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واسط

عنـدمـا تـلم مصـيـبـة ما بـاي مـواطن خـارج بلـده وخـصـوصا عـنـدمـا يحـدث له ظـرف خـارج ارادته لـيغـادر بـلده
السباب كثيرة كـما حدث معي بتجربة شخـصية مريرة يعود الى وطنه معـتقدا انه احلضن الذي يأويه ويشعره
رور االيام والسنوات تتضح احلقائق السود له واحدة تلو االخرى ليعرف انه اوقع نفسه بفخ ال باالمان لكن 
يخرج منه اال والـعلم عند الله سبحـانه وتعالى عندما عدت من غـيبة لم تطل خارج العراق كـنت مثخنا باجلراح
فــلم اجــد مـأوى لـي غـيــر مـقــر احتـاد ادبــاء الــعـراق واحلق يــقـال ان قــيــادة احتـاد االدبــاء في عـام  2007او
ـتـرددون على مـقـر االحتاد من االدبـاء االخـوة االحبـة قـد تفـاعـلوا مـعي وهـكذا فـقـد عيـنت بـعـد شهـور بادارة ا
احتاد االدبـاء وفرغـت نفـسي خلدمـة من وقف مـعي في محـنتي في وقـت تخـلت به عني حـتى عـشيـرتي فعـملت
بجد واخالص وقـد شهد زمالئي بـذلك وهذا امر افـرحني لـقد حاولت قـيادة االحتاد وقـتها تـعييـني باية وظـيفة
لكنـها لالسف لم تـفلح والسـبب الفـوضى في العـراق من صراعات الـسيـاسي واتـباعـهم واالرهاب واالحتالل
االمريكي فبـقيت اعمل في االدارة وانفذ باحلـرف ما يطلب مني من قبل رئـيس االحتاد االستاذ فاضل ثامر او
االم الـعام الـشاعـر الفـريد سـمعـان من مهـمات مـتعـددة هذا االلـتزام جـعل من بعض زمالئي يـعاتـبوني عـليه
والبد من االعـتراف ان بعض االخـطاء قد حصـلت في او من االخرين وخصـوصا في القـضية التي اتـهمت بها
واجلـميع يـعلم انـي بريء مـنهـا معـا ادى الى ان ابـتعـد عن مـقر احتـاد االدباء مـجبـرا غـير راض بل عن بـغداد
كـلـهــا. وهـكـذا وجـدت نـفـسي في مـديــنـة الـكـوت بال عـمل وال مـأوى بـرغم ان لـي اقـربـاء هـنـاك فـلم يـقـدمـوا اال
مسـاعدات مـحدودة فـالتف حـولي ادباء وكـتاب الكـوت وشعـراؤهم فكـانوا نـعم االخوة وقـد فاحتـوا مديـر البيت
الـثقافي في واسط الـتابع لدائرة الـعالقات الثقـافية بـوزارة الثقافـة ليكن مـؤى مؤقتا لي وقـد كان لهم ما ارادوا
ـوظـفـ الـذين ال اعـرفـهم فـلـم يـخـذلـهم سـعـود حـمـد الـشـمـري رحـمه الـله اذ كـان مــديـر الـبـيت وقـتـهـا بل ان ا
شخصيا قد حتولوا الى اخوة لي وقد وجدت عمال بـعد ذلك كحارس لشركة نفط وكانت سكنا لي واحلق يقال
ان اصحـاب الشـركة قـد تعـاملوا مـعي بنـفس روحيـة االدباء بـحب واحتـرام وهكـذا بقـيت اتابع نـشاطـات البيت
الـثقافي ولم اتركـهم حتى انهم اقـاموا لي اصبوحـة شعرية وقـد حتدث الزمالء االدبـاء والنقاد عـني وقد منحت
ـدينـتي التي تـعرفت عـلى بعض وقـتهـا درع البـيت الـثقـافي اعتـزازا بي وهكـذا مضت  5سـنوات عـشت فيـها 
سـكانها فـلم اجد منهـم غير احلب واالحتـرام من فنان وادبـاء واناس عاديـ اليست الطـيبة والكـرم من شيمة
بنى اهل اجلنـوب خصـوصا وشيـمة الـعراقـي عمـوما? وهـكذا عنـدما اجـبرت عـلى ترك عمـلي حارسـا فعـدت 
البيت الثقافي لكن مجددا من خالل االستاذ حس اجلاف ليفاحت وزير الثقافة السيد فرياد رواندوزي لغرض
تعـييني كمـوظف من خالل عريضة رفعـتها الى الوزيـر سلمتهـا بيد السـيد الكاتب الكـردي حس اجلاف وهذا
ليس غريبا على احتاد اسسه شاعر العرب االكبر محمد مهدي اجلواهري الذي نتشرف به جميعا كاحفاد له.
