
أن  إلــى  البداية  منذ  انتباهه  ويلفت  طريقه، 
 قاتل.

ّ
األمل يمكن أن يتحّول إلى فخ

واألمـــــل، فــي نــظــر ســافــيــانــو، لــيــس انــتــصــارًا 
 لــلــخــيــر، بــل أن نــكــون قـــادريـــن على 

ً
مــحــتــمــا

ســرد الــجــراح، أن نجعل مــا يحدث موضوع 
الشعور  القارئ  أن نمنح  األمــل هو  حديثنا. 
 

ّ
بالقدرة على الدخول في عمق القصص، وإل
فإن صداها لن يترّدد إل على هوامش ذاِته، 
مــركــز وجـــوده.  يــامــس  أن  لــه  بينما ينبغي 
أيــضــا دعـــوة لئا نعتاد على قواعد  واألمـــل 

اللعبة التي يفرضها اآلخرون.
ــذه  ــ ــخ هــ ــ ــيـ ــ ــــرسـ ــــتـ بـ ــو  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــافــ ــ يــــكــــتــــفــــي ســ ل 
الفــتــراضــيــة، بـــل يــرســم خــريــطــة لــهــا، تمتد 
بطريقة  أثـــرت،  شخصية  عــشــرة  اثنتي  عبر 
ما، في تحديد مقّومات وجودنا. وينظر إلى 
مكونات وخلفيات كل قصة من قصص هذه 
يستهلكه  صحافي  كــحــدث  ل  الشخصيات، 
اإلعــــــــام فــــي ســــاعــــات أو بـــضـــعـــة أيــــــــام، بــل 
كنقطة انطاق متجددة، ذلك أن الستبداد ل 
ينتهي بصرخة، ول يمكن للعدل أن يتحقق 
أنفسنا،  من  يبدأ  األمــل  الفارغة.  بالشعارات 

وعبر اآلخرين.
ــتــــغــــرب أن يــــعــــود روبــــرتــــو  لــــيــــس مـــــن املــــســ
سافيانو، في هذه الفترة املضطربة، ليجعل 
صوته مسموعا، بل يصرخ عبر قصص حول 
شــخــصــيــات مــشــهــورة، يــعــالــج فــيــهــا قضايا 
ــايــــة، وكـــيـــف يــمــكــن لــلــنــاس  الــســلــطــة، والــــدعــ
أو  العاديني أن يجعلوا أصواتهم مسموعة، 

كيف ل يتخلون عنها على األقل.
ــف أمـــام املــدرســة الــتــي ارتــادهــا 

ّ
يتوقف املــؤل

ــرى هــنــاك  ــ حـــتـــى ســــن الـــســـادســـة عــــشــــرة، ويــ
الصبي الـــذي كـــان، ذاك الـــذي مــا يـــزال أمامه 
مستقبل بحاله يتخّيله. يعرف أن هذا الولد 
وحيد وأن طريقه لن تكون سهلة. يتمنى أن 
بذلك.  له  ُيسمح  ل  لكن  مساعدته،  يستطيع 
ومع ذلك، يمكنه أن يجمع حوله بعض رفاق 
الــذيــن يوجهونه ويــبــّددون جـــزءًا من  السفر 
معا،  الــفــرديــة تشكل،  وحــدتــه، ألن مصائرنا 

املغامرة الوحيدة العظيمة في تاريخ البشرية.
هــيــبــاتــيــا، جـــوردانـــو بـــرونـــو، آنـــا أخــمــاتــوفــا، 
ــارتــــن لــوثــر  ــبـــرغ، مــ ــيـ ــا، جــــني سـ ــابــ روبـــــــرت كــ
ــــي، جـــمـــال  ــنـ ــ ــريـ ــ ــابـ ــ كــــيــــنــــج، فــــرانــــشــــيــــســــكــــا كـ
خاشقجي يمثلون على ما بينهم من فوارق 
بــعــضــا مــــن هــــــؤلء الـــــرفـــــاق. مــــن بــــني هــــؤلء 
شــخــصــيــات مــفــاجــئــة، مــثــل املـــصـــارع هــولــك 
هــوغــان، وجــوزيــف غــوبــلــز، وجــــورج فلويد، 
بــإصــرار   - ونــســاء ورجــــال تكشف قصصهم 
الــصــحــافــي الســتــقــصــائــي - عـــن ديــنــامــيــات 

