
ــّرة  ــنــــاول الــــصــ ــتــ ــاب يــ ــتــ ــفــــن«، وهــــــو كــ ــريــ الــــشــ
ــم الــخــاصــة  ــراسـ الــهــمــايــونــيــة أو الــرومــيــة واملـ
بإرسالها بداية من إسطنبول حتى تسليمها 
واملـــديـــنـــة.  ــّكــــة  مــ فــــي  واإلدارة  ــــي  ــالـ ــ األهـ إلـــــى 
والــكــتــاب عــبــارة عــن عــدة مــقــاالت متخّصصة 
إن  العثمانية، حتى  الوثائق  ُكتبت من خالل 
أحدها عبارة عن دفتر من دفاتر الصّرة ضم 
جــمــيــع حــســابــاتــهــا ونــفــقــاتــهــا خــــالل مــراحــل 
ــبـــحـــري والـــــبـــــّري، واملـــخـــّصـــصـــات  الـــطـــريـــق الـ
ــن واألهــــالــــي  ــاوريــ ــجــ ــّددة لــــأشــــراف واملــ ــ ــــحـ املـ
ــنــي 

ّ
أن والــفــقــراء والــغــربــاء وغــيــرهــم. الحقيقة 

انشغلت منذ فترة باألبحاث التي تهدف إلى 
التقارب بن الثقافتن العربية والتركية، كما 
أن اإلشراف على العديد من الرسائل العلمية 
الـــخـــاصـــة بـــالـــتـــراجـــم املــخــتــلــفــة فــــي الـــتـــاريـــخ 
يه الشعري والنثري، شغلني عن 

ّ
واألدب بشق

مــشــاريــع الترجمة الــخــاصــة بــي، ولــكــن هناك 
مشروع ترجمة كتاب »وقائع العثمانين« عن 

فتح مصر.
 

■ مـــا الــعــقــبــات الــتــي تــواجــهــك كــمــتــرجــم مـــن الــلــغــة 
العربية، وكمترجم إليها؟

 العقبة األولى هي النشر، فمعظم 
ّ
الحقيقة أن

ــة 
ّ
الــنــاشــريــن يــعــتــبــرون نــشــرهــم لــلــتــرجــمــة ِمــن

، وال يـــرى فــي فــعــل الــنــشــر إال املقابل 
ً
وفــضــال

املادي للترجمة. تخّيل أن تترجم أثرًا عثمانيًا 
تأخذه  ثم  طويلة،  سنوات  ترجمته  تستغرق 
تأخذ  وال  الــنــســخ  آالف  مــنــه  فتبيع  نــشــر  دار 
الطباعة  أو حتى تكاليف  أنت حقك كمترجم 
ــــادي لــلــتــرجــمــة ُيعتبر  والــكــتــابــة. فــاملــقــابــل املـ
الجهة  رت 

ّ
إذا توف أّمــا  أمامها.  الكبرى  العقبة 

املمّولة للترجمة، فيمكن حينها ترجمة ستة 
أعـــمـــال عــلــى األقــــل فـــي الــســنــة، إذا تـــفـــّرغ لها 
ــّم عــقــبــات الترجمة  املــتــرجــم وحــدهــا. ومـــن أهـ
واملعاجم  القواميس  عــدم وجــود  التركية  مــن 
املــتــخــّصــصــة فـــي املـــجـــاالت املــخــتــلــفــة الــفــنــيــة 
ــيـــة والــريــاضــيــة  والــديــنــيــة والــطــّبــّيــة والـــزراعـ
اليوم،  يــوجــد، حتى  والسياسية واألدبــيــة. ال 

قاموٌس متخّصص واحد بن العربية والتركية 
الــرجــوع إليه فــي العديد مــن املــجــاالت. يمكن 

األدب  ترجمة  يقتصر على  االهــتــمــام  أن  نــاحــظ   ■
العربي وفق نظرة واهتمام معينني، وال يشمل الفكر 
إلــى هذا  تنظر  العربي، كيف  املعرفي  اإلنــتــاج  وبقية 

األمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟
يهتّم بترجمة األدب العربي املتخّصصون في 
أقسام اللغة العربية في كليات اآلداب بتركيا، 
وهم يختارون ما يخدم ثقافتهم. ولهذا، فعلى 
بتراثهم  للتعريف  الجهد  بعض  بــذل  الــعــرب 
ــر للترجمة«  وثــقــافــتــهــم. ويــأتــي »مــركــز األزهــ
لــيــضــطــلــع بــــدور مــهــّم فـــي هــــذا الــــــدرب، حيث 
الدينية  الكتب  الــعــديــد مــن  ــشــر فيه 

ُ
ــرجــم ون

ُ
ت

ــر،  ــ ــهــا أكـــابـــر عــلــمــاء وشـــيـــوخ األزهـ
ّ
الـــتـــي خــط

 الُبعد 
ّ

للتعريف باإلسالم الوسطّي البعيد كل
عن التطّرف.

