
تكن هذه هي املرة األولــى التي يتعّرف فيها 
إلى ظالم السجن، إذ سبق أن كانت له حكاية 
ســجــن، قبل ربــع قــرن مــن هــذا الــتــاريــخ، على 
البريطاني  في سجن  يد سلطات االحــتــالل 
الــجــيــزة فـــي مـــصـــر، مــطــلــَع الـــحـــرب الــعــاملــيــة 

األولى سنة 1915.
ــه إال بــعــد انـــتـــهـــاء الـــحـــرب،  ــراحـ ــم يــطــلــق سـ لـ
ــر فـــي الـــعـــام 1940 حـــن أوعــــزت  ــ وتـــكـــرر األمـ
ــالل الـــبـــريـــطـــانـــي  فــــي مــصــر  ــتــ ســـلـــطـــات االحــ
حتى  سجينًا  وظــل  وحبسه،  عليه  بالقبض 
 الحرس وهرب 

َ
العام 1941، أي إلى حن غافل

ــــرض، فتنكر  مـــن مــســتــشــفــى الــســجــن بــعــد مـ
واختفى ملدة أحد عشر شهرًا تقريبًا، ليكّرر؛ 
من دون أن يدري ربما، حكاية اختفاء وتنكر 
خــطــيــب الـــثـــورة الــعــرابــيــة عــبــد الـــلـــه الــنــديــم 
املصرية  الــقــرى  بــن  وتــشــرده   ،)1896-1842(

ن البريطانين أيضًا.
ّ
هاربًا من املحتل

لكن الــزمــن الـــذي قــضــاه الــطــاهــر متنقال بن 
املــنــصــورة وطــنــطــا ودمــنــهــور واإلســكــنــدريــة 
ودمياط والسويس، بأزياء وأسماء مختلفة، 
لــم يمتد إلـــى عــشــر ســنــوات كــمــا كـــان الــحــال 
مع النديم، بل لم يتعدَّ السنة تقريبًا بفضل 
ــاء بــمــصــطــفــى  ــ الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــــــوزاري الـــــــذي جــ
الــنــّحــاس بــاشــا رئــيــســًا لـــلـــوزراء عـــام 1942، 
مما دفع الطاهر إلى تسليم نفسه شخصيًا 
لــلــنــّحــاس الـــذي كـــان عــلــى مــعــرفــة وثــيــقــة بــه، 

فأطلق سراحه. 
لم يطل املقام به خارج ظلمات السجن، ففي 
عهد وزارة إبراهيم باشا عبد الهادي، التي 
»الــخــارجــة على  الـــــوزارة  لــقــب  يطلق عليها 

األمـــة املــصــريــة« فــي عـــام 1949، قــبــض عليه 
ــاء بـــال سبب  ــريــ مـــع عـــشـــرات اآلالف مـــن األبــ
وال مــوِجــب، وحــبــس فــي صــحــراء السويس 
»لو  الطاهر:  يقول  »هاكتسب«.  معسكر  في 
ِبثت سجينًا بضع 

َ
طال عهد هذه الــوزارة لل

سنن«، ويضيف: »تأملُت من عمل تلك الوزارة 
أكــثــر مــن أملـــي مــن اإلنــكــلــيــز الــذيــن عــذبــونــي 
أكثر  مــرارًا وتــكــرارًا، وحاربوني  وحبسوني 

من ثالثن عامًا«.
الفلسطيني  والصحافي  الكاتب  هــذا  سيرة 
الــذي  التائه«  »العربي  بلقب  املتخّيلة،  غير 
 
ً
لـــه، ستظل سلسلة تــوقــيــعــًا  واتـــخـــذه  حمله 

من الرموز واأللغاز، إن لم يعرف القارئ أنه 
كان صاحب جريدة »الشورى«، التي قارعت 
 
ً
طويال وأتباعهم  البريطانين  املستعمرين 

مــنــذ صـــدور عــددهــا األول فــي مــصــر فــي 22 
وانــتــصــرت   ،1924 األول/أكــــتــــوبــــر  تــشــريــن 
ــثـــورات الـــعـــربـــيـــة فــــي فــلــســطــن وســـوريـــة  ــلـ لـ
وليبيا على السطوة البريطانية والفرنسية 
واإليــطــالــيــة، وســانــدت حــركــات املــقــاومــة في 