وهـكذا عـينت بـوظـيفـة بدائـرة بوزارة الـثـقافـة وقد وجـدت نفـسي مـجددا بال سـكن اسـكن مع صديق جـزاه الله
خـيـر جزاء وراتـب ينـتـهي بـعد  15يومـا النه قـلـيل جـدا لـكنـي مواظب عـلى احلـضـور في الـسـاعات االولى من
ـوظف الدوام الرسـمي ال اخذ اجـازة اال عنـد احتيـاجي لهـا.. وال أتأخر عـن مواعيـد الدوام فـكسبت احـترام ا
مـعي وتـفاعـلـهم مع مـعـاناتـي اال اني احتـجت الجـراء عـمـليـة جـراحـية لـعـيـني الـيسـرى فـكـتبـت للـمـسـؤول في
ـســاعـدتي مع الـعــلم انـهم يـعــرفـونـني جــيـدا لـكــنـهم خـذلـونـي.. وال ادري كـيف تـدعي وزارة الــثـقـافـة الـوزارة 
ـوظف لـديها وهـكذا لـم اجد اال ان اكتـب طلـبا الحتاد بـدع العـراقيـ فكـيف وانا ا والـسيـاحة انـها مـعنـية بـا
ـبلغ جـيـد مكـنـني من اجـراء العـمـليـة لـقد االدباء في الـعـراق لغـرض مـسـاعدتي فـلم يـكن مـنهم اال ودعـمـوني 
استبشرنا خيرا بتولي الدكتور عبد االمير احلمداني منصب وزير الثقافة فالرجل رئيس فرع ادباء العراق في
تـنبي وانا طلبت مـنه مقابلة هـرجانات والفعـاليات الثقـافية وشارع ا محـافظة ذي قار وانسـان بسيط تراه في ا
شـخـصيـة منـذ شهـرين او اكـثر لـغرض عـرض بـعض مشـاكـلي علـيه وحدثت سـيـادته شخـصيـا فـلم يعـترض..
وظف وعـضو احتـاد االدباء اعامل واطـن فـانا ا وتوجهت لـلوزارة فـفوجـئت بان علي مـراجعـة مكتـب شؤون ا
كالـغريب ذهـبت وسجـلت اسمي وانـتظـرت دوري على ان اتـصل بهم بـعد ايـام وح اتـصلت اجـاب من حتدث
مـعي في الـهـاتف ان اكـرر االتصـال بـعـد نصف سـاعـة واتـصلت لـكن ال احـد يـجيب فـاسـتـنتـجت ان طـلـبي قد
كن ان انسق تنـبي ح التـقيته مـجددا فاحـالني لشـخص  وقف لـلسيـد الوزير في شـارع ا ضاع فشـكوت ا
معه موعدا مع الوزير فاتـصلت به لكن الرجل طلب مني اجمليء للوزارة لغـرض دراسة طلبي وبعدها اي عندما
ـرور على كـنـني الدخـول عـلى السـيـد الوزيـر اال بـعد ا يـسـتمع هـو الي سـيحـدد مـوعدا مع الـوزيـر وهكـذا ال 
حـاجب اخلـليـفـة تـرى اين مـقولـة الـسـيد الـوزيـر ان مـكـتبي مـفـتـوح للـفـنـانـ واالدباء وان وزارة الـثـقـافة وزارة
ثقـف وسيكـون هناك تـغيرات في الـوزارة ستعـيد احلياة لـلعمل الـثقافي وسـواها من الكـلمات لـقد علمت من ا
خالل وسـائل االعالم وقـبل اسـابـيع يـريـد عـودة الـفـنـانـ واالدبـاء من خـارج الـعـراق.. وانه نـسق مع قـحـطـان
ـعـروف لغـرض اقامـة حـفل له واقامـة دائـميـة له في وطـنه ترى سـيمـنح الـسيـد الوزيـر لـلفـنان ـطرب ا الـعـطار ا
سألـة اعالمية فقط? اذ ـناسبـة او بدون.. ام ان ا قـحطان العـطار منزال? كـرامة? امانـا? كهرباء? مـاء ال ينقطع 
انا بال سـكن وبال راتب جـيـد وال صـحة جـيـدة مـثـلي مثـل العـشـرات من الـفنـانـ واالدبـاء هل وفـر لنـا الـسـيد
الـوزير مـا نـتـمـناه? حـتى يـسـتـدعي مبـدعي الـعـراق من اخلـارج? البـد لي هنـا ان اعـرج عـلى قـضـية هـامـة مـنذ
هرجـان منذ عودته بعد  2003حلد االن مع العلم سنوات وهي مـهرجان بابل الدولي لـلثقافات فـلم ادع لهذا ا
ا قبل ذلك حيث نتدى االدباء الشباب عام  1988ور ان السيد الدكتور علي الشاله يعرفني منذ كان رئيسا 
اني عاصرت اجليل الـشعري الثمانـيني الذي يشرفني االنـتماء الى هذا اجليل الـذي خرج مصادفة من حرب
ر بـهـا الـعـراق في فـترة طـاحـنـت وحـصـار قـاس لـيـستـمـر بـرسـالـته االبداعـيـة والـتي ارغـمت الـظـروف التـي 
