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CULTURE

أصداء ألف ليلة وليلة يف العامل الغربي

سياسة استعارية
خالد مطلك
يتمرتس السيد إبراهيم
اجلعفري يف ظهوره
اإلعالمي خلف جدار
مسيك من االستعارات
اللغوية ،متاما كما لو انه
كان (لغويا) يعيش يف
كوكب استعاري ،وهذا
األمر رائع عندما يكون
إبراهيم اجلعفري روائيا
أو شاعرا.لكن ذلك مربك
عندما يتمتع به سياسي
انتقل من معارضة
طويلة األمد إىل حكومة
قصرية االجل ويف بلد
وقائعه تنافس خياالت
السينما العاملية
الرجل حيظى حتى اآلن
مبقبولية شعبية طيبة
خباصة مواقفه الصارمة
يف نبذ الطائفية ،لكننا
ويف عراق ملتبس ننتظر
منه خطابا سياسيا
مباشرا وواضحا يسمي
األشياء بأمسائها حيث على
السياسي أالن أن خياطب
العامة بلغتهم البسيطة
املفهومة
أما (البالغيات) فهي
حصة أولئك الذين ال
عمل هلم سواها واقصد
بهم جيوش األدباء من
الروائيني والشعراء
والنقاد وكل املشتغلني يف
حقل اللسانيات نظرية
وتطبيقا..
أنا شخصيا معجب بأداء
اجلعفري اللفظي يف
الفضائيات ،أحب
استعاراته وكناياته لكنين
اشعر أن ذلك جيعلين
بإزاء حكومة استعارية
لوطن جمازي يسبحان يف
الفراغ..
واحلق أن موفق الربيعي
وحده من جيعلين أرى
هذه احلكومة حكومة من
دم وحلم ألنه يتحدث
ويهمز ويغمز ويبتسم
كسياسي .

على الشوك

يبدو ان سحر ألف ليلة
وليلة يبقى ممتنعا عن
البلى على مر الزمن .فبعد
عشر سنوات على صدور
كتاب (الليالي العربية)
لروبرت إروين ،الذي لقي
رواجاً ،يعاد طبعه اآلن ،مع
مقدمة جديدة .هذا
الكتاب يتحدث عن
(اعظم اجناز أدبي يف
العالم العربي) .وليس
ذلك فحسب ،بل ان هذه
الليالي العربية ال يزال لها
سحر كبير على اخمليلة
الغربية ،كما يقول كيفن
جاكسون.

هـذا علـى الـرغم مـن الصـراع
احلقـيقي واملفتعل بـني العاملني
الغـــربـي واالسالمـي ،وعلـــى
الرغـم من الصورة القـامتة عن
العـامل االسالمـي عنـد الغـرب،
اليت تنعكـس يف فتاوى طـالبان
واالسالمـيـني املـتـــشــــدديـن
اآلخـريـن ،ومفجــري القنــابل
االنتحاريني ،اخل.
فبـالـرغـم من هـذه الـصـورة
القـامتــة عن العــاملني العــربي
واالسالمـي هنـاك الـتمـاعـات
إجيـابية ،من بينهـا تلك النزعة
املتـناميـة يف الغرب حنـو نظرة
أكـثـــر تعـــاطفــــ ًا مع العـــامل
االســالمـــــي حبـــكـــــم دوره،
احلضـاري .فقـد صــدر كتـاب
(احلـمـــراء) إلرفــنخ ونفـــدت
طبعته األوىل يف غضون أسابيع،
وسيقدم على الـشاشة الصغرية،
كمـا أن الـطبعــة الثــانيــة من
(الليــالي العــربيــة) ستـشفع
بـسلـسلــة من مخـس حلقـات
بعنوان (ألف ليلـة وليلة) ،تذاع
من القنـاة الربيـطانـية BBC
الـــرابعـــة ،ويـتحـــدث كـيفـن
جـــاكــســـون عـن الـــوصفـــة

