

- قّدم���ت للمكتب���ة العربية الع�ش���رات من الكتب المترجمة عن الفرن�ش���ّية؟ فه���ل ترجمت بالمقابل 
كتباً من العربية اإلى الفرن�شية؟ ما اأهّمية و�شعوبة ذلك؟

ترجمت من �لعربية �إلى �لفرن�سية ن�سو�سًا ومقاالت، ودر��سات ال ترتقي �إلى حجم �لكتاب �لكامل. غير 
�أني كنت �أتهّيب من �أاّل تلقى ترجمتي قبواًل لدى �لقارئ �الأجنبي. ومع ذلك  ال بّد �أن �أذكر تكليف �لموؤ�س�سة 
�لعاّم���ة لل�سينما بنقل �سيناريو رو�ية )�ل�سر�ع و�لعا�سفة( للرو�ئي �لكبير حنا مينه �إلى �للغة �لفرن�سية وقد 
ة �الأ�سا�سّية فيها �أن �ل�سيناريو معدٌّ بلهج���ٍة عاّمّية، وقد ُطبعت �لترجمة  عوبة �لخا�سّ �أنجزته���ا، وكان���ت �ل�سّ

على  �سريط �لفيلم �لذي يحمل �لعنو�ن نف�سه للمخرج �ل�ّسوري غ�ّسان �سميط.
�أظ���ّن �أن �لترجم���ة �إلى لغٍة ثانية غير �للغة �الأم  تتطلب �أن يك���ون �لمترجم ثنائي �للغة ب�سورة تاّمة 
تقريب���ًا، �أو �أن يب���ذل مجه���ودً� هائاًل ف���ي �لبحث، ولكن ذلك يب���دو �سربًا من �لمغام���رة غير مح�سوبة 

�لنتائج.

- لماذا ل ي�شتطيع اأّي �شخ�س يتقن لغًة اأجنبّية اأن ي�شبح مترجماً. وما مقّومات المترجم الناجح؟

ال يكف���ي �إتقان �للغة �الأجنبية الإع���د�د �لمترجم؛ فقطبا �لترجمة هما بالّطب���ع: �الأ�سل و�لهدف، وال بّد 
ي �الأ�سل  من �إتقان �الثنتين �إتقانًا جّيدً�، و�الطالع على ترجمات �الآخرين، وحتى �لقيام بمقارنات بين ن�سّ
و�له���دف، و�الإفادة م���ن تقنيات �لمترجمي���ن �الآخرين، و�لحلول �لت���ي يقّدمونها �أحيان���ًا لتعقيد�ت معّينة، 
و�ل�سعوبات �لتي ال تحلها �لمعاجم �لثنائية �للغة ب�سكٍل �آلّي، والبّد للمترجم من �أن يو�ّسع ثقافته في مختلف 
عوبات،  �لمج���االت  �الأدبي���ة و�لفّنية و�لفل�سفية، وحت���ى �القت�سادية، فكّلم���ا �ّت�سعت �لثقافة ُح�س���رت �ل�سّ

و�أ�سبح �لتناول �أي�سر. و�لتمارين �لترجمية �سرورية لتالفي �لخطاأ و�لفهم �لمغلوط.
�إن تمّث����ل �لّن�ّس و�لت�سّبع به �أ�سا�سّيان، و�إاّل ف����اإن عنا�سره تمّر مثل كلمات عابرة ال روح فيها. �إنه 
لي�����س لو�ف����ظ وم�ستف����رد�ت   MONEMES ET PHONEMES  متعاقبة وخّطي����ة، بل هي دالالت ٌ 

ت�سري فيه.
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- كي���ف تنظر اإلى الكتب المترجمة عن لغٍة و�ش���يطة؟ وهل �ش���بق اأن ترجم���ت كتاباً مترجماّ اإلى لغة 
غير اللغة التي ُكتب بها؟

ال يمكننا �لتعميم في هذ� �الأمر قد يكون لدينا مترجٌم عن لغة و�سيطة  �أقدر من مترجم عن لغة �أ�سلية، 
ف���ي �لمقاب���ل فاإن �لترجم���ة �لمت�سل�سلة البّد، في نظ���ري، �أن ت�سّحي بتفا�سيل مهما كان���ت �سغيرة ل�سالح 
�لو�س���وح �ل���ذي ين�سده �لمترجم، مبتعدً� قلياًل �أو كثيرً� عن معيار �الأمانة �لترجمية. وعلى �أي حال، فاأنا لم 

�أجِر مقارناٍت جّديًة في هذ� �لمو�سوع. وهذ� في �لحقيقة، يقت�سي معرفة بثالث  
 لغ���ات �أي: ثالث ثقاف���ات  �إ�سافًة للملكة �لترجمية بطبيعة �لحال. وقّلم���ا يتوّفر ذلك. �أما عن تجربتي 
�لمتو��سع���ة، ف���ي ترجمة رو�ية: )لور� و�لفتيان(  ) Laura chez les cow-boy(  لماري-لويز في�سر، وهي 

كاتبة �ألمانية وكانت عن �لفرن�سية على �أي حال؛ فل�ست �أنا مخّواًل بالحكم على هذه �لترجمة.

- لكّل كاتٍب طقو�شه الخا�شة في الكتابة والترجمة، ما الآلية التي يتبعها زياد العودة  في التعامل 
مع الّن�ّس الأجنبي؟ وما مراحل تحويله اإلى ن�سٍّ �شل�سٍ مقروٍء بالّلغة العربّية؟

عوبات �لّداللّية  ال يمك���ن كتابة �أي �سطر قبل قر�ءة �لّن�ّس قر�ءًة جّي���دة، ومتاأّنية. و�أثناء ذلك، حّل �ل�سّ
)�لمف���رد�ت، و�لعبار�ت، و�لم�سطلحات، �إلخ...( ، عندها، ي�سبح �لّن�ّس جاهزً� لل�سروع بترجمته وهناك 
ترجم���ٌة �أول���ى ال بّد من بذل �لجهد الإخر�جها على �أح�سن وجه، ثّم ياأت���ي دور �لمر�جعة �لتي تلعب دورً� في 

تهذيبها وتنقيتها من �الأخطاء، و�ل�سهو، و�سعف �ل�سال�سة و�لتر�بط.

- يق���ال اإن حرك���ة التاأليف على الم�ش���توى العربي تتراجع، وتتده���ور، ما يدفع  بع�س الموؤلفين اإلى 
الترجمة كنوع من دعم الثقافة  العربية، ما راأيك بذلك؟

حركة �لترجمة ت�سهم في دعم �لثقافة �لعربية من حيث �أنها تفتح نو�فذ على �لثقافات �الأخرى  وتجعل 
ثقافتنا �لعربية غير مكتفية باإنجاز�تها  في عالٍم يعّج بما هو جديد في كّل �لميادين. �أما عن �لتاأليف  �لذي 
)يتده���ور(؛  فاأق���ول: �سحيح �أن ما مّر وم���ا ال يز�ل يمّر، من �سر�عات عالمية عل���ى �الأر�س �لعربية، يكبح 
تل���ك �الأج���و�ء �لتي ت�سّجع �الإبد�ع في مج���ال �لتاأليف، ولكن ذلك لم يوقف حركة �ل�ّسع���ر مثاًل، وال �لرو�ية 
�لت���ي ت�سه���د محاوالٍت ن�سيطة الإنتاجها، من خالل تقنيات جدي���دة. �إن مخيالت و�عدة  تحرز نجاحات في 
�لمج���ال �لفن���ي �لتخييلي خ�سو�سًا؛ كم���ا نجد في �الإبد�ع �ل�ّسع���ري، �إلى جانب �أدوني����س، �ل�ساعر �لكبير، 
محّم���د عم���ر�ن، ونزيه �أبو عف�س، وفاي���ز خ�سور، وغيرهم م���ن �ل�سعر�ء �لذين �سه���رت �الأزمة مو�هبهم، 

يقّدمون �إبد�عات الفتة على م�ستويات عّدة.

-اإذا كان لكّل �شيء بداية، فمتى كانت بداياتك في مجال الترجمة؟

ترجم���ت  لمجّل���ة �الآد�ب �الأجنبية، و�أعددت در��سة �سيرّية عن جاك  بريفير، �ل�ساعر �لفرن�سي، وكاتب 
�ل�سيناريو ت�سّمنت  منتقيات من �أ�سعاره، وعن بول �إيلو�ر على �لنمط نف�سه. وهذه �لّدر��سة �الأخيرة  كانت 
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طويل���ة ن�سبّي���ًا وقد ت�س���ّدرت �لمجّلة كما ترجم���ُت لل�سحف �ل�سورّي���ة مقاالت عن )جان غاب���ان( �لممثل 
�لفرن�س���ي �الأيقونة، و�أعددت مقالًة عن �لممّثل �الأمريكي، �لمك�سيكي �الأ�سل: �أنطوني كِون Quenn، ولكنها 

لم تن�سْر، ومقاالت من نوٍع �آخر، عن ماو ت�سي تونغ، وعن �لمجتمع �لمهّجر �إلخ....   
من���ذ �لبد�ية، ل���م �أترجم دون �أن �أ�سع  تعليق���ات وهو�م�س، وتقويمات �أحيان���ًا و�آر�ء. وكانت �ختيار�تي 
دوم���ًا، كما �أظ���ن، في �لمنحى �الأدبي و�لفني و�لفك���ري �إلى جانب ق�سّية �الإن�س���ان �لمكافح في هذ� �لعالم 

�لقا�سي ومنحازة �إلى  حقوقه �لم�سروعة.
�أم���ا ف���ي دوريات �تحاد �لكتاب؛ فقد ن�س���رت �لعديد من �لمقاالت �لموؤّلف���ة �أو �لمترجمة، ومنها در��سة 
مطّول���ة ع���ن �لرو�ية �لجديدة، وعن ممثلها �الأبرز: �أالن-روب غرييه وال يت�سع �لمجال للحديث �لمطّول عن 

�أمثال هذه �لّدر��سات هنا. 

- حّدثنا عن اآخر كتاٍب ترجمته، وما طموحاتك، وم�شاريعك الم�شتقبلية؟

�آخ���ر كتاب �نتهي���ت من ترجمته موؤّخرً� هو بعن���و�ن: �لترجمة و�لثقافة، لموؤّلف���ه: جان-لوي  كوردونييه 
�لباح���ث و�الأكاديم���ي �لفرن�س���ي. وهو يتن���اول عالقة �لترجم���ة بالثقافة  عبر �لق���رون. �إنه ُيعل���ي من �ساأن 
�لترجمة ويتحّدث مطّواًل عن �لطريق �لعربية في �لترجمة، وعن �إ�سهاماتها �لهائلة في �لح�سارة �لب�سرية، 
كما يدين ب�سورٍة عقالنية هيمنة �لذ�ت على �الآخر، ويدعو �إلى روؤيتهما كوجهين للوجود �الإن�ساني، ويف�سح 
مظال���م وفظائ���ع �لغزو �ال�ستعماري للعالم �لجدي���د )�أمريكا( ولغيرها، ومحاولة فر����س ثقافته ولغته على 
كّل �ل�ّسع���وب و�لجماعات �لب�سري���ة و�سرقة مقّدر�تها، وتزوي���ر وعيها، وجعله م�ستلب���ًا، �عتمادً� على �لقهر 

�لع�سكري و�القت�سادي  و�لثقافي.
�أم���ا طموحاتي وم�ساريعي �لم�ستقبلي���ة؛ فال تنتهي، طالما �أن �آمالي لم تنف���د. و�إذ� ��ستطعت �أخيرً� �أن 

�أ�سيف  �سعاعًا من �لوعي و�لتنوير في هذه �لظلمة، �أكون قد نجحت، هذ� باالإجمال. 

- هل تواكب الم�ش���روع الوطني للترجمة، والخّطة التي ت�ش���عها مديرية الترجمة بوزارة الثقافة؟ 
وما روؤيتك للنهو�س بعملية الترجمة في �شورية؟

�ّطلع���ت عل���ى  �لم�س���روع �لوطني للترجم���ة، وعلى خّط���ة  وز�رة �لثقافة، وهي خّط���ة منهجية في �لعمل  
وطموح���ة. وتمت���از بالتنّوع ف���ي  �لمو�سوعات  وف���ي �للغات بحيث تتيح لم���ن يرغبون في تنفي���ذ �لخّطة �أن 

ي�ساركو� فيها �إال �أن �لم�ساركة بطبيعة �لحال تفتر�س �سوّية جّيدة من �الأد�ء.
و�أرى �أن حرك���ة �لترجم���ة تعن���ي، في جمل���ة ن�ساطات �أخ���رى، �إع���د�د �لمترجم، لذلك ينبغ���ي ت�سجيع 
�لمترجمين �ل�سباب، وتوجيههم،  وتقديم �لّن�سح لهم، بداًل من )�لمو�فقة �أو عدم �لمو�فقة( فح�سب على 
نتاجاتهم �الأولى. بل تمهيد �لطريق �أمامهم، باإبد�ء �لمالحظات �لدقيقة و�لح�سيفة �لتي تقيدهم، وحّثهم 
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على تو�سيع  ثقافتهم با�ستمر�ر، حتى لو �قت�سى ذلك �الإ�سهاب و�الإطالة في ما يقّدم �إليهم، �أو عر�س  �أمثلة 
لهم  عن تدقيقات مقاطع قامو� بترجمتها. �إنه عمٌل تعليمّي وتوجيهّي، و�إر�سادي في �آٍن و�حد وينبغي و�سع 
م�ستوي���ات من �لّن�سو�س �أمامهم، لكي يتقّدمو� فيها تدريجّيًا، الأن �سعوبة �لّن�سو�س لي�ست و�حدة، في كّل 

�الأحو�ل.

- هل تجد الوقت الكافي لمواكبة وح�شور الفعاليات الثقافّية والتفاعل معها؟

كن���ت �أح�س���ر �لفعاليات �لثقافّية غالب���ًا حينما تتاح لي �لفر�سة، لكن ب�سب���ب �لم�ساغل، وعو�مل �أخرى 
منه���ا �أعباء �لحياة �ليومّية تجعلني غير قادٍر عل���ى �لمو�كبة �لمطلوبة من كّل عامٍل في �لمجال �لفكري �أن 

يوؤّديها. ولكني �أختار ما �أ�ستطيع تلبيته. 

- اإل���ى اأي ح���ّد ت�ش���اهم الثقاف���ة الوا�ش���عة للمترج���م ومعرفت���ه العميق���ة بثقافات ال�ّش���عوب في �ش���نع 
مترجٍم ناجح؟

من يعمل في مجال �الأدب،  البّد �أن يو�ّسع ثقافته في �لعديد من �لميادين. عليه �أن يقر�أ كثيرً�، و�أن تكون 
قر�ء�ت���ه ف���ي �الأنو�ع �الأدبية �أّواًل، وفي �لدر��سات �لفكرية ثانيًا، وفي �التجاهات �لجديدة  في هذ� �لمجال، 
وذل���ك بروٍح نقدّية و�عي���ة، ونتيجة لذلك، بالّطبع  �سيكون هذ� �لتاأهيل و�لّتزّود باأدو�ت �لعمل معينًا ي�ستقي 

منه �لمترجم ما ي�ساعده في عمله �إذ� ما قّرر �أن ي�سير في هذه �لطريق. 

- هل فّكرت يوماً في تاأليف رواية؟ وهل كتبت اأو ترجمت �شيئاً لاأطفال؟

كان���ت محاولتي لكتابة رو�ية مبّكرة ج���ّدً� و�أكثر مما ينبغي، وما �أعاقني عن �ال�ستمر�ر هو تجربتي غير 
�لنا�سج���ة في �لخام�سة ع�سرة من عمري، و�ّطالعي غير �لكافي على �أ�ساليب بناء �لرو�ية؛ فلم يكن يكفي 
�لتاأث���ر بال�سينم���ا �أو �لّدر�م���ا  �أو �لم�س���رح  لكتابة رو�ية. وق���د عدلت عن ذلك �إلى كتاب���ة ق�س�س ق�سيرة، 
�ألقيته���ا في �لمركز �لّثقاف���ي بال�ّسويد�ء، و�إلى �إلقاء عدٍد من �لق�سائ���د �ل�ّسعرية باال�ستر�ك مع )�سعر�ء( 
�آخرين. وجميع هذه  �لمحاوالت �الأدبية تنتمي �إلى مرحلٍة تغلب �لعاطفة و�الأحا�سي�س فيها على �لفكر، �أحد 

مقّومات �الإبد�ع �الأدبي �لحقيقي. وقد ترجمت لالأطفال ثالثة كتب:
)ل���ور� و�لفتيان(، )بيل و�سيبا�ستي���ان(، )حكايات غجرية( وجميعها بتكليف من وز�رة �لثقافة، وكانت 

�أولى �لكتب �لتي �أ�سدرتها �لوز�رة لي. 

- هل كان لاأزمة التي عا�شتها وتعي�شها �شورية تاأثير على عملك في الكتابة، اأو الترجمة؟

لق���د �أّثرت �الأزمة �لتي مّرت به���ا �سورية على مناحي �لحياة جميعها فلم تترك مو�سعًا �إاّل و�أناخت عليه 
بثقله���ا.. وبطبيعة �لحال فقد �أ�سابت �لّثقافة و�لفكر ب���كّل تجّلياتهما.لكني و�لحّق يقال، حاولت جهدي �أن 
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�أتج���اوز بمر�رٍة هذه �لظروف �ل�سعبة، و�أ�ستمّر في �لكتاب���ة و�لّترجمة، وقد �أتممت م�سروع ترجمة رو�يات 
هيغ���و �لكب���رى. كما �أع���ددت بالّتو�زي م���ع ذلك در��س���اٍت و�أبحاثًا  ف���ي �الأدب �لعرب���ي، و�لفرن�سي، وحتى 
�لعالم���ي، و�أح�سبها كتاباٍت )على �سفاف �الإبد�ع( �ألقيت كمحا�سر�ت، �أو ُن�سرت في �لدوريات �ل�ّسورية، 
ور،  �أو بقيت مخطوطًة لدّي، و�أذكر منها على �سبيل �لمثال: در��سات  حول: �أدوني�س، وحنا مينه، وفايز خ�سّ
حافة، رو�ية بيل-�آمي(، وحول �أناتول فر�ن�س، وجورج �ساند،  وحول �أندريه جيد، وغي دوموبا�ّسان )في �ل�سّ
وبالز�ك، وبودلير و�لرمزّية، وغيرهم. ويمكن �عتبار ذلك  رّدً� �إيجابّيًا �سعبًا على عو�ئق هائلة منها �هتز�ز 
روري لعمل  �الأم���ان، ُو�سبل �لعي�س �ل�سرورّية، ونق�س �لكهرباء و�لّتدفئ���ة، و�ال�ستقر�ر �لّنف�سي �لّن�سبي �ل�سّ

�لفكر. 
  وم���ع كّل ذل���ك؛ ف���اإن �سوريا، �لت���ي قاومت بعناٍد بطول���ّي، ب�سهد�ئه���ا وجرحاها، وباإمكان���ات �أبنائها، 

وروؤو�سهم �ل�سامخة، �ستنه�س من �لّرماد، مثل طائر �لفينيق، �لذي كلما �أحرقته بالنار عاد. ◘
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ق فيه «. »ل يمكنك اأن تعبر البحر واأنت واقف تحدِّ

�ساع���ر هندي، ق�س�س���ي ورو�ئ���ي، م�سرحي وموؤلف �أغ���ان، كاتب مق���االت ور�سام، فيل�س���وف وم�سلح 
�جتماعي... جو�نب ثقافية ومعرفية قّلما تو�فرت الأديب و�حد.

ب���د�أ )طاغ���ور( في نظم �ل�سعر وهو ف���ي �لثامنة من عمره. بعد مدة �أم�ساها ف���ي �نكلتر� للدر��سة عاد 
�إل���ى �لهن���د دون �أن يكمل در��سته، وهناك، عندما بلغ عامه �ل�ساد�س ع�سر �أطلق �أولى ق�سائده تحت �ال�سم 
�لم�ستع���ار )�أ�سد �ل�سم�س(، وه���ي ق�سائد تلقفتها �ل�سلطات �الأدبية لكونها �أ�سع���ارً� من �لنمط �لكال�سيكي 

�لمفقود منذ �أمد طويل.
ن���ال )طاغور( جائزة نوبل لالآد�ب عام 1913 )ب�سبب �سعره �لرقيق �لعذب �لعميق �لذي نظمه ببر�عة 
متقن���ة عّب���ر فيه عن �أفكاره �ل�سعرية بكلمات���ه �الإنكليزية �لخا�سة وجعلها جزءً� م���ن �أدب �لغرب(، وبذلك 

�أ�سبح �أول �أديب و�ساعر غنائي من �أ�سول غير �أوروبية يح�سل على تلك �لجائزة. 
كان و��سح���ًا �أن كتابات )طاغور( و�سعت باللغ���ة �لبنغالية �أ�سا�سًا، لكنه تو�سل الحقًا �إلى جمهور و��سع 
في �لغرب بعد �أن �ساغ كتابة �أ�سعاره باللغة �الإنكليزية، وعلى �لنقي�س من �لحياة �لم�سعورة في �لغرب كان 

�لهدف من �أعماله �ل�سعرية هو نقل مفهوم �سالم �لروح ليتناغم �الإن�سان مع �لطبيعة.
من���ذ عام 1912 �أم�سى )طاغ���ور( �أوقاتًا طويلة خارج �لهند حيث كان يق���ر�أ �أعماله �الأدبية ويلقي 
�لمحا�س���ر�ت ف���ي �أوروبا و�لقارة �الأمريكية و�س���رق �آ�سيا و�أ�سبح �لناطق �لف�سي���ح �لمنادي با�ستقالل 

�لهند.
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�سربت كتابات )طاغور( جذورها عميقًا في تقاليد �لمعرفة �لهندية و�لغربية على حٍد �سو�ء، وب�سرف 
�لنظر عن �لجانب �لرو�ئي �لذي �ساغه على �سكل �أ�سعار و�أغان وق�س�س وم�سرحيات، �حتوت �أعماله �أي�سًا 

�سورً� عن �لنا�س �لعاديين وعن �لنقد �الأدبي و�لفل�سفة وق�سايا �جتماعية و�سيا�سية.
كان ل�)طاغ���ور( تاأثير كبير في نقل �لثقافة �لهندية �إلى �لغرب وتعريفه بها و�لعك�س، ويعّد هذ� �الأديب 
فنانًا مبدعًا �سهدته �لهند في بد�ية �لقرن �لع�سرين، ُعرف كذلك ب�)�ساعر �ل�سعر�ء( لق�سائده �لمتميزة، 
وق���د مّثل تغي���رً� مهمًا في �لثقاف���ة �لهندية. كان���ت �أغانيه �ل�سعرية روحي���ة خفيفة. �أحيان���ًا كان ي�سار �إليه 
ك�)�ساع���ر �لبنغ���ال �لملحمي(، وقد �ختارت �لهن���د وبنغالد�س من بع�س مقطوعات���ه �لمو�سيقية ن�سيدهما 

�لوطني.

من اأهم اأعماله: 
جيتانجال���ي )�سعر( - �سي�ِسر كوبيت���ا )رو�ية( - مكتب �لبريد )م�سرحي���ة( - دين �الإن�سان )مجموعة 
محا�س���ر�ت( - �لحج���ارة �لجائعة وق�س�س �أخ���رى )ق�س�س ق�سيرة( – �لر�ق�س���ة - �سخ�سية و�قفة - 

م�سهد طبيعي.

»الإيمان هو الطائر الذي ي�شعر بال�شوء، والفجر ل يزال معتماً«.. ◘
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ن���ون و�لمعتادون تقليدي���ًا على فهم كتاب���ة �لتاريخ في �إطار قوم���ي، منذ ب�سع   عان���ي �لباحث���ون، �لُمَكوَّ
دها �النتقال �إلى مقيا�س  �سن���و�ت، من عدم كفاية �سل�سلة كاملة من �لوقائع و�لمو�سوع���ات �لتي يتطلب َتَعقُّ
اف �إلى �لنزعة �لقومية  �آخر. هكذ� يظهر �أنموذج جديد – جديد باالأهمية �لتي �أخذها، على �الأقل-: فُي�سَ
 .)global turn()1("لتحّول �لعالم���ي�" )Chloé Maurel( كمنه���ج للَفْه���م ما دعته �لموؤرخة كلويه موري���ل
 ،)mondialisation( يه �لم�سطلُح �لعام �لعولم���َة ه���ذ� �ل�سع���ور ب�سيق �الإطار �لقومي، �لمرتبط بم���ا ُي�َسمِّ
���ز باعتماد �الأمم �لمتز�يد بع�سها على بع�س، وب�سع���ف �سيادتها �لوطنية و�لطابع �له�ّس "للجماعة  و�لمتميِّ
ن  كلِّ �أمة منها، يتعلق بكتابة �لتاريخ، بالمعنى �لدقيق للكلمة، وبالحقول  َلة")2( �لتي تتكوَّ �ل�سيا�سي���ة �لُمَتَخيَّ
�لعلمي���ة �لملَحقة به، �لتي تاأخذ على عاتقها كتابة تو�ري���خ نوعية �أكثر، كتاريخ �لفّن وتاريخ �الأدب. 

1(  Chloé Maurel, Manuel d’histoire globale. Comprendre le »global turn« des sciences 
humaines, Paris, Armand Colin, coll. U, 2014

2(     Benedict Anderson, L’Imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme 
[1983], traduit de l’anglais par Pierre�Emmanuel Dauzat, Paris, La Découverte [1996], coll. 
Poche, 2002, p. 19.

رابندرانات طاغور، اأول �سخ�سية بارزة
 في تاريخ اأدٍب عالمي )حقاً(؟

تاأليف: غيوم بريديه  
•ترجمة: د. محمد عرب �سا�سيال

 ،)Bourgogne( غي��وم بريدي��ه، �أ�ست��اذ �لأدب �لفرن�سي �لمعا�سر ف��ي جامعة بورغوني��ه
.)Dijon( بمدينة ديجون
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�إالَّ �أن هذ� �ل�سعور يكون مالئمًا، ب�سكل خا�س، فيما يتعلق بالتاريخ �الأدبي �لهندي كما يمكن فهمه �نطالقًا 
من �سخ�سية بارزة هندية وعالمية، في �آن معًا، ك�سخ�سية  ر�بندر�نات طاغور. �إنما ِلَما �لحديث عن تاريخ 
د  �أدبي عالمي )حقًا( في �سياق عوَلمٍة تفر�س �ليوم نف�سها بد�هًة، كما يبدو، ومهما كان �لع�سر �لذي ُيَحدَّ
ة �سٌك في ذلك(، وما �الأمر �لذي ي�سعى  كبد�ية لها؟ من �أين ياأتي هذ� �لَظرف حقًا )بين قو�سين، وكاأن ثمَّ

�إلى �لداللة عليه؟
 �إن �لبرهنة على فكرة وجود تاريٍخ �أدبي عالمي ال تقبل �لف�سل عن فكرة وجود �أدب عالمي. وهي برهنة 
يع���ود تاريخه���ا �إلى غوته )Goethe(، على �الأق���ل، ومحادثته مع �أيكرم���ان )Eckermann(، في 31 كانون 

�لثاني 1827. وي�سمح ُمقتطف من هذه �لمحادثة باإثبات رهاناته على �لمدى �لطويل:
ف���ي تل���ك �الأيام �لتي ل���م �أَرَك فيها، قال )غوته(، قر�أت كثي���رً�، ال �سّيما رو�ية �سيني���ة ال تز�ل ت�سغلني 
وتب���دو ل���ي جديرة جدً� بالمالحظة. ]...[. ه���وؤالء �لنا�س يفكرون وي�سعرون مثلنا تقريب���ًا ]...[. �إن عبارة 
�أدب قوم���ي ال تعني �سيئًا كثيرً� �ليوم. �إننا نذه���ب نحو ع�سر �أدب عالمي، وعلى �لجميع بذل جهٍد للتعجيل 
ن فيه ما ياأتينا من �لخ���ارج، ال يجب علينا �النقياد له  ف���ي ق���دوم هذ� �لع�سر. �إالَّ �أننا ف���ي �لوقت �لذي نثمِّ
و�أخذه كاأنموذج. ]...[. علينا �أن ننظر �إليه من وجهة نظر تاريخية وح�ْسب، و�أن نقتطع منه، بقدر �الإمكان، 

ما فيه ِمْن َجّيٍد)3( .
litté-( بعب���ارة �الأدب �لعام )الألمانية�( Weltliteraturإل���ى جانب �ختيار جان �سوزفيل ترجمة كلم���ة� 
rature universelle(، �لقابل���ة للج���دل، يج���ب �الإ�سارة �إل���ى �أننا نالحظ في كالم غوت���ه ��ستح�سارً� الأربع 

ظاه���ر�ت متميزة بع�سها عن بع�س. �الأولى فكرة تبدو في نهاية �لمقتطف �لُم�ْسَت�ْسَهد به، تتحدث عن �أدب 
قومي ينبغي حفظه و�إغناوؤه بما تنتجه �الأمم �الأخرى. وهنا يمكن قر�ءة طريقة في تعديل �لموقف، كما لو �أن 
غوته كان يخيف نف�سه ويتر�جع قلياًل �إلى �لور�ء. وبالفعل، فاإن من �لممكن �أن ن�ستنتج من �لجمل �ل�سابقة 
ثالثة مفاهيم �أكثر جر�أة  لالأدب �لعالمي )Littérature mondiale(. فالكاتب ي�ستح�سر، �أواًل، �أدبًا عالميًا 
في �لو�قع، بمعنى �أن �ل�سينيين، ومعهم �أُنا�س �الأر�س جميعًا قادرون �الآن على �إنتاج ن�سو�س كبرى )�الأمر 
 Littérature( وهذ� ما يمكن ت�سميته �أدب���ًا عامًا :)ل���ذي يعني �العتر�ف ب���اأن �أوروبا لي�س لديها هذه �لمزي���ة�
universelle( )معي���اره �العتر�ف �لذي تتمتع به �لن�سو�س بِفْعل قيمتها(. ثم يجري �لحديث عن ترجمٍة �إلى 

�الألمانية لن�سو�ٍس ذ�ت من�ساأ مختلف وبعيد، �الأمر �لذي يدّل على �نتقاٍل �أ�سبح ُمَعْوَلمًا للن�سو�س، �أو لبع�سها 
ًا )Littérature globale( )معياره �نت�سار �لن�سو�س(. و�أخيرً�،  على �الأقل: وهذ� ما يمكن ت�سميته �أدبًا ُكلِّيَّ
ن يكون ثم���رة تلقيحات متقاطعة، ويتجاوز في �لنهاي���ة �لخ�سو�سيات �لقومية،  ُي�س���ار �إل���ى والدة �أدب ُمَهجَّ

3(  محادث���ات غوت���ه و�أيكرم���ان )1836، 1848(، ترجمها ع���ن �الألمانية جان �سوزفي���ل )Jean Chuzeville( )1930(، طبعة 
    ،)Claude Roëls( مها كلود روولز جديدة ر�جعها وقدَّ

     Paris, Gallimard, coll. Du monde entier, 1988, p. 204 �206.
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وه���و ما يمك���ن ت�سميته �الأدب �لجامع لعنا�سر قومية مختلف���ة )�لكوزموبوليتي( )cosmopolite( )معياره 
�لتر�بط �لد�خلي للن�سو�س بع�سها مع بع�س(.

Wei- )غي���ر �أن ه���ذ� �لتفكير ُيبقي على منطقة غير مرئية �أً�سار �إليه���ا، في فترة وجود جمهورية فيمار 
mar(، �لت���ي قام���ت في �ألمانيا بع���د �لحرب �لعالمية �الأولى، �ساعر �ألماني لم ي�س���ّك في �أن "ع�سره" )�أي 

�ء �الألم���ان، في �لو�ق���ع( �سيكون، في وقت قريب، ق���ادرً� على �لو�سول �إلى �لن�سو����س �لكبرى لالأدب  �لق���رَّ
�لع���ام، و�إل���ى �لكتب �لت���ي تحقق �أعلى �لمبيع���ات من �الأدب �لكلَّي. ف���ي هذه �لمنطقة غي���ر �لمرئية �َسَتِحّل 
ه���ذه �لمقالة: في �لبنغال، على �سبيل �لمثال، بين كلكوتا )�لت���ي ُوِلَد فيها ر�بندر�نات طاغور، عام 1861، 
�س فيها جامعة دولية، جامعة في�سفا بهار�تي  وتوفي،عام 1941( و�سانتينيكتان )Santiniketan( )�لتي �أَ�سَّ
)visva-Bharati(، �إنم���ا من دون َتْرِك فيمار وباري�س ولندن ونيويورك، وغيرها من �لمدن �لتي �أقام فيها 
�ل�ساع���ر �لهندي في �أثناء رحالت���ه �لعديدة عبر �لعاَلم. �إن �أعمال طاغور ت�سم���ح، ِفْعاًل، بالبرهنة على ما 
يمك���ن �أن يكون تاريخًا �أدبيًا عالمي���ًا )حقًا(، �أي تاريخًا �أدبيًا كوزموبوليت���ًا، وذلك على هام�س م�ساٍع تقود 
�إل���ى تثبيت مقتطفاٍت من �أف�سل �لن�سو����س �أو ترتيٍب الأف�سل �لمبيعات، و�إهم���ال �لت�ساوؤل عن �ل�سيرور�ت 

�لتاريخية لتكري�س �لن�سو�س �الأدبية وت�سويقها �لتجاري.

اأدب ُكلِّي واأدب عام ُمْفَتقر للتاريخ
Patriot-( "لوطنية و�لكوزموبوليتية�" )Martha Nussbaum تعر�س مقالة �لفيل�سوفة مارتا نو�سبوم(

ism and Cosmopolitanism( جيدً� فكرة وجود �أدب عالمي، �أو ب�سكل �أو�سع، ثقافة عالمية، كما نمت في 

ن ه���ذه �لمقالة نقدً� "لالفتخار �لوطني")4(  �لوالي���ات �لمتحدة في �لن�سف �الأول من �لت�سعينيات. وتت�سمَّ
ده في �إثر �نت�سار �لديمقر�طي���ات �لليبر�لية، بعيد  فة �أنه في �أوج تج���دَّ ر �لموؤلِّ لل�سع���ب �الأمريكي �لت���ي ُتَقدِّ
�لمدى، على �ل�سيوعية، و�لذي �أُ�سيف �إليه، في ت�سل�سل �أ�سيق لالأحد�ث �لتاريخية، �أول تدخٍل ظافٍر لتحالٍف 
دول���ي ب���ادر �الأمريكي���ون �إلى       �إن�سائه في �لع���ر�ق، في كانون �لثان���ي 1991. �إالَّ �أنَّ �النتماء �إلى �الإن�سانية 
يج���ب، ف���ي نظر نو�سب���وم، �أن يتقّدم على �النتماء �لقوم���ي. وقد كتبت �إن "علينا �العت���ر�ف باالإن�سانية في 
كل م���كاٍن تتجلَّى في���ه"، وهذه هي �لطريقة �لوحيدة لتجّنب �لتوت���ر�ت و�ل�سر�عات بين �لهويات �لخا�سة. 
عت �إن�ساء برنامج "تربية كوزموبوليتية" تبدو لها قادرة على �الرتقاء بمعرفة �لذ�ت )عبر �الختالف(  و�دَّ
وبالتعاون �لدولي )عبر معرفة �الآخرين(، كما بيَّنت بدقة ما نحن م�ستعّدون لمنحه �إلى ثقافة �لغير ب�سفته 

قاعدة قيم نتم�سك بها، ولن تكون قابلة للتفاو�س.
ل �أدلَّتها،  تعطي هي نف�سها   ما يلفت �لنظر ب�سكل خا�س في هذه �لمقالة هو �أن مارتا نو�سبوم، كي ُتَف�سِّ
 )Diogène( عة من �أمث����ال ديوجين مث����ااًل عل����ى كوزموبوليتية حقيقية. فاإل����ى جانب تاأثير �سخ�سي����ات ُمَتوقَّ

4(  مقالة مارتا نو�سبوم )Martha Nussbaum(  متوفرة باللغة �الإنجليزية في �لعنو�ن �لتالي:

   http://bostonreview.net/martha�nussbaum�patriotism�and�cosmopolitanism.
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 Marc( ماركو�س �أوريلو�س ،)لم�ستعَمرة �الأيونية على �ساحل �لبحر �الأ�سود� )Sinope( لمولود في �سينوب�(
Aurèle(، �سيني����كا )Sénèque(، وكانط )Kant(، �لُمْعَتَرف بهم ف����ي �لغرب كمفكرين كبار للِمثال �الأعلى 

�لكوزموبوليت����ي، تفتتح مقالتها، بالفعل، بمقتَطٍف من رو�ية طاغ����ور "�لبيت و�لعاَلم"، �لمن�سورة في �لهند، 
باللغ����ة �لبنغالي����ة، عام 1916. وكما تنقل نو�سبوم ف����اإن هذه �لرو�ية، �لتي تج����ري �أحد�ثها في �لبنغال، عام 
1905، تتح����دث �أ�سا�سًا عن ث����الث �سخ�سيات: �سانديب )Sandip(، �لمو�ط����ن �لهندي ذي �ل�سعور �لوطني 

�لموؤي����د ال�ستقالل بالده و�لم�ستعد ال�ستخد�م �لعنف لطرد �الإنجليز، ونيخيل )Nikhil(، �لذي يتباهى بقيم 
�لت�سام����ح و�لتفاهم بين �ل�سعوب �لكوزموبوليتية، �الأمر �ل����ذي يقوده �إلى وزن ح�سنات �لوجود �الإنجليزي في 
�لهن����د، و�سيئات����ه، وبيم����اال )Bimala(، زوجة نيخيل، �لتي يدفعه����ا زوجها �إلى �لتح����ّرر، �إالَّ �أنها تدع نف�سها 
لَّ����ل �سيئ����ًا ف�سيئًا باأفكار �سانديب، ثم تعترف بعد وقت متاأخر ج����دً� باأن �لحقيقة كانت �إلى جانب زوجها.  ُت�سَ
طة للقوة  و��ستن����ادً� �إل����ى موؤلَّف طاغور �لخيال����ي، و�إلى عر�سه عددً� م����ن �الأفكار و�الأعمال �لممكن����ة، �لُمَن�سِّ
د هن����ا �أي�سًا "باالفتخار  �الأخالقي����ة ل����الأدب، تنحاز مارتا �سونب����وم �إلى موقف بيماال في �آخ����ر �لرو�ية، وتندِّ
�لوطن����ي" للمنا�سلين �لقوميين �لهنود. �إن طاغور ه����و، بالتاأكيد، �أكثر كاتب هندي معروف في �لغرب، وقد 
�عُتِرف به عبر جائزة نوبل لالآد�ب منذ عام 1913. وال تز�ل بادرة مارتا �سونبوم تحتفظ بكل قوتها: فها هي 
نة في مدر�سة �لفل�سفة �لغربية ت�ستند �إلى كاتب هندي )ال تنتمي موؤلَّفاته �إلى مجموعة  فيل�سوفة �أمريكية مكوَّ

�لن�سو�س �لفل�سفية، وال ُيَعّد بين �لمفكرين �لغربيين( في بادرة كوزموبوليتية تو�سح ب�سكل كامل حديثها.
ر بدقة في ميد�ن  �إن د�فيد د�مروخ )David Damrosch(، �لمتخ�س�س في �الأدب �لمقاَرن، هو �لذي فكَّ
�لدر��س���ات �الأدبي���ة، في �سنو�ت �لعقد �الأول من هذ� �لقرن، في �لبدء بتنفي���ذ برنامٍج عاٍم ُمْعَتَرٍف به لدى 
مارت���ا نو�سبوم على �ل�سعيد �لعام لالأف���كار �لفل�سفية)5(. كان �الأمر يتعّلق، في �سياق �لجامعات �الأمريكية، 
�لمطبوع���ة بح�سور قوي لطالب �أجانب، �أو من �أ�سول �أجنبية، بتجديد مجموعة �لن�سو�س �لمدرو�سة بغية 
اف  �ال�ستماع �إلى �أ�سو�ت �أخرى غير �أ�سو�ت �لموؤلِّفين �الإنجليز و�الأمريكيين �لكال�سيكيين، �لذين كان ُي�سَ
ف���و �الآد�ب �الأوروبي���ة: �أي �ال�ستماع �إلى كتَّاب م���ن �أمريكا �لجنوبية، و�آ�سي���ا و�أفريقيا و�سلو� �إلى  �إليه���م موؤلِّ
�سه���رٍة ما في �أنحاء �لك���رة �الأر�سية. لقد طرحت نو�سب���وم، بالتاأكيد، م�ساألة �لمعيار بعب���ار�ت �لقيمة: �إن 
طاغ���ور يلتحق بديوجي���ن وخلفائه في مْجَمع كبار مفك���ري �الإن�سانية، وي�سترك معهم ف���ي �لفل�سفة و�الأدب 
�لع���ام. �أما د�م���روخ فيطرح، من جهته، �لم�ساألة نف�سه���ا �إنما بعبار�ت �ال�ستعمال ب�س���كل خا�س. وهو ُيْبِرز 
�س���رورة �أن تاأخ���ذ �لبر�مج ف���ي �لح�سبان، �أي�سًا، �لن�سو�س �لت���ي تنت�سر في �لعالم كّل���ه، �أي �الأدب �لكّلي. 
غير �أن �الثنين يقترحان تاأماًل غير تاريخي، بل ُمَجْدَول يقود �تجاهه �إلى و�سع قو�ئم ومقتطفات ن�سو�ٍس 

ينبغي قر�ءتها.

5(  �نظر:

�  David Damrosch, What is World Literature ?, Princeton, Princeton University Press, 2003 ; 
et How to Read World Literature ?, Chichester, Wiley�Blackwell, 2009.
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ه���ذه �لمقترحات ال ُتَعّد جديدة، من حيث �الأ�سا����س، �إذ� ُنِظَر �إليها من فرن�سا؛ فهي قريبة، ن�سبيًا، من 
�س ف���ي �الأدب �لمقاَرن، في �أعق���اب �لحرب �لعالمية  تل���ك �لت���ي قّدمها �أيتيامب���ل )Étiemble(، �لمتخ�سِّ
�لثاني���ة، في محاولت���ه تعريف �الأدب �لع���ام )littérature générale()حقًا(، باال�ستن���اد، �أواًل، �إلى مجموع 
ن���ة �لعالمية للن�سو�س، كما يدّل على ذلك عنو�ن �أح���د موؤلفاته. ويرى �أيتيامبل، بالفعل، �أن من غير  �لُمَدوَّ
�لممك���ن �دع���اء تعريف ما هو �الأدب �إن لم نع���رف �لح�سار�ت �الأجنبية �لقديمة، و�لكبي���رة �أي�سًا. �إن على 
�لجميع بذل جهد "للتخّل�س من حتمّية والدته": "من �لم�ستحب... و�ل�سروري �أن يعرف �الإن�سان �لمثّقف، 
بع���د �الآن، �أخ���ذ خيره من كل مكان")6( .  �إن �لترجمة �لعلمية لهذ� �لمبد�أ هي من �أكثر �لترجمات و�سوحًا: 
�إن �أيتيامب���ل يقترح �لن�سال �سد �لنزعة �لمركزية �الأوروبية، وتو�سي���ع �الأُُطر �لتاريخية و�لجغر�فية لالأدب 

نة. �لمقاَرن بلجوئه، هو �أي�سًا، �إلى تو�سيع �لمدوَّ
غير �أننا نالحظ �ختالفًا مهمًا بين �أيتيامبل و�لباحَثْين �الأمريكيين. فم�ساألة �العتر�ف بثقافات �لعاَلم، 
ال �سّيم���ا �لعاَلم غي���ر �لغربي، هي م�ساألة يطرحها �لمركز �الأمريكي – قد يك���ون من �لو�جب قول: �لمركز 
ة �عتر�ف باأدب عام،  �الأكب���ر )hypercentre( �الأمريكي- على نف�سه فيما يتعل���ق بعالقته بالمحيط. �إن ثمَّ
نته تخ�سع ب�سكل و��سع �إلى دو�ئر  ة �أدب كّلي غير �أن مدوَّ َتت �نطالقًا من �لمركز. كما �أن ثمَّ نته ُثبِّ غير �أن مدوَّ
 )L'injonction éthique( لن�س���ر �الأقوى؛ وهي، مرة �أخ���رى، دو�ئر �لمركز. هكذ� ُيْهِمل �الأمُر �الأخالق���ي�
للمرك���ز �الأكبر باعتر�ٍف �سروري بالمحيط، تمامًا، �ل�سياق �لتاريخي له���ذ� �العتر�ف. �أما �أيتيامبل فاإنه، 
بالعك����س، ال ين�سى و�قع �ل�سيطرة �ل�سيا�سي ووجود عاَلٍم ُبِن���ي عبر �لتعار�س بين �لمركز و�لمحيط. ونظرً� 
لتمّرده �لعميق على �ال�ستعمار �الأوروبي و�الإمبريالية �الأمريكية، على حٍد �سو�ء، فقد دعا بالمقد�ر نف�سه �إلى 
�إنه���اء �لنزعة �لمركزية �الأوروبية و�ل�سيطرة �لثقافية للواليات �لمتحدة و�ل�سيطرة �للغوية للغة �الإنجليزية. 
وهك���ذ� وج���د نف�سه في و�سٍع متو�سط جعله يرى �ل�سيرور�ت �لجارية عل���ى جانبي �ل�سيطرة: فهو كع�سِو في 
�لمرك���ز )�لفرن�سي(، �إنما لي�س في �لمركز �الأكب���ر )�الأمريكي( �أ�سبح، في �آن معًا، ُم�َسيِطرً� )كغربي على 
�لعاَل���م غير �لغربي( وُم�َسيَطرً� عليه )كفرن�سي من ط���رف �لواليات �لمتحدة(، �الأمر �لذي يجعله ح�سا�سًا 
تج���اه �ل�سيطرة �الإمبريالية �لتي فر�ستها فرن�سا بعد تاريخه���ا �ال�ستعماري، وتلك �لتي تخ�سع لها بفعِل ما 
ي�سّميه "�ال�ستعمار �ليانكي")7( . والأنه يفكر في �أن و�سَع �لثقافات على قدم �لم�ساو�ة من �ساأنه منع �الإبقاء 
نة �لتي ينبغي و�سعها مفرد�تها �إلى �لحدِّ �الأق�سى. و�إْن �أ�سار في  على تر�تٍب بين �الآد�ب فتح �أيتيامبل �لمدوَّ
هذه �لمنا�سبة �إلى ��سم طاغور ككاتب "يمثِّل" )8( �آ�سيا، من بين �لعديد من �لكّتاب �الآخرين، فاإن قر�ء�ته، 
ت كّل �الآد�ب، �ل�سفهية و�لكتابية، �لماليزية و�لجرمانية، �لتركية �لمنغولية  �لمتنوعة ب�سكل غير عادي، غطَّ

6(  Étiemble, Essais de littérature )vraiment( générale, Paris, Gallimard [1974], 3e édition revue 
et augmentée de nombreux textes dont plusieurs inédits, 1975, respectivement p. 28 et p. 32.

7(  Ibid, p.9.

8(  Ibid, p. 24.



العـدد 23  ربيع 2021 96

و�ل�سالفية، �إلخ. وقد دفعته �سهيته �ل�سرهة �إلى �أن يقر�أ كل �سيء ليقي نف�سه من �أي نزعة �إمبريالية. �إالَّ �أنه 
نة �ال�ستعمارية �إالَّ بالمقد�ر �لذي ��سطدم فيه باالإحر�ج �لُمْحِزن  لم يقطع �سالته بالنزعة �النتقائية للمدوَّ
للتباعد بين كمية �لكتب �لمتوفرة و�لوقت �لمحدود لحياة ب�سرية، وهكذ� ترك �لمقتطفات مفتوحة لالأبد. 
�إالَّ �أن بدي���اًل �آخر من �عتر�ف �لمركز يمك���ن �أن يتجلَّى في �إنتاج عْر�ٍس تاريخي يجري فيه �لتخلي عن 
ه �إلى �الهتمام، من وجهة  د �أن يكون عالميًا )حقًا(، غير �أنه ُمَتع���ّذر، و�لتوجُّ �لقي���ام با�ستق�س���اٍء من �لموؤكَّ
َف كاأدب عام �أو �أدب كّلي، و�لتعّرف، من وجهة نظر و�سعية، على �لمو�سوعات �لتي  نظر نقدية، بتاريِخ ما �أُلِّ
ن �نتقالها. ويت�سمن هذ� �الأمر �الهتمام بوقائع �ل�سيطرة، �أي با�ستمر�ر  لم َيْعَتِرف �لمركز بقيمتها ولم ُيوؤَمِّ
ر كتاب  �لو�قع �لقومي و�لو�قع �الإمبريالي، وبمو�زين �لقوى على �ل�سعيد �لعالمي �لتي تت�سمنها )�إذن، تذكُّ
 La République mondiale des( جمهوري���ة �الآد�ب �لعالمية ،)Pascale Casanova( با�س���كال كاز�نوفا
lettres(، عل���ى �سبي���ل �لمثال(، من جهة �أولى، و�الإ�سارة، �أي�سًا، في �لوقت نف�سه، �إلى �أن كّل �سيء في لقاء 

�لثقاف���ات ال يتعل���ق بال�سيطرة، من جهة �أخ���رى، وذلك بغية تجنب حدوث مو�جهة بي���ن �ل�سيطرة �لرمزية 
 )L'injonction éthique( و�الأم���ر �الأخالق���ي ،)Bourdieu لبوردي���و( )La domination symbolique(
)لنو�سب����وم(. وفي هذه �لنقطة بالذ�ت تكت�سي �أعمال طاغور، و�نت�سارها، و�العتر�ف به في �سنو�ت 1910-
نة �لتي و�سعها �لمركز �أو  1930 �أهمي����ة خا�س����ة جدً�، لكونها ت�سمح، لي�س بتوجيه �تهام، فح�ْسب، �إل����ى �لمدوَّ

�لمركز �الأكبر، �أو �إلى �النتقال �لكلي للن�سو�س �لخا�سع لمنطق تجاري، و�إنما بالتعّرف، �أي�سًا، على مو�سوع 
متعلٍق بتاريخ �أدبي كوزموبوليتي، �سريطة �لمو�فقة على عدم َمْرَكَزة وجهة �لنظر، جزئيًا على �الأقل.

     رابندرانات طاغور، مو�سوع التاريخ الأدبي الكوزموبوليتي
�ل�سم���ة �الأولى لتاريخ �أدب���ي كوزموبوليتي هي، �أواًل، �هتمامه باأدب منت�س���ر عاَلميًا )حقًا(، �أي بطريقة 
متع���ددة �الأط���ر�ف ومتقابلة، ف���ي �آن معًا. و�أنموذج ه���ذ� �الأدب هو �لُجْذم���ور   )Le rhizome(، نظرً� الأن 
�نت�س���اره ال يمك���ن �أن ُيَردَّ �إلى مركز و�حد، والأنه ينت�سر من نقاط كثيرة ويتجه نحو نقاط كثيرة �أخرى، وفي 
دة  ر ب�سيرور�ت ُمَحدَّ ه بتاريخ كّلي يَذكِّ �التجاهي���ن. ونرى �أن �لتاريخ �الأدبي �لكوزموبوليتي بعيد عن �أن ُي�َسبَّ
ف���ي �لو�قع بعالقات بين �لف�س���اء�ت �لم�سيِطَرة في وقٍت ما وبقية �لعاَلم، م���ن دون �أن يكون بين �الأطر�ف 
كلها عالقات متبادلة، ومن دون �أن يكونو� جميعًا قادرين على �إطالق ن�سر للمو�د على نطاق و��سع جدً�. �إن 
�لن�س���ر �أحادي �لطرف، من دولة م�سَتْعِم���َرة �إلى بلٍد ُم�ستعَمر، على �سبيل �لمثال، بهدف فر�س �أدب وثقافة 
عليه من دون �أخذ منتجات �ل�سكان �الأ�سليين في �لح�سبان ال يتعلق بالعولمة، و�إنما يخ�سع لمنطق �لهيمنة 

�لثقافية. 
ت �أواًل عبر �إنجلتر�، �لتي �سافر �إليها  كيف نفكر بطاغور من هذه �لز�وية؟ �إذ� كانت �سهرته �لعالمية مرَّ
ر كله، �لذي برزت في قلبه �سخ�سية �ل�ساعر �الأيرلندي  عام 1912، و�أ�سبح فيها فاتَن �لو�سط �الأدبي �لموؤثِّ
يت���ز )Yeats(، فاإن جائزة نوبل لالآد�ب �لتي ح�سل عليها، عام 1913، جعلت منه كاتبًا ذ� �متد�د عالمي. 
وق���د ُطِبَعت موؤلَّف���ات طاغور وُن�ِسَرت ف���ي �لهند، وُتْرِجَمت �إل���ى �الإنجليزية في �إنجلتر�، ث���م �نت�سرت منها 
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�إل���ى �لواليات �لمتحدة. و�نطالقًا من �الإنجليزية ُتْرِجَمت، في �أغل���ب �لحاالت، �إلى لغات �لبلد�ن �الأوروبية 
�الأخرى، وبلد�ن �لعاَلم �الأخرى، كاإير�ن و�ليابان و�ل�سين و�أمريكا �لجنوبية. 

فان، جزئيًا، م���ن هذه �لفكرة: �الأولى �أن �لن�س���ر �لعالمي الأعمال  ف���ي هذه �لنقط���ة ثمة مالحظتان تلطِّ
طاغور �نطلق في �لجزء �الأ�سا�سي منه من �إنجلتر�، وبال�سكل �الأو�سع من �أوروبا. ويعني هذ� �الأمر، بالتاأكيد، 
�أن �إنجلت���ر� و�أوروبا قاما بعم���ل �نتقائي حين �قترحا �أن يكون طاغور مو�سوعًا الهتمام عام. �إالَّ �أنه ال يعني 
�أن لديهم���ا �لق���درة على برمجة ��ستقبال �لعاَل���م و�لم�ساعر كّلها له. ففي �إنجلت���ر� نف�سها لم يكن ��ستقبال 
طاغور وحيد �ل�سكل، في �لبد�ية. وفي �أوروبا لم تُمّر �لترجمات كلها، بال�سرورة، عبر �الإنجليزية، فاختلف 
��ستقب���ال طاغور بح�س���ب �لبلد�ن. �أخيرً�، فاإنه حتى �إن بد� ح�سور طاغور ف���ي �إفريقيا محت�سمًا باالأحرى، 
ف���اإن ��ستقباله في �لم�ستعمر�ت �لفرن�سية و�الإنجليزية كمدغ�سقر وجزيرة موري�س – نفكر هنا، خ�سو�سًا، 
 )Robert-Edward Hart( وروبير �إدو�رد هارت )Jean-Joseph Rabearivelo( بجان جوزيف ر�بياريفيلو
رة �لفكرية و�الأدبية �الأوروبية، وتبعًا  – ُيْظِهر جيدً� �أن من �لممكن قر�ءة �أعماله بطريقة بعيدة عن �لمفكِّ
لم�سائ���ل خا�س���ة. وهكذ�، فاإن و�ق���ع ُحْكم �إنجلتر� للهند، �لت���ي لم تكن �سيدة نف�سه���ا، ال يكفي لمنع حركة 
�لعوَلم���ة �لكوزموبوليتي���ة هذه، فح�ْسب، و�إنما يتجه �إلى ت�سجيعها �أكثر عب���ر �الت�سال �لب�سيط �لذي ُتْحِدثه 

بين �أفر�د منتمين �إلى عو�ِلم �جتماعية وثقافية مختلفة وقابلين لاللتقاء ِجّديًا.
�لمالحظ���ة �لثانية: �إذ� �عت���رت �أعمال طاغور قر�َءتان حدثتا في مكاني���ن مختلفين، فاإن هذه �لقر�ءة 
د �أن يك���ون �الإير�نيون �لذين يق���روؤون طاغور على ِعْل���ٍم بالطريقة �لتي  ال ُتَع���دُّ �سامل���ة. �إذ لي�س م���ن �لموؤكَّ
يق���ر�أه بها �ل�سيني���ون، �أو حتى �الإنجلي���ز، و�لعك�س بالعك�س. برغ���م ذلك فاإن م�س���روع ��ستقباله، �لذي لم 
يح���دث في �آن و�حد، يب���دو بو�سوح، من حيث �سد�ه عل���ى �الأقل. وبح�سب �سي���رورة خا�سعة لقاعدة يمكن 
ت�سميتها بقاعدة �لطرف �الآخر �لو�سيط، �أو �لو�سطاء �لعديدين، فاإن �أدب بلٍد، �أو ف�ساء ثقافي ما، وحياته 
فاة ��ستقبالهما كما حدث في �أمكنة �أخرى.  �لفكري���ة، ُيْدَركان مبا�سرًة، في �آن معًا، �إنما، �أي�سًا، عب���ر ِم�سْ
�إن �ال�ستقب���ال �لفرن�س���ي لطاغ���ور ال ُيْفَه���م على هذ� �لنحو م���ن دون �أن يوؤَخذ في �لح�سب���ان و�قع �أن �لهند 
ل و�ق���ع �لهتاف لطاغور في  م�ستعَم���رة �إنجليزي���ة، و�أن طاغور َلِق���َي ��ستقبااًل حما�سيًا ف���ي �ألمانيا. وقد �سكَّ
بة قوميًا. لقد  ة ُمعيبة �سّده في بع�س �الأو�ساط �لفرن�سية �لوطنية، ال بل �لمتع�سِّ �ل�سفة �الأخرى للر�ين ُحجَّ
كان باإم���كان ُح�ْس���ن �ال�ستقبال �لذي لقيه في �إنجلتر�، في �لعقد �لثان���ي من �لقرن �لع�سرين على �الأقل، �أن 
يثي���ر بع����س �النجذ�ب نحوه في �أو�ساط دعاة �لحد�ثة �لفرن�سيين، �إالَّ �أن���ه �أثار، بالعك�س، �سيئًا من �لرف�س 
ل���دى �لطليعيين. وفي �لمقابل، فاإن برودة �ال�ستقبال �الإنجليزي بعد �لحرب �لعالمية �الأولى كان خليقًا باأن 
ف �أي�سًا �أن �لفهم �لهندي لطاغور  يثي���ر دعم �الأو�ساط �لمناه�سة لال�ستعمار و�الأُمميين �لفرن�سيي���ن. لُن�سِ
���ر ه���و نف�سه با�ستقباله في �أوروبا، وبطريقة مزدوجة، الأنه �أث���ار بع�س �الفتخار )كاتب هندي تعترف به  تاأثَّ
�أوروب���ا( و�النتقاد�ت، ف���ي �لوقت نف�سه )�أف�َسد طاغور تقاربه مع �لدول���ة �ال�ستعمارية(. و�إذ� كانت قاعدة 
�لط���رف �لثالث �لو�سيط، غالبًا، م�سدرً� لبع�س �لغمو�س والإ�سفاء �سيء من �لعتمة على َفْهِم �الآخر، فاإنها 

ال ت�سهد بقدٍر �أقل على وجود �نتقاٍل، لي�س للن�سو�س، فح�ْسب، و�إنما ال�ستقبالها �أي�سًا. 
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�ل�سم���ة �لثانية لتاريخ �أدبي كوزموبوليتي هي �أن���ه يهتّم باأعمال ُي�ْسَتند �إليها في مناق�سات كبرى يتحدث 
فيه���ا �أ�سخا����س من بلد�ن مختلفة، ويتناولون ف���ي �أحاديثهم �الأفكار �لتي تب�سطها ه���ذه �الأعمال، و�سماتها 
ها  �لَجمالي���ة. كما يتطرق���ون، �أي�سًا، ب�سكل �أ�سا�س، �إلى �سرعية �نتقاله���ا، و�لمكانة �لتي من �لمنا�سب خ�سَّ
به���ا، وحقيق���ة )وهي حقيقة قابلة للنقا�س في حدِّ ذ�تها( �أن �سيئًا ما من مثل هذ� �الأدب ذي �لقيمة، �أو ذي 

�لفائدة �لعامة، على �الأقل، يمكن �أن يوجد.
 �إن �أعم���ال طاغ���ور، بكمية �لترجمات �لتي �أظهرتها، و�لمجادالت �لت���ي �أثارتها، توجد ب�سكل مثالي في 
قلب جهاز �نتقال �الأحكام �الأدبية و�لفكرية ذ�ت �لقيمة. فقد �نخرط هنود و�أوروبيون، �أي�سًا، وكذلك �سكاٌن 
م���ن كلِّ �أنح���اء �لعاَلم، في عملية قر�ءة نقدية الأعماله، و�نق�سمو� بين َم���ْن و�فق عليها تمامًا، وَمْن �رت�سى 

له.  د بالخطر �لذي تمثِّ �لقيام بت�سويات مختلفة معها، وَمْن ندَّ
رً� ب�سكل خا�س. فقد ظهر فيها خم�سة وع�سرون كتابًا لطاغور بين  ُيَعدُّ مثال فرن�سا في هذه �لنقطة ُمَعبِّ
 ،)Rieder( 1913 و1941، منها �سبعة ع�سر كتابًا بين 1920 و1930، لدى نا�سرين من �لطر�ز �الأول: ريادر

ف باأن هذه �الأعمال بيعت  باي���و )Payot(، �ست���وك )Stock(، وغاليمار )Gallimard( ب�سكل خا����س. لُن�سِ
ب�س���كل جيد جدً�، و�أنها كانت �سديدة �لتنّوع، و�أن هذ� �لح�سور �لكثيف على �سعيد �لن�سر ت�ساعف بح�سوٍر 
لطاغ���ور في �الأن�سط���ة �لمو�سيقية و�لم�سرحية ومعار����س �لر�سم و�لت�سوير، و�للق���اء�ت �الجتماعية، حين 
يك���ون ف���ي زيارة �إلى فرن�سا. غي���ر �أن ن�سر كتب طاغور وتز�ي���د ح�سوره في مظاهر مختلف���ة لم يكونا هما 
�لل���ذ�ن ي�سمن���ان ق���دوم �أدب كوزموبوليت���ي، و�إنما حقيقة �أن ه���ذ� �لح�سور �أثار جداًل، ال ب���ل ر�سم مجددً� 
َم �ل�ساعر بعن���ٍف، وخ�سو�سًا حين كانت �أوروبا  ن ممار�سات جديدة. وهكذ� ُخو�سِ �أُف���َق �نتظار ُخَط���ٍب ود�سَّ
در لثروة. وقد �أ�سه���م �لموقفان �لمتعاك�سان �للذ�ن  تم���ّر في �أزم���ة، �إالَّ �أنه ��سُتْقِبل، في �لوقت نف�سه، كَم�سْ
���د كٌل منهم���ا مظه���رً� نموذجيًا في تنظيم حق���ل �أر�ء �أثارته هذه �الأزمة �الأوروبي���ة و�لفرن�سية: مع�سكر  ج�سَّ
له هنري ما�ّسي����س )Henri Massis(، من جهة  �لكت���اب و�لمثقفي���ن �لم�سادين للتاأثير �ل�سرق���ي، �لذي يمثِّ
�أول���ى؛ ومع�سك���ر �لموؤيدي���ن له، من جهة �أخ���رى، �لذين ُيَع���ّد روم���ان روالن )Romain Rolland( بطلهم، 
و�لذي���ن �أ�سب���ح طاغور، مع �آخري���ن بالطبع )�إالَّ �أنهم جميع���ًا �أوروبيون(، بالن�سبة �إليه���م مرجعًا، وعالمة 
د كٌل منهم موقعه  ب���ارزة، وموؤتمنًا على طريقٍة ما في َفْهِم �الأدب و�لعاَل���م، ويرون �أن من �ل�سروري �أن يحدِّ

بالن�سبة �إليها.
 Sisir اد �لهنود �لوطنيين )�سي�سي���ر كومار د��س تري���د فر�سية �س���وء �لفهم، �لحا�سرة لدى بع����س �لُنقَّ
Kumar Das( ول���دى مفكري���ن غربيين ي�سيطر عليهم فكر بورديو )با�س���كال كاز�نوفا( قول �إن �العتر�ف 

هًا  بطاغ���ور كان ف���ي �لو�قع لعبة مخدوعي���ن، الأن �لتميُّز �ل�سع���ري للموؤلِّف �لهندي كان ُمْنك���رً�، لكونه ُمَوجَّ
م���ن جديد ب�س���كل مهين �إما �إلى هوية هندية ت�ستم���د غذ�ءها من �أمكنة روحانية م�سترك���ة، و�إما �إلى هوية 
اه���ا على ح�س���اب ثقافته �الأ�سلية. وك���ي ال ناأخذ �إالَّ مث���ااًل و�حدً�، فاإن منح جائ���زة نوبل �إلى  �إنجليزي���ة تبنَّ
كيبلين���غ )Kipling(، ع���ام 1907، ومنحها �إلى طاغ���ور، عام 1913، ال يعنيان �ل�س���يء نف�سه. ولي�س علينا 
�إالَّ �لنظ���ر �إل���ى الئحة حائ���زي �لجائزة بعدهما كي نفه���م �أهمية هذ� �لحدث: فحائ���ز �لجائزة �لثاني غير 
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�لغرب���ي �لذي تال طاغور هو �لياباني كاو�بات���ا )Kawabata(، عام 1968. وهذ� �ل�سرف ال يعني بالتاأكيد، 
وبال�س���رورة، �أن نوعية �الأدب �لهندي، �أو �لبنغالي، �عُتِرَف بها، و�إنما �أن بناًء بد�أ في �الهتز�ز من �أ�سا�سه، 
وف���ي �لت�سّدع، عل���ى �الأقل. �إنه �لبناء �لذي ي�سّد �أفق �الأدب �لغربي عن���د �إرث �أثينا وروما و�لقد�س، ويحول 
دون �أخ���ذ م���ا يحدث بعد ذل���ك في �لح�سبان. و�الأم���ر نف�سه يحدث �أي�س���ًا حين تخت���ار دور �لن�سر �لكبرى 
�سات كان  �َسة له، وُتْدخله �إل���ى موؤ�سَّ و�لمج���الت �لباري�سي���ة �لكبرى ن�س���ر كتابات طاغور �أو �لكتاب���ات �لمكرَّ
�الأدب �الأجنبي و�لحياة �لفكرية �الأجنبية فيها يقت�سر�ن �إلى ذلك �لحين، �أ�سا�سًا، على �أوروبا. ولئن كانت 
�الأماكن �لم�ستركة وفيرة، وكان طاغور قد ��سُتْخِدم حتى كاأد�ة لغايات تتجه �إلى �إظهار تفوق �لعاَلم �لغربي 
عل���ى �لثقاف���ة �لهندية �سيء، فاإن لهذه �ل�سيرور�ت كلها قيمة �أف�سل م���ن �ختفائها عن �لنظر، ل�سبٍب و�حد 
د �إلى ن�س���ٍر يعّم �لكرة �الأر�سية، ويبقى هو نف�سه مفتوحًا ال�ستعماالت  يتمث���ل في �أنها ت�سير �إلى ح�سوٍر وتمهِّ

وتف�سير�ت متنوعة.
�ل�سم���ة �لثالث���ة و�الأخيرة للتاريخ �الأدب���ي �لكوزموبوليتي تت�سمنه���ا منطقيًا فكرة �لق���ر�ءة �لجارية في 
مكانين مختلفين: فهي تهتم بمحاورين �أحياء من �أكثر من جانب، بمعنى �أنهم قادرون على �قتر�ح تاأمالت 
و�إبد�ع���ات تغ���ّذي تقريبًا بع�سها بع�سًا. ويالَح���ظ منذ بد�ية �لقرن �لحادي و�لع�سري���ن، على �الأقل، وجود 
خل���ل كبير في �لتو�زن بين هنود متاأثرين، �سيئ���ًا ف�سيئًا، بالحد�ثة �لغربية، من جهة �أولى، و�هتمام �أوروبي 
���ز على �لن�سو�س �ل�سرقية �لموروثة ع���ن �لما�سي: ما�سي ديانات خاطئة، وح�س���ار�ت بائدة، وتاريخ  مركَّ
ئها لغاي���ات خا�سة بها )غايات  مدف���ون، تاأخذه���ا �أوروبا �لمنت�سرة على عاتقها، ف���ي �لوقت �لر�هن، وتعبِّ
ديني���ة و�سيا�سي���ة �أ�سا�سًا، ال بل �أدبية كما في حالة �ألف ليلة وليلة(. برغ���م ذلك، وبطريقة عامة جدً�، فاإن 
حقيقة �لترجمة نف�سها تت�سمن ح�سور �الآخر بالذ�ت، �الأمر �لذي يجعل �الإنتاج هجينًا. وهنا يمكن �لحديث 
عن قر�ء�ت منقطعة عن �لو�قع، ال عالقة لها بالزمن �لمعا�سر، وماأخوذة من طبقات مختلفة من �لزمن. 
�إن م���ا ن�سهده مع طاغور ال يدخل في هذ� �الإطار. فاأعمال���ه، �أواًل، تغّذيها �لثقافات �لهندية، �إنما �أي�سًا 
�لثقاف���ات �لغربية، وكذلك ثقاف���ات �سرقية �أخرى غير �لثقافات �لهندي���ة. و�إذ� �أخذنا مثال �ِسعره، فهو لم 
ُي�ْسَتوَح، قبل كّل �سيء، من �سعر �لبهاكتي )Bhakti(، �لر�ئج في هند �لع�سور �لو�سطى، ومن �سعر �لفي�سنافا 
)Vaishnava(، ب�س���كل �أدق، �أي�س���ًا، فح�ْس���ب، و�إنما، من �سعر �لبول���ز )Bauls(، �أي�س���ًا، �أي من �لتقاليد 
رة عن �الإخال�س لالإله في�سنو )Vishnu( و�لمو�سيقى �ل�سعبية للبنغال �لريفي، في  �ل�سعرية �لكب���رى �لُمَعبِّ
�آن مع���ًا، وكذل���ك من حركة �إ�س���الح �لهندو�سية، �لتي �أوحى به���ا، في �لقرن �لتا�سع ع�س���ر، ر�ّموهون روي 
ِل���ع، ه���و وغيره، عل���ى �لم�سيحية. وحين �ختار طاغور ترجم���ة �أعماله بنف�سه  )Rammohun Roy(، �لمطَّ
�إل���ى �الإنجليزي���ة، ون�سر مجموعة  عرو�س �الأغان���ي )Song Offerings( )1912(، قام، عالوة على ذلك، 
باختيار�ت ت�سهد على �إيحاء غربي ب�سكل و��سح: فمن جهة �أولى، كان ��ستبعاد كل �لتلميحات �لدقيقة جدً� 
اًل لفهم �لقارئ؛ ومن جهة �أخرى، كان �ختيار �لنثر بداًل من �ل�سعر متر�فقًا  للثقاف���ة �لهندو�سي���ة �أمرً� ُم�َسهِّ
ى لق�سائده )وهو �أمر مهم  مع �إ�سفاء طابع نثري �أو�سع على �لعمل يقود �ل�ساعر �إلى �لحدِّ من �لمظهر �لُمَغنَّ
ج���دً� في �لبنغ���ال( ب�سكل خا�س، وذلك عبر محو تكر�ر�ت عديدة، و�لقي���ام بت�سذيبات معتادة. وبعد ب�سع 
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�سن���و�ت، �أدخل طاغور في مجموعت���ه �لبنغالية باالكا )Balaka( )1916( �س���كاًل ي�سبه �سكل �ل�سعر �لحّر 
�لدول���ي �لذي �أ�سبح، بف�سل �لتاأثير �لكبي���ر لو�يت مان )Whiteman(، �ل�سكل �ل�سعري �لكبير في �لف�ساء 
�الأوروب���ي �لحدي���ث. وبتلطيفه لما يمك���ن �أن يحتويه �سعره م���ن طابع �سرقي قوي، وتركه ل���ه هالًة روحانية 
كافية، في �لوقت نف�سه، كي يبقي على غر�بته، �تبع طاغور ��ستر�تيجية مدرو�سة نزعت عن �أعماله طابعها 

�لمحّلي، و�أ�سفت عليها طابعًا عامًا �أدخلها في �لحد�ثة �ل�سعرية �الأوروبية. 
ا ياأتي من �أوروبا، ومن �أمكنة �أخرى، �أي�سًا. فقد �أخذ  ���ة �أمر الفت للنظر، وهو �أن �ل�ساعر تغ���ّذى ِممَّ وثمَّ
خي���ره من بالد فار����س، و��ستوحى، مثل غوته، من حاف���ظ )Hafez(، ب�سكل خا�س، وم���ن �ل�سكل �ل�سعري 
�لق�سي���ر �لمعروف بق�سيدة �لغ���ز�ل )Ghazal(. كما ��ستوحى، �أي�سًا، من �ليابان، �لبالد �لتي تتمتع ب�سمعة 
 )haï Kaï( كبيرة في �لبنغال منذ �نت�سارها على �لرو�س، عام 1905. وقد �أده�سه، ب�سكٍل �أخ�س، �لهاي كاي
�لت���ي مار�س���ت، منذ ذلك �لحي���ن، تاأثيرً� على جانب من كتاباته. ففي �لوقت �ل���ذي كان فيه فنُّ �لهاي كاي 
يثي���ر، ف���ي �ل�سنو�ت نف�سها، �هتمامًا قوي���ًا جدً� في فرن�سا، عرف، �أي�سًا، �سيئًا م���ن �لحّظ في �لهند. ومرة 
�أخ���رى نت�ساءل عن �سب���ب عدم �لتفكير في �أن �ل�س���كل نف�سه من �لحرية �لخالقة و�الإب���د�ع �لكوزموبوليتي 
ُيماَر����س هنا وهناك ف���ي ��ستعمال �لهاي كاي، كما في ��ستعمال �ل�ِسْعر �لح���ّر، وق�سيدة �لغز�ل و�لق�سيدة 

�لنثرية، في فرن�سا كما في �لبنغال؟
ت �أعمال طاغور و�أعطت �سكاًل الأعمال �أخرى �أُْنِتجت في زو�يا �لعاَلم �الأربع. فقد ُقِرئ  في �لمقابل، غذَّ
���ق على �أعماله، وتر��سل مع �سل�سل���ة من �لمحاورين )يتز وروالن، �لل���ذ�ن ز�رهما في �أوروبا،  �ل�ساع���ر، وُعلِّ
Aga poure�Da�( و�لبروف�سور �لفار�سي �آغا بور د�وود )Okakura Tenshin و�ليابان���ي �أوكاكور� تن�سين(
ر،  voud(، �ل���ذي ��ستقبله ف���ي �سانتينيكتي���ن )Shantiniktean(. وكان �سوته بعيد �ل�س���دى، وكالمه ُيَقدَّ

له هويته �لهندية  �سو�ء �أعلن ر�أيه في �لو�قع �ال�ستعماري للهند �أو في �سل�سلة كاملة من �لم�سائل �لتي ال توؤهِّ
للحدي���ث عنه���ا مبا�سرًة، �أكثر من �أي �سخ����س من �أ�سل قومي �آخر في �لحاالت كّله���ا، و�لتي تتعلق بالَجْمع 
بي���ن �ل�ِسْعر و�لحياة �لروحية، وب�سروط �إمكان وجود ح�سارة عامة حقيقًة، وم�سكلة �لقومية، و�لتر�بط بين 

فة مع تنّوع �الأطفال، �إلخ. �لحياة �لب�سرية و�حتر�م �لطبيعة، ومفهوم �لتربية �لمتكيِّ
ة �إب���د�ٌع في مكانين مختلفين، و�أدٌب ي�سهد هو  �ها ثمَّ ف���ي �أعم���ال طاغور نف�سه كما في �الأعمال �لتي غذَّ
نف�سه على طابٍع عالمي بالفعل، �أدب يندرج على �لفور �سمن �إطار منطقة ما، �أو بلد ما، �أو ثقافة ما، بقدر 

ما يندرج في �إطار عاَلٍم حا�سٍر �فتر��سيًا بُكلَِّيته في كٍل من نقاطه.

لماذا طاغور، لماذا الهند؟
 نرى �أن �لتاريخ �الأدبي �لكوزموبوليتي، باهتمامه باأعمال تنتقل بطريقة متعددة �الأطر�ف ومتقابلة، في 
�آن مع���ًا، في مجمل �أنحاء �لكرة �الأر�سية، وتت�سّمن مناق�سات بين معا�سرين، و�إبد�عًا حّيًا متقاطعًا، يجبر 
عل���ى و�سع �ثنين من �الأُ�س�س �لتاريخية �الأكثر �أهمية للتاريخ �الأدبي قيد �التهام: نزعته �لمركزية �الأوروبية 

ة تبقى عالقة.  في �لو�قع، ونزعته �لقومية �لمنهجية. �إالَّ �أن نقاطًا ِعدَّ
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 يج���ب، �أواًل، ت�سجي���ل �أن �الأدب �لكوزموبوليت���ي يمكن �أالَّ يكون موجودً� ب�س���كل د�ئم. ومن �لممكن حتى 
ل �الأعمال �الأولى �لتي  الأعمال طاغور، كما �بُتِكَرت، و�نت�سرت، و�نحرفت في �سنو�ت 1910-1930، �أن ت�سكِّ
ت�سهد، حقًا، على وجوده. من �لممكن، بالتاأكيد، ��ستدعاء حالة ر�ّموهون روي، �لذي �سافر �إلى �أوروبا، عام 
1832، ولق���ي ح�سوره وفكره، حين���ذ�ك، بع�س �ل�سدى. وفي �أثناء �إقامته في �إنجلت���ر�، وفي فرن�سا �أي�سًا، 

رها م�ست�سرقان فرن�سيان، هما بيرنوف )Burnouf( وبوتييه )Pauthier(، كما  كان مو�سوع���ًا لمقاالت حرَّ
تح���دث عن���ه جاكمون )Jacquemont( في مر��سالته ب�سكل �إيجاب���ي. غير �أن روي لم يجد �سدًى له �إالَّ في 
�أو�س���اط �لم�ست�سرقي���ن �لمتخ�س�سين في �س���وؤون �لهند وحدها، وفي �إطار حو�ر يبق���ى غير متنا�سٍق ب�سكل 
د قطب �لقيمة. �أما �لهند �الأدبية  �أ�سا�س���ي، بمعن���ى �أن �لعلماء �الأوروبيين بقو� فيه مقتنعين باأن �أوروبا تج�سِّ
و�لفكرية في ع�سر روي، فاإنها لم تنت�سر �أكثر في بقية �أنحاء �لعاَلم، ولم ت�سل بعيدً�، في �لحاالت كّلها، �إالَّ 
�إل���ى منطقة نفوذها �لمبا�سر، وال �سّيما �لعاَلَمْي���ن �لنيبالي و�لفار�سي. لقد قر�أت �لهند �الأعمال �لمعا�سرة 
ت منها، وت�سهد �أعمال روي عل���ى ذلك ب�سكل مثال���ي، �إالَّ �أن �لمقابل غير  الأوروب���ا �الأدبي���ة و�لفكرية، وتغ���ذَّ
�سحي���ح، و�لق�س���م �الأكبر م���ن �لعاَلم �لفكري و�الأدبي غي���ر موجود بالن�سبة لها، كم���ا �أن �لهند ال وجود لها 
بالن�سب���ة ل���ه. و�إذ� كان �لممكن لدر��س���ِة �أعماٍل كاأعمال روي �أن تتعلق بتاريخ �أدب���ي �أو فكري كوزموبوليتي، 

د.  فذلك ب�سفته ر�ئدً�، و�سرط �أن تجري في �سكل �ت�ساالت مح�سورة في مو�سع محدَّ
غي���ر �أن ما ت���دّل عليه هذه �ل�سابقة ه���و �أن فر�سية �لقول �إن �أعمال طاغور ت�س���كل �الأعمال �الأولى �لتي 
ل بال�سرورة �أ�سا�سًا  ت�سه���د عل���ى وجود تاريخ �أدبي كوزموبوليتي و��س���ع �لمدى لم تاأِت من فر�غ، و�أنها ت�س���كِّ
ل�سل�سل���ة كاملة من �ل�سي���رور�ت. و�لو�قع، �أن �لمبادالت �الأدبية و�لفكرية بي���ن �لهند وبقية �أنحاء �لعاَلم لم 
تنتظ���ر بد�ية �لقرن �لع�سرين. ففي �لجانب �لغربي، كان �العتر�ف بطاغ���ور ي�ستند �إلى �إ�سباٍع ��ست�سر�قي 
ونف����وٍذ للهن����د ال �سبيه له في �الأو�س����اط �لثقافية و�الأدبي����ة �الأوروبية: وهذ� ما �أطلق علي����ه ريموند �سو�ب 
ر �أكثر  )Raymond Schwab( ت�سمي���ة �لنه�س���ة �ل�سرقي���ة ف���ي كتابه، ع���ام 1950. وفي �لو�س���ع �لُمْنَح�سِ
ب�سن���و�ت 1910-1930، نالحظ  وجود عط�س روحي بد�أ �الإح�سا�س به بعد مجزرة �لحرب �لعالمية �الأولى، 
ودف���ع �أوروب���ا �إلى �ال�ستد�رة نحو �ل�سرق. وكان و�سُع �أوروبا يَدها �ال�ستعمارية على �لعاَلم �سببًا ونتيجة، في 
�آن مع���ًا، لظه���ور ُنَخٍب في �لبلد�ن �لتي ت�سيطر عليها، �أو �أي�سًا لظه���ور ت�سامٍن عابر للقوميات بين �لبلد�ن 
�لم�سَتْعَمرة �لتي تبحث عن �أبطال ثقافيين على م�ستوى �لغرب. �إنها لحظة تو�زٍن عالمي جديد من �لممكن 
فيه���ا حدوث �سيء ما كاالعتر�ف، حي���ن يتال�سى �لكبرياء �لما�سي للبع�س و�لَوَهن �لتاريخي للبع�س �الآخر 

لفائدة �إح�سا�س �أكثر تعقيدً�. 
م���ن جان���ب �لهند، يجب �الإ�س���ارة �إلى حقيقة �أن �لبالد كان���ت على �ت�سال باإنجلتر� من���ذ بد�ية �لقرن 
�ل�سابع ع�سر، و�أن كالكوتا كانت باب �لدخول �الأقدم لالإنجليز نحو د�خل �لبالد، و�أن �لمدينة ��ستقبلت منذ 
ن �أ�سرة عرفت تقليدً� طوياًل من �الت�سال  �أمد بعيد �أي�سًا �سكانًا من �أفغان�ستان وبالد فار�س، و�أن طاغور كوَّ
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باالأجانب، وتنتمي �إلى �لبرجو�زية �لبهادر�لوكية)bhadralok( )9( ، �الأكثر تاأثرً� بالثقافة �الإنجليزية، و�أن 
طاغور كان، في هذه �الأ�سرة من �لفنانين، �ل�سخ�س �لذي حافظ على �لتو�زن �الأف�سل بين مختلف �لتقاليد 
�لحا�س���رة في �لهند، وبين �لحد�ثة �لهندية و�لحد�ثة �لغربي���ة. �إن �لو�قع �لب�سيط لال�ستعمال �ل�سائع للغة 
�الإنجليزي���ة ف���ي �أو�ساط �لنخبة �لهندية، و�لق���درة على �لترجمة �لذ�تية �لتي �أتاحه���ا لطاغور َفَعال �ل�سيء 
�لكثي���ر، م���ن دون �سك، لن�سر �أعمال���ه، ولالعتر�ف �لدولي بها. والأن طاغ���ور كان ي�سكن في مدينة تتعاي�س 
فيها وتتحاور لغات وثقافات متنوعة، والأنه كان، هو نف�سه، تج�سيدً� كاماًل لهذ� �لحو�ر، فقد كان قادرً� على 
�قتر�ح �أعماٍل ت�ستطيع �لزعم باأنها �أعماٌل كوزموبوليتية، �نطالقًا من �للحظة �لتي كان فيها جزء كبير من 

�لعاَلم جاهزً� ال�ستقبالها. 
فًا من بالٍد  فًا هنديًا، �أي موؤلِّ �إن �لمفاَرق���ة لن تكون، هكذ�، �إالَّ ظاهرية، فهي تري���د �أن يكون طاغور موؤلِّ
تبح���ث عن وح���دة �أدبها �لقومي �لخا����س، �أو باالأحرى عن حياته���ا �الأدبية �لخا�سة، �أو ع���ن حقلها �الأدبي 
�لخا����س، و�أن يك���ون �أي�سًا �لموؤلِّف �لذي بو��سطته يحدث، ولو موؤقت���ًا، �سيء  يجعل من �لممكن كتابة تاريخ 
�أدب���ي كوزموبوليت���ي. حينئذ ينقلب �لعيب �إلى مزّية. �إن طاغور كاتب هندي بالفعل، �إالَّ �أّن كونه هنديًا يعني 
ف���ي نظ���ره �أن يكون مغرو�س���ًا، ثقافيًا، في �لم���كان �لذي يعي�س في���ه، ومنفتحًا، �إذن، عل���ى ثقافات متعددة 
عه مع مرور �ل�سني���ن �لزو�ر �لذين ��ستقبلهم ف���ي �سانتينيكتان،  موج���ودة ف���ي هذ� �لمكان، وه���و �نفتاح و�سَّ
يفة  ورحالته �لعديدة �إلى �لخارج، و�للقاء�ت �لتي حدثت في �أثنائها. ومقابل كاتٍب ينظر �إلى �لهند "كُم�سِ
عليه���ا �ل�سهر على ر�ح���ة �سيوفها �لكثيرين"، ويجعل من "�الإنجاز �لحقيقي لوحدة �الإن�سان")10( هدفًا له، 
َة  وُيْظِه���ر تاأييده ال�ستقالل بالده �ل�سيا�سي، �إنما يرف�س رمي كّل ما يمكن �أن تجلبه �إنجلتر� و�لغرب لها، ثمَّ
َرة من �أي �سكٍل من �أ�سكال �لنزعة قومية، منفتحة على �لعاَلم، ومنتمية، �إذن، �إلى تاريٍخ يجب  �أعماٌل متحرِّ

ة، بدءً� بتاريخ �الأدب �لبنغالي وو�سواًل �إلى تاريخ �الأدب �لعاَلمي.  �أن ُيكتب بمقايي�س ِعدَّ
���َط، مع طاغور، �إنما هو �إمكان كتابة تاريٍخ �أدبي عالمي: تاريٌخ يمكن �أن ي�سبح كوزموبوليتيًا.  �إن م���ا ُن�سِّ
�إالَّ �أن �الأدب �لكوزموبوليت���ي �إْن ل���م يوج���د د�ئمًا، فاإن���ه يمكن �أن يختفي، �إذن، وتختف���ي معه مالءمة كتابُة 
تاري���ٍخ �أدبي كوزموبوليتي تكون �سيئًا مختلفًا عن نقٍد للعمومي���ة و�لَعْوَلمة �للتين َجَرتا �إنطالقًا من �لمركز، 
دة. وهذ� في �لنهاي���ة ما ح�سل الأعمال  �أو ع���ن حجٍز الت�س���االت ثقافية ب�سيطة مح�سورة ف���ي �أمكنة محدَّ
طاغ���ور، �لذي تال�ست �سهرت���ه، �سيئًا ف�سيئًا، في �إنجلتر� منذ بد�ية �لع�سريني���ات، وفي فرن�سا و�ألمانيا في 
ة خلودً� لهذ� �الأدب، �سيفتح في �لتاريخ �الإن�ساني �آفاقًا جديدة للكتابة  �لثالثينيات. �إالَّ �أّن من �لموؤّكد �أّن ثمَّ

و�لتفكير و�لعمل. كما كتب طاغور،

9(  Lors de la colonisation britannique, on désigne par le terme bengali de bhadralok une 

catégorie de Bengalis cultivés et le plus souvent issus des castes supérieures de la société.

10(  Rabindranath Tagore, Nationalisme ]1917[, traduit de l’anglais par Cecil Georges-Bazile, 

Paris, André Delpeuch, 1924, p. 13 �14.
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�لحقيق���ة �الأكثر �أهمية ف���ي �لع�سر �لر�هن، هي �أن عروق �لب�سر �لمختلفة كّلها �ت�سلت بع�سها ببع�س. 
دً� �أمام خيارين. وتكمن �لم�سكلة في �أن على مجموعات �ل�سعوب �لمختلفة �أن ت�ستمر  �إننا نجد �أنف�سنا ُمجدَّ

في �لتقاتل بع�سها مع بع�س، �أو �أن تجد قاعدة حقيقية للُم�سالَحة و�لم�ساعدة �لمتبادلة.)11(
غي���ر �أن �الأدب �لكوزموبوليت���ي �سعي���ف، كم���ا هو �سعي���ٌف قبول �الأف���ر�د و�ل�سعوب بترك نف�سه���ا تتاأّثر 
َط مع طاغور، وال يز�ل  بالثقاف���ات �الأجنبية، وممار�سة �لمعاملة بالِمث���ل و�الإعد�د ب�سكل م�سترك. �إن ما ُن�سِّ
���ط، �إنما هو �سيء ممكن من �لتاريخ، ومن كتابته، �ل�سيء �لممكن من عْوَلمتهما )�لحقيقية(. �إن �سيئًا  ُيَن�سَّ

ال ي�سمن �أنه �سيكون م�ستقبلنا. ◘

      

الم�سدر :   

-   مجلة �الأدب �لمقارن )Revue de littérature comparée(، 2015/4 )�لعدد 356(، �ل�سفحة 485 �إلى 496. 
- Source: Revue de littérature comparée 2015/ 4 )n° 356(, pages 485 à 496                                        

    

11(  Ibid., p. 121 �122.
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�ساع���ر �الأم���ة �لهندي���ة، لي�س هذ� �أم���رً� يمكن �لعب���ور عليه، وال يمك���ن الأي �ساعر هندي �آخ���ر �أن ينال 
ه���ذه �لحظ���وة �أو �لهبة �لتي وهبت���ه �إياها ربات �ل�سعر �الآ�سيوية…  حظ���ي ر�بندر�نات طاغور بهذ� �للقب 
�ل���ذي يو�زي جبال هيمياليا، و�إذ� كان لكل �أمة �ساع���ر، فاأمة �لهند ت�ستحق هذ� �ل�ساعر �لذي و�سف باأنه: 
»معب���د متنقل« �إنه مثل هوميرو�س عند �الإغري���ق، و�سك�سبير عند �الإنكليز، و�لمتنبي عند �لعرب، وبو�سكين 
عن���د �لرو����س، وغوته عند �الألمان، وحافظ �ل�سير�زي عند �لفر�س، وول���ت ويتمان عند �الأمريكيين، وناظم 
حكم���ت عند �لت���رك، ولوركا عند �الأ�سبان، ه���وؤالء �ل�سعر�ء عليهم �إجماع قوم���ي وعالمي، وال يختلف فيهم 
�لنا����س، وقد يختلفون حول �الأنبي���اء و�لر�سل و�لفال�سفة و�لقادة �ل�سيا�سيي���ن و�لع�سكريين، �إال �أّن لل�سعر�ء 
ها  ق���وة )�سحري���ة( ع�سية على �لتف�سير، وال يدركه���ا �لنقاد و�لمحللون، وال حتى �ل�سع���ر�ء �أنف�سهم، ويح�سُّ
�لب�س���ر ب���كل م�ستوياتهم �الجتماعية و�لثقافية. لكن ال يعني وجود مثل ه���وؤالء �ل�سعر�ء من �ل�سف �الأول �أن 
�ل�سع���ر حك���ر عليهم، ففي �الأمم �سعر�ء  �آخرون لم ينالو� هذه �لمي���ز�ت  على �لرغم من �أهميتهم في كثير 
م���ن �الأحي���ان! �إن وجود �سعر�ء من هذه �لطبق���ة �لرفيعة له  عظمته، وله ماله من رفع���ة �ل�سعر، �إال �أنه في 
�لوقت نف�سه  له ��ستبد�ده على �ل�سعر�ء �الآخرين، �إذ ي�ستنفر عندهم �لح�سد و�ل�سغائن. ولكن  هكذ� كانت 

�الأمور في كل �الأمكنة و�لع�سور.
كان لطاغور �سورة خلقية جاذبة ومبهرة ب�سعره �لم�ستر�سل، ولحيته �لطليقة �لتي ت�سبه لحية تول�ستوي 
ولبا�س���ه �لهن���دي �الأور�ستوقر�ط���ي، يقول �لكات���ب �لفرن�سي �ل�سهي���ر رومان روالن �لذي �لتق���ى طاغور في 
باري�س: »حين تقترب من طاغور، ينا�سم نف�سك  �سعور �أنك في معبد، فتتكلم ب�سوت خفي�س، و�إن �أتيح لك 

طاغورال�ساعر ال�سرقي في قلب الجدل المعا�سر

•ناظم مهنا

دد
لع

ة ا
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خ�
�س

كاتب �سوري. •
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بعد هذ� �ن تتملى ق�سمات وجهه �لدقيقة �الأبية، فاإنك و�جد  خلف مو�سيقى خطوطها وطماأنينتها، �الأحز�ن 
�لتي هيمن عليها، و�لنظر�ت �لتي لم يدخلها �لوهم، و�لذكاء �لجريء �لذي يو�جه �سر�ع �لحياة في ثبات« 
�إذن، كان طاغ���ور حزين���ًا ويظهر هذ� في �سعره، كان حزين���ًا من ف�ساد �لعالم، فاأينما توجه  يرى �لفقر 
و�لمر����س و�لموت و�لحرب، فكيف ال يكون حزينًا، وله حزنه وماأ�سات���ه �ل�سخ�سية؟ �لتقى طاغور م�ساهير 
�لعال���م ف���ي �ل�سرق وفي �لغرب، وكان د�ئمًا يترك �أثرً� ال يزول بم���ن يلتقيه، وحظي طاغور باهتمام �لغرب 
�أكث���ر من �أي �ساعر �آخر، وذلك الأنه كان �ساح���ب �سخ�سية تليق به ك�ساعر عظيم، يحمل على كاهله تر�ث 
�أمته �لعميق بكل حكمتها وخ�سو�سيتها.. ��سمه ر�بندر� يعني �ل�سم�س، ��سم �أطلقه عليه و�لده، وكان طاغور 
�ساع���رً� ور�سامًا وق�س�سيًا وم�سرحيًا. كان �أبوه ُيعّدَه لدر��سة �لقان���ون، فاأر�سله �إلى بريطانيا، ولكن نزوعه 
�الأدب���ي و�لفن���ي غلب عليه و�سرفه ع���ن �لدر��سة، متجهًا نح���و �الآد�ب، ونهل من �لثقاف���ة �النكليزية ر�فدً� 
ثقافته �ل�سرقية بالثقافة �لغربية. ديو�نه �الأول: »�أغاني �لم�ساء« تلقفته �الأو�ساط �الأدبية بالترحيب و�لثناء، 
ون���ال من���ذ �سبابه �إعجاب كبار �ل�سع���ر�ء في ع�سره، وكذلك كان �الأمر مع ديو�ن���ه �لثاني »�أغاني �ل�سباح« 
�ل���ذي حظي �أي�س���ًا باإعجاب �لنقاد، ث���م ديو�نه »�لهالل« �ل���ذي كتبه تحت وطاأة وفاة زوجت���ه ومر�س �بنه 
وت�سللت في ثناياه ذروة  �الأحز�ن. لكن ديو�نه �الأكثر ن�سجًا كان »جيتنجالي« ق�سائد مترعة بمعاني �لموت، 

كتب عنه �أندريه جيد: »لي�س في �ل�سعر �لعالمي كله ما يد�نيه عمقًا وروعة«.
كن���ت �أنوي هنا و�ن���ا �أكتب عن �ساعر �لهند �لعظي���م �أن �بتعد عن �ل�سيرة �لتتابعي���ة لهذ� �ل�ساعر، و�ن 
�أدخ���ل عالم���ه �ل�سعري من خالل رو�ئعه �ل�سعرية �لتي نقلها �إلى �لعربية �الأديب �لكبير بديع حقي في كتاب 
بعن���و�ن: »رو�ئع طاغور« �سادر ف���ي دم�سق عن د�ر طال�س 1984 لم �أ�ساأ �أن �أكرر ماهو معروف عن �ل�ساعر 
�إال �أنن���ي عث���رت على ما كتبه �لكاتب و�لفيل�سوف �لهندي �لعالمي »�أمارتي���ا �سن« �لحا�سل على جائزة نوبل 
ف���ي �القت�ساد عام 1989 عن: »طاغ���ور وهنده« �أده�سني �لمقال لما فيه من عمق �لتحليل وبر�عة �لعر�س، 
�سمن كتاب مده�س في روعته بعنو�ن: »�لهندي �لمولع بالحجاج« كتابات عن تاريخ �لهند وثقافتها وهويتها، 
نقله على �لعربية �الأ�ستاذ فا�سل جتكر، �سادر عن هيئة �لبحرين للثقافة و�الآثار 2018. وجدت من �لمفيد 
�أن �أنق���ل �إل���ى ق���ر�ء مجلة »ج�س���ور ثقافية« �أهم ما ج���اء في هذ� �لمق���ال، ثم يكون لنا بع����س �النطباعات 
�لم�ستخل�س���ة من �سعره وال تتوفر م�سادر و�فية وغير غربية عن هذ� �ل�ساعر، وحتى حين كتب عنه �لعرب 
لم يكن �أمامهم �سوى �لم�سادر �لغربية، ومع هذ� �لو�قع البد من �لحيطة و�لتمحي�س و�لحذر، فحين يكتب 
�لغربيون عن �ساعر �سرقي، في �أغلب �الأحيان، يعيدون �سياغته وفق روؤيتهم وذ�ئقتهم، ووفق عالقات �لقوة 
�لقائمة، والأن �لغرب يمتلك مقدرة فائقة في �لترويج و�لح�سار في �لوقت نف�سه، يمكنهم �أن يحا�سرو� �أي 
�ساع���ر مهم���ا بلغت �أهميته، ويفر�سو� عليه �أن يبقى �ساعرً� محلي���ًا، �إذ� �أر�دو� ذلك، �أو �أن يرفعو� من �ساأنه 

لي�سعوه في م�ساف �سعر�ئهم.
ي���رى �أمارتي���ا �سن �أن �لده�سة �لت���ي �أثارتها في �لغرب كتاب���ات طاغور في �ل�سن���و�ت �الأولى من �لقرن 
�لع�سري���ن ما لبثت �أن تال�س���ت �إلى حدٍّ كبير، يقول: »كان���ت �لحما�سة �لم�ساحبة للترحي���ب باأعماله الفتة 
تمام���ًا، فدي���و�ن »جيتانجالي« باق���ة مختارة من �سعره، كوف���ئ بجائزة نوبل عام 1913 ون�س���ر مترجمًا �إلى 
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�الإنكليزي���ة ف���ي ذ�ك �لع���ام، وتمت �إعادة طباعته ع�سر م���ر�ت في عام و�حد بي���ن �آذ�ر وت�سرين �لثاني! �إال 
�أن طاغ���ور ل���م يع���د مقروءً� كثيرً� في �لغ���رب، ومع حلول ع���ام 1937 �سرح غر�هام غري���ن: »بالن�سبة �إلى 
ر�بندر�نات طاغور، ال يمكنني �ن �أ�سدق �أن �حدً� عد� �ل�سيد ييت�س  ما ز�ل قادرً� على �أخذ ق�سائده ماأخذ 

�لجد«
ويرى �سن �أن هذ� �لتناق�س بين ح�سور طاغور �لقوي في �الأدب و�لثقافة �لبنغاليين وك�سوفه �سبه �لكلي 
ف���ي بقي���ة �لعالم، قد يك���ون �أقل �إثارة  من �لتمايز بين نظ���رة طاغور بو�سفه مفكرً� معا�س���رً� بالغ �الأهمية 
متع���دد �لوج���وه في بنغالد�س و�لهند م���ن جهة، وبين �سورته ف���ي �لغرب بو�سفه روحانيًا بعي���دً� د�ئبًا على 
�لتك���ر�ر. وي�ستن���د �سن على غرين �ل���ذي يرى �أن م�سحة م���ن �لت�سّوف لعبت دورً� ف���ي ت�سويق طاغور لدى 
�أه���ل �لغرب وعند كل من ييت�س وعزر� باون���د وغيرهما من منا�سريه �الأو�ئل، حتى �أن �آنا �أخماتوفا، �إحدى 
�لمعجب���ات �لقلي���الت �لالحقات بطاغ���ور، وهي �لتي ترجمت �سع���ره �إلى �لرو�سية �أو��س���ط �ستينات �لقرن 
�لما�س���ي، تتح���دث عن »ذلك �لتدفق �لقوي لل�سعر �لذي ي�ستمد قوته م���ن �لهندو�سية، كما من نهر �لغانج، 

و�لمعروف با�سم ر�بد�ر�ت طاغور«
وي���رى �سن �أنه وب�س���رف �لنظر عن ��ستح�سار �خماتوف���ا للهندو�سية و�لغانج، فاالأمر ل���م يوؤد �إلى منع 
مو�طن���ي بنغالد����س �لم�سلمين باأغلبيتهمن م���ن �الإح�سا�س بتماه عميق مع طاغور، كم���ا مع �أفكاره، كما لم 
يُح���ْل دون �إق���د�م بنغالد�س �لم�ستقلة حديثًا عن �ختيار �إحدى �غنيات���ه ن�سيدً� وطنيًا لها، ويعلق �سن بذكاء 
تهكمي على ذلك، قائاًل: يجب �أن يكون هذ� �سديد �الإرباك بالن�سبة �إلى �أولئك �لذين يرون �لعالم �لمعا�سر 
»�س���د�م ح�سار�ت« تتناطح ف���ي ظّله �لح�سار�ت �الإ�سالمي���ة و�لهندو�سية و�لغربية ب�سر��س���ة وقوة!« ويتابع 
�أمارتي���ا �س���ن: »�سيرتبك �أولئ���ك �أي�سًا �إز�ء قيام طاغور نف�س���ه بو�سف عائلته �لبنغالي���ة باأنها نتاج نوع من 
تر�فد ثالث ثقافات: �لهندو�سية و�لمحمدية و�لبريطانية« ويفيدنا �سن باأن جد طاغور كان م�سهورً� باإتقانه 
�لعربي���ة و�لفار�سية، ون�ساأ طاغور في جو عائلي جامع بين معرفة عميقة لن�سو�س �سان�سكريتية وهندو�سية 
قديم���ة م���ن جهة، وبين ن���وع من �لفهم و�ال�ستيع���اب �لجيد للتقالي���د �الإ�سالمية جنبًا �إل���ى جنب مع �الأدب 
�لفار�سي. كان طاغور حري�سًا على �لتركيبة �لمز�وجة بين �الأديان �لمختلفة، �الأمر �لذي كان �الأمبر�طور 

�لمغولي �لعظيم »�أكبر« قد جاهد كثيرً� لتحقيقه.
ث���م ينتقل �أمارتيا �سن للحديث ع���ن �لعالقة �لملتب�سة بين طاغور وغان���دي، يقول كان غاندي وطاغور 
مفكري���ن هنديين رياديين في �لقرن �لع�سرين، حاول �لعديد من �لمعلقين عقد �لمقارنات بين �أفكارهما. 
وحي���ن علم جو�ه���ر الل نهرو �لمحتجز في �سج���ن بريطاني في �لهند برحيل طاغور ع���ن �لعالم، كتب في 
يومي���ات �سجنه ف���ي �آب/ �أغ�سط�س 1941: »غاندي وطاغور، �أنموذج���ان مختلفان كليًا �أحدهما عن �الخر، 
غي���ر �أن كليهم���ا، على �لرغم من ذلك، هندي���ان نمطيان، في �ل�سف �لطويل من عظم���اء �لهند، ال ب�سبب 
�أي ف�سيل���ة منفردة، بل جر�ء مجم���ل �أمور كثيرة. �سعرت �ليوم �أن غاندي وطاغ���ور يحتالن �لمرتبة �لعليا 
بو�سفهم���ا كائنين ب�سريي���ن من عظماء �لعالم، وما �أ�سعدني، �إذ كنت عل���ى عالقة وثيقة بهما« ويقول �سن: 
»كان رومان روالن مبهورً� بالمقارنة بينهما، وحين �أنهى كتابه عن غاندي كتب �إلى �أحد �الأكاديميين �لهنود 
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ف���ي �آذ�ر/ مار����س 1923 يقول: »�أنهيت كتابي »غاندي« �لذي �أقدم فيه �آي���ات �الحتر�م و�لتقدير لروحيكما 
�لعظيمتي���ن �ل�سبيهتين بنهرين يفي�سان قد��سة، طاغ���ور وغاندي« وفي �ل�سهر �لتالي دون رومان روالن في 
يوميات���ه بع�س �لتباينات بين غاندي وطاغور، كتبها �لق����س �لبريطاني �أندروز �لذي كان �سديقًا للرجلين، 
ق���دم �أندروز لروالن و�سف���ًا لمناق�سة د�رت بين طاغور وغاندي، ح�سرها �سخ�سي���ًا، حول مو�سوعات كانا 
مختلفين ب�ساأنها، قائاًل: »تمثل مو�سوع �لنقا�س �الأول باالأ�سنام، د�فع غاندي عنها، موؤمنًا بعجز �لجماهير 
ع���ن �الرتقاء �لمبا�سر على م�ستوى �الأفكار �لمجردة. �أما طاغور فلم يكن يطيق معاملة �لنا�س كما لو كانو� 
�أطفااًل �أبديين. �أتى غاندي على ذكر �الأ�سياء �لعظيمة �لمنجزة في �أوروبا عبر �لعلم بو�سفها �سنمًا، ��ستهل 
طاغور �العتر��س، �إال �أن غاندي بقي �سامدً�، مقارنًا �أعالمًا �أوروبية مزينة بال�سقور بعلمه هو، �لذي كان 
ق���د زين���ه بدوالب غزل. كانت �لنزعة �لوطنية �لقومية �لتي د�فع عنها غاندي بند �لنقا�س �لثاني، قائاًل �إن 

على �لمرء �أن يمر بالقومية لي�سل �إلى �الأممية، مثلما عليه �أن يمر بالحرب لي�سل �إلى �ل�سلم«.
وي���رى �س���ن �أن طاغور كان عظيم �الإعجاب بغاندي، �إال �أن���ه كان يختلف معه حول عدد كبير من �الأمور 
بم���ا فيها �لقومية، �لوطني���ة، �أهمية �لتبادل �لثقاف���ي، دور �لعقالنية و�لعلم، وطبيع���ة �لتنمية �القت�سادية 
و�الجتماعي���ة، و�أن له���ذه �الختالف���ات نمطًا و��سحًا ومط���ردً�، حيث ي�سغط طاغور مطالب���ًا بهام�س �أو�سع 
للنقا����س و�ال�ست���دالل، وبنظرة �أقل تقليدية، بمقد�ر �أكبر من �الهتم���ام ببقية �لعالم، وبمزيد من �الحتر�م 
للعلم كما للمو�سوعية عمومًا. ويرى �سن �أن طاغور كان يدرك �أنه لم يكن قادرً� على تزويد �لهند بالقيادة 
�ل�سيا�سية �لتي كان غاندي يوفرها، ولم يكن �سحيحًا �ألبتة في �إطر�ئه لما كان غاندي يفعله خدمة لالأمة، 
وطاغ���ور ه���و �لذي قام باإ�ساعة عبارة »مهاتما« �أي روح عظيمة، و�سفًا لغاندي. �إال �أن كاًل منهما بقي عميق 
�النتقاد الأ�سياء كثيرة ممتعة بتاأييد �الآخر. وح�سول �لمهاتما غاندي، على مقد�ر �أكبر ن�سبيًا من �الهتمام 
خارج �لهند، كما في ق�سم كبير من �لهند نف�سها، يجعل فهم وجهة �لنظر �لطاغورية في حو�ر�ت غاندي/ 

طاغور �أمرً� ذ� �أهمية.
ينقل لنا »�سن« �أن نهرو كتب في يوميات �سجنه، يقول: »لعلَّ من �لخير �أن طاغور مات ولم ي�سهد في�س 
�الأه���و�ل �لمتوق���ع نزولها بوتائر متز�يدة على �لعالم، كما على �لهن���د، كان قد ر�أى ما يكفي، وكان النهائي 
�لح���زن و�ل�سق���اء« ويقول �سن: في نهاي���ة حياته كان طاغور بائ�س���ًا حول و�سع �لهند، الأن عب���اأه �لعادي في 
�لفق���ر و�لجوع، ي�ساف �إلى ذلك �النفجار �لطائفي، بين �لهندو�س و�لم�سلمين، �لذي �نفجر في عام 1947 
بع���د رحيل���ه ب�ست �سنو�ت؛ مذ�ب���ح و��سعة �النت�سار، جرت �إب���ان �لتق�سيم، �إال �أن �أي���ام مر�سه، هي �الأخرى 
�سه���دت �أنهارً� من �لدماء عام 1939 كتب طاغور �إلى �سديقه �لبريطاني و�لم�سلح �الجتماعي ليونارد �إلم 
هير�س���ت: »ال حاج���ة الأن يكون �لمرء �نهز�ميًا لكي ي�سعر بقلق عميق ح���ول م�ستقبل �لماليين �لذين يجري 
�إخ�ساعه���م �لمتز�م���ن، على �لرغم م���ن كل ما لديهم من ثقاف���ة �أ�سيلة وتقاليد �سليم���ة، لكل من �لمر�س 

و�لجوع، و�أ�سكال �ال�ستغالل �الأجنبي و�لمحلي، وم�سائب �لطائفية �لمتفاقمة«
وي���رى �سن �أن���ه بالنظر �إلى �الت�ساع �لكبير الإنجاز�ت طاغور �الإبد�عي���ة، ظلت تتكرر في �لغرب �لنظرة 
�ل�سيق���ة له على �أن���ه �سوفي )باطني( �ل�سرق �لعظيم، وهذه �سورة م�سفوع���ة بر�سالة مزعومة موجهة �إلى 
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�لغ���رب، مرحب بها عند �لبع�س، مقيتة لدى �آخري���ن، مملة كثيرً� لدى فريق ثالث، و�إلى حد كبير، في ر�أي 
�س���ن، كان طاغور ه���ذ� من �سنع �لغرب، ج���زء من تقليده �لقائم عل���ى �لتما�س �لر�سائ���ل و��ستلهامها من 
�ل�سرق، ال �سيما من �لهند �لتي كانت، كما قال هيغل: »موجودة منذ �آالف �ل�سنين في خيال �الأوروبيين« وكل 
من فريدري�س �سلغل، و�سلنغ، وهيردر، و�سبنهاور، هوؤالء نظرو� �إلى �لهند على �أنها منبع حكمة متفوقة. وفي 
�إح���دى �لمر�حل جادل �سوبنهاور، قائاًل: �إن �لعهد �لجديد »يجب �أن يكون ذ� �أ�سل هندي« ب�سهادة �أخالقه 
�لهندية �لكاملة، �لتي تقلب �لقيم �لمعنوية �إلى زهد وتق�سف، ونزعته �لت�ساوؤمية، و�إلهه �لمتج�سد )�سخ�س 
�لم�سي���ح( غي���ر �أن هوؤالء ما لبث���و� �أن نف�سو� �أيديهم م���ن نظرياتهم �لخا�سة بحما�س���ة بالغة، د�ئبين على 

تحميل �لهند م�سوؤولية عدم �الرتقاء �إلى م�ستوى توقعاتهم �لخلبية �لفارغة غير �لم�ستندة �إلى �أي �أ�س�س.
يق���ول �س���ن: ن�ستطيع �أن نتخيل �أن مظه���ر طاغور �لج�سدي �الأنيق �لملتح���ي ذي �لمالب�س غير �لغربية، 
ربم���ا �أدى بح���دود معينة �إلى ت�سجي���ع روؤيته م�سحونًا بحكمة خارق���ة، فالياباني �الأول �لفائ���ز بجائزة نوبل 
ل���الآد�ب يا�سوناري كاوباوتا �حتفظ بذكريات من �أيام مدر�سته �الإعد�دية عن »هذ� �ل�ساعر �ل�سبيه باأرباب 
�لحكم���ة« �إذ كتب يقول: »�سع���ره �الأبي�س، تدفق بنعومة على جانبي جبهت���ه، خ�سلتا �ل�سعر تحت غمازتيه، 
كانتا طويلتين مثل لحيتين، ومنعقدتين مثل �سعر وجنتيه، و��سلتا طريقهما �إلى قلب لحيته، بما ترك لدي، 
و�أنا �ل�سبي في ذلك �لوقت، �نطباع �ساحر م�سرقي قديم«. يقول �سن: ربما كان ذلك �لمظهر منا�سبًا تمامًا 
لت�سوي���ق طاغور في �لغرب، بو�سفه، من حيث �لجوهر، �ساعرً� �سوفيًا، باطنيًا، من �ل�سهل تعلبه �أو قولبته. 
ومعلق���ة على مظهره، كتب���ت فر�ن�سي�س كورنفورد لوليم روتن�ستاين: »�أ�ستطي���ع �الآن �أن �أت�سور م�سيحًا قويًا 
ولطيف���ًا، �الأم���ر �لذي لم �أ�ستطعه ق���ط من قبل« وبياتر�س ويب �لتي لم تكن تح���ب طاغور، وتمقت ما عدته 
»كره���ه �لو��س���ح تمامًا لكل ما يحظى بتاأييد عائل���ة ويب« في �لو�قع لي�س ثمة ما ي�سي���ر �إلى �أن طاغور كان 
مبالي���ًا بهذ� �الأم���ر« قالت �إنه كان »جمياًل منظرً�« و�إن »لكالمه �للح���ن �لكامل لتو��سع �لقدي�س �لم�سرحي 

�ل�سبيه بالترتيل«.
�ما عزر� باوند فقد تولى مع ييت�س بين �آخرين، قيادة فريق �لعبادة على �سعيد �لتقويم �لغربي لطاغور 
ف���ي �لبد�ية، ثم �سرع���ان �أن تحوال �إلى �الإهمال، ب���ل وحتى �لنقد �لمحموم. وفي جزء من���ه، فاإن �لتناق�س 
بي���م مديح ييت�س عمله ف���ي 1912 قائاًل: »هذه �الأ�سعار �لغنائية، تعر�س ف���ي فكرها عالمًا طالما حلمت به 
حياتي كلها« �إنه من �سنع ثقافة متفوقة، من جهة �أخرى و�سجبه �إياه في 1935  يقول: »�للعنة على طاغور« 
م���ن جهة ثانية، كانا نا�سئين ع���ن عدم قابلية كتابات طاغور متعددة �لجو�ن���ب للتقولب في �لعلبة �ل�سيقة 
�لت���ي �أر�د ييت����س  �أن ي�سعه ويبقيه فيه���ا. من �لموؤكد �أن طاغور كتب كميات هائل���ة، ون�سر بال توقف، حتى 
باالإنكليزية)وبترجمة �إنكليزية متو��سعة �أحيانًا( �إال �أن من �لو��سح �أن ييت�س كان منزعجًا من �سعوبة و�سع 
كتابات طاغور �لالحقة في �ل�سورة �لتي كان قدمها)ييت�س نف�سه( �إلى �لغرب. فيما م�سى قال عنه ييت�س: 
�إن طاغ���ور ه���و �إنتاج �سعب بكامله، ح�سارة بكليتها، �سعب وح�سارة غريبين بالن�سبة �إلينا غر�بة غير قابلة 
للقيا����س، ومع ذلك: »فاإننا كن���ا �أمام �سورتنا �لخا�سة، �أو كنا ن�سمع، ربما للم���رة �الأولى، في �الأدب �سوتنا 

كما في �لحلم«.
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 ل���م ينف����س ييت�س يده كليًا م���ن �إعجاب���ه �الأول )كما فعل عزر� باون���د و�آخرون كثر( وق���د �أدخل بع�سًا 
م���ن ق�سائ���ده �لمبك���رة في كتاب �أك�سف���ورد �لذي حرره عام 1936 ب���ل كان لدى ييت�س ه���ذ� بع�س �الأ�سياء 
�الإيجابي���ة ليقولها ع���ن كتابات طاغور �لنثرية. �أم���ا موقفه �لنقدي من ق�سائد طاغ���ور �لتالية، فقد تعزز 
بكره���ه ترجم���ات طاغور �الإنكليزي���ة الأعماله هو)ف�سر ييت�س، قائ���اًل: طاغور ال يع���رف �الإنكليزية، ما من 
هندي يعرف �الإنكليزية( خالفًا لطبعة »غيتانجالي« �الإنكليزية �لتي �ساهم ييت�س نف�سه في �إعد�دها. �ل�سعر 
ف�سائح���ي، �سعوبة �لترجم���ة بالطبع، وكل من يعرف ق�سائد طاغور باأ�سله���ا �لبنغالي ال ي�ستطيع �أن يكون 
مقتنعًا باأي من �لترجمات، �لمنجزة بم�ساعدة ييت�س �أو من دونها. حتى ترجمات �أعماله �لنثرية تعاني، �إلى 
ح���د ما من �لت�سويه. وفي عر����س لترجمة �إحدى رو�يات طاغور �لعظيمة، رو�ية »�لوطن و�لعالم« في 1919 
�سجل �إي �أم فور�ستر �لمالحظة �لتالية: »�لمو�سوع جميل« �إال �أن �لمفاتن تال�ست في �لترجمة، وربما �أو في 

تجربة لم تكتمل تمامًا.
��سطلع طاغور نف�سه بدور ملتب�س بع�س �ل�سيء في م�ساألة �سعود وهبوط �سمعته �الإنكليزية. كان مرتاحًا 
للمدي���ح �لمتط���رف بمقد�ر كبير من �لده�سة و�ل�سور، مع مقد�ر غير خ���اف من �الألم. كان طاغور ح�سا�سًا 
�إز�ء �لنق���د، ويتاأذى من �أكث���ر �التهامات بعدً� عن �لو�قع، مثل تهمة ح�سوله على �ل�سهرة ثمنًا لعمل ييت�س، 
�لذي كان قد �أعاد كتابة ديو�ن جيتانجالي، هذه �لتهمة �سدرت عن مر��سلة لجريدة �لتايمز تدعى فلنتاين 
ت�سي���رول �سبق لفور�ست���ر �أن و�سفها  بعبارة: عجوز رجعي���ة تافهة �إنكليزية، هندية. وم���ن حين الآخر �حتج 
طاغ���ور �أي�سًا على فجاجة بع�س موؤيدي���ه �سديدي �النفعال مفرطي �لحما�سة، ففي 1920 كتب �إلى �أندروز، 

يقول: هوؤالء �أ�سبه ب�سكارى خائفين من فتر�ت �سحوهم.
يرى �أمارتيا �سن �أن ييت�س لم يخطئ، �إذ ر�أى �سحنة دينية كبيرة في كتابات طاغور. كانت عنده بالتاأكيد 
�أ�سي���اء مثيرة و�آثرة يقولها عن �لحياة و�لموت. كتبت �سوز�ن �أوين و�لدت ولفرد �أوين �إلى طاغور في 1920 
و��سف���ة �حاديثها �لخيرة مع �بنها قبل مغادرته �إلى �لح���رب �لتي �أجهزت على حياته. قال ولفرد: ود�عًا 
ب���� »تل���ك �لكلمات �لر�ئعة �لعائدة �إليك« بادئًا ب� »حين �أرحل من هنا، لتكن هذه كلمة فر�قي«. وعندما تمت 

�إعادة دفتر جيب ولفرد الأمه، وجدت هذه �لكلمات مكتوبة بخطه �لعزيز، وتحتها ��سمك.
م���ن �لممك���ن �لعثور على فكرة عالقة مبا�سرة، فرحة وخالية كليًا م���ن �لخوف مع �لرب في �لعديد من 
كتاب���ات طاغور، بما فيها ق�سائد ديو�ن جيتانجال���ي. ��ستمد من تقاليد �لهند �لمتنوعة في�سًا من �الأفكار، 
م���ن كل م���ن �لن�سو�س �لقديمة و�ل�سعر �ل�سعبي على حدِّ �س���و�ء، �إال �أن �لعينين �لبلوريتين �لبر�قتين »للثيو 
�سوفيي���ن« لم تكونا تط���الن محدقتين من �أبياته �لمنظومة. وعلى �لرغم م���ن �للغة �لثرية �لعتيقة لترجمة 
جيتنجال���ي �الأ�سلي���ة �لتي لم ت�ساه���م باعتقادي في �لحفاظ عل���ى ب�ساطة �الأ�سل، تتجل���ى �إن�سانيته �الأولية 

بو�سوح �أكبر من �أي روحانية مركبة ومكثفة:
 »دعك من هذا الترتيل والغناء والت�شيبح! من الذي تعبده انت في
زاوية هيكل جميع اأبوابه مغلقة، زاوية معزولة غارقة في الظام؟

افتح عينيك لتكت�شف اأن الرب لي�س اأمامك!
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اإنه هناك حيث الفاح ي�شقُّ الأر�س القا�شية
وحيث عامل �شقَّ الطرقات يطحن الحجارة

ى بالغبار..« اإنه معهم تحت ال�شم�س، وفي المطر، جلبابه مغطَّ
ن���وع من �لغمو�س حول �لتجرب���ة �لدينية محوري بالن�سبة �إلى عدد كبير م���ن ق�سائد طاغور �لتعبيرية 
ويجعلها تنا�سد �لقر�ء ب�سرف �لنظر عن عقائدهم، غير �أن من �ساأن �لتاأويل �لتف�سيلي �لمفرط �أن يوؤدي 
�إل���ى �إز�ل���ة ذلك �لغمو�س على نحو كارثي. ينطب���ق �الأمر خ�سو�سًا على �لعديد م���ن ق�سائده �لقائمة على 

ة �لب�سرية و�لع�سق �الإلهي. كتب طاغور يقول:  �لجمع بين �سور �لمحبَّ
هجرني النوم الليلة. مرة بعد اأخرى اأفتح بابي واأنظر

اإلى الخارج، نحو الظام، �شديقي!
ل اأ�شتطيع اأن اأرى �شيئاً اأمامي. اأت�شاءل اأين طريقي؟!