هـرجان الـثامن عـبـر وسائل االعالم ورأيت كـثرة الـتسـعيـنـات الى مغـادرة بعض اسـمـائه الهـامة فـقد تـابـعت ا
هرجـان ايضا بعـض االدباء مثلي ودعـ من داخل العراق وخـارجه وقد تنـاسى مسؤولـو ا االدبـاء والفنـان ا
رت بدعم من صديقي الشاعر اجلميل منذر عبد احلر والذي فتح وطبعا في زمن النظام السابق شاركت فيه 
لي صـفحات جـريدة الدستـور لنشـر قصائدي ومـثله ايضـا صحيـفة (الزمان) الـذي وقف رئيس حتريـرها وقفة
ـكن ان انـساهـا ومـنـذ سنـوات نـشرت بـعض الـقـصائـد في صـحـيفـة طـريق الـشعـب التي اعـتـز بان اخويـة ال 
االخوة الـشـيوعـيـ يكن لي مـعـهم صداقـات طـيـبة ومـنـذر عبـد احلـر قد كـتب عـني مرتـ في الـصحـيـفة واالن
هـرجان وقل الذي قبله مع العلم اني قد عاتبته على ذلك ذات مرة وهنا السيد علي الشاله يتناساني في هذا ا
اريد ان اذكـره هذه الـواقعة فـقد بـعثت لـلدكتـورة الفـنانة الـرقيـقة هديـل كامل رسالـة منـذ شهور طـويلـة شارحا
فيـها بـعض اخلالفـات التي كـنت اتابـعهـا عن بـعد في داخل شـبكـة االعالم في ظل تـولي علي الـشاله او سواه
امور الـشبكة وتركت بـعض قصائدي في الـرسالة مع رقم هاتفي عـلها تتـصل بي اللتقي بها واشـكو لها بعض
حالي علـما انها تعرفـني منذ سنوات طويـلة لكنها لم تـتصل فعرفت من خالل صديق ان رسالـتي على طاولتها
جلس هيـئة امناء شبـكة االعالم هل يعقل انـها ال جتد فراغا لـكنها مشـغولة بالـصراعات القائـمة ب اعضـاء 
نـاسبة ان الـسيـد هيوا مـحمـود عثمـان قد استـقال من هـيئة دة  5دقائق لالتـصال بي بعـد هذه الـشهور? وبـا
امـنـاء شبـكـة االعالم العـراقي مـعتـرفـا ان راتبه  7ملـيـون دينـار عـراقي شـهريـا تـرى ماذا يـقـدم هؤالء لـلـشعب
ـرتبـات الضخـمة وانـا كمـوظف راتبي قـليل وحـتى منـحة االدبـاء والفـنانـ قدحـرمنـا منـها هذا الـعراقي بـهذه ا
الـعام والله اعـلم.. هذا باالضـافة للـحصار الذي فـرضته علي صـحيفـة الصبـاح مع العلم اني قـد نشرت بعض
ـهـرجانـات لم ادع لهـا واشـارك بهـا مثل قـصائـدي فـيهـا منـذ سـنوات واخـيرا البـد القـول ان عـددا غفـيرا من ا
ـدى وكالويـز وكـمـيت ومـصـطـفى جـمـال الدين اجلـواهـري مـنـذ تـأسيـسه في  2003حـتى االن ومـهـرجانـات ا
ـربـد عام  2009وقـد كنت وسـواهـا من الـفـعالـيـات الـثقـافـيـة االخـرى وقد شـاركت مـرة واحـدة في مـهرجـان ا
هرجان الوحيد الذي كنت ذكور في فترات متـقطعة في السنوات االخيرة اما ا هرجان ا مدعوا للحضور في ا
تنـبي باعتـباري من مـواليد مـحافظـة واسط وهكذا بـعد نشـر اكثر من  100قصيدة اشارك فيه هـو مهرجـان ا
منذ عام  1990حتى االن ومع مـجموعـتي الشعريـة الوحيـدة التي كنت اتمـنى ان يكون اكـثر من ديوان والذي
طبع في زمن الـنظـام السـابق. هذا بـاالضافـة لكـوني من جيل الـثمانـينـات الشـعري الزلت اشـعر بـالتـهميش بل
اكثر من ذلك احس اني سجـ بارض اسمها الوطن ارضـها واسعة وجدرانهـا عالية لذلك اني احذر اي اديب
نافي تكـون احيانا افـضل من االوطان التي تمـوت بها كل يوم او فنـان يريد الـعودة للعـراق بشكل نهـائي الن ا
ا انـنـا سنـدخل بـعد ايـام انتـخـابات احتـاد االدبـاء في العـراق البد مـن وضع استـراتيـجـية جـديدة الف مـرة و
للتعامل مع االديب العـراقي فال عيب ان نتذكر االخطاء ونصـلحها كسبا للمـشروع الثقافي العراقي وتألقه في

