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رغم البعد واالغتراب، ظل العراق 
مسكونا فيهم،يعبرون عما 

يجيش بهم من مشاعر وأحاسيس 
تجاه وطنهم الجريح و يحكون 

معاناة شعبهم من خالل الرواية 
والقصة،الشعر واللوحة..

ُذك���ر اأنه���ا اأول ام���راأة كتب���ت رواية فني���ة نا�ضجة 
بالعراق منذ �ض���نة 1972، وكونها من دعائم الأدب 
العراقي ال���ذي يعنى باملراأة، حي���ث تبقى روايتها 
ه���ي الأ�ض���ا�س لنط���اق كتاب���ات امل���راأة العراقية 
يف ه���ذا املج���ال، تعي����س بلندن منذ ع���ام 1965.. 
مل ت�ض���تطع روؤي���ة وطنه���ا األم خ���ال ه���ذه الفرتة 
الطويل���ة �ض���وى مرات قليل���ة، اأثناءها فق���دت اأمها 
واأحبته���ا وه���ي بعي���دة عنهم..ع���ن حبه���ا للعراق 
و اأهل���ه تقول �ض���مرية " رغم البع���د اجلغرايف عن 
وطن���ي الأ�ضلي اإل اأين مل اأتوقف يوما عن متابعة 
ما يج���ري فيه،كثريا م���ا اأتذكر منظ���ر �ضط العرب 
عند الغروب، اأو منظ���ر نخيل الب�ضرة التي ولدت 
وترعرعت يف اأفيائها..دائما اأحاول اأيجاد البديل 

عنها يف الغربة ولكن.. هيهات "...
ول���دْت مبدين���ة الب�ض���رة، عا�ض���ْت فيه���ا اإىل �ض���ن 
اخلام�ضة ث���م انتقلت مع العائلة اإىل منطقة الزبري 
وهن���اك دخل���ت املدر�ض���ة البتدائي���ة، ث���م انتقل���ت 
املتو�ضط���ة  درا�ضته���ا  فيه���ا  لتكم���ل  الب�ض���رة  اإىل 
والثانوي���ة.. عن ه���ذا التمازج ب���ن مدينة الزبري 
والب�ضرة تقول: " راأيت ال�ضحراء التي تتميز بها 
طبيع���ة منطقة الزب���ري.. و اخل�ض���رة واملياه التي 
تتميز بهما مدينة الب�ضرة التي ل تبعد عنها �ضوى 
اأربعة ع�ض���ر كيلومرتا، لكن مع قلة املوا�ضات يف 
تل���ك الفرتة كانت تعت���ر م�ضافة ل باأ�س بها... هذا 
التناق����س اأفادين كثريا يف قبول تناق�ضات الكون 
واختاف���ات النا�س ب�ضورهم املتعددة.. بالإ�ضافة 
اإىل ذل���ك كان ج���دي لأمي كردي���ا، ووالدتها عربية 
م���ن منطقة)اأبو اخل�ضيب(، اأم���ا والدي فمن اأ�ضل 
جن���دي. هكذا اأح���ب اأن اأعتقد واأت�ض���ور اأين اأفهم 
اأبن���اء �ضبه اجلزيرة العربية، اأتعاطف مع الأكراد، 

واأحب العراقين عموما.!."
قابلته���ا يف بيتها بلندن موؤخ���را فوجدتها ما زالت 
حمتفظ���ة مب���ا ُيع���رف يف العراق عن طب���ع وروح 
اأه���ايل مدين���ة الب�ض���رة، يق�ضدون بذل���ك العفوية 

ال�ضديدة، عدم التظاهر والتوا�ضع..
* لنب���داأ بت�ضف���ح اأوراق حياتك من���ذ انتقالكم اإىل 

ناحية الزبري؟
- عند ن�ضوب احلرب العاملي���ة الثانية ولكي نكون 
يف ماأم���ن من الق�ضف، كون الب�ضرة ميناء العراق 
الوحي���د، اأخذنا والدي اإىل منطق���ة طفولته، وهي 
الزبري، لهدوئها، ولكن عدنا من جديد اإىل الب�ضرة 
ك���ي اأكمل درا�ضتي املتو�ضطة والثانوية ل�ضيما اأن 
الزب���ري مل تكن فيه���ا مدار�س للبنات ع���دا املراحل 

البتدائية.
هن���ا قاطعته���ا لأ�ضاله���ا: - يف ف���رتة الأربعيني���ات 
م���ن الق���رن املا�ض���ي كان املجتمع ي���رزح حتت نري 
اجله���ل والتخل���ف، خ�ضو�ضا فيما يخ����س املراأة، 
كيف وافق والدك على اإكمال درا�ضتك اإىل املراحل 

املتقدمة، ما تعليقك على ذلك؟
- يف تل���ك الفرتة بال���ذات بداأ الرج���ال العراقيون 
بالهتم���ام بتدري����س بناته���م، بع���د فت���ح املدار�س 
يف اأنح���اء امل���دن الك���رى واإطاعهم عل���ى ما كان 
يج���ري بالبل���دان العربي���ة الأخرى كم�ض���ر وباد 
ال�ض���ام اآن���ذاك. لق���د كان وال���دي �ضدي���د الهتم���ام 
بالإط���اع عل���ى جم���ات تاأت���ي م���ن هن���اك كمجلة 
الهال والر�ضالة امل�ضريتن وغريهما. كان لرجال 
م�ض���ر املتنورين ون�ضال بناتها اثر كبري يف اإنارة 
الطريق لنا، حمل���ت م�ضر �ضعلة النه�ضة يف بداية 

