
ــم الــريــاحــي  ــيـ وقــــد اقـــتـــصـــرت شـــهـــرة إبـــراهـ
طبه 

ُ
)1767-1850( على ِشعره الصوفي وخ

املؤثرة، وعلى بعض جهوده الدبلوماسية 
ووســـاطـــاتـــه الـــتـــي ســعــى فــيــهــا بـــن بــايــات 
تونس وجيرانهم في املغرب، أو سفره سنة 
1838 إلى السلطان العثماني في إسطنبول، 
قبل  )1785-1839(، موفدًا من  محمود خان 
 ،)1855-1806( األول  بــاشــا  أحــمــد  املــشــيــر 
ــيـــرة حــســا  ــقـ ــفـ ــاء الــــبــــاد، »الـ ــفــ ــمـــاس إعــ ــتـ اللـ

ومعنى«، من الضريبة السنوية. 
فت إلى آرائه اللغوية والفقهية 

ُ
ما الت

ّ
ولكن قل

التي صاغها حول  التأويلية  والتوجيهات 
مسائل في النحو والباغة. فقد ضّمت هذه 
ــره مــن نــظــراٍت   مــا حــبَّ

َّ
الــســيــرة الــفــكــريــة جـــل

ــم فيها 
َ
 مــطــّولــة نــظ

ٌ
ــصــيــدة

َ
لــغــويــة: أبــرزهــا ق

ص 
ّ

منَت ابن أجروم )1273 - 1323( وفيها لخ
قواعد النحو ومفاهيمه. 

أيضا نصوصا  نكتشف  السيرة،  هــذه  وفــي 
ــنـــوازل«، أو مــا اصطلح   حـــول »فــقــه الـ

ً
نــــادرة

عليه، في أيامنا، بفقه الواقع، إذ كان إبراهيم 
الـــريـــاحـــي يــشــغــل مــنــصــب املـــفـــتـــي املـــالـــكـــي، 
القضاء،  بوظيفة  االضــطــاع  إلــى  باإلضافة 
وهـــو مـــا يــؤكــد تــمــّكــنــه مـــن الــعــلــوم الــديــنــيــة 
واللغوية وتمّرسه بمسائل اإلفتاء والقضاء. 
من  تمّكن  الفقهي،  التراث  معاشرة  وبفضل 
الداللية وغموض  النصوص  إشــكــاالت   

ّ
حــل

مبانيها، باالعتماد على بديهٍة ثاقبة.  
ــراء  ــذه الــتــحــلــيــات وثــ ــدرة هــ ــ ــى نـ ــرًا إلــ ونـــظـ
طيَّ  املبثوثة  واألحـــداث  والرسائل  الخطب 
»تعطير النواحي«، نــدرُك مدى الظلم الذي 

ــظــر إلــيــه فــقــط كــكــتــاب مناقب 
ُ
لــحــقــه، فــقــد ن

ــرة تــمــجــيــديــة، فـــي حـــن أنــــه يكتسي  ــيـ وسـ
أهمية بالغة على أكثر من صعيد.

بداية بالبعد التاريخي للعمل، فهو يصّور 
حالة »اإليالة التونسية« في النصف األول 
مـــن الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، ويـــذكـــر الــعــديــد 
مــن الــتــفــاصــيــل املــهــمــة عــن الــحــيــاة الفكرية 
ــقـــافـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي جــهــاتــهــا،  والـــثـ
بــاإلضــافــة إلــى توثيق الــعــديــد مــن الخطب 
الــديــنــيــة والــســيــاســيــة، الـــتـــي كـــانـــت تشكل 

أنماط الوعي آنذاك. 
وتــحــســن الـــعـــودة إلــــى هــــذه الــســيــرة أيــضــا 
ــة حــــــول أجـــنـــاس  ــعــ ــوّســ إلجـــــــــراء دراســـــــــة مــ
ــيـــة  ــيـــولـــوجـ ــه الـــســـوسـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ الــــخــــطــــاب ووظـ
والـــكـــامـــيـــة. ويــنــبــغــي أال نــنــســى، فـــي هــذا 
 الــرجــل كــان مــن أبـــرز املعارضن 

