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شكيب كاظم

هذ� كتاب �ش���خم م���ادة وحجمًا وفكرً�، �إذ ي�ش���تمل 
على �ش���ت مئة و�أربع���ن �شفحة، ح���رره وترجمه 
�ملرتج���م �لعر�ق���ي �ل�شلي���ع �لأ�شت���اذ كاظ���م �شع���د 
�لدي���ن، �ل���ذي ظ���ل عل���ى م���دى ن�ش���ف ق���رن ينفح 
�ملكتبة �لعر�قية و�لعربي���ة باجلميل و�ملهم، كتابًة 
وترجم���ًة، ومن���ذ �شن���ة 1953 وكان ملا ي���زل طالبًا 
يف د�ر �ملعلم���ن �لعالي���ة، ق�شم �للغ���ات �لأجنبية، 
و�لت���ي تخ���رج فيها يف �ل�شنة ذ�ته���ا، و�ملولود يف 
مدين���ة بعقوبة �شنة 1932، تطالع هذ� �لنتاج �لرث 
و�لرثي، لكاظم �شعد �لدين، فتعجب وتفرح، ويف 
�لذ�كرة عديد كتبه �لت���ي ��شتاأثرت باهتمام �لقر�ء 
ول�شيم���ا كتاب���ه )كب���ار �لكت���اب كي���ف يكتب���ون؟( 
1986، ورو�ي���ة )�لأقرب���اء �لبع���دون( للرو�ئ���ي 
�ملك�شيك���ي �ل�شهري كارلو�س فوينت����س، وترجمته 
لق�شائد خمتارة لل�شاعر �لإ�شباين �لقتيل )لوركا( 
ف�ش���ًا ع���ن كت���اب )�لأدب �لعرب���ي( للم�شت�ش���رق 
�مل�شادف���ات  م���ن  وكان  فيل�شتن�شك���ي،  �لرو�ش���ي 
�جلميلة، �أن تكون باكورة �أعمال كاظم �شعد �لدين 
�ملرتجمة، كتابًا يحمل �لعن���و�ن ذ�ته، للم�شت�شرق 
-1895( ك���ب(  )هاملت���ون  �ل�شه���ري  �لربيط���اين 

1971(.

كتاب مهم
�لكت���اب �مله���م و�لفخم �ل���ذي نروم �حلدي���ث عنه، 
َو�َشَمُه �لأ�شتاذ كاظم �شعد �لدين بعنو�ن )م�شاهري 
�أدباء �لع���امل. ذكري���ات وحو�ر�ت( وق���د �أ�شدرته 
د�ر �ملاأم���ون للرتجم���ة و�لن�ش���ر يف �لع���ر�ق، و�إذ 
�لت���ي  �ملرتجم���ة  �ملو�شوع���ات  عنو�ن���ات  تطال���ع 
�حتو�ها �لكت���اب يخاجلك �ل�ش���رور و�لنبهار يف 
�لآن ذ�ت���ه، �إذ يق���دم للقارئ حديقًة غّن���اء، ومكتبة 
متنقل���ة �شافية، فيها مثابات م���ن �أدب �لعامل، مثل 
طاغ���ور، وبو�شك���ن، ود�شتويف�شك���ي، و�نط���و�ن 
ت�شيخوف، و�إيتماتوف، وهرمان ه�ّشة، وبودلري، 
�أوري���ل،  وج���ورج  م���وم،  و�شمر�شي���ت  وكاف���كا، 
وتن�ش���ي وليمز، و�لكاتب �لدمناركي �لذي كان من 
�أو�ئل م���ن كتب لعو�مل �لطفل )هان����س كري�شتيان 
�لإمرب�ط���ور  ع���ن  بق�شت���ه  و��شته���ر  �ندر�ش���ن( 
�لع���اري، �لت���ي ذهبت مث���ًا، �ندر�ش���ن �ملولود يف 
ُبلْي���دة �ودن�شة �شنة 1805، هذ� �ل���ذي جل�س عند 
نع�شه ملك �لدمنارك وويل عهده ووزر�ء، �ندر�شن 
ه���ذ� �لطويل �لهزيل، و�ل���ذي كان يتعر�س ل�شخط 
مدير مدر�شت���ه �لبتد�ئية، و��شفًا كتاباته �لأوىل، 
باأنه���ا ل ت�شلح �إل ل�شلة �ملهمات، و��شل ما بد�أ به 
باإ�شر�ر، هو �لذي تنب���اأت له �لعر�فة باأنه �شيكون 
ل���ه �ش���اأن �أي �شاأن، وهو م���ا ح�شل حق���ًا، �لطريف 
ر على �أن  يف �لأم���ر، �إن هذ� �لفتى �خلج���ول، �مل�شّ
ي�شب���ح �شيئًا مذكورً�، وقف عن���ده �لتاأريخ �لأدبي 
طوي���ًا وما ذك���ر ��شم �مللك �لذي جل����س عند نع�شه 
يوم مات مم���ا يوؤكد �ن نتاج �لعق���ول �بقى و�أدَوم 

من �ملنا�شب و�ملكا�شب �لدنيوية.
�لعر�فة ه���ذه �لتي تنباأت مبجريات حياة �ندر�شن 
�لاحقة، تذكرين بالعر�ف���ة �لأمية �لب�شرية، �لتي 
تنب���اأت مب�شائر �ل�شياب، ومه���دي عي�شى �ل�شقر، 
�لربي���كان،  وحمم���ود  �لوه���اب،  عب���د  وحمم���ود 

و�شعدي يو�شف، وقد �شح حد�شها فيها كلها.

همنكوي هندي احمر
و�إذ نق���ر�أ �لف�ش���ول �لت���ي ترجمه���ا ع���ن �لرو�ئ���ي 
�لأمريكي �ل�شه���ري �إيرن�شت همنكوي �ملولود �شنة 
1899، فاإن، �ف�شل �لف�شول هو �لف�شل �لذي كتبه 
�شقيق���ه )ل�ش���رت( و�شتع���رف ولأول م���رة �لأ�شول 
�لهندي���ة �حلم���ر لهمنك���وي، �إذ يب���وح به���ذ� �ل�شر 
ل�شقيق���ه، كم���ا نطلع على تفا�شي���ل حتويل رو�يته 
)�ل�شيخ و�لبحر( �إىل فيلم بعد �لتفاق مع �شبن�شر 
تري�ش���ي ليق���وم ب���دور �ل�شي���خ ويت���وىل �إخر�جه 
)ليلند هيو�رد( و�لبحث �مل�شني عن �شمكة عماقة 
ميكن �لإف���ادة منها عند ت�شوي���ر �لنهاية �لتي �آلت 
�إليها بعد مهاجمة �شمك �لقر�س لها، و�إذ مل يعرثو� 
عليه���ا، فقد �لتجاأو� �إىل ِحَيل هوليود �ل�شينمائية، 
ويف ه���ذ� �لف�ش���ل �جلمي���ل نتع���رف �ىل �لكّت���اب 
�لذي���ن كان همنك���وي يعج���ب به���م، ونذك���ر منه���م 
�وريل وجون دو����س با�شو�س و�ل�شاعر �ر�شيبالد 
ماكلي����س ف�شًا ع���ن تعاطفه مع �لث���و�ر �لكوبين 
�لذي���ن كان يقوده���م في���دل كا�ش���رتو. كم���ا يق���دم 
كاظ���م �شعد �لدي���ن، ترجمة ملا كتبت���ه �آخر زوجاته 
�لأربع )ماري ويل����س( �ل�شحفية �لتي عا�شت معه 
من���ذ منت�ش���ف �أربعين���ات �لق���رن �لع�شرين وحتى 
�نتحاره �ملدوي فج���ر �لأحد �لثاين من متوز �شنة 
1961، هو �ل���ذي بد�أ يعاين يف �شنو�ته �لأخرية، 
�أزم���ات نف�شيه وت�ش���ور�ت عدمي���ة، و�رتياب من 

�لنا����س، وكانت هذه �لذكريات �لتي كتبتها زوجته 
ماري ويل�س من �أروع ف�شول �لكتاب، ب�شبب قرب 

�لزوجة �لكاتبة من حياته.
ويف ف�ش���ل �آخ���ر ينق���ل لن���ا �ملرتج���م كاظ���م �شع���د 
�لدين، ما كتبه �أ�شاطن �لأدب �لرو�شي عن �لأديب 
�لك�شن���در بو�شك���ن، �ل���ذي تعرفنا �إلي���ه من خال 
رو�يت���ه )بنت �لقائ���د( هو �لذي �ش���اء حظه �لعاثر 
�ن يت���زوج �م���ر�أة فاتن���ة �جلم���ال، فتجل���ب �أنظار 
�لرج���ال، وحتى �لقي�ش���ر نيق���ول �لأول )1796-

1855( �ل���ذي ينق���ل زوجها م���ن وز�رة �خلارجية 
�إىل مق���ره عاهدً� �إلي���ه وظيفة حاجب خمدع نومه، 
ك���ي يتمك���ن من �للق���اء بنتالي���ا، زوج���ة بو�شكن، 
و�شيق���ع يف ع�شقها �شاب من نب���اء فرن�شة، ��شمه 
جورج د�نته ويبد�أ �لنا�س يلوكون �شمعة بو�شكن 
متهم���ن �إي���اه بالدياثة، فيطلب بو�شك���ن مبارزته 
دفاع���ًا ع���ن �شمعته و�شرف���ه، وفيها ي�ش���اب بجرح 
ي���ودي بحياته �شن���ة 1837 وعمره ثمان وثاثون 

�شنة

كامو الوجودي العنصري
ويعقد �لكات���ب و�ملرتجم كاظم �شع���د �لدين ف�شا 
عنو�ن���ه )�شخ�شي���ة �لعرب���ي يف �أدب �لبري كامو( 
خ�ش�ش���ه للحديث عن كام���و �لفرن�شي �ملولود يف 
�جلز�ئ���ر �شنة 1913، وقد �شكل يف بد�ياته ثنائيًا 
وجودي���ًا مع �ملفك���ر �لفرن�شي �لوج���ودي �شارتر، 
و�إذ عرف �شارتر بدفاعه عن �ملظلومن يف �لعامل، 
ول�شيم���ا ثو�ر �جلز�ئر منت�شف خم�شينات �لقرن 
�لع�شرين، فان كامو كان على �ل�شفة �لأخرى متامًا، 
معادي���ًا للعرب، وموؤيدً� �ل�شتيط���ان �لفرن�شي يف 
�جلز�ئر بو�شفها جزءً� من �لرت�ب �لفرن�شي! وقد 
جتلى ذل���ك يف ت�شرفاته وت�شريحات���ه، ف�شًا عن 
�أعمال���ه �لق�ش�شي���ة و�لرو�ئية )�ملنف���ى و�مللكوت( 

و)�لغريب( و)�لطاعون( وغريها.
يف �شه���ر حزير�ن من �شن���ة 1979، �أ�شدرت جملة 
)�لأق���ام( �لعر�قي���ة ع���ددً� مهم���ًا خا�ش���ًا ب���الأدب 
�ل�شهي���وين، كتب في���ه �لأ�شتاذ كاظ���م �شعد �لدين 
در��ش���ة عنو�نه���ا )حل رم���وز كاف���كا �ل�شهيونية( 
ف�شًا ع���ن ترجمت���ه لق�ش���ة كتبها �لرو�ئ���ي فر�نز 
كاف���كا )1883-1924( عنو�نه���ا )يف م�شتوطن���ة 
�لعق���اب( وق���د ��شرتع���ت ه���ذه �لدر��ش���ة �لعميقة 
�هتم���ام �لق���ر�ء و�لباحث���ن، فكتب �لأ�شت���اذ �أحمد 
�حلكيم تعليقًا عنه���ا ن�شر يف �لعدد ذ�ته، كما �ألفت 
�لباحث���ة �لعر�قية �لر�شين���ة و�لقا�شة بديعة �أمن 

كتاب���ًا مهم���ًا عنو�ن���ه )هل ينبغ���ي �إح���ر�ق كافكا؟( 
ن�ش���رت �ملوؤ�ش�ش���ة �لعربي���ة للدر��ش���ات و�لن�ش���ر، 
طبعت���ه �لأوىل �شن���ة 1983، وه���و كت���اب �أع���ود 
�إلي���ه م���ر�رً� لأهمي���ة �ل�شخ�شية �ملث���رية لاهتمام 
و�ختاف �لر�أي، و�أعني كافكا، ويف �لف�شل �لذي 
خ�ش�شه �لأ�شتاذ كاظم �شعد �لدين من كتابه، �لذي 
نتحدث عن���ه و�ملو�شوم ب� )م�شاه���ري �أدباء �لعامل( 
عنو�نه )حقيق���ة كافكا. �أية حقيقة تلك �لتي يبحث 
عنه���ا كاف���كا؟( و�أر�ه من �أه���م ف�ش���ول كتابه هذ�، 
يع���اود �شع���د �لدي���ن مناق�شاته مع �لباحث���ة بديعة 
�أم���ن، وكنت �أمتنى لو �أعاد ن�ش���ر در��شته تلك يف 
ه���ذ� �لف�ش���ل، ك���ي يحي���ط �لق���ارئ باملو�شوع من 
جو�نب���ه كاف���ة، فلقد �أم�ش���ى م���ن �ل�شعوبة مبكان 
�لع���ودة �إىل ذلك �لع���دد �لقدمي م���ن )�لأقام( �لذي 

ن�شرت فيه در��شته.

