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الترمجة، بوابة اإلنفتاح على اآلخر..
العربية  اململكة  عاهل  العزيز،  عبد  بن  اهللا  عبد  امللك  مستشار  اهللا  عبد  بن  العزيز  عبد  األمري  أكد 
خادم  جائزة  أمناء  جملس  رئيس  العامة،  العزيز  عبد  امللك  مكتبة  إدارة  جملس  وعضو  السعودية، 
الشعوب  بني  للتقارب  وأداة  املعرفة  لنقل  كعامل  الترمجة  أمهية  على  للترمجة،  العاملية  الشريفني  احلرمني 
وأمهية  قيمة  على  اجلائزة،  تسليم  حفل  خالل  له  كلمة  يف  بالدارالبيضاء  الثالثاء  يوم  وشدد  واحلضارات. 
تزداد  باتت  اليت  والثقافية  احلضارية  الفجوة  لردم  وذلك  األخرى،  األمم  ثقافات  على  االطالع  تشجيع 

اتساعا بني البلدان العربية واآلخر.
املغرب  اختيار  أن  املكتبة  على  العام  املشرف  معمر  بن  الرمحان  عبد  بن  فيصل  الدكتور  أكد  كما 
إثراء  يف  الفاعل  دور  تلعب  ومازالت  كانت  املغربية  اململكة  أن  حيث  ومؤشراته،  داللته  له  اجلائزة  لتسليم 
والتقديرية  التشجيعية  اجلائزة  هذه  أن  وأكد  اللغات.  خمتلف  يف  املؤلفات  من  بالكثري  الترمجة  حركة 
يف  مؤثرا  إنسانيا  نتاجا  يكون  أن  شريطة  والعلمي  اإلبداعي  للجانب  منحها  معايري  يف  ختضع  الدولية 
وثقافات  احلضارات  بني  احلوار  وتعزيز  املعرفة  لنقل  مؤسسا  حضاريا  ومشروعا  واألدبية  الثقافية  احلياة 

الشعوب املختلفة اليت تشكل يف جمموعها املوروث اإلنساين املشترك.
العام  واملدير  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير   ) التوفيق  أمحد  املغريب  واألديب  املؤرخ  اعترب  كما 
لتفهم  أداة  ظلت  الترمجة  أن  اإلنسانية)،  والعلوم  اإلسالمية  للدراسات  سعود  آل  العزيز  عبد  امللك  ملؤسسة 

اآلخر يف تنوعه واختالفه، مذكرا بأهم حلظات احتضان الترمجة رمسيا يف املغرب منذ العهد املوحدي.
املغرب  واختري  مرة،  ألول  الرياض،  خارج  منحت  وقد  للجائزة  الثانية  الدورة  هي  الدورة  هذه  وتعترب 
األشقاء  من  كرمية  التفاتة  وهي  احلضارات،  بني  والتواصل  والعلم  واألدب  للمعرفة  منارة  باعتباره 
صفق  اليت  اجليوسي،  سلمى  الفلسطينية  الباحثة  بتكرمي  احلفل  ومت  واملغاربة.  املغرب  صوب  السعوديني 

احلضور طويال لكلمتها العفوية، الصادقة البليغة.

٭ ألوسوس بريتران  
Aloysius Bertrand
٭ ترمجة : حممد بنطلحة

إىل  العربية  من  ترمجها  قد  كان  التالية  القطعـة 
ترمجان   ،(M. Schwine) شويـن  م.  الروسيـة 
ومن  القوقازي.  باجليش  وامللحق  الشرقية  اللغات 
وها   . اإلجنليزية  إىل  ترمجت  قد  كانت  الروسية 
ورد  قطعة  إا  الفرنسية.  إىل  نترمجها  اآلن  حنن 
غري  من  ولكن  ساحل،  من  أكثر  فوق  الريح  طوحتها 
فقط  نعرف  إننا   . امسه  فوقها  الشاعر  يكتب  أن 
البصرة.  مدينة  يف  السمك  جتار  أحد  ابن  كان  أنه 
 » بعد  فيما  صار  مث  إبل،  حادي  األول  يف  كان  وأنه 
أن  العادة  جرت  وقد  بغداد.  محامات  يف  كياسا» 
يف  املنتشرة  الشعبية  األغاين  من  كثري  إليه  تنسب 
إلينا،  وصلت  اليت  األغنية  إذن  ذي  هي  كردستان. 
ألف  من  صفحة  يقرأ  وكأنه  خيال  املرء  جتعل  واليت 

ليلة وليلة. 