اإليكـزوتيـة اليت غـزت العـامل
الغــربـي عن طــريق الـليـــالي
الـعربيـة ،وكيف ان لعبـة الكرة
والـدبــابيـس القـدميـة كــانت
مـــزينــة بـصـــورة مثـرية عن
مـشـاهـد كـانـت مثـار اعجـاب
املخيلة األوروبيـة( :بيضة الرخ
اهلائلـة ،واجلاريـات بسـراويلهن
الـشفافـة ،والرجـال ذو ،االنوف
املعقوفـة املتفننـون يف استعمال
السيوف املعقوفة ،اخل).
وقـد تبـدو هـذه اشيـاء تـافهـة،
لـكنهـا نـافــست ورمبـا فــاقت،
مــشـــاهـــد مــن شكــسـبـري ،أو
هـومريوس ،يف ما تـنطوي عليه
مـن عـنـصــر اإلدهــاش .قــال
خورخـة لويـس بورخـس مرة
عـن (الليـالـي) إنه (كتــاب من
الـسعـة حبـيث ال يـتعني عـليك
قــراءتـه) ،مع انه قـــرأه ،وظل
متأثرًا بقراءته بال انقطاع.
ويقارن روبـرت إروين بني الف
ليلة ولـيلة والكتـاب املقدس ،يف
حـضورهـما يف الـذهن أكثـر من
قـراءتهـما .ولـرمبا فـكر الـقراء
األكـثـــر ثقــافـــة يف شهــر زاد،
وبـراعتهـا يف االفالت من املـوت

وهم العالقة بني الذات واآلخر
ثقافتنا اىل اين؟
حامد الظاملي
يتطـرف بعضنـا ازاء اآلخر فـإما ان
يـقبله متـامـ ًا او ان يــرفضه متـامـ ًا
ويعـتـربه خـطـــرًا يفـرتض ابعــاده
وهكـذا كـانـت العالقــة مع الغـرب
ولكن هـذه االشكـاليـة اليت نعـيشـها
اآلن يف عصـر االنـرتنيـت واالطبـاق
الالقطـة والفضـائيـة تـتطـلب منـا
ابــتـــــداع تــيـــــار وســـط حيــرتم
اخلـصوصـية الـدينيـة واحلضـارية
والـشعبيـة ولكـن مع االنفتـاح علـى
علوم الغـرب وتقنيـاته مع تسلحـنا
بـرؤية نقدية متيـز عيوبنا وعيوب
غرينـا وكمـا يقـول الـدكتـور نصـر
حـامـد ابـو زيـد علـينـا ان نتـسلح
بـوعي نقـدي جتـاه الغـرب وبـوعي
نقـدي جتـاه انفـسنـا كـذلك .وفقـ ًا
لـذلك تبـدو شخـصيتـنا الـتارخيـية
وتتبلـور فهي حتافـظ على اصـالتها
الرتاثيـة من جهـة وال حترم نفـسها
مع االجنـــازات االخـــرى والـثـــورة
العقـلية االوروبية كما يقول االستاذ
سلـيم مطـر (مل تبـدأ كمـا نتـصور
بـرفض املسيحيـة مادة الكنـيسة بل
قبل كل شيء كانت العودة اىل الرتاث
االوروبـي ما قبل املسيحـي ،وبالتالي
تطـور املـسـيحيــة وتطـويعهــا كي
تـتقبـل االوروبي القــديم ومـن ثم
تتقبل العلم واحلداثة االوروبية).
لِـ ًَم ال نـــدرس جتـــارب اآلخـــريـن
فـالكثري من الـسياسيـني والكتاب مل
حيـــالفهـم احلــظ يف االطالع علــى
الفكـر العـربـي ألن العمل الـسيـاسي
قـد شغـلهم والـعمل اإلداري كـذلك.
لــذلـك ال تكـــون عنــده الفــرصــة
لـلتفكـري يف مسـتقبل عـالقتنـا بني
بـعضنا البعض ومع غرينا .فهو يرى
ان اإلسالم تــزداد شــرعيـته كـلمــا
اكتـشف الغربيون قانـون ًا أو معلومة
كـان املسلمـون قد عـرفوهـا ،وهكذا
يـصبـح اإلسالم عنــده وعنــد غريه
شــرعيـ ًا (وأقـصــد هنـا شــرعيـة
وجـــــوده) مبقـــــدار اقــرتابه مـن
الـنـمـــوذج احلــضــــاري الغـــربـي
وبـالتـدريج يـتم تغـريـب النمـوذج
اإلسالمـي كي يـتفق مع الـنمــوذج
الغربي .لذا فهو جعل الغرب الفكرة
املرجعيـة املطلقـة لتشخـيص الذات
واليقني بوجـودها وخـاصة عنـدما
يعرتف بها اآلخر.
وفق ًا هلـذا املبدأ ارتضينـا ألنفسنا أن
يضع الغـرب لنا صـورتنا وثقـافتنا،
فــاملعجـم املفهــرس أللفــاظ القـرآن
الكــريم قـام به مـستـشـرق أملــاني
واملعجم املفـهرس أللـفاظ األحـاديث
النبـويـة ألـفه مسـتشـرق هـولنـدي
فـرتكنــا اآلخــريـن يكـتبــون عنــا
ويفهـرسـون كـتبنـا املقـدسـة وحنن
ننـظر إليهم ونردد شعـاراتنا باملوت
هلـؤالء الـذين فهـرسـوا كتـبنـا تلك
ومن ثم تؤسس املراكز البحثية عنا
يف دول العامل وحنن ال نعـرف شيئاً.