تونس والجزائر واملغرب.
ــبــــاه  ــتــ ــدة انــ ــ ــريــ ــ ــجــ ــ ــتــــت خــــــطــــــورة هــــــــذه الــ ــفــ لــ
ــرب،  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ املـــســـتـــعـــمـــريـــن وصــــنــــائــــعــــهــــم مــ
ــّر والــــعــــلــــن، ومـــنـــعـــوا  ــ ــــسـ ــــي الـ فــــحــــاربــــوهــــا فـ
تحت  الواقعة  العربية  البلدان  إلــى  دخولها 
نفوذهم. وتغلبًا على املنع واملصادرة، عمد 
إلى إصدار »الشورى« تحت أسماء مختلفة، 

محمد األسعد

حـــن وضــــع الــكــاتــب والــصــحــافــي 
محمد  الفلسطيني،  والــســيــاســي 
علي الطاهر )1892-1972(، عبارة 
»ظــــالم الــســجــن« عــنــوانــًا لــكــتــابــه، وألــحــقــهــا 
بالعنوان الفرعي »مذكرات ومفكرات سجن 
هــارب، تنّكر واختفى«، لم يكن يؤلف روايــة 
خيالية، بل كان ينشر ما يمكن أن نطلق عليه 
بتعبير األمــيــركــي، تــرومــان كــابــوتــي، روايـــة 

غير متخّيلة. 
لــم يــكــن ظـــالم الــســجــن الـــذي ذاق مـــرارتـــه في 
ــانـــب« فــي مــصــر، مــجــرد تعبير  »ســجــن األجـ
شـــعـــري، بـــل كـــان ســجــنــًا مــظــلــمــًا بــالــفــعــل في 
 ونهارًا، حسب ما 

ً
حجرة ضيقة مظلمة ليال

يــروي في كتابه هــذا. وكــان هو كما قــال أول 
العظمى«. ولم  »الــحــرب  فــي  سجن سياسي 

نيويورك ـ ابتسام عازم 

اكتظت قاعة »إلباش هول« وسط نيويورك 
بــجــمــهــور مـــتـــنـــوع، لــحــضــور حــفــل أحــيــتــه 
العربية«  للموسيقى  نيويورك  »أوركسترا 
مـــــــؤخـــــــرًا، احـــــتـــــفـــــااًل بــــــذكــــــرى انـــطـــالقـــتـــهـــا 
الـــعـــاشـــرة. أســــس األوركــــســــتــــرا املــوســيــقــار 
العازفة  اللبناني بسام سابا مع  والــعــازف 
األمـــيـــركـــيـــة آبـــريـــل ســـيـــنـــتـــرون، عــــام 2007، 
املاضية  السنة  وتــعــود  العمل  عــن  لتتوقف 
بــبــرنــامــج مــتــنــوع وبــنــبــض جـــديـــد. وتــضــم 
األوركـــســـتـــرا الـــيـــوم أربـــعـــن عـــازفـــًا وعــازفــة 
مجتمع  بتنوع  الثقافية  خلفياتهم  تتنوع 

نيويورك.
عزفت األوركسترا أكثر من ثالثن مقطوعة، 
مــع الــتــركــيــز عــلــى موسيقى الــفــنــان الــراحــل 
وديع الصافي، دون أن يقتصر العرض على 

موسيقاه أو لون واحد، حيث تنوعت القطع 
لتشمل معزوفات من مصر ولبنان وإيــران 
وتركيا. ويتميز مشروع أوركسترا نيويورك 
العربية بمحاولته إحياء وتقديم املوسيقى 
العربية، ليس فقط بن األميركان من أصول 
بل  نيويورك،  في  املقيمن  العرب  أو  عربية 
الفرقة ليسوا من  إن معظم املوسيقين في 
أصول عربية. وال يقتصر عمل األوركسترا 
املشروع  املوسيقي، بل يحاول  العزف  على 
العربية،  املوسيقى  يــزرع وينمي جــذور  أن 
وتــــدريــــس إمـــكـــانـــات عــزفــهــا عــلــى مختلف 