القرن الع�ضرين.
* هل لك اأن حتدثينا عن حبك الكبري والذي ما زال 

يانعا مثل وردة جميلة يف ب�ضتان حياتك؟
- يف دار املعلم���ن العالي���ة والت���ي ق�ضي���ت فيه���ا 
اأرب���ع �ضن���وات، تعرفت عل���ى �ضاح ني���ازي الذي 
اإح���دى  اأ�ض���ارت  نف�ضه���ا.  ال���دار  يف  يدر����س  كان 
ال�ضديق���ات بالبن���ان اإلي���ه قائل���ة:" لق���د ا�ضتمتعت 
وانا ا�ضمعه ُيلقي �ضع���ره بالقاعة قبل يومن، فهل 
تاأت���ن معي امل���رة القادمة؟" وهذا م���ا جرى فعا. 
�ضمعته يلقي ال�ضع���ر بطريقة اأثارت اإعجابي حقًا. 
ع���رت له ع���ن ذلك عن���د خروجنا م���ن القاعة، وقد 
جاملن���ي هو الآخ���ر.. ومنذ ذلك الي���وم ن�ضاأ احلب 
بيننا و�ضرعان م���ا خطبنا لبع�ضنا ". وهنا تبت�ضم 
�ضم���رية املانع لتكم���ل ق�ضتها قائل���ة: اأتعرفن ماذا 
كان مه���ري؟ وتكم���ل وه���ي ل تزال ت�ضح���ك.. كان 
ق�ضي���دة عنوانه���ا )با�س رق���م 7( لأنن���ا كنا نركب 
معا هذا البا�س يوميا ليقلنا اإىل باب املعظم حيث 
نت���وزع يف الذهاب لبيوتنا. ما زل���ت حمتفظة بها 

بن اأوراقي."
وهنا ازداد ف�ضويل واأنا ا�ضتمع لها راجية منها اأن 

تريني ق�ضيدة )با�س رقم 7( اأو ت�ضمعني
�ضيئًا من اأبياتها فبداأت �ضمرية تقراأ �ضعرًا عن ظهر 

قلب:
كاأن �ضم�ضًا حلوًة تخو�س يف غدير

على �ضفاِف غاٍبة طافية الظال
تاأرجحْت، فكل ن�ضمة متُر ههنا ابتهال

وكل خفقٍة تنهٌد ي�ضتجمع ال�ضنن يف ثوان
بي���د اأن �ضم���رية ت�ضيف وهي ت�ضح���ك: يا �ضبحان 
الل���ه كي���ف يكون امل���رء ماك���را، ما اأبعد ه���ذا اجلو 
ال�ضع���ري ع���ن حال���ة البا�س الأحم���ر يف �ضجيجه 

وغباره وحره يف بغداد بع�س الأحيان !
اأحبب���ُت اأن اأعرف كيف ا�ضتطاع���ت على الرغم من 
م�ضوؤولي���ات احلي���اة الأخ���رى، تطوي���ر انتاجه���ا 
الأدب���ي وكي���ف متكن���ت م���ن اإكم���ال كتاب���ة خم�س 
روايات وجمموعت���ن ق�ض�ضيتن وم�ضرحية ذات 
ف�ضل���ن بالإ�ضاف���ة اإىل بع�س الق�ض����س الق�ضرية 
واملق���الت الأدبي���ة الكث���رية املتناثرة هن���ا وهناك 

والتي مل جتمع يف كتاب بعد ُ؟
اأجاب���ت متذكرة: "مل يكن الطري���ق معبدًا بالورود 
بالطبع، حاول���ت اأن اأحافظ على بع����س التوازن، 
اأخت�ض���ر بع�س الفعالي���ات الجتماعية كي ل تاأخذ 
من وقتي فاأن�ضغل بها مبتعدة عن الهدف الأول يف 
نظ���ري وهو حماول���ة فهم ما يج���ري حويل، حن 
يهزين، موؤثرًا يف من الأعماق، و�ضعه على الورق 
اإذا اأمكن. على فكرة اأنا ل�ضُت من النوع الذي يكتب 
يوميا، رمبا اأطالع واأق���راأ يف الكتب يوميا، وهذه 
م�ضاألة اأخرى خمتلفة. ابتع���د اأي�ضا عن الفعاليات 

املث���رية لاأ�ضواء وال�ضو�ضاء لئ���ا ت�ضو�س علي، 
ت�ض���رق اأوقاتي وتبعدين ع���ن �ضريي الذي هو يف 

معظمه برامج هادئة �ضامتة."
)ال�ضابق���ون  رواي���ة  اأعماله���ا  باك���ورة  كان���ت 
والاحق���ون( طبع���ت يف ب���ريوت ع���ام 1972 كما 
ذكرن���ا. م���ن خال ه���ذه الرواي���ة عك�ض���ت �ضمرية 
املان���ع معان���اة امراأة عربية تلتح���ق مبن حتبه يف 
لندن حيث للم���راأة، كما نع���رف، احلرية العاطفية 
الكامل���ة، لك���ن بطلته���ا ت�ضطدم مبو�ض���وع احلب 
كعاطف���ة اإن�ضاني���ة معقدة،كي���ف يعي����س ويتط���ور 
يف جمتمع م���ادي وحياة �ضاخبة. لق���د علق عليها 
الناقد اللبناين �ضمري ال�ضايغ يف �ضحيفة الأنوار 
البريوتي���ة حينه���ا مبا يل���ي: " مع رواي���ة �ضمرية 
املانع )ال�ضابقون والاحقون( التي �ضدرت حديثا 
من دار العودة، ن�ضمع �ضوتًا عراقيًا مل ن�ضمعه من 
قب���ل، ياأتي ب�ضيطا وعميق���ا يف الوقت نف�ضه، خاٍل 
م���ن الدع���اءات الطليعية والفل�ضفي���ة ال�ضائدة يف 
الكتابات الروائية احلديثة. اأنها مل تكتب روايتها 
الأوىل للتعبري ع���ن م�ضاع���ر واأحا�ضي�س مكبوتة، 
كما هي الع���ادة يف اأدب الن�ضاء. يحم���ل اأ�ضلوبها، 
اإىل جان���ب ب�ضاطت���ه ومبا�ضرت���ه، ح���رارة ناعم���ة 
�ضرع���ان ما تغ���زو الق���ارئ وتدفعه، بع���د النتهاء 
م���ن القراءة، اإىل حوار �ضام���ت و�ضري مع نف�ضه" 
ال�ض���يء الاف���ت للنظر لق���د و�ضع �ضم���ري ال�ضايغ 
عنوان���ا يف ال�ضفح���ة كب���ريا م�ضتعر�ض���ا الرواية 