■ كيف هي عاقتك مع الناشر، وال سيما في مسألة 
اختيار العناوين املترجمة؟

بنود  تحّددها  الناشر  مع  العالقة  إن طبيعة 
العناوين  اختيار  ويكون  عليه،  فق 

ّ
املت العقد 

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ وما 
أول كتاب ترجمته وكيف جرى تلقيه؟

ــع الــتــرجــمــة في  بـــــدأت الــحــكــايــة مـ
الــدراســة، والــدراســات العليا على وجه  سنّي 
املــقــاالت  مــن  العديد  ترجمت  حيث  التحديد، 
الباحثن، وبعض الكتب  واألبحاث لعدد من 
الذي  العثمانية«  للدراسات  املصري  »املركز  لـ
أول ترجمة   

ّ
ولــكــن الفترة.  تلك  فــي  فيه  عملت 

طبعت باسمي هي مخطوط عثماني بعنوان 
»مـــوائـــد الــنــفــائــس فــي قــواعــد املــجــالــس«، من 
ــــؤرخ الــتــركــي غــالــيــبــولــي مصطفى  تــألــيــف املـ
عالي، ويتناول الحياة االجتماعية في الدولة 
بالعثمانية  مكتوبًا  الكتاب  وكــان  العثمانية، 
وله أربعة إصدارات بالتركية الحديثة، فكنت 
أقــــارن بــن هـــذه الــطــبــعــات حــتــى أكــتــب أفضل 
 
ُ
الترجمة لــقــَيــت  بــالــنــّص. ولــقــد  تــرجــمــة تليق 
استحسان اللجنة ولكنها لم تنشر حتى اليوم.

■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم اآلن؟

ــتـــرجـــمـــات الـــتـــي نـــشـــرت كـــانـــت كــتــاب  آخـــــر الـ
ــــى الـــحـــرمـــن  »املـــحـــفـــل الـــشـــريـــف ورحـــلـــتـــه إلــ

تونس ـ ليلى بن صالح

ــل مــؤســســة »الــرشــيــديــة« أعــــرق مــدرســة 
ّ
تــمــث

مــوســيــقــيــة فــــي تــــونــــس؛ فـــقـــد تـــأّســـســـت عـــام 
1934، أي زمـــن االســتــعــمــار الــفــرنــســي، وكــان 
التراث املوسيقي  هدفها واضحًا في حماية 
الـــتـــونـــســـي، وخـــصـــوصـــًا رافــــــــده األنـــدلـــســـي 
ــى الــــيــــوم، يــحــاول  ــالــــوف«. إلــ »املــ ـــ املــــعــــروف بــ
املشرفون على املؤسسة القيام بالدور نفسه، 
 عـــوامـــل كــثــيــرة تـــهـــّدد الــتــراث 

ّ
فـــال َيــخــفــى أن

املــوســيــقــي فـــي يــومــنــا هـــــذا، ومــنــهــا دخـــول 
مــــؤثــــرات كــثــيــرة إلــــى ســــوق الـــفـــن، والــنــزعــة 
االســـتـــهـــالكـــيـــة الــخــفــيــفــة الـــتـــي بـــاتـــت تــــدور 
ضمنها املوسيقى، ليس في تونس وحدها، 