هل كان كافكا صهيونيا؟
لقد ظل �لأ�شتاذ �شعد �لدين يوؤكد �شهيونية كافكا، 
و�قف���ًا عند ق�ش�شه، مفلي���ًا �لن�س وحملًا رموزه، 
و�أرى �أن حالف���ه �لتوفيق يف �شرب �أغو�ر ن�شو�س 
كاف���كا �لإ�شكالي���ة ورموزه���ا �ملوغل���ة يف �لتعمية، 
وه���ذ� ن���اجت ع���ن �خلوف �ل���ذي عا����س في���ه يهود 
�ورب���ة، و��شطهادهم، فلج���اأ �إىل هذه �للغة، ف�شًا 
عن رو�يات���ه �لق�شرية مثل )�مل�ش���خ( و)�ملحاكمة( 
�لت���ي حولت �إىل فيل���م �شينمائ���ي كان بطله �ملمثل 
�لأمريكي �ل�شهري )�أنطوين بريكنز( يف حن ظلت 
بديع���ة �أمن تزيل عن كافكا كل ما علق به من غبار 
�ل�شهيوني���ة بحجة �أنن���ا يجب �أن ل نخ�ش���ر �أديبًا 
�شه���ريً� بحجم كاف���كا وذيوعه لكن ه���ذ� �شبب غري 
مقن���ع ف���اأرى �أن كاف���كا ل ميكن �إل �أن يك���ون قريبًا 
م���ن �أف���كار �أهله وقوم���ه، ودفاعه عنها مم���ا ياأتلف 
م���ع طبائ���ع �حلي���اة و�لأ�شي���اء، ومل���اذ� ن�شف من 
يتخلى منا ع���ن مبادئه ومثله وقيمه ودينه، باأقذع 
�ل�شفات وننعى على كافكا �أن مل يتخل عنها ود�فع 
عنه���ا؟ ويف �أدبياتنا وموروثاتنا ما يوؤكد �أن نحب 
لأنف�شنا ما نحب لاآخر، فالأ�شتاذ �شعد �لدين وهو 
يحلل ق�ش�س كاف���كا ورموزها ي�شتخل�س منها �أن 
كاف���كا كان يق���ف �شد عملي���ات �ل�شه���ر و�لندماج 
وت���رك دينه���م و�لتن�ش���ر، �لت���ي دع���ا �إليه���ا بع�س 
�لق���ادة �ليه���ود لتايف �ل�شطه���اد �لأورب���ي، فهل 
َه���ْر وُن�شَح���ْق، ومل���اذ� نرت�شي  نقب���ل نح���ن �أن ُن�شْ
لاآخ���ر م���ا لنرت�شي���ه لأنف�شن���ا؟ وخ�شي���ة �لإطالة 
و�قتبا����س ن�شو����س، �شاأقتب����س ن�شًا و�ح���دً� من 

مع مشاهير أدباء العالم في ذكرياتهم وحواراتهم 
كاظم سعد الدين نتاج ترجمي ثر وثري
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تفتخر االمم والشعوب بامتدادها 

التاريخي وبصامتها الحضارية 

وبجهود علامء اآلثار ومكتشفاتهم 

تعززت اصالة الحضارة السومرية 

والبابلية واآلشورية مثاًل، لتصب يف 

اصالة حضارة وادي الرافدين عىل 

مر العصور. و)الفولكلور( او )الرتاث 

الشعبي( او )املأثورات الشعبية( 

ترافق هذا التاريخ. فالطقوس 

والعادات واملقتنيات والحيل 

واألزياء وادوات الصيد، متثل جانب 

االبداع الشعبي مبا يدخل ضمن 

عامل الفولكلور.

وعلى �لرغ���م من تد�خل �لفولكل���ور و�لتاريخ، 
حلق���ب طويلة م�ش���ت، �ل �ن جه���ودً� بذلت من 
لدن علماء )�لنرثوبولوجي���ا(، علم �لأجنا�س، 
من���ذ  )�لفولكل���ور(  ومع���امل  ��ش����س  لتحدي���د 
مئت���ي عام م�ش���ت، كما �شياأتي لحق���ا. �لباحث 
�لفولكل���وري �ل�شت���اذ كاظ���م �شع���د �لدين، يف 
مق���ال له مبجل���ة )�بحاث من �ل���رت�ث �ل�شعبي( 
����س133 يع���رف )�لفولكل���ور( بان���ه ف���رع م���ن 
ف���روع �لعل���وم �لجتماعي���ة. ويف �حلقيق���ة �ن 
بحوث���ا ودر��شات قيمة ق���ام باعد�دها باحثون 
�عت���ربو�  �ي�ش���ا،  مرموق���ون،  فولكلوري���ون 
)�لفولكل���ور( علمًا قائما بذ�ته. �ل�شتاذ حممود 
�لعبطة �ملحام���ي يف كتابة �ملطبوع )�لفولكلور 
يف بغ���د�د( يق���ول يف �شفح���ة 19: �أن �ل�شب���ق 
يف �للتف���ات �ىل �ملاث���ور�ت �ل�شعبي���ة �ملتمثلة 
يف �حلكاي���ا و�لمث���ال و�ل�شاط���ري و�لغ���اين 

�ل�شعب���ي  و�لرق����س  و�لزخ���ارف  و�لر�ش���وم 
)�جلماعي و�لف���ردي( يعود لعلم���اء �لدر��شات 

�لقدمية ولعلماء �للغة.
�م���ا م���ن و�ش���ع �أ�ش����س عل���م �لفولكل���ور فه���م 
�لعلماء �لأمل���ان �لذين قادهم �لخو�ن )يعقوب( 
و)ويلهيل���م جرمي( و تبعهم علم���اء �آخرون يف 
�ورب���ا حيث �عتقدو� �ن �لهتم���ام )باملاأثور�ت 
لل�شع���ب.  �ل�شادق���ة  �ل���روح  ميث���ل  �ل�شعبي���ة( 
وي�شي���ف �ل�شتاذ حممود �لعبط���ة �ملحامي �ن 
كلم���ة )�لفولكل���ور( مل تظه���ر �ىل �لوج���ود �ل 
ع���ام 1846 على يد عامل �نكلي���زي ��شمه )وليم 
جيم�س توم�س( وقد �شاغها من كلمتن )فولك( 
�ي �ل�شع���ب و)ل���ور( مبعن���ى �حلكم���ة. و�م���ا 
�ع���رت�ف �جلامع���ات، و�لق���ول م���از�ل لا�شتاذ 
حمم���ود �لعبطة )بعل���م �لفولكور( فيب���د�أ بعام 
1888 حن بادرت جامع���ة هل�شنكي �ىل درجة 
ث���م تبعته���ا جامع���ات �ل�شوي���د  يف بر�جمه���ا، 
وبلجي���كا  و�أملاني���ا  و�لدمن���ارك  و�لرنوي���ج 
ورو�شي���ا  وروماني���ا  ويوغ�شافي���ا  و�لنم�ش���ا 
وكن���د� و�لولي���ات �ملتح���دة و�عرتف���ت جامعة 

�لقاهرة بهذ� �لعلم �ي�شًا.
ولكي نحدد مي���د�ن )�لفولكلور( �و ما يعرف ب� 
)�لرت�ث �ل�شعبي( �و �ملاأثور�ت �ل�شعبية �ي�شا، 
فان �لباحث �لفولكلوري كاظم �شعد �لدين ق�شم 
مباح���ث �لفولكل���ور �ىل �ربعة �ق�ش���ام كما جاء 
يف �شفح���ة 133 )جمل���ة �بح���اث يف �ل���رت�ث 

�ل�شعبي(: 
�لبي���وت  بن���اء  �ملادي���ة:  �ل�شعبي���ة  1-�حلي���اة 
�ملاب����س  /�لث���اث/  وت�شميمه���ا  وطر�زه���ا 
و�لأزي���اء و�حللي/ �لطع���ام و�لزر�عة/ �ل�شيد 
وتربي���ة �حلي���و�ن/ و�لدو�ت �ملنزلي���ة/ وكل 

�ل�شناعات �ليدوية. 
2-�لع���اد�ت و�لتقالي���د: و�لت���ي تتعل���ق بدورة 
 - �ل���زو�ج  �خلت���ان-   - �ل���ولدة  �حلي���اة: 
�لوفاة- �لآد�ب �لعائلي���ة- �ل�شلوك �لجتماعي 
�لفردي���ة  و�لديني���ة  �لجتماعي���ة  -�ملمار�ش���ات 
و�لعام���ة/ �ل�شح���ر /�لط���ب �ل�شعب���ي/ �لعياد 

و�ملنا�شبات.
3����� فن���ون �لأد�ء �ل�شعبي���ة: �لرق����س و�نو�عه 
ومنا�شبات���ه،  وقو�ع���ده  و�وقات���ه  و��شم���اوؤه 
و�ملو�شيقى و�أحلانه���ا و�دو�تها و�نو�عها مثل 

مو�شيق���ى �لف���ر�ح و�للع���اب �ل�شعبي���ة للكبار 
و�ل�شغ���ار، للن�ش���اء و�لرج���ال و�وقاته���ا: ليًا 