يقول فيه:
)م���ن اأراد اأن ُيطي���ل زم���ن احل���ب علي���ه اأن ُيطي���ل 
موفق���ًا  كان  اأظن���ه  الأمل(  احتم���ال  عل���ى  الق���درة 
يف ه���ذا العن���وان وق���د اأ�ض���اب يف الت�ضخي����س.
)ال�ضابق���ون  روايت���ي  النق���اد  بع����س  وج���د  كم���ا 
والاحقون(والأخ���رى التي حلقته���ا والتابعة لها 
بعنوان)الثنائي���ة اللندني���ة( اأنهم���ا عاجلتا ظاهرة 
املثاقفة مع الغرب بنجاح، كما تقول الناقدة اإميان 
القا�ض���ي يف كتابه���ا )الرواي���ة الن�ضوي���ة يف باد 

ال�ضام(، مثًا."
عل���ى اأية ح���ال، اأكمل���ت �ضم���رية املان���ع م�ضوارها 
الروائ���ي بالرواي���ة الثالث���ة )حب���ل ال�ض���ّرة( التي 
ت�ضل�ضلت يف جمل���ة )الغرتاب الأدب���ي( ال�ضادرة 
م���ن لن���دن، ث���م طبع���ت يف كت���اب عل���ى ح�ضابه���ا 
ونكو����س  عاجلته���ا  الت���ي  املوا�ضي���ع  خلط���ورة 
النا�ضري���ن ع���ن اخلو�س بها ب�ضب���ب الرقابة، �ضنة 

1990.كان���ت تتعل���ق بظروف احل���رب العراقية / 
الإيراني���ة وما ج���ّرت هذه احلرب عل���ى العباد من 
م�ضائ���ب وما ك�ضفْت من اإختالت يف َمن اأ�ضعلها. 
بعده���ا ن�ض���رت رواي���ة )القامع���ون( �ضن���ة 1997 
وه���ي �ضدى للظروف الجتماعية ال�ضيئة القدمية 
واجلدي���دة الت���ي اأخ���رْت الع���راق وجعل���ت املراأة 
�ضحية �ضهل���ة منكوبة، يالإ�ضافة اإىل طرحها فكرة 
القم���ع امل�ضت�ض���ري بالب���اد املحروم���ة، املظلومة، 
وجلوء املقموع اإىل القمع حن يح�ضل على اجلاه 

وال�ضلطة كما ظهر يف معظم البلدان.
خا�ض���ة  املوؤلف���ة  تعتره���ا  اخلام�ض���ة  الرواي���ة 
جترب���ة الغرب���ة والبحث عن امل�ضب���ب، حن تهرب 
ال�ضعوب من اأوطانها ب�ضبب الت�ضيد وحب العظمة 
والطغي���ان عند احلاك���م فيحاكيه ق�ض���م من الرعية 
بالف�ض���اد والأناني���ة نف�ضه���ا كم���ا ح�ض���ل بالع���راق 
موؤخ���را، فطيلة الوقت ل ه���ّم للحاكم هناك اإل قول 
)اأنظروا يل، اأنظروا يل وحدي(.ف�ضميت الرواية 

)�ضوفوين..�ضوفوين(.

األغتراب األدبي:
تعت���ر جملة)الإغ���رتاب الأدبي(م���ن اأه���م واأطول 
حمط���ات �ضم���رية املان���ع. اأ�ضدرته���ا م���ع �ض���اح 
وا�ضتم���رت  ف�ضل���ي  ب�ض���كل   1985 �ضن���ة  ني���ازي 
م���دة 17 عام���ا. كان���ت �ضمرية ق���د عاه���دت نف�ضها 
بع���دم موا�ضلة اإ�ضدار املجلة ح���ن ي�ضقط النظام 
القا�ض���ي بالع���راق، وح�ضب تعبريه���ا: " لن يكون 
هن���اك حاج���ة لاغ���رتاب " وفع���ا كما ل���و تدخلت 
ق���وى الغيب، بب�ضاط���ة حدوثها املعه���ود، فامرتها 
بالتوق���ف عن ال�ض���دور نهاية �ضن���ة 2002 وكاأنها 
كان���ت تعل���م ان النظام �ضي�ضقط فقال���ت: كفى. هذا 
اأمر يف منتهى الغرابة بنظرها. واكب �ضدور هذه 
الدورية ال�ضغرية فرتة ح�ضار كثيف وتعتيم على 
الثقاف���ة الهادفة واملثقف���ن العراقي���ن التقدمين، 
من ال�ضعوب���ة اأن يكتب املرء م���ا كان يدور بخلده 
�ضراحة وعلناً، وكثريا ما دفع البع�س حياته ثمنًا 
للتفوه بكلم���ة. كانت املجلة ناف���ذة م�ضّرعة حلرية 
الن�ض���ر والتعب���ري، ل يعتم���د فيه���ا اإل عل���ى جودة 

الن�س، وهذا �ضعارها منذ مقدمة العدد الأول.