َّ
اإلطـــار، أن

لسياسة الباي التبذيرية، ومن أشد الداعن 
ــول الــجــامــعــة اإلســامــيــة  إلــــى االلـــتـــفـــاف حــ
آنـــذاك،  العثمانية  الــخــافــة  تجّسدها  الــتــي 
منتقدًا ميل الحكام إلى االنفصال وتأثرهم 

بالغرب. 
اللغوي  الجانب  إلــى  كذلك  االلتفات  ويجدر 
والفقهي مــن ســيــرة إبــراهــيــم الــريــاحــي، فقد 
ضم هذا الكتاب أشعاره الكثيرة، والتي تولى 
كل من محمد اليعاوي وحمادي الساحلي 
نشر  خــــاٍص،  كــتــاٍب  فــي  وتحقيقها  جمعها 
من  قّيما  مجموعا  احــتــوى  كما   .1990 سنة 

نجم الدين خلف اهلل

ــتــــاب  كــ صـــــــــدر   ،1903 ــة  ــ ــنـ ــ سـ فـــــــي 
»تعطير النواحي بترجمة العامة 
ــم الـــــريـــــاحـــــي« )الــــنــــاشــــر:  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
ــريـــاحـــي، وهــو  ـــ عــمــر الـ املــكــتــبــة الــعــتــيــقــة( لـ
َحفيد الشخصية املدروسة. كتاٌب قد يشي 
ه بطابع مناقبي، وإيغال محتواه في 

ُ
عنوان

 عن اندراجه ضمن أدبيات 
ً
التمجيد، فضا

التقريظ. 
ــه تــكــشــف  ــ ــزأْي ــيـــة لــــجــ ــأنـ ــتـ ــراءة املـ ــ ــقــ ــ ــ ولــــكــــن ال
والرسائل واألشعار،  طب 

ُ
بالخ ثرية  مدّونة 

باإلضافة إلى وقائع تاريخية تهّم األوضاع 
االجتماعية والثقافية للباد التونسية، طيلة 
النصف األول من القرن التاسع عشر، موعد 
الوسيطة.  العصور  منذ  األعمق  التحّوالت 

حسن بولهويشات

بكاف تشبيٍه طاغية 
أيتها املدينة الحزينة 

كيف تناوب عليك عّمال امللك 
با رحمة 

كما يتناوب األوغاد على الفتاة الوحيدة 
العائدة من املصنع 

ومات األصدقاء 
في البحر 

ى اكتظت املقبرة بالحاملن 
ّ
حت

وجلسنا نحشوك باملراثي
ــا يـــحـــشـــو طـــبـــيـــب األســـــنـــــان األضـــــــراس  كـــمـ