اآلالت حتى غير العربية.
تـــمـــكـــنـــت األوركـــــســـــتـــــرا بـــعـــد جـــهـــد كــبــيــر، 
وتحديدًا منذ العام املاضي بعد انطالقتها 
ــن الـــحـــصـــول عـــلـــى تــرخــيــص  ــدة، مــ ــديــ ــجــ الــ
كجمعية  والعمل  األميركية  السلطات  مــن 
ــا الـــحـــصـــول  ــهـ ــا يـــكـــفـــل لـ ــمـ ــر ربــــحــــيــــة، مـ ــيـ غـ
عــلــى الــتــبــرعــات الــفــرديــة أو مــن مؤسسات 
أمــيــركــيــة، نــاهــيــك عـــن فــتــح املـــجـــال للتقدم 
والــحــصــول عــلــى دعـــم فـــدرالـــي أو دعـــم من 
والية نيويورك. فعلى الرغم من النجاحات 
الـــتـــي كـــانـــت األوركــــســــتــــرا قـــد حــقــقــتــهــا في 

العربي التائه 
مذكرات ومفّكرات

تحتفل »أوركسترا 
نيويورك للموسيقى 

العربية« بذكرى تأسيسها 
العاشرة، في بيئة 

ثقافية عالية المنافسة 
تزدحم بأنماط وأذواق 

موسيقية مختلفة

يحكي الطاهر في 
»ظالم السجن« الصادر 

عام 1951، قصة سجنه 
وهروبه وتنكره. ويدّون 

نقدًا سياسيًا وتاريخيًا، 
للواقع العربي تحت 

االستعمار وبعد »انتهائه«

ترجمة عربية جديدة 
إلحدى أشهر روايات 
نيكوس كازانتزاكيس 

تثير نقاشًا، في ندوة 
مصرية، حول ترجمات 

العمل السابقة إلى 
اللغة العربية

أوركسترا نيويورك للموسيقى العربية سنة عاشرة ورهانات جديدة

زوربا في ترجمة عربية جديدة

محمد علي الطاهر في »ظالم السجن«

نظرات في االستعمار 
وأحوال األمم المظلومة 

ومصرع فلسطين

تعزف موسيقى عربية 
كالسيكية وأخرى شرقية 

من إيران وتركيا

يشير رؤوف إلى أن 
ترجمات »زوربا« السابقة 

ناقصة أو مختزلة

يعتبر الكاتب نفسه أول 
سجين سياسي في 

»الحرب العظمى« تأخر نشر »ظالم السجن« حتى عام 1951، 
الطاهر   علي  محمد  يسميه  ما  بسبب 
المطبوعات،  على  الرقابة«  »كــابــوس 
حسب  الصدور«  على  »جاثمًا  ظل  الذي 
عالوة  الخمسينيات،  أوائل  حتى  تعبيره، 
تسنح  ولم  الثالثة.  للمرة  اعتقاله  على 
فرصة النشر إال بعودة »النحاس باشا« إلى 
الوزارة، وإلغاء األحكام العرفية والرقابة 
وضع  ــى  إل فــبــادر  المطبوعات،  على 
كتاب باسم »معتقل هاكتسب« عن فترة 
حكم حزبي »السعديين« و»الدستوريين«، 

ثم ألحقه بـ»ظالم السجن«.

كابوس الرقابة

2425
ثقافة
صدر قديمًا 

إضاءة

متابعة

إصدارات

ــــب« و»املـــــنـــــهـــــاج« و»الـــــنـــــاس«  ــيـ ــ ــرقـ ــ مـــثـــل »الـ
ــذا الــجــهــد   هــ

ّ
و»الـــجـــديـــد« وغـــيـــرهـــا. وتـــمـــيـــز

الــفــكــري والــســيــاســي بــمــا كــانــت تفتقر إليه 
إلــى دفاعه  فــبــاإلضــافــة  ــام.  األيــ صحافة تلك 
عن قضية فلسطن وقضايا العاملن العربي 
مــع  تـــمـــيـــيـــز، وعــــالقــــاتــــه  واإلســــــالمــــــي دون 
امتاز  العاملن،  في هذين  األحــرار  الوطنين 
بموقف نقدي حاد، أسقط األقنعة عن وجوه 
الكثير من الشخصيات السياسية والفكرية 