ففي أمـريكـا وحـدهـا يـوجـد 150
مـركزًا حبثي ًا يدرسنا وحيصي علينا
أنفـاسنـا وال نعـرف عن األمـريكـان
شيـئ ًا ونـسمع (كـما يقـول الدكـتور
إدوارد سعـيد) عن مـركز الـدراسات
الـشرقـية يف بـطرسـبورج وهـو من
املراكز االستـشراقية الضخمة وحنن
ال نعـرف شيئـ ًا عن هـذه املديـنة أو
عمّا يقـال عنا واآلن يقوم الباحثون
اليهـود بتفـكيك شعـرنـا يف الـرثـاء
والبطـولـة والقصـائـد الكـربالئيـة
واليت تلـقى يف عـاشوراء يف حمـاولة
مـنهم لـدراسـة ظـاهـرة االسـتشهـاد
وحنن مل نـدرس تلك الرتاجيـديا يف
أدب العــراقيني الـذين اسـتلهمـوهـا
كمـا يف قصص حممد خضري ومجعة
الالمي ومـوسـى كـريـدي وشــوقي
كريم وجبار ياسني وغريهم.
فاالنفـصال بني كـثري من مثقفـينا
وبني ثقافـات اجلماعـات والديـانات
املـتواجـدة علـى أرضنـا تراه بـادي ًا
ال يقتـبس الـرمـوز من مجلـة
فمـث ً
األســاطري اليـونـانيـة واإلغـريقيـة
وغريها ومل يفكر جبد بأساطري تلك
الثقافـات اليت نعيـش معها يف وطن
واحد.
وهكذا فإذا ما تكلم احد ذكر الكثري
مـن االمساء الغربيـة اليت قرأها ومل
يـستلهمها لذلك يقـول الدكتور عبد
الـوهـاب املـسـريي (كنـا نــدرس فن
اخلـط العــربـي يف املـــدارس ولكـن
أدركنا مـا يسمـى بالـتقدم فـألغيت
هــذه احلصـة وألـغي معهـا إدراك ان
اخلط فن مجيل تعتز الشعوب به و
ظهرت أجـيال عنـدنا ال تـدرك هذا
أســاســ ًا بـل هنــاك بعــض فنـــاني
اخلـطوط يتحـرجون مـن ذكر أنهم
خطـاطـون فـاخلطـاط اآلن هـو َم ْن
يكتب الفتـات (الكوكاكـوال والسافو)
وميكن ان نقول ان هذا اهمال وعدم
اكـرتاث بالـرتاث وهو بـالفعل كـذلك
ال ستجد أننا تبنينا
ولكن تعمق قلي ً
رؤيـة للفن اسـتوردنـاها مـن الغرب
وألن فـن اخلط ليـس ضمن الفـنون
الغـربيـة اجلـميلـة فقـد ضمـر فن
اخلـط هنـا وهــو من أهـم الفنـون
العـربيـة ال لـسبب إال ألنـهم هنـاك
اليعرتفـون به فناً) هكاذ تعاملنا مع
موروثـنا وثبـتنا شـرعيتنـا بعد ان
قـال اآلخـرون كلـمتـهم بهـا ،ولـكن
ملـاذا ال نـتبـعهم بــشيء آخـر وهـو
املسـرح كمـا اتـبعنـاهم يف رؤيـتهم
للخـط (ففي بريطـانيا ) كـما يقول
الـــدكتــور غــالـي شكــري (تــدفع
احلكومـة لبعـض الفرق املـسرحـية
مئـات األلـوف من اجلـنيهـات حتـى
تبقـى يف الـسـاحـة) ملـاذا ال نـدفع
للخـطــاط والـفنـــان كي يـبقــى يف
الساحة.
لقـد قــرأت الكـثري مـن النـصـوص
ولـكين مل أفـهم مـنهــا شـيئـــ ًا غري
كلمات ال أرى فيهـا أية أدوات للربط
فـهي كـلمــات غـري متـصلــة ســواء
بـاإلسنـاد ،أ م بغـريه علمـ ًا ان اللغـة
العـربيـة هي اللغـة الـوحيـدة اليت