باملعادن؟
كيف نبتت العمارات 

واختفت بيوتنا الوطيئة 
في الضاحية 

وارتفع الدخان نكاية بوجودنا القديم؟
كيف سقطت األشجار على وجهها 

وصارت الحدائق مكبات نفايات 
يرفع األوالد فوقها أعامهم الصغيرة 

 
ً
صارت املزابل أرجا
تمشي في الطرقات 

وأردافا حنونة تجلس على العتبات 
والطرقاُت حفرًا نتخطاها بعّكاز الغريزة؟

كيف صرِت أحجارًا صفراء 
تحط فوقها الغربان

وقبوَر إسمنٍت
يسكنها يتامى با عائلة 

في املغرب أو خارجه 

 سّيارة 
ٌ

وتحاشتك طرق
وقضبان حديٍد

كأنك خلل في القافية 
أو عطٌب في اإليقاع 

ى في األمثال ال صّحة لِك وال مال!
ّ
يا عجبا حت

أيتها املدينة الحزينة 
يا مّوال جّدات ضاع في التواءات الجبال

ة كتٍف تدحرجت مع بندير الليل 
ّ
يا هز

ويا ضفائر بناٍت تدلت على وجوهنا 
فأضاءت كرز الطفولة                 

هذا جسدك الضئيل محفور في أطلس الّروح 
مثل جحٍر تقف أمامه العتمة 

أو خدٍش بالبركار 
فوق طاولة مدرسة

صدرك الضّيق كجيب الفقير 
تقضمه الحسرات

نهداك يندلقان فوق هضبٍة   
يتأهبان لإلفصاح عن قسوة قديمة

يتراقصان أملا بن مكناَس والعاصمة 
هبوطا نحو تجويف بحيرة الوجود

حيث كبرُت على عجٍل 
مثل تدفق حليٍب على فرن غاز

أو استدارة في زحام 
وجلسُت أتخاصم مع ذكرياتي 

كما يتخاصم حاكمان حول تجاعيد خريطة،
أساتذة العربّية حول شؤون لغوّية

والسكارى على كأٍس تتعثر في الظام بن 
يٍد وأخرى  

أنا شاعرك األخير بحاجبن غاضبن 

تعطير النواحي 
بين الشيخ وحفيده

ظّل كتاب »تعطير 
النواحي بترجمة إبراهيم 

الرياحي« مهمًال حيث 
اعتبر مجرّد سيرة 

تميجيدية غير أن قراءته 
تفتح على تأويالت 

تاريخية للمرحلة ومباحث 
في اللغة والبالغة

من الصعب أن ننفي 
عن نماذج ال ُتحصى 

من المترَجمات 
تصرَُّفها في األصل 

بصيغ عديدة ما يُفيد 
بترك المترِجم أثرًا يدّل 
عليه ألسباب مختلفة

أيتها المدينة الحزينة أرثيك بكاف تشبيٍه طاغية

حول استضافة نص في لغة غريبة

سيرة أبعد من أدب المناقب

اعتبر الكتاب خطأ 
مجّرد سيرة تمجيدية 

إلبراهيم الرياحي

كل من يسعى 
إلى محو آثار يترك آثارًا 

أخرى عن غير قصد

نجد بدايات تطويع 
العربية للتعامل مع 

القضايا المستجدة
بترجمة  النواحي  »تعطير  كتاب  يُظهر 
النزعتين  بين  مزيجًا  الرياحي«  إبراهيم 
التراثية والحداثية في كتابة الِسير، فمنذ 
ضمن  السجع  ــر  أث نجد  عنوانه  عتبة 
الكتب،  هذه  مثل  في  المكرّسة  العادة 
لكنه من جهة أخرى ينأى عن استعمال 
مآثر  مــكــارم،  مناقب،  مثل  مــفــردات 
مستعمًال  الشيخ،  أعمال  توصيف  في 
يخوض  وال  بالتاريخ  ويلتزم  »ترجمة«، 
إبراهيم  و»مــعــجــزات«  »كــرامــات«  في 
عصره  أبناء  بعض  اعتبره  وإن  الرياحي 

»وليًا صالحًا«.

لحظة تمازج

2425
ثقافة
صدر قديمًا

شعر

إطاللة

إصدارات

النحو  اللغة، وحــل معضات  فقه  فــي  اآلراء 
ومسائل الــداللــة التي لــم تحظ إلــى حــد اآلن 
بأّي تحقيق علمي. وال تعكس هذه الوقفات 
 الرجل من علوم اللغة فقط، بل اقتداره 

َ
تمّكن

عــلــى تــوظــيــفــهــا فـــي الــتــعــامــل مـــع الــقــضــايــا 
املستجدة التي شغلت الواقع التونسي قبيل 

االستعمار، ولعلها مّهدت له. 
ــه الــعــديــدة إلــى 

ُ
 رحــات

َ
وقـــد ســاعــدت الــرجــل

ســا وفـــاس )املــغــرب( واألســتــانــة والقاهرة 
ــــورة، لـــلـــقـــاء الـــعـــلـــمـــاء وإلـــقـــاء  ــنـ ــ ــة املـ ــنـ ــديـ واملـ
الــرحــات  الــــدروس فــي محافلها، وكــل تلك 
ُمدّون هنا مع ما ألقاه خالها من محاضرات 
ــــاجـــــات، وهــــــي تـــفـــتـــح الــــكــــتــــاب عــلــى  ــــسـ ومـ

كمنجلن يتعاركان عند حدود حقل
كاللعنة ال انتماء وال لون لي 

وال أغراض إال ما اّدخرت من تشّردي 
ووقوفي أمام أبواب الله 

أستجدي لغتي 
وأرثيك بكاف تشبيٍه طاغية 

وواو عطٍف زائدة 
وأهّرب مرثيتي إلى مدٍن بعيدة.