٭ النص الشعري..

التني  أوراق  فوق  معلقة  صوت،  غري  من  الزيزان، 
الناري  اللون  ذو  الضخم،  اهلوام  ذكر  القطنية. 
الزرق  والدويبات  له.  سريرا  وردة  حضن  من  جيعل 
وكأا  كثيف  ثول  يف  املاء  سطح  فوق  من  تطري 

فراشات ليل. 
عائلة  اخلان.  سطوح  فوق  دل  الطواويس 

تلهو  احلمائم  املسجد،  سقوف  فوق  تصيح  اللقالق 
على  متكئا  والراعي،   . األمري  حديقة  أطراف  عند 
من  يصعد  الذي  القمر  إىل  بعينيه  يرنو  عصاه، 

وراء التالل، بطيئا وشاحبا. 
إىل  يدلفن  النساء   . مصطبته  فوق  جالس  التاجر 
إىل  إبلهم  يقودون   احلداة  العمومي،  احلمام 
مث   . الفرن  يؤججون  الضواحي  حدادو  املاء.  مورد 
بألف  وإذا  املطرقة  بضربات  احلديد  على  ينهالون 
يف  تنتشر  مث   ، السندان  من  تشتعل   وجنمة  جنمة 

فضاء الزقاق. 
على  مقيمة  وهي  أيام  ثالثة  منذ  القوافل،  إحدى 
العاملات»   » املكان.  تضيء  املصابيح  حلب.  طريق 
اخليام  حول  ومن  األروقة.  مداخل  يف  يرقصن 
واألصداء  اجلميلة،  الناي  أصوات  رجع  ُيسمع 

الرنانة للطنبور التركي. 
وطاعن  فقري  رجل  حول  يتحلقون  أطفال  أيضا  مثة 
البعض   . رخام  من  نافورة  درج  على  جالس  السن،  يف 
اآلخر  البعض  بينما  حليته،  من  مبكر  جيذبه  منهم 
لبعض  ـ  منه  يسرق  وإما  نعله،  سيور  يفسخ  إما 
يرغي  وإما  يبتسم،  إما  هو  فيما  سبحته؛  ـ  الوقت 
هلم  حيكي  أن  عن  ذلك  يثنيه  أن  دون  ولكن   . ويزبد 

القصة العجيبة، قصة النائمني السبعة . 
أعلى  من  برزت  وقد  املؤذنني  عمامات  هاهي  أخريا، 
اشتعلت  وقد  العشاء،  صالة  وقت  إنه   . الصوامع 
وهم  الذين  هؤالء   : الصيادين  قوارب  يف  املصابيح 
طوال  بالغناء  سيصدحون  النهر،  مع  ينسابون 

الليل. 

سنة  إىل   املخطوطة،  نسخته  يف  النص،  هذا  تاريخ  يرجع    (*)
1826. وبذلك يكون- على األرجح- أول قصيدة نثر كتبها 
حيمل  النسخة  تلك  يف   .(1807-1841) بريتران  ألوسوس 
هندوستاين.  مشهد  تركي.  التايل:«مشهد  العنوان  النص 
أيضا  النسخة  تلك  تتصدر  شرياز».  أبواب  على  مساء، 
 (Victor Hugo) هيجو  فكتور  عن  األوىل  مقتبستان: 
شاطوبريان  عن  والثانية   ،(Orientales) «شرقيات»  من 