والدينية في زمنه. 
يـــضـــّم كـــتـــاب »ظــــــالم الـــســـجـــن«، كـــمـــا أورد  
صــاحــبــه، جـــــذاذاٍت وقــصــاصــات مــن الـــورق 
ــر عليها؛ خــالل حــيــاة الــهــرب، مــذكــرات 

ّ
ســط

املــاضــي، مــن ناحية إقــبــال الجمهور، إال أن 
ذلـــك لــم يــضــمــن لــهــا إمــكــانــيــة االســتــمــراريــة 
ــــورك، حــيــث  ــويـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة كـ ــنــ ــديــ ــــي مــ املــــــاديــــــة فــ
النوع من  املنافسة شديدة واالهتمام بهذا 
املوسيقى على املستوى اإلعالمي األميركي 
استئجار  تكاليف  أن  كــمــا  مـــحـــدودًا.  يبقى 
مــســرح، وإيــجــاد مــكــان لــتــدريــس املوسيقى 
تــبــقــى بــاهــظــة نــســبــيــًا. وهـــو مــا استطاعت 
مـــؤخـــرًا، بحصولها  تـــجـــاوزه  األوركـــســـتـــرا 
على مقر وسط نيويورك، مما يسهل إنجاز 

املشاريع املتشعبة التي تعمل عليها.
ورسالة،  رؤيــة  األوركسترا  على  وللقائمن 
تـــذهـــب أبـــعـــد مـــن الــعــمــل الــفــنــي املــوســيــقــي 
ــــادي، حـــيـــث يـــقـــدمـــون الـــعـــديـــد مــن  ــيـ ــ ــتـ ــ االعـ
الدورات لتعليم املوسيقى العربية والعزف 
لجمهور  األوركسترا  وتتوجه  آالتها.  على 
مختلف لتشمل مشاريعها دورات تدريبية 
ــز عـــلـــى تــكــريــس  ــركـ مــشــتــركــة لـــلـــعـــائـــالت، تـ
الـــثـــقـــافـــة املـــوســـيـــقـــيـــة، كــمــتــعــة وكــــجــــزء مــن 
الــثــقــافــة الــعــامــة خــصــوصــا عــنــد الناشئن 
وطـــلـــبـــة الــــجــــامــــعــــات. كـــمـــا أطـــلـــقـــت بـــرامـــج 

مختلفة لدعم الالجئن.
الثقافة املوسيقية املتعددة، لكل من  تشكل 
بــســام ســابــا وآبــريــل سينترون املــؤّســَســن، 
 فارقًا ليس فقط في تنّوع اآلالت التي 

ً
عامال

يــعــزفــان عليها، بــل أيــضــا فــي الــتــعــامــل مع 
التعرف  ومحبي  لــرواد  الثقافية  الخلفيات 
عمومًا،  والشرقية  العربية  املوسيقى  على 
وخاصة سكان نيويورك، الذين ترّبوا على 

خلفيات ومدارس موسيقية مختلفة.

وملحوظات بعبارات ورمـــوز وإشــــارات، ال 
يفهمها غــيــره إن هـــي وقــعــت فـــي يـــد أحـــد. 
وشـــرع بعد خــروجــه مــن سجن »األجــانــب« 
سنة 1941 في حل َمعمّياتها واستخراج ما 
فيها، وتدوين حوادثها وصياغتها بشكل 
مــتــســلــســِل املـــشـــاهـــد، يــصــف حــيــاة الــســجــن 
والهرب والتنكر واالختفاء. فسّجل ما كان 
يتخلل كل هذا من أحداث مرت به، ووقائع 
ومباغتات صادفته، ومشاهدات وقع عليها 

نظره. 
ويفّصل حرفيًا: »سجلُت مالحظات متناثرة، 
وبـــعـــض الـــشـــجـــون والــــشــــؤون والــتــجــاريــب 
ــن ســيــاســيــة  واملـــطـــالـــعـــات والـــتـــعـــلـــيـــقـــات، مــ
في  ونــظــرات  وبوليسية،  وأدبــيــة  وتاريخية 
ــوال األمـــم املــظــلــومــة، وقيام  االســتــعــمــار وأحــ
ومصرع  الــيــوم،  وحالتها  العربية  الجامعة 
فلسطن... وجعلُت ذلك كله في صورة تجعل 
 ما شهدُت، ويرى 