بل في العالم بأسره.
 من 

ً
لــم تــعــد حــمــايــة الــتــراث الــســمــعــّي ممكنة

خالل التدريس وحده، بنقل الخبرات الفنية 

املتوارثة إلى الجيل الجديد؛ إذ تظهر العديد 
من األدوات الحديثة التي ينبغي استثمارها 
الرقمنة، باعتبار ما  اإلطـــار، ومنها  في هــذا 
الــتــوثــيــق ومـــا تسّهله  تتيحه عــلــى مــســتــوى 
ــة املــــــادة املــوســيــقــيــة أو مـــّمـــا ُكــتــب  ــاحـ ــن إتـ مـ
عنها في شكل نوتات أو دراســات أكاديمية 
أو غير ذلــك. وفــي حــال مؤسسة عريقة مثل 
الباحثن  تفيد  ال  الرقمنة  فــإن  »الرشيدية«، 
املشتغلن  أيضًا  بــل  املوسيقى وحــدهــم،  فــي 
على تاريخ تونس بشكٍل عــام، وعلى تاريخ 

مؤّسسات املجتمع املدني.
ــد أطــلــقــت فـــي 2019  ــانـــت »الـــرشـــيـــديـــة« قـ وكـ
مــشــروعــًا   - الــثــقــافــة  مـــع وزارة  بــالــتــعــاون   -
فترته  قـــّدرت  وقــد  ورقمنته،  أرشيفها  لجرد 
الزمنية بثالث سنوات. أخيرًا، جرى اإلعالن 
أن املــشــروع قــد وصــل الــتــقــّدم فيه إلــى %60، 
ــّمــــن جــــــــردًا لـــلـــوثـــائـــق واملـــخـــطـــوطـــات  وتــــضــ
ــة، مــع  ــ ــــسـ ــــؤّسـ ــــوزة املـ ــــحـ ــتــــي بـ ــة الــ ــّيـ ــقـ ــيـ املـــوسـ
وقد جرت  دقيقًا.  ِعلميًا  توصيفًا  توصيفها 
 هذه املحتويات ستكون قريبًا 

ّ
اإلشارة إلى أن

للمؤسسة  اإللــكــتــرونــي  املــواقــع  على  متاحة 

حـازم منتصـر

جرى اإلعالن أخيرًا عن 
التقّدم في مشروع 

رقمنة أرشيف المؤسسة 
الموسيقية التونسية، 
بما في ذلك من جرٍد 

للوثائق والمخطوطات 
وتصنيفها ِعلميًا

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة بين 
اللغة العربية ولغات 

العالم المختلفة اليوم. 
»على العرب بذل بعض 

الجهد للتعريف بتراثهم 
وثقافتهم«، يقول 

المترجم المصري 
في حديثه إلى 

»العربي الجديد«

بعض األعمال التي 
وضعها األقدمون ال 

يحتاج إلى َتْحيِين، فقد 
تمَّ له ذلك بأساليب 

ووسائط لم تكن في 
زمانهم. وبعضها باَت 

حاجًة في وقتِنا

أرشيف الرشيدية  أشكال أخرى لحماية التراث الموسيقي التونسي

كتٌب يُحوجنا إليها اتّساع الرؤية والعبارة

في صحبة التاريخ العثماني

معظم الناشرين 
يعتبرون إصداَرهم 

للترجمة ِمنّة وفضًال

لم تكن الرقمنة 
ممكنة لوال الشروع 

في ترميم مقّرات 
المؤسسة

ما نْفع تحيين كتاب عن 
الحيوان وقد صارت له 

قنوات فضائية؟

من أهّم عقبات الترجمة 
عدم وجود قواميس 

ومعاجم متخّصصة 

كلية  فــي  التركية  اللغة  قسم  رئيس  مــصــري،  وأكــاديــمــي  مترجم 
على  وحصل   1975 عام  ُولد  األزهــر.  جامعة  في  والترجمة  اللغات 
التركية  اللغة  في  الدكتوراه  درجــة 
جامعتي  مــن   2009 ــام  ع ــا  ــه وآداب
إلى  ترجماته  مــن  ومــرمــرة.  األزهـــر 
ورحلته  الشريف  »المحمل  العربية: 
إلى الحرمين الشريفين« ليوسف جاغالر 
في  و»قطر   ،)2016( كولن  وصالح 
قورشون  لزكريا  العثماني«  العهد 
التركية أعماًال  إلى  )2008(. كما ترجم 
منها »اإلسالم بين الحقيقة واالدعاء« 

لحامد طاهر.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

متابعة

إطاللة

فعاليات

بــالــتــشــاور فــيــمــا بــيــنــنــا. أحــيــانــًا أقـــتـــرح على 
الــنــاشــر عـــددًا مــن الــعــنــاويــن وهـــو يــخــتــار من 

بينها ما يبدو له مناسبًا لتسويق الكتاب.