خفية وخطيرة، وتطرح أسئلة ل مفّر منها.
لكن مـــاذا علينا أن نــصــرخ؟ أن نــصــرخ فقط 
لــنــكــون مــن الــغــاضــبــني، لنثبت وجـــودنـــا؟ أن 
الــواقــع؟  هــذا  يستحقها  التي  الشتائم  نلفظ 
ل. ألن هـــذه الــصــفــحــات تــخــبــرنــا عـــن أولــئــك 
الذين رفعوا أصواتهم من أجل التغيير، من 
أجل الدفاع عن حقيقة هشة. علينا أن نصرخ 
ــادة  ــإعـ ــأن األمــــــر ل يــتــعــلــق بـ ــ ــا نــشــعــر بـ ــنـ ألنـ
اللعبة إلى نقطة البداية، بل لنقلب قواعدها. 
فبفضل صدق وشجاعة كل واحد منا، يمكن 

للعالم أن يتغير حقا.
هـــيـــبـــاتـــيـــا، عــــاملــــة الــــريــــاضــــيــــات والـــفـــلـــكـــيـــة 

يوسف وّقاص

ــم روبــــرتــــو ســافــيــانــو،  يــرتــبــط اســ
اإليطالية،  األدبــيــة  البانوراما  في 
ت 

ّ
بتحقيقاته الصحافية التي هز

بقوة البيئة اإلجرامية لعصابات الكاموّرا في 
مّما  عــام،  نابولي ومقاطعة كامبانيا بشكل 
املشددة.  الحراسة  العيش تحت  فــرض عليه 
 أنه ل يبخل في الستمرار في أداء عمله، 

ّ
إل

واضـــعـــا ثــقــتــه فـــي مــؤســســات الـــدولـــة، وقــبــل 
التي يسعى إلبرازها.  الحقيقة  كل شيء في 
التحديد  الحقيقة هو على وجــه  البحث عن 
ــدالـــو«  ــريـ  أحـــــدث أعـــمـــالـــه األدبــــيــــة: »غـ

ُ
هـــــدف

)»اصرخها« أو »قلها بصوت مرتفع«( الذي 
فــي تشرين  صــدر عــن دار نشر »بومبياني« 

الثاني/ نوفمبر املاضي.
يــبــدأ بمقدمة طويلة يسرد  الــجــديــد  الــكــتــاب 
كان  عندما  حياته  مــن  جـــزءًا  سافيانو  فيها 
ــاز الــثــانــويــة في  ــدو ديــ ــانـ يـــرتـــاد مـــدرســـة أرمـ
رأســه، وهي بدورها  مدينة كازيرتا، مسقط 
أحـــد مــعــاقــل »الـــكـــامـــوّرا«. يــخــاطــب سافيانو 
الطفل الــذي يخرج من املــدرســة، كما لو كان 
شخصا آخــر، ويحاول تحذيره من األخطار 
والعثرات التي يمكن أن تضعها الحياة على 

محمود الحاج

عند وصــولــه إلــى فــرنــســا، عــام 1992، قادما 
فيليبور تشوليتش  يــكــن  لــم  الــبــوســنــة،  مــن 
كلمات  إل  مــولــيــيــر  لــغــة  مـــن  يــعــرف   )1964(
 مــعــرفــة اســم 

ّ
ثــــاث: جــــان بــــول ســـارتـــر. لــكــن

الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي وأعـــمـــالـــه، وتــجــربــة 
ســـنـــواٍت فــي الــصــحــافــة واملــوســيــقــى، مثقلة 
مقاساة  دون  تحول  لن  ماجستير،  بشهادة 
الرجِل طويل القامة، ذي العينني الزرقاوين، 
 املــنــفــى الــصــعــبــة واملــعــانــاة اإلداريــــة 