خارج العراق في السنوات االخيرة.

ناقشت رسالة ماجستير في كلية اآلداب بجامعة البصرة التطورات السياسية الداخلية في الكويت لألعوام ما ب 1990 - 2006. وتهدف الرسالة التي قدمتها
الطالـبة تغريـد خشان فـالح الى بيان اهمـية التـطورات الداخلـية في الكـويت للمـدة التي حددتهـا الدراسة وتـسليط الـنظر على اهم االحـداث السيـاسية من اعادة
ؤثـرة على الساحة الـكويتية واألحداث تعاقـبة والقرارات األميـرية االضطرارية بحل مـجلس األمة الكويـتي اضافة الهم القوى الـسياسية ا لتشكيل احلـكومات ا

االقليمية احمليطة بالدولة ومدى تأثيرها على الداخل الكويتي. 
وتضمنت الرسالة ثالثة فصول تناول الفصل االول الـتطورات السياسية الداخلية ما ب عامي 1990 - 1991 فيما ناقش الفصل الثاني التطورات السياسية لفترة ما
بعد انـسحـاب القـوات العـراقيـة من األراضي الكـويتـية عام  1991 بيـنما بـحث الفـصل الثـالث التـطورات الـسياسـية الـداخلـية في الـكويت لألعـوام ماب 1999 وحتى

.2006
دروسة كـفيلة بتـفسير االنفـتاح السياسي الـكبير للـعائلة احلاكـمة على اجملتمع الـكويتي وقد جتلى ذلك  واستنتجت الـرسالة ان التطـورات التي حصلت خالل الـفترة ا
ي اجلنـسية ان ومـشاركـة شريحـة عد زيـد من احلريـات السيـاسية كـحق االنتـخاب والتـرشيح وزيادة نـسبـة كوتا الـنساء في الـبر واضحاً عن طـريق منح اجملـتمع الكـويتي ا

البدون في العملية االنتخابية.

رسالة البصرة

X¹uJ « a¹—Uð g UMð WO «dŽ dO² łU

6

ـــكن ان يـــبـــرز من حـــواجــز مـــا بــ
ـــتـــرجم الـــقــــارىء وأســـرار الـــعـــمـل ا
وخـــفــايــاه او مـــا بــيــنـه وبــ مــؤلف
الـعـمل. فـكـيف يـتـحـقق هـذا مع جـبـرا?
الذي يـتحقق هـو أوال: ان النص يبدو
وكـأنه كـتب اصال كـمـا نـقـرأه بـكـلـمـاته
ـترجم وعـبـاراته بحـيث نـحس وكأن ا
هو صاحب النص. وثانيا: تمكن جبرا
غـير العـادي من اللغـة األصليـة للنص
ـــا في ذلك مــعــرفــة اي االنــكــلــيــزيــة 
أســـرارهـــا ومـــا يـــكــمـن خـــلف ظـــاهــر
مـفـرداتـهــا وعـبـاراتـهـا مـع تـمـكـنه من
اللغة العربية وإبداعه فيها وتطويعها
لـــــنــــقـل كل أســـــرار الــــنـص األصــــلي.
كن ـا  ونـتيـجـة لذلك يـتـمـكن جبـرا 
ان نــسـمــيه اعــادة خـلـق لـلــعــمل الـذي
ــا يـجــعل مــنه جـزءا من يــتــرجـمه و
شـــخــصـــيــتـه مع احلــرص عـــلى عــدم
اإلخالل بــــاألمـــانــــة لــــلـــنـص األصـــلي
ـــؤلـــفه عـــبـــر اجلـــهـــد الـــذي يــبـــذله و
لــلـمــحــافــظـة عــلى روحــيــته. وثــالــثـا:
ـتـلك حـسا ـترجـم وهو  اسـتيـعـاب ا
لـكل مــا يـشـتــمل عـلــيه الـنص لــلـعـمل
الذي يتـرجمه بكل دقائـقه وكلماته وما
وراءها األمر الـذي يقوده في النـتيجة
الـى تــــضـــــمـــــ ذلك كـــــله في الـــــنص
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وقــــد أشـــار د.مـــحـــمــــد عـــصـــفـــور في
"دراسات في التـرجمة وأبعادها" كتابه
(ص 2009-321الى ظــاهـرة اشــتــغـال
األدبــاء بـتــرجـمــة مـؤلــفــاتـهم. وتــكـمن
أهـمـيــة هـذه الـظــاهـرة في أنـهــا تـلـقي
بـعض الضوء عـلى مشـكالت التـرجمة.
وكــتـب جــبـــرا روايــة "صـــراخ في لــيل
طــويل" بـاالنـكــلـيـزيـة أصـال ولم يـنـشـر
ســوى تــرجــمــتـه الــعــربــيــة لــهــا. وان
روايــته الــثـانــيــة "صـيــادون في شـارع
ضـيق" كـتبت أيـضـا بـاالنـكلـيـزيـة وقد
تـرجـم جـبـرا الـفـصل الــثـالث عـشـر من
الـروايـة ونـشـر الـفـصل عـلى انه قـصـة
قـصـيـرة فـي مـجـلـة اآلداب الــبـيـروتـيـة
سـنة  1953وظـهـرت القـصـة بـعـد ذلك
في مـجـمــوعـته الـقـصـصــيـة الـوحـيـدة
"عـــرق وقــصـص أخــرى" 1956وظـــلت
حتـتـل مـكـانـهـا في الـطـبـعـات الالحـقـة
لـتـلك اجملــمـوعـة. وهـنـا جتـدر اإلشـارة
الـى ان د.مــحــمــد عــصـــفــور قــد تــرجم
الــروايــة ولم يــتــرجم ذلك الــفــصل بل
ؤلف نـفسه) اسـتـخدم تـرجمـة جبـرا (ا
ألنه اعتـبـرها اصـدق تعـبـيرا عـما أراد
ان يـقـوله لـو كـتب الـروايـة بـالـعـربـيـة.
فقـد أبـاح جبـرا لـنفـسه من احلـرية في
هـذه الـتــرحـمـة ألنــهـا تـزوده بــفـرصـة
للـمـراجعـة وإعادة الـكتـابـة غيـر ملـتزم
بـــالـــنص الـــذي يـــتـــرجـــمه من دون ان
يـعـرض نـفـسه  لـتــهـمـة خـيـانـة الـنص
ـعــهـودة في عـالم الــتـرجـمـة. بـقي ان ا
نـقـول كـلـمـة أخـيـرة ان جـبـرا ابراهـيم
جبرا كان بحق احد أعالم الترجمة في
الــقـــرن الــعـــشــرين والزالـت مــؤلـــفــاته
وتـراجمه تـعد مـصدرا مـهمـا في مجال
األدب والـثــقــافــة والــتـرجــمــة لــلــعـرب
جـمـيـعـا وبشـكل خـاص لـلـعـراقـي اذ
وجـد نـفــسه بـيـنـهم ومـنـهم ولم يـفـكـر
بـــتــرك الـــعـــراق أبـــدا حتت اي ظــرف
تـاركا بـصـماته عـلى الـثقـافـة العـراقـية
من خالل فكره وإبـداعه. وحق لألجيال
الــواعـدة ان تـقـف عـلى حــجم اجلـهـود
واالجنـازات الــتي حـقــقـهــا هـذا الــعـلم
ـترجـم وان تدرس الـبارز من أعالم ا
أعــمــاله وتــأخــذ بــتــوصـيــاته فـي هـذا
ـعـرفـة. ـيـدان احلـيــوي من مـيـادين ا ا