■ هل هناك اعتبارات سياسية الختيارك لألعمال التي 
تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح السياسي 

للمادة املترجمة أو ملواقف الكاتب السياسية؟

)rashidiyya.tn(. ُيذكر أن هذه املرحلة سبقتها 
مشاريع أخرى لوالها ملا كان ممكنًا الشروع 
في رقمنة املادة الوثائقية. ففي 2014 عقدت 
 مــع »مــركــز املوسيقى 

ً
»الــرشــيــديــة« اتــفــاقــّيــة

الــعــربــيــة واملــتــوســطــيــة - الــنــجــمــة الـــزهـــراء« 
ـــرة 

ّ
 املــــــــادة الـــســـمـــعـــّيـــة املـــتـــوف

ّ
لــتــصــنــيــف كـــــل

وإيــداعــهــا كــتــراث وطــنــي، وقــد تضّمنت هذه 
الخطوة رقمنة أسطوانات وأشرطة كاّسيت 

وأقراص مغناطيسية.
أّما بخصوص املخطوطات والوثائق الورقية، 
من  الــتــصــّدي ألرشفتها  املمكن  مــن  يكن  فلم 
دون مــشــروع تــرمــيــِم وتــهــيــئــة املــقــّر الــفــرعــي 
بــدار األصــرم ببطحاء  للمؤّسسة، واملعروف 
رمضان باي في مدينة تونس العتيقة، حيث 
تقع معظم املاّدة الورقّية. بدأ هذا املشروع في 
2015 بالتعاون مع »املعهد الوطني للتراث« 
أهلية.  وجمعيات  العاصمة  تونس  وبلدية 
ومــــع نــهــايــة هــــذه الــتــرمــيــمــات بــــدأ املـــشـــروع 
ق برقمنة ما تملكه »الرشيدية« 

ّ
األخير املتعل

ها 
ُ

بعض تنقسم بن مخطوطاٍت،  وثائق  من 
نــادر، ووثائق إداريــة وكتب ودراســـات حول 

املوسيقى التونسّية.
تــعــّد جــهــود الــرقــمــنــة هـــذه خــطــوة أســاســيــة 
فـــي حــمــايــة املــــــوروث املــوســيــقــي، خــصــوصــًا 
الباحثن واملؤّرخن يهجرون  الكثير من   

ّ
أن

ي في تونس 
ّ
قة بالتاريخ الفن

ّ
مواضيع متعل

ــر الــــوثــــائــــق أو صــعــوبــة  ــ ـ
ّ
ــوف ــ بـــســـبـــب عــــــدم تـ

أرشيف  رقمنة  تعطي  فهل  إلــيــهــا.  الــوصــول 
 للكتابة والــتــألــيــف حول 

ً
»الــرشــيــديــة« دفــعــة

التاريخ الثقافي للبالد؟

نعم، يجب مراعاة الُبعد السياسي عند اختيار 
ل االبتعاد عن أعمال 

َّ
موضوع للترجمة، وُيفض

عالمات  حولهم  توجد  الذين  القلقن  اب 
ّ
الكت

ل االبتعاد عن املوضوعات 
َّ

استفهام. كما ُيفض
الساخنة التي ما زال صراٌع ما يدور حولها.

■ كيف هي عاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
فون 

ّ
أغلب الكتب التي ترجمتها وضعها مؤل

رحــلــوا منذ عــشــرات، بــل مئات السنن. ورغــم 
هذا، يجد املرء نفسه مرتبطًا بالكاتب بصورة 
فــقــد  بــــذلــــك.  يــشــعــر  أن  مــــن دون  بــــأخــــرى،  أو 
تــرجــمــت كــتــابــًا ملــصــطــفــى عـــالـــي، ثـــم ترجمت 
نـــوري بــاشــا، ولـــهـــذا، عندما  كــتــابــًا ملصطفى 
ُرزقت بولٍد، سّميته مصطفى. وقد سبق لي أن 
ترجمت كتابًا للباحث زكريا قورشون، وهو 
وتربطني  كــبــيــرة،  تاريخية  مــدرســة  صــاحــب 
به عالقة وّد وتقدير رغم مرور أكثر من عشر 

سنوات على نشر الترجمة.