نهارً�، �شيفا، �شتاء، د�خل �لدور �و خارجها .
و�حلكاي���ا  كال�شاط���ري  �ل�شفاه���ي:  4-�لدب 
�لباح���ث  �م���ا  �ل�شعب���ي.  و�ل�شع���ر  و�لأمث���ال 
�لفولكل���وري ط���ال �ش���امل فيعتق���د �ن �ملكتب���ة 
�لعربي���ة تفتق���ر �ىل مر�ج���ع ��شا�شي���ة يف عل���م 
�لفولكلور، على �لرغم من توفر كتاب )�لك�شندر 
كر�ب( )يف علم �لفولكلور( ترجمة �حمد ر�شدي 
�شالح. ويعول �ل�شتاذ طال كذلك، يف مقال له 
يف جملة �لرت�ث �ل�شعب���ي �لعدد �لعا�شر �ل�شنة 
�ل�شابعة 1976، على كتاب �ألفه �لدكتور حممد 
�جلوهري بعنو�ن )علم �لفولكلور( در��شة يف 
�لنرثوبولوجيا �لثقافية/ مطبعة د�ر �ملعارف 
مب�ش���ر عام 1975 تن���اول �ملعتقد�ت و�ملعارف 
�ل�شعبية - �لع���اد�ت و�لتقاليد �ل�شعبية -�لدب 
�ل�شعب���ي - �لثقاف���ة �ملادية و�لفن���ون �ل�شعبية. 
�م���ا �لباح���ث �لفولكل���وري �ل�شت���اذ با�شم عبد 
�حلمي���د حمودي فيق���ول يف بحث ل���ه ن�شر يف 
�ل�شعب���ي �شفح���ة  �ل���رت�ث  �بح���اث يف  جمل���ة 
23: �ن �شبي���ل تكنولوجي���ا �لفولكل���ور، �شبيل 
�لر�شف���ة و�لتدوين و��شتخ���د�م �لعلم وكامري� 
�لفيدي���و للت�شجي���ل، هو �شبي���ل ناجح يف جمع 
�ملاأث���ور�ت �ل�شعبي���ة، ف�ش���ا ع���ن تطوير جهد 
�ل�شان���ع و�ملعم���ار �ل�شعب���ي وتي�ش���ري �ر����س 
�لعم���ل و�دو�ت���ه لديه متهي���دً� لنتق���اء �لنماذج 
�لك���رث حم���اكاة للم���وروث �ل�شعب���ي وحفظها 
و�شيانتها. وي�شيف �ل�شتاذ با�شم عبد �حلميد 
حمودي: �ن تبادل �خلربة عربيًا �مر �شروري 
ملعرف���ة �جناز�ت دور �ل���رت�ث �ل�شعبي �لعربية 
ومعاه���د �حلرف �لتقليدية. كما �ن �ن�شاء معهد 
�و مكتبة لل���ف ليلة وليلة يف بغ���د�د ولل�شرية 
�لهالي���ة يف تون����س، ول�شيف ب���ن ذي يزن يف 
�شنع���اء و�لظاهر بيرب����س يف �لقاهرة كاأمثلة، 
�مور مهمة لتحقيق عملية جمع وحفظ ��شا�شية 
ل���كل ه���ذه �لكن���وز وغريه���ا. ه���ذه مقتب�ش���ات 
مقت�شب���ة مهتمة بالفولكلور �لذين ��شحى علمًا 
قائمًا بذ�ته، وهناك جمه���رة غفرية من �لعلماء 
و�ل�شاتذة و�ملفكرين، �أغنو� مباحث �لفولكلور 
ودع���و� �ىل تاأ�شيله وتثبيت���ه وتدوينه لن ذلك 

ي�شب ل�شالح �لرث �حل�شاري.

�ل�شفح���ة 323، ففي حتليله لق�شة )حتريات كلب( 
يق���ف عن���د قول كاف���كا )مل نكن نح���ن �لذين ينبغي 
�أن يتحملو� �لإث���م، و�إننا بدًل من ذلك ن�شتطيع �أن 
ن�ش���رع ب�شم���ت ب���ريء نحو �ملوت يف ع���امل جعله 
�لآخرون مظلمًا، ل �شك �أن �أجد�دنا �لأو�ئل حينما 
جتولو� كانو� ل يكادون ميتلكون �أية فكرة عن �أن 

�شالهم �شيكون ل نهائيًا.)
يعل���ق كاظم �شع���د �لدي���ن: )�أي �نهم ح�ش���ب ر�أيه، 
يعي�شون يف ع���امل جعله �لأخ���رون مظلمًا، عاوة 
عل���ى �لأ�شب���اب �لأخ���رى، فه���و يدع���و �إىل نبذ هذ� 

�لعامل، عامل �ل�شتات، عامل �لظام �إىل عامل �آخر.)
و�إذ �أوؤكد �أنه يق�شد ب� )�لآخرون( �لأوربين �لذين 
�أذ�ق���و� �ليهود م���رَّ �ل�شطه���اد، و�أكل���و� �حل�شرم 
ونح���ن �لذين �شر�شنا، ودفعن���ا �شريبة �إجر�مهم، 
م���ا �ل�ش���ري يف �أن يدع���و كاف���كا �إىل نب���ذ �لظ���ام 
و�ل�شت���ات؟ وه���ل هن���اك يف �لدنيا �أح���د يرغب يف 
�لظل���م و�لظ���ام و�لعي�س يف �ل�شت���ات؟ لكن يجب 
�أن ل يك���ون هذ� �ل�شتات على ح�شاب �شتات �شعبنا 

�لفل�شطيني وظلمه وتهجريه.

ايتماتوف يصف نفسه إنتهازيًا
ويف �لق�شم �لثاين من �لكتاب هذ� )م�شاهري �أدباء 
�لعامل( يرتج���م لنا كاظم �شعد �لدين جمموعة من 
�حل���و�ر�ت �ملج���ر�ة م���ع عدي���د �لدب���اء و�لكتاب 
مثل: �لكاتب �لإيطايل �يتال���و كالفينو، و�ل�شاعر 
يفتو�شينك���و،  يفكين���ي  �مل�شاك����س  �ل�شوفيات���ي 
و�لرو�ئي �لقرغيزي �ل�شه���ري جنيكز �يتماتوف، 
�لذي كان من �أو�ئل من حتدث عن �ل�شعوبات �لتي 
عاناها �لحت���اد �ل�شوفيتي و�لتي �شتوؤدي به �إىل 
�لنهيار و�لتفكك، ب�شب���ب �لقيادة �ملركزة وغياب 
كل مظه���ر من مظاهر �لدميقر�طية و�إبد�ء �لر�أي، 
قائًا: �أنا �عتقد �أن �ل�شعادة يف �ل�شرت�كية ميكن 
حتقيقه���ا فق���ط يف ظ���ل دميقر�طية كامل���ة يتعذر 
�إلغاوؤها تتخلل جميع جمالت �حلياة �لجتماعية 
و�لوجود �ل�شخ�شي، موجهًا �لنتقاد �إىل �شيا�شة 
�شتال���ن و��شف���ًا �إياه���ا �أنها �أ�شاب���ت �ل�شرت�كية 
ب�شرب���ة مرعب���ة وعطلته���ا، معرتف���ًا بج���ر�أة �ن���ه 
كان يف عدي���د ق�ش�ش���ه ومقابات���ه �نتهازيًا، لأنه 
م���ا كان مب�شتطاعه ق���ول �حلقيق���ة، و��شعن يف 
�حل�شب���ان �أن���ه �دىل بت�شريحات���ه ه���ذه �أيام �آخر 
�لروؤ�شاء �ل�شوفييت غوربات�شوف، �لذي دعا �إىل 
�ملر�جع���ة و�مل�شارحة وهو �لذي عرف بالأدبيات 
و  )�لربي�شرتوي���كا(  ب����  �ل�شوفيتي���ة  �ل�شيا�شي���ة 
)�لكا�شنو�ش���ت(، لكني وقد ق���ر�أت عديد رو�ياته 
�لأبل���ق  و)و�لكل���ب  �لبي�ش���اء(  )�ل�شفين���ة  مث���ل 
�لر�ك����س عن���د حاف���ة �لبح���ر( ول�شيم���ا رو�يت���ه 
)ويط���ول �لي���وم �أك���رث م���ن ق���رن( �لت���ي ترجمها 
�لر�ح���ل �لدكت���ور �شع���دي �ملال���ح ون�شرته���ا د�ر 
ر�دوغ���ا مبو�شك���و �شن���ة 1989، وج���دت �نتقادً� 
و��شحًا لل�شيا�شة �لعامة �ل�شوفيتية �لربقر�طية، 
وحماول���ة م�ش���ح ذ�ك���رة �لنا�س، حت���ى طقو�شهم 

�لدينية.
و�إذ �ع���رتف �يتمات���وف بانتهازيته، ف���ان �لأديب 
�لربيط���اين �شمر�شيت موم �ملتوف���ى �أو�خر �شنة 
1965، يع���رتف هو �لآخ���ر، بع���د �أن و��شل بكل 
جد و�جتهاد �ن يكتب �أف�شل، يعرتف �ن مفرد�ته 
قليلة، وموهبته يف �ل�شتعارة �شئيلة، ونادرً� ما 

يخطر له ت�شبيه �أ�شيل ومده�س.
ف�شًا عن مقابلته مع �لرو�ئي �لربيطاين جورج 
�وري���ل �شاح���ب �لرو�يت���ن �ل�شهريت���ن )مزرعة 
�حليو�ن( و )1984( �لذي يكتب كتابًا عن �حلرب 
�شن���ة1936  �ندلع���ت  �لت���ي  �لإ�شباني���ة  �لأهلي���ة 
ب���ن �حلكوم���ة �جلمهورية �لي�شاري���ة و�جلرن�ل 
فر�نكو، د�فع فيه عن �لرتوت�شكين �لذين �تهمو� 
مبو�لة فر�نكو وقتالهم �شد �جلمهورين، هو ما 
كان متعاطف���ًا م���ع تروت�شكي ومن يدي���ن باأفكاره 
لكن كان يبحث عن �حلقيقة. ولأنه عرف -ب�شبب 
معاي�شته �أجو�ء �حلرب �لأهلية – ما مل يعرفه �إل 
�لقل���ة من �لنا�س فهل هن���اك �حرت�م للحقيقة �أكرث 
من ه���ذ�؟ فالختاف م���ع �لرتوت�شكين ل مينعه 

من �إظهار حقائق �لأ�شياء. تر�جع �س.599
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د. علي حداد

 تثري تجربة األستاذ )كاظم سعد 
الدين()1(يف االشتغال عىل الرتاث 

الشعبي وسواه من آفاق الثقافة 
االهتامم ورغبة التأمل املعجب، 
فهي مثال ناضج ملرشوع ثقايف 
خصيب أنجزته شخصية متسعة 
املعارف واإلمكانات والعطاء، 

شخصية تهيأ لها أن تضع يف أفق 
التلقي جهدها السخي يف مجاالت 
الرتاث الشعبي والرتجمة، ويف 

أدب األطفال وثقافتهم، وبعطاء 
موسوعي متواتر، بدا فيه وكأنه 

من إنجاز مؤسسة ثقافية أكرث منه 
جهد شخص واحد.

ولعل���ه من غري �ملتي�شر لنا يف ه���ذه �حليز �أن نذكر 
جميع موؤلفات �لأ�شتاذ )كاظم �شعد

 �لدين(، ولذ� نكتفي بالقول �أن كتبه �ملطبوعة نافت 
على مئة وخم�شة كتب،يف تلك 

�ملج���الت م���ارة �لذك���ر، ف�ش���ًا ع���ن �أخرى مل���ا تزل 
تنتظر �لن�شر. 

لق���د تب���ّوب ن�شاط���ه �لكتاب���ي و�لتاأليفي من���ذ �لبدء 
� وبخط���وط ثقافية متو�زي���ة � ب���ن ه���ذه �حلق���ول 
تك���ون  ت���كاد  معرفي���ة  خط���وط  وه���ي  �لثاث���ة، 
متو��شجة عنده. ويب���دو �أن در��شته �ملبكرة لاأدب 
�لنكليزي � قبل �أن يتبناها م�شاحة ��شتغاله �لرّث يف 
�لرتجمة)2(� هي �لتي جعلته يتنبه مل�شامن �لأدب 
�ل�شعبي، ويف ذلك يقول:« مل تكن �لرتجمة هي �لتي 
لفتت �نتباه���ي �إىل �لأدب �ل�شعبي بل در��شة �لأدب 
�لأجنبي كله حن كنت يف د�ر �ملعلمن �لعالية ق�شم 
�للغ���ات �لأجنبية، حيث كان من مو�د در��شة �لأدب 
�لعامل���ي �أ�شاطري يونانية وروماني���ة و�أ�شاطري من 
�ل���دول �ل�شكندنافي���ة وبريطاني���ا »)3(. ولع���ل ما 
تخرب عنه تلك �لأ�شاطري هو �لذي فتحت عينه على 
ماحوله من م�شامن تر�ثية حملية تبدو قريبة � يف 
عو�مله���ا � من ذل���ك �لذي در�شه، ف�شع���ى �إىل جمع ما 
يتناه���ى �إليه منها وتدوين���ه يف دفاتر خا�شة ويف 
ذلك يقول:« يف �شن���ة 1956م و�تتني فكرة تبويب 
مو�د �لرت�ث �ل�شعبي �لعر�قي وت�شجيلها على �أمل 

�إ�شد�رها يف كتاب »)4(. 
و�إذ� كان م�ش���ب حديثن���ا هنا �شيك���ون عن جهوده 
يف �ل���رت�ث �ل�شعبي � جمعًا وتوثيقًا ودر��شة � فلعل 
�ملتاأم���ل مل���ا �أجن���زه �شيج���د موؤلفاته ق���د ��شتوعبت 

جممل ق�شايا هذ� �لرت�ث ومو�شوعاته وم�شامينه 
م���ن خال ع�شر�ت �لكت���ب �ملوؤلفة و�ملرتجمة �شمن 

عطائه �ملعريف �ملت�شع. 
لق���د �أجن���ز ه���ذ� �لباح���ث �ملو�شوع���ي � ويف جمال 

�لرت�ث �ل�شعبي وحده � �ملوؤلفات �لآتية: 
� �حلكاية �ل�شعبية �لعر�قية- در��شة عامة 1972م.