َ
القارئ يشهد معي بعض

 ما رأيت، ويرافقني في تلك الفترة من 
َ

بعض
الحياة كأنه يعيش معي، أو كأنه يستعرض 
 

َ
 سينمائيًا متعاقَب الحوادث، متالحق

ً
فصال

الصور واملناظر«.
وعـــن الـــغـــرض مـــن كــتــابــه هـــذا يـــصـــّرح: »إنـــه 
الحديد، وقبل  أن يبرد  الظاملن قبل  لضرب 
أن تنسى األمة تلك الفظائع الرهيبة التي لم 
يقع مثلها من عدو مع عدوه، ال في العصور 

الوسطى وال في القرون املظلمة«. 

تصويب

نونو جوديس

يجعل الشتاء أسوأ 
أحــاســيــســنــا تــتــســاقــط مـــن الــغــيــم: 

يقود 
االكتئاب والضجر والتعب كل 

واحد منا نحو سرير الالمباالة 
في تثاقل الظالل. 

إال أن أسماء الفصول
ــع الــجــوهــر  ــا مــ ــمــ ال تـــتـــنـــاســـب دائــ

امللموس
لأليام. 

صورة وابتسامة وجملة
انفعاالت ما ترغب في  تتعثر في 

قوله، إن
كان ذلك هو الحب فإنها تحّوله إلى 

هنيهة، والحياة
التي كانت تبدو عابرة تتخذ شكل 

األبدية،
كــمــا لــو أن الــعــنــاكــب قــد نــامــت في 

خيوطها،
وقد حررتنا من نفاد صبر الزمن.
أطلب دائما قهوة، وأثناء ذلك أرقب 

بحبٍّ الحركة
الناعمة من الخادمة، كما لو كانت 

تأخذ
من اآللة زهرتها السوداء، 

أرى هــــذه األجـــســـاد مــثــل مــراكــب 
راسية: 

بعضها ينتظر لحظة املّد
لإلبحار 

واألخرى تتحمل العطل الالمرئي 
لدخول  دعتني  األنــهــار،  ملــصــّبــات 

أسطولها
ينفتح، وتهب  الــبــاب  لكن  املــهــزوم، 

في القاعة
ريح مباغتة، 

فــأتــنــفــس ذلـــك الـــهـــواء الـــبـــارد الــذي 
يقذف بي

إلى الخارج، 
حيث أعرف أنك تنتظرينني. 

)Nuno Judice شاعر برتغالي 
من مواليد عام 1949. ترجمة: 
خالد الريسوني(

عزف على جبهات متعددة

فروق في مستويات الخيانة

سعيد  المغربي  للباحث  القرآني  النص  المنهجي في قراءة  التعدد  أو  النص،  نظرية 
النكر صدر مؤخرًا عن المركز الثقافي العربي في الدار البيضاء. ويرمي الكتاب إلى إبراز 
التناقضات المنهجية والمعرفية التي تشتت مستويات قراءة المقّدس، وتمنع الوصول 

إلى معاني رسالة النص القرآني ومقاصده ودالالته.

مها حسن، صدرت حديثًا عن  عمِت صباحًا أيتها الحرب رواية جديدة للكاتبة السورية 
تعود  استرجاعي،  منظور  من  سورية،  في  الحرب  العمل  يعالج  المتوسط.  منشورات 
فيه الراِوية من بيتها الفرنسي الوثير، إلى بيتها في حلب، مستعيدة ماضيها مع عائلتها 

وفي حيّها، وكيف غيّرت الحرُب الناس والمدينة.

ثورة المتروكين: أوراق بحثية حول تطورات الثورة السورية صدر مؤخرًا، عن منتدى 
آالء الصديق ويضم أوراقًا  الكتاب من تحرير  الدوحة.  العالقات العربية والدولية في 
ودراسات لعدد من الباحثين )محمد األحمري، وأحمد طعمة، وحمزة المصطفى، 
فيها  يتناولون  سيدا(  الباسط  وعبد  أبازيد،  وأحمد  زيــادة،  ورضــوان  خوجة،  وخالد 

بالبحث والتفسير مآالت الثورة السورية.