جانب اأي �شفة معتمة للنهر الأ�شود كالحبر، بجانب اأي طرف
بعي���د للغاب���ة العابث���ة، عب���ر اأي عم���ق متاهي للكاآبة، اأن���ت دائب على حفر م�ش���ارك بالإب���رة لتاأتي كي 

تراني، يا �شديقي؟
�أفتر�س �أن من �لمفيد �الإطالع، كما ي�سارع ييت�س �إلى �لتف�سير على �أن »�لخادمة �أو �لعرو�س �لتي تنتظر 
عودة �ل�سيد �أو �لحبيب في �لبيت �لفارغ« هي من �سور توجه �لقلب نحو �لرب. �إال �أن محاولة ييت�س �لحذرة 
�لهادفة �إلى �سمان لفت نظر �لقارئ �إلى �لنقطة �لرئي�سية، توؤدي �إلى �سياع �سيء من جمال �ل�سعر �لبنغالي 

�لملغز، حتى ذلك �لذي كان قد نجا من �للغة �لعتيقة للترجمة �الإنكليزية.
يقين���ًا كان طاغ���ور قوي �الإيمان بمعتقد�ت دينية، من �لنوع غير �لمعت���اد �لبعيد عن �لطائفية، غير �أنه 
كان مهتم���ًا �أي�س���ًا بعدد كبير من �الأ�سياء �الأخرى �لتي كانت لديه �أ�سياء مختلفة ليقولها عنها. بع�س �الآر�ء 
�لت���ي �أر�د تقديمها كان���ت �سيا�سية مبا�سرة، وهي تب���رز بو�سوح في ر�سائله ومحا�سر�ت���ه. كانت لديه �آر�ء 
عملي���ة، مطروحة بو�سوح حول �لم�ساأل���ة �لقومية، �لحرب و�ل�سلم، �لتعليم �لعاب���ر للثقافات، حرية �لعقل، 
�أهمية �لنقد �لعقالني، �سرورة �النفتاح �لثقافي.. وحول �أمور �أخرى كثيرة. �إال �أن معجبيه في �لغرب كانو� 
مدمنين على �أطروحات �أكثر �أخروية كان �أكدها رعاته �لغربيون �الأو�ئل. كان �لنا�س يح�سرون محا�سر�ته 
�لعام���ة في �أوروبا و�أمري���كا متوقعين �جتر�ر مو�سوعات تعالوية عظمى، وحين كانو� ي�سمعون بداًل من ذلك 
�آر�ءه ع���ن �ل�سل���وك �لذي يجب على �لقي���اد�ت �لعمومية �أن تتحلى به، كان ي�س���ود �سيء من �المتعا�س، 
ال �سيم���ا حين كان ي�سوق نقدً� �سيا�سيًا »مقاب���ل �سبعمئة دوالر لكل �ستيمة« كما يقول ثومب�سون.يوؤكد �سن �أن 
طاغ���ور كان يهتم ب���اأن تتاح للنا�س فر�سة �لعي����س و�لمناق�سة بحرية، ومو�قفه م���ن �ل�سيا�سة و�لثقافة، من 
�لقومي���ة و�الأممي���ة، من �لتقليد و�لحد�ثة، تظهر هذ� �الإيمان، وقد عبر ع���ن قيمه هذه بق�سيدة من ديو�ن 

جيتانجالي، يقول:
 »حيث يكون العقل بريئاً من الخوف، ويكون الراأ�س مرفوعاً
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حيث تكون المعرفة مجانية
حيث لم ي�شبح العالم ممزقاً اإرباً بجدران محلية �شيقة

حيث ل يكون العقل ال�شافي قد �شلَّ وتا�شى في رمال ال�شحراء الكئيبة
للعادات البائدة، ليت اإبي وماكي يفتح عيون بلدي

على نعيم الحرية ذاك«. 
ويرى �سن �أن طاغور كان متحّفظًا حول �لنزعة �لوطنية �لتي من �ساأنها �أن تقيد حرية �عتناق �أفكار من 
خارج »�أ�سو�ر محلية �سيقة« من ناحية وحرية ق�سايا �أهالي بلد�ن �أخرى، من ناحية ثانية، ف�سغفه بالحرية 
كام���ن في معار�سته �لحازمة للنزعة �لتقليدية غير �لمعلل���ة �لتي تبقي �لمرء �أ�سيرً� للما�سي. يقوم طاغور 
بت�سلي���ط �ل�س���وء على طغيان �لما�سي و��ستب���د�ده في حكايته �لطريفة ولكن �لجدي���ة بعمق »كارتار بهوت« 
)�سب���ح �لقائ���د. وفيها �أنه حين يو�سك �لقائ���د �لمحترم الأحد �لبلد�ن �لخيالية عل���ى �لموت، ي�سارع �أتباعه 
�لم�ساب���ون بالذع���ر �إلى مطالبته باال�ستمر�ر بعد موته لتوجيههم �إلى م���ا ينبغي فعله. يو�فق �لقائد، �إال �أن 
�أتباع���ه يكت�سفون �أن حياتهم حافلة بالطقو�س و�لقيود على �ل�سلوك �ليومي، ولي�ست متجاوبة مع �لعالم من 
حولهم، �أخيرً�، يطالبون �سبح �لقائد �أن يحررهم من هيمنته، فيبلغهم باأنَّه لي�س موجودً� �إال في عقولهم.

كما قلنا �سابقًا، كان طاغور �سديد �الإعجاب بالمهاتما غاندي �سخ�سًا وقائدً� �سيا�سيًا �إال �أنه في �لوقت 
ذ�ته عميق �الرتياب �إز�ء �ل�سيغىة �لغاندية للقومية، كما ب�ساأن دو�فع غاندي �لمحافظة. لم يبادر طاغور 

قط �إلى �نتقاد غاندي �سخ�سيًا، وفي مقال له، تحت عنو�ن »غاندي الإن�شان« كتب يقول: 
 »رغم عظمته �شيا�شياً، منظماً، قائداً للنا�س، م�شلحاً اأخاقياً، هو اأعظم من هذا كله اإن�شاناً، لأن اأّياً 

من هذه الجوانب والفاعليات ل يحدد اإن�شانيته..«
ومع ذلك، وفي ر�ي �سن، ثمة هوة عميقة بين �لرجلين، وكان طاغور �سريحًا حول �ختالفه مع غاندي:
 »نح���ن الذي���ن كثيراً ما نمجد نزوعنا اإلى اإهمال العقل، ون�ش���تبدل به الإيمان الأعمى، ونقومه على 
اأن���ه روحان���ي، دائبون اأزلي���اً على دفع الثمن عبر تعتيم عقولنا وم�ش���ائرنا. انتق���دت العزيز غاندي على 
ا�ش���تغال قوة الإيمان الاعقانية لدى �ش���عبنا، هذه القوة التي كان من �شاأنها ان تتمخ�س عن نتيجة 
�ش���ريعة )ف���ي اجتراح( بنية فوقية، مع الإجهاز على القاعدة ف���ي الوقت ذاته. هكذا بداأ تقديري للعزيز 

غاندي مر�شداً لأمتنا، ولح�شن الحظ لم ينته هناك.«
ومع �أنه  لم ينته هناك، فاإن ذلك �الختالف في �لروؤية كان �سببًا النق�سام عميق.

بق���ي طاغ���ور، مثاًل، غير مقتنع بجدوى دع���وة غاندي �لقوية �إلى وجوب قي���ام �لجميع بالغزل �لمنزلي 
بو��سط���ة دوالب �لغ���زل �لبد�ئي �لمعروف بال���� »ت�ساركا« �أما بنظر غاندي فاإن ه���ذه �لممار�سة كانت جزءً� 
مهم���ًا من عملي���ة تحقيق �لهند ذ�تها. كتب موؤلف �سيرة حياة طاغور ب���ي �آر ناند� يقول: »تدريجيًا، ما لبث 
دوالب �لغ���زل �أن �أ�سبح مح���ور �لنهو�س �لريفي في خطة غاندي القت�ساد �لهن���د« كان طاغور م�سرً� على 
روؤي���ة �لمنط���ق �القت�سادي �لمزعوم لهذه �لخط���ة  بعيدً� عن �لو�قع تمامًا. وكما الح���ظ رومان روالن، فاإن 
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ر�بندر�ن���ات »اليمل �أيدً� من �نتقاد �لت�ساركا..« ربما كان طاغ���ور على �سو�ب في هذ� �لحكم �القت�سادي. 
با�ستثناء �ل�سوق �لمتخ�س�سة �ل�سغيرة للمالب�س ذ�ت �لنوعية �لممتازة بف�سل �لغزل �لمنزلي، من �ل�سعب 
�إ�سفاء �أي معنى �قت�سادي على �لغزل �ليدوي، و�إن بدو�ليب �أقل بد�ئية من ت�ساركا غاندي. لم يكن �لغزل 

�ليدوي قادرً� على �ل�سمود و�ال�ستمر�ر ن�ساطًا و��سع �لنطاق مالم يتو�فر له دعم حكومي كثيف.
غي���ر �أن تاأيي���د غاندي دوالب �لغ���زل لم يكن م�ستندً� �إل���ى �القت�ساد وح�س���ب. كان يريد جعل �لجميع 
يغزلون »ثالثين دقيقة يوميًا كنوع من �لت�سحية« عادً� �الأمر �أ�سلوبًا لتماهي من هم �أح�سن حااًل مع من هم 
�أق���ل حظ���ًا. كان نافذ �ل�سبر �إز�ء رف�س طاغور �لتقاط �لفكرة، �إذ ق���ال: يعي�س �ل�ساعر في �لغد، ويريدنا 
، �أنا �ل���ذي ل�ست في حاجة �إلى �لعمل من �أجل ك�سب �لعي�س، �أن �أغزل،  �أن نح���ذو حذوه.. لماذ� يتعين عليَّ
�س���وؤ�ل يمكن طرحه. �لجو�ب: الأنني �أقتات ما لي�س ل���ي. �أعي�س على نهب �أخوتي في �لوطن. تعقب م�سدر  
كل قطعة نقدية تدخل جيبك و�ستدرك مدى �سو�ب ما �أكتبه.  على �لجميع �أن يغزلو�. وليبادر طاغور �إلى 
�لغزل مثل �الخرين. لي�سارع �إلى �إحر�ق مالب�سه �الأجنبية، وذلك هو �لو�جب �ليوم. �أما �لغد فيتدبر �لرب 

�أمره.
ثمة �سيء في خطاب غاندي كان قد فات طاغور، كما فات غاندي مغزى نقد طاغور �لرئي�سي. لم يكن 
�الأم���ر مح�سورً� بعدم �نط���و�ء دوالب �لغزل على �أي معنى �قت�سادي ذي �ساأن، بر�أي طاغور، بل لعدم كون 
ذلك هو �الأ�سلوب �ل�سحيح لدفع �لنا�س �إلى تاأمل �أي �سيء: »دوالب �لغزل ال يتطلب �أي تفكير، تكفي �إد�رة 

�الختر�ع �لذي �أكل �لدهر عليه و�سرب النهائيًا، بب�ساطة ال�ستخد�م �لحد �الأدنى من �لتفكير و�لطاقة«.
موقفا طاغور وغاندي من �لحياة �ل�سخ�سية كانا مختلفين تمامًا. كان غاندي مهو�سًا بف�سائل �لعزوبة، 
نظ���ر لها، وبادر بعد ب�سعة �أعو�م من �لحياة �لزوجية �إل���ى �اللتز�م �ل�سخ�سي �لمعلن للمالأ، بالعزوف عن 
�لن���وم م���ع زوجته. �أما موقف طاغور �لخا�س حول هذ� �لمو�سوع فكان مختلفًا جدً�، �إال �أنه بقي لطيفًا �إز�ء 
�ختالفاتهم���ا: »ي�سر �لعزي���ز غاندي على ج�سب �لحياة �لجن�سية لتنافرها م���ع �لتقدم �الأخالقي لالإن�سان 
وم���ا ي�سبب له �لجن�س من رع���ب �سبيه بما �أ�ساب تول�ستوي موؤلف رو�ية �سونات���ا �لكرويتزر، غير �أنه خالفًا 
لتول�ست���وي، ال يعبر عن �أي مقت للجن�س �لذي يغري �أمثال���ه، ولطفه مع �لن�ساء يبقى في �لحقيقة �أحد �أنبل 
�سم���ات �سخ�سيت���ه و�أكثرها ��سطر�دً�، وله بين ن�س���اء بلده بع�س �أف�سل و�أ�س���دق رفيقاته في �لحركة �لتي 

يقودها«.
م���ن نو�ح كثيرة، كان���ت حياة طاغور �ل�سخ�سية بائ�سة، تزوج ف���ي 1883 وبعد �أن فقد زوجته في 1902 
ل���م يكرر �ل���زو�ج قط. �لتم�س �ل�سحبة �لحميم���ة �لتي لم يكن يح�سل عليها د�ئم���ًا، ربما حتى �إبان حياته 
�لزوجية، فقد كتب �إلى زوجته مريناليني يقول: »لو  ��ستطعنا �أن نكون، �أنت و�أنا، رفيقين في كل عملنا وكل 

�فكارنا لكان ذلك ر�ئعًا، غير �أننا ال ن�ستطيع �لح�سول على كل ما نرغب فيه«.
وبق���ي على عالقة �سد�قة د�فئة و�رتباط �أفالطوني قوي م���ع كاد�م باري �لمحبة لالأدب، زوجة �سقيقه 
�الأكب���ر، �أهد�ه���ا بع����س ق�سائده قبل زو�ج���ه، وعدد من كتبه، بع�سه���ا بعد موتها )�نتح���رت الأ�سباب غير 

معروفة تمامًا وهي في �لخام�سة و�لع�سرين من �لعمر، بعد زفاف طاغور باأربعة �أ�سهر(.
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بعد فترة طويلة من �لحياة، خالل عي�سه في �الأرجنتين بين عامي 1924 و1925 تعرف طاغور �إلى �لموهوبة 
�لجميل���ة فكتوري���ا �أوكامبو، �لتي مالب�ست �ن �أ�سبحت نا�سرة مجلة �س���ور �الأدبية. �سار� �سديقين حميمين، �إال 
�أن طاغ���ور عم���د على ما يبدو، �إلى حرف �إمكان قيام عالقة عاطفي���ة م�سبوبة نحو �سلة فكرية محدودة. كتب 
ليون���ارد �ألم هير�ست �ل���ذي ر�فق طاغور في رحلته �الأرجنتينية، يقول: �إ�سافة �إل���ى ��ستيعابها �لفكري �لعميق 
لكتب���ه، كانت هائمة في حبه، لكنها بداًل من �القتناع ببناء �سد�قة على �أ�سا�س �لفكر، �أبدت ت�سرعًا في �ل�سعي 

لفر�س نوع من حق �لتملك �لح�سري عليه، �الأمر �لذي لم يكن طاغور بالمطلق م�ستعدً� لتحمله.
وم���ع �أن �وكامبو وهير�س���ت بقيا �سديقين، فاإن ما كتبه كل منهما عن �الآخ���ر كان بالغ �لق�سوة. ين�سب 
كتابها عن طاغور في �لدرجة �الأولى على كتاباته، �إال �أنه يتناول �أي�سًا مباهج عالقتهما و�سعوباتها، مقدمة 
�س���ورة مختلف���ة تمامًا عن تلك �لتي قدمها �إل���م هير�ست، وبعيدة كليًا عن �أي �إيحاء بن���وع من �أنو�ع �لنو�يا 
�لتملكي���ة، �إال �أن �أوكامبو تبي���ن �أنها كانت �سديدة �لرغبة في �لبقاء �أقرب ج�سديًا من طاغور: »�سيئًا ف�سيئًا 
تمك���ن طاغور جزئي���ًا من تروي�س �لحيو�ن �ل�سغير، �لمتاأرجح بين �لجم���وح و�النقياد �ل�سهل �لذي لم ينم 
مثل كلب على �لعتبة خارج �لباب، الأن �الأمر لم يح�سل بب�ساطة«. كذلك كان طاغور �سديد �النجذ�ب �إليها 
بو�س���وح. كان يلقبها »فيجيا« �لمر�دفة �ل�سن�سكريتي���ة لكلمة فيكتوريا. �أهد�ها ديو�ن �سعر بعنو�ن »بور�بي« 
�أي لح���ن م�سائي، وعبر عن �إعجاب كبير بعقلها: »مث���ل نجمة كانت بعيدة«. وفي ر�سالة �إليها كتب، كما لو 
كان يف�س���ر تحفظ���ه: »عندما كنا معًا، بالغنا في �الإكثار من �للعب بالكلم���ات، وحاولنا �إغر�ق �أف�سل فر�س 
روؤي���ة �أحدنا لالآخ���ر بو�سوح، في بحر من �ل�سحك.. م���ا �إن تلوح �أي بادرة لتحول �لع����س �إلى مناف�س غيور 

لل�سماء، حتى ي�سارع عقلي مثل طائر مهاجر �إلى �لطير�ن نحو �ساطئ بعيد«.
بع���د خم����س �سنو�ت �إب���ان جولته �الأوروبية ف���ي 1930 �أر�سل طاغ���ور �إليها برقية، جاء فيه���ا: »�ألن تاأتي 
لترين���ي؟«. وقد فعلت. غير �أن عالقتهما ل���م تتجاوز �لكالم كثيرً� ومر��سلتهما �سبه �ل�سبابية تو��سلت عبر 
�ل�سنين. تبدو ق�سيدة له مكتوبة في 1940 قبل عام و�حد من رحيله في �لثمانين من �لعمر، بعنو�ن »�ش�س 
ليخ���ا« �أي كتاب���ات �أخي���رة، كما لو كان���ت عنها: »كم اأتمن���ى ان اأكون قادراً عل���ى الهتداء م���رة اأخرى اإلى 
الطري���ق المف�ش���ية اإل���ى تلك الأر�س حيث تنتظرني ر�ش���الة الحب!.. لم اأكن اأع���رف لغتها، اأما ما كانت 

عيناها تقولنه ف�شيبقى اأبداً اآية باغة بما فيه من كرب«.
ت�س���ادم غاندي وطاغور ب�سر��سة ح���ول موقفيهما �لمختلفين كليًا من �لعلم. ف���ي كانون �لثاني/ يناير 
1934 تعر�ست والية بيهار لزلز�ل مدمر قتل �الآالف من �لب�سر. غاندي �لذي كان كثيف �الن�سغال بمكافحة 

�لنبذ »ذلك �لنظام �لبربري �لموروث عن ما�سي �لهند �النق�سامي، �لذي كان يق�سي باإبقاء �لفئات �لدنيا 
بعيدي���ن ج�سديًا« ��ستخل�س غاندي در�سًا �إيجابيًا من �لح���دث �لماأ�ساوي. جادل غاندي قائاًل: »ال ي�ستطيع 
�إن�سان مثلي �إال �أن يوؤمن باأن هذ� �لزلز�ل عقاب �سماوي فر�سه �لرب على خطايانا.. ال�سيما خطايا �لنبذ. 

ثمت بنظري عالقة حيوية بين ماأ�ساة بيهار وحملة مكافحة �لنبذ«.
�أم���ا طاغ���ور، �لذي ل���م يكن �أقل كره���ًا للنبذ و�لذي �لتحق برك���ب غاندي في مكافحت���ه، فقد عبر عن 
�حتجاج���ه على هذ� �لتف�سي���ر لحدث ت�سبب بمعاناة هذه �الأعد�د �لكبيرة م���ن �الأبرياء وموتهم، بمن فيهم 
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�الأطفال. كان �أي�سًا يمقت �الأب�ستمولوجيا �لم�سمرة في روؤيا �لزلز�ل ناجمًا عن �إخفاق �أخالقي، كتب يقول: 
»ومم���ا ي�ساعف من �الأ�س���ف و�سوء �لحظ، �أن قطاعًا و��سعًا من مو�طنينا م�ستعد �سلفًا، ومن دون �أي تردد، 

للت�سليم بمثل هذ� �لنوع من �لتف�سير �لالعلمي للظو�هر �لطبيعية«.
بقيت �لهوة بين موقفي �لرجلين من �لعلم عميقة، �إال �أن �آر�ء طاغور بالن�سبة �إلى �الأب�ستمولوجيا كانت 
مثي���رة بهرطقته���ا، مع �إيمانه بجوهرية �لعل���م �لحديث لفهم �لظو�هر �لفيزيائية. ل���م يكن متبنيًا �لموقف 
�لو�قع���ي �لب�سيط �لمعطوف غالبًا عل���ى �لعلم �لحديث. وما قيل عن حديثه مع �أين�ستاين، يلقي �ل�سوء على 
م���دى �إ�سر�ره عل���ى تف�سير �لحقيقة عبر �لمالحظة و�ألو�ن �الإدر�ك �لتاأمل���ي. بد� لطاغور �أن تاأكيد �سو�ب 
�أي �سيء �أو خطاأه في غياب �أحد يالحظ �أو يدرك �سحته، �أو تكوين ت�سورً� عن ماهيته، مثير لمقد�ر عميق 
م���ن �لريبة. وحين علق �إين�ستاين قائاًل: »وه���ل �سيتوقف تمثال  �أبولو عن �أن يكون جمياًل �إذ� لم يعد للب�سر 
�أي وج���ود؟ رد طاغ���ور بب�ساطة: ال. وقال �إين�ستاي���ن م�ستاأنفًا كالمه، في مجال �أكثر �إث���ارة: مو�فق �أنا على 
هذ� �لت�سور للجمال، �أما لما يخ�س �لحقيقة فال. وكان جو�ب طاغور: لم ال؟ تتاأكد �لحقيقة عبر �لب�سر«.

يوؤك���د �س���ن �أن طاغور كان معاديًا للتع�سب �لطائفي، مثل �الأ�سولي���ة �لهندو�سية، �إال �أن �لنزعة �لقومية 
ب���دت ل���ه مريبة، يقدم �أ�سعي���ا برلين تلخي�س���ًا موفقًا لموقف طاغ���ور �لمركب من �لقومي���ة �لهندية، كتب 
برلي���ن يق���ول: »ظل طاغ���ور ثابتًا على �ل�س���ر�ط �لم�ستقيم، ولم يخ���ن روؤيته للحقيقة �ل�سعب���ة. وهو �أد�ن 
�الرتب���اط �لرومان�س���ي �لحالم �لمف���رط في �لما�سي، مثل ذبيح���ة معلقة على �سارية، و�ته���م �أولئك �لذين 
كان���و� ي�ستعر�سون���ه، ممن بدو� بنظ���ره رجعيين، بع���دم معرفة �لمعنى �لحقيق���ي للحرية، م�سي���رً� �إلى �أن 
فك���رة �لتحرر �ل�سيا�س���ي بالذ�ت كانت م�ستمدة من مفكرين �إنكليز، رغ���م �أن �النكليز وقفو� على �أقد�مهم 
مت�سدين للكوزموبوليتية، �الأمر �لذي يجب على �لهنود �أن يفعلوه«. مرة �أخرى، بادر عام 1917 �إلى �سجب 

خطر »ترك كل �سيء الإر�دة �ل�سيد �لغير قابلة للتغيير، �سو�ء �أكان بر�همانيًا �أم �إنكليزيًا«.
كان طاغ���ور يريد من �لهن���ود �أن يطلعو� على ما يجري في �الأمكنة �الأخرى، وعلى نمط عي�س �الآخرين، 
وكان ينظر �إلى �أمة �لهند على �أنها تر�فد لعدد من �لثقافات. ويبقى �سوت طاغور �ل�ساعر �لمعبر عن �أمة 

�لهند حا�سرً� بقوة على مر �لع�سور.
حظ���ي �لعرب بترجمات لطاغور منها �سعرية ونثرية، ول���ه رو�يات مترجمة في م�سر و�سورية و�لعر�ق، 
وقام �أديبنا �ل�سوري �لر�حل بديع حقي بنقل بع�س رو�ئع طاغور �ل�سعرية و�لم�سرحية في كتاب و�حد. ◘

م�سادر: 

�لهن���دي �لمول���ع بالحجاج/ كتابات عن تاريخ �لهن���د وثقافتها وهويتها تاألي���ف �أكارتيا �سن ترجمة فا�سل جتكر- هيئ���ة �لبحرين للثقافة   -
و�الآثار 2005 

رو�ئع طاغور في �ل�سعر و�لم�سرح نقلها �إلى �لعربية �لدكتور بديع حقي – د�ر طال�س دم�سق 1984  -
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The Bathers, 1918
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ره للموت عن  ل���ه �لعميق في �لحياة و�لدنيا. ال ينف�س���ل تذكُّ تك�س���ف �أعم���ال ر�بندر�نات طاغور عن تاأمُّ
���ل بو�سوح �سوء �لحياة �الأبي����س �إلى �ألو�ن  حيات���ه. بالن�سبة ل���ه، �لموت مثل �لمو�س���ور �لزجاجي �لذي يحلِّ
ل في كل ن�س���اط �أدبي له، وخا�سة في �لنثر  ن���ة فيه. ونجده يتعام���ل مع �لموت كمفهوم للتاأمُّ �لطي���ف �لُم�سمَّ
ر، و�لتحرر م���ن �لوهم في فهمنا للحياة. فالموت،  و�ل�سع���ر ط���و�ل حياته. كما ير�ه م�ساحة للتجلِّي، و�لتطهُّ

بر�أي طاغور، و�سيلة لمر�قبة �لحياة من خالل وجهة نظر جديدة. 
�لهدف �لرئي�س من هذ� �لمقال تو�سيح موقف طاغور من �لحياة جنبًا �إلى جنب مع وجهة نظره �لمكثَّفة 

حول �لموت، و�لتي ت�ستك�سف جانبًا �أ�سا�سيًا في فهمنا لعلم �لجمال. يناق�س �لمقال �الأ�سئلة �لتالية:
- هل �لموت يكمل �لحياة؟

- هل فكرة ر�بندر�نات طاغور مرتبطة باآر�ء غيره من رو�د �الأدب؟
- كيف يرتبط علم �لجمال باأعماله؟

الت طاغور في الموت وعلم الجمال)1( تاأمُّ

تاأليف: محمد ح�سن اإمام 
•ترجمة: رزان يو�سف �سلمان 

أ�ست��اذ م�ساعد في �للغة �لإنكليزية، مركز �للغ��ات �لمعا�سرة، جامعة خولنا، بنغ�دي�س. لديه عدة 
�أبحاث في مجال �لأدب وعلم �لجمال. 

دد
لع

ة ا
سي

خ�
�س

مترجمة �سورية. •
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لالإجاب���ة عل���ى هذه �الأ�سئل���ة، �سناأخذ بع�س �أعم���ال طاغور �إلى جان���ب بع�س �الأعمال الأدب���اء عالميين 
لتحليلها مع �لمالحظات و�القتبا�سات �الأدبية �لالزمة.

ل في �لموت، �لفهم وعلم �لجمال. �لكلمات �لمفتاحية: ر�بندر�نات طاغور، �لتاأمُّ

مقدمة
ر�بندر�ن���ات طاغور، )1861-1941(، �ساع���ر وفيل�سوف وتربوي، وذو عبقري���ة متعددة �الأوجه، ور�ئد 
عظي���م فتح �آفاقًا جديدة في �الأدب �لبنغالي. لم تق���ف حدود قدر�ته عند �ل�سعر، بل تنوعت في �لمو�سيقى 
�ء  و�لف���ن و�لم�س���رح و�لق�س����س �لق�سي���رة و�لرو�ي���ات وما �إل���ى ذلك. �أح���رز مكان���ًا ال مثيل له بي���ن �لقرَّ
و�لجماهي���ر، �لذين �أُعجب���و� بق�سائده �لغنائية �لمليئ���ة بال�سلو�ت و�لوطنية و�لطبيع���ة وكذلك �لق�س�س 
�ل�سعبي���ة، و�لُمفَعم���ة، قبل كل �س���يء، بالحب و�لنغم���ات �لمو�سيقية �لت���ي تحمل �لفرح و�لن�س���وة و�لحو�ر، 
و�ل�س���رور و�لح���زن. من �ل�سعب ج���دً� �أن تجد في �لمجتم���ع �لبنغالي �لحديث من ال يع���رف �أ�سعار طاغور 
و�أغاني���ه. خلق���ت مو�سيق���اه �أي�سًا �ن�سجامًا بين �لخل���ود و�الأر�س. ومن �لُمبهر فعاًل ف���ي عالمنا �لحالي �أنه 
ُيحتف���ل باإح���دى �أغاني���ه كل �سباح من ِقب���ل �أكثر من مليار �سخ����س بعدها �لن�سيد �لوطن���ي للهند )1(. من 
خالل �إبد�عاته، �سغل طاغور مكانة مهمة في م�ساعر كل بنغالي، تماثل مكانة ويليام �سك�سبير عند �ل�سعب 
�لبريطان���ي، وو�لت ويتمان عند �ل�سعب �الأمريكي، وجالل �لدين �لرومي عند �ل�سعب �لفار�سي، وغوته عند 
�ل�سع���ب �الألماني)2( . ُترجمت �لعديد من �أغانيه �إلى مختلف لغات �لعال���م، وال�سيما �الإنكليزية و�الألمانية. 
م���ه طاغور بنف�سه �إلى  وتع���د �أعمال���ه �لُمترَجمة �إلى �الإنكليزية مماثل���ة لموؤلَّفه )عرو�س �الأغاني( �لذي قدَّ
نا �إلى موجة من �لخيال. �عتقدت  �الإنكليزي���ة. تظهر قدرته �الإبد�عية عل���ى �لتخيَّل في كل �أعماله �لتي ت�سدُّ
�ليز�بي���ث كوبل���ر رو�س)3( ، عالمة �لنف����س �لر�ئدة في �أبحاث تجارب �القتر�ب م���ن �لموت، �أن ما من �أحد 
ر عميقًا في �لموت �أكثر من طاغور، وُطبعت �قتبا�سات من �أقو�له في بد�ية كل ف�سل من كتابها. يهدف  فكَّ
الت طاغور �لخا�سة حول �لموت، و�لتي ميَّزته عن غيره من �ل�سخ�سيات �الأدبية  هذ� �لمقال �إلى تقديم تاأمُّ

�لعالمية في روؤيتهم للموت.

المحتوى ال�سعري / المناق�سة
يرم���ز �لموت �إلى �لوح���دة و�النف�سال. �إنه يعلن نهاية �لرحلة �لق�سيرة للحي���اة على �الأر�س. �إنه �أي�سًا 
م �أي�سًا  نقي�س �لحياة. ولكن، على �لرغم من كونه نقي�سًا للحياة، فاإنه ال يجعلها ذ�ت قيمة فح�سب، بل يقدِّ

1(  Joarder, S.S., Rabindranath Tagore: A Rare Genius.

2(  المرجع السابق.

3(  Saurav. On Rabindranath Tagore’s fascination with the theme of death
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طريقة للبحث في منطقها. يقول عالم �لنف�س �إير� روبرت بيوك )4( في هذ� �ل�سدد: »توؤثِّر حقيقة الموت 
عميق���اً عل���ى فهمنا -وتجربتنا- لمعنى الحياة«. وعل���ى �لرغم من �أن ردود �لفعل �تجاه �لموت تختلف من 
�سخ�س الآخر، �إال �أن �لرحلة �إليه تحمل جزءً� مهمًا من �لتجارب �الإن�سانية، و�لحكمة، وقيمة �لحياة. لذلك، 
بكون���ه بو�ب���ة، فاإن �لموت ي�سحب �الإن�س���ان في رحلة جديدة يمكن �عتبارها حيات���ه �لروحية، ومن خاللها 
تاأخ���ذ �لحياة �سكاًل جدي���دً�. �ست�سبح �لحياة ر��سخة ب���دون موت. نتيجة لذلك، �ست�سب���ح ُمحاطة بالقلق 
و�لياأ����س و�الإحباط وما �إلى ذلك. لذ�، نح���ن نختبر من خالل �لموت �لفهم �لجديد للحياة. يقول بيوك)5(: 
»يعلِّمن���ا الم���وت اأن نفه���م الحياة الب�ش���رية«. ويقول طاغور: »�لموت ل يطفئ النور. اإنه يطفئ الم�ش���باح 

فح�شب لأن الفجر قد حان«. 
الته في �لموت من فقد�نه �لعديد م���ن �أحبائه في حياته. غيَّب �لموت �أخت زوجته،  ��ستم���د طاغور تاأمُّ
كاد�مب���اري ديفي، �لتي كانت من �أقرب �لنا����س �إليه، وزوجته مريناليني، و�بنته ر�ني، و�بنه �ساميندر�ناث 
ه من  عل���ى �لتو�ل���ي ف���ي فترة مبكرة م���ن حياته. كان حتم���ًا �أن تت�سبب �سل�سل���ة �لموت هذه ب� »�سدم���ه وهزِّ
�الأعم���اق«)6( .على نح���و خا�س، كان موت كاد�مب���اري ديفي، �لتي رعته في �سبابه، ف���ي عام 1885 �سدمة 
ف في �أعماله �الأدبية. يذكر طاغور في كتابه  كبي���رة له. و�أثَّر موت �أحبائه علي���ه لفترة طويلة، وهو �أمر تك�سَّ
ف���ُت عل���ى �لموت في عم���ر �لر�بعة و�لع�سري���ن، وتتابعت �سرباته ل���ي م�سيفًة فجائع  )ذكريات���ي()7(، »تعرَّ
ة حياة �لر�سيع �أعظم �لم�سائب، ولكن مع مرور  متتالية في �سل�سلة طويلة من �لدموع. يمكن �أن تتخطى ِخفَّ

�لعمر ال يكون �الأمر بهذه �ل�سهولة، و�سدمة ذلك �ليوم جاثمة على �سدري«.
لك���ن طاغ���ور لم يفقد قو�ه �لعقلي���ة �إثر هذه �لم�سائب. ب���ل تعامل مع هذه �لمو�ق���ف �لموؤلمة و�لقاتمة 
باإيجابي���ة، وتناوله���ا عبر موقف ثابت وجمالي. نتيجة لذلك، ظه���رت في ذهنه فل�سفة جديدة، وهي فل�سفة 
فهم �لحياة من خالل �لمالحظة �لكاملة. كان �لموت حينها معلِّمًا ماهرً� له. �إّنه يكتب في ديو�نه )�أجنحة 
�لم���وت، 1960()8(: »اإنه���ا دع���وة الموت ال�ش���امتة اإل���ى الحياة الجدي���دة؛ اإنه تاج نور ال�ش���باح على جباه 

الم�شتيقظين الُجدد«.

4(  Byock, Ira, M.D. The Meaning and Value of Death, Journal of Palliative Medicine, Vol. 
5, Num. 2,2002, p.279�288. 

5(  المرجع السابق.

6(  Byock, Ira, M.D. The Meaning and Value of Death, Journal of Palliative Medicine, Vol. 
5, Num. 2,2002, p.279�288. 

7(  Tagore, R. Reminiscence, New Delhi: Macmillan India Limited, 2001. 

8(  Tagore, R. Wings of Death: The Last Poems of Rabindranath Tagore, London: John 
Marray, 1960.
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يمك���ن �إرجاع �أ�س�س فهم طاغور للموت �إلى �لفل�سفة �لقديمة لتوحيد )�أتام( و)بار�ماتما()9(. بالن�سبة 
ل���ه، �لموت رمز ال�ستيقاظ �لحياة �لب�سرية وتحققها. و�لموت، محطة نهائية، ومكافاأة، وكمال للحياة. هذ� 
�سب���ب �عتق���اد طاغور �أن �لموت هو �لو�سيل���ة �لوحيدة لتوليف �لروح مع �هلل، ولذ� نج���ده ي�سيد بالموت بال 
خوف، وفي �لنهاية يطلب منه �أن يهم�س له، وهو ما يظهر في �إحدى ق�سائده في ديو�ن )جيتانجالي()10(:

اإيه اأيها الموت، يا منتهى الحياة الأ�شمى
تعال يا موتي واهم�س لي! 

�إن خيال �لموت ل� طاغور هو �لحياة، لكنه حركة لحظة ل� غوته، �ل�ساعر �لعظيم. في �لم�سرحية �ل�سعرية 
)فاو�س���ت(، كتب غوت���ه ق�سة روح ب�سرية غير ر��سية. فبطل �لرو�ية، فاو�س���ت، مرهق ب�سدة في بحثه عن 
قها كلها. لذلك عندما يكون على  �للغ���ز �لالنهائ���ي للعالم، �لذي ال يجده في �أيٍّ من �لمتع �لدنيوية �لتي تذوَّ
و�سك �لموت، يخاطب �أيام حياته قائاًل: »توقفي �إذً�، فاأنِت جميلة للغاية!«. �لموت هنا هو �النف�سال. وهذ� 

�سحيح في �لحياة �لو�قعية، لكن �لموت ل� طاغور هو �لحياة.
في بد�ية حياته، قِبل طاغور �لحياة �لدنيوية كد�ر للمتعة. هذ� �سبب قبوله �لر�أي �لقائل �إن علينا �لتمتع 
 :)Kari O Koma( عم و�لفر�س �لُمتاحة على �الأر�س �إلى �أوجها. ولذلك، ي�سجعنا، كما يقول في ديو�نه بالنِّ

ل اأريد اأن اأموت في هذا العالم الجميل،
بل اأريد اأن اأعي�س بين الب�شر. )11(

لكن���ه �سعر الحقًا بمزيج �لموت و�لحياة. وبد�أ يوؤم���ن �أن �لحياة ال ُتهزم بالموت؛ بل �ستكون �أكثر نجاحًا 
و�أكثر ر�حة مع لم�سة �لموت �لذهبية. يمكن �أن نذكر هنا �أن �لموت و�لحياة ال يفترقان، بل يكمل كل منهما 

�الآخر، �أي هما وجهان لعملة و�حدة. و�أحدهما يحقق �الآخر. في فل�سفة هذين �لكيانين، يقول طاغور:
في بداية الخلق.

الفرح الذي بدا �شكًا في داخلي، 
ى يكمن في الغبار ُمغطَّ

خ بدخان الخمر ال�شاحي ملطَّ
هذا ال�شكل الذي اأحمله

على طول ال�شاطئ المقد�س لنهر الموت )12(   

9(  يمكن االطالع على شبكة االنترنت على الموقع:

  shoodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/…./9/09_chapter .pdf., p,151.

10(  Tagore, R. Gitanjali, New Delhi: Macmillan India Limited, 2002. 

11(  ترجمها المؤلف من اللغة البنغالية.

12(  Chowdhury, P. and, Shrivastava, S. Dr, 2015.
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���م �ل�سد�قة بين �لحياة و�لم���وت، �إ�سافة �إلى  �إن وج���ود �لم���وت هو ما يجعل �لحي���اة جميلة جدً�، وتفهَّ
مالحظة جمال �لموت، هو ما ي�سيد به طاغور باإخال�س وبهجة. يقول في ديو�نه )جيتانجالي(:

»�إن���ي مث���ل بقايا �سحابة �لخريف تتجول في �ل�سماء بال فائدة، ي���ا �سم�سي �لبهية �أبدً�! لم ُتِذب لم�ستك 
د بنورك، لذ� �أَُعدُّ �الأ�سهر و�ل�سنو�ت �ساعًة �ساعة.« �أبخرتي بعد، الأتوحَّ

�إن �لموت �سبب �إر�دة طاغور �ل�سديدة باأن ي�سعر بحركة �لحياة، و�لتي تت�سح في ق�سيدته �ل�سهيرة 
)ُعد �الآن(:

راق�شين في اأمواج الحياة العظيمة
علينا اأن نجري ب�شرعة لن�شنع الحقيقة الُمر�ِشدة)13( 

لم يكن �لموت ل� ر�بندر�نات طاغور هجرة م�ستمرة من هذه �الأر�س. بعد �لموت، �سين�سى كل �سيء على 
�الأر����س، وكذلك �لجن�س �لب�سري، بع�سه���م �لبع�س �إلى �الأبد. ولكن �سيبقى �س���يء و�حد فح�سب هنا، وهو 

ي: �لروح. لذلك يغنِّ
»عندما ل تبقى اآثار قدمي في هذا الكوخ، عندما ل اأبحر بالقارب بعد الآن في هذا النهر، في ذلك 

الوقت، قد ل تذكرني حتى- لكني �شاأظل هنا، �شتبقى روحي هنا«.)14( 
�لم���وت، بالن�سب���ة ل� طاغور، ر�س���ول يمكنه �إطالق حياة جدي���دة بهيجة، وفوق كل �س���يء �ساحرة، تنهي 

�لحزن و�الألم و�لحالة �لبائ�سة للحياة �لب�سرية. لذلك في ديو�نه )هدية �لعا�سق()15(، يتاأمل �لموت قااًل:
»ثم اأفكر في الموت، واأرفع ال�شتارة وي�شتيقظ ال�شباح الجديد وحياتي في حب مفاجئ جديد«.

يعتق���د طاغ���ور �أي�سًا �أن دورة �لحياة و�لموت ت�ستمر على نحو متك���رر، فالحياة و�لموت متر�دفان، وكل 
منهما قابل للتحول �إلى �الآخر. �لموت هو �لتتويج �لنهائي للحياة، �تحاد �لروح مع �هلل.)16( 

ر طاغور في ديوان���ه )جيتانجالي( جمال الموت،  ف���ي هذ� �ل�سياق، يقول غور�ف بر�ده���ان )17(: »قدَّ
ووج���ده الحقيق���ة الأبدي���ة وغنَّى لمجده. لم يرك����س وراء الخا�س. كان اهتمامه من�ش���بَّاً على تقدير 

الجمال في الكون ال�شا�شع، تحت ال�شماء الزرقاء وبجانب المحيط العظيم«.

13(  ترجمها المؤلف من اللغة البنغالية.

14(  ترجمها من البنغالية راتنا روي، 2019.

15(  Tagore, R. Lover’s Gifts and Crossing, New Delhi: Macmillan India Limited, 2001.

16(  Chowdhury and Shrivastava, 2015.

17(  Pradhan, G. Rabindranath Tagore )Literary Concepts(. New Delhi: A.P.H. Publishing 
Corporation, 2002.
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ننتق���ل �إلى ويليام بتلر ييت����س، �ل�ساعر �لعبقري �الإيرلندي �لبارز في �لق���رن �لع�سرين، �لذي و�زن بين 
�لرومان�سي���ة و�لحد�ث���ة، خا�سة �أنه كان يحم���ل تقليد �لرومان�سية في �ل�س���كل و�الأ�سلوب وكذلك في �لخيال 
و�الندفاع. وكان �سديد �لقلق ب�ساأن فناء �لحياة و�ل�سباب، الأن �لحياة تبدو �أنها ت�سعى لل�سيخوخة، �لتي تمثِّل 
هيكاًل عظميًا ال قيمة له، وكذلك �لموت. �أرهق هذ� �لو�سع ومحاولة تغييره ييت�س. ونجده يقول في ق�سيدته 

�ل�سهيرة )�الإبحار �إلى بيزنطة(:
لي�س العجوز اإل �شيئاً تافهاً

ثوباً ممزقاً ي�شتند على ع�شا، اإل اإذا
قت الروح بيديها وغنَّت، وغنَّت ب�شوت اأعلى �شفَّ

لكل مزقة في لبا�شها الفاني. )18(
يعتق���د ييت�س �أنه من خ���الل �لجمع بين جمال �لج�سد وفهم �لروح، تحقق حياة �الإن�سان كمالها، ولي�ست 

�لحياة �سيئًا بدون هذ� �لمزيج. عن هذ� يقول في ق�سيدة )بين �أطفال �لمد�ر�س(:
ُيزِهر العمل اأو يرق�س حين

ل ُيخد�س الج�شد من اأجل متعة النف�س، 
ول يولد الجمال من ياأ�شه الخا�س،

ول تخرج الحكمة �شعيفة الب�شر من �شراج الّليل
يعتق���د ييت����س �أي�سًا �أن جمال �لفن يمنح �لب�سرية �لخلود في �الأر�س. ويعتبر هذ� �لفن عن�سرً� حا�سمًا، 

كما يقول عنه في ق�سيدة )�الإبحار �إلى بيزنطة(:
�سروح �لعقل �ل�ساب.

ونظ���رً� لكون���ه مفتونًا بجمال بيزنطة، كان���ت �أفكاره مجنونة لدرجة �أنه لو �أمكن���ه لعاد �إلى حياة �سابقة 
فيها. هذه هي �لطريقة �لتي نظر فيها ييت�س �إلى �لموت على �أنه مزيج من �لفن و�لحكمة.

�أم���ا �ل�ساع���ر �لرومان�سي �الإنكليزي بير�س���ي بي�س �سيلي، �ل���ذي كان رمزً� للم�س���او�ة و�لحرية، فاعتبر 
�لم���وت تابعًا للح���ب. على �لرغم من �سدمت���ه �ل�سديدة من �لوف���اة �لمبكرة ل�سديقه ج���ون كيت�س، �ساعر 
�لجمال و�لرومان�سية، �إال �أنه لم ينك�سر، بل حاول �لح�سول على �لعز�ء بم�ساعدة �ل�سعر، يقول في ق�سيدته 

�ل�سهيرة )�أدوني�س(:
اإنه يحيا، اإنه ينه�س، والموت يموت، ولي�س هو)19( 

18(  https://allpoetry.com/William�Butler�Yeats.

19(  Norton Anthology of English Literature, Sixth Edition, Vol.2, Abrams, M. H. )ed.(. 
New York: Norton, 1993.
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ه لغزً� ال �سبيل  بالن�سبة �إلى �سيلي، فاإننا مهما قلنا، علينا �أن نذكر �أن �لموت هو ند�ء مجهول ما يز�ل �ِسرُّ
ر عنه في ق�سيدته )�لجب���ل �الأ�سود(، �لتي  �إل���ى فهم���ه. طريق رحلت���ه ثابت وال يمكن �لتغلب علي���ه، كما عبَّ
ر�أى فيه���ا �لم���وت ي�سبه �لعبور �لم�ستحيل للجبل �الأ�سود �لقا�سي. لكن هل هناك ما يمكن �أن تفعله �لب�سرية 
ف���ي هذه �لحال���ة؟ �لجو�ب هو، ال. �ل�سيء �لوحي���د �لذي يمكن فعله، هو �لعز�ء. من خ���الل �لعز�ء، يمكننا 
�لم�س���ي ُقدمًا. ه���ذ� هو �سبب محاولة �ل�سعر�ء و�لم�سرحيين و�لرو�ئيين، وفوق كل �سيء �لفنانين و�الأدباء، 

�أن يتخطو� هذ� �لقيد، لكنهم ف�سلو� في �لنهاية.

حاول جون كيت�س بدوره �لعثور على �لحقيقة، ووجدها في �لجمال، �لذي ُيعتبر �إحدى �لعالمات �لهامة 
له �لوحيد. �ل�سيء �لجميل بالن�سبة له  ل�سعره. ر�أى كيت�س �لجمال حركة �لحياة. في �لو�قع، كان �لجمال تاأمُّ
ه���و �لفرح �لخالد. ع�سق كيت�س �لجمال و�أحبه ب���كل �أ�سكاله وتمثيالته- في �لزهرة، في �ل�سحابة، في �سدو 
���ي، وكذلك في �لحكايات �لرومان�سية و�لميثولوجيا. لكنه لم  طائ���ر، في وجه رجل عامل، وحتى في عمل فنِّ
لي���ن لبع�سهما �لبع�س، وهو ما يت�سح في �سطر  يج���د �أي مناف�سة بين �لحقيقة و�لجمال، بل �عتبرهما مكمِّ

من ق�سيدة )�لجرة �الإغريقية(:
»الجمال هو الحقيقة، اإّنه جمال الحقيقة.« )20(

هذه هي �لطريقة �لتي ُتظِهر معنى �لجمال �لمر�دف للحقيقة عند جون كيت�س.

من ناحية �أخرى، لم ي�ستطع ليو تول�ستوي، �أحد �أعظم �أدباء �لعالم، �أن يرى �لموت من منظور جمالي. 
ب���ل �إن���ه ف�سل حتى في تمثيله منطقيًا. عن رو�يته )�لحرب و�ل�سلم(، �إحدى �أطول �لرو�يات في �لعالم، قال 
���ف �لم�سرحي ويلي���ام �سومر�ست موم: »�أعتقد �أن )�لحرب و�ل�سل���م( ل� تول�ستوي هي �أعظم  �لرو�ئ���ي و�لموؤلِّ
رو�ي���ة عرفها �لعالم عل���ى �الإطالق.« )21( كما علَّقت �أيقونة �الأدب �النكليزي ف���ي �لقرن �لع�سرين فيرجينا 
وول���ف: »ت�سم رو�ية )�لحرب و�ل�سلم( جميع مو��سيع �لتجربة �الإن�سانية تقريبًا.«)22(  وعلى �لرغم من �أن 
اًل ر�ئعًا للموت، �إال �أن تول�ستوي يتعامل معه كعزلة و�نف�سال، ويت�سح ذلك من خالل هذه  �لرو�ية تمثِّل تاأمُّ

�لجمل:
»ل���م يكن �الأمير �أندرو يعلم �أنه �سيموت فح�سب، ب���ل كان ي�سعر �أنه يحت�سر و�أنه ن�سف ميت فعاًل. كان 
ة �لوجود �لغريبة و�لمبهجة. بدون ت�س���رع �أو �إثارة، كان ينتظر  ي���درك �لعزلة عن كل �سيء �أر�س���ي وعن ِخفَّ

20(  Norton Anthology of English Literature, Sixth Edition, Vol.2, Abrams, M. H. )ed.(. 
New York: Norton, 1993. 

21(  https://joe whiller.wordpress.com./201504/02//leo�tolstoy�war�and�peace.

22(  المرجع السابق نفسه.
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�الآتي. هذ� �لذي ال يرحم، �الأبدي، �لبعيد، �لمجهول، �لذي �سعر بوجوده با�ستمر�ر طو�ل حياته، �أ�سبح �الآن 
ة �لغريبة �لتي عا�سها، يكاد يكون مفهومًا وملمو�سًا...«)23(  قريبًا منه، من خالل �لِخفَّ

ُتظِهر هذه �ل�سطور بو�سوح �أن تول�ستوي يتعامل مع �لموت في رو�ية )�لحرب و�ل�سلم( على �أنه �نف�سال. 
وف���ي �لرو�ية، ي�سمع �الأمير �أندرو خطو�ت �لموت في حلمه، ويبدو له مثل حيو�ن بربري. يفقد كل قو�ه؛ 
وله���ذ� �ل�سب���ب ال يمكنه �إغالق باب �لغرفة. عندما يدنو �لموت منه، ي�سع���ر به كوح�س دخل �لغرفة. يعرف 
�أن���درو �أن���ه �لموت. لذ� عليه �لهروب، و�إال ف�سيموت. يبذل �أق�سى جه���ده للهروب، لكنه يف�سل، وفي �لنهاية 

ي�سلِّم حياته للموت. روى ليو تول�ستوي هذ� �لموقف �لحالم �لذي عا�سه �أندرو: 
»نه�س و�سار �إلى �لباب ليغلقه ويقفله. كان كل �سيء يعتمد على ما �إذ� كان �سي�سل في �لوقت �لمنا�سب 
لقفل���ه �أم ال. نه�س، وح���اول �الإ�سر�ع، لكن رجليه رف�ستا �لتحرك، وعلم �أنه ل���ن ي�سل في �لوقت �لمنا�سب 
رغ���م �أنه ��ستنه�س قو�ه كلها باألم. ��ستول���ى عليه خوف موجع. وكان �لخوف من �لموت. وقف خلف �لباب. 
ع قد و�سل �إلى �لجان���ب �الآخر و�أخذ يدفعه  ولك���ن بينم���ا حاول �لو�سول بتعثُّر �إليه، كان ذل���ك �ل�سيء �لمروِّ
�ساق���ًا طريق���ه. ل���م يكن ما يقتحم �لب���اب موتًا ب�سريًا، وكان ال ب���د من منعه من �لدخول. و�س���ل �أندرو �إلى 
�لباب، وقام بمحاولة �أخيرة الإغالقه، لكن ذلك لم يعد ممكنًا، كانت جهوده �سعيفة وخرقاء، و�لباب �لذي 

كان �لرعب يدفعه من �لخلف، ُفتح و�أُغلق مرة �أخرى.
مرة �أخرى ُدفع من �لخارج. كانت جهوده �الأخيرة عبثًا، وُفتحت درفتا �لباب بهدوء. دخل، كان �لموت، 

ومات �الأمير �أندرو.«)24(  
ف���ي �لو�قع، من خالل وف���اة �الأمير �أندرو، ك�سف تول�ستوي تفكيره عن �لم���وت، وروؤيته له كانف�سال عن 

�لحياة.

بينم���ا كت���ب عالم �لفل�سفة كيث ليرير: »�لم���وت �أمُّ كل �لجمال«)25(،  وقال �إي���ر� بيوك: »�لموت ال يمنح 
ر �لخلفية �لتي ُتعا�س عليها �لحياة«، نجد تج���ارب �ل�ساعرة �الأمريكية �إيميلي ديكن�سون  �لحي���اة، ولكن���ه يوفِّ
وتف�سير�ته���ا للموت تتميز باأنه���ا غير تقليدية، بل و�قعية و��ستثنائية. نظ���رت ديكن�سون �إلى �لموت على �أنه 

23(   War and Peace, by Leo Tolstoy, translated by Louise and Aylmer Maude and published 

by William Benton and Aylmer Maude, 3.Encyclopedia Britannica, Inc. Chicago, Lon-

don, Toronto, 1952.

24(  المرجع السابق.

25(  Lehrer, K., Aesthetics, Death, and Beauty, available in 

https://oxfordscholarship.com/view
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ة للكني�س���ة �لكالفينية )26(، فاإن كل ق�سائدها  ع���ة وال مفر منها. والأنها كانت �بنة بارَّ حقيق���ة طبيعية، متوقَّ
بة، �سوفيا هوالند،  تم����س �لحي���اة �ل�سخ�سية لالإن�سان. و�جهت ديكن�س���ون وفاة و�لديها، و�سديقته���ا �لمقرَّ
باالإ�ساف���ة �إلى �أ�سدقائها و�أقاربه���ا، بما في ذلك �سمويل بولز، ج. هوالن���د، وت�سارلز وردزورث في مرحلة 
مبك���رة من حياتها. وعلى وجه �لخ�سو�س، �سدمتها وف���اة �بن �أخيها غيلبرت ديكن�سون، مثل طاغور، و�إثر 

هذه �لوفاة كتبت �لر�سالة:
ت�شرين �شهر عظيم، لأن غيلبرت ال�شغير توفي فيه.

»افتحوا الباب«، كان نحيبه الأخير، »الأولد ينتظرونني.«
عة و�ل�سعبة �الحتمال �لتي عا�ستها ديكن�سون: كتب تي. دي. بيتر حول هذه �لتجارب غير �لمتوقَّ

»ال د�عي للقول �إن يد �لموت �لقا�سية �لتي خطفت �أحباءها، �سدمت روحها بمثل هذه �لهز�ت �لعنيفة، 
و�أنها وجدت �سعوبة في ��ستعادة �لوعي منها ومن �سدمات �لج�سد و�لعقل.«)27( 

لك���ن هذه �لح���و�دث �لموؤ�سفة علَّمت ديكن�س���ون �أن تتحمل عذ�ب �النف�سال ع���ن �الأحبة و�الأعز�ء، مثل 
د  اًل وب�سيرة. �إن �لموت بالن�سبة �إليها عاطفي ومحبوب، ويتوحَّ طاغور. ونرى تجربتها مع �لموت تحمل تاأمُّ
مع �لحياة في موكب مهيب، يت�سح ذلك في �الأ�سطر �لتالية من �لق�سيدة )الأني لم �أ�ستطع �لوقوف للموت(:

لأنني لم اأ�شتطع الوقوف للموت
وقف الموت بلطف من اأجلي

لم تحمل العربة �شوانا-
مع الخلود.

لها �ل�سعري ب�سعًا وال مفتعاًل، بل جميل وطبيعي، وتظهر فيه  عل���ى نح���و م�سابه ل�سعر طاغور، ال ياأتي تاأمُّ
رغبتها في ��ستك�ساف معنى �لوجود �الإن�ساني وغمو�سه.

ولتاأثُّره���ا ب�سل�سلة �لم���وت �لتي �ختطفت �أحباءه���ا، �نخرطت �إيميلي ديك�سون ف���ي كتابة �ل�سعر. ونجد 
�لعدي���د من ق�سائدها تدور في فلك �لموت. وتميَّزت ه���ذ �لق�سائد باأنها �أكثر �سجاعة و�سخ�سية، وكذلك 

�أكثر جاذبية من ق�سائد �الآخرين.
م���ن �ل�سحي���ح �لقول �إن �لجن����س �لب�سري ال يملك �سيط���رة على مكان وزمان �لم���وت. وعلى كل �لنا�س 
ت�سلي���م �أنف�سهم لرغبت���ه. هناك �سيء و�حد يمكن �لقيام به، وهو �أنه عندما يموت �أحد ما، يذرف �الآخرون 
�لدم���وع ويبنون ن�سبًا تذكاريًا ليذكروه. وهنا نج���د عالقة قوية بين طاغور وديكن�سون فيما يتعلق بالتعامل 

26(  يمكن �الطالع على �سبكة �النترنت على �لموقع:

 shoodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/…./909/_chapter .pdf. p, 131

27(  Peter, T. D., Living Death: A Comparative Critique on the Death Poetry of Emily Dickinson 
and T.S. Eliot. New Delhi: Penguin Books India Pvt. Ltd, 2013.
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الن �لموت وفق نمط وت�سميم مميز. يقول �الأ�ستاذ في نظريات �الأدب �سمناتا ك.  مع �لموت. فكالهما يبجِّ
بوميك)28(  في هذ� �ل�سدد: 

»ح���اول كالهما �لبحث في �لمجهول، و�هتمو� بذلك �أكثر من �هتمامهم بتحقيق �لنجاح، وو�جها ف�ساًل 
مزعج���ًا ف���ي بحثهم. لكن �لف�سل و�لن�سوة �لم�ستركة في �لعثور على �الإجابات كانا �ل�سبب في تروي�س لدغة 

�لموت و��ستئنا�سها.« 
عًا ي�ساعدنا في �لو�سول �إلى هدفنا �لنهائي، �أي: �الإله.  لقد تعامال مع �لموت بثقة، و�عتبر�ه كيانًا م�سجِّ
لك���ن �الختالف بين �الأيقونتين �الأدبيتي���ن كان �أن ديكن�سون عبَّرت عن �لموت ك� )خط و�سل( يعزل �لحياة 
�الأر�سي���ة عن خيال �الأبدية للكائن �الإن�سان���ي، وناق�ست �لجانب �لج�سدي للموت، و�ألقت �ل�سوء على �لفر�غ 
�لمبهم و�ل�سعور بالالمعنى �لناتج عن رحيل �لروح. �أما طاغور، فاأعطى فر�سة جديدة للحياة من �لتعاليم 
�لروحية �لهندو�سي���ة، و��ستخدمها للتغلب على خوفه من �لموت ولمناق�سة �لت�سوف �لمرتبط بالموت)29(. 
قابل طاغور �لموت باليقين، لذ� ��ستطاع تجاوزه: »من خالل �لموت نقف �أخيرً� وجهًا لوجه مع �لذي 

ال يموت«.)30(
مها لن���ا ر�بندر�نات طاغور.  �إن كيمي���اء �لجم���ال هذه �لممزوج���ة مع �لرهبة هي جمالي���ة جديدة قدَّ
هناك �أي�سًا عدد من �لفال�سفة و�ل�سعر�ء، مثل ريت�سارد �سوينبورن و�سارل بودلير، ممن كتبو� عن �لموت، 
ولكنه���م لم يج���دو� �أي �سيء منطقي يقترن به باعتبار �لجمال و�لم���وت مر�دفين لبع�سهما �لبع�س. لكن 
ر�بندر�نات طاغور، متجاهاًل �لعد�ء بين �لحقيقة و�لجمال و�لموت، حاول �أن ين�سئ �سد�قة بينهم ت�سبه 
مها للنا�س في  ق���ول جون كيت����س »�لجمال هو �لحقيقة، جمال �لحقيقة«، خالقًا بذل���ك جمالية ممتازة قدَّ
�لعالم. يمكن مقارنتها بال�سطر �لتالي من �إحدى )�لتر�نيم �الأربعة( لل�ساعر �النكليزي �إدموند �سبن�سر، 

يقول فيها:
الأن كل ما هو جميل، هو خير بطبيعته.

وبينما يعتبر �إدموند �سبن�سر �لحقيقة حما�سة، ي�سميها ويليام �سك�سبير �لهو�س �لجميل، ويعتبرها مايكل 
له �لخا�س: )جيفان  ى تاأمُّ در�يتون �لجنون �لح�سن. لكن ر�بندر�نات طاغور، �لذي َقِبل هذه �لت�سور�ت، �سمَّ

ديفاتا(، �أي رب �لحياة �لذي يبث �تحاد �لحب مع �لروحانية.  

28(  Bhowmick, K., S., “I see by the light of death thy world”: A study of the poetry of 
Rabindranath Tagore and Emily Dickinson.

29(  يمكن �الطالع على �سبكة �النترنت على �لموقع: 

 shoodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/…./909/_chapter, pdf.p,151.

30(  Tagore, R. The Cycle of Spring, Collected Poems and Plays, New Delhi, Macmillan 
Limited, 2001.
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خاتمة
�سحي���ح �أن �لم���وت حتمي. لك���ن على �لرغم من وج���وده، فاإننا، نحن �لب�سر، يمك���ن �أن نحيا من خالل 
�أعمالنا �ل�سالحة. يمكن للج�سد �لب�سري �أن يموت، ولكن �لروح ال تموت �بدً�. لذلك على �لب�سر �أن يقومو� 
بالعم���ل �ل�سال���ح ما �أمكنو�، فم���ن حقق ذلك ي�سيب �لنجاح ف���ي �لحياة. هذ� هو �سب���ب عمل ر�بندر�نات 

طاغور بجدِّ وبذله �أق�سى جهده لخدمة �لعالم. ونجده يطلب �الأر�س بهذ� �لنهج في ق�سيدته )�الأر�س(:
ان�شيني.

مه. لكن قبل ذلك، اقبلي ما اأقدِّ
فلي�س لدّي �شيء اأريده لك. )31(

ي بحياتنا من �أجل خير �لنا�س، كما فعل طاغور. حققت �الأر�س رغبته. لهذ� �ل�سبب،  علينا �أن ن�سحِّ
ال يز�ل طاغور حيًا بيننا. في ق�سيدته )�الأر�س( ي�ساأل �الأر�س مرة �أخرى:

اأيتها الأر�س الامبالية!
قبل اأن تن�شيني تماماً

عند قدميك القا�شيتين
اأحتفظ لك هذا اليوم بانحناءتي )32(

�عت���رف ر�بندر�نات طاغور بالموت، �لحقيقة �لقديمة، باإخال�س وبدون تردد �أو مو�ربة. لم يُثر عليها. 
لكن���ه ق���دم �لطريقة ليبَق �الإن�سان ع�سورً� على هذه �الأر�س. يمكن لالأث���ر �لطيب �أن يجعل �الإن�سان خالدً�. 
و�جبن���ا �أن نجعل هذ� �لعالم جمياًل باأعمالنا وتاأثيرنا. بهذه �لطريقة، يمكن �أن نحيا بين �لنا�س في �لعالم 
رنا د�ئمًا، »�لوقت  بع���د موتن���ا. علينا �لم�سي ُقدمًا في قبول �لحقيق���ة �لمطلقة، �لموت. �إنه �لموت م���ا يذكِّ
ق�سي���ر، �م�س ُقدمًا، وًق���م بعملك باأف�سل ما ت�ستطيع.« هذه �لطريقة هي �لت���ي �ستحيي �الإن�سان، و�ستجعل 

�لعالم مكانًا �أف�سل. ◘

الم�سدر: 

 International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 8s, )2020(, pp. 3899�3906.

العنوان األصلي للمقال: 

 Rabindranath Tagore’s Contemplation of Death and Esthetics: An Observation, by 
Md.Hasan Imam. 

31(  ترجمها �لموؤلف من �للغة �لبنغالية.

32(  ترجمها �لموؤلف من �للغة �لبنغالية.
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يكتن���ف �لح�سارَة �لهندّيَة غمو�ٌس �سديٌد، الأنها تتمّيز عن �لح�سار�ت �الأخرى بميزة جوهرّية يمكن �أن 
ن روح �لثقافة �لهندّية هو ن�سيج من عنا�س���ر �سّتى �جتمعت في وحدة  يه���ا غي���اب �لتجان�س، �إذ ما يك���وِّ �أ�سمِّ
ل ي���رى �إلى �لثقافة  �أ�س���د�د، و�لغري���ب �أّنه لوال �سر�ع ه���ذه �الأ�سد�د لما تحققت وحدته���ا. ذلك �أنَّ �لمتاأمِّ

�لهندّية وقد كّونها في�س هائل متغاير من �لفل�سفات و�الأديان و�لمعتقد�ت و�لتاأمالت و�لفنون. 
هذ�، �إلى �أّنه توجد �آر�ء �أوردها ديوجيني�س �لالئرتي )مات �سنة 240 م( في موؤلَّفه –�لذي ُيعّد �لمرجع 
اك �لهنود �أو �لحكماء  �الأق���دم ع���ن تاأريخ �لفل�سفة �ليونانّية-ع���ن �أنَّ ن�ساأة �لفل�سفة بوجٍه عامٍّ كانت م���ع ُن�سَّ

و�لفال�سفة �لعر�ة بين �لهنود )1(. 
�أ�س����ف �إل����ى ذلك �أنَّ تاأثي����ر فل�سفات �لهن����د كان حا�سمًا في مذ�ه����ب فل�سفّية يونانّي����ة لها �أهميتها 
�س مذهب �لال�أدرية في �لفل�سفة �ليونانّية-  �لكبي����رة، �إذ نجد �أنَّ بي����رون )365-275 ق.م( -وهو موؤ�سِّ
قد ر�فَق حملة �الإ�سكندر �لمقدونّي �إلى �لهند، "فر�أى فقر�ء �لهنود، و�أُعجب بما كانو� يبدون من عدم 
مباالة بالحياة وثبات في �الآالم" )2(. وعليه، كان الإعجابه بهم دوٌر رئي�س في �سياغة فل�سفته في �ل�سك 

�لُخلقّي.

1(  ُينظر: �لالئرتي، ديوجيني�س، حياة م�ساهير �لفال�سفة، �لمجلد �الأول، ترجمة وتقديم: �إمام عبد �لفتاح �إمام، ر�جعه على �الأ�سل �ليوناني: 
محمد حمدي �بر�هيم، �لمجل�س �الأعلى للثقافة-�لم�سروع �لقومّي للترجمة، �لقاهرة، 2006، �س:29.

2(  كرم، يو�سف، تاريخ �لفل�سفة �ليونانّية، مطبعة لجنة �لتاأليف و�لترجمة و�لن�سر، �لقاهرة، ط3، 1953، �س:234.

طاغور بين نار الهند ورمادها

•د.علي محمد ا�سبر
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باحث واأكاديمي �سوري واأ�ستاذ الفل�سفة في جامعة دم�سق. •
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ين، بدءً� مما ترويه �أ�سفار �لفيد� عن �الآلهة �لتي  بًا لتطور تاريخ �لدِّ كما نجد في �لهند حقَل در��سٍة ِخ�سْ
تمّثل قوى �لطبيعة و�سواًل �إلى �لفكرة �لمجّردة عن وحد�نّية �الإله في �أ�سفار �ليوبان�ساد. )3(

"و�إذن فم���ن فو�ئ���د �أ�سف���ار �لفيد� لنا �أّنها تعر�س علينا �لّدين وهو في طريق �لتكوين، فنرى مولده 
ونم���ّوه وم���وت �الآلهة و�لعقائد، ونرى ذلك بادئين م���ن �لنزعة �لروحانّية �لبد�ئّية حت���ى نبلغ وحدة �لوجود 
حر( ومنتهين �إل���ى �لوحد�نية �لجليلة كما  �لفل�سفّي���ة؛ بادئي���ن بالخر�فة في "في���د� �أثارفا" )�أي �ِسْف���ر �ل�سِّ

ُذكرت في �أ�سفار "يوبان�ساد" " .
ف���ي �لمقابل، نجد في �لهند منذ �أقدم �لع�سور فئة من �لمالحدة �لر�ف�سين لالأديان من ذوي �لتفكير 
�لناق���د �لعمي���ق، �إذ عار�سو� �الأفكار �لدينّية �لتي كانت �سائدة عن �لفردو����س �لموعود، ولم ُي�سلِّمو� بوجود 
�ل���روح ف���ي مقابل �لج�سد، ولم يقبلو� ببعث �الأج�ساد بعد �لموت، وال بالثو�ب و�لعقاب في �الآخرة، وهاجمو� 

�لطقو�س �أو �ل�سعائر �لدينّية هجومًا عنيفًا.
وق���د ذك���ر ول ديور�نت ��سم �أحد �أق���دم هوؤالء �لمالحدة وه���و "بريها�سباتي" �لذي بقي���ت من �أ�سعاره 

ق�سيدة و�حدة قال في مقطع منها:
يموتون لمن  تقام  التي  الغالية  الطقو�س  هذه  اإنَّ   )...( "

لي�شت اإل و�شائل عي�س دّبرها
دهاء الكهنة-ل اأكثر من ذلك...

فما دمَت حّياً، اأنفْق حياتك مطمئن البال 
مرح النف�س )...( ")4( .

�إلى ذلك، ُت�سفر �لهند عن نوع غريب من �لعقائد، ففي �إقليم �لبنغال –�لذي �سي�سهد والدة طاغور بعد 
نحو خم�سة وع�سرين قرنًا –بد�أت باالنت�سار �لعقيدة �ليانّية Jainism في �لقرن �ل�ساد�س قبل �لميالد �لتي 
�أ�ّس�سه���ا "ماهافير�"، ومن هذه �لعقيدة نف�سها �نبثق مب���د�أ �أخالقّي هو �أِهْم�َسا Ahimsa�لذي ُيَعّد بالن�سبِة 

�إلى �ليانيين �لو�سيلة �لمثلى للتحّرر من �سرور �لوجود �لح�سّي لالإن�سان.
 hims من جذر �لفعل( nonviolence أو �لالعنف� noninjury لال�أذى�" Ahimsa ويعن���ي مبد�أ �أِهم�سا 

to injure =  = يجرح + �لبادئة a = ال(

1 -�أحد �لنُّذر �لكبرى لليانيين. �إّنه قانون �لتعاطف �أو �لرحمة �أو �ل�سفقة في �لج�سد، و�لعقل، و�لّروح. 
ويعني هذ� �لمبد�أ �سلبّيًا �المتناع عن �لت�سبُّب باأيِّ �أذى، ويعني �إيجابّيًا �لتدّرب على توجيه �لحّب love �إلى 

.living beings لكائنات �لحّية�

3(  ديور�نت، ول، ق�سة �لح�سارة، �لجزء �لثالث من �لمجلد �الأول )�لهند وجير�نها(، ترجمة: زكي نجيب محمود، �الإد�رة �لثقافية في جامعة 
�لدول �لعربّية، �لقاهرة، مطبعة لجنة �لتاأليف و�لترجمة و�لن�سر، ط3، 1968، �س:32.

4(  �لمرجع نف�سه، �س:56.
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2 - �أول و�أهم مبد�أ هو �المتناع )yama(بالن�سبة �إلى نظام �ليوغا Yoga System. وُيعّد قيمة �أ�سا�سية 
تنه�س عليها �لقيم �الأخرى كافًة. وهو �أي�سًا قانون �لتعاطف في �لج�سد، و�لعقل، و�لّروح" )5(.

ر  ر(. �إّنه متنوَّ وتظهر �لبوذّية بعد �ليانّية وت�سير �لكثرة �لكاثرة من �لهنود في قافلة �ل�"بوذ�" )=�لمتنوِّ
بو�سول���ه �إل���ى �لنرفان���ا Nirvana �أي �إلى �إخم���اد �سهو�ته كافًة من �أج���ل �لتحّرر من ِربق���ة �لعالم �لح�سّي، 

فالوجود بما هو عليه �سّر مطلق، لذلك ينبغي �لخال�س من عالئقه �لفا�سدة.
وال �سك في �أنَّ تتّبع �لفل�سفات و�لعقائد و�لمذ�هب �لهندّية يبلغ �أعلى ذرو�ته في �لفل�سفة �لبرهمّية 
بمذ�هبه���ا �لمتعددة �لتي �أعطت للح�س���ارة �لهندّية زخمًا فل�سفّيًا ال مثيل ل���ه في �لح�سار�ت �الأخرى، 
ذل���ك �أّنك تجد في �لت�س���ور�ت �لبرهمّية عن حقيقة �لوج���ود �أفكارً� عميقة ت�ساه���ي �أفكار �لفال�سفة 

�ليونانيين.
وم���ن طبقة �لبر�همة تحّدر طاغور، وق���د روى في موؤّلفه "ذكرياتي" كيفّية تاأث���ره بالطقو�س �لبرهمّية 
�لت���ي كان يقيمه���ا و�لده في منزله، �إذ فر�س عليه و�لده م���ّرة �أن يتدّرب عّدة �أيام كيما ي�سدو مختار�ت من 
رً�  �أ�سفار يوبان�ساد بلهجة �سحيحة، و��ستغرق طاغور طفولته في تاأّمل �لن�سو�س �لبرهمّية �لمقّد�سة، متذكِّ

ذلك بوعي عميق:
�لقبة  "�الأر�س،  �الأولّي  لتو�سيع مدى فهمي بم�ساعدة �البتهال  �لذي بذلته  �أذكر جيدً� �لجهد   )...("
�لزرق���اء، �ل�سم���اء"، كي���ف �أح�س�ست �أو فّك���رت ب�سعوبة �لتعبير عنها بو�س���وح، لكن ما �أن���ا متاأّكد منه، �أنَّ 
و�س���وح معن���ى �لكلمات لي�س �أكثر �الأج���ز�ء �أهمّية في عملّية �لفهم �الإن�سانّي. لي����س �لهدف �لرئي�س للتعليم 
تقديم �لتف�سير�ت، بل �لقرع على �أبو�ب �لعقل. لو ُطلب من �أّي ولد تقديم و�سف لما �أيقظ فيه هذ� �لقرع، 
ربم���ا �سيتف���وه باأ�سياء �سخيفة، الأنَّ م���ا يجري في �لعمق �أكبر بكثير مما يخرج م���ن �لكلمات. ال يعير �لذين 

ي�سعون ثقتهم في �لفحو�س �لجامعّية كامتحان للتعليم �أي �عتبار لذلك" )6(.
�إنَّ هذ� �لتمييز بين �لتف�سير �لكال�سيكي للن�ّس و�ل�سدمة �لد�خلّية �لتي ي�سّببها �لن�س وال يمكن �لتعبير 
عنها باالألفاظ حّدد نظرة طاغور �لعميقة �إلى نف�سه ب�سفته مثقفًا، فتجاوز حتى في حياته �ل�سخ�سّية قيود 
�لتعلي���م �الأكاديم���ي لينفتح على �آفاق �لوجود �لرحب، ناهاًل منها مع���ارف و��سعة ال يمكن ��ستح�سالها من 

�لجامعات؛ بل من تجربة وجودّية عميقة تتعالق فيها �لذ�ت مع �لعالم في جدلّية كبرى.
"ل���م يتعّل���م طاغ���ور في مدر�سة )با�ستثناء �أمد ق�سير( وال ف���ي كلّية وال في جامعة. في �لو�قع كان 
ي�سع���ر بالّرع���ب م���ن �لتعّلم تح���ت �ل�سغط في قاع���ات در��سّي���ة كان و�ثقًا �أّنها ل���ن تقّدم ل���ه �أّي تعاليم �أو 

5(  Grimes, John, A Concise Dictionary of Indian philosophy�Sanskrit Terms Defined in 
English, State University of New York Press, 1996, p.20.

6(  طاغ���ور، ر�بندر�ن���ات، ذكريات���ي، ترجمة: �س���الح �سالح، من�س���ور�ت �لمجمع �لثقافي، �أب���و ظبي-�الإمار�ت �لعربي���ة �لمتحدة، 1995، 
�س:65-64.
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�إله���ام عل���ى نحٍو حقيقّي. لكن كان رغم ذلك �إن�سانًا ذ� ثقافة عميق���ة: كان مت�سّلعًا من �للغة �ل�سن�سكريتية 
 continental لكال�سيكّي���ة، وكلٍّ من �الأدب �الإنكليزّي و�الأدب �لبنغالي، و�طل���ع على �الأدب �الأوروبّي �لقاّري�
European literature بو�ساط���ة �لترجمات �الإنكليزية. وعالوة على ذلك كان يعرف �للغة �لفرن�سية،ويتقن 

�للغة �الألمانّية على نحٍو كاٍف ليقر�أ كاّلً من هاينه Heine  وغوته Goethe في ن�سو�سهما �الأ�سلّية. كما كان 
لديه �هتمام باالطالع على فروع علمّية متعّددة")7( .

    و�لحقيق���ة �أنَّ و�ل���د طاغ���ور �أ�سهم �إ�سهام���ًا كبيرً� في تثقيف ولده في مرحل���ة �لطفولة على نحٍو ترك 
تاأثيرً� حا�سمًا في �سخ�سية طاغور �لثقافّية.

 "�إذ ف����ي ه����ذه �لمرحلة �لمبكرة ��سطلع و�ل����ده بمهمة جوهرّية بالن�سبة لطاغ����ور، حينما كان �سبّيًا 
�سغيرً�، فاأعلمه باأ�سماء �لنجوم و�لنباتات، و�أطلعه على جو�نب مختلفة من �لفيزياء وعلوم �الأر�س. وقد 
�س ��ستعار�ت عديدة وّظفها في  كان عل����ى طاغور كتابة در��سة في علم �لفلك، وقد قّدم له هذ� �لتخ�سّ

�ِسْعره، فمثاًل:

اأتاأّمُل في هذا العالم
في ماهيته الحقيقّية الكاملة،
في مايين النجوم في ال�شماء

حاملًة جمالها الجليل المتناغم
ل تك�شر اإيقاعها اأو نامو�شها اأبداً

ول تخ�شر حقيقتها
ل تختل اأبداً
ل تتعّثر اأبداً

ل اأ�شتطيع اإل التحديق في ال�شماء لأ�شاهد
طبقات النت�شار

من وردة متاألقة وا�شعة وم�شرقة" )8(.
و�لحقيق���ة �أنَّ �لتكوي���ن �لحقيقي لثقافة طاغور يقوم عل���ى تاأّمل عميق لحقيقة �لوج���ود، وما يمّيز هذ� 
�ل�س���رب م���ن �لتاأّمل �لذي �متاز به هذ� �ل�ساعر �لكبير هو �لركون �إلى �لذ�ت وحدها في ك�سف �لحقيقة، 
�إذ رغ���م ن�س���وء طاغور في ُمناخ دين���ّي برهمّي، �إال �أّنه لم يب���ق �أ�سير �لنظرة �لطائفّي���ة �ل�سيقة؛ بل تجاوز 

7(  Gupta, Kalyan Sen, The Philosophy of Rabindranath Tagore, Ashgatc Publishing Company, 

England, 2005,p.2.

8(  Ibid,p.2 �3.
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حدود ديانته باتجاه نزعة �إن�سانّية �ساملة حاول على �أ�سا�سها نقل �أبناء �سعبه من م�ستوى محدود من �لوعي 
�إل���ى روؤية كونّية تت�سالح فيها �ل���ذ�ت و�الآخر، و�لتاريخ و�لطبيعة، و�لن�سبّي و�لمطلق، �إال �أنَّ هذ� �لنمط من 

�لتفكير �سرعان ما جّر على طاغور عد�وة �أبناء جلدته.
وقد قال ول ديور�نت بحّق عن طاغور ")...( و�ليوم تر�ه �سخ�سّية وحيدة نوعها، وقد يكون �أعمق �أهل 
�الأر����س جميعًا-في يومن���ا هذ�-وقعًا في �لنفو�س، وهو م�سلح كانت له �ل�سجاع���ة �لتي مّكنته من مهاجمة 
�الآر�ء �الجتماعّية �الأ�سا�سّية في �لهند، و�أعني بها نظام �لطبقات و�لعقيدة في تنا�سخ �الأرو�ح، �لتي هي �أعّز 
عقائ���د �لهنود على قلوبه���م. وهو وطني يتحّرق �سوقًا �إلى حرّية �لهند، لكن���ه وجد في نف�سه �لجر�أة فاحتج 
عل���ى �الإ�سر�ف ف���ي �لنعرة �لقومّية...وهو ُمربٍّ ملَّ �لخطابة و�ل�سيا�س���ة، و�نكم�س في �سومعته في "�سانتي 

كيتان" يعّلم بع�س �أبناء �لجيل �لجديد مذهبه في تحرير �لفرد لنف�سه تحريرً� خلقّيًا" )9(. 
لق���د كان���ت مو�قف طاغور حا�سمة وثابت���ة، �إذ كان ال يقبل �إال �أن يكون �سادق���ًا مبا�سرً� في �لتعبير عّما 
يعتق���د �أّن���ه �لحقيقة �لتي ال تقبل �ل�ّسك، ولم يترّدد في خو�س معارك فكرّية مع �أهم �ل�سخ�سيات في �لهند 
�آن���ذ�ك، وهن���ا من �لمه���م ��ستح�سار �سجال فك���رّي عميق بين طاغ���ور و�لمهاتما غان���دي، فحينما �سرب 
زل���ز�ل مدّمر -ُيعرف با�سم زلز�ل نيبال وبيه���ار في 15 من كانون �لثاني عام 1934 م-مناطق متعّددة في 
�لهن���د وت�سبب في ح�ساد �أرو�ح �الآالف من �لهنود، ق���ال غاندي �آنذ�ك �إنَّ هذ� �لزلز�ل عقاب �إلهّي �أ�ساب 
�لهن���ود ف���ي بيهار الأنهم يحتقرون فئات من �لهنود، ال تدخل �سمن �لت�سنيف �لطبقّي �لمعمول به في بيهار 
�آن���ذ�ك؛ وهذه �لفئ���ة هي فئة �لمنبوذين �لمحتقرين م���ن ِقَبِل �لطبقات �لعليا في �لمجتم���ع �لهندو�سّي، �إذ 
ُينع���ت �ل�سخ����س �لذي ينتمي �إلى فئ���ة �لمنبوذين باأّنه من �أبن���اء �لزنى �أو من �الأنجا����س كما جاء و�سفهم 
ف���ي �لميثولوجي���ا �لهندو�سّية، وتقت�سر �أعمالهم عل���ى تنظيف �لدروب �أو �ل�س���و�رع، ونقل جيف �لحيو�نات 
�لنافق���ة و�سلخ جلودها، وتنظيف بيوت �لخالء �لعاّمة، كم���ا �أنَّ �أّي �سخ�س يتحّدر من �لطبقات �لهندو�سّية 
�لعلي���ا يرباأ بنف�س���ه عن �أن ي�سافح �أي و�حٍد من فئة �لمنبوذين �أو �أن ي���اأكل طعامًا كان قد لم�سه، الأنَّ ذلك 
يت�سّبب في نقل �لنجا�سة �أو �لرج�س �إليه، لذلك ُيف�سلون عن غيرهم في �لمد�ر�س و�لم�ست�سفيات، ويمنعون 
م���ن �لدخول �إلى �لمعابد، وقد تح���ّول �حتقار �لمنبوذين عند �لهندو�س �إلى طق����س دينّي يقّربهم من �الإله 
بر�هم���ا. و�لحقيق���ة �أنَّ هذ� �الإهد�ر لكر�مة �الإن�سان هو ما �أثار حفيظ���ة غاندي حينما قال �إن زلز�ل بيهار 

�نتقام �إلهي ب�سبب هذه �لت�سرفات �لم�سينة.
لك���ن �نبرى طاغور للّرد على ه���ذ� �لر�أي غير �لعلمّي �لذي �سدر عن غان���دي باإ�سد�ر بيان يتعّلق بهذه 
�لق�سّي���ة، وقام غاندي بدوره بالرد على بيان طاغور، لذل���ك نجد من �لمهم �إير�د بيان طاغور ورد غاندي 

عليه، الإظهار مدى عمق �لنقا�سات �لفكرّية �لتي جرت بين هذين �لرجلين �لناِدَرين.

9(  ديور�نت، ول، ق�سة �لح�سارة، �لجزء �لثالث من �لمجلد �الأول )�لهند وجير�نها(، �س:415.
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وقد قال طاغور في �لبيان �لذي �أ�سدره �الآتي:
"ق���د ت�سّب���ب لي بمفاجاأة موؤلمة حينما وج���دُت �لمهاتما غاندي يتهم �أولئك �لذين يّتبعون على نحٍو 
�أعم���ى ُعرفه���م �الجتماعّي في نبذ �الآخرين باأنهم ��ستجلبو� �نتقام���ًا من �هلل على �أجز�ء محّددة من بيهار 
ر. �إّن ه���ذ� الأمر موؤ�سف كثي���رً�، الأنَّ هذ� �لنوع  Bihar، ويظه���ر �أّن���ه ت���م �ختيارها خ�سي�س���ًا لغ�سبه �لمدمِّ

م���ن �لنظ���رة غير �لعلمّية لالأ�سي���اء �سيكون مقبواًل لدى �سريحة كبي���رة من �أبناء وطننا. و�أن���ا �أ�سعر باالإثم 
حي���ال ذلك حينما �أجد نف�سي م�سطرً� للت�سريح بحقيقة بديهية، ذلك بالتاأكيد على �أنَّ �لكو�رث �لطبيعّية
physical catastrophies لها �أ�سلها �لحتمّي �لمخ�سو�س في ت�سافر معّين للوقائع �لِفزيائّية. و�إذ� لم نقبل 

حتمّي���ة �لقانون �لكونّي في �سريانه �لذي ال يعرقله �الإله نف�س���ه، �سنجد �أّنه من �لم�ستحيل تبرير�سريانه في 
ظروف ت�سبه ما �أ�سابنا ب�سّدة على نحٍو �ساحق من حيث �لطريقة و�لحجم.

�إذ� ربطن���ا �لمبادئ �الأخالقية ethical principles بالظو�هر �لكونّية cosmic phenomena، يجب علينا 
�أن نعت���رف �أنَّ �لطبيع���ة �لب�سرّي���ة ت�سمو على �لتدبير �الإله���ي Providence �لذي يطال���ب بتنفيذ تعاليمه عن 
�ل�سل���وك �لجّيد بطقو�ٍس عربي���دة )=�لقتل �لجماعّي للنا�س بالزالزل( تدّل عل���ى �أ�سو�أ ت�سّرف ممكن.ولهذ� 
، بما  ر للب�سر يق���ّدم ِعَبرً� ع�سو�ئّية عن �سقوط قتلى على نحو عبثيٍّ �ل�سب���ب ال ن�ستطيع تخّيل �أّي حاكم متح�سّ
ف���ي ذل���ك �الأطفال و�لمنبوذون في �لمجتمع، الإقن���اع �الآخرين بالمالذ �إلى حّيز �آم���ن، ربما كان في �لحقيقة 
ي�ستحق �إد�نة �أ�سّد. هذ�، وال يمكن لنا �أن ندّل على �أّي مرحلة من مر�حل �لتاريخ �لب�سرّي كانت خالية من �آثام 
م���ن ه���ذ� �لنوع �الأكثر �سو�دً�، ما زلنا نجد قالعًا من �لحقد لم تتزحزح، ذلك �أنَّ �لم�سانع تت�سع بق�سوة رغم 
�نت�س���ار �لفقر �لمدق���ع و�لجهل بين �لمز�رعين �لجائعين. كما �أنَّ �ل�سجون تنت�سر في �أنحاء �لعالم كاّفًة حيث 
يوجد نظام عقابي يقوم على �لمالحقات، وهذ� ُيعّد من �أ�سكال �الإجر�م �لمرّخ�س لها، و�لتي ال تز�ل باقية.
ح �أنَّ قانون �لجاذبّية �الأر�سّية �لعالم���ّي law of gravitation ال ي�ستجيب لحدوث تخلخل  �إنَّ ذل���ك يو�سّ
فيه-ف���ي �أق���ل تقدير-ب�سبب ه���ذه �لحمولة �لهائلة م���ن �لق�سوة �لت���ي تتر�كم حتى في �الأ�سا����س �الأخالقّي 
لمجتمعنا ما يوؤدي �إلى �نق�سامات خطيرة وتقهقر �لح�سار�ت بماآلها �إلى �النهيار. �إنَّ ما هو َماأْ�َسِوّي حّقًا هو 
حقيقة �أنَّ هذ� �لنوع من �لحجة �لتي ي�ستخدمها �لمهاتماغاندي بو�ساطة ��ستغالل حدث �ختالل كونّي كان 
ينا�سب على نحو �أف�سل بكثير معار�سيه �أكثر مّما ينا�سبه هو �سخ�سّيًا، وما كان ليده�سني �إطالقًا لو �بتهَل 
معار�س���وه هذه �لفر�سة لتحميله هو و�أتباعه م�سوؤولية حل���ول �لغ�سب �الإلهّي. �أما بالن�سبة لنا، فنحن ن�سعر 
باالأم���ان �لتام في �العتقاد ب���اأنَّ خطايانا و�أخطاءنا، مهما كانت عظيمة، لن تملك �لقّوة �لكافية ل�سوق بنية 
ي�سين،  ائين �أم قدِّ �لخل���ق structure of creation نح���و �لدمار. يمكننا �العتماد على ذلك، �س���و�ء �أكنا خطَّ
بي���ن �أم متحّللي���ن من �أّي عهود. نحن �لذين ن�سعر باالمتنان �ل�سدي���د للمهاتما غاندي للد�فعّية �لتي  متع�سّ
زرعه���ا بو�ساط���ة �إلهام عمله �لمثير لالإعج���اب، بالتحّرر من �لخوف و�ل�سعف د�خ���ل �أذهان �أبناء جلدته، 
وله����ذ� �ستت�سّب����ب بجروح عميقة �أي كلم����ات يتفّوه بها حينم����ا توؤّكد عنا�سر �لالعقالنّي����ة unreason في 
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تل���ك �الأذهان-�لالعقالنّية �لتي هي �لم�سدر �الأ�سا�س للُقوى �لعمي���اء كافًة �لتي تدفعنا �سد �لحرّية و�سد 
�حتر�م �لذ�ت")10( .

لكن غاندي رّد على طاغور في �سحيفة هاريجان في �سهر �سباط من عام 1934 على �لنحو �الآتي:
Santiniketan(* هو ُغورودي���ف Gurudev )معلِّم روحّي  �ل�س���الم )=�سانتينيكيت���ان  "�إنَّ �ساع���ر د�ر 
هندو�س���ّي( بالن�سبِة �إل���ّي مثلما هو كذلك بالن�سبة لنزالء هذ� �لمجمع �لعظي���م. لكن ُغوروديفو�أنا �كت�سفنا 
 Bihar ر �ختالفات معّينة، ال تنحاز بحّيز كالم ُغوروديفاالأحدث عن ربطي بين فاجعة بيهار على نحٍو مبكِّ
���ِر �لنب���ذ sin of untouchability. كان ل���ه �لح���ّق �لكامل في �لتعبير ع���ن �حتجاجه حينما  calamity و�إ�سْ

�عتق���َد �أنن���ي لم �أكن على �س���و�ب. �إنَّ تقديري �لعميق ل���ه �سيجعلني �أ�ستمع �إليه ب�سهول���ة �أكثر من �أّي ناقد 
�آخر. لكن رغم �أّني قر�أت �لبيان ثالث مر�ت، �إال �أنني �أتم�ّسك بما كتبته في �أعمدة هذه �ل�سحيفة. حينما 
قم���ُت في مدينة تينيفل���ي Tinnevelly بربط �لح���دث الأول مرة بالنبذ خ�سُت �سج���االٍت عظيمة ومن ملء 
قلبي �سّرحُت بما �أوؤمن به. كان �عتقادي �لد�ئم �أنَّ �لظو�هر �لطبيعّية physical phenomena تت�سّبب في 
تاأثي���ر�ت طبيعّية وروحّية على حدٍّ �سو�ء، كما �أعّد �لعك����س �سحيحًا بالقْدر نف�سه. لم يكن �لزلز�ل بالن�سبة 
لة �جتماع ُقوى عمياء فقط. نحن ال نعرف قو�نين �الإله كّلها، وال كيفّية عملها.  ل���ي ن���زوة من �الإله وال مح�سّ
�إنَّ معرفة �أكبر عاِلم و�أعظم روحانّي ت�سبه ذّرة من �لغبار. �إذ� لم يكن �الإله كائنًا �سخ�سّيًا بالن�سبِة لي مثل 
و�ل���دي �الأر�سي، �سيكون على نحٍو ال نهائّي �أكثر من ذل���ك. �إّنه يحكمني في �أدق �لتفا�سيل. �أعتقد بالمعنى 
�لحرفّي للكالم �أّنه ال يمكن لورقة �سجرة �أن تتحّرك �إال باإر�دته. كّل َنَف�س �أتنّف�سه يعتمد على فّعاليته. �الإله 
وقانون���ه �ِسّي���ان. �لقانون هو �الإله The Law is God . �إّن �أّي �سيء يو�سف به لي�س �سفة فقط. �إّنه هو نف�سه 
�ل�سف���ة He is the Attribute . �إّن���ه هو �لحقيق���ة، و�لحّب، و�لقانون وماليين �الأ�سي���اء �لتي يمكن للخبرة 
�لب�سرّي���ة �أن ت�سّميه���ا. �أنا �أوؤمن مع ُغوروديف بحتمية �لقانون �لعالم���ّي �لذي ال يتدخل �الإله نف�سه في عمله 
�لبت���ة، الأنَّ �الإل���ه نف�سه هو قانون؛ غير �أّني �أعتقد �أننا ال نعرف �لقانون �أو �لقو�نين على نحٍو تام، وما يظهر 

بالن�سبة لنا ككو�رثتبدو على هذ� �لنحو، الأننا ال نعرف �لقو�نين �لكونّية بطريقٍة كافيٍة.
    �إنَّ هجمات من قبيل �لجفاف، و�لفي�سانات، و�لزالزل و�إلى ما هنالك، رغم �أّنها تبدو فقط من �أ�سول 
فيزيقّي���ة، �إال �أّنه���ا بالن�سبة ل���ي مرتبطة بطريقة معّينة باأخ���الق �الإن�سان، لذلك �سع���رُت غريزّيًا �أنَّ هجمة 

�لزلز�ل كان ب�سبب خطيئة �لنبذ.

10(  The Mahamta and The Poet: letters and Debates between Gandhi and Tagore 1915 �1941. 
Compiled and Edited with an Introduction by Sabyasachi Bhattcharya, National Book 

Trust, India, 1997, p.157 �158.

*      جزء من مدينة بولبورBolpur تقع في قسم فرعي منها في منطقة بيربهوم Βirbhum في والية البنغال الغربية في 
الهند على بعد نحو 152كم ش��مال كولكاتا. وقد تم تأس��يس معهد داخلي فيها من قبل المهارشي ديفيندراناث طاغور، 

وتوّسع الحقًا من ِقبل ابنه رابندرانات طاغور ليصير بمثابة مجمع علمّي ومدينة جامعّية للطالب.
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في �لو�قع �إنَّ �ل�ساناتاني�ستيين * Sanatanists لديهم �لحق �لكامل في �لقول �إنَّ ما حدث )زلز�ل بيهار( 
كان ب�سب���ب جريمت���ي �لتي �قترفُتها وهي وعظ �لنا����س الجتناب �لنبذ. �إنَّ �إيماني ه���و دعوة للتوبة وتطهير 
�ل���ذ�ت. و�أعترف بجهلي �لمطل���ق لعمل قو�نين �لطبيعة. لكن حتى و�أنا غير ق���ادر على تقديم م�ساعدة في 
م���ا يتعّل���ق باالإيمان بوجود �إله، �إذ �إنني ل�سُت قادرً� على �لبرهنة على وجوده للمت�سّككين، ال �أ�ستطيُع بالقْدر 
لة بين خطيئ���ة �لنبذ و�لهجمة �لزلز�لّية على بيه���ار، رغم �أني �سعرُت بهذه  نف�س���ه تقدي���م برهان على �ل�سِّ
�ل�سل���ة عل���ى نحٍو غريزّي. �إذ� تبّين �أنَّ �إيماني ال �أ�سا�س له م���ن �ل�سحة، ف�سيبقى مفيدً� لي والأولئك �لذين 
يثق���ون ب���ي، الأننا �سنكون قد بذلنا كّل ما في و�سعنا من جهود فّعالة م���ن �أجل تنقية �لذ�ت، ذلك في �لو�قع 
بافتر��س �أنَّ �لنبذ خطيئة مميتة. و�أنا �أعرف جيدً� وعلى نحٍو تام �لخطر �لمميت �لذي يقف ور�ء هذ� �لنوع 
من �لتكهنات. لكن �ساأكوُن غير �سادٍق وجبانًا، خوفًا من �ل�سخرية، حينما يكون �أقرب و�أعّز �لنا�س �إلّي في 
حالة معاناة، �إنني لم �أعلن �إيماني هذ� من �سطح �لمنزل house-top. �إنَّ �لتاأثير �لفيزيقي للزلز�ل �سُين�سى 
قريب���ًا، و�سُت�ستدرك �الأ�سر�ر �لتي ت�سّبب بها. لكن �سيكون ذل���ك رهيبًا، �إذ� كان تعبيرً� عن �لغ�سب �الإلهّي 
م���ن خطيئ���ة �لنبذ ولم ناأخذ �لِعب���رة �الخالقّية moral lesson من هذ� �لح���دث ونبتعد عن تلك �لخطيئة. 
ه���ذ�، وال �أمتل���ُك �الإيمان �لذي يمتلكه ُغوروديف في ما يتعّلق ب���اأنَّ "خطايانا و�أخطاءنا مهما كانت ج�سيمة 
لي����س فيه���ا �لقّوة �لكافية لجّر بنية �لَخلق �إلى �لّدمار". لكن على �لعك�س من ذلك �أنا �أمتلك �إيمانًا قوّيًا باأنَّ 
خطايان���ا فيه���ا قّوة �أكبر لتدمير هذه �لبني���ة �أكثر من �أّي ظاهرة فيزيقّية-هن���اك ت�سايف ال يمكن تفكيكه 
ي�سًا وُي�سيع فينا �لرهبة، لكنه ال  بين �لمادة و�لروح فجهلنا بنتائج هذ� �لت�سايف �أو �التحاد يجعله لغزً� عوِّ
ي�ستطيع �أن يلغي �تحادهما. غير �أنَّ �العتر�ف �لحّي بهذ� �التحاد مّكن الأنا�س كثيرين من توظيف �أّي كارثة 
 cosmic phenomena لرف���ع م�ستوى �أخالقهم. ه���ذ�، وبالن�سبِة �إلّي �ستكون �لعالقة بين �لظو�ه���ر �لكونّية
و�ل�سل���وك �الإن�سان���ّي human behavior عالقًة حّيًة، فاالإيمان َيتوّقل ب���ي نحو إلهي my God �أكثر، وُيعّلمني 
�لخ�س���وع ويجعلن���ي م�ستعّدً� للقائ���ه. �إنَّ �عتقادً� من هذ� �لقبي���ل �سيكون خر�فة مهين���ة، �إذ� وفقط �إذ� من 

�أعماق جهلي وظفته لالنتقام من خ�سومي" )11(.
�إنَّ روح �لح�سارة �لهندّية بتناق�ساتها كاّفًة تجّلت في �سخ�سيتّي طاغور وغاندي، ويكاد �لمرء يتعاطف 
مع كليهما بالقْدر نف�سه، �إذ يمتلك كالهما قدرة فّذة على �الإقناع باأفكارهما، ويدل هذ� على ِخ�سب ثقافّي 

ر�ئع.
ه���ذ�، ول���م يقف طاغور عند ه���ذ� �لحّد؛ بل كانت له م�ساجالت �أو ح���و�ر�ت عميقة في مختلف ميادين 

�لمعرفة، ومن �أهم ما يمكن �لوقوف عنده في هذ� �التجاه هو حو�ره مع �ألبرت �أين�ستاين.

*    يدل اس��م الساناتانيس��تيين على الهندوس الذين يؤمنون ب� �ل�ساناتانا د�رما Sanatana dharma أي الطريقة الطبيعّية 
واألبدّية للحياة، ويؤمنون بفكرة النبذ على عكس غاندي.

11(  The Mahamta and The Poet: letters and Debates between Gandhi and Tagore 1915�
1941,p.158�160.
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قام طاغور بزيارة منزل �أين�ستاين في منطقة كابوث Caputh قرب برلين في 14 تموز من عام 1930، 
وق���د �ُسّج���ل هذ� �لحو�ر بين هذين �لرجلين �لعبقريين، وتم ن�سره الحق���ًا في عدد كانون �لثاني عام 1931 

 .Modern Review من مجلة
وقد جرى هذ� �لحو�ر على �لنحو �الآتي:

�لزمان  �أعني  �لقديمين،  �لِكيانين  �لريا�سيات، عن  ��ستق�ساٍء في علم  في  م�سغواًل،  كنَت  قد  " طاغور: 
و�لمكان، بينا كنُت �أنا م�سغواًل بالمحا�سرة في هذ� �لبلد عن �لعاَلم �الأبدّي لالإن�سان، �أق�سد عاَلم �لو�قع.

�أين�ستاين: هل تعتقد باالنف�سال �الإلهّي divine isolated عن �لعالم؟
طاغ���ور: ال يوجد �نف�س���ال. �إنَّ �ل�سخ�سّية �لالنهائّية لالإن�سان ُتحيط بالك���ون universe . وال يمكن �أن 
يوج���د ثم���ة �سيء ال ت�ستطي���ع �ل�سخ�سية �الإن�سانّية �كتناف���ه؛ وهذ� نف�سه يبرهن عل���ى �أنَّ حقيقة �لكون هي 

حقيقة �إن�سانّية.
�أين�ستاي���ن: يوجد مفهومان مختلفان عن طبيع���ة �لكون-�لعالم world ب�سفته وحدة تتقّوم باالإن�سانّية، 

.human factor و�لعالم ب�سفته و�قعًا م�ستقاًل عن �لعن�سر �الإن�سانّي
طاغ���ور: حينم���ا يكون عالُمنا ف���ي تناغم مع �الإن�سان، �الأب���دّي، فاإننا نعرفه ب�سفت���ه حقيقًة، ون�سعر به 

ب�سفته جمااًل.
�أين�ستاين: ُيَعدُّ هذ� �لمفهوم مفهومًا ب�سرّيًا مح�سًا عن �لكون.

-كما �أنَّ �لنظرة �لعلمّية �إليه هي نظرة �إن�سان عاِلم �أو ِعلمّي، لذلك  طاغور: �إنَّ �لعالَم عالٌم �إن�سانيٌّ
ال يمكن �أن يوجَد �لَعاَلُم بمعزٍل عّنا نحن �لب�سر. �إّنه عاَلم ن�سبّي يعتمُد في و�قعيته على وعينا. هذ�، وهناك 
 standard of ذ تمنح �لعاَلم حقيقته، وهذ� ُيعّد معيار �الإن�سان �الأبدّي بع����س �لمعايير من ِقَبِل �لعق���ل و�لتلذُّ

eternal man �لذي �سارت تجاربه ممكنة ب�سبب تر�كم خبر�تنا نحن �لب�سر.

.realization of human entity أين�ستاين: ُيعدُّ هذ� �الأمر �إحر�زً� للكيان �لب�سرّي�
طاغ���ور: نعم ِكيان و�حد �أبدّي. كما يجب علين���ا �أن ندرك ذلك بعو�طفنا وفّعالياتنا. نحن نبلغ �الإن�سان 
�الأعل����ى supreme man �لذي ال تحّده �أي حدود فردّية ترتبت على تقاييدنا نحن �لب�سر. ُيعنى �لعلم بما 
ين هذه �لحقائق ويربطها مع  ال يتعّل���ق باأ�سخا�س �لب�سر، الأّنه عالم �إن�ساني غير �سخ�سي للحقائق. يبلغ �لدِّ
ين يطبق �لقيم على �لحقيقة، ونحن  حاجاتن���ا �الأعمق. �إنَّ وعينا �لذ�تّي بالحقيقة ين���ال �أهمّية عالمّية. �لدِّ

نعرف �لحقيقة ب�سفتها خيرً� good عبر تناغمها معه.
�أين�ستاين: �لحقيقة، �إذن، �أو �لجمال، ال يمكن �أن يكوَن �أيُّ و�حٍد منهما م�ستقاًل عن �الإن�سان.

طاغور: ال، �أنا ال �أقول با�ستقاللهما.
�أين�ستاين: �إذ� لم يوجد ب�سر، فهل �سيكوُن تمثال �أبولو the Apollo Belvedere جمياًل من بعد.

طاغور: ال! )لن يكون جمياًل(
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�أين�ستاين: �أنا �أو�فق على هذ� �لمفهوم عن �لجمال، لكن ال �أو�فق على مفهومك عن �لحقيقة.
طاغور: لماذ� ال تو�فق؟ فالحقيقة ال يمكن بلوغها �إال بو�ساطة �الإن�سان.