الحّب يمشي متكئًا على عّكاز 
الغرفة املستطيلة 

الكرسّي والطاولة واملزهرية   
ي كقدٍر محتوم والظام الذي 

ّ
املصباح املتدل

يتنفس خلف الباب 
آٍه يا إلهي 

منذ أن صفعني الحّب 
وأنا أتحّسس وجهي في أغصان املرايا

وأكتب قصائد نثٍر على شكل أدراج عمارة 
 مبعثرة كأسنان الفقير 

طويلة ومكتظة كشاحنة نبيٍذ 
ا كربطة عنق 

ً
وقصيرة وخانقة أحيان

وبا نقٍط وال فواصل كشتائم من خلف نافذة  
أكتب هنا ألهرب إلى هناك 

وتشّع قصائدي هناك ألكنز الظام والشقاء 
هنا 

)شاعر من املغرب(

التونسي. ــار  مشهد عــربــي أوســـع مــن اإلطــ
وهـــكـــذا فــكــتــاب »تــعــطــيــر الـــنـــواحـــي« أشــبــه 
بسيرة فكرية وتأريخ يتبع املنهج الَحْولي، 
 
ً
سنة الشيخ  حــيــاة  مؤلفه  فيها  يستقصي 

بــعــد ســنــة، واضـــعـــا خــالــهــا مـــا أنــتــجــه من 
والرسائل.  والتحريرات  الخطب والقصائد 
ــة الــــوصــــف  ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ ــذه األخـــــــيـــــــرة، مــ ــ ــهــ ــ ولــ
لــتــطــّور العربية  الــديــاكــرونــي )الــتــاريــخــي( 
انطوى عليه  فالكتاب وما  أهمية واضحة: 
 حاسمة في 

ً
مــن الــنــصــوص يعكس مــرحــلــة

ف 
ّ
والتكل الجمود  طــور  من  العربية  انتقال 

التعبير عن  بــدايــٍة، وإن محتشمة، فــي  إلــى 
تحّوالت اجتماعية طالت الطبقات الفقيرة 
وقد  السلطة.  إجحاف  نالها  التي  همشة 

ُ
امل

انتقده الشيخ، باالستناد إلى مبادئ الفقه، 
ولــحــســن الـــحـــظ، حــفــظ كـــتـــاب »الــتــعــطــيــر« 
بعض وقائع ذلك النقد، كاشفا جرأة الرجل 

في مواجهة السلطان.  
وال مــبــالــغــة فــي عـــدِّ أثـــر إبــراهــيــم الــريــاحــي 
الــنــهــضــة  إرهــــــاصــــــات  ــن  ــ مـ أّواًل  إرهـــــاصـــــا 
الروحية والفكرية في تونس، إذ كان أستاذًا 
ألشـــهـــر روادهــــــــا: أحـــمـــد بـــن أبــــي الــضــيــاف 
وخــيــر الــديــن الــتــونــســي، كــمــا كـــان مناصرًا 
لـــإلجـــراءات الــتــحــديــثــيــة الــتــي أقــرهــا أحمد 
العبيد وإلغاء  بــاي، ومنها دعوته لتحرير 
 ال تنقضي 

ٌ
الـــرق نهائيا مــن تــونــس. ســيــرة

مفاجآتها. 

تصويب

باسم النبريص

تحتاج الكتابة إلى صفاء، ليس 
في متناول اليد غالبًا. 

زمـــــــان، كـــنـــا نـــتـــوســـل الــصــفــاء 
ــيــوم،  بــالــعــزلــة وقـــــراءة الــكــتــب. ال
حتى لو اعتزلت في غرفتك، لن 
تظفر به، إال ملامًا. ملاذا؟ ألنك ما 
الشبكة،  على  وتفتح  تنعزل  إن 