رواية  صدرت  المصرية،  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  بـ  عالمية  آفاق  سلسلة  عن 
ميدلمارش لـ جورج إليوت )االسم المستعار للكاتبة اإلنكليزية ماري آن إيفانس( في جزئين، 
بترجمة جديدة لـ شرقاوي حافظ. تصّور الرواية حياة المجتمع اإلنكليزي مطلَع القرن 

الـ19، وتأثير التطّور العلمي واالكتشافات الحديثة عليه. 

C

القاهرة ـ محمود عاطف

ـــمـــت فـــي الــقــاهــرة 
ّ
ـــظ

ُ
ــدوة الـــتـــي ن ــنــ فـــي الــ

بداية األسبوع بمناسبة صدور ترجمة 
جديدة للعمل األشهر للكاتب اليوناني 
 ،)1957-1883( كــازانــتــزاكــيــس  نــيــكــوس 
بــتــوقــيــع املــتــرجــم خــالــد رؤوف؛ تـــوارت 
الــعــمــل املــتــرجــم نفسه ومــا  قليال ســيــرة 
يــطــرحــه، ربــمــا بــســبــب الــشــهــرة العاملية 
التي حازتها روايــة »زوربـــا«، والشريط 
أنتوني  ببطولته  قــام  الــذي  السينمائي 
حديث  ليشمل  النقاش  اتسع  إذ  كــويــن، 

الترجمة واملترجمن.
ــعـــــض مـــن  ــ ــم بـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــفـ ــ وحــــــضــــــر حـ
ــــراد الــجــالــيــة الــيــونــانــيــة قــلــيــلــة الــعــدد  أفـ
بالقاهرة، منهم الشاعر الغنائي ومدير 
ــانـــي بـــالـــقـــاهـــرة  ــونـ ــيـ املــــركــــز الـــثـــقـــافـــي الـ
خريستوس باباذوبولوس، الذي افتتح 
تاريخ  فيها على  ركــز  بكلمة  املــداخــالت 
الـــتـــرجـــمـــة عـــاملـــيـــًا، وعـــلـــى الـــعـــالقـــة بــن 
الــكــاتــب واملــتــرجــم. وبــخــصــوص حديثه 
يفّرق خريستوس  األدبية،  الترجمة  عن 
كطرائق  وبينها  كصنعة،  الترجمة  بن 
ــة وبــــحــــثــــيــــة، يـــــقـــــول: »الـــبـــعـــض  ــ ــيــ ــ دراســ
يــعــتــبــر الــتــرجــمــة عــلــمــًا، لــكــنــنــي أظــنــهــا 
ــــاس، فـــنـــًا تــطــبــيــقــيــا يــحــتــاج  ــــاألسـ فـــنـــًا بـ
مــهــارة وخـــبـــرة«، ولــكــونــهــا كــذلــك اعتبر 
ــًا »يـــحـــوز  ــ ــبـ ــ ــم أديـ ــتــــرجــ خـــريـــســـتـــوس املــ

مهارات كتابية«.
باباذوبولوس  انطبع كالم خريستوس 
)وهو شاعر له قرابة 100 أغنية في بالده، 
بحسب املترجم خالد رؤوف( بمجازات 
شــعــريــة، إذ  يــصــّور املــتــرجــم بــاعــتــبــاره 
رسول  إنــه  الرسولية،  بصفات  »يتحلى 
النص املهاجر«. وقد ذّكر باباذوبولوس 
باشتراطات عديدة تحكم عمل املترجم، 
عنها،  ينقل  التي  بالثقافة  يلّم  أن  منها 
الــذي  وبالعمل  الــكــاتــب،  بعالم  ويحيط 
يـــرغـــب بــتــرجــمــتــه، ودافــــعــــه لــتــرجــمــتــه، 

واستراتيجياته في عملية النقل.
ــدم املـــتـــرجـــم خــالــد  فـــي ذات الـــســـيـــاق، قــ
كـــتـــابـــيـــة  ســــــيــــــرة  يــــشــــبــــه  مـــــــا  رؤوف 
 