�أين�ستاين: �أنا ال �أ�ستطيع �لبرهنة على �أنَّ مفهومي )عن �لحقيقة( ُيَعدُّ �سحيحًا، لكن هذ� هو معتقدي.
طاغ���ور: ُيَع���دُّ �لجمال مثال �لتناغ���م �لكامل �ل���ذي يوجد في �لوج���ود �لكون���ّي universal being؛ �أما 
�لحقيقة فهي �الإحاطة �لكاملة بالعقل �لكونّي universal mind. نحن �الأفر�د نتعامل مع ذلك ِعْبَر �أخطائنا 

و�أغالطنا، ِعْبَر خبرتنا �لمتر�كمة، ِعْبَر وعينا �لم�ستنير. فكيف ُتقّي�س معرفة �لحقيقة بطرق �أخرى؟
�أين�ستاي���ن: ال �أ�ستطيع تقديم �لدليل؛ لكنني �أعتقد ب�سحة برهان فيثاغور�س )مو�سوعّيًا(، بمعنى �أنَّ �لحقيقة 
.problem of the logic of continuity م�ستقلة عن �لموجود�ت �لب�سرّية. �أعتقد �أنها م�سكلة في منطق �الت�سال

طاغ���ور: �إنَّ �لحقيق���ة، ب�سفتها د�خلة ف���ي وحدة مع �لوجود �لكون���ّي، يجب �أن تكون ماهوّي���ًا �إن�سانّية؛ 
م���ا عد� ذلك كّل م���ا ندركه نحن �الأفر�د، ب�سفته حقيق���ًة، ال يمكن �أن ُي�سّمى حقيق���ًة. على �الأقل �لحقيقة 
�لمو�سوفة بكونها علمّية وال يمكن بلوغها �إال بعملّية منطقّية، �أو باألفاظ �أخرى، ال يمكن بلوغها �إال بو�ساطة 
Indian Phi- يج���ب �أن ُتَع���دَّ �إن�سانّيًة. يوج���د وفق �لفل�سفة �لهندّي���ة organ of the thoughtع�س���و �لِفك���ر 
losophy بر�همان Brahman �أي �لحقيقة �لمطلقة absolute truth �لتي ال يمكن يمكن ت�سورها بو�ساطة 

تجريِدها من ِقَبِل �لعقل �لفردّي وال و�سفها بو�ساطة �الألفاظ؛ لكن يمكن بلوغها فقط عن طريق دمج �لفرد 
)�لمتناهي( في �لالمتناهي؛ غير �أنَّ هذ� �لنوع من �لحقائق ال ينتمي �إلى �لعلم. �إذ �إنَّ طبيعة �لحقيقة �لتي 
نح���ن ب�س���دد مناق�ستها تنح�سر في �لمظهر appearance، ذلك باأن تق���ول ما يظهر ب�سفته حقيقًة للعقل 

.illusion أو �لوهم� maya الإن�سانّي، ولذلك يكوُن �إن�سانّيًا، ويمكن �أن ُي�سّمى مايا�
.species أين�ستاين: �إّنه ال ُيَعدُّ وهمًا ي�سيب �الأفر�د؛ بل ي�سيب �لّنوع�

طاغ���ور: ينتم���ي �لنوع �أي�سًا �إل���ى �لوحدة، �أي �إل���ى �الإن�سانّية، لذلك يبل���ُغ عقُل �لّن���وِع �الإن�سانّي باأكمله 
�لحقيقة. وهكذ� يلتقي �لعقُل �لهندّي و�لعقُل �الأوروبّي في ب�سيرٍة م�ستركة.

�أين�ستاي���ن: ُت�ستخدم لفظة ن���وع species في �للغة �الألمانية للداللة عل���ى �لموجود�ت �لب�سرّية، لكن في 
و�قع �لحال حتى �لقرود و�ل�سفادع تنتمي �إلى هذه �للفظة )�لنوع(. تكمن �لم�سكلة في ما �إذ� كانت �لحقيقة 

truth م�ستقلة عن وعينا.

طاغ���ور: �إنَّ ما ن�سّميه �لحقيق���ة truth يكمن في �لمظهرين �لذ�تّي و�لمو�سوعّي للو�قع، وينتمي كالهما 
.  superpersonal man لالإن�سان ذي �ل�سخ�سّية �لعليا

�أين�ستاي���ن: �إننا نقّدم �أف���كارً� بو�ساطة عقلنا، حتى في حياتنا �ليومّية، م���ن دون �أن تكون لنا �أّي عالقة 
بذل���ك. �إذ�إنَّ �لعق���ل يقّر حقائق خارجه، وبا�ستقالل عنه. فتمثياًل ال ح�س���رً�، يمكن �أال يوجد �أحد في هذ� 

�لمنزل، ورغم ذلك تبقى هذه �لمن�سدة في مكانها.
univer- لكن لي�س خارج �لعقل �لكونّي individual mindطاغور: نعم، �إّنها تبقى خارج �لعقل �لفردّي 
sal mind. �إنَّ �لمن�سدة هي هذ� �لمو�سوع �لذي يكون ُمْدَركًا بو�ساطة �سرٍب معّين من �لوعي نحن نمتلكه.
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�أين�ستاين: �إذ� لم يكن هناك �أّي �أحد في �لمنزل، فاإنَّ �لمن�سدة �ستكون موجودة على حدٍّ �سو�ء في كلتا 
���ح �أن تلك �لمن�سدة توجد  �لحالتي���ن؛ لك���ن هذ� يجعل فعاًل وجهة نظرك �س���اّذة، الأننا لن ن�ستطيع �أن نو�سِّ
هناك با�ستقالٍل عّنا نحن �لب�سر. �إنَّ وجهة نظرنا �لب�سيطة في ما يتعّلق بوجود �لحقيقة ب�سفتها منف�سلة 
ع���ن �الإن�ساني���ة ال يمكن �إي�ساحها وال برهنتها، لكنها ُمعَتَقد ال يمكن الأحد �أن يفتقر �إليه-وال حتى �لكائنات 
�لبد�ئية primitive beings . نحن نن�سب �إلى �لحقيقة مو�سوعّية فوق قدرة �الإن�سان. �إّنه �أمر ال غنى عنه-
هذ� �لو�قع �لذي يعّد موجودً� خارج كينونتنا �أو خبرتنا �أو عقلنا-رغم �أننا ال ن�ستطيع �أن نقول ماذ� نعني به.

طاغ���ور: مهم���ا يكن من �سيء، فاإن���ه �إذ� كانت هناك �أّي حقيقة ال عالقة لها عل���ى �الإطالق باالإن�سانّية، 
�إذن، �ستكون غير موجودة على �الإطالق بالن�سبة لنا نحن �لب�سر.

�أين�ستاين: �إذن، �أنا �أكثر �إيمانًا منك!
طاغور:�إنَّ �إيماني يتجّلى في م�سالحة �الإن�سان ذي �ل�سخ�سّية �لعليا، مع �لّروح �لكونّي، في وجودي �لفردّي".

وهن���ا يظه���ر كّل �لظهور مدى عمق ه���ذ� �لحو�ر �لنادر بي���ن عقلين فّذين من عقول بن���ي �الإن�سان، �إنه 
حو�ر يقوم على وجهتي نظر مختلفتين، فطاغور ال يقبل وجود �أّي حقيقة خارج �لوعي �الإن�ساني �أو �لكينونة 
�الإن�سانّية، فالعالم هو عالم �الإن�سان وحَده، وال يوجد �أّي �إمكانّية في ر�أي طاغور لتحديد معنى �لعالم على 
نح���ٍو غير �إن�سانّي؛ لكن طاغور بموقفه هذ� يتجاوز بديهي���ة ال تقبل �ل�سك في ر�أي �أين�ستاين وهي �أنَّ هناك 
��ستقالاًل �أنطولوجّيًا للكون، بمعنى �أن للوجود حقيقة مو�سوعّية ال يمكن الأّي �إن�سان �أن ينفذ فيها، وما تز�ل 
ْقعًا بلقعًا بالن�سبة �إلى �لعلماء، الأنَّ �لت�سور�ت �لعلمّية وت�سحيحاتها  ه���ذه �لمو�سوعّية �لغام�سة للوج���ود �سُ
�الإب�ستمولوجّي���ة ل���م ت�ستطع تقدي���م نظرة عن �لعالم خالية م���ن تدخل �لعن�سر �الإن�سان���ّي، وهذ� ما يعرفه 
�أين�ستاي���ن ح���ّق �لمعرفة، لذلك كّرر عّدة مر�ت في �لحو�ر �أّنه ال ي�ستطيع تقديم دليل علمّي على ��ستقاللّية 
�لو�قع باإز�ء �الإن�سان، لكنه قال على نحٍو حادٍّ �إنَّ هذه �لحقيقة يعرفها �لب�سر �لبد�ئيون. وال غرو �أنَّ موقف 
طاغ���ور ناب���ع �أ�سا�سًا من روح متمرد جام���ح، وهو موقف لم ي�ستطع �أين�ستاين نف�س���ه تفنيده، وهذ� �لموقف 
يت�سح على نحٍو تام في نزعة طاغور نحو تاأليه �الإن�سان، ال تاأليهه بمعنى تجريد �سفاته �لمثلى وتركيبها في 

موجود غريب �أعلى، بل تاأليهه بمعنى �إقر�ر وجوده، �أي وجود �الإن�سان ب�سفته �لو�قع �لنهائّي.
    ومهم���ا يك���ن من �سيء، يمكن �لتدليل على �أّن���ه "�تفق كلٌّ من طاغور و�أين�ستاين على �أّنه يوجد و�قع �أكبر 
larger Reality ُيعّد �أفر�د �لب�سر جزءً� منه. و�تفقا �أي�سًا على �أنَّ �الأنا�سي يمكنهم ويجب عليهم معرفة حقيقة 

ه���ذ� �لو�قع. �تخذ طاغور موقفًا باإز�ء �أفر�د �لب�سر فح���و�ه �أنهم مقّيدون بمفهوم �سخ�سّي ناق�س عن �لو�قع، 
�س���و� عالقتهم �ل�سخ�سّية مع �لو�قع في جملته �لجامعة. �إّن���ه ُي�سفي على �لو�قع �سخ�سّية  طالم���ا �أّنهم لم يوؤ�سِّ
خا�سة به ُي�سّميها بطرق متعّددة: �الإن�سان �الأعلى Super man، �لعقل �الأعلى Super mind، �ل�سخ�س �الأ�سمى 
ة مع  Supreme person. �إنَّ �ل�سخ�س-�لف���رد ي�ستطيع �أن يعرف �لحقيق���ة �إذ� وفقط �إذ� ن�سَج عالقته �لخا�سّ

�الإن�سان �الأعلى، فلم َيُعْد في �أي نقطة يحتفظ بمنظاره �لفردّي �لمنف�سل. كان هذ� هو معتقد طاغور. 
�أما �أين�ستاين فقد �عتقد �أنَّ �لو�قع موجود على نحو م�ستقل عن �أفعال �لمالحظة �أو �لمر�قبة �لتي نقوم بها، 
�أي ينّد عن �أي عالقة معّينة في هذ� �التجاه، ويمكن �أن يكون ذلك معروفًا من ِقَبِل �أفر�د �لنا�س. كان �أين�ستاين 
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يعتق���د �أنَّ �لعل���م هو �لطريق لبلوغ ه���ذه �لحقيقة، وقال: "ال �أ�ستطيع �أن �أثب���ت �أن ت�سوري �سحيح، لكن هذ� هو 
.)12("epistemological credo معتقدي". في مو�سع �آخر �أطلق �أين�ستاين على هذ� ��سم ديانة �إب�ستمولوجّية

غي���ر �أنَّ م���ا يمّيز طاغور في �لدرج���ة �الأولى لي�س �سجاالته �لفكرّية �لعالية �لم�ست���وى مع غاندي و�أين�ستاين 
وغيرهم���ا؛ ب���ل �ساعريته �لفريدة، فهو رغم تاأكيده على �أنَّ �لعالم ال بّد �أن يكون عالم���ًا �إن�سانّيًا �أواًل و�أخيرً�، �إال 
�أنَّ هن���اك م�سكل���ة �الإن�سان �لفرد �لذي �سينتهي م�سيره �إلى �لزو�ل �لنهائ���ّي الأنَّ ما �سيبقى هو �لنوع �الإن�سانّي، 
لذل���ك ل���ن يخلد في �الإن�سان �لفرد �إال عقله �لم�سارك لعقل �لنوع؛ �أما م���ا عد� ذلك فهو هباء وقب�س ريح، فاإذ� 
كان �لمرء يعلم �أّنه ز�ئل ب�سخ�سه وباٍق بنوعه، فما هي قيمة �ل�سخ�سّية �لتي يبنيها �الإن�سان على �متد�د حياته.
وق���د �أّثرت تجربة طاغور �ل�سخ�سّية ف���ي فهمه لمعنى زو�ل �لوجود �الإن�ساني �لفردي من �لعالم، لذلك 
قال ول ديور�نت عنه: �إّنه "�ساعر ك�سر قلبه موت زوجته في �سبابها، و�أنق�س ظهره ذّل بالده؛ وهو فيل�سوف 
"منقوع" في تعاليم �لفيد�نتا؛ وهو مت�سوِّف يتذبذب –مثل �ساندي د��س-بين �لمر�أة و�هلل، ومع ذلك تر�ه 
ق���د تج���ّرد من عقيدة �آبائه بمدى ما و�سل �إليه من علم؛ وهو مح���ّب للطبيعة يقابل ُر�سل �لموت فيها بعز�ء 

وحيد، هو موهبته �لتي ال تبلى في �إن�ساد �لغناء")13(.
��ستط���اع طاغور في هذ� �التجاه �أن يمتلك نظ���رة ثاقبة �إلى عبثّية �لوجود، فاالإن�سان �سينتهي حتمًا �إلى 
�لم���وت و�سيتال�س���ى في هذ� �لكّل �لالمتناهي، لذلك ُيعّد موق���ف طاغور من �لموت �لخيط �لهادي في فهم 
تجربت���ه �لوجودّية على حقيقتها، وتت�سح نظرته عن �لموت في ق�سيدته مار�ن-ميالن )�لموت-�لزفاف( 

)Maran-Milan )DEATH�Weeding يقول فيها:

، تامٍّ بهدوٍء  تتكّلُم  الموت،ِلَم  ها  اأيُّ يا  الموت،  ها  اأيُّ "يا 
وتتلَب�ُشِني وُتَراِقبني ِخْل�شًة؟

َف بها الحبيُب. لي�شت هذه هي الطريقُة التي يجب اأن يت�شرَّ
حينما تتدّلى اأزهاُر الم�شاِء على �ُشوِقَها

 الُمتعبة، حينما ُتْجلَُب الما�شيُة من الحقوِل
عي، اأنَت، يا موت، بعَد يوٍم كامٍل من الرَّ

يا موت، اقترْب مّني بمثل هذه الخطواِت اللطيفِة،
ا�شتقّر اإلى جانبي من دون حراك.

ُح عنها. ل اأ�شتطيع فهَم الأ�شياِء التي ُتْف�شِ

12(  Gomatan, Ravi V., Toward Rational Reality: From Einstein and Tagore to Gaudia 
Vaishnava Vedanta, in: Einstein, and Tagoreand the Nature of Reality, Edited by Partha 

Ghose, Routledge, New York AND London,2017, p.97.

13(  ديور�نت، ول، ق�سة �لح�سارة، �لجزء �لثالث من �لمجلد �الأول )�لهند وجير�نها(، �س:415.
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ها الموت، وا اأَ�شفاه، يا اأيُّ
ها الموت،هل هذه هي الطريقة التي �شتاأخذني بها؟  يا اأيُّ

، اإذ بينا ملقًى بنعا�ٍس ثقيٍل  مثل ل�سٍّ
على عينّي اأتتغّوُر اأنت في قلبي؟

هل �شتجعل خطوك بطيئاً
في دمي المخّدر النائم، لترنَّ اأجرا�ُس خلخاِل كاحلَك الُمَجْلِجلة

ها الموت، بَدِويٍّ و�ْشَنان في اأُذني؟ يا اأيُّ
ها الموت، هل �شتفعلها،  يا اأيُّ
وت�شمني، اأخيراً، بذراعيك 

الباردتين، وتحملني بعيداً، واأنا م�شتغرٌق في اأحامي؟
ل اأعرف لماذا تاأتي وتذهب على هذا النحو؟

ها الموت، يا اأيُّ
ها الموت، قْل لي هل هذه هي الطريقة التي تقترُن بها،  يا اأيُّ

على نحو غير احتفالّي، من دون ثقِل قربان،
 ول تبريك ول �شاة؟

هل �شتاأتي ب�َشْعِرك الباهت الكثيف، 
الأ�شعث، ُمَخلَّعاً من تاجك الملتفِّ الامِع؟ األم
يحمل اأحد راية انت�شارك من قبل اأو من بعد،

األن تتوّهَج الم�شاعُل مثل عيوٍن حمراء،
ها الموت، على طوِل النهر،يا اأيُّ

ها الموت، األن تهتزَّ الأر�ُس عند قدومك؟ يا اأيُّ

*بعينيه الناريتين لأخذ عرو�شه،
Siva حينما جاء �شيفا

ها الموت، خارِف، يا اأيُّ اأَتْذكُر كل الأُّبهة والزَّ
ها الموت: جلد النمر الذي كان يرتديه؛ يا اأيُّ

ثوره الهائج؛ فحيح الثعابين الملتفة حول �َشْعره؛
وت الهادر هدراً كاأنه ي�شرب خّديه؛ ال�شُّ

عقد الجماجم المتاأرجح حول عنقه؛

*   ُيعرف شيفا بأنه المّدمر، وهو يدخل في ثالوث إلهّي يتألف منه ومن براهما وفيشنو، وُيعّد خالق الكون وحاميه.
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المو�شيقى ال�شاخبة المفاجئة وهو ينفُخ في قرنه ليعلن قدوَمه-اأكانت هذه
ها الموت؟ هي الطريقة المثلى للزواج، يا اأيُّ

وهكذا �شاَر �شجيُج حفل الّزفاف المميت
ها الموت، دموع الفرح انهمرت ها الموت، يا اأيُّ  اأكثر قرباً، يا اأيُّ

من عينّي جاوري  Gauri*وارتجفت الأبراد التي تغطي
�شدرها، رفرفت عينها الي�شرى

وانق�شف قلبها، واكتنز ج�شدها ب�شعادة غامرة،
ها الموت؛ ها الموت، يا اأيُّ وخرج عقلها من حدوده، يا اأيُّ

ها ولطمت راأ�شها من ا�شتقبال عري�ٍس جامٍح جّداً؛ �شرخت اأُمُّ
وفي قرارة نف�شه وافق اأبوها على وقوع الكارثة.

يا موت، يا موت، لماذا يجب دائماً اأن تاأتي مثل الل�ّس،
دائماً ب�شمت،

وفي نهايِة الليل، تاركاً وراءك الدموَع فقط؟
تعال اإلّي ُمْحتفًا،

اجعْل الليْل كّله يرنُّ مع انت�شارك، انفْخ 
في محارة ن�شرك، واألب�شني
الجلباب الأحمر الّدموّي،

ها الموت، ل ُتَباِل بما يفّكر فيه الآخرون، يا اأيُّ
ها الموت،  يا اأيُّ

لأنني �شاأفعل ذلك بملء اإرادتي، 
َك لي رائعاً. �شاألوُذ اإليك اإذا كان قب�شُ

اإذا كنُت غارقاً في العمل داخل غرفتي حين و�شولك، يا موت،
يا موت، اأوقْف عملي، ودْع عدم رغبتي جانباً، 

واإذا كنُت نائماً، فاأغرق الرغبات كّلها في ال�شعادة الحالمة لِفرا�شي،
اأما اإذا كنُت اأكذب والامبالة تجتاُح قلبي، وعيناي تخفقان بين النوم

واليقظة، اماأ محارتك باأنفا�شك المدّمرة وانفخ،
ها الموت. ها الموت، يا اأيُّ واأنا �شاأهرول اإليك، يا اأيُّ

*   جاوري رمز لإللهة األم في الميثولوجيا الهندوسية.
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�شاأذهُب اإلى حيث ير�شو زورُقك، يا موت، يا موت، اإلى الَبْحِر
ام نحوي من الانهاية. ياُح تدحرج الظَّ حيث الرِّ

رقّي من ال�ّشماء، مالي ال�شَّ كن ال�شَّ قد اأرى الغيوم تتجمع في الرُّ
ثعابين البرق النارية باأُُهِبها المنزوعة،
لكنني لن اأترّدد في خوٍف ل اأ�شا�س له-

�شاأمرُّ ب�شمت، وبثبات، 
ها الموت")14(. ها الموت، يا اأيُّ ِعْبَر البحِر العا�شِف الأحمِر، يا اأيُّ

تك�س���ف ه���ذه �لق�سيدة عن فهٍم عميٍق لحقيقة وجود �الإن�سان في �لعال���م، �إذ �إنَّ �الإن�سان بحكم طبيعته 
حائر بائر، فهو م�سغول باالأ�سئلة �لميتافيزيقّية �لكبرى؛ وفي �لمقابل تر�ه غارقًا في َمْوحل �لحياة �لمبتذلة. 
�إنه �سحية �سر�ٍع وجوديٍّ رهيب بين كونه موجودً� خالدً� وكائنًا ز�ئاًل، لذلك ترى �إليه وهو يت�سامى �إلى �أعلى 
�لدرجات، مترفّعًا �إلى �أق�سى �لحدود، موّجهًا تفكيره �إلى �أبعد �الأمد�ء، ثم ترى �إليه منك�سرً� ذلياًل يبحث 

عن م�سكن ولقمة عي�ٍس وعالج مر�ٍس. �إنَّ �الإن�ساَن في �أعمق �أعماقه ممّزٌق بين �أ�سالة �لوجود و�بتذ�له.
هذ�، وبعد �أن يم�سي �الإن�سان حياته في كفاح د�ئب من �أجل �أن يحافظ على كينونته، ياأتي �لموت ليدّمر 
هذه �لكينونة ويق�سي على �الإن�سان نهائّيًا، �إنَّ �لتناق�س هو ِقو�م وجود �الإن�سان: حياة وموت، �سحة ومر�س، 

�سباب و�سيخوخة...
عرّي �لذي  اع���ري �لفريد �لذي �تخذه طاغور م���ن �لموت يتجّلى في طبيعة قول���ه �ل�سِّ لك���ن �لموقف �ل�سَّ
وّجهه �إلى �لموت نف�سه في �سيغة حو�ر ال يتحّدث فيه �إال محاور و�حد هو طاغور، لذلك ال ُيعدُّ هذ� �لحو�ر 
منتجًا بالمعنى �لفل�سفّي، لذلك تفقد لفظة ديالكتيك هنا معناها �لذي �أ�سفاه �لفال�سفة �ليونانيون عليها، 
تحدي���دً� منهم �أفالطون، فالحو�ر �أو �لديالكتي���ك διαλεκτική في �للغة �ليونانية، يعني كالمًا متباداًل بين 
�سخ�سي���ن يق���وم كّل و�حد منهما بتفنيد حج���ة �الآخر، وت�ستمر �لمحاورة بينهما، و�س���واًل �إلى نتيجة ترتقي 
بقارئ �لمحاورة �إلى �أعلى درجات �لمعرفة، عن طريق معرفة �لحجة وتعّرف نقي�سها �إلى �أن ي�سل �لجدل 

�إلى مرحلة ال يمكن الأحد �لخ�سمين �أن يتجاوزها في�ست�سلم ويتوقف �لحو�ر.
عرّي مع �لموت  لك����ن طاغ����ور حاور �لموت م����ن دون �أن ي�ستنطقه، �أي �أر�د �أن يجعل من ح����و�ره �ل�سِّ
ر،  تاأنيبًا للموت نف�سه، �لذي ياأتي ويدّمر حياة �إن�ساٍن بعينها –وهي هنا حياة طاغور-من دون �أّي مبرِّ

لذلك ال يمكن �أن ُيفهم �لموت �إال ب�سفته �سّرً�، لكن طاغور يقبل هذ� �ل�سّر، الأّنه �سّر �سرورّي.
كان قبول طاغور للموت ين�سوي على نوع من �لتهكم، لكنه تهكم يختلف عن تهّكم �سقر�ط من محاوريه، 
ف���اإذ� كان �سق���ر�ط يريد من تهّكمه �أن يوّلد �أفكارً� جديدة في عقول محاوريه غير �الأفكار �لتي تهّكم منها، 

14(  Tagore, Rabindranath, Poems, poemhunter.com�The World’s Poetry Archive,2012,p. ,p.163 �164.
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عري يظهر في توجي���ه نوع من �ل�سخرية  ف���اإنَّ طاغور يتهّك���م هنا من نف�سه، وهذ� �ل�سرب م���ن �لتهّكم �ل�سِّ
�لمريرة �إلى �لموت، �إنها مريرة الأنها ال تطال �لموت-�لُمَحاَور، بل تنال من �لمائت-�لُمحاِور.

ل كوميديا �لتهّك���م �إلى تر�جيديا، ذلك باال�ست�سالم  غي���ر �أن ت�سوي���ر طاغور �لبديع لموته �لم�سبق يحوِّ
�لنهائ���ّي للموت ف���ي نهاية �لق�سيدة، وهن���ا ُيف�سح طاغور عن رغب���ة عارمة في �لُم�سي �إل���ى حيث ياأخذه 

�لموت، ليجد ر�حته �لق�سوى.
وما �أروع �لمعّري حين قال:

                               واإنَّ الموَت راحُة ِهْبِرِزيٍّ          اأ�شرَّ بُلبِِّه داٌء َعياُء ◘
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عندم���ا نتح���دث عن ترجمة طاغور، يجدر بن���ا �أن نتذكر �أنه ح�سل على جائ���زة نوبل، عام 1913، في 
�الأ�سا����س، ع���ن �أعماله �لمترجمة �إلى �للغ���ة �الإنكليزية. ومع ذلك، فاإن ر�سائل طاغ���ور تك�سف عن مخاوفه 
ب�ساأن �لمخاطر �لتي يمكن �أن تنطوي عليها �لترجمة وعيوب ترجماته �إلى �الإنكليزية)1(. قال في ر�سالة �إلى 
�إدو�رد طوم�س���ون: "في ترجماتي �أتجنب بخجل جميع �ل�سعوبات، �لتي لها تاأثير في جعلها ناعمة وجميلة. 
�أعل���م �أنني �أ�سيء تمثيل نف�س���ي... للقارئ �لغربي ")2 فبر�ير 1921(. �إنه يق���ر "بال�سدوع و�لثغر�ت" في 
ترجمات���ه،)5 �أغ�سط����س 1921(، ويعلن: "لقد تو�سلت �إلى ��ستنتاج مفاده �أن ترجمة ق�سيدة يعني �أن تفعل 
ذل���ك خط���اأ، ال�سيما عندم���ا ينتمي �الأ�سل �إلى لغة غريب���ة تمامًا عن و�سيلة ترجمته���ا")16 ني�سان/ �أبريل 
1922(. وتف�س���ي ر�سائ���ل طاغ���ور �أي�سًا عدم �طمئنانه ب�س���اأن قدرته على �لترجمة �إل���ى �الإنكليزية، فيكتب 

يائ�سًا: "لقد �ألحقت ظلمًا بالغًا بمنتجاتي �الأ�سلية ب�سبب عدم كفاءتي من جهة و�إهمالي من جهة �أخرى... 
وكان عل���ّي �أن �أعتمد عل���ى �أ�سدقائي من �أ�سول �إنكليزية لمر�جعة ترجماتي، الأنني ال �أ�ستطيع �أن �أثق بلغتي 

�الإنكليزية �لبتة" )10 ني�سان/ �إبريل 1935(.

1(   راجع، على سبيل المثال، طومبسون )1993(، تريفدي )1993(، داس غوبتا )2002(.

ترجمة طاغور: تغيير النماذج

تاأليف: ر�سا ت�ساكرافارتي 
• ترجمة: ح�سام الدين خ�سور

  ر�سا ت�ساكر�فارتي: �أ�ستاذة في ق�سم �للغة �لإنكليزية في كلية غارجي بجامعة دلهي في 
�لهند.
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ت�ستن���د �سك���وك طاغ���ور �لذ�تية �إلى بع����س �الفتر��سات في �لترجم���ة �لتي �سوف �أدر�سه���ا، و�أو�جهها، 
ف���ي ه���ذ� �لبحث. الأنه يفتر����س �أن مقبولية �لترجمة تعتم���د على �إخال�سها للن�س �لم�س���در، �أي �أن �لعمل 
�لمترج���م يتب���ع ل�سلطة �الأ�سل، وهذ� يعن���ي �أنه "خطاأ" �أن تترج���م �إلى لغة بعيدة ثقافيًا ع���ن �الأ�سل، و�أنه 
ال يفه���م ��ستخ���د�م �الإنكليزية �إال �إنكليزي. هذه �الفتر��سات لي�ست لطاغ���ور وح�سب؛ بل تمثل بع�س �الآر�ء 
�ل�سائع���ة حول �لترجمة �سكل���ت �الأ�سا�س �لتقليدي للحكم على �لترجمات �الأدبية وتقييمها. تمنح �لنظريات 
�لتقليدي���ة للترجمة �ل�سلطة �الأ�سا�سية للن�س �لم�سدر، �لذي ال ُينظر �إليه على �أنه �سابق للترجمة فح�سب، 
ب���ل �إنه �أقوى منه���ا. لذلك، ُيفتَر�س �أن يكون �سوت �لمترجم �أدنى، وثانوي���ًا، وم�ستقًا - في �لو�قع، ُيفتَر�س 
�أال يمتل���ك �لمترج���م �سوتًا على �الإطالق)2( . ُيفتَر�س �أن تك���ون �لترجمة مجرد �سدى لالأ�سل. يرتبط هذ� 
�لموق���ف بنظري���ات �للغة جزئيًا،الأنه حت���ى وقت قريب، كانت �للغ���ة ُتدَر�س لتما�سكها بداًل م���ن �إمكانياتها 
�لذ�تي���ة �لتخريبية. لكن �لنظرية �لمعا�سرة تنظر �إلى �للغ���ة كمكان للتناف�س، حيث يدرك �لمتفاعلون قوة 
�لكلم���ات. هذ� �لتحول في �لنموذج مرئي في حقل �لترجمة، حيث ي�ستطيع �لمترجم �الآن �أن يتحدى �سلطة 
�لن����س �لم�سدر، بحثًا عن �س���وت خا�س له. بالن�سبة لمترجمي طاغور �ليوم، هذ� �لبحث عن �سوت يمكن 
�أن يكون متحررً� وخالقًا،ويمكن �أن يمتلك �إمكانية �لتدخل �أي�سًا. هذه هي حجتي في هذ� �لبحث �لمو�سحة 

بمر�جع ممار�ستي �لخا�سة في حقل ترجمات طاغور.
كان���ت ترجمات طاغور، لعقود من �لزمن، مح�سورة في قي���ود "�الإخال�س"، طالما ظلت حقوق �لن�سر 
ه���ي �المتياز �لح�سري ِل� في�سف���ا بهار�تي )Visva-Bharati(، حيث قرر "�أ�سل���وب �لمنزل")3(  �أن �لدقة، 
�أو �لتقي���د �لوثيق باالأ�سل، هو �لمقارب���ة "�لم�سموح بها" وح�سب. ومع ذلك يغفل هذ� حقيقة �أن �الن�سغال ب�ِ 
ثقافتنا  �ال�ستعمارية. كانت  �لمرحلة  �لهندية قبل  �لتقاليد  "�الأ�سالة" لم يكن جزءً� من  "�الإخال�س" �أو 
متع���ددة �للغ���ات م���ع تقاليد �سفهي���ة ولغوية قوي���ة، وكانت �لح���دود �الإقليمية رخ���وة؛ في ه���ذ� �ل�سيناريو ، 
كان ال مف���ر م���ن �نتقال �لن�سو�س عبر �لترجمة. حقوق �لتاأليف و�لن�س���ر ال تعني �لكثير في بيئة كان تحول 
 Sujit( لن�سو����س فيها عب���ر �لزمان و�لمكان �أكيدً� �إلى هذ� �لحد �أو ذ�ك. كم���ا ي�سير �سوجيت موخيرجي�
 )anuvad( و�أنوفاد )"بمعن���ى" تغير في �ل�سكل "�أوفي �س���كل متغير )Rupantar( روبنت���ار ،)Mukherjee

)"�لتح���دث بعد" �أو "�لمتابعة بعد"( معاني مفهوم���ة على نحٍو �سائع في �لترجمة في �لهند، وال يتطلب �أي 
من �لم�سطلحين �الإخال�س لالأ�سل. غد� ذلك مع �إدخال ثقافة �لطباعة، وكنتيجة �لتاأثر بالتقاليد �لغربية 
بمفاهيمها عن �لتاأليف و�لم�سوؤولية، �أن �الهتمام بحقوق �لن�سر وملكية �لن�سو�س و�الأ�سالة جزء من م�سهد 

�لن�سر �لهندي.

2(   يش��ير الناقد الكندي ش��يري س��يمون إلى صور الهيمن��ة واألمانة والخيانة في معظم نظري��ة الترجمة. لمواجهة ذلك 
يتحدث سيمون )1996( عن مشروع ترجمة ملتزم: »بالنسبة للترجمة النسوية، تعني األمانة أال نتوجه إلى المؤلف 

وال القارئ، بل إلى مشروع الكتابة ��� مشروعيشارك فيه كل من الكاتب والمترجم.

3(   معايير قياسية للكتابة كما يحددها دليل األسلوب في معهد معين، مثل شركة نشر أو جريدة أو جامعة.
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 ق���دم �سيناري���و طباعة �سوق موجهة زخمًا م�ساف���ًا �إلى هذه �لنقلة �لنوعية �الهتم���ام باالأمانة في حقل 
ترجمات طاغور يحتاج �إلى �أن تووؤل في هذ� �ل�سياق �لتاريخي.

وه���ذ� ما يف�سر قلق طاغور ب�ساأن �أعماله في �لترجمة ومحاولة في�سفا بهار�تي �لحفاظ على �أعماله في 
�سكله���ا "�لنق���ي"، حتى في �لترجمة. ومع ذلك، كما كان طاغور نف�سه ي���درك، �لتر�جع �ل�سريع في �سمعته 
�لدولي���ة بعد فوزه بجائزة نوبل بفترة وجيزة كانت، �إلى حدٍّ كبير، ب�سبب �الأخطاء في ترجمة �أعماله. �سعر 
طاغور في كثير من �الأحيان باأنه غير من�سجم مع �لموؤ�س�سة �الأدبية و�ل�سيا�سية في بلده، وب�سبب ذلك تطلع 
�إلى �عتر�ف دولي. كتب �إلى �إدو�رد طوم�سون في 20 �أيلول/ �سبتمبر 1921: » كنت طو�ل حياتي �الأدبية في 
مو�جهة �أذو�ق �أبناء وطني، في �الأقل �أولئك �لذين يمثلون �لجزء �ل�سوتي في منطقتي")علم و�ساكر�فارتي 
Alam and Chakravarty(2011: 114((.ع���رف طاغ���ور �أن���ه مثير للجدل في �لهن���د، وقد �هتم ب�سورته 

�لعامة كثيرً�. ومن هنا جاء �هتمامه بجودة �أعماله في �لترجمة، و�إح�سا�سه بال�سيق ب�سبب �لترجمات �لتي 
�سعر �أنها �أخفقت في �إن�ساف كتاباته باللغة �لبنغالية. في �الأعمال �لتي ترجمها هو �سخ�سيًا، حاول،غالبًا، 
�إر�س���اء جمهوره �لغربي بتخفيف �لخ�سو�سية �لثقافي���ة لالأ�سول �لبنغالية. ي�سكو �إدو�رد طوم�سون: "و�أكثر 
ف �أو �أغفل كل ما بد� له هنديًا مح�سًا، �لذي كان في كثير من �الأحيان �ساحرً� وقويًا. لقد �سغف  فاأكثر، خفَّ
كثي���رً� باأن يقنع �سعبنا �أن يهتم بما ير�ه غريبًا ل���دى �الآخر.")4( ولما �ن�سغل بجد�ول رحالته ومحا�سر�ته، 
ت���رك طاغ���ور مهمة ترجمة �أعماله �إلى �الأ�سدق���اء و�لزمالء �لذين كانت قدر�ته���م مو�سع �سّك. "لم ينقل 
�الختي���ار غي���ر �ل�سائب و�لتف���اوت في �أ�سالي���ب �لترجمة �إال �لقليل م���ن حيوية وجمال ق�س�س���ه �لبنغالية 
وتجارب���ه �ل�سعري���ة في �للغة �لبنغالية")الغ���و وو�روي���كLago and Warwick(1989: 19( (. طبعًا توجد 
�أ�سباب �أخرى لتر�جع �سمعة طاغور. فعلى �سبيل �لمثال، جعله موقفه �لمناه�س لالإمبريالية في محا�سر�ته 
�لوطني���ة غير �سعبي في �لغرب. وم���ع ذلك،ت�سببت �لترجمة، �لتي لعبت دورً� رئي�سًا في �سعوده �ل�سريع �إلى 

�ل�سهرة �لعالمية، بفقد�نه مجده في عيون �لعالم �لغربي.
عل���ى �لرغ���م من �أن �سه���رة طاغور بد�أت تتال�سى، �إال �أن���ه كان لديه د�ئمًا معجبون ف���ي مختلف �أجز�ء 
�لعال���م، و��ستم���رت �أعمال���ه ُتترَجم في حيات���ه وبعد مماته. لك���ن هذه �لترجم���ات كثيرً� ما �أ�س���اءت �إليه. 
فمجموعة ق�سائد وم�سرحيات طاغور �لتي ن�سرها مكميالن عام 1936 مجموعة كتابات طاغور �الأولى في 
�للغ���ة �الإنكليزي���ة، �لتي بقيت في �لتد�ول زمنًا طوياًل، م�سوؤولة ع���ن خلق مفاهيم خاطئة كثيرة حول عمله. 
وم���ع �أنها لم تكن �ختي���ارً� منا�سبًا، فقد خلقت �نطباعًا �أنها �الأعمال �لكاملة لكتابات طاغور في �الإنكليزية 

ولم ت�سر �إلى �أن كثيرً� من �لن�سو�س مترجمة من لغة �أخرى ولم ُتكَتب باالإنكليزية �أ�ساًل.
�أعطت �لذكرى �لمئوية لميالد طاغور، في عام 1961،حافزً� جديدً� لمترجمي طاغور. ب�سرف �لنظر 
ع���ن ترجمات �الأعمال �لفردية، فاإن قارئ طاغ���ور )A Tagore Reader(، �لذي حررته �أميا�ساكر�فارتي، 

4(  Edward Thompson, Time and Tide, 16 August 1941, cited in Thompson )1993, p. 25(.
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ونحو �الإن�سان �لعالمي )Toward Universal Man(، �لذي ن�سرته د�ر �آ�سيا للن�سر في نيويورك، محاولتان 
بارزت���ان لتجمي���ع �أعمال طاغ���ور في ترجم���ة �إنكليزية. حتى بعد �لذك���رى �لمئوية، ��ستم���ر ن�سر كتابات 
طاغور �لمترجمة في �لظهور. �سماء بال حدود )Boundless Sky( عام )1964(، ن�سرته فيزفا بهار�تي 
)Visva-Bharati(، ه���و مجموعة مختارة م���ن ق�س�س طاغور وق�سائده وكتاباته �لنثرية. هذه �لترجمات 
ح �أن تباغت ق���ارئ �ليوم بتاريخها. ق�سائ���د ر�بندر�نات  كثي���رة �س���و�ء قام به طاغ���ور نف�سه، �أو و�فق علي���ه، يرجَّ
 ،)Humayan Kabir( بتكليف من جمعية كتاب طاغور �لتذكاري �لذي حرره هومايان كابير ،)طاغ���ور )1966
 The English Writings of ه���و )101( ق�سيدة ترجمة طاغ���ور. كتابات ر�بيندر�ناث طاغور �الإنكليزي���ة
Rabindranath Tagore ، ن�سرته���ا �ساهيتي���ا �أكاديم���ي بين عام���ي 1994 و1996 وحررته���ا �سي�سير كومار 

د�����س SisirKumarDas، جه���د هائل لجم���ع �أعمال طاغور في �للغ���ة �الإنكليزية، �لت���ي ت�سمنت �لترجمة. 
Krishna Dutta and An�( حرره كري�سنا دوتا و�أندرو روبن�سون ، )1997 )ر�بندر�ن���ات طاغور: مختار�ت
drew Robinson(، عل���ى �لرغ���م م���ن �أنه ن�سره بعد ذل���ك بزمن طويل، فقد ت�سمن كثي���رً� من �لترجمات 

�لقديم���ة �لت���ي �سدرت خ���الل حياة طاغور. في كل مكان ف���ي هذه �لترجمات �سب���ح �الأ�سالة، و�لخوف من 
�لترجمات �لمدموغة بعبارة "غير �أمينة".

م���ع �نتهاء حق���وق �لطبع و�لن�سر في عام 2001 ، حدثت طفرة غير م�سبوقة في ترجمات طاغور قدمها 
مترجم���ون مختلف���ون، في �أ�ساليب متنوعة، وهو �تجاه �كت�سب زخمًا م�ساف���ًا بمنا�سبة �لذكرى 150 لميالد 
طاغور. ترجمات طاغور في �أك�سفورد تمثل، على �سبيل �لمثال، جهدً� تعاونيًا علميًا لن�سر ترجمات طاغور 
ف���ي �سل�سلة من �لكتب �لمحررة. �لمجلد �لر�بع م���ن �لكتابات �الإنكليزية لر�بندر�نات طاغور، �لذي ن�سرته 
�ساهيتيا �أكاديمي عام2007 وحررته نيتيابر�يا غو�س )Nityapriya Ghosh(، هو مجموعة �سخمة متنوعة.
بعك�س �الإطار �الأكاديمي لمجلد�ت �أُك�سفورد و�ساهيتيا ،ن�سرت دور ن�سر �سعبية في �لهند، مثل بنغوين وروبا 
ورول���ي بوك����س)Penguin, Rupa, and Roli Books(، �أعمال طاغور في �لترجمة م�ستهدفة �لقارئ �لعام 

�أي�سًا. كان عدد مختار�ت ومجموعات �أعمال طاغور بازدياد في �لذكرى �لمئة و�لخم�سين �أي�سًا.
يتمت���ع مترجم طاغور �ليوم بحرية مليئ���ة باالإمكانيات �الإبد�عية بما �أنها محفوفة بالمخاطر، فقد غد� 
م�ستحي���اًل �الإفالت من مجموع���ة �أ�سئلة �سعبة عن �لتاأليف و�لمرجعية و�لن�س و�ل�سياق و�لم�سدر وثقافات 
�له���دف، ومنزلة �لترجمة ذ�تها. فاالآن و�أعمال طاغور خ���ارج حقوق �لتاأليف و�لن�سر، من يملك �لن�سو�س 
�لم�سدر؟ هل �لمرجعية للموؤلف، �أم �لمترجم، �أم �لنا�سر، �أم �لقارئ؟ �أين ولمن تنتمي �لترجمة؟ هل يجب 
توطي���ن �لترجم���ة �أم تغريبها؟ ما هي �سيا�سة �للغة و�لموقع �لتي تلع���ب دورً� عندما ُيَترَجم �لن�س �لبنغالي 
�إل���ى �الإنكليزي���ة؟ وما هي قوى �ل�سوق �لتي تلعب دورها في تقرير تد�ول و��ستقبال عمل مترجم؟ هل يمتلك 

�لمترجم �لحق في تعديل �الأ�سل؟ �أين تنتهي �لحرية ويبد�أ �لترخي�س؟
هذه هي بع�س �لق�سايا �لتي �أجد نف�سي م�سطرً� �إلى تد�ولها في ممار�ستي كمترجم. كانت هذه �الأ�سئلة 
مركزي���ة في �الختي���ار�ت �لتي ��سطررت �أنا و�لمحرر �لم�سارك فكرول عل���م )Fakrul Alam(،على �سبيل 
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�لمثال، �إلى �تخاذها في �أثناء عملنا على مبادئ طاغور )The Essential Tagore(، مختار�تنا من كتابات 
طاغ���ور، وقد ظه���رت في مجلد و�حد عم���الق �أعمال ثالثين مترجم���ًا عبر ع�سرة �أجنا����س �أدبية. �إلى حد 
ما،لذل���ك، �إنه الأم���ر مفيد �أن نعامل ه���ذ� �لم�سروع كدر��سة حال���ة في �لنقا�س �لر�ه���ن ل�ترجمات طاغور 
�لمعا�س���رة. بعي���دً� من �لقالب �لتقليدي في وح���دة �ل�سكل، تهدف مجموعتنا �إلى �إظه���ار �لطرق �لمتباينة 
عل���ى نط���اق و��سع �لتي يمك���ن ترجمة طاغور فيها في �لوق���ت �لحا�سر. في تغيير مهم ف���ي �لموقف، كانت 
فيزفابهار�ت���ي �الأولى �لتي تولت هذ� �لم�سروع،م�س���روع تعاوني �سم محررين ومترجمين من �أ�سول هندية 
 ،)Kolkata and Santiniketan( وبنغالدي�سي���ة يخرج���ون طاغور من ثقافة زمرة كلكات���ا و�سانتينيكيت���ان
و�إعادت���ه �إل���ى حالته ككات���ب �آ�سيوي جنوب���ي ذي مكانة عالمية. في وق���ت الحق، مع جامع���ة هارفارد �لتي 
�خت���ارت �أن تن�س���ر �لطبعة �لعالمي���ة ،�كت�سب �لم�سروع بع���دً� دوليًا �أو�سع، وجلب مع���ه تحديات م�سافة في 

مخاطبة جمهور متعدد.
في محاولتنا ال�ستك�ساف �لتباين في حقل ترجمات طاغور،�سجعنا فريقنا، �لمتو�جد في �أجز�ء مختلفة 
ف���ي �لهن���د وخارجها، على �لتعبير عن وجه���ات نظرهم �لفردية وتطبيق مناهجه���م �لخا�سة، �لتي تنوعت 
كثي���رً� ليتو�ف���ق بع�سها مع بع�س ف���ي "�أ�سلوب منزل" محدد بو�س���وح. في �لو�قع، ح�سلن���ا على ترجمتين 
لالأغني���ة نف�سها،لن�سير �إلى طيف �الحتماالت �لكامنة في ه���ذه �لمقاربة �ل�ساملة و�لو��سعة �لقاعدة. يكمن 
جوه���ر �أغنية �أكا�س بار� �ُسريا ت���ار� )Akash bhara surya tara( في �لالزمة �لتي ترجمتها ر�تنابر�كا�س 
)Amit Chaudhuri( سودري� �أميت  يترجم  �أغني،" بينما  لذ�  �أغني" و"�أنا منده�س،  لذ�  �أت�ساءل،  "�أنا 

�لمقطع نف�سه كالتالي "الأني منده�س، ت�سحو �أغنيتي." 
ترجمة ر�تنابر�كا�س هي:

بدايات تماأ ال�شماء، والعالم يعج بالحياة،
وو�شط ذلك كله اأجد مكاني!

اأنا اأت�شاءل لذا اأغني.
اأ�شعر في عروقي بمّد وتدفق المد والجزر الأبدي في الأر�س

ت�شحب هذا الخلق
اأنا اأت�شاءل لذا اأغني.

ما�شياً على طول الممرات الع�شبية في الغابة،
اأذهلتني الرائحة المفاجئة لزهرة،

تتناثر حولي هدايا الفرح
اأنا  اأت�شاءل، لذا اأغني ب�شوت عاٍل.

وقد راأيت، وقد �شمعت،
فارتميت على �شدر الأر�س،
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ووجدت المجهول داخا لمعلوم.
اأنا منده�س،لذا اأغني.

وتترجم �أميت �سودري �الأغنية نف�سها بكلمات مختلفة:
ال�شماء مليئة بال�شم�س والنجوم، والعالم مفعم بالحياة،

في و�شط هذا، اأجد نف�شي -
فاأنا منده�س، واأغنيتي ت�شحو.

موجة بعد موجة في الزمن الامتناهي، اإلى ذلك المد والجزر تتاأرجح الأر�س،
يتدفق الدم في عروقي اإلى هذا الحد-

فاأنا منده�شة، واأغنيتي ت�شحو.

لقد م�شيت على اأوراق الع�شب كلها في طريقي اإلى الغابة،
وارتفع وجيب قلبي في جنون، منبهراً برائحة الزهور،

حولي تمتد هذه الهدية، منت�شرة -
فاأنا منده�شة، واأغنيتي ت�شحو

لقد اأ�شغيت باهتمام وفتحت عيني؛و�شكبت الحياة في هذه الأر�س،
وبحثت عن المجهول في المعلوم،

فاأنا منده�شة، واأغنيتي ت�شحو.

won-( نف�سها باأ�سكال مختلفة ،ك� "�أت�ساءل)bismaye )في �لن�سخ �لمختلفة، ُترجمت �لكلمة �لبنغالية 
der(" و"يده����س )marvel(" و"مفاجاأة )surprise(" �الأمر �لذي يغير معنى �الأغنية كلها. ترتكز ترجمة 

ر�تن���ا بر�كا����س على فهم طاغور ك�ساعر طبيع���ة ي�ستجيب للكون باأ�سلوب رومان�س���ي. لكن فهم �أميت�سودري 
لنظرة طاغور �إلى �لعالم مختلف فقد �أعطى �الأغنية عنو�ن" �أن�سودة للم�سادفة"، يو�سح �أنه ي�ستخدم كلمة 
"مفاجاأة" الأن "�لمتحدث في �الأغنية لي�س مذهواًل بجمال �لكون وح�سب، بل بجمال �لم�سادفة �لتي جلبته 
�إليه���ا )Alam and Chakravarty 2011: xxvii(.ه���ل هذه �الأ�ساليب �لمتعددة" م�سموح بها"؟ ما �لمعنى 
�لحقيق���ي �ل���ذي كان في ذهن طاغور؟ ما هي �لكلمة �ل�سحيحة �إذن؟ ه���ذه �الأ�سئلة في �لو�قع عر�سية في 
هذ� �ل�سياق، الأنه بالن�سبة للمترجمين �لذين ينظرون �إلى �لترجمة ك�سكل من �أ�سكال �لن�ساط، فاإن �لتركيز 

ال ين�سب على ما ُيَترَجم، بل على �سبب ترجمته.
تجاور �لترجمات �لمختلفة للن�س �لم�سدر نف�سه يوؤكد قناعتنا باأن �لترجمة لي�ست مجرد �سدى لالأ�سل 
، ب���ل هيفع���ل ترجمة بل تاأويل حيث يمكن �سماع �أ�سو�ت �لمترجمين، في حو�ر مع �ل�سوت �الأ�سلي ،و�أحيانًا 
ف���ي تعار�س معه. بالن�سية للق���ر�ء غير �لبنغاليين،قد يوؤدي وجود �إ�سد�ر�ت متعددة لالأ�سل نف�سه �إلى لفت 
�النتباه �إلى ملف ترجمة" هذه �لن�سو�س. الأنه حتى في عالم ترجمات طاغور، ثمة مرجعية قانونية تحتاج 

الأن تكون �إ�سكالية، �الأمر �لذي يوؤكد �لطبيعة �لعر�سية لجميع هذه �لترجمات.
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�لن�س �لم�سدر و�لترجمة موجود�ن تاريخيًا، بعد كل �سيء. عندما ي�ستخدم طاغور كلمة "بنغالدي�س"، 
عل���ى �سبيل �لمثال، فهو ي�سير �إلى �لبنغال ما قبل �لتق�سيم غير �لمق�سم؛ و�إال �سيكون محوً� تاريخيًا �ساذجًا 
�أن نبقي على �لم�سطلح في ترجمة معا�سرة، الأنه في �سياق هذه �الأيام، ت�سير كلمة "بنغالدي�س" �إلى كيان 

وطني م�ستقل لم يكن موجودً� في حياة طاغور.
يدرك طاغور نف�سه قابلية �لن�سو�س و�لترجمات للتغيير. كتب، في ر�سالة �إلى جيم�س دروموند �أندر�سون 
بتاريخ 14 ني�سان/ �أبريل 1918، م�سيرً� �إلى جيتانجالي:"ينبغي على �لمرء �أن يتخلى ب�سر�حة عن محاولة 
�إعادة �إنتاج �لن�س �لغنائي في مقترحات ترجمة �ل�سعر �الأ�سلي و��ستبد�ل ذلك بنوعية جديدة متاأ�سلة في 
و�سيلة �لتعبي���ر �لجديدة ”)AlamandChakravarty2011: 107(. كموؤل���ف يترجم ن�سه �لخا�س، �أجرى 
طاغ���ور تغيير�ت و��سع���ة �لنطاق على �لق�سائ���د �لبنغالية جعلتها ق�سائد نثر تتح���دى �لت�سنيف. يالحظ 
�سوجي���ت موخيرج���ي في تعليق له حول تاأثير جيتانجالي في �للغة �الإنكليزية على جمهورها �لدولي: “كانت 
جودتها �لفريدة نتيجة جهد �لموؤلف ليكون هو مترجم عمله، وفي هذه �لعملية تجاوز حدود �لترجمة وحقق 
�سيئًا يجب �عتباره تحواًل)موخيرجي 5(. ومع ذلك، كما يقر هو نف�سه، "�إن ما يجعل جيتانجالي �الإنكليزية 
مث���ل هذه �لمعجزة �الأدبية هو ��ستبع���اد �أن تكون عماًل عاديًا في �لترجمة" )موخيرجي 5(. بعبارة �أخرى، 
ل���ن ياأخذ �لمترجم ونب�سكل عام مثل هذه �لحريات مع �الأ�س���ل، �أو ]�أن ال[ ُتح�َسب �أعمالهم ترجمات �لبتة. 
هذ� �لقلق يرتكز �إلى حدٍّ كبير على �لنوعية غير �لملهمة لترجمات �أعمال طاغور �إلى �الإنكليزية بعد وفاته 
عام 1941.لقد ��ستغرق مترجمو طاغور عقودً� للخروج من هيمنة �لطلب على �الأ�سالة، على �لرغم من �أن 

طاغور نف�سه ك�سر �أغالل �لمطابقة في وقت مبكر جدً� من حياته �لمهنية كمترجم الأعماله.
يمك���ن �أي�س���ًا �أن يكون بحث �لمترجم عن �س���وت محدد ح�سب نوع �لجن�س، مو�سح���ًا، كما تقول �سيري 
�سيم���ون )Sherry Simon1996( ، "كيف جعل���ت �لترجمة �لن�سوية �لمعا�سرة �لجن�سانية �لمجال لم�سروع 
تحولي على نحٍو و�ٍع، يعيد �سياغة �سروط �سلطة �لن�س". �أيام �ل�سبا، عنو�ن ترجمتي �الإنكليزية ل�مذكر�ت 
طاغور �سيليبيال، ت�ستح�سر عمدً� ق�سايا �الختالف بين �لجن�سين �إلى درجة �أنه يمحو �لعنو�ن �الأكثر �سمواًل 
طفولت���ي؛ الأن كم���ا يو�سح ن�س طاغور �أن �الأوالد و�لبنات ن�سوؤو� ب�س���كل مختلف تمامًا في ع�سره. و�لعنو�ن 
�أي���ام �ل�سبا �أي�سًا يالق���ي �سد�ه بغر�بة في عمل ت�سليما ن�سري���ن )Amar Meyebela(�لذي ُترِجم بعنو�ن 
فتوت���ي، لكن طبع���ًا لم يميز ذلك �إال �لقر�ء �لمطلعون.ت�ستهدف مثل ه���ذه �لتالعبات �لمتعمدة في �لن�س، 
�لت���ي يعتبرها �الأ�سولي���ون بمثابة "ت�سويه"�الأ�سل، ت�ستهدف ��ستجو�ب �لقيا����س بين �لجن�س و�لترجمة؛الأن 
�لترجم���ات، مثل �لن�ساء، ُيتوقع، تقليديًا، �أن تكون ثانوية، ومخل�س���ة، ونّقاد �لترجمة غالبًا ما ُيَعّبرون عنه 

بلغة �لخيانة.
بمعن���ى ما، طبعًا، كل ترجمة خيانة لالأ�سل. فبع�س �لخ�سائ�س �لمحلية ،�لفروق �لدقيقة ذ�ت �لطابع 
�لثقاف���ي ي�سي���ع حتمًا في �لترجمة، الأن لكل لغ���ة بع�س �لم�سطلحات �لثقافية غي���ر �لقابلة لالختز�ل �لتي 
ال تنتق���ل عب���ر �لحدود �للغوية.وبالتالي فاإن فع���ل �لترجمة ذ�ته ينطوي على درجة م���ن �لتحريف �لن�سي، 
و�نته���اك ل�لن����س �لم�سدر. يقارن بع����س �لمنظرين هذ� باأكل لحوم �لب�سر، �لته���ام �سيء من �الأ�سل. لكن 
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مَنة في  �لترجم���ة ف���ي �لنهاية لي�ست مجرد تحويل لفظي من لغ���ة �إلى �أخرى. �إن عمليات �للغ���ة و�لقوة م�سَّ
�سياق���ات �جتماعية محددة، تتجاوز �ل�سفحة �لمكتوب���ة. يدرك �لمنظرون في �لوقت �لحا�سر �أنه يجب �أن 
ُينَظر �إلى �لترجمات في �سياقها، فيما يتعلق بال�سروط �لتي تحكم �إنتاجها و��ستقبالها وتحيط به . �لمعابر 
�لثقافية �لتي �سرعتها �لترجمة لي�ست �سل�سة على �الإطالق، لكن تحريف �لن�س �لذي تنطوي عليه قد يكون 
ل���ه �أ�س�س بناءة، �إذ� �عتبرن���ا ذلك عملية تفاعل ثقافي �أو تف�سير، �أو فعل للو�س���ول �إلى �الآخرين. �إن تدمير 
�لم�س���در للمفارقة يعطيه حياة جدي���دة وُمتغيرة، في �سورته �لرمزية �لمترجمة.تغ���دو �لترجمة �ختبارً�، 
لي�س فقط لمرونة ومطو�عية �للغة �لهدف، بل للعالقات �لثقافية �لمت�سمنة في �لعملية. الأن تدخال لترجمة 
 :) Satya P. Mohanty(ال ي�سع���ى �إل���ى محو �لفروق. �إنه يط���رح �ل�سوؤ�ل، في  كلم���ات �ساتيا ب. موهانت���ي
"كيف نتفاو�س بين تاريخي وتاريخك؟ كيف �سيكون من �لممكن بالن�سبة لنا �أن ن�ستعيد قو��سم م�ستركة 
و�ح���دة،… ت�سابك ما�سين���ا حا�سرنا �لمختل���ف، عالقات �لمعاني و�لقي���م و�لمو�رد �لمادي���ة �لم�ستركة 
و�لمتن���ازع عليه���ا �لتي ال يمكن تجنبها؟" )موهانت���ي 1988: 130(. مثل هذه �الأ�سئل���ة حا�سمة، الأنها تمنع 
�إن�س���اء ما ي�سفه موهانتي باأن���ه "�أمكنة معزولة في حالة وهن مزمن":"هل يمكنن���ا، بعبارة �أخرى، تحمل 
�أن نمتل���ك تو�ري���خ مختلفة تمامًا، �أن ن���رى �أنف�سنا �أننا نعي�س وع�سنا - في �أمكن���ة غير متجان�سة ومنف�سلة 

بالكامل؟" )موهانتي 1998: 130(.
عندما ترجم طاغور ق�سائد جيتانجالي، �أجرى بع�س �لتعديالت �لرئي�سة.وفي حاالت كثيرة، خ�سعت 
لت �إلى �أغاٍن. لدينا مثاالن من هذ� �لقبيل في :مبادئ طاغور لدينا  ق�سائده لمر�جعات جوهرية عندما ُحوِّ
بين  �الختالف  ن�سختان من )“jibon jakhan shukaye jaye“ and ”aj jharer ratey”(يمكن مالحظة 

�ل�سعر و�الأغنية في �لن�سختين �للتين ترجمهما فكرول علم.

تقول �لق�سيدة:
عندما تجف الحياة

تعال في في�س من الرحمة.
ى كل �شيء بهي، عندما ُيغطَّ

تعاَل في وابل من اأغاٍن.

عندما يكون العمل مرهًقا،
يخلق جلبة ت�شايقني.

تعالي اإلى اأطراف قلبي
في خطوات �شامتة،يا تلك ال�شامتة!

عندما جعلت نف�شي فقيراً
وقلبي المحا�شر مرمي ُم�شنى،
افتح الباب يا رب القلب العظيم،
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وادخل بكل جالك.

عندما تعميني عوا�شف الرغبة الرملية
واأغرق في الن�شيان،

اأيها القدو�س، اأيها ال�شاهر،
تعاَل اإلّي في وهج من نور!

�أما ن�سخة �الأغنية فمختلفة على نحٍو ملحوظ:
عندما تنكم�س ن�شغ الحياة، اطلبوا زخات الرحمة.

عندما ُيخفى كل جميل، تعال بلطف كاأغنية.
عندما ي�شيطر علّي العمل وي�شجنني

في حدود القلب، يا واهب الحياة، ام�ِس ببطء!
عندما ُتنَكر كل الملذات وتقّيد نف�شها

عقلي ي�شترخي، حرره، اأيها الكريم، تعاَل بموكب ملكي.
عندما تعميني عوا�شف الرغبة الرملية وتجعلني اأن�شى،

اأيها القدو�س اليقظ، تعال مثل نور ناري غامر!

ف���ي �لبنية و�ل�س���وت و�لمعنى، توؤك���د �لن�سختان �لمختلفتان وع���ي طاغور �أن �لن�سو����س لي�ست ج�سدً� 
و�ح���دً�، بل قابلة للتغيير. �إدر�ج هذه �لمتغير�ت خطوة تحريرية غي���ر تقليدية. �إنها ت�سير �إلى قناعتنا باأنه 
عل���ى �لرغم من وجوب �لتعرف على �سوت �لمترجم، يظل �س���وت �لبقايا �الأ�سلية ذ� �أهمية حا�سمة ويجب 

�أال ُتكَبح.
ثم���ة نموذج مقترح هنا ينتظ���ر �سياغة نظرية �أكثر كمااًل. �إنه نموذج تفاعل���ي يرتكز على فكرة �لحو�ر 
�لمثمر بين �أ�سو�ت �لن�س �لم�سدر و�لترجمة. �إنه يقوم على فكرة �أن روح �الأ�سل يجب �أن تنع�س �لترجمة، 
لكن من دون �أن تتجاوز �لجودة �لفريدة للترجمة نف�سها. وهنا، تظل "ترجمة" �لترجمة في طريقة �لعر�س، 
و�ختالفه���ا �لثقاف���ي من �لن����س �لم�سدر غير محج���وب، ودور �لمترجم كو�سيط ثقاف���ي ال ي�سير �سفافًا. 
�لح���و�ر يعت���رف باالختالف لكن���ه يعبر �أي�سًا ع���ن �لرغبة بالتو��سل عب���ر �نق�سام���ات ذ�ت نف�س منف�سلة 

و�أخرى، �لثقافة من �لثقافة. �إنه يمثل �الإر�دة للتفاو�س.
ف���ي حمل ن�س عبر �لحدود تف�سل بين ثقافة و�أخرى،يو�َجه �لمترجم باأ�سئلة كثيرة: �إلى �أي مدى يجب 
�لتن���ازل للجمه���ور �لم�سته���دف، وكم يج���ب �أن ننقل من �ل�سي���اق �لثقافي في �لن�س �لم�س���در عبر �لن�س 
�لم���و�زي– �ل�سروح و�لتعليقات و�لمو�د �لتكميلية �الأخرى – وكيف يجب �لتفاو�س على م�سطلحات ثقافية 
غي���ر قابل���ة للترجمة. �إن �الإجابات عن ه���ذه �الأ�سئلة ت�ستلزم خيار�ت تعتمد عل���ى �أجندة �لمترجم و�لقر�ء 
�لم�ستهدفي���ن وعو�م���ل �أخرىمتعلقة باإنتاج �لعمل �لمترجم و��ستقباله. ف���ي ترجماتي، �أحاول �متالك روح 
�لن����س �الأ�سل���ي ونكهته �أكثر ما يمكن ،لك���ن بم�سطلح �إنكليزي حديث يجتذب �لق���ارئ �لمعا�سر.الأنه كما 
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يبّي���ن ج. ن. ديف���ي )G. N. Devy(: "�لترجمة ... تن�سيط مدبر لالأ�سل في ف�ساء لفظي �آخر وفترة زمنية 
.)Devy1999: 156("أخرى�

وفي حين كان طاغور خجواًل وغير متاأكد من "�سحة" لغته �الإنكليزية،فاإن �لترجمات �لمعا�سرة ت�ستاأثر 
بالطاب���ع �لهندي وت�سفيه عل���ى �للغة بطرق غّيرت معجم �للغة �الإنكليزية. ف���ي �لعمل هنا تاريخ ترجمة ما 
بع���د �ال�ستعم���ار �لتي تقاوم �لت�سور �ال�ستعم���اري �لقديم للترجمة باأنها هيمنة، طريق���ة لممار�سة �ل�سلطة 
عب���ر �لتو�ف���ق. نحن �ليوم عل���ى در�ية ب�سردي���ة �لمحاولة �ال�ست�سر�قي���ة لجعل �لثقاف���ة �لم�ستعَمَرة �سفافة 
عب���ر ترجمة �لكتابات "�لمحلية" �إلى لغة �لم�ستعمر، وم�سع���ى ’�الأنكلزة’ �إلى ��ستقطاب �لنخبة "�الأ�سلية" 
بتدريبه���ا عل���ى تقليد ل�س���ان �لم�ستعمر)به���ادوري 2008: �لر�ب���ع و�لع�سرون(. نبهت مد�خ���الت غاياتري 
�ساكر�فورت���ي �سبيفاكوتيجا�سوين���ي نير�نجانا �إلى فك���رة �لترجمة كمقاومة،حي���ث ي�ستحوذ "�لمحلي" من 
�لثقاف���ة �لم�ستعم���رة على لغة �لم�ستعم���ر بق�سد تخريبي. كما تق���ول نير�نجانا: "رغبة م���ا بعد �ال�ستعمار 
ف���ي �إعادة �لترجمة مرتبط���ة بالرغبة في �إعادة كتابة �لتاريخ" )نير�نجان���ا 1992: 172(.تقترح"ممار�سة 

ترجمة تاأملية وموؤقتة وتدخلية.")نير�نجانا 1992: 173(. 
ل���م يع���د مترجم���و طاغ���ور �لي���وم يحاول���ون "تدجين"ترجماته���م لجعله���ا م�ست�ساغة ومتاح���ة للقر�ء 
�لغربيين،الأنه���م يدركون وجود جمهور بدي���ل، في �لهند وخارجها. تحدي �لمترجمين، هنا، هو �ل�سير على 
حب���ل م�س���دود بين ��ستخد�م �للغ���ة �الإنجليزية لجمهور �أو�س���ع، و�لحفاظ على �لف���روق �لمحلية �لتي تعطي 
�لن�سو�س �لبنغالية �الأ�سلية قوتها �لبالغية. لهذ� ي�ستخدمون ��ستر�تيجيات �لتغريب، �لتي ي�سميها فينوتي 
�أي�س���ًا "مقاومة" �أو "�إ�سفاء طابع �الأقلية"، وهو عم���ل �سيا�سي يلفت �النتباه �إلى"ترجمة" �لن�س، بداًل من 
محاول���ة جعل �لترجمة �سفافة.ف���ي ترجماتي، �أتجنب عمومًا كتابة �لكلم���ات �لبنغالية بخط مائل، و�أحيانًا 
�أ�ستخ���دم تهجئات بنغالي���ة متنوعة. و�أت���رك �لم�سطلحات �لمتعلق���ة بالثقافة مثل �أ�سم���اء �الأيام و�الأ�سهر 
و�لمو��س���م و�لعالقات �الأ�سرية و�لمو�د �لغذ�ئية و�أ�سماء �الألب�س���ة من دون ترجمة عمدً�، مجيزً� لل�سياق �أن 
يو�س���ح معناها حاولت.في ترجمتي ل���� )Chokher Bali(،على �سبيل �لمث���ال، �لحفاظ على تعقيد �لفروق 
�لدقيق���ة في �لعالقات �الأ�سرية �لبنغالية با�ستخد�م م�سطلحات �لقر�ب���ة �لبنغالية، غالبًا مع تقديم �سرح 
موجز في �لترجمة، كما في "�عتاد �أن يخاطب ماهيندر�مثل د�د� �أو �الأخ �الأكبر" )طاغور 2012: 5(. بداًل 
م���ن �لرجوع �إل���ى )Binodini( عنو�ن �لتاأليف �لذي رف�سه طاغور في �لنهاية، �حتفظت بالعنو�ن �لبنغالي 
�سوخر باليالأنه ُي�ستخَدم في �لن�س كا�سم علم وك�سكل عنو�ن؛ ثم يظهر معنى �لعبارة من �لترجمة نف�سها، 
ف���ي �لف�س���ل �لذي وردت في���ه الأول مرة في حو�ر بين �آ�سا وبينوديني. في جمل���ة مثل "في �لخارج، كان ماغ 
�لب���ارد بعد �لظهيرة يتال�س���ى، "�أ�ستخدم �ال�سم �لبنغالي لل�سهر"ماغ"، لكنني �أُدِخل �سفة "بارد" لالإ�سارة 
�إل���ى �لمو�سم )طاغ���ور 2012: 127(. �أ�سيف �أحيانًا م�سردً�، لكني �أبذل ق�س���ارى جهدي الإبقائه في �لحد 
�الأدن���ى. �لتنوع���ات ف���ي تهجئة �لكلمات �لبنغالي���ة مهمة الأنها تلف���ت �النتباه �إلى �لتمزق���ات �لموجودة بين 
�لتف�سي���ر�ت �لمحلية و�لوطني���ة و�لعالمية في كتابات طاغ���ور. لي�ست ن�سو�س �لم�س���در �لتي تميزت بهذ� 

�لتحريف �لن�سي، بل �للغة �لهدف نف�سها، �لتي ُتَغيَّر، وبالتالي تغتني.
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�أح���د �لتحديات �ل�سعبة �لتي تو�جه مترجم طاغور هي م�سكلة معالجة �لتورية في �لن�سو�س �الأ�سلية. 
و�جه���ت ه���ذ� بانتقام منذ ترجم���ة �سي�سر كابيتا )�أغنية �ل���ود�ع( الأن �لتاأثير �للفظي ف���ي هذ� �لن�س يكاد 
ي�ستحي���ل �إيج���اده في �أي لغة �أخرى. في بع�س �لحاالت، �أمكنني �لعثور على مقاربة �إنكليزية لتورية بنغالية، 
كم���ا ف���ي �لمقطع �لذي توجد فيه تورية ع���ن "�الآلهة ذ�ت �لقدمين و�لثالثة و�الأربع���ة و�الأربعة ع�سر قدمًا" 
تعم���ل ف���ي �للغتين )طاغور 2011(. لكن في حاالت كثيرة، ت�سيع مثل هذه �لتوريات ال محالة في �لترجمة، 
ويج���ب عل���ى �لمترجم �أن يجد طر�ئق �أخرى لنق���ل �لذكاء �لجوهري في �الأ�سل. غالب���ًا، ال يحمل �لمكافئ 
�الإنكلي���زي �لحرفي �لف���روق �لدقيقة في �لكلمة في �الأ�سل �لبنغالي. في �أثن���اء ترجمة )Gora( على �سبيل 
�لمث���ال، �أدركت �أن م�سطلح"�لهن���د" غير منا�سب لتعقيد روؤية غور�في �الأم���ة �لنا�سئة. وبالتالي �حتفظت 
بالكلم���ة �لبنغالي���ة "بهار�تفار�س���ا" )Bharatvarsha(. �خترت �أن �أحتفظبالكلم���ة �لبنغالية "خري�ستاني" 
)Khristani( ف���ي �لفقر�ت �لت���ي يحمل فيها �لم�سطلح �إيحاء�ت �لتحي���ز �الجتماعي ،وفي �أماكن �أخرى، 
ترجم���ت �لكلم���ة �إل���ى "م�سيحي")طاغ���ور 2009: �لثاني و�لع�س���رون(. يجب �أن يبتك���ر �لمترجم مثل هذه 
�ال�ستر�تيجيات في �لتعامل مع �لفروق �لثقافية �لدقيقة �لتي ال يوجد لها مكافئات �سهلة في �للغة �لهدف.

ي�س���ك طاغور ف���ي ��ست�سو�ب �لترجمة �إل���ى �للغة �الإنكليزية، لغ���ة غريبة على �لتقالي���د �لهندية؛ ثمة 
�آخ���رون �لي���وم ي�سككون في �ل�سو�ب �ل�سيا�سي للترجمة �إلى ما كان ذ�ت ي���وم لغة �لم�ستعمر. بالتاأكيد �إنه 
الأم���ر �أ�سا�سي �أن نتج���اوز هيمنة �للغة �الإنكليزية ف���ي م�سهد �لن�سر، لترويج ترجم���ات طاغور عبر �للغات 
�لهندي���ة �لحديث���ة، وهناك �الآن بع�س �لتغيي���ر�ت �لم�سجعة �لتي تحدث في هذ� �التج���اه. ُترجَمت �أعمال 
طاغ���ور لغ���ات �أخرى كثيرة في جمي���ع �أنحاء �لعالم، و�لذك���رى �لخم�سون بعد �لمئة، كم���ا يوؤمل، �ستعطي 
حي���اة جدي���دة لكتاباته في ه���ذه �ل�سور �لرمزي���ة �لمترجمة.ومع ذلك، كما يج���ادل �سوجيت موخيرجي، 
�إن �لترجم���ة �إل���ى �الإنكليزية ال تز�ل جدي���رة باالهتمام في �لهند ما بعد �ال�ستق���الل، الأن �للغة �الإنكليزية 
توف���ر لغ���ة ترب���ط لغاتنا �لمتع���ددة �لثقافة، وتمن���ح كتاباتنا �لظه���ور �لدولي.�إنه الأمر �س���روري �أن نخرج 
طاغ���ور من ثقافة ع�سبة �لموؤ�س�سة �الأدبية �لبنغالية،وج���ذب �النتباه �إلى تعقيده وتفننه �ال�ستثنائي،وهذه 
هي �ل�س���ورة �لنمطية �لغربية لطاغور باعتباره �لرجل �لحكيم �ل�سوف���ي من �ل�سرق،و�لتملق �لبنغالي له 
باعتب���اره "غوروديف" �لمقّد�س، يف�سل باإظهاره على نحو مالئم. من هذ� �لمنطلق، تغدو �لترجمة لي�ست 
مج���رد ممار�سة لغوية، بل محاول���ة ن�سطة لتخيل �أن تكون جماعة متنوعة من �لق���ر�ء �لمتخيلين.الأنه كما 
يبره���ن فينوتي، "�لترجمة ه���ي �أي�سًا طوباوية". يق���ول: "�إن �لجماعات �لتي عززته���ا �لترجمة تكون في 
�لبد�ية محتملة، ي�سار �إليها في �لن�س، في �ال�ستر�تيجية �لخطابية �لتي ن�سرها �لمترجم، لكنها لم تمتلك 
بع���د وجودً� �جتماعيًا ")فينوت���ي 2000: 498(.في هذه �لجماعة �لمتخيلة، كما يق���ول بنديكت �أندر�سون 
)Benedict Anderson(، "ل���ن يعرف �الأع�ساء �أبدً� معظم زمالئهم �الأع�ساء... لكن في ذهن كل منهم 
تعي�س �سورة جماعتهم  ")Anderson1991: 6(. وفي هذ� �لمعنى �إن ترجمة طاغور �ليوم يمكن �أن تكون 

تدخلية وتحولية وحتى طوباوية. ◘
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ملخ�س
ط���رح �لعدي���د من �لمفكرين في �لهند، مثل غاندي و�سافاركار وتي���الك، وجهات نظرهم حول �لقومية 
بط���رق مختلف���ة. وُيعّد ر�بندر�ن���ات طاغور �أحد �لفال�سف���ة �لكو�سموبوليتانيون)1(  �ل���ذي تجد فكرته حول 
�لقومي���ة مكان���ًا ممي���زً� ف���ي كّل نقا����س حول �لفك���رة  ذ�تها. ل���م تقت�سر فكرت���ه على �لهند، ب���ل  �جتذبت 
�الأنظ���ار في جميع �أنح���اء �لعالم. لم يندرج طاغور �أبدً� في نمط �لخطاب �لذي حدث في �لهند �لمعا�سرة 
با�س���م �لقومي���ة �لذي كثيرً� ما يقال وُيخَط���ئ في �القتبا�س على �أنه "قومي���ة هندو�سية". كان �سد �ل�سمات 
�الإق�سائية و�ل�سخ�سية �لمتعجرفة �لتي توجد غالبًا في �لنقا�سات �لمختلفة حول �لقومية. وجد عنا�سر مثل 
�ل�سوفينية)2(  و�لعدو�ن و�ل�سعور باالآخرين و�لكبرياء �لز�ئف ... �سائعة جدً� في �أفكارها وبالتالي �سَعر �أنها 
فق���دت م�سد�قيتها ب�س���دة. بالن�سبة له هذه �ل�سمات لم تكن في م�سلحة �الإن�سانية جمعاء. هذ� و��سح من 

1( الكوسموبوليتاني: المواطن العالمي، الذي يلتزم بفكرة الكوسموبوليتية )األيديولوجية التي تقول إن جميع البشر ينتمون 
إلى مجتمع واحد( في أي شكل من أشكالها. )المترجم(

2( الشوفينية: هي االعتقاد المغالي والتعصب للوطن والقومية والعنجهية في التعامل مع خالفه. )المترجمة(

رابندرانات طاغور: الأمة والقومية

تاأليف: نيت�ص راي
•ترجمة: جيهان ال�سوفي

نيت�س ر�ي Nitesh Rai: باحث �أكاديمي في ق�سم �لعلوم �ل�سيا�سية، جامعة دلهي، �لهند.
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عمل���ه �لنموذجي �الأولي ’�لقومية’. ومع ذلك، �إذ� نظرن���ا بعمق في �أعماله و�أفكاره �لمتعلقة بالقومية، فقد 
عّده���ا خّيرة ماد�مت تخ���دم م�سالح �لفقر�ء و�لمحرومين. لذلك �إذ� كان���ت معار�سة �ل�سلطة �لبريطانية 
الأنها تت�سبب با�ستغالل غير �إن�ساني و�إفقار للبالد، �سي�سعده �أن ي�سارك ويحب �أن يكون في ع�سبة �لقوميين. 
لق���د عار����س ب�سدة �أي نوع من �سلوكي���ات �الإنجليز �لعن�سرية وغير �لديمقر�طية م���ع �لهنود. لكن �إذ� كان 
مخط���ط �لقومي���ة يقت�سر على تقرير �لم�سير من �ل�سلطات �لبريطانية لمجرد �أنهم لي�سو� هنودً�، لم يكن 
ليقف �أبدً� مع فكرة كهذه. �أجرى طاغور مع غاندي حو�رً� مثيرً� لالهتمام حول مو��سيع مختلفة وخالفه في 
�لعدي���د من �لق�سايا بلباقة. كان �لخ���الف بينهما على "�سو�دي�سي")3( �لتي كانت �أد�ة �أ�سا�سية لغاندي في 
�لكف���اح �سد �لنفوذ �لبريطان���ي، و�عتبرها طاغور �أمرً� غير منطقي. يوؤكد هذ� �لبحث باإ�سهاب على �أفكار 

طاغور ُتجاه �لقومية  ويحلل نقديًا  �ل�سجال بين غاندي وطاغور.

المقدمة
قب���ل �أن ندر�س فكرة طاغور ع���ن �لقومية، �سيكون من �لحكمة �أن نفهم �أواًل �لنحو �لذي ق�سده بمفهوم 
ف بالعرق و�لجغر�فيا و�للغ���ة �أو �أي عامل خارجي �آخر، كما  �الأم���ة ذ�ته. �الأم���ة، ح�سب ر�أي طاغور،  ال ُتعرَّ
يعتقد �لكثير منا، ولكن من خالل �لتقليد و�لهدف و�لوجود �لم�سترك )Chaudhuri 2017( .يجب �أال يكون 
هن���اك �لتبا����س في �أنه تجاهَل فكرة �أمة ت�سب���ح فيها �الأمة �أكثر نفوذً� وعظمة م���ن �لنا�س �لذين خلقوها. 
تبّن���ت هذه �لفك���رة في كثير من �الأحيان �لدول �لم�ستعِمرة �لتي ترى �الأم���ة فوق مو�طنيها. وطالما و�سعت 
�لقومي���ة �الأوروبي���ة �الأمة فوق �ل�سع���ب وبالتالي كانت �الأمة ولي����س �سعب �الأمة على ر�أ����س �ل�سوؤون �ليومية. 
وهكذ�، ��ستوعب �الأمن �لقومي، �لعزة �لوطنية، �القت�ساد، و�ل�سلطة م�سالَح �لنا�س �لعاديين مثل ظروفهم 

.)Patnaik 2016( لمعي�سية، و�ل�سحة، و�لتعليم، وما �إلى ذلك�
ر�أى طاغ���ور �أن والدة �لقومي���ة ف���ي مختلف بلد�ن �أوروبا كان���ت نتيجة للتقدم �لتقن���ي و�لعلم �لحديث. 
و�أظهَر �لتد�عيات �ل�سلبية �لمختلفة للقومية �لتي ولدت في �أوروبا و�أثرت د�خليًا وعلى �ل�ساحة �لدولية. قال 
في محا�سرته �الأ�سطورية عن �لقومية �لتي �ألقاها عام 1916 �أن نجاح �لغرب في مجال �لعلوم و�لتكنولوجيا 
�أدى �إل���ى ن���زع �ل�سفة �الإن�سانية وزيادة �لج�سع لل�سلطة. غر�ست �لقومي���ة �سهوة جامحة لل�سلطة و�لمال في 
�لمجتمع مما �أدى �إلى تدهور م�ستمر في �لقيم �الأخالقية و�لكر�مة وظروف �لعمل �لقا�سية للطبقة �لعاملة. 
وهذ� �ل�سباق على �ل�سلطة و�لمال �سجع �لم�ستعمرين على �لتحرك خارج �أر��سيهم و�لبحث عن �لم�ستعمر�ت 

.)Chakrabarty 2009( حيث يمكنهم ��ستغالل �لمو�رد لتحقيق رغبتهم �لالنهائية في �لثروة

3(  حرك��ة سواديش��ي ) اعتماد البلد على ذاته( هي جزء من حركة االس��تقالل الهندية وتط��ور القومية الهندية، وكانت 
سياس��ة اقتصادية تهدف إلى إزالة اإلمبراطورية البريطانية من الس��لطة وتحس��ين الشروط االقتصادية في الهند من 

خالل اتباع مبادئ سواديشي التي آتت بعض النجاح. )المترجمة(
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قال في ر�سالة بتاريخ 1909 - 1910:
�أ�سبحتم  كم  تدركون  ال  �أنتم  �لخارج.  من  ترون  ال  �أنتم  هو ح�ساد ح�سارتكم؟  "وما 
خط���رً� رهيب���ًا عل���ى �الإن�سان. نحن نخ���اف منكم. وفي كل م���كان ي�سك �لنا����س في بع�سهم 
�لبع����س. كل بلد�ن �لغرب �لكبرى ت�ستعد للحرب، لخ���ر�ب كبير �سين�سر �ل�سم في كل مكان 
ف���ي �لعالم. وهذ� �ل�س���م موجود في نفو�سنا. يحاول���ون ويحاولون �إيجاد ح���ل ما، لكنهم لم 
 Tagore, The English Writings of(  ينجح���و�، الأنهم فقدو� �لثقة ف���ي �سخ�سية �الإن�سان

.)Rabindranath Tagore: A Miscellany 1994

  ف���ي �ل�سي���اق �لهن���دي، كان طاغور مقتنعًا باأنه ال يوج���د كلمة مثل "�الأمة" في �للغ���ات �لهندية. كانت 
�لقومية في �لهند كما في �أوروبا ظاهرة ح�سرية في �لقرن �لتا�سع ع�سر. وكان في �الأ�سا�س �سد �أي محاولة 
كه���ذه ت�سنع با�سم �لقومية، من �أجل �الأمة �أو �لوطنية، لح�سد �لنا�س لما ي�سمى بالق�سية �لوطنية. قال في 

خطاب ل�سديقه �أناند�موهان بوز:
�أ�ست���ري �لزجاج ب�سعر  �أنا لن  �أن تك���ون �لوطنية مالذن���ا �لروحي �الأخير.  "ال يمك���ن 

�الألما�س ولن �أ�سمح �أبد� للوطنية �أن تنت�سر على �الإن�سانية ما دمت على قيد �لحياة".
)Selected Letters of Rabindranath Tagore 1997(

ل���م تكن �لمعركة �لت���ي تخو�سها �لهند �س���د �لبريطانيين بالن�سبة ل���ه كفاحًا ال�ستع���ادة �لوطن و�إنهاء 
��ستعم���ار �ل�سلط���ة �ل�سيا�سية بل باالأح���رى معركة روحية ته���دف �إلى تحرير �الأفر�د م���ن �سبكات �لكبرياء 
�لوطنية و�ل�سوفينية و�الأنانية �لوطنية. �أعطى طاغور �أهمية �أكثر للحرية و�أر�د �أن يبد�أ بتحقيق �لحرية في 
�لتدف���ق م���ن �لفرد �إلى �لمجتمع ثم من �لمجتم���ع �إلى �لعالم، في �لنهاية �ست�سل م���ن �لكون �إلى �لالنهاية 
)Urwin 1968(  . ور�أى �أن فك���رة �لقومي���ة ذ�تها هي فكرة غي���ر هندية �أو مناه�سة للهنود. لقد ر�أى بذرة 
�لقومي���ة ف���ي �لهند على �أنها هجوم عل���ى �لح�سارة �لهندية �لتي كانت ذ�ت طبيع���ة تعددية دينية وثقافية. 
تو�س���ح رو�يته )�لبي���ت و�لعالم( Ghare Baire كي���ف �أدت �لحركة �لقومية �إلى ��سط���ر�ب و�نحالل حياة 

.  )Nandy 2006( لمجتمع�
�آم���ن طاغ���ور بقوة باأن له���ذ� �لبلد �سخ�سي���ة فريدة من نوعها يج���ب �لحفاظ عليها. فف���ي محا�سرته 
�لم�سوؤولية  تتحمل  �لتي  �لغرب هي  �لدولة في  باأن  �لم�سهورة "  وحدة بالدنا" ’Swadeshi Samaj’  حاّج 
�لمركزي���ة ع���ن �لرفاهية. يعتمد �لنا�س في �لغرب ب�سكل كبير عل���ى �لدولة. وعلى �لنقي�س من هذ�، هناك 
تن���وع ف���ي �لمجتمع �لهندي، وهنا ي�س���ع م�سدر �لقوة من �لمجتمع و�لدولة. وق�ساي���ا  مثل �ل�سحة و�لتعليم 
�لنا�س  و�لتج���ارة تتم في �لمقام �الأول بالتو�فق م���ع "د�رما ]�لطريقة �ل�سحيحة في �لعي�س[" �لتي يقّرها 
وال تخ�س���ع الإح�س���ان �لحاكم �أو �لملك. وبالتالي، فاإن �لمجتمع ولي�س �لدولة هو �لذي يحظى باالأولوية، وقد 
���ل طاغ���ور  في و�سف طبيعة �لمجتم���ع �لهندي �لتي �عتبرها ع�سوية. وقال �إن���ه �إذ� نظرنا �إلى �لرحلة  ف�سّ
�لتاريخي���ة للح�سار�ت �لمختلفة، نرى �أن �لنظ���ام �ل�سيا�سي ولي�س �الجتماعي هو �لذي كان �سائدً�. �أّما في 
حالة �لهند و�ل�سين، فقد �أخذ �لمجتمع موقف �لمهيمن وكان �لنظام �ل�سيا�سي خا�سعًا له. �زدهر �لبلد�ن 
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م���ن خالل �لدور �لجماعي للمجتمع )Gupta 2005(. �أّك���د طاغور على حقيقة �أنه يجب �أن يكون �لمجتمع 
ه���و �لذي تطمح �إليه �الأمة ينبغ���ي �أن تتطلع �إلى �لمجتمع ولي�س �إلى �ل�سلطة و�لث���روة و�لم�ستعمر�ت. ي�سير 
طاغور هنا على نحٍو الفت �إلى �أن �لهند يجب �أن ت�ستعيد عبقريتها �لروحية و�أاّل ترك�س بجنون ور�ء �الأ�سياء 

.)Mehata 2015( لمادية�
�أقر طاغور بحقيقة �أن �لغرب قد �أتقن لعبة �لعالم �لمادي بنجاح كبير، لكنه في �أثناء ذلك حطم �أي�سًا 
�الن�سجام �لروحي مما �أدى �إلى ن�سر �لتهديد �الإمبريالي في كل مكان. خلقت �لقومية في �لغرب �سل�سلة من 
�لح���روب و�ل�سر�عات وف�سلت ف���ي �إقامة عالقة روحية طيبة. �أر�د �أن يتعلم �لغرب �لروحانيات من �ل�سرق 
الأن خطر �لت�سنيع و�الإمبريالية �أدى �إلى تاآكل �لعن�سر �لروحي من �لمجتمعات �لغربية. كان يرى �أن �لغرب 

قد نجح ماديًا لكنه يعي�س في فقر روحي مدقع.
وم���ع ذلك، فاإنه ب�سبب قيم مثل �لحرية و�لم�س���او�ة و�الأخوة �لتي على �لرغم من كونها �سديدة �النتقاد 
للقومي���ة �لت���ي ولدت في �لغ���رب و�تخذت بعد ذلك �سكل �ال�ستعم���ار و�الإمبريالية، كان طاغ���ور ممتنًا جدً� 
لم���ا ي�سمي���ه "روح �لغ���رب)4( ". لقد د�فع ع���ن فكرة �لحو�ر بي���ن �ل�سرق و�لغرب بداًل م���ن �لمو�جهة حيث 
يمكن لكليهما �لتعلم من بع�سهما �لبع�س. وفي مقاالته �لمختلفة، �لقومية في �ليابان، �لقومية في �لغرب، 
و�لقومية في �لهند، مّيز ب�سكل قاطع بين "روح �لغرب" و "�أمم �لغرب". ور�أى فرقًا و��سحًا بين �لح�سارة 

�لغربية و�الأمم �لغربية.
�إل����ى حد ما، لم ي�ستطيعو�  "�لقومي����ون �لمتطرف����ون" في �لهن����د �لذين ��ستلهمو� �لقومية �لغربية 
�إقناع����ه بالطريقة و�لق�سي����ة �لذين كانو� يخططون به����م لل�سروع في �لن�سال �س����د �ل�سلطة �لبريطانية 
لتحري����ر ه����ذ� �لبلد. عندما حدث �الن�سقاق في حزب �لموؤتمر عام 1907 في جل�سة �سور�ت، ناأى طاغور 
بنف�س����ه ع����ن �لُع�سبى �لمتطرفة. وجد �أن �لقوميي����ن �لمتطرفين غير معنيين بالم�س����اكل �لحقيقية مثل 
�الأمي����ة و�س����وء �لتغذي����ة و�لتعليم في �لهن����د )Mohanty 2015(. ومن �لمهم �أن نالح����ظ هنا �أن طاغور 
ل����م يكن باأي ح����ال �أقل وطنية من �أي �سخ�س، لك����ّن وطنيته كانت تتعلق بتحقي����ق �لبلد للممكنات ولي�س 

بكر�هية �الآخرين.
�أعظم  بكثير  �أحتفظ بعبادتي للحق �لذي هو  "�أنا على ��ستعد�د لخدمة بلدي، لكنني 
م���ن �لبلد. عب���ادة بلدي كاأنه �إله هي لعن���ة عليه،" هذ� ما كتبه طاغور ف���ي رو�يته �ل�سهيرة 

.)Tagore, The Home and The World 1919( "و�لعالم "�لوطن 
يتعين على �لمرء �أن يبحث بعناية �سديدة عن �أ�سباب كون �لرجل �لذي كتب �لن�سيد �لوطني لهذ� �لبلد 
وقف �سد �لمفهوم �ل�سائد للقومية في �لهند. هل كان حقًا يعار�س �أي �سكل من �أ�سكال �لقومية؟ �إذ� نظرنا 

4(  وجد طاغور قيمًا مثل حرية العقل، والعقالنية، والمساواة، وما يشابه حاضرة في مجتمعات الغرب. ساعدهم هذا في 
التغل��ب عل��ى العالم المادي. في مقابل ذلك، كان عبور البحر في الهند يعتبر خطيئة. كان هناك العديد من األس��اطير 

األخرى التي أصبحت ذلك الجزء من المجتمعات الهندية التي كانت تتجاوز العقالنية والعقل.
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�إل���ى �لعو�م���ل �الأكثر �لتي ُتقلق طاغور وغالبًا ما ُوجدت في �لفك���رة �لقومية �ل�سعبية، كانت هي �الإق�سائية 
وتعظي���م �لمالم���ح �لذ�تية �لتي لم يكن مرتاحًا لها. كان بالتاأكيد �س���د �لقومية �لمت�سددة و�لعدو�نية. ولم 

يقبل �لفكرة �لتي تعّرف �لقومية و�لوطنية على نحٍو �سّيق.
ف���ي عمله �لالمع، "�لمجتمعات �لمتخيلة" يقول �أندر�س���ون �إّن �لهوّية تلعب دورً� بالغ �الأهمية في توحيد 
مجموع���ة م���ن �الأ�سخا�س �لذين ي�سكلون �الأم���ة في �لو�قع. تت�سكل هذه �لهويات عل���ى �أ�سا�س �للغة و�الأر�س 
و�لثقاف���ة و�لدي���ن. وعندما نتحدث عن مثل هذه �الأ�سياء، فاإننا نخلق ف�س���اًء قو�مه "نحن" مقابل "هم" ، 
ثقافتن���ا مقاب���ل ثقافتهم، لغتنا مقابل لغتهم، وما �إلى ذلك. هذ� �لعن�س���ر �ال�ستبعادي في م�سروع �لقومية 
باأكمل���ه جع���ل طاغور غير مرت���اح. �أواًل، نقوم باإن�ساء مناخ "نحن" و "هم"  ثم نح���اول �أن نثبت تفوقنا بكل 
�لط���رق �لممكن���ة. ولذل���ك يتد�خل م�سروع �لقومية م���ع �أ�سياء مثل �لع���دو�ن و�ل�سوفيني���ة وثقافة �لكر�هية 
و�لعد�ء. نفعل هذ� في كثير من �الأحيان: نخلق عدوً� لتحقيق هذه �الأ�سياء. يدرك �ل�ساعر �أن هذه �لعنا�سر 
فقي���رة للغاي���ة وتجعل �لقومية �لتي تت�سكل على �أ�سا�سها مقيتة. لذل���ك نجد �أن طاغور لم يكن �سد �لقومية 
ماد�مت ال تنطوي على �أ�سياء مثل �لمو�قف �لعدو�نية، وتعظيم �لذ�ت، و�لكر�هية، وخلق "�لعدو في �لد�خل 

و�لخارج".
و�أع���رب عن �أ�سفه للقومية �لهندية، الأنه بالن�سبة لكثير من �لقوميين و�لمو�طنين �لهنود تتعلق �لقومية 
بط���رد �ل�سلطات �لبريطانية خارج �لبالد و��ستالم �ل�سعب �لهن���دي �لحكم من خالل مختلف �لموؤ�س�سات. 
وعل���ى �لرغم م���ن ت�سمية غاندي كقومي هنا، يجب �أن نالحظ ب�سكل قاط���ع �أن فكرة غاندي عن �لحرية ال 
تعني مجرد طرد �لحكم �لبريطاني من �لهند. �إّن غاندي في  ت�سوره �لكال�سيكي  عن "�سو�ر�ج)5( " �لذي 
يت�سم���ن �سو�ر�ج في �القت�ساد، �إن م�ستوى �لفرد �ل�سيا�س���ي يمتلك فكرة مغايرة تمامًا  عن �لحرية �لتي ال 
تقت�س���ر على ط���رد �سلطة �لبريطانيين فقط، بل ت�سدد على �أ�سياء مثل �سبط �لنف�س، و�أولوية �لو�جب على 

�لحق، وما �إلى ذلك.
�إذ� كان���ت �لقومي���ة تتعلق بمقاطعة �لمنتج���ات �الأجنبية و�لحك���م �الأجنبي لمجرد �أنه���ا لي�ست هندية، 
فبالتاأكيد طاغور لم يكن لي�سترك في مثل هذ� �لبرنامج. لم يكن لديه م�سكلة حتى �إذ� ��ستمرت �ل�سلطات 
ف حالة �لنا�س �لذين م���ن �لطبقات �لدنيا  �لبريطاني���ة ف���ي �لحكم في �لهن���د. �ل�سرط �لوحيد ه���و �أن ُتخفَّ
ف���ي �لمجتم���ع و�أولئ���ك �لذين تم تهمي�سه���م. لقد ر�أى �أنه في ظ���ل �لحكم �لبريطاني لم تع���د �لهند مبدعة 
ف���ي �لمجال �لثقافي. لم ينا�سر �أبدً� ق�سية معار�س���ة �لحكم �لبريطاني لمجرد �أن �ل�سعب �الإنجليزي لي�س 

5(  تتضمن فكرة غاندي عن س��واراج س��يطرة الناس على الرغبة والقدرة على التحكم بها. كان يدرك حقيقة أن مجرد 
إخراج األجانب من هذا البلد لن يكون مفيدًا حتى يتعلم س��كان هذه األرض كيف يحكمون أنفس��هم. ولذلك، فقد تحدث 
في فكرته عن س��واراج بالتفصيل في كتابه »هند سواراج«، عن تمكين الناس فرديًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، 
إلخ ... وبالتالي، ال ينبغي أن ُيساء فهم أفكاره عن سواراج  باعتبارها مجرد حرية سياسية؛ كانت باألحرى برنامجًا 

شاماًل للغاية.
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هندي���ًا و�أن���ه يقف في طري���ق �لحرية �ل�سيا�سية للهن���د. ر�أى، �إلى حٍد ما،  �أن �لحك���م �الأجنبي جيد لل�سعب 
�لهن���دي، وال �سيم���ا �لطبق���ة �لدني���ا الأن �الإنجليز بد�أو� مح���اوالت للق�ساء عل���ى �لمنبوذّي���ة و�لمر�عاة في  
�لوظائف و�لخدمات. كان مدركًا لحقيقة �أن �لنزعة �لمعادية للغرب �لتي كانت منت�سرة جدً� في �أي حركة 
هندي���ة �سد �ل�سلط���ة �لبريطانية �ستثبت �أنه���ا عقبة �أمام تع���اون �لهند مع بقية �لمجتم���ع �لدولي. ونتيجة 
لذلك، فقد �أ�سَعف �لثقة بحركة عدم �لتعاون �لتي �أطلقها �لمهاتما غاندي في ع�سرينيات �لقرن �لما�سي. 
وج���د طاغور �أن هذه �لحركة مليئة بالعجرفة �لوطنية �لعمياء و�لنظرة �لمعادية للغرب، وكان �سديد �لقلق 
و�لتخوف ب�ساأن هذ� �لميل �لمناه�س للغرب �لذي كان يزد�د رو�جًا يومًا بعد يوم في �لهند. بالن�سبة له، �إذ� 
ح���دث و�ختارت �لبالد طريق �لعزلة، فلن تتمكن �لهند من فر�سة �الندماج مع �لتيار �لرئي�سي للمعامالت 

. )Chakrabarti 2015( لدولية�
عندما دعا غاندي �إلى مقاطعة �لب�سائع �الأجنبية و�أطلق حركات جماهيرية مثل عدم �لتعاون و�لع�سيان 
�لمدني الإخر�ج �لحكم �لبريطاني من �لهند، ر�أى طاغور �أن غاندي و�لقادة �الآخرين يقعون فري�سة لبرنامج 
�لحركة �لقومية �لذي كان هدفه �لنهائي هو مجرد طرد �الأجانب خارج �لبالد. يعود نفوره من حركة عدم 
�لتع���اون �إلى �أربع���ة �أ�سباب رئي�سية. �أواًل، كما ناق�سن���ا �سابقًا، لم يكن ر��سيًا عن فك���رة مقاطعة �لمدر�سة 
�لحكومية في غياب �أي موؤ�س�سة تعليمية �أخرى. ثانيًا، لم يكن معجبًا بفكرة حرق �لمالب�س �الأجنبية و�إنتاج 
[ بو��سطة دوالب �لغزل. ثالًثا، كان مت�سككًا في طبيعة هذه  �لخادي Khadi ]�للبا�س �لقطني �لمن�سوج يدويًا
�لحركة. ر�بعًا، كان يعتقد �أن هذه �لحركة كانت تركز �أكثر فاأكثر على خطايا �لحكم �لبريطاني، مما �سجع 

 .)Gupta 2005, 43( روح �لعزلة هذه �لتي لم تكن، ح�سب قوله، جيدة للنظرة �الأو�سع لالإن�سانية
لق���د �نتقد ث���الث فئات �جتماعية لم تك���ن بح�سب قوله تحب ه���ذ� �لبلد، وكانت تخ���دم فقط م�سالح 
�أ�سيادها �الأجانب. كانت هذه �لمجموعات �لثالث ت�سمل قادة، و�سيا�سيين، ومتعلمين في �لغرب، ومفكرين 
وح���كام ذوي توجه���ات غربية، و�أغلبهم من م���اّلك �الأر��سي. ووجد �أن هوؤالء قد ر�كم���و� �لثروة من خالل 
��ستغ���الل �لفق���ر�ء في �لهند و�أنهم يخدمون م�سالح �الإنجليز. و�نتقد ب�سدة �لقادة �لذين �ساركو� في تمّلق 

�لبريطانيين وتجاوزو� �لحدود. وبداًل من ذلك، �أر�د طاغور منهم �إقامة عالقة مبا�سرة مع �لجماهير.
ح���اول تقديم حياة جديدة للهند من خالل جهوده كالتعلي���م و�إعادة �الإعمار في �لمناطق �لريفية. �أدى 
تاأ�سي����س كلّية/جامع���ة Visva Bharti ]�ل�سر�ك���ة �لعالمية م���ع �لهند[ �إلى �القتناع باأنه���ا �ستوفر بدياًل من 
نظام �لتعليم �ال�ستعماري وت�سّهل على �أفر�د �ل�سعب تحقيق �لذ�ت. كان هذ� بال�سبط �ل�سبب في �أنه عندما 
كان���ت حرك���ة �لمقاطعة في ذروتها و�أطلق �لقادة �ل�سيا�سيون دعوة لمقاطع���ة �لمد�ر�س �لحكومية، ��ستنكر 
طاغ���ور ه���ذ� �لقر�ر الأنه لم يك���ن يوجد مد�ر�س بديلة غيره���ا للتعليم، ومقاطعة �لمد�ر����س �لحكومية هي 
ف���ي منزل���ة حرمان �الأطفال �ل�سغار من �لتعليم. ففي ر�سالة �إلى ت�سارل���ز فرير �أندروز �أعرب عن ر�أيه في 
عدم �عتباره ل� مقاطعة �لمدر�سة �لتي ترعاها �لحكومة فكرة جيدة. قال �إنه بمقاطعة �لمد�ر�س �لحكومية 

طالُبنا "ُي�سّحون الأجل ماذ�؟ لي�س الأجل تعليم �أف�سل ولكن الأجل حرمانهم من �لتعليم".
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�لبنغال، عندما جاء ح�سد  في  )�لحرية(  �سو�دي�سي  �أثناء حركة  �ليوم،  ذلك  "�أتذكر 
م���ن �لط���الب �ل�سب���اب �إلى قاع���ة �لطاب���ق �الأول من من���زل فيت�سيت���ر� �لخا�س بن���ا. قالو� 
ل���ي �إنن���ي �إذ� �أمرتهم بمغادرة مد�ر�سهم وكلياتهم ف�سوف يطيع���ون على �لفور. كنت حازمًا 
ف���ي رف�س���ي... وكان �سبب رف�سي ن�سح هوؤالء �لطالب بت���رك مد�ر�سهم الأن فو�سى �لفر�غ 
ل���م تغريني �أبدً� ... ل���م �أ�ستطع تحمل �لم�سوؤولية �لهائلة لمج���رد برنامج �سلبي �سوف يقتلع 

.)Bhattcharay 1997( ".حياتهم من تربتها، مهما كانت تلك �لتربة �سعيفة وفقيرة
وم���ع ذلك، كان �لمهاتما مقتنعًا وبّرر حركة �لمقاطعة وق���ال �إن �لمد�ر�س و�لكليات �لحكومية "جعلتنا 
عاجزين وبال �إيمان" ب�سبب �لتدريب �لمقّدم فيها. وعمل غاندي على جبهات متعددة مثل �لتعليم و�لق�ساء 
عل���ى �لنظام �لطبقي و�إعادة �الإعمار �لريفي. فاإذ� كان �سخ�س ما م�ستعدً� للقيام بمثل هذه �الأ�سياء با�سم 

�لقومية، ف�سيكون طاغور بكل �سرور جزءً� من ذلك �لنادي �لقومي.
كان طاغ���ور ينتقد ب�سدة �لتعليم �لغربي. ولي�س ذلك فح�سب، بل كان �أي�سًا �سد كون كل �سيء م�ستقًا 
م���ن �الأزي���اء و�الأ�ساليب �لبريطانية. وبح�سب قوله، لي�س كل ما ياأتي م���ن �لغرب  جيد لهذ� �لبلد، ولذلك 
يج���ب عل���ى �لبالد �لحفاظ على هويته���ا. �أر�د �أن تتبنى �لهند من �لغرب �أ�سي���اء �سرورية ملحة وتنا�سب 
ه���ذ� �لبل���د. وبالتالي فاإن نهج طاغور غير متحّيز فيما يتعلق بال�سج���ال بين �ل�سرق و�لغرب. ففي مقالته 
�ل�ساخ���رة �لمعروف���ة Kot and Chapakan  )�لبنط���ال و�لجاكي���ت( دع���ا �إلى �لهوية �لوطني���ة، و�رتد�ِء 
�لمالب����س بو�سف���ه جزءً� من تلك �لهوية �لوطنية. كما �نتقد كل �أولئك �لهنود �لذين كانو� يرتدون �لثياب 
�لغربي���ة بمرح لكنه���م ال ي�سمحون لزوجاتهم بفعل �ل�سيء نف�سه. وفي �لوقت �لذي كان فيه ر�موهان روي 
يد�ف���ع عن ق�سية �للغة �الإنجليزي���ة كلغة للتعليم، �أكد طاغور ودعم �للغ���ة �لبنغالية كو�سيلة للتعليم. وفي 
مق���ال بعنو�ن " �الإنجليز ف���ي مو�جهة �لهنود " Engraj O Bharat Basi �أع���رب عن ��ستيائه من �لحكم 
�الإنجلي���زي عل���ى �أ�سا�س �أن �لبريطانيين ف�سل���و� في جعل �لهند وطنهم، ولم يتعلم���و� لغة هذ� �لبلد. وقد 
�سع���ر بال�سيق من نوع �لمعامل���ة �لتي عاملت بها �ل�سلطات �لبريطانية �لهن���ود. وعندما ��ستف�سر غاندي 
ع���ن ر�أي طاغ���ور فيما يتعلق با�ستخ���د�م �للغة �لهندية كلغة وطني���ة، �أجاب �أن �للغ���ة �لهندية هي "�للغة 
�لوطني���ة �لوحيدة �لممكنة على �لم�ست���وى �لم�سترك بين �لمقاطعات و�لتي ينبغي �أن تخ�سع لفترة �إعد�د  
’لتمهيد �لطريق نحو ��ستخد�مها �لعام من خالل �لممار�سات �لم�ستمرة �لمعّبرة عن قبول طوعي بالتز�م 

وطني’."
نتيج���ة لذل���ك، وعلى �لرغم من وجود �خت���الف كبير بينهم���ا، كان كلٌّ منهما يوّقر �الآخ���ر. �أطلق عليه 
�لمهاتما لقب "غوروديفا" وكان طاغور �أول من �أطلق على غاندي لقب "�لمهاتما". كتب غاندي ر�سالة �إلى 
طاغور و�ساأله  عن مدى �إيمانه ب� "�لن�سال �لقومي/�لوطني" في �أو�ئل �أبريل من عام 1919. ردً� على هذه 
�لر�سال���ة، خاطب طاغور غان���دي با�سم "�لمهاتما" و "زعيم �لرجال �لعظيم". وف���ي رده، �أكد على �إيمانه 
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وق���ال �إن " �لهند �ستف���وز بالحرية عندما تتمكن من �إثبات �أنها تتفوق �أخالقيًا على �أولئك �لذين يحكمونها 
بحق �لغزو". ومن �لمثير لالهتمام �أن نالحظ هنا حقيقة �أن كاًل من �لمهاتما و�ل�ساعر-�لفيل�سوف يعتقد�ن 
ب�س���كل جماع���ي �أن �لقومية �نبثقت م���ن نظام �لدولة �لقومي���ة ]�لدولة-�الأمة[ �لغرب���ي. كان طاغور نف�سه 
حد�ثي���ًا، ولذلك عندما دعا �لمهاتما ال�ستخد�م ت�س���اركا )دوالب �لغزل(، �سكك طاغور في هذ� �القتر�ح. 

وت�ساءل �إلى متى يمكن لهذ� �لبلد �أن يبقى في عزلة وبعيدً� عن �لتجارة �لعالمية.
ف���ي �س���وء ذلك، رد �لمهاتم���ا على نقد طاغ���ور لبرنامج ت�س���اركا وق���ال �إن طاغور رف����س �إفر�طه في 
�لبرنام���ج. و�إن كل م���ا يعرف���ه )طاغور( عن هذه �لحرك���ة )حركة �سو�دي�سي( هو م���ا �لتقطه من �أحاديث 
عابرة. وعالوة على ذلك، يتمتع �ل�سعر�ء ب� "�لترخي�س �ل�سعري" للمبالغة، وبالتالي، يجب �أن توؤخذ كلماته 
حرفيًا. �سكلت هذه �لمبالغة فكرة مغلوطة مفادها �أن غاندي كان يدعو ال�ستخد�م ت�ساركا طو�ل �لوقت. من 
ناحي���ة �أخ���رى، وعلى عك�س ذلك، فاإن ما ق�سده �لمهاتما حقًا هو ��ستخد�م ت�ساركا ن�سف �ساعة يوميًا من 
قبل �أولئك )�لعاملين و�لعاطلين عن �لعمل( �لذين يمكنهم تحمل تكاليف �سبل �لعي�س �الأخرى وال يعتمدون 
بالكام���ل عليه���ا )Bhattcharay 1997(. وفي �لمقابل، �ختلف كل من غان���دي وطاغور فيما يتعلق بق�سية 
�لقومي���ة �لهندية. كان غاندي ي���رى �أنه لتحقيق �الأممية، يجب على �لمرء �أن يم���ر بالقومية �أواًل، وبطريقة 
مماثلة، ال غنى عن �ل�سر�ع  قبل �لو�سول �إلى �ل�سالم. كرر غاندي �إيمانه �لر��سخ باأن حركة عدم �لتعاون 

تقت�سر على رف�س �لتعاون مع �ل�سلطة �لبريطانية ب�سروطها.
نق���ول له���م، تعالو� وتعاون���و� معنا ب�سروطنا، و�سيك���ون ذلك لنا ولك���م وللعالم. 'يجب �أن 
نرف����س �أن نرفع �أقد�منا. ال ي�ستطيع �لرجل �لغ���ارق �أن ينقذ �الآخرين. لكي نكون منا�سبين 
الإنق���اذ �الآخرين، يجب �أن ن�سع���ى في �إنقاذ �أنف�سنا. �لقومية �لهندية لي�ست ح�سرية 

.)Gandhi 1921( "وال عدو�نية وال مدمرة. �إنها عطاء �سحي وديني وبالتالي �إن�ساني
لذلك،  �لرفيعة.  منزلته  �لدوالب من  �أز�ل  �لذي  هو  �الأجنبي  �لملب�س  "كان حب 
�أن����ا �أعتبر �رتد�ء �لمالب�س �الأجنبية خطيئة. يجب �أن �أعترف �أنني ال �أفرق ب�سكل حاد 

.)Pakhare 2015( " أو �أمّيز بين علم �القت�ساد و�الأخالق�
باالإ�ساف���ة �إلى ذلك، ال ينبغي �أن ُينظر �إلى دعوة غان���دي ال�ستخد�م ت�ساركا على �أنها عزلة الأن غاندي 
ل���م يكن م�ستعينًا با�ستخد�مها وحدها، بل كان ينظ���ر �إليها كاأد�ة يمكن �أن توؤدي �إلى م�سار �لتعاون �لريفي 
و�الكتف���اء �لذ�تي. كما �عتبره���ا �أد�ة ال�ستعادة كر�مة �الأفر�د وتقويتهم �س���د �لنظام �الأجنبي �لذي �سحق 
هذ� �لدوالب �لمحلي و�أهالي �لبلد �لذين طالما ��ستخدموه . �ساأل كثيرون ممن �ساركو� بحما�س في �لحركة 
�لقومي���ة طاغ���ور عن �آر�ئه حول �الأممية، عندما تكون هذه �الأمة نف�سها تحت نير �لخارج، كيف يمكن الأحد 
�أن يتحدث عن �الأممية؟ لكّن مثل هذه �النتقاد�ت لم تكن  لتثنيه عن �آر�ئه حول �الأممية �لتي كانت يت�سور 

�أنها ت�سمل �الإن�سانية عمومًا ولي�س �أي بلد بعينه.