� موتيف���ات )جزيئيات( �حلكاي���ة �ل�شعبية �لعر�قية 
1974م. 

 � �حلكاي���ة �ل�شعبية �لعر�قي���ة وعاقتها باحلكايات 
�لأجنبية 1977م.

 � �حلكاي���ة �ل�شعبي���ة �لعر�قي���ة، در��ش���ة ون�شو�س 
1978م. 

 � �حلكاي���ة �ل�شعبي���ة �لعربي���ة و�أثره���ا يف �حلكاية 
�لأجنبية 1980م. 

 � فهر�ش���ة �حلكاي���ة �ل�شعبي���ة �لعر�قي���ة وجزيئاتها 
1985م.

� �أغاين �لأطفال �ل�شعبية يف �لعر�ق 1988 م. 
� �لو�شائ���ل �ملعني���ة و�ملحيط���ة للبط���ل يف �حلكاية 

�ل�شعبية 1989م.
� �ليا����س و�ليا�شم���ن )حكاي���ات �شعبي���ة عر�قي���ة( 

1995م. 
� �لق�شا����س و�ملذك���رون يف �جلاهلي���ة و�لإ�ش���ام 

1996م.
� �أنو�ع �لغناء �لبدوي يف �لعر�ق 1997م.

� مع���امل �ل���رت�ث �ل�شعب���ي )20( بحث���ا )�شجلت يف 
�لنرتنت(مرتجم(.

ومبج���رد تاأم���ل �ملوؤلفات �أع���اه �شنج���د �أن مرتكز 
��شتغال���ه �لأ�شا����س �ن�ش���ب من���ذ �لب���دء � وتو��شل 
لحقًا � على )�حلكاية �ل�شعبية()5( �أكرث من �شو�ها 
من �لأن���و�ع �ل�شعبية �لأخرى، وه���و توجه عززته 
عن���ده عو�مل بيئي���ة و�جتماعية، فق���د كان ملحيطه 
�لجتماع���ي �ل�شعب���ي �ل���ذي عا�س في���ه � ويف �أكرث 

م���ن بيئة � ووجود كثريين مم���ن يهتمون باحلكاية 
�ل�شعبي���ة ويرونه���ا � ول�شيم���ا �لن�ش���اء وكب���ري�ت 
�ل�ش���ن منهن خا�ش���ة � م�شدر �ن�شغال ل���ه بالإ�شغاء 
�إىل ما يحكينه، ثم تدوين���ه بنية �إ�شد�ره يف كتاب 
خا����س، وهو ما حتقق له، ولكن بعد �شنو�ت، حن 
�أجنز كتاب���ه )�حلكاية �ل�شعبي���ة �لبغد�دية � در��شة 

ون�شو�س(�شنة 1961م)6(. 
ول�ش���ك يف �أن �لأ�شت���اذ )كاظ���م �شع���د �لدي���ن( على 
بين���ة م���ن وجهت���ه �ملن�شغل���ة باحلكاي���ات �ل�شعبية 
�أك���رث م���ن �شو�ها،ليربرها بالقول: » �أن���ا ل �أبخ�س 
�لأجنا�س �لأخرى من �ل���رت�ث �ل�شعبي حقها ولكن 
له���ا د�ر�شوها �ملتمكنون«. وي�شي���ف:« �أما �حلكاية 
�ل�شعبي���ة فق���د وجدت �أنه���ا مل يدر�شها �أح���د در��شة 
�أ�شنافه���ا  بح�ش���ب  وم�شتفي�ش���ة  ودقيق���ة  متاأني���ة 
�لعلمي���ة. ف�شًا ع���ن �أن ن�شو�شها �أ�شه���ل ت�شجيًا 
و�أق���ل تطلبًا للدق���ة �لأ�شلوبية من �ل�شع���ر �ل�شعبي 
�ل���ذي ل ميك���ن �إغف���ال �ألفاظ���ه و�أوز�ن���ه وقو�في���ه 
و�أم���وره �لفني���ة �لأخ���رى، لذلك �أ�شتطي���ع �أن �أقول 
�إن �حلكاي���ة �ل�شعبي���ة نالت مني ن�شيب���ًا كبريً� يف 
تتبعه���ا، ويف مناط���ق خمتلفة من �لع���ر�ق و�لباد 
�لعربي���ة و�لع���امل فجمعت معظم �أ�شن���اف �حلكاية 
�أو  �لعر�قي���ة بع���دة ن�شو����س متقارب���ة  �ل�شعبي���ة 
متباعدة، ح�ش���ب بيئتها ومكانه���ا وزمانها. وبذلك 
ميك���ن �أن �أق���ول �إنن���ي و�شع���ت �حلكاي���ة �ل�شعبية 

�لعر�قية على خارطة �حلكاية �لعاملية«)7(. 
 لع���ل م�شام���ن كتاب �لأ�شت���اذ )كاظم �شع���د �لدين( 
�ملو�ش���وم )مع���امل م�شيئ���ة م���ن �ل���رت�ث �ل�شعبي( � 
باأجز�ئه �لثاثة �لتي �شدرت �لعام 2008م � تف�شح 
عن طبيع���ة �ل���روؤى و�ل�شتغالت �لت���ي تبناها يف 
�لكتاب���ة �لرت�ثية �لتي �مت���دت لأكرث من �شتن عامًا 
قب���ل �شدور هذ� �لكتاب، حيث قدم تبويبًا تف�شيليًا 
ملجالت �ل���رت�ث �ل�شعبي، كان مثاله فيها ما تهياأ له 

م���ن ر�شد د�ئب و��شتغال لعق���ود طويلة على �ملادة 
�لرت�ثي���ة عامليًا عرب جه���ده �خل�شيب يف �لرتجمة، 
وحمليًا م���ن خال متابعت���ه و��شتقر�ئ���ه لكثري من 

�أمثلته وفنونه)8(.
وه���ذ� �لكت���اب � مبا ��شتع���اده م���ن مو�شوعات تلك 
�لعق���ود � مو�شوع���ة قر�ئي���ة تناول���ت كل �ملج���الت 
�ملتعلق���ة بالرت�ث �ل�شعب���ي، كان �أولها فيه تاريخية 
م�شطل���ح )�لفولكل���ور( �ملت���د�ول عاملي���ًا ذل���ك �لذي 
�قرتح���ه �لأديب و�لباحث �لنكلي���زي )وليم تومز( 
 The( يف �لع���ام 1846م، ورفع���ه �إىل �لأثاني���وم
Athanaeum( � �أي �ملجم���ع �لأدب���ي � بر�شال���ة 
ق���ام �لأ�شت���اذ )كاظ���م �شع���د �لدي���ن( برتجمتها �إىل 

�لعربية، و�شمنها بحثه هذ�. 
ويق���ف �لأ�شتاذ �شعد �لدي���ن � يف ��شتفا�شة جانبية 

كاظم سعد الدين واألدب الشعبي
قراءات حصيفة.. وجهد دؤوب
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 كاظم تكليف السلطاني

 ع���ن د�ر �ل�شوؤون �لثقافية �لعامة يف وز�رة �لثقافة �شدر كتاب جديد بعنو�ن ) معامل م�شيئة 
من �لرت�ث �ل�شعبي( �جلزء �لول ملوؤلفه كاظم �شعد �لدين جاء �لكتاب ب� 464 �شفحة من �لقطع 
�لكب���ري وت�شمنت مقدمة �لكتاب ��شار�ت �ىل �ول مقال���ة ن�شرها �لكاتب قبل خم�شن عاما يف 
17/ 1/ 1953 بالتحدي���د يف جملة �ل�شبوع ل�شاحبها �ل�شتاذ خال�س عزمي ويو��شل �شعد 
�لدي���ن �حلدي���ث: وو��شلت �لن�شر يف مو�شوعات خمتلفة مو�شوع���ة ومرتجمة ول�شيما يف 
�لرت�ث �ل�شعبي و�دب �لطفال وو�كب �لعمل يف �ملجات �لتي تخ�ش�شت يف �لرت�ث �ل�شعبي 
من���ذ �و�ئل �شدوره���ا و��شتغلت حمرر� للق�ش���م �لنكليزي يف جملة �ل���رت�ث �ل�شعبي يف بدء 
عمله���ا وما زلت حتى �لن، �شارك كتابي )�حلكاي���ة �ل�شعبية �لبغد�دية در��شة ون�شو�س( يف 
�لحتفال بذكرى �لكندي �شنة 1961 ون�شرت �لدر��شة يف جملة )�ملثقف( �شنة 1962.وقي�س 
للكتاب �ل ين�شر �ل يف �شنة 1978 مع در��شات �خرى وع�شرين ن�شا حلكايات عر�قية وخرج 
بعن���و�ن )�حلكاي���ة �ل�شعبي���ة �لعر�قية: در��ش���ات ون�شو�س( ويف �شن���ة 1962 �ي�شا ن�شرت 
بحث���ا عن )�دب �لطفال( يف جملة)�ملثق���ف( نف�شها ويف �لبحث تناولت �شلة �لرت�ث �ل�شعبي 
ب���ادب �لطفال يف جانب منه ون�شر كتاب )�لعنقاء وجممع �لطري( در��شات يف �لدب �لعربي 

�لتطبيقي �ملقارن وهذه �لدر��شات هي من من�شور�ت جملة �لرت�ث �ل�شعبي ��شا .
�م���ا يف جم���ال �لن�شو����س فقد ن�ش���رت جمموع���ة حكاي���ات �شعبية عر�قي���ة بعن���و�ن )�ليا�س 
و�ليا�شم���ن ( ول���دي عدد كب���ري منها ينتظ���ر �لن�شر ومن �ل���رت�ث �لعاملي ترجم���ت ون�شرت : 
)حكاي���ات هان����س �ندر�شن ( يف ثاثة �ج���ز�ء و )حكايات تول�شت���وي ( يف جزءين وقد نالت 
�ح���دى طالب���ات �لق�ش���م �لرو�شي درج���ة �ملاج�شتري باعتمادها ه���ذه �لرتجم���ة لدر��شتها �شنة 
2001 فتوكل���ت على �لله و�خرتت �هم ما كتبت يف �لرت�ث �ل�شعبي من مو�شوعات وق�شمتها 
عل���ى وفق حم���اور جتمعها وكانت هذه �ملح���اور و�ق�شامها ظاه���رة يف حمتويات �لكتاب ول 
�رى باأ�شًا يف ذكر �ملحاور من غري تف�شياتها . م�شطلح �لرت�ث �ل�شعبي و�لوطنية ومقاومة 
�ل�شع���ب �لعر�ق���ي لا�شتعمار وم���ن �لغناء �ل�شعب���ي و�حلكاية �ل�شعبية و�لمث���ال ومعتقد�ت 
�شعبي���ة وتف�ش���ري �لح���ام وو�شائل �حلي���اة �ل�شعبي���ة ومظاهرها وع���اد�ت وتقالي���د وفنون 
�شعبية ومدن عر�قية وكتب يف �لرت�ث وترجمات تتعلق بالرت�ث �لعر�قي و�لعربي و�لعاملي 
و�شيج���د �لقارئ �ن �شاء �لل���ه معامل م�شيئة ونورً� ليخبو حل�ش���ارة ��شلية كما عرب عن ذلك 
�ي �ي �شييزر �لثاري �ملعروف �لذي ��شتغل يف �لعر�ق يف كتابه �لذي �شدر بالعنو�ن نف�شه 