تكثر فيها أدوات الربط ،فكنت أظن
ان اخللل يف فهـمي للنصوص ولكنها
يف احلقـيقـــة لـيــسـت حمـنـيت بل
شاركين فيها كل من سألته عن تلك
الـنصـوص وهكــذا فعنـدمـا قـرأت
كتـاب (الـذات اجلـرحيــة) لالستـاذ
سلـيـم مــطــــر وقعـت كـثـري مـن
نـصــوصه علــى اجلــرح وخــاصــة
عندمـا يقول (ان الوهم االستعالئي
شكـل دائمــ ًا حــاجـــزًا بني املـثقف
والثقـافـة الـوطـنيـة والـشعـبيـة
فتشوهت الرؤية الثقافية وساد زيف
اإلبـــداع والفهلـــوة االستـثقـــافيــة
وهـيمن املـيل إىل استخـدام الـرمـوز
العصـية واملستـوردة من نوعـية (يا
طـائــر البـطــريق ..وأرفـع قبـعيت
حتيـة لك يـا سيــدتي) لقـد طغـى
الغمــوض والتـعقيـد إىل درجـة إنه
صــار شــرطــ ًا اســـاسيـــ ًا للقـيمــة
االبـداعية فـتقديس الـرمز اجملهول
واللغــة العـصيــة علــى الفـهم ذات
املفـــردات القــامــوسـيــة واجلـمل
الطويلة املعقـدة اليت ال تعرف منها
الفـاعل واملفعول به إال بعـد قراءتها
مــرات عــديـــدة .ففـي القـصـص
واألشعـــار جيــب أن تكـــون املـــدن
جمهــولــة والــشخــوص بال أمســاء
واألحــداث بال ألــوان وال تــواريخ.
لـوحات الرسامني مهما احتوت على
اشكال واقـعية فانها بالضرورة جيب
ان تلطخ بـاأللوان القامتـة والضباب
الـداكن الذي يغطي مسـاحة اللوحة
وخيفي حمتواها.
ان قسـم ًا كـبريًا من هـؤالء املثقفني
انفــسهـم غـري قــادريـن علـــى فك
طالسـم بعـضـهم الـبعـض ،اجلمـيع
يشـرتكون بدميومة األكذوبة الكربى
من خالل هز الـرأس امام اللوحة أو
النص ثم التشـدق باالمساء الـرنانة
من نـوع دالـي وبيكـاسـو وسـارتـر
وفـوكـو لتغـطيـة العجـز عـن الفهم
احلـقيقي) هـذا الكالم ال ينـطبق يف
حقيـقته علـى الثقـافـة واألدب بل
ينـطبق علـى الـسيـاسـة واألفكـار،
فالـبعض منـا ال يعـرف ماذا يـريد
وكيف يفكـر فالوضع عـنده ضبابي
والــرؤى خمـتلـطــة واالزدواجـيــة
متفـشيــة واملصــاحل هي احلــاكمـة
فـــأدبه انـعكـــاس لـــذلك .وعـــدم
احرتامـنا للطفـولة جعلـنا ال نكتب
ال لألطفال وهذا يعين أننا
أدب ًا مجي ً
مل نفكـر بهـؤالء يـومـ ًا مـا .وإمنـا
تفـكرينــا هــامــشي بـهم ولــو كــان
حقيقـي ًا النعكس ذلك عـلى صحفنا
وثقـافتنا وإعالمنا وأدبنا وسياستنا
و ..ولـكننـا اسـتخففنـا بهـؤالء كمـا
استخف الـشعـراء العـرب القـدامـى
بهم .ومل يـذكـروهم بـشعـرهم بل
ذكـروا الـرجـال واحلـروب والـقتل
والــدم والثــأر والفخـر والـبطـولـة
إرضـا ًء لـلحبـيبـة الـيت أكثــروا من
ذكرهـا وتغـنوا بـها ووصـفوا حـتى
أظافرهـا وكعب رجلها وهكـذا سرنا
علــى دربهم (فـمن شـابـه أبه فمـا
ظلـم) .فما دمـنا متـأثرين بـاألخر