165العـدد 23  ربيع 2021

مالحظات ختامية
طاغ���ور، ذلك �ل�سخ�س �لذي تمّتع بالفك���ر �ل�سعري و�لفل�سفي و�الأ�سلي، وقف بحزم �سد رياح �لقومية 
�لعاتي���ة �لت���ي هبت في �لقرن �لتا�سع ع�سر.  وب�سرف �لنظر عن بع�س �الختالفات �لجوهرية مع �لمهاتما، 
تل���ك �ل�سخ�سي���ة �لبارزة في �لح���ركات �لقومية �لهندية �لت���ي تتمتع بقاعدة دعم قوية، ل���م ي�ساوم طاغور 
�أب���دً� على ما يعتقده ب�ساأن �أ�سياء مثل �الأمة، و�لقومية �لهندية، وفكرة �لهند، و�الأ�ساليب �لتي �تبعها معظم 
�لق���ادة �ل�سيا�سيين، ولذلك لم يك���ف �أبدً� عن �لتحدث �سد غاندي و�لق���ادة �ل�سيا�سيين �الآخرين. لم يكن 
�أق���ل وطني���ة م���ن �أي �سخ�س �آخر؛ لك���ن �القت�سار على تحقيق �لحري���ة �ل�سيا�سية فقط ل���م يكن في قائمة 
�أولويات���ه. كانت رفاهية �لب�سرية )بما في ذلك �ل�سرق و�لغرب( هي �ل�سغل �ل�ساغل له. �إن �أفكاره وتعاليمه 
عميق���ة لدرج���ة �أنها ال تز�ل تتمت���ع بجاذبية عالمية �ساملة. وف���ي �لقرن �لحادي و�لع�سري���ن عندما يو�جه 
�لعال���م �لعديد من �الأزمات �الإن�سانية �لخطي���رة بما في ذلك �لهجرة �لق�سرية و�لتمييز �لعن�سري و�الإبادة 
�لجماعية و�لجهل بق�سية �لمهم�سين، فقد حان �لوقت الإعادة �لنظر فيما قاله طاغور. حارب حتى �أنفا�سه 
�الأخيرة ليحمي ق�سية �لمقموعين و�لم�سطهدين. وبالتالي، نبذ ت�سكيل �أي دولة تكون �أجندتها مجرد بناء 

�سلطة �لدولة على ح�ساب جهل مو�طنيها.
ف���ي �لهن���د، حيث على �لرغم من �لعديد من �لجهود �لتنموي���ة و�الجتماعية، ما زلنا ن�سهد �ت�ساعًا غير 
م�سبوق للفجوة بين �الأغنياء و�لفقر�ء، و�لتمييز على �أ�سا�س �لطبقة �الجتماعية، و�لجن�س، و�للون، و�الأد�ء 
�ل�سي���ئ ف���ي �ل�سحة و�لتعليم و�سب���ل �لعي�س، �الأمر �لذي يدفعن���ا �إلى �لتفكير في فك���رة طاغور عن �لهند. 
عندم���ا تدخ���ل �لبالد مرة �أخ���رى في �سجال ح���ول مختلف جو�نب �لقومي���ة على ح�ساب �لجه���ل باالأ�سياء 
�لمذكورة �سابقًا،  فاإن �للحظة تكون مالئمة الأن ن�سير على �لطريق �لذي ير�سدنا عليه طاغور ونعيد �ل�سعب 
�إل���ى �لمرك���ز مرة �أخرى. لكن هذ� ال يعني �أن �لهند كدولة فا�سلة تمام���ًا. لقد قطعت �لهند بال �سك �سوطًا 
طوي���اًل عّم���ا كانت عليه قبل 70 عامًا؛ �لغر�س �لوحيد من طرح فكرة طاغور هو للتوجيه: كيف يتعين علينا 
كاأّم���ة �أن ن�سير �إلى �الأمام. �إن �أ�سياء مث���ل �لقومية �لمفرطة �لتي حذرنا منها طاغور تعمل مرة �أخرى على 
�إح���كام قب�ستها في جميع �أنحاء �لعالم، مما يوؤدي �إلى �لتطهي���ر �لعرقي، و�إهانة �لكر�مة �الإن�سانية، و�سوء 
�لمعي�سة، و�لجهل بالق�سايا �لم�ستركة. وبالتالي، فاإن ر�سالة طاغور ال تقت�سر على �لهند فقط بل هي وثيقة 

�ل�سلة بالعالم باأ�سره، ذلك �أن نو�ة �هتمامه هي   �الإن�سانية ككل. ◘
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مقدمة
�إن ق�سة )�ل�سيف( لل�ساعر و�لكاتب و�لفنان و�لفيل�سوف �لعظيم طاغور و�حدة من مجموعة ق�س�س 
ق�سي���رة )ثالثون ق�سة( �ختارها وليام ر�دي�س -مترجم بريطان���ي- وترجمها من �للغة �لبنغالية �إلى 
�الإنكليزي���ة. وت�سّور هذه �لق�س�س �لق�سيرة �لحياة �لبنغالية وثقافتها بو�سوح، وتر�سم معاملة طاغور 
للثقافة �لطبقية و�لبيروقر�طية و�لفقر �سورة حية للهند في �لقرن �لتا�سع ع�سر، وتت�سابك كلها مع عين 
طاغ���ور �لحكيمة للح�سول على �لتفا�سيل و�ل�سعور �لق���وي باالإن�سانية و�الألفة �لعميقة للعالم �لطبيعي. 
تجتاز ق�س�سه �لحدود �لجغر�فية و�لثقافية لجذب خيال �لقر�ء في جميع �أنحاء �لعالم. �إذ كان طاغور 
مولع���ًا بثنائية �لحياة و�لموت، وثنائية �لزو�ج و�ل�سر�ك���ة �الأ�سرية بين قطبي �لكر�هية و�لحب، �لطيبة 
و�لق�سوة. غير �أن ثنائية �لرحيل و�لعودة عالمان متحركان في �أغلب عالمه �لق�س�سي، لذ�، فاإن �لعودة 
و�لرحي���ل يحدثان ف���ي �لمتن �لحكائي م���ن �أول وهلة، بل وف���ي �لبد�يات �لق�س�سية م���ن �أول �سربات 
�لري�سة �لطاغورية على لوحاته �لت�سجيلية و�النطباعية. ففي ق�سة )�ل�سيف(، �لتي �سعدت بترجمتها، 
يرح���ل )تار�باد�( نحو عالم بال قيود -عال���م هو فيه مجرد �سيف- غير �أن �لنهاية بدت غام�سة حول 
ماهية �لرحيل. هل رحل �إلى �الأبد نحو �لموت؟ �أم رحل نحو رحلة �لحياة و�لتجو�ل كالطائر �لطليق بين 

ذر�عي �أمه )�الأر�س( دون بيت وال م�سوؤولية غير �لفرح و�لغناء.
�لمترجمة          

ال�سيف

تاأليف: رابندرانات طاغور
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ع���اد ماتيالل بابو )1(، مالك �أر�س كاتاليا، �إلى منزله مع �أ�سرته على متن قارب. بعد ظهر �أحد �الأيام، 
ر�سا �لقارب قريبًا من �سوق على �سفاف �لنهر كي يتمكنو� من �لتح�سير لطعامهم. جاء �سبي بر�هميني)2(  

و�ساأل: "�إلى �أين �أنت ذ�هب يا بابو؟" لم يكن عمر �ل�سبي يتجاوز خم�سة ع�سر �أو �ستة ع�سر عامًا.
�أجاب ماتيالل بابو: "كاتاليا".

-"هل يمكن �أن تو�سلني �إلى نانديغر�م في طريقك؟"
و�فق ماتيالل و�ساأله: "ما ��سمك؟"

�أجاب �ل�سبي: "تر�باد�".
كان �لفت���ى و�سي���م �لمظهر، وذ� ب�سرة فاتح���ة. تجد في �بت�سامت���ه وعينيه �لكبيرتين نعم���ة �ل�سباب. وج�سده 
-�لعاري تقريبًا، �إذ يرتدي دهوتي)3(  مبقعًا- خاليًا من �أي زياد�ت كما لو �أن نحاتًا نحته بمحبة، �أو كما لو كان في 

حياة �سابقة حكيمًا �سغيرً� و�أز�ل �إخال�سه �لديني �لنقي ج�سامته كلها، و�سحذها كي تلمع بالكمال �لبر�هميني.
قال ماتيالل بابو بحنان: "تعال و�غت�سل يا بني، يمكنك �أن تتناول �لطعام معنا".

�أج���اب تار�ب���اد�: "�ت���رك هذ� لي"، وم���ن دون �أي ت���ردد �ن�سم �إلى ُمِع���ّد �لطعام. كان خ���ادم ماتيالل 
هندو�ستاني���ًا، ولم يكن �سليع���ًا في تقطيع �الأ�سماك. تول���ى تار�باد� �لم�سوؤولية، و�سرع���ان ما جهز �لطبق، 
وطه���ا �أي�س���ًا بع�س �لخ�سر�و�ت بمهارة تمّرن عليها. ثم �سبح في �لنهر، وبعد ذلك فتح �سّرته، و�أخرج ثوبًا 
�أبي����س نظيفًا وم�سط���ًا خ�سبيًا �سغيرً�. مّل�س �سع���ره �لطويل �إلى خلف جبهته ونزواًل �إل���ى رقبته، كما وعّدل 

خيطه �لمقد�س �لالمع، و�سعد �لقارب.
دع���اه ماتي���الل بابو �إلى �لمق�س���ورة. كانت زوجته و�بنته �لبالغ���ة من �لعمر ت�سع �سن���و�ت معه. ُجِذبت 
زوجت���ه �أنابورنا بحنان �إلى �ل�سبي حين ر�أته، وت�ساءلت: "�بن من هو؟ من �أين �أتى؟ كيف يمكن �أن تتحمل 
و�لدت���ه �البتعاد عنه؟" لق���د فر�ست �لح�سير لماتيالل و�ل�سبي كي يجل�سا عليه���ا جنبًا �إلى جنب. لم يكن 
�لول���د نهمًا في �لطعام. �سعرت �أنابورنا �أنه ال بّد �أن يكون خجواًل، وحاولت �إقناعه بتناول هذ� �أو ذ�ك؛ لكن 
حي���ن �أنه���ى طعامه، لم يغره تناول مزي���ٍد منه. من �لو��سح �أنه فعل كل �سيء وفق���ًا لرغباته �لخا�سة، لكّنه 

يتعامل بب�ساطة ويت�سم بالجر�أة، ولي�س خجواًل على �الإطالق.

1(  بابو: لقب يضاف إلى اس��م الرجل النبيل في والية البنغال الهندوس��ية. في األصل أعطي اللقب فقط لألرستقراطيين، 
لكن الحقًا لجميع الطبقة المتعلمة في القرن التاسع عشر.

2(  براهمين )Brahmin(: اسم طائفة )فئة( في الهندوسية.

3(  دهوت��ي: مئ��زر أبيض تقليدي يرتديه رج��ال الهندوس، ويتكون من قطعة من القم��اش مربوطة حول الخصر وتمتد 
لتغطي معظم الرجلين.



169العـدد 23  ربيع 2021

حينم���ا �نتهى �لجميع من تناول �لطعام، �أجل�سته �أنابورنا �إلى جانبها و�ساألته عن ما�سيه. لم تجمع منه 
معلوم���ات كثي���رة. وكل ما ��ستطاعت �إثباته �أن �ل�سبي قد هرب من �لمنزل بمح�س �إر�دته في �سن �ل�سابعة 

�أو �لثامنة.
�ساألته �أنابورنا: "�ألي�ست و�لدتك في قيد �لحياة؟"

�أجاب تار�باد�: "هي كذلك".
-"�أال تحبك؟"

يبدو �أن تار�باد� وجد هذ� �ل�سوؤ�ل غريبًا، فاأجاب �ساحكًا: "لماذ� ال تحبني؟"
-"�إذً�، لماذ� تركتها؟"

-"لديها �أربعة �أبناء وثالث بنات".
قال���ت �أنابورنا متاألمًة من هذ� �لرد �لغريب: "ما هذ� �لذي تقوله! بما �أنه لديَّ خم�سة �أ�سابع، هل يعني 

ذلك �أنني �أريد �أن �أقطع �أ�سبعًا و�حدً�؟
بم���ا �أن تار�ب���اد� �ساب �سغير، لذ� كان���ت ق�سة حياته ق�سيرة، لكنه غريب �الأط���و�ر تمامًا. كان ترتيبه 
�الب���ن �لر�ب���ع ل���دى و�لديه، وتوف���ي و�لده حين كان ال ي���ز�ل ر�سيعًا. عل���ى �لرغم من وجود �أف���ر�د كثر في 
�لمن���زل، �إال �أن تار�ب���اد� كان محبوبًا م���ن قبل �لجميع؛ �أم���ه و�إخو�نه و�أخو�ته وجير�ن���ه مغرمون به، حتى 
�أن معلم���ه ل���م يهزمه �أبدً� كان �سي�ساب �لجميع بالفزع لو فعل ذل���ك. لم يكن ثمة �سبب لمغادرته، فاالأوالد 
�لمحروم���ون من �لطعام �لذين ي�سرقون �لفاكهة با�ستمر�ر من �الأ�سج���ار وي�سربهم �أ�سحاب �الأ�سجار، لم 
يبتع���دو� ق���ط عن �لقرية �أو عن �أمهاته���ن �للو�تي يوبخهن! �إنما هذ� �لمحبوب م���ن �لجميع فقد �ن�سم �إلى 

فرقة ياتر� �لجو�لة وغادر قريته دون تفكير.
خرج���ت فرق �لبح���ث و�أعادته. �سغطته و�لدت���ه �إلى �سدرها و�أغرقت���ه بالدموع، وبك���ت �أخو�ته �أي�سًا. 
ح���اول �سقيق���ه �الأكب���ر �أد�ء و�جبه ب�سفته و�سيًا، لكن���ه �سرعان ما تخلى عن محاوالت���ه �ل�سعيفة للتاأديب، 
ورّحب به مرة �أخرى بذر�عين مفتوحين. دعته �لن�ساء �إلى منازلهن، و�أمطرنه باالأ�سئلة بمزيد من �لمودة، 
لكن���ه ل���م يقبل �لقيود، حت���ى لو كانت قيود �لح���ب. لقد جعلته نجوم���ه متجواًل. �إذ� ر�أى ق���و�رب غريبة في 
�لنه���ر، �أو متج���ّواًل ز�هدً� من منطقة بعيدة تحت �سجرة �لبيبول �لمحلي���ة، �أو �إذ� جل�س �لغجر على �سفاف 
�لنهر، ي�سنعون ح�سائر �أو �سالاًل من �الأغ�سان، فاإن قلبه �سيتحرق �سوقًا �أن يكون حرً�، وي�ستك�سف �لعالم 

�لخارجي. وبعد �أن هرب مرتين �أو ثالث مر�ت، فقد �أهله و�لقرويون �الأمل بعودته.
�ن�سم مرة �أخرى �إلى فرقة متجولة )ياتر�( في �لبد�ية. لكن حينما بد�أ �سيد �لفرقة يعامله بمنزلة �بن 
تقريب���ًا، ووقع �أع�س���اء �لفرقة جميعهم، �سغارً� وكبارً�، في حبه )حت���ى �الأ�سخا�س في �لمنازل �لتي يوؤدون 
فيه���ا عرو�سهم-وال �سيما �لن�ساء- ب���دوؤو� يعاملونه باإطر�ء مفرط( �ختفى في �أح���د �الأيام، دون �أن ينب�س 

ببنت �سفة ولم ُيعثر عليه.
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كان تار�باد� حذرً� في �لعالقات مثل �لظبي �ل�سغير، وي�سبه �لغزالن)4(  �أي�سًا في حبه للمو�سيقا، فكانت 
�أغان���ي �لياتر� �أول ما �أغر�ه ليبتعد عن �لمنزل. �هت���ّزت �الألحان في عروقه، وتمايل ج�سده مع �الإيقاعات. 
حت���ى حينما كان طفاًل، �أظهر �هتمامًا جاّدً� بالغًا بالتجمع���ات �لمو�سيقية، �إذ يجل�س متماياًل نا�سيًا نف�سه، 
�إلى درجة �أن �سيوخه لم يتمكنو� من كبح جماح ت�سليتهم. وال يقت�سر �الأمر على �لمو�سيقا فقط، �إذ ينجرف 
قلب���ه حي���ن ت�سقط �أمطار �سهر �سر�بان)5(  على �الأور�ق �لكثيفة، وترعد �لغيوم، وتهّب �لريح في �لغابة مثل 
طف���ل �سيطانّي ب���ال �أم. كما ويثير �إعجابه ن���د�ء طائرة ورقية محّلقة في �ل�سماء ف���ي ظل حر�رة �لظهيرة، 

ونعيق �ل�سفادع في �الأم�سيات �لمطيرة، وعو�ء �بن �آوى في �لليل.
لم يم�ِس وقت طويل حتى دفعه �ل�سغف بالمو�سيقا لالن�سام �إلى مجموعة من مغينّي �لبيكالي )6(. عّلمه 
قائد �لمجموعة �الأغاني باهتمام ودّربه على �إن�ساد �أغنية بيكالي عن ظهر قلب. هو �أي�سًا بد�أ يحبه على �أنه 

ملكه. كطائر قف�س �لحيو�نات �الأليفة، تعلم تار�باد� بع�س �الأغاني، ثم طار في �سباح �أحد �الأيام.
�أخي���رً�، �ن�س���م �إلى فرقة العبي �لجمباز. تجول من �سهر جي�ستا)7(  �إل���ى �أ�سر�)8(  في �لمنطقة. تتنقل 
فرق ياتر� ومغنو بيكالي و�لر�ق�سون و�أ�سحاب �الأك�ساك م�سافرة من موقع �إلى �آخر بالقارب. لل�سنة �لثانية 
عل���ى �لتو�ل���ي، ت�سمنت هذه �لجولة �لترفيهي���ة مجموعة �سغيرة من فرق �لجمباز م���ن كلكتا. في �لبد�ية، 
�ن�سم تار�باد� �إلى �أ�سحاب �الأك�ساك، وباع �لبان )ورق �لتنبول( في �ل�سوق. لكن �سرعان ما جذبه ف�سوله 
�لطبيع���ي �إلى �لمهار�ت �لر�ئعة لالعبي �لجمباز، و�ن�سم �إلى فرقتهم. لقد عّلم نف�سه عزف �لفلوت جيدً�: 
ف���ي �أثناء عر����س �لجمباز، ينبغي له �أن يعزف �أغني���ة لكناو ثوري�س)9(  باأق�سى �سرع���ة على �لفلوت، فهذه 
مهمت���ه �لوحي���دة. وهرب موؤخرً� م���ن هذه �لفرقة حين �سم���ع �أن �لز�ميند�ر، مالك �أر��س���ي نانديغر�م قد 
�أ�س����س، عل���ى نحو فخم، فرق���ة متجولة للهو�ة، فحزم �سّرت���ه وتوجه �إلى �لمكان، فالتق���ى ماتيالل بابو في 

�لطريق.
عل���ى �لرغم من ه���ذه �لرو�بط مع مجموعات مختلف���ة، لم ُيف�سد طبيعته �أي �سخ����س، فهو في �أعماقه 
م�ستق���ّل تمامًا وح���ّر. لم تر�سخ في ذهنه �للغة �لبذيئة �لتي �سمعه���ا، وال �لم�ساهد �لمروعة �لتي ر�آها، فقد 
م���ّرت دون �أي تاأثي���ر في���ه. ظل غير مقيٍد باأي نوع من �لُع���رف �أو �لتقليد. لقد �سبح في مي���اه �لعالم �لعكرة 
باأجنح���ة بي�س���اء نقية، مثل بجعة. على �لرغم من �أن ف�سوله جعل���ه يغو�س مر�ت عّدة، غير �أنه ال يمكن �أن 

4(  ثمة اعتقاد تقليدي في الهند أن الغزالن تحب الموسيقا. في لوحات راجبوت، تظهر الغزالن مذهولة أمام الموسيقا.

5(  سرابان: شهر بنغالي يبدأ في منتصف تموز إلى منتصف آب؛ الثاني من شهرّي الرياح الموسمية.

6(  بيكالي: هو جنس فني يجمع بين الموس��يقى والرقص والش��عر، ويروي قصصًا عن كريش��نا ورادها، وموضوعات 
تقليدية أخرى، غالبًا بطريقة شهوانية أو بروح دعابية أو ساخرة.

7(  جيستا: شهر بنغالي يبدأ في منتصف أيار إلى منتصف حزيران؛ الثاني من شهرّي الصيف.

8(  الشهر البنغالي منتصف حزيران إلى منتصف تموز؛ األول من شهرّي الرياح الموسمية

9(  لكناو ثوريس: أغنية حب، غالًبا ما تستخدم في الرقص والعروض المسرحية. قد تكون خاضعًة لتأثيرات فارسية�عربية.
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يبت���ّل جناح���اه �أو يتدّن�سا. ثمة بر�ءة نقية وطبيعية في وجه ه���ذ� �ل�سبي �لهارب �إلى درجة �أن ماتيالل بابو 
�لخبير )�لمتمر�س( دعاه �إليه دون ريبة �أو �سوؤ�ل وبحنان �سديد.

- 2 -

بع���د �لظهر، �أبحر �لقارب. وو��سلت �أنابورنا طرح �أ�سئلة ودّي���ة �إلى �ل�سبي عن منزله وعائلته؛ �أجابها 
باقت�ساب، ثم �سعد ظهر �لقارب للهرب منها. بد� له �أن �لنهر �لمو�سمي، �لممتلئ �إلى �أق�سى �ت�ساعه، ُيِغير 
عل���ى �الأر�س با�سطر�ب �سديد. في �سوء �ل�سم�س �ل�سافي���ة، بدت �أعو�د �لق�سب ن�سف �لغارقة على طول 
�ل�سف���ة، وحقول ق�س���ب �ل�سكر �لن�سرة خلفها، و�الأخ�ساب �لبعيدة ذ�ت �لل���ون �الأزرق و�الأخ�سر �لتي تقّبل 
�الأفق، قد تحولت بلم�سة ع�سا ذهبية �إلى جمال جديد. حدق بال�سماء �ل�سامتة متعجبًا؛ كان كل �سيء حّيًا، 

وناب�سًا، ومغمورً� بنور �ساكن وم�سرق بتجدد، وز�خرً� بالوفرة.
لج���اأ تار�باد� هاربًا �إل���ى �سطح �لقارب في ظل �ل�سر�ع. ظهرت له �لمر�ع���ي �لمنحدرة، وحقول �لجوت 
�لت���ي غمرته���ا �لمياه، وحقول �الأرز �الأخ�س���ر �لمتموج في �أو�خر �لخريف، و�لمم���ر�ت �ل�سيقة �لموؤدية �إلى 
درج���ات �لنهر، و�لقرى �لمظللة باأور�ق �ل�سجر �لمحيطة به���ا، ظهرت و�حدة تلو �الأخرى. بالنظر �إلى هذ� 
�لماء و�الأر�س و�ل�سماء، وهذه �لحركة للحياة و�ل�سوت، وهذه �لم�ستويات �لمتنوعة و�الآفاق �ل�سا�سعة، و�إلى 
ه���ذ� �لعالم �لطبيعي �ل�سخم غي���ر �لمتحرك، �ل�سامت، �لذي ال يّرف، كان �ل�سبي مرتبطًا �رتباطًا وثيقًا 
به. ومع ذلك، لم تحاول للحظة �أن تقيده بعناق محب. ترك�س عجول �إلى جانب �ل�سفاف وذيولها مرفوعة، 
وترع���ى �لِمَهار �لمتنقلة باأرجل مربوطة، وينق�ّس �سائ���دو �سمك �لملك على �أعمدة �سباك �ل�سيد ليرموها 
ف���ي �لماء ل�سيد �الأ�سماك، ويتر��سق �الأوالد بالماء، وتتج���اذب �لن�ساء �أطر�ف �لحديث ب�سوت عاٍل، وهّن 
يقف���ن وتغمرهّن �لمياه �إلى م�ستوى �سدوره���ن، ويغ�سلن �أثو�بهّن )�ل�ساري( �أمامه���ن لجعله نظيفًا، وتقف 
بائع���ات �ل�سم���ك مع �ساللهّن و�سو�ريهّن مطوّية، وت�سترين �ل�سمك م���ن �ل�سيادين؛ �ساهد تار�باد� كل هذ� 

بف�سول بال تعب، ولم تكتِف عيناه.
وحين جل�س، �سرعان ما تحدث مع قائد �لدفة و�لمجّدف. في بع�س �الأحيان كان ياأخذ �لالجي )�لدفة( 
ويق���ود �لق���ارب بنف�س���ه. حينما �حتاج قائد �لدفة �إل���ى �لدخان، كان يم�سك ل���ه ذر�ع �لمقود، وحين �حتاج 

�ل�سر�ع �إلى �لدور�ن، �ساعده بمهارة.
قبل �لغ�سق مبا�سرة، نادت �أنابورنا تار�باد� و�ساألته: "ماذ� تحب �أن تاأكل في �لليل؟"

قال تار�باد�: "�أي �سيء، فاأنا ال �أتناول �لطعام كل يوم."
لق���د �سع���رت باالنزعاج من المباالة هذ� �ل�سب���ي �لبر�هميني �لجميل بكرم �سيافته���ا. كانت تتوق �إلى 
�إطعام���ه وك�سوته وم�ساعدته. لكنها لم ت�ستطع �كت�ساف طريقة �إر�سائ���ه. �أر�سلت بطريقة مبهرجة خدمها 
ل�سر�ء �لحليب و�لحلويات. �أكل تار�باد� �لحلويات عن طيب خاطر بما فيه �لكفاية، لكنه لم يم�ّس �لحليب. 

حتى ماتيالل قليل �لكالم حثه على �سربه، لكنه �أجاب بب�ساطة، "�أنا ال �أحب �لحليب".
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مرت ثالثة �أيام. �سارك تار�باد� بخبرة في كل �سيء، من �لطهي و�لت�سوق �إلى �الإبحار في �لقارب. يهتم 
في كل ما ير�ه، وي�ستوعب �أي عمل يوؤديه. كان ب�سره ويد�ه وعقله ن�سيطين د�ئمًا مثل �لطبيعة نف�سها، وكان 
د�ئم���ًا هادئًا وم�ستقاًل، لكنه د�ئمًا يكون م�سغواًل. عادة ي�سكن �لنا�س في مكان ثابت، لكن تار�باد� كان مثل 
موجة مبهجة في تيار �لحياة �لذي ال ينتهي، فالما�سي �أو �لم�ستقبل ال يعني �سيئًا له، �إنما �لم�سي قدمًا هو 

�ل�سيء �لوحيد �لمهم.
في �أثناء �ختالطه مع مجموعات مختلفة، تعّلم كل �أنو�ع �الإنجاز�ت �لمبهجة. وُطِبعت �الأعمال في ذهنه 
ب�سهول���ة مده�س���ة، و�سافية ال ي�سوبها �أي نوع من �لقلق. كان يعرف كثيرً� من �لق�س�س �ل�سعبية و�لحكايات 
�ل�سعبي���ة ومو�سيقا �لكيرتان )10( وقطع طويل���ة من �لياتر�)11( . �عتاد ماتالل بابو قر�ءة ملحمة �لر�ّمايات 
لزوجت���ه و�بنته. في �إح���دى �الأم�سيات كان قد و�سل للتو �إلى ق�سة كو�سا والب���ا حين نزل تار�باد� غير قادر 
على كبح جماح نف�سه، عن �سطح �لقارب وقال: "�سع �لكتاب بعيدً�. �أعرف �أغنية عن كو�سا والبا. ��سمعها!"
بد�أ في �إن�ساد بيكالي، فكان �سعر د��سو ر�ي)12(  جمياًل مثل عزف �لفلوت، ويتدفق ب�سرعة، فجاء قائد 
�لدف���ة و�لمجد�ف و�أط���ل عبر باب �لكابينة. مع حلول �لغ�سق، �نت�سر �سيل من �ل�سحك و�ل�سجن و�لمو�سيقا 
ف���ي هو�ء �لم�ساء: �أ�سبحت �ل�سفاف في حالة تاأهب، وجذب �نتب���اه �الأ�سخا�س في �لقو�رب �لمارة للحظة 
فاأ�ساخ���و� �ل�سم���ع. حينما �نتهى �إن�ساد �ل�بيكال���ي، تنهد �لجميع بعمق، متمنين لو ت�ستم���ر �إلى �الأبد. تاقت 
�أنابورنا �لد�معة �إلى �حت�سان �ل�سبي و�سغطه �إلى �سدرها ودفن وجهها في �سعره. فكّر ماتيالل بابو: "لو 
كان باإمكاني �الحتفاظ بهذ� �ل�سبي بطريقة ما، ف�سوف يعو�سني عن عدم وجود �بن لي". ومع ذلك، كانت 

�لفتاة �ل�سغيرة ت�سارو�سا�سي ممتلئة بالح�سد و�لغيرة.

- 3 -

�إنها �لطفلة �لوحيدة لدى و�لديها، و�لمطالبة �لوحيدة بعاطفتهما. لم يكن ثمة نهاية لعنادها ومكابرتها. 
كم���ا �أن لديها �آر�ءه���ا �لخا�سة في �لطعام و�لمالب�س وت�سريحات �ل�سع���ر، �إنما دون �أي تطابق. كلما دعيت 
للخ���روج، ت�سعر و�لدتها بالرعب من �أنه���ا �ستطلب مطالب م�ستحيلة من �لمالب����س. �إذ� �أزعجتها ت�سريحة 
�سعره���ا، ف���اإن عمل ذلك و�إعادة ت�سفيفه ال يحدث فرقًا، وي���وؤدي فقط �إلى نوبة غ�سب. كانت هكذ� في كل 
�س���يء. �إنما �إذ� كانت في حال���ة مز�جية جيدة، فاإنها تقبل �أي �سيء، و�سُتظهر حبًا مفرطًا الأمها، وتعانقها، 

وتقّبلها، وت�سحك بطريقة غير متو�زنة. كانت �لفتاة لغزً� محيرً�.

10(  الكيرت��ان: ف��ي البنغال، عادة، تكون الكيرتان أغنية دينية بس��يطة أو بهاجان )ترنيمة(، مع عدم وجود أي تعقيد من 
الموسيقى الصوتية الكالسيكية.

11(  ياترا: نوع ش��ائع من الترفيه الدرامي في البنغال، يؤّدى تقليديًا عبر مجموعات متنقلة من العازفين وتقديم قصص 
تقليدية في األغاني والكالم والرقص ممزوجة بالتعليقات الموضعية أو السخرية

12(  داشو راي: أعظم كتابات بيكالي البنغالية، وهي نوع يجمع بين الموسيقا والرقص والشعر.
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�أم���ا �الآن، ب���د�أت م�ساعره���ا �لمتقلب���ة تتركز في �لع���د�ء �ل�سر�س تج���اه تار�باد�، وت�سبب���ت في م�ساكل 
��ستثنائي���ة لو�لديه���ا. في وجبات �لطعام، عب�ست ودفع���ت طبقها بعيدً� عنها. ت�ستكي م���ن �لطبخ، وت�سفع 
�لخادم���ة، وتعتر�س عل���ى كل �سيء. كلما �أثارت �إنج���از�ت تار�باد� �إعجابها و�الآخري���ن، �زد�د غ�سبها. لم 
تك���ن تعت���رف �أن لديه �أي ف�سائل على �الإطالق؛ جعلها �لدليل �لذي ال يمك���ن �إنكاره عليها �أكثر �نتقادً�. في 
�لليل���ة �لتي غن���ى فيها تار�باد� عن كو�س���ا والبا، �عتقدت �أنابورن���ا، "�أنه يمكن تروي����س �لحيو�نات �لبرية 

بالمو�سيقا، لذلك، ربما تخفف من حّدة مز�ج �بنتي".
�ساألته���ا: "ه���ل �أعجبتك، يا ت�س���ارو؟" لم تعِط �أي �إجاب���ة، وحركت ر�أ�سها فقط، ما يعن���ي �سمنيًا: "لم 
يعجبن���ي ذل���ك على �الإطالق ول���ن �أحبه �أبدً�". �أدرك���ت �أن ت�سارو ت�سع���ر بالغيرة، لذ� توقف���ت و�لدتها عن 
�إظه���ار �لمودة لتار�ب���اد� �أمامها. بعد حلول �لظ���الم، حينما ذهبت ت�سارو �إلى �لفر�����س بعد تناول �لطعام 
مبك���رً�، جل�س���ت �أنابورنا �إلى جانب باب �لكابين���ة، وجل�س ماتيالل بابو وتار�باد� خارج���ًا، وبناًء على طلب 
�أنابورن���ا، غن���ى تار�باد�. غرقت بغنائه �آلهة �لمنازل �لمظلمة �لنائم���ة على �ل�سفة في غيبوبة، وفا�س قلب 
�أنابورن���ا بالح���ب و�لتقدير. لكن. كان���ت ت�سارو تنه�س وت�سرخ باكية وغا�سبة، "�أم���ي، ال �أ�ستطيع �لنوم مع 
هذ� �ل�سجيج!" وجدت �أنه ال يطاق �أن تذهب �إلى �لفر��س بمفردها في حين يجل�س و�لد�ها وي�ستمعان �إلى 

غناء تار�باد�.
فتن���ت �ل�سر��سة �لطبيعية لهذه �لفتاة �لنارية ذ�ت �لعينين �ل�سود�وي���ن تار�باد�. كان يروي �لق�س�س، 
ويغني �الأغاني لها، ويعزف �لناي، ويبذل جهودً� كبيرة للفوز بجولة معها، لكنه لم ينجح على �الإطالق، �إال 
ف���ي فترة ما بعد �لظهيرة، حينم���ا كان ي�ستحم في �لنهر �لفائ�س، وي�ستعر�س ج�سده �ل�سافي و�لجميل في 
عر�س �سباحة تليق باإله �لماء �ل�ساب. حينئذ فقط لم ت�ستطع �أاّل تنجذب �إليه قلياًل، و�ست�ساهده بعد ذلك. 
لكنه���ا لم تك�سف ع���ن �هتمامها الأي �سخ�س -ولدت ممثلة- حاكت و�ساحًا من �ل�سوف دون �كتر�ث و��سح 

بريا�سات تار�باد� �لمائية.

- 4 -

ل���م ينتبه تار�باد� �إلى نانديغر�م حين مرو� به. كان �لقارب �لكبير -�أحيانًا �أ�سرعته �إلى �أعلى، و�أحيانًا 
معق���ودة- ي�سير ببطء ف���ي �الأنهار و�لرو�فد، وكذلك تج���ري �أيام �لركاب بخطا ناعم���ة و�سل�سة عبر هدوء 
�لم�سه���د وجمال���ه. لم يكن �أحد في عجلة من �أمره. ق�سو� فتر�ت طويل���ة بعد �لظهر في �ال�ستحمام وتناول 
�لطع���ام؛ وبحلول �لغ�سق، ر�سا �لق���ارب في قرية غات، �إلى جانب �الأ�سجار �لت���ي تعج بال�سر��سير وتتوهج 

بالير�عات.
بع���د زهاء ع�سرة �أيام من ذلك، و�سل �لقارب �إلى منطقة كتالية. �أُر�سلت �لِمَهار و�لِمحّفات من �لمنزل 
كي تلقى �لز�ميند�ر؛ و�أطلق حر�س �ل�سرف )بع�سا من خيزر�ن( طلقات من �لفر�غات)�لخر�طي�س(، ردد 

�سد�ها ب�سخب غربان �لقرية.
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ف���ي هذه �الأثناء، نزل تار�باد� من �لقارب وذهب ب�سرعة ي�ستك�سف �لقرية. نادى �أحد �لقرويين باأخي، 
و�آخر عمي، و�أخرى �أختي، و�أخرى عمتي، و�أقام عالقات وّدية مع �لجميع في غ�سون �ساعتين. والأنه لم يكن 
لديه عالقات طبيعية، �أمكنه تعّرف �لنا�س ب�سهولة و�سرعة مذهلتين. في غ�سون �أيام قليلة ربح كل �لقلوب. 
�ختل���ط م���ع �لجميع في معايير مت�ساوي���ة. كان غير تقليدي، لكنه قادر على �لتكيف م���ع �أي موقف �أو عمل، 
فكان مع �الأوالد، �سبيًا، م�ستقاًل ومميزً� �إلى حد ما، وكان مع كبار �ل�سن كبيرً�، مع �أنه لي�س مبكر �لن�سوج 
�أي�سًا؛ كان مع �لرعاة ر�عيًا، غير �أنه فتًى بر�همينّي �أي�سًا. عمل في كل �سيء كما لو كان معتادً� عليه طو�ل 
حيات���ه. �إذ� درد����س في محل �لحلويات، �سي�ساأله �سانع �لحلويات: "ه���ل تمانع في �لبقاء في �لمتجر لبع�س 
�لوق���ت؟ لن �أغيب طوياًل." جل�س تار�باد� هادئ���ًا مكانه يك�س �لذباب عن حلويات �ساند�س بورق �ل�سال)13( 
. كان باإمكان���ه �سن���ع �لحلويات بنف�سه �أي�سًا، ويعرف قلياًل ع���ن طريقة عمل �لن�سيج، ولم يكن يجهل تمامًا 

كيف يدير عجلة �لخّز�ف.
هيمن تار�باد� على �أهل �لقرية كاملة؛ لم تكن �سوى فتاة �سغيرة لم ي�ستطع �لتغلب على كر�هيتها. ربما 
كان ذل���ك ب�سب���ب �أن هذه �لفتاة كانت تتمنى له ب�سدة �أن يغادر حتى �إنه بقي فترة طويلة. لكن ت�سارو�سا�سي 

�أثبتت �الآن مدى �سعوبة فهم عقل �أنثى �سغيرة.
كانت �سوناماني �بنة بامونثاكرون)14( �لتي ترمّلت لما كانت �سوناماني في �سن �لخام�سة، رفيقة ت�سارو 
في �للعب. مر�ست فترة ولم تتمكن من �لخروج لروؤية �سديقتها. حينما تعافت وجاءت لروؤيتها مرة �أخرى، 
ح���دث خالف بينهما دون �سبب تقريبًا. تحدثت ت�سارو باإ�سهاب عن تار�باد�، كانت تاأمل، بقولها كم هو ذو 
�أ�س���ل كريم، �أن ُتذهل �سديقتها وتثير �هتمامها. لكن حينما �كت�سفت �أنه كان معروفًا لدى �سوناماني، فقد 
دعا بامونثاكرون بعمتي و�أن �سوناماني �أطلقت عليه ��سم �أخي؛ حينما �سمعت �أنه لم يعامل و�لدتها و�بنتها 
كاأنهم���ا نغمتا كارت���ان على �لناي فح�سب، بل �سنع، بناًء على طلب �سونامان���ي، مزمارً� من �لخيزر�ن؛ كما 
ويقط���ف ثمارً� لها من �الأغ�س���ان �لعالية وزهورً� من بين �الأ�سو�ك. حينما �سمع���ت كل هذ�، طعنتها �سهام 
م���ن �لنار. لقد فكرت في تار�باد� على �أنه لهم فق���ط، محرو�س بعناية، حتى �إن لمحه �لنا�س �لعاديون فلن 
يتمكنو� من فهمه: �سوف يعجبون بجماله ومو�هبه من م�سافة بعيدة، و�ستكت�سب �أ�سرة ت�سارو�سا�سي �لمجد 
بذل���ك. لماذ� يج���ب �أن يكون لدى �سوناماني مثل ه���ذ� �لتو��سل �ل�سهل مع هذ� �لفت���ى �لبر�هميني �لفريد 
و�لمف�س���ل �إلهيًا؟ لو لم تاأخ���ذه �أ�سرة ت�سارو، وتعتني به هكذ�، فكيف كان���ت �سوناماني �ستر�ه؟ �أحقًا هو �أٌخ 

ل��سوناماني حقًا! لقد �أحرقها تمامًا تفكيرها.
لم���اذ� كانت ت�سارو، �لتي حاولت �سرب �ل�سبي ب�سهام �لكر�هية، حري�سة جدً� على �لمطالبة بحقوقه 

�لوحيدة؟ فهم هذ� من �سيفهم.

13(  الس��ال: ش��جرة طويلة تنمو في مناخ جاف في والية البنغال الغربية أو والية بيهار. أنها ذات قيمة عالية لخش��بها 
الصلب وراتنجها، وغابات السال محمية اآلن بموجب القانون.

14(  بامونثاكرون: لقب يطلق غاليًا على أرامل براهمين.
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ف���ي وق���ت الحق من ذلك �ليوم، ��ستبكت ت�سارو في خالف كبير م���ع �سوناماني في م�ساألة تافهة �أخرى. 
دخل���ت غرف���ة تار�باد�، ووجدت محبوبه �لناي، فقفزت عليه بق�س���وة ود��سته. كانت ال تز�ل تدو�سه، حينما 

جاء تار�باد�. لقد ُدِه�س من حالة �لدمار �لتي �أحدثتها �لفتاة.
�ساأل: "ت�سارو، لماذ� تحطمين �لناي �لخا�س بي؟"

"�أري���د تحطيم���ه! �ساأحطمه!" �سرخت ت�سارو بعينين حمر�وين ووجه متورد. �سحقت دون د�ع �لناي 
�لمحط���م بالفعل، وتنهدت تنهي���د�ت عالية وهربت م�سرعة من �لغرفة. �لتق���ط تار�باد� �لقطع �لمحطمة، 
وقلبها بهذه �لطريقة وتلك، لكنها كانت غير نافعة. كان �إلحاق �لدمار بمزماره �لقديم �لبريء �أمرً� �سخيفًا 

�إلى درجة �أنه �نفجر �ساحكًا. كانت ت�سارو�سا�سي تثير ف�سوله �أكثر كل يوم.
لق���د �أث���ارت �هتمامه �أي�سًا �لكتب �لم�سورة باللغة �الإنكليزية في مكتب���ة ماتيالل بابو. �إن تار�باد� لديه 
معرف���ة كبيرة بالعال���م، لكنه لم ي�ستطع دخول عالم ه���ذه �ل�سور على �الإطالق، وح���اول �أن يفعل ذلك في 
مخيلت���ه، لكن���ه لم يجد �أي ر�سى في ذل���ك. حينما ر�أى ماتيالل �هتمامه بهذه �لكت���ب، قال ذ�ت يوم: "هل 

ترغب في تعلم �للغة �الإنكليزية؟ �ستفهم هذه �ل�سور بعد ذلك".
�أجاب مبا�سرة: "�أوّد �أن �أتعلمها".

خاط���ب ماتيالل بابو ب�سعادة مدي���ر �لمدر�سة �لثانوية في �لقرية -ر�ماتان باب���و- لتعليم �ل�سبي �للغة 
�الإنكليزية كل م�ساء.
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بد�أ تار�باد� في تعلم �للغة �الإنكليزية بحفظ وتركيز كبيرين. لقد �أطلقته �للغة فيه عالمًا لم يتمكن من 
�لو�س���ول �إليه حت���ى �الآن، وغير مت�سل بعالمه �ل�سابق. لم يره �ل�سكان �لمحليون. وقت �لغ�سق، حينما ذهب 
�إلى �سفاف �لنهر �لخالية ليم�سي جيئة وذهابًا ب�سرعة ويقر�أ درو�سه، كان محّبوه �ل�سبيان ير�قبونه بحزن 

من م�سافة بعيدة؛ لم يجروؤو� على �إزعاج در��سته.
ل���م ت���َره ت�سارو �أي�س���ًا �الآن. كان تار�باد� �سابقًا يتن���اول �لطعام في �أحياء �لن�ساء، تح���ت نظرة �أنابورنا 
�لُمحّب���ة؛ ولك���ن نظرً� الأن هذ� قد ي�ستغرق وقت���ًا طوياًل، فقد طلب من ماتيالل باب���و �أن يرتب له �أن يتناول 
طعام���ه خارج���ًا. تاأثرت �أنابورنا في هذ� و�عتر�س���ت، لكن ماتيالل كان �سعيدً� ج���دً� بحر�س تار�باد� على 

�لتعلم لذلك و�فق على �لترتيب �لجديد.
�أ�س���ّرت ت�س���ارو �الآن عل���ى رغبتها �أي�سًا في تعلم �للغ���ة �الإنكليزية. في �لبد�ي���ة كان و�لد�ها م�ستمتعين 
بالفك���رة �لجدي���دة لدى �بنتهما �سعب���ة �لمر��س، و�سحكا عليه���ا بمحبة؛ لكن �سرعان م���ا �أخ�سعتهما �إلى 
�سخافته���ا بدموعه���ا. لق���د �أُجبر �الأب���و�ن �لمتحم�سان على �ال�ست�س���الم، وبد�أت تدر�س جنب���ًا �إلى جنب مع 

تار�باد� لدى �لمعلم نف�سه.
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وم���ع ذلك، كانت �لدر��سة غريب���ة عن طبيعتها �لم�سطربة. لم تتعلم �سيئ���ًا بنف�سها، فقط عّطلت تعّلم 
تار�باد�. لقد تر�جعت كثيرً�، ولم ت�ستطع تعلم �أي �سيء عن ظهر قلب، لكنها لم ت�ستطع �أن تتحمل تاأخرها! 
�إذ� تجاوزه���ا تار�باد� و�نتقل �إلى در�س جديد، فاإنها تغ�سب وتنفج���ر في �لبكاء. وحينما �أنهى كتابًا قديمًا 
و��سترى كتابًا جديدً�، كان عليها �أن ت�ستري �لكتاب �لجديد �أي�سًا. في �أوقات فر�غه، كان يجل�س في غرفته 
يتعل���م ويكت���ب درو�سه، غي���ر �أن �لفتاة �لغيورة لم ت�ستط���ع تحمل هذ�، كانت تاأتي �س���رً� وت�سكب �لحبر على 
دفت���ر تمارينه، وت�سرق قلمه، حتى �إنها تمزق مقاطع من �لكتاب �لمحدد للتعلم. تحّمل تار�باد� معظم هذ� 

بالت�سلية، و�إذ� تمادت كان ي�سفعها، لكنه لم يكن قادرً� تمامًا على �ل�سيطرة عليها.
حدث مرة �أن �لم�سادفة �أنقذته. في �أحد �الأيام، كان منزعجًا حقًا، لقد ُمّزق كتاب �لتمارين �لم�سكوب 
علي���ه �لحب���ر فجل�س مكتئبًا. جاءت ت�سارو �إلى �لباب و�أعدت نف�سه���ا لل�سرب. لكن لم يحدث �سيء، ��ستمر 
تار�ب���اد� في �لجلو�س في �سم���ت. دخلت �لفتاة �لغرفة وخرجت منها. �قتربت م���ر�ت عّدة من تار�باد�، لو 
رغب في ذلك، كان باإمكانه �سربها ب�سهولة على ظهرها. لكنه لم يفعل ذلك، وظل متزنًا. كانت �لفتاة في 
ماأزق. كيف تطلب �لمغفرة؟ فهذ� �سيء لم تتعلمه �أبدً�؛ ومع ذلك كانت حري�سة للغاية على طلب �لمغفرة. 
�أخيرً�، لم تَر �أي طريقة �أخرى، �أخذت قطعة من كتاب �لتمرين �لممزق، وجل�ست �إلى جو�ر تار�باد�، وكتبت 
باأحرف م�ستديرة كبيرة، )لن �أ�سكب �لحبر قط على كتاب �لتمرين مرة �أخرى.( ثم بذلت مجهودً� لجذب 
�نتباهه. في هذ� �لوقت لم ي�ستطع تار�باد� تمالك نف�سه، و�نفجر �ساحكًا. هربت �لفتاة من �لغرفة متغلبة 
على خجلها وغ�سبها. لو ��ستطاعت �أن تمحو كل �لوقت �لذي بذلته من �أجل كتابة �لورقة �لتي �أذّلت نف�سها 

ب�سببها، فهل �سيخّف غ�سبها.
ف���ي �أثناء هذه �لفت���رة، كانت �سوناماني تتخفى مرة �أو مرتين، وقلبها ف���ي فمها، خارج حجرة �لدر�س. 
كانت قريبة من �سديقتها ت�سارو�سا�سي في معظم �الأمور، لكن فيما يتعلق بتار�باد� تخاف منها وال تثق بها. 
ف���ي �للحظات �لتي كان���ت ت�سارو في حجرة �لن�ساء، تقف بخجل خارج ب���اب تار�باد�. كان ينظر عبر كتابه 

ويقول بحنان: "ما �الأمر، �سونا، ما �الأمر؟ كيف حال عمتي؟"
تجيب �سوناماني: "لم تاأِت لروؤيتنا منذ فترة طويلة، وتتمنى و�لدتي �أن تاأتي في وقت ما. �إنها تعاني من 

�آالم في �لظهر، لذ� ال يمكنها �لقدوم �إليك".
ظه���رت ت�سارو في هذ� �لوقت، فارتبكت �سوناماني، و�سعرت كاأنه���ا ل�سة. تجّهمت ت�سارو و�سرخت في 
وجهه���ا: "ح�سن���ًا، �سونا، جئت لتزعجينا في در��ستنا! �ساأخبر و�ل���دي!" كما لو كانت هي نف�سها و�سية على 
تار�ب���اد�، �لت���ي كان هدفها �لوحيد هو م�ساهدته لياًل ونهارً� في حال ت�سو�ست در��سته! لكن �هلل وحده يعلم 
د�فعها �لفعلي في �لقدوم �إلى غرفة تار�باد� في هذ� �لوقت �لغريب، وكان تار�باد� يعرف ذلك جيدً� �أي�سًا. 
تخبط���ت �سوناماني �لم�سكينة بحثًا عن تف�سير�ت مغلوطة حينما و�سفتها ت�سارو بالكاذبة، �ن�سحبت حزينة 
ويائ�س���ة، ومهزوم���ة. ناد�ها تار�باد� �للطي���ف قائاًل: "�سونا، �ساآتي �إلى منزلك ه���ذ� �لم�ساء." ردت ت�سارو 
ب�س���وت غا�س���ب مثل �الأفعى: "كي���ف يمكنك �لذهاب؟ ماذ� ع���ن درو�سك؟ �ساأقول للمعل���م!" وب�سبب عدم 
رعب���ه من تهديد ت�سارو، �أم�س���ى تار�باد� �أم�سيتين في منزل بامونثاكرن. في �لي���وم �لثالث، �أغلقت ت�سارو 
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باب���ه بهدوء دون �سابق �إنذ�ر. وجلبت �لقفل من علبة �لتو�بل �لخا�سة بو�لدتها، وحب�سته فيها. �حتفظت به 
�سجين���ًا ط���و�ل �لم�ساء، وفتحت �لباب فق���ط حينما حان وقت تناول �لطعام. كان تار�ب���اد� �سامتًا بغ�سب، 
وعل���ى و�سك �لخروج دون تناول �لطعام. ثم قامت �لفتاة �سريعة �لغ�سب و�لمهتاجة ب�سبك يديها و�سرخت 
م���ر�رً� وتكر�رً�، "�أعدك، و�أق�سم �أنني ل���ن �أفعل ذلك مرة �أخرى. �أرجوك، �أتو�سل �إليك، تناول طعامك قبل 

�أن تذهب!" حينما لم يكن لهذ� �أي تاأثير، بد�أت بالنحيب، و��سطر �إلى �لعودة وتناول �لطعام.
وع���دت ت�س���ارو نف�سها مر�ت ع���ّدة �أنها �ستت�سرف ب�س���كل �سحيح تجاه تار�باد�، و�أنه���ا لن تزعجه مرة 
�أخ���رى؛ لكن حينما ظهرت �سوناماني و�آخرون، �أثار ذل���ك غ�سبها �إلى درجة �أنها لم ت�ستطع �ل�سيطرة على 
نف�سها. �إذ� ت�سرفت جيدً� ب�سعة �أيام، فاإن تار�باد� �سيجهز نف�سه لعا�سفة �أخرى. ال �أحد ي�ستطيع �أن يعرف 
كيف �سيحدث �لهجوم �أو على �أي �أ�سا�س. �ستكون ثمة عا�سفة �سديدة، و�سيول من �لدموع تتبعها، وبعد ذلك 

�ل�سالم و�لمودة مرة �أخرى.
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م���ّر قر�ب���ة عامي���ن م�ستمّرين على هذ� �لنحو، على �لرغ���م من �أن تار�باد� لم ي�ستق���ّر لدى �أي �سخ�س 
فت���رة طويلة. ربما كانت در��سته قد �أثرت في���ه؛ �أو ربما كان يتغير مع تقدمه في �ل�سن، وجذبه �أكثر �لعي�س 
�لم�ستقر في منزل مريح �أكثر من ذي قبل. ربما كان جمال رفيقته في �لدر��سة - حتى لو كان مز�جها �سيئًا 

د�ئمًا- فاإنه يمار�س عليه تاأثيرً� غير و�ٍع.
ف���ي ه���ذه �الأثناء، بلغت ت�سارو �سن �لحادية ع�سرة. �سعى ماتي���الل بابو للح�سول على عر�سين �أو ثالثة 
عرو����س زو�ج جيدة. �الآن وقد بلغت �سن �لزو�ج، فر�س حظرً� على �لكتب �الإنكليزية و�لزيار�ت �لخارجية. 

لقد �أثارت �بنته �سجة رهيبة ب�ساأن �لقيود �لجديدة هذه.
ث���م ن���ادت �أنابورنا ذ�ت يوم ماتيالل وقال���ت: "لماذ� تبحث خارجًا عن عري����س؟ �سيكون تار�باد� زوجًا 

جيدً�، و�بنتك تحبه".
ده����س ماتي���الل بابو من هذ� �القتر�ح وقال: "هذ� م�ستحيل. ال نع���رف �أي �سيء عن �أ�سرته. �إنها �بنتي 

�لوحيدة، �أريد �أن �أزوجها زو�جًا جيدً�".
ج���اء بع�س �لنا����س من منزل ز�مند�ر في ر�يد�نغا لروؤية �لفتاة. ُبذل���ت جهود كي ترتدي ت�سارو ثيابها، 
غي���ر �أنها �أغلقت غرفتها على نف�سها ورف�ست �لخ���روج. تو�سل ماتيالل بابو �إليها ووبخها من �لخارج، لكن 
دون نتيج���ة. �أخي���رً�، كان عليه �أن يكذب على �لوفد من ر�يد�نغا، �أن �بنته مر�ست فجاأة، ولم يعد باالإمكان 

روؤيتها �ليوم. لقد �فتر�سو� من هذه �لحجة �لو�هية �أن في �لفتاة عيبًا ما.
ب���د�أ ماتي���الل بابو في �لتفكير في �أن تار�باد� كان �قتر�حًا جيدً� حقًا، جيدً� في كل �لجو�نب �لخارجية؛ 
يمكن���ه �إبق���اوؤه في �لمنزل، حتى ال ت�سطر �بنته �لوحيدة �إلى �لذهاب �إلى منزل �سخ�س �آخر. لقد �أدرك �أن 

نو�ق�س �بنته �لم�سينة، �لتي يمكن �أن يبت�سم لها هو وزوجته، لن ي�ستقبلها جيدً� �أهل �لزوج.



العـدد 23  ربيع 2021 178

بعد مناق�سة مطّولة، �أر�سل ماتيالل و�أنابورنا رجاًل �إلى قرية تار�باد� لتعّرف �أ�سرته. جاءت �لمعلومات 
�أنه���ا فقي���رة لكنها من �لطبق���ة �لعليا. ثم �أر�سل ماتي���الل بابو طلب زو�ج �إلى و�لدة �ل�سب���ي و�إخوته. كانو� 

�سعد�ء جدً�، وو�فقو� عليه في �لحال.
بالع���ودة �إل���ى كاتاليا، ناق�س ماتي���الل و�أنابورنا يوم و�ساعة �لزفاف، لكن ماتي���الل �لحذر طبيعيًا �أبقى 

�الأمر برمته �سرً�.
عل���ى �لرغم م���ن ذلك، ال يمكن تقييد ت�س���ارو. في بع�س �الأحي���ان �قتحمت غرفة تار�ب���اد� مثل هجوم 
�لفر�س���ان، م���ا �أزع���ج در��ست���ه بفظاظة �أو بلهفة �أو ب���ازدر�ء. في بع����س �الأحيان، على �لرغم م���ن �أنه كان 
مو�سوعيًا وم�ستقاًل، فقد �سعر باإثارة غريبة في قلبه، نوعًا من �لنب�سات �لكهربائية. حتى �الآن، طاف بخفة 
وه���دوء دون عو�ئ���ق في تيار �لزمن. في بع����س �الأحيان، كان يحلم �أحالمًا غريب���ة م�ستتة لالنتباه، فيترك 
در��ست���ه ويذه���ب �إلى مكتبة ماتيالل باب���و ويت�سفح �سفحات �لكتب �لم�سورة. تغي���ر �لعالم �لخيالي �لذي 
مزج���ه بهذه �ل�سور كثيرً�، فقد �أ�سبح ملون���ًا �إلى درجة �أكبر بكثير من ذي قبل. لم ي�ستطع �أن ي�سحك من 
�سل���وك ت�س���ارو �لغريب كما فعل في �لما�سي. حين ت�سيئ ال يفكر قط في �سربها �الآن. هذ� �لتغيير �لعميق، 

و�ل�سعور �لقوي باالنجذ�ب، كان بمنزلة حلم جديد.
ح���دد ماتي���الل بابو �لعر�س في �سه���ر �سر�بان، و�أر�سل كلمة �إل���ى و�لدة تار�باد� و�أخوته���ا؛ لكنه لم يبّلغ 
تار�باد� بنف�سه. طلب �إلى مختاره في كلكتا ��ستئجار فرقة ترومبت وطبل، و�أمر بتح�سير كل �سيء �آخر قد 

يكون �سروريًا لحفل �لزفاف.
ت�سكلت �سحب �لرياح �لمو�سمية �لمبكرة في �ل�سماء، وجّف نهر �لقرية الأ�سابيع. كان يوجد ماء فقط في 
�الآب���ار هنا وهناك؛ علقت �لقو�رب �ل�سغيرة في هذه �لبرك م���ن �لمياه �لموحلة، و�متالأ قاع �لنهر �لجاف 
بم�سار�ت لعربات �لثير�ن. �أما �الآن، كعودة بارفاتي)15(  �إلى منزل و�لديها، لقد عاد )قرقرة( هدير �لمياه 
�إلى ذر�عي �لقرية �لخاوية. رق�س �الأطفال �لعر�ة و�سرخو� �إلى �سفة �لنهر، وقفزو� في �لماء بفرح �سديد 
كم���ا ل���و كانو� يحاولون �حت�سان �لنهر؛ حدق �لقرويون �إلى �لنه���ر ك�سديق عزيز. تدحرجت موجة �سخمة 
م���ن �لحياة و�لبهجة عبر �لقرية �لظماأى. كانت ثمة ق���و�رب كبيرة و�سغيرة محملة بحموالت من كل حدب 
و�س���وب؛ وف���ي �الأم�سيات كان نهر �لغات ي�س���دح باأغاني �لمالحين �الأجانب. و�أم�س���ت �لقرى �لو�قعة على 
طول �لنهر �لعام باأكمله مح�سورة في عو�لمها �ل�سغيرة �لخا�سة. �أما �الآن، مع هطول �الأمطار، جاء �لعالم 
�لخارجي �ل�سا�سع في عربته �لمائية بلون �الأر�س، حاماًل هد�يا ر�ئعة �إلى �لقرى، كما لو كان في زيارة �إلى 
بنات���ه، فين���درج �لريف �ل�سغير موؤقتًا �سمن مفخرة �الت�سال بالعال���م؛ وي�سبح كل �سيء �أكثر ن�ساطًا؛ لقد 

جاء �سخب �لمدن �لبعيدة �إلى هذه �لمنطقة �لنائمة، ورّنت �ل�سماء كلها.
ف���ي تل���ك �الأثناء في كورولكاتا، في مزرع���ة �أ�سرة ناغ، كان من �لمقرر �إقام���ة مهرجان عربات �لت�سوق 
�ل�سهي���ر. وفي �إح���دى �الأم�سيات �لمقمرة، ذه���ب تار�باد� �إلى نه���ر �لغات و�ساهد �لم���ّد �لفي�سي �ل�سريع، 

15(  بارفاتي: آلهة البنغال األكثر شهرة بصفتها قرينة شيفا.
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وق���و�رب تحم���ل دو�مة �لخيل وفرق ياتر�، وق���و�رب �سحن تتجه م�سرعة �إلى �ل�س���وق. كانت فرقة �أورك�ستر� 
م���ن كلكت���ا تتدرب ب�سوت عاٍل في �أثناء مرورها. غّنت فرق���ة �لياتر� ير�فقها عزف �لكمان، وهي تهتف مع 
�الإيقاعات؛ �سّقت مالحي �لمر�كب، �لمتجهين في �الأر��سي غربًا، �ل�سماء بال�سنوج و�لطبول �لمجلجلة. يا 
لها من �إثارة! ثم غطت �ل�سحب �لقادمة من �ل�سرق �لقمر باأ�سرعتها �ل�سود�ء �ل�سخمة، وهبت ريٌح �سرقيٌة 
�سدي���دة، و�ندفعت �ل�سحب و�حدة تلو �الأخرى، وتدفق �لنهر وط���اف. تكثف �لظالم في �الأ�سجار �لمتمايلة 
على �سفاف �لنهر؛ وكانت �أ�سو�ت نعيق �ل�سفادع و�سر��سير �لليل ت�سبه �أ�سو�ت منا�سير �لخ�سب. في عيني 
تار�باد�، بد� �لعالم كله كاأنه مهرجان عربة؛ عجالت تدور، و�أعالم ترفرف، و�أر�س تهتز، وغيوم تدور، وريح 
مندفع���ة، ونهر متدفق، وق���و�رب تبحر، و�أغان تعلو! كان ثمة قعقعة رعد، ولمعان برق في �ل�سماء، و�قتربت 
ر�ئحة �لمطر �لغزير من م�سافة مظلمة. غير �أن قرية كاتاليا �لمجاورة للنهر تجاهلت كل مايحدث؛ �أغلقت 

�أبو�بها و�أطفاأت م�سابيحها وذهبت �إلى �لنوم.
ف���ي �سباح �ليوم �لتالي، و�سلت و�لدة تار�باد� و�أخوت���ه �إلى كاتاليا؛ وفي �سباح ذلك �ليوم نف�سه، ر�ست 
ثالث���ة قو�رب كبيرة قادمة من كلكتا محملة باأغر��س �لزفاف من ز�ميند�ر غات؛ وفي وقت مبكر جدً� من 
ذل���ك �ل�سباح، �أح�س���رت �سوناماني بع�سًا من ع�سي���ر �لمانجو محفوظًا في ورق، وبع����س �لمخلل ملفوفًا 
بورق���ة، ووقفت بخج���ل خارج غرفة تار�ب���اد�، �إنما؛ لم يكن ممكن���ًا روؤية تار�باد�. في ليل���ة غائمة بالرياح 
�لمو�سمي���ة، وقبل �أن يتمكن �لح���ب و�لعالقات �لعاطفية من تطويقه تمامًا، عاد هذ� �لفتى �لبر�همي، ل�س 

قلوب �لقرية كلها، �إلى ذر�عي �أمه �الأر�س �لحرة )�لطليقة( وغير �لعاطفية.◘
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عندم���ا �أُعطي���ْت �لطفل���ة ��س���م )�سوبها�سين���ي( م���ن كان ليخمن �أنه���ا �ستكون بكم���اء؟ ��س���م �أختيها 
)�سوكي�سيني( و)�سوها�سيني(، ومن �أجل تماثل �الأ�سماء �أطلق �الأب على �بنته �ل�سغرى ��سم )�سوبها�سيني( 

و�سوبها( هو �خت�سار له.
بعد �أن تزوجت �أختاها بما تر�فق ذلك من �ل�سعوبة و�لتكلفة �لمادية باتت �البنة �ل�سغرى ترزح كعبء 
�سام���ت على قلبي و�لديها، ب���د� �أن كل �لعالم يفكر �أنه نتيجة عدم قدرته���ا على �لكالم كانت بال م�ساعر، 
وبالتال���ي فهم���ْت منذ طفولتها �الأولى �أن �هلل قد �أر�سلها كلعنة على من���زل و�لدها، لذلك �نزوت عن �لنا�س 
وحاولت �أن تحيا في عزلة. �سعرت �أن �الآخرين لو ن�سوها ف�سوف تتحمل �الأمر؛ لكن من يمكنه ن�سيان �الألم؟.

كان �أبو�ها يتاألمان لياًل ونهارً� ب�سببها، وعلى �الأخ�س �أمها �لتي كانت تنظر �إليها وكاأنها عاهة، فاالبنة 
بالن�سب���ة الأمه���ا تحتل �لجزء �الأكث���ر حميمية مما يفعله �الب���ن، و�أي نق�س �أو عيب فيه���ا يعتبر م�سدر عاٍر 

�سخ�سي لالأم.
كان )بانيكانت���ا(، و�ل���د )�سوبها( يحبه���ا �أكثر من �بنتيه �الأخريين بينما كان���ت �أمها تنظر �إليها بنفور 

كلطخة على ج�سمها.
مقاب���ل فق���د�ن )�سوبها( مقدرتها عل���ى �لنطق لم يكن ينق�سه���ا زوجان من �لعيون �ل�س���ود�ء �لو��سعة 

تظللهما �أهد�ب طويلة، وترتع�س �سفتاها كورقة �لنبات ��ستجابة الأية فكرة تبرز في ذهنها.

�سوبها

   تاأليف: طاغور
•ترجمة: فريد ا�سمندر
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عندما نعّبر عن �أفكارنا بالكلمات لي�س من �ل�سهل �إيجاد �لو�سيلة. البد �أن هناك عملية متمثلة بالترجمة 
وه���و �أم���ر غالبًا ما يكون غي���ر دقيق، ومن هنا نق���ع في �لخطاأ. لك���ن �لعينين �ل�سود�وي���ن ال يحتاجان �إلى 
�لترجم���ة فالعق���ل ذ�ته يلقي ظاًل عليهما. ف���ي �لعينين ُيفتح �لتفكير �أو ُيغلق، ي�س���يء �أو ينطفاأ في �لظلمة، 

يعلق بثبات كالقمر �الآفل �أو كلمع �سريع متو��سل ينير كل �أرجاء �ل�سماء.
�أولئ���ك �لذين ال يملكون و�سيلة للكالم �أكثر من �رتعا�س �سفاههم يتعلمون لغة �لعيون... تعبير ال نهائي، 
عمي���ق كالبح���ر، �ساف كال�سماء، يلعب دوَر �لفجِر وغياَب �ل�سم����س، دور �ل�سوء و�لظل. يملك �لبكم َعظمة 
وحي���دة كعظمة �لطبيعة، لذلك يرهب �الأطفال �الآخرون )�سوبها( ول���م يلعبو� معها �أبدً�، كانت �سامتة بال 

رفقة كمنت�سف �لنهار.
�لقرية �ل�سغيرة حيث عا�ست )�سوبها( ��سمها )�سانديبور(، فيها نهر �أ�سغر من �أن يعتبر نهرً� بنغاليًا، 
كان يتم�ّسك بحدوده �ل�سيقة كفتاة من �لطبقة �لو�سطى. هذ� �ل�سريط �لمائي �لنا�سط لم َيف�ْس فوق �سفتيه 
�أبدً� بل ��ستمر في �أد�ء و�جباته كما لو �أنه فرد في كل عائلة ت�سكن �لقرى �لمجاورة له، على كال �لجانبين 
تظّلل �الأ�سجار �لمنازَل و�ل�سفتين، وعندما نزلْت �إالهة �لنهر عن عر�سها �لملكي �أ�سبحت معبودة �لحد�ئق 

في كل منزل نا�سيًة نف�سها وهي توؤدي بخطوة �سريعة مرحة مهمتها في منِح بركاٍت ال تنتهي.
كان منزل )بانيكانتا( يطل على �لنهر �ل�سغير، وي�ستطيع �لمر�كبيون �لعابرون بزو�رقهم روؤية كل كوخ 
ومدخن���ة في �لمكان، من بين هذه �لدالئل على �لث���روة �لدنيوية ال �أعلم �إن كانت �لفتاة �ل�سغيرة قد لفتت 
�نتباه �أحد عندما ت�سللت بعد �نتهاء عملها �إلى جانب �لماء وجل�ست هناك. لكن �لطبيعة هنا �أتّمت حاجتها 
من �لكالم وتحدثت عن ذ�تها، خرير مياه �لجدول، �أ�سو�ت �أهل �لقرية، �أغاني �لمر�كبيين، �سياح �لطيور، 
حفي���ف �أور�ق �ل�سجر... �متزجْت وباتت كاًل و�حدً� مع �رتعا�سة قلب �لفتاة، �أ�سبحت موجًة �سخمة و�حدة 

من �ل�سوت تنب�س على روحها �لمتلهفة.
هذه �لهمهمة وحركة �لطبيعة كانت لغة �لطفلة �لبكماء وحديُث تلك �لعينين �ل�سود�وين �للتين تظللهما 
�الأه���د�ب �لطويل���ة هو لغة �لعالم م���ن حولها. من �الأ�سجار �إل���ى �أ�سو�ت �لجد�جد �إل���ى �لنجوم �لهادئة لم 
يك���ن هناك من �سيء �سوى دالئل و�إيماء�ت، نحيب وتنه���د�ت. وفي �أوج �لظهيرة عندما يم�سي �لمر�كبيون 
و�سي���ادو �ل�سمك لتناول غد�ئه���م، عندما ينام �لقرويون وتكون �لطيور �ساكنة، عندما تتوقف �لعّبار�ت عن 
�لعم���ل، عندم���ا يكّف �لعالم �لكبير �لنا�سط عن عمله وي�سبح وحي���دً� فجاأة، عمالقًا هائاًل، �إْذ ذ�ك، تحت 
�ل�سم���اء �لمهيبة �ل�سا�سعة لم يكن هناك �سوى طبيع���ة خر�ساء وفتاة بكماء تجل�س ب�سكون تام، و�حدة تمتد 

تحت �سوء �ل�سم�س و�الأخرى حيث تلقي �سجرة �سغيرة ظلها.
لك���ن )�سوبه���ا( لم تكن بال �أ�سدقاء. في �لمربط هناك بقرت���ان. )�ساربا�سي( و)بانغولي(. لم ت�سمعًا 
�لفت���اَة تنط���ق با�سميهما �أب���دً�، لكنهما تعرفان وقع خطاه���ا ورغم فقد�ن )�سوبه���ا( للكلمات كانت تهمهم 
لهم���ا بمحب���ة وكانت �لبقرت���ان تفهمان همهمتها �أكثر م���ن كل حديث. عندما ترّبت عليهم���ا �أو توبخهما �أو 
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تالطفهما فاإنهما تفهمانها �أف�سل مما يفعله �لب�سر. كانت )�سوبها(. تاأتي �إليهما وتلّف �ساعديها حول رقبة 
)�ساربا�س���ي( وتحك وجنتها بوجنة �سديقتها، �أم���ا )بانغولي( فتدير عينيها �لو��سعتين �للطيفتين وتلح�س 
وج���ه )�سوبها(. كانت �لفتاة تزورهما ثالث مر�ت كل يوم بانتظام عد� �لزيار�ت �لعر�سية. كلما ت�سمع �أية 
كلم���ات توؤذيها تلجاأ �إلى �سديقتيها �الأعجميتين في وقت غي���ر متوقع، ومن نظرتها �لحزينة �لهادئة كانتا، 
كم���ا يب���دو، تخّمنان ما في روحها من كرب، عنده���ا تقتربان منها وتحّكان قرنيهم���ا على ذر�عيها بلطف؛ 
وباأ�سل���وب �أبكم مرتبك تحاوالن موؤ��ساته���ا. �إلى جانب هاتين �لبقرتين هناك بع�س �لماعز وقطة �سغيرة، 
لكن هذه �لكائنات لم تكن )�سوبها( تعاملها بالم�ساو�ة ذ�تها رغم ما تظهره من دالئل �لتعلق بها، فالقطة 
كلم���ا �سنحت لها �لفر�سة لياًل �أو نهارً� تقف���ز �إلى حجر )�سوبها( كي تنام وتبدي �متنانها لم�ساعدتها على 

�لنوم لحظة تمرر )�سوبها( �أ�سابعها �لرقيقة فوق رقبة �لقطة وظهرها.
كان ل�)�سوبه���ا( �أي�س���ًا رفيق من �لحيو�نات �الأكثر �سموً�، ومن �ل�سعب �لقول ما هي عالقة �لفتاة معه؛ 
�إذ �أنه ي�ستطيع �لكالم، وموهبته في �لنطق تركتهما دون �أي لغة �سائعة. �إنه �ل�سبي �الأ�سغر في �أ�سرة تنتمي 
�إل���ى �ل�)جو�سين()1( و��سم���ه )بر�تاب(، فتًى ك�سول مهمل. بعد جهد طويل قط���ع و�لد�ه �الأمل في �أن يعيل 
نف�س���ه. �الآن، يمل���ك �أولئك �لعديمو �لقيمة �لذين يرف�سهم �أهاليهم ميزًة هي رغبة �لبع�س بهم، فبما �أنهم 
ب���ال عمل محدد يقيدهم ي�سبح���ون خا�سّية عامة مثلما تحتاج كل بلدة �إل���ى م�ساحة مفتوحة حيث يتنف�س 
�لجمي���ع، لذل���ك تحتاج �لقرية �إلى رجلين �أو ثالثة رجال متفرغين يمنح���ون �لوقت لمن يريد؛ �إذً�، �إذ� كنا 

ك�سالى ون�سعى لل�سحبة يكون و�حد من هوؤالء تحت �لطلب.
كان طموح )برتاب( �لرئي�سي هو �سيد �ل�سمك وي�سرف عليه �لكثير من �لوقت حتى في فتر�ت �الأ�سيل، 
وهكذ� كان يلتقي ب�)�سوبها(، وبغ�س �لنظر عما يقوم به كان يحب وجود رفيق معه. عندما ي�سطاد �لمرء 
�ل�سم���ك فاإن �لرفيق �ل�سامت هو �الأف�سل. لقد �حترم )بر�تاب( )�سوبها( ب�سبب �سمتها، وبما �أن �لجميع 
ينادونه���ا )�سوبه���ا( �أبدى هو ميله نحوها باأن ناد�ها )�سو(. �عت���ادت )�سوبها( على �لجلو�س تحت �سجرة 
تم���ر هندي و)بر�تاب( على مقربة منها حيث يرمي �سنارته. كان ي�سطحب معه مقد�رً� من نبات �لتنبول 
وتق���وم )�سوبها( بتح�سيره له. �أظ���ن �أنها بالجلو�س و�لتحديق لمدة طويلة كان���ت ترغب بحما�سة �أن تقدم 
م�ساع���دة كبيرة ل�)بر�تاب( و�أن تكون ذ�ت فائدة حقيقية باأن تثبت باأية طريقة �أنها لي�ست عبئًا ال نفع منه 
عل���ى �لعالم. لكن لم يكن هناك ما تق���وم به، �إْذ ذ�ك تلجاأ �إلى )�لخالق( بال�سالة ليمنحها قوة نادرة و�أن 
تفاجئ )بر�تاب( بمعجزة مده�سة قد تجعله يهتف: )عجبًا! لم �أحلم �أبدً� �أن تكون )�سو( قد فعلت هذ�!(.

فك���رو� فقط لو �أن )�سوبها( كان���ت حورية ماء فربما خرجت من �لنهر به���دوء وقد �أح�سرْت �لجوهرة 
م���ن ت���اج �الأفعى �إلى �ل�سفة، عندها قد يترك )بر�تاب( عملية �ل�سيد �لتافهة ويغو�س �إلى �لعالم �ل�سفلي، 
وهن���اك، �نظرو�! على �سرير ذهبي ف���ي ق�سر من �لف�سة ما من �أحد �آخر يجل�س عليه �سوى �لبكماء )�سو( 

1(  �ل�)جو�سين(: مجموعة من �لهندو�س �لهنود
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�ل�سغي���رة �بن���ة )بانيكانتا(؟ �أجل، )�سو( �لطفلة �لوحيدة لملِك تل���ك �لمدينة �لالمعة بالمجوهر�ت! لكن 
ذلك لن يحدث الأنه م�ستحيل، ال الأن �أي �سيء م�ستحيل فعاًل، لكن )�سو( قد ولدت لي�س في �لمنزل �لملكي 

ل�)باتالبور(، بل في �أ�سرة )بانيكانتا( وال تعرف �أي و�سيلة تفاجئ بها �بن �ل�)جو�سين(.
ب���د�أت )�سوبها( تكبر بالتدري���ج، وبالتدريج �أخذت تكت�سف نف�سها. �نفجرت في د�خلها م�ساعر جديدة 
ال يمك���ن و�سفه���ا �أ�سبه بم���ّد بحري ليلة �كتم���ال �لقمر. ر�أت نف�سه���ا، �ساألت نف�سها، لك���ن لي�س ثمة جو�ب 

��ستطاعت �أن تفهمه.
يحك���ى �أن���ه في وقت متاأخر من ليلة و�سول �لقمر �إلى تمام���ه، فتحت )�سوبها( بابها بهدوء ونظرت �إلى 

�لخارج بوجل. كانت �لطبيعة في �أوجها وت�سبه )�سوبها( �لوحيدة وتنظر �إلى �الأر�س �لهاجعة.
كان���ت حي���اة )�سوبه���ا( تنب�س في د�خلها. م���الأ فرٌح وحزٌن كيانه���ا حتى �لحافة. لقد بلغ���ت �إلى �لحد 
�الأق�س���ى �لالمحدود من وحدتها؛ ال، بل تجاوزته. كان قلبها مثقاًل وعاجزة عن �لكالم. على �أطر�ف هذه 

�لطبيعة )�الأم( �لقلقة �ل�سامتة وقفت هناك فتاة قلقة �سامتة.
م���الأت فك���رة زو�ج )�سوبها( قلبي و�لديه���ا بالهّم و�لقلق. لق���د المهما �لنا�س، حت���ى �أنهم تحدثو� عن 
م�ساأل���ة نبذهم���ا. كان )بانيكانتا( مي�سور �لحال ويح�س���ل على �ل�سمك �لمتبل بال���كاري مرتين في �ليوم، 
وهك���ذ� لم يكن ينق�سه �أعد�ء، ثم تدّخلت �لن�ساء ليبتعد �الأب بعدها لب�سعة �أيام، وفور عودته قال: )يجب 

�أن نرحل �إلى )كالكوتا((.
بد�أو� باال�ستعد�د للذهاب �إلى هذه �لبالد �لغريبة. كان قلب )�سوبها( مثقاًل بالدموع مثل فجر يحجبه 
�ل�سباب. وبخوف غام�س كان يتجمع طو�ل �أيام الزمت )�سوبها( �أمها و�أبيها كالحيو�ن. وبعينيها �لكبيرتين 
�لمفتوحتي���ن �لو��سعتي���ن تفح�ست وجهيهما بدقة وكاأنها تريد �أن تعرف �سيئًا م���ا، لكنهما لم يمنحاها �أية 
كلم���ة. ذ�ت ظهي���رة على ذل���ك �لحال، عندما كان )بر�ت���اب( ي�سطاد �ل�سمك، �سحك وق���ال: )هكذ� �إذً� 
ي���ا )�سو(، لقد �أم�سك���و� بعري�س لك و�سوف تتزوجين! �نتبهي �أال تن�سين���ي تماما!( بعد ذلك عاود �الهتمام 
بعملي���ة �ل�سيد. نظرت )�سوبها( �إليه كاإن�سان مجروح ينظر في وج���ه �ل�سياد وي�ساأله باألم �سامت: )ماذ� 

فعلت لك؟(. في ذلك �ليوم لم تعد تجل�س تحت �سجرتها.
بع���د �أن �أفاق )بانيكانتا( من غفوته �لنهارية وكان يدخن ف���ي غرفة نومه، خّرت )�سوبها( عند قدميه 

و�نفجرت بالبكاء وهي تنظر �إليه. حاول �لتخفيف عنها وقد �بتّلت وجنتاه بالدموع.
عق���دو� �لعزم �سباح���ًا على �لذهاب �إلى )كالكوت���ا(. م�ست )�سوبها( �إلى �لمرب���ط كي تودع �سديقتي 
طفولتها. �أطعمتهما بيديها وتلم�ست عنقيهما ونظرت في عيونهما و�سرعان ما �ن�سكبت �لدموع من �لعينين 
�للتي���ن تحدثت���ا نيابة عنه���ا. كانت تلك �لليلة هي �لعا�س���رة من �ل�سهر �لقمري. غ���ادرت )�سوبها( غرفتها 
و�رتم���ت على �أريكته���ا �ل�سعبية قرب نهرها �لمحبوب. كانت تبدو وكاأنها لّف���ت ذر�عيها حول �الأر�س، �أمها 
�لقوية �ل�سامتة وحاولت �أن تقول لها: )�أمي، ال تدعيني �أغادرك! �سعي يديك حولي مثلما �أ�سع يدّي حولك 

وعانقيني بقوة(.
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ذ�ت يوم د�خل منزل في )كالكوتا(، كانت �الأم تزّين �بنتها )�سوبها( بعناية كبيرة. َحَب�سْت لها �سعرها 
وجعلته على �سكل �سر�ئط وخنقتها بالحلي وبذلت جهدها كي تقتل جمالها �لطبيعي. �متالأت عينا )�سوبها( 
بالدم���وع وق���د خ�سيت �الأم �أن تتورم عيناها ب�سبب �لبكاء فوبختها بق�س���وة، لكن �لدموع لم تكترث للتوبيخ. 
جاء �لعري�س مع �سديق له لتفّح�س �لعرو�س. ت�سّو�س ذهن �لو�لدين قلقًا وخ�سيًة لحظة �ساهد� و�سول �الإله 
ك���ي يختار قربان���ه �لحيو�ني. �ألقت �الأم تعليماتها ب�سوت مرتفع مما �ساع���ف من بكاء �بنتها قبل �إر�سالها 

�إلى ح�سرة �لفاح�س �لذي قال بعد �أن تفّح�سها طوياًل: )لي�ست �سيئة(.
ك���ّون �لعري�س مالحظ���ة خا�سة عن دموع )�سوبها( وفكر �أنها البد رقيق���ة �لقلب وو�سع هذ� في ح�سابه 
كنقط���ة ل�سالحه���ا قائ���اًل في نف�س���ه �إن قلبها �لمح���زون �ليوم ب�سبب رحيله���ا عن و�لديها �س���وف يثبت �أن 
�الحتف���اظ ب�ساحبت���ه �أمر مفيد. وبما ي�سبه الآلئ �لمحار ز�دت دموع �ل�سبي���ة من قيمتها وبالتالي لم يعّلق 

�لرجل ب�سيء �آخر.
��ست�س���ارو� �لتقوي���م �ل�سنوي وتّم �لزو�ج في يوم ميمون. بع���د �أن و�سع �لو�لد�ن �بنتهما �لبكماء بين �أيٍد 

�أخرى عاد� �إلى منزلهما. �سكرً� هلل! لقد �سمنا مكانتهما و�سالمتهما في �لعالم �الآخر!.
كان���ت وظيفة �لعري�س تقع في �لغرب، وهكذ�، بعد فترة ق�سي���رة على �لزو�ج، ��سطحب �لرجل زوجته 
�إل���ى هن���اك. في �أق���ل من ع�سرة �أيام عل���م �لجميع �أن �لعرو�س بكم���اء! على �الأقل �إن بقي م���ن يجهل �الأمر 
فذل���ك لي����س خطوؤها الأنها لم تخدع �أحدً�. كانت عيناها تخبره���م كل �سيء رغم �أنه لم يفهمها �أحد. كانت 
تر�قب كل يد دون �أن تجد �لكالم، َفَقدْت �لوجوه �لتي �أِلفتها منذ والدتها، تلك �لوجوه �لتي كانت تفهم لغة 
فت���اة بكم���اء. في قلبها كان يتردد �سدى بكاء متو��سل ال �س���وت له لم ي�ستطع �أن ي�سمعه �سوى )�لباحث في 

�لقلوب(. ◘
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انتظار

�الأغنية �ّلتي ُخِلقُت الأغّنيها
لم �أترّنْم بها بعد.

فقد �أم�سيُت �أّيامي
�أ�سدُّ �أوتاَر �آلتي �لمو�سيقّيَة و�أُرخيها

لم يكِن �لوقُت موؤ�تيًا
و�لكلمات خرَجت عن �سياِقها �لمنا�سب؛

لي�س ثّمَة ما يفعُم قلبي
�سوى �َسَكر�ِت �لّتمّني...

ْر وجَهه، لم �أُب�سِ
ِغ �إلى �سوِته؛ ولم �أُ�سْ

ِمثة ُجلَّ ما �سمعته كان وقَع ُخطاُه �لَدّ

ع�سرة ق�سائد خالدة من اإبداع رابندرانات طاغور

•ترجمة: ثراء علي الّرومي

دد
لع

ة ا
سي

خ�
�س

مترجمة �سورية. •
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يتناهى عبر �ل�ّسارع �أمام منزلي...
ولكّن �لم�سباَح لم يكن ُم�ساًء

ولي�س بو�سعي �أن �أدعَوُه للّدخول
�إّنني �أحيا على �أمل لقائي به

ولكْن لم يحن �أو�ن هذ� �لّلقاء بعد

�سديق

هل �أنت في �لخارج و�سط هذه �لّليلة �لعا�سفة
في رحلة ع�سقَك، يا �سديقي؟

و�ل�ّسماء تئّن َكَمْن ي�سربله �لياأ�س.
لم يد�عِب �لكرى جفنّي �لّليلَة.

فلطالما فتحُت بابَي الأنظَر خارجًا
عبر �لّظالم، يا �سديقي!

لي�س ثّمة ما يلوُح لناظرّي.
ترى �أين يكمُن طريقَك!

على �أّي �ساطئ �سبابيٍّ من �لّنهر مدلِهمِّ �ل�ّسو�د،
على �أّي طرٍف ق�سيٍّ من �لغابة �لمتجّهمة،

باأّيِة دهاليَز من �لكاآبِة تت�سربُل
في �لّطريق �إلّي، �أيا �سديقي؟

غيتنجالي

�أنت ر�سمَت لي مالمَح �الأبدّية، كما �سعادُتك.
بهذ� �الإناء �له�ّس �ّلذي ت�سكب كّل ما فيه

مّرًة تلو �أخرى،
ٍة. وتمالأه مدى �لّدهر بحياٍة غ�سّ

غير يا لناي �لق�سب �ل�سّ
�ّلذي ير�فقك عبر �لّتالل و�لوديان
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لتنفَث فيه �ألحانًا ال يدركها تقادُم �لّزمْن.
بلم�سٍة خالدٍة من ر�حَتيك

غير تتال�سى حدود �ل�ّسعادة في قلبَي �ل�سّ
لتنفَخ �لّروَح في كلماٍت ع�سّيٍة على �لو�سف

غيرتان جّدً� وحدهما يد�ي �ل�سّ
تحمالن لي عطاياك �الأزلّية

تم�سي �لع�سور، وتو��سل ما ت�سكبه،
ويبقى ثّمَة مّت�سٌع لملء �الإناء.

عن ماهية الحب

�لّليل مدلهمٌّ و�لغابُة متر�ميُة �الأطر�ف؛
فاآالٌف موؤّلفة من �لب�سر يحيكونها ب�سّتى �ل�ّسبْل

كم حاولنا �لبقاء في �لّظالم
ولكن ال ندرك في �أّي مكان ومع �أّية �سحبة

فنحن لدينا هذ� �ليقيْن
باأّن نعمَة �لعمِر �ستتجّلى في �أّي حيْن

و�سفتاها تفتّر�ن عن �بت�سامْة.
نفحاُت �لعبير، و�لّلم�ساْت، ووقُع �الأ�سو�ْت،

ومقتطفاٌت من �أغنياْت
�ستندفع بنا تارًة، وتمرُّ بنا طورً�،
وتهبنا ما يده�سنا من �لم�سّر�ت.
ليظهر م�سادفًة ومي�ُس برٍق ما:

و�أّيًا كان من �أر�ه في تلك �لّلحظة �ساأهبه قلبي.
�أنادي على ذ�ك �ل�ّسخ�س و�أهتف: ’هذه �لحياة مباركة!

الأجلك �أنت تخّطيُت هذه �لم�سافات �ل�ّسا�سعة!’
كّل �أولئك �ّلذين تقّربو� منّي ثّم �نطلقو� مبتعدين

في �لّظلمات-
ال �أدري �إن كانو� على قيد �لوجود �أم ال.
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ق�ارب ورقية

تتو�لى �الأّيام و�أنا �أ�سرع قو�ربي �لورقّيَة
و�حدً� تلو �الآخر عبر �لّتّيار �لمتدّفق.

بحروٍف �سود�َء كبيرٍة �أدّون عليها ��سمي
و��سَم �لقرية �ّلتي �أحيا فيها.

لعّل �أحدً� ما في �أر�ٍس غريبٍة ما يجدها
ويعرف من �أكوْن

غيرَة بيا�سمين �لم�ساء �لمزهِر في حديقتنا، ُل قو�ربي �ل�سّ �أَُحمِّ
�آماًل �أن تتهادى �أز�هير �لفجر هذه باأماٍن لتر�سو

عندما يرخي �لّليل �سدوله.
�أطلق قو�ربي �لورقّيَة على �سفحِة �لماِء و�أرفُع ب�سري �إلى �ل�ّسماْء

فاأرى �سحبًا �سغيرًة تطلق لَك �أ�سرعًة ناتئًة بي�ساْء
�أجهل من يكون رفيقَي �ل�سماوّي �ّلذي ُيمطُرني بها

عبر �الأثير لت�سابق قو�ربي!
حين ي�سدل �لّليل �ستاره �أدفن وجهي بين ذر�عّي

و�أحلُم بقو�ربي �لورقّية تطفو وتطفو
مكّللًة بنجوم منت�سف �لّليل.

وجّنّيات �لَكَرى تبحُر فيها، كما �لو�فدون مع حمولتهم
و�ِسالُلهم تن�سح باالأحالم.

حيث يتحرر الذهن من الخ�ف

حيث يتحّرر �لذهن من �لخوف
ينت�سب �لّر�أ�س �سامخًا

حيث تكون �لمعرفة بال �أ�سفاْد
و�لعالم لم يت�سظَّ �إلى �أجز�َء
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عبر ما �ساق من جدر�ْن
تف�سلنا كاإخوة وجير�ْن

حيث تنبعث �لكلمات من رحم �لحقيقْة
ر�ع �ّلذي ال يليُن ذر�َعيِه نحو �لكماْل ويمّد �ل�سّ

افي طريَقْه وال ي�سّل جدول �لمنطق �ل�سّ
في غياهب �سحر�َء موح�سٍة من �لعاد�ت �لباليْة

حيث ت�سحُذ �أنَت �لّذهَن
نحو �سعة ال تن�سب من �لّتاأّمِل و�لعَمْل

نحو ذلك �لفردو�س من �النعتاق،
�أبِت، دع بالدي ت�سحو من غفوتها.

وقت �سرمدي

�لوقُت �سرمدٌي بين يديك، يا �إلهي
لي�س ثّمة ما يح�سي لك �لّدقائق.

�أّياٌم بلياليها تن�سرم
وع�سوٌر تزدهُر وتذوي كما �الأزهاْر

و�أنت تتقن �النتظاْر.
قروٌن من �لّزمن تتو�لى لديك

لتكتمل بها زهرٌة بّرّية �سغيرة.
ال وقَت لدينا لنبّدَده،

علينا �أن نتد�فع في �لتما�سنا للوقت بحثًا عن فر�سة
فما �أحوجنا الأن ننال ف�سل �ل�ّسبق

هكذ� تكون �سيرورة �الأ�سياء
فالوقت ين�سرم

فيما �أهُبه �إلى كّل متبّرٍم يطالب به،
ومذبحك خاٍل من كّل �لعطايا
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ريْن. لون متاأخِّ لمن َي�سِ
ومع �أفول �لّنهاِر �أ�سرع �لُخطى متوّج�سًا

خ�سيَة �أن تغلق بّو�بتك دوني؛
ولكّنني �أجد �أّنه ال يز�ل ثّمة مّت�سٌع من �لوقت

لال�ستياق �إلى عزيٍز
بحّقك ال تدعني �أن�ساه

انعتاق

ذ�ك �النعتاق �ّلذي �أ�سعى �إليه
الأجلك يا بالدي

هو �نعتاٌق من �لخوف!
�نعتاٌق من ِوزِر �لع�سور، �ّلتي تطاأطئ ر�أ�سِك،

وتثقل كاهلك، وتعمي ب�سرك عن �إيماء�ت �لم�ستقبِل؛
�ّلذي يناديِك

بات �ّلتي �إّنه �نعتاٌق من �أ�سفاد �ل�سُّ
تكّبلين نف�سِك بها في �سكينة �لّليل،

و�أنِت ترتابين من �لّنجم �ّلذي يف�سح عن �ُسُبِل �لحقيقة �لَج�سورْة؛
�إّنه �نعتاٌق من فو�سى �لق�ساء و�لقدر

فمر�كب �سر�عّيٌة باأَ�ْسِرها ُت�سلَُّم بال حيلٍة لرياٍح عمياَء تجهُل وجهَتها،
ودّفة �لقيادة تتواّلها يٌد قا�سيٌة �أبدً� وباردٌة كالموت.

�إّنه �نعتاٌق من مهانِة �لبقاء في عالم �لّدمى �لمتحّركْة،
حيث ُتطلق �لحركاِت �أ�سالٌك بلهاْء

وتكّررها عاد�ٌت حمقاْء
وباأناٍة و�إذعاٍن تنتظر �الأ�سكال �لب�سرّيُة

�سّيَد �لعر�س،
لُيملَي عليها حركاٍت تقّلُد فيها �لحياْة.



193العـدد 23  ربيع 2021

حب طليق

�أولئك �ّلذين يكّنون لي �لحّب في هذ� �لعالم
يت�سّبثوَن ب�سالمتي بكّل �ل�ّسبل

خالفًا لحّبك �ّلذي يفوق ما ي�سعرون،
ولكّنك تتركني على �سجّيتي

�إّنهم ال يتجا�سرون على تركي بمفردي خ�سية �أن �أن�ساهم
ولكّن �الأّيام تتو�لى وال �أر�ك

�إن لم �أهتف با�سمَك في �سلو�تي،
ولم �أُ�سِكْنَك مّني �سغاف �لقلب،

فحّبك لي يبقى مترّقبًا لحّبي.

القارب

علّي �أن �أ�سرع قاربي في �سفحة �لماء
فال�ّساعات تمرُّ متثاقلًة على �ل�ّساطئ

يا ح�سرتي على نف�سي!
ها قد �أزهر �لّربيع ولّوح موّدعًا

وها �أنذ� �أنتظر متلّكئًا
محّماًل باأز�هيَر ذ�بلٍة عقيمة

ها قد عال هدير �الأمو�ج،
ّفِة في �لممّر �لو�رِف وعلى �ل�سّ

فر�ء وَت�ّساقُط ترتع�ُس �لوريقاُت �ل�سّ
�أّي خو�ٍء ذ�ك �ّلذي تحّدق به!

�أال ت�سعر بارتعا�سٍة ت�سري عبر �لهو�ء
على وقع �أنغام �أغنيٍة بعيدٍة

تمخُر عباب �لماء عبر �ل�ّساطئ �لمقابل؟ ◘
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ج�سور الثقافة
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Saltimbanques ) la famille des saltimbanques ( ,1905
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�ساعر ومرتجم �سوري.

مقالة قدمت في الثامن من حزيران 1880 في جلسة محبي األدب الروسي.

•

•

ُل بو�سكي���ن ظاهرة غي���ر عادية، وهو �لتجل���ي �لوحيد لل���روح �لرو�سّية« – هذ� م���ا قاله غوغول.  »ي�س���كِّ
و�أ�ستطي���ع �أن���ا �أن �أ�سيف: كان �أي�سًا ظاهرة نبّوة. بلى. �إن ظهوره يتلخ����س – لنا نحن �لرو�س – بما ي�سبه 
�لنبّوة دون جد�ل. كان ذلك حين بد�أنا نعي ذو�تنا، ظهور بو�سكين ر�فق �لوعي في مجتمعنا وكان بعد بذرة 
زرعه���ا �الإ�س���الح �لذي قاده بطر�س �الأكب���ر، و�أ�سهم في �إنارة دربنا �لعاتمة وتوجي���ه خطانا. وبهذ� �لمعنى 

يكون بو�سكين نبّيًا ومر�سدً�.
�إنن���ي �أق�ّس���م حياة �ساعرنا �لكبي���ر �إلى ثالث مر�حل، وال �أتح���دث كناقد �أدبي: حي���ن �أالم�س �الآن �أدب 
بو�سكي���ن عمومًا، فاإنما �أريد بخا�سة �أن �أو�سح فكرتي عن معنى �لنبّوة �لتي يمتلكها بو�سكين عندنا، وكيف 

�أرى �الأمر [ ...].
ف���ي �أنموذج »�آليكو« بطل ق�سيدة »�لَغَج���ر« تنعك�س فكرٌة رو�سّية تمامًا، قوية وعميقة، �ستتجلى فيما بعد 
بان�سج���ام ر�ئع ف���ي �سخ�سية »�أونيغين«، وهو �ل�سورة �لو�قعية غير �لفانتازي���ة ل� »�آليكو«، �ل�سورة �لو�قعية 

بو�سكني)1(

تاأليف: فيودور دو�ستويف�سكي

ترجمة: د.ثائر زين الدين

في��ودور ميخايلوفيت���س دو�ستويف�سكي   )11 ت�سرين �لثان��ي  1821 -  9 �سباط 1881( :  رو�ئي ، 
كاتب ق�س�س ق�سيرة، �سحفي وفيل�سوف رو�سي. هو و�حٌد من �أ�سهر �لُكتاب و�لموؤلفين حول �لعالم. �أكثر 
دت �أعماله �ل�سر�ع �لنف�سي �لذي عانى منه  هرة  �لإخوة كار�مازوف و �لجريمة و�لعق��اب. ج�سَّ �أعمال��ه �سُ

�لمجتمع �لرو�سي خ�ل ُحقبٍة م�سطربة �سيا�سياً و�جتماعياً في �لقرن �لتا�سع ع�سر.
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�َب �لرو�سي �لتاريخي، و�لذي ُيَعّد  �لمفهوم���ة. في �آليكو �كت�سف بو�سكيُن �لمت�س���رَد �لحزيَن في وطننا، �لجوَّ
وج���وده ف���ي مجتمعنا �لمنف�سل عن �لنا�س ظاه���رًة تاريخية �سرورية. لقد �كت�س���ف بو�سكين هذ� �لنموذج 
ور�سم���ه. ل���م يكت�سف���ه بطبيعة �لح���ال عند بايرون فق���ط، �إنه نموذج حقيق���ي، وقد �ساه���ده بو�سكين بدقة 
وو�س���وح، وه���و نموذج ب���اٍق على �الأر�س �لرو�سي���ة �إلى زمن طوي���ل. و�إن عابري �ل�سبيل ه���وؤالء �لذين ال نار 

تدفئهم وال �سقف يظلهم ال ز�لو� حتى �أيامنا هذه ي�سربون في �الأر�س، ولن تختفي ظاهرتهم هذه قريبًا.
�إن ه���وؤالء �لذي���ن ما عادو� �لي���وم يق�سدون �لغجر باحثين ف���ي تقاليدهم �لبد�ئي���ة وعاد�تهم عن مثل 
عليا، وال يذهبون �إليهم طلبًا للر�حة في �أح�سان �لطبيعة، هاربين من حياتهم �لم�سطربة �ل�سخيفة، حياة 
�لنا�س في �لمجتمع �لرو�سي �لمثقف، �إن هوؤالء يندفعون �ليوم �إلى �ال�ستر�كية �لتي لم تكن معروفة في زمن 
»�آليكو«، وهم يوؤمنون �أنهم �سي�سلون لي�س �إلى �أهد�فهم �ل�سخ�سية وحدها فح�سب بل �إلى �أهد�ف �الإن�سانية 
جمع���اء، فالج���ّو�ل �لرو�سي ال يقبل ما دون �سعادة �الإن�سانية قاطبة كي يه���د�أ باُله وتقّر نف�سه: وهو لن يقبل 

باأقل من ذلك – ماد�م �الأمر بالطبع نظريًا.
�إن���ه �ل�سخ����س �لرو�سي نف�سه، ولكن ذلك �لذي يظهر في مرحلتي���ن مختلفتين. �أكرر �إن هذ� �ل�سخ�س 
ول���د في بد�ية �لق���رن �لثاني بعد �إ�سالحات بطر����س �الأكبر في و�سط �الأنتلجن�سي���ا، منف�ساًل عن �ل�سعب، 
ع���ن �لق���وة �ل�سعبّية. �إن عددً� كبي���رً� من �لمثقفين �لرو�س �سو�ء في زمن بو�سكي���ن �أم في زمننا �الآن عملو� 
ويعملون بهدوء في �لمحاكم، في محطات �ل�سكة �لحديدية، في �لم�سارف، و�سوى ذلك. وبينهم �أي�سًا نفر 
يح�سل���ون على �لم���ال بطرق �ستى، وبينهم �أي�سًا من يهتمون بالعلوم، ويق���روؤون �لمحا�سر�ت ويحا�سرون، 
كل ذلك ب�سكينة تامة. وهم �أي�سًا يقب�سون رو�تبهم ويلعبون بورق �للعب، وال يفكرون بالهرب �إلى مخيمات 
�لغج���ر �أو غيره���ا م���ن �الأماكن. وهناك فئة كبي���رة من مو�طنينا ي�سبغ���ون على �أنف�سهم �سف���ة �لليبر�لية، 
ويزينونها ب� »م�سحة ��ستر�كية �أوروبية« تبالغ �لطبيعة �لرو�سية �لدمثة في مدحها. و�لم�ساألة في كل �الأحو�ل 
م�ساأل���ة وقت؛ ربم���ا كان �أحدهم مطمئنًا لم ي�سعر بالقلق بعد. و�الآخر ق���د �ت�سع وقته ليمتلئ بذلك ويخبط 
ر�أ�سه بالباب، لعل م�سيرً� و�حدً� ينتظر �الثنين ما لم يجد� طريق �ل�سالمة، �لذي ال ينقطع �أبدً� عن طريق 
�ل�سع���ب نف�س���ه، وليكن �أن قلة فق���ط �ستفهم وتنتظر هذ�: يكفي �أن ت�سارك »نخبة« ف���ي ذلك، �أن يعلن ُع�ْسُر 
�لنا����س ��ستياءه���م ورف�سهم كي يهب �ل�سعب كله فال ي�ستكين وال يه���د�أ له بال. �إن �آليكو ال ي�ستطيع �أن يعبر 
عن حنينه على نحو جيد: �لم�ساألة عنده فيها �سيء من �لتجريد �أو عدم �لو�سوح، �إن �لحنين �لو��سح عنده 
هو حنين �إلى �لطبيعة، �إنه يتقن �ل�سكوى من �لمجتمع �لر�قي فح�سب، ويبكي على حقيقة مفقودة، ال يعرف 

�أين �أو كيف يجدها، وال يهتدي �إليها �أبدً�.
وهن���ا ن�ستطي���ع �أن نقول �إن فيه �سيئًا من جان جاك رو�سو، فهو ال يخبرنا فيما تتجلى هذه �لحقيقة، وما 
ه���ي؟ و�أي���ن وكيف يمكن �أن تظهر ومتى يمك���ن �أن تفقد؟ �إنه ال يف�سح عن كل ذل���ك، ولكنه يتاألم ب�سمت. 
�الإن�سان �لخيالي غير �ل�سبور يتحّرق �إلى �لخال�س و�لنجاة فقط بفعل قوة خارجية، ويرى �أن هذ� ما يجب 
�أن يك���ون: �لحقيق���ة البّد و�أن تكون موجودة في مكان ما، في بالد �أخرى، عند �ل�سعوب �الأوروبية مثاًل، ذ�ت 
�لبنيان �لتاريخي �لمتين، و�لحياة �الجتماعية �لمدنّية �لم�ستقرة. و�أحيانًا هو ال يفهم �أن �لحقيقة موجودة 
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ف���ي �أعماق���ه قبل �أن تكون في �أي م���كان �آخر، وكيف له �أن يفه���م هذ� �الأمر: وهو على �أر�س���ه �الأم لي�س هو 
ذ�ت���ه؟! لق���د فقد عادة �لعمل منذ مدة طويلة، وثقافته لي�س���ت ذ�ت �ساأن يذكر. لقد نما كتلميذ بين جدر�ن 
عالية، م�ستتًا بين عدد كبير من �اللتز�مات �لتي تعود �إلى �رتباطه بهذه �لطبقة �أو تلك من �لطبقات �الأربع 
ع�س���رة �لتي ينق�سم �إليها �لو�سط �لمثقف �لرو�سي، �إنه �أ�سبه بزغبة ري�س تتقاذفها �لريح، وهو يح�س بذلك 
ويتاأل���م ب�سبب���ه كثيرً�. فما �لم�سكل���ة �إذً� – وهو �لمنتمي �إلى طبقة �لماّلكي���ن، وربما �لمالك لمجموعة من 
�الأقنان – �أن ي�سمح لنف�سه �أن تنقاد قلياًل لغو�ية نا�س »خارجين على �لقانون«، فيتبع فئة غجرّية، وي�سبح 
ل���ه دب يق���وده ويعر�سه �أمام �لم�ساهدين؟ ومن �لطبيعي عن���د ذ�ك �أن تتمكن »�لمر�أة �لمتوح�سة« على حد 
تعبير �أحد �ل�سعر�ء – وهي �الأقدر من �سائر �لمخلوقات، من تقديم �الأمل له، و�سفائه من حنينه �لجارف، 
ف���اإذ� به يرمي بنف�سه في �أح�سان زيمفير� قائاًل: »ه���ا هنا م�سيري، هنا يمكن �أن �أجد �سعادتي، بين ب�سر 
ال ح�س���ارة له���م وال قو�نين«، وما �لذي يحدث بعد ذلك؟ �إنه وعند �لتما����س �الأول �لمبا�سر مع ظروف هذه 
�س���ة من �لنا�س يعجز عن �ل�سيط���رة على نف�سه، ويلوث يديه بالدم���اء. وهكذ� يجد هذ�  �لمجموع���ة �لمتوحِّ
�لحالم نف�سه غير �سالح لي�س فقط للهارمونيا �ل�ساملة – بل للحياة مع �لَغَجر، �لذين يطردونه، دون رغبٍة 

في �النتقام منه �أو �سغينة بل �لكثير من �لدماثة و�لحلم:
اتركنا اأيها الرجل المزهو بنف�شه
اإنما نحن متوح�شون ل قانون لنا،

ب ول نعدُم اأحداً اإننا ل نعِذّ
كل ه���ذ� خيال���ي طبع���ًا، لكن »�لرجل �لمزه���و بنف�سه« حقيقي، ومر�س���وم بدقة، وق���د كان بو�سكين �أول 
ما�لتقط ذلك، وهذ� �أمر تجدر �الإ�سارة �إليه، وتحديدً� من قبله نف�سه وبغ�سب �سديد �سيمزق هذ� �الإن�سان 
نف�س���ه ويعدمها لالإ�ساءة �لت���ي �رتكبها، �أو �أنه– وقد تذكر �أنه ينتمي �إلى �إح���دى طبقات �لمجتمع �لرو�سي 
�لمثق���ف �الأرب���ع ع�سرة – �سيتوق »وهذ� ما يح���دث فعاًل« �إلى وجود قانون قا�ٍس يعاق���ب ويعدم، و�سيحّر�ُس 
عل���ى �إيجاده ولو من قبيل معاقبة �لذ�ت. ال. ه���ذه ق�سيدة عبقرية ولي�ست مجرد محاكاة. �إنها تتوقع �لحل 
�لرو�س���ي للم�ساألة، »�لم�ساأل���ة �لملعونة«، كما ي�سوغها �الإيمان �ل�سعبي و�لحقيقة �ل�سعبية: »�أذّل نف�سك �أيها 
�الإن�س���ان �لمزه���و، حطم كبرياءك قب���ل �أي �سيء. �أذل نف�سك �أيه���ا �الإن�سان �لمغ���رور، و�ْجَهد و�عمْل على 

�أر�سك �الأم«. 
�إن���ه �لجو�ب �ل���ذي يو�فق �لحقيقة وعقل �لنا����س. »لي�ست �لحقيقة خارجك، �إنم���ا هي في د�خلك: جد 
نف�سك في نف�سك، و�أخ�سع ذ�تك لذ�تك، و�ملكها، فترى �لحقيقة، �إنها لي�ست في �الأ�سياء، لي�ست خارجك، 
ولي�ست ور�ء �لبحار في مكان ما، ولكنها �أواًل في جهدك وعملك �لد�ئم، على ذ�تك ونف�سك، عندما تنت�سر 
عل���ى نف�سك، وتتغلب عليها – ت�سبح حرً� كما لم تتخيل، وتبد�أ عماًل عظيمًا، فتجعل من �الآخرين �أحر�رً�، 
وتب�سر �ل�سعادة الأن حياتك �ست�سبح مالأى، وتفهم في �لنهاية �سعبك وحقيقته �لمقد�سة. لي�ست �لهارمونيا 
�ل�سامل���ة ف���ي حياة �لعج���ز، �أو في مكان �آخر، �إن لم تكن جديرً� بها، �إن كن���ت �سريرً� �سلفًا، و�إن كنت تظن 
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�أن لي����س علي���ك �أن تق���ّدم �سيئًا لقاءها!«. �إن هذ� �لح���ل للم�سكلة �لمطروحة كان و��سح���ًا بقوة في ق�سيدة 
بو�سكي���ن، ثم �زد�د و�سوحًا ف���ي ق�سيدة »يفغيني �أونيغين« وهي ق�سيدة لي�س���ت خيالّية »فانتازية«، ولكنها 
و�قعي���ة مح�سو�سة، تعك�س �لحياة �لرو�سّية �لحقيقّية، وبجمالّية عالية وبتنظيم كبير لم نرهما قبل بو�سكين 

وربما بعده �أي�سًا.
ي�س���ُل �أونيغي���ن من بطر�سبورغ – وال �سك من بطر�سبورغ، وهذِه �س���رورة البد منها في �لق�سيدة، فما 

كان لبو�سكين �أن يترك �أي َمْعَلٍم مهمٍّ ي�سقُط مُنُه وهو يقّدم بيوغر�فيا بطله{...}.
ف���ي م���كاِن منعزل، في قلب بلده، ال يح�سُّ �أّنُه في بيِتِه. هو ال يعلم ماذ� عليه �أن يفعل هنا، وي�سعُر كما لو 
�أنه �سيف، وبعد ذلك حين �سيطّوُف في �لبالد حزينًا، وفي �الأر�س �الأجنبّية –وهو وال �سك ذكي و�سادق– 
�سي�سُعُر �أكثر من ذي قبل �أنه غريٌب عن نف�سه مزيدً� من �لغربِة. حقيقيًة، هو يحُب وطنه �الأم، ولكنه ال يثُق 
ُقها. �إّنُه يوؤمن فح�سب �أن �إمكانّيَة �لعمل الأجِل  به، وبطبيعة �لحال كان قد �سمع عن مثلِه �لعليا، لكّنُه ال ُي�سِدّ
م�سقط ر�أ�سه م�ستحيلة، وينُظُر ب�سخريٍة ُمّرة وحزينة �إلى �أولئَك �لذين يعتقدون باإمكان �لقيام بهذ� �لعمل، 

ربما ما �أقدَم على قتل لين�سكي �إال من �ل�ساأم، من يدري؟!
ُدُه �لحنيُن �إلى مثٍل ُعليا �ساملة، وهذ� ممكن عندنا. �أما تاتيانا فقد كانت مختلفة عنه: �إنها  هو �ساأٌم يولِّ
م���ن �لنوع �ل�سل���ب، �لذي يقُف بثبات على تر�بِه، وهي �أكثر عمقًا وذكاًء م���ن �أونيغين. �إنها ومن خالل نبل 
�أحا�سي�سها ورغباتها ت�ستطيع �أن ترى �أين �لحقيقة وفيما تتجلى، وهذ� ما بد� و��سحًا في خاتمة �لق�سيدة. 
وربم���ا كان من �الأف�س���ل حتى لو �سمى بو�سكين ق�سيدته با�سم »تاتيانا« فح�س���ب ولي�س با�سم �أونيغين الأنها 
بطل���ة �لق�سيدة بال من���ازع، وهي نموذج �لجم���ال �الإيجابي تمامًا ولي����س �ل�سلبي، و�ل�ساع���ر يمّجُد �لمر�أة 
�لرو�سّي���ة، ويجعله���ا تنطُق هي �سخ�سيًا بفكرِة ق�سيدِتِه في �لم�سهد �الأخي���ر، م�سهد لقاء تاتيانا و�أونيغين. 
ويمك���ن �لقول �إن �أنم���وذج �لجمال �الإيجابي للم���ر�أة �لرو�سّية �لذي َقّدَمُه بو�سكين، ل���م يتكرر فيما بعد في 
�أدبن���ا، �إال �إذ� نظرن���ا �إلى �أنموذج »لي���ز�« �لمتطّور لتورغينيف في رو�ية »ع�س �ل�س���ادة«. �إن طريقة �أونيغين 
ف���ي �لنظ���ر من فوق جعلته ال يتعرف �إلى تاتيانا، حين �لتقاها للم���ّرة �الأولى في �لريف، وهي هيئتها �لنقّية 
ها »جنينًا روحّيًا«،  �لبريئة تلك. ولم ي�ستطيع �أن ُيمّيز ما ت�سمُّ نف�ُسها من �سور �لكمال و�النتظام، ولعّلُه عدَّ
ه���ي �إذً� جني���ن! بعد �لر�سالة �لت���ي وجهتها �إلي���ه!؟ ال. �إن كان ثمة جنين �أخالقي �أو روح���ي في �لق�سيدة، 
فل���ن يك���ون �إال �أونيغي���ن نف�سه، دون �أدن���ى �سك. ثمَّ م���ا كان له على كل ح���ال �أن يعرفها: م���ا �أدر�ُه بطبيعة 
�ل���روح �الإن�سانّية؟! �إنه �سخ�ٌس تجري���دٌي، �سخ�ٌس حالٌم وقلق طو�ل حياته. ولم يعرفها: �أي�سًا فيما بعد في 
بطر�سب���ورغ، حي���ن بدت ف���ي زي �سّيدٍة ر�قية، وحين كتَب لها �أنه »لم�َس بروِح���ِه كل ما تتحّلى بِه من �سفات 
�لكم���ال«، لق���د كانت تلك مجرد كلمات: لقد عبرت حياته دوَن �أن يلحظه���ا، مرت به مرورً� دون �أن يعرفها 

ويقدرها حق قدرها. وهنا تتجّلى ماأ�ساُة رو�يتهما.
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َل من �إنكلتر� �إلى تلك �لقّرية، لحظة �للقاء �الأّول بين �أونيغين وتاتيانا،  �آه ل���و �أن ت�سايل���د هارولد)2(  و�سَ
َر بنف�سه بطريقٍة م���ا، والحَظ ما في تاتيانا من �سحر خفي نفاذ، متو��سع َفدلَّ  �أو ل���و �أن �للورد بايرون ح�سَ
�أونيغي���ن �لغاف���ل عليه – الأ�سيَب في تلك �للحظة عيِنها بالده�سة و�لذهول، الأن في هوؤالء �ل�سهد�ء، �سهد�ِء 
�أل���م �لمجتمع، �لكثير من �لتو��سع �لروح���ي و�لب�ساطة، لكن هذ� �الأمر لم يحدث؛ وم�سى هذ� �لباحث عن 
�لهارمونيا �لعالمّية �ل�ساملة بعد �أن �ألقى على �لفتاة موعظَتَه وت�سّرف بطريقٍة �سريفٍة تمامًا، م�سى متاألمًا 
من �لمجتمع، حاماًل �لدم �لذي �سفحتُه يد�ه بحماقِتِه �ل�سريرة، ور�ح ي�سرُب في �لبالد، دون �أن ينتبه �إلى 

�سيء فيها، مطلقًا �للعنات.
اأنا َفتّي. والحياُة تتدفُق في عروقي
فما الذي اأنتظرُه. اإنُه ال�شاأم. ال�شاأم!