حتى يفسد املوضوع باملرة.
ــك في  ــ ــك تــفــعــل ذل واملــصــيــبــة أنــ

طفل الوقت: الفجر!
أتـــذكـــر نــيــتــشــه حـــن كــتــب مــرة 
املوسيقى في  إلى  االستماع  أن 
الكاتب  يقترفها  جريمة  الفجر 
ــاء  ــه. فــــمــــاذا لــــو جـ ــفـــسـ ــق نـ ــحـ بـ
زمـــانـــنـــا ورآنــــــا ال نــســتــمــع إلــى 
مــوســيــقــى مــحــتــرمــة، بـــل نــقــرأ 
منصات سياسية تتكالب على 
بالد منكوبة، في الفجر أيضًا؟

الــحــق، أنــنــي أخــجــل مــن نفسي 
وأســتــســخــفــهــا، كــلــمــا تـــذكـــرت 
الرفيع،  الشنب  صــاحــب  مقولة 
الــفــكــاك من  أســتــطــيــع  لكنني ال 
ــــالد، وهـــي  ــبـ ــ مـــتـــابـــعـــة أخــــبــــار الـ

تحترق من الجانبن.
غير أنني أعود فأواسي نفسي، 
أننا نعيش في عصر سياسي 

بامتياز.
وأنــــه لــيــس مـــن الـــعـــدل أن يــديــر 
الضحية ظهره لبلده، إذا فصلت 

بينهما بحور وقارات.
ــأظــــل أســـتـــيـــقـــظ فــــي الــفــجــر  ســ
وأتــابــع األخــبــار، حتى لــو فسد 
باملستطاع  َيـــُعـــد  فــلــم  الــصــفــاء، 

كتابة شيء عليه القيمة.
ــة« وبـــــالدك  ــمـ ــيـ ــقـ فـــمـــا قـــيـــمـــة »الـ
صــــــــــارت مــــــن مـــحـــيـــطـــهـــا إلــــى 
خليجها ـ وبالعكس ـ بال قيمة؟

تتناهشها  قــلــبــي،  يــا  مـــدحـــورة 
ذئاب البراري، فال تظفر برحمة 

حتى من بعض أبنائها؟

خدش بالبركار فوق طاولة مدرسة

الترجمة واألثر

لعالم  المتوّسط  عن  مؤخرًا  صدر  الذي  الكتاب  عنوان  األزمة  بعد   ..2020 ماركس 
يزن الحاج. يرصد العمل  رونالدو مونك، وترجمه عن اإلنكليزية  االجتماع األرجنتيني 
التي  األزمات  إثر  االقتصاد  مجال  إلى  الفلسفة  مجال  من  ماركس  على  التركيز  انتقال 

عرفها العالم منذ 2008، ويستشرف استدعاءاته الُمقبلة.

صدر عن ال ديكوفارت كتاب التفسير السوسيولوجي لألحالم للفرنسي برنار الهير. 
يدعو المؤلّف إلى إعادة ما أنجزه علم النفس حول األحالم، معتبرًا أن علم االجتماع 
تطبيق  جرى  حيث  األدب،  في  حصل  ما  نفس  وهو  جديد،  طرح  تقديم  يمكنه 

التحليل النفسي عليه، ثم قّدم علم اجتماع األدب طرحًا جديدًا حوله.

بترجمة مشتركة أنجزها كل من أحمد السماوي ومحمد الخبو ومحمد القاضي 
ومحمد نجيب العمامي، صدر مؤخرًا كتاب الراوي.. مدخل إلى النظرية السردية 
وهو  للترجمة،  تونس  معهد  عن  صدر  العمل  باترون.  سيلفي  الفرنسية  للباحثة 
الراوي من ِقبل منّظري األدب، كما يرصد  بناء مفهوم  يتضّمن قراءة في عملية 

إسهامات مجاالت مثل اللسانيات وعلوم التواصل والفلسفة في ذلك.

العربي  السرد  في  اإلخبار  فاعلية  التزوير..  بالغة  لكتاب  جديدة  طبعة  صدرت 
القديم لـ لؤي حمزة عباس عن منشورات شهريار. صدرت الطبعة األولى في 2010، 
بأدوات حديثة، مطبّقًا عليها  القديمة  السردية  المدّونة  إلى  المؤلف  يعود  وفيه 

مفاهيم منتشرة اليوم في العلوم اإلنسانية مثل االصطناع والمحاكاة.