)ح�شارة و�دي �لر�فدين نور ليخبو( وقد ن�شرت ق�شما منه يف جملة �لرت�ث �ل�شعبي .
ويو��ش���ل �شعد �لدين �حلديث بالقول: فولكلور �ي �لرت�ث �ل�شعبي حديث ن�شبيا على �لرغم 
م���ن �ن���ه قد يكون بعم���ر �لب�شري���ة كان وليم تومز قد كت���ب يف عام 1846 با�ش���م م�شتعار هو 
�مربوز مريتن ر�شالة �ىل �ثانيوم �ي �ملجمع �لعلمي �و �لدبي �قرتح فيها ��شتعمال فولكلور 
�لكلم���ة �ل�شك�شوني���ة �ملركبة بدل من عب���ار�ت �ي �ملاث���ور�ت �ل�شائع���ة �و �ل�شعبية �ي �لدب 
�ل�شعب���ي �ن مفه���وم تومز للفولكل���ور وتعريفة �لح�شائ���ي �ل�شا�شي جدي���ر بالذكر ، عاد�ت 
،تقاليد، �شعائر، خر�فات، ق�شائد بلد، وهلم جر� . ويجب توجيه �نتباه �لقر�ء �ىل عدم �ياء 
�همي���ة خا�شة �ىل تاري���خ ر�شالة تومز لن مو�د �لفوكلور �ل���رت�ث �ل�شعبي قد در�شت در��شة 
دقيق���ة قبل ذل���ك بزمن طويل ومث���ال على ذلك عمل �لخوي���ن كرمي �للذين ظه���رت حكاياتهما 
�ملنزلية يف عام 1812 على �نه يف �و��شط �لقرن �لتا�شع ع�شر و�و�خره بد� يظهر فرع در��شة 
�لفوكلور كما تطور يف �لقرن �لع�شرين وكان �لهتمام �ملتز�يد بالفولكلور قد �رتبط �رتباطًا 
وثيق���ًا بتيار�ت �لرومان�شية و�لقومية يف �لق���رن �لتا�شع ع�شر وكان جتميد �لن�شان �لب�شيط 
يت�شم���ن �هتمام���ًا ح�شيًا بكامه وعاد�ت���ه �لتي كان يعتقد �نها يف طري���ق �لنقر��س وتعك�س 
وجهة �لنظ���ر هذه عبار�ت تومز�ىل �لتقاليد �ملهملة و�ل�شاط���ري �مل�شمحلة وقطع من ق�شائد 

بلد.

طريف���ة � عند �لنط���ق و�لكتابة �لعربي���ن مل�شطلح 
)فولكلور( فريى �أن �شحيحه هو )فوكلور(، كون 

�لام ل تلفظ يف �أ�شل نطق �ملفردة �لإنكليزي. 
وبعد تاأمل دقيق ملا قيل عن م�شطلح )�لفولكلور( � 
غربيًا وعربيًا � وما �قرتح من بد�ئل من قبل بع�س 
�لكت���اب و�لأدباء �لعر�قين � يب���دي �لباحث تبنيه 
مل�شطل���ح )�ل���رت�ث �ل�شعب���ي( �ل���ذي كان م���ن بن 
�أو�ئ���ل �لعر�قي���ن �ملنادين به، ح���ن ن�شر مقالتن 
يف جملة )�ملثقف( �ل�ش���ادرة ببغد�د عام 1962م، 
منادي���ًا به���ذ� �مل�شطلح. وم���ن خال ه���ذه �لروؤية 
ليفوت���ه �لتاأكي���د عل���ى �ل���دور �لعر�ق���ي لتكري�س 
ه���ذ� �مل�شطلح يف �لت���د�ول” فلعل جمل���ة �لرت�ث 
�ل�شعب���ي � �ل�ش���ادرة ببغ���د�د يف �أيل���ول 1963م � 
لها �لف�ش���ل يف تر�شيخ م�شطلح �ل���رت�ث �ل�شعبي 

مقابل �مل�شطلح �لفولكلوري”)9( 
مذه���ب  �لدي���ن  �شع���د  كاظ���م  �لأ�شت���اذ  يذه���ب 
�لعاّدي���ن �ل���رت�ث �ل�شعبي فرعًا من ف���روع �لعلوم 
�لجتماعي���ة. وم���ن ه���ذ� �ملنطلق فق���د و�شعه يف 
�أربع���ة �أق�ش���ام تن�ش���وي حتته���ا تفرع���ات نوعية 
كثرية،ه���ي: �حلي���اة �ل�شعبي���ة �ملادي���ة، �لع���اد�ت 

و�لتقاليد، فنون �لأد�ء �ل�شعبي، �لأدب �ل�شعبي.
يق���دم �لأ�شتاذ )كاظم �شعد �لدين( � ويف باب لحق 
م���ن �لكت���اب � تبويب���ًا تف�شيلي���ًا ملج���الت �ل���رت�ث 
�ل�شعب���ي، �أق���ام �أ�ش�ش���ه على م���ا تهياأ له م���ن ر�شد 
د�ئب و��شتغال لعقود طويل���ة على �ملادة �لرت�ثية 
عامليًا،عرب جه���ده �خل�شيب يف �لرتجمة، وحمليًا 
م���ن خ���ال متابعت���ه و��شتقر�ئه لكثري م���ن �أمثلته 

وفنونه.
جاء هذ� �لتبويب يف �أربعة �أق�شام تن�شوي حتتها 
تفرعات نوعية كثرية، وهذه �لأق�شام هي: �حلياة 
�ل�شعبي���ة �ملادية، �لع���اد�ت و�لتقاليد، فنون �لأد�ء 

�ل�شعبي، �لأدب �ل�شعبي. 
وكان مرتك���ز ��شتغال���ه على �لق�ش���م �لأخري)�لأدب 
�ل�شعب���ي(، فو�ش���ع ل���ه م�ش���ردً� تف�شيلي���ًا ل���كل ما 
وجده من�شويًا حتت م�شامينه، وجاء على �لنحو 

�لآتي:
 � معجم �لألفاظ �ل�شعبية

 � �لأ�شاطري 
 � �حلكاي���ات، وت�شم���ل: حكاي���ات �جل���ان، حكاي���ة 

�حليو�ن، �حلكاية �خلر�فية،
 �ملرحة، �لنكتة و�لطرفة، �حلكاية �لهزلية،�حلكاية 

�ملاجنة،
 �ملقال���ب، �لع���رب، �لجتماعية،�لبدوي���ة، حكاي���ات 

�لل�شو�س
 و�ل�شطار و�لعيارين و�شو�هم، حكايات �لكر�مات 

و�ملعجز�ت،
 حكاي���ات �لأبط���ال، �حلكاي���ة �لرمزي���ة، حكاي���ات 

�لألغاز و�مل�شائل،
 حكاي���ات �لأمث���ال، �ل�ش���ري و�لأن�شاب،�حلكاي���ات 

�ل�شعرية.
 � �لأمثال، �حلكم، �لأقو�ل �ملاأثورة.

 � �ل�شع���ر �ل�شعب���ي: و�أ�شار في���ه �إىل �أنو�ع �شعرية 
قدمية عرفتها �لبيئة �لعر�قية

 من���ذ �لع�ش���ر �لعبا�ش���ي ك����: �ل���كان كان و�ملو�ليا 
و�ملو�شح.

�أن���و�ع  �أم���ا �حلديث���ة فمنها)�مل���و�ل(، ف�شًاع���ن   
و�ألو�ن �شعرية

 �شعبية عر�قية فيها �ملوؤدى و�لغنائي.
ويب���دو �أن توجيه �لأ�شتاذ كاظم �شعد �لدين ملعظم 
جه���ده نحو �حلكاية �ل�شعبية ودر��شاته �ملتو�ترة 
عنه���ا هي �لتي �أوحت له بهذه �لتق�شيمات �لكثرية 
و�ملتد�خلة �لتي �نفرد يف ذكر بع�شها، يف حن مل 
يفع���ل ذلك مع )�لأمثال، �حلك���م، �لأقو�ل �ملاأثورة( 
�لتي ميكن �أن يخ�شع بع�شها ملثل تلك �لتق�شيمات 
�لت���ي �أورده���ا للحكاي���ات فيق���ال: �أمث���ال وحك���م 
حيو�نية )عل���ى ل�شان �حليو�ن(، و�أمثال وهزلية، 

و�أمثال وحكم �جتماعية... �لخ 
�أم���ا �ل�شعر �ل�شعب���ي فقد ��شتوقف���ه مثاله �لعر�قي 
�لذي قدم عنه ج���ردً� تف�شيليًا موثق���ًا بالأمثلة من 
ن�شو����س كل ن���وع فيه، �ش���و�ء ما كان منه���ا باأد�ء 

ف���ردي �أو عل���ى نحو جماعي، وما ي���وؤدى بطر�ئق 
�لإلقاء �ملعتادة �أو مايوؤدى مب�شاحبة �ملو�شيقى.

ول�ش���ك يف �أن ه���ذ� �مل�شرد �لتف�شيل���ي �لذي بّوب 
�لأ�شت���اذ )كاظ���م �شع���د �لدي���ن( �أجنا����س �ل���رت�ث 
�ل�شعب���ي في���ه تف�شيلي���ًا ي�شل���ح �أن يك���ون منهجًا 
�أكادميي���ًا تع���ززه مباح���ث �لكت���اب �لاحقة، وهي 
تتن���اول كل ما يحتاجه �لد�ر�س لهذ� �لرت�ث، ويف 

بعديه �لنظري و�لتطبيقي.

هو�م�س و�إحالت:
)1( ول���د �لأ�شت���اذ )كاظ���م �شعد �لدي���ن( يف مدينة 

)بعقوبة( �شنة 1932م. وبعد تخرجه من
 �لدر��ش���ة �لثانوي���ة دخ���ل د�ر �ملعلم���ن �لعالية – 

ق�شم �للغات �لأجنبية وبتخ�ش�س �للغة 
�لإنكليزي���ة، وتخ���رج فيها �شن���ة 1953م، لي�شتغل 

ب�شلك �لتدري�س يف �لعر�ق وخارجه 
 ل�شن���و�ت طويلة. وخال �ل�شبعينات عمل حمررً� 

يف جملة )�لرت�ث �ل�شعبي( �لتي
 �2004 �لأع���و�م  يف  حتريره���ا  رئي����س  �أ�شب���ح   

2006م. 
 « �لدي���ن(:  �شع���د  )كاظ���م  �لأ�شت���اذ  يق���ول   )2(
�بت���د�أت �لرتجمة م���ن �لإنكليزي���ة �إىل �لعربية يف 
1953/1/17مبقال���ة بعن���و�ن )متثيلي���ة �لف�ش���ل 
�لو�حد(، �ختبار وحترير ومقدمة جون هامبدن. 
ون�ش���رت �ملقال���ة يف جمل���ة )�لأ�شب���وع( ل�شاحبها 
�لأ�شتاذ خال����س عزمي، وكنت �آن���ذ�ك يف �ملرحلة 
�لر�بع���ة من ق�ش���م �للغات �لأجنبي���ة )�لإنكليزية(. 
و�بت���د�أت �لرتجم���ة م���ن �لعربي���ة �إىل �لإنكليزي���ة 
ب�شل�شل���ة مق���الت �شن���ة 1996 يف جري���دة بغد�د 
ني���وز. �أم���ا �أول كت���اب ترجمت���ه فه���و )�ملدخل يف 
�لأدب �لعرب���ي( للم�شت�ش���رق �لإنكلي���زي )هاملنت 
جب(، ون�شرته �شنة 1969م.)حو�ري �ل�شخ�شي 

�ملدون معه يف 2013/6/1م(.
)3( حو�ري �ل�شخ�شي �ملدون معه.