وق���د فهمت تاتيانا ذلك، وها هو ذ� �ل�ساعُر في �الأبي���ات �لخالدة من رو�يِتِه �ل�سعرية ي�سف كيف تزور 
تاتيان���ا من���زَل ذلك �لرجل �لذي ال يز�ل لغ���زً� خفيًا و�سرً� غام�سًا في عينيها فتقُف ف���ي غرفِة عمِلِه، تنّقُل 
ب�سره���ا بين كتبِه و�أ�سياِئِه وتحفه، فتحاوُل من خاللها �أن تدخل �إلى �أعماق �ساحبها، فتدرَك كنَهُه. لكنها 
ه���ذه »�لجني���ن �لروحي« تتمهُل قلياًل عنَد فكرٍة وق���د علت �سفتيها �بت�سامة غريب���ة، وتملكها �سعور من َحّل 

�للغز! ثمَّ تتمتُم �سفتاها:
األي�س هذا ال�شخ�س محاكاًة م�شحكة؟

نعم، كان البُد لها �أن تتمتم بهذِه �لكلمات، لقد عرفت حقيقة هذ� �للغز. وفي بطر�سبورغ بعد ذلك بمدة 
طويلة �ستلتقيه وتكون عندها قد عرفته جيدً�. وبالمنا�سبة! من ذ� �لذي يقول �إن حياة �لبالط قد غيرت من 
نف�سية تاتيانا، و�أن و�سعها ك�سّيدة من �سّيد�ت �لطبقة �لر�قية يكمُن خلَف رف�سها الأونيغين؟ ال. �الأمُر لي�س 
على هذِه �ل�سورة �إطالقًا، �إنها تاتيانا نف�سها، تلك �لقروّية �ل�سابقة! ولم تف�سد، على �لعك�س تمامًا �إن بذخ 
ه���ذه �لحياة �لبطر�سبورغّي���ة يرهقها، وهي تكرُه مو�سعها ك�سّيدة من �سّيد�ت �لمجتمع �لر�قي، ومن يحكم 

عليها بعك�س هذ�، فهو لم يفهم ما �أر�َد بو�سكين قوله. ها هي ذي تخاطُب �أونيغين ب�سالبة.
اإنما وهبُت نف�شي ل�شواك

و�شاأظُل وفّية لُه اأبد الدهر

لقد عبرت عن ذلك كامر�أٍة رو�سّية تمامًا، وهذ� مو�سُع �لتمجيد فيها.
�إنها هنا تعبر عن حقيقة �لق�سيدة. ولن �أقوَل �سيئًا عن معتقد�تها �لدينّية، عن وجهة نظرها في رباط 
�ل���زو�ج �لمقد����س – ال هذه �الأمور لن �أالم�سها ولكن لماذ� رف�س���ت �أن تتَبَعاأونيغين وكانت قد قالت لُه يومًا 
م���ا: »�أن���ا �أحّبك«، لماذ� �إذً�؟ »ه���ل الأنها �مر�أة رو�سّية« و »لي�ست جنوبّي���ة �أو فرن�سّية ما«، وبالتالي فهي غير 

2(  هو بطل قصيدة بايرون »حجُّ تشايلد هارولد«، 1818-1812.
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قادرة على مثل هذه �لخطوة �ل�سجاعة، غير قادرة على بتر �لرباط �لذي ي�سدها، غير قادرة على �لت�سحية 
بمفاتن �لمجد و�لثر�ء و�لمكانة �لر�قية و�الآر�ء �لمعروفة عن �لف�سيلة و�ل�سرف؟

ال. �لمر�أُة �لرو�سّية �سجاعة، �لمر�أُة �لرو�سّية �سجاعة بحيث تتبع �لرجل �لذي توؤمن به وقد �أثبتْت ذلك، 
ولكنه���ا »�أعطي���ت لغيره، و�ستبقى وفّية لُه �أبدً�. فلمن وبا�سم ماذ� �ستظ���ل وفّية؟ والأي و�جبات؟ هل �ستبقى 
وفي���ة لذلك �لجنر�ل �لعجوز، �لذي ال ت�ستطيُع �أن تحّبه »ب�سبب حّبها �أونيغين«، و�لذي تزوجته ال ل�سيء �إلى 
الأن »�أمه���ا ت�سرع���ت �إليها بدموٍع �ساجمة«، وما كان في نف�سها �لكليم���ِة �لمهانة �إال �لياأ�س. ال �أمل �سغير، ال 

بقعة �سوء؟«
نعم �ستظل وفّية لذلك �لجنر�ل، لزوجها، للرجل �ل�سريف، �لذي يحبها، ويحترمها، ويفخر بها. وليكن 
�أن »�أّمه���ا ت�سرع���ت« لها ك���ي تو�فق، لكنها ه���ي نف�سها قدمت �لمو�فق���ة، ال �مر�أة �أخرى، وه���ي نف�سها قد 

�أق�سمت �أن تكون زوجة وفّية له.
وليكن �أنها تزوجته في حالة ياأ�س لكنها �الآن زوجته، ومجرد خيانتها له �ستجلُلُه بالعار و�لخزي و�ستقتله. 
وه���ل من حق �الإن�سان �أن يبن���ي �سعادته على تعا�سة غيره؟ �إنِّ �ل�سعادة لي�ست في لذة �لحب وحدها، ولكنها 
ف���ي �الن�سج���ام �لعالي للروح، كيف للروح �أن ترت���اح وتهد�أ �إذ� وقف خلفها فعٌل غي���ر �سريف، غير �إن�ساني، 

�سرير؟!
�أعليها �أن تفّر الأن �سعادتها هناك؟ و�أي �سعادٍة تلك �لتي تبنى على تعا�سة �سخ�س �آخر؟

تخّيل���و�، �أنكم مكّلفون باإ�سادة بناء �الأقد�ر �الإن�سانية، بهدف تحقيق �ل�سعادة للب�سر، و�إعطائهم �لر�حة 
و�ل�سكين���ة ف���ي نهاية �لمط���اف. وتخيلو� �أي�سًا �أنه الأجل ه���ذه �لغاية ال بّد، ومن �ل�س���روري �أن تعذبو� نف�سًا 
ب�سرية و�حدة – بل حتى كائنًا ب�سريًا و�سيعًا وم�سحكًا لي�س �سك�سبير ما، �أو رجاًل عظيمًا، بل مجرد عجوز 
�سري���ف، زوج �م���ر�أة �ساب���ة، يوؤمن بحبها �إيمانًا �أعمى، م���ع �أنه ال يعلُم بما في قلبه���ا �إطالقًا، يحترمها، بل 
يفخ���ر بها، �سعي���د بها وهادئ �لبال. نعم هو وح���ده عليكم �أن تخزوه وتجللوه بالع���ار، وتعذبوه، وعلى دموع 
هذ� �لعجوز �لمذل �سيرتفع �لبناء! هل تو�فقون �أن تكونو� مهند�سي هذ� �لبناء وفق هذه �لظروف؟ هذ� هو 

�ل�سوؤ�ل.
ثم هل باإمكانكم �أن ت�سلمو� ولو لدقيقة و�حدة، �أن �لنا�س �لذين ت�سيدون الأجلهم ذلك �لبناء �سيو�فقون 
عل���ى �أخذ تلك �ل�سع���ادة �لتي تمنحونها لهم، ما د�م���ت ت�سطجع في �أ�سا�س �لبناء معان���اة كائن مهما كان 
متو��سعًا، كائن عذب �سُيعاني بغير وجه وبال رحمة، وهل ت�ستطيعون بقبولكم هذه �ل�سعادة �أن تظلو� �سعد�ء 
�أب���د �لده���ر؟ �أخبروني هل كاَن باإمكان تاتيانا �أن تحل �لم�ساألة ب�سورة غير �لتي ر�أيناها، وهي ما هي عليه 
م���ن روح �سامي���ة وقلب نبيل؟ ال. �إن �ل���روح �لرو�سّية �لنقّية تحل �لم�ساألة كما يل���ي: »الأفقد وحدي �ل�سعادة، 
ولتك���ن تعا�ست���ي �أ�سد من تعا�سة ذلك �ل�سيخ بما ال يقا�س، وليجهل جميع �لنا�س بما فيهم هذ� �ل�سيخ مقد�ر 
ت�سحيتي، فال يقّدرونها حق قدرها، لكنني ال �أريُد �أن تكون �سعادتي على ح�ساب �سعادة غيري« وهنا تكمن 
�لتر�جيديا. لقد حدثت وال يمكن �الآن تجاوز �لحاجز، لقد فات �الأو�ن، وهكذ� تطرد تاتيانا �أونيغين. وهنا 
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ق���د يقوُل قائ���ٌل: »ولكن �أونيغين �سقٌي هو �الآخر، لق���د �أنقذت بذلك و�حدً� وقتلت �الآخ���ر«. ��سمحو� لي هنا 
�ل�س���وؤ�ل مختلف، بل لعل���ه �ل�سوؤ�ل �الأهم في �لق�سيدة. و�لمنا�سبة �إن �ل�س���وؤ�ل: »لماذ� لم تذهب تاتيانا مع 
�أونيغين؟« نملُك عندنا – على �القل في �الأدب – حكايًة نوعّيًة خا�سًة وتاريخية! ولهذ� فقد �سمحُت لنف�سي 
�أن �أ�سه���ب ف���ي �لحديث عن ذلك. و�ل�سيء �الأكثر خ�سو�سّية في �الأمر �أن �لحل �الأخالقي لذ� �ل�سوؤ�ل كثيرً� 
ر به بهذ� �لخ�سو�س: حت���ى لو �أن تاتيانا �أ�سبحت حرة، لو �أن زوجها  م���ا كاَن عر�س���ًة لل�سك. و�إليكم ما �أُفكِّ
�لعج���وز م���ات عنه���ا وترّملت فما كانت لتذه���ب مع �أونيغين. وال ب���د لنا من �أن نفهم جوه���ر هذه �لطبيعة! 
لق���د عرفت م���ن هو �أونيغين: �إنه جّو�ٌب �أب���دي، ر�أى فجاأًة �لمر�أة �لتي �سبَق ورف�سه���ا، في حالة من �لنعيم 
و�لترف لم يبلغها – ولعل في هذ� �لو�سع �لجديد جوهر �الأمر – �إن هذه �لفتاة �لتي �أو�سك يزدريها ينحني 
له���ا �لو�سط �لر�قي، ه���ذ� �لو�سط عظيم �ل�سلطان و�لتاأثي���ر على �أونيغين، على �لرغم م���ن ميوله �ل�ساملة 
�ل�سامي���ة، وله���ذ� �ل�سبب فح�سب، لهذ� �ل�سبب يرتمي عليها مبهورً� مغم�س �لعينين! هذ� هو مثالي �الأ�سمى 
–يهتف قائاًل – هذ� خال�سي، هذ� ما يطرُد عني �ساأمي وينقذني، لقد خ�سرته و »كانت �ل�سعادة قريبًة 
ج���دً�، وفي متناول يدي«، وهك���ذ� يتطلُع �أونيغين �إلى تاتيانا، كما فَعَل من قبل �آليكو حين تطلع �إلى زمفير�. 
�إن���ه يبح���ث في وهمه �لجديد عن حلوله كلها. �أال ت���رى تاتيانا ذلك؟ �ألم تحّل لغزُه هذ� منُذ �أمٍد بعيد؟ �إنها 
لتعلُم علم �ليقين �أن ما يحُبُه في حقيقة �الأمر �إنما هو خيالُه �لجديد فح�سب، ولي�س هي ب�سخ�سها، تاتيانا 
�لهادئ���ة كم���ا كانت. �إنه���ا تعلم �أنه يعدها �سيئًا �آخ���ر ويتعامل معها على هذ� �الأ�سا����س، وهو حتى ال يحبها، 
وربم���ا م���ا �أحب �أحدً�، ولعله عاجز عن ذلك، مع كل ما يعانيه ب�سدة، �إن���ه يحبُّ �لخيال، وهو نف�سه لي�س �إال 
خي���ااًل! فل���و �أنها تبعت���ه، لكانت في �ليوم �لثاني ق���د �أفاقت من �سحره و�سخرت م���ن �ندفاعها غير �لو�عي. 
فلي�س لهذ� �لرجل �أر�س؛ �إنه ري�سة في مهب �لريح. �أما هي ف�سيء �آخر: �إنها حتى في لحظات �لياأ�س و�الألم 
�للذي���ن يدمر�ن حياته���ا تجد د�ئمًا �سيئًا ر��سخًا ومتينًا ت�ستنُد روحها �إليه: وهو ذكرياُت طفولتها، ذكرياُت 
م�سقط ر�أ�سها، ذكريات مالعب �لريف حيث �سّبت وكانت لها حياة نقّية هادئة –وهو »ذلَك �ل�سليب وظل 
�الأغ�سان فوق قبر مربيتها �لم�سكينة«. �إن تلك �لذكريات و�سور ما�سيها �لمتبقّية هي �ليوم �أغلى ما لديها 
وه���ي �لقادرة على �إنق���اذ روحها مما هي فيه �الآن من ياأ�س مطبق. هذه لي�س���ت �أ�سياء قليلة، بل هي �أ�سا�س 
ُل ر�بطًا مع �لوطن ر�بطًا م���ع �سعبها ومقد�ساته. �أما �أونيغين  ر��س���خ، ال�سيء َيْهِدُم���ُه �أو يزعزُعُه. وهي ت�سكِّ

فماذ� يملك ومن هو في �لنهاية؟
وبالتال���ي فه���ي ال ت�ستطيع �أن تتزوجه من قبيل �ل�سفقة، و�لتخفيف عنه، �أو حتى من قبيل محبة �ل�سفقة 
�الأبدّي���ة فتهدي���ه بذلك �سبح �ل�سعادة، مع علمه���ا �ليقين �أنه في �ليوم �لتالي �سينظ���ُر كٌل منهما �إلى �الآخر 
�ساخ���رً�. ال. هن���اك نفو����ٌس عميقٌة و�سلب���ة، ال ت�ستطي���ُع �أن تقّدم ما ه���و مقّد�س لديها – ع���ن وعي- للعار 

و�لخزي، حتى ولو �أوتيت عطفًا ال نهاية له. ال، ما كاَن لتاتيانا �أن تتزوج �أونيغين.
وهك���ذ� في »�أونيغين«، في هذه �لق�سيدة �لخالدة �ل�سّباق���ة يبُرُز بو�سكين كاتبًا قومّيًا عظيمًا لم نعرف 
مثَل���ُه من قب���ل. لقد ��ستطاع بذكائه وبعم���ق نظرِتِه �أن ير�سد �أعم���ق �أعماقنا. �أن يب�سر ق���ر�رة مجتمعنا. 
لق���د تمك���ن من خالل ر�سمه نموذج �لجّو�ل �لرو�سي فيما م�سى وف���ي �أيامنا – مدركًا بعبقريته طبيعة هذ� 
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�لمت�سك���ع وم�سي���ره �لتاريخي وما �سيكون له من �ساأن في م�سير رو�سيا،ث���م و��سعًا هذ� �لنموذج �إلى جو�ر 
نم���وذج �لجمال �الأ�سمى ُممّثاًل بالم���ر�أة �لرو�سّية – لقد تمكن بو�سكين، �سابق���ًا �لكتَّاَب �لرو�س جميعًا، �أن 
م �أم���ام �أعيننا في مختلف �الأعمال �الأدبي���ة �لتي و�سعها في تلك �لمرحلة، �سل�سل���ًة كاملًة من �لنماذج  يق���دِّ
�لرو�سّي���ة �لجميل���ة، �لتي ��ستخرجها �ل�سعب �لرو�سي. نماذج يتجلى جماله���ا �الأ�سا�س في �سدقها، �سدقها 

�لحقيقي �لملمو�س.
ال يمكن جحودها �أو نكر�نها، �إنها تقُف وكاأنها مقدودة من �ل�سخر.

و�ساأذك���ر م���رة �أخرى: �إنني ال �أتحدُث كناقٍد �أدب���ي، ولهذ� فلن �أ�سرَح �أفكاري ب�س���كٍل مف�سل عما تركُه 
�ساعرن���ا م���ن �أعمال عبقرّية. يمكن مثاًل �أن تكُتَب كتابًا كاماًل ع���ن نموذج �لر�هب– �لعالم باالأخبار مبينًا 
�أهمية وداللة هذ� �لنموذج �لعظيم �لذي �كت�سفه بو�سكين على �الأر�س �لرو�سّية، فا�ستخرجه و�سقَلُه وو�سعُه 
�أم���ام �أب�سارنا �إل���ى �الأبد بكامل جماله �لروحي �لهادئ �لفخم، �ساهدً� عل���ى قوة روح �لحياة عند �ل�سعب، 
�لت���ي ت�ستطيع �أن ت�ستخرج م���ن �أعماقها نماذج لحقائق �ساطعة، نماذج معطاة، موجودة، ال يمكن نكر�نها، 
و�لق���ول �إن���ه مبتكر، وهو نتاج مخّيل���ة �ل�ساعر وثمرتها فح�سب، ق���وٌل غير مقبول. �إنك���م تتاأملونه باأنف�سكم 
وتو�فق���ون: نعم، �إن���ه موجود، وبالتالي فروح �ل�سعب �لتي �سنعته موجودة �أي�س���ًا، وكنتيجة لذلك فاإن �لقّوة 
له���ذه �لروح موجودة، رحبة وكبيرة. في كل مو�سع من �أعمال بو�سكين ت�ستمع �إلى �الإيمان بالطبع �لرو�سي، 

�الإيمان بقدرته �لروحّية وعندما يوجد �الإيمان يوجد �الأمل، �الأمل �لعظيم باالإن�سان �لرو�سي:
في الأمل بالمجد والخير
اأرنو اإلى الأمام با خوف

ه���ذ� م���ا قاله نف�سه في منا�سبة �أخ���رى )3(، لكن كلماته تلك َت�سُلح لكل وج���وه ن�ساطه �لقومي. وما من 
كاتب رو�سي قبله �أو بعده �تحد روحيًا و�أبويًا مع �سعبه، بمثل هذ� �لعمق كما هي �لحال عند بو�سكين. {...}
في بو�سكين يوجد �سيء ما يربطه بال�سعب »نهائيًا«، وي�سُل به تقريبًا �إلى ب�ساطٍة روحية طّيبة و�ساذجة. 

وخذو� مثاًل ق�سة عن �لدب، و�قروؤو� كيف قتل �لّفالح »معالي �لدب«، �أو تذكرو� بيت �ل�سعر �لذي يقول:
اأيها الّعراُب اإيفان كيف لنا اأن ن�شرب )4(

و�شتفهمون ما اأريد قوله.
�إن كل ه���ذِه �لكن���وز �لفنّية، و�الأعم���ال �الإبد�عية �لتي خلقها �ساعرنا �لكبير �إنم���ا هي من قبيل �لهد�ية 
للفناني���ن �لقادمين م���ن بعده. للعاملين م�ستقباًل في �لحقل نف�سه. و�أ�ستطي���ع �أن �أقول �سادقًا: لو لم يوجد 
بو�سكي���ن لم���ا وجدت �لعبقريات �لتي تل���ت، �أو على �الأقل:ما كان لها �أن تظهر بمث���ل تلك �لّقوة، ومثل ذلك 
�لو�سوح، بغ�س �لنظر عن مو�هبها �لذ�تّية �لكبيرة، ومقدر�تها �لتي كان لها �أن تتّجلى فيما بعد وفي �أيامنا 

3(  ورَد هذا المقتبس الشعري في مقتطفات من أشعار بوشكين بعنوان »مقّطعات« عام 1830. )م(.

4(  مطلع قصيدة لبوشكين 1833. )م(.
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ه���ذه. ولك���ن لي�س �الأمُر في �ل�سعر �أو في �الإبد�ع �لفن���ي فح�سب. فلو لم يوجد بو�سكين، لما تجّلى ب�سورٍة ال 
تق���اوم »وهذ� م���ا �ت�سَح فيما بعد لدى �لكثيرين �إن لم يكن لدى �لجميع« �إيماننا با�ستقاللنا �لرو�سي، �أملنا 
�لو�عي – �الآن – بقو�نا �ل�سعبّية، ثم بعد ذلك �إيماننا بر�سالتنا �لتي �ستحققها ذ�ت يوم في �أ�سرة �ل�سعوب 
�الأوروبية. وهذه ماأثرة بو�سكين �لتي يمكن �أن تت�سح �إذ� نفذنا �إلى ما �أ�سّميه �أنا �لمرحلة �لثالثة من حياتِه 

�الإبد�عية.
{...} وعليِه يمكن �أن نن�سب �إلى �لمرحلة �لثالثة تلك �الأعمال �لتي تتاألق ب�سّدة فيها �الأفكار �لعالمّية، 
وتنعك����سُ �لنماذُج �ل�سعرّية لل�سعوب �الأخرى ومو�طن عبقريته���ا. �إن بع�س تلك �الأعمال لم تَر �لنور �إال بعد 
م���وت بو�سكي���ن، في هذه �لمرحلة م���ن حياِتِه �الإبد�عية يظه���ر بو�سكين كمعجزة لم توجد م���ن قبلِه وربما 
م���ن بعده. لقد عرفت �الآد�ب �الأوروبية �سخ�سيات �أدبي���ة عبقرية مثل: �سك�سبير و�سيرفانت�س و�سيلر، ولكن 
لي�س���ْر �أحُدكم �إلى عبقرية و�حدة من تل���ك �لعبقريات �لتي ��ستطاعت �أن تمتلك موهبة �الإعادة �أو �لترجيع 
�لعالم���ي كم���ا هو �لحاُل عند بو�سكيننا. �إن �أعظم �ساعر �أوربي لم ي�ستطع على �الإطالق �أن يج�سد في ذ�تِه، 
�أن يمث���ل تل���َك �لق���وة عبقرّيًة غريبة، �أو ج���ارًة �أو – على �سبيل �لمثال – تعوُد ل�سعٍب مج���اوٍر، �أن يمثل روح 
ذلك �ل�سعب، خفايا وخبايا �أعماق تلك �لروح وحنينها و�سوقها، كما ��ستطاع �أن يفعل بو�سكين. على �لعك�س 
تمام���ًا، �إن �ل�سع���ر�ء �الأوربيين حين حاولو� �لرجوع �إلى �ل�سعوب �الأخ���رى، �أدخلوها في قومياتهم وفهموها 
عل���ى طريقتهم. حتى عند �سك�سبير �ستجد �الإيطاليين مث���اًل ي�سبهون �الإنكليز تمامًا. �أما بو�سكين ف�ستجدُه 
يتمي���ز بين �سائ���ر �لعالم بقدرِتِه على �لتج�ّسد في �سعب �آخر. �نظرو� �إل���ى م�ساهدة »فاو�ست«، �أو »�لفار�س 

�لبخيل«، �نظرو� �إلى �أغنية:
»عا����س على �الأر�س فار�ٌس فقي���ر«، �أو فاقروؤو� »دون جو�ن«، فلو لم يكن ��س���م بو�سكين مكتوبًا، لما كان 

باإمكانهم �أن تت�سورو� �إال �أن كاتبها�إ�سباني.
و�أي �سوٍر عميقة وهائلة تلك �لتي حوتها ق�سيدة: »ماأدبة في زمن �لطاعون«، �إن نماذج هذه �لق�سيدة، 
وهي نماذج خيالّية، تقدم لك عبقرية �إنكلتر�. و�الغنيُة �لر�ئعة �لتي تغنيها ماري وهي في �الأ�سا�س ق�سيدة:

عت اأ�شوات �شغارنا ترجَّ
في �شخب المدار�س

�إنها �أغنية �إنكليزّية، �إنها تمّثُل �ساأم �لنف�س �لبريطانية، بكاَءها، و�إح�سا�َسها �الأليم بما يمكن �أن يحدث 
م�ستقباًل. وتذكرو� ذلك �ل�سعر �لغريب:

ذات مرة ونحن نعبُر ذلك الوادي الموح�س
�إنه تقريبًا نقل حرفي لثالث �سفحات من كتاب غيبي �سوفي، يعود �إلى مت�سيع ديني �إنكليزي، وقد كتب 
�سة �لتي تربُط  نث���رً�... لكن هل هو نقل حرفي فح�سب؟! �أال تح����سُّ �أن خلف هذه �لمو�سيقا �لحزينة �لمتحمِّ
�لق�سي���دة روح بروت�ستانتّية �سمالّية، روح مهرط���ق �إنكليزي، غيبي �متالأت نف�سُه �ساأمًا، تح�سُّ رغبات ذلك 

فة. �لرجل غير �لو��سحة �لمبهمة و�لقوّية، تح�سُّ �أحالَمُه �لغيبّية �لمتطرِّ
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�إنك حين تقر�أ هذ� �ل�سعر �لغريب، تكاد ت�سمع روح ع�سور �الإ�سالح، وت�سبح �سعلُة �لحرب �لبروت�ستانتّية 
مفهوم���ة من قبلك، وي�سب���ُح �لتاريخ نف�سه مفهومًا �أخي���رً�؛ لي�س فكرّيًا، بل كاأنك �أن���ت هناك تمُر محاذيًا 
لمع�سك���ر هوؤالء �لمحاربين، وتتل���و �أنا�سيدهم مَعهم، وتذرُف �لدموع معهم لف���رط حما�ستهم، وت�ساطرهم 
�إيمانه���م. و�إلى جانب ذلك تعال���و� ننظر �إلى �أبيات �أخرى دينّية �أي�سًا، لكنه���ا هذه �لمرة م�ستمدة من روح 
�لقر�آن، �أق�سد »مقبو�سات من �لقر�آن«: �أال ت�سعرون عندها �أنكم �أمام رجٍل ُم�سلٍم، �ألي�ست هذِه روح �لقر�آن؟ 
�ألي����س هذ� �سيفه؟! عظمة عقيدته �لبريئة، وقوة تعاليم���ِه �لقا�سية �ل�سارمة؟! و�نظرو� �أي�سًا �إلى ق�سيدته 
»�لليالي �لم�سرية« وهكذ� نرجُع �إلى �لعالم �لقديم – �سترون تلك �الآلهة �الر�سّية �لتي تحكم �سعبها با�سم 
�الألوهي���ة وت���زدري عباقرته وم�ساع���ره، وال توؤمن به �إطالق���ًا، فتعي�س في عزلتها �لخا�س���ة وتكاد تجّن من 
ذل���ك ويقتلها �ل�سجر، تعلُل نف�سها �أو ت�سلي نف�سه���ا برغباٍت حيو�نّية غريبة، و�سبٍق هو �سبق �لح�سر�ت، هو 
�سب���ق �أنث���ى �لعنكبوت �لتي تلتهُم زوجه���ا. ال، �أقول و�ثقًا: لي�َس ل�ساعٍر – عل���ى �الإطالق – ما لبو�سكين من 
ق���درة على �لتفاع���ل �للطيف مع �لتر�ث �لعالمي، ولي����س �لمو�سوع مو�سوع تفاع���ٍل �أو ��ستجابٍة فح�سب، بل 
مو�س���وع ُعم���ٍق يبعث �لده�سة في فعل ذلك، �إن لروح بو�سكين ق���درة هائلة على تقم�س �أرو�ح �سعوب �أخرى 
غريب���ة، تقّم�س���ًا ي���كاد يكون تامًا وكاماًل، ومثل ه���ذ� �الأمر لم َنَرُه عند �ساعٍر �آخر ف���ي �لعالم ُكّله. �إن هذ� 
ل���م يحدث �إال عند بو�سكين؛ وله���ذ� وجدتموني �أقول �إن بو�سكين ظاهرة لم َنَر مثلها ولم ن�سمع بمثلها، �إنها 
وف���ق تعبيري �ل�سخ�سي ظاهرة نبوءة! ذلك... ذل���ك �أن �أق�سى مظاهر �لقوة �لرو�سّية �لقومّية �إنما تتجلى 
ف���ي روح ق�سائده �ل�سعبية، �ل�سعبية ف���ي روؤياها �لم�ستقبلية و�لتي تبدو مالمحها في �لوقت �لحا�سر، وهنا 
تتجل���ى �لنب���وءة. ولكن ما هي قوة �لروح �ل�سعبّية �لرو�سية؟ �ألي�ست ف���ي �أهد�فها �لنهائية طموحًا الأن يلعب 
�ل�سعب �لرو�سي دورً� عالميًا لخدمة �الإن�سانية جمعاء؟ ما �إن �أ�سبح بو�سكين �ساعرً� �سعبيًا ونفذ �إلى �أعماق 

�لروح �ل�سعبّية حتى ��ست�سّف �لر�سالة �لم�ستقبلّية �لعظيمة لهذه �لروح. وهنا يبدو عّر�فًا بل نبيًا.
ماذ� تعني لنا �إ�سالحات بطر�س �الأكبر في �لو�قع، لي�س فقط في �نعكا�ساتها �لم�ستقبلية بل بما �نطوت 
علي���ه ف���ي �لما�سي و�لحا�سر؟ �إن ه���ذه �الأمور عايّناها جميع���ًا بما فينا �ل�ساعر. �إنها ل���م تكن بالن�سبة لنا 
مج���رد �رتد�ء �لب���ذالت �الأوروبية وتعلم �سعوب �أوروب���ا، و�كت�ساب �لعلم و�الختر�ع���ات �الأوروبية.. فلننظر 
بدقة �سديدة وتمعن �إلى هذه �الأمور. فمن �لجائز مثاًل �أن بطر�س �الأكبر لم يرد في �لبد�ية من �إ�سالحاتِه 
تل���ك �إال مناف���َع �سريعة مبا�س���رة، لكن بعد ذل���ك تغير �لو�سع بف�سل ق���در�ت بطر�س نف�سه وم���ا يملكه من 
ح�سا�سية فكرّية، فدَفَع باإجر�ء�ِتِه �إلى �أهد�ف بعيدة �لمدى وغير مبا�سرة، وعليه فقد قبَل �ل�سعُب �لرو�سي 
تل���ك �الإ�سالح���ات لي�س الأجل �أهد�فه���ا �لقريبة ولكن الأنه �َسَع���َر �سلفًا بهدٍف بعيد �أكثر �سم���وً� ورقيًا يمكن 
�أن تبلغ���ه، و�أك���رُرّ �أن مثل ه���ذ� �ل�سعور قد ال يكون و�عي���ًا، لكن ذلك ال يلغي قّوَتُه ور�سوخ���ه �لعميق في روح 
�ل�سع���ب �لرو�س���ي. لقد رغبنا جميع���ًا في ذلك �لوقت باإع���ادة بناء وحدة �لحياة، وح���دة �الإن�سانية جمعاء. 
لق���د ��ستوعبنا في �أعماقنا عبقريات �الأمم �الأخرى وقبلناها جميعًا بالمحبة، وبال�سد�قة ال بالعد�وة »كما 
توّق���ع �الآخرون...«، وما فرقنا بع�سها عن بع����س وال و�سعنا �أحدها فوق �الآخر وفقًا لجن�سه، الأننا عرفنا – 
بالفط���رة �ل�سافية – كيف نتج���اوز �لتناق�سات منذ �لبد�ية، وكيف نعذر ونغف���ر، وكيف نحقق �لم�سالحة 
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بي���ن مختلف �سروب �لتناق�سات في هذ �لجان���ب، وبذلك كنا نوؤّكد ��ستعد�دنا ورغبتنا الأن نعيد بناء وحدة 
�الإن�سانية و�لجن�س �لب�سري قاطبًة بين �أ�سر �لجن�س �الآري �لعظيم.

�إن ميزة �الإن�سان �لرو�سي هي �أنه يَجمُع �إلى �سفته �الأوروبية عاّلميتُه بال �سك. فمعنى �أن يكون �ل�سخ�س 
رو�سّي���ًا حقيقي���ًا، رو�سّيًا كاماًل يتجلى في �أنه �أخو �لنا�س جميعًا »�حفظو� هذ� �لقول!«، في �أنه موؤمن بوحدة 
»�لب�سرّي���ة جمعاء« �إن �سئتم! �إن �سالفّيتنا وغربّيتن���ا لي�ستا �إال �سوء تفاهم، و�إن كانتا من �لناحية �لتاريخّية 
�سرورتي���ن، فالرو�سي �لحق ينظر �إلى �أوروب���ا و�لجن�س �الآري كله بالمحبة نف�سها �لتي ينظر �إلى رو�سيا من 
خالله���ا، الأن م�سيرنا هو �لعالمّية �ل�ساملة، �لتي ال تتحقق بحد �ل�سيف، بل بقوة �الأّخوة، وبرغبتنا �الأخوية 
ف���ي تحقيق وحدة �لب�سر، ول���و كان لكم �أن تدر�سو� تاريخنا �لرو�سي ما بعد �إ�س���الح بطر�س �الأكبر، لر�أيتم 
رُت عنها حين تكلمُت عن رو�بطنا  م���ا يدل على كالمن���ا �ل�سابق، لوجدتم قر�ئن ت�سير �إلى �الأحالم �لتي عبَّ

�لم�ستركة مع �سعوب �أوروّبا.
وحت���ى فيما يخ�س �سيا�سة حكومتنا. فما �لذي فعلته رو�سي���ا ب�سيا�ستها خالل �لقرنين �لما�سيين؟ �ألم 
تخ���دم �أوروب���ا �أكثر بكثير مما خدمت نف�سها؟ وال �أظن �أن ذلك كان نتاج جهل �سا�ستنا. ال. �إن �سعوب �أوروبا 
ال تعل���م كم هي عزيزة علينا! وبالتال���ي فاإننا، �أعني �لرو�س �لذين �سياأتون من بعدنا �سيدركون: �أن �النتماء 
�إل���ى �ل�سعب �لرو�سي، �أن يكون �لمرُء رو�سيا حقًا، �إنما يعني �أن ي�سعى �إلى حل �لتناق�سات �الأوروبية نهائيًا، 
وي�سال���ح بينها، و�أن يبين �لمخرج لل�ساأم و�لحنين �الأوروبي َعْبَر �ل���روح �لرو�سّية �لتو�قة لل�سمول �الإن�ساني 
و�لوح���دة �لب�سرية، فيجعل �إخو�ننا في �لعالم يتَّحدون بنا بالحب وين�سهروَن �سمن هذه �لوحدة، وبالتالي 
تق���اُل �لكلمة �الأخيرة في �لهارموني���ا �ل�ساملة، في �الن�سجاِم و�التفاق �لنهائ���ي �الأخوي بين جميع �ل�سعوب 

تحت لو�ء وعقيدة �ل�سيد �لم�سيح.
�أن���ا �أع���رف �أن كلماتي �ستبدو لك���م �سديدة �لحما�سة وفيها م���ن �لمغاالِة ما يجعلها �أق���رب �إلى �لخيال 
و�لوه���م. لك���ن ال �سير. لن �أندم على ما قلُتُه، فمن �ل�سروري �أن تق���ال هذه �لكلمات �الآن تحديدً�. في هذه 
�للحظات �الحتفالية �ل�سعيدة بذكرى �ساعرنا �لعبقري �لذي ج�سد بنف�سه هذه باالأفكار، وحققها من خالل 
�إبد�ع���ه. �إن ه���ذه �الأفكار ال تقاُل للمرة �الأولى وهي لي�ست جديدة. لكن �لمهم هنا هو �أال يحمل كالمي على 
محمل �لغرور فيعر�س �أحدهم: »�إذً� هذ� هو م�سيرنا؟! م�سير وطننا �لفقير �لبائ�س �لجلف؟ �إذً� فقد قّدر 
لن���ا نح���ن بين �سائر �سعوب �لعالم �أن نق���ول �لكلمة �لجديدة، �لكلمة �لف�سل؟«. ولك���ن هل �أتحّدُث هنا عن 
�لقوة �القت�سادّية، �أو قوة �ل�سيف و�لعلوم؟ ال. �إنما �أتحّدُث عن �الأخّوة بين �لنا�س، و�أرى �أن �لقلب �لرو�سي 
ربم���ا كان مهّي���اأ �أكثر من �سو�ه بي���ن �ل�سعوب لتحقيق �لوح���دة �الإن�سانّية �ل�ساملة �لقائم���ة على �الأخّوة بين 

�لنا�س. وقد ر�أيت دالئَل ذلك في تاريخنا، في �لنابغيَن من �أبناء جن�سنا، في عبقرية بو�سكين �لفنّية.
فليك���ن �أن �أر�سنا ه���ذه فقيرة، ولكّن هذِه �الأر�س �لفقيرة نف�سها �سهدت »مباركة ي�سوع حين طاف فيها 
عل���ى هيئ���ة قّن ُم�ستعبد«. فلماذ� ال ت�سكننا �إذً� �آخر كلماته؟ ث���م �ألم يولد هو نف�سه في �لمذود؟ �أكرُر قولي: 
�إنن���ا عل���ى �الأقل ن�ستطيُع �أن ن�سير �إلى عبقرية بو�سكين �الإن�سانّية �ل�ساملة، لقد تمكن هذ� �ل�ساعُر �أن يجَمَع 

ِه عبقريات غريبة كثيرة وكاأنها لبع�س ذويه. في �سخ�سِ
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لق���د برَه���َن في �إبد�عاِتِه – بطريقة ال تُدح����س – على توِق �لروح �لرو�سّية �إل���ى �لعالمية �ل�ساملة وفي 
ه���ذ� دليل كبير. و�إذ� كانت �أفكارنا خيالّية، ف���اإن لدى بو�سكين – على �أقل تقدير – ما ي�سُلُح �أ�سا�سًا لهذ� 
�لخي���ال، ل���و عا�س بو�سكين عم���رً� �أطول لظهرت نماذُج خال���دة ال تموت من �لروح �لرو�سّي���ة، مما ي�ستطيُع 
�أخو�نن���ا �الأوروبّيون فهُمه، فينجذبون �إلينا �أكثر بكثير مما يفعلون �الآن، وال�ستطاع بو�سكين بذلك �أن ي�سرح 
لهم حقيقة �أ�سو�قنا، وال�ستطاعو� عند ذ�ك فهمنا ب�سورة �أف�سل، ولتوقفو� عن عدم �لثقة بنا، وعن �لنظر 

�إلينا من َعٍل، كما يفعلون حّتى �الآن. 
ل���و عا�س بو�سكين �أطول، لكان حجم �لخالف بيننا �أق���ل، و�لم�ساجر�ت �أقل �أي�سًا، مما نر�ُه �ليوم. لكن 
�ل���رب �أر�َد عك����س ذلك. لقد توف���ي بو�سكين في عنفو�ن �سبابه وكامل قو�ه، وقد َحم���َل َمعه �إلى قبره ق�سطًا 

ر. ◘ كبيرً� من �ِسّره �لعظيم، وها نحن �ليوم وبعد غيابِه نعمُل على ك�سف هذ� �ل�سِّ
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اأ�ستاذ يف جامعة دم�سق.

 من كتاب: أفول صنم� الكذبة الفرويدية، ميشيل أونفراي، باريس، طبعة غراسي، 2010.

•

•

»ل يمكن اأن تكون الحقيقة مت�سامحة.«
فرويد، تتمة جديدة لمحا�سرات تمهيدّية في التحليل النف�سي )XIX، �س. 244(.

كنا بعالمية  ق �لحكاي���ات �لفرويدية �لخيالية؟ و�إذ� لم نلتحق بعلم نف�سه �الأدبي؟ و�إذ� �سكَّ و�إذ� ل���م ن�سدِّ
عقدة �أوديب؟ و�إذ� لم ن�ست�سلم لفر�سية �لرغبة �لجن�سية لكّل �سبي تجاه �أمه، ونتيجة ذلك �لرغبة في قتل 
�الأب رمزّيًا؟ و�إذ� قاومنا فكرة �أّننا جميعًا ح�سرنا �لم�سهد �الأّولي القتر�ن و�لدنا بو�لدتنا �إما بالروؤية، و�إّما 
رنا باأن �لميل نحو زنى  ا ل���م يكن باالإمكان حدوثه في �أ�سل �لب�سرّي���ة؟ و�إذ� فكَّ الأّن الوعين���ا يحتفظ باأثر عمَّ
رنا باأّن �الأ�سطورة تتناق�س  رة بذلك؟ و�إذ� فكَّ �لمحارم هو ق�سية رجل و�حد دون �أن تكون �لب�سرّية كّلها متاأثِّ
مع �لعلم، وعلينا �إذن، ب�سبب ذلك، عدم �لحديث عن �أ�سطورة علمّية؟ و�إذ� لم نتبَن فكرة �أن �الآباء جميعهم 
رنا باأّن �لوليمة �لبد�ئّية مع �أكل ج�سد �أب �لرهط  لديهم رغبة ال و�عية بالتحّر�س جن�سّيًا باأطفالهم؟ و�إذ� فكَّ

اإرتاج �سف�سطائي)1( 

تاأليف: مي�سيل اأونفراي

ترجمة: الدكتور غ�سان بديع ال�سيد

  مي�سيل �أونفر�ي فيل�سوف معا�سر وكاتب مقالت  من مو�ليد 1959 - ... فرن�سا. بد�أ �لكتابة �أو�خر 
�لثمانيني��ات، لتتو�لى �لإ�سد�ر�ت بمعدل كتاب في �لعام فا�ستحق بذلك لقب �أكثر �لف��سفة غز�رًة 
وظهور�ً في �لإع�م. �أهم �أعماله: �لنظام �لتحرري – �لحياة �لفل�سفية لألبر كامو – نفي �ل�هوت..
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رنا �أّن حقيقة �لج�سد �لمح�سو�س يج���ب �أن يكون لها وزن في �الهتمام  �لبد�ئ���ّي م�ساألة ُم�ستهجن���ة؟ و�إذ� قدَّ
بمر�س �الآخرين �أكبر من فر�سية �لالوعي �لحد�سّي �لذي يمتلك �سفات �الإله �لتوحيدي كلها، و�إذ� ف�سلنا 
�ل�سببي���ة �لديالكتيكية عل���ى �ل�سببية �ل�سحرية، و�إذ� كان �هتمامنا بال�سام���ان �أو �ل�ساحر �أقل من �هتمامنا 
كنا باأن �الأريكة �سيء ثانوي حديث في م�سرح  بالطبيب �أو �لجّر�ح من �أجل حل م�سكالت �ل�سحة؟ و�إذ� �سكَّ
ب كثيرً�، وعالج قلياًل، ولم ي�سِف  رنا، بعد فح�س �لملف، باأن فرويد كذَّ قدي���م لالأطب���اء �لدّجالين؟ و�إذ� فكَّ
���ل �لنف�سي يهتم بنف�سه، ودخله، وحقله �لمعرف���ي، ومهنته، �أكثر من  كنا باأن �لمحلِّ �أح���دً� تقريب���ًا؟ و�إذ� �سكَّ
رنا �أّن  �هتمام���ه ب�سف���اء مري�س���ه؟ و�إذ� �عتقدنا باأّن فاتحًا يعي�س على كوكب �آخر غير رج���ل �لعلم؟ و�إذ� قدَّ
�لتحليل �لنف�سي عالج ر�ئع لمبتكره، وبالن�سبة �إليه وحده فح�سب؟ هذ� يعني �أننا مري�سون ب�سدة وعلينا �أن 

د ب�سرعة على �أريكة... نتمدَّ
ك فكريًا باكت�سافه لأن العقيدة تنطوي على قراءة  في �لحقيقة، َفَعَل فرويد كل �سيء كي يمنع �أن ن�سكِّ
َعَقدي���ة لرف����س العقيدة... �إلى حد �أنه ال يمكن تجّنب ع���دم �لخ�سوع لالإمبر�طورية �لفرويدية، وال يمكن 
�الإفالت من �ل�سيطرة �الأيديولوجية لهذ� �لفكر �لو�حدي، �أي �ل�سمولي، �لذي ال يوجد فيه �أّي باب للخروج. 
م���ن وجه���ة نظر �أيديولوجي���ة، �لمجتمع �لتحليلي �لنف�سي ه���و مجتمع مغلق، ومنغلق على نف�س���ه. �أن�ساأ هذ� 
م ع�سر مر�ت،  �لمجتمع محكمة للحكم على �لمعار�سين، و�لمر�فعة موجودة في �لعمل، والئحة �التهام ُتقدَّ

ث عن �لالوعي منت�سرة في �أعمال فرويد �لكاملة كلها.  وخطبة �لنائب �لعام �لتي تتحدَّ
�ُسّيَدت �الأ�سطورة �إذن من خالل مر�فعة فرويد �ل�سخ�سية و�لذي يلجاأ �إلى نحت �سورة تقدي�سية لذ�ته 
ف���ي �ل�سيرة �لذ�تي���ة – يمثِّل التقديم الذاتي والإ�ش���هام في تاريخ الحركة التحليلية النف�ش���ية القاعدة؛ 
�س، هو �إيرن�ست جونز  توِب���َع هذ� �لبناء لالأ�سطورة عب���ر م�سروع �إنتاج قالب �سيري ذ�تي قام به تلميذ متحمِّ
�ل���ذي تابع خر�فة �الأ�ستاذ مثلما و�سعها برعايته في �لكتابات �ل�سيرية �لذ�تية، بم�ساعدة �سرح من �لورق؛ 
ال جدً� من جهاز هيمنة �أيديولوجية فييني، نم�ساوي، �أوروبي، �أمريكي، عالمي،  ثم عمل على �إن�ساء بناء فعَّ
بم�ساع���دة موؤتم���ر، ودور ن�سر، ومجالت، وتالمي���ذ، ومنظمات �سرية �أو علنية، وهذ� كل���ه باإ�سر�ف مبا�سر 
م���ن �الأ�ستاذ عل���ى طريقة �الأب، و�الإل���ه، و�لزعيم، و�لمهيمن على �لره���ط �لبد�ئي. تتطلَّب �ش���ناعة دليل 

ل حينما يظهر �أقّل نقد. ل�شتخدام المحكمة الثورية الفرويدية �إذن �إرتاجًا �سف�سطائيًا: �إنه يفعَّ
خ �لذي يقوم بعمله ويقترح ق���ر�ءة لالأ�سطورة ويغلِّب  ه���ذه هي �إذن خطة �لمر�فعة �لنم���وذج �سد �لموؤرِّ
�لوقائع، و�لحقيقة، و�لو�قع، و�الأدلة، و�ل�سحيح، و�لو��سح. يمتلك �لفاتح، بعد قرن من �إنز�له على �سو�طئ 
بل���د �لالوع���ي �لعجيب، جي�سًا مندفع���ًا �ساهرً� �سيفه كي يد�فع ع���ن مملكة �ل�سببي���ات �ل�سحرية بم�ساعدة 

خديعة ديالكتيكية.
حب  نجد لدى زيارة �لتر�سانة: �أواًل: كل معار�سة تاأتي من �سخ�س لم يخ�سع لتحليل ال قيمة له وغير ُمرَّ
بقدوم���ه؛ ثانيًا: ي�سير كل رف�س للتحليل، بالتاأكيد، �إلى �سخ�س ُع�سابي، قوله، في و�قع �الأمر، غير موثوق؛ 
ثالث���ًا: كل نقد للتحليل �لنف�سي ي�سته���دف فرويد �سخ�سيًا الأنه يهودي، ومن ثّم، فاإن هذ� �لنقد متَّهم د�ئمًا 
بمعاد�ة �ل�سامية؛ ر�بعًا: كل نقد نابع من �سخ�س ثالث ُم�ستبعد من ثنائية �لمحلِّل/ �لمحلَّل لي�س له �أ�سا�س؛ 
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خام�سًا: كل ف�سل للتحليل �لنف�سي يقع على عاتق �لمري�س، ولي�س �أبدً� على عاتق �لمحلِّل �لنف�سي – ب�سبب 
�لمقاوم���ات، وفائ���دة �لمر����س، و�لف�سل ب�سبب �لنج���اح، و�لُع�ساب يمك���ن �أن ُيخفي ُع�ساب���ًا �آخر: لزوجة 
�لليبي���دو، و�لتحويل �ل�سلب���ي، ود�فع �لموت، و�لمازوخي���ة، و�لرغبة في �إثبات تفوقه �لذ�ت���ي �أمام �لمحلِّل؛ 
ب كل �سيء لت�سويغ �لحق���ل �لمعرفي، فاإنه يمكن، �أحيانًا، �لتفكير باأن �لمحلِّل �لنف�سي  �ساد�س���ًا: حينما نجرِّ

ر �لحديث عن هذه �لنقاط. لي�س بعد محلِّاًل نف�سيًا... لنطوِّ
ب بقدومه.  ال�شف�ش����طة الأول����ى: كل معار�سة تاأتي م���ن �سخ�س لم يخ�سع للتحليل ال قيمة ل���ه وغير ُمرحَّ
م���ن �أجل �لق���درة على �إبد�ء �لر�أي في �لتحليل �لنف�سي، ومجموعة �لقو�نين، و�لعقيدة، و�أفكار فرويد �لقوية، 
ر عن هذ� �الأمر منذ  و�سحة فر�سياته، وموثوقية نتائجه �ل�سريرية، علينا �إذن �أن نكون قد خ�سعنا للتحليل. ُعبِّ
مقدم���ة الوجي����ز في التحليل النف�ش����ي: »تنتج تعليمات �لتحليل �لنف�سي من ع���دد ال ُيح�سى من �لم�ساهد�ت 
و�لتج���ارب، وكل َمْن ل���م يقم بهذه �لم�ساهد�ت، �إما على ذ�ته و�إما على �الآخري���ن، ال يمكنه �أن ُي�سِدر حولها 

حكمًا م�ستقاًل«. �سيكون �ال�ستقالل �إذن وقفًا على �الأ�سخا�س �لذين يعتمدون على �لمنظومة �لفرويدية. 
حت����ى و�إن ل����م تكن �لمقارنة في مكانه����ا، فاإن هذ� �لنوع من �لحاجز �الأيديولوج����ي ي�سبه حالة �لم�سيحي 
د،  �ل����ذي يرف�����س نقد �لم�سيحية م����ن �أي �سخ�س لم يح�سر �لتعلي����م �لم�سيحي مدة ع�سر �سن����و�ت، ولم ُيعمَّ
��س، ويمنحه كاهن �سر �لتثبيت. �أو �أي�سًا ال ُي�سَمح باالإلحاد الأي �سخ�س  �س خالل �لقدَّ ويتناول �لقربان �لمقدَّ
ل����م يتاب����ع در��ساته في �لمدر�س����ة �الإكليريكية، ويح�سل على دكت����ور�ه في �لالهوت، ويعل����ن �عتر�فه بالفقر 
و�لطه����ارة و�لخ�سوع، ويكون تابعًا لكاهن �لرعّي����ة. ُيفَهم من ذلك �أن تبني �لعقيدة �سروري قبل �لتعبير عن 

�أي روح نقدية ترف�س ب�سكل قاطع كل مجتمع مغلق – كيال نقول مجتمعًا غا�سمًا وديكتاتوريًا �أو �سموليًا. 
ُيظِه���ر تاري���خ �لتحليل �لنف�سي �أنه، حتى ل���و �عترف فرويد على �لورق في ه���ذ� �لتمهيد بحق �لمحلَّلين 
و�لمحلِّلين في �إ�سد�ر حكم على �لحقل �لمعرفي، فاإنه لم يكن ي�سمح بذلك في �لو�قع: �الإق�ساء، و�لطرد، 
و�ال�ستبع���اد، و�لحظ���ر، وطرد محلِّلين نف�سانيين حكم عليهم فرويد ف���ي حياته باأنهم مهرطقون، هذه كلها 
�الإج���ر�ء�ت �لت���ي كان يلجاأ �إليه���ا فرويد. و�فق فروي���د في ر�سالة �إل���ى لودفيغ بين�سفانجر عل���ى »��ستبعاد 
�س فروي���د وقتًا طوياًل من حيات���ه بمر�قبة درجة  �لعنا�س���ر �لم�سك���وك فيها كله���ا« )17/ 12/ 1915(. كرَّ
د في دف���ع �لمتحّم�سين وتحطيم �الأ�سدق���اء �لقد�مى �لذين  خ�س���وع تالمذت���ه، ومدى حما�سهم، ول���م يتردَّ

�أ�سبحو� �أعد�ًء ب�سبب نق�س في حما�سهم، و�أحيانًا ب�سكل عنيف.
ال�شف�ش���طة الثاني���ة: ي�سي���ر كل رف�س للتحليل، بالتاأكي���د، �إلى �سخ�س ُع�سابي، وله���ذ� فاإن �أي قول له 
لي�ست له م�سد�قية. يمثِّل رف�س فرويد و�لفرويدية و�لتحليل �لنف�سي �سيئًا و�حدً� بالن�سبة �إلى طبيب فيينا، 
وهو رف�س ما يمكن للتحليل �لنف�سي �أن ُيخبرنا عنه: �أي �أننا مدينون للحقائق �لعلمية لهذ� �لحقل �لمعرفي. 
د فوق �الأريكة، وهذ� دليل �أنه توجد  �إنن���ا نرف����س �أن نعرف ما يجب �أن نكت�سفه، ب�سكل غير و�ع، حينما نتمدَّ

د. ت�سير �لمقاومة �إلى �لكبت �لذي ُيثِبت حالة �لُع�ساب. مادة للك�سف، ومن ثمَّ �سبب للتمدُّ
لنقر�أ �لحجة �لفرويدية في اإ�شهام في تاريخ الحركة التحليلية النف�شية: »�إذ� كان �سحيحًا �أن �لرو�بط 
�لتي عملت على �كت�سافها قد بقيت بعيدة عن �لمر�سى ب�سبب مقاومات عاطفية د�خلية، فاإن هذه �لمقاومات 
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ر لهم �لمكبوت عبر تو��سل قادم من �لخارج.  ال يمكن �إاّل �أن ت�ستقر لدى �أ�سحاب �ل�سحة �لجيدة حينما ُنح�سِ
�إذ� كان ه���وؤالء ق���د �تفقو� على ت�سويغ �لرف����س �لمطلوب عاطفيًا من خالل �عتب���ار�ت عقلية، فاإن ذلك لي�س 
مة هي نف�سها ولم تكن  مفاجئ���ًا. وهذ� يحدث، ب�سورة متكررة �أي�سًا، ل���دى �لمر�سى... وكانت �لحجج �لمقدَّ

XII، �س. 266(. بعبارة �أخرى، �إن حجج �أ�سحاب �ل�سحة �لجيدة هي نف�سها حجج �لمر�سى. عميقة« )
مة مع و�لدته، و�لرغبة  ال �أح���د يري���د �أن يعرف كيف كانت حياته �لجن�سية في طفولته، وعالقاته �لمحرَّ
في موت �الأب. لي�س هناك َمْن لديه ميل الكت�ساف �أن الوعيه، من حيث �لن�سوء و�لتطور، موروث من م�ساهد 
�س جن�سيًا بمولودته، ويجل�س �أخوتها على مائدة ليفتر�سو� و�لدهم  بد�ئية يتزّوج فيها �لو�لد�ن، و�لو�لد يتحرَّ
بع����د قتله، �أو �أي�سًا، �أن �لو�لد ُيجِب����ر �أطفاله على لعق ع�سوه �لذكري. لي�س هناك �أي �سخ�س يرغب 
ف����ي معرفة �أن����ه ��ستمنى في طفولته، وينجم عن ذلك »ثورة �سد �ل�سخ�����س �لذي يمنعه، و�إذن �الأم« 
XIX، ����س. 17(. �لالوع���ي يعرف هذه �الأ�سياء، لكن �لوعي يكبت هذه �لمعرفة �لمخفية )كيف نكبت ما  (

نجهله؟(، وهذ� دليل �إذن �أنه توجد مخادعة. �إن رف�س �لتحليل �لنف�سي يعني رف�س معرفة �لذ�ت.
ف���ي كل ح���ال، لم يتوق���ف فرويد عن �لقول في �أعمال���ه، باأنه يوجد �ختالف ف���ي �لطبيعة بين �لمري�س 
و�ساح����ب �ل�سحة �ل�سليمة، لكنه �ختالف في �لدرجة. من محا�ش����ر الجمعية التحليلية النف�ش����ية 
)II، ����س. 532( �إل���ى الإن�ش���ان مو�ش���ى والديان���ة التوحيدي���ة )�س. 167(، م���رورً� ب�ثالث درا�ش���ات عن 
النظرية الجن�ش���ية )�س. 296(، �أو الوجيز في التحليل النف�ش���ي )�س. 68(، لم يتوقف فرويد عن طرق 
�لمو�سوع: »�عُتِرف، ب�سورة عامة، �أن �الختالفات بين �الأفر�د �لطبيعيين و�الأفر�د �لُع�سابيين ذ�ت طبيعة 

IV، �س. 59(. كّمّية ولي�ست كيفية« )محا�سر �لجمعية �لتحليلية �لنف�سية، 
عل���ى هذ� �الأ�سا�س، وبف�سل هذه �لثورة �لعدمية �لخطيرة �لتي ق���ام بها فرويد وتالمذته �لذين �أ�سّرو� 
عل���ى �إز�لة �الختالف بين �ل�سخ����س �لطبيعي و�ل�سخ�س �لمري�س، لم يعد يج���ري �لف�سل بين �الأ�سخا�س 
�لطبيعيي���ن و�الأ�سخا�س غير �لطبيعيين، وبين �لمر�س �لنف�س���ي و�ل�سحة �لعقلية، وبين �لُع�ساب و�لُذهان 
و�لُره���اب و�لُذهان �لهذياني و�لتو�زن �لنف�سي، وبين ��سته���اء �لموتى و�لولع بالحيو�نات و�ل�سذوذ �لجن�سي 
لي مع�سك���ر�ت �لموت و)�لنبالء �ليهود  و�الأ�سخا����س �لمتو�زنين، وبين �لمنحرفي���ن �لمعادين لل�سامية مموِّ
�ل�سحاي���ا(، وكذل���ك بين �لمحلِّلي���ن و�لمحلَّلين، وبي���ن �لمر�سى و�لمحلِّلي���ن �لنف�سانيي���ن، �أي بين فرويد 
ه �الآخرون،  و�الآخري���ن. ف���ي �لحقيقة، ي�ستطيع جيل دو ري و�ساد وال�سنير �أن يكونو� �أبطااًل �إيجابيين، ويتوجَّ

�أي �سحاياهم مثاًل، نحو �أقرب عيادة للتحليل �لنف�سي.
ال�شف�شطة الثالثة: ُيعّد كل نقد للتحليل �لنف�سي نقدً� لفرويد �لذي كان يهوديًا، ومن ثم يكون م�سبوهًا 
بمع���اد�ة �ل�سامية. لم يتردد فرويد ف���ي �لتاأكيد، طو�ل حياته، �أن حياته تمت���زج بالتحليل �لنف�سي: »�أ�سبح 
XVII، �س. 119(، هذ� ما نقروؤه في �لتقديم �لذ�تي. ي�سيف فرويد �أنه  �لتحليل �لنف�سي محتوى حياتي« )
كان ي�ستطي���ع �أحيانًا �أن يعطي �النطباع باأنه يبتعد عن �ليهودية كي ي�ستطيع �لتخلُّ�س من �حتر�م �الأعر�ف 
و�لع���اد�ت، و�لطقو����س و�لتقاليد، لكنه كان، ف���ي �أعماقه، يهوديًا. كتب فرويد ف���ي تمهيده لكتاب الطوطم 

والحرام، باللغة �لعبرية، �أنه ُيدِرج عمله �سمن »روح ديانة يهودية جديدة« )XI، �س. 195(.
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XII، ����س. 285(. كل  ���د فروي���د �للج���وء بخبث �إلى �لحج���ة نف�سها، في حياته، ك���ي ينتقد �لنقد ) تعمَّ
معار�س���ة تجد نف�سها م�سبوهة بالم�ساركة �لو�عية، �أو غير �لو�عية بالتاأكيد، في �لهجوم �لمعادي لل�سامية، 
وه���ذه حج���ة كانت ُت�سخَدم كثيرً�. حينما لم يكن ي�ستطيع مثاًل تجاوز �لمر�تب �لجامعية، كما كان يريد، �أو 
تجاوز مر�تب عاَلم �لطب في زمنه، كان فرويد ي�ستخدم تهمة معاد�ة �ل�سامية. كان يلجاأ �إلى �لحجة نف�سها 
ك���ي ي�س���رح، من وجهة نظره، �أن �لتحليل �لنف�سي لم ي�ستِطع فر�س نف�سه. ومن �أجل �لت�سّكي، بعد �أن �أ�سبح 
م�سه���ورً�، من �أن �الأمر لي�س كما كان ي�ستهي �أو ما ي�ستحقه، كان ي�ستخدم �لحجة نف�سها. �ختار فرويد، كي 
يرد على بيير جانيه �لذي كان لعمله �لنقدي فائدة كبيرة، �أن يثير جداًل حول �لطرفة، و��ستعان مرة �أخرى 

بمعاد�ة �ل�سامية، ولم يحدث �أي نقا�س جدي عميق. كيف؟
في �لموؤتمر �لدولي للطب في لندن، عام 1913، �نتقد جان جانيه �سمولية �لتاأثير �لجن�سي لدى فرويد 
و�س���رح �أن���ه ينبثق من �لظروف �لخا�سة في فيين���ا، وهي مدينة يحتل فيها �لجن�س مكان���ة ُمباَلغًا فيها. �إذ� 
ث قط عن �ليهود �أو يحيل �إلى �أي �سيء يمكن �أن  كان���ت �لحج���ة تبدو ب�سر�حة ق�سيرة، فاإن جانيه لم يتحدَّ
ر كالم جانيه في اإ�ش���هام  يثير �العتقاد باأن نقده نقد معاٍد لل�سامية. �إن فرويد، �لذي ال يحب �أن ُيَحب، يف�سِّ
في تاريخ الحركة التحليلية النف�شية، بالطريقة �الآتية: »من وجهة �لنظر هذه، ال يمكن للتحليل �لنف�سي، 
و�لمق�س���ود هنا �لتاأكيد باأن �لُع�ساب يعود �إلى ��سطر�بات في �لحياة �لجن�سية، �أن يولد �إاّل في مدينة مثل 
فيين���ا، وفي جو م���ن �الإثارة و�لفجور �لذي �سيكون غريبًا على مدن �أخرى، وه���ي تمثِّل بب�ساطة �ل�سورة، �أو 
XII، �س. 285(. يكتب فروي���د باأنها نظرية غير  �الإ�سق���اط �لنظ���ري، لهذه �لظروف �لفييني���ة �لخا�سة« )
معقول���ة، ونحن نوؤيده في ذلك. يتاب���ع فرويد، لكنها غير معقولة �إلى حد �أننا نت�ساءل �إذ� كانت هذه �لحجة 
ال تخف���ي حجة �أخ���رى. ال يقول فرويد �أي �سيء �آخ���ر عن �الأمر، لكن �لمالحظ���ة �لمر�فقة لهذ� �لن�س في 
�الأعم���ال �لكامل���ة ت�سير �إلى: »�لتلميح �لو��س���ح �إلى �أ�سول فرويد �ليهودية« )�لمرج���ع �ل�سابق(. هكذ�، لم 
ح عنه، دون �أن يب���دو �أنه قيل. ُي�سمى ه���ذ� �ل�سكل من �الأ�سل���وب بالتورية: �إنه  ���رِّ ح ع���ن �سيء لكنه �سُ ُي�س���رَّ

ي�ستخدم �ل�سم �الأكثر فتكًا ويقتل دون عناء.
ي�ستعيد فرويد، �الأقل تورية و�الأكثر مبا�سرة، هذه �لم�ساألة في مقاومات التحليل النف�شي: »كي �أختم، 
ر ق���ط باإخفائها، لم تكن  وم���ع �لتحفظ���ات كله���ا، �أريد �أن �أثير م�ساأل���ة �إذ� كان كوني يهودي���ًا، و�لتي لم �أفكِّ
جزئي���ًا ور�ء �لكر�هي���ة �لعامة للتحليل �لنف�سي. قلَّما �سيغت مثل هذه �لحجة ب�سكل �سريح. �أ�سبحنا، ل�سوء 
�لح���ظ، مرتابي���ن �إلى حد �أننا ال ن�ستطيع منع �أنف�سنا من �ل�س���ك باأن هذ� �الأمر بقي دون �أي تاأثير. ربما لم 
تك���ن م�سادف���ة �أن يكون ر�ئد �لتحليل �لنف�سي يهوديًا. من �أجل تمجيد �لتحليل �لنف�سي، كان يجب �أن يكون 
�ل�سخ�س م�ستعدً� �إلى حد كبير لقبول �لعزلة �لتي تفر�سها �لمعار�سة، وتكون غالبًا من ن�سيب �ليهود �أكثر 

من �أي �سخ�س �آخر« )�س. 133 – 134(. يبقى �أن هذه �لعزلة تحتاج �إلى �إثبات...
ف �لُذهان �لفرويدي: لقد �أم�سى حياته كلها  �إن قر�ءة تاأريخ التحليل النف�ش���ي في زمن فرويد �ستخفِّ
وه���و يقول باأنه لم يك���ن محبوبًا كثيرً�، وكم �أن �لوقت تاأخر حتى �عُت���ِرف بموهبته وعمله وحقله �لمعرفي. 
وعلي���ه، فاإن نح���و مئتي �سفحة من ه���ذ� �لتاأريخ �قت�سرت على ه���ذه �لمعلومة و�أظه���رت �أن �أعمال فرويد 



العـدد 23  ربيع 2021 214

�ُسِرح���ت في كلي���ة طب �سلفادور )عا�سم���ة والية باهيا في �لبر�زي���ل( منذ عام 1899، قبل ظهور تف�ش���ير 
�ست، في �ل�سنة نف�سها كتابه درا�ش���ات عن اله�ش���تيريا،  الحلم، و�أن جامعة كالرك في �لواليات �لمتحدة درَّ
ث عن  و�أن �أطروح���ة ق���د نوِق�َست في جامعة ليون ع���ام 1900، و�عتمدت على �أعمال���ه، و�أن بيرغ�سون تحدَّ
َمت ف���ي �لمعهد �لعام لعل���م �لنف�س. وفي �لياب���ان، ذكر �لكاتب  فروي���د، ع���ام 1902، خالل محا�س���رة ُقدِّ
�ل�سهي���ر ع���ن ع�سر ميجي موري �أوغي نظرية فرويد عن �لجن�ساني���ة، عام 1903، �سمن مقالة في �لطب؛ 
وف���ي �ل�سن���ة �لتالية ف���ي �الأرجنتين، تحّدث طبيب نف�س���ي مخت�س بعلم �لجريمة عن فروي���د �سمن مقالة؛ 
وُترِجم عن الحلم في رو�سيا، وفي �سوي�سر�، ��ستخدم بلولر �لتحليل �لنف�سي في عيادة؛ وفي �لهند، �أ�سارت 
الن�ش���رة النف�ش���ية ع���ام 1905 �إلى وجود �لتحليل �لنف�س���ي؛ وحدث �الأمر نف�سه ف���ي �لنرويج؛ وفي هولند�، 
�فتت���ح �أوغو�ست �ستارك عيادة تحليلية نف�سي���ة وكتب عن �لمو�سوع؛ وفي عام 1909، قال فرويد، وهو يعبر 
�لمحي���ط �الأطل�سي نح���و �لواليات �لمتحدة، باأنه �لتقى �سبيًا في حج���رة �ل�سفينة غارقًا في قر�ءة عن علم 
النف�س المر�شي للحياة اليومية، وهو ذ�هب �إلى �لواليات �لمتحدة لمنحه دكتور�ه فخرية؛ ودخل �لتحليل 
ن �أخبارً� ت�سهد  �لنف�سي �إلى كوبا عام 1910؛ �إلخ. �إننا نتخيَّل كم �أن هذ� �لتاأريخ، بعد وقت من �لزمن، ت�سمَّ

على �النت�سار �لعالمي...
ال�شف�ش���طة الرابع���ة: كل نقد يوجهه �سخ����س ثالث خارج ثنائية �لمحلِّل/ �لمحلَّ���ل لي�س له م�سد�قية. 
ل، ب�س���كل فعلي �أو فك���ري، بين �لفريقين  يمن���ع فروي���د كل �سخ����س غريب عن �لح���و�ر �لعالجي من �لتدخُّ
�ساحبي �لعالقة �للذين عليهما �أن يبقيا �لفريقين �لوحيدين �لمهتمين بهذ� �لمو�سوع. ومن �أجل ذلك، لجاأ 
فرويد، في محا�شرات تمهيدية في التحليل النف�شي، �إلى ��ستعارة مجازية، تتعلَّق بالجّر�ح: ال ي�سمح رجل 
د على  �لفن الأي فرد من �الأ�سرة �أو �الأ�سدقاء باأن يدخل �إلى غرفة �لعمليات، كما ال ي�سمح للمري�س، �لممدَّ
�الأريك���ة، باأن ي�سمع �لن�سائ���ح �لتي يوجهها �لمقربون �إلى �لرجل �لذي ي�ستع���د ال�ستخد�م مب�سعه. كما �أن 
�لمحلِّل يمنع وجود �أي ح�سور غريب، في عيادته: »ب�سر�حة، �إن تدّخل �لمقربين، في �لعالجات �لتحليلية 
ل خطرً�« )VI, 476(. عالوة على ذلك، كتب �أن بع�س ه���وؤالء ُيبدي �أحيانًا �هتمامًا بما ال  �لنف�سي���ة، ت�س���كِّ

ي�ساعد على �سفاء �لمري�س.
���ل. يجب �أاّل يتدّخ���ل �أي �سخ�س ثالث بين  ���ع فروي���د هذ� �لقانون لي�سم���ل مجموع �لعالقة مع �لمحلِّ و�سَّ
���ل �لنف�سي و�لمري�س، الأن عالقتهما �ل�سفوية ال تخ�س �أحدً� غيرهما. في �لحقيقة، يحدث د�ئمًا في  �لمحلِّ
جل�س���ات �لعالج �أن تظهر فجاأة معلومات متعلِّقة باالأب و�الأم، و�الأخ و�الأخت، و�ل�سديق و�لزميل، و�لع�سيقة 
و�لحبيبة، �أو باأ�سخا�س �آخرين لهم عالقة بالحياة �ليومية. يجب �أاّل ي�سبح �أي و�حد منهم طرفًا �سمن هذه 
�لمغام���رة �لخا�س���ة، هذ� �إذ� لم تكن �سرية، بين �سخ�سين يعمالن على مب���د�أ �لتحويل و�لتحويل �لم�ساد، 
وبعب���ارة �أخرى، على مب���د�أ �لتثبيت �لعاطفي �الإيجابي ثم �ل�سلبي الأن ذلك يعي���د تن�سيط �لو�سع �لنكو�سي 

�لذي يقود �لمحلِّل مري�سه �سمنه.
يفتر����س �لتحويل �أن يجري �لتحليل ب�سكل جيد، الأن �لمحلَّل ُي�سِقط على �لمحلِّل م�ساعر طفولته �الأولى 
م���ع و�لدي���ه – هل هناك قول �أف�سل م���ن �أن جل�سة �لعالج تعيد �لمري�س طفاًل؟ �سم���ن هذ� �لم�سهد، ُيعاد 
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تمثي���ل �لعالقة بالمو�سوعات �الأولى للتعلُّ���ق �لليبيدي، وبذلك يعرف �لمحلِّل باأن ما ظهر من م�ساعر �لحب 
هة �إل���ى �لو�لدين. كما �أن غياب �لتحويل يف�سح �لمجال �أمام م�ساعر  هة �إليه �سخ�سيًا لكنها موجَّ لي����س موجَّ
هة �سده: عليه �أن يدير ه���ذه �ال�سطر�بات بهدوء كامل وب�سفافية  �لعدو�ني���ة �لت���ي لم تكن، هنا �أي�سًا، موجَّ
كامل���ة تج���اه �لو�لدين. على ه���ذ� �الأ�سا�س، ال مجال �أمام �أي �سخ�س غريب ع���ن هذه �لعالقة �لحميمة كي 

يطالب باأي مكان له. 
ال�شف�ش����طة الخام�ش����ة: كل ف�سل للتحليل �لنف�سي ُيعزى �إلى �لمري�س ولي����س �أبدً� �إلى �لمحلِّل �لنف�سي – 
ُينَظ���ر �إلى �ل�سف�سطات �لفرعية، مثل فائدة �لمر����س، و�لف�سل ب�سبب �لنجاح، و�لُع�ساب يمكن �أن يخفي 
ور�ءه ُع�ساب���ًا �آخ���ر، �إل���خ. ال�شف�ش���طة الفرعية الأول���ى: في تحليله لحال���ة دور� في مقط���ع من تحليل 
ر فروي���د هذه �لفكرة باأن لالوع���ي م�سلحة، �أحيانًا، في �لمحافظ���ة على �لمر�س، الأن  لله�ش���تيريا، يط���وِّ
�لفو�ئ���د �لمرتبط���ة بالمر�س تب���دو �أكثر �أهمية م���ن �لفو�ئد �لناجمة ع���ن �ل�سفاء. ف���ي �لحقيقة، يجلب 
�لمر����س �هتمام �الآخرين نحو �لمري�س، وتعاطفهم، وحبه���م، وحنانهم، وتقّربهم، و��ستعد�دهم لمد يد 
ب  �لم�ساع���دة، ويمكن �أن يفقد ه���ذ� كله في �لحالة �الأخرى. �إنه يعفي من مو�جهة �لمتاعب �لكبيرة: يجنِّ
ُع�ساب���ي �لح���رب من �لذهاب �إلى جبهة �لقت���ال، وُيجِنب ُع�سابي �آخر معرك���ة كان عليه �أن يخو�سها في 

حياته �لمهنية )VI، �س. 225(.
م���ن �أج���ل تقديم مثال )ُيالح���ظ فيه �لمكانة �لتي يعطيه���ا �أبو �لتحليل �لنف�سي لظ���رف �لعمل(، ياأخذ 
اف �أُ�سيب بالعجز �إثر �سقوط �سقف وُطِل���ب منه �إعادته �إلى �سكله �ل�سابق في �لوقت �لذي  فروي���د حالة �سقَّ
كان في���ه يك�سب حياته م���ن �لت�سّول. ماذ� �ستكون ردة فعل���ه؟ �ستكون ردة فعله �ال�ستي���اء غالبًا، الأنه �أ�سبح 
يعي�س، من �الآن ف�ساعدً�، من حالة �لعجز: »�سي�ستاء من �إخر�جه من هذه �لحالة، وربما �سيغرق في حالة 
د على  م���ن �العتم���اد �لكامل عل���ى �لنف�س. ُي�ساف �إلى ذلك �أن���ه ن�سي مهنته، وفقد عاد�ته ف���ي �لعمل، وتعوَّ
�لبطال���ة، وربم���ا �أي�سًا على �لكحول« )VI، �س. 224(. لي�س من باب �لم�سادفة �أن ياأخذ فرويد �أمثلته من 

�لعمال كي ي�سرح �آلية عمل فائدة �لمر�س في بداية العاج.
هك���ذ�، يج���ذب �لطفل �نتب���اه و�لديه، و�لم���ر�أة �لُمهَملة تجذب م���ن جديد �هتمام زوجه���ا، �إلى حد �أن 
حياتهم���ا �لنف�سي���ة تعمل على �الحتفاظ بما ي�سببه �لمر�س. في هذه �لحال���ة، لن ي�ستطيع �أي محلِّل نف�سي، 
مهم���ا كان موهوب���ًا، مقاومة ق���وى قوية �إلى هذ� �لحد! ال يعود �لف�سل �إذن �إلى عج���ز �لمعاِلج، وعدم �أهليته 
�لعالجي���ة، وعجزه عن �إد�رة جل�سات �لعالج حتى نهايتها، لكنه يعود �إلى خ�سو�سية هذ� �الكت�ساف �لر�ئع 

الإر�حة �أنانية �لمحلِّل – فائدة �لمر�س...
ال�شف�ش���طة الفرعي���ة الثاني���ة: ُت�س���اف �أد�ة �أخرى قادرة عل���ى �الإ�سهام في �إرت���اج �لحقل �لمعرفي في 
مو�جه���ة روح �نتقادي���ة محتمل���ة �إلى فائدة �لمر�س. من �أج���ل �سرح �أن �لتحليل �لنف�س���ي ي�سفي د�ئمًا، و�أن 
�لخط���اأ، حينم���ا يحدث ت�سجي���ل ف�سل، يقع على �سيء �آخر غي���ر �لمنهج، وهو �لبنية �لعقلي���ة للمري�س �لتي 
ث عن ف�سل ب�ش���بب النجاح – وهذ� تو�سي���ح جيد لل�سف�سطة  ���ل �لنف�سي، ف���اإن �لعقيدة تتحدَّ ي�سفه���ا �لمحلِّ

�لفرويدية! �ُسِرَحت هذه �لذريعة �لعظيمة في التحليل بنهاية والتحليل دون نهاية.
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في تحليل قريب جدً� من �لنجاح – وال نعرف من �أين �أتى هذ� �لقرب-  ف�سل مري�س الأنه كان على و�سك 
ف على رجل �لذئاب في  �لنج���اح. حتى لو لم ُتذَك���ر �لحالة ب�سكل �سريح، فاإن قارئ �الأعمال �لكاملة �سيتعرَّ
ر تف�سيالت �لتحليل  و�س���ف �ل�ساب �لغني، �لذي هو ف���ي حالة حزن، وير�فقه �أ�سخا�س لخدمته. نحن نتذكَّ
�لتي �سمحت لفرويد بالحكم على نجاح �لتحليل – وعلينا �أاّل نن�سى كذلك مقد�ر �إنكار �سيرغي بانكيجيف، 
كل حياته، هذ� �لنجاح �لعالجي �لمزعوم. توقف �لمري�س عن �لتعاون في لحظة معينة من �لتحليل، حينما 
�سع���ر بالر�ح���ة من �لحال���ة �لتي وجد نف�سه فيه���ا. �إذ� كان قد حدث �نقطاع فاإن ذل���ك لي�س ب�سبب فرويد، 
و�إنما ب�سبب بانكيجيف �لذي توقف عن �لتعاون. يروي رجل �لذئاب، في �لحو�ر�ت �لتي �أُعطيت �إلى كارين 
�أوبهول���زر، ��ستع���ارة لفروي���د. لن�ستمع �إليه: » كان فرويد يق���ول : �إذ� ��سُتخِدم �لتحلي���ل �لنف�سي فاإنه يمكن 
�ل�سفاء. لكن يجب، من �أجل هذ�، �أي�سًا وجود رغبة في �ل�سفاء. �إن ذلك مثل بطاقة ركوب قطار. �لبطاقة 

تمنحني �إمكانية �لقيام برحلة، لكنها ال ُتجبرني على �لقيام بها. �لقر�ر يعتمد علّي« )�س. 77(.
عل���ى ه���ذ� �الأ�سا�س، يع���ود �لنجاح، في �لتحلي���ل �لنف�سي، �إلى حكم���ة �لمحلِّل، ويعود �لف�س���ل �إلى رغبة 
�لمري�س �ل�سيئة �لذي ال يريد، ومن ثمَّ ال ي�ستطيع. هل يجب �أن ن�ستخل�س �أن �لرغبة هي القدرة بخ�سو�س 
�ل�سف���اء عل���ى �الأريكة؟ �إننا نجد �أنف�سنا هنا �أمام طريقة  �إيميل كوي)Coue )2 �لفيينية. لهذ� �ل�سبب، لي�س 
مفيدً� �إعادة �لتذكير باالآلة �لفرويدية �لثقيلة. حينما نعرف رهاب فرويد من �لقطار�ت، وهو �لمكان �لذي 
��ستنت���ج فيه عقدة �أوديب، فاإننا لن نتفاجاأ من تقديم بطاق���ة �لقطار، و�إنما من �إح�سا�سه بعدم �لم�سوؤولية 

�لكاملة عّما نفعله بها. 
في بد�ية �لتحليل، ��ستعاد رجل �لذئاب تذّوقه للحياة، و��ستقالله، وق�سوة عالقاته مع �لمقّربين. ك�سف 
فروي���د ع���ن �لُع�ساب في طفولته، و�لموقف نا�سبه: »يمكن �أن نعترف بو�س���وح �أن �لمري�س �سعر باأن حالته 
به من نهاية �لعالج. لقد كانت حالة من �لرف�س �لذ�تي  �الآني���ة مريحة جدً� وال يريد �لقي���ام باأي خطوة تقرِّ
دة بالف�سل تحديدً� ب�سبب نجاحها« )����س. 232(. �أظهر فرويد وقتها �سجاعة ال مثيل  للع���الج؛ وكان���ت مهدَّ

لها: »لجاأت �إلى و�سيلة بطولية في تحديد نهاية«، ومثل �ل�سحر، يقول فرويد :�إّن �ل�سفاء ح�سل
ر عن �إح�سا����س غير و�ٍع بالذنب،  ���ل، في الأن���ا والهو، �أن ردة �لفع���ل �لعالجية �ل�سلبية تعبِّ ي�س���رح �لمحلِّ
و�لمازوخية، ومقاومة �الأنا �الأعلى، ود�فع �لموت. كان ي�ستعد لل�سفاء، والأن �لعالج كان على و�سك �أن يعطي 
ق. لم يكن و�ردً�،  نتيج���ة، والأن �له���دف كان على و�سك �لتحّقق، فاإن �لنتيجة لم تح�س���ل، و�لهدف لم يتحقَّ
ف���ي ذهن فرويد، �أن يتحول �لف�سل �إلى هزيمة، ويجب �أن يكون �لف�سل نجاحًا، الأن �لتحليل �لنف�سي 
ال يع���رف �لعجز. حينما يعتقد �لمر�ق���ب �أنه �أمام حالة ف�سل عالجي، فاإنه ي�سل �لطريق: يتعلَّق �الأمر هنا، 

د �لنجاح هناك. ماذ� ُيرّد على مثل هذه �ل�سف�سطة؟ في �لحقيقة،  بف�سل يوؤكِّ
ال�شف�ش���طة الفرعي���ة الثالث���ة: يمكن لُع�ساب �أن يخف���ي ُع�سابًا �آخر. بهذه �لخدع���ة �لبالغية، فرويد 
ُيعاِلج وُي�سفي، ويقود جل�سات �لعالج بنجاح، وُيزيل �الأعر��س، وي�سل �إلى نجاح �لعالج، لكنه يرى مري�سه 

2( هي طريقة تقوم على اإليحاء الذاتي والتنويم المغناطيسي. ويرجع ذلك إلى عالم النفس والصيدلي الفرنسي إميل كوي )1857 – 1926(.
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يعود �إليه ثانية بعد وقت ق�سير ب�سبب ��سطر�بات جديدة. �لمحلِّل �لنف�سي يعالج جيدً� ما ُيعالجه، لكنه ال 
ل م�سوؤولية �ل�سيء �لذي لم يعالجه، وكاأّن �لُع�ساب كان كاًل يمكن �أخذ جزء منه فح�سب من  يمكن �أن يتحمَّ

�أجل عالجه وترك �لباقي.
هك���ذ�، حينم���ا عادت �إيم���ا �إيك�ستان، �لمري�سة �لتي ُن�سي���ت قطعة �ل�سا�س في �أنفها بع���د عملية فلي�س، 
لروؤي���ة فرويد ب�سبب �أعر��س جديدة، فاإنه لم يك���ن مطروحًا �لحديث عن ف�سل عالجي: فرويد عالج جيدً� 
�لُع�س���اب �الأول، وقد تخّل�ست من���ه ب�سكل نهائي، كما يقول. في �لمقابل، ع���ادت �لمري�سة ب�سبب ُع�ساب 
�آخ���ر ل���م يعالجه، وذلك الأن���ه لم يكن موجودً� في ذلك �لوق���ت. �أُجريت لها عملية جر�حي���ة، وهذه �لعملية 
���دت �لم�سكلة �لجديدة. �إنها تعاني من حاالت نزف يربطها �لتحليل �لنف�سي ببنيتها �لنف�سية �له�ستيرية:  ولَّ
لق���د ُعوِلَج���ت و�سفيت مرة، لكن �لمحلِّل ال يمكن �أن يكون م�سوؤواًل عن هذ� �لُع�ساب �لجديد �لذي ظهر بعد 
�لعملية. �لمحلِّل يفوز حتى و�إن كانت الأخطاء �لت�سخي�س �لفرويدية نتائج كارثية على �لمري�سة: لقد عالج 

وخلَّ�س �لمري�سة من ُع�سابين ب�سكل �أكيد.
خدعة �ل�ساحر هذه دفعت فرويد �إلى �أن يكتب في التحليل بنهاية والتحليل دون نهاية، �أنه يجب 
»�لتنب���وؤ بالم�سير �لالحق لل�سفاء« )�س. 232(. �إنها �سيغة غريبة تثير �العتقاد �أن �ل�سفاء يمكن �أاّل 
يكون نهائيًا، ومن ثمَّ فاإن �الأمر يتعلق بعدم �سفاء؛ الأن �أ�سل �ل�سفاء �أن يكون نهائيًا، و�إالَّ فاإننا نتحدث 
عن تاأجيل... الأنه: �إما �أن يكون هناك �سفاء، ومن ثمَّ ال توجد تبعات لذلك علينا مو�جهتها، و�إما �أنه 
توجد تبعات علينا مو�جهتها، ومن ثمَّ �ل�سفاء لم يح�سل. لكن هنا �أي�سًا، ال ي�ستطيع فرويد �لمو�فقة 
عل���ى �أن �لتحلي���ل �لنف�سي يمكن �أاّل ي�سفي كل ما يتدّخل في���ه: �إذ� كان يعالج وي�سفي، فاإن ما يعود �إلى 
�لظه���ور ثاني���ة ال عالقة له بما ُعوِلج من قبل، الأنه كان قد �سفي. �إن���ه �إذن مر�س �آخر، الأن �الأول كان 

قد ز�ل.
ال�شف�ش���طة ال�شاد�ش���ة: ُتعاَلج عدم فاعلية �لتحليل �لنف�سي لي�س من خالل �لتخلي عن �لتحليل �لنف�سي، 
ب كل �سيء لجعل كل نقد م�ستحياًل  و�إنما من خالل زيادة �العتماد على �لتحليل �لنف�سي. وهكذ�، حينما ُيجرَّ
)ع���دم �العتر�ف باأي حكم �سادر عن �سخ�س لم يخ�سع للتحليل؛ وع���ّد �ل�سخ�س �لذي ُيظِهر روحًا نقدية 
مري�سًا؛ ومعاملة �لخ�سم �لفكري على �أنه معاٍد لل�سامية؛ و�إق�ساء �لمري�س �سعب �لمر��س ب�سبب �لفائدة 
�لت���ي يجنيها م���ن مر�سه؛ وتبرئة �لمحلِّل �لنف�س���ي �لذي يجعل �لف�سل نتاج نجاح���ه؛ وتجنُّب �لطريقة �لتي 
تعتمد على �لمعجزة د�ئمًا(، فاإنه تبقى، بالن�سبة �إلى �لهيئة، �إمكانية �لت�سكيك بالمحلِّل �لنف�سي. لكن لي�س 

كما �تفق، الأن روح �لت�سامن ُتجِبر على ذلك.
ال يوج���د تحليل نف�س���ي �سيئ، و�إنما يوجد محلِّل���ون نف�سانيون لي�سو� على �لم�ست���وى �لمطلوب... بعبارة 
�أخ���رى، يوجد محلِّلون ل���م ينجحو� في �الإ�سفاء بال�س���كل �لمطلوب، وغير متمّر�سين كثي���رً�، ولي�ست لديهم 
ر �النق�سام���ات بنق�س في �لمارك�سية �للينينية،  �لتج���ارب �لكافي���ة. وكما �أن، في �لمارك�سية �للينينية، ُتف�سَّ
ف���اإن �لف�س���ل �لعالجي ُيثِبت لي�س �أن �لعالج �سيئ، و�إنما �أنه لي�س قويًا بالم�ستوى �لمطلوب. �إذ� فقد �لتحليل 

�لنف�سي هدفه فاإنه تجب م�ساعدته في �لو�سول �إليه مع زيادة في �لتحليل �لنف�سي �أي�سًا.
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م���ع ه���ذ� �لنوع م���ن �لمحاكمة �لعقلي���ة، �لتي ُيربح فيه���ا كل �سيء، يبق���ى �لتحليل �لنف�س���ي و�لمحلِّلون 
�لنف�ساني���ون مع�سومي���ن عن �لخط���اأ، الأن �لعقيدة تمنحهم مكان���ة فكرية ال حدود لها. يع���ّد فرويد �أن كل 
ت�سكي���ك، مهم���ا كان بطروحاته، هو هج���وم �سخ�سي. كيف يمك���ن �أن يكون هذ� غير ما ه���و عليه بالن�سبة 
�إل���ى �سخ����س �أعلن بو�سوح �أن حيات���ه تمتزج بالتحليل �لنف�سي، و�أنه يتماهى مع���ه، و�أنه كان طفله ومبتكره 
و�بتكاره؟ �إن طبيب فيينا يزعم �لتخّل�س من ُع�ش���ابه النف�ش���ي الخطير جداً عبر جعله مو�سوعًا من�سهرً� 
في���ه. ي�سج���د تالمذت���ه �أمام �لطوطم نف�س���ه �لذي �أ�سب���ح مقّد�سًا ُيمن���ع �القتر�ب منه. وعلي���ه، فاإن مهمة 

�لفيل�سوف لي�ست �ل�سجود �أمام �لطو�طم.

الأيديولوجيا
الثورة المحاِفظة

د الأ�سواأ دائمًا موؤكَّ

»لي�س النا�س كلهم جديرين باأن ُيحّبوا.«
XVIII، �س. 289(. فرويد، قلق في الح�سارة، )

���ح �الإرت���اج �ل�سف�سطائي �لطبيعة �لمغلق���ة للتحليل �لنف�سي: منظومة مغلق���ة على نف�سها، وعاجزة  يو�سِّ
ع���ن قبول �لنقا�س و�لنقد و�لتف�سير دون تحويل �لخ�س���م مبا�سرة �إلى عدو مري�س، وُع�سابي، ودون �إحالة 
د �لتحليل  غها. ال يج�سِّ تحّفظ���ه �إلى جانب �لمر�س �لنف�سي  �لذي يتطلَّب ��ستخد�م �الأريكة وي�سرعنها وي�سوِّ
م معار�سيه، وال يتهمهم بالمر�س،  �لنف�سي �لتقليد �لفل�سفي �لليبر�لي لع�سر �الأنو�ر �لذي ال يجرِّ

وال ي�ستمهم �أو يحتقرهم.
ل���م تك���ن �لعدو�نية موجودة، في بد�ية �لقرن �لثامن ع�سر، لدى �لفال�سفة �لتنويريين، و�إنما كانت لدى 
معار�س���ي �لفال�سفة �لذين عار�سو� �لمد�فعين عن �ل���روح �لمو�سوعية عبر �للجوء �إلى �لهجوم �لت�سهيري، 
ر  وت�سخي���ف �لخ�سم، وت�سويه طروحاته، وتجنُّب �لنقا�س ليحّل محله �الفتر�ء و�الغتياب و�لتعري�س. لنتذكَّ
ق�سي���ة )�لكاكو�����س)Cacouacs )3( – من �الإغريقية kakos، �ل�سرير. هاج���م معار�سو �لفل�سفة مفّكري 

ر بالحجج �لتي ي�ستخدمها فرويد وتالمذته للتعري�س بخ�سومهم. �الأنو�ر بحجج جد�لية وهجائية تذكِّ
م���ا هي �ل�سم���ة �لممّيزة لمعار�س���ي �الأنو�ر؟ ت�ساوؤمه���م �لجذري: كان���و� من �أن�سار �لخطيئ���ة �الأ�سلية 
للم�سيحيي���ن، وم���ن �أن�سار �ل�سر �لوج���ودي �الأ�سلي �لموروث من���ذ خطيئة �آدم، و�لمد�فعي���ن عن �لطبيعة 
�لب�سرية �ل�سيئة، و�لمظلمة، و�ل�سود�وية، وهم يكرهون �لفال�سفة �لذين، منذ �لموجة �لرو�سوية )ن�سبة �إلى 

3( تعبير يدل على معارضة التنوير اخترعه خصوم فالس��فة التنوير عام 1757، وذلك من أجل الس��خرية من مؤلِّفي الموس��وعة، 

وتعني الشرير. المترجم
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م �لب�سرية  جان جاك رو�سو(، يد�فعون عن �لطبيعة �لب�سرية �لطيبة، ويوؤمنون، في ظل كوندور�سيه)4(، بتقدُّ
رون �أن �ال�ستعمال  وغائي���ة �لتاري���خ �لقائمة على كمال �لب�س���ر، و�أخيرً�، و�سمن منط���ق �لمو�سوعيين، يق���دِّ

�لجيد للعقل يوؤدي �إلى تر�جع �لخر�فات.
وعلي���ه، ف���اإن فرويد ال يحب، كما ر�أينا، �لفال�سفة وال �لفل�سف���ة؛ وهو ال يوؤمن بالطبيعة �لطيبة للب�سر – 
م �أو كمال  د ذل���ك دون لب�س، و�ساأ�سل �إلى ذل���ك؛ وال يوؤيد باأي �سكل نظري���ة �لتقدُّ لم���اذ� �لح���رب؟ وهو يوؤكِّ
�لطبيع���ة �لب�سرية؛ وال يوؤمن بالتاريخ، ويتجاهل �ل�سببيات �لعقالنية، وي�سّحي بال�سببيات �ل�سحرية ويد�فع 
ع���ن فكرة �لور�ثة �لتطوري���ة �لبعيدة عن كل معنى بيولوج���ي �إيجابي: عقدة �أوديب، وقت���ل �الأب، و�لم�سهد 
�لبد�ئ���ي، و�قت���ر�ن �لو�لدين، ووليم���ة �أكل لحم �الأب، وغي���ر ذلك من �لم�ساهد �لت���ي �أ�سبحت لدى فرويد 
خطيئ���ة �لم�سيحيي���ن �الأ�سلية. يوؤم���ن فرويد، كما ر�أينا �أي�س���ًا، بعلم �الأعد�د، و�لتنجي���م، و�نتقال �الأفكار، 
وتب���ادل �لخو�طر، ولجاأ �إلى طقو�س �لتعويذة من �لق���در �ل�سيئ، وغير ذلك من �لمعتقد�ت �لتي ال تتما�سى 

مطلقًا مع �لتعليم �لفل�سفي لالأنو�ر.
�لبطاق���ة �لبريدي���ة �لمعّدة جيدً� تجعل فرويد وريثًا لفل�سفة �الأنو�ر ف���ي �لقرن �لع�سرين. وتتر�فق غالبًا 
رً�  بتاأكي���د م���زدوج باأنه �سيكون، في �ل�سيا�سة، يهوديًا ليبر�ليًا متن���ورً�، و�سيكون، على �سعيد �الأخالق، محرِّ
عظيمًا للحب. �سنرى، في �لف�سول �لالحقة، �لمحاباة �لتي �أظهرها فرويد تجاه �لم�ست�سار دولفو�س وبينيتو 
م ��ستخد�م �لتحليل �لنف�سي،  مو�سوليني، وتع���اون �لفرويديين، برعاية �الأ�ستاذ، مع معهد غورينغ �لذي نظَّ
دون منعه، في ظل �لر�يخ �لثالث، وتجريم �ال�ستمناء، و�لمثلية �لجن�سية، وكر�هية �لن�ساء و�ل�سلطة �لرجولية 

�لوجودية، و�لرف�س �ل�سريح لكل حرية جن�سية تنال قلياًل من �ل�سور �لنقّية �لتي ن�سرها تالمذة فرويد.
ل  يتمّيز �لتحليل �لنف�سي برف�س �لتاريخ، و�إنكار �لو�قع، و�لتقليل من قيمة �ل�سببيات �لمادية، وهو يف�سِّ
�لخي���ال، و�لرمز، و�لتفكي���ر �ل�سحري، و�لفنتازي���ا، و�لحكايات �الأ�سطورية، و�لخر�فات م���ا ور�ء �لنف�سية. 
ر هذه �النحر�فات �الأيديولوجية �لرئي�سية. مما ال �سك فيه �أنها و�سعت  ه���ذه �الإبي�ستمولوجيا �لخيالية تف�سِّ
�سيغمون���د فرويد و�لفرويدية، و�لتحليل �لنف�سي، �سمن تيار معار�سي �لفال�سفة، و�سمن خط قديم الأعد�ء 

�الأنو�ر. وفي �أف�سل �لحاالت، �إن �لفل�سفة غّذت تيارً� محافظًا، وفي �أ�سوئها، غّذت تيارً� رجعيًا.
�نتق���د فروي���د علنًا ��ستخ���د�م �لتحلي���ل �لنف�س���ي لغايات �لتح���ّرر �لجن�س���ي. وحده���م �لمد�فعون عن 
�لفرويدي���ة – �لمارك�سية، و�لذي���ن تجاهلو� �الأ�س�س �لفرويدية، �أعادو� دم���ج �لتاريخ �سمن روؤيتهم للعالم، 
و��ستخدم���و� �لتحلي���ل �لنف�سي النتقاد �لعاَل���م �لر�أ�سمالي �لذي يعّد م�سوؤواًل، م���ن وجهة نظر فيلهيلم ر�ي�س 
وهيربي���رت ماركوز و�إريك فروم، عن �لُع�س���اب �لحديث. �سُيبَحث عبثًا، في �ل�ستة �آالف �سفحة من �أعمال 
فرويد �لكاملة، عن نقد �سريح للر�أ�سمالية، وكذلك �لفا�سية �أو �لحزب �لوطني �ال�ستر�كي – في حين �أننا 

4( المركيز دو كوندورس��يه هو ماري جان أنطوان نيقوال كاريتا )1743 – 1794(، وكان رياضيًا وفيلس��وفًا فرنس��يًا، وُيعّد أحد 

أشهر دعاة اإلصالح التربوي في عصره. كان له دور كبير في الثورة الفرنسية. الحقه اليعاقبة عام 1792، فاختفى عن األنظار 

ع السم ومات. المترجم مدة تسعة أشهر قبل أن يعتقلوه، لكنه تجرَّ
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نج���د، مر�ت كثيرة، هجومات معلَّل���ة جيدً� �سد �ال�ستر�كية و�ل�سيوعية و�لبل�سفي���ة. بين عام 1922، تاريخ 
و�سول مو�سوليني �إلى �ل�سلطة، وعام 1939، تاريخ وفاته، ن�سر فرويد �أكثر من �ألف �سفحة ال نجد فيها �أي 
تحليل نقدي للفا�سيات �الأوروبية. ومن عام 1933، تاريخ و�سول هتلر �إلى �ل�سلطة، وموته بعد �ست �سنو�ت، 

�سنبحث عبثًا �أي�سًا عن ��سم هتلر في �إ�سد�ر�ته. 
�الآر�ء حول �لتحّرر �لجن�سي موجودة مبعثرة في �الأعمال �لكاملة. يمكن �أن يبدو هذ� �لتاأكيد، �لمف�سول 
ع���ن �ل�سي���اق و�لمقطوع عن �لحركة �لعامة للفك���ر �لفرويدي، متناق�سًا مع تاأكيد �آخ���ر: بعد �أن ظهر وكاأنه 
ياأ�سف لثقل �ل�سغط �لثقافي على �لممار�سات �لجن�سية، ويدين م�سوؤولية هذ� �لغطاء �الأخالقي عن �أ�سباب 
�لُع�ساب، فاإنه يعود، في منا�سبة �أخرى، وياأ�سف لوجود َمْن ي�ستطيع تمّني تخفيف هذ� �لثقل. ينتقد فرويد 
هنا دور �لدين، لكنه ي�سير هناك �إلى �أن �إ�سعافه يوؤدي �إلى تفاقم �الأمر��س �لعقلية... ما �لذي يجب فهمه 

من ذلك؟
يب���دو �لفكر �لفروي���دي بخ�سو�س �لحري���ة �لجن�سية �أكثر تعقي���دً� مما ُيعتَقد من �لنظ���رة �الأولى، وهو 
يفتر����س �أنه ُيهَتم بتنظيم طروح���ات مختلفة. �أواًل: ُيالحظ فرويد �أن كل مجتمع، وكل ح�سارة، وكل ثقافة، 
ل �إلى �سبب رئي�س للُع�ساب.  ل من خالل قمع �لدو�فع �لجن�سية. ثانيًا: ياأ�سف له���ذ� �لقمع �لذي يتحوَّ تت�س���كَّ
ثالثًا: �إنه يتمنى �أن يكون باالإمكان تغيير �الأمور. ر�بعًا: يعرف �أن ذلك مجرد �أمنية، الأنه ال يجهل �أن �الأمور 
ل���ن تتغّي���ر �أبدً�، الأنه يجوهر طبيعة ب�سرية من �أجل �إد�رة �لظهر للتاريخ: لن يتغّير �لب�سر �أبدً�، وهم باقون، 
من���ذ م���ا قبل �لتاريخ، على ما هم عليه، و�سيبقون حتى �لنهاية عل���ى ما كانو� عليه. ُيظِهر �لمجموع فل�سفة، 

د د�ئمًا. في �لعمق، مت�سائمة �الأ�سو�أ فيها موؤكَّ
ف���ي قر�ءة جي���دة الأ�سل �الأخ���الق، يعرف فروي���د �أن �لغري���زة �لجن�سية، و�لليبي���دو، و�لعو�طف، 
ن كثيرً� من �لق���وى �لديوني�سية )خا�س���ة باالإله ديوني�سو�س �إله �لخم���ر( �لقادرة على  و�لدو�ف���ع، تك���وِّ
تقوي�س �لبناء �الجتماعي �الأفالطوني. كما �أنه ال يجهل �أن جوهر �لنظام �الجتماعي نف�سه يقوم على 
ل �لجماعة، ويتما�سى ذلك مع عقد �جتماعي  ��ستمر�رية هذه �لقوى �لليبيدية. �لتخّلي عن �لذ�ت ي�سكِّ
مادت���ه ه���ي �لد�فع �لليبيدي. ي�سعى الوعي �لمو�سوع �الأول �أو هو �لثاني، ور�ء �للذة، و�لغبطة، و�إ�سباع 

�لفي�س �لد�فعي.
�لعالقة �لليبيدية تبحث عن �للذة: يطمح �لد�فع �إلى �النت�سار، ويتو�فق تعبيره مع �لغبطة �لج�سدية. �لب�سر 
د كتاب قلق في �لح�سارة  باحثون، ب�سكل طبيعي، عن �للذة، و�لمجتمع هو �لذي يجبرهم على �لزهد �لمثالي. يوؤكِّ
ذل���ك: »يبحث �لب�سر عن �ل�سعادة، ويريدون �أن ي�سبحو� �سعد�ء و�أن يبقو� كذلك« )XVIII, 262(. �إيجابيًا، 
�سات، وهذ� �سلوك م�سترك بي���ن �لب�سر و�لحيو�نات.  ه���م يبحثون عن �لل���ذة؛ و�سلبيًا، هم يتجنب���ون �لمنغِّ
هك���ذ�: »�سنالحظ بب�ساط���ة �أن برنامج مبد�أ �للذة هو �لذي يطرح غاية �لحي���اة« )�لمرجع �ل�سابق(. نحن 
هن���ا بعيدون عن م�ساألة �لخي���ر و�ل�سر، ويروي فرويد �آلية عمل �لق���وة �لم�ستقلة عن �الأخالق. هي لي�ست ال 
�أخالقي���ة، لكنه���ا غير مبالية باالأخالق. �إنها تجهل �لعيب و�لف�سيلة، و�لخي���ر و�ل�سر، و�لجيد و�ل�سيئ: �إنها 

هي...
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لك���ن مب���د�أ �للذة هذ� ال يمكن���ه �أن يكون قانونًا الأن مبد�أ �لو�قع يمنعه من ذل���ك. �أواًل، كل �سيء ُيعاِر�س 
بنيويًا هيمنة �للذة دون �لم�ساركة: حينما تكون �للذة فاإنها تكون وجيزة، وال يمكنها �أن ت�ستمر. �إنها ت�سبح 
معاناة �إذ� ��ستمرت. جوهر �لغبطة هو �سمتها �للحظية، وطبيعتها �لعابرة. حينما تحدث �للذة، تطمح قوى 

جديدة في �أن ُت�سَبع بدورها. �للذة ال تنتهي �أبدً�. تتحّرك �للذة �لليبيدية ب�سكل م�ستمر.
بعد ذلك، ن�ستمتع قلياًل من حالة �للذة، لكن �سيكون هناك كثير من �لتعار�سات بين �للذة و�لمنّغ�سات. 
قدرتنا على �لغبطة محدودة ب�سبب تكويننا �لفيزيولوجي. �ستنتهي �لن�سوة �لجن�سية بتدمير �لمو�سوع �لذي 
يمنحها. �لمعاناة �أ�سهل... و�أكثر تكر�رً� و��ستمر�رية، و�أكثر قدرة على �ال�ستقر�ر. �إنها تاأتي من كل جانب، 
د ثالثة منابع لها: �إنها تاأتي من �لج�سد �لذ�هب نحو �نهياره، وتدميره، وزو�له؛ وهي تاأتي  لكن يمكن �أن نحدِّ
ل���ة �أي�سًا في عالقاتنا مع �الآخرين،  م���ن �لعالم �لخارج���ي، �لغني باالعتد�ء�ت من �الأنو�ع كلها؛ وهي متاأ�سِّ

�لتي هي مكان تجّمع �ل�سلبيات.
�أكثر �لب�سر �سّفافون وال يطلبون �لكثير، الأنهم يعلمون �أن عنف �لعاَلم يمكن �أن يودي بهم. ال �أحد يجهل 
�أن �ل�سع���ادة ه�ّسة وعابرة، وم���ن �ل�سعب �لح�سول عليها، و�أن �لزمن يم�سي �سيئ���ًا ف�سيئًا. �إن مبد�أ �للذة، 
ك �الأطفال �لذين يجهلون مبد�أ �لو�قع، يجب �أن يف�سح �لمجال لمبد�أ �لو�قع �لذي يتطلَّب �لتخلي  �لذي يحرِّ
و�لت�سحي���ة و�لحرمان و�لزهد. ياأتي �لعمر، ويذهب ب�سرعة، ونتوق���ف عن �لبحث، بالطريقة �لطفلية، عن 
�لل���ذة �لب�سيطة و�ل�سهلة، ونكتفي، بفعل عنف �لعاَلم، ب�سعادة �أاّل نعاني. �للذة �ل�سلبية تفر�س قانونها �إذن، 

و�لطماأنينة �الأبيقورية عادت �إلى �لخدمة �إذن في ظل نظام �الأهو�ء �لفرويدية.
ل عددً� من  XVIII، �س. 268(. �إنه���ا ت�سكِّ ����س فروي���د نوعًا من �لفهر�س���ة ل�«تقنيات فن �لعي����س« ) �أ�سَّ
�الإ�ستر�تيجي���ات لتجنب كثير من �الأح���ز�ن، �أي ليكون �ل�سخ�س �سعيدً� �إلى حد ما. لكن �لت�ساوؤم �لفرويدي 
يطب���ع �إعادة �لنظ���ر هذه في �لو�سائل لتجنب �لغرق ف���ي �ل�سلبية. يلي كل و�حدة من ه���ذه �لو�سائل تقييم، 
ومالحظ���ة �لحدود، و�لعجز: تبدو �لطرق كله���ا دون نهاية، وت�سلية بالمعن���ى �لبا�سكالي للتعبير، وبد�ئل ال 
تح���ل محل �ل�سيء �الأ�سا�سي – مب���د�أ �لنيرفانا �لذي ي�سكن �لكائن �لحي، وبعب���ارة �أخرى، �لميل �لطبيعي 

�لذي يقود �لحياة �إلى ��ستعادة حالة ما قبل �لحياة، �أي �لعدم.
لن�ستعر����س �إذن ه���ذه �لو�سفات �لوجودية له���ذ� �لفهر�س لما يمكن �أن نفعل���ه بانتظار �لموت كي نعي�س 
د �أن هذ� هو �الأكثر  باأق���ل تعا�س���ة ممكنة. يمكننا �لرغبة في �إ�سباع �لحاجات كلها دون �أي عائق، ومن �لموؤكَّ
ر هذ� غاليًا؛  ثبات���ًا، لكن���ه �الأكثر تكلفة �أي�سًا، الأننا �سنكت�سف �سريعًا  كم �أن علينا �أن ندفع ثمن عدم �لتب�سّ
الة للو�سول ب�سرعة  ويمكنن���ا �أن نع���زل �أنف�سنا عن �لعالم، و�لبقاء بعيدً� عن �لنا�س، وه���ذه تقنية عملية وفعَّ
�إل���ى ن���وع من �ل�سفاء، ور�حة حقيقية، لك���ن  �النقطاع عن �لعاَلم ال يمكن �أن يك���ون هدفًا للحياة؛ ويمكننا 
�ال�ستثمار في �الإمكانيات �لبروميثية للح�سارة، و�لرغبة في �أن نكون �أ�سياد �لطبيعة ومالكيها، و��ستهد�ف 
�ل�سع���ادة للجميع، لكن ه���ذ� �لمثل �الأعلى ال يمكن �لو�سول �إليه، ويبقى عدد �الأ�سخا�س غير �لر��سين �أكثر 
د�ئم���ًا م���ن �الأ�سخا�س �لر��سين على وج���ه �الأر�س؛ ويمكننا �للج���وء �إلى �لمو�د �لمهلو�س���ة، و�ل�سامة، كما 
ه���ي �لحال���ة في �لمناطق و�الأقاليم كلها، ولدى �ل�سعوب كله���ا، لكن فرويد يعرف ما يتحدث عنه، و�أن ذلك 
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ر �لج�سد، باالإ�سافة �إلى �سياع طاقة كبيرة، وبعثرتها، وتدميرها، وتحويلها غالبًا عن  يوهن �لم�ساعر، ويدمِّ
م�سروع���ات �أكثر فائ���دة، و�سيفهم كل و�حد �أن مثل هذ� �لحل يزيد من �حتم���االت خيبات �الأمل و�لتعا�سة؛ 
ويمكنن���ا ��ستهد�ف تو�سيع �لرغبات، كما تدعونا �إلى ذل���ك بع�س �لحكم �ل�سرقية، لكن هذ� �لخيار يتطلَّب 
�القت�ساد في �لحياة، وموت ما هو حي في �لكائن؛ ويمكننا �لعمل على �ل�سيطرة على حياتنا �لد�فعية عبر 
�س حينها �حتماالت �لغبطة، الأنه توجد لذة تبحث عن �إ�سباع  تغلي���ب مبد�أ �لو�قع د�ئمًا، لكن �ل�سخ�س يخفِّ
ن؛ ويمكننا تحويل �لليبي���دو نحو مو�سوعات �أخرى عبر  رغب���ة وح�سية �أكثر من �إعط���اء �سرعية لد�فع مدجَّ
عم���ل نف�س���ي وفكري مثلما يح�سل في حالة �لت�سامي، لكن هذ� �الحتمال لي�س في متناول يد �أول طارق، وال 
يتعّلق �إاّل بالفنانيين، و�لمبدعين، و�لباحثين و- فرويد يتحّدث هنا �أي�سًا عن معرفة �ل�سبب- وهذ� �الإ�سباع 
لي����س كام���اًل؛ ويمكننا �لغرق في �الأوه���ام وفقد�ن كل �ت�سال مع �لو�قع وتف�سي���ل عاَلم �لفن عليه، و�لعي�س 
م���ن �أج���ل �لفن، لكن خيبة �الأمل �ستكون عل����ى �لموعد �سريعًا، ولن ي�ستطيع �أي �سخ�����س تكري�س حياته كلها 
�سنا �أنف�سنا ب�س����كل كامل لن�ساطنا  لالأوه����ام، ويمكنن����ا �أن ن�سبر بعم����ق عاَلم �لعمل ونجد �لر�سا م����ن �أننا كرَّ
�لمهن����ي �لذي ت����وؤدي فيه �لعنا�س����ر �لليبيدية �لقوية )�لنرج�سي����ة، و�لعدو�نية، و�ل�سبقي����ة( دورً� مهمًا، لكن 
�إمكانية �لتطور �لحقيقي في عمل مرغوب فيه، وتّم �ختياره و�لتعّلق به، تبقى نادرة جدً�، الأن �أكثر �الأ�سخا�س 
يعمل����ون مدفوعين بال�سرورة، و�اللتز�م، وك�سب �لحياة و�سياعها في ن�ساطات ذهنية مولِّدة للحرمان، ومن 
ثمَّ منِتجة للمنازعات �ل�سيا�سية؛ ويمكننا �للجوء �إلى حياة عاطفية وتن�سيط �لعودة �لنكو�سية نحو ما منحنا 
�لر�سا حينما كنا �أطفااًل، لكن �لحب معاناة، وتخّل عن �لذ�ت، وترك �لم�سير �لذ�تي بين يدي �سخ�س ثالث 
م في  ننتم����ي �إلي����ه ونحن مكتوفو �الأيدي، ويمكنه �أن يجعل حياتنا ال تط����اق، ويهجرنا، ويكون مري�سًا، �أو يتقدَّ
�لعمر، �أو يموت، وغير ذلك من �لمخاطر �الأخرى و�لمنا�سبات �لتي تزيد من �لمعاناة؛ ويمكننا �أن نرغب في 
�إع����ادة ت�سكيل �لعاَلم و�لطموح في ح�سارة �أقل حرمانًا وقمع����ًا وجرحًا، و�أقل تكلفة بالن�سبة �إلى مبد�أ �للذة، 
د �لطوباوي.  و�أكثر ت�سهياًل للح�سول على �لر�سا من حياة د�فعية، لكن �لخطر باأن ن�ساب بالهذيان يتر�سَّ

���ط فروي���د هّمة �لطوباويين �لر�غبين ف���ي تغيير �لمجتمع بالمعنى �لمتع���ي �أو �لحرية �لجن�سية. �إنه  ُيثبِّ
���ر حينه���ا بالحالة �لتي »ينخرط فيها ع���دد كبير من �لب�سر، ب�سكل جماعي، ف���ي محاولة خلق طماأنينة  يفكِّ
ن �لحماية من �لمعاناة عبر �إعادة ت�سكي���ل هذياني للو�قع �لفعلي. يجب �أن ن�سنِّف  ذ�تي���ة ب���اأن �ل�سعادة توؤمِّ
�لديانات �لب�سرية بو�سفها هذيانًا جماعيًا. �إن �لهذيان �لذي ي�سارك فيه �ل�سخ�س نف�سه ال يعترف به �أبدً� 
XVIII، �س. 268(. هل يجب توجيه تحذير �أكثر و�سوحًا بالن�سبة �إلى �لهذيانيين �لذين  ب�س���كل طبيعي« )
يرغبون في تغيير �أي �سيء في �لعاَلم كما هو عليه؟ �لحل غير موجود في عاَلم �آخر، لكنه موجود في �إد�رة 

هذ� �لعاَلم �الأر�سي – �سنرى كيف ُتقاَرب م�ساألة �لعالقات بين �لزعيم و�لجمهور...
د �ل�سعادة �لفردية و�ل�سعادة �لجماعية  ال ي�سم���ح �أي حل بالتفكير في �إمكانية �ل�سعادة �الإيجابية. تح���دِّ
�الأوه���ام. هل ه���ي �الأ�سرة؟ �إن مخاطر ح���ب �لزوجين هي نف�سه���ا مخاطر �الأ�سر: تدعو ه���ذه �لمجتمعات 
�لم�سّغ���رة �إلى �النف�سال ع���ن �لعاَلم، وهي ترفع من �حتماالت �ل�سلبية، وي�سب���ح ما يتعلَّق بنا حينها مثار 

�هتمام �أفر�د �لقبيلة كلهم، وت�سبح ه�سا�سة �أحدهم ه�سا�سة لالآخر.
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ع حالة �لزوجي���ن لت�سمل �الأ�سرة كلها، ثّم حالة �الأ�سرة على بقية �لب�سرية، ون�سلك  ه���ذ� كما لو �أننا نو�سِّ
�أي�سًا طريقًا ال نهاية له. �أواًل الأن حب �لنا�س جميعهم ب�سكل عام يعني عدم حب �سخ�س ب�سكل خا�س، ومن 
ثّم نجد �أنف�سنا هنا �أمام جوهر �لفكر �ل�سيا�سي �لفرويدي، ل�سبب ب�سيط وو��سح وهو �أنه »لي�س �لب�سر كلهم 
XVIII، �س. 289(. هذ� هو �الأ�سا�س �لحتمي لكل فكر �سيا�سي ت�ساوؤمي، وهو، من  جديري���ن ب���اأن ُيحّبو�« )

ل �أنطولوجيا �لفكر �لرجعي. مكيافيلي)5(  �إلى �سيور�ن  )6(مرورً� بجوزيف دو مي�ستر)7( ، ي�سكِّ
ما �لحل؟ » �ل�سعادة، بالمعنى �لمعتدل �لتي يكون �العتر�ف بها ممكنًا، م�سكلة عالقة ليبيدية فردية. 
ال توجد هنا ن�سيحة تنا�سب �لجميع؛ وعلى كل و�حد �أن يحاول �أن يرى بنف�سه �لطريقة �لخا�سة �لتي يمكنه 
XVIII، �س. 270 – 271(. كل و�حد لنف�سه في عاَلم من �ل�سجيج و�لرعب،  عبرها �لعثور على �لغبطة« )
و�لح���روب و�لعدو�نية، و�لعنف و�لوح�سي���ة، ود�فع �لموت و�لبهيمية، و�لفظاع���ة و�لبربرية، و�لدكتاتوريات 
ر �أمره بنف�سه من  و�لثور�ت... �للوحة �لفرويدية �سود�ء، �سود�ء جدً�، وتدعو قارئ قلق في الح�شارة ليتدبَّ

�أجل �إ�سباع دو�فعه وفق ما ي�ستطيع. �إنه قانون �لغاب – وهذ� موقف �سيا�سي.
ف على مز�جه، وطبعه، و�أ�سلوبه �لليبي���دي: ي�ستمتع �لنرج�سي من تعذيب نف�سه ويجد  كل و�ح���د يت�سرَّ
حلول���ه؛ و�سيجد �لمفِرط في �لن�ساط في �لعمل مادة للح�سول على �لر�سا؛ ويتفّتح �لعن�سر �ل�سبقي �لقوي 
�سم���ن ن�ساط جن�سي ينا�سبه. لك���ن ماذ� ب�ساأن �لمري����س، و�لُع�سابي، و�ل�سخ�س �لم�س���اب با�سطر�بات 
نف�سي���ة؟ �سيج���د هذ� �ل�سخ�س �سعوبة في �لو�سول �إلى �الإ�سباع، و�سيبق���ى غير ر��ٍس وحانقًا. في كل حال، 
�ل�سع���ادة لي�س���ت من �أجل ه���وؤالء �الأ�سخا�س �لملعونين، و�لت���ي يبقى �لهروب �إلى �لمر����س، و�الإيمان بدين 
XVIII، �س. 271(. و�إذ� لم يحدث ذلك؟ تكون �ل�سمّية حينها  معّين، بالن�سبة �إليهم، »�إ�سباعات بديلة« )

�أكبر، ويكون �ل�سم �أكثر عنفًا: �لُذهان. )8(
هذه هي �إذن �للوحة �لفرويدية للبوؤ�س �لوجودي للب�سر و�لذي ال يمكن تجنبه: �ل�سعادة غير ممكنة؛ وما 
هو موجود �إ�سباعات ُمَتعّية عابرة ومخّيبة لالأمل؛ وتنتهي �لفر�سيات كلها للح�سول على �لرفاهية �إلى خيبة 
�أمل، وزو�ل �لوهم؛ تمتزج �أعظم �سعادة ممكنة باأقل �ألم ممكن. �إن �لحلول �لجماعية و�لمجتمعية و�الإيثارية 
ع �الأزو�ج و�الأ�سر من �الإمكانيات �لكامنة  محك���وم عليه���ا بالف�سل؛ و�لحب يرفع �لمخاطر نحو �الأ�سو�أ؛ ي�س���رِّ

للمعاناة؛ ال ت�ستطيع �ل�سيا�سة فعل �سيء من �أجل �إ�سعاد �لب�سرية.