مزوار اإلدريسي

ال شــك فــي أن اللغة أهــّم ابتكار بشري، 
ْوَجد اإلنسان األشياء، ونقل تراثه 

َ
فبها أ

ومعارفه، وصنع هوية لذاته وجماعته؛ 
ولم يقف اإلنسان باللغة عند التخاطب 
بــهــا   

َ
ــل ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ رام  ــا  ــ ــمـ ــ الــــلــــغــــوي، وإنـ

والتفاهم، بل إنه طمح عبر استعمالها 
مــن أجل  ب 

َ
املخاط فــي  التأثير  إلــى   

ً
أداة

إحــــــداث تــغــيــيــر فـــي مـــواقـــفـــه وســلــوكــه، 
وهي ممارسة مألوفة في حياة البشر، 
ــي الـــخـــطـــابـــات  ــدو هـــــذا الـــتـــأثـــيـــر فــ ــبــ ويــ
املــتــنــّوعــة ذا حـــدة مــتــفــاوتــة، خصوصا 

في الدينية والسياسية منها. 
املتنّوعة  -بــخــطــابــاتــه  األدب  ويــســتــأثــر 
التأثير  من  بأكبر حظ  أجناِسه-  َع  تــنــوُّ
فــــي مــتــلــقــيــه، لـــيـــس عـــلـــى املــســتــمــتــعــن 
 
ْ
بــه وحــدهــم مــن الــقــراء الــعــاديــن، ولكن

ــفــيــديــن مــنــه مــن أدبــــاء ُمــبــِدعــن؛ 
ُ
عــلــى امل

روا تجارب غيرهم،  هم أال ُيكرِّ يكون همُّ
فــيــســعــون إلـــى االطــــاع عليها لــإلفــادة 
منهم والجتراح كتابة تحمل بصَمتهم 
الــدالــة في هذا  األمثلة  الخاصة. وتكثر 
املــــجــــال، ويـــكـــفـــي أن نــســتــحــضــر مــنــهــا 
وِفِدريكو  ويتمان،  والــت  الشعراء  حــال 
ــــرودا،  ــيــ ــ غــــارســــيــــا لــــــوركــــــا، وبــــابــــلــــو نــ
ـــَرهـــم فــي شعراء 

َ
ومــحــمــود درويـــش وأث

ــم لتبنُّ أثــر الــخــطــاب الــلــغــوي في 
َ
الــعــال

سواه.
ــلــــي أن الـــتـــرجـــمـــة هــــي مــــن جــهــتــهــا  وَجــ
الخطابات   شأنا عن 

ّ
 لغوي ال يقل

ٌ
فعل

أنها  إلــى  فباإلضافة  األخـــرى؛  اللغوية 
 
ً
ــاألدب- تــغــدو فــعــا ــ -حـــن اشــتــغــالــهــا بــ

قارئها  تحمل  فإنها  بــدورهــا،  إبــداعــيــا 
الــذي يكون  الــوقــت  ر بها فــي 

ّ
على التأث

ر فيه بالنص الذي يقرأ. ولعل هذا 
ّ
يتأث

ــريــن 
ّ
ــر مــطــالــبــة كــثــيــر مـــن املــنــظ مـــا ُيــفــسِّ

أن  بــاألمــانــة، بمعنى  دها  تقيُّ بــضــرورة 
تكون وفية للنص األصلي في االلتزام 
للقارئ نصا ُيضارع األصل،  قّدم 

ُ
ت بأن 

ومن  فحسب؛  باستنساخه  يكتفي  وال 
سعي العديد من املترِجمن إلى التقّيد 

بذلك التوجيه، وادعائهم الحياد. 
ــك، فــمــن الــصــعــب أن  وعــلــى الــرغــم مــن ذلـ
حصى من املترَجمات 

ُ
ننفي عن نماذج ال ت

ها فــي األصــل بصيغ تـــراوح بن 
َ
ف تصرُّ

والتوسيع  والــحــذف  والتأخير  التقديم 
ــا ُيـــفـــيـــد بـــتـــرك  ــ واإليــــــجــــــاز وغــــيــــرهــــا، مـ
املترِجم أثرًا يدل عليه، ألسباب مختلفة.