فهـو يهـتم بـأطفــاله بكل اجملـاالت
فلمـاذا ال تنقل الـعدوى لنـا يف هكذا
جمال.
بعـد ذلك نقول هل حققنا التواصل
مع الـــــذات ومع اآلخــــر؟ جيـيـب
الـدكتـور نصـر حامـد أبو زيـد عن
ســؤالـنـــا بقـــوله أن (الـتـــواصل ال
يتـناقـض مع التطـور ،فاحلـركة إذا
قـامت علــى االنقطـاع عن اجلـذور
الفكريـة والثقافـية كانـت حركة يف
الفراغ وكـانت نتيجتهـا افتقاد اهلوة
احلضارية والوقوع يف هاوية التبعية
احلضـارية والـثقافـية وال شك يف ان
مفهـوم التـواصل يستـدعي إىل ذهن
القـارئ نقيـضه الالفت يف ثقـافتنـا
العربية مفهوم االنقطاع بني حركة
احلـاضـر وبـني الرتاث املــاضي علـى
مستوى الوعي.
ان ذلك االنقطاع الـذي يسيطر على
ثقـافـتنــا بني احلـاضـر واملــاضي
انقطـاع ميكـن تلمـسه علــى مجيع
املسـتويـات الفكـرية والـثقافـية و..
ويكـفي هنــا ان نشـري إىل ان السـؤال
عن فلسفة عربية أو نظرية عربية
يف االدب والفـن التزال أسئلـة معلقة
حـائـرة بـرغـم التــأريخ الـطــويل
والرتاث العـميق الثـري ،ان حماوالت
الــوصل بـني القــديم واجلـديـد يف
ثقافتنـا يكرس التبعية الثقافية) ال
اعتقد ان األمر يقـف عند هذا احلد
فالـتبعية إعالمية كـذلك فما تقوله
وسائل األعالم نـتلقاه علـى عواهنه
ال إذا عـدنا إىل
وكـأنه احلقيقـة فمث ً
مـوضـوع تـدمـري متثــالي بـوذا يف
أفغـانـستـان مـن قبل طـالبـان فـان
االستاذ أسعـد عرابي يقول عن هذه
احلالـة وأن كانت مـأساويـة فهي من
جهـة أخرى (محـلة إعالميـة مبالغ
فيهـا يف أوروبـا ..فـإذا كـان احلفـاظ
علــى اآلثـــار البــوذيــة جـــزءًا من
احلفاظ علـى الرتاث الفين اإلنـساني
فلـماذا ال تـوجد هـذه احلمـية عـند
قصف املعـابد الـبوذيـة إثنـاء حرب
فيتـنام؟ ومل جيـر أي اعرتاض عـلى
تدمري ذخـائر املسـاجد يف البـوسنة
من قبل الصرب بـآلية منظمة مثل
آلية الـتطهري العرقي) .ونضيف ملاذا
ال يــوجــد أي اعـرتاض علــى بـيع
التحف واآلثـار العــراقيـة مـن قبل
أقارب صـدام وملاذا مل يعـرتض احد
علـى مــا فعله صـدام بـاملقـدسـات
اإلسالمـية وملـاذا مل حترس الـقوات
األمريكية وغريها املتاحف العراقية
ودور املخطـوطات واملكتـبات الكربى
واملـراكــز الثقــافيــة؟ فقـد كــانت
تـستـطيع ان حتـرس كل مكـان من
هـذه األمـاكن بـدبـابـة واحـد فقط
ولكنها تـركت آثار العـراق نهب ًا لكل
من هب ودب.
بعد هـذا اعتقد أننا حباجة إىل ثورة
ثقـافيـة مبنـية عـلى أسـس دقيـقة
تــزواج بني املـوروث الـواعـي وبني
الـوافـد االنـسـانـي وال خري يف ثـورة
ثقافيـة مل تكن مدروسة فهي تصري
على أصحابها وباالً.