.(Itinéraire) «من «مسار (Chateaubriand)
العصر»  «مرض  عن  ترتب  ما  فقط  يعكس  ال  النص  هذا  مثل 
مالذات  عن  البحث  حنو  عارم  نزوع  من  آنذاك  املتفشي 
وأزمنة  إفريقيا)،  (الشرق،  ساحرة  أمكنة  يف  أخرى: 
االلتباس  حد  إىل  باذخة  وعوامل  الوسطى)،  (القرون  غابرة 
الفريدة  احلالة  هذه  كذلك  يعكس  ولكنه  (احللم)،  والدهشة 
يطغى  واليت   أوروبا،  يف   19 القرن  بدايات  ومست  اليت 

عليها هاجسان: الاليقني، وعدم الرضى.
أكثر  وعاد  يطمئن.  مل  فالشاعر  أيضا؛  هنا  هذا،  من  شيء 
يضيف.  أو  حيذف  كان  مرة  كل  ويف  كتبه.  ما  إىل  مرة  من 
واليت  أيدينا،  بني  اليت  الصيغة  هذه  على  رأيه  استقر  أخريا، 
 ،24/10/1841 يف  النشر  إىل  طريقها  عرفت  قد  كانت 
العنوان  صار  هنا  ها  وفاته.  على  شهور  بضعة  مرور  بعد  أي 
هذا  هو  كذلك  واجلديد  بغداد».  أبواب  على  «مساء،  هكذا: 
يف  يزعم  إشارات  وحتته  عريب»،  «شعر  الفرعي:  العنوان 

آخرها أنه ليس صاحب النص.
اليت   ذاا  احليلة  وهي  غري.  ليس  فنية»  «حيلة  هذه  طبعا، 
 Gaspard  » كتابه  مقدمة  يف  أيضا  يزعم  وهو  إليها  جلأ 
de la nuit» أنه ليس مؤلف الكتاب، وأن Gaspard أي 
ويا  للقرين!  يا  للشيطان!   يا  احلقيقي.  املؤلف  هو  الشيطان 

للمضاعف! 

َرأَْيُتِك ترعني الشمَس يف مدخِل النفْق،
كنُت هناك أمللم خطايا الليل،

كنُت هناَك
أقتفي ما تركِت األحالُم من أثٍر،

وكنت أحتقْن.
العبور إليِك مليء بالكالم،

وبغمامات حتط يف خفقان القلب،
وبأودية عميقة من الرغبة

حتفر يف الروح
وختتفي يف اجلسد.

املدخل  غطت  اليت  الفراشات  مع  متزحني  كنت  هل 
قبل أن أنسحب يف غيبوبة االنتشاء؟

اخلطايا جتب ما قبلها،
والروح ملَّْت من االنتظار خارج ملكوت العتمة.

من ذيل الليل،
ومن فلول النجوم اهلاربة،

تولد الشمس كي تطفئ األحالم،
ومن شهوة اجلسد

َدة بالندم: تْصعُد الفقاعُة الروُح  ُمعََمَّ
أُمل اللذِة

أم شغٌف مبا وراء حجب الطهارة؟.

باب
باطنه عذاب.

رأيتك يف الشعاع العابر يف مدخل النفق،
رأيتك يف تالشي النجوم،

يف
تآكل الليل،

بينما أمحل أوزار العاشق
وأغوص يف امللكوت األدىن

ال خوٌف علّي،
أنا يف املكان األمجل.

ضوء يف آخر النفق،
وشهوة مسرفة يف التوقد.

احلياة حريق دائم
وأنت جذويت األثرية،

وأنا الرماد.
ومن حيث ال يدري أحد،

من حيث خترج الريح، 
دلفنا إىل الباب،

مل يكن اجلحيم هناك،
وال اجلنة كانت قاب اليدين.
مل نكن واضحني مبا يكفي،
وال الباب كما تصورناه،

كان شظايا ضوء
ودخانا من هدوء مرتبك...

ليتك وقفت يف املدخل،
رأيتك ترعني الشمس هناك،
بينما أطارد فلول الغسق

وأحبر يف شغفي
وأغرق فيك.