َ
تــجــربــة

ــي فـــرنـــســـا.  ــ ــي يـــعـــيـــشـــهـــا الـــــاجـــــئـــــون فــ ــ ــتـ ــ الـ
»مــــهــــاجــــر«، »لجــــــــئ«، »شـــخـــص بــــا أوراق 
إقـــامـــة رســـمـــيـــة«: مــعــجــٌم مـــؤلـــف مـــن كــلــمــات 
به، في 

ّ
كهذه سيحاول الكاتب البوسني تجن

سنواته الفرنسّية األولى، دون جدوى. عليه 
أن يــتــصــالــح مــع اســمــه وواقـــعـــه الــجــديــديــن، 

ــلــَصــق على جبينه 
ُ
ت الــتــي  البطاقة  مــع هــذه 

وتختصر حياته وماضيه، بكل تفاصيلهما 
وشــــخــــوصــــهــــمــــا وعــــاقــــاتــــهــــمــــا، بــتــســمــيــة 

بيروقراطية. 
يعني  تشوليتش،  ِعــرف  فــي  التصالح،   

ّ
لكن

املقاومة. املقاومة بالكتابة، باألدب. في فترة 
القريب،  ماضيه  إلــى  الكاتب  أولـــى، سيعود 
إلى حروب البلقان وتجربته كمقاتل مجَبر 
على الوجود في الجبهة، كاجئ في معسكر 
مـــســـّيـــج عـــلـــى عـــجـــل، وكـــشـــخـــص فـــقـــد نــاســا 
ر. 

ّ
وتتعث تكبر  طفولته  رأى  ومــنــزًل  أحّبهم 

»الــبــوســنــّيــون:  األّول،  كتابه  يحكيه  مــا  هــذا 
 وأســـــــاك شـــائـــكـــة« الــــــذي كــتــبــه 

ٌ
ــٌر، مــــــدن بــــشــ

ــيــــة لـــُيـــتـــرَجـــم ويــنــشــر  بـــالـــصـــربـــيـــة الــــكــــرواتــ
بالفرنسية )1994(.

مع كتابه الثاني »حياة أميديو موديلياني 
املقتضبة والغريبة بشكل ل يصّدق« )1995(، 
في  بنقلة سيكّررها  البوسني  الكاتب  يقوم 
ــرى، تتمثل فــي الــتــمــاهــي مــع رمــوز  خــ