وما هذا اال غيض من فيض.

 تواجه الـترجـمة صـعوبـات مخـتلـفة
مـنـها صـعـوبـة االنتـقـال بـاألفـكار من
ا ب بيئة لغة الى بـيئة لغة أخرى 
ـنـقـول ـنــقـول مـنـهــا وا الـلـغـت  –ا
الـيـها من تـفـاوت واختـالف والسيـما
اذا كــانت الــلــغــتــان من فــصــيــلــتـ
ـكن الـقـول ان . وبـهــذا  مـخـتـلــفـتـ
الـتـرجمـة علم وفن. وهـي علم بـاللـغة
والثقافة من والى الـلغة الثانية وفن
تـرجم بقدرته فـهي ليست يصـوغه ا
عــــــمال ســــــهال. ولـــــعـل مـن أصـــــعب
ـــشــكالت الـــتي تــواجه الـــتــرجــمــة ا
الـصـحـيـحـة تـلك الـتي تـتـصل بـداللة
الـكـلـمـات وحـدود مـعـانـيـهـا بـ لـغة
وأخـرى فـإذا مـا خـرجت الـكـلـمـة من
بـيئـتـهـا األم الى بـيئـة أخـرى احـتاج
ــتــرجم حــيــنــهــا الى جــهــد كــبــيــر ا
للـحصول عـلى ما يرادفـها في الداللة
قصود للداللة نفسها عنى ا لتؤدي ا
ـكن الـقول: ان او مـا يـقـربـهـا.بـهـذا 
الـتـرجمـة ضـرورة حـضـاريـة ونـشاط
فـكـري وهي عمـلـيـة لغـويـة يـحتـمـها
االحـتــكـاك بــ شـعــوب ذات ألـســنـة
مـتـبـايـنـة سـواء أكـان هـذا االحـتـكـاك
مـباشـرا كـما في احلـروب والهـجرات
واالسـتـعـمار ام غـيـر مـبـاشـر كـالذي
يــــــــــتـم عـــــــــبــــــــــر وســــــــــائـل األعالم
واالتصال.وتمثل الترجمة حركة اخذ
وعــطـاء وتـبــادل في جـمــيع اجملـاالت
في إتـــاحــة الــلـــقــاء بــ الـــثــقــافــات
والـتـفاعـل بيـنـهـا. وللـتـرجـمة أهـمـية
كـبـيرة في حتـقيـق التـقدم احلـضاري
واالقـتــصـادي واالجـتــمـاعي اذ بـاتت
نـشـاطـا مـؤسـســيـا يـومـيـا في حـيـاة
األ والـشعـوب الراقـية يـؤثر في كل
أعــمـالــهـا وخــطــطـهــا وهي وسـيــلـة
حاسمة في تـعميق عالقات التواصل
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وهنـا البـد من اإلشـارة الى الـتـرجـمة
في الــعـراق هـذا الــبـلـد الــذي يـحـتل
مــكـانـة بـارزة ومـتــمـيـزة في الـتـاريخ
ــاضــيه وحــاضــره وقـد اإلنــسـانـي 
ازدادت هــذه األهـــمــيــة فـي الــتــاريخ
ـــعـــاصـــر بــعـــد الـــتـــطــورات الـــتي ا
نطقة في مختلف اجملاالت شهدتها ا
حــيث أصـبــحت مــلـتـقـى احلـضـارات
واألجــنــاس اخملــتــلــفــة الــقــادمــة من
أنـــحـــاء الـــعـــالم كـــافـــة. وكـــان عـــلى
ترجم العـراقي ان يترجموا في ا
ـعـارف مـخـتــلف مـيــادين الـعـلــوم وا
وكـانت اجملـامع العـلمـيـة في القـاهرة
وبـغـداد ودمشـق تواكب سـرعـة تدفق
عـلـومات. وقـد بـذلت مـجامع الـلـغة ا
تـرجمون جهودا مضنية العربية وا
والفت جلان ومـكاتب ومؤسسات في
مـــخـــتـــلـف بـــلـــدان الـــوطن الـــعـــربي
لـلـتـرجــمـة والـتـعـريـب ومن ضـمـنـهـا
العراق.فـقد شـهدت حـياتـنا الـثقـافية
طــفـرة نــوعـيــة في صــنـاعــة الـكــتـاب
وتـرجـمـته مـنـذ حـقـبة الـسـبـعـيـنـيات
حتى يومـنا هذا كنا نبـحث بوصفنا
ـسك قـراء عن أسـمـاء مـعـيـنـة حـ 
كـتـابـا مـتـرجــمـا فـقـد تـكـونت لـديـنـا
ا ـتـرجـمـ و قـنـاعـة بـلـغـة هـؤالء ا
ــتــرجم من يــضــيــفــون الـى الــنص ا
روحــهم ومـن ثــقــافــتـهـم. هــكــذا كــنـا
نـبحث عن شـكسـبير –جبـرا ابراهيم
جــبـرا وعـن أربـعــة قــرون من تـاريخ
الــعــراق احلـديث –جــعـفــر خــيـاط –
تـرجـمـة لـكـتـاب الـبـاحث الـبـريـطـاني
ستيفن همسـلي لونغريك وموسوعة
ــصــطـلح الــنــقـدي  –عـبــد الــواحـد ا
لؤلؤة  –وغـيرهم من أعالم الـترجـمة
ن كـــانت تــراجـــمــهم في الـــعــراق 
ـهـمـة لـتاريخ صـادر ا ومازالت مـن ا
العراق. لقد دأبوا طوال حياتهم على
تـسـلـيط الـضـوء عـلى تـاريخ الـعـراق