مساوات من زرقة ال متناهية
وأحالم

ّب على األزرق املختلف يف حبرية العطش.
أشرب

وأواصل عطشي،
يا حبري

ويا صحرائي،
أفتش بال هوادة عن شبيهي،

فأهتدي إىل ما أحّب:
ضدي.

شعر..

أمحل أوزار أمحل أوزار 
العاشقالعاشق

٭ مجال 
املوساوي

شعـــر عربـــي

َمَساًء، َعلى أَْبَواب بْغَداَد (*)

بني التجريب والتأصيلبني التجريب والتأصيل
٭ سعيــد بوخليـط

تراكما  احلايل،  املغريب  للمشهد  املتتبع  سيالحظ 
باقي  مع  مقارنة  القصصية،  للكتابة  ونوعيا  كميا 
مثل  منها،  الرائدة  خاصة  األخرى،  األدبية  األجناس 
تقليد  جمرد  املسألة  هل،  والشعر.  واملسرح  الرواية   :
فعال  يفترض  األمر  أن  أم،  عابرة.  وموضة  استنساخي، 
األدب  وسياقات  روافد  تتمثل  ومتكاملة،  وافية  دراسة 
األنساق  ملولدات  مضبوط  حتديد  مع  ومضمونا،  شكال 

السوسيومعرفية.
بتصنيف  للقيام  مشروعية  من  كانت  إن  بالطبع، 
وتدفقه  ذاك،  أو  النمط  هذا  لتحقق  مقتضب،  تارخيي 

يف فترة معينة مقارنة مع حتققات أخرى.
والسياط  بالدموع  رسم  املسرح  بأن  إذن  نقول  هل، 
الثقافة  متوضعت  حيث  الستينات،  ملغرب  املمكن  األفق 
جمتمع  حنو  للتغري  سبيال  وأخريا،  أوال  باعتبارها 
بطهره  فاملسرح  بالتايل،  واإلنسانية.  العدالة  تسوده 
على  مرتكزا  املنظوماتية  آلياته  خمتلف   مث  وتطهريه 
رغبة  باملطلق  مترأى  والشر،  اخلري  بني  الصراع  تيمة 

املغاربة يف التحرر.
والتسعينات  الثمانينات  سنوات  إىل  بانتقالنا 
مساحات  تالحق  وهي  شعرية،  متون  تبلور  قوة  نعاين 
حقيقي  مشروع  مستوى  على  الفظيعة  اإلخفاقات 
الوطنية  الدولة  بناء  حلم  انكسر  وقد  للمجتمع، 

مبقوماا االقتصادية والثقافية, فماذا عن القصة ؟
نوستاجلية  أو  املسرح،  تراجيدية  هنا،  أستحضر  لن 
بامتياز.  شعيب  ككائن  القصة  مع  أمتاهى  بل،  الشعر. 
باألرض،  جدا  لصيقة  رجليه  إبقاء  على  هائلة  قدرة  له 
داخل  حرية  بكل  تسافر  اجتماعية  هوية  على  حيافظ 
مرونة  والعادات.  الطبائع  األشخاص،  جيولوجية 
الفر  والتجلي،  اخلفاء  لعبة  ممارسة  بالتأكيد  تتقن 
للوارء...،  خبطوات  التراجع  األمام،  إىل  التقدم  والكر، 
إىل  العامل  تذويب  يتوخى  صميمي  موقف  على  بناء 

حيز قابل لالستيعاب. 
ال  مستوى  بقدر  للمعىن،  إضفاء  جمرد  اللغة  هل 
حاضرا  نستهلكها  كما  القصة،  أم  انفالتاا.  ائية 
هذه  من  التهويل  مسألة  على  فعال،  متردت  املغرب،  يف 
ميكانيزمات  مع  تتعايش  كي  التقديس،  حد  اللغة 