ُ
كــتــب أ

فــنــيــة وأدبـــيـــة تــتــيــح لـــه الــتــعــبــيــر عـــن نفسه 

روبرتو سافيانو التغيير صـرخة

رغم وصوله إلى فرنسا 
منذ 28 عامًا، ما يزال 

الكاتب البوسني يقاسي 
صعوبات المنفى 

واللغة. الكتابة مقاومة 
بالنسبة إليه، واللغة 

التهكمية سالح

ما يشغل روبرتو سافيانو 
في عمله محققًا 

صحافيًا، يشغله في 
كتابه األخير: البحث عن 

الحقيقة. ليس »غريدالو«، 
التي تعني في اإليطالية 

»اصرخها« أو »قلها 
بصوت مرتفع«، عنواَن 

الكتاب فحسب، بل دعوة 
إلى الدفاع عن الحق 

وإلى التشبّث بالرغبة 
في التغيير

النَّسل في العربية هو 
الَخلق، وما تقوم به 

الترجمة هو إعادُة 
خلق نص أصل في 

صورة نص آخر داخل 
سياق لغوي وثقافي 

مختلف له نظاُمه 
وسَننه وأساليبه

فيليبور تشوليتش أن ترافقك لكنُة الغريب

العسُل إذا ذاب

أمُل الذات مبنيًا من حجارة اآلخرين

يستحضر جوردانو 
برونو وآنا أخماتوفا 

وجمال خاشقجي

مقاربة الوجود 
وتفاصيله بلغة تتهكم 

من الذات قبل أي 
شيء آخر

هوراس الروماني كان 
أكثر انفتاحًا باعتباره 

الترجمة تفاوضًا

نقد وكشف للديناميات 
التي تهيمن على 

وسائل التواصل

استبداٍد  لحظات  عند  الكتاب  يتوقف 
الصحافية  اغتيال  مثل  التاريخ،  سّجلها 
 2006 عام  بوليتكوفسكايا  آنا  الروسية 
ألنها روت حرب بوتين في الشيشان، أو 
وقوف موسوليني أمام البرلمان، بعد 
جاكومو  والسياسي  الصحافي  مقتل 
ماتيوتي عام 1924 على أيدي فاشيين، 
كنت  لو  »وحتى  وقاحة:  بكل  وقوله 
أن تفعلوا  يمكنكم  أنا من قتله، ماذا 
ــمــا كــانــت صـــورة إعــدامــه  ــي؟«، رب ــ ب
التاريخية، في ساحة لوريتو في ميالنو 

بعد 25 عامًا، جوابًا عن سؤاله هذا.

جواب عن سؤال مستبد

2425
ثقافة

قراءة

تجربة

إطاللة

فعاليات

والــفــيــلــســوفــة الـــيـــونـــانـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، مــمــثــلــة 
عاشت  التي  الجديدة،  األفاطونية  الفلسفة 
في مصر الرومانية، تلقي درسا في امليدان. 
نظرها يصل إلينا مباشرة، ول ترتبك حتى 
املسيحيون  الــرهــبــان  عليها  تــكــالــب  عــنــدمــا 
كابا،  روبـــرت  الــزجــاج.  بشظايا  املتعصبون 
املـــراســـل الـــحـــربـــي، الــــذي يــقــتــرب مـــن الــواقــع 

بلغتها، والنظر إلى األمور بعينيها. ترافقت 
هذه النقلة مع خيار بامليل بشكل واضح إلى 
بلغة  وتفاصيله  الوجود  مقاربة  السخرية: 

تتهكم من الذات قبل أي شيء آخر. 
أمـــا النــقــاب األبــــرز فــي تــجــربــة تشوليتش 
الفرنسية، وربما في تجربته ككاتب بشكل 
عام، فيتخذ من 2008 تاريخا له، وهو العام 
فه بالفرنسية 

ّ
ل
ّ
الذي شهد صدور أول كتاب أ

 )»أرشـــــانـــــج«(. لــكــن الــكــتــابــة بلغة 
ً
مـــبـــاشـــرة

سارتر ل تعني للكاتب البلقاني النجاة من 
الـــذي تشكله عاقته  الــعــذاب والــلــذة  فــضــاء 
الخاصة باللغة: »أكتب بلكنِة أجنبّي«، يقول 
تشوليتش الـــذي يــواجــه، حــتــى الــيــوم، بعد 
أكــثــر مــن 28 عــامــا مــن وصــولــه إلـــى فرنسا، 
أنــت؟« بمجّرد  أيــن  أشخاصا يسألونه »مــن 

 فرنسية. 
ً
ما يسمعونه ينطق كلمة

تجربة اللغة واملنفى هذه ستكون مادة كتبه 
أحيانا،  تها 

ّ
خف رغــم  تذّكرنا،  )التي  الاحقة 

ول  كوستوريتسا(  وأمير  كونديرا  بميان 
سّيما »دليل للمنفى: خمسة وثاثون درسا 
لتحقيق النجاح في منفاك« )2016( و»كتاب 
األســـفـــار«، الـــذي صـــدر قــبــل عـــدة أشــهــر لــدى 
»غاليمار«. ورغم أن هذين الكتابني يحمان 
ــة »روايـــــــــة« عـــلـــى غـــافـــهـــمـــا، إل أنــهــمــا  ــغـ دمـ
زة 

ّ
يقتربان أكثر من املذكرات الشخصية املعز

 
ّ
بجرعة من الخيال. ذلك أننا لسنا إزاء خط

ســردّي متصاعد ول تعدد في الشخصيات 
ــام يــومــيــات  أو فـــي املــســتــوى الــلــغــوي بـــل أمــ
ومفارقات وأفكار بطل منفّي في فرنسا، هو 

الكاتب نفسه.