مسرحية الصف فقط:
م���ع ن�ضوب احلرب العراقية / الإيرانية، يف بداية 
الثمانينيات، كتبت هذه امل�ضرحية. طرحت م�ضكلة 
املجتم���ع املتخلف جت���اه امل���راأة املفك���رة والعاملة 
لأنه���ا دائم���ا بنظره جمرد ج�ض���د فح�ضب. مل متثل 
يف الباد العربية لكنها لقت اهتماما عندما ُمثلت 
على م�ضرح جامع���ة )بافلو( يف نيويورك، خريف 
�ضن���ة1990، اأثن���اء م���ا كان���ت املوؤلف���ة مدعوة يف 
)برامج الكتابة العاملي( الذي تقيمه جامعة )اأيوا( 
�ضنوي���ا مع اأدباء من كاف���ة اأنحاء العامل، ملدة ثاثة 
اأ�ضهر. و ل�ضمرية جمموعت���ان ق�ض�ضيتان �ضدرتا 
اأثناء م�ضوارها الأدبي هذا، هما)الغناء( و )الروح 
وغريه���ا( اأمتازتا،ككتاباتها الأخرى، بالعودة اإىل 
اأجواء األيفة كدنا نن�ضاها كما يقول الناقد العراقي 
عب���د اجلبار عبا����س ويكم���ل يف كتاب���ه )يف النقد 
الق�ض�ض���ي( قائ���ا: " اأو ن�ياأ����س م���ن روؤيته���ا يف 
اأعم���ال ق�ضا�ضين���ا، لفرط م���ا بالغوا ق���ي البتعاد 
عنه���ا، ولفرط م���ا �ُضغلنا نح���ن عنها به���ذا اجلديد 
الق�ض�ض���ي الذي طغى من حولن���ا طغيانا افتقدنا، 
ب�ضبب���ه، يف اأغل���ب م���ا نقراأ ذل���ك النب���ع الق�ض�ضي 
الداف���ق الذي طاملا اأمّد كت���اب الق�ضة يف كل مكان: 
نبع احلياة اليومية الت���ي نعي�س ونعرف همومها 

و�ضورها ورائحتها والوانها... ".

عن الحياة والكتابة وحب العراق.. )المدى( تحاور سميرة المانع:

كان مـهري قصيدة عـنوانـها بـاص رقم 7
جمانة القروي
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�ضدرت قبل اأ�ضابيع، عن دار املدى، ترجمة جديدة 
مل�ضرحية هاملت التي تعد من اأهم امل�ضرحيات التي 
كتبها �ضك�ضبري بتوقيع ال�ضاعر واملرتجم العراقي 
�ضاح ني���ازي املقيم يف لندن منذ اأكرث من اأربعن 
عام���ًا. احلدي���ث ع���ن م�ضرحيات �ضك�ضب���ري مبثابة 
دع���وة للوق���وع يف الف���خ، واحلدي���ث ع���ن هاملت 
بالتحدي���د هو الف���خ ذاته، لأنها قابل���ة لتاأويات ل 
تعد ول حت�ض���ى وفيها من الإمكاني���ات التعبريية 
م���ا ل جت���ده يف اأي ن�س م�ضرحي اآخ���ر. لكن هذه 
الرتجم���ة الت���ي قام به���ا ني���ازي فتحت لن���ا اأبوابًا 
كث���رية لن�ضرع باملغام���رة ول باأ����س بال�ضقوط يف 
الفخ لأنه على اأية حال فخ م�ضرحي ميكن اخلروج 
من���ه بعد دف���ع الثمن طبعًا. ما ميي���ز هذه الرتجمة 
ع���ن �ضابقاته���ا اأنه���ا بانوراما اأو اأ�ضب���ه برحلة يف 
ع���امل �ضك�ضب���ري كل���ه ب���دءًا بالثق���ايف والفل�ضف���ي 

والجتماعي والنف�ضي وحتى التاريخي.

تفكيك أعمال شكسبير
ت�ضب���ق ترجم���ة امل�ضرحي���ة درا�ض���ة طويل���ة ت�ضغل 
خم�ضن �ضفح���ة من الكتاب عن التقنيات التاأليفية 
لدى �ضك�ضبري وكيف ي�ضتخ���دم الفل�ضفة والتاريخ 
والفن يف كتابة م�ضرحياته ال�ضعرية التي ل تخلو 
اأية م�ضرحية منها من هذه التقنيات. هذه الدرا�ضة 
يف غاي���ة الأهمي���ة لأنه���ا تف���كك اأعم���ال �ضك�ضب���ري 
وت�ضرحه���ا قطع���ة قطع���ة ول ترتك جمل���ة واحدة 
م���ن دون اأن تتناولها بالت�ضري���ح الذي ي�ضتند على 
معرف���ة وا�ضح���ة بكل م���ا يتعلق بعم���ل �ضك�ضبري، 
خ�ضو�ضًا �ضّراحه النكليز الذين مل يرتكوا �ضاردة 

اأو واردة من دون اأن ينف�ضوها نف�ضًا.
اللغ���ة الأدبية وحدها ل تف���ي يف ترجمة �ضك�ضبري 
لأن���ه �ضاعر مفاهي���م وكلماته م�ضطلح���ات، فتقنية 
التك���رار على �ضبي���ل املث���ال لي�ضت عبث���ًا، اإذ يقوم 
�ضك�ضب���ري با�ضتخ���دام بع����س املف���ردات يف بداية 
اأي���ة م�ضرحية م���ن م�ضرحياته لتتك���رر يف امل�ضاهد 
الأخ���رى عل���ى ل�ض���ان �ضخ�ضي���ة خمتلف���ة بحي���ث 
تتحول هذه املف���ردة اإىل بوؤرة تنبني عليها وقائع 
ه���ي يف �ضميم الت�ضاعد الدرام���ي للم�ضرحية اأوًل 

وفيما بعد تتحول اإىل مفاهيم لها قوة املثال.
يف م�ضرحي���ة هامل���ت، الت���ي ه���ي مبثاب���ة عم���ل 
�ضيمف���وين اأو لوح���ة ت�ضكيلي���ة، يج���رب �ضك�ضبري 
اأغل���ب  يف  عنه���ا  يتخ���ل  مل  الت���ي  التقني���ة  ه���ذه 
م�ضرحياته. وهذا ما مل نكن نعرفه اأو نلتفت له يف 
الرتجم���ات ال�ضابق���ة لول عمل ني���ازي الذي اأ�ضاء 