)4( �مل�شدر نف�شه.
)5( يرى �لأ�شتاذ )كاظم �شعد �لدين( �أن )�حلكاية( 

�شميت كذلك لأنها » من �ملحاكاة، 
و ق�ش���ة من ق�س �لأث���ر، و)�شالف���ه( �أو )�شالوفه( � 

كما هو �شائع يف �لعر�ق � و�جلمع
�أي  )�شالف���ات(  �أو  )�شو�لي���ف(  �أو  )�شو�ل���ف(   

�حلديث عن �لأمور و�لأحد�ث �ل�شالفة”. 
�ل�شعبي���ة  �حلكاي���ة  ملكان���ة  من���ه  ��شتق���ر�ء  ويف 

�لعر�قية يف �ملتحقق �لتاريخي للحكاية
 عامليًا فاإنه ير�ها “ من �أعرق �حلكايات يف �لعامل، 

ولعلها �لنبع �لأول لأغلب 
�حلكاي���ات. وق���د م���رت بتط���ور�ت عدي���دة نتيجة 

لاأحد�ث �لتي مرت على هذه �لبقعة
، و�ل�شع���وب �لتي تد�ولتها منذ �أي���ام �ل�شومرين 

و�لبابلين و�لأكدين” و�شو�هم من
 �لأق���و�م �لتي م���رت على �أر�س �لع���ر�ق غازية �أو 

م�شتقرة بها.
)6( ع���ن ذل���ك يق���ول:” �ش���ارك كتاب���ي )�حلكاي���ة 
يف  ون�شو����س(  در��ش���ة   � �لبغد�دي���ة  �ل�شعبي���ة 
1961م،....  �شن���ة  �لكن���دي  بذك���رى  �لحتف���ال 
وقي�س للكت���اب �أل ين�ش���ر �إل يف �شنة 1978م مع 
در��شات �أخرى وع�شرين ن�ش���ًا حلكايات عر�قية، 
وخ���رج بعن���و�ن )�حلكاي���ة �ل�شعبي���ة �لعر�قي���ة � 

در��شات ون�شو�س(. )حو�ري �ل�شخ�شي معه(.
)7( تن���اول �لكت���اب � باأجز�ئ���ه �لثاث���ة � �ملح���اور 
�ل�شعب���ي/  �ل���رت�ث  م�شطل���ح  �لآتي���ة:  �لرئي�ش���ة 
�لوطني���ة ومقاومة �ل�شتعمار يف �لأدب �ل�شعبي/ 
م���ن �لغناء �ل�شعبي/ �حلكاي���ة �ل�شعبية/ در��شات 
يف �ل���رت�ث �ل�شعبي �ملق���ارن/ �لأمثال / معتقد�ت 
�شعبي���ة / و�شائ���ل �حلي���اة �ل�شعبي���ة ومظاهره���ا 
فن���ون  ع���اد�ت وتقالي���د /  �لقدمي���ة و�لر�هن���ة / 
�شعبي���ة/ تاري���خ بع����س �مل���دن �لعر�قي���ة وتر�ثها 
/ مر�جع���ات لكت���ب يف �لرت�ث / مق���الت �أجنبية 

مرتجمة عن �لرت�ث �ل�شعبي �لعر�قي و�لعاملي.
)8( حو�ري �ل�شخ�شي معه.

)9( �مل�شدر نف�شه. 

كاظم سعد الدين يكتب عن 
التراث الشعبي العراقي
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�ل�شيد حممد كاظم �شعد �لدين �ل�شديدي من مو�ليد 
1932 بعقوب���ة، �نتقل بعد وف���اة و�لده �إىل بغد�د 
منطق���ة �لك���ر�دة �ل�شرقية مع �شقيق���ه حممد جو�د 
و�أكما در��شتهم���ا �لبتد�ئي���ة يف مدر�شة �لكر�دة 
�ل�شرقي���ة للبن���ن، و�نتق���ل �إىل �لثانوي���ة �ل�شرقية 
ودر�س عل���ى يد �أكف���اأ �ملدر�شن يف �للغ���ة �لعربية 
و�لتاريخ �لإ�شامي، �أمث���ال �شبحي �لب�شام وهو 
�شاحب كتاب )�ل�شتدر�ك على قل ول تقل( وكذلك 
�لأ�شتاذ �شليم هيانتو )خريج �جلامعة �لأمريكية 

يف بريوت( �لذي يدر�س مادة �للغة �لنكليزية.
وبعد تخرجه من �لدر��شة �لثانوية ومبعدل يوؤهلُه 
للدخ���ول �إىل كلية �لطب �شاءت �لظروف �أن يدخل 
�إىل د�ر �ملعلم���ن �لعالية – ق�ش���م �للغات �لأجنبية 
وبتخ�ش����س �للغ���ة �لنكليزي���ة، و�لفرن�شي���ة لغ���ة 
ثاني���ة ودر����س �أي�شا عل���ى ��شاتذة م���ن �أمثال عبد 
�له���ادي حمبوبة وعب���د �لك���رمي �لدجيلي وحممد 
�لها�شم���ي ون���وري جعف���ر وعب���د �لعزي���ز �لب�شام 

وعب���د �حلميد كاظ���م وتخرج �شن���ة 1953 وت�شلم 
�شه���ادة �لتخ���رج من يد �مللك في�ش���ل �لثاين. ذ�كرً� 
�أن من �ب���رز �لفعاليات �لتي كانت جترى يف �لد�ر 
�إج���ر�ء مب���ار�ة �شعري���ة ب���ن �لطلب���ة و�لطالب���ات 
��شرتك فيه���ا �لزماء عبد �لوه���اب �لبياتي ومليعة 
عبا����س عمارة وعبد �لرز�ق عب���د �لو�حد و�شعدي 
يو�شف و�آخرون، وم���ن �ملحكمن يف هذه �ملبار�ة 
�ل�شاع���ر �لكب���ري حمم���د مه���دي �جلو�ه���ري وبدر 
�شاك���ر �ل�شي���اب. ب���د�أ �لرتجم���ة وه���و يف �ملرحلة 
�لر�بع���ة م���ن �ل���د�ر وترج���م مقدم���ة كت���اب )�شبع 
م�شرحي���ات ذ�ت ف�ش���ل و�ح���د( وهو كت���اب مقرر 
�لأ�شت���اذ  ل�شاحبه���ا  �لأ�شب���وع  جمل���ة  يف  ن�ش���ره 
خال�س عزمي �شن���ة 1953 مو��شًا بذلك ترجمته 
م���ن �للغة �لنكليزية �إىل �لعربية وبالعك�س. �أطلق 
عليه لقب مرتجم �لع���ر�ق �لأول و�شيخ �ملرتجمن 
�أثن���اء مقابلة �أجر�ها ناط���ق خلو�شي ون�شرت يف 
جريدة �لزمان، وكذلك �أطلق وثبت عليه �للقب من 
كادر و�إد�رة د�ر �ملاأم���ون للرتجم���ة و�لن�ش���ر �إثناء 
تكرمي���ه �شن���ة 2013 يف ي���وم �ملرتج���م �لعر�ق���ي 
و�لعامل���ي. علمًا �إن حالت���ه �لجتماعية متزوج وله 
�ش���روق حمم���د كاظ���م �شعد �لدي���ن وه���ي دكتورة 

يف �لنبات���ات �لطبية وله �أي�شا كف���اح حممد كاظم 
�شع���د �لدي���ن مهند����س ترب���ة و�شحر حمم���د كاظم 
�شع���د �لدي���ن مهند�ش���ة �لكرتونك�س، عم���ل مدر�شًا 
للغ���ة �لنكليزي���ة يف ثانوي���ة �خلال����س ونقل �إىل 
�لتدري����س يف �إعد�دية �حللة ع���ام 1959 ثم �نتقل 
�إىل �إعد�دية �لكاظمية و�شافر مع عائلته للتدري�س 
يف �ملتو�شط���ة �حلديث���ة ويف موؤ�ش�ش���ة �ملنهل يف 
مدين���ة ج���دة يف �ململك���ة �لعربي���ة �ل�شعودية ومن 
�أهم �ملوؤ�ش�شات �لتي عم���ل بها هي وز�رة �ملعارف 
)�لرتبية و�لتعليم ( حيث عمل ملدة 32 عام ، وعمل 
حمررً� يف جملة �لرت�ث �ل�شعبي للق�شم �لنكليزي 
من �شنة 1972 ولغاية 2006 – �ل�شوؤون �لثقافية 
�لعامة وعمل حمررً� يف جملة �لثقافة �لأجنبية من 
�شن���ة 1984 حتى 1991 وحم���ررً� يف جملة ثقافة 
�لأطفال وحمررً� يف جمل���ة در��شات فل�شفية لبيت 
�حلكمة وحمررً� يف جملة در��شات �لرتجمة لبيت 
�حلكم���ة �أي�شا وحمررً� يف مو�شوعة �لغد لاأطفال 
عام 1989 وحمررً� يف جريدة بغد�د نيوز 1966 
– 1968 وحم���ررً� يف جمل���ة �لع���ر�ق �لي���وم م���ن 

 1988. – 1977
وجدي���ر بالذك���ر �أن �لأ�شتاذ كاظم �شع���د �لدين هو 

ع�ش���و يف نقابة �ملعلمن وع�شو يف �حتاد �لأدباء 
و�لكت���اب �لعر�قي���ن وع�ش���و نقاب���ة �ل�شحفي���ن 
وع�ش���و جمعي���ة �ملرتجم���ن �لعر�قي���ن وع�ش���و 
جمعي���ة �لع���ر�ق �لفل�شفي���ة، وق���د ز�ر يف حيات���ه 
�لبل���د�ن �لعربي���ة و�لأجنبي���ة ومنه���ا �جلمهورية 
�لإ�شامي���ة �لإير�نية و�ململك���ة �لعربية �ل�شعودية 
ومدين���ة �لقاه���رة و�لإ�شكندري���ة يف م�ش���ر وز�ر 
ب���ريوت ودم�ش���ق �إ�شاف���ة �إىل زيارت���ه لأنكل���رتة 
يف 1978. م���ن موؤلفات���ه كتب باللغ���ة �لعربية يف 
�ل���رت�ث �ل�شعب���ي و�حلكاي���ة �ل�شعبي���ة �لعر�قي���ة، 
و�حلكاي���ة �ل�شعبي���ة لاأطفال جمع �أك���رث من 250 
حكاي���ة �شعبي���ة عر�قية. �أم���ا �لكت���ب �ملرتجمة من 

�للغة �لنكليزية �ىل �لعربية فهي؛
�أ - خم�ش���ة ع�شر كتاب رو�يات وق�ش�س ودر��شات 

لاأطفال
 ب - خم�ش���ة كت���ب يف تاري���خ �لع���ر�ق �حلدي���ث 

و�لقدمي
 ت - خم�شة كتب يف �لفل�شفة و�ملنطق

 ث - عدة كتب يف در��شة �لأديان و�لجتماع
 ج - �ثن���ا ع�شر قامو�شا م���ن قو�مي�س بيت �حلكمة 

�ملب�شطة
 ح - كت���ب در��شات يف �ل���رت�ث �ل�شعب���ي �لعر�قي 

و�لعربي و�لعاملي.
�ىل  �لعربي���ة  �للغ���ة  م���ن  �ملرتجم���ة  �لكت���ب  �أم���ا 

�لنكليزية فهي؛
1   -كتاب �للغة �لكردية تاأليف فوؤ�د حمه خور�شيد 

من ترجمتي و ترجم عنها �إىل �للغة �ل�شويدية
2  -خم�ش���ون ق�ش���ة عر�قي���ة م���ن ر�ئ���د �لق�ش���ة 
�لعر�قي���ة حمم���ود �حم���د �ل�شي���د يف ع�شريني���ات 
�لق���رن �لع�شري���ن �إىل 1977 ن�ش���ر منه���ا يف د�ر 