إلــــى حــــدٍّ يــمــّكــنــه مـــن اســتــيــعــاب كــنــِهــه حتى 
خال  مــن  فقط  بعدسته:  عليه  التركيز  دون 
نــفــهــم ما  الــعــيــش بــشــكــل مــبــاشــر يمكننا أن 
يحيط بــنــا. الــشــاعــرة آنـــا أخــمــاتــوفــا تنتظر 
في البرد القارس أمام السجن حيث ُيحبس 
ابــنــهــا. عــنــدمــا تمسك الــقــلــم، أشــعــارهــا التي 
تــمــجــد املــقــاومــة والــشــجــاعــة تــجــعــل ستالني 
يـــرتـــعـــد: »نـــحـــن نـــعـــرف مـــا يــكــمــن الـــيـــوم في 
امليزان/ وما يحدث اآلن/ حان أوان الشجاعة 
عنا«.  تتخلى  لن  والشجاعة  ساعتنا/  على 
يــمــوت جـــوردانـــو بــرونــو بــني ألــســنــة اللهب، 
لكن الحقيقة التي صرخها في وجه جاديه 

تجعل هذا اللهب با جدوى إلى األبد.
وبــعــكــس هــــؤلء، فـــإن املــذيــع الـــروانـــدي الــذي 
يدخل املنازل بنكاته، هو الذي يبذر الكراهية 
ــا الـــجـــنـــرال املـــثـــقـــف والـــعـــاشـــق  ــ الــــدمــــويــــة، أمـ
م هتلر أنه إذا 

ّ
الولهان، غوبلز، فهو الذي ُيعل

كّرر كذبة مئة مرة، سينتهي األمر باآلخرين 
إلى العتقاد بأنها حقيقة. 

مــع قـــدرة كــتــابــاتــه عــلــى الــجــمــع بــني امللحمة 
ووضـــــــوح الــتــفــكــيــر، يــكــشــف ســـافـــيـــانـــو عــن 
الـــديـــنـــامـــيـــات الــخــطــيــرة الـــتـــي تــهــيــمــن على 

جميع وسائل التصال، ومع ذلك نشعر في 
نهاية الكتاب وكأننا طالٌب استعاد حيويته 

ولم يعد يكتفي باألحام والسخط.
لـــقـــد أصـــبـــحـــنـــا نـــعـــيـــش رهـــيـــنـــة لــلــمــنــافــســة 
وينتابنا  العماقة،  الــشــركــات  بــني  الشرسة 
ــا بـــتـــنـــا مــــجــــرد مــســتــهــلــكــني  ــنـ ــأنـ الــــشــــعــــور بـ
 عن 

ً
تــتــاعــب بــهــم الــدعــايــات املــزيــفــة، فــضــا

الــتــلــوث البيئي وبــقــيــة اآلفــــات الــنــاتــجــة عن 
هو  هــذا حقا  هــل  لكن  الخاطئة.  السياسات 
الــعــالــم الــوحــيــد املــمــكــن؟ وملـــاذا عندما يرفع 
شخص ما صوته لطلب العدالة، هناك دائما 
من يلّمح إلى أنه يفعل ذلك لتحقيق مكاسب 
شــخــصــيــة )كــمــا جــــرى مـــع غــريــتــا تــونــبــرغ( 
ويسخر منه بإظهار تناقضاته؟ ل، ليس من 
الضروري أن تكون قّديسا لتكافح. ل يمكن 
ألنهما  يــوقــفــانــا،  أن  وتناقضاتنا  لضعفنا 
لـــم يــوقــفــا الـــرجـــال والــنــســاء الـــذيـــن يــمــأون 
ــتــــاب ســــافــــيــــانــــو. هــــــذا الـــكـــتـــاب  ــات كــ ــفـــحـ صـ
منا 

ّ
 مكّونة من قصص ل تريد أن تعل

ٌ
خريطة

ع منا شيئا واحدًا فقط: 
ّ
أّي شيء، لكنها تتوق

أن نفتح أعيننا جيدًا.
)كاتب سوري مقيم في ميالنو(  

دليل بلقانّي للمنفى الفرنسي

الترجمُة نَسيلًة

السويسري  الفرنسي  الغرافيكي  للمصّمم  معرض  عنوان  العالم  توّقف  فجأة، 
رودي باور يقام حاليًا في المعهد الثقافي الفرنسي في الدار البيضاء ويتواصل 
حتى بداية الشهر المقبل. يقّدم باور من خالل رسومات باألبيض واألسود يوميات 

الحجر الصّحي، ملتقطًا وضعيات طريفة تظهر تغيّر العالقات البشرية.

ممارسة  بعنوان  افتراضية  ورشة  تقام  اليوم،  ظهر  بعد  من  الثانية  من  بداية 
الفلسفة في المتحف تنّظمها مؤسسة كال شارلروا البلجيكية. تهدف الورشة 
استثمار  على  والفنون  الثقافة  قطاعات  في  والناشطين  المدرّسين  تدريب  إلى 

المادة التاريخية أو الفنية إليقاظ القدرة على التفكير النقدي لدى طلبتهم.

خالل يومي 11 و12 من كانون الثاني/ يناير الجاري، ينّظم مركز المخطوطات في 
العربي يقّدمها  فهرسة المخطوط  مكتبة اإلسكندرية دورة تدريبية بعنوان 
والتوثيق  التاريخ  مثل  متنّوعة  اختصاصات  في  المركز  مع  متعاونون  باحثون 
غير  ــدورة  ال فإن  المركز،  إعــالن  بحسب  المخطوطات.  على  الحفاظ  وتقنيّات 

موّجهة للمتخّصصين. كما أنها ستقام على منّصات التواصل االجتماعي.

حمدة  نعمان  لـ  سكون  مسرحية  اليوم  مساء  من  الخامسة  من  بدايًة  ُتعرض 
إلى  الخروج  العاصمة ضمن فعاليات تظاهرة  تونس  الثقافة في  مدينة  في 
المسرح. العمل من إنتاج مؤسسة »المسرح الوطني التونسي« ويؤّديه كل من 
نفسية  زوايا  من  الجسد  ثيمة  حول  يتحاوران  حيث  درويــش،  أميرة  مع  المخرج 

وجمالية وفكرية.

مزوار اإلدريسي

ــم، أواخــــر الــقــرن الــعــشــريــن، 
َ
فــوجــئ الــعــال

وتــحــديــدا فــي 5 يــونــيــو/حــزيــران 1996، 
ل في »استنساخ« 

َّ
بإنجاز علمي باهر تمث

ــــي« -أشــهــر نعجة فــي الــتــاريــخ -من 
ِّ
»ُدول

خلية جسدية بالغة، في معهد روسلني 
ــدوُم هـــذا املــخــلــوق  ــ ــار قـ ــ بــاســكــتــلــنــدا. وأثـ
العجيب ِمن غير تسافد بني ذكر وأنثى 
 
ّ
ا، ذلك أن ا ودينّيً نقاشا أخاقيا وفلسفيَّ

 
ٌ
، بــل هــي كــائــن مَّ

ُ
»دولــــي« ل أَب لــهــا ول أ

شــبــيــٌه خــالــص وحـــيٌّ ألصــلــهــا، ولــذلــك ل 
سخِة« عليها. 

ّ
يستقيم إطاق صفة »الن

ـــم الــعــربــي تــلــك الــنــقــاشــات 
َ
ــــرف الـــعـــال وعـ

ح 
ْ
ت

َ
نفسها، وزاد عليها كالعادة عند كل ف

ــِر نقاشا 
َ

علمّي باهر يأتي إلينا من اآلخ
ديــنــيــا، بــخــصــوص الــوضــع الجــتــمــاعــي 
لهذا الكائن، في حال تجرؤ اإلنسان على 
استنساخ كائنات بشرية من غير تزاوج 
ــي  وِجـــمـــاع بـــني ذكــــر وأنـــثـــى، أي مـــا ُســمِّ

ها بالتكاثر الاجنسي. 
َ
وقت

ثيَر نقاش آخر في املجال اللغوي، 
ُ
أ وقد 

لته اعتراضاٌت 
َّ
ل يقل أهمية عن هذا، تخل

وِنني« 
ُ
على ترجمة الكلمة اإلنكليزية »ْكل

ــفـــرداٌت أخــرى  ـــِرحـــْت ُمـ
ُ
بــاســتــنــســاخ، واقـــت

ــورة«، على  ــ ــــصـ ــا، مـــن بــيــنــهــا »الـ ــهـ ِعـــَوضـ
غـــرار مــا طــرحــه غــدامــيــر بــصــدد العاقة 
بني األصل والصورة في األعمال الفنية 
ِضمن كتابه »الحقيقة واملنهج«. وكانت 
«، التي 

َ
ــِســيــلــة

َّ
أبـــرز تلك القــتــراحــات »الــن

 نْسل 
ْ
ــن  ِمـ

َ
ــذ  األخــ

ُ
ــســل

َّ
ُيــفــيــد مــصــدرهــا الــن

ــّي، وانــتــصــر لــهــا كـــثـــيـــرون، بــُحــكــم أن  ــ حـ
»النسخة« و»الصورة« تكونان من جامد 

كاملنحوتات والُكتب وغيرها.
وبـــنـــقـــل الـــنـــقـــاش إلـــــى فـــضـــاء الــتــرجــمــة 
األدبية، وهو نقل مشروع على اعتبار أن 
ه الترجمة، نجد   تمسُّ

ُ
كل ما تلمسه اللغة

رين لأخيرة ودارسيها 
ِّ
 كثيرا من املنظ

ّ
أن

ُيطالبون النصوَص املترَجمة بأن تكون 
بــالــضــرورة، بينما َيسخر  ــة لأصل  وفــيَّ
آخــــرون مــن فــكــرة األصــــل بــُرّمــتــهــا؛ وفــي 
مــتــهــم خ.ل.بـــورخـــيـــس -بــقــيــمــتــه في  ُمــقــدِّ
وبُهزئه  معا،  والترجمة  األدبية  الكتابة 
الــاذع- في غير تــردد، فيتهكم على هذه 
يها، 

ِّ
ُمتَبن من  وينال  النقدية  ــصــادرات 

ُ
امل

 »األصــل خائن للترجمة 
َّ
ــا ذهــب إلــى أن

َّ
مل

تــرتــقــي   »الــتــرجــمــة 
َّ
إن قـــولـــه  دومـــــــا«، أو 

 ل 
ْ
ُده« ربــمــا إليــمــانــه أن بــاألصــل وتــــجــــوِّ

وأساليبه وُصـــَوره، التي قد تتشابه مع 
ها تجعل التطابق 

َّ
األصل في أحايني، لكن

مـــعـــه مـــســـتـــحـــيـــا، فـــتـــحـــتـــذي الـــتـــرجـــمـــة 
ه 

َ
س حيات الذي كرَّ ار 

َ
ِمن ْبِييْر   

َ
بذلك عَمل

له  ق ما تخيَّ
ْ
لكتابة كيخوطي معاصر َوف

ـــــا جــعــل 
ّ
خــــورخــــي لـــويـــس بــــورخــــيــــس، مل

ــتــج صفحات 
ْ
ُيــن  

ْ
أن الــعــجــيــب  »طــمــوَحــه 

مع  كلمة وسطرا سطرا-   
ً
-كلمة تتطابق 

ِتس«.
ْ
ره ِميِغل ِد ِثْربان ما حبَّ

ل شيَء يمنع من إطاق »النسيلة« على 
الــنــص املــتــرَجــم؛ طــاملــا أن الــتــرجــمــة هي 
ــذ 

ُ
ــتـــاج اتـــصـــال نــصــي بـــني اثــــنــــنْي، يــأخ ِنـ

َر حيٍّ هو 
َ

فيه نص ُمستقِبل من كائن آخ
ــه فــاســفــة الترجمة، 

َ
األصــــل، الـــذي وصــف

وعـــلـــى رأســـهـــم والـــتـــر بــنــيــامــني، بــكــونــه 
يــتــحــرى الســتــمــراريــة فـــي الــحــيــاة، وأن 

ه إلى ذلك هو الترجمة.
َ
سبيل

ــســل فــي العربية هو 
َّ
 الــن

َّ
ولــإضــافــة، فـــإن

 
ُ
لق، وما تقوم به الترجمة هو إعادة

َ
الخ

خــلــق نـــص أصــــل فـــي صـــــورة نـــص آخــر 
له  وثقافي مختلف،  لغوي  داخــل سياق 
ــنــه وأساليبه 

َ
نــظــاُمــه وخــصــائــصــه وســن

وُصــَوره، التي قد تتشابه مع األصل في 
 يستحيل أن تتطابق معها. 

ْ
أحايني، لكن

 
ّ
ــمَّ مـــن الــنــقــاش الــلــغــوي هـــو أن ــ  األهـ

ّ
لــكــن

 إذا ذاب 
ُ

 في العربية هو »العسل
َ

سيل
َّ
الن

سيلة 
َّ
والن  

َ
النسيل  

ّ
و»أن مَع«، 

َّ
الش وفــارق 

«، لذلك يكون على املترِجم 
ُ

جميعا الَعسل
ف على  طوِّ

ُ
أن يقوَم بدور النحلة، التي ت

أجــمــل الــزهــور والــــورود، لترشف أفضل 
نتِظريها. 

ُ
قّدَمه مل

ُ
رحيق بها، فت

)أكاديمي ومترجم من املغرب(

م 
َ
الــكــتــابــة، فالعال  بتاتا فــي مــجــال 

َ
أصـــل

األرجنتيني،  الكاتب  اعتقاد  في  ته،  بُرمَّ
ف كتابا واحدا منذ اكتشاف الكتابة. 

ِّ
يؤل

ل 
َّ
وصــــُدورا عــن موقف ديني أيــضــا، تمث

ـــدمـــاء، وعــلــى رأســـهـــم الــقــديــس جــيــروم 
ُ
ق

عما  بصفتها   
َ
الترجمة )331-420ق.م( 

 كلي مــع »األصــل« 
ٌ

ه تــطــاُبــق
ُ
آلــّيــا، نتيجت

 كلمة 
ً
ـــــكـــــراُره؛ بـــإعـــادتـــه حــرفــيــا كــلــمــة

َ
وت

 فـــكـــرة وصــــــورة صــــــورة، وأطــلــق 
ً
ــرة ــكــ وفــ

هــــؤلء عــلــى ترجمتهم نــعــت »األمــيــنــة«، 
ــو ما  ــذا هـــو الــنــســخ أو الـــصـــورة، وهـ وهــ
ُيجهض كل محاولة للترجمة، ويجعلها 

مستحيلة.  
والعجيُب أن هوراس الروماني )65 ق.م-

القديس جيروم،  زَمنيا على  م  املتقدِّ 6م( 
الترجمة  إلــى  ــا نظر 

ّ
مل انفتاحا  أكثر  كــان 

د في  تــتــردَّ بصفتها تــفــاوضــا، وأنــهــا ل 
ـــعـــيـــد خـــلـــق نــــص أصـــــل فــــي صــــورة 

ُ
أن ت

 فــضــاء لــغــوي وثــقــافــي 
َ

ــل ــ نــص آخــــر؛ داِخـ
ه 

ُ
وسنن وخصائصه  نظاُمه  له  مختلف، 
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)Getty( 2019 روبرتو سافيانو أثناء تقديم كتابه »ال وجود لسيارات أُجرة في البحر« بميالنو عام

»رحلة إلى القدس«، أرمين فاهرميان، زيت على قماش، 2020

فيليبور تشوليتش )لوكا جيرالنتش(