برواية قصـصها على مدى ألف
ليلـة وليلـة ،بيـد ان القـراء ال
ينسون الـسندباد ،وعالء الدين
ومــصـبـــاحـه ،وعلـي بـــابـــا
واألربعـني حــرامـيــاً ..فهــذه
القـصـص هي ،حقـاً ،نـظـائـر
لـقــــصــــص مـــثـل (Snow
) ،Whifeوبينوكيو ،وهرقل،
وابـــطـــــاهلـــــا مــثل اولــئـك
األوروبـيني الــذين اسـهمـوا يف
خلق عامل امرباطورية ديزني.
علــى ان حضــور (الليــالي) يف
الذاكرة مل يكن جمرد شيء ذي
طـابع مجـاهـري بـسـيط ،قـد
يـــذكـــرنــــا بلعـبــــة الكـــرة
والدبابيـس والتمثيل اإلميائي.
فقــد زعـم فــولـتـري انه قــرأ
قصـص ألف ليلـة أربـع عشـرة
مرة ،وانتحلها يف قصصه؛ وقال
هــوراس والـبــول( :إذا قــرأت
الـسنـدبــاد فسـوف تعـرف من
انياس [بطل إنيـاذة فرجيلى]؛
أمـا كولـريج ،فقد زعـم أنه قرأ
احلكايـات وهو يف السـادسة من
عمـره ،حـيث أرعـبه بعـضهـا،
مـثل دي كـــويـنــسـي؛ (وورد
زووث) ،وتـنيـسـون ،وديـكنـز
الـذيـن اغنـوا ذاكـرة طفـوهلم
بهـذه احلكـايـات العـربيـة ،مع
عبــارة سكـورج ،احــد ابطـال
ديـكنـز (يـا عـزيـزي املخـلص
القـديم علي بـابا) ،امـا املؤلف
غيبون فقد تعاطف حبرارة مع
اخللفـاء العبـاسيـني يف (انهيـار
وسقــــوط االمـرباطــــوريــــة
الـرومــانيـة) ،وهــو انعكـاس
مبـاشر هليامه بالليالي العربية
يف طفولته.
وقـــــدم روبـــــرت لـــــويــــس
ستـيفنـسـون (ليـالي عـربيـة
جديـدة) لعصـره؛ ويف أمريـكا
كـــان كل مـن إدغــار ألـن بــو،
ومــيـلـفـل مـــــسـكـــــــونــني
بـاألرابيـسك ..وهكـذا؛ نرى ان
ذكــرى شهــرزاد ترتجـع عنــد