وحضارته كل حسب أسلوبه.
ويأخـذنا احلـديث عن أعالم التـرجمة
في الـعـراق لنـتحـدث هـنا عن االديب
ترجم الشامل جـبرا ابراهيم جـبرا ا

الــذي يــرى الـتــرجـمــة وســيـلــة لــفـهم
اجنــازات اآلخـرين وبــذلك نــسـتــطـيع
االســتـفــادة من جتــربــتــهم. ولم تــكن
بـالـنـسـبـة له نـقال ونـسـخـا عن لـسان
آخــر بل تــعــمل عــلى تــأســيس طـرق
تفكير وحياة تعمل على تراكم األروع
ـــنــــجـــز الـــبـــشــــري. اذ تـــشـــكل في ا
التـرجـمة بـالـنسـبة له فـضـاء إبداعـيا
مــتـــمـــيــزا نالحـظ في مـــا نــقـــله الى
الـعـربـيـة من نـصـوص أبـداعـيـة فـقـد
تـرجم رائـعــة صـمـوئـيل بـيـكـيت –في
سـرحـيـة التي انتـظـار غـودو- هـذه ا
ــسـرح عــمـومـا. لــهـا اثـر كــبـيــر في ا
وجلـبـرا قــدرة واضـحـة عـلى اخـتـيـار
الئـمـة لـتنـاول الـعـمل الذي ـقدمـة ا ا
يـريـد ان يتـرجمه. وهـي دائمـا مقـدمة
تــلـفت قــارئــهـا بــقــوة الى مــعـنى او
فـــــكــــرة او قـــــضــــيـــــة او خــــبــــر او
ومـــازلـــنـــا في حـــديـــثـــنـــا عن زاويـــة
ـقدمـة الـبـارعة ـقدمـة اذ نـقـرأ في ا ا
ـتـرجم جـبـرا لـروايـة الـتي اجنـزهــا ا
حيث ولـيم فوكـنر "الـصخب والعـنف"
نقف على اجملهـود اجلميل الذي بذله
ـتـرجم ألجل كـتابـة "مقـدمـة" البد من ا
قـراءتـهــا بـأمـعـان لـلـدخـول في صـلب
الــروايـة وجــوهــرهـا بــأكــثــر قـدر من
اليسر واالستيعاب حيث وضع فيها
خالصة رؤيـته لهذا الـكاتب االمريكي
الصـعب وفكك الروايـة بحيث اصبح