فــيــهــا، تــكــشــف عـــن كــونــهــا أثـــــرًا ألصــل 
يرتهن وجوُدها إليه، وأن هذا األصل ذا 
الهوية املخصوصة ال يبقى على حاله 
ه 

ُ
ت فهويَّ أخــرى،  لغة  في  ُيستنَبُت  وهــو 

ِقــَبــل صــوت املترِجم،  لك مــن 
َ
مت

ُ
األولـــى ت

الـــذي ُيــعــيــد كــتــابــة األصـــل فيعيد خلق 
ملــتــْرَجــِمــه، »ولــلــعــمــل، والحقبة،  صــــورٍة 
ــا بــرّمــتــه.  والــجــنــس األدبـــــي، وحــتــى أدبــ
ــذه الــــصــــور أصـــولـــهـــا  ــ ــقــــد رافـــــقـــــْت هــ ولــ

الـــتـــي تــنــافــســت مــعــهــا، بـــل اســتــطــاعــت 
هــــذه الـــصـــور الـــوصـــول إلــــى عــــدد أكــبــر 
الواقعية  بالكيانات  مقارنة  الناس  من 
لألصل«، َوفق أندريه لوفيفر. ويمكننا 
الــصــدد،  هــذا  فــي  أن نستحضر،  عربيا 
تــرجــمــات مــصــطــفــى لــطــفــي املــنــفــلــوطــي 
، الـــتـــي حــقــقــت لـــذاتـــهـــا ذيـــوعـــا لم 

ً
مـــثـــا

غه أصولها. 
ُ
بل

َ
ت

ــــي أن  ــُم فـ ــ ــرِجـ ــ ــتـ ــ لـــكـــن مـــهـــمـــا اجـــتـــهـــد املـ
ُيخفي أثر اآلخــر، وأن ُيبرز أثــرًا جديدًا 
ه ال 

َ
بواسطة إعادة الكتابة، فإن ترجمت

تتخلص مــن كــونــهــا صـــدى ألصـــل، بل 
إلــى  عــن سعيه  يكشف  هـــذا  بفعله  إنـــه 
محو أثر اآلخر، وفي ذلك غفلة منه عن 
»أن كل من يسعى إلى محو آثــار يترك 
ــارًا أخــــرى عـــن غــيــر قـــصـــد«، كــمــا قــال  ــ آثـ

إيمانويل ليفيناس.

يها 
ّ
تبن عند  أجلى  الترجمة  أثــر  ويبرز 

ــــي تــرجــمــة  ــتــــدجــــن فـ ــيـــة الــ ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
الفيلسوف  النصوص، ومفاُدها حسب 
 1768( شايرماخر  فريدريش  األملــانــي 
ــفــا 

ِّ
مــؤل املـــتـــرِجـــم  يــســتــقــدم  أن   )1834  -

ضيفا على لغة غريبة عنه، فينزع عنه 
غراَبته في تجلياتها املختلفة، ويلِبَسه 
ــدة الــحــاضــنــة،  ــديـ ــجـ لـــبـــوس الـــثـــقـــافـــة الـ
فيقرأ العربيُّ العجميَّ وكأن األخير ابن 
وتراكيبها  بمفرداتها  العربية  الثقافة 
إلخ،  اللفظية،  ومجازاتها ومتازماتها 
فــتــنــتــفــي الـــغـــرابـــة عـــن األصـــــل، ويــصــيــر 
املترِجم  لبصمة   

ً
حاما املترَجم  النص 

ــَر من  ـ
َ
ــث ْكـ

َ
 ألســلــوبــه فــي الــكــتــابــة أ

ً
ــا

ِّ
ُمــمــث

ف.
ِّ
تقديمه صورة عن املؤل

 األثِر مازمة للترجمة؛ 
ُ
هكذا تكون فكرة

ــيــــرة، عــنــد الــتــأمــل  فــمــن املـــؤّكـــد أن األخــ

في 
الفجر أيضًا

من »زاوية سيدي إبراهيم الرياحي« في تونس العاصمة )زاهر كّمون(

عمل لـ محند سيّدي أمزيان

عمل لـ موليد نيدويسدان، ضمن معرضه المقام حاليًا في الصويرة المغربية
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