مــارسيل بــروست ،وجـيمـس مل تظهر إال بعد ترمجة غاالن
جويـس ،وبورخـس ،وآخرين ،ما يعين أنها قد تكون ترمجت
مبن فيـهم سلمان رشـدي .وقد إىل العـربية من الفـرنسية .ثم
صدرت روايـتان حـديثـتان يف تـبعتهـا تـرمجـة انكليـزيـة يف
بـريطـانيـا متـأثرتـان بكـتاب ،1708تــشـتــمل علـــى خمـتـــارات
روبـرت إروين عـن (الليـالي) ،من احلكـايات ،يبدو انـها كانت
هـمـــا (اجلـن وعـني الـبلـبل) سطـوًا علـى تـرمجـة غـاالن،
( )A.S. byattو (شهر زاد) وبعـــد ذلـك بقـــرن ظهـــرت
تـرمجـة جـونـاثـان سكـوت يف
ألنتوني أونيل.
ومل يقـتصر احلـال على األدب 1811 ،بـعنــوان (تـسـليــات الـليــالي
بل تعـداه إىل عـامل الـسيـنمـا ،العربية) .وكانت هذه الرتمجة
واملوسيـقى ،واملسـرح ،والفنون بــشـريًا بـظهـــور ألف طـبعــة
التـشكيلـية ،كـما هـو معروف .وطبعــة لألطفـال ،علـى حـد
فكـيف حــصل هــــذا الغـــزو قـــول كيـفن جــاكـســون ،ويف
اجلميـل؟ سؤال كـبري استـغرق اعقــــابه ،وبفــضل انـتعـــاش
روبــرت إرويـن أكثــر من  300احلركـة االستشراقية كمؤسسة
صفحة لالجـابة عنه (جـزئي ًا نـافعة ومدفوعـة األجر بسخاء
كمــا يــؤكــد) .ولعل اجلــواب يف مــا تقــدمـه من خــدمــات
الـســريع هــو :حجــرات نــوم ألعـظـم امرباطـوريـة ،كــانت
األطفال .وكمـا ينبغي ،واحيان ًا الرتمجـات الــرئيـسـة تــرجع
بغـباء ،كـان النص يـتعرض إىل مبـاشــرة إىل مصــادر حمققـة
البرت ،والـتصرف لتـشذيبه من ومـطبوعة حـديثاً :إدوارد لني
الـسمــوم الضـارة (مبـا يف ذلك يف  1838ـ  ،1841وجــــــون بــني
Payneيف 1882ـ  ،1884والسري
الكـرم الـوافـر علــى اجلنـس،
والعنف املـخيف ،والصـورة عن ريـتــشــارد بـريتـن ،بعــشــرة
اجملـــرم العـــربـي يف القـــرون جملــدات ،نـشـــرت بني  1885ـ
الوسطى مبا يضارع أي شيء يف .1888وكــــان مـــسـتــــوى هــــذه
األدب األليزابيثي واليعقوبي) .الرتمجات علـى حنو مـا جاء يف
وكانت هذه الـصيغ املهذبة من جملـة (أدنربغ ريفيـو)( :غاالن
(الليـالي) تعـترب مالئمـة جدًا لدور احلضانـة ،ولني للمكتبة،
للعقــول الغـنيــة اليت كــانت وعني Payneللـدراسـة ،أمـا
تـتـلهف إىل غـــذاء كهـــذا مـن بريتن فللبالوعات (باالنكليزية
الفنتـازيا واالعاجـيب .وهكذا ،Sewers ،وتـعين أيضـ ًا كبـار
على غرار رحالت غـوليفر ،أو خـدم املـائـدة).أمـا تـرمجـة
روبنـســون كــروزو ،أصبـحت بنغــوين يف القـرن العـشـرين،
السرديات الـيت كتبت للبالغني الـيت تعـتـرب مفـضلـــة ،فقــد
مادة صاحلة ملخيلة األطفال.
خـذلت مجـهور الـقراء ،حـسب
تعرف
وكانـت فرنـسا أول مـن
رأي روبرت إروين ،ألن ليـاليها
انطوان
علـى هذه الليالـي .كان
تبدو مملة .وهو يعترب ترمجة
أول
)1715
غـــــــــــــاالن ( 1646ـ
حـسني هــداوي [من العـراق]،
نشرت
لقد
مرتجم أوروبي هلا.
الـصــادرة يف جــزءيـن عن دار
تــــــرمجـــته بــني 1704ـ ،1717
ولقيت جناح ًا منقطع النظريEveryman Library)( .
ومن اجلـديـر بــاملالحظـة ،أن ال نـظري هلا ،ويضم اجلزء األول
صيغـ ًا عربية لـبعض احلكايات مـئتني وسـبعني حكـايـة ،امـا