5( نيكولو مكيافيلي )1469 – 1527(: وِلد في فلورنسا، وكان مفّكرًا وفيلسوفًاسياسيًا إيطاليًا إبان عصر النهضة. أصبح مكيافيلي 

س للتنظير السياسي الواقعي. المترجم الشخصية الرئيسية، والمؤسِّ

6( إميل سيوران )1911 – 1995(: فيلسوف وكاتب روماني، نشر أعماله باللغتين الفرنسية والرومانية. المترجم

7( جوزيف دو ميستر )1753 – 1821(:  كان فيلسوفًا وكاتبًا ومحاميًا  ودبلوماسيًا من منطقة سافوا. دافع عن التدّرج االجتماعي 

والملكية في الفترة التي تلت الثورة الفرنسية مباشرة. المترجم

8( الُذهان: مرض نفس��ي مصحوب بخلل في وس��ائل التكيُّف االجتماعي والمهني والديني وباضطراب عام في الوظائف العقلية، 

كاإلدراك والحكم واالستدالل. المترجم
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م����ا �لح����ّل؟ �لحل في عدم تجاهل �س����يء من �لحركة �لم�ستم����رة للعاَلم و�لتي ه����ي مقاومة �لحياة 
ننا.  �س���د ما يهدده���ا: �لموت. وعليه فاإن �لعدم ينت�سر د�ئمًا، الأن �الأم���ر يتعّلق بقلب �لمادة �لتي تكوِّ
م نحو �لع���دم، ويوّجهنا، في كل لحظة من حياتنا، نح���و �لحالة �ل�سابقة للكون،  م���ا م�سيرن���ا؟ نحن نتقدَّ
�أي نح���و �لع���دم. و�إذ� علمنا ذلك؟ علينا �أن نعتمد على �أنف�سنا ونفعل �أف�سل ما يمكننا فعله، ونت�سالح مع 
�الأ�س���و�أ، ونتاآلف مع �ل���د�ء �لُع�سال، ونرتِّب �أمورنا مع حيو�نيتنا. �إن وجدنا ما ير�سينا ب�سكل �أناني، فهذ� 
جيد. و�إاّل فالُع�ساب، �أو �لذهان، بعبارة �أخرى، موت �لعاَلم في �لعاَلم. لم يتوقف فرويد عن تاأكيد ذلك: 

د...◘ �الأ�سو�أ د�ئمًا موؤكَّ
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•

مقّدمة
ُتعّد عملية �لتعليم �أحد �أهم �لم�ساعي �لب�سرية و�أكثرها تعقيدً�. من �لمفاهيم �ل�سائعة �أن �لتعليم  �سيء 
يقوم به �سخ�س و�حد، مدر�س يقف �أمام �ل�سف وينقل �لمعلومات �إلى مجموعة من �لمتعّلمين  �لم�ستعّدين 
و�لقادرين على ��ستيعابها. مع ذلك، تب�ّسط وجهة �لنظر هذه عملية معقدة للغاية تنطوي على تفاعل معقد 
بي���ن عملية �لتعّلم نف�سها، �أهد�ف �لمعّل���م و�أفعاله، �ل�سخ�سيات �لمتفردة للمتعّلمين، ثقافتهم وخلفياتهم، 
بيئ���ة �لتعّلم ومجموعة من �لمتغير�ت �الأخرى. يجب على �لمعّل���م �لناجح  �أن يفهم تعقيد�ت عملية �لتعليم 
و�لتعّل���م، وي�ستفي���د من ه���ذه �لمعرفة للعمل بط���رق تدعم وتمّك���ن �لمتعّلمين د�خل وخ���ارج نطاق �ل�سف 

�لدر��سي.

مقّدمة يف علم النف�ص الرتبوي: 

ال�سلوكية وعلم النف�ص املعريف 

تاأليف: ماريون ويليامز- روبرت ل. بردن

ترجمة: ايفلني حممود

فة
قا

لث
ر ا

ـو
ســ

ج�

مرتجمة �سورية. •

ين. تهتم بالجو�نب �لنف�سية لتعّلم  ماري��ون ويليامز: محا�سرة جامعية  وكاتبة ومدّربة للمدر�سّ
�لّلغة وتدري�سها، ول �سيما تعليم �لفرد ككل وتنمية مهار�ت �لتفكير. 

روب��رت ل. بردن: �أ�ستاذ جامعي في عل��م �لنف�س �لتربوي �لتطبيقي، ومدي��ر كّلية �لتربية في 
جامعة �إك�ستر . كتب مقالت عّدة في مجال علم �لنف�س �لمدر�سي و�لتربوي. 
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ه���ذ� ينطبق عل���ى معّلم �للغة كما هو �لح���ال بالن�سبة لمعّلم �أي م���ادة �أخرى. كما �أو�سحن���ا في �لمقّدمة، 
يهدف هذ� �لكتاب �إلى توفير �إطار نف�سي متما�سك من �ساأنه �أن ي�ساعد معّلمي �للغة على �لربط بين �لجو�نب 
�لمختلفة لعملية �لتعّلم، و�تخاذ قر�ر�ت و�عية ب�ساأن ما يجب �لقيام به في �سفوفهم �لدر��سية بناًء على نظرية 
نف�سية. من �أجل �لقيام بذلك، �سنعتمد منهجًا محددً� لعلم �لنف�س، �سنطوره عبر �سفحات هذ� �لكتاب، وبذلك 
يمكن روؤية �لجو�نب �لمختلفة لتعّلم �للغة من منظور متما�سك.  �سنتخذ نهج �لبنائية �الجتماعية، و�لتي �سيتم 
�سرحه���ا بالكامل في �لف�سل 2. ف���ي �لف�سول �لقادمة �سنتناول تطبيق هذ� �لنم���وذج على جو�نب مختلفة في 
عملي���ة تعّلم وتعليم �للغة. نحن نعترف ب���اأن روؤى مفيدة يمكن �كت�سابها من در��سة وجهات نظر نف�سية �أخرى. 
م���ع ذلك، �ستتم �إعادة فح�س هذه �الأفكار �سمن �الإط���ار �ل�سامل �لذي ياأخذ في �لح�سبان �ل�سياق �الإجتماعي 

لتجارب �لتعّلم و�لطرق �لتي ي�ستخدمها �الأفر�د في فهم تلك �لتجارب في مثل هذه �ل�سياقات.
بالتالي، بداًل من تبني وجهة �لنظر �لقائلة باأنه يتم �لتعامل مع �لجو�نب �لمختلفة لتدري�س �للغة  ب�سكل 
�أف�س���ل م���ن خالل ��ستخد�م مناهج نف�سي���ة مختلفة )Brown 1994: 88-9(، عل���ى �سبيل �لمثال، لتعّلم 
�لمف���رد�ت ن�ستخدم �أ�سلوب معالجة �لمعلوم���ات، ولتعّلم �لتر�كيب ن�ستخدم �لمنه���ج �ل�سلوكي،  ون�ستخدم 
عل���م �لنف�س �لمعرفي لتدري���ب �لمتعّلم، فاإن فل�سفتنا �الأ�سا�سية للعملية �لتعليمي���ة البد �أن تكون قادرة على 

��ستيعاب هذه �لجو�نب �لمختلفة للتعّلم لكي تكون متر�بطة.
�سنق����دم لمحة عامة عن تخ�س�س علم �لنف�س �لتربوي ف����ي �أول ف�سلين من هذ� �لكتاب. �سن�ستعر�س بع�س 
�لمد�ر�����س �لفكري����ة �لرئي�سة في عل����م �لنف�س وتاأثير كل منها ف����ي طرق تدري�س �للغة. يعاين ه����ذ� �لف�سل �ثنين 
م����ن �لمناه����ج �لهامة في علم �لنف�س وهما: �ل�سلوكية و علم �لنف�����س �لمعرفي. �سيتم ت�سليط �ل�سوء على �ل�سمات 
�لمهمة لكل من هذه �لمناهج �لتي �ستكون ذ�ت قيمة لمعّلمي �لّلغة، و��ستخال�س بع�س نتائجها على �سفوف �للغة.

علم النف�س التربوي
ُع���ّرف علم �لنف�س �لتربوي بط���رق مختلفة. ي�سفه �أحد �لتعريفات �لتي قدمه���ا كابالن )1990( باأنه 
تطبي���ق عل���م �لنف�س على �لتعليم م���ن خالل �لتركيز على تطوي���ر وتقييم وتطبيق نظري���ات ومبادئ �لتعّلم 
و�لتعلي���م �لت���ي يمكن �أن تعزز �لتعّلم مدى �لحياة، على �لرغم من �أن ه���ذ� �لتعريف �إعادة �سياغة لتعريف 
مع���روف عل���ى نطاق و��سع �أعدت���ه جمعية علم �لنف�س �الأمريكي���ة، �إاّل �أنه و�سف ل���ه محدوديته ونقاط قوته 
عل���ى حد �سو�ء. مانهدف �إلى تقديمه حقًا في هذ� �لكتاب �إطار نظري يمكن من خالله ��ستخال�س وتقييم 

مبادئ �لتعّلم و�لتعليم. �سنثبت �أي�سًا �أهّمية �لتعّلم مدى �لحياة.
 مع ذلك، ما يفتقر �إليه هذ� �لتعريف هو �إدر�ك وجود �ختالف جوهري بين �لتعّلم و�لتعليم. يعّد �لتعّلم 
بالتاأكيد جزء من عملية �لتعليم، لكن لكي يكون �لتعّلم تعليميًا حقًا يجب �أن يعطي قيمة ومعنى �أو�سع لحياة 
�لمتعّل���م. يج���ب �أن يهتم �لتعّل���م بتعليم �ل�سخ�س ككل. للقيام بذلك،  يجب �أن يف���ي بالمعايير �لمهمة �لتي 
�سيت���م تو�سيحها ب�سكل �أكبر في هذ� �لكتاب. تتمثل �إحدى نتائج �لف�سل في �لتمييز بين �لتعّلم و�لتعليم في 



227العـدد 23  ربيع 2021

�أن �لعدي���د م���ن �الأن�سطة �لتعليمية  في �لمد�ر�س لي�ست بال�سرورة تعليمية، �أي �أنها تفتقر �إلى قيمة حقيقية 
ف���ي حياة �لمتعّلم. قد يكون �لمعّلمون مدّر�سين جيدي���ن للغاية وينتجون قدرً� كبيرً� من �لتعّلم ذي �لطبيعة 
�لخا�س���ة ل���دى �لمتعّلمين، لكن ما لم تكن هذه �لعملية تعليمية حقًا، فمن �لمحتمل �أن يكون ما تم تعّلمه ذ� 
قيمة محدودة. في مجال تدري�س �للغة، على �سبيل �لمثال، كثير من �لمهام �للغوية التملك �سوى قدر �سئيل 
م���ن �الأهّمية �ل�سخ�سي���ة �أو �ل�سلة بالمتعّلمين، وله���ا �أهّمية تعليمية محدودة خارج نط���اق �لمهمة نف�سها. 
�سنع���ود لهذه �لم�ساأل���ة بالتف�سيل في �لف�سل 4، حي���ن نتناول كيف يعطي �لمدّر�س���ون قيمة لالأن�سطة �لتي 

ي�سعوها، وفي �لف�سل 8 حين نناق�س ت�سميم �لمهام. 
كذل���ك نعتقد �أنه كجزء م���ن عملية �لتعليم، ينبغي عل���ى �لمعّلمين �أنف�سهم �أن يو��سل���و� عملية �لتفكير 
�ل�سخ�س���ي �لعمي���ق، �لتي تجعله���م مدركين للمعتق���د�ت و�لقيم �ل�سخ�سي���ة و�لثقافية �لتي ت�س���كل �أ�سا�س 
ت�سرفاته���م وت�سرف���ات �الآخرين. بذلك فق���ط من خالل زيادة وعيهم على هذ� �لنح���و، يمكن للمدر�سين 
�أن يفهم���و� ب�سكل كامل نظرياتهم �لتربوية �ل�سمنية و�لطرق �لتي توؤثر بها هذه �لنظريات على ممار�ستهم 
�لمهني���ة. يج���ب �أن ي�ساعده���م هذ� �أي�سًا على فهم لم���اذ� وكيف �أن تعليمهم قد ي���وؤدي �أو ال يوؤدي �إلى تعّلم 
ناف���ع. �سنناق����س �أكثر مدى �أهّمية �النخر�ط  ف���ي �لتفكير �ل�سخ�سي �لعميق ف���ي �الأد�ء و�الأ�سلوب بالن�سبة 

للمدّر�سين في �لف�سل 3.

مناهج علم النف�س التربوي
تمام���ًا كم���ا هو �لحال في جميع مج���االت �لمعرفة �الأخرى، مرت نظرية عل���م �لنف�س �لتربوي بعدد من 
�لتغيي���ر�ت و�الأ�سكال في تاريخها �لوجيز ن�سبيًا. كان لبع�س هذه �الأ�سكال �أثر �أكبر من غيرها على �لعملية 
�لتعليمي���ة. م���ن �لو��سح �أن و�حدً� �أو �ثنين من هذه �الأ�س���كال كان لهما تاأثير ��ستثنائي على مناهج تدري�س 
�للغ���ة. �إن فه���م كيفية ظهور هذه �لنظريات وتر�بطها �أو تعار�سها م���ع بع�سها بع�سًا يجب �أن يمّكن �لقارئ 

من تقييم م�ساهمات كل منها في تدري�س �للغة.
في �أو�خر �لقرن �لتا�سع ع�سر، كان تخ�س�س علم �لنف�س �لنا�سئ حري�سًا جدً� على تر�سيخ نف�سه كعلم 
عل���ى ق���دم �لم�ساو�ة مع �لعلوم �لطبيعية. وقد �أدى ذلك �إلى �عتم���اد ما ي�سمى ب� »�لطريقة �لعلمية« كو�سيلة 
لجمع �لبيانات عن �ل�سلوك �لب�سري. كما �أدى �إلى �سر�ع بين �أولئك �لذين ر�أو� �أن مجال �لدر��سة �لم�سروع 
هو ما يحدث في �لنف�س �لب�سرية )�الأفكار و�لعو�طف(، و�أولئك �لذين ر�أو� �أن �ل�سبيل �لوحيد للم�سي قدمًا 
���ح در��سة تاريخ علم �لنف�س �أنه قد �س���اد تاأثير �أتباع كل من هذه  ه���و �لتركي���ز على �ل�سلوك �لملحوظ. تو�سّ

�لمناهج �لمختلفة في بلد�ن مختلفة بحيث كان من �لم�ستحيل �الإ�سارة �إلى »نظرة عالمية« لعلم �لنف�س.
ف���ي بقية هذ� �لف�سل �سندر�س منهجي���ن رئي�سين من مناهج علم �لنف�س. �سنب���د�أ بالمدر�سة �لو�سعية 
و�أح���د فروعه���ا �لرئي�سة، �ل�سلوكي���ة، وتاأثير ذلك عل���ى تدري�س �لّلغة. ث���م �سنناق�س عل���م �لنف�س �لمعرفي 

و�لطريقة �لتي تركت بها �لتطور�ت �لمختلفة في هذ� �لمجال ب�سماتها على تدري�س �للغة.
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المدر�سة الو�سعية
ن�س���اأ عل���م �لنف����س كتخ�س�س للدر��س���ة مبا�سرة م���ن �لفل�سفة. م���ع ذل���ك، ر�أى �لكثير م���ن رّو�د هذ� 
�لتخ�س����س �لنا�سئ في �لعقود �الأخي���رة من �لقرن �لتا�سع ع�سر �أن �لطريق �إلى �لقبول و�الحتر�م يقع على 
عات���ق �لعلوم �لطبيعية. وهكذ�، في �سعيهم الإ�سفاء �لدقة �لعلمية على �أ�ساليب �لبحث، تخلى علماء �لنف�س 
�الأو�ئ���ل عن تركيزهم على �لعق���ل �لب�سري في محاوالتهم لفهم �ل�سلوك �لب�سري و�لتنبوؤ به. بداًل من ذلك، 
�سع���و� �إل���ى �إيجاد مبادئ �لتعّل���م �لب�سري من خالل در��سة �سل���وك �لحيو�نات في �أ�سف���ل �لت�سل�سل �لهرمي 
�لبيولوج���ي للمملك���ة �لحيو�نية، وف���ق �سروط محددة بدق���ة. �أدى هذ� �إلى �اللت���ز�م بمنهجية تجريبية هي 
ج���زء م���ن طريقة فل�سفية ال�ستق�ساء �لحقائق تعرف با�سم �لو�سعي���ة �لمنطقية. �إجمااًل، يبد�أ هذ� �لمنهج 
بفر�سية �أن �لمعرفة و�لحقائق موجودة في �لعالم �لحقيقي ويمكن �كت�سافها من خالل �إجر�ء تجارب تحت 

ظروف محكمة بدقة حيث يتم و�سع �لفر�سيات و�ختبارها. 
�أدى هذ� بدوره �إلى هيمنة وجهة نظر علم �لنف�س �لتي تقبل فقط �لبيانات �لتجريبية كدليل على حدوث 
ظاهرة، و�لتي ترف�س �أي �سيء ال يمكن روؤيته �أو قيا�سه على �أنه غير علمي. وهكذ� ل�سنو�ت عّدة، كان �لر�أي 
�ل�سائ���د ف���ي علم �لنف�س �لغربي �أنه يج���ب �أن ترّكز �لجهود على محاولة فهم كي���ف تعّلمت �لكائنات �لحية 
ف���ي �أ�سفل �لت�سل�سل �لهرمي �أد�ء مهام ب�سيطة. على �سبيل �لمثال، كيف تعّلمت �لفئر�ن �إيجاد طريقها عبر 
�لمتاهات للح�سول على �لطعام. ُيفتر�س �أن �لدرو�س �لم�ستفادة من ذلك يمكن تطبيقها بالتاأكيد �إلى حد 
م���ا على �لتعّلم �لب�سري عالي �لم�ست���وى. ُعْدت �أفكار وم�ساعر �لب�سر غير متاح���ة للبحث �لعلمي �لمنا�سب 

�سمن هذ� �لمنظور، وبالتالي لم تتم در��ستها.

  1 - ال�سلوكية 
   تع���ّد �ل�سلوكي���ة منهج���ًا من مناهج عل���م �لنف�س تعود جذوره �إل���ى �لو�سعية، كان ل���ه تاأثير عميق على 
تدري����س �للغ���ة في جميع �أنحاء �لعالم. ن�س���اأ هذ� �لمنهج من �أفكار و��سعي نظري���ات �لتعّلم �لمبكر، �لذين 
حاول���و� �سرح كل �أ�سكال �لتعّل���م وفقًا لبع�س �أ�سكال �الرتباط �ل�سرطي. �لمث���ال �الأكثر �سهرة مثال بافلوف 
�لرو�س���ي �ل���ذي  برهنه على �لكالب و�لحيو�نات �الأخرى حي���ث �أن �ال�ستجابة )�للعاب( �لناتجة عن محفز 
و�ح���د )مثل �لطع���ام( يمكن �إنتاجها عن طريق �إدخال محفز ثاٍن )مث���ل �لجر�س( في نف�س �لوقت. �أ�سبح 

هذ� ُيعرف بنظرية S-R ) �لمثير و�ال�ستجابة( �أو نظرية �الإ�سر�ط �لكال�سيكي.
�فتر�س���ت �ل�سلوكي���ة �أنه يمك���ن تف�سي���ر كل �أ�سكال �ل�سل���وك �لب�سري وفق���ًا للطريقة �لتي ت���م بها بناء 
�الرتباطات �لب�سيطة في نظرية S-R )�ال�ستجابة �ل�سرطية(. في �لواليات �لمتحدة �الأمريكية، على �سبيل 
�لمث���ال، كان و�ت�سون قادرً� على تو�سيح مدى �سهولة ح���دوث ُرهاب من محفز غير موؤذ عادًة )مثل �الأرنب 

�الأبي�س( �أو من حدث مرتبط ب�سيء مزعج تز�من معه )مثل �سوت �ساخب(.
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 كان جزء من م�سكلة �لنظريات �ل�سلوكية �الأولى هو تركيزها ب�سكل �سبه ح�سري على طبيعة �لمحفز�ت 
�ل���و�ردة و�لطريق���ة �لت���ي يمكن بها تبديله���ا الإثارة �أنو�ع مختلفة م���ن �ال�ستجابات. مع ذل���ك، فقد ثبت �أن 
لهذ� قيمة محدودة في تف�سير �لنطاق �لو��سع جدً� للت�سرفات �لب�سرية. �أقر علماء �لنف�س �لرو�س، ال�سيما 
لوري���ا و�أتباع���ه، فيجوت�سكي وليونتيي���ف، باأهّمية �للغة في ه���ذه �لعملية، على �لرغم م���ن �أن �الأيديولوجية 
�ل�سيا�سي���ة �لت���ي عملو� من خالله���ا حّدت من �لطريقة �لت���ي تمكنو� من خاللها تطوي���ر �أفكارهم و�لتعبير 
عنه���ا. ف���ي �لطرف �الآخر من �لعال���م، في �لواليات �لمتحدة ، في غ�سون ذلك ت���م �تباع م�سار مختلف من 
قب���ل �ل�سلوكيين، حيث بدوؤو� �لتركيز �أكثر على طبيعة وت�سكيل �ال�ستجابات في �سل�سلة �لمحفز و�ال�ستجابة 

S-R،  وعلى �لظروف �لتي ت�سكلت بموجبها عالقات �لمحفز و�ال�ستجابة.

2 - ب.ف. �سكينر
ُيْع���د موؤ�س����س �ل�سلوكية �لحديثة ب�سكل ع���ام  ب.ف. �سكينر. �أن�ساأ �سكينر نظام���ًا للمبادئ )ف�سل عدم 
 .)Skinner 1987,1957 ( لتف�سير �ل�سل���وك �لب�سري في �سروط يمكن مالحظتها بدقة )ت�سميت���ه نظرية
بد�أ �أي�سًا بفر�سية �أن �لتعّلم كان نتيجة لعو�مل بيئية ولي�ست ور�ثية. و�ّسع �سكينر �لتطبيق �لمحتمل لمبادئ 
�الإ�س���ر�ط )�الرتباط �ل�سرطي( من خالل �إدخال مفهوم �ل�سلوك �الإجر�ئي وهو: مجموعة �ل�سلوكيات �لتي 
توؤديه���ا �لكائن���ات �لحية �أو كانت قادرة على �أد�ئه���ا. كما �أكد على �أهّمية �لتعزي���ز. وهكذ� جاءت �لنظرية 
�ل�سلوكي���ة لت�س���رح �لتعّلم وفقًا لالإ�س���ر�ط �الجر�ئي: ي�ستجيب �لفرد للمحفز م���ن خالل �لت�سرف بطريقة 
معين���ة. كل ما �سيحدث الحقًا �سيوؤثر على �حتمالية تك���ر�ر هذ� �ل�سلوك. �إذ� تم تعزيز �ل�سلوك )بالمكافاأة 
�أو �لعق���اب(، ف���اإن �حتمال حدوث هذ� �ل�سلوك في منا�سبة الحقة �سيزد�د �أو ينق�س. بهذه �لطريقة، يمكن 
زي���ادة �أي مجموع���ة من �ل�سلوكيات تدريجي���ًا �أو ب�سرعة  من خ���الل تعزيز �ل�سلوك �لمطل���وب. كذلك �أّكد 
�سكين���ر )1957( ف���ي كتاباته �الأولى �أنه يمك���ن تف�سير تطور �لّلغة بهذه �لطريقة، عل���ى �لرغم من �أن هذ� 

�الإدعاء قد تم دح�سه تمامًا فيما بعد.
 ف���ي تحوي���ل �نتباهه الحقًا �إلى �لتعليم �أو �لتدري�س على نحو �أكثر تحدي���دً�، �أظهر �سكينر باأن �لتدري�س 

يمكن تح�سينه جيدً� من خالل �عتماد �أربعة �إجر�ء�ت ب�سيطة. �قترح �أنه يجب �أن:
- ي�سرح �لمعّلمون بو�سوح ما�سيتم تدري�سه. 

- تق�سيم �لمهام �إلى خطو�ت �سغيرة ومت�سل�سلة.
- ت�سجيع �لطالب على �لعمل بال�سرعة �لتي تنا�سبهم من خالل بر�مج �لتعّلم �لفردية. 

- �أن يكون �لتعّلم »منظمًا« من خالل دمج �الإجر�ء�ت �لمذكورة �أعاله وتوفير �لتعزيز �الإيجابي �لفوري 
�لم�ستند  بقدر �الإمكان على �لنجاح بن�سبة 100 %.

 ت���م تبن���ي وجهات �لنظر �ل�سلوكية في �لتعّلم على نطاق و��سع من قبل معّلمي �لّلغة، وكان لها تاأثير قوي 
على تطوير �لمنهج  �ل�سمعي �ل�سفوي لتعليم �لّلغة. عندما ُتطّبق هذه �لنظرية على تعّلم �لّلغة، ُينظر �إلى �لّلغة 
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على �أنها �سلوك يجب تعليمه. ُيكّلف �لمتعّلمون بمهام لغوية على �سكل خطو�ت �سغيرة مت�سل�سلة. يتم تقديم 
ج���زء �سغير م���ن �للغة �الأجنبية، على �سكل نمط هيكلي ، كمحفز ي�ستجيب له �لمتعّلم عن طريق �لتكر�ر �أو 
�ال�ستب���د�ل مث���اًل. يتبع ذلك تعزيز من قب���ل �لمعّلم، معتمدً� على �لنجاح بن�سب���ة 100 %. ُينظر �إلى تعّلم 
�لّلغ���ة على �أنه �كت�ساب مجموعة من �لعاد�ت �الآلية �لمنا�سب���ة، وعدم قبول �الأخطاء بكونها تعزز »�لعاد�ت 
�ل�سيئ���ة«. يتمّث���ل دور �لمعّلم في تطوير عاد�ت لغوية جّيدة لدى �لمتعّلمين، ويتم ذلك على نحو �أ�سا�سي عن 
طريق �لتدريبات على نمط محدد، حفظ �لحو�ر�ت �أو �لترديد �لجماعي لالأنماط �لهيكلية. ُت�سرح �لقو�عد 

عادًة عندما يتم �لتدّرب على �لن�س �أو �لمو�سوع �لّلغوي ب�سكل جيد و�كت�ساب �لعادة �لمنا�سبة.
 نرى �أن طريقة �للغة �ل�سمعية �ل�سفوية تملك قيودً� عدة. �أواًل، دور �لمتعّلمين هو دور �سلبي �إلى حد ما، 
حي���ث يتم فقط توجيههم  لال�ستجاب���ة ب�سكل �سحيح للمحّفز�ت. هناك �لقليل م���ن �لم�ساركة �لن�سطة في 
تحليل �للغة، �أو تطوير ��ستر�تيجياتهم �لخا�سة للتعّلم ب�سكل �أكثر فعالية، �أو بدء �لمناق�سات �أو �لتباحث في 
�لمعان���ي. ثاني���ًا، هناك �لقليل من �الهتمام بما يجري د�خل روؤو����س �لمتعّلمين، �أو �لعمليات �الإدر�كية �لتي 
ينط���وي عليها تعّل���م �سيء ما. �أظهرت لنا �الأبحاث �لحديثة في مج���ال ��ستر�تيجيات �لتعّلم �أن �ال�ستخد�م 
�لو�ع���ي له���ذه �ال�ستر�تيجيات يمكن �أن يع���زز �لتعّلم على نحو جيد. �سنتناول ه���ذه �لنقطة في �لف�سل 7. 
ثالث���ًا، كما ر�أينا، يمك���ن �إجر�ء �لتدريبات �ل�سمعي���ة �ل�سفوية مع �لقليل من �الهتم���ام بالمعنى �لذي تنقله 
�للغة. ر�بعًا، ال مجال للعملية �لفعلية للتفاعل ومناق�سة �لمعاني، وهي �سمة مهمة للتو��سل في �للغة. خام�سًا، 
�رت���كاب �الأخط���اء هو جزء مهم من �لتعّلم. ومع ذلك، فاإن طريقة �للغ���ة �ل�سمعية �ل�سفوية، بتركيزها على 

�ال�ستجابات �ل�سحيحة، ال ت�سمح بالتعّلم من �الأخطاء. 
عل���ى �لرغم من �أوج���ه �لق�سور في تلك �لطريقة، �إال �أن �لمنهج �لهيكل���ي �لمنّظم �أو �ل�سمعي �ل�سفوي  
هيم���ن عل���ى تدري�س �للغة في جميع �أنح���اء �لعالم. هناك عدد من �الأ�سباب �لعملي���ة �لمحتملة لذلك. في 
�لعدي���د من �لبل���د�ن ال يتلقى �لمعّلمون تدريبًا مهنيًا. في بع�س �لبيئ���ات، يكون �سرط �لتدري�س  �لح�سول 
عل���ى �سهادة �لتعليم �الإبتد�ئي. يمكن �أن يك���ون من �الأ�سرع و�الأ�سهل تعليم �لمدّر�سين ��ستخد�م �لخطو�ت 
�لمت�سمنة في �لمنهج �ل�سمعي �ل�سفوي: �لعر�س، �لتمّرن، �لتكر�ر، و�لتدريب. يمكن للمدر�ّسين �أي�سًا �تباع 
�لخطو�ت �لو�ردة في كتابهم �لدر��سي بطريقة �آلية نوعًا ما. يميل �لمعّلمون �لذين يفتقرون �إلى �لثقة �إلى 
�أن يكون���و� �أق���ل خوفًا من ه���ذه �الأ�ساليب،  في حين �أن �ل�سم���اح لّلغة بالتطور من خ���الل �لتفاعل �لهادف 
ف���ي غرف���ة �ل�سف يمكن �أن يكون �أكثر م�سّقة ويتطلب معّلمين لديه���م بع�س �لمعرفة �لمهنية. يمكن �أي�سًا 

��ستخد�م �لمنهجية �ل�سمعية �ل�سفوية من قبل �لمعّلمين �لذين تكون معرفتهم باللغة �لهدف محدودة. 
 مع ذلك، قد يكون �أحد �الأ�سباب �لرئي�سة لهيمنة �لمنهج �ل�سمعي �ل�سفوي هو �أنه مدعوم بمنظور نف�سي 
متما�س���ك ه���و �ل�سلوكية،  في حين �أن �لمناهج �الأكثر تو��سلية تفتقر �إل���ى نظرية متما�سكة للتعّلم. في هذ� 

�لكتاب نعتزم �إظهار �أن �لبنائية �الجتماعية يمكن �أن تقطع �سوطًا نحو تزويدنا بمثل هذه �لنظرية.
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عل���ى �لّرغم من ذلك،  تملك وجهة �لنظر �ل�سلوكية  بع�س �لنقاط �الإيجابية �لتي ال ينبغي �ال�ستخفاف 
Skinner 1968, 1974; Po- به���ا. على �سبيل �لمثال، الينبغي تجاهل �لتركي���ز من قبل �سكينر و�أتباعه(

teet 1973; Wheldall and Merrett 1987( على �لدور �لمهم �لذي يلعبه �الآباء و�لمدّر�سون في تهيئة 

ظ���روف �لتعّل���م �لمنا�سبة و�سمان �أن���و�ع معّينة من �لنتائ���ج �ل�سلوكية، )هذ� في �لو�ق���ع يتما�سى مع وجهة 
نظ���ر �لتفاعل �الجتماعي في �لتعّلم(. عالوة على ذلك، فاإن مفهوم �لتعزيز باعتباره عاماًل موؤثرً� قويًا في 
ت�سكيل �ل�سلوك �لب�سري له ف�سل كبير رغم ذلك، كما �سنرى في �لف�سل 6 �أن م�ساألة �لمكافاآت وردود �لفعل 

بكاملها معقدة للغاية.
 ،)Pring 1984( أعرب �لكثير من علماء �لنف�س و�لمعّلمين عن قلقهم ب�ساأن �أخالقيات تعديل �ل�سلوك�
حي���ث �عتبروها �سكاًل من �أ�سكال �لتالع���ب �أو »غ�سيل �لدماغ« بداًل من »�لتعليم«. لذ�  كان من �لطبيعي �أن 
يعتر����س �ل�سلوكيون عل���ى هذ� �لر�أي)Fontana1988( . هذه ق�سية مهمة �سنع���ود �إليها عند تناول معنى 

»�لتعليم«  وكيف يمكن �أن تكون �لمهام �للغوية تعليمية حقًا. 
رّبم���ا كان �أق���وى �تهام لل�سلوكية �هتمامه���ا بال�سلوك �لملحوظ فقط. في �ختي���ار �لتركيز فقط على ما 
يمك���ن مالحظت���ه، تنكر �ل�سلوكي���ة �أهّمية عن�س���ر �أ�سا�سي في عملي���ة �لتعّلم، �أال وهو �لمعن���ى �لذي ي�سعى 
�لمتعّلم���ون الإعطائ���ه لعالمهم، و�لعمليات �لمعرفية �أو �لعقلية �لتي يجلبونه���ا لمهمة �لتعّلم. في تعّلم �لّلغة، 
م���ن �لو��س���ح �أن �لمتعّلمين ي�ستفيدون من ذخيرة كبيرة من �ال�ستر�تيجي���ات �لعقلية لمعرفة �لنظام �لذي 
يعمل في �للغة �لتي يتم تعري�سهم لها. من �أجل ��ستك�ساف هذ� �لجانب من �لتعّلم ب�سكل �أكبر،  ننتقل �الآن 

�إلى مجال علم �لنف�س �لمعرفي.

5 - علم النف�س المعرفي
عل���ى عك�س �ل�سلوكية، يهتم علم �لنف�س �لمعرفي بالطريقة �لتي يفكر بها �لعقل �لب�سري ويتعّلم. لذلك 
يهت���م علماء �لنف�س �لمعرفي بالعمليات �لعقلية �لمت�سمنة ف���ي عملية �لتعّلم. وهذ� ي�سمل جو�نب عدة مثل 

كيفية بناء �لنا�س ذكرياتهم و�ال�ستفادة منها، و�لطرق �لتي ينخرطون بها في عملية �لتعّلم. 
ف���ي �ل�سنو�ت �الأخي���رة، كان لعلم �لنف�س �لمعرف���ي تاأثير كبير على منهجية تدري����س �للغة. في �لمنهج 
�لمعرف���ي، ُينظ���ر �إلى �لمتعّلم على �أنه م�سارك ن�سط في عملية �لتعّل���م من خالل ��ستخد�مه ��ستر�تيجيات 

عقلية مختلفة لتحديد نظام �للغة �لمر�د تعّلمها.
خالف����ًا للمنهج �ل�سلوكي، ربما تج�ّسد مدر�سة علماء علم �لنف�س �لمعرفي و�سف جورج ميلر �ل�سهير 
لعلم �لنف�س باأنه »علم �لحياة �لعقلية«. ومع ذلك، فاإن �لطرق �لتي تمت بها در��سة �لتفكير �لب�سري قد 
تباين����ت ب�سكل كبير. من ناحي����ة، �سبه و��سعو نظريات �لمعلومات �لدماغ بجه����از كمبيوتر معقد للغاية، 
و�سعو� �إلى �سرح طريقة عمله وفقًا للقو�عد و�لنماذج �لخا�سة بكيفية حدوث جو�نب مختلفة من �لتعّلم. 
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يمك����ن روؤية �أمثلة م����ن هذ� �لمنهج في �لعمل عل����ى �أنظمة �لذكاء �ال�سطناعي، ال�سيم����ا نماذج �لذ�كرة 
وعمليات �لقر�ءة.

م���ن ناحي���ة �أخرى، هنالك ما ي�سمى بالحركة �لبنائية، �لتي ن�ساأت ب�سكل �أ�سا�سي من عمل عالم �لنف�س 
�لتنم���وي �ل�سوي�سري، ج���ان بياجيه، و�سملت �أي�سًا عل���م نف�س �لبناء �ل�سخ�سي لج���ورج كيلي. �هتّم علماء 
�لنف����س �لذين يّتبعون ه���ذ� �لمنهج ب�سكل �أ�سا�سي بالطرق �لتي يكّون �الأفر�د من خاللها مفهومهم �لخا�س 

عن �لعالم.
هنال���ك �أي�سًا جان���ب �آخر من جو�نب علم �لنف�س �لمعرفي، �لذي ال ينبغ���ي �إغفاله في �سياقنا �لحالي، 
هو �لكتابات �لغنية و�لمتنوعة عن �لذكاء �لب�سري. هنا يمكن �لتمييز بين �لنظريات �لتي ت�سعى �إلى و�سف 
و�س���رح م���ا نعنيه بال���ذكاء �أو، ب�سكل �أو�س���ح، �ل�سلوك �لذكي، ومح���اوالت قيا�سه بطرق مث���ل �ختبار معدل 
�لذكاء. من �لمده�س �إلى حد ما �أن �لمناهج �لنمطية للقيا�س ال ُتبنى د�ئمًا على نظريات �سليمة. �سنتحدث 

عن كل منهج من هذه �لمناهج �لمختلفة لالإدر�ك بمزيد من �لتف�سيل.

1 -  معالجة المعلومات
�لمنهج �الأول �لذي �سن�ستعر�سه في علم �لنف�س �لمعرفي هو معالجة �لمعلومات. كما يوحي ��سمه، فاإن 
علم���اء علم �لنف�س �لمعرفي �لذين يتبعون هذ� �لمنهج ف���ي �لتعّلم يهتمون ب�سكل �أ�سا�سي بطريقة ��ستيعاب 
�لنا�س للمعلومات ومعالجتها و�لت�سرف بناًء عليها. بالتالي نرى �أن عو�مل مثل �النتباه، �الإدر�ك و�لذ�كرة 
�أ�سبح����ت محور عمل و��سعي نظريات منهج معالج����ة �لمعلومات. يقوم هوؤالء في �لغالب بت�سكيل نماذج 
)atkinson and shiffrin 1968( �أو ن�سو����س )schank and abelson 1977( لمحاول���ة تف�سي���ر 
�لطريق���ة �لتي يعمل به���ا �لعقل �لب�سري. بالقيام بذل���ك، يزعمون �أنهم قادرون على �لتنب���وؤ بنوع �لعمليات 
�لعقلي���ة �ل�سروري���ة للتعّلم �لفّعال، و�لتعّرف بدقة على كيفية ومكان حدوث �أي خلل عندما يو�جه �ل�سخ�س 
�سعوب���ات في �لتعّلم. يمك���ن ب�سهولة ��ستنتاج �أوجه �لت�سابه بين هذ� �لنوع م���ن �لمناهج ووظائف �أي نظام 
�آخ���ر مث���ل ج�سم �الإن�سان �أو محرك �ل�سيارة �أو �لحا�سوب. بالتالي، هو منهج �آلي من حيث �لجوهر وال يهتم 
على �الإطالق بالمعاني �أو �لعو�طف. �عتمد �لكثير من �لبحث في ��ستر�تيجيات متعّلم �لّلغة، �لذي يت�سمن 

��ستر�تيجيات �لذ�كرة، على نماذج معالجة �لمعلومات هذه.
�النتباه هو �أحد �لمجاالت �لتي قدم فيها منهج معالجة �لمعلومات روؤى قّيمة حول طريقة عمل �لعقل 
�لب�س���ري. م���ن �لو��س���ح الأي معّلم متمّر����س �أن بع�س �لمتعّلمين يج���دون �سعوبة كبيرة ف���ي �لتركيز على 
عمله���م ود�ئمًا �سيكون لهذ� تاأثي���ر �سلبي على تعّلمهم. لكن لماذ� يختلف �لنا����س كثيرً� في هذ� �ل�سدد، 
وماذ� يمكن للمدر�س �أن يفعل حيال ذلك؟  تقترح �إحدى وجهات �لنظر )klatzky 1980( �أنه ينبغي �أن 
ُينظ���ر �إل���ى �النتباه  كعملية ت�سفية مجموعة هائلة من �لمحفز�ت �ل���و�ردة  و�ختيار تلك �لمحفز�ت �لتي 
ُتع���ّد مهمة فقط لمزيد من �لمعالجة. وجهة نظر �أخ���رى )Best 1986( ت�سور �النتباه كم�سدر معرفي 
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يمكن �العتماد عليه كو�سيلة لتركيز جهودنا �لعقلية. �ستكون هناك حاجة ما�سة �إلى هذ� �لم�سدر عندما 
تكون مهمة �لتعّلم جديدة �أو عندما تكون �أعلى من م�ستوى �لقدر�ت �لحالية للمتعّلم. لكن عندما ي�سبح 
�لم���رء �أكث���ر مهارة، على �سبيل �لمث���ال، في حالة �لق���ر�ءة �أو �لقيادة، تكون هناك حاج���ة �أقل الأن يركز 

�ل�سخ�س كامل �نتباهه.
�أظهر �لبحث �لذي �أجر�ه علماء علم �لنف�س �لتنموي �أن قدرة �الأطفال على تركيز �نتباههم، �ختيار 
ما هو مهم بالن�سبة لهم لالنتباه له، وتكييف �نتباههم بما يتو�فق و متطلبات �لحالة يتح�سن مع تقدم �لعمر 
)Flavell 1985; Wittrock 1986(. م���ع ذل���ك، من �لو��سح �أي�س���ًا �أن �الأنو�ع �لمختلفة من �لمحفز�ت 

�ستكون �أكثر فعالية في جذب �النتباه و�لحفاظ عليه.
يمك���ن �أن يكون تعّلم لغة �أجنبية تجربة مربكة للغاية، خا�سة في �لمر�حل �لمبكرة. توؤكد �لطر�ئق �ل�سمعية 
�ل�سفوي���ة عل���ى �أهّمية �لمدخ���الت �لهيكلية �لموّجه���ة. من ناحية �أخ���رى، تعتمد �لمناهج �الأكث���ر تو��سلية على 
��ستخد�م �للغة لغر�س حقيقي. �إذ� كان �لمنهج �الأخير مف�ساًل، فيجب �لحر�س على م�ساعدة �لمتعّلمين �الأفر�د 
عل���ى تركيز �نتباههم على جو�نب رئي�سية معينة لم���ا ي�سمعونه �أو يحاولون �إي�ساله بداًل من محاولة �لتعامل مع 
كل �س���يء ف���ي وقت و�حد. ال�سيما �أن �لقدرة على �ختيار �لمعلوم���ات ذ�ت �ل�سلة وترك �لمعلومات �لتي الفائدة 

منها، وتركيز �نتباههم على كيفية تذكرها و��ستخد�مها هي ما يميز �لمتعّلمين ذوي �لكفاءة عن غيرهم.

 2 -  الذاكرة
�لمج���ال �الآخ���ر �لذي كر�س له و��سع���و نظريات معالجة �لمعلوم���ات �هتمامًا كبيرً� ه���و �لذ�كرة. ربما  

�أف�سل نموذج معروف للذ�كرة هو نموذج �أتكين�سون و�سيفرين )1968(.
ي�س���ف هذ� �لنم���وذج عملية �لذ�كرة من حيث �ل�سجل �لح�سي حيث يت���م ت�سجيل �لمنبهات مبدئيًا لفترة 
وجي���زة قب���ل �أن يتم نقلها �إل���ى �لذ�كرة ق�سيرة �الأم���د )�أو �لن�سطة( �إذ� تم �النتباه له���ا. ي�ستخدم م�سطلح 
�لذ�ك���رة �لن�سط���ة لالإ�سارة �إلى كل ما يدور في ذهن �لمرء في �أي وقت معين، غالبًا ما يكون  ق�سير �لمدة ال 
يزيد عن ثالثين ثانية. ب�سبب �ل�سعة �ل�سغيرة للذ�كرة �لن�سطة لدى معظم �الأ�سخا�س، �لتي ُتعّد عادًة حو�لي 
�سبع���ة عنا�س���ر في وقت و�حد،  من �ل�سروري �إيجاد طرق لتق�سيم �لمعلومات �لمعقدة �إلى »�أجز�ء« متر�بطة 
قبل �إر�سالها �إلى مخزن �لذ�كرة طويلة �الأمد. �لطريقة �الأكثر �سيوعًا للقيام بذلك هي �لتمّرن �لذي قد ياأخذ 

�سكل �لتكر�ر �لب�سيط، �أو �لو�سائل �الأكثر تعقيدً� �لتي تنطوي على ربط �لمعنى ب�سيء يتم تذكره.
فيم���ا يتعلق بمدّر����س �لّلغة، هناك نتائج عملية ع���دة نا�سئة عن مثل هذه �لنم���اذج. ال�سيما �أن �لذ�كرة 
مهمة في تعّلم �للغة. �إحدى �لم�ساكل �للغوية �لرئي�سة �لتي يو�جهها متعّلمو �للغة حفظ وتذكر �لمفرد�ت. مع 
ذلك، ال يوجد فائدة من �إثقال ذ�كرة �لمتعّلمين ق�سيرة �الأمد �أو في توقع تذكر كم هائل من جل�سة و�حدة 
دون �أي �س���كل م���ن �أ�سكال �لتدريب. تعلي���م طرق تذكر �الأ�سياء، بما في ذل���ك ��ستر�تيجيات فن �ال�ستذكار 
و�إ�س���ر�ك �أكثر من حا�سة من �لحو�����س، هو على �الأرجح ما يبرر �لى حد كبير �لوقت �لذي ي�ستغرقه �الأمر. 
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يقدم �أك�سفورد )1990( تحليل ��ستر�تيجيات �لذ�كرة �لمختلفة �لم�ستخدمة في تعّلم �للغة، �لتي �سُتناق�س 
بالتف�سيل في �لف�سل 6. 

�إن ��ستخ���د�م طريقة ربط �لكلم���ات تطبيق مثير للف�سول وناجح للغاية الأبحاث �لذ�كرة على تعّلم �للغة 
�الأجنبية  )Gruneberg 1987; Gruneberg and Jacobs 1991 (. تت�سمن هذه �لتقنية ربط �لكلمات 
باللغتي���ن �الأولى و�لثاني���ة لبناء �سورة في �لعقل. يقترح غرنبيرغ، على �سبي���ل �لمثال، �أنه يمكن تذكر كلمة 
فرن�سي���ة تعني غط���اء طاولة »nappe« من قبل متح���دث �للغة �الإنكليزية باأن ي�ستح�س���ر �سورة �أخذ قيلولة 
»nap« عل���ى مفر����س �لمائدة. وجدت ميري )1980( �أن تلك �لطريقة كانت و�سيلة فّعالة للغاية في تدري�س 
�لمف���رد�ت �لفرن�سية لالأطفال �الإنكليز �لذين تتر�وح �أعمارهم بين 11 و 12 عاًما. �أظهرت �أي�سًا در��سات 
ق���ام بها رو و�أتكين�سون )1975( �أنه تم تح�سين تعّلم مفرد�ت �للغتين �لرو�سية و�الإ�سبانية عندما تم تعليم 

�لكبار ��ستخد�م تقنية ربط �لكلمات.
تت�سم���ن ��ستر�تيجي���ة �أخرى مفي���دة للمدر�ّسين لم�ساع���دة �لمتعّلمين على �لحفظ وتذك���ر �لمعلومات 
توظي���ف ماي�سّمي���ه عالم �لنف�س �لمعرفي ديفي���د �أوزوبل )1968( �لمنّظمات �لمتقّدم���ة. ويق�سد بها �أنها  
ماّدة تمهيدية ومعلومات �أ�سا�سية ُتعر�س على �لمتعّلم في بد�ية تدري�س مو�سوع معين، وتعمل كج�سر يربط 
بي���ن م���ادة �لتعّلم �لجديدة و�لمعرفة �ل�سابقة لدى �لمتعّلم. يجب �أن تكون مثل هذه �لمقدمات بم�ستوى من 

�لتجريد و�لعمومية و�ل�سمول �أعلى من م�ستوى �لمادة �لتعليمية نف�سها �لتي �سيتعّلمها �لطالب.
يحت���ل �أوزوب���ل مكانة مهّمة ف���ي تاريخ علم �لنف����س �لتربوي، الأّنه ل���م يوؤّكد فقط عل���ى �أهّمية �لعمليات 
�لمعرفي���ة، ب���ل و�سع �أي�سًا مفه���وم �لمعنى في مرك���ز مثل هذه �لعملي���ات. وهكذ�، فاإّن �لوظيف���ة �لرئي�سة 
للمنّظم���ات �لمتقّدم���ة تتمثل في �لعمل كج�سر بي���ن مايعرفه �لمتعّلمون بالفعل وم���ا يحتاجون �إلى معرفته. 
ه���ذ� يعن���ي �أنه من �لمفيد و�لمهم عن���د تقديم مو�سوع جديد �أو مجموعة من �الأف���كار �لبدء بالحديث عما 

�سينجم من هذه �الأفكار حتى قبل ��ستيعاب �الأفكار.

3 -  الذكاء واختبار الذكاء
ال توج����د  نق����اط قوة و�سعف ف����ي �تباع منهج معرف����ي في �لق�ساي����ا �لتربوية �أكثر و�سوح����ًا من �لطريقة 
�لت����ي تم من خاللها تعريف مفهوم �لذكاء وقيا�سه وتوظيف����ه. �لذكاء مو�سوع كتب عنه �لكثير، ولكن اليز�ل 
معظ����م �لمدر�سين ي�سعرون بالحيرة ب�ساأنه. �إذ� ُطلب تحديد ما�لمق�سود بالذكاء، ربما ي�سير معظم �لنا�س 
�إل����ى �س����كل من �أ�سكال �لمقدرة �لفطري����ة �لعامة �لتي تمّكن �لبع�س منا �لتعّلم على نح����و �أف�سل �أو �أ�سرع من 
�الآخري����ن. يفتر�����س مثل هذ� �لر�أي �أّن �لذكاء ثابت عند �ل����والدة ومن غير �لمرجح �أن يتغير بعد حو�لي �سن 
�لخام�س����ة. ت�سّكل وجه����ة �لنظر هذه �أ�سا�س �إج����ر�ء�ت �الختيار مثل تق�سيم �لط����الب �لى مجموعات ح�سب 
قدر�تهم �الأكاديمية في �لمد�ر�س، وف�سل بع�س �الأطفال في مد�ر�س خا�سة. يرجع �سبب هذ� �أي�سًا �أن وجهة 
�لنظر هذه ُتعّد �أن �لذكاء هو �لعامل �لرئي�س في توقع �لنجاح �أو �لف�سل في �لمدر�سة. بب�ساطة، تن�س وجهة 
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�لنظ����ر هذه على �أّنه م����ن �لمرّجح �أن يكون �الأ�سخا�س �لذين ولدو� �أكث����ر ذكاًء مهيئين للنجاح في �لمدر�سة 
�أو ف����ي �أي مهم����ة تعليمية �أكثر بكثير من �أولئك �لذين ولدو� بذكاء �أقل. ه����ذ� غالبًا يوؤدي �إلى �ال�ستنتاج غير 

�لمبرر منطقيًا �أّن �أي �سخ�س يف�سل في �لمدر�سة �أو يو�جه �سعوبة في �لتعّلم البّد �أّنه يفتقر �إلى �لذكاء.
منذ �أن ن�ساأت وجهات �لنظر �الأولى للذكاء من عمل رو�د حركة تح�سين �لن�سل �لذين �لتزمو� بتح�سين 
�لجن����س �لب�سري عن طريق �لهند�س���ة �لور�ثية، �أ�سبح من �ل�سهل �أن نرى كيف تر�ّسخت هذه �الأفكار. تبنى 
علماء �لقيا�س �لنف�سي هذه �الأفكار، و بحثو� عن طرق  لقيا�س ما ي�سمى بعامل »g« )�أو �لذكاء �لعام(، مما 
�أدى �ل���ى ن�سوء مفاهيم م�سللة باأن بع�س �الأعر�ق متفوقة فكريًاعلى �الآخرين. �أدى �العتقاد باأن �لذكاء ذو 
طبيعة ثابتة التتغير �إلى تطوير �ختبار�ت �لذكاء )IQ( و��ستخد�مها الأغر��س �لتنبوؤ �أو �لتن�سيب وحتى �أنها 

��ستخدمت كاأدو�ت ت�سخي�س ل�سرح �لف�سل بالتعّلم.
�سيط���رت مثل هذه �الآر�ء ح���ول �لذكاء �لثابت على تط���ور �ختبار�ت �لقدرة �للغوية ف���ي �لخم�سينيات، 
MLAT ل���كارول و�سابون )1959(. ��ستندت هذه �الختبار�ت على  وال �سيم���ا �ختبار �لقدرة �للغوية �لحديث 
�لفر�سي���ة �لقائل���ة باأن �لنا�س لديهم قدرً� ثابتًا من �لمقدرة عل���ى تعّلم �لّلغة، و�أّنه يمكن قيا�س هذه �لمقدرة. 
وهك���ذ� �ساد �لظن �أن �ختبار�ت �لقدرة �للغوي���ة يمكنها �لتنبوؤ بنجاح �ل�سخ�س في تعّلم لغة �أجنبية. في حين 
�أّن���ه ثمة دليل الإثب���ات �أن هذه �الختبار�ت تملك بع�س �لقيمة �لتنبوؤي���ة، �إاّل �أنها عر�سة لنف�س �لنوع من �لنقد 
�لذي تعر�ست له �ختبار�ت معدل �لذكاء. مايجب �أن نناق�سه هو �أنه �إذ� �عتبرنا �أن �لقدرة �أو �لذكاء ثابتان، 

فاإننا بذلك نفر�س قيودً� على �لطريقة �لتي نرى بها �لمتعّلمين وبالتالي �لطريقة �لتي نتعامل بها معهم.
طر�أ موؤخرً� تطور على �لنظرة �لتقليدية للذكاء قد يكون ذ� �أهّمية خا�سة لمدر�سي �للغة. نتج هذ� �لتطور 
ع���ن �أبحاث عالم �لنف����س بجامعة هارفارد، هو�رد غاردن���ر. في كتابه �لمكتوب ب�سكل مقن���ع  �إطار�ت �لعقل 
)1983( ، يوؤكد غاردنر باأنه بداًل من �عتبار �لذكاء مقدرة كّلية موحدة، يجب �لنظر في �إمكانية وجود �أنو�ع 

مختلفة من �لذكاء. يقترح �أنه يمكن تحديد �سبعة �أنو�ع على �الأقل بو�سوح، �أحدها هو �لذكاء �للغوي.
يوؤكد غاردنر باأن هنالك �ختالفات فردية كبيرة بين �الأطفال منذ �للحظة �لتي يبدوؤون  فيها ��ستخد�م 
�للغ���ة الأول م���رة. لكن تتطلب �للغات �لمختلف���ة �أي�سًا �أنو�عًا مختلفة من وظائ���ف �لدماغ. وهكذ�، في نظم 
�لكتاب���ة �ل�سوتي���ة في �لغرب، ُتعّد �لمعالجة �ل�سمعية مهمة في تطوير مه���ار�ت �لقر�ءة و�لكتابة. بينما في 
�ل�س���رق، حيث تلعب �ل�س���ور �لتو�سيحي���ة دورً� مهمًا في �للغ���ة �لمكتوبة، ت�سبح �لمعالج���ة �لب�سرية �أكثر 
�أهّمية. ي�ست�سهد غاردنر �أي�سًا باأمثلة عّدة  لدعم حّجته باأن �لنا�س من خلفيات ثقافية مختلفة ي�ستخدمون  
�أنو�عًا مختلفة من �لذكاء �للغوي للتعّلم. وهكذ�، فاإّنه من �لمرّجح �أن يكون لدى رجل �الإياتو �لمثقف ذ�كرة 
لفظي���ة هائل���ة ل�الأ�سماء، في حي���ن �أن �ال�ستخد�م �لمرن لّلغة بين بع�س �لقبائ���ل �لمك�سيكية له قيمة كبيرة 
 Gardner( لدرج���ة �أّنه قد يكون لديهم ما ي�سل �إلى �أربعمائ���ة م�سطلح مختلف ي�سير �إلى ��ستخد�م �للغة

.)1983: 73-98
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عل���ى �لرغم من قدرة كتاب���ات غاردنر على �الإقناع، �إاّل �أّن �لمعّلم �لم���ز�ول لمهنته ي�سطر لطرح بع�س 
�الأ�سئل���ة �الأ�سا�سي���ة: �إذ� كانت هنالك �ختالفات عامة منذ �لوالدة �أو حتى �ختالفات باأنو�ع  �لذكاء، ما هي 
�لنتائ���ج �لمترتبة علّي كمعّلم ومدّر�س لغة �أجنبية؟ هل �لذكاء �سيء يمتلكه �الأ�سخا�س بن�سب �أكبر �أو �أقل 
وال يمكن زيادته �أو تح�سينه بعد �سن معين؟ هل يتطلب تعليم �الأ�سخا�س �لذين لديهم م�ستويات مختلفة من 
�لذكاء �لُمقا�س �أ�ساليب مختلفة في �لتدري�س؟ �إذ� كان �الأمر كذلك، فماذ� يجب �أن تت�سمن هذه �الأ�ساليب؟
ق���دم فيلي���ب فيرنون، �لمتخ�س����س �لبريطاني ف���ي علم �لنف�س �لترب���وي، وجهة نظر مفي���دة، �أهملت 
باإجح���اف، ب�ساأن �إمكانية قيا�س �لذكاء وكيفية قيا�س���ه. �قترح فيرنون )1964( �أنه بداًل من ت�سور �لذكاء 
كمفه���وم كّل���ي، من �لمفي���د �أكثر �لنظر له كاأنو�ع: �ل���ذكاء �أ، ذكاء ب، وذكاء ج. يمثل �لن���وع �أ �لذكاء �لذي 
نولد به. و يختلف من فرد �إلى �آخر الأ�سباب ور�ثية، �إاّل في حالة �لتو�ئم �لمتطابقة. ولكن الأّننا جميعًا نتاأثر 
ببيئاتن���ا من���ذ لحظة �لتكوين، اليمكن قيا�س هذه �لملكة �لفكرية �لور�ثي���ة. ي�سير �لنوع ب �إلى �لذكاء �لذي 
نظه���ره ف���ي جميع جو�نب حياتن���ا �ليومية، و�لذي يتغي���ر با�ستمر�ر ويكون مرتبطًا بال�سي���اق �لى حد كبير. 
يقا����س ه���ذ� �لنوع من �لذكاء  بمدى مالءمة �أفع���ال �ل�سخ�س  لحالة معينة. يمثل �لنوع ج  �لذكاء �لذي يتم 
قيا�س���ه باختب���ار�ت �لذكاء. على هذ� �لنحو، يمك���ن �أن يكون �لذكاء عينات �سغيرة ج���دً� من جميع �الأنو�ع 
�لممكن���ة  لل�سل���وك �لذكي �لذي يمك���ن الأي �سخ�س �إظهاره، وهذ� يعتمد كّليًا عل���ى �سالحية �ختبار �لذكاء 
�لمح���دد �لم�ستخ���دم، �أي مدى جودة هذ� �الختبار في �لتنبوؤ ب�سرعة وكف���اءة �لتعّلم في �لمدر�سة �أو في �أي 

مكان �آخر.
���َن �أن �ختبار�ت �لذكاء �لتقليدي���ة جيدة �إلى حد ما بالتنبوؤ بالنجاح �الأكاديمي، بما في ذلك �لنجاح  َتبيَّ
في تعّلم �لّلغات. مع ذلك، كما �سنو�سح عبر هذ� �لكتاب، قد تمت �لمبالغة في تقدير هذ� �لنوع من �لذكاء 
�ل���ذي ُو�سف كعام���ل رئي�سي في �لتعّلم، رغم �أّنه من �لممكن �أن يمثل حاج���زً� �أمام فهم �لمدر�سين ل�عملية 

�لتعّلم.
�أح���د �أ�سباب �اللتبا�س �ل���ذي يحيط بمفهوم �لذكاء وقيا�سه هو �أنه ُي�ستخ���دم تقليديًا كا�سم �سائع يمثل 
كيان، ويمتلكه �الأ�سخا�س بن�سب �أكبر �أو �أقل. في �لحقيقة، يعتبر علماء �لنف�س  »�لذكاء« تركيبًا �فتر��سيًا، 
�أي �أّنه م�سطلح مالئم لتف�سير �سيء غير موجود فعليًا. بطرق عديدة، يمكن �أن تكون هذه �لتر�كيب مفيدة 
ج���دً� ف���ي تمكيننا من فهم �سلوك ُمبه���م، ولكن في حاالت �أخرى يمكن �أن تك���ون م�سّللة للغاية، ال�سيما �إذ� 
ل���م ُتع���ّد مفاهيم �فتر��سية وتم �لتعامل معها كما لو كانت موجودة حق���ًا. �إن �لتعامل مع �لذكاء كم�سطلح 
و�سف���ي - �سفة �أو ظرف- �أق���ل خطورة بكثير و�أكثر فائدة. وبالتالي، يمكنن���ا �أن ن�سير �إلى �سخ�س ما باأّنه 

يت�سرف بذكاء �أكثر �أو �أقل، �أو �أّنه يظهر �سلوكًا ذكيًا في ظرف معين.
يوج���د مجال �آخ���ر كانت فيه نماذج معالجة �لمعلومات مفيدة جدً�. ال�سيم���ا �أن عالم �لنف�س �لمعرفي، 
روب���رت �ستيرنب���رغ، �أعاد �سياغة مفهوم �لذكاء عل���ى �أّنه تكيف �لنا�س �لهادف م���ع �لعالم �لحقيقي. يبّين 
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�ستيرنبرغ باأن ما ُيعتبر �سلوكًا ذكيًا في �أحد �لبلد�ن �أو �سمن �سياق ثقافي معين يمكن �أن ُيعتبر �سلوكًا غير 
ذكي في مكان �آخر. وبالمثل، نوع �ل�سلوك �لذي �سيتم تف�سيره على �أنه ذكي في مدر�سة �أكاديمية خا�سة قد 

اليالئم �لت�سرفات �لذكية �لمتعارف عليها في �الأحياء �لفقيرة في �لمدينة و�لعك�س �سحيح.
ق���دم �ستيرنبرغ )1985( نظرية ثالثية للذكاء، تحتوي كم���ا يت�سح من ��سمها على ثالث مجموعات 
رئي�سية من �لعنا�سر: �لعنا�سر �لعليا �أو )�لمهار�ت �لتنفيذية(: هي �لمهار�ت �لمعرفية �لم�ستخدمة في 
�لتخطي���ط و�تخاذ �لق���ر�ر، وت�سمل �العتر�ف بوجود �لم�سكلة، �لوعي بمختل���ف �ال�ستر�تيجيات �لممكنة 
لحله���ا، وتخ�سي�س �لوق���ت ومتابعة �لمحاوالت الإيجاد �لحل. عنا�س���ر �الأد�ء: ت�سمل �لعمليات �الأ�سا�سية 
�لم�سارك���ة في �لح���ل �لفعلي الأي مهم���ة معينة، مث���ل  ت�سفير �لمعلوم���ات و�لتفكير �ال�ستنتاج���ي و�إجر�ء 
�لمقارن���ات. �أخي���رً�، عنا�سر �كت�ساب �لمعرفة: ه���ي �لعمليات �لم�ستخدمة في �كت�س���اب معرفة جديدة، 
مث���ل �ختيار �لمعلومات �لمفيدة و��ستبع���اد غير �لمفيد ودمج �لمعرفة �لجدي���دة بطريقة هادفة وربطها 

بالمعرفة �ل�سابقة.
طالما �أن �لتركيز �لرئي�س في هذ� �لمنهج على تعريف مفهوم �ل�سلوك �لذكي باأّنه �ال�ستخد�م �لمنا�سب 
لال�ستر�تيجي���ات و�لمهار�ت �لمعرفية �سمن �سياقات محددة، فاإّن ذلك يحررنا من ت�سوره ك�سيء ثابت 
وجام���د. كما �أنه يمّكننا من �إدر�ك �أن �لنا�س يمكن �أن ي�سبحو� �أكثر ذكاًء و�أن �لمد�ر�س يمكنها )ويجب 
عليه���ا( �أن تلع���ب دورً� في هذ�. تملك وجه���ة �لنظر هذه بالطبع  نتائج عظيم���ة بالن�سبة لمدّر�سي �للغة. 
�إذ� فهمن���ا وجه���ة �لنظر هذه، فاإننا عل���ى ثقة �أّنه يمكننا م�ساعدة جميع �لمتعّلمي���ن لي�سبحو� �أف�سل في 
تعّل���م �لّلغ���ة، كذلك نح���رر �أنف�سنا من فكرة �أن �لمتعّلمي���ن يملكون قدرً� ثابتًا من �لكف���اءة �للغوية، ونرى 
�لجمي���ع قادرين عل���ى تحقيق �لنجاح في ظل توف���ر تدري�س منا�سب. �أحد �لتحدي���ات �لتي تو�جه مدر�س 
�للغ���ة  م�ساعدة �لمتعّلمين على تطوي���ر �ال�ستر�تيجيات �لالزمة لتعّلم �لّلغة ب�سكل �أكثر فاعلية، وهو مبد�أ 
يتج�ّس���د في �لعم���ل �لحالي على تدريب �لمتعّلم عل���ى �للغة �الإنكليزية كلغة �أجنبي���ة )EFL(. وبناًء على 
ذل���ك ف���اإن تعّلم كيفية �لتفكير ب�سكل فّعال يجب �أن يكون جانبًا مهم���ًا من جو�نب �لتعليم �أي�سًا، يجب �أن 
ُيدّر����س ب�س���كل م�ستقل وفي جميع مجاالت �الأن�سطة. �سنتناول هذ� �لمبد�أ �لمهم مرة �أخرى في �لف�سل 8 
حيث �سنركز على �لطرق �لتي يمكن �أن يت�سمن تدري�س �للغة من خاللها تعليم �لمتعّلمين كيف ي�سبحون 

مفّكرين �أكثر فاعلية.

4- البنائية

على �لّرغم من �أن مناهج معالجة �لمعلومات يمكن �أن تكون مفيدة، كما �أ�سرنا �سابقًا، �إاّل �أّنها ال ترّكز 
�إاّل قلياًل على �لطرق �لتي ي�سعى من خاللها �الأفر�د لتكوين فهمهم �ل�سخ�سي لعالمهم. لفهم هذ� �لنوع من 
�لمناه���ج �لمعرفية نحتاج �إلى �لتطلع نح���و �لحركة �لبنائية. يعّد جان بياجيه �ل�سخ�سية �لمهيمنة في علم 
نف�س �لنمو �لمعرفي. يرجع �سبب ذلك جزئيًا الأنه كتب على نطاق و��سع حول هذ� �لمو�سوع ل�سنو�ت كثيرة. 
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ف���ي �لوق���ت نف�سه، �أ�سبح من �ل�سعب على �أي �سخ�س �أن يلم �إلمامًا كاماًل بجميع مجلد�ت موؤلفات بياجيه 
)مث���ل Piaget 1966 ؛ Piaget 1972 ؛ Piaget 1974(. ُزّودن���ا بملخ�س���ات ممت���ازة ومر�جعات نقدية 
بو��سط���ة فالفيل )1963( ، �إلكين���د )1970( ، بر�ون ودي�سفورجي�س )1979( و�سوثرالند )1992(. كما 
ُقّدم���ت تف�سير�ت بديلة الأ�سباب ��ستجابة �الأطفال بطريق���ة معينة للتجارب �لم�سغرة �لتي �أجر�ها بياجيه 

في كتابين موؤثرين لمارغريت دونالد�سون )1978 ، 1992(.
بياجيه

كان �أح���د �أكثر جو�نب �أعمال بياجيه ديمومة هو تركيزه على �لطبيعة �لبّناءة لعملية �لتعّلم. على عك�س 
�الآر�ء �الأكثر تقليدية، �لتي ترى �لتعّلم على �أّنه تر�كم للحقائق �أو تنمية للمهار�ت، فاإّن �الفتر��س �ل�سمني 
�الأ�سا�س���ي  للبنائي���ة ه���و �أن �الأفر�د ي�سارك���ون منذ �لوالدة بفعالي���ة في تكوين فهمه���م �ل�سخ�سي )�لمعنى 
�لخا����س به���م( من تجاربهم. �أي �أن كل �سخ�س يكّون فهمه �ل�سخ�سي للعالم وللتجارب �لمحيطة به. بهذه 

�لطريقة، يكون �لتركيز �الأ�سا�سي على �لمتعّلم في نظرية �لتعّلم.
كان بياجيه مهتمًا �سخ�سيًا وب�سكل �أ�سا�سي بالطريقة �لتي تو�سل �لنا�س لمعرفة �الأ�سياء خالل تطورهم 
م���ن مرحل���ة �لطفولة �إلى مرحلة �لبل���وغ. وهكذ�، فاإن نظريته »مبني���ة على �أ�سا�س �لفع���ل«، و تهتم  بعملية 
�لتعّل���م �أكث���ر من �لذي يتم تعّلمه. تقترح �لنظرية �أننا ن�سل �إلى معرف���ة �الأ�سياء كنتيجة مبا�سرة  لتجاربنا 

�ل�سخ�سية، ولكننا نفهم تلك �لتجارب  في مر�حل مختلفة من حياتنا.
ت�ستن���د نظرية بياجيه على �أن �لمتعّلمين يم���ّرون ب�سل�سلة من �لمر�حل. فبالن�سبة للطفل �ل�سغير، يرى 
بياجيه �أّن �أهم طريقة ال�ستك�ساف �لبيئة تكون من خالل �لحو��س �الأ�سا�سية وهذ� ما ي�سميه مرحلة �لتعّلم 
�لح�سي���ة �لحركية. تدريجي���ًا من خالل تطوير �الأفكار و�الأفعال �لمنظمة، يتمك���ن �لطفل من �إدر�ك �لعالم 
و�لتعام���ل معه بط���رق �أكثر تعقيدً�. �لمرحلة �لتالية ه���ي �لحد�س �أو مرحلة ما قب���ل �لمفاهيم )�لعمليات( 
و�لتي ت�ستمر عادًة من �سن �ل�سنتين �لى �سن �ل�سابعة. وتبد�أ عندما ت�سبح �أفكار �لطفل �أكثر مرونة وعندما 
تلع���ب �لذ�كرة و�لخيال دورً� في �لتفكير. ي�ستخدم بياجيه م�سطلح عمليات للداللة على �الأفعال �لد�خلية، 
�أي �لطريق���ة �لت���ي ت�سب���ح بها �الأفعال ج���زءً� من خيال �الأطفال. في ه���ذه �ل�سنو�ت �الأول���ى تبد�أ مثل هذه 

�لعمليات بالحدوث لكنها تبقى بد�ئية وغير مرنة بمايكفي.
بعد �سن �ل�سابعة تقريبًا، يدخل �لطفل مرحلة �لعمليات �لعقلية �أو �لو�قعية عندما يبد�أ �الإدر�ك باإظهار 
�أن �لعملي���ات يمكن عك�سه���ا، على �سبيل �لمثال، يمكن تجميد �لجليد مرة �أخرى بعد �أن يذوب و يتحول �إلى 
م���اء. مم���ا يمّكن �الأطفال من تجاوز م�ستوى �لمعلومات �لمقّدمة له���م، لكنه اليز�ل يعتمد على �أمثلة مادية 

ملمو�سة )غير مجردة(.
�أخي���رً�، هن���اك �نتق���ال �إلى �لعملي���ات �لفكرية �لتجريدي���ة �أو �ل�سكلي���ة، وذلك عندما ي�سب���ح �لتفكير 
�لتجريدي ممكًنا ب�سكل متز�يد. حيث ر�أى بياجيه �أن هذ� ال ينبغي �أن يحدث قبل �سنو�ت �لمر�هقة ويختلف 
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باختالف مجال �لدر��سة، على �سبيل �لمثال، �لقدرة على �لتفكير بم�ستوى عال من �لتجريد ريا�سيًا اليعني 
بال�سرورة �لقدرة على �لتفكير �لعلمي.

تت�سمن مر�حل بياجيه ر�سالة لمدّر�س �للغة. عند تعليم �سغار �ل�سن، ال ينبغي �أن نتوقع منهم �أن يكونو� 
ق���د و�سلو� �إلى مرحل���ة �لتفكير �لمجرد، وبالتالي ال ينبغي �أن تتوقع منه���م �أن يطبقو� هذ� �لتفكير للتعامل 
م���ع قو�عد �للغة وفهمها. ماهو �أكثر �أهّمية ف���ي هذه �لمرحلة توفير تجارب في �للغة �لهدف  تكون مرتبطة 

بجو�نب من عالم �لطفل �لخا�س.
 حقيقة �أن �الأبحاث �لالحقة التدعم ت�سل�سل بياجيه �أو تحديد �لعمر لمر�حل �لتطور �لمعرفي )�نظر 
Sutherland 1992  للح�س���ول على ملخ�س جيد لمثل هذه �لدر��سات(، ال ينبغي �أن يعمينا عن حقيقة 

�أن �لنا����س يتعّلمون بطرق مختلفة، و�أن �لكثير م���ن �لنا�س  ي�ستمرو� بمو�جهة �سعوبات طو�ل حياتهم في 
�لتعامل مع �لتفكير �لمجرد. مع ذلك، فاإن �أحد �أهم �لعو�مل �لتي تحّدد ما �إذ� كان �لمتعّلمون قادرون على 
�لتفكير على م�ستوى مجرد، كما �أظهرت مارجريت دونالد�سون وزمالوؤها، هو تطّور �لّلغة و��ستخد�مها.

ر�أى بياجي���ه �أن �لتطور �لمعرفي ه���و في �الأ�سا�س عملية ن�سج، تتفاعل �سمنه���ا �لمورثات مع �لتجربة. 
ُيعتبر �لعقل �لنامي �أنه ي�سعى با�ستمر�ر �إلى �لتو�زن: �لتو�زن بين �لمعرفة �ل�سابقة و بين ما مايتم �ختباره. 
يت���م �إنجاز ذلك من خالل عمليات �ال�ستيعاب و�لمالءمة �لمكّملة لبع�سها. بب�ساطة، ُيعّرف �ال�ستيعاب �أّنه 
�لعملي���ة �لت���ي يتم من خاللها تغيير �لمعلومات �لو�ردة �أو تعديلها في �أذهاننا حتى نتمكن من مالءمتها مع 
معرفتنا �ل�سابقة. بينما ُتعّرف �لمالءمة باأنها �لعملية �لتي نقوم من خاللها بتعديل معرفتنا �ل�سابقة بحيث 
توؤخذ �لمعلومات �لجديدة في �لح�سبان. بعملهما معًا، ت�ساهم هاتان �لعمليتان فيما ي�سميه بياجيه �لعملية 
�لمركزية في �لتكّيف �لمعرفي. يعّد هذ� جانبًا �أ�سا�سيًا من جو�نب �لتعّلم، باالإ�سافة �إلى كونه وثيق �ل�سلة 

بتعّلم قو�عد لغة جديدة.
 كما ذكرنا �سابقًا، هناك قدر كبير من �لمو�د �لمن�سورة من قبل بياجيه وعنه وعن نظريته في �لتطور 
�لمعرفي. �خترنا هنا ت�سليط �ل�سوء فقط على جانب �أو �ثنين من �لجو�نب �الأ�سا�سية، �لتي نعتقد �أنها ذ�ت 

�أهّمية خا�سة لمدّر�س �للغة.
اأوًل، يمكنن���ا �أن ن���رى مدى �أهّمي���ة عْد �لمتعّلم ف���ردً� ي�سارك بفعالي���ة في بناء �لمعن���ى. عندما يتعّلم 
�لمتعّلم���ون لغة جديدة فاإّنهم، على هذ� �لنحو، ي�ساركون بن�س���اط في بناء فهمهم �لخا�س لمدخالت �للغة 
�لت���ي تحيط به���م وكذلك للمهام �لت���ي ُتعطى لهم. بالتال���ي، من �لمه���م بالن�سبة للمدّر�سي���ن �أن ي�ساعدو� 

وي�سجعو� �لمتعّلمين في هذه �لعملية، بداًل من ح�سبانهم متلقين �سلبيين ل�ّلغة.
ثاني���اً، �أ�سبحت تنمية �لتفكير وعالقته باللغة و�لتجرب���ة محط �لتركيز �الأ�سا�سي في �لتعّلم. قد �أ�سبح 
جلي���ًا، عل���ى �سبيل �لمثال، �أن تعليم �للغة �لذي يعتمد ب�سكل �أ�سا�س���ي على �لحفظ لن يوؤدي �إلى فهم �أعمق. 

�سنتناول �لعالقة بين تطّور �لّلغة وتطّور �لتفكير في �لف�سل 8.
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ثالًث���ا، يجب �لحر�س عل���ى �أن تتنا�سب متطلبات �أي مهمة مع �لم�ستوى �لمعرفي للمتعّلم. فال ينبغي �أن 
تكون مهام �للغة �لتي يحددها �لمعّلمون مجردة للغاية بالن�سبة الأولئك �لذين لي�ست لديهم �لقدرة بعد من 
�لناحي���ة �لنظري���ة على �لعمل على هذ� �لم�ستوى، وال �أن تكون ب�سيطة ج���دً� بحيث تكون �الأفكار و�لمفاهيم 

�أقل من م�ستوى كفاءة �لمتعّلم.
رابعاً، يمكننا �أن نرى تطبيق مفاهيم بياجيه عن �ال�ستيعاب و�لمالءمة لتعّلم لغة جديدة. عندما نتلقى 
مدخ���الت لغوية جديدة ، على �سبي���ل �لمثال، من خالل �ال�ستماع �إلى محادث���ة، نحتاج �إلى تعديل معرفتنا 
�ل�سابق���ة عن هذه �للغة )�لمالءمة( لتن���درج �لمعلومات �لجديدة في معرفتنا �لحالية )�ال�ستيعاب(. بهذه 
�لطريق���ة تتط���ور معرفتنا بكيفية عمل نظام �للغ���ة �لجديدة ب�سكل تدريجي. هذ� يتو�ف���ق تمامًا مع نظرية 
�للغ���ات �لمتد�خل���ة في مجال �كت�ساب لغ���ة ثانية، و�لتي تن�س على �أن معرفة �لمتعّل���م عن �لّلغة  يتم �إعادة 

ت�سكيلها تدريجيًا كلما �قتربت �أكثر من �للغة �لهدف.
ب�سفت���ه عالم���ًا ف���ي علم نف�س �لنم���و �لمعرفي ، لم يك���ن بياجيه كثي���ر �لقلق ب�ساأن نتائ���ج نظريته على 
�لمعّلمي���ن. لذلك، �سيكون من غير �لع���ادل �نتقاده ب�سبب �لتطبيق �لمحدود لهذه �لنظرية. على �لرغم من 
ذلك، هنالك تف�سير�ن �سائعان جدً� يمكن �لقول �أّنه كان لهما تاأثير مثبط على �لكثير من �لمدر�سين. �أواًل، 
�أ�سب���ح �سائعًا في بع�س موؤ�س�س���ات تدريب �لمعّلمين تف�سير �آر�ء بياجيه ح���ول �لن�سج و�لتجربة �ل�سخ�سية 
كاإ�س���ارة �إل���ى �أنه ال م���كان للتوجيه �لمبا�سر ف���ي �لتدري�س. بالتاأكي���د، لم يورد بياجي���ه �أي �إ�سارة تذكر في 
كتابات���ه �الأول���ى �إلى �أهّمية تدخل �لو�لدين �أو �لمعّلم، على �لرغم من �أّنه في بع�س كتاباته �لالحقة �عترف 

بهذ� �الإغفال.
ف���ي حي���ن �أّن���ه كان لهذ� �لنوع م���ن �لتف�سير�ت �أث���ر �إيجابي في ت�سجي���ع �لمدر�سين للتركي���ز �أكثر على 
�سفوفه���م باعتبارها بيئات يمكن �أن يحدث فيها �لتعّل���م بالتجربة )�لتجريبي(. هذ� يعني �أي�سّا �أن �لكثير 
م���ن �لمدّر�سين ال�سيما مدّر�سي �الأطفال �ل�سغار �أ�سبحو� قلقين ب�ساأن �لدور �لمنا�سب لهم هنا. لقد �نتقل 
ه���ذ� �ل�سعور �إلى تدري�س �للغة، حيث عبر �لكثير م���ن �لمدر�سين عن �لمخاوف نف�سها. �إذ� تعّلم �لمتعّلمون 
م���ن خالل �لتفاعل مع �لبيئ���ة �للغوية )مدخالت �للغة(، فما هو دور �لمعّلم ع���د� تزويد مدخالت منا�سبة 
لك���ي تتم عملية �لتعّل���م؟ �سنتناول هذ� �ل�سوؤ�ل في �لف�سل 4 حيث ناأخذ ف���ي �لح�سبان �أهّمية دور �لمدّر�س 
ف���ي تعزي���ز �لتعّلم. في �لوقت نف�سه ، تركيز بياجيه على تطور �لفرد دفع���ه  �إلى �لتغا�سي عن �أهّمية �لبيئة 

�الجتماعية في �لتعّلم.
�أخيرً�، من �لجلي �أن بياجيه منذ �لبد�ية ��ستخف بالدور �الأ�سا�سي �لذي تلعبه �للغة في تنمية �لتفكير. 
ف���ي �لو�قع، �أّكد بياجيه في �أعماله �الأولى �أن �للغة تتبع تط���ور �لتفكير، وتكون بذلك و�سيلة لتغليف �لتفكير 
»�لبح���ت« في �س���كل رم���زي ) Sutherland 1992 (. وبرغم ذلك، لم ُتثَبت وجه���ة �لنظر هذه من خالل 

�لتق�سي و�لبحث.
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جيروم برونر
كان جي���روم برون���ر، �أ�ستاذعلم �لنف�س وموؤ�س����س مركز �لدر��سات �لمعرفية ف���ي جامعة هارفارد، �أحد 
�لمد�فعين �لمهمين عن �أفكار بياجيه، ال�سيما فيما يتعلق بنتائجها على منهج �لتعّلم باالكت�ساف �لمو�سوف 
�أدن���اه ) Bruner 1966 ,1960(. بالن�سبة �إلى برون���ر، فاإن عملية �لتعليم ال تقل �أهّمية عن نتاجها، حيث 
تاأث���ر كثي���رً� في كتابات���ه �لتعليمية �لمبكرة بو�سف بياجيه ع���ن كيفية تطور تفكير �الأطف���ال. �أي�سًا، تطوير 
�لفهم �لنظري و�لمهار�ت و�ال�ستر�تيجيات �لمعرفية هدف �أ�سا�سي في �لتعليم، بداًل من �كت�ساب �لحقائق. 

بف�سل برونر، جاء هذ� �لر�أي ليمثل �لمنهج �لمعرفي في �لتعليم.
 �أح���د �لجو�نب �لمهمة ب�سكل خا�س الأفكار برونر هو �أنها تملك  روؤية �ساملة لتعليم �ل�سخ�س ككل. ر�أى 
برون���ر �أن �أحد �لعنا�س���ر �لمركزية لهذ� يكمن في �لحاجة �إلى تعّلم كيفية �لتعّلم، �لذي �عتبره و�سيلة لنقل 
ما تم تعّلمه من حالة �إلى �أخرى ) 4 :1960(. �لتحدي �لذي �سكله برونر للمعّلمين عبر تحديد »�لظروف 
�لمثلى« كي تتم عملية �لتعّلم، بمفهومها �لو��سع،  �أحدثت بع�سًا من �أكثر �لتطور�ت �إثارة في كل من �لتعليم 

وعلم �لنف�س على مدى �لعقود �لالحقة.
�أدرك برون���ر �أي�س���ًا �أنه البّد �أن يكون للتعّلم في �لمد�ر�س هدف، وط���رح �الأ�سئلة �لتالية كو�سيلة لتقرير 

ماهية ذلك �لهدف وما يجب ت�سمينه في �أي منهاج در��سي:
ق���د ن�ساأل، كمعيار الأي مادة يتم تدري�سه���ا في �لمدر�سة �البتد�ئية، ما �إذ� كانت، حين يكتمل �إعد�دها، 
ت�ستحق معرفة �لكبار، وما �إذ� كانت معرفتها بالن�سبة لطفل تجعله �أف�سل ك�سخ�س بالغ. �إذ� كانت �الإجابة 
على كال �ل�سوؤ�لين  بالنفي �أو �إجابة غام�سة، فذلك يعني �زدحام �لمناهج �لدر��سية بمادة غير �سرورية.

)1960: 52(
لذل���ك، يوؤكد برون���ر باأن �لهدف �الأول الأي فعل تعّل���م هو �أنه يجب �أن يخدمنا ف���ي �لم�ستقبل، و�أن يتيح 
لن���ا �لم�سي قدمًا ب�سهولة �أكبر فيما بع���د، ال �أن ياأخذنا �إلى مكان ما فح�سب. تكمن محدودية وجهة �لنظر 
ه���ذه فعليًا ف���ي �أنها ال تمثل قيمة تعّلم �سيء لذ�ته، وتهمل �سلة �أي ن�س���اط تعليمي يقوم به �لمتعّلم بالزمان 

و�لمكان �لحاليين.
الأن برون���ر، بخالف بياجي���ه، كان خبيرً� تربويًا ملتزم���ًا، فقد حاول ربط �أفكاره ع���ن �لتطور �لمعرفي 
بم���ا يح���دث في �ل�سفوف �لدر��سية. لذلك قدم �لم�سورة ب�ساأن مو�سوع���ات مثل هيكل �لمناهج �لدر��سية، 
باالإ�سافة �إلى �لطرق �لتي يمكن من خاللها تحفيز �لمتعّلمين وم�ساعدتهم على تذكر ما تعّلموه. �أحد �أ�سهر 
 ،)Bruner 1960: 12(»أقو�ل���ه: » يمك���ن تدري�س �أ�س�س �أي مو�سوع الأي �سخ�س في �أي عمر ب�سكل �أو باآخر�
مم���ا �أدى �إل���ى ظهور مفهوم �لمنه���ج �لحلزوني. �لمق�سد هنا �أنه يجب عل���ى �لمدر�ّسين �أواًل تقديم �الأفكار 
�الأ�سا�سية �لتي ت�سفي �لحياة و�ل�سكل على �أي مو�سوع �أو مجال در��سة، ثم �إعادة �لنظر فيها و�لبناء عليها 

مر�رً� وتكر�رً�. هذ� هو �لمفهوم �لذي تم ��ستخد�مه على نطاق و��سع في مناهج �للغة.
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بالن�سب���ة �إلى برونر، ف���اإن �لهدف �الأكثر �سمولية للتعليم هو تنمية �لتميز، �لذي ال يمكن تحقيقه �إاّل من 
خ���الل تحدي �لمتعّلمين ال�ستخ���د�م قدر�تهم �لكاملة ال�ستيع���اب �لم�ساكل تمام���ًا، وبالتالي �كت�ساف متعة 
�الأد�ء �لكامل و�لفعال. كما �سنرى في �لف�سلين 4 و 6 �أّن علماء �لنف�س في �لمجاالت �الأخرى تناولو� مفهوم 

�لتحدي بحما�سة، و�أّن هذ� �لمفهوم وثيق �ل�سلة بمدّر�سي �لّلغة.
   زع���م برون���ر �أنه من خالل ت�سجيع �لمتعّلمي���ن �سغار �ل�سن على �كت�ساف حل���ول �لم�سكالت �لتعليمية 
باأنف�سهم، و�لتي تم و�سعها لهم بطريقة لم تق�سم ب�سكل م�سطنع �إلى »مو��سيع«، يجعلهم قادرين حتى على 
فه���م �أكثر �لمو�سوعات تعقيًد� وربط فهمهم بطريق���ة هادفة �إلى معارف �لعالم �لمتر�بطة. حتى �أنه و�سل 
�إلى حد �بتكار منهج در��سي كامل، )Man A Course of Study )MACOS، على �أ�سا�س هذه �لمبادئ. 
عل���ى �لرغ���م من �أنه تم تناول مجموع���ة �لمناهج هذه بطريقة محدودة، �إاّل �أن تاأثي���ر برونر على �لمعّلمين 
�لغربيي���ن كان عميقًا، كما برهن، على �سبيل �لمثال، م�سروع مجل�س �لعلوم �الإن�سانية للمد�ر�س �لبريطانية 

.) Stenhouse 1975( لذي ُطّور في �ل�ستينيات من قبل لور�ن�س �ستينهاو�س�
�أك���د برونر على �أهّمية تحقيق �لتو�زن �ل�سحيح بي���ن مقد�ر �لتر�كيب �لهيكلية �لمفرو�سة على �لدر�س 
ومقد�ر �لمرونة فيه لل�سماح للمتعّلمين باكت�ساف �لمبادئ، �لمفاهيم و�لحقائق الأنف�سهم. و�سدد �أي�سًا على 
�أهّمي���ة ت�سجيع �لتخمين و�لتفكير �لحد�سي لدى �لمتعّلمي���ن. �سيحدث هذ� فقط �إذ� �سعر �لمتعّلمون بالثقة 
بالنف����س و�لقدرة على �لمجازفة، �لت���ي �سيعززها بحد ذ�تها �سعور �لف�سول. لت�سجي���ع هذه �لعملية، �أدرك 

برونر �أنه ينبغي على �لمدر�سين �أن يكونو� قادرين على طرح �الأ�سئلة �ل�سحيحة.
عن���د تقدي���م مو�سوع معين �أو مفه���وم معين، من �ل�سهل طرح �أ�سئلة تافه���ة �أو جعل �لطفل يطرح �أ�سئلة 
تافه���ة. ومن �ل�سهل �أي�سًا طرح �أ�سئلة �سعبة جدً�. تكم���ن �لبر�عة هنا في �إيجاد �أ�سئلة متو�سطة �ل�سعوبة، 

يمكن �الإجابة عليها وتو�سلك �إلى مكان ما.
)1960 :40(

مفه���وم برونر عن �لقي���ام باأفعال هادفة لم�ساع���دة �لمتعّلمين على �لو�سول �إل���ى معرفة متما�سكة عن 
�لعال���م، يت�سم���ن ر�سالة لنا بخ�سو�س ت�سميم مه���ام تعّلم �للغة. وبالمثل، فكرته ع���ن تحقيق �لتو�زن بين 
�لتر�كيب �لجامدة و�لمرونة من �أجل �لتعّلم باالكت�ساف له �أي�سًا نتائج على مدر�س �للغة. وفقًا لم�سطلحات 
برونر، نحن بحاجة �إلى �لبحث عن تو�زن بين مهار�ت و جو�نب تدري�س �للغة �لهدف من ناحية، ومن ناحية 
�أخ���رى، تطوير قدرة �لمتعّلمين على تحليل �للغة، تخمي���ن كيفية تطبيق �لقو�عد، �لجر�أة على �ختبار �للغة 

و�لتعّلم من �أخطائهم.
ق���ام برون���ر، بو�سفه مفكرً� مبدعًا، بتو�سيع جو�نب نظرية بياجي���ه باقتر�ح وجود ثالثة �أنماط مختلفة من 
�لتفكير يجب �أن توؤخذ في �لح�سبان من قبل �لمعّلمين. �أطلق عليها �لم�ستوى )�لنمط( �لعملي �لن�سط، �لم�ستوى 
�الأيقوني و�أنماط �لتفكير �لرمزية. �عتبر برونر �أن هذه �لفئات �لثالث من �لتفكير تمثل �لطرق �الأ�سا�سية �لتي 
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يفه���م فيها �الأطفال تجاربهم: من خالل �أفعالهم، عن طريق �ل�سور �لمرئية ومن خالل ��ستخد�م �للغة. على 
�لم�ستوى �لعملي �لن�سط، يتم �لتعّلم عن طريق  تناول �الأ�سياء و�لمو�د مبا�سرة باليد. على �لم�ستوى �الأيقوني، 
ُتمث���ل �الأ�سياء بال�سور �لمرئية بداًل من ��ستخد�م �ل�س���يء �لحقيقي. يتم �لتعّرف على �لر�سوم �لتو�سيحية لما 
ا �إن�ساوؤه���ا ب�سكل م�ستقل. على �لم�ست���وى �لرمزي، يمكن ��ستخ���د�م �لرموز بداًل من  تمثل���ه، ولك���ن يمكن �أي�سً

�الأ�سياء �أو �ل�سور �لذهنية. هنا  تقوم �للغة  بدور مهم ب�سكل متز�يد  كو�سيلة لتمثيل �لعالم.
عل���ى �لرغ���م من تقديم فئات برونر �لثالث للتمثيل، �لتي ت�سبه �ل���ى حد ما مر�حل بياجيه، �أنها تتطور 
بالت�سل�س���ل، �إال �أنه���ا تتد�خل ب�س���كل متز�يد بداًل من ��ستبد�ل بع�سها بع�سًا. الب���ّد �أن يكون �لمدر�سون على 
در�ي���ة بالط���رق �لتي يت���م �تباعها لتعزيز �لتعّل���م با�ستخد�م ه���ذه �الأنماط �لثالثة. عل���ى �لم�ستوى �لعملي 
�لن�س���ط، يمكن �أن نرى �أهّمية ��ستخد�م �لتمثيل و�للعب و�ال�ستجابة �لج�سدية �لكاملة و�لتعامل مع �الأ�سياء 
�لحقيقي���ة. في حين يتم تفعي���ل �لنمط �الأيقوني من خالل ��ستخد�م �ل�س���ور �أو �لكلمات �لملونة. في نف�س 
�لوق���ت، يب���د�أ �لمتعّلم���ون ��ستخ���د�م �لنمط �لرمزي �أثن���اء ��ستخد�مهم للغ���ة �لهدف، بما ف���ي ذلك �للغة 

�لم�ساحبة )مثل �لنبرة، �الإيماء�ت وتعابير �لوجه(، للتعبير عن �الأفكار في �سياقها.
ينبغ���ي �أن يكون جليًا �أن برونر ال يمكن ع���ْده عالم نف�س  معرفي فقط. في كتاباته عن �لتعليم تحديدً�، 
�أك���د برون���ر على نحو كبير على تفاع���ل �لمتعّلم مع  �لمناهج �لتعليمية وم���ع �لمدّر�س و زمالئه في �ل�سف. 
لذل���ك هناك حج���ة قوية لت�سنيف برونر على �أّنه بنائي �جتماعي على �لرغم من �أننا قمنا بعْده هنا كعالم 
نف����س معرفي مهم. في �لو�قع، برونر لديه �إ�سهامات في كال �لمنهجين. يمكن �أي�سًا عّده �سخ�سية رئي�سية 

في �إن�ساء �لج�سر بين علم �لنف�س �لمعرفي و�لتعليم.
جورج كيلي

كان جورج كيلي �أحد رو�د �لحركة �لبنائية �لذين تم �إهمالهم ظلمًا، على �لرغم من �أن نظريته في �لبناء 
 .) Kelly 1955( ل�سخ�س���ي لها �آث���ار عميقة على �لمعّلمين ومدربي �لمعّلمين وعلماء �لنف����س �لتربويين�
بد�أ كيلي بفر�سية »�الإن�سان كعالم« ي�سعى با�ستمر�ر لفهم عالمه. يقوم �لنا�س بخو�س تجاربهم �ل�سخ�سية، 
وبن���اء �لفر�سيات و�ل�سعي بن�ساط �إل���ى تاأكيدها �أو نفيها. بهذه �لطريقة يبنون نظريات حول ماهية �لمكان 
�لذي هو عليه �لعالم وطبيعة �الأ�سخا�س �لذين يعي�سون فيه. هذه �لنظريات �أو �لتركيبات �ل�سخ�سية ت�سبه 
�إلى حد ما �لقو�لب �لتي ي�سعها �الأ�سخا�س على �نطباعاتهم عن �أي �أحد�ث جديدة �أو �أ�سخا�س يتو��سلون 
معه���م من �أجل �إقامة نوع من »�لتو�فق« �لمعقول. بالن�سبة �إلى كيلي، ي�سمل �لتعّلم �لمتعّلمين �لذين يكونون 
فهمه���م �لخا�س للمعلومات �أو �الأحد�ث. ي�س���ارك �لمتعّلمون بن�ساط في بناء فهمه���م �ل�سخ�سي لالأ�سياء، 

وهذ� �لفهم �سيكون مختلفًا باختالف �الأ�سخا�س.
كان كيل���ي ر�ف�س���ًا لم���ا �أ�سم���اه بنظري���ات »�لدف���ع و�لجذب« ف���ي �لديناميكي���ة �لنف�سية )عل���م �لنف�س 
�لديناميكي( و�ل�سلوكية. بداًل من ذلك، �أّكد باأن �لنا�س كانو� م�ساركين ن�سطين في تقرير كيفية �لت�سرف، 
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و�أنه���م �تخذو� مثل هذه �لقر�ر�ت على �أ�سا�س ما ه���و منطقي بالن�سبة لهم �سخ�سيًا. يعتمد تف�سير كل فرد 
على حدة للعالم على خبر�ته �ل�سابقة، مما �سيوؤثر �أي�سًا على كيفية توقعه لما �سيحدث في �لم�ستقبل.

كطبي���ب نف�ساني �سريري ومعالج نف�سي، كتب كيلي �لقليل ج���دً� حول �لتعليم، مع ذلك تم تناول �أفكاره 
 1981Pope and Keen  Thomas and ،م���ن قب���ل مجموعة �سغيرة من علماء�لنف�س �لتربوي )�أبرزهم
Harri-Augstein 1985 and Salmon 1988(، �لذين بينو� بو�سوح بع�س �لنتائج �لهامة التباع منهج 

�لبناء �ل�سخ�سي في �لتدري�س و �لتعّلم.
اأوًل، �لتفري���ق �لو��س���ح بين �أن�سطة �لتعّل���م �لهادفة و�الأن�سط���ة �لتي الفائدة منه���ا. �لتعّلم �لمجدي ال 
ي�ستل���زم ��ستقب���ال �لحقائق �لجاهزة، ولكن يجب �أن ينطوي على بناء فهم و معاني �سخ�سية جديدة. فقط 
م���ن خ���الل تطوير فهمنا للعالم م���ن �لممكن لنا �أن نتغير ونتط���ور. وهذ� يمكن نقله �إلى مج���ال تعّلم �للغة 
ويعني �أن �للغة ال يتم تعّلمها بمجرد حفظ �لقو�عد �أو �لخطاب �أو �لوظيفة �أو جو�نب �أخرى من �للغة ب�سكل 
عنا�سر منف�سلة عن بع�سها. �إنما ي�سارك �لمتعّلمون في عملية ن�سطة الإدر�ك و بناء فهمهم �لخا�س  لعالم 
�للغ���ة �لمحي���ط بهم. �لن�س���اط �لهادف، بمفهوم كيلي، ه���و ن�ساط ي�سجع عملية �لفه���م و مالءمة �أو تطبيق 

�لفهم �لجديد على �لقديم لخلق فهم جديد.
ثاني���اً، كم���ا يبين �سلمون )1988:22( ، على �لرغم م���ن �أن كل و�حد منا يقطن عالمًا تجريبيًا فريدً�، 
فاإن���ه لكي يكون عالم���ًا �جتماعيًا، يجب �أن نجد طرقًا لنتو�سل جميعًا �إلى فهم م�سترك مع �الآخرين. تعتمد 
�لموؤ�س�س���ة �لب�سري���ة على و�قع م�سترك.ي�س���ارك �لمعّلمون و�لمتعّلمون بنف�س �لقدر ف���ي �لتعّلم عن بع�سهم 
�لبع����س ومحاول���ة �لو�سول �إل���ى نوع  من �لفهم �لم�ست���رك لما يحدث في �سفوفه���م �لدر��سية. عالوة على 
ذلك، فاإن "تالقي �لتعليم و�لتعّلم هو في �الأ�سا�س لقاء بين �لبنى �ل�سخ�سية ،�لتي هي �لحقائق �لذ�تية عن 
�لمعّلم و�لتلميذ. هذ� يعني �أننا ال ن�ستطيع فهم �لتعّلم �لمدر�سي دون �العتر�ف بكال �لنوعين من �لحقائق" 

)Salmon 1988:14(
ثالث���اً، م���ن �لمهم �أي�سًا �أن يدرك �لمعّلمون �أنه على �لرغم من وجود منهاج در��سي �أو مقرر�ت در��سية 
ربم���ا يتم و�سعها لهم بدق���ة، فاإنها حتمًا �سُت�سكل من قبلهم بقالب �سخ�س���ي يعك�س مجموعة معتقد�تهم و 
�أفكاره���م وم�ساعرهم حول كّل من محتوى درو�سهم، طالبهم، و نظرتهم �إلى �لعالم ب�سكل عام. باالإ�سافة 
�إل���ى ه���ذ�، ي�سبح �لمنهاج �لذي يقدمونه فعليًا مف�سرً� بحد ذ�ت���ه بطرق مختلفة من قبل �لمتعّلمين، لذلك 
ف���اإن تجربة �لتعّل���م باأكملها ت�سبح ن�ساطًا م�ست���ركًا. وبذلك، البد من �عتبار �لعو�ط���ف جزء ال يتجز�أ من 
�لتعّل���م، كم���ا يجب �الأخذ في �لح�سب���ان �أي�سًا �سياقات �لحي���اة �لخا�سة لهوؤالء �لذي���ن ي�ساركون في عملية 

�لتعليم و�لتعّلم.
 ف���ي ه���ذ� �لكت���اب �سنتبنى وجهة نظر بنائي���ة ب�سكل �أ�سا�سي، نعتب���ر �أنها تعمل �سم���ن منظور تفاعلي. 
بعب���ار�ت �أخرى، يكَون �لمتعّلمون فهمهم �لخا����س لعالمهم، لكنهم يفعلون ذلك �سمن �إطار �جتماعي ومن 
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خالل �لتفاعالت �الجتماعية. هنالك نقطة �أخرى ت�ستحق �لذكر هنا �أال وهي �أن علم نف�س �لبناء �ل�سخ�سي 
ال يقدم �لحلول �أبدً�، لكن يوّفر بداًل من ذلك طرقًا بديلة ممكنة للنظر �إلى �لمو�قف، و قد توؤدي �إلى �إعادة 

ت�سكيلها. وقد لخ�س �سلمون ذلك جيدً�:
 ف���ي �لتعّل���م، ال يمكننا �أبدً� �لو�سول �إل���ى �إجابات نهائية؛ بل نجد �أ�سئلة جدي���دة، ونكت�سف �الحتماالت 
�الأخ���رى �لتي قد نجربها. �لمعرفة في نهاية �لمط���اف تحكمها فل�سفة �لبد�ئل �لبناءة �لالمحدودة ؛ يمكن 

د�ئمًا �إعادة تف�سير وت�سكيل كل �سيء.
)1988:22(

الخاتمة
   ف���ي ه���ذ� �لف�سل قدمن���ا نظرة عامة عن علم �لنف����س �لتربوي من خالل تقدي���م مدر�ستين فكريتين 
رئي�سيتي���ن. تناولن���ا �أواًل �لمدر�س���ة �لو�سعية، وناق�سن���ا تاأثير �ل�سلوكي���ة على �لتعليم ب�س���كل عام ومنهجية 
تدري�س �للغة ب�سكل خا�س. ر�أينا �لطريقة �لتي كانت فيها �ل�سلوكية موؤثرة في �الأ�ساليب �لهيكلية و�الأ�ساليب 
�ل�سمعي���ة �ل�سفوية لتدري�س �للغة ف���ي جميع �أنحاء �لعالم. �أعقب ذلك ��ستعر�����س �لمدر�سة �لمعرفية لعلم 
�لنف�س. تناولنا �أواًل مناهج معالجة �لمعلومات �الأكثر �آلية وربطناها بمجاالت �النتباه و�لذ�كرة. ثم تناولنا 
�لفرق بين وجهات �لنظر �لثابتة ووجهات �لنظر �الأكثر ديناميكية للذكاء، وناق�سنا كيف تتيح وجهة �لنظر 
�الأكث���ر ديناميكية للذكاء لمعّلمي �للغ���ة �أن يرو� �أن جميع �لمتعّلمين قادرون على تعّلم �للغة. �أخيرً�، ناق�سنا 
�لمنهج �لذي �سن�ستخدمه مر�رً� وتكر�رً� في هذ� �لكتاب، �أال وهو �لبنائية، �لتي �سن�ستخدمها ل�سرح �لطرق 

�لتي يكّون بها �لمتعّلمون فهمهم �لخا�س لمهام �لتعّلم، لبيئتهم، للمعّلم وللعملية �لفعلية ل�لتعّلم. ◘
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le Vieux Guitariste aveugle, 1903
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•

�أّدى ب���ول توم�ش���ون، وهو �أ�ستاذ باحث في جامعة �إ�سك����س، دورً� ريادّيًا في تاأ�سي�س �لجمعية �لبريطانية 
للتاأري���خ �ل�سف���وي و�لحركة �لعالمية للتاأريخ �ل�سفوي، وي�سرح توم�س���ون في هذ� �لف�سل �لمقتطف من كتابه 
�لكال�سيكي »�ش���وت الما�ش���ي«، كيف غّير �لتاأريخ �ل�سفوي كالًّ من محتوى �لتاريخ- وذلك من خالل تحويل 
مح���ور تركيزه وفتح �لباب على م�سر�عيه �أم���ام مجاالت جديدة للّتق�سي و�لبحث، ومن خالل �لوقوف في 
وج���ه بع�س �فتر��سات �لموؤرخين �لم�سبقة و�أحكامهم �لم�سّلم ب�سحتها، ومن خالل �العتر�ف بمجموعاٍت 
كبي���رة م���ن �لنا�س مّمن تعر�سو� للتجاه���ل و�الإهمال قبل ذلك- و�لعمليات �لم�ساحب���ة لكتابة �لتاريخ �لتي 

الّتاريخ واملجتمع

تاأليف: بول توم�سون

ترجمة: مروة ال�سعدي 

ب��ول توم�سون: عال��م �جتماع وموؤرخ بريطاني، ولد عام )1935...(، خري��ج جامعة �ك�سفورد. و يعّد 
توم�س��ون من رو�د �لتاأريخ �ل�سفوي بو�سفه منهج��اً بحثياً، وقد نجح في عام 1969 بتاأ�سي�س مجلة 
�لتاأريخ �ل�سفوي في ع��ام 1971،  و�سغل بول ما بين عامي 1994  �ل�سف��وي"، وجمعية  "�لتاأري��خ 
ومن  �لمتحدة،  �لمملكة  بيانات  مركز خدمة  وهو   ،"ESDS Qualidata" و2001، من�سب مدير
موؤلفات��ه: �لقتي��ات على �سيد �ل�سم��ك  )1983(، ل �أ�سعر بالِكَبر )1990(، �لخر�ف��ات �لتي نن�ساع لها 
)1990(، و"حيو�ت �لمدينة  )بالتعاون مع كاثي كورتني( )1996(، و"�لم�سار�ت �لموؤدية �إلى �لطبقات 

�لجتماعية )1998(، �لترعرع في �لعائ�ت غير �لبيولوجية )1998(.
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مرتجمة �سورية. •
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م���ن �ساأنها �أن ت���وؤدَي لك�سر �لحو�جز بين موؤّرخي �الأحد�ث وجمهورهم من جهة،وبين �لموؤ�س�سات �لتعليمية 
و�لعالم �لخارجي، من جهة �أخرى.