�ملاأمون �شنة 2010 ثاثون ق�شة
3  -خم�ش���ون ق�شي���دة م���ن �ل�شاع���ر �جلو�ه���ري 
و�ل�شي���اب ون���ازك �ملائكة وعبد �لوه���اب �لبياتي 

وبلند �حليدري و�شاح نيازي و�آخرين
4  -ليايل بغد�د- حكايات �شعبية عر�قية وهي40 

حكاية باللغة �لعربية و�لنكليزية
5  -رحالة �أجانب �إىل بغد�د يف �لقرن �لع�شرين

6  -رحالة �أجانب �إىل بغد�د يف �لقرن �لثامن ع�شر 
و�لتا�شع ع�شر

7  -كت���ب تنظ���ر �لن�ش���ر يف د�ر �ملاأم���ون ومنه���ا 
)ق�ش����س وق�شائ���د جائ���زة نوب���ل يف مئ���ة ع���ام 
ورحال���ة �أجانب �إىل بغد�د يف �لق���رن �لثامن ع�شر 
و�لتا�شع ع�شر باللغة �لنكليزية و �شفينة �لبحرية 

�ملاحلة و م�شرحيات ق�شرية �أخرى.)
 -1مئة فيل�شوف من ق�شم �لدر��شات �لفل�شفية
2  -�لقر�بة و �لزو�ج عند �لعرب قبل �لإ�شام

3  -�حلكاية �ل�شعبية لاأطفال
4  -عل���م تدوي���ن �لتاريخ عند �مل�شلم���ن �إىل نهاية 

�لدولة �لأموية
5  -�لع���ر�ق يف �لوثائ���ق �لربيطاني���ة م���ن �شن���ة 
1918 �إىل 1922 �إ�شافة �إىل كتاب م�شاهري �لعامل 
وكت���اب بح���وث يف �لثقاف���ة �لعاملي���ة و�شت���ة كتب 
م���ن �أور�ق �ملاأم���ون وكت���اب مو�شوع���ة �لأ�شاطري 
�لكا�شيكي���ة. �إ�شاف���ة �إىل كتابت���ه ون�ش���ره ث���اث 
ع�شرة ق�شة ق�ش���رية بعنو�ن )حب غجري( �شمن 
م�ش���روع بغد�د عا�شمة �لثقاف���ة 2013 ل�شالح د�ر 

�ل�شوؤون �لثقافية �لعامة. 
كل م���ا كت���ب يف حي���اة وم�ش���رية �لأ�شت���اذ �شي���خ 
�ملرتجمن كاظم �شعد �لدين �ل�شديدي قليل بحقه، 
لكون���ه يحمل �شفة �لإن�شان �خلل���وق �لر�ئع، فمن 
يتعامل مع���ه يلتم�س �لطيب���ة �لبغد�دية و�لوطنية 

�لعر�قية �لأ�شيلة.

شغف متوهج ال يصدأ بتعاقب السنين 
سعد الترجمة وعميدها
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ظل حاجتنا إىل الرتجمة قامئة بالحاح ما دامت 

الهّوة املعرفية قامئة بيننا وبني الذين سبقونا 

عقودا من السنني عىل طريق التطور . وحني 

نشري إىل هذه الحاجة فاننا ال نعني فقط 

الجهود الشخصية يف الرتجمة التي يقوم بها 

مرتجمون أفاضل لنقل كتب وبحوث ودراسات 

ومقاالت قّيمة إىل اللغة العربية ، وامنا نشري 

أيضا إىل جهد الدولة ومؤسساتها لضامن 

تواصل الجهد الرتجمي املتنوع الذي يغطي 

مختلف فروع املعرفة . وتكاد دار املأمون 

للرتجمة والنرش تتحمل الجزء الرئييس من 

عبء هذا الجهد عىل الرغم من انها ال متلك 

مطبعة خاصة بها حتى اآلن وهو مأخذ يضاف 

إىل املآخذ التي تحتسب عىل وزارة الثقافة 

. لقد رفدت الدار املكتبة العراقية والعربية 

، وما زالت ، مبجدموعة منتخبة من الكتب 

املرتجمة عن أكرث من لغة . وكان مام صدر 

مؤخرا كتاب ” بحوث يف الثقافة العاملية ” 

ترجمة وتحرير شيخ املرتجمني العراقيني 

كاظم سعد الدين ، وهو كتاب قّيم يتوافر 

عىل أهمية خاصة بالنسبة للنقاد والدارسني 

والباحثني يف مجاالت األلسنية واألدب والفن 

.\

يق���ع �لكت���اب يف 552 �شفح���ة م���ن �لقط���ع �لكبري قام 
�ملرتج���م م���ن خاله برحل���ة فكرية منوع���ة يف خمتلف 
�ملج���الت �لثقافي���ة �حلديثة يف �لع���امل رمبا مل يتوقف 
�لقارىء �لعر�قي عند بع�شها كثري� . ت�شف د�ر �لن�شر 
هذ� �لكتاب باأنه مو�شوعي ، وهو مو�شوعي حقا بفعل 
تع���دد وتن���وع �لدر��ش���ات و�ملقالت �لتي وق���ع �ختيار 
�ملرتج���م عليه���ا . فه���و ، كما تق���ول د�ر �لن�ش���ر ” ي�شم 
ح�شد� من �لدر��شات و�ملقالت يف �شتى ميادين �لثقافة 
و�لأدب ينق���ل �لقارىء من �ملو�شيق���ى �إىل �ل�شعر ومن 
�لفن �لت�شكيلي �إىل �للغة و�لأ�شلوب ، ومن �حلد�ثة �إىل 
�لو�قعية �ل�شحرية ومن �مل�ش���رح �إىل �لتلفاز و�لأوبر� 
و�خليال �لعلمي ” . �أما �ملرتجم فيقول �ن كتابه يجيب 
عل���ى �لت�شاوؤلت �لتي ت���دور يف ذهن �لباحث �أو �ملهتم 
بالثقافة يف ” بحوث يف �لفن و�لأدب وعلوم �للغة من 
خمتلف �أنحاء �لعامل ، باأقام �أ�شاتذة خمت�شن تتناول 
�أوجه���ا ً ثقافية جدي���دة ” .ي�شم �لكتاب خم�شا وثاثن 
در��شة ومقال���ة تتوزع على ف���روع معرفية خمتلفة مع 
��ش���ارة �إىل ��ش���م �لكات���ب �ملرتج���م عنه ومذيل���ة با�شم 

�مل�شدر �ملعتمد من �أجل توثيق �ملادة �ملرتجمة. 
لع���ل �أول م���ا يو�ج���ه ق���ارىء �أو عار�س ه���ذ� �لكتاب ، 
�لدر��ش���ة �لت���ي تتن���اول تد�خ���ل �لأجنا����س �لفنية من 

زو�ي���ا نظ���ر متع���ددة ، ه���ذ� �لتوق���ف عن���د م�شطلح ” 
�ملو�شيقى �للونية ” وهو م�شطلح قد يبدو جديد� على 
كث���ري من �ملهتمن بالثقافة م���ع �ن جذوره قدمية حيث 
كتب �أر�شطو قبل ما يقرب من 2300 �شنة يف مقالته ” 
�ل���روح ” : ” تناغم �لألو�ن يف طبيعتها �لبهيجة ميكن 
�أن يك���ون بينها عاق���ة منطقية كالأ�ش���و�ت و�أن تكون 
ذ�ت تنا�ش���ب متب���ادل فيما بينه���ا “. وت�ش���ري �لدر��شة 
�إىل �ملح���اولت �لت���ي قام به���ا فا�شفة وعلم���اء طبيعة 
وموؤلف���ون مو�شيقي���ون ليج���اد نظري���ة يف �ملو�شيقى 
�للوني���ة مع توق���ف عند مناذج من �لأعم���ال �ملو�شيقية 
�لت���ي تندرج يف هذ� �لنوع م���ن �ملو�شيقى ، �إىل جانب 

مو�قف �لت�شكيك منها. 
ويرج���ع �ملرتجم �إىل مقالت���ي هربرت ريد عن ” �ل�شعر 
و�لن���رث يف �لر�ش���م ” و ” �ل�شاعر و�لفيل���م �ل�شينمائي 
” حيث تتن���اول �لأوىل �لعاقة ب���ن �لفنون �لب�شرية 
) �لر�ش���م ب�ش���كل خا����س ( و�ل�شع���ر و�لن���رث فيق���ول ” 
�ن �لتناظ���ر بن بع����س �أن���و�ع �لر�ش���م و�ل�شعر ميكن 
تو�شيع���ه �إىل تف�شيات �أكرب وكم���ا ينق�شم �ل�شعر �إىل 
�شنوف خمتلفة ….. فاإن �لر�شم �ل�شعري ميكن �أي�شا 
�أن يق�ش���م �إىل �شنوف ثانوية ” ) �س 19 ( . �أما �ملقالة 
�لثاني���ة فت�شري ، �شمن م���ا ت�شري ، �إىل م�شطلح ” �شعر 
�لفيلم ” حيث جاء فيها : ” �ن �شعر �لفيلم يتطلب ، �أكرث 
من �أي نوع من �أنو�ع �ل�شعر ، م�شخا كاما ً لاأحام يف 
�لاعقاين يف حمت���و�ه �إىل درجة تامة ، فيلم ل ميكن 
مقارنت���ه �ل باحلل���م ، �أو �لكابو����س ، ويك�ش���ب جمي���ع 
حيويت���ه وقوته بامتاك �خل�شائ����س نف�شها كاحللم ” 
) ����س 24 ( ، وه���و يذكر فيلم جان كوكت���و �ملو�شوم ” 
دم �ل�شاعر ” منوذجا لهذ� �لنوع من �لأفام . وتتحدث 
مقال���ة ميخائي���ل كب�شيلي���وف ع���ن ” �ملو�شيقى يف لغة 
�لر�شم ” ينقل فيها عن �لفن���ان ميخائيلكون�شتانينا�س 
جيورليوني�س ) 1875 �� 1911 ( قوله : ” لي�شت هناك 
ح���دود فا�شلة ب���ن �لفن���ون فاملو�شيقى توح���د �ل�شعر 
و�لر�ش���م ولهم���ا معمارهم���ا. وميك���ن للر�ش���م �أي�شا �أن 
يكون له �لنوع نف�شه من �ملعمار كاملو�شيقى ويعرّب عن 
�لأ�شو�ت بو��شطة �لألو�ن . لبد من �أن تكون �لكلمات 
يف �ل�شع���ر مو�شيقى ، ويجب �أن يولد �رتباط �لكلمات 

و�لأفكار �شور� ً جديدة ” ) �س  27(.
ويف در��ش���ة تقع يف ثم���ان وع�شري���ن �شفحة يتحدث 
: ك . فولك���وف ع���ن �لن�شجام �لعلم���ي و�لتكنولوجي 
ويرب���ط �لتط���ور �لعلم���ي �لتكنولوج���ي باملتغ���ري�ت 
�لجتماعية .وقد جاء يف هذه �لدر��شة : ” �ن �لن�شان 

�ل���ذي يغرّي �لظ���روف �ملادية و�لفكرية لوج���وده �أثناء 
�لتقدم �لعلمي و�لتكنولوج���ي يغرّي نف�شه �أي�شا . و�ن 
كل مرحلة جديدة من تطور �لعلم و�لتكنولوجيا تعني 
مرحلة جدي���دة يف تطور �لق���وى �لأ�شا�شية لان�شان ، 
لذل���ك فمن �لطبيعي �ن �لثورة يف �لعلم و�لتكنولوجيا 
�لتغ���ري�ت  م���ع  ب�ش���ورة متو�زي���ة  يتقدم���ان  �للذي���ن 
�لجتماعية �شوف ينتج عنهما �أي�شا تغري جوهري يف 