جديدة. 
والكتلة  الكم  مبعايري  امللتزمون  هؤالء  مع  اختلف 
بصيغة  جامدة.  بقاعدة  القصة  جلم  قصد  والزمان 
أغلبنا  ألن  للقصة،  فيزيائيا  زمانا  نعيش  قد  أخرى، 
سريعة،  وجبة  أية  ينهش  هرولة،  مدينته  شوارع  يطوي  
تصبح  اخللوي،  هاتفه  أضلع  بني  عالقاته  كال  خيتزل 
يقامـر  كومـة،  جمرد  الفنية  والتعبريات  املوسيقى  كل 
بينما،   .» Boxe-office « أوفيس»  ال»بوكس  هـواة  ـا 
«رطلية»،  مبعايري  جاورمها  وما  والرواية  الشعر  يوزن 
قارئ  عن  الدفاع  لواء  حيمل  ناشر/تاجر  طرف  من 
القراءة  حيث  مغناطيسيا،  ُمنوم  منطي،  ساذج،  بسيط 

جمرد تسلية، وليست تأسيسا على التأسيس.
لكن  للقصة،  حقيقية  مشتعلة  حلظة  على  نشهد  قد 
مصريها  ونربط  «ريعية»،  حلة  األمر  نلبس  أن  دون 
والطلب.  العرض  سالليم  وفق  السلعي  التداول  بسوق 
وتغلغل  األمركة  مع  أكثر  أزدهر  الذي  النشل  منطق، 
حيثيات  خمتلف  مع   Cow-boy البقر  رعاة  منوذج 

الليربالية املتوحشة. 
يتلصص،  أو  أمره  من  عجلة  يف  ليس  القاص، 
أعلى  من  بنا  نكاية  باجلرة  يلقي  باجلميع.  فيشهر 
ما  ناضج  جريء،  حكيم،  رجل  هو  النقيض،  على  نقطة. 
ومتديد  وتطويع  تليني  على  جبارة  قدرة  له  األمر،  أمكنه 
مبنمنماته  الوجود،  مساحات  أبعاد   ... وجتسيد 

وماكروفيزيائيته.
املغريب  القصصي  املنت  ملجمل  وصفية  قراءة  بعد، 
وجتليات  السابق  النظري  التحديد  على  بناء  احلايل، 
أهم  فإن،  اللغة.  العامل،  الذات،   : بني  والسلب  اخللق 
والفضاءات  الشخوص  انغماس  تثرينا،  إشارة 
بإيديولوجية  وتشبعها  الزمكانية،  اإلحداثيات  وكذا 

مضمونا  «حمايدة»  «غدراء»،  لغة  تستميل  «انقالبية» 
رمبا  محولتها.  مبدارات  فقط  تستمتع،  فكريا،  وشفافة 
يسخر  صرح،  فوق  شاهد   : التايل  املنوال  على  الصورة 
غارقون  ألم  واألوجه،  الطرق  ومبختلف  اجلميع  من 

حىت رؤوسهم يف مستنقع من العبث والتفاهة... .
العجائبية.  بالروح  تنطق  النصوص،  أغلب 
انعكاس  ألا  فقط،  مجاليا  ذاا  حتاو  ال  سوريالية، 
لكنها،  األدبية.  الصالونات  داخل  وسجاالت  لنقاشات 
تستجيب  بديل،  ملجتمع  تدعو  «سياسية»  بيانات  أساسا 

صحيا ألحالم ورغبات أفراده.
قطعها  فهو  لقصتنا،  ما  خصوصية  إذن،  برزت  إذا 
ملاكينة  املثابر  وتفعيلها  واملتداولة،  املألوفة  األنساق  مع 
حيتاج  ذلك،  رغم  لكن  وماهية.  وأداة  مفهوما  التجريب 
للمسار  يعطي  متني،  نظري  سند  إىل  التجريب  هذا 

القصصي املغريب، إمكانية إدراك آفاق أقواله.
جمرد  التجريب  يصبح  املفهومي،  التدليل  غياب  مع 
لغوية  منظومة  مشلولة،  فارغة  جوفاء،  متواليات 
التأرخيي،  للوعي  تصويب  دون  والدهر،  السأم  يقتلها 