�قُتب�س هذ� �لف�سل �لمعنون History and Community من كتاب بول توم�شون )�شوت الما�شي: 
التاريخ ال�شفوي(

 P. Thompson, The Voice of the Past: OralHistory, Oxford: Oxford University Press, 1988 
)2nd edition( 

يق���وم الّتاري���خ بمجمل���ه في نهاية �لمطاف على غر�سه �الجتماعي،وهذ� ه���و �ل�سبب ور�ء و�سوله �إلينا 
ف���ي �لما�سي ع���ن طريق �لتر�ث �ل�سفوي و�لمخطوط���ات، وور�ء تلقي �لموؤرخي���ن �لمخت�سين �ليوم تموياًل 
عامًا،وتعلي���م �الأطفال مادة �لتاريخ في �لمد�ر�س، و�زده���ار �لجمعيات �لتاريخية حديثة �لن�ساأة، وت�سنيف 
كتب �لتاريخ �ل�سعبي من بين �لكتب �الأكثر مبيعًا. يكون �لغر�س �الجتماعي للتاريخ مبهمًا في بع�س �الأحيان؛ 

فثمة �أكاديميون ي�سعون �إلى �إجر�ء  
�لحقائ���ق حول �لم�سكالت �لبعيدة، متجنبين بذلك �ل�سقوط في فخ �لتف�سير�ت �لف�سفا�سة �أو �لق�سايا 
�لمعا�سرة، م�سّرين على �ل�سعي فقط ور�ء �لمعرفة بحد ذ�تها.وثمة عامٌل م�سترٌك ما بينهم وبين �ل�سياحة 
�لمعا�س���رة �لز�ئف���ة �لتي ت�ستغل �لما�سي كما لو كان بلدً� �أجنبيًا �آخَر يمكن �لهروب �إليه: تر�ثًا من �لمباني 
و�لمناظ���ر �لطبيعي���ة �لت���ي توّفرت لها كل �س���روط �لعناية و�الهتم���ام لدرجة تكاد تخلو فيها م���ن �أي لم�سٍة 
�إن�ساني���ة رغم �لر�حة �لتي جلبتها،وُطّهرت من �لق�س���وة و�ل�سر�عات و�لمعاناة �الجتماعية �إلى �لحّد �لذي 
تغ���دو في���ه مز�رع �لعبودية عنو�نًا للمتع���ة �لمبهجة؛ فكالهما ينظر �إلى دخلهم���ا دون �أي تدّخل، وال يثير�ن 

بالمقابل �أي تمّرد �سد �لنظام �الجتماعي.
ه���ذ� ويمكن، من جهة �أخرى،�أن يكون �لغر�س �الجتماعي للتاريخ �سافرً� للغاية: كاأن ي�ستعمل في �سبيل 
ً  و�لغ���زو�ت، و�ال�ستي���الء على �الأر��سي، و�لثور�ت و�لثور�ت �لم�سادة، وحك���م طبقٍة �أو ِعرٍق لطبقٍة �أو عرٍق 
�آخ���َر. فحي���ث ال يوج���د تاريخ جاهز في متن���اول �ليد؛ ال بّد من �ختر�ع���ه.  لقد ق�ّسم �لح���كام ذوو �لب�سرة 
�لبي�س���اء في جن���وب �إفريقيا ذوي �لب�س���رة �ل�سود�ء في مناطقه���م �لح�سرية �إلى قبائل وم���ا يعرف با�سم 
»�الأوط���ان �أو مناطق �ل�سود«،ويجتمع �لقوميون �لويلزي���ون في مهرجانات �آي�ستدفود �ل�سعرية �ل�سنوية،وقبل 
ذل���ك، جرى ح���ّث �ل�سينيين في �لث���ورة �لثقافية على بن���اء »�لق�س�س �ل�سفوية �الأرب���ع« �لجديدة للن�سال 
�ل�سعبي،ونظ���ر منا�سرو �لحركات �لن�سوّية �لر�ديكالية في تاري���خ �الإر�ساع في بحثهم عن �أمهات ال يملْكَن 
غريزة �الأمومة. وثّمة ما بين هذين �لغر�سين �لمتناق�سين �أّيما تناق�س �أغر��س عديدة �أخرى �أكثر �أو �أقل 
و�سوحًا. فبالن�سبة لل�سيا�سيين،�لما�سي منجٌم للرموز �لد�عمة:�النت�سار�ت �الإمبر�طورية،و�ل�سهد�ء،وقيم 
�لع�سر �لفيكتوري، وم�سير�ت �لجوع. وبالدرجة نف�سها تقريبا تكون ذ�ت داللة على �سّد �لثغر�ت في �لتقديم 
�لع���ام للتاريخ: �لتعتيم عل���ى تروت�سكيفي رو�سيا، وعل���ى �لحقبة �لنازية في �ألماني���ا �لغربية، وعلى �لحرب 

�لجز�ئرية في فرن�سا.
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طالم���ا �سعى �لنا����س �لعاديون، عبر �لتاري���خ، �إلى فهم �ال�سطر�ب���ات و�لتغيير�ت �لت���ي يختبرونها في 
حياته���م: كالحروب، و�لتحوالت �الجتماعية مث���ل �لو�سع �لمتغير لل�سباب، و�لتط���ور�ت �لتقنية مثل �نتهاء 
�العتم���اد على �لطاقة �لبخارية، �أو �لهج���رة �ل�سخ�سية �إلى مجتمع جديد.يمك���ن لتاريخ �لعائلة،على وجه 
�لخ�سو����س، �أن يمنح �لفرد �إح�سا�سًا قويًا بمعدل عمر �أط���وَل بكثير لدرجٍة يجعله يظّن باأنه قادٌر حقًا على 
قه���ر �لموت ونيل �لخلود.وتبحث قريٌة �أو بلدٌة ما، عبر �لتاريخ �لمحلي، عن معنًى لطابعها �لمتغير، ويمكن 
للقادمي���ن �لجدد �أن يكت�سب���و� �إح�سا�سًا بالجذور �سمن �لمعرفة �لتاريخي���ة �ل�سخ�سية.ومن خالل �لتاريخ 
�ل�سيا�س���ي و�الجتماعي �لذي ُيدّر�س في �لمد�ر�س؛ي�ساع���د �الأطفال على فهم كيفية ن�سوء �لنظام �ل�سيا�سي 
و�الجتماعي �لذي يعي�سون في ظله وطريقة تقّبله، وكيف كان كلٌّ من �ل�سر�ع و�لقوة وما ز�ال يوؤديان دورهما 

في هذ� �لتطور.
ويكمن �لتحدي �لذي يو�جه �لتاأريخ �ل�سفوي جزئيًا في هذ� �لهدف �الجتماعي �لجوهري للتاريخ، وهذ� 
ه���و بال�سبط �ل�سب���ب �لرئي�س �لذي �أثار حما�سة بع����س �لموؤرخين في حين دّب �لذعر ف���ي نفو�س �آخرين. 
وف���ي �لو�قع،�إن �لخوف من �لتاأريخ �ل�سفوي،على هذ� �لنحو، ال ي�ستند �إلى �أي م�سّوغات منطقية؛ �إذ �سنرى 
الحق���ًا �أن ��ستعم���ال �لموؤرخين �لمخت�سين للمقاب���الت بو�سفها م�سدرً� للمعلومات له���و تقليٌد �سارٌب في 
�لِقَدم ومتو�فٌق تمام �لتو�فق مع �لمعايير �لعلمية. ُتظهر �لتجربة �الأمريكية بجالء �أنه يمكن ��ستعمال منهج 
�لتاأري���خ �ل�سفوي ��ستعم���ااًل منتظمًا وبطريقة محافظة م���ن �لناحيتين �الجتماعي���ة و�ل�سيا�سية �أو �أن ُيدفع 
ب���ه بالفع���ل �إلى حّد �لتعاطف م���ع �لفا�سية،كما في ت�سوير جون توالن���د John Toland ل�سخ�سية هتلرفي 

كتابه:«�أدولف هتلر«)نيويورك ، 1976(.
وال يع���ّد �لتاأري���خ �ل�سفوي بال�س���رورة �أد�ًة للتغيير؛ فذلك يعتمد على �لّروح �لت���ي ُي�ستخدم من خاللها، 
وم���ع ذلك، من �لموؤكد �أن �لتاأريخ �ل�سفوي يمكن �أن يكون و�سيلًة لتحويل كلٍّ من محتوى �لتاريخ وهدفه،كما 
يمك���ن ��ستعمال���ه لتغيير محور تركيز �لتاريخ بحد ذ�ته، وفتح �لباب عل���ى م�سر�عيه �أمام مجاالٍت جديدٍة 
للّتق�سي،وك�س���ر �لحو�ج���ز بين �لمعلمين و�لطالب، وبي���ن �الأجيال �لمتعاقبة، وبي���ن �لموؤ�س�سات �لتعليمية 
و�لعال���م �لخارجي،ويمك���ن ل���ه �أي�سًا عند كتاب���ة �لتاريخ،  �س���و�ء ذ�ك �لموجود في �لكت���ب �أم �لمتاحف �أم 
�لر�دي���و و�الأف���الم �ل�سينمائية،�أن يعيد الأولئ���ك �لنا�س �لذين �سنعو� �لتاريخ و�ختب���روه موقع �ل�سد�رة من 

خالل رو�يته بكلماتهم �لخا�سة.
ر�ع على �ل�سلطة  ولطالم���ا كان تركيز �لتاريخ، حتى �لق���رن �لحالي، تركيزً� �سيا�سيًا مح�سًا: توثيق �ل�سّ
بحي���ث ل���م تحَظ حيو�ت �لنا�س �لعاديي���ن �أو �أ�ساليب عمل �القت�س���اد �أو �لّدين �سوى بق���دٍر �سئيل جدً� من 
�الهتم���ام، هذ� �إن ��ستثنينا �أوقات �الأزمات مثل حقب حركة �الإ�سالح �لّديني �أو �لحرب �الأهلية �الإنجليزية 
م �لّزمن �لتاريخّي �آن���ذ�ك بح�سب �ل�سالالت �لحاكمة وم���دة حكم كلٍّ منها.  �أو �لث���ورة �لفرن�سي���ة. لق���د ُق�سِّ
وينطبق هذ� على �لتاريخ �لمحلي كذلك، �إذ لم ُيعَن �إال باإد�رة �الأبر�سيات و�لتق�سيمات �الإد�رية للمقاطعات 
ب���داًل م���ن �لحياة �ليومية في �ل�س���ارع و�لمجتمع.حدث هذ� جزئي���ًا ب�سبب �عتقاد �لموؤرخي���ن، �لذين كانو� 
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ينتم���ون �أنف�سه���م �إلى �لطبقات �لحاكمة و�الإد�رية، باأن تلك هي �الأمور �الأكث���ر �أهمية؛ ولذ� لم يعيرو� �أدنى 
�هتمام لوجهة نظر �لعامل �إال �إذ� كان مّمن يثيرون �لم�سكالت على وجه �لّتحديد، وال رغبو�، لكونهم رجااًل، 
ف���ي ��ستجالء تجارب �لحياة �لمتغيرة �لتي �ختبرتها �لمر�أة.ولكن، حتى لو رغبو� في كتابة نوٍع مختلٍف من 
�لتاريخ،ل���كان ذل���ك �أبعَد ما يك���ون عن �الأمر �لهّي���ن؛ ذلك �أّن �لمو�د �لخ���ام �لتي ُخّط عليه���ا �لتاريخ، �أي 
�لوثائ���ق، قد �حتفظ بها �أو �أتلفها �أ�سخا�ٌس لديهم �الأولويات نف�سها . وكلما �ت�سمت �لوثيقة بطابع �سخ�سي 
ومحلي وغيَر ر�سمي، غدت �أكثر عر�سٍة للّزو�ل و�الندثار، وبذلك باتت هيكلية �ل�سلطة بحّد ذ�تها �أ�سبه باآلة 

ت�سجيٍل هائلة ت�سّكل �لما�سي على �سورتها.
ظ���ل �لحال على هذ� �لنح���و حتى بعد �إن�ساء مكاتب �ل�سجالت �لمحلية �لت���ي ُتحفظ فيها كمّياٌت كبيرٌة 
من �سجالت �لوالد�ت و�لّزيجات، ومحا�سر �جتماعات �لمجال�س و�إد�رة �سوؤون �إغاثة �لفقر�ء و�لمحتاجين 
ورعايته���م، و�ل�سحف �لوطنية و�لمحلية، ودفاتر �سجالت �لمعلمين، وغيرها من �ل�سجالت �لقانونية على 
مختل���ف �أنو�عه���ا، وقد يحدث، في كثير من �الأحي���ان، �أن ُيحتفظ هناك �أي�سًا باأر�سيف���ات �لكني�سة ودفاتر 
ح�ساباتها وغيرها من �لدفاتر �الأخرى �لتي تعود �إلى بع�س �لعقار�ت و�ل�سركات �لخا�سة، ف�ساًل عن بع�س 
�لمر��س���الت �لخا�س���ة �لتي تعود لطبقة ُماّلك �الأر��سي �لحاكمة،بيد �أنه ل���م ُيحتفظ �إال بالقليل �لقليل من 
بين عدٍد ال ح�سر له من �لبطاقات �لبريدية �أو �لخطابات �أو �لمذّكر�ت �أو مجموعة �الأحد�ث �لمن�سّية �لتي 
�ختبرته���ا �لطبقة �لعاملة رج���ااًل ون�ساًء، �أو �أور�ق �الأعمال �لتجارية �ل�سغي���رة مثل �لمتاجر �لمنزوية عند 

نا�سية �ل�سارع �أو �لمز�رعين فوق �لتالل، على �سبيل �لمثال. 
وعليه، ظّل �لتركيز �ل�سيا�سي و�الإد�ري �الأ�سلي ر��سخًا حتى مع �ت�ساع نطاق �لتاريخ،. وحيثما �أُقحم �أنا�ٌس 
عاديين، كان ذلك يتناول مجاميَع �إح�سائيٍة م�ستخل�سًة من بع�س �لتحقيقات �الإد�رية �ل�سابقة. وهكذ� ُبني 
�لتاريخ �القت�سادي على �أنو�ٍع ثالثة من �لم�سادر: �إجمالي معدالت �الأجور و�الأ�سعار و�لبطالة؛و�لتدخالت 
�ل�سيا�سية �لوطنية و�لدولية في �القت�ساد و�لمعلومات �لمتمّخ�سة عن ذلك؛ و�لدر��سات حول بع�س �لِحَرف 
و�ل�سناعات باالعتماد على �ل�سركات �الأكبر و�الأكثر نجاحًا من �أجل �سجالت �لم�سروعات �لفردية. وبالمثل، 
ق���ام تاريخ �لعمل م���ّدًة طويلة على بع�س �لدر��سات حول �لعالقة بين �لطبق���ات �لعاملة و�لدولة عمومًا من 
جه���ة، وعلى �لح�سابات �لخا�س���ة، ولكن �لموؤ�ّس�سّية في �الأ�سا�س، للنقاب���ات �لعمالية و�لمنظمات �ل�سيا�سية 
للطبق����ة �لعامل����ة من جهة �أخرى، ومما ال �سّك فيه �أن �لمنظم����ات �الأكبر و�الأكثر نجاحًا هي �لتي عادًة 
ما ُتخّلف ور�ءها �سجالتها �لخا�سة �أو تدون تاريخها �لخا�س. هذ� وظل �لتاريخ �الجتماعي خ�سو�سا يولي 
�هتمام���ًا للم�ستجد�ت �لت�سريعي���ة و�الإد�رية مثل ظهور �لرعاية �الجتماعية �لحكومية، �أو للبيانات �لمجّمعة 
مث���ل عدد �ل�سكان ومعدالت �لوالد�ت و�سن �لزو�ج و�لبنية �لمنزلية و�الأ�سرية. من بين جميع �لتخ�س�سات 
�لتاريخية �لحديثة، �قت�سر �هتمام علم �ل�سكان على �لمجاميع؛و نزع تاريخ �الأ�سرة، على �لرغم من بع�س 
�لمحاوالت �لّطموحة ولكن غير �لح�سيفة القتحام ميد�ن تاريخ �لعو�طف و�لم�ساعر، �إلى �ل�سير على ُخطا 
�لتاريخ �الجتماعي �لتقليدي؛ في حين كان تاريخ �لمر�أة، حتى وقٍت قريٍب على �الأقل، ي�سّب تركيزه بدرجٍة 

ملحوظة على �لن�سال �ل�سيا�سي من �أجل �لم�ساو�ة �لمدنية في �لحقوق وعلى ر�أ�سها حّق �لت�سويت.
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وثّم���ة، بطبيعة �لحال، ��ستثن���اء�ت مهمة في كل مجاٍل من تلك �لمجاالت تظهر �أنه يمكن �ّتباع �أ�ساليب 
مختلف���ة حتى مع وجود �لم�سادر �لحالّية. وثّمة قدٌر ال باأ�س به من �لمعلومات �ل�سخ�سية و�لعادية حتى في 
�ل�سج���الت �لر�سمية-كوثائق �لمحكمة عل���ى �سبيل �لمثال-غير م�ستثَمرة بحيث يمك���ن ��ستخد�مها بطرٍق 
جديدة،.وربم���ا يعك����س ��ستمر�ر ه���ذ� �لنمط �ل�سائد من �لكتاب���ة �لتاريخية �أولوي���ات �لغالبية �لعظمى من 
�أ�سح���اب ه���ذه �لمهن���ة، حتى ولو لم يع���ودو� ينتمون �إلى �لطبق���ة �لحاكمة نف�سها، في ع�س���ر باتت تحكمه 
�لبيروقر�طية و�سلطة �لدولة و�لعلم و�لدر��سات �الإح�سائية. ومع ذلك، ال يدح�س ما �سبق حقيقة �أن كتابة 
ه���ا تقت�سي �لّتمتع بموهبٍة  �أي ن���وع �آخ���َر من �لتاريخ،�عتمادً� على �لم�س���ادر �لوثائقية، تظل ُمهّمًة �ساّقة الأنَّ
��ستثنائي���ة، ويبدو هذ� جلي���ًا  فيمافعله كلٌّ من �إي. بي. توم�سون في كتابه »�سنع �لطبقة �لعاملة �الإنكليزية« 
)1963( وجيم����س هنت���ون في كتابه »حركة ممّثل���ي �لعّمال �الأولى« )1973(، حينما �عتم���د� �عتمادً� كلّيًا 
عل���ى تقاريٍر م���ن بع�س �لمخبرين �لحكوميي���ن �لماأجورين، وقد حدث ذلك في �أو�ئ���ل �لقرن �لتا�سع ع�سر 
وم���ع �ن���دالع �لحرب �لعالمية �الأول���ى على �لتو�لي.عندما ُتخت���زل ُمِهّمة �لموؤرخي���ن �الجتماعيين في كتابة 
�لتاري���خ �إلى �العتماد على �سجالت جو��سي�َس حكوميين،فاإنه �سيطغى على �لقيود �لمفرو�سة قدٌر كبير من 
ر�م���ة دون �أدنى �سك.نحن ال ن�ستطيع، مع بالغ �الأ�سف، �أن نجرَي مقابالت مع �سو�هد �الأ�سرحة، لكّن  �ل�سّ
�للج���وء �إلى ��ستخد�م �لتاأريخ �ل�سفوي، خالل حقبة �لحرب �لعالمية �الأولى وقبلها في �أو�خر �لقرن �لتا�سع 

ع�سر على �الأقل، قد وّفر على �لفور م�سدرً� غنيًا ومتنوعًا للموؤرخ �لمبدع.
ف �لتج���ارَب �لحياتية لجمي���ع �لنا�س على  وبمعن���ى �أع���ّم، ُي�سَفى عل���ى �لتاريخ بعدً� جدي���دً� ما �إن ُيوظِّ
�ختالفه���م بو�سفه���ا مادته �لخام؛ �إذ يوفر �لتاأريخ �ل�سفوي م�سدرً� يماث���ل في طبيعته، �إلى حد كبير،كتب 
�ل�سي���ر �لذ�تية �لمن�سورة، بي���د �أنه �أو�سع نطاقًا منها؛ فالغالبية �لعظمى من كت���ب �ل�سير �لذ�تية �لمن�سورة 
م�ستم���ّدٌة من مجموعٍة مح���دودٍة من قادة �لفكر و�ل�سيا�س���ة وعلم �الجتماع، وحتى عندم���ا يحالف �لموؤّرُخ 
�لح���ظَّ للعثور على �سيرٍة ذ�تّيٍة تدور �أحد�ثها ف���ي �لمكان و�لزمان �لمطلوبين وحول �لمجموعة �الجتماعية 
�لتي ي�سادف �أنه يحتاج �إليها،فرّبما لن تولي �أدنى �هتماٍم �أو �هتمامًا �سئياًل جدً� للق�سية قيد �لبحث،في 
حين يّت�سنى للموؤرخين �ل�سفويين، بالمقابل، �أن ُيمعنو� �لنظر في عملّية �نتقاء �الأ�سخا�س �لذين �سيقابلونهم 
و�لمو��سي���ع �لتي �سيطرحون عليهم �أ�سئلًة ب�ساأنها، هذ� و�ستكون �لمقابلة، بدورها، و�سيلًة الكت�ساف �ل�سور 
و�لوثائ���ق �لخطّية �لتي لم يكن من �لممك���ن �لو�سول �إليها باأي طريقٍة �أخرى. لم تعد حدود عالم �لباحثين 
مق�سورٌة على �لمجلد�ت �لمهترئة في �لفهر�س �لقديم،بل بات يمكن للموؤرخين �ل�سفويين �ليوم �أن يفكرو� 

كما لو �أنهم نا�سرين: �أي ت�سّور �الأدلة �لمطلوبة ومن ُثّم �ل�سعي ور�ء �إيجادها و�غتنامها.
و�أم���ا بالن�سب���ة لمعظم �أن���و�ع �لتاري���خ �لقائمة؛ فرّبما يك���ون �لتاأثي���ر �لحا�سم لهذ� �لنه���ج �لجديد هو 
�ال�ستن���اد �إل���ى �أدّلٍة م�ستمدٍة من �تجاه جديد بحيث بات يمكن لموؤرخ �سيا�سات �لطبقة �لعاملة �أن يقارن ما 
بين �لبيانات �ل�سادرة عن �لحكومة �أو مقر�ت �تحاد �لنقابات و�أ�سو�ت �سغار �لعاملين، �لالمباليين منهم 
و�لمتمرّدي���ن على حدٍّ �سو�ء.ومما ال �سّك في���ه �أن هذ� من �ساأنه �أن يوؤدي �إلى �إعادة هيكلة �لما�سي بطريقٍة 
�أكث���ر و�قعي���ة؛ والأن �لو�قع ينطوي على قدٍر كبيٍر من �لتعقيد ويّت�س���م بتعدد جو�نبه؛ فمن �لمز�يا �الأ�سا�سية 
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للتاأري���خ �ل�سفوي �أنه يف�سح �لمج���ال، �إلى حد �أكبر بكثير مما تف�سحه معظم �لم�سادر �الأخرى، �أمام �إعادة 
تكوي���ن وجه���ات �لنظر �لمتعددة ف���ي �الأ�سل.وال تتجلى �أهمية ه���ذه �لميزة عند كتاب���ة �لتاريخ فح�سب، بل 
�أي�س���ًا عندما يطلق معظم �لموؤرخين �أحكامًا �سمني���ًة �أو �سريحة، و�إن كانت م�سروعة؛ وُيعزى ذلك �إلى �أن 
�لغر����س �الجتماع���ي للتاريخ يقت�سي بال�سرورة فهمًا عميقًا للما�سي �ل���ذي يرتبط �رتباطًا مبا�سرً� �أو غيَر 
مبا�سٍر بالحا�سر. هذ� ويعّد �لموؤرخون �الخت�سا�سّيون �لمعا�سرون �أقل �نفتاحًا بر�سالتهم �الجتماعية مما 
كان عليه ماكوالي �أو مارك�س، �نطالقًا من فكرة �لنظر �إلى �لمعايير �لعلمية على �أنها متعار�سٌة مع �لتحيز 
�لمعلن. بيد �أن �لر�سالة �الجتماعية عادًة ما تكون حا�سرًة، و�إن على نحٍو غام�ٍس. ومن �ل�سهولة بمكان على 
�لموؤرخ �أن يولي جّل �هتمامه ويبني �قتبا�ساته على كلمات �أولئك �لقادة �الجتماعيين،مّمن يكّن لهم �سديد 
�الإعج���اب و�الحتر�م، دون �أن يقّدم �أي ر�أي مبا�سر م���ن جانبه.ونظرً� الأن طبيعة معظم �ل�سجالت �لقائمة 
تعك����س وجه���ة نظر �ل�سلطة؛ فلي�س من �لم�ستغرب �أن حكم �لتاريخ ق���د ذ�د في كثير من �الأحيان عن حكمة 
متقّل���دي �لحكم،في حي���ن ي�سمح �لتاأريخ �ل�سفوي، عل���ى �لنقي�س من ذلك،باإجر�ء محاكم���ٍة �أكثر �إن�سافًا 
بحي���ث غ���د� من �لممكن �ليوم ��ستدعاء �ل�سه���ود من �لطبقات �لّدنيا �لمهّم�س���ة و�لمعدمة و�لم�سحوقة؛ ما 
ي�ساع���د على �إعادة هيكلة �لما�سي بطريق���ٍة �أكثر �إن�ساٍف وو�قعية في تحدٍّ �سارٍخ للتاريخ �لموجود م�سبقًا، 

وبهذ�، �أ�سبح للتاأريخ �ل�سفوي تاأثير�ٌت جذريٌة في �لر�سالة �الجتماعية للتاريخ برّمته.
وي�ستتب���ع �لتاأري���خ �ل�سفوي، في �لوقت نف�سه، قدرً� من تحويل �لتركيز  في معظم �أنو�ع �لتاريخ �الأخرى. 
هك���ذ�، ي�سبح �لم���وؤرخ في مجال �لتعلي���م معنّيًا بتجارب �الأطف���ال و�لطالب، ف�ساًل ع���ن �لم�سكالت �لتي 
يو�جهه���ا �لمعلمون و�الإد�ريون.ويمكن للموؤرخ في �لمج���ال �لع�سكري و�لبحرية �أن يوّجه �هتمامه بعيدً� عن 
�ال�ستر�تيجيات على م�ستوى �لقيادة و�لمعد�ت نحو �لظروف �لمحيطة بالّرتب �الأخرى و�ل�سف �الأدنى من 
�لجن���ود وو�سائ���ل ��ستجمامهم وروحهم �لمعنوية.ويمكن للموؤرخ �الجتماع���ي �أن يتحول عن �لبيروقر�طيين 
و�ل�سيا�سيين نحو �لفقر نف�سه، ويتعلم كيف ر�أى �لفقر�ء �ل�سابط �لمناوب وكيف نجو� من رف�سه.وي�ستطيع 
�لم���وؤرخ �ل�سيا�س���ي �أن ي�سل �إلى �لّناخ���ب في �لمنزل و�لعم���ل، و�أن يعقد �آمااًل على َفه���م حتى تلك �لطبقة 
�لعامل���ة �لمحافظ���ة �لتي ل���م ت�سدر �أي �سح���ف �أو توؤ�س�س �أي منظم���اٍت بغية �إخ�ساعه���ا للدر��سة. ويمكن 
للخبي���ر �القت�س���ادي �أن ير�قب كالًّ من �ساحب �لعمل و�لعامل في حياتهم���ا �الجتماعية، بو�سفهما كائنين 
�جتماعيي���ن، وف���ي عملهما �لع���ادي كذلك، وبهذ� يقت���رب �أكثر من فه���م �لعملية �القت�سادي���ة �لنموذجية 

بنجاحاتها وتناق�ساتها.
ه���ذ� ويمكن، في بع�س �لمجاالت، �أاّل يتمخ�س �لتاأريخ �ل�سفوي عن تحّوٍل في �لتركيز فح�سب، بل �أي�سًا 
ع���ن فتح مجاالت بحٍث جديدة وهاّمة. فعلى �سبيل �لمث���ال، تمّكن �لموؤرخون في مجال �لعمل الأّول مّرٍة من 
�إج���ر�ء در��س���اٍت موؤّثرٍة على �الأغلبية غي���ر �لمنتمية �إلى �لنقابات من �لعمال �لذك���ور، و�لن�ساء �لعامالت، 
وعل���ى �لتجربة �لعادية للعم���ل وتاأثيرها في �الأ�سرة و�لمجتمع؛ �إذ لم يع���ودو� مقّيدين بعد �الآن بتلك �لمهن 
�لمن�سوية تحت لو�ء �التحاد�ت �لنقابية، �أو تلك �لتي كانت مو�سع بحٍث وتحرٍّ ونالت �سهرًة معا�سرًة ب�سبب 
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�الإ�سر�ب���ات �أو �لفق���ر �لمدقع. وبالمثل، يمكن لموؤرخ���ي �لمناطق �لح�سرية �أن يحول���و� �هتمامهم من بوؤر 
�لم�س���كالت و�لمعاناة مثل �الأحياء �لفقيرة نحو �لنظر ف���ي �الأ�سكال �لنموذجية �الأخرى للحياة �الجتماعية 
�لح�سري���ة كالمدين���ة �ل�سناعي���ة �أو �لتجاري���ة �ل�سغيرة، عل���ى �سبيل �لمث���ال، �أو �ل�سو�حي �لت���ي ت�سكنها 
�لطبق���ة �لو�سطى �لتي ت�سّكل حجر �الأ�سا�س لالأنماط �لمحلية للفروقات �الجتماعية، و�لدعم �لمتبادل بين 
�لجي���ر�ن و�الأق���ارب، و�أوقات �لَرفاهَية و�لعمل. هذ� ويمكنهم �أي�سًا �لنظر من �لد�خل في تاريخ مجموعات 
�لمهاجرين؛ وهو نوع من �لتاريخ مّما �سيحظى بالتاأكيد بمزيد من �الأهمية في بريطانيا �لعظمى،وال �سّيما 
�أن���ه ال يجري توثيق���ه �ليوم ب�سورٍة �أ�سا�سية �إال م���ن �لخارج بو�سفه م�سكلًة �جتماعي���ة. يتقا�سم �لموؤرخون 
�الجتماعي ونمثل هذه �لفر�س وغيرها من �لفر�س �الأخرى: كدر��سة �أوقات �لَرفاهَية و�لثقافة لدى �لطبقة 
�لعامل���ة، عل���ى �سبيل �لمثال، �أو در��سة �لجريمة من وجهة نظر ل�سو����س �لمتاجر �أو �لمختل�سين �أو �سارقي 

�ل�سيد �لمتّخفين غالبًا �لذين يحظون ب�سبه ت�سامح �جتماعيًا.
وعلى �أي حال، فربما تكون و�حدٌة من �أكثر �ل�سمات �إثارًة لالنتباه هي �لتاأثير �لتحّولي للتاأريخ �ل�سفوي 
في تاريخ �الأ�سرة؛ فلوال �الأدلة �لم�ستمدة منه، لما ��ستطاع �لموؤرخ �أن يك�سف �لّنقاب �إال عن كّم �سئيٍل بالفعل 
حول �الت�ساالت �لمبا�سرة لالأ�سرة �لعادية مع �لجير�ن و�الأقارب، �أو عالقاتها �لد�خلية،ف�ساًل عن دور كلٍّ 
من �لزوج و�لزوجة وطريقة تن�سئة �لفتيات و�لفتيان و�لّتبعّية و�ل�سر�عات �لعاطفية و�لمادية، ونزوع �ل�سباب 
نح���و �ال�ستقاللية و�لمغازلة و�ل�سلوك �لجن�س���ي �سمن �إطار �لزو�ج وخارجه، وتحدي���د �لن�سل و�الإجها�س. 
كان���ت جميع هذه �لمجاالت عو�لَم مجهولًة، وكان���ت �لقر�ئن �لوحيدة هي تلك �لتي يمكن ��ستخال�سها من 
ا لذلك �لَعوز  �الإح�سائيات �الإجمالية ومن ثّلٍة من �لمر�قبين �لمنحازين عادًة.قّدم مايكل �أندر�سون ملخ�سً
�لتاريخ���ي �ل���ذي ال ُينتج �سوى �إطار ُمفَرغ وغيُر متو�زن؛ جاء ذلك ف���ي در��سته �لمعنونة : »بنية �الأ�سرة في 
ر ومتفّكٍر  النك�ساي���ر في �لق���رن �لتا�سع ع�سر« )1971(، �لتي و�إن كانت تجريدية،فاإنها تنّم عن عقٍل متب�سّ
ف���ي نف����س �لوقت. و�أما �ليوم فق���د بات ممكنًا، من خالل �للج���وء �إلى �إج���ر�ء �لمقابالت،��ستحد�ث تاريٍخ 
�أ�سمل لالأ�سرة على مد�ر �لت�سعين �سنٍة �لما�سية، وتحديد �أنماطها وتغير�تها �لرئي�سة مع مرور �لوقت ومن 
مكاٍن �إلى �آخر خالل دورة �لحياة وبين �لجن�سين؛ في�سبح بذلك تاريخ �لطفولة بمجمله تاريخًا عمليًا الأول 
م���رة. ولّما كان���ت هيمنة �الأ�سرة باديًة، من خالل �الأعمال �لمنزلية و�لخدمات �الأ�سرية و�الأمومة، في حياة 

جّل �لن�ساء، فكان ال بّد من  تو�سيٍع مكافئ تقريبًا لنطاق �لبحث من �ساأنه �أن يو�كَب تاريخ �لمر�أة.
تنطلق، في جميع مجاالت �لتاريخ �لمذكورة �آنفًا، عملّيٌة تر�كمّيٌة للتحّوالت من خالل تقديم �أدلٍة جديدٍة 
�سادرة من �أفو�ه �لطبقات �لّدنيا، وعن طريق تحويل �لتركيز وفتح مجاالٍت جديدٍة للّتق�سي و�لبحث، ومن 
خ���الل �لوق���وف في وجه بع�س �فتر��س���ات �لموؤرخين �لم�سبق���ة و�أحكامهم �لم�سّل���م ب�سحتها، ومن خالل 
�العت���ر�ف بمجموع���اٍت كبيرٍة من �لنا����س مّمن تعر�سو� للّتجاه���ل و�الإهمال قبل ذلك؛ وبه���ذ� يّت�سع نطاق 
�لكتاب���ة �لتاريخية نف�سها وي�سب���ح �أكثر �إثر�ًء،وتتغير ر�سالتها �الجتماعية ف���ي نف�س �لوقت،ويغدو �لتاريخ، 
بب�ساط���ة، �أكث���ر نزوعًا نحو �لديمقر�طية. وال ننكر �أن تاريخ حياة �لملوك قد ُعني بالتجار بالحياتية للنا�س 
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�لعاديي���ن، �إال �أّن هناك بعدً� �آخَر لهذ� �لتغيير ينطوي على نف�س �لقدر من �الأهمية؛ �أال وهو �أن عملية كتابة 
�لتاري���خ تتغي���ر بالتز�من مع تّبدل �لمحتوى؛ وعلي���ه يك�سر ��ستخد�م �الأدلة �ل�سفوي���ة �لحو�جز بين موؤرخي 

�الأحد�ث وجمهورهم من جهة،وبين �لموؤ�س�سات �لتعليمية و�لعالم �لخارجي، من جهٍة �أخرى.
ينبع هذ� �لتغيير من �لطبيعة �الإبد�عية و�لتعاونية �لمتجذرة في طريقة �لتاأريخ �ل�سفوي،ويمكن، بطبيعة 
�لحال،للعلم���اء �لمنزوين باأنف�سه���م في �أركان �لمكتبات �أن ي�ستعملو� �الأدلة �ل�سفوية بمجرد ت�سجيلها مثلها 
في ذلك مثل �أي نوع �آخر من �لم�سادر �لوثائقية،ولكن �إذ� ما �كتَفو� بذلك؛ ف�سيفقدون حتمًا مزّيًة �أ�سا�سية 
من مز�يا هذه �لطريقة: مرونتها و�لقدرة على تحديد ماهية �الأدلة في �أكثر �الأوقات حاجًة �إليها. وبمجرد 
�أن يب���د�أ �لموؤرخ���ون باإجر�ء �لمقابالت، ف�سرعان ما �سيجدون باأن���ه ال منا�َس من �لتعامل مع �الآخرين، ولو 
كان ذل���ك مع �ل���رو�ة فقط. ولكي ي�سبح �لموؤرخ مح���اورً� ناجحًا يحتاج �إلى �مت���الك مجموعٍة جديدٍة من 
�لمهار�ت، بما في ذلك �لفهم �لعميق للعالقات �الإن�سانية،وبينما ال يجد بع�س �الأ�سخا�س �سعوبًة ُتذكر في 
�مت���الك مثل هذه �لمهار�ت عل���ى �لفور، يحتاج �آخرون �إلى بع�س �لوقت الإتقانه���ا. ولكن بعيدً� عن �لعملية 
�لتر�كمي���ة ال�ستنب���اط �لمعلومات وتجميعه���ا، وهي ذ�ت �لعملية �لت���ي تقّدم مثل هذه �لمي���زة في �لتف�سير 
و�لتحليل �لوثائقيين للموؤرخ �لمخت�س وهو ال يز�ل على قيد �لحياة، يمكن للموؤرخ �أن يتعلم ب�سرعٍة ملحوظة 
كي���ف ي�سبح محاورً� ناجحًا. لذلك ففي �لوق���ت �لذي يحظى به �لموؤرخون، ب�سفتهم عاملين في �لميد�ن، 
بمز�ي���ا �لمعرفة �لمهنية في نو�ٍح ُمِهّمة،فاإنهم يجدون �أنف�سهم، خ���ارج مكاتبهم �أي�سًا، يتبادلون �لخبر�ت 

على �لم�ستوى �الإن�ساني. ]...[ 
�أدت �لطبيع���ة �لتعاوني���ة لنهج �لتاأريخ �ل�سف���وي �إلى ّت�سكيك جذري في �لعالق���ة �لجوهرية بين �لتاريخ 
و�لمجتم���ع؛�إذ ال يجوز للم���وؤرخ �لمخت�س �أن ياأخذ �لمعلومات �لتاريخية بعي���دً� عن �لمجتمع بغية تف�سيرها 
وتقديمه���ا. وم���ن خالل �لتاأريخ �ل�سف���وي، يمكن للمجتمع، ال ب���ل وينبغي له، �أن ُيمنح �لثق���ة لكتابة تاريخه 

�لخا�س.  ]...[
لق���د قط���ع �لموؤرخون �ل�سفويون �سوطًا طوي���اًل بعيدً� عن هدفهم �الأ�سلي، وثّم���ة، دون �أدنى �سك، خطٌر 
متز�ي���ٌد لن�س���وب �سر�ٍع بي���ن �الثنين؛فعلى م�ست���وى �لمقابل���ة نف�سها، على �سبي���ل �لمث���ال، لطالما ُوّجهت 
�النتقاد�ت نحو �لعالقة مع �لرو�ة، وهي نف�س �لعالقة �لتي يحدد فيها �أحد �لمخت�سين من �لطبقة �لو�سطى 
�الأ�سخا����سَ �لذي���ن �ستجري مقابلتهم و�لمو��سي���ع �لتي �ستجري مناق�سته`�قب���ل �أن يختفي مع �سريٍط عن 
حي���اة �سخ����سٍ ل���ن ي�سمع عن ذ�ك �ل�سريط م���رًة �أخرى �أب���دً�، و�إن حدث وفعل ذلك، فق���د يتمّلكه �لغ�سب 
تج���اه �لمعان���ي غير �لمق�سودة �لمفرو�سة على كلماته. كذلك ثّمة مز�يا �جتماعيٌة و��سحٌة في �لمثل �لعليا 
�لمتناق�س���ة لمجموعٍة مختارٍة ذ�تي���ًا، �أو الجتماٍع عام مفتوح يتمحور حول �لنقا����س �لمتكافئ وي�سجع على 
ن�س���ر نتائج���ه على �لم�ستوى �لمحلي، ولجل�سات �لت�سجيل �لفردية �لتي ه���ي عبارٌة عن محادثاٍت �أكثر منها 

مقابالٍت موّجهة، بيد �أن هذ� �لبديل قد يحمل في طّياته بع�س �أوجه �لق�سور كذلك.
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ون���ادرً� م���ا تمّث���ل �لمجموعة �لمختارة ذ�تي���ًا مجتمعًا باأكمله،ب���ل ُيرّجح �أن يكون �أفر�ده���ا منتمين �إلى 
مجموعات���ه �لمركزية؛ �أي �أ�سخا�ٌس مَهرٌة من �لطبق���ة �لعاملة �أو �لطبقة �لمتو�سطة �الأدنى،ويندر �أن يوجد 
�أف���ر�ٌد م���ن �لطبقة �لعليا �لمحلي���ة، �أو �أفر�ٌد مّمن يعي�سون تحت خط �لفقر، �أو م���ن ذوي �لثقة �لمتزعزعة 
وال �سيم���ا �لن�س���اء، �أو مهاج���رون منتمون الأقلّي���ٍة عرقّيٍة في ذ�ك �لمجتم���ع؛ فعندما ُت�ستقط���ب جميع تلك 
�لمجموع���ات �الأخرى،�سيت�س���ّكل نموذٌج �أكثر و�قعي���ٍة و�أعلى قيمٍة من �لناحية �الجتماعي���ة للتاأريخ �ل�سفوي 
�لمحلي، و�ستغدو من�سور�ته �أف�سح تعبيرً� �إذ� ما �أجرت مقارناٍت، على �سبيل �لمثال، ما بين �سّيدة �لمنزل 
و�لخادم���ة، �أو بين �ساحب �لطاحونة و�لعاملين تحت �إمرت���ه؛ وعليه �سيك�سف �لّنقاب عن مجموعٍة متنّوعٍة 
م���ن �لتج���ارب �الجتماعية في �لمجتمع، و�لمجموعات �لت���ي �ختبرت �أف�سلها �أو �أ�سو�أه���ا، وربما يوؤدي �إلى 
�لتفّك���ر في كيفية �لّت�سرف حياله.ويميل �لتاريخ �لمحلي �لم�ستمد من طبقٍة �جتماعيٍة �أ�سّد تقييدً� �إلى �أن 
يك���ون �أكثر ت�ساهاًل، و�أ�سبه باإع���ادة �إحياٍء الأ�سطورة �لمجتمع.ولذ� من �الأهمية بمكان �أن يجري ت�سجيل كل 
ذل���ك نظ���رً� الأن �أي مجموعٍة محلي���ٍة مكتفية  بذ�تها وقادرة على فعل ذلك م���ن �ساأنها �أن ت�ساعد دون �أدنى 
�سّك غيرها من �لمجموعات �لكثيرة �الأخرى.ولكن بالن�سبة للموؤرخ �لر�ديكالي، فلن يكون ذلك كافيًا �أبدً�؛ 
فالتاريخ ال ينبغي �أن يكون منبعًا للر�حة فقط، بل حريٌّ به �أن ي�سكل تحديًا ويقدم فهمًا من �ساأنهما �أني�سهما 
ف���ي �إحد�ث �لتغيير؛ ومن هنا يجب �أن ت�سبح �الأ�سط���ورة ديناميكية، و�أن تحت�سن كل �لتعقيد�ت �لمحيطة 
بال�سر�عات. و�أما بالن�سبة للموؤرخ �لذي يرغب في ممار�سة عمله و�لكتابة كما لو كان ��ستر�كيًا؛ فيجب �أال 
تقت�س���ر ُمِهّمت���ه على مجرد �الحتفاء بالطبقة �لعاملة على ما هي عليه، بل يجب �أن تتعد�ه نحو رفع م�ستوى 
�لوع���ي لديه���ا؛ �إذ ال جدوى من ��ستب���د�ل �الأ�سطورة �لمحافظة �لعائ���دة �إلى حكمة �لطبق���ة �لعليا باأخرى 
ع���ن �لطبق���ات �لدنيا،بل نحن باأم�ّس �لحاجة �ليوم �إلى تاريٍخ يف�س���ي �إلى �لفعل و�أخذ زمام �لمبادرة: لي�س 

للتوثيق، بل لتغيير �لعالم من حولنا.
ولي����س ثّم���ة، من حيث �لمبد�أ، �سبٌب يمنع �لم�ساريع �لمحلية م���ن �متالك مثل هذ� �لهدف، و�ال�ستمر�ر 
ف���ي �لوق���ت نف�سه في تعزي���ز �لثقة بالنف�س و�لحّث على كتاب���ة �لتاريخ من د�خل �لمجتم���ع؛ فعادًة ما ت�سّم 
معظم �لمجموعات بع�س �الأفر�د من ذوي �لخبرة �لتاريخية مّمن ينبغي لهم، بطبيعة �لحال، �أن ي�ستخدمو� 
بر�عته���م، و�أن ال ينظ���رو� �إلى منفعته���م وح�سب.�ستكون خ�سارًة للجميع على �لم���دى �لطويل �إذ� ما تبّروؤو� 
م���ن و�جبه���م :ذلك �أن م�ساهمتهم �ستك���ون مّوجهًة نحو م�ساع���دة بقية �أفر�د �لمجموعة عل���ى روؤية �الأمور 
م���ن منظ���وٍر �أو�سع. وتنطبق مالحظ���اٌت مماثلٌة على جل�س���ات ت�سجيل �لحو�دث �لتي يك���ون فيها لالحتر�م 
�لمتب���ادل �الأهمية �لق�سوى؛ �إذ لن يتمّخ�س �تخاذ موقف �لمتف���ّوق و�لمهيمن عن مقابلٍة متميزٍة باأي حاٍل 
م���ن �الأح���و�ل؛ ففي حين ينبغي للم���وؤرخ �ل�سفوي �أن يكون م�ستمع���ًا جيدً�، ينبغي لل���ر�وي �أن يكون م�ساعدً� 
ن�سط���ًا، وكما ق���ال جورج �إيو�رت �إيفانز: »م���ع �أن �لّناجين �لقد�مى كانو� كتبًا تم�سي عل���ى �الأر�س،�إال �أّنني 
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لماأتمّكن من ت�سفحهم، وذلك الأنهم كانو� ب�سرً� في نهاية �لمطاف«)1( . وكذلك هم �لموؤرخون، فقد جاوؤو� 
لغر����س �لح�سول على �لمعلوم���ات، ولو كانو� �سيخجلون من ذلك، َلما تكّبدو� عن���اء �لمجيء من �الأ�سا�س.
و�سحيح �أن �لموؤرخ �لذي �نغم�س لتّوه في ذكرياٍت ع�سو�ئية �سيجمع بع�سًا من �لمعلومات �لمثيرة لالهتمام، 

�إال �أنه �سي�سّيع على نف�سه فر�سة �غتنام �أدلٍة حا�سمٍة عن بنية �لُحّجة و�لتف�سير �لتاريخيّين.
وال ينبغ���ي للعالق���ة بين �لتاريخ و�لمجتمع �أن تنحاز نحو �أٍيّ من �التجاهين على ح�ساب �الآخر؛ بل يجب 
�أن تك���ون �سل�سل���ًة من �لعالق���ات �لجدلّية و�لتبادلّية بي���ن �لمعلومات وتف�سيرها، وبي���ن �لخبر�ء �لتعليميين 
ومناط���ق �إقامتهم، وبي���ن �لطبقات �الجتماعية و�الأجي���ال �لمتعاقبة. �إن ذلك �سُيف�ِسح �لمج���ال �أمام �أنو�ٍع 
كثي���رٍة من �لتاأريخ �ل�سفوي و�سيترّتب على ذلك عو�قب �جتماعّي���ة مختلفة، �إال �أن جميعها �ستكون مرتبطٌة 

في جوهرها ببع�سها بع�سًا.
ولي�س �لتاأريخ �ل�سفوي �إال تاريخًا يتّخذ من �لنا�س حجر �الأ�سا�س لبنيانه؛ فهو يبث �لحياة في �لتاريخ ذ�ته 
ويو�س���ع نطاقه،وي�سمح للغالبي���ة �لمجهولة من �لنا�س، ولي�س فقط للقادة، باأن يتقّم�سو� دور �لبطل،وي�سجع 
�لمعلمي���ن و�لتالميذ على �إن�ساء عالقة زمالٍة فيما بينهم �سمن حدود �لعمل، وي�ستقطب �لتاريخ �إلى د�خل 
�لمجتمع وخارجه، وي�ساعد �الأ�سخا�س �الأقلَّ حظًا، وال �سّيما كبار �ل�سن، على حفظ كر�متهم وتعزيز ثقتهم 
باأنف�سه���م، ويع���زز �لتو��سل، ومن َث���ّم �لتفاهم، بين مختلف �لطبقات �الجتماعية م���ن جهة، وبين �الأجيال 
�لمتعاقبة من جهٍة �أخرى.و�أما بالن�سبة للموؤرخين �لم�ستقلين وغيرهم؛ فيمكنه �أن َيمنح، من خالل �لمعاني 
�لم�سترك���ة، �سعورً� باالنتم���اء �إلى مكاٍن �أو زماٍن بعينه،وباخت�سار، ي�ستح�س���ر �لتاأريخ �ل�سفوي ب�سرً� �أقرب 
للكم���ال بنف�س �لقدر �ل���ذي ي�سّكل فيه تحدّيًا الأ�ساطي���ر �لتاريخ �لم�سّلم ب�سحته���ا، ولالأحكام �ال�ستبد�دية 

�لمتاأ�سلة في تقاليده؛ وعليه ي�سبح و�سيلًة للتحّول �لجذرّي في �لمعنى �الجتماعي للتاريخ. ◘

1( ملحوظة: تأريخ شفوي، 1973، المجلد 1، رقم. 4، ص. 57.
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ج�سور الإبداع
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Garçon à la Pipe, 1905
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ل تكن قا�س��يًا على زوجتك، تعلمان، منذ زواجنا اأنا وت��وم، هذه هي المّرة الأولى التي 
نك��ون فيها مع اأ�س��دقاء حقيقيي��ن. اأفتر�ض اأنكما تنظ��ران اإلى الأمر بغراب��ة، اأن اأدعوكما 
�سديقّي بالرغم من اأّننا لم نلتِق �سابقًا. لكن توم حّدثني كثيرًا عنكما، كم كان يفّكر بكما.. كم 
كان يتوق اإلى روؤيتكما ��� ح�سن، اإن الأمر كما لو اأنني اأعرفكما طوال حياتي مثل توم تمامًا. 

لدينا )�ِسّلة( �سغيرة هناك نخرج برفقتهم، نلعب )البريدج( ونرق�ض، رغم اأننا لم ُنِقم 
هناك �س��وى ثالثة اأ�س��هر، على الأقل اأنا، والنا�ض الذين تتعّرف اإليهم خالل مّدة كهذه، 
ل يمك��ن مقارنتهم اأبدًا بالنا�ض الذين تعرفهم منذ �س��غرك، مثلكم��ا اأنتما وتوم. غالبًا ما 
�س��معته يقول اإنه م�ستعدٌّ لدفع اأيِّ مبلٍغ من المال ليكون مع اآرثر وهيلين. وكم كان ي�سعر 
بالملل ال�س��ديد برفقتنا نحُن التع�ساء اأنا واأ�س��دقاوؤه الُجدد! اآرثر وهيلين، اأرثر وهيلين ��� 

من وّزع الأوراق؟

تاأليف: رينغ لردنر
•ترجمة: لودميال نّدة

ع
دا

ب لإ
ر ا

سو
ج�

رينغ لردنر  )Ring lardner )1933 - 1885 �سحفي وكاتب �أمريكي، من �أعماله �لق�س�سية:
- ع�س �لحب 1926.

- جمع �ل�سمل 1929.

مرتجمة �سورية. •
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يتكّلم عنكما كثيرًا اإلى درجة مثيرة للغرابة اأنني ل اأ�س��عر بالغيرة اأبدًا؛ ل �سيما منِك اأنِت، 
يا هيلين. 

ل ب��ّد اأنك كن��ِت رفيقًته عندما كنتما طفلين. تحمل معظم كُتبه القديمة ا�س��مِك في �س��فحتها 
الأول��ى اإلى )توما�ض كانون من هيلين بيرد �س��ترونغ( اإّنها َل�س��عادٌة كبي��رة اأن يراِك الآن، 
ولي اأي�س��ًا. فّكرا وح�س��ب، اأنني التقيت اأخيرًا بالرائَعين هيلين واآرثر. ل بد اأنكما ُت�سامحاني 
لمخاطبتكما با�س��ميكما بال األقاب. فاأنا لطالما فّكرت بكما، وبب�س��اطة ل اأ�ستطيع اأن اأقول ال�ّسيد 

وال�ّسيدة غراتز.

ل. �س��كرًا، اآرثر؛ ل اأريد المزيد. حّدي كاأ�س��ان وقد تجاوزُته، مع كاأ�س��ي كوكتيل قبل 
ة، لقاء اأ�سدقاء توم الأف�س��ل، واأراهن اأن توم يوّد  الع�س��اء والآن هذا. لكّنها منا�س��بة خا�سّ
الحتفال اأي�س��ًا؛ األي�ض كذلك، يا عزيزي؟ طبعًا ي�س��تطيع الحتفال لو اأراد ذلك، لكّنه عندما 
يتخذ ق��رارًا فال، قّوة على الأر�ض قادرة على اأن تجعله يتراجع. اإّنه يمتلك الإرادة الأقوى 

لدى الأ�سخا�ض الذين عرفتهم.

د ��� ح�سن، تعرفون  اإنه لأمر رائع اأن يبقى المرء على عهده طوال هذه المدة، على ما تعوَّ
الأمر كما اأعرفه؛ وربما اأف�سل بالإجمال، لأنكم ع�ستم معه اأكثر في الما�سي، وكل ما اأعرفه 
هو ما اأخبرني به وح�س��ب. لقد حّدثني عن تلك الحادثة في )ِبت�س��ِبرغ( ��� ح�س��ن. تومي؛ لن 
اأتفوه بكلمة. الحمد لله! لقد انتهى ذلك كّله. لم ي�س��رب قطرة واحدة منذ زواجنا؛ ثالثة اأ�س��هٍر 
بحاله��ا! ويعدني اأن ذلك �س��يكون اأبدًا، األي�ض كذلك، يا عزيزي؟ م��ع اأنني ل اأعتر�ُض على 
�سخ�ٍض ي�سرب باعتدال. لكنكما تعرفان توم، اإّنه ي�سع حّدًا �سارمًا لكّل ما يفعله. مثلما اعتاد 

اأن يفعل حّتى في ممار�سة الريا�سة.

اإي��ه يا عزيزي، لن اأدعك تحمّر خجاًل، فاأنا اأعرف كم تكره اأن تكون محّط الأنظار، 
اإنه لأمر فظيع، مع ذلك، اأّل تكوني قادرة على اأن تفتخري بزوجك ل�س��يما اأن كّل ما يفعله 
اأو فَعَله يبدو رائعًا. لكن هل ذلك لأنه لم يم�ِض على زواجنا وقٌت طويل؟ هيلين، هل ت�سعرين 
بالإح�س��ا�ض نف�س��ه تجاه اآرثر؟ واأنت قد تزوجت منه قبل اأربعة اأعوام، هل هذا �سحيح؟ 

وقد هربِت لتتزوجي به؟ األم تفعلي؟ هل ترين اأعرُف عنِك كل �سيء.

اأوه... هل تنتظرونني؟ هل حّددنا ال�سركاء؟ 

لماذا ل نلعب عائلتين؟ ل اأ�سعر بالإحراج حين اأرتكُب حماقة عندما يكون توم �سريكي في 
اللعب. ل يوّبخني اأبدًا، رغم اأنه ينظر اإلّي ب�سع نظراٍت مريعة. لكن لي�ض كثيرًا موؤخرًا، 
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ل اأقت��رف الأخطاء ال�س��خيفة التي اعتدُت اأن اأقترفها. اأنا الآن لعبة رائعة، األ�س��ت كذلك يا 
ل اأن توؤكد ذلك، لأنني اإن لم اأكن جيدة كفاية، فتلك غلطُتك. تعلمان كان على توم  توم؟ ُيف�سَّ
اأن يعّلمن��ي اللعب، لم األعب الورق قّط قبل اأن يخطبني. تخيال ذلك! كنُت فظيعة في البداية، 
لكّن توم العزيز كان �س��بورًا، واأع��رف اأّنه اعتقد اأّنني لن اأتعّلم اأب��دًا، لكّنني خدعتك األي�ض 

كذلك، يا عزيزي؟

��ل اللعب على القيام باأّي �س��يء اآخر تقريبًا. لكن، �سوف تغّنين لنا،  ل، في الحقيقة، اأف�سّ
هيلين، األن تفعلي؟ اأعني بعد فترة وجيزة. لقد اأطرى توم �سوتِك واأنا اأتلهف لأ�سمعِك ُتغّنين.

عالَم �س��نلعب؟ نعم، بن�ٌض واحد يبدو مثالّيًا. هناك نلعُب عمومًا على ن�س��ف �س��نت قطعٍة 
واح��دة، بن���ض واحد لكّل عائل��ة. لكن بن�ٌض قطعة واح��دة كاٍف تمامًا. لدينا الآن ُمّت�س��ٌع من 
الوقت، األ ن�س��تطيع، يا عزيزي؟ األم ُيخبركما توم عن العالوة التي ح�س��َل عليها؟ اإّنه... 

ح�سن، تومي، �ساأغلُق فمي.

اأعلُم اأنك تكره اأن اأتحدث عنك، لكن لي�ض بمقدور زوجتك اإل اأن تتباهى بك قلياًل. واأعتقد 
اأن �سديقيك المف�سالن مهتّمان ب�سوؤونك، األي�ض كذلك، يا جماعة؟ 

لكن توم هو ال�س��خ�ض الأكثر تكتمًا عرفته في العالم. اأعتقد اأّنه ُيخفي بع�َض الأ�سياء عني! 
لكنها لي�ست كثيرة. عادة اأك�سفه عندما يحتفظ ب�سيء ما، واأظّل األحقه حتى يعترف. غالبًا ما 
يقول كان يجب اأن اأكون محامية اأو محّققة ب�س��بب طريقتي في ال�س��تجواب، األم تقل ذلك، 

يا توم؟

على �س��بيل المثال، لم اأكن لأعرف عن تجربته مع فري��ق كرة القدم الرديء في جامعة 
)يال( لو لم األّح عليه ليخبرني بذلك. األم تعرفا ذلك؟ ل... توم، �س��وف اأخبر اآرثر حتى لو 

كرهتني ب�سبب ذلك.

اآرثر، اأعرف اأنك مهتم بمعرفة الأمر، لي�ض لأنك �س��ديق توم وح�سب بل لأنك ريا�سيٌّ 
ح لي اإذا لم اأرِو الأحداث كما  �س��هير اأي�س��ًا. دعني اأتذّكر كيف روى لَي الأمر. توم، �س��حِّ

َجَرت.

ح�س��ن، عرف اأ�س��دقاء توم في )ي��ال( اأّي لعٍب رائٍع كان في الثانوية، ف�س��جعوه على 
محاولة الح�س��ول على مكان في فريق يال. لعب توم دائمًا كظهير م�س��اعد. عليك اأن تكون 
لعبًا �سريعًا للغاية لتلعب ظهيرًا م�ساعدًا، وتوم يرك�ُض ب�سرعة فائقة دائمًا ول يزال. عندما 
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كنا مخطوبين، اعتدنا اأن نت�س��ابق وكانت الجائزة... ح�س��ن. تومي، لن اأُف�سي اأ�سرارنا. 
في اأي حال يمكنه اأن يهزمني هزيمة �ساحقة.

اإذًا، لقد اأراد اأن يلعب ظهيرًا م�ساعدًا في فريق )يال( ونجح في ذلك، والرجال الآخرون 
في الفريق قالوا اإنه �س��يكون اأعجوب��ة، ثم في اأحد الأيام وهم ي��وؤّدون تمريناتهم وبخ تيك�ض 
جونز ولي�ض تيد جونز، وهو المّدرب الرئي�س��ي، توم لرتكابه خطاأً �سغيرًا ولمّرة واحدة، 
لك��ّن توم اأثبت اأن جونز كان مخطئًا واآنه، توم، كان على �س��واب، ولم ي�س��امحه جونز، 
جعل توم يترك اللعب كظهير م�س��اعد وو�س��عه في مكان هام�س��ي ل ت�س��تطيع اأن تفعل �سيئًا 
ولو كنت عداء �س��ريعًا فهذا ل يهم. تاأكد توم اأن جونز احتفظ بِغلٍّ في نف�س��ه وانتقم منه بهذه 
ال�س��لوكّيات، وغ��ادر الفريق، األي�ض كذلك، يا توم؟ ح�س��ن، في اأي ح��ال، حدث ذلك كّله 

وانق�سى.

اأوه، ه��ل تنتظروني؟ اأنا اآ�س��فة. هيلين، ِبك��م زايدت؟ واأنَت، يا توم؟ هل �س��اعفت 
مزايدتها؟ واآرثر ان�س��حب؟ ح�سن، دعوني اأَر. اأتمنى لو اأتذّكر ما يعنيه ذلك. اأعرف اأّنه 
في اأحيان كثيرة عندما ُي�ساعف فاإن ذلك يعني �سيئًا محّددًا واأحيانًا اأخرى يعني �سيئًا اآخر. 
لكنني دائمًا اأن�س��ى م��اذا يعني هذا وذاك. دعوني اأَر؛ لقد �س��اعفت ب� وَرَقَتي )ب�س��توني( 
األي�ض كذلك؟ ذلك يعني اأن علّي اأن اأن�س��حب. اأنا واثقة. ح�سن، �ساأن�سحب. اأوه، تومي، 
اأنا اآ�س��فة! اأعرف اأنني اأخطاأت. �سامحني اأرجوك. لكن يمكن اأن نربح في اأي حال. من 

يوزع الأوراق؟

�سوف اأكف عن الكالم الآن، واأحاول التركيز على اللعبة. تومي، ل تحتاج اأن تنظر اإلّي 
بهذه الطريقة. اأ�س��تطيع اأن اأتوقف عن الكالم اإذا حاولت. مع اأنه نوٌع اأ�س��عب من التركيز 
عندما تكون م�ستثارًا. لي�ض الأمر مجّرد لقائكم، يا جماعة، لكن دائمًا ي�ستثيرني ال�سفر. كنت 
فظيعة في �س��هر ع�سلنا. لكّنني عندئٍذ ح�سبت اأن �س��هر الع�سل كاٍف لجعل اأي �سخ�ض منفعاًل. 
لن اأن�س��ى اأبدًا، عندما نزلنا الفندق في )�س��يكاغو(، اأجل، يا تومي، لن اأن�سى. لكنني اأ�ستطيع 
اأن اأحّدثكم عن لقائنا بعائلة بيكر، هما زوجان في مثل عمرنا عرفتهما في حياتي. وكانا اآخر 
النا�ض الذين اأردت اأن اأراهم في العالم، لكن �س��ادفناهما في �س��تايت �س��تريت، واأ�سّرا على 
��ر ِكن – ال�سيد بيكر  دعوتنا اإلى الع�س��اء في فندقهما، وقبل الع�س��اء اأخذانا اإلى غرفتهما وح�سّ
الكوكتيالت، مع اأنني لم اأرغب باأي منها وكان توم على عهده. قال ِكن، �سهر الع�سل وقت 

رائع للحفاظ على العهد! وبالتالي قلت:
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"ِكن، ل تغِرِه. توم ل ي�سرب مثلك ومثل غريتي وبقّيتنا، عندما يبداأ بال�سرب ل ي�ستطيع 
اأن يتوقف."

غريتي هي ال�سيدة بيكر.

وق��ال ِكن ِل��َم عليه اأن يتوقف، وقلت ل�س��بب وجيه، ذلك اأنه وعدن��ي اأن يفعل واأخبرني 
عندما تزوجنا اإذا حدث وراأيته ي�سرب مّرة واحدة فاإنني يجب اأن اأعلم اأنه...

ماذا فعلتما؟ ثنائي غريب؟ الحمد لله اأنها لي�س��ت لعبة! اأه، ذلك ي�س��نع لعبة، األي�ست لعبة؟ 
لأن ت��وم ُي�س��اعف واأنا اأتركه، يا له من عمل �س��رير! اأوه، عزيزي، اأرجوك �س��امحني. 

اأعدك اأن اأنتبه من الآن ف�ساعدًا! ماذا علّي اأن اأفعل الآن؟ اآه. نعم، �ساأعطيها لأرثر.

كن��ت اأخبركم عن اآل بيكر. في النهاية عرف ِكن اأنه لن يتمكن من دفع توم اإلى ال�س��رب 
فا�ست�س��لم م�س��تاٌء. لكن تخيَّال اأن نلتقي بهما في �سهر ع�سلنا، عندما لم نِرد اأن نرى اأحدًا! 
ل اأفتر�ض اأّن اأحدًا يرغب بلقاء اآخر في �سهر الع�سل، ما لم يكن قد ملَّ اأحدهما الآخر، ونحن 
بالتاأكيد لم نكن. تومي، هل كنا؟ ول�سنا الآن، هل ي�سعر اأحدنا بالملل من الآخر، يا عزيزي؟ 

ولن يحدث ذلك اأبدًا. لكن اأعتقد اأن الأف�سل اأن اأتحدث عن نف�سي.

 اأن��ا اأتكل��م من جديد! لك��ن كما تعرفان، اإنها الم��ّرة الأولى التي نكون فيها مع اأ�س��خا�ض 
��الن واأنه لأمر رائع اأن يحظى المرء بفر�سة  نهتم لأمرهم، اأق�س��د، اأنتما �سديقا توم المف�سّ
للحديث مع اأ�سخا�ض عرفوه لوقت طويل. النا�ض، الذين نحتكُّ بهم هناك، غالبًا غرباء، اإنهم 
ل يتحدث��ون اإل عن اأنف�س��هم وكم يجنون من المال وكم لديه��م من الثروة، ل مجال للحديث 
عن الأ�س��ياء المهمة، عن الأ�س��ياء ذات القيمة الحقيقية، مثل الكتب. اأنا متوح�سة فيما يخ�ض 
الكتب، لكن ب�س��دق ل اأعتقد اأن ن�سف ال�سيدات اللواتي نعرفهن هناك ي�ستطعن القراءة. 
اأو في الأقل ل يقراأن. اإذا اأ�سرت اإلى رواية ذات قيمة فعاًل مثل "الثيران ال�سود"، يظّنن اأّنك 

تتفاخرين. 

قل��ت ل توجد ورقة رابحة، األي�ض كذلك يا توم؟ اآرثر رمى ورقة. دعوني اأَر. اأتمنى لو 
اأنني، ح�س��ن، اأعرف ماذا يجب اأن اأفعل. ل اأملك اأّي ورقة تحمل الرقم خم�س��ة ��� اإنه لأمر 
فظيع! لحظة رجاء. اأتمنى لو اأن اأحدكم ي�ستطيع ��� اأعرف اأنه علّي اأن اآخذ ��� لكن ��� ح�سن. 

�ساأن�سحب. اأه، توم، ورقي  
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هو الورق الأكثر �س��وءًا! بالتاأكيد اأوؤمن بالقول ال�س��ائر، "غير المحظوظ في ورق اللعب 
محظ��وظ ف��ي الحب." من قال ذلك ل بد اأن��ه كان يفكر بي. اأك��ره اأن اأرتبها، يا عزيزي. 
اأعرف اأنك �ستقول اعتدت اأن اأفعل �سيئًا. ح�سن، هذه هي! هيلين، دعيني اأر يدِك. اأه، توم، 
اإنها ��� لكن يجب األ اأقول �س��يئًا، هل يجب؟ في اأّي حال، اأنا خر�ساء. ذلك �سيء مريح. 
ل يمكنني اأن اأقترف خطاأ عندما اأكون خر�ساء. اأعتقد اأن توم يغالي في مزايداته مرات كثيرة 
لذلك �ساأ�س��مت تمامًا، لن اأفعل �سيئًا مثيرًا لل�سحك. لكنني في هذا اأنا اأف�سل مني في ال�سابق، 

األ�ست كذلك، يا عزيزي؟ 

هيلين، هل تمانعين لو اأخبرتني من اأين ح�س��لِت على هذا الثوب، من محاّلت )كراندال 
وني�س��لون(؟ �سمعت عنها، و�سمعت اأي�سًا اأنها باهظة الثمن جدًا، بالطبع لن يت�سّور المرء اأن 
يح�س��ل على ف�س��تان كهذا من دون اأن يدفع الكثير مقاباًل له. علّي اأن اأ�ستري بع�ض الأ�سياء 
من هنا، لكّني اأفتر�ض اأن الأف�سل اأن اأذهب اإليهم، اإل اإذا كانت الأ�سياء لديهم غالية جدًا. لم 
اأ�س��تِر �س��يئًا جديدًا منذ زواجي، وقد ارتديُت ثوبي هذا كثيرًا. وقد مللت منه. واأظن اأن توم 

اأي�سًا مّل، األ�ست كذلك، يا عزيزي؟

توم ي�س��رُّ عليَّ دائمًا اأن اأ�س��تري المالب�ض، لكني لم اأعتْد على �سرف نقود �سخ�ض اآخر. 
م��ع اأنه كان مال اأبي، ما كنُت اأ�س��رفه قبل م��ال توم، لكّن ذلك مختل��ف األ تعتقدين ذلك؟ 

وبالطبع في بداية زواجنا لم يكن لدينا مال كثير لننفقه، األي�ض كذلك، يا عزيزي؟

لكننا الآن وقد ح�سلنا على تلك العالوة... ح�سن، يا عزيزي، لن اأتفّوه بكلمة اأخرى.

�س��حيح، هل عرفتما اأّن الأ�س��دقاء هناك حاولوا اأن يقنعوا توم بالتر�س��ح لمن�سب رئي�ض 
البلدّية.

ت��وم ُيومئ اإلّي اأن اأ�س��مت، لكنني ل اأجد �س��يرًا باأن اأخبر اأ�س��دقاءك الأعزاء بالأمر. 
يعلم��ان اأننا ل�س��نا من النوع الذي يتباه��ى، يا عزيزي. اأظن اأنها كانت ثن��اء لتوم، رغم اأنه 
ل��م يِع���ض بينهم اأكثر من عام واح��د. اأجل، لقد جاوؤوا اإلينا ذات ليل��ة عندما كان اآل غوثري 
في �س��يافتنا، يلعبون البريدج. ال�س��يد غوثري ��� اأ. ل. غوثري ��� هو واحٌد من كبار تجار 
الأخ�س��اب هناك، اإنه يملك ���� ماذا يملك بال�س��بط يا توم؟ اأوه، اآ�سفة. في اأّي حال اإنه يملك 

الماليين، ح�سن، في الأقل اآلف.

 كان ه��و وزوجته في منزلنا يلعبان البريدج. هي المراأة الأغرب! لو راأيتماها لعتقدتما 
اأنها تعمل حاجبة اأو عماًل م�س��ابهًا. ترتدي الثياب الأ�س��نع. لم اأفهم �سبب اأنها ارتدت في تلك 
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الليل��ة ��� تق�س��مون اأنه ثوب اأمومة، ولي�ض من �س��بب لذلك. المّرة الأول��ى التي األتقيها فيها، 
ح�س��ن، اأعجز عن و�س��فها. لقد تخّرجت من )براين ماور( وعائلتها اإحدى العائالت الأقدم 

في فيالدلفيا. لن ت�سدقا ذلك على الإطالق!

هي وزوجها لعبان مثيران لل�س��حك في لعبة البريدج اإنه يعتقد اأنه يجب األ يكون هناك 
�سروط للعبة؛ هو يقول اإن على ال�سخ�ض اأن ُي�سّرح لالآخرين عّما لديه. وبالتالي هو ل ُيلقي 
ب��اًل لما ُيمكن اأن تقوله عنهما الإعالمي، اأو الأزواج، وما اإلى ذلك. بينما هي تلتزم التزامًا 
تامًا بقواعد اللعبة، لذلك يمكنكما اأن تتخيال المرء كيف تم�س��ي الأمور بينهما. يت�س��ارعان! 
لي�ض �س��راعًا في الحقيقة، اإنما يتجادلن، تعرفان، بل جدال. اأجل هو ذلك.. ذلك ما يفعله 
هو. ويبدو الأمر ُمحرجًا جدًا لكّل من يلعب معهما. ب�سراحة لو اأن توم كّلمني اأو عاملني كما 

يفعل ال�سيد غوثري مع زوجته، ح�سن ���� 

األي�سا فظيعين، يا توم؟ اأوه، اأنا اآ�سفة.

لقد كانت المراأة الأّولى في بورتالند التي زارتني وفّكرت اأن ذلك كان �س��يئًا لطيفًا منها، 
م��ع اأن��ه حينما راأيتها عند الباب كدت اأق�س��م اأنها تب��دو مثل وكيلة كت��ب اأو طّباخة تبحث عن 
عمل. ارتدت ���� ح�سن، اأعجز عن و�سفه. لكن كان لطفًا منها اأن تزورني، اإنها تمثل روح 
ال�سكان الحقيقيين هناك، كان ذلك قبل اأن ي�سير توم نائب رئي�ض. ماذا؟ اأوه.. ل اأ�سّدق اأنه 

لم يكتب اإليكما ليخبركما بالأمر!

اأما ال�س��يد غوثري فت�سّرف كما لو اأن الأمر كان حَدثًا م�س��ّرفًا اأن تقابلني. واأنا ب�سراحة 
اأحّب النا�ض الذين يت�سرفون بتلك اللباقة حتى لو كنت اأعرف اأّن الأمر بّرمته "�سل�سة تفاح". 
األي�ض تعبيرًا م�س��حكًا "�سل�س��ة تفاح"؟ قال العبارة رجٌل في حفلة منوعات في بورتالند ليلة 
الثنين ُقبيل مغادرتنا. كان ممثاًل هزليًا ���� جاك برووك�ض اأو نيد فرولي اأو �سيء ما من هذا 
القبيل. وتعني... ح�س��ن، ل اأعرف كيف اأ�س��فها. لكن �سعرنا بم�س��اعر مزعجة بعد ب�سع 
دقائق. اإنها ال�سخ�ض الأكثر �سمتًا عرفته يومًا. واأنا �سخ�ض خجوٌل مع الغرباء. عالم تبت�سم 
هكذا، يا عزيزي؟ اأجل اأنا خجولة حين ل اأعرف الآخرين. ل�س��ت خجولة بال�سبط، ربما، 

لكن، ح�سن، خجولة.

كان اأكثر الأ�س��ياء المربكة التي مررت بها في حياتي. لم ي�ستطع اأيٌّ مّنا اأن ينطق بكلمة، 
ولم اأكد اأملك نف�سي من ال�سحك من لبا�سها. لكن بعد اأن تتعّرف اإليها لن ُتعير مالب�سها اهتمامًا 
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لأّنه �سيكون اأمرًا ع�سيرًا اأن تقاوم اإغراء اأن تقّرر اأيهما اأكثر غرابة الثياب اأم ت�سريحة ال�سعر. 
لكنها تلعب البريدج بطريقة ممتازة، تجيده اأكثر من زوجها.

قلُت لكما اإنه ل يلعب وفق �س��روط اللعبة. يقول اإّن الأمر مجرد اأن يقول كل طرف ماذا 
ف��ي يده. ويخو�س��ان جداًل عقيمًا خالل اللعب��ة. هذا تمامًا ما يفعله هو، اأم��ا هي فاإنها هادئة 
ورقيق��ة وتتحدث بنوع م��ن غمو�ض عن كيفية وقوعهما في الحب. اأعتق��د اأّنه يوجد قول اأو 
مثل اأو �سيء من هذا القبيل، األ يوجد قول مثل ل تحب كما يحبون؟ اأو اإنه الطريقة الأخرى 

تمامًا؟ 

لكنن��ي كنت اأخبركما اأن الأ�س��دقاء هناك اأرادوا من توم اأن يك��ون رئي�ض البلدية. اأوه، 
ت��وم، لم ترِم اإل ورقتين؟ ياه، اأعتقد اأنك تلعب ببراعة! لقد اأعطيتك ورقًا �س��يئًا، وهيلين ما 
الورقة التي كانت تنق�س��ك؟ لديك الأ�ض وملك ال�س��باتي، ل، توم لديه الملك. ل، توم لديه 
الملك��ة. اأو كانت ملكة الب�س��توني؟ واأنِت لديك اأ�ض الكّبة. ل، هو ل��دى توم. ل� لي�ض لديه. 
توم، ماذا لديك؟ ل اأرى ما تراهن عليه بال�س��بط. طبعًا، كنت �س��يئة، لكن ما الفرق في كل 

حال؟

عمَّ كنُت اأتحدث؟ اآه، نعم، عن ال�ّسيد وال�ّسيدة غوثري. يبدو الأمر مثيرًا لزوجين مثلهما 
اأن يتزوج��ا عندما يكونان مختلفين في كل �س��يء. ل��م اأَر في حياتي زوجين متناق�س��ين في 
ذوقيهما اإلى هذه الدرجة. على �س��بيل المثال، ال�س��يد غوثري مولع بقيادة ال�س��يارة وال�سيدة 
غوث��ري تمقتها. اإنها تعاني طوال الوقت حين تكون في �س��ّيارة. هو يحّب الأوقات الحلوة، 
الرق�ض ولعب الغولف وال�س��يد والعرو�ض الكثيرة واأ�س��ياء من هذا القبيل، بينما هي ل تهتم 

باأّي �سيء �سوى اأعمال الكني�سة وعمل البريدج.

"عمل البريدج" ق�س��دت لعب��ة البريدج، لي�ض عمل البريدج. اإنه لأمر م�س��حك، األي�ض 
كذل��ك؟ ومع ذلك تم�س��ي الأم��ور بينهما جيدًا عندم��ا ل يلعبان الورق اأو ل يقومان ب�س��يء 
م��ا معًا. يبدو غريبًا كيف اخت��ار اأحدهما الآخر. لكن، اأظن اأنه من ال�س��عب اأن نجد زوجًا 

وزوجة يتفقان في كل �سيء. 

ُخذا مثاًل اأنا وتوم، �ستظنان اأننا خلقنا لبع�سنا، يبدو كاأننا نملك ال�سعور نف�سه تجاه كل �سيء. 
كّل �س��يء تقريبًا. الأ�سياء التي ل نتفق عليها هي اأمور �سغيرة ول تهم. مثل المو�سيقى، توم 
مول��ع بالجاز والبلوز والرق�ض. اإنه يع�س��ق اإيرفينغ برلين وغير�س��وين وجاك كينز. يفّت�ض 
دائم��ًا عن هوؤلء في الراديو طوال الوقت، بينما اأنا معجبة بالأ�س��ياء الجاّدة الكال�س��يكية مثل 
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المو�س��يقى الخفيفة واأغاني الحب الهندية. ثم هناك العرو�ض، توم مغرم ب� اإد واين، واأنا ل 
اأ�ستطيع روؤية �سيء مميز فيه. مجرد الطريقة التي ي�سحك بها على ُنكاته كافية لُتف�سده بالن�سبة 
ل��ي. اإذا ما كنت �س��اأزجي وقتي واأنفق نقودي على عمل م�س��رحي فاأنا اأرغُب بروؤية �س��يء 

ي�ستحق وقتي مثل "الأحمق" اأو "ليتنين". 

واأ�س��ياء الأكل، توم ُي�س��ّر على وجبة اإفطار كبيرة تت�س��من الفاكه��ة والحبوب والبي�ض 
والخب��ز المحّم���ض والقهوة. واأن��ا كّل ما اأريده ه��و حّبة فاكهة واحدة �س��غيرة وقطعة خبز 
محّم�س��ة وفنجان قه��وة. اأعتقد اأنها مقدار كبير ل�س��خ�ض. اإحدى عادات توم التي ك�س��رتها 
هي الإفطار الهائل، والأمر الآخر اأي�س��ًا كان خلعه لحذاء العمل حال عودته من المكتب اإلى 
البيت وا�ستبداله بالُخّف المنزلّي. اأعتقد اأنه لي�ض على المرء اأن ُي�سبح ُمهماًل بمجرد زواجه، 

وي�سحي بكل �سيء من اأجل الراحة.

والأمر الأ�س��واأ من كّل ذلك هو البيجاما! ما الفرق، يا تومي؟ هيلين واآرثر ل يوؤاخذاننا. 
، اأن تكون تقليدّيًا للغاية. اأعني اأن توم اعتاد اأن يرتدي قمي�ض  واأعتقد اأّن هذا الحديث ُم�س��لٍّ
ن��وم حتى جعلته يقل��ع عن هذه العادة. النوم به، وكان ذلك كفاحًا، �س��ّدقاني! كان علّي اأن 
اأهدده ِمرارًا اأنني �ساأتركه اإن لم ي�ستر بيجامة. كان يمُقتها ب�سدة. والآن يكاُد يجّن من حديثي، 

تومي، األي�ض كذلك؟

فقط ل اأتمالك نف�س��ي، اإنه لأمر م�س��حك في هذا الزمن وهذا العم��ر. اآمل اأنك يا اآرثر لم 
ترتِد مثلها، اأعتقد اأنك لم تفعل، اآرثر، األي�ض كذلك؟ 

اأوه، ه��ل تنتظرونن��ي؛ ماذا قلت اآرثر؟ "جويزة" الدين��اري؟ دعوني اأَر ماذا يعني ذلك؟ 
عندما يزايد توم بورقتين فذلك يعني اأنه ل يملك اأوراقًا عالية. اأت�ساءل، لكن طبعًا ل ت�ستطيع 

اأن تمتلك ال�سماء! ماذا اأقول! اأظن اأن الأف�سل اأن اأرمي ورقة واألتزم ال�سمت.

لكن عمَّ كنت �س��اأحدثكم؟ �س��يٌء ع��ن، اأوه، هل اأخبرتكم عن توم كاتب��ًا؟ لم يكن لدّي اأّي 
فكرة اأنه يمتلك هذه الموهبة حتى تزوجنا، وقمُت باإخراج اأوراقه القديمة واأ�س��يائه و�سادف 
اأن عثرت على ق�سيدة كتبها هو، اإنها الق�سيدة الأكثر حزنا وعاطفة. طبعًا كتبها قبل اأن نلتقي 
باأربع �س��نوات، فقد كانت ُمذّيلة بتاريخ قديم يعود اإلى اأربعة اأعوام م�س��ت، لذلك لم اأ�س��عر 

بغيرة كبيرة رغم اأنها كانت لفتاة غيري. لم يعرف اأّني وجدتها، تومي، هل عرفت؟

لكن لي�ض ذلك ما اأ�س��رت اإليه. لقد كتب ق�سة اأي�س��ًا، واأر�سلها اإلى اأربع مجالت مختلفة، 
وقد اأعادتها جميعًا. وقلُت له يومها ذلك ل يعني �س��يئًا عندم��ا ترى بع�ض المواد التي تطبعها 



العـدد 23  ربيع 2021 268

المجالت، عجبًا، اإنه لأمر م�س��رف اأنها لم ترغب بق�س��تك. ال�س��يء الوحيد هو اأن توم بذل 
جه��دًا كبيرًا على كتابتها و�س��هر الليالي في الكتابة واإعادة الكتابة ثم ل ُتن�َس��ر. كان ثمة نوع 
من خيبة اأمل وبدا ذلك كاأن الوقت الذي اأنفقه �ساع كله، واأخبرته اأنه لم يذهب هباء؛ فطالما 

منحته الكتابة فرحًا بها فما اأنجزه ي�ستحق ذلك.

اإنها ق�س��ة رجلين وامراأة، عا�س��وا طفولتهم و�س��بابهم مع��ًا، اأحُد الرجلي��ن كان محبوبًا 
وغنّيًا. ح�س��ن المظهر وريا�س��يًا رائعًا، مثل اآرثر تمامًا. هاهنا اآرثر! كيف هذا بالن�سبة لحب 
المراهقي��ن؟ والرجل الآخر كان عادّيًا، بال نقود كثيرة. لكّن الفتاة كانت مغرمة به وقطعت 
له وعدًا اأنها �س��وف تنتظره دائمًا. وقد عمل هذا الرجل باجتهاد كبير وح�سل على مال كاٍف 

ليدر�ض في جامعة يال.

في تلك الأثناء يذهب الرجل الثاني الغني اإلى جامعة برين�س��تون، ويتاألق ويحرز �س��هرة 
وا�س��عة كريا�س��يٍّ رائع، ويتخرج من الجامعة قبل �س��ديقه، لأّن الرجل العادي كان عليه 
اأن يك�س��ب المال اأوًل. لحق �س��احب المال الفتاة ليتزوجها، لم يكن يعلم اأنها قطعت وعدًا 
لالآخ��ر. في كل ح��ال، تعبت من الرجل ال��ذي وعدته وهربت مع الرج��ل الغني. وتنتهي 
الق�س��ة مع الرجل الذي تخّلت عنه وهو يرحب بالزوجين ويحتفي بهما عندما عادا اإلى البيت 

متظاهرًا باأن كل �سيء على ما يرام، مع اأن قلبه كان ك�سيرًا.

ممَّ تخجل، يا تومي؟ ل �س��يء لتخجل منه. اأظن اأنها ق�س��ة رائعة وقد كتبت ب�سكل جيد، 
ولو امتلك المحررون اأي اإح�سا�ض لن�سروها.

يقول توم اأنه ب�س��بب اإر�س��الها اإلى المحررين وتمامًا في اليوم التالي كاد اأن يمزقها لكّنني 
اأقنعته بالحتفاظ بها لأننا قد نجد �سخ�س��ًا ما، وقتًا ما، يع��رف كيف ُتدار المكائد الداخلية في 

المجاّلت وي�ستطيع اأن يح�سل على مقابلة مع محرر كبير. توم حقًا ي�ستطيع اأن يكتب!

اأتمن��ى لو اأ�س��تطيع اأن اأتذكر تلك الق�س��يدة الت��ي وجدتها، لقد حفظته��ا ذات مرة، لكن، 
انتظروا. اأعتقد اأنني ل اأزال اأ�س��تطيع اأن األقيها! ا�سمت، يا عزيزي! ما ال�سرر الذي ت�سببه 

لأي �سخ�ض؟ دعوني اأَر؛ اإنها:

اعتقدت اأن حالوة اأغنيتها �سوف تبقى اإلى الأبد، اإلى الأبد  

تنتمي اإلّي؛ وظننت )يا فكر الله(   

ع�سفوري كان حقًا ع�سفوري!  
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لكن الوعود التي ُتقَطع، تبدو،  

ُتقَطع لمجرد اأن ُيحَنث بها،  

اأحالمي كلها تتال�سى وتدعني م�سحوقًا وحيدًا.  

ع�سفوري، واح�سرتاه، قد طار!  

األي�ض هذا جمياًل! لقد كتبها قبل اأربع �سنوات. يا اإلهي، هيلين، اأنت حنثت! واأنت، يا توم، 
هل تعلم اأن ما ت�سربه و�سكي؟

لماذا، يا توم! ◘
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The Young Ladies of Avignon ,1907
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بينما كنا ننتظر، زارتنا اأ�سباح الفتيات اللواتي توفين ب�سبب النفجار الذي وقع في المطبخ، 
حيث كّن هناك لياأخذن الزبدة والخبز، فجاأًة ا�ستعل الغاز ووقع النفجار، فتوفين على الفور 
دون اأي األ��م. كانت اأرواح الفتيات المتوفيات تنتظر معنا و�س��ط الركام، الركام والأنقا�ض 
الثقيلة التي تحيط بنا من كل حد و�سوب، وثقلها المتِعب جعلنا نفّكر بالأ�سياء الأخف والأ�سياء 
اللينة التي كانت في المنزل، يا ترى ماذا حدث لها؟ الأغطية والبطانيات، ور�س��ائلنا القادمة 
من منازلنا، م�س��احفنا، ومذكرات �سفنا، وق�سا�س��ات الورق التي كنا نتبادلها طوال اليوم 
لتعبر بها عن م�ساعرنا وا�ستيائنا تجاه بع�سنا، وتجاه معلمينا، وطقو�ض حياتنا التي كنا نعي�سها. 
كنا نفكر، ماذا حدث لل�س��تائر المعلقة؟ والق�س�ض والق�سائد التي كتبناها لنجعل الجميع يقروؤها 

تاريــخ الفتيــــات

تاأليف: عائ�سة باباتايا بوكاك
•ترجمة: لينا ال�سقر

ع
دا

ب لإ
ر ا

سو
ج�

عائ�س��ة باباتاي��ا ب��وكاك: ولدت في ��سطنب��ول ، تركيا – م��ن �أم �أميركية و�أب ترك��ي - ق�ست معظم 
طفولته��ا ف��ي هافرتاون، بن�سلفاني��ا، خارج في�دلفيا. ح�سل��ت على درج��ة �لبكالوريو�س من جامعة 
برين�ست��ون و�سهادة �لماج�ستير في �إد�رة �لأعمال من جامع��ة ولية �أريزونا. �أ�ستاذ م�سارك في جامعة 

فلوريد� �أت�نتيك في بوكا ر�تون ، فلوريد� ، ومحررة م�ساركة في مجلة كوبر نيكل .
�أهم �أعمالها: متحف حرب طرو�دة، �لأيقونية، تاريخ �لفتيات، �لموتى ، تجمع �لرغبة ، �لخيال.

مرتجمة �سورية. •
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ف��ي الليل، اأو تلك التي نكتبها وتبقى �س��رية مطوي��ة في جيوبنا؟ اأوه، ماذا ع��ن جيوبنا؟ زينا 
الر�س��مي، تنانير ال�سالة الريا�سية، اأو�س��حة الراأ�ض والجوارب؟ ماذا حدث للو�سائد الناعمة 
جدًا والتي ن�س��كو منها دائمًا؟ والمخدات التي كانت الفتيات الأكبر �سنًا يخزّنها، وي�سعن اثنان 
وثالثة تحت روؤو�س��هن، لكنها تغرق و�سطها لي�ستيقظن في ال�سباح واأعناقهن توؤلمهن.لقد بدا 
اأن النفجار حّول كل �س��يء اإلى حجر، اإل نحن، بقينا ناعمات و�س��عيفات اأكثر من اأي وقت 
م�س��ى. هل راأيت �س��قورًا من قبل؟ �سمينة ومغطاة بالري�ض، لي�س��ت كالهياكل العظمية على 

الإطالق، لكنها ناعمة مثل الو�سادة عدا مناقيرها ومخالبها.

كان ثم��ة فتيات يعملن بالنهار واأخريات يعملن بالليل. الفتيات اللواتي يعملن بالنهار يعدن 
عند ال�س��اعة الثالثة، لي�س��اعدن الأمهات بالتنظيف واإعداد الكفتة والبيالف، ويق�س��ين وقتهن 
مع اأ�س��رتهن، وينمن و�س��ط اإخوتهن واأخواته��ن واأمهاتهن واآبائهن بغ��رف متجاورة،كان 
منهن حوالي المئة اأو اأكثر،اأحيانًا كنا نخلط بين اأ�س��ماء الفتيات ال�س��غار، لكن نحن كنا تقريبًا 
اأربع ع�س��رة فتاة فقط: الأكبر �س��نًا يقمن في الغرفة اليمينية، والفتيات الأ�سغر �سنًا في الغرفة 
الي�سارية. لم يكن هناك باٌب ُيغَلق بيننا طوال الليل، لذلك كنا ن�سمع بع�سنا، ن�سحك، ن�سخر، 

ونبكي، ونحلم واأحيانًا، كنا ن�سرخ في الظالم، ت�سبحون على خير! ليلة �سعيدة!

كان لدينا ف�س��ول تجاه بع�س��نا، لكن هناك بيننا دائمًا فرقًا: في الليل، فتيات النهار لديهن 
اأمهات، بينما فتيات الليل لي�ض لهن �سوى بع�سهن.

 اأ�سيلة، �سيدا، �سميم، حمية، ربيعة، توركان واأخيرًا الطفلة فديم، كان عمرها �سبع �سنوات 
في اليوم الذي جاءت فيه اإلى هذا المنزل، قبل �سهرين فقط كانوا بيننا، والآن هن اأ�سباح.

اأي�سًا هناك مول، لطيفة، زهرة، �سهيبة، نوراي، غول و�سيلين.كلهن كانت اأرواحهّن 
تنتظر معنا.كيف يمكننا اأن ن�س��مع بع�س��نا بع��د الآن؟ كانت اأحاديثنا وحياتن��ا كاأننا على موجة 
راديو م�ستركة وال�سوت وا�سح لنا جميعًا. الفتيات المتوفيات كّن يع�سن في الغرفة الي�سارية، 
اأكبر فتاة كان عمرها 12 �س��نة. كنا نت�س��لل للمطبخ خل�س��ًة وه��ّن نائمات، لق��د حاولن تقليدنا 
والت�س��لل للمطب��خ دون اأن نالحظ اأو نعرف. كم ليل��ٍة نتحمل ذنبها، كم ليل��ٍة لم نراهن وهّن 
بالمطبخ. وبين عتمة الليل وانهيار المبنى، ل تزال اإ�س��اءة النفجار ال�ساطعة و�سوته يدوي 

في روؤو�سنا، بعدها لم نتمكن من روؤية الكثير.

ونحن ننتظر،�س��عرنا بلم�سات الفتيات المتوفيات و�سمعنا اأ�س��واتهن العالية تقول: هل هذا 
دغدغة؟ لم ل ن�سحك؟ ماذا عن هذا؟ هل هذه دغدغة؟ فقلنا لهن:
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- توقف، ل نريد اأن تكون دغدغة.لكن لم يتمكنوا من اإيقافه وقام بدغدغتهم، لذلك �سحكنا 
جميعًا حتى علت اأ�سوات �سحكاتهن.

-  هيا ا�ستيقظن، �سياأتي النا�ض لم�ساعدتنا. هكذا قالت الفتيات المتوفيات.

- من؟

- الم�ساعدة

نادينا البواب وزوجته وابنه ال�سمين، لكن ل اإجابة. 

- ماذا حدث؟ �ساألنا كل �سخ�ض راأيناه، ولكن في النهاية موت الفتيات هو الذي اأخبرنا عن 
كل �س��يء. كان من المتوقع بطبيعة الحال اأنهن عرفن اأ�س��ياء لم نعرفها.لكن كيف لم نعرفها؟ 
كان م��ا توقعن��اه دومًا، الغ��از. كان المهج��ع دومًا بارد ج��دًا اأو حاّرًا جدًا، وذلك بح�س��ب 
الخط��اأ الذي ي�س��يب عيار الغاز. كان هناك دائمًا م�س��كلة بعياراته، يقوم المعلمون ب�س��بطه 
فق��ط لتحويل الحرارة اإلى باردة، اأو البرودة لح��رارة دافئة. في الليل عندما يذهب الجميع، 
مدر�س��ين وفتيات وطهاة وعمال نظافة والب�س��تاني، ل يتبقى لنا �سوى البواب الليلي وزوجته 
وابنه ال�س��مين، كنا نلتف تحت بطانياتنا، في بع�ض الأحيان كنا ننام ثالث في �س��رير واحد، 
كما لو اأننا نت�س��ارك حرارة اأج�سادنا لن�س��عر بالدفء،اأو كنا ننام على اأر�سية ال�سالة المك�سوة 
بالب��الط واأطرافنا متدلية، وكاأننا نحاول ف�س��لها عنا لنخفف من حرارتنا ون�س��عر بالبرودة. 
كانت الليلة مظلمة وه��ادئة، لكنها اأ�س��بحت م�س��اءة و�ساخبة. في البداية، كان هناك فتيات 
ميتات وفتيات على قيد الحياة، فيما بعد كان هناك فتيات بين بين. كنا �سنبقى هناك، والنجوم 
تتجمع بين الأنقا�ض، الأر�ض الباردة تحتنا، والهواء البارد يت�سلل لأج�سادنا، والدم في قلوبنا 
والهواء في �س��دورنا. كنا �سنبقى هناك بقدر ما ن�س��تطيع حتى مع الفتيات الميتات وهن يقلن: 

لي�ض الأمر بهذا ال�سوء.لم ن�سعر ب�سيء. انظرن، يمكننا الآن الطيران. 

اأ�س��غر فتاة كان عمرها �سبع �س��نوات، واأكبرهن كانت بالتا�سعة ع�س��رة، رغم اأن معظم 
الفتي��ات تركن المدر�س��ة قب��ل ذلك العمر، ليع��دن لمنازلهن في ال�س��رق اأو الغ��رب قبل اأن 
يتزوجن. في بع�ض الأحيان، كان الزواج من رجل يعرفنه. وفي اأحياٍن اأخرى ل يعرفنه. 
بع�ض الفتيات ذهبن للجامعة �س��واء داخل الب��الد اأو خارجها. ل ينبغي اأن تظن اأنهن لم يفعلن 
ذلك. لم نلب�ض غطاًء فوق اأعيننا.  وبع�ض الفتيات ذهبن اإلى العمل، بع�سهن بقين كمعلمات. 
كان في المدر�س��ة طابور طويل من الفتيات اللواتي فعلن اأ�س��ياء كثيرة. بع�س��نا بكى كثيرًا، 
والفتيات الميتات حاولن موا�س��اتنا، لكن لم ن�س��تطع ال�س��يطرة على دموعنا، وعندما حاولت 
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الفتيات الميتات اإزالة ركام النفجار الذي علق باأرجلنا وذراعنا والذي جعلنا ثابتات في مكاننا 
وجدن اأنف�سهن بقوتهن المعتادة، وعندما حاولن اإم�ساك اأيدينا، ومداعبة �سعرنا بالطريقة التي 
اعتدنا فيها اأن نريح بع�س��نا فيها بعد خالفاتنا الب�سيطة، وجدنا اأن لم�ساتهن اأ�سبحت اأكثر دفء 

كعود ثقاب م�ساء. 

- اأوقفوا ذلك، �سرخنا ب�سوٍت عاٍل.

- عفوًا، هذا موؤلم. قالت الفتيات المتوفيات.

- لم نكن نعرف، نعتذر، لم نق�سد ال�سراخ. 

اأ�س��بحت اأت�س��اءل كيف اأ�س��بحنا جميعًا َلبقين بينما كنا ننتظر. وت�س��اءلنا اأي�سًا هل ما زالوا 
ياأتون؟ متى �سياأتون؟

- اإنهم قادمون، باأ�سرع وقت ممكن، انتظروا، اإنهم قادمون

اأرواح الفتيات اأخبرتنا ونحن ننتظر كم نبدو جميالت، 

- ل اأ�سدق، و�سط هذه الكارثة الكبيرة، مازلنا نبدو جميالت جدًا. 

– �سكرًا لكن.

�س��كرناهن بعد اأن احمرت وجنتانا خجاًل، ثم �س��حكنا كما كنا نفعل دائمًا، لقد كن اأف�س��ل 
ال�سديقات.

- كيف نبدو نحن؟ هل نرتدي مالب�ض؟ هل لدينا اأجنحة؟

- ل ندري، فالدنيا ظالم، لم نتمكن من روؤية اأي �سيء.

لقد تم اإنقاذ تلك الفتاة، حاولت الخروج كما فعل بع�سنا، لكنها ماتت بعد ذلك.

- مرحباً 

ترددت اأرواح الفتيات المتوفيات بالرد، لكن، وب�سوت منخف�ض، قلنا لمول: اأهاًل مول.

- اأين ذهبِت؟ وكيف كان الو�سع؟

- لقد راأيت نورًا. مول كانت مجرد فتاة تخبرك فقط بما تعرفه م�سبقًا.

هل �سبق واأن مّر ظل ال�سقر فوقك؟ كان يحدث ذلك اأحيانًا ونحن في الحديقة نتناول البطاطا 
المقلية. اإنه مثل رداء الموت الذي يغطي راأ�س��ك ب�سرعة. كنا ن�سرخ في كل مرة يحدث فيها 
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ذلك.عندما جاء الباحثون، قاموا بت�س��غيل الأ�سواء التي �سطعت بين الأنقا�ض، ك�سوء القمر 
الكا�س��ف لكل �س��يء، لكن ال�سوء جعل عيوننا عمياء من �س��دته اأكثر ما فعل الظالم. لقد كان 
ال�سوء ثاقبًا وحاّدًا لدرجة اأنه ينت�سر بين الركام ك�سعاع الليزر، وثقياًل كالحجر. كان �سعورنا 

كما لو اأننا بذار تدفن في اأر�ض عميقة. 

اأطل��ق الباحثون علينا لق��ب الأحياء والأموات، فلم يعرفوا الفرق بع��د. اأحيانًا كنا نتعرف 
على اأ�س��واتهم: مدر�س��ينا وممر�س��ة المدر�س��ة والطبيب الذي كان ياأتي لفح�سنا مرتين في 
ال�س��نة.كان هناك اأ�سوات اأخرى نادرًا ما كنا ن�س��معها، كالخباز الذي �سنع الب�سكويت اللذيذ 
ال��ذي اأحببناه ورغبنا ب�س��رائه عندما تم نقلنا اإلى المدينة، وكذل��ك الرجال الذين اأتوا وجمعوا 
القمامة هنا، عمال ال�س��يانة الذين اأ�س��لحوا الت�س��ريبات ودهنوا الج��دران، والرجل العجوز 
الذي اأو�س��ل الغاز الم�س��وؤوم القاتل عن غير ق�سد، والأهم من كل هذا، �سوت فتيات النهار 
وهّن ي�ستيقظن من �سريرهّن، و�سوت عائالتهن، الآباء والأمهات والأخوة والأخوات. كم 

بدوا �سعداء! كم كانت اأ�سواتهم متحم�سة! كيف يمكنهم الم�ساعدة؟

اأمهاتن��ا، بالطبع، يع�س��ن بعيدًا. ربم��ا كّن يعرفن ما ح��دث، ربما يّطلعن عل��ى الأخبار 
بالفعل، ربما ا�س��تيقظن في الليل و�س��عرن اأن �س��يئًا م��ا لي�ض على ما يرام.نت�س��اءل دومًا هل 
�سن�سبح اأمهات؟ اأم �سنبقى دائمًا فتيات؟ �سمعنا اأحدهم يبكي ويقول: »ثمين، ثمين« حتى اأ�سبح 

الجميع يرددها: »ثمين، ثمين«.

نادين��ا الباحثي��ن الذين اأطلقوا علينا لق��ب »الأحياء والأموات«، لكن يبدو اأنهم لم ي�س��معوا 
�سيئًا، ولم يطل الوقت حتى اأ�سبحنا ل ن�سمع �سوى �سوت المجارف والآلت والحفر التي لم 
تكن لتقترب من مكان معي�ستنا. كنا مثل الألما�ض الذي ينتظر من يخرجه من تحت الأنقا�ض. 
كانت واحدة من الفتيات اللواتي توفين ت�سرخ ب�سخرية: »ثمين، ثمين«، حتى تو�سلنا اإليها اأن 

تتوقف عن ال�سراخ. 

  �س��رخت �سيلين ب�سوت هادئ معبر عن مفاجاأة غير اعتيادية، ثم ان�سمت لجوقة الفتيات 
المتوفيات اللواتي قلن لها: اأهاًل �سيلين. 

-  يا الله اإنني غا�سبة. هذا ما قالته الطفلة فديم.

- قالت مخاطبة الله: اإنك �سرير، لقد قتلت الفتيان والفتيات ال�سينيين الذين لي�ض لديهم اإخوة 
واأخوات. اأنت تعاقبني ب�سدة. ثم بكت وقالت: لقد غ�سب الله علّي لأنني غ�سبت منه.
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بعد الزلزل في ال�س��ين كتبنا ر�س��ائل نعرب فيها عن تعاطفنا معهم، وقمنا باإر�س��الها اإلى 
ال�س��حيفة. بعد ت�س��ونامي الذي �سرب اإندوني�سيا اأي�سًا كتبنا ر�س��ائل لهم، لكننا لم نكن نعرف 
اإلى اأين نر�س��لها، لذلك قمنا بدفنها في الأر�ض بجان��ب البطاطا المزروعة. بعد الزلزل في 
اليونان، �س��ّلينا كل ليلة من اأجل ال�س��حايا، وعندما وقع زلزل في ا�س��طنبول، قمنا بجمع 

المبالغ ال�سغيرة من المال الذي وفرناه ل�سراء الكعك واأر�سلناه بالبريد اإلى الحكومة.

قلنا لفديم: »اأوه، غفر الله لك. اإنه لي�ض خطاأك ول غ�سبه«.

قالت �س��يلين: »اأنا ل اأ�س��دق، ويجب عليكم اأي�سًا األ ت�س��دقوا«. »اأنا ميتة الآن ول اأرى 
عالمات الجنة. افعلن كل ما تردن ول تقلقن ب�ساأن اأن ُتكّن من المغ�سوب عليهن«.

كان��ت دائمًا بحالة م�س��طربة، هكذا كنا نراها. م��ا الأمر المختلف الذي كانت �س��تفعله لو 
عرفت اأنه ل توجد جنة؟

قالت �س��يلين: لقد �سمعت ذلك. �س��رخنا ونحن نبكي: اأنِت ترين، اأنِت معجزة، لي�ض هناك 
وقت لل�سك.  

قالت �سيلين من جديد: هذا هو الوقت المنا�سب لل�سك، لماذا لم ي�سلح اأحد الغاز؟

�سيلين من اأب تركي واأم فرن�سية، اأر�سلتها لمدر�سة داخلية في �سوي�سرا، وبعد اأن توفيت، 
اأر�س��لها والدها اإلى هنا. لم يفكر والدها بترتيب اأغرا�س��ها، لذا اأح�س��رت معها دمية تان تان 
وحلوى مادلين وكتابًا فيه �س��ور قذرة مر�س��ومة بالحبر، بالإ�س��افة ل�سوبرمان الكوميدي. 

ربما اأح�سرت ال�سيطان معها اأي�سًا. بماذا يهمنا كل هذا؟

لماذا لم ي�سلح اأحد الغاز؟ هذا بالتاأكيد لي�ض من عند الله.

قالت فديم: ربما نحن مالئكة.

قالت فتاة اأخرى متوفية: ربما ل�سنا متوفيات، ربما نحن بين الحياة والموت.

�سرخت اإي�سيليا: اأريد فقط اأن اأموت تمامًا، اأ�سعر بالتعب ال�سديد.

قالت فتاة متوفية اأخرى: اأنا اأي�سًا، اأ�سعر بالتعب ال�سديد.

�سرخنا جميعًا: اأين رجال الإنقاذ؟

قالت الفتيات المتوفيات: اإنهم قادمون. 

�س��اد ال�س��مت، وكان علينا اأن نهّدئ من روعهّن ول نجعلهّن ي�س��بن بالهي�ستيريا. لقد كنا 
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هادئات ولكننا لم ن�س��مع اأي �س��يء. هل �س��بق لك اأن �س��حبت حبة بطاطا من الأر�ض قبل اأن 
تن�سج؟ تبدو وكاأنها �سيء ظل على قيد الحياة لفترة طويلة.

قالت �سيلين: اإنني اأرى والدتي.

بكت الفتيات المتوفيات الأخريات و�ساألنها: اأين ترينها؟

قالت �سيلين: بداخلي، اإنها مالك بداخل مالك.

قلنا لها: �سيلين، توقفي عن ذلك، اإنهن فتيات �سغيرات ول يتحملن ذلك.

قالت الفتيات المتوفيات: اأخبرينا كيف تبدو.

هوؤلء الفتيات لم يكن اأبدًا من الأ�س��خا�ض الذين يعرفون متى تعر�س��وا للم�س��ايقة. لذلك 
طلبنا من �سيلين األ تتحدث. 

قالت �س��يلين: لديها عي��ن واحدة معلقة من راأ�س��ها وهناك ديدان متعفنة تخ��رج من اأذنيها 
ولديها �ساق مك�سورة، يمكنني روؤية العظم يخرج من جلدها الفا�سد.

كانت الفتيات المتوفيات في حالة ه�ستيرية في ذلك الوقت ل يمكن احتواوؤها. 

قالت اإحداهن: اأنا اأراها اأي�سًا، اأوه، اإنها ب�سعة، يا اإلهي اأنا خائفة.

في العام الما�س��ي اأ�سبن جميعًا بطفح جلدي. وفي ال�س��هر الما�سي جميعهن راأين اأج�سامًا 
غريبة. لم يم�ض وقت طويل حتى اأ�سبحت الأ�سباُح ترى اأ�سباحًا.

�سرخنا جميعًا: �سيلين، طلبنا منِك األ تفعلي ذلك.

لق��د عرفنا الكثير عن تاريخ الفتيات. في هيرو�س��يما، المئات م��ن طالبات المدار�ض قمن 
بتنظيف المنازل والطرق لجعل النار ت�س��ير بم�س��احة وا�س��عة عندما وقع انفج��ار القنبلة. في 
ال�س��ين والهند، لم ُي�سمح لبع�ض الفتيات بالعي�ض ولو ليوم واحد. في رو�سيا، واأوزبك�ستان، 
وجورجي��ا، واأوكرانيا، تم بيع الفتيات مرة واحدة، ثم تم اإر�س��الهن للخارج ليتم بيعهن مرة 
بعد م��رة. هكذا كان��ت الطريقة التي تعلمن��ا بها جغرافية حياتن��ا. اإنه تاري��خ البريئات،لكننا 
عرفنا اأي�س��ًا تاريخ المذنبات، الفتيات اللواتي رجمن من قبل القرويين، واللواتي اأحرقن من 
قب��ل اإخوانهن، واللواتي قتلن من قب��ل اآبائهن، واللواتي طردن من قبل اأمهاتهن. درو�س��نا 
مليئ��ة بالفتيات اللواتي متن، لقد رجمن من اأجل ه��ذا ولأجل ذاك. المزيد من الجغرافيا. في 
اأفغان�ستان وال�سومال وفلوريدا واإيران والعراق وم�سر و�سوريا. كوني جيدة، هكذا قالوا لنا 
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ال�ساقين م�سدودة، ال�سفاه م�سدودة، العيون مفتوحة، والفم مغلق. اأر�سلوا غول اإلى المدر�سة 
لأن �س��قيقها هددها بالقتل فقط لأن لديها �سديق. وكذلك اأ�س��يليا، جاءت للمدر�سة لأنها كانت 
اأف�س��ل فر�سة لها للذهاب اإلى كلية الحقوق. اأر�س��لونا جميعًا اإلى هنا اإلى هذه المدر�سة لنكون 
فتيات، لنكون محميات اإلى اأن ن�س��بح ن�س��اء. لقد تعلمنا اأنه يجب اأن ننجو من مرحلة ال�سبا. 
كنا نظن اأن العالم قد يحتاج اإلى اأعداء يمكن اأن نحبهم، واأّل ي�س��كلوا اأي تهديد على الإطالق. 

كنا نظن اأن هذه هي الق�سة من تاريخ الفتيات الذي تعلمناه.

قالت �سيلين: نحن اأ�سحيات عذارى. فرددنا ب�سوٍت عاٍل: اأوه، �سيلين.

في الليالي، اعتدنا على �س��رد الحكايات ولو الخيالية،فالفتاة ال�س��ومالية تحولت اإلى فولذ 
قبل اأن ت�سيبها اأحجار المهاجمين، وعندما تراجعوا عن �سربها وهربوا، رفعت عنها رقائق 
الفولذ المعدنية وعاد ج�سدها لحمًا طبيعيًا، وجدت اأنها تعاني فقط من جروح وكدمات واآلم. 
اأم��ا الفتاة الم�س��رية فقد اأطلقت النار م��ن عينيها اللتين تحولتا اإلى عيني��ن حمراوين كالياقوت 
لت�سبب العمى للمعتدين عليها. الفتيات ال�سوريات اتجهن للماء، واأغرقن مهاجميهن، ثم اأعدن 
الجث��ث الغارقة وتركنها حتى تجف، واأ�س��علن الن��ار فيها. اأما الفتي��ات الأفغانيات فقد اأخفين 
ال�سم�ض من ال�سماء ليتحول المهاجمين اإلى جليد ب�سبب البرد ال�سديد.ل تعتقد اأننا اأردنا اأن نكون 
�سبية،فال�س��بية ب��دوا وكاأنهم وحيدين عاجزين. وفي النهاية، اإذا كنا اأولدًا اأو �س��بية، فمن 
المتوقع اأن نكون قا�سيين، ولو لمرة واحدة على الأقل، اإن لم يكن كل يوم وكل مرة. اأردنا 
فقط اأن نكون هوؤلء الفتيات القويات.لو لم ن�س��رق وجبات خفيفة في الليل، لما قلدتنا الفتيات 

ال�سغيرات على الإطالق.

- قالت الفتيات المتوفات: �سيلين، حدثينا عن الأميرات الراق�سات.

-  لن اأفعل، لم اأعد اأحب هذه الق�سة بعد الآن.

ردت الفتيات المتوفيات ب�س��وٍت عاٍل وبنف�ض الوقت: اإننا بحاجة ل�س��ماعها، اإننا خائفات، 
ومتعبات. اإننا بحاجة اإليها. لقد كن كذلك طوال الوقت. 

- ل لن اأفعل، واأنتن ل�ستّن كذلك.

- بل نحن كذلك

- ل ل�ستن كذلك.

قلنا لها: �سيلين ل يمكنك المزاح معهن. فردت: لماذا يجب اأن اأفعل؟ لم يعدن �سغيرات.
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قلنا لها: احكها من اأجلنا، نحن اأي�سًا متعبات وخائفات، وبحاجة ل�سماعها.