كنا عند الكثير من القراء. فهمها 
واخــتـار جــبــرا اثـنــتي عــشـرة قــصـة
امريكـية وانـكلـيزيـة فتـرجمـها ضمن
كــتـاب "ايـلــول بال مـطـر" بــعـد ان قـدم
تعريف لكل كاتب قصة. وايضا ترجم
ـية اثـنـ من اشـهر الـنـصـوص الـعـا
فـي هـذا اجملــال هــمـا روايــة "االمــيـر
الـســعـيــد وحـكــايـات اخــرى" ألسـكـار
وايـــلـــد. ومــجـــمـــوعــة من حـــكـــايــات
". فـضال عن كتب الـفـرنـسي "الفونـتـ
اخـــرى تـــرجـــمـــهـــا خالل مـــســـيـــرته
االبداعـية في مـجال الفـكر والفـلسفة.
كـذلك كـان جــبـرا مــبـدعـا في تــرجـمـة
فـصـل "أدونـيس أو تــمـوز" من كــتـاب
الغصن الذهبي للسير جيمس فريزر.
كـما تـرجم "مـا قـبل الفـلـسـفة" لـهـنري
فــرانـكــفـورت وآخــرين و"افــاق الـفن"
الـــــيــــكـــــســــنـــــدر الـــــيــــوت و"االديب
وصـناعـته" لـعـشرة نـقـاد امـريكـيـي
و"احلـيــاة في الـدرامـا" ألريك بــنـتـلي
و"االسطورة والـرمز" لعـدد من النقاد
و"قـــلــعــة اكــسـل" ألدمــون ويــلــســون
ومـقاالت عن الـشـاعر األمـريكي ديالن
تـومـاس ألربـعة عـشـر نـاقـدا و"الـبـير
كــامـو" جلـيــرمـ بـري- وقــد نـقل في
قـتـبـسة من هـذا الكـتـاب الـشـذرات ا
كـامو عن الـفرنـسيـة مبـاشرة و"برج

بابل" ألندريه بارو.
اال ان اسهـامه الـترجـمي الـكبـيـر كان
في الــشــكــســبــيــريــات حــيث تــرجم:
ـلك لـير مـكـبث العـاصـفة هامـلت ا
الـلــيـلــة الــثـانــيـة عــشــرة وخـمــسـ
سونـيتة من سونـاتات شكسـبير. فقد
غاص في اعـماق النص الـشكسـبيري
وشــــخــــصــــيـــاتـه وجنح فـي تـــذلــــيل
احلـواجـز ب الـقـار وخفـايـا النص
ـتـرجم. ولم يـكـتف بـتـرجـمـة اعـمـال ا
شكـسـبيـر بل تـعدى ذلك الى تـرجـمة
ـتـخـصـصة بـعض الـكـتب الـنـوعـيـة ا
بشـكسـبيـر مثل "شـكسـبيـر معـاصرنا
–لــيـان كـوت" و "مــا الـذي يــحـدث في
هـــــامـــــلت –جـــــون دوفـــــرولـــــســــون"
ـــتــوحــد و"شــكـــســبــيـــر واالنــســان ا
–جـانيت ديـلون". وفي مـجال الـشعر
نشر جبرا بعـضا من شعره في مجلة
األديب الـبيـروتـيـة وكان هـذا الـشـعر
ترجـمـة صنـعـها هـو لقـصـائد كـان قد
كتبها باالنكليزية ومن هذه القصائد
ســلــســلــة نــشــرهــا بــعــنـوان "األرض
والــريـاح". والـقــصـائــد األخـرى الـتي

ترجمها جبرا من شعره هي:
Pouting they de--"ـالئـــــــكـــــــة -"ا
ـنشورة  -scendمن مجـموعـته غير ا
Love and the Wide-Eyed Jug-

 .glerنشـرت الترجـمة في كتاب
"أقنعة احلقيقة وأقنعة اخليال"

(ص.(137
"-جنــــــــوى غــــــــادة كــــــــســـــــول"
–Soliloquy of a Lazy
 ?-Ladyوهـذه الصـيـغة نـشرت

في مجلة األديب.
-"من مـونـولوغ لـسـيدة كـسول"
وهذا هـو اجلزء الـثالث فقط من
القصيدة الـسابقة وقد نشر في

مجلة شعر.
–The House of "ــــديـــنـــة -"ا
 ?-Shadowsوقـد نــشــرت هـذه

الترجمة في مجلة شعر.
-"الى أ" -To A–وقــــد نــــشـــرت
الـــتــــرجـــمـــة فـي كـــتـــاب شـــارع

األميرات (ص.(102-103
-تـــرجــمـــة جــزئـــيــة لـــقــصـــيــدة
" "Poisonفـي كـــــتـــــاب شـــــارع