نقاط���ًا ظل���ت معتم���ة يف ه���ذا العمل ال���ذي يتطلب 
فهم���ه معرف���ة الكثري م���ن التفا�ضي���ل املخبوءة يف 
لغ���ة �ضك�ضبري. لي�س من العب���ث اإذن اإن ت�ضدر دار 

"بنغوين" جملدًا �ضخمًا عن األفاظ �ضك�ضبري.
ترجمة بطريقة �ضعرية

ي�ضط���ر املرتجم �ض���اح نيازي يف ه���ذه الرتجمة 
اإىل اإن يع���رج على الرتجم���ات القدمية لهاملت من 
اأج���ل اأن يو�ض���ح اللتبا����س احلا�ض���ل يف ترجمة 
بع�س اجلمل التي حتتل اأهمية خا�ضة يف الن�س. 
ويعقد مقارنة بن هذه الرتجمات وما تو�ضل اإليه 
�ضخ�ضيًا بعد مراجعاته الكثرية ل�ضّراح �ضك�ضبري. 
هن���اك مقاط���ع رئي�ضي���ة تاأتي عل���ى ل�ض���ان هاملت 

وبع�س ال�ضخو����س املهمن يف امل�ضرحية ترجمت 
بطريقة �ضعرية كما ترتجم ق�ضيدة منف�ضلة جعلت 
املعن���ى ال���ذي يري���ده �ضك�ضب���ري ال���ذي يلم���ح ول 

ي�ضرح، ي�ضيع.
مث���ًا هن���اك جمل���ة مازل���ت اأحفظها عن ظه���ر قلب 
من���ذ ع�ضرين عامًا برتجمة ج���را وهي على ل�ضان 
هاملت يف امل�ضه���د الثاين من الف�ضل الأول تقول: 
"لي���ت ه���ذا اجل�ض���د ال�ضلد ي���ذوب ويتح���ول اإىل 
قط���رات من ندى" وكنت اأفهم م���ن كلمة "اجل�ضد" 
يف ه���ذه اجلمل���ة، اأنا ال���ذي در�س امل�ض���رح، تعني 
اجل�ض���د كل���ه، يف ح���ن ترج���م �ضاح ني���ازي هذه 
اجلمل���ة بطريق���ة موحية للغاية وحم���ددة "اأوليت 

ه���ذه اللحمة ال�ضلبة تنح���ل / تذوب وحتل نف�ضها 
اإىل �ضائل."املق�ض���ود من ه���ذه اجلملة هو الع�ضو 
الذك���ري وم�ضدر ال�ضهوات الت���ي تدفع الكثري من 
النا����س اإىل ارتكاب اأفظع اجلرائم من اأجل تطمن 
هذه ال�ضهوة الهائجة. هذه ال�ضهوة هي التي تدفع 
كلوديو�س اإىل قتل املل���ك وال�ضتياء على العر�س 
وامللك���ة لأن هامل���ت يف هذه املناج���اة كان يتحدث 
ع���ن اخليان���ة املدفوع���ة بق���وة ال�ضه���وة اجلن�ضية 

الفائرة.

تأويل مسرحية هاملت
يتط���رق املرتجم �ضاح ني���ازي اإىل تقنيات اأخرى 
يف امل�ضرحي���ة يعتقد اأن ع���دم الإ�ضارة اإليها ي�ضيء 
اإىل فه���م الن����س كث���ريًا، ونظ���ن اأن ه���ذا الأمر هو 
الذي يدفع املخرج���ن اإىل تاأويل م�ضرحية هاملت 
اأراده  مم���ا  قريب���ة  اأو  بعي���دة  كث���رية  تاأوي���ات 
�ضك�ضب���ري م���ع اأن الن�س يحتمل كل ذل���ك. من هذه 
التقني���ات تقنية ال�ض���ّم التي يركز عليه���ا �ضك�ضبري 
حن يخت���ار نوعًا حمددًا من الأزه���ار اأو النباتات 
اأو مف���ردات له���ا عاق���ة مبا�ض���رة باأفع���ال حياتي���ة 
معين���ة مثل ممار�ض���ة اجلن����س اأو الأكل وال�ضرب. 
لك���ن �ضك�ضب���ري يخت���ار، يف ه���ذا ال�ضدد م���ا ي�ضري 
ب�ض���كل وا�ض���ح ويف ذلك الزمن، رم���وزًا تعّر عما 
يريد الإ�ضارة اإليه بدقة متناهية ل حتتمل اّللب�س.

ويف ح���ن ارتبطت ال�ضه���وة اجلن�ضية عند هاملت 
بجرمي���ة عّم���ه وزن���ى اأم���ه، اإل اأنها خمتلف���ة لدى 
والده���ا  وبولونيو����س  اأوفيلي���ا  �ضقي���ق  لريت����س 
كما يق���ول لريت�س هنا حم���ذرًا اأوفيلي���ا من طي�س 
هاملت:"اأم���ا ع���ن هامل���ت واهتمام���ه الطائ����س / 
فاح�ضبي���ه عاطف���ة متقلبة، وف���ورة ح�ضي���ة عابرة 
/ مث���ل بنف�ض���ج ق�ضري الأجل يف ريع���ان تاقحه / 
يتفتح مبك���رًا ولكن ل يدوم، حلو غري دائم / عطر 
لهنيه���ة." وهن���اك الكث���ري م���ن الأمثلة الت���ي تركز 
عل���ى حا�ض���ة ال�ض���م يف جمي���ع م�ضاه���د امل�ضرحية 
حي���ث �ضتتطور كلم���ات لريت����س اإىل مفاهيم مهمة 
اإىل  �ضيتط���ور  فالطي����س  امل�ضرحي���ة.  موؤث���رة يف 
جم���وح ميث���ل العاطفة مقاب���ل العقل، اأم���ا الفورة 
العاب���رة ف�ضتتط���ور اإىل رم���ز خمي���ف ه���و الوهج 
املر�ض���ي. اأك���رث من ذل���ك ف���اإن للبنف�ض���ج والتاقح 
دللت تراف���ق اأوفيلي���ا حتى بع���د موتها. يتقم�س 
�ضك�ضب���ري �ضخ�ضي���ة هامل���ت يف ه���ذا العمل حيث 
يظهره �ضخ�ضًا يعرف العامل طوًل وعر�ضًا وي�ضع 
على ل�ضانه كل خراته املعرفية التي تكاد اأن تكون 
�ضامل���ة مب���ا فيه���ا موهبت���ه يف التاألي���ف والتمثيل 

والإخراج.