�ل�شخ�شية �لن�شانية ” ) �س 38 ��  39(.. 
ومن مو�شوعات �لكتاب ” �لدللة �لجتماعية للتجريد 
” حي���ث يت���م من خاله���ا تعري���ف معن���ى �لتجريد مع 
تتب���ع مر�ح���ل �لتط���ور �لت���ي م���ر به���ا . وثم���ة در��شة 
لروج���ر �شلفر�شت���ون تتن���اول �ل�ش���رد م���ن وجهة نظر 
فادمي���ري ب���روب وغرميا����س وليف���ي �شرت�و����س ، مع 
توقف عند �حلكاية �ل�شعبي���ة وبنائها �ل�شردي وروؤية 
ليف���ي �شرت�و����س وغرميا����س لا�شط���ورة و�حلكايات 
�ل�شعبي���ة . �أما توما����س جي ونر فيتح���دث عن نظرية 
�لأنو�ع �لبنيوي���ة و�ل�شيميائية ومما جاء يف در��شته 
: ” ل تتاأث���ر �ل�شف���ات �جلمالية وحده���ا بف�شد �ملوؤلف 
و�ملتلق���ن ب���ل �ن �لن����س �جلم���ايل ، مقاب���ل ن�شو�س 
�ل�شكلي���ة  عنا�ش���ره  م�شتق���ل  بنح���و  يوؤك���د   ، �أخ���رى 
كالقو�عد و�لنماذج �ل�شوتية . ويف �أ�شد �لأمثلة تطرفا 
، �أي �ل�شع���ر ، يوجد �أعظم ��شتغ���ال لل�شفات �ل�شكلية 

لبنية �للغة �لطبيعية ” ) �س  129(.
ولأدورد �شعيد در��شة بعنو�ن” مناهج مطروقة وغري 
مطروقة يف �لنقد �ملعا�شر ” ، وثمة مو�شوعات �أخرى 
مثل ” �لو�قعية �ل�شحرية يف رو�ية مد�ر �لربتقال ” و 
” �لتكني���ك يف �لرو�ية : عملية �كت�شاف ” و” �لعاقة 
ب���ن بيت �لأرو�ح ومئة عام من �لعزلة ” و ” ��شتبد�ل 
�ل�شور �لب�شرية بالتلفزيون ” و ” تيار�ت يف �ل�شينما 
�لياباني���ة ” و ” �أدب �خلي���ال �لعلمي نق���د وتعليم ” و 
” م���ا ه���ي �لوب���ر� ” ، وغريه���ا م���ن �ملو�شوع���ات يف 

تنويعات ل يجمعها ن�شق زمني �أو حتليلي و�حد. 
ول�ش���ك يف �ن مر�جع���ة مثل ه���ذه ل تغني ع���ن قر�ءة 
ه���ذ� �لكتاب �لذي ي�ش���كل ��شافة نوعي���ة مهمة للمنجز 
�لرتجمي �ل���ذي حققه �شيخ �ملرتجمن �لعر�قين كاظم 
�شع���د �لدين ول���د�ر �ملاأم���ون للرتجمة و�لن�ش���ر . لكننا 
نرى �ن ت�شعري هذ� �لكتاب بو�حد وع�شرين �ألف دينار 
�شيحّج���م عملية و�شوله �إىل �أي���دي �لعديد من �لقر�ء . 
ويق���ع �للوم يف ذلك على وز�رة �لثقافة �لتي يبدو �نها 
�ش���ارت تتعامل مع معطي���ات �لفك���ر و�لثقافة مبعايري 

جتارية ل تليق ببلد يطفو على بحر من �لرثو�ت! 

كاظم سعد الدين وبحوث في الثقافة العالمية
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 *متى �بتد�أت �لرتجمة ؟

 - �بت����د�أت �لرتجم����ة م����ن �لإنكليزي����ة �إىل �لعربي����ة يف 
�لف�ش����ل  “متثيلي����ة  بعن����و�ن  1953/1/17مبقال����ة 
�ختب����ار وحتري����ر ومقدم����ة ج����ون هامبدن.  �لو�ح����د”، 
ن�ش����رت �ملقال����ة يف جمل����ة �لأ�شب����وع ل�شاحبه����ا �لأ�شتاذ 
خال�����س عزم����ي ، وكنت �آن����ذ�ك يف �ملرحل����ة �لر�بعة من 
ق�شم �للغات �لأجنبية، �لإنكليزية و�بتد�أت �لرتجمة من 
�لعربي����ة �ىل �لإنكليزية ب�شل�شلة مقالت �شنة 1996 يف 

جريدة بغد�د نيوز. 
 *ما �أول كتاب ترجمته ؟

 -�أول كت����اب ترجمت����ه هو “�ملدخ����ل يف �لأدب �لعربي” 
للم�شت�شرق �لإنكليزي هامل����نت جب ، ن�شرته كامًا �شنة 

1969 ، ويتناول �لأدب �لعربي من �شنة 500م. 
 *م����ا �أول كتاب �أّلفته باللغة �لعربي����ة ، عنو�نه ، ومادته 

، �شنة ن�شره ؟
” -�حلكاي����ة �ل�شعبية ، در��ش����ات ون�شو�س” . كان يف 
�لبد�ية مقالة ن�شرت يف جملة �ملثقف جلمعية �خلريجن 
�شنة 1961 ، ثم �أردفتها بدر��شات �أخرى وع�شرين ن�شًا 

و�أ�شبحت كتابًا.
 *�أن����ت معروف بغ����ز�رة �إنتاج����ك ، ما ع����دد �لكتب �لتي 

�أّلفتها وترجمتها ؟

 -�لكت����ب �ملطبوعة يف خمتلف �ملو�شوعات ، عددها مئة 
وخم�شة كت����ب وخم�شة ع�شر كتابًا من�شدً� تنتظر �لطبع 
يف مو�شوعات عدي����دة ، منها )75( ق�شة ق�شرية عاملية 
ن�ش����رت يف �شح����ف خمتلف����ة مل تطب����ع يف كت����اب، ويف 
�شل�شل����ة �أور�ق �ملاأم����ون ، )40( كتاب����ًا يف مو�شوع����ات 

متنوعة. 
 *�أن����ت مل تتخ�ش�����س بف����رع مع����ن م����ن ف����روع �لثقاف����ة 
كامل�شرح �أو �لعلوم �أو �ل�شيا�شة ، فلماذ� كان هذ� �لتنوع 

يف �لهتمام ؟
 -كن����ت كثري �ملطالعة و�لهتم����ام باملو�شوعات �ملختلفة 
و�نتبه����ت �إىل م����ا هو قليل �أو غري موج����ود يف مكتباتنا 
ول�شيم����ا يف �ل�شعر مثل �شع����ر �لهنود �حلمر يف �أمريكا 
و�شع����ر �مل����اوؤري يف نيوزلين����د� و�ل�شع����ر �لفرع����وين ، 
و�ل�شعر �ليرلندي و�ل�شعر �لياباين و�ل�شعر �لإ�شامي 
يف �آ�شي����ا و�ل�شع����ر �لأوروبي ، ومل �هم����ل �ملو�شوعات 

�حلديثة يف �للغة كالأل�شنية.
 *�أن����ت مل����م برتجماتك بالتاري����خ ول�شيم����ا تاريخ باد 

�لر�فدين ، هل و�جهت بع�س �ل�شعوبات يف ذلك ؟
 -�ل�شعوبات �لت����ي تو�جه مرتجم تاريخ باد �لر�فدين 
تتعلق باأماكن �لدول �لقدمية و�أ�شمائها و�أ�شماء ملوكها 
و�أمر�ئه����ا وعلمائه����ا ولغاتها ، وميك����ن �لرجوع يف حل 

ذل����ك �إىل �مل�شادر �لر�شينة �ملوثوق بها ، �أمثال “�ملقدمة 
يف تاريخ �حل�شار�ت �لقدمية” لاأ�شتاذ طه باقر. 

 *ما �حب كتاب لنف�شك ترجمته وملاذ� ؟
 -ل����و مل �أحب �مل����ادة �لتي �أقدمت عل����ى ترجمتها ملا قمت 

بذلك. 
 *يق����ال عنك يف �لو�شط �لأدب����ي و�للغوي و�لعلمي �نك 

مو�شوعي و�أر�ك �أنا عاملًا، فهل تو�فقني على ذلك ؟
 -تن����وع �هتماماتي يف �لتاألي����ف و�لرتجمة دعا �إىل ذلك 
�لق����ول فلدي كت����ب ميكن �أْن تعد يف ع����د�د �ملو�شوعات ، 
�كرث من  مث����ًا “معامل م�شيئ����ة يف �لرت�ث �ل�شعب����ي” ، 
خم�ش����ن م����ادة متنوع����ة ، وكت����اب “�لبار��شايكولوجي 
وكتاب “م�شادر بريطانية عن  و�لفل�شفة �لروحانية” ، 
و”معجم �مليثولوجي����ة �لكا�شيكية  �لوطن �لعرب����ي” ، 
فيمك����ن �أن يق����ال �ين عامل  ، �ليوناني����ة و�لروماني����ة” ، 
مبو�شوعات ثقافية �أي ع����ارف بها ول�شت عاملًا بالعلوم 

�ل�شرفة مثًا.
 *هل و�جهت م�شكات يف عملك ؟

 -ليخل����و �لعمل من م�ش����كات �شو�ء م����ن طبيعة �لعمل 
نف�شه �أو من �ملن�شدين �أو �لإد�رين. 

 *�كيد �ن����ك و�شعت معرفتك بالرتجمة ، فهل تقر�أ �لكتب 
�لتي تخ�شك يف تخ�ش�شك فقط ؟

 -ل�ش����ك يف ذل����ك فاإين ل �ق����ر�أ فقط تلك �لكت����ب بل كثري 
غريه����ا يف �ملجال نف�شه، مثًا كت����ب يف �ل�شعر �لياباين 

و�لإنكليزي و�لإيطايل و�ل�شويدي و�لي�شلندي �لخ..
 *ما مدى �طاعك على �لرت�ث �لعربي �لقدمي و�حلديث؟

 -بو�شعي �أن �أقول �أن من ل يعرف تر�ث قومه ل يعرف 
تر�ث غريهم ، قر�أت دو�وين �شعر�ء �جلاهلية و�لإ�شام 
وكتب طبق����ات �ل�شعر�ء و�لأدباء ... �لخ ، وكتب تف�شري 

�لقر�آن �لكرمي و�لحاديث �لنبوية �ل�شريفة. 
 *ما �لأعمال �لتي نيطت بك من وز�رة �لثقافة ؟

 1 -حم����رر جمل����ة �ل����رت�ث �ل�شعب����ي – �لق�ش����م �لعرب����ي 
و�لإنكلي����زي منذ ع����ام 1972 ، ثم رئي�����س حترير �ملجلة 

من �شنة 2004-. 2006
2  -حم����رر جمل����ة �لثقافة �لأجنبي����ة من����ذ تاأ�شي�شها عام 
1980 �إىل �شنة 1990 ، ثم مدير حتريرها �شنة . 1991
 -3حم����رر جمل����ة ثقاف����ة �لأطف����ال – د�ر ثقاف����ة �لأطفال 

1990 .
4  -حم����رر مو�شوعة �لغ����د لاأطفال – د�ر ثقافة �لأطفال 

1990 .
5  -حم����رر جمل����ة در��ش����ات فل�شفي����ة من����ذ �لع����دد �لأول 

1999 ، بيت �حلكمة. 
6  -حمرر جملة در��شات �لرتجمة ، بيت �حلكمة. 

 ( Baghdad News7  -حمرر جريدة )بغد�د نيوز
.

 -8حم����رر جملة )�لعر�ق �لي����وم Iraq Today )من 
�شنة 1977 �إىل . 1983

 *ما �لنقابات و�لحتاد�ت �لتي �نتميت �إليها ؟
1 - �جلمعية �لفل�شفية �لعر�قية. 

2  -جمعية �ملرتجمن �لعر�قين. 
3  -ع�شو �لهيئة �ل�شت�شارية - د�ر �ملاأمون. 

4  -ع�شو �لهيئة �ل�شت�شارية – جملة �لرت�ث �ل�شعبي 
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