وجتذير متني لسياقات خمطط ثقايف جمتمعي.
مظاهر  لتأخذ  وتتنوع  التمرن  أساليب  تتعدد  قد 
سعي  عن  تكشف  إجيابية،  األحوال  كل  يف  مسألة  شىت. 
حيث  أفراده،  وعي  وتسامي  الكتابة،  حنو  املجتمع 
حماورة  يف  البسيط  احلسي،  املستوى  من  انتقلوا 
أكثر  متاما  مغاير  منظور  إىل  م،  املحيطة  األشياء 
الوضع،  هذا  مع  كثريا  نفكر  ال  بالطبع،  وحتضرا.  رقيا 
وتبويب  السمني  من  الغث  تفرز  تقيمية  أحكام  يف 
معايري  عليه  فتنطبق  واجلمالية.  األدبية  للشروط 

التحديد املؤسسايت، مث ُيصنف بكونه : أدباء. 
الكتابة  أوراش  ورقعة  حدود  التجريب،  زخم  يعكس 
الثقايف.  اجلسم  قبل  من  تلقيه  وطبيعة  القصصية، 
وعيا  خيلق  واملنهجي،  املفهومي  الضبط  لكن، 
النقدية  املمارسة  جتتهد  هل  مضمر،  بشكل  بالقائم. 
من  وكثري  يقظ  بانتباه  تنصت  حىت  كفاية  باملغرب، 
وتوالدها  النصوص  النسياب  اإلشراقي،  احللم 

تبلورها  اليت  الشروط  براديغمات  كليا  جتاوز  بقياس 
مؤسساتنا الثقافية.

اإلجياب  مبعادالت  القضية  حنسم  ال  بالتأكيد، 
باالستناد  وكيفيا،  نوعيا  بل  الكم.  وموازين  والسلب 
اشتغاالت  عربها،  يساجل  لألسئلة  متجددة  طبيعة  على 
األخرية،  هاته  متييز  أمكن  فإذا  القصصيني.  كتابات 
والرؤية.  النسق  خبصوص  «االنسجام»،  من  بنوع 
أيضا  القصصي  النقد  على  الواجب  من  املقابل،  يف 
كلية  وفتوة،  بذكاء  يلتقط  كي  وقراءاته،  مقارباته  تنويع 

األوراش يف متظهراا اإلبستمولوجية واملنهجية.
األخري  العقد  طيلة  فعال،  املغريب  القاص  برهن  لقد 
العامل  كل  إىل  صيته  امتد  دائمني،  واجتهاد  عمل  على 
الكالسيكي  التقسيم  ذاك  بالتايل  فكسر،  العريب. 
إبداع  يف  خاصة  يتفنن  مشرق  بني  «الفاصل»  املبتذل 
داخل  تائه  مغرب  مث  وروافدمها،  والرواية  الشعر 
املرتبط  اجلاف  التأمل  إليها  ينتهي  التجريد،  مغارات 
خالصة،  نظرية  علوم  وكذا  وامليتافيزيقا  بالفلسفة 
األديب  احلكي  وإنسيابية  رخاوة  عن  البعد  كل  بعيدة 

كما يصدره املشارقة.
جمموعة  على  املغاربة  حبصول  ُتوج  حضور، 
ضمن  متقدمة  لرتب  تصدرهم  وكذا  تقديرية،  جوائز 
نصادف  بدأنا،  كما  إبداعية،  مسابقات  يف  املتبارين 
كل  طيات  بني  املغربية  القصة  تواجد  باستمرار 
النصوص  أهم  مبالحقة  املهتمة  واُملصنفات  املجامع 
احلايل  الشباب  جيل  أنتجها  اليت  تلك  سواء  العربية، 

أو الرواد األوائل.
يف  ودالة  متميزة  واجهة  القصة  احتلت  إمجاال، 
خفف  وضع،  املغربية.  للثقافة  الراهنة  املسارات 
روائي،  إجناب  على  هذا  يومنا  حىت  عجزها  من  نسبيا 
النماذج  مع  به  نتبارى  للكلمة  االحترايف  باملنحى 

العربية الكبرية وملا ال، الكونية.

ألوسوس بريتران  