هاملت.. ألول مرة بالعربية بكل هذا الوضوح

الأخ العزيز ال�ضتاذ �ضاح نيازي املحرتم
اأرج���و اأن تك���ون بخ���ري. واأن تك���ون اأي���ام املنفى اأق���ل جّتهمًا 

ورماديّة معك.
هل ميكن اأن ي�ضري املنفى عادًة؟ كالتدخن، وتعاطي الكحول، 

واإدمان املاريجوانا والهريوين وح�ضي�س الكيف؟...
�ض���وؤاٌل كبري.. اأخ���اف من مواجهت���ه، لأنني اأخ�ض���ى اأن يكون 

اجلواب )نعم(.
ورمب���ا كان���ت جملتك )الغ���رتاب الدب���ي( حماول���ة ً لتكري�س 
حزنن���ا اجلميل، ودموعن���ا البي�ضاء، واعط���اء جرحنا املوؤقت 

�ضفة الدميومة..
لق���د ت�ضّفح���ُت الع���داد الثاثة الت���ي اأر�ضلتها اإيلَّ م���ن املجلة، 
وق���راأت الكث���ري م���ن مواده���ا، فانفج���ر ال�ض���وؤال م���رةَّ اأخرى 
يف راأ�ض���ي: ه���ل ميك���ن اأن يتحّول املنف���ى اىل اأكادميي���ة.. لها 
جمل����س ادارتها، وُكّتاُبها، و�ضعراوؤها، وروائيوها، وجملتها، 

ومدار�ضها الأدبية؟
وبعب���ارة ثانية، هل نحن على اأبواب اأندل�س اأدبية، و�ضيا�ضية 

ثانية؟؟
طبعا.. ل اأحد ي�ضتطيع اأن يقول للجرح: ل تنزف...

وللذاك���رة: ل ت�ضرخ���ي.. ولكنن���ي اأخ�ض���ى، ي���ا �ض���اح، اأن 
نت�ضالح مع جدران منفانا.. ون�ضبح اأع�ضاء دائمن يف )نادي 

املنفين(.
انن���ي ل اأنكر ان نتاجي الخ���ري، كان م�ضبوغًا باألوان املنفى، 
ولكنن���ي اأحاول األ اأتاأقلم...اأو اأتع�ّود على هذا اللون الرمادي 
الطارئ...كما ل اأريد اأن اأبقى )م�ضتاأجرًا( يف بيت الأحزان..

انني اأقّدر تقديرًا كبريًا، اأهّم�ية ما فعلته، يف جمع ما تناَث�َر من 
اأ�ضابعنا.. ودفاترن���ا... واأكبادنا.. واأعتره اأر�ضيفًا �ضروريًا 

وهامًا لت�ضجيل هذه املرحلة...
�ضيحرره���ا  الت���ي  الثاني���ة(  )مبجلت���ك  حامل���ًا  اأظ���ّل  ولكنن���ي 

الندل�ضيون.. وهم جال�ضون حتت �ضم�س الندل�س.
والله يرعاك، اأخي العزيز.

نزار قباني

رسالة من نزار 
قباني الى 

صالح نيازي
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ب�ّضر القاتَل بالقتل...
ك���م �ضمعت هذه العب���ارة " احلكمة "م���ن اأمي منذ 
كنت طفل���ة، وكم كانت هذه العب���ارة اأ�ضا�ضا ب�ُنيْت 
علي���ه ع�ضرات الق�ض����س ال�ضعبي���ة واحلكايا التي 
�ضمعتها منذ ال�ضغر، فل���كل ق�ضة هناك عرة، وكم 
كانت الق�ض����س التي اخت�ضت بهذه اجلملة الهامة 

كثرية..
قب���ل فرتة ق�ض���رية اأهدتني الأديب���ة �ضمرية املانع 
وال�ضيدة �ضمرية  م�ضكورة روايتها "القامع���ون"، 
املان���ع ه���ي اح���دى مبدع���ات الع���راق املغرتب���ات، 
اللوات���ي اعط���ن ويعط���ن الكث���ري ب�ضم���ت وب���ا 

ا�ضواء اأو جتمهر.
هن���اك حقيق���ة ل ب���ّد م���ن تذكره���ا عن���د ق���راءة اأي 
عمل لآم���راأة عربية اينما كانت، وه���ي ان الدموع 
وال�ضه���ر والره���اق والتح���دي واملعوق���ات ه���ي 
املراف���ق الكرث ح�ضورًا لها يف اجن���از العمل. من 
هن���ا كان اهتمام���ي بت�ضلي���ط ال�ضوء عل���ى اعمال 
الن�ض���اء وف���اًء مني لق�ضية املراأة الت���ي بدون حلها 
بالعدال���ة الجتماعية وامل�ض���اواة ل ميكن ان نبني 
اية ح�ض���ارة ان�ضانية حديث���ة، ول ميكن ان يكون 
اأي بن���اء ب���دون م�ضاهم���ة امل���راأة اإل ناق�ض���ا خاليا 
من الروح بل �ضيكون حتم���ا م�ضكوكا بقدرته على 