الثـاني فيـشتمل عـلى قـصص
مـثل (السنـدبا ،وعالء الـدين)
ومن بـني مشـاريع سـنة ،2004
ان الـدكتور مـالكوم ليـونز من
جــامعــة كيـمربج أخــذ علـى
عـــاتقه اجنــاز أول تــرمجــة
انكليزية شـاملة لليالي الكاملة
منذ بـريتن .وسوف تصدر عن
دار بنغــوين يف  ،2005أو ،2006
وسيكتب إروين مقدمتها.
ويتساءل كيفن جاكسون :ترى
هل يلعـب االحتفـاء اجلـديـد
حبـكـــــايــــــات شهـــــرزاد ،يف
املعـسكـرين ،دوره املتـواضع يف
الـتخـفيـف من هــذا الـصــراع
العنـيف (بني العـاملني الغـربي
واإلسالمـي؟ لكنه ال يـذهب يف
آمـاله بعـيداً ،يف ضـوء األوضاع
امللـتهبــة يف منـطقـة الـشـرق
األوسط والسياسة الواقعية.
ففي هـذا الواقع الـذي حتركه
السـياسـة وختطط لـه ،ال يكاد
يبقـى مــوطئ قـدم للـطبقـة
املـثقفــة مهمـا كـانـت نيـاتهـا
طـيـبــــة .مع هــــذا ،ويف أقل
االحـتمال ،ان مـن شأن اللـيالي
العــربيـة ان تـذكـر القـراء يف
الغــرب انهم كـانـوا يـومـ ًا مـا
ينـظــرون إىل الـشــرق كعــامل
(سـاحر ورومـانسـي ،وتكتنفه
االسرار) ،بـد ًال من النـظر إليه
بغضب ورعب.
ويف العـــامل االسالمـي ،حـيـث
سعـــى الـبعــض إىل حتـــريـم
(الليالـي) السباب اخالقية ،قد
يكتشف قـراء غري متمغرضني
يف انــطــــولــــوجـيــــا إرويـن
الـكالسيـكيـة مــا وصفه هـذا
األخري بثقـافة اسالمية ،واثقة
مـن نفــسهــا ،ومـتــســاحمــة،
وتعدديـة) وعلى أيـة حال ،ان
يف فلــــسفـــــة روي شهــــرزاد
احلكـمة :ما دام مثـة من يروي
قصـة ومثـة مـن يصـغي إليهـا،
فاملوت يبقى بعيداً.

حتوالت الكائن  ....ليس انا فصل للوالدة
امحد عبد احلسني
............

قماط
صراخ
اسماء الولياء تتقافز يف
وجه القابلة
ماكان باالمس احمر ...رحل
بقسوة للبياض اصبح اليوم
كائنا له من االسماء
ماللخالقني
صراخ االمهات االنني يشتهيه
حتى الشجر  /مرفوع
ومرتفع اسمك ايها السواد
الشهي
االمهات سوادات اليفة
ونائمة ابدا بعيون مفتوحة
على االبدية  ////لك لن
تسمع موسيقى اجلاز وتتكلم
بفصاحة انكليزي يف العمارة
قصب الهور نافر كثديك
تقول صاحبتها
ويده ناعمة كثدي البقرة //
فكرت مبوسيقى جاز ايها
السواد الشقي بال  ....لغو
فارغ
طبول تهز االمهات الشكر
والسكر يف االغاني
واليد تشبه اللوز
واالنف مائع يكاد اليرى
والعني /وجه فوق السطح
ابنة اجليران ما تكبر
العجوز قالت هو االب عاد
فيه وجه الصبي  ///وجه له
قبالة الليل املدجج بالسواد
وبالرصاص وبالقصب/
 /التحق ج م يف فصيل
احلجابات
موسيقى فالس //موزارت
يشم ككلب رائحة فينا //
 /الاشم سوى رائحة الكافور
وانازع السمك السمتي على
جثة  //// ....تشويش
موسيقي
هشاشة العبد وشهوة املعبود
يف القاء الكلمة /
 ///بوق البداية عزف
للشهوة اخرق //
فكان الكلمة

ساعات احلائط متوع من
فرط احلر  ///الصفيح
والتراب يسدون عني الشمس
 //جنود باحذية مصبوغة
بعناية
او احذية بجنود مصبوغني
بعناية على جسد القماط
االبيض //
 /ايها السواد الشهي اين
اسمك العالي ...
القيد املرصع باحلكايات
والهدايا
 //فلس فلسني  //بخور
هندي  //وصية للمقص /
مدافع وموسيقى صاخبة
على نهر السني جتد
ماتشتهي الكلمة
العجوز قالت هو االب عاد يف
قيد االولني وليس للعائد
سوى دفنه باحلكاية والكافور
قصر االمارة لم يعد فارها
كما كان يف عهدي
والزنبيل لم يـات باسحاق //
كذب الباز علينا  //دفوف //
كذب الدهر علينا  //دفوف
ايضا

خامت
اجلارية ليست نهر
نهد  //..الغيرة كرز االيام
التي كانتها الكلمة
اخلامت اسد يلحق بالكلمة
ويحميها  //اقبل يقبل ادبر
يدبر
اخلامت عقل العابد ///
موسيقى فالس
اخلامت اليهدى يهدي ان لم
جتد الدرب الى الرب على
نهر السني
احلدبة تكبر يف ظهر الكافر
باخلامت واالنف بطول عنق
الناقة يكبر ايضا///
موسيقى حماسية