ً
لـــــكـــــازانـــــتـــــزاكـــــيـــــس، ومــــســــحــــًا عــــاجــــال

لــلــتــرجــمــات الـــعـــربـــيـــة عــــن الــيــونــانــيــة، 
بــمــا فــيــهــا تــرجــمــاتــه الـــتـــي قــدمــهــا في 
مجال األدب. وأشار رؤوف؛ الذي درس 
اليونانية  والــتــاريــخ واآلثــــار  الــتــرجــمــة 
ــواع  ــ فــــي جـــامـــعـــة أثـــيـــنـــا، لـــتـــعـــدديـــة األنــ
الكتابية التي مارسها صاحب »املسيح 
يــصــلــب مـــن جـــديـــد«، إذ كـــتـــب؛ بــخــالف 

تــحــجــيــمــهــا لــعــمــل املـــتـــرجـــم وتــقــيــيــدهــا 
لسياحته داخل النص، ما دام أن البعض 
تخرجه  العمل سلطة  على  يــمــارس  قــد 
الترجمات  كسابق  األصلي،  مساره  عن 
»زوربا« كما يشير رؤوف، والتي يقول  لـ
إنــهــا جــــاءت فــي مجموعها نــاقــصــة أو 
العبث بترتيب  أو حتى جــرى  مختزلة، 
فصولها، بينما يؤكد أن ترجمته »هي 
األولى التي تنقل كاملة وعن اليونانية 

مباشرة«. مدير املركز الثقافي اليوناني 
اتـــفـــق مـــع رؤوف، وأجــــــاب عــلــى ســـؤال 
لــرئــيــس املــركــز الــقــومــي لــلــتــرجــمــة أنــور 
مـــغـــيـــث؛ الــــــذي طـــــرح إشـــكـــالـــيـــة تــخــّص 
ــــال الـــكـــالســـيـــكـــيـــة، قــائــال  ــمـ ــ تـــرجـــمـــة األعـ
العربي  لزمننا  كزانتزاكيس  ننقل  »هل 
الراهن، أم نذهب نحن إليه في زمانه؟«، 
وجاء جواب خريستوس حاسمًا بقوله 

 يكون خائنا«. 
ّ

»على املترجم أال
مـــتـــرجـــمـــي  أحـــــــــدث  رؤوف،  ــســــب  ــحــ وبــ
»كازانتزاكيس«، فإن صاحب »تصّوف« 
أضرت  مــؤثــرة،  كثيرة  لخيانات  تعرض 
بعمله األشهر، في الوقت الذي يقول فيه 
على  هــذه حافظت  األحـــدث  ترجمته  إن 
كــمــال الــنــص األصـــلـــي. إنــهــا فــي األخــيــر 
أكثر،  الخيانة ال  فروقات في مستويات 

منا بصحة كالم »الطليان«.
ّ
إذا ما سل

روايــــــاتــــــه، لـــلـــمـــســـرح والـــســـيـــنـــمـــا وفـــي 
تنّوعت  الــذي  رؤوف  والنقد.  الصحافة 
ــــال الــكــالســيــكــيــة  ــمـ ــ تـــرجـــمـــاتـــه بــــن األعـ
بيرسا  كالكاتبة  املــعــاصــريــن،  وأعــمــال 
كــومــوتــســي )هــــي أيـــضـــًا مـــن مــتــرجــمــي 
ــــى الـــيـــونـــانـــيـــة(، أو  نــجــيــب مـــحـــفـــوظ إلـ
الـــكـــاتـــب ذيــمــيــتــريــس ذيــمــيــتــريــاذيــس؛ 
أشار اتصااًل بحديث الترجمة السابق، 
ــــى الـــعـــالقـــة بــــن الـــكـــاتـــب وعـــمـــلـــه مــن  إلـ
جهة، وعالقة العمل باملترِجم من جهة 
نقل  »عملية  الترجمة  باعتبار  أخـــرى، 
لألفكار«، لذلك فإنه صّدر ترجمته لعمل 
»كــازانــتــزاكــيــس«، بــإعــالن اخــتــالفــه مع 
يكون  بــأن  للمترجم  تسمح  التي  اآلراء 

له وجهة نظر في ما ينقله إلى لغته.
ــنــــظــــر هـــــــــذه، بـــــن أن  ــة الــ ــ ــهـ ــ تــــــــــراوح وجـ
تــكــون حــاســمــة فــي عملية الــنــقــل، وبــن 
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محمد علي الطاهر )في الوسط(، القاهرة في الثالثينيات

نيكوس كازانتزاكيس

من أحد عروض األوركسترا 

ضباب صباحي