ال�ضتمرار والعطاء..
يف رواي���ة " القامع���ون" للمبدع���ة �ضم���رية املانع 
وال�ض���ادرة ع���ن دار املدى ع���ام 1997 يف �ضوريا، 
تفتح الكاتب���ة روايتها بتذكرينا بق�ضوة مرعبة يف 
التاري���خ الب�ض���ري، مار�ضها الن�ض���ان الذي ح�ضد 
نتائجها بع���د ذلك دمارا وق�ضوة اكرث وح�ضية. لقد 
ا�ضت�ضه���دت الكاتبة مبا ن�ضرت���ه �ضحيفة نيويورك 
تامي���ز يف 15 اكتوبر عام 1933 م�ضتعر�ضة كتاب 

كفاحي لهتلر قائلة:
)اولئك الذين يريدون ان يحلو لغز الهتلرية، عليهم 
ان يبحث���وا يف تاريخ الأملان، فحرب الثاثن �ضنة 
الت���ي انتهت يف عام 1684 قلل���ت من �ضكان املانيا 
البال���غ عدده���م 24 مليونًا اىل اربع���ة ماين. لقد 
اأج���از القانون الزواج من اكرث م���ن واحدة، وبيع 
حلم الكائن الب�ضري يف ا�ضواق هيدلرك. مل يع�س 

اآنذاك، اإل الق�ضاة والأقوياء...(.
هذه احلقيق���ة املرعبة التي عا�ضتها جماميع الب�ضر 
يف املاني���ا والت���ي انتج���ت ق�ضوة هتل���ر ورجالت 
اع���وام  يف  والأخ�ض���ر  الياب����س  اأكل���ت  النازي���ة، 
احلرب العاملي���ة الثانية باوروب���ا، تذكرنا بغريها 
من احداث عربية طبعت التاريخ العربي مبفردات 
وافعال لزال الكثريون يرددونها ويوؤمنون بانها 
ح���ّل لق�ضاي���ا كثرية م���ع ال�ض���ف. فالقت���ل، الواأد، 
الثاأر، ح���رب الب�ضو�س، غ�ضل الع���ار، ا�ضلم ت�ضلم، 
وغريه���ا مم���ا حتف���ل ب���ه كت���ب التاري���خ العربي، 
تركت لنا ارثا نف�ضيا معقدا لأنا�س ع�ضقوا التعدي 
على الغ���ري، ومتادوا يف الق�ض���وة والظلم، و�ضار 
دم الن�ض���ان لديه���م مباح���ا. اتذّكر هن���ا حادثة يف 
تاريخن���ا م���ا قبل ال�ض���ام حي���ث كانت ع���ادة واأد 
البن���ات �ضائ���دة وميار�ضها جمي���ع النا����س تقريبا 
حتى علّية القوم خوفا على ال�ضرف عندما يكرن. 
اتذك���ر ما اخرتن���ي به اأمي من���ذ الطفولة كيف ان 

اأب���ًا كان يغط���ي ابنته بال���رتاب لتختنق وهي متد 
يده���ا للحيته ما�ضحة ماعلق به���ا من حبات تراب، 
وه���و ل يتوق���ف ع���ن اهالته عليه���ا وقتله���ا.. فهل 
هناك ق�ضوة اكر من هذه؟ وهل ان اأحدا من هوؤلء 
القتلة عوقب على جرمية القتل التي مار�ضها بحق 
الب�ضرية جمع���اء. لقد كان بع�ضه���م يقتل جميع ما 
تنج���ب زوجته من البنات وان كن �ضبعًا او ع�ضرًا، 
ال ينطب���ق علين���ا ما انطب���ق على املاني���ا لنعرتف 
ب���اأن الق�ض���وة والقتل ت���راث بقي ي�ض���ري يف دماء 

الكثريين من العرب؟
لقد كتبت الكاتبة اكرث احداث روايتها " القامعون 
"ع���ام 1968 حي���ث عك�ض���ت ما به من ظل���م واذلل 
لان�ض���ان، ع���ر منوذج���ن. فجا�ضم الرج���ل وهو 
ال�ضحي���ة والقات���ل غالبًا و�ضعدية امل���راأة ال�ضحية 
ع���ر ق���رون، يتك���ررون يف كل م���كان يف الع���راق 
وعلى م���دى اجيال وازم���ان �ضحيق���ة، كما عك�ضت 
ا�ضتب���داد ال�ضلطات التي توال���ت على حكم العراق 
قه���را تل���و الآخ���ر، لتكم���ل اح���داث روايته���ا بعام 
1996 م�ضخ�ض���ة لنا نتائ���ج كّل ما ّمر على املجتمع 
م���ن عنف وا�ضطهاد لان�ض���ان وحروب، وجمازر، 
وانتهاكات حق���وق، مرهنة �ضحة ر�ضالتها يف ان 
العنف والظلم يتولدان م���ن بع�ضهما عر حيوات 
النا����س، وان ما يزرع من ب���ذور �ضيطانية �ضتنبت 
حتما موتًا وخرابًا لي�ضل العراق اىل حالته هذه..

يف ع���ام 2003 بع���د �ضق���وط نظام �ض���دام نقل يل 
بع�س الق���ارب وال�ضدقاء انهم راأوا ب���اأّم اأعينهم 
رجا يجل�س يف منطقة كراجات عاوي احللة يف 

بغداد وا�ضعا قطعة كتب عليها:
)قاتل ماأجور، الراأ�س 250 الف دينار عراقي(

ال ت�ضب���ه هذه احلالة ماا�ضتهلت به الكاتبة �ضمرية 
املانع روايتها عما ح�ضل يف املانيا؟

دعون���ا نناق����س ما اأرادت���ه الكاتبة م���ن وجهة نظر 
عل���م الجرام ال���ذي يوؤكد هو الآخر ب���ان من يقوم 
بارت���كاب جناي���ة القت���ل عم���دا ويكرره���ا ي�ضب���ح 
جمرما معتادا وي�ضكل خطرا على املجتمع، من هنا 

�ضارت قوانن العقوبات ت�ضدد على هكذا نوع من 
اجلناة خلطورتهم الق�ضوى، فمعتاد القتل ي�ضبح 
مث���ل م�ضا����س الدم���اء ي�ضت�ضي���غ ال���دم الب�ض���ري، 
ويقت���ل بدم بارد، لكننا ن���رى ان القتل للب�ضر اثناء 
احلروب- مثا- ُي�ضجع علي���ه ال�ضباب يف جبهات 
احل���روب باعتبار املقتول عدوا، او تكون العقوبة 
غري رادعة ول خميفة يف جمتمع يقد�س قتل املراأة 
حت���ت ذريعة ال�ضرف املهدور، كم���ا جاء على ل�ضان 

عبود �ضقيق �ضعدية حن خاطبها قائا:
"اأت�ضتحقن ال�ضنتن؟!