أو  إنتاج  كاتبًا، صاحب  املترجم  يكون  ما  كثيرًا   ■
العاقة بني  صاحب أسلوب في ترجمته، كيف هي 

الكاتب واملترجم في داخلك؟

في بعض األحيان يعيش املترجم مع الكاتب 
 
ً
ــاره لــيــال ــكــ ــدة، يــنــشــغــل بــنــقــل أفــ ــديــ ســنــن عــ
ونـــهـــارًا، فــتــجــده يــخــّصــص لــه وقــتــًا أكــثــر من 
تكون  ــه، وعليه  بــل وأوالده وزوجــ أصــحــابــه 
 بن املترجم والكاتب، فاملترجم 

ً
الصلة وثيقة

 على أفكاره، ويزيُد ارتباطه به إذا وجد 
ٌ
أمن

 كبرى في الترجمة.
ً
 علمّية

ً
لنفسه إضافة

ــادئ أو الــقــواعــد الــتــي تــســيــر وفقها  ــبـ ■ مـــا هـــي املـ
كمترجم، وهل لك عادات معينة في الترجمة؟

األمـــانـــة العلمية فــي الــتــرجــمــة، نــقــل الــنــّص 
غة بسيطة سهلة قدر املستطاع، ليستطيع 

ُ
بل

ــم يـــكـــن مــتــخــّصــصــًا،  الـــــقـــــارئ، حـــتـــى ولـــــو لــ
ــعــّد 

ُ
وت بالضبط.  الكاتب  ومـــراد  الــنــّص  فهم 

العربية، ومحاولة  النص في  الــقــراءة حــول 
فهم ثقافة النص قبل لغته، من أهّم األمور، 
الترجمة  عــن  تختلف  الــديــن  فــي  فالترجمة 

في العمارة أو التاريخ.

رقمنة في منتصف الطريق

َتْحيين الّسلف

تحت عنوان مانيكان، يتواصل في غاليري مزاج في القاهرة، حتى السادس ِمن 
آذار/ مارس المقبل، معرض جماعي ألربعة فنّانين مصريّين؛ ُهم: أمل عبد الفتاح، 
يُشاركون في بمجموعة  وعمرو وشاحي، ورحمة عالء، وشهندة عبد اهلل، 

من األعمال الفنّية التي تتوزّع بين التشكيل والنحت والتصوير الفوتوغرافي.

عند الثالثة من عصر بعد غٍد السبت، يُعرض في مقرّ االتحاد النسائي الحّر بالرباط 
الشريط،  منية مدور. من منظور نسوي، يضيء  للمخرجة   )2019( بابيشة  فيلم 
قّصة  خالل  ِمن  الجزائرية،  المرأة  واقع  على  الجزائر،  في  العرض  من  ُمنع  الذي 

طالبٍة جامعية مولَعة بتصميم األزياء خالل فترة العشرية السوداء.

يُعرض، عند الحادية عشر والنصف من صباح اليوم، في مدرّج نيلسون مانديال 
بكلية علوم اإلعالم واالتصال في الجزائر العاصمة الفيلم الروائي الطويل حّراقة 
بلوز )2012( للمخرج الجزائري الراحل موسى حّداد )الصورة(. يروي الشريط قّصة 
َّين يحلمان بمغادرة الجزائر بطريقة غير قانونية. يلي العرض نقاٌش مع كاتبة  شاب

السيناريو أمينة حداد والمنتِج حكيم عبد الفتاح.

العاصمة،  بتونس  مسرح ريو  الجمعة في  الثالثة ِمن بعد ُظهر غٍد  ُتقام، عند 
العنيف:  التطرُّف  ِمن  والتوّقي  المبكر  اإلنذار  الكتاب  وتوقيع  تقديم  جلسُة 
ظاهرة  فهم  االتحاد  دار  عن  حديثًا  الصادر  العمل  يُحاول  أنموذجًا.  تونس 
اإلرهاب في تونس، ويقترح وضع سياسات ثقافية وتربوية جديدة لمواجهتها.