قالت �س��يلين: ح�سنًا، اإذن اأنتن جميعًا طفالت �س��غيرات. وبعد ذلك قالت: ذات مرة كان 
هن��اك اثنتا ع�س��رة اأخت ل��م يرغبن اأبدًا ف��ي النوم، ب��داأن الرق�ض. لقد رق�س��ن طوال الليل 
وارتدي��ن اأحذيتهن. والدهن لم يعرف اأبدًا لماذا يفعلن ذل��ك، فقام بقتل مجموعة من الأمراء 
حاولوا اكت�س��اف �سبب ت�سرف الأميرات، با�س��تثناء واحد منهم، ح�سل على الم�ساعدة ب�سكل 
غير عادل بالطبع من �س��احرة عجوز، وقام بتتّبع الأميرات وهو يرق�ض رق�س��هن وي�سرب 

م�سروباتهن ويمرح وي�سحك، حتى اأخبرهن ما حدث، مخربًا كل �سيء.

قالت الفتيات المتوفيات بانزعاج: �سيلين، احكها ب�سكل �سحيح.

قلنا لها: من ف�سلك �سيلين. اأين رجال الإنقاذ؟ لماذا ل ن�سمعهم؟

قالت �سيلين بهدوء: اإنهم هناك. اإنهم قادمون. من اأجلكن.

ما هي الق�سة الم�ستقبلية الخيالية التي كنا ناأملها؟ اأن نلجاأ اإلى المعدن لنحمي اأج�سادنا! اأتتحول 
عيوننا لياقوت اأحمر يطلق اأ�سعة ليزر تعمي عيون الأعداء! اأو اأن نحول العالم اإلى جليد لنقتل 
اأعداءنا! من يريد مثل هذا ال�سيء؟ في ذلك الوقت لم تقدم لنا تلك الق�س�ض اأي م�ساعدة. كل ما 
كنا ناأمله هو حياة الوعد والوفاء، واأن ن�س��ل للجنة في نهاية الزمان. ما اأردناه هو اأن نعي�ض 

لفترة اأطول قلياًل. ما اأردناه هو اأن نكون معًا. 

- قلنا ل�سيلين مجددًا: من ف�سلك �سيلين.

- ح�سنًا، هل اأنتن م�ستعدات؟«  

- نعم، نعم.

- كان هن��اك ذات مرة، وذات مرة اأخرى لم يكن هناك، في زمن الأمراء والأميرات، 
والأن�ض والجن، والفتيان الذين اأ�س��بحوا رجاًل، والفتيات اللواتي اأ�س��بحن ن�س��اء، في ذلك 
الوقت كانت هناك اثنتا ع�سرة اأخت تحب الرق�ض. في كل ليلة، كان والدهم ال�سلطان يحب�سهم 
في غرفتهم، فيها اثنا ع�س��ر �س��ريرًا لثنتي ع�س��رة �س��قيقة، وكلهم في �س��ف واحد. عند كل 
�سباح، كان يفتح باب الغرفة ليجد الفتيات ل يزلن نائمات، مع اثني ع�سر زوجًا من الأحذية 

موجودة تحت الأ�سّرة.

قال الأب ال�سلطان: اأحذيتكم تبكي كل �سباح وهي فاتحة فمها! ماذا تفعلن بها؟
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ترد الأميرات من ال�سغيرة اإلى الكبيرة كل واحدٍة بدورها: �سباح الخير، بابا. ثم يتجهن 
وهن حافيات ليقبلنه ويح�سنه ول يجبن على �سوؤاله عن الأحذية اأبدًا.

»ثم ذات �س��باح ق��ال لهن: يجب اأن يتوقف هذا الأمر. والدتك��ن تبكي. الأمراء يبكون. 
الإ�سكافي الذي ي�سلح الأحذية يبكي، لقد هدد بالنتحار اإذا قام ب�سنع المزيد من الأحذية.

قالت البنة الكبرى: قل له األ يبكي يا اأبت، نحن ل نحب الأحذية، ولم نعد بحاجة ل�س��نع 
المزيد. فرددت وراءها �سقيقاتها: نعم، ل داعي ل�سنع المزيد. 

بداأت البنة ال�سغرى بالرق�ض والدوران على اأ�سابع قدميها العارية، لكن الأميرة الأكبر 
�سنًا اأم�سكتها بين ذراعيها واأوقفتها عن الرق�ض واأم�سكت قدميها، ثم هم�ست لها في اأذنيها: لي�ض 

الآن. - قالت فديم: �سيلين، ما زلت ل ترويها ب�سكلها ال�سحيح.

- قلنا لها: ا�سمتي، ودعينا نكت�سف ما يحدث.

- �سيلين: الإ�سكافي �سانع الأحذية قتل نف�سه. كنا ن�سمع �سفتيها ت�سغطان على بع�سهما بقوة.

-  اأوه �سيلين لم يفعل ذلك.

- �سرخت فديم: ل اأريده اأن يفعل ذلك.

قالت �س��يلين: ح�سنًا، لم يقتل نف�س��ه لكنه رف�ض �سنع المزيد من الأحذية، ولذلك ا�سطرت 
الفتيات اإلى الرق�ض وهن حفاة، وفي �سباح اليوم التالي عندما جاء والدهن في ال�سباح وجد 

مالب�سهن ملطخة بالدماء، واأ�سابع اأقدامهن متهالكة جدًا. 

- �سرخت الفتيات: �سيلين!

- ل��م تك��ن البنات قادرات على الم�س��ي، فاأم�س��ين بقي��ة حياتهن في الفرا���ض حيث باتت 
الممر�سات تح�س��رن لهن الطعام وال�سراب، واأ�سبحن يتبولن في الأواني المو�سوعة تحت 
اأ�س��رتهن وحتى اأنه��ن تزوجن في الفرا���ض وكان اأزواجهن، الأم��راء جميعهم، يرقدن في 

ال�سرير بجانبهن اثنا ع�سر �سريرًا كبيرًا على التوالي.

- �سرخت مول: اأنا ل اأريد اأن اأكبر!

- �سيلين: ل تقلقي، لن تكبري.

قلنا لها بازدراء: اأوه �سيلين، ل ينبغي اأن تكوني لئيمة جدًا

- �سيلين: اأنا ل اأق�سد.
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- قلنا لها: اأنِت اأنانية، كلنا نعرف ذلك.

- �سيلين: اأنا ل�ست اأنانية. قولوا لي ذلك، اأنا ل�ست اأنانية.

-�سيلين!

-  اأرجوكن، اأنا ل�ست كذلك.

كانت ولم تكن كذلك في نف�ض الوقت، كلنا نعرف ذلك.

توقفت �سيلين قلياًل وبكت بكاًء خانقًا وقالت: اأخبرن اأخي اأنني اآ�سفة لأنني �سرقت منه قمي�ض 
نادي فنربخ�سه.

�سمت الجميع، حتى قالت غول: �ساأخبره.

كانت هناك وقفة اأخرى للبكاء اأو كما ي�سمى ن�سوة خانقة.

ثم قالت �سهيبة: ولكن هل اأنت اآ�سفة حقًا؟

غالبًا ما كانت �س��يلين ترتدي القمي�ض تحت زيها الر�سمي اأو تنام وهي ت�سعه بين ذراعيها 
كما لو اأنه دمية مح�س��وة، حتى اأننا اأطلقنا عليها ا�س��م محمد على ا�س��م لعبها المف�سل.�سحكنا 

ب�سوٍت عاٍل، قالت �سيلين: ربما ل�ست اآ�سفة،لكن يجب اأن تخبروه اأن اعتذاري يريحني.

قلنا لها: �سنخبره، ل تقلقي �سنفعل ذلك.

- نع��م، نعم. اأخبروا اأخي واأخت ووالدتي ووالدي وخالتي وجدتي و�س��ديقي المف�س��ل 
منذ كنت في الخام�سة من عمري، ال�سبي الذي لم اأتحدث معه اأبدا، مع ال�سبي الذي لم اأقابله 
مطلقًا، بالزوج الذي كان من الممكن اأن اأنجب منه اطفاًل، اأخبروهم اأننا اآ�سفون نحن نحبهم، 

نحن بخير ولن نن�ساهم اأبدًا، اأخبروهم األ ين�سونا.

- نعم �سوف نخبرهم جميعًا.

- �سيلين: ليهداأ الجميع.

 لم ي�س��عنا �سوى البت�س��امة. وتابعت: كان هناك ذات مرة، وذات مرة لم يكن هناك، في 
الوق��ت الذي كان في��ه الجن والأن�ض، الأولد بق��وا اأولد، والفتيات بقي��ن فتيات، ولم يولد 
اأحد ولم يمت اأحد، في الوقت الذي كانت فيه الأر�ض ثابتة وال�س��م�ض تتاألق م�س��رقة، في ذلك 
الوقت، كان هناك اأربع ع�س��رة اأميرة. كن يحببن الرق�ض،يرق�س��ن طوال الليل عندما كان 
من المفتر�ض اأن يكن نائمات، ثم في ال�سباح عندما ينمن كّن يحلمن بالرق�ض. لياًل ونهارًا، 
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كّن ي��درن ويدرن، يدرن وي��درن، والذراعان المفتوحتان المو�س��وعتان على جانبيهن، 
يدرن على نطاق اأو�سع واأو�سع حتى ل يمكن روؤيتهن. وكان النا�ض ي�سرخون عليهن: األ�ستن 
متعبات. ولكن الأميرات الراق�س��ات الأربع ع�سرة داخل الرق�سة، لم يرين اإل بع�سهن ولم 
ي�سمعن اإل بع�سهن فقط، ثم غزلن وهن يدرن دون توقف، واأقدامهن لم تتعر�ض لالأذى اأبدًا، 
وروؤو�س��هن ل توؤلمهن وقلوبهن ل توجعهن ابدًا. داخ��ل دائرة الرق�ض تلك، قمن بالدوران 
ولم يتوقفن اأبدًا، يتقدمن بالعمر ولم يمتن ولم يعملن ولم يتزوجن ولم ينجبن ولم ياأكلن الخبز 

والزبدة اأو ينمن في البرد اأو في الحر، ل �سيء �سوى الدوران، �سويًا، دائمًا.

هداأت �سيلين قلياًل، وكذلك نحن. فقلنا لها: �سكرًا لك �سيلين.

- �سيلين: اأنا ل اأهتم. لكننا عرفنا اأنها كانت مهتمة.

- اأخبرناها: اأنِت ل�ست اأنانية. لم نق�سد ذلك.

- قالت الفتيات المتوفيات: »اإننا ندور وندور.

- قالت فديم: انظرن اإلي. هل يمكنكن روؤيتي اأدور؟

- اأجبناها: نعم، رغم اأننا بالطبع ل ن�ستطيع.

تاري��خ الفتيات دائمًا يحكى وكاأنه ماأ�س��اة،وكذلك التقدم في ال�س��ن ماأ�س��اة،والموت بعمر 
ال�سباب ماأ�ساة. ولطالما �ساألنا بع�سنا: ما ال�سيء الذي ي�سبه الرجم؟ 

هل ُرجمت الفتيات كما الكالب ال�س��الة التي راأينا اأ�سحاب المتاجر ي�سربونها بالحجارة؟ 
ه��ل كانت مثل كرة »دودجبول«، التي كان مدر�س��نا الأمريكي ي�س��مح لن��ا اأن نلعبها في فناء 
المدر�س��ة حتى وقفت �س��يلين جانب��ًا لوحدها، ورف�س��نا جميعًا اللعب مرة اأخ��رى لأنها كانت 
�س��ريرة جًدا؟ هل كانت مثل معارك كرات الثلج التي نقراأ عنها في الكتب؟ اأم كان الأمر اأ�سبه 
بال�سرب بمطرقة، قريبًا وداميًا؟ ربما كان ثقل الكراهية الب�سرية هو الذي اأ�ساب الفتيات من 
اأقدامهن. وبمجرد اأن األقينا الحجارة على بع�س��نا فقط لنعرف معنى الرجم، كنا نف�سل في كل 

مرة.

اأحيانًا كنا هادئات، وفي بع�ض الأحيان تموت فتاة اأخرى فجاأًة وهي ت�سدر �سوتًا منخف�سًا 
اأو مرتفعًا، ول يزال الموت مفاجاأة لنا، حتى في ظل هذه الظروف.

- قال��ت الفتيات الأخريات: مرحبًا، كما لو كانت فت��اة قد دخلت غرفة كّن يتواجدن فيها. 
كان هناك الكثير منهن في ذلك الوقت. كان من ال�س��عب جدًا �س��رح ما كان عليه الحال. كنا 
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�س��وية، كما اعتدنا دائمًا اأن نكون. لقد ع�سنا حا�س��رنا كما ي�ستحق، كما كنا نفعل في كثير من 
الأحيان. اأما الإنقاذ فقد ا�ستغرق بعد ذلك وقتًا اأطول بكثير مما توقعنا.

قال��ت الفتي��ات المتوفيات: يا اإلهي نحن في التلفزيون. هناك كاميرات ومرا�س��لون وحتى 
اأميركيون.

- �ساألنا: ماذا ترون؟ لكن الفتيات المتوفيات لم يجبن.

- �ساألنا: هل والدانا هناك؟ لكن الفتيات المتوفيات لم يجبن.

�ساألناهن مجددًا: هل ل تزلن اأنتن هناك؟ ولكن من دون اإجابة.

ما هو اأثقل �سيء يمكن اأن تتخيله؟ �سخرة؟ منزل؟ طائرة؟ في كل العالم ما هو اأثقل �سيء؟ 
هل يمكنك حتى تخيل ذلك؟

اأين اأنتن؟ �س��األنا وب�س��وٍت عاٍل، لكنهن لم يجبن. كيف حدث ذلك ب�سرعة. الفتيات ذهبن 
واحدة تلو الأخرى. 

- قلت لها: اأرجوِك، ل تتركيني.اأين اأنِت؟ األ يمكنني المجيء اأي�س��ًا؟من ف�س��لِك، ثمين، 
ثمين.

لكن ل اإجابة.

- �سرخُت كثيرًا: اأنا اأكرهكن، كلكن لئيمات. خذنني معكن، رجاًء، من ف�سلكن

ومن مكان ما، لم اأ�س��تطع روؤيته وبالكاد تمكنت �س��ماع الأ�س��وات من حولي، قالت لي 
الفتيات: يا زهرة، ل تكوني �س��خيفة، �سنفتقدك. ل تن�ِسي اأن تخبريهم، ليلة �سعيدة وت�سبحين 

على خير.

- قلت لهن: ل اأريد اأن اأكبر من دونكن.

لكنهن لم يجبن. وعلى الرغم من اأن ذراعي كانت بجانبي، وكانت �س��اقاي تحتي بطريقة 
ل ينبغي اأن تكونا كذلك اأبدًا، و�سوتي ل يمكن �سماعه، وعيناي ل ترى �سيئًا، �سعرت باأمرين 

معًا، اأنني �ساأعي�ض دائمًا، واأنني لن اأكون اأبدًا بدونهن.

- هل راأيتم فتاة من قبل؟

- هذا هو تاريخي. ◘
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Guernica, 1937
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تنّبه فجاأًة، م�ستيقظًا في الليل، م�ستيقظًا على نحٍو وا�سح، كما لو اأّن �سيئًا ما قد اأجفله. 

متاأرجحة عبر اأطراف وعيه مثل بقايا حلم، كانت المنعطفات والنف�س��امات، اللقاءات 

والفراقات في حياته كّلها في الخارج في الظالم الحالك، تال�س��ت ال�س��رخة ال�س��اخبة 

لبع���ض الطيور الليلّي��ة، مجيبًة على التوبيخ الحاد للبوم. ب��دت خطوات رجل، رجلين 

ربم��ا ، يمّران على طول ال�س��ارع في تلك ال�س��اعة غي��ر المعقولة قبل الفج��ر، وكاأّنها 

تتال�س��ى دون ت�سوي�ض �سطح ال�س��مت. نام المت�سّولون متال�س��قين على الر�سيف. في 

ر من اللي��ل، حتى حان وقت النوم، كانوا يثرث��رون، وبين الحين والآخر  وق��ٍت متاأخِّ

فقدان هوّية

تاأليف: ماوين
•ترجمة: تانيا حريب

ع
دا

ب لإ
ر ا

سو
ج�

ماوني )1907 - 1985(:  هو �ل�سم �لم�ستعار للكاتب �لرو�ئي �لتاميلي  �س. ماني �آير. ولد في �سيمانغودي،  
وكان �أح��د �لكتاب �لق�ئل في �لأدب �لتاميلي. ح�سل عل��ى تعليمه �لثانوي في كومباكونام وعا�س هناك 
لم��دة �أربعة ع�سر عاماً بع��د �لزو�ج. ثم �نتقل �إل��ى ت�سيدهامبار�م ب�سكل د�ئ��م لرعاية ممتلكات 
عائلته. كتب موني 24 ق�سة ق�سيرة، بع�سها ُترجم �إلى �لإنكليزية. ت�ستند ق�س�سه �إلى �أوجه عدم �ليقين 

في حياة �لإن�سان و�لع�قات ومظاهرها.

مرتجمة �سورية. •
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ي�سرخون ب�سخب، وي�سعلون، ي�سعلون في طريقهم نحو موت مت�سّول. �سينامون الآن 
حتى �سروق ال�سم�ض.

لماذا لم تنتِه حياته معها بالعذوبة نف�س��ها التي ب��داأت فيها؟ ما الذي جعل الأحداث تّتبع 
م�س��ارًا اأثبت ال�سبهات العابرة التي وقعت بينهما؟ في الحقيقة، اإّن العالم يلومها هي، لكن 
هل يقع اللوم عليها حّقًا ب�س��بب تنّقلها في العالم، مظهرًة جمالها الأّخاذ، ومبهجًة كّل من 

قد يراها اأينما ذهبت؟ لم يُكن متاأّكدًا.

كان �س��واد الليل في غرفته دام�س��ًا. فتح النافذة، ودفع الم�س��راع جانب��ًا ونظر اإلى 
الخارج. بدا اأّن المدى ال�سا�س��ع للكون يمتّد اأمامه. اّتحدت اأ�س��واء المدينة مع النجوم، 

كاأّن النجوم هبطت من ال�سماء لتقّدم عر�سًا في طوابير طويلة في ال�سوارع.

اأراد اأن ي�س��تعيد في ذهنه ما حدث في الليلة ال�س��ابقة، للح�س��ول على فكرة وا�سحة 
عن الطريقة التي �سارت بها الأمور. للقيام بذلك، يجب عليه اأن يجمع الظالل الطويلة 
التي تلقيها الأ�س��ياء القادمة ويجمعها مع ذكريات الأ�س��ياء التي م�سى عليها زمن طويل 

ون�سيها.

***

كان كّل �س��يء قد بداأ في الليلة ما قبل الما�س��ية حينما ا�س��طدم به في زاوية ال�س��ارع 
الجانب��ي. كان ذلك غير متوّقع. "اأهاًل بك! يا لها من مفاجاأة اأن اأجدك هنا! لم اأحلم بذلك 
ق��ّط..." ل بّد اأّنه كان ثّم��ة بع�ض المعاني وراء ردود الفعل المفرطة هذه. ُيمكنك قول 
ذل��ك من خالل وجهه، �س��لوكه، فاإنه كان يعي�ض على قمة العالم. ه��ل ُيمكن اأّنها تعي�ض 
معه الآن؟ طلب عنوانه، ودّونه، ووعد بالت�س��ال به بعد ظهر اليوم التالي في ال�ساعة 
الرابعة والن�س��ف. ثّم ابتعد م�س��رعًا. توّهج اللون الأ�س��فر الباهت لل�س��م�ض المنخف�سة 

للحظة في ال�سارع وتال�سى ب�سرعة.

كان��ت غرفته في الطابق العلوي اأكبر مّما يحت��اج اإليه بمفرده. من هناك، من خالل 
النوافذ المطّلة على جميع الجهات، كان باإمكانه روؤية طريق طويل مّتجه نحو ال�س��ماء، 
وكذل��ك النظر نحو الأ�س��فل ليرى م��ا كان يحدث ف��ي القرية. لكن كان علي��ه اأن يتعّثر 
ويتلّم�ض طريقه �س��عودًا على درج طويل �س��ديد النحدار للو�س��ول اإل��ى غرفته. عادًة 
م��ا تكبح ال�س��عوبة المتوّقعة في العودة من رغبت��ه في الخروج اإلى ال�س��ارع والتجّول 
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في القرية. ما�س��كًا الم�س��راع، حّدق خارجًا في الف��راغ. كان باإمكانه روؤية اأّول خيط 
رمادّي من الفجر.

في الليلة ال�سابقة، من ال�ساعة الرابعة �سباحًا، وفي اأثناء حما�سته للزيارة المتوّقعة، 
بداأ ي�س��عر بالقلق من اأّن ال�س��اعة �س��تحين ولن ي�س��ل الزائر. نظر اإلى ال�ساعة مرارًا 
وتك��رارًا. كان اأثر ذلك اأن جعل��ه يتوّقف عن التركيز على الوقت المحدد الذي وعده 
الزائر اأن يح�س��ر فيه، كما لو اأّنه يوا�س��ي نف�س��ه بفكرة اأّن الوقت لم يتاأّخر بعد. ومن 
ثّم، يحدث غالبًا اأّنه حينما ينتظر المرء �سخ�س��ًا ما، فاإن هوّية ال�س��خ�ض الذي ينتظره 

تغيب عن ذهنه.

تدافع الأزواج مع اأطفالهم كفي�سان في ال�سارع باّتجاه �ساطئ البحر. يا لها من �سجة 
تلك التي اأثاروها، وكيف زّينوا اأنف�س��هم ليغ�س��لوا رتابة حياتهم بب�س��ع دقائق في ن�س��يم 
البحر! وال�س��ماء اأي�سًا، كما لو كانت ت�س��تعّد لالحتفال في الِجنان، فيها و�سوح خا�ض، 
ت�ستعّد لغروب ال�سم�ض والنغما�ض الحاّد في الظالم. امتّدت م�سابيح ال�سوارع، التي لّما 

ُت�ساأ على طول ال�سارع في �سفوف منظمة اإلى نقطة بعيدة متال�سية.

حان الوقت. اأ�س��بح ال�س��مت في الغرفة عذابًا. كان من الم�ستحيل البقاء هناك بهدوء 
قًا باهتمام في كّل  والنتظار. لقد �س��ّق طريقه اإلى ال�سارع. م�سى على طول الطريق محدِّ
عابر كي ل يمّر زائره دون روؤيته. انطلق نحو رجل يرتدي �س��اعة يد و�ساأله: "�سيدي، 
كم ال�ساعة بال�سبط من ف�سلك؟" األقى الرجل نظرة خاطفة عليه، ونظر اإلى �ساعته، وتمتم 
�س��يئًا للدللة على اأّنه كان دائمًا ين�س��ى �سحن �س��اعته وتوّقفت. ثّم قال الرجل: "ل بّد اأنها 

حوالي الرابعة والن�سف. على اأي حال، لم تُكن قد تجاوزت الخام�سة"، وذهب بعيدًا.

��ر في العودة اإلى غرفته. ربما كان زائره ينتظ��ره هناك حقًا، وربما يكون  كان يفكِّ
جال�س��ًا حتى على كر�س��يه، م�س��تعّدًا لتوبيخه لجعله ينتظر طوياًل حينما و�سل في الوقت 
المحدد بال�س��بط. متابعًا م�س��يه، ومتاأماًل بالطريقة التي �سُيجيب بها على ذلك، تراجعت 
فك��رة الع��ودة اإلى غرفته من ذهن��ه. راودته فكرة اأّنه عند خروج��ه، كان قد اأغلق بابه 

فح�سب، ولم يقفله. تابع ال�سير على الطريق.

و�س��ل اإلى منزل داخل جدار حديقة. عند مروره به، وجد نف�س��ه ي�ساهد �ساّبة جميلة 
على ال�سرفة تقّلب �سفحات كتاب بهدوء. انعك�ست قراءتها وم�سرحية خيالها في مالمحها. 
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ح لها اأنه و�سل في ال�س��اعة ال�ساد�سة تمامًا كما هو مّتفق  خطر له اأن يم�س��ي نحوها ويو�سّ
عليه، واأّنه اإذا كانت ت�سعر بالملل، فلي�ض هو الُمالم. لكن ظهر ثّمة �سك في ذهنه فيما اإذا 
كان باإمكانه اأن يحّول "هو" اإلى "هي"، فتابع م�سيه. بدا من العبث اأن توقع الحياة المرء 
في �سرك مثل هذه المخاطر من خالل الأحداث غير المتوّقعة. اأطلقت ال�سيارات اأبواقها 
في اأثناء مرورها على طول ال�سارع وعبر الممرات، حتى اأنها كانت تالم�سه اأحيانًا. لّما 

تُكن م�سابيح ال�سوارع م�ساءة .

ثّم اقتربت منه بائعة الحليب في ال�س��ارع، فتوّقف لفترة وجيزة. ابت�س��مت له وقالت: 
"لماذا يا �سيدي، ماذا تفعل هنا في وقٍت مبّكر من الم�ساء! لقد ن�سيَت حّتى اأّنني كنت قادمًة 
اإل��ى غرفت��ك!" في البداي��ة، فّكر في اإعادتها مع��ه اإلى الغرفة. لكن م��اذا لو كان زائره 
ينتظره؟ ماذا لو راآهما معًا؟ ا�س��تبعد الفكرة وفّكر فيما اإذا كان �سيطلب منها اأن تذهب اإلى 
هناك بنف�س��ها وتترك بع�ض الحليب. ثّم قال: "ل�س��ت بحاجٍة اإلى اأّي �س��يء اليوم. ل�سِت 
م�س��طّرًة للذهاب اإلى الغرفة". وغادر، م�ستمتعًا بابت�س��امتها الم�سرقة، "م�سكينة، كيف 

تحّبني!".

***

  تجّوٌل بال ه��دف، وُمتابعة حثيثة، يحّققان هدفهما في مكاٍن ما خارج حدود الغاية. 
كانت محّطة ال�س��ّكة الحديدّية اأمامه، تلمع باآلف الم�س��ابيح. وقف لحظًة ينظر اإليها. ثّم 

�ُسِحَر بطريقٍة ما في جاذبيتها واأ�سبح ذرًة في جمعها المثير.

عادًة ما تعطي محّطات ال�س��كك الحديدّية انطباعًا بالعزلة والعجز. �س��واء في لحظات 
فراغها اأو ازدحامها، فهي في الأ�س��ا�ض مالجئ للم�س��افرين القادمين اأو المغادرين على 
ال�س��كك الحديدّية. لكن ُتعدُّ محّطة ال�س��ّكة الحديدّية الكبيرة نقطة الأ�س��ا�ض ونقطة العودة 
للم�سافرين. من هنا، تنطلق القطارات في جميع التجاهات وتعود اإلى هنا مرًة اأخرى. 
ينطلق النا�ض من هذا المكان اإلى كّل مكان؛ ياأتي النا�ض اإلى هذا المكان ليبدوؤوا حياة جديدة، 
وعالق��ات جديدة. في مكاٍن كهذا ينف�س��ل في��ه كثير من النا�ض عن طبيعتهم الأ�سا�س��ّية، 
وعن اأرواحهم، وهنا اأي�س��ًا ت�س��بح تلك الطبائع حبي�س��ة كائنات اأخرى. اإّنه مكان بداية 
ونهاية، مكان ح�س��ود، و�سجيج، وتوّتر، ثابت بنف�سه، مزار بارز وغام�ض. في تلك 
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اللحظة كان ثّمة تدافع كبير في الح�سد، فو�سى عارمة اختلط فيها بع�ض الرّكاب القادمين 
م��ع ح�س��د ينتظر المغادرة. بدا اأن ال�س��جة تاأتي من كّل مكان. ب��دا اأّن اأحدهم جزء من 
ال�سجيج. الأ�سكال المرئّية وغير المرئّية، ال�سوت الم�سموع وغير الم�سموع، اجتمعت 
كّل هذه الأ�س��ياء معًا في فو�س��ى واحدة عارمة، كتلة كبيرة غير متمايزة من ال�سجيج، 
حيث تعالت وتعالت وانك�س��رت كانك�سار موجة على ال�ساطئ. ثّم بدا اأن كّل �سكل، وكل 
�س��وت، وكّل كلمة اأو ا�س��م قد فقد تناغمه، و�سقط من مكانه، بحيث ل ت�ستطيع الحوا�ض 

فهم الر�سالة التي بدا اأّن العقل يحاول اإي�سالها.

ب��دا اأّن اأحد القطارات التي تو�س��ك على المغ��ادرة كان ينتظر، ويتاأخر عن ق�س��د، 
ويتباهى عمدًا بمغريات ال�س��فر. كان رّكابه المق�س��ودون يتدّفق��ون ويدورون حوله، 
ويحّدق��ون فيه هن��ا وهناك، باحثين عن مكان. كان بع�س��هم مكّد�س��ًا داخل القطار مثل 
ال�س��ردين، وكان بع�س��هم مت�س��ّبثًا بال�س��ّلم والنوافذ، وحّتى اأّن البع�ض الآخر �سعد اإلى 
ال�س��طح. اأولئك الذين لم يتمكنوا من العثور على قب�س��ة عّب��روا عن اإحباطهم من خالل 
��ة القطار، وحتى على �س��طح المحّطة، مثل  الت�س��لُّق على الأعمدة، وعلى �س��قف من�سّ
القرود العمياء. توّقف المحّرك نافثًا الدخان في �س��كل عمود وح�س��ي، يزمجر وي�سدر 
ك الآن بعد اأن اأ�س��بح جاهزًا. كانت ال�سّيارات المرافقة  �س��خطه لعدم ال�س��ماح له بالتحرُّ

خلفه، ك�سفيرة �سخمة من الكائنات الب�سرّية.

اأُعِلَن عن المغادرة وتدّخلت ال�س��رطة لفر�ض النظام. �سحبوا اأولئك الذين تمّكنوا من 
الو�س��ول اإلى القطار، و�س��ربوهم واأبعدوهم. عاد بع�سهم للح�سول على قب�سة جديدة 
ف��ي مكان اآخر. ترّنح القطار اإلى الخلف اأّوًل، ثّم اإلى الأمام، تمايل القطار في البداية، 
وهّز كثيرًا من الرّكاب. اأولئك الذين ف�س��لوا في العثور على قب�سة جديدة، رك�سوا جنبًا 
اإلى جنب حّتى �س��قطوا من التعب. في خ�س��م كل هذه الفو�س��ى، بطريق��ة اأو باأخرى، 
كان ق��د ركب القطار. كان يجل�ض القرف�س��اء ف��ي رّف الأمتعة. رفع ركبتيه وو�س��ع 
راأ�س��ه عليهما وخلد اإلى النوم. كلما توّقف القطار اأو تباطاأ في اأّي مكان، وجد الرّكاب، 
الذين �س��عدوا اإلى القطار دون �سبب معّين على نحٍو وا�سح، فجاأًة �سببًا وجيهًا للنزول، 
واختفوا في الظالم. الآن بعد اأن اأ�س��بح لديه م�س��احة اأكبر في رّف الأمتعة، مدَّ �س��اقيه 
وغرق في نوٍم عميق. فتح عينيه ورفع ج�سده. ارتع�ست بقايا اأحالم في وعيه؛ كان لديه 

�سعور اأّنه هو نف�سه كان عبارة عن �سورة حلم.
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كانت ثّمة ابت�سامة مزعجة على وجه نع�سان تنظر اإليه من الأ�سفل كاأّنها تنتظر لتتحّدث 
اإلي��ه. ق��ال الوجه المبت�س��م: "اأتى قاطع التذاك��ر ذاك بينما كّن��ا نائمين. اعتق��د اأّننا نبدو 

ك�سخ�سين لن ي�سافرا دون تذاكر، لذا لم يزعجنا. اإّنه لن يعود...".

رّبت على جيب قمي�سه. ل توجد تذكرة هناك! لم ي�ستطع اأن يتذّكر: اأكان قد ا�سترى 
واحدة اأم لم ي�س��تِر؟ وحّتى البدء في هذه الرحلة ا�س��تبه في اأّنه اإذا ا�س��ترى واحدة، فاإّن 
الوجه المبت�س��م �س��رقه في اأثناء نومه. قد ياأتي قاطع التذاكر. من الأف�سل اأن يبتعد عن 

هناك. غر�ض اأ�سابعه في فروة راأ�سه كما لو كان يجّر نف�سه من �سعره.

دًا فيما اإذا  كان القطار يزحف ماّرًا بمحّطة توّقف �سغيرة، من الوا�سح اأنه لم يُكن متاأكِّ
ُبلَِّغ عنه اأم ل. اقتربت العربة التي ا�ستقّلها من موقف في حقٍل مفتوح. هّياأ نف�سه، وح�سب 

�سرعتها، وتاأرجح بدّقة وبمهارة قبل اأن تتوّقف. لم يُكن لديه اأمتعة تعيقه.

حينما توّقف القطار وم�س��ى قدمًا، نظر حوله بحّدة وا�ست�سعر، بالأحرى راأى اأّنه ل 
يوجد اأحد هناك غيره.

لكن في ذاك الفراغ الأ�سود، بدا اأّن الظالم نف�سه يتوّهج وُينير الأ�سياء والأ�سكال. ثّم 
يندمج هذا ال�س��طوع الغريب مرة اأخرى مع الظالم. �سمع �سوتًا مثل ال�سرخة الخارقة 
لروٍح انف�س��لت عن ج�س��دها لكّنها ما زالت ممّزقة ب�سبب توّرطها، وعبوديتها بالأر�ض 

والج�سد.

كل هذا الظالم، هذا الموت، هذا الو�سوح، اأعطى انطباعًا بما لم يكونوا عليه، كاأّنهم 
تخّل��وا عن طبيعتهم الحقيقية. ب��دا راأ�ض الديك المقطوع، غير الق��ادر على العثور على 
ج�س��ده، كاأّنه يلت�سق بكل ما هو قريب ويب�ّسر ببزوغ فجٍر على نحو غير طبيعي. نخلة، 
�س��جرة جوز الهند، ماعز، بقرة، رجل: في هذا الن�س��ف �سوء المخيف هل �سيكون اأّي 
منهم بمثابة ج�سد الديك، الغراب؟ حّتى لو اأدرك المرء �سبب هذا الن�سياب من دور اإلى 
دور، فكي��ف ُيمك��ن تجّنبه؟ ربما ُيمكن للم��رء اأن ينظر اإلى  العالم نف�س��ه على اأنه مجّرد 

هفوة، مثل هذا الخطاأ.

***
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قب��ل قليل من و�س��ح النهار، طرق��ت بائعة الحليب ب��اب منزله و�س��احت، لكّنه لم 
ينه���ض. ا�س��تلقى كما لو كان غارق��ًا في عالم حلمه، كاأنه مرتبك م��ن فكرة اأنه قد يكون 
امتدادًا لحلم �س��خ�ض اآخر. �س��احت بائعة الحليب ب�س��وٍت عاٍل اإلى درجة اأنه ل بّد اأن 
يكون قد �س��معها، لكّنه لم ي�سمع. فّكرت بائعة الحليب اأّنه �سيكون من الخطاأ انتظاره لمّدٍة 

اأطول، وتابعت طريقها. ◘            
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مرتجم �سوري. •

لوي�س كارول )1832 - 1898( كاتب �إنكليزي، عالم ريا�سيات وم�سور فوتوغر�في. من �أبرز �أعماله:
مغامر�ت �ألي�س في ب�د �لعجائب )1865(، وتتمته عبر �لمر�آة )1871(.

كانت ال�سم�ُض )1(م�سرقًة فوق البحر،

هتها: تتالألأُ بكلِّ اأبَّ

وحاولت جاهدًة 

اأْن تجعَل العباَب ناعمًا  زاهيًا -

وكان في ذلك �سيٌء من الغرابة،

لأنَّ الوقَت كان في منت�سِف الليل.

وكان البدُر عاب�َض ال�سياء،

لأنه يرى باأنَّ ال�سم�ض

1(  وردت الش��مُس ف��ي صيغ��ة المذكر، والقمُر في صيغة المؤنث؛ كما هي الحال في اللغ��ة اإلنكليزية. لكنني آثرُت أن 
أترجمها حسب الصياغة العربية كي ال تبدو ناشزة لدى القارئ العربي، فلعلني أفلحت! – المترجم.

جار الفظُّ والنَّ

تاأليف: لوي�ص كارول
ترجمة: جهاد الأحمدية
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لي�ض لديها ما تفعُله هناك
من بعد اأْن ينق�سَي النهار—
“اإنها لفظاظٌة منها،” يقول،

“باأن تجيَء ها هنا وتف�سَد البهجة.”

البحُر كان رطبًا قدَر ما ي�ستطيع
والرمُل كان نا�سفًا حدَّ الجفاف.

ولي�ض بالإمكاِن اأْن ترى غيمًة واحدة،
لأنه لم يكن في ال�سماِء غيوم:

ولم تكن الطيور ترفرُف فوقنا - 
اإذ لم يكن هنالك طيوٌر لكي تطير.

***

الفظُّ والنجار
كانا يم�سيان متقاربين:

بكيا مثل اأي �سيء حين �ساهدا
كل هذا القدر من الرمال:

“فقط لو اأنها اأزيلت من هنا،”
قال،” �سيكون ذلك عظيمًا!”

“لو اأن �سبع خادمات مع �سبع مكان�ض
يكن�سنها طوال ن�سف عام،

، هل تعتقد،” قال الفظُّ
“باأنهنَّ ي�ستطعَن اإزالتها بالكامل؟”

“اأ�سك في ذلك،” قال النجار،
وذرَف دمعة مريرة.

“اأيتها المحارات، تعالي و�سيري معنا!”
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د، قال الفظُّ بتودُّ
“نزهة ممتعة، وحديث ممتع،

على امتداِد ال�ساطئ المالح:
ولن ن�ستطيع اأن ن�سير مع اأكثر من اأربع،

لكي ن�ستطيع اأْن نمنح يدًا لكل واحدة منكن.”

كبرى المحارات نظرت اإليه،
لكنها لم تنب�ض ببنِت �سفة،

كبرى المحارات طرفت بعينها،
وهزت راأ�سها الثقيل—

كاأنها تريُد اأْن تقول
َدفِتها. باأنها لم تختْر مغادرة �سَ

لكن اأربع محارات فتية هرعت،
وكلها توق كبير للمتعة:

معاطُفها كانت ناعمًة، ووجوهها مغ�سولة،
واأحذيتها نظيفة واأنيقة -

وكان في ذلك �سيٌء من الغرابة، 
لأنها، كما تعلمون، لي�ض لديها اأقدام.

اأربع محارات اأخرى، التحقت بها
واأربٌع اأخرى،

ثمَّ بكثافٍة و�سرعٍة جاءت الأخريات،
وتدافَع المزيُد، والمزيُد، والمزيد –
وكلُّها تقافزت عبر الأمواج المزبدة،

وتدافعت نحو ال�ساطئ.

الفظُّ والنجار
م�سيا م�سافة ميل تقريبًا،
ثم ا�ستراحا على �سخرٍة
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واطئٍة منا�سبة:
والمحارات ال�سغيرة جميعها وقفْت

ة تنتظر دورها. م�سطفَّ

، “لقد حان الوقت،” قال الفظُّ
“ للحديث عن اأ�سياء كثيرة:

عن الأحذية - وال�سفن- و�سمع الأختام -
والملفوف، والملوك -

ولماذا البحر �سديُد الحرارة –
وعّم اإذا كان للخنازيِر اأجنحة.”

ثا قلياًل،” �ساحت المحارات، “لكن تريَّ
“قبل اأن نجرَي في حديثنا،

فبع�سنا مقطوعة اأنفا�سها،
وكلُّنا �سمان!”

“ل داعي للعجلة!” قال النجار.
ف�سكرته المحارات كثيرًا على ذلك.

، “رغيف خبز،” قال الفظُّ
“هو ما نحتاج اإليه ب�سكٍل رئي�سي:

ومع الفلفل والخل اإلى جانبه
�سيكون الأمُر رائعًا حقًا -

والآن، يا محاراتي العزيزات، اإن كنتنَّ جاهزات،
يمكننا اأْن نبداأ الطعام.”

“لكن لي�ض على ح�سابنا!” �ساحت المحارات،
ًة قلياًل. مزرقَّ

“بعد هذا اللطف، كم هو محزٌن ما تفعالنه بنا!”
، “الليل جميٌل،” قال الفظُّ
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األ يعجبكنَّ المنظر؟

“كم كان لطفًا بالغًا مجيئكن!
اأنتنَّ جدًا لطيفات!”

لم يقل النجار �سيئًا �سوى
“اقطع لنا �سريحة اأخرى.

اأتمنى لو لم يكن �سمعك �سعيفًا جدًا -
لقد طلبت منك مرتين!”

، “يبدو لي اأمرًا مخجاًل،” قال الفظُّ
“اأن نلعب عليهن بخدعة كهذه.

بعد اأن جرينا بهنَّ كلَّ هذه الم�سافة،
وجعلناهن يهرولن �سريعًا جدًا!”

لم يقل النجار �سيئًا �سوى
“الزبدة �سميكة جدًا! عند َدهِنها”

: “اإنني اأبكي من اأجلكن،” قال الفظُّ
“اأنا اأ�سفق عليكن من الأعماق.”

ومع النحيِب والدموع 
انتقى المحارات الأكبر حجمًا،

وا�سعًا منديله
على عينيه الدامعتين.

“اأيتها المحارات،” قال النجار،
“لقد حظيتنَّ بجولة ممتعة!

هال نهروُل ثانية في العودة نحو البيت؟”
ولكْن جاء الردُّ باأن ل اأحد هنالك -

وكان ذلك اأقلَّ غرابًة، 
لأنهما قد اأكال كلَّ المحارات.◘
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Tête d'une femme lisante ,1953



299العـدد 23  ربيع 2021

مرتجم �سوري. •

فيليب نيكول كاتب و�ساعر فرن�سي و�لمدير �ل�سابق للمعهد �لوطني للتنوع، �لق�سيدة ُن�سرت في موقع 
.Short editions

نتاأمل الأقنعة كمرايا الذات

تك�سفنا دفعًة واحدة

وكنا ناأمل لو اأننا في مناأى 

عن كّل �سيء

قناع مهرجان 

ملّون بّراق 

نلب�سه عندما تثقل علينا الحياة

ونقع في الرمادّية

اأقنعة

تاأليف: فيليب نيكول
ترجمة: اآلء اأبوزرار
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قناع خوٍف

نلب�سه اأمام �سا�سة م�سّطحة

تعر�ض م�سهدًا مرّوعًا

بال اأّي تحّفٍظ

قناع ليٍل..ي�سيء اأحالمنا

وي�سّرع لنا باب الحياة

بواقعيتها الفّظة

قناع طفٍل.. يلعب كالكبار

فيقّلد – مثلهم- اأبطاًل

يبدون كرجل اآلّي

قناع رجاٍء

يبزوغ فجِر الحياة

نلب�سه كي نوؤمَن اأكثر قلياًل

قبل اأن ُنمحى..

قناٌع خارٌج عن القانون

يفّت�ض في طال�سمك

وي�سعنا على الطريق 

للخروج من ال�سباب

فنكت�سف وجهًا

منده�سًا من بدائيته.. بال م�ساحيق

فيه حقيقة حا�سٍر

يزيل كّل تكّلف
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�سقطت الأقنعة 
و�سقط معها الفزع

وبقي لنا الجلُد
كي ننقذه، وثمة المزيد... ◘
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La joie de vivre, 1946
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هل تذكرنا الح�سرات)1) 

هل تذكرنا الح�سرات

نحن ل نذكرها

نقول »ح�سرة«

نقول

»امراأة«

.»Colorado Review 1( من » مجلة كولورادو

جي��ن فالنتاي��ن Jean Valentine �) 1934 – 2020( �ساع��رة �أمريكية. من 
�أعمالها: مهد �لحياة �لو�قعية، زورق �سغير، باب في �لجبل .

ق�سائد من ال�سعر الأمريكي املعا�سر
جين فالنتاين  - ت�شارلز بيرن�شتين - هيو �شيدمان  - مايكل بركارد  - جون ياو  

نينة دياب ترجمة: ُكُ
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جني فالنتاين

مرتجمة �سورية.  •
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»رجل«

اأنت خرجت
من بين يدي

اأنا من بين يديك

اآثار اأقدامنا تبحث،
تتبعنا
بلهفة

 2/12

الحطام الطافي المنتفخ
ملقى على وجهه 

بتناغم

حدٌث ي�سّر 
بال�سفائر الم�ستباحة    

عندما تتنّحى الوجوه

ت�سارلز بيرن�ستاين   Charles Bernstein �) 1950– ...( �ساعر �أمريكي.
من �أعماله: جمهوريات �لو�قع، �لمدينة �لمعتمة، ��سطر�ب.

لي�س و�سوح �ل�سحر�ء لقنديلي 
�إنما �لنتيجة �ل�ساحبة لعنادي    

�أو ربما ب�سبب �بني ذي �لتا�سعة »فيليك�س«:
ه »ل �سيء �أع�سّ
�سوى ل�ساني.«

ت�سارلز برين�ستاين
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خيانة الأمانة
كتم العار

جّم�دا اللحظة  

مثل الح�سرات في ال�سيف
الأزمات المتحولة

التم�ست الذهول 

�ساعت كلها
في ظالل 
ل ُتدَرك 

م�ستقبٌل مبهم
يكّدر 

الر�سا الذاتي

ل هذا ول ذاك
يرمي بعيدًا

الخوف العميم

ل يطاق 
حتى لو اأنه 

�سينجلي اأي�سًا

انحداري تجاه
ر�سانتك

يحترق كال�سمع

عجز
يتداخل

ب�سباب ل نهاية له
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اأعّد الآن لخم�ض 
ثم لثالث
ثم لأربع

اأعود رجوعًا لأ�سوغ
وعدًا

ُي�نَكث دائمًا.

اأنا ل اأعرف نف�سي

اأنا ل اأعرف نف�سي
اأذهب اإلى الظالم، واأنا من الظلمة

جاهاًل نف�سي،
اأنام واأحلم

ول اأب�سر النور
حتى عندما اأ�سحو

اأتذكر الحلم
كل ما لم اأره،

لن اأراه ثانية
لذا �ساآخذه معي اإلى الظالم الموح�ض.

الرغبة لم تتغير،
ل تزال هي �سنة بعد �سنة

كل �سفحة كي ُتقَلب

هيو �سيدمان

هي��و �سيدم��ان   Hugh Seidman �) 1940– ...( �ساعر �أمريكي. من �أعماله: 
ق�سائد مختارة، على �لجانب �لآخر في �لق�سيدة، �سخ�س ما ينه�س ويغني.
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وكل وجه كي ُيَحب،
اإن ع�ست

حتى نهاية العالم
ولن اأفعل مطلقًا.

ذات يوم كنت �سبيًا
وذات مرة كان لدّي كل الزمن في الدنيا.

الآن يوم يبداأ
وبعد وهلة ينتهي

وهو النافذة اإلى الظلمة.

ما رميُت في القبر

كيف يمكنني األ اأفعل

نور القمر الجميل، والمطر الم�سوؤوم

»كارل«، والغ�سق، و�سورة »كارل«

في الغ�سق مع

»مونا«، تظهر جزئيًا في الخلفية،

مالك ل �سرورة له،

المم�سحة ال�سرورية،

مايكل بركارد

مايكل بركارد  Michael Burkard �) 1947– ...( �ساعر �أمريكي. من �أعماله: 
مع�سلة كاملة، مغلف �لم�ساء، ق�سائد في �سوء �أبي�س.  
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ظل المم�سحة

ع�سر �سفحات مغطاة

في ن�سخة الآلة الكاتبة،
 بالكلمات التي اأتركها.

هذا المتحف/ ذاك المتحف

البحر العا�سف، و�سرك البحار

الذي �سرقته واأنا جال�ض في البيت

حرفيًا، طيف،

�سفق، قطعة من نيزك

من �سيف طفولة

في »يارموث«، في »نوفا �سكوتيا«،

قلم لأر�سم

الطريق اإليك، وطريق

العودة، »نحن نعمل مع 

الحياة، اإذن ب�سبب

ذلك العمل نحن 

قريبون من الموت«

جوارب، خوف

من الغرق، حب

للبقاء على

الطريق المفتوحة، حد

)فقط في الفر�سة الخارجية 

�ستحتاج اإلى

حد(، 
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م�ساعدة، اأوراق 

)قليل منها(، خم�ض زجاجات حمراء،

نافذة �سغيرة،

وم�ساٌء، مطٌر

جميل، وبحر عا�سف.

غمد الأ�س�ات المبهجة

 

هناك اأ�سطح 

م�سنوعة من بقايا غيمات

جمعها تاجر

يعمل في قطع ال�سيارات والخي�ض

في الليل، اأغو�ض في الن�سيم 

المتخمر فوق الأو�ساخ

واأحلم اأنني تم�ساح،

علبة تلميع اأحذية، جمهور من اثنين

في ال�سباح، قبل اأن تغدو اأ�سغر ثوؤابة

م لي �سريط معكرونة، ُيقدَّ

جون ياو

جون ياو   ohn Yau �) 1950– ...( �ساعر �أمريكي. من �أعماله: 
�أكثر من مئة نكتة من كتاب �لموتى، قلبي هو و�سم �لوردة �لأبدي، ق�سائد 

�لحب �لم�ستعار.
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�سريط من الدخان الكثيف الأ�سفر
اأختاره لل�سخور الغام�سة والمياه ذات المخالب

وبالطبع، النافذة المتهالكة
اأنا واحد من �سل�سلة الأخطاء الأخيرة 

في الحا�سوب
اأُ�ساء

اأخبرتك اأن هناك اأ�سطحًا
يتوقف عليها القمر

لكونه جوهرة باردة
وواحدًا بعد اآخر

تبداأ الجبال نزولها
من حجرات كتاب مفقود.◘
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ج�سور الألفة
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ع�سو احتاد الكتاب العرب.

•

•

�زدهرت �لرو�ية في �لقرنين �لتا�سع ع�سر و�لع�سرين، و�تكاأت على مد�ر�س �أدبية تطورت، وعلى �أفكار 
وفل�سف���ات جديدة، وعلى فن���ون �غتنت وت�سعبت، من بينه���ا تيار�ت �لتحليل �لنف�س���ي، ومحاور �لفل�سفة، 
و�لمد�ر����س �لفني���ة �لجديدة، و�لمخا�س �ل���ذي تر�كم في �لقرن �لتا�سع ع�س���ر  وتفجر في �لن�سف �الأول 
م���ن �لقرن �لع�سرين، �إثر حربي���ن عالميتين �ساريتين كارثيتين، مما �سغل �لنخ���ب �الأوروبية و�الأميركية 
ونخب �لعالم كل���ه بتغيير �لطرق �لخاطئة في معالجة �لتناق�سات و�لم�سكالت �لكبرى، ومقاربتها بطرق 

مختلفة، وتجّنب �ل�سر�عات �لمدّمرة.
وجولي���ان غري���ن 1900 - 1998 و�ح���د م���ن رو�د �لرو�ي���ة �لنف�سي���ة �الجتماعية، ولد ف���ي �لواليات 
�لمتح���دة، �أبوه رجل �أعم���ال �أقام في باري����س، �أدى �لخدمة �لع�سكرية في �لجي����س �الأميركي، ودر�س في 
�لجامعات �الأميركية، ثم �نتقل �إلى باري�س، وكتب �لرو�ية و�لم�سرحية، وتاأّثر بذكريات و�لدته �لتي تنتمي 

�إلى �لمجتمع �لر�قي في �لجنوب �الأمريكي.
كت���ب خم�س م�سرحي���ات فقط، و�أحب �لم�سرح، ولكنه �سكا من ت�سويه �لمخرجين للن�سو�س، ومن قلة 

�الإمكانات �لمتاحة للنهو�س بهذ� �لفن �لجميل.
وكتب رو�يات نف�سية و�جتماعية كئيبة، تناولت �أحد�ثها و�قع مقاطعات فرن�سية معروفة، �أو و�قع واليات 

في �لجنوب �الأميركي، ومعظم �سخ�سيات رو�ياته يرزح تحت تاأثير حاالت ع�ساب �أو تعا�سة خانقة.

الرواية النف�سية ور�سد التغريات الدرامّية
مقاربة لرواية جوليان غرين )اأدريان موزيرا(

خليل البيطار

فة
لأل

ر ا
سو

ج�

قراءة يف كتاب:
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وم���ن عناوين رو�ياته: مون�سنير، �لجناح �الإنكلي���زي، �لم�سافر على �الأر�س، رجل مت�سّدد من �الآد�ب، 
�لنوم �الآخر، حطام �لحالم.

وق���د كتب رو�ياته كلها بالفرن�سي���ة، �إال و�حدة كتبها باالإنكليزية عنو�نه���ا )ذكريات �الأيام �ل�سعيدة( 
�سدرت عام 1942 

وم���ن �آر�ئه �لت���ي تعك�س غنى تجربته �الأدبي���ة و�لحياتية، وتبرز عمق روؤيته �إل���ى �لعالقات �الإن�سانية، 
نظرت���ه �إلى �لحب �لمختلف ع���ن �لت�سامح، قال: من �لبدهى �أنه ما �أن يوج���د بني �آدم، يوجد ذلك �للغز 
�لكبير �لذي ن�سميه �لحب، الأن �لفو�رق تتال�سى معه، �إني �أق�سد �لحب ولي�س �لت�سامح، الأن �لثانية تنطوي 

على حكم فيه طعم من �لكر�هية، نح�س به على طرف �لل�سان.
من���ح غرين جو�ئز �أدبية فرن�سية وعالمية، فقد منحته �الأكاديمية �لفرن�سية �لجائزة �لكبرى، تقديرً� 
الأ�سلوب���ه �لنثري �لمتميز بالو�س���وح و�لدّقة و�لب�ساطة، ومنح جائزة �الأمي���ر �ل�سغير عا 1958 ، وجائزة 
�الآد�ب �لكب���رى م���ن بولونياع���ام 1988 ، وجائ���زة كاف���ور �الإيطالية ل���الآد�ب عام 1991 ، كم���ا �سرفته 

�الأكاديمية �لفرن�سية بانتخابه في ع�سويتها، ليكون �أول �أمريكي ينال هذ� �لتقدير.
وُنقل���ت ثالث رو�يات له �إل���ى �ل�سينما من بينها �لرو�ية �لتي هي مو�س���ع �لدر��سة )�أدريين موزير�(، 
�لت���ي ترجمها عبود كا�سوحة، و�سدرت عن �لهيئة �لعام���ة �ل�سورية للكتاب بدم�سق عام 2010 ، وهي في 
ثالث���ة �أق�سام، وثالثين ف�ساًل مرقمًا، و�لف�سل �الأول هو �الأطول، و�سم �ستة ع�سر ف�ساًل، وختم بم�سرع 

�ساحب �لد�ر �أنطو�ن.
�لرو�ي���ة حملت ��س���م �سخ�سّيتها �لرئي�سة �أدريي���ن �لتي بلغت �لثامنة ع�س���رة، و�أح�ست بتفتح جمالها 
�لج�سدّي، لكن �إح�سا�سها بالعزلة نتيجة وفاة �أمها، ومر�س �أختها �لكبرى، وت�سدد �أبيها، جعلت مر�هقتها 
تطول، ور�سدها يتاأخر. وجعلها على حافة مرحلة دقيقة، عبورها محفوف بمطبات وعقد نف�سية و�سغوط 

ومخاطر.
و�لده���ا �أنط���و�ن موزير� �ساحب د�رة �ل���ز�ن، في بلدة التور ديفيك �لريفي���ة �لفرن�سية، حيث �لبيوت 
�لقيم���ة �لف�سيحة متقابلة، و�ل�س���و�رع تندر فيها �لحركة، وعربات �لخيول ومحط���ة �لقطار ت�سكل �ل�سلة 

�ل�سعيفة بالبلد�ت و�لمقاطعات �لفرن�سية، وبالعا�سمة باري�س.
ت���دور �أحد�ث �لرو�ية في هذه �لبل���دة، وتتركز على �أ�سرة موزي���ر� ذ�ت �الإرث �لمعروف بين عائالت 
�لبلدة، ورجالها ذوو وجوه قا�سية، و�سارك معظمهم في �لحربين �لعالميتين دفاعًا عن فرن�سا، و�سورهم 

م�سفوفة على �لحائط.
وف���ي د�رة �ل���ز�ن �الأب �أنط���و�ن موزير� و�بنت���اه: جيرمين �لثالثيني���ة �لعان�س و�لمري�س���ة �لم�سلولة، 

و�أدريين �لتي تتفتح كزهرة، وتحاول ك�سر �لرتابة �لتي تحا�سرها.
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وهن���اك �سخ�سي���ات و�فدة ال تنتمي للم���كان: ومنها لوغ���ر� �لبورجو�زية �لمزيف���ة، ومونكور �لطبيب 
و�أخت���ه، تتعدد �الأ�سو�ت في �لرو�ية فهناك �سوت �ل�سارد �لعليم، و�سوت كل �سخ�سية وتوقعاتها و�سكوكه 

تجاه نو�يا �ل�سخ�سيات �الأخرى.
حي����اة �أ�سرة موزي����ر� تخرج عن رتابتها، بالرغم م����ن �إعاقة �الأب �لمحاف����ظ، �لذي يعّد نظام 
حي����اة �أ�سرته مثاليًا: فال����د�ر ف�سيحة، وبائنة �لبنتين مجهزة، و�لخادم����ة �لوفية الأهل �لد�ر توؤمن 

كل �سيء.
�لطبي���ب مونكور بعربت���ه �لتي �سادفتها �أدريين وهي تتم�سى على �لطري���ق �لو��سل �إلى �لبلدة ك�سرت 
�لرتابة، فقد لفت وجه �ل�ساب �الأربعيني �نتباه �أدريين، وغدت �اللتفاتة مقدمة لع�سق من طرف و�حد من 
جه���ة �ل�سبية. و�لطبيب قدم �إلى �لبلدة لمعالجة مر�ساه���ا ومر�سى �لبلد�ت �لمجاورة، و��ستاأجر منزاًل 

قبالة د�رة �لز�ن.
تتعقد �الأحد�ث حين بد�أت �الأخت �لكبرى تر�قب ت�سرفات �أختها �ل�سغرى وهي تتل�س�س على غرفة 
�لطبي���ب �ل���ذي ال يفتح نافذة، ولم ُير في �لحديقة �إال لمامًا، والأنه غ���ارق في عمله، وال ي�سارك في تجمع 

�أهل �لبلدة �الأ�سبوعي �الحتفالي.
ت�سلل �لقلق �إلى �الأب �أنطو�ن لدى �إح�سا�سه ب�سلبية �بنتيه وتكّتمهما، و�أبدى مالحظات لينة �أواًل، ثم 
تدحرجت حد �لتقريع. وفي د�رة لويز� �لمقابلة لد�رة �لز�ن ، �لتي توؤّجر لو�فدين �إلى �لبلدة، وفدت 
�إليه���ا �سي���دة �أربعينية متبرجة ��سمه���ا ليونتين لوغر�، و�دعت �أمام �أ�سرة موزي���ر� و�أمام �لحا�سر�ت 
ف���ي �الحتفال �الأ�سبوعي، �أنها متزّوجة من تاجر �أقطان وحر�ئر، و�أنها بورجو�زية �سميمة ومتحم�سة 
للجمهوري���ة وعلمها. وتقّربت من �أ�سرة موزير�، وم���ن �أدريين �لباحثة عّمن يتفّهم �نطالقها، وبحثها 
ع���ن �سخ�س ي�سغي �إل���ى معاناتها و�سكو�ها من رتاب���ة محيطها و�سغوط مرحل���ة تفّتحها، وهي دون 
�أم ودون �سديق���ات، فوج���دت في لوغر��سديقة وج���ارة و�أّمًا، بينما و�سفه���ا �الأب �أنطو�ن بالمتبّرجة 

و�لكلبة.
تعق���دت �لعالقة بي���ن �أفر�د �أ�س���رة موزير�، �إذ و�س���ت جيرمين الأبيه���ا ب�ساأن �سل���وك �أختها �لمريب، 
�سه���ا عل���ى �سك���ن �لطبيب، فمنع �لو�ل���د �أدريين من �لخ���روج �إال ب�سحبته،  و�س���اءت �لعالقة بين  وتل�سّ
�الأختين،ثم �ساءت �لعالقة بينهما وبين �الأب. و��ستّد مر�س جيرمين، وت�سّدد �الأب في معاملتها، �إذ �ساءه 

�أن يكون في عائلته مري�س �أو خارج على نظام �لعائلة �لذي و�سعه.
ق���ّررت جيرمي���ن مغادرة �لمنزل خل�سة و�النتق���ال �إلى م�سّح رهبانّي بعي���د، و�ساعتها �أدريين في 
�لت�سّت���ر عل���ى �لرحيل لياًل، و�أقر�ستها م���ااًل من مّدخر�تها، فاأثار هذ� �لح���ادث غير �لمتوّقع حفيظة 
�أنط���و�ن �لكه���ل، وبعد ب�سع ليال، تفّج���ر غ�سبه في وجه �أدريين، وعاقبه���ا بال�سفع الأول مرة، وحين 
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�سّدت���ه وهي �ساعدة �إلى غرفتها، تعثر على �لدرج، وتدحرج وجرح ثم توّفي، بينما �ختفت �لبنت في 
غرفتها من �لرعب.

�لقدي���م �حت�سر كما يقال، ولم يرح���ل كّليًا، و�الأخت جيرمين �لمعت�سم���ة بالم�سح باتت و�سية على 
�أخته���ا �أدريي���ن حتى تبلغ �سن �لر�س���د، وباتت �أدريين: لوغ���ر� �لمهوو�سة ب�سد�قتها م���ن جهة، و�لطبيب 

�لمع�سوق غير �لمكترث بم�ساعرها.
فر�ست لوغر� ح�سورها وو�سايتها على �أدريين منذ جل�ست في مقعدها �لمخ�س�س لها بجانب �أبيها 
ف���ي �لحفلة �لمو�سيقية بالحديقة �لعامة، �إذ ك�سف���ت خبرتها بالرجال، و�أخبرت �أدرييناأن و�لدها �أنطو�ن 
موزي���ر� و�سي���م، لكنه خج���ول، ور�هنت �أنه كان �سابط���ًا، فقالت �أدريين: لق���د �أّدى خدمته �لع�سكرية في 

بورج. �س97 
ف���ي �لق�س���م �لثاني باتت �أدريين ح���رة وغنّية، بح�سب تقدير لوغر�، وحّثته���ا �الأخيرة على �أن ت�ستفيد 
م���ن ه���ذ� �لو�سع، وتخرج من حال���ة �لحد�د �إلى ف�س���اء �لحياة، لكن موق���ف �أدريين كان حائ���رً�، �إذ لم 
يرقه���ا ما كانت تهرف به مد�م لوغر�،وح�سبت في بع����س عبار�تها نّية غادرة تدفعها �إلى �إعمال فكرها، 
يق���ول �ل�سارد: كانت �أدريين تخ�سى �بت�سامة لوغر�، وطريقتها في �إطالة �لم�سافحة.. وخ�سو�سًا �سوتها 
�لثرث���ار. تقول م���د�م لوغر� من غير �أن ترفع ر�أ�سها عن تطريزها: �أ�سدقك �لقول �أنه لو قيل لي �إن �أباك 
�لم�سكي���ن قد م���ات مقتواًل، ما ��ستولت علّي �لده�س���ة. فال ترد �أدريين، لكن روؤو����س �أ�سابعها �لمت�سابكة 
عل���ى ركبتيه���ا ت�سير باردة متجّمدة. وت�ستبّد بها �لرغبة في �لنهو�س لتهرع �إلى محطة �لقطار كما فعلت 

جيرمين، وتوّلي هاربة. �س153 
كان���ت �أدريي���ن تو�قة �إلى مغادرة د�رة �لز�ن، �إذ لم يعد فيها �سوى �لن���و�ح و�الأ�سباح، وكانت و�ثقة �أن 

مد�م لوغر� قد نفذت �إلى �أعماق �لغمو�س  �لذي �كتنف موت �أبيها. �س149 
ق�سدت �لمحطة، وتجاهلت وجهة باري�س، فقد ق�سدتها مّر�ت وعادت منقب�سة �لنف�س، و�أدركت فجاأة 
�أن من �لغباء �لبكاء على هذ� �لنحو و�ال�ست�سالماأمام �إرهاقات �لحياة دون �ل�سعي �إلى �لمقاومة. �س176 
فق�سدت مونفور- الموري، وتجولت في �سو�رعها تحت �لمطر، ولم يعجبها فندق �أو مطعم، والحظت 
�هتم���ام رّو�د �لمطع���م بها، لكنها ل���م تتو��سل مع �أحد. ثم �نتقل���ت �إلى درو، وتجّولت ف���ي �ل�سو�رع، ولم 
يجتذبه���ا �سيء، وح���اول عامل �عتر��س طريقه���ا ف�سّدته، ثم ندم���ت بعد فترة على �سلوكه���ا �لمت�سّرع، 
وع���ادت م���ن رحلتهابم�ساعر متناق�س���ة، لتغو�س من جديد بع�سقه���ا �ليائ�س للطبيب، وكان���ت �أر�سلت له 

بطاقة بريدية دون ��سم �لمر�سل من درو، ولتقع في حبائل لوغر� من جديد.
ع���ادت م���ن رحلتها �لق�سيرة بخيب���ات و�أخبار و�سائع���ات مزعج، فقد �أخبرتها بائع���ة خيطان تعرف 
لوغ���ر�، �أن زبونته���ا غير متزوج���ة، ولي�س لها بيت في �لعا�سمة، وهي تملك �أدّل���ة �أن �أنطو�ن موزير� ُقتل، 
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وكان���ت م���اري مونكور �سقيقة �لطبيب قد جاءت �إلى التور- ديفي���ك و�سكنت مع �أخيها للعناية به، و�أبلغت 
�أدريي���ن �أن تبتع���د عنه، الأن ج�سده في غاية �له�سا�سة، وال يحتمل �نفع���االت حاّدة، وطلبت من �أدريين �أال 

تر��سله.
قررت �أدريين قطع عالقتها �أدريين بجفاء، وطلبت منها �لمغادرة.

�الأربعيني���ة قادرة على �لتالع���ب بم�ساعر �سبية قليل���ة �لخبرة بالحياة ومنعطفاته���ا، وعلى تحويل 
غ�سبه���ا �لمفاج���ئ �إل���ى خ�سوع، فه���ددت �أدريي���ن بك�سف �سر مقت���ل �أبيها، وه���ذ� يقود �إل���ى تقديمها 
للمحكم���ة. كما �أغرتها باأن تحّدث �لدكتور ع�سيقها �لذي تهيم به وال تالقي تجاوبًا من جانبه عنها كي 

يتقّرب منها.
تجاهل���ت لوغر� غ�س���ب �أدريي���ن، و��ستمالتها من جديد، ووج���دت �الأخيرة نف�سها تح���ت �سطوة لوغر� 
ودهائه���ا، ووقعت في حلة من �ل�سخط و�الإحباط و�لت�ستت �لذهن���ي و�لقلق �لنف�سي �لحاد، و��ستغلت لوغر� 
ه���ذ� �لو�سع �لبائ����س، وطلبت من �أدريين بع�س �لمال قر�سًا لثالثة �أي���ام، والحظت �سرود جارتها ف�سرقت 
مّدخر�ته���ا و�ل�سل�سل���ة �لذهبية ح���ول عنقها، وخرجت من �ل���د�ر، وغادرت �لبلدة دون �أن تت���رك �أي �أثر �أو 

عنو�ن.
�لق�سم �لثالث ر�سد �لتغير�ت �لتر�جيدية �لتي ع�سفت باأدريين، �إذ وجدت نف�سها دون �سند �أو �سديق 
�أو �سديق���ة موؤن�س���ة، فغزتها رياح �ل�سياع، وخا�سره���ا �ل�سعور بالوح���دة �لخانقة،و�نتابها �سرود �أفقدها 

تو�زنها، وجعلها تجري على غير هدى، قال �ل�سارد: 
كان قلقه���ا يكب���ر �أحيانًا ب�س���كل مباغت،عندئذ ت�ستجمع قو�ه���ا، وترك�س على �لطري���ق لب�سع ثو�ن، 
كاأنه���ا موخوزة بمهماز، ثم ي�سرد فكرها مجّددً� نح���ودروب �أخرى، وهي تجر قدميها جّرً�. �أوقفها بع�س 
�لمتجّولي���ن بعد ذلك بقلي���ل، حين كانت تتجاوز �لمنازل �الأولى في �لقري���ة �لمجاورة، فلم تقَو على ذكر 

��سمها �أو عنو�نها، ولم تتذكر �أي �سيء. �س296  
ك�سف����ت �لرو�ية ه�سا�سة �لبورجو�زية �لريفية �لرث����ة، وت�سوهات جيل ما بعد �لحرب، �إذ برز تمزق 
�أ�س����ري وتفاوت ف����ي �لملكية و�لغنى �لظاهري، ر�فقه �سعور �أج����وف باال�ستعالء من �لفئات �لتي تعي�س 
عل����ى �إرثها �لتقليدي، وتجربة حياتي����ة بائ�سة نتيجة �لعزلة و�لبعد عن �لثقاف����ة �الجتماعية و�لمدينية 

�لجّدية.
و�سخ�سي���ات �لرو�ي���ة ن�سائي���ة بامتياز، فاأدريي���ن تمّثل �لجيل �لجدي���د �لحائر بي���ن تقاليد محافظة 
مفرو�س���ة علي���ه بقوة �لع���ادة و�لملكية و�لقو�ني���ن، وبين تطلعات���ه �لطبيعية �لم�سروعة للوع���ي �لم�ستنير 

و�ال�ستقاللية �ل�سرورية لنمو هذ� �لوعي.
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ولوغ���ر� تمث���ل �لبرجو�زية �لز�ئفة، فه���ي تّدعي �لغنى، وتت�سب���ه بن�ساء �الأ�سر �لثري���ة، وتتبرج وتلفق 
�لحكايات في بلدة ال تعرفها، وت�سطاد �سحايا �حتيالها من فتيات قليالت �لخبرة ومحتاجات للعون مثل 

�أدريين، وتمار�س �البتز�ز و�ل�سرقة و�لخد�ع من �أجل مكا�سب �سيقة وغير م�سروعة.
�أما جيرمين �لعان�س �لمري�سة فقد عانت من ت�سدد �أبيها وو�سايته، وغادرت �لد�رة بم�ساعدة �أختها، 
لكنه���ا مار�س���ت و�ساية عل���ى �أختها �لتي لم تبلغ �س���ن �لر�سد، وهي بعيدة في �لم�س���ح، م�ستخدمة حقها 
�لذي يمنحها �إياه قانون يخدم �الأ�سر �لثرية ومالكي �لعقار�ت، وبداًل من �لعودة �إلى �لمنزل و�لتقرب من 
�أختها �ل�سغرى ومكافاأتها الأنها �ساعدتها حين هربت، �أر�سلت لها �سكوك �لو�ساية، ومقد�ر �لم�ساريف 

�لم�سموح الأدريين باإنفاقها.
و�لطبيب لم ي�سلم من و�ساية مار�ستها �أخته ماريمونكور عليه بحجة حماية ج�سده �له�س من �أية �سدمة 
عاطفية، وبلغ �الأربعين دون عالقة حب �أو خطبة، وظلت طريقة تعامله مع �أدريين �سمن و�جبات �لطبيب 
و�لمر�س���د �لنف�سي تجاه مري�سته، ومثال ذلك تبديده مخاوف �أدريين من فتح غرفة �أبيها، حين خد�ست 
يده���ا، و�أر�سلت �لخادمة لتبلغه ك���ي يح�سر، فح�سر وك�سف لها �أ�سباب �الأوه���ام و�لذكريات �ل�سود�وية، 
و�قتادها �إلى �لغرفة ، وفتح �لنو�فذ، في �إ�سارة رمزية �إلى �أهمية �لتو��سل مع �لعالم، و�لخروج من �لعزلة 

�لم�سببة لعقد نف�سية وم�سكالت عوي�سة.
وق���د عر����س �ل�س���ارد �لمفارقة �لمحزن���ة: �حتفال �لفال����س �الأ�سبوعي ف���ي حديقة �لبل���دة من جهة، 
و�أدريي���ن �لهائمة على وجهها خ���ارج التورديفيك، �لخائفة من توّجه �لمحتفلين �سوبها. وقال ي�سف ثقل 
�إح�سا�سه���ا بالعزلة وببع���د �الأ�سياء و�الأماكن و�لب�سر عنه���ا، �أثناء رحلتها �لق�سي���رة �إلى درو: مغرقة في 
�لبعد، وغريبة عن حقيقة نف�سها، حتى �أنها �أ�سيبت ب�سدمة،وتحققت من �سعور كان مجهواًل لديها حتى 
�للحظ���ة، عدم �كتر�ث ت���ام من قبل �الأ�سياء كلها حي���ال ما يجري د�خلها، وعدم �كت���ر�ث هذه �لكني�سة 
وتلك �ل�ساحة باألمها.وعدم �كتر�ث ماليين �لنا�س بم�سيرها، فانقب�س قلبها �أمام فكرة عزلتها، فعبرت 

�ل�ساحة،ودخلت �إلى مقهى كي تتكلم مع �أحد ما! �س185 
وهن���اك �إ�سارة من �لطبي���ب للو�ساو�س �لتي تنتاب �لفرد �أحيانًا وتخيف���ه، حين �أو�سح الأدريين قائاًل: 
ما جعل هذه �لغرفة في نظرك مرعبة �أنك لم تعودي تدخلينها، وفي نف�سك غرف �سرية ال تجرئين على 

ولوجها،ونو�فذها مغلقة، عليك �أن تغرقيها بال�سم�س. �س262 - 263 
ور�سمت �لرو�ية لوحة كالحة لفترة ما بعد �لحرب �لعالمية �لثانية، ال في فرن�سا وحدها، بل في �أوربا 
و�لعالم �لغربي، وبدت �ل�سخ�سيات �لممثلة للفئات �لم�سوهة تحت وطاأة م�ساعر �إحباط وهو�س و�نقبا�س 
وعزلة،مثقل���ة بكو�بي�س ال تنز�ح، وجاءت �لتفا�سيل لتخدم تو�سيف �لتغير�ت �لنف�سية و�الجتماعية، وبد� 
�لرو�ئ���ي مم�سكًا باأدو�ت���ه �لفنية، بلغة من�سابة كج���دول، وقر�ءة للم�ساعر �لد�خلي���ة لل�سخ�سيات بخبرة 
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محل���ل نف�سي، وقدرة بارعة عل متابعة خيوط �لعمل �لرو�ئي، دون �إعاقة لقدرة �ل�سخ�سيات على �لتعبير 
ع���ن هو�ج�سها و�أحالمها �ل�ساذجة ومخاوفها من �الآتي �لغام�س. وبد� �لرو�ئي في عمله هذ� وفي معظم 
�أعمال���ه ناقدً� لمظاهر �النهيار في �لح�سارة �لغربية و�سموليتها، ودعا �إلى �إز�لة هذه �لمظاهر �لم�سوّهة 

من �لمتاحف. ◘
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اأ�ستاذ لغة عربية ومدقق لغوي �سوري.

•

•

ة لل�سينم���ا، عام 2009، �سمن  �سة �لعامَّ ���ة- �لموؤ�سَّ ه���ذ� �لكتاب من من�س���ور�ت وز�رة �لثقافة �ل�سوريَّ
ع�سر  وخم�سة  مقّدمًة  �سمَّ  �سفحًة.  ع�سرة  و�إحدى  مئتين  في  ويقع  �سل�سلة "�لفّن �ل�سابع، برقم 167"، 

ف�ساًل وخاتمة. تاأليف: فينابل هيرندون، وترجمة: زياد ينم.
م���ن هو جيم�س دين؟ ولَم حظي بهذه �ل�سهرة �لو��سعة ولم يتجاوز �الأربع و�لع�سرين �سنًة حين وفاته؟ 
د بال �سبب �سنة  رها في فيلمه �الأ�سهر متمرِّ ممثل �أمريكّي ُيعدُّ رمزً� ثقافّيًا لخيبة �أمل �لمر�هقة، �لتي �سوَّ
ل َمن ح�سل على تر�سيٍح ل�"جائ���زة �أو�سكار غيابيَّة"، �أو "جائزة �أو�سكار بعد  1955. كان جيم����س دين �أوَّ

ح  �لوف���اة"، الأف�س���ل ممثِّل في دور رئي����س. وال يز�ل حتَّى �الآن �لممثِّل �لوحيد ف���ي تاريخ هوليوود �لَّذي ُر�سِّ
تين لجائزة �أو�سكار بعد وفاته. مرَّ

في �سنة 1999، �سنَّف معهد �لفيلم �الأمريكي جيم�س دين في �لمرتبة �لثامنة ع�سرة الأف�سل ممثِّل في 
الئحته: )مئة عام ومئة ممثل(.

ال �س���كَّ ف���ي �أنَّ ح�س���ول ممثِّل �ساّب على مثل ه���ذه �ل�سهرة، وجعله �أيقونة هولي���وود، من خالل ثالثة 
�أفالم فح�سب، دفعت كثيرين للبحث في �سيرته �لذ�تيَّة، وكان هذ� �لكتاب...

ب���د�أ �لموؤلِّف مقّدمته بقول���ه: "ذهبت مع �لم�سّور �أونور مور بال�سّيارة ف���ي 30 �أيلول/ �سبتمبر 1972 
�إل���ى مقبرة �سغيرة �سمال بلدة فيرماونت �لزر�عيَّة، في والية �إنديانا، في �لذكرى �ل�سابعة ع�سرة لرحيل 
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ي في حادث �سيَّارة في كاليفورني���ا، و�أخذنا ننظر �إلى قبر �لنجم  جيم����س دين James Dean �ّل���ذي توفِّ
ة جيمي، �أورتين�س، وزوجها ماركو�س وين�سلو، باأنَّه، حتَّى بعد كلِّ هذه �ل�سنو�ت، فاإنَّ  ى. �أخبرتنا عمَّ �لمتوفَّ

�لنا�س ياأتون لزيارة �لقبر في عيد ميالده، وفي يوم وفاته هذ�..."
فَمن هو جيم�س دين حتَّى يكون له هذ� �ل�ساأن �لكبير في عالم �ل�سينما �لعالميَّة؟ 

ُولد جيم�س بايرون دين في 8 �سباط/ فبر�ير 1931م في مدينة ماريون بوالية �إنديانا، �لتي غادرتها 
�الأ�س���رة حي���ن بلغ جيم�س �ل�ساد�سة من عمره، فو�لده �لذي كان يعمل تقن���يَّ �آالِت طّب �الأ�سنان �نتقل �إلى 
كاليفورنيا. وقد ماتت و�لدته بعد مر�س غام�س، في �لغالب كان �ل�سرطان في مر�حله �الأخيرة، و�ل�سغير 
ف���ي �سنِّ �لتا�سع���ة. كان جيم�س موهوبًا فدر�س �لكمان وعزف في �لحف���الت، ورق�س على �لم�سارح. كان 

�لفنُّ يغلي في دمه. �س)11(
قّرر وينتون دين، و�لد جيم�س، �أن ير�سل �بنه �إلى �إنديانا حيث �أخته �أورتن�س "لي�س هناك مجال لل�سّك 

بين �ختيار �أختي حّتى تكون كاأّم البني، و�إحدى مدّبر�ت �لمنزل �لتي يمكن �أن تعتني به". �س )20(
�ن�سمَّ جيمي �إلى مدر�سة فيرماونت، �إلى �سّفها �لر�بع، وعا�س حياته في �لمزرعة، ولم يكن له �لعديد 
بين، كذلك لم يكن له �أعد�ء، وكان �هتمامه من�سّبًا على رعاية �لحيو�نات و�لزر�عة.  من �الأ�سدقاء �لمقرَّ
ثمَّ �نتقل �إلى �لمدر�سة �لثانويَّة، وقابل َمن �أثَّر في حياته بعد ذلك تاأثيرً� كبيرً�، �آديلين Adeline معّلمة 
ب���ت جيمي من �أجل �أد�ئه  �لفرن�سّي���ة و�الإ�سبانّي���ة و�لنطق و�لفّن �لم�سرح���ّي، و�لممثلة �لم�سرحيَّة، وقد درَّ
�لم�سرح���ّي �لعلن���ّي �الأّول. تقول: "كان �الختيار �لدر�م���ّي �لقوّي ل��)�لق�سب���ان Bars( �لذي تمَّ من �أجل 
ام عّدة". ونجح جيم�س  م جّدً� لفتى. لكن، وفي جميع �الأحو�ل، فقد عملنا الأيَّ �لم�سابقة قد بد� كاأنَّه متقدِّ

في �أد�ء دوره. �س )34(
كان يج���ب على كلِّ طالب �أن يكتب في �ل�سنو�ت �الأول���ى مقطعًا م�سرحّيًا �أ�سياًل. كان مقطع جيمي –
يختار �ل�ساّب �لطريق �ل�سحيح حّتى لو كان �لطريق �لخطاأ يبدو �أكثر �إ�سر�قًا- و�حدً� من ثالثة �ختيرت 
ج �لم�سرح، و�أخرجتها �آديلين. لعب جيم����س و�حدً� من �الأدو�ر �لرئي�سة، و�أدركت �آديلين  م على مدرَّ لتق���دَّ

ي دوره باأنَّه �سي�سبح و�حدً� من نجوم �إنتاجاتها �لم�ستقبليَّة. من خالل مر�قبته يوؤدِّ
���ة )موغفورد �س���ارد �لذهن( ما  ���ة جيم���ي الأد�ء دور �لبطولة في م�سرحيَّ �خت���ارت �للَّجن���ة �لم�سرحيَّ
غم من كونه في �لخام�سة ع�سرة فاإنَّه بد� قادرً� على  ��ستدعى منه �أد�ء دور رجل �أكبر منه �سّنًا. وعلى �لرَّ

�الإقناع في لعب دور �سخ�سيَّات �أكبر عمرً�.
ة �لعليا" للعب دور رجل م�س���نٍّ �آخر: �لر�ئد  ف���ي �لعام نف�س���ه، �ختارته "جمعيَّة فيرماون���ت �لم�سرحيَّ

ة �سائقة من �أربعين دقيقة، للكاتبين جاكوبز وباركر. موري�س في )مخلب �لقرد(، وكانت م�سرحيَّ
���ة، �أعطت �آديلي���ن جيم���ي دور بوري�س كولينخ���وف، �لرو�سّي  ة �لمهمَّ ف���ي �إح���دى �لم�سابق���ات �لمحليَّ
م���ت قر�ءته �لمتَّقدة �لجائ���زة له "حيث �نفجر خالل �ل�ستارة ب�سرخ���ة مرّوعة، وهو يمّثل  �لمجن���ون. قدَّ
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ر  يًا )�لمجنون( لديكنز، وهو ينه���ار على �لخ�سبة. تاأثَّ �أعر�����س �لهلو�سة، ما جعله ي�س���ل ذروة عمله موؤدِّ
ام على نحو كبير باأد�ئه �إلى درجة قريبة من �لخوف..." �س 45 �لحكَّ

ذكرت �سحيفة )نيوز( في عددها �ل�سادر في 14/ 4/ 1949م بالخط �لعري�س: "طالب من مدر�سة 
ة يفوز باجتماع���ات �لوالية". وتحت عنو�ن �سغير "جيم�س دي���ن يفوز بالمرتبة �الأولى  فيرماون���ت �لثانويَّ

باالإلقاء �لدر�مّي". �س 46
ف���ي �سي���ف 1949م، و�سل جيم����س �إلى لو�س �أنجل�س حي���ث و�لده وزوجت���ه. كان �ل�سخ�س �لذي �سعر 
���ه �الأقرب �إليه جين �أوي���ن، مديرة ق�سم �لدر�ما في جامعة مدين���ة �سانتا مونيكا، وقد الحظت  جيم���ي باأنَّ
ته، وال �سّيما في )هاملت(، تقول: "كان لديه نفاذ ب�سيرة غير �عتيادّي  �ل�سّيدة �أوين موهبة �ل�ساب، و�أحبَّ

للدور، �إنَّه مكهرب ومختلف. لقد بهرني عمله، وال �سّيما مع مقاطع مناجاة �لنف�س". �س 54
ة �الأولى في �سانتا مونيكا �النتق���ال �إلى جامعة كاليفورنيا- لو�س  ر جيم���ي في نهاية �سنته �لتح�سيريَّ ق���رَّ
�أنجل�س، لقد �أر�د �أن يعمل على خ�سبة �لم�سرح، فلدى �لجامعة م�سرح روي�س هول Royce Hall �لمعّد على 

نحو جّيد. مثَّل جيم�س �إنتاجات حقيقيَّة جّيدة على خ�سبة ذ�ك �لم�سرح لم تكن متو�فرة في مكان �آخر.
 Bill ���ة ومتلفزة، �سادف بيل با�ست     ف���ي �أثن���اء عودته بالحافلة من هوليوود من �أجل �أدو�ر �سينمائيَّ
Bast، وكان ف���ي �سنت���ه قبل �الأخيرة في �خت�سا�سه في فنون �لم�سرح. وفي حديث معه ُيبرز تطّلعاته �إلى 

م باالأمور؟ كّل ما  ���ك ال تتحكَّ �أن ي�سي���ر ممث���اًل مهّمًا، يقول جيم�س: "ه���ل تعلم �أنَّك تملك �سيئًا لعمله لكنَّ
ني �سوف �أعرف عندما  �أعرف���ه هو �أنَّني يج���ب �أن �أعمل �سيئًا ما. ال �أعرف ما هو بال�سبط �إل���ى �الآن، لكنَّ
ف عن �لمحاولة حّتى و�سولي �إلى �لهدف... كاأنَّني �أريد �أن �أ�سبح ممثاًل،  يحين �لوقت. يجب عليَّ �أاّل �أتوقَّ
د كوني ممثاًل �أو مخرجًا، حّت���ى لو كان و�حدً�  لك���ن ه���ذه لي�ست هي �لحالة، فه���ذ� لي�س كّل �سيء. ومج���رَّ
جّي���دً�، ال يكف���ي. يجب �أن يكون هن���اك �لمزيد. �أعتقد �أنَّه ال يوجد �س���يء ال ت�ستطيع عمله �إذ� و�سعت كلَّ 

طاقتك له..." �س )57 - 58(
اأته  �ساه���دت �لوكيلة �إيز�بيل در�ي�سمي���ر عر�سه في مالكولم Malcolm و�أب���دت �إعجابها باأد�ئه. هنَّ
عت معه عقدً� و�أر�سلته  ه �إلى هوليوود. وقَّ على عمله وتركت له بطاقتها. �تَّ�سل بها في �ليوم �لتالي ثمَّ توجَّ

�إلى �أحد �الأدو�ر. هناك بد�أ يدور على �لمنتجين بحثًا عن �أدو�ر.
ام، �تَّ�سل به �لمنتج جيري فيربانك�س ليخبره باأنَّه قد �أُعطي دور يوحّنا �لمعمد�ن  في �سباح �أحد �الأيَّ
رً� �أن  ى تجربة �أد�ء لها قبل �أ�سابي���ع، وكان مقرَّ ف���ي )�لت���ّل رقم و�ح���د(، وكانت در�ما متلفزة كان ق���د �أدَّ
ُتب���ثَّ ف���ي عيد �لف�سح. ح�س���ل جيمي على �الإطر�ء في عي���د �لف�سح الأد�ئه �لمتمّي���ز للدور في �ل�سحف 

ت عند عر�س )�لتّل رقم و�حد(، لكن لم يجلب له ذلك مزيدً� من �الأدو�ر. و�لمجالَّ
ف���ي ه���ذه �لمرحلة، عا����س جيم�س دين حالة من �الإفال����س �لمادّي، فلم يكن هناك م���ال حّتى ل�سر�ء 
���ام قابل رفيقه في �ل�سكن بيل با�س���ت �لممثلة بيفرلي  �لطع���ام. بحث ع���ن عمل دون جدوى. في �أحد �الأيَّ
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ويلز، �لَّتي كانت تمثِّل دور فالفي �آد�مز Fluffy Adams في �لكوميدّية �لكبيرة )جوينور مي�س(، و�سار 
د�ن على ق�سرها �لفخم لح�سور مو�ئد �لطعام و�ل�س���ر�ب و�لرق�س و�سماع �لمو�سيقا،  جيم���ي وبيل يت���ردَّ

ة كبيرة لدى بيل.        ة بين جيم�س وبيفرلي ما ترك غ�سّ وقد ن�ساأت عالقة خا�سَّ
ترك جيم�س جامعة كاليفورنيا- لو�س �أنجل�س "فلتذهب �لجامعة �إلى �لجحيم"، و�نتقل �إلى هوليوود. 
�أر�د �أن ي�س���ع طاقت���ه باأكملها في �لتمثيل. �أوجد له �أحد معارف���ه Ted Avery عماًل في ركن �ل�سيَّار�ت، 
���ة �متطاء �لخيل وحيل  ي �أدو�رً� في �أف���الم رعاة �لبقر، فطلب �إلي���ه جيمي �أن يعّلمه كيفيَّ وكان ه���ذ� ي���وؤِدّ

��ستخد�م �لحبل.
م �إليه من �لمخ���رج �لتلفزّي روجرز بر�كيت  �أخب���ر جيم�س �لوكيلة �إيز�بي���ل دري�سمير بالعر�س �لمقدَّ
ار�ت و�لبدء بالت�سويق الأعماله. تقول دري�سمير:  �لذي يعمل في CBS، �لذي �أر�د تخلي�سه من موقف �ل�سيَّ
�إلى �سيكاغو وتابعا نحو  "وكان �ل�س���يء �ل���ذي تال هذ�، �نتقالهما للعي�س معًا، وذهب معه هذ� �لرجل 

نيويورك". �س 76
ة في عرو�س ُتبثُّ عبر �الإذ�عة لدى  ���ر روجرز حياة جيمي �لمهنيَّة فا�ستطاع �أن يتدبَّر له �أدو�رً� عدَّ غيَّ
CBS، مث���ل )نج���وم فوق هوليوود(، ث���مَّ ح�سل على دور �سغير في فيلم من �إنت���اج Paramount: ثالثة 

ى دورً� ق�سيرً� كجندّي في  ار( لجيمي مارتن وجي���ري لوي�س. ثمَّ �أدَّ �أ�سط���ر في كوميديا )�حذر �أيُّها �لبحَّ
فيل���م )�لحر�ب �لمثبت���ة( ل�سموئيل فولر، ثمَّ عاد في �لفيلم �لمو�سيق���ّي )لقد �سرق �أحدهم فتاتي( من 

�إنتاج Universal International وبطولة روك هد�سون.
���ه �إذ� �أر�د بالفع���ل �أن ي�سبح ممثاًل  رج���ع جيمي �إل���ى جيم�س ويتمور من �أج���ل �لن�سيحة، فقال له �إنَّ
"يجب عليك �أن تذهب �إلى نيويورك". قال جيمي الحقًا: "لقد غمرتني نيويورك. كنت طو�ل �الأ�سابيع 
�الأول���ى مرتب���كًا جّدً� بحيث �إنَّني همت لم�سافة ق�سيرة فقط من فندق���ي حتَّى �ساحة تايمز �سكوير. كنت 

�أ�ساهد ثالثة �أفالم يومّيًا في محاولة للهرب من وحدتي وياأ�سي". �س 81
تظه���ر في حيات���ه جين دي�س���ي Jane Deacy �لتي �أ�سبحت وكيل���ة �أعمال، فترى في���ه "كائنًا ب�سرّيًا 
��ستثنائّيًا". كلَّفته جين بعمٍل في ��ستوديو CBS خلف �لكامير�، يدعى )�قرع �ل�ساعة(، وكان دور جيم�س 

ة �أمام �لكامير�. �أن يدّرب �لمت�سابقين على مقاطع م�سحكة. ثمَّ دبَّرت له م�ساهد عدَّ
ف���ي مكتب جي���ن دي�سي، �لتقى جيمي بكري�ستي���ن و�يت، فاأخبرته �أنَّها ممثلة، فعم���ال معًا على م�سهد 
ته: "لقد قمت بخطو�ت عظيمة في  م���ن �أج���ل )��ستوديو �لممثلين(. حول �أد�ء هذ� �لم�سهد كتب �إل���ى عمَّ
مهنت���ي، فبع���د �أ�سهر من تج���ارب �الأد�ء، �أنا فخور الأعل���ن �أنَّني �الآن ع�سو في ��ستودي���و �لممثلين، �أعظم 
مدر�س���ة للم�سرح"، و�س���رح �أنَّ �لمدر�سة قد ��ست�سافت �أنا�سًا م�سهورين من �أمثال مارلون بر�ندو، وجولي 
ل �أّي �سيء في طريق تقّدمي، فرّبما �ساأ�سبح قادرً�  هاري�س... وتابع: "�إذ� ��ستطعت مجار�ة هذ� ولم يتدخَّ

في �أحد تلك �الأيَّام على �الإ�سهام ب�سيء ما نحو �لعالم".  �س 86
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ك. كانت هناك �إ�س���ار�ت جّيدة، فقد بد�أ  �سع���ر جيمي بعد ع���ام فقط في نيويورك باأنَّه قد ب���د�أ يتحرَّ
ح �إلى دور م�سرحيٍّ مع �لمخرج مايكل جوردن و�لممّثل  �لمخرج���ون يعاملونه بمزيد من �الحتر�م. ثمَّ ُر�سِّ
ق نجاحًا الفتًا. تقول �لنجمة ميلدريد د�نوك عن���ه: "لن �أن�سى ذلك، كان في قف�س.  �آرث���ر كيني���دي، فحقَّ
ق �إل���ى درجة �أنَّها كانت م�سحك���ة. و�ساعد هذ� جيمي عل���ى �الرتقاء. كان  كان���ت بع����س �الأ�سطر ال ُت�سدَّ
قًا جّدً�، مع موهبة غريزيَّة مطلقة. كان ي�ستطيع �سّم �لتزوير و�لت�سنُّع. كان �أ�سبه ب�سعاع من �سوء".  ُمتاألِّ

�س 97
ت. كت���ب و�لتر كير ف���ي �ل��"هير�لد تريبيون":  �سم���ع جيم���ي عبار�ت �الإطر�ء م���ن �ل�سحف و�لمجالَّ

�س 98 تقريبًا".  م�ستحيل  دور  �إلى  ممّيزً�  �أد�ًء  دين  جيم�س  "ي�سيف 
   ث���مَّ ب���د�أت �الأدو�ر تتتالى تباعًا، �سينمائيَّة ومتلفزة وم�سرحيَّة، وح�سل جيمي على دور مهّم بظهوره 
مع دوروثي غي�س وفوجن تايلر و�إيد بيغلي في در�ما )�لح�ساد  Harvest(، لروبرت مونتغمري. و�سارك 

.CBS ��ل )Padlocks لبطولة مع �لنجمة ميلدريد د�نوك في )�الأقفال�
���ة )�لال�أخالق���ي The Immoralist(، وفي �لعر�س  حظ���ي جيمي بدور باكي���ر Bachir في م�سرحيَّ
م �أد�ًء ر�ئعًا والفتًا كتبت  �الفتتاح���ّي، في 8 �سباط/ فبر�ير 1954، في عيد ميالده �لثالث و�لع�سرين، قدَّ
���ة نف�سها. حاز بعمله ك��"باكير"  ���ى قيل �إنَّ جيمي كان �أف�سل من �لم�سرحيَّ ت، حتَّ عن���ه �ل�سحف و�لمجالَّ

جائزة م�سرح د�نييل بلوم كاأف�سل و�فد للعام. �س 111

عالمة فارقة
�خت���ار �إيليا كاز�ن Elia Kazan �لممثَل �ل�ساعَد جيم�س دي���ن للدور �لذكورّي �لرئي�س في ن�سخة ورنر 
 .)East of Eden سرق عدن�( John Steinbeck من رو�ية جون �ستاينبيك Warner Brothers بروذرز
بع���د ذل���ك، ��ستدع���ى كاز�ن �لممثلة جول���ي هاري����س Julie Harris لتكون �إلى جانب جيم���ي في �لبطولة. 
���ه جعل �لجميع يقومون بطالء �ل�سياج عنه، في حين وقف  تق���ول عنه: "كان جيمي لديَّ مثل توم �سوير، كاأنَّ
���ه يفعل ذلك، الأنَّه كان  ه���و هن���اك قائاًل: يا له من عمل ر�ئع تقومون ب���ه جميعًا! تالعب بالنا�س، وعرف �أنَّ
ذكّي���ًا ج���ّدً�، ولم يكن هناك �أّي �سيء يتعلَّق بالتمثيل لم ي�ستطع عمله. لقد عرف بال�سبط متى وماذ�. وكان 
ي �الأدو�ر..." ����س 121. كان فيلم )�سرق عدن(  نا ن���وؤدِّ ا�س���ًا �إل���ى درجة كبيرة مع���ي. �أح�س�ست فعاًل �أنَّ ح�سَّ

�إيذ�نًا بوالدة نجم جديد مذهل في هوليوود.
���ة �أخرى في برودو�ي  د �إل���ى نيويورك من �أجل �لمرح و�لت�سلي���ة، و�أر�د تمثيل م�سرحيَّ �س���ار جيمي يتردَّ
كنج���م، لك���نَّ عقده مع �سركة و�رنر منعه من ذلك. ثمَّ جلبت �ل�سرك���ة �لفيلم �إلى نيويورك لعر�سه، فالقى 
ة و�أكثر من هذ�،  ردود �أفع���ال عظيمة. جاء ف���ي مجلَّة �لتايم 21/ 3/ 1955: "�إنَّ �ل�سورة ه���ي ت�سلية ذكيَّ
فه���ي تعلن عن نجم جديد، جيم�س دين، �لذي تظهر فيه م�ساهدة م�سيئة مثل تلك �لعائدة �إلى ممثل �ساّب 
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منذ مارلون بر�ندو. دين �ساّب من �إنديانا، وبال �سّك، هو �أكبر خبر �سنعته هوليوود في �لعام 1955. دين 
مثل جولي هاري�س ومارلون بر�ندو و�إيفا ماري �سينت". �س 141

���ة Rebel Without a Cause( فيلمه  د ب���ال ق�سيَّ ع���اد جيمي �إل���ى هوليوود لي�ستع���دَّ لت�سوير )متمرِّ
ارة بور�سيه باأربعة �آالف دوالر، ودخل في �سباق �سو�رع في بالم  �لثان���ي. في هذه �الأثناء، كان قد ��سترى �سيَّ
ل �سمن فئ���ة �لهو�ة، و�لمركز �لثالث �سمن فئ���ة �لمحترفين. لقد كان �سباق  �سبرنغ���ز، فاحت���لَّ �لمركز �الأوَّ

�ل�سيَّار�ت �سغف جيم�س دين �أي�سًا. 
ا كان �لن�ّس  �أ�س���رَّ جيم���ي في �أثناء ت�سوير �لفيلم على �لو�قعيَّة، ولم ي�ستخ���دم �لممثل �لبديل قّط، فلمَّ

يان �لم�سهد بمديتين حقيقيتين. ي�ستدعي قتااًل بال�سكاكين، كان مع كوري �آالن يوؤدِّ
ل، وح�سل على �هتمام �سخ�سيٍّ كبير من �لمخرج،  ى جيمي دوره �لبطوليَّ �الأوَّ في فيلم )�سرق عدن( �أدَّ
د بال ق�سيَّة(، فلم يكن �لنجم فقط، بل �أ�سهم في �لكتابة و�الإخر�ج. ثمَّ ياأتي دوره في  ���ا ف���ي فيلم ) متمرِّ �أمَّ
ه عمل مع نج���وم م�سهورين من �أمثال: روك  فيل���م )�لعم���الق(، وكان دورً� �أ�سغر م���ن دوريه �ل�سابقين، لكنَّ
ل عام  هد�س���ون Rock Hudson، و�إليز�بي���ث تايلور Elizabeth Taylor، وباإم���رة مخرج �سنع فيلمه �الأوَّ
ل من �سرغوف �سغير في بركة كبيرة �إلى �سفدع كبير  1924، قبل �سبع �سنين من والدة جيم�س دين. "تحوَّ

في بركة �سغيرة، و�إلى �سفدع لي�س كبيرً� جّدً� في بركة كبيرة". �س 163
ي دور روكي في فيلم )هناك في �الأعلى �أحد ما يحبُّني(،  مت M.G.M عر�سًا له ليوؤدِّ في هذه �الآونة، قدَّ
ة  وذك���رت �سركة بار�ماونت �إم���كان منحه دورً� في فيلم )�لخوف ي�س���رب Fear Strikes Out(، وكان ثمَّ

م�سروع لجعل جيمي نجمًا في �أحد �أفالم رعاة �لبقر )كاوبوي(...
 مع �الأ�سبوع �لثالث من �سهر �أيلول/ �سبتمبر من �لعام 1955، كان عمل جيمي في )�لعمالق( قد �كتمل 
وب���د�أ ي�ستعدُّ الأد�ء دوره ك�ساّب فقير ب�سخ�سيَّة مورغ���ان �إيفانز في عمل من �إنتاج تلفزة NBC، وذلك عن 

ة �إيملين ويليامز بعنو�ن )�لذرة خ�سر�ء(. م�سرحيَّ
ارة بور�سيه �سبايدر، وكان فخورً�  ار�ت و�ل�سرعة �لمفرطة، فا�سترى �سيَّ لم يفارقه �سغفه ب�سباقات �ل�سيَّ
ل من ت�سرين  دً� في �الأوَّ بامتالكها. �أخبر جيمي في نهاية �سهر �أيلول عن م�ساركته في �سباق طرق كان محدَّ
���ارة لل�سباق، وقال له  �الأول ف���ي بل���دة �سالينا�س، ودع���ا بع�س �أ�سدقائه لم�ساركت���ه �ل�سباق. تمَّ تجهيز �ل�سيَّ

�سديقه ت�سارلي نوالن بعد تجربتها معه: "�حذر يا جيم. �أنت تجل�س على قنبلة".
ة ممكنة،  ارة �ل�سب���اق لتجريبها �أطول مدَّ �نطل���ق جيمي ومن معه �إل���ى �سالينا�س، وفي �لطريق ركب �سيَّ
وكان �إل���ى جانبه مر�فق���ه رولف فويتيري�س �لذي كان ين�سحه بعدم �ل�سرعة �لز�ئدة �إذ ال يز�ل طريَّ �لعود 
في مجال �ل�سباقات. في �أثناء �لطريق ح�سل جيمي على مخالفة �سرعة ز�ئدة، ثمَّ �أغذَّ �ل�سير من جديد. 
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جعل���ت �ل�سم�س �لمبا�سرة ف���ي �الأعين �لروؤية �سعبة، وكان جيمي يق���ود ب�سرعة 85 مياًل، وفجاأة عبرت 
ر �لزجاج،  م �ساحق مخيف و�سوت تك�سُّ ارة جيمي... "كان هناك تحطُّ ارة بي�ساء و�سود�ء نحو م�سرب �سيَّ �سيَّ

ثمَّ �سمت". �س 195
ارة �لبور�سيه  ارة �لثانية �لمر�فقة، وفي خندق �إلى يمين �لطريق، بدت �سيَّ بعد ع�سر دقائق لحقت بهم �ل�سيَّ
ا  ارة، �أمَّ مث���ل "علبة �سجائ���ر متجّعدة". كان رولف مرمّيًا على وجهه خارج �لحطام بع���د �أن ُقذف خارج �ل�سيَّ

ك.  . لم يكن �أيٌّ منهما يتحرَّ دً� على نحو مقّزز للنف�س فوق باب �ل�سائق ور�أ�سه ُمتدلٍّ جيمي فكان متجعِّ
نجا رولف وفارق جيمي �لحياة. �أ�ساب خبر وفاة جيمي هوليوود في �ل�سميم. 

م���ا كان لجيم����س دين �أن ي�سبح نجمًا خالدً� في تاريخ �ل�سينم���ا �لعالميَّة لوال موته �لمبكر! �إذ ��ستطاع، 
د، وفتى �أحالم �لعديد من �لمعجبات، و�أ�سطورة هوليوود  بحيات���ه �لق�سيرة، �أن ي�سبح رمزً� ل�سباب �لتم���رُّ
�لخال���دة، بحي���ث نجح دين في �لبح���ث عن �لمطلق بموته �لُمفاجئ! فهل يع���ود جيم�س دين �إلى �لحياة من 

جديد؟ يبدو �أنَّ هوليوود تفعل ذلك! ◘
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اختفاء المترجم
دعوة اإلى احترام التنوع واختالف الثقافات     

الموؤلف : لوران�س فينوتي
لغة الكتاب : النكليزية
Routledge : دار الن�سر

ن���رى ف���ي هذ� �لكت���اب  �سورة �سادق���ة للن�س �الأدب���ي من �لمترج���م و�إخفائه 
الأ�سلوبه وخ�سائ�سه ور�ء �أ�سلوب �لكاتب �الأ�سلي ، هذ� هو �لمحور �الأ�سا�سي �لذي 

يتتبعه �لمترجم �الأمريكي لور�ن�س فينوتي في كتابه �ختفاء �لمترجم  
يق���ع �لكت���اب في 450  �سفحة من �لقطع �لمتو�سط وي�سم 7  ف�سول يعتم���د �لكاتب  فيها على خبر�ته مترجمًا 
بد�أ عمله �أو�خر �ل�سبعينيات �إنما يرى �أن هذه �لعنا�سر �لذ�تية لي�ست �إال جزءً� من تاريخ �لترجمة �إلى �الإنجليزية 
من���ذ �لق���رن �ل�ساب���ع ع�سر حتى يومنا ه���ذ� ،  وينطلق لور�ن�س في كتابه م���ن مفهوم ناقد يدقق عل���ى فكرة �أولية : 
�لظ���روف و�الأحو�ل �لتي يقوم كل مترجم �إلى �للغ���ة �الإنجليزية بعمله في ظلها . لجاأ فينوتي �إلى �ختيار �أمثلته من 
ثقاف���ات متنوع���ة ومتباينة ومن حق���ب تاريخية مختلفة لبح���ث �لظروف �لتي يعمل في ظله���ا �لمترجم وتغييرها 
و�إيج���اد بد�ئل لها ، موؤك���دً� في مقدمة كتابه �أنه كتبه عام  1994   ولم تتغير �أهد�فه من ذلك �لتاريخ معلاًل �الأمر 

�أن �لموقف �لثقافي �لذي ُو�سعت تلك �الأهد�ف في �سوئه لم يتغير تغيرً� كبيرً�.
 ي�سيف �لموؤلف �أن �لترجمة ال تز�ل  ن�ساطًا ُي�ساء فهم طبيعته ويتم تجاهل �أهميته . 

ا�سدارات عاملية يف درا�سات الرتجمة

اإعداد وتقدمي: مديرة التحرير

فة
لأل

ر ا
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كذل���ك ال ي���رى لور�ن�س �أن هناك تغييرً� حقيقي���ًا طر�أ على �ساحة �لترجمة منذ ع���ام  1994   حتى  2008  �إال 
تغيير جمهور �لقر�ءة .

مديح الترجمة- تعقيد الكوني
 الموؤلفة:  باربارا كا�ّسان 

لغة الكتاب : الفرن�سية 
Fayard :دار الن�سر

 تكمن �أهمية �لموؤلفة بار�بار� كا�ّسان في غنى م�سيرتها �لفل�سفية �لتي يتقاطع فيها 
�لقدي���م و�لحديث، في حقول فل�سفة �للغة و�لتحليل �لنف�سي و�لفكر �ل�سيا�سي، مرتكزة 

على �لح�سور �لقوي للفكر �ل�سف�سطائي.
لق���د �ختارت ف���ي كتاب مديح �لترجمة طريق �ل�سف�سطائية م���ن �أجل خلق م�سافة مع 
�لتقالي���د �لتي عّبرت �لتاريخ �لفل�سفي �لغربي من بارميند�س �إلى هايدغر، فهي لم تعالج 
م�ساألة �لترجمة من منظور تقني �أو ل�ساني، بل �إنها حفرت في عمق �لفكر �لل�ساني للثقافة 

�ليوناني���ة مما يجعل كتاب مديح �لترجمة روؤية نقدية لمفهوم �لو�حد ولكونية �للوغو�س ، م�ستلهمة روؤيتها من �ل�سف�سطائية 
به���دف �إع���الء �ساأن ما يدعوه �للوغو�س ب�»�لهمجية« و»ما ال يمكن ترجمت���ه« وباعتمادها على �لجنا�س �لبالغي بّعده مقومًاّ 

�أ�سا�سيًا لفهم خ�سو�سيات �للغات �لب�سرية و�ختالفاتها و��ستع�ساء �النتقال �أحيانًا من �لو�حدة �إلى �الأخرى. 
 تبي���ن  كا�ّس���ان �أن �لترجم���ة  خبرة فنية مع �الختالفات  بكل تنويعاتها وال�سيم���ا �ل�سيا�سية �لمتميزة �لتي يمكن �أن 

ت�سكل �لنموذج �لجديد للعلوم �الإن�سانية.

التحقيق في التالعب اليديولوجي في ترجمة الن�س ال�سيا�سي
الموؤلف:  ميالد بن اأ�سد اآزادي

لغة الكتاب: النكليزية
LAMBERT :دار الن�سر

�إن �لتالع���ب ظاه���رة �سائعة في �لترجمة، ل���م تظهر �إال موؤخ���رً� على يد منظري 
�لترجمة بما �أ�سموه »مدر�سة �لتالعب«. 

كان �ندري����ة لوفيفر �أحد ممثلي مدر�سة �لتالعب هذه، يرى �أن �لترجمة هي �إعادة كتابة 
�لن�سو�����س �لم�سدرية �لت����ي تتالعب بها �الإيديولوجي����ة، و�ل�سعائري����ة، و�لمح�سوبية، وعالم 

�لخطاب �لذي ت�سكل فيه �الإيديولوجية و�ل�سعائرية �لمكونات �الأكثر �أهمية.
�أطل���ق لوفيف���ر عن �لن�س �لمتالعب به ��سم ) ن�سًا منك�سرً�( الأنه مبني عل���ى �ر�سية ن�س �آخر و�لهدف هو �إعادة 

كتابة �لن�س �الأ�سلي �سمن �سياق ثقافي مختلف و�أيديولوجيا �أخرى . ◘
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كاتب ومرتجم �سوري. •

دع���وت من���ذ �سنو�ت �إلى نقد �لترجم���ة، وطلبت من �لزم���الء �لكتاب �لذين يقدم���ون عرو�سًا للكتب 
�لمترجمة �أن يخ�س�سو� جزءً� من عرو�سهم لنقد �نطباعي، �أقله، لترجمة �لكتاب �لذي يعر�سونه. كانت 
تلك محاولة ملمو�سة لو�سع لبنة في بناء نقد م�سوؤول للترجمة �لتي دخلت في ن�سيج حياتنا، ولم تعد عمل 

نخبة لنخبة. فم�ساحة قر�ءة �لكتاب �لمترجم تت�سع ب�سرعة. 
�أنا �أعرف �أن م�ساحة �لنقد في حياتنا �لعامة �سئيلة: في �ل�ساأن �لعام، و�لنقد �الأدبي، و�لنقد �لفني، 
و�لنقد �لفكري، وهذ� ين�سحب على ن�سوء نقد جاّد للترجمة في �لم�سهد �لثقافي �لوطني، فالظرف �لعام 

ال ي�سجع على ذلك.
ج�سور ثقافية تزرع بذورً� لعلها تنت�س في هذه �لتربة �لقاحلة �لتي تحتاج �إلى كثير من �لري و�الأ�سمدة 

�لمركبة �لتي تعيد لها خ�سوبتها.
�إن �لباب �الأول في ج�سور ثقافية �لذي ُيعنى بدر��سات �لترجمة، ويقدم مادة متنوعة نظرية وتطبيقية 
من خالل �لحو�ر �لذي تجريه مع �أحد �لمترجمين ذوي �لتجربة في �لترجمة �لوطنية، تخدم هذ� �لم�سعى 

حيث توفر �الأ�سا�س �لنظري و�لمثال �لتطبيقي لن�سوء نقد جاد للترجمة.
ربم���ا نو�س���ع هذ� �لباب لي�سمل نقدً� مترجم���ًا للترجمة، فيكون نموذجًا تطبيقي���ًا �أي�سًا. وربما �أحدث 

�سر�رة ت�سعل �ل�سمعة �لماأمولة في هذ� �لميد�ن �لذي ال يز�ل معتمًا.

النقد �سرورة معرفّية وفنّية لتطوير الرتجمة

•ح�سام الدين خ�سور

اآخر اجل�سور
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وربم���ا ندعو �إلى ور�سة عمل و��سعة ف���ي نقد �لترجمة بالتعاون مع �لمعهد �لعالي للترجمة، وجامعاتنا 
�لوطنية. ت�سع دليل عمل للر�غبين بالعمل في هذ� �لميد�ن �لبكر في �لميد�ن �لثقافي �لوطني.

نو�  �أك���رر �لطل���ب، في هذه �ل�سانحة، �إلى �لزم���الء �لذين يقدمون عرو�سًا للكت���ب �لمترجمة �أن ُي�سمِّ
عرو�سهم �سيئًا من �لنقد �النطباعي، على �الأقل، لعله يحفز على نقد �أكثر �سمواًل، يكون عونًا لتطوير هذه 

�لمهنة �الإبد�عية �لتي تزد�د ح�ستها في حياتنا �ليومية ب�سكل م�سطرد.
�لنق���د ي�سهم، قبل كل �س���يء، في جعل �لمترجم �أكثر م�سوؤولية، ويدفعه �إلى �الهتمام �أكثر باأمور تبدو 
هام�سي���ة �إذ� م���ا قورنت بالجهد �لعام �لذي قّدم���ه، لكن هذه �الأ�سياء �لهام�سية مث���ل �لرتو�س �لتي يعمل 
عليها �لم�سور �لبارع فتجعل �ل�سورة �أكثر جمااًل. �إّن �الهتمام بتلك �الأ�سياء �ل�سغيرة تجعل �لكتاب �أكثر 
قابلي���ة للقر�ءة بمتع���ة. وهذه من غايات �لكاتب و�لمترجم و�لنا�سر و�لق���ارئ. فلتت�سافر �لجهود لتقديم 

�الأف�سل!◘