كان يح�ضب ما �ضيناله من عقاب لدى احلكومة بعد 
قتلها. وم���ن املعلوم ان عقاب �ضنتي حب�س له، هي 
غاية ما�ضيح�ض���ل ح�ضب القوانن العراقية، مادام 

القتل غ�ضا للعار"
لك���ن عب���ود ا�ضتك���رث العقوب���ة مقاب���ل قت���ل اخته، 
فاأجره���ا عل���ى ح���رق نف�ضها م���ع كل اأث���اث البيت 
بعد ان اأخ���رج زوجته وابنتهما من الدار، لي�ضجل 

حتقيق ال�ضرطة القتل ق�ضاء وقدرا فقط..
اذن قت���ل املراأة او البنت ظ���ل دائرا يف جمتمعاتنا 
من���ذ اجلاهلية حت���ى الن، لأن املجتمعات العربية 
مل تتوق���ف فعلي���ا ع���ن واأد الن�ض���اء ال���ذي حّرم���ه 
الإ�ض���ام، امن���ا ه���ي متار�ض���ه با�ضلوب���ه الق���دمي 
واحلدي���ث حي���ث حولت���ه اىل واأد م���ن ن���وع اآخر، 
فالواأد �ضار ابعادها عن املجتمع وعزلها يف البيت 
حمرومة من اب�ضط احلاجات الن�ضانية الطبيعية 
مثل بقية املخلوقات. والواأد هو تغطيتها بال�ضواد 
متام���ا لرتى ن���ور الدنيا م�ضوب���ا بظلمة احلجاب. 
وال���واأد هو ع���دم تعلي���م الفتي���ات وع���دم ال�ضماح 
له���ن مبمار�ضة الهوايات ال�ضخ�ضي���ة كما ميار�ضها 
الرج���ال. وال���واأد ان تتزوج رج���ا ل تعرفه، او ل 
تري���ده. وال���واأد ان جت���ر البن���ت يف حياتها على 
كل م���ا ل تر�ضي���ه، ار�ضاء للمجتم���ع او العائلة او 
التقلي���د او القبيل���ة او لأي اعتب���ار اآخ���ر يتعار�س 
مع حاجاته���ا الب�ضرية. الواأد ان تزغرد الأم وتهلل 
حينم���ا يقت���ل ابنه���ا بحرب مهم���ا كان���ت دوافعها، 
فم�ض���خ عواطف الأمومة ل�ضال���ح دوافع ال�ضيطرة 
الذكورية و�ضواها واأد. وجعل الن�ضاء باردات يف 
اجلن����س وختانهن خوفا على ال�ض���رف واأد. وعدم 
ال�ضم���اح للبنت بال�ضفر للت���زود من جتارب احلياة 
ومعرفة الع���امل واأد. كل مايفعل���ه املجتمع العربي 
بالن�ض���اء ه���و واأد يف واأد، واملتتبع ل�ضحايا غ�ضل 
الع���ار يف الع���امل العربي الي���وم، واح���وال املراأة 
ومعاناته���ا ي�ضتطي���ع ان يكت�ض���ف ه���ذه احلقيق���ة 

وب�ضهولة..
لقد اكدت اح���داث احلياة ما اأرادت الكاتبة �ضمرية 
املان���ع اأن تو�ضل���ه للنا����س يف " القامعون " من ان 
القتل يوّلد قتا، واحلرمان يولد ق�ضوة، والق�ضوة 
تول���د امرا�ضا نف�ضي���ة، والمرا�س تول���د دمارا ل 
ل� "�ضعدي���ة" وامثاله���ا فقط، امنا �ضيك���ون الدمار 
�ضام���ا. فالذكور يتوارث���ون العنف واملر�س جيا 
بع���د جيل. ال���كل يف داخل���ه �ضورة دوني���ة للمراأة 
وال���كل ي�ضت�ضه���ل قتله���ا، والدائرة ت���دور على كل 
الأ�ضع���دة لنتفاج���اأ بوج���ود قتل���ة ب���ن ظهرانينا، 
يقتلون الرجال والن�ضاء وحتى الطفال، يزدادون 
كل ي���وم، نا�ضري���ن القنابل واملفخخ���ات والتناحر 
وال�ضراع���ات العدوانية حت���ت م�ضميات ال�ضيا�ضة 
او الخت���اف الطائفي، او الدي���ن او القت�ضاد او 
حتى التناف����س مهما كانت جمالت���ه لي�ضبح حقدا 
وغ���رية عمي���اء ت�ض���ل ح���د الت�ضفي���ات اجل�ضدية، 
عنده���ا نن���وء بع���بء ثقيل م���ن الحب���اط والياأ�س 
واخل���راب ونت�ضاءل مل���اذا نتخلف نح���ن وتتطور 

�ضوانا من الأمم؟..

- القامعون- لسميرة المانع، 
رسالة تحذير من اإلنهيار
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النا�ضري���ة املدين���ة يف جن���وب الع���راق، ولد فيها 
�ضاح ني���ازي، مثل ترنيمة عذب���ة، ورنن قافية، 
و�ضوق وابتهال، يف �ض���رية نيازي "غ�ضن مّطعم 
ع���ام  بغ���داد  ال�ض���ادرة يف  يف �ضج���