سعد سرحان

فوا في 
ّ
، وأل

ً
لقد طرق أسالفنا أبواًبا غريبة

 االهتمام بأِن 
َ
ْوها بالغ

َ
مواضيع أغرب، أْول

روا 
ّ

ها، وسخ
َّ
اقتطعوا لها من أعمارهم ُجل

ــهــا، ونــفــخــوا فيها 
َ
لــهــا مــن أنفسهم َجــلــيــل

اآلن،  بيننا، حتى  فــإذا هــي  أعماقهم،  مــن 
ــم. بــعــض تلك  ــ ــهـ ــ حــامــلــة لــقــســمــات أرواحـ
له  تمَّ  ْحِين، فقد 

َ
ت إلى  األعمال ال يحتاج 

ذلــك بأساليب ووســائــط لــم تكن فــي زمن 
أّي من األسالف.

 إلى تحين »أخبار 
ً

فما حاجتنا اآلن مثال
وهي  الــجــوزي،  البــن  لن« 

ّ
واملغف الحمقى 

 بـــأّول، وبــالــّصــوت والــّصــورة 
ً

تصلنا أّوال
الشخصية؟  شاشاتنا  حتى  عاليق، 

ّ
والت

مــــا حـــاجـــتـــنـــا إلـــــى ذلـــــــك، واألخـــــبـــــار تــلــَك 
 عـــن أّي 

ُّ
تــســتــعــصــي عــلــى أّي لــغــة وتـــجـــل

ــد األســــــــالف أن  ــ ــــض ألحــ ــــيِّ
ُ
ــو ق ــ كــــتــــاب؟ ولــ

يــشــاهــد مـــا نــشــاهــد مــنــهــا، ويـــعـــرف عن 
أبــطــالــهــا مـــا نـــعـــرف، لــصــرخ فــيــنــا: ألــيــس 

بينكم عاقل؟
ــيـــــن »طـــبـــائـــع  ــ ــْحـ ــ ـ

َ
ومـــــــا حــــاجــــتــــنــــا إلـــــــى ت

ــداد« لــعــبــد الـــرحـــمـــن الـــكـــواكـــبـــي،  ــبــ ــتــ االســ
 نفسّية 

ً
ْعنا معه، وبــات حاجة بعد أن طبَّ

ا من يستبّد بنفسه 
ّ
 من

ّ
ملعظمنا، حتى أن

لــم يستبّد بــه إحــســاٌس أو أحـــد؟ ولو  إذا 
 
ٌ
ُبــعــث فينا الــكــواكــبــي، وقـــد مـــّر فــقــط قــرن

ــــــا أخـــذتـــه 
ََ
ــتـــابـــه، مل ــّيــــف عـــلـــى صــــــدور كـ ونــ

فحسب،  البشر  معشر  نحن  بنا  الــّرحــمــة 
ا، مِلا يتعّرض له من 

ً
بل بحال كوكبنا أيض

استبداد واستعباد.
حين 

َ
ــًرا، إلـــى ت ــيـ ــا حــاجــتــنــا، لــيــس أخـ ومـ

كتاٍب عن الحيوان، وقد صارت له قنواٌت 
 

ّ
ــلـــى مـــــــدار الـــســـاعـــة أدق  عـ

ّ
ــبــــث بـــاســـمـــه تــ

كيف  شــاهــدنــا  فعليها  حــيــاتــه؟  تفاصيل 
َبْعرى، 

ِّ
تحيض الَعْيثوُم، وكيف تبيض الز

أمُّ عامٍر،  ِفرُّ 
َ
ت أمُّ فــارٍس وكيف  ِكرُّ 

َ
ت وكيف 

أعالي  فــي  يومه  الَيْحُمور  يقضي  وكيف 
الجبال وكيف يقضي الحوت حاجته في 
أعماق البحار، كما عرفنا منها عن يقظة 
، وعن قفز السحالي  بِّ

َّ
بِّ وُسبات الض الــدُّ

وُكمون السعالي، وحفظنا عن ظهر قلب 
اِب في شريعة الغاِب. 

ّ
 املخلب والن

َ
فصول

وهــي قــنــواٌت الــتــي لــو شــاهــدهــا الجاحظ 
لطفرت عيناه من محجرْيهما.