األميرات (ص.(104
وقـد عـلق د. مـحمـد عـصـفور في

كــــتــــابـه "دراســــات في الــــتــــرجــــمــــة
وأبـــعـــادهـــا" (ص (2009-341عـــلى
Soliloquy" تـرجـمـة جـبـرا لـقـصـيدة
 "of a Lazy Ladyفـــيــــمــــا يـــخص
عنـوان الـقـصيـدة اذ قـال:"نشـر جـبرا
تـرجـمـتـ لـهذه الـقـصـيـدة احـداهـما
شبه كاملة في مجلة األديب والثانية
مجتـزأة نشرها في مـجلة شعر. وأول
مــا نالحـظـه في هـاتــ الــتـرجــمــتـ
اخـــتالف تـــرجـــمــة الـــعـــنـــوان وهــو
اختالف قـد يقع فـيه مترجـمان آخران
لـو طـلـب الـيـهـمـا تـرجـمـته في الـوقت
نفـسه وقـد يـقع فـيه متـرجم مـحـترف
يـطلب اليه تـرجمـة العنـوان نفسه في
. فــكل من مــارس وقــتــ مــخــتــلـــفــ
الــتــرجــمـــة يــدرك صــعــوبــة تــرجــمــة
عناوين الكتب والقصائد. والفرق ب
"جنوى" و "مـونـولـوغ" قـد تـتسـبب به
ـتـرجم عـلى الـتـرجـمة درجـة حـرص ا
او درجـة تـقـبله لـلـتـعـريب. امـا الـفرق
بـــ غــادة والــســـيــدة فـــهــو فــرق في
الـدالالت. فالـغـيـد صفـة لـلـنسـاء تـركز
ــا اوحت ــشـي ور عـــلى طـــريــقـــة ا
ـيل الى الـطول. بـاجلـمال والـدالل وبا
رأة بأنها سيدة فأنها قد اما وصف ا
تـــــوحي فـي ســــيـــــاق الـــــقـــــصـــــيــــدة
بـــاالســـتــقالل الـــفـــكــري والـــعـــاطــفي
واالقــتـصــادي ولــكن لــيس بــاجلــمـال
ضرورة.وفي كل األحوال تبقى مسألة
اخــتـيـار هـذه الـصــفـة او تـلك مـسـألـة
تــفـســيـر. عــلى انه البـد مـن الـقـول ان
كــلـمـة " "Ladyاقـرب في االنـكــلـيـزيـة
الى االختيار الثاني وهو (السيدة)".
والزلـــنـــا في تـــراجم جـــبـــرا ألعـــمـــال
شكسبير نذكر منها ترجمة مسرحية
"عطـيل" فقـد أشاد بـها الـناقـد الكـبير
غـالـي شـكــري اال انه الحظ ان جــبـرا
–في حــاالت قـلــيـلــة- لم يــكن دقـيــقـا.
وهـذا مـا ذهب الـيه الـشـاعـر الـعـراقي
سركون بـولص الذي انتـقد جبرا ألنه
حـذف جمـلـة على لـسان عـطيل وهي:
"ذلك الــتــركي..الــكــلب اخملــتـون" وان
جــبـرا قـد تــهـرب من هـذا الــسـطـر ألن
فــيه غــمـزا طــائـفــيــا من االسالم. وقـد
أشــار الــشـاعــر الـفــلـســطــيـني احــمـد
دحـــبـــور فـي مـــقـــال نـــشـــر له في 13
ايـــلـــول " :2006ان جــــبـــرا لـم يـــكن
مـقــنـعــا الى حــد مـا في عــدم الـتــمـثل
الــــكـــــامل لــــروح شـــــكــــســــبـــــيــــر في

السونيتات وضرب مثاال على ذلك:
لقد كانت ترجمة جبرا هي:

فألى يوم القيام ح تبعث من ترابك
في هـذا الـقصـيـد سـتـحـيـا وفي أع

العشاق تقيم.
اما ترجمة سركون بولص فكانت:

لذا ستحيا حتى انبعاثك يوم القيامة
في شــعــري هــذا وتــبــيت في عــيــون

العشاق.
ـنــصف يــرى ان تـرجــمـة والــقــارىء ا
جــبــرا اقـرب الى الــروح االجنــلـيــزيـة
ـتـوازيـة. بــانـخـطـافــاتـهـا وجــمـلـهــا ا
بـيـنمـا كانت تـرجمـة سركـون بولص-
وهي اجلــمـــيــلــة- اقــرب الى الــبــيــان

العربي العباسي".
اننـا ازاء جتربة كـاتب ومترجم كـبير
عـرك الـتـرجـمـة واعـطـاهـا الـكـثـيـر من
جـهــده ووقــته واعـصــابه واذا كـانت
قضيتا األمـانة والتوصيل من أصعب
ـتـرجم عـمـومـا األمـور الـتي تـواجه ا
فأن تـرجمـاته تقـيم تـوازنا دقـيقـا ب

األمرين. وهـنـا نـشـيـر الى مـا ذكره د.
جنـم عبـد الـله كاظـم في مقـال نـشر له
ـتـرجم في  ايار  " :2013لـقـد جنح ا
جـبـرا ابراهـيم جـبرا في تـذلـيل كل ما

جبرا إبراهيم جبرا