إلــى تحين، بعد   
ً

مــا يحتاج فعال ومنها 
سعت 

ّ
ت في أمرها أمور، وبعد أِن ات أن جدَّ

الرؤية والعبارة مًعا. فكتاب ابن املرزبان، 
، عن فضل الكالب، تجاوزه املوضوع 

ً
مثال

ــالـــم يـــعـــّج بـــســـالالت   الـــعـ
ّ
ــك أن ــ بــكــثــيــر. ذلـ

 شيخ املــعــّرة 
ّ
بــال املــعــّري. فقد نــصــّدق أن

 كاملة 
ً
ــة ـــاد إحـــاطـ

ّ
كـــان يــحــيــط بــلــغــة الـــض

اد 
ّ

 لغة الض
ّ
نا ال نصّدق أن

ّ
كما يترّدد، لكن

نفسها كانت تحيط بأسماء كــالب تنبح 
بــآالف األمــيــال. لذلك،  بعيًدا عن فضائها 
بّري بأثٍر 

ّ
وجب تحين فضل الكالب والت

رجــعــّي مــن مــعــّرة املــعــّري. كــتــاٌب آخــر أرى 
ــحــيــن، هو 

ّ
ــّس الــحــاجــة إلـــى الــت ــه فــي أمـ ـ

ّ
أن

كــتــاب »الـــبـــخـــالء«. فــفــي عــصــر الــجــاحــظ، 
ـــــارزان فــقــط، هما  كــــان لــلــحــيــاة وجـــهـــان بـ
ـــْولـــهـــمـــا نــســج 

َ
ــلـــى ن ــأكــــل واملـــلـــبـــس، وعـ املــ

فقد أصبحت  اآلن،  أّمــا  كتابه.   
ّ
الفذ نا  جدُّ

ــه غـــيـــر مــســبــوقــة،  ــعــــاش بــــأوجــ ــ
ُ
ــيـــاة ت الـــحـ

قَسمات  وكــل وجــه منها يتصّرف حسب 
بيننا،  أصبح  هكذا  فيه.  البخل  أو  الــكــرم 
 عن بخالء العناصر األربعة: التراِب 

ً
فضال

واملـــاِء والــنــاِر والــهــواِء، بخالُء االتصاالت 
واملـــواصـــالت، وبــخــالء املــطــاعــم واملقاهي 
ــات، وبـــــخـــــالء الــــــغــــــاز، وبــــخــــالء  ــ ــانــ ــ ــحــ ــ والــ
الكهرباء، وبخالء الــدواء. وما من فاتورة 
 ولها بخالؤها. كتٌب كثيرة في حاجة 

ّ
إال

 األبــواب التي 
ّ
إلــى تحين، وخصوًصا أن

تـــمَّ تحيينها على  إلــيــهــا األســــالف  ــــرق 
َ
ط

ــارت بـــأجـــراس وهــواتــف  أكــمــل وجـــه، وصــ
داخلّية وكاميرات ومصاعد.

)شاعر وكاتب من املغرب(  

فالكالب  ــدمـــون.  األقـ بــهــا  يسمع  لــم  منها 
ــة، وكــــالب  ــراســ ــحــ الـــبـــولـــيـــســـّيـــة وكــــــالب الــ
األملانية،  الّرعي  وكــالب  األفغانية  الّصيد 
الهاسكي  وكــالب  اليابانية  أتيكا  وكــالب 
والكانيش  البيتبول  وكــالب  السيبيرية، 
والـــــدوبـــــرمـــــان والــــدملــــاســــي واإلســـكـــيـــمـــو 
غيرها،  وكثيٌر  والتشاوتشاو  والبولدوغ 
ا ينبح في املضارب وُيستنبح  لم تكن ِممَّ
ــاب  ــنــ ــ

ْ
ط

َ
فــــي الــــصــــحــــاري، ويـــقـــعـــي عـــنـــد األ

ــمــا عـــوى، كــمــا لــيــس في 
ّ
ــم حــجــًرا كــل

ّ
ــق

َ
ــل وُي

.
ٌ

ول
ُ
وجوه معظمها ط

 
ّ

لـــم يــكــن الــّســلــف الــصــالــح يــعــرف عـــن كــل
نابح، ففي تلك العهود لم يكِن العرب قد 
ارتــادوا اآلفــاق كما اآلن، فعرفوا عنها ما 
نعرف. ولم تكِن الحياة قد أناطت بالكالب 
ب املجرمن 

ُّ
ا من تعق ما تنيطه بها حالّيً

جــــات في 
ّ

ال
ّ
وضــبــط املــمــنــوعــات وجــــّر الــــز

الــجــبــال، وغــيــر ذلـــك مــن األفــضــال الــتــي ال 
تخطر على بال، باِل ابن املرزبان أو حتى 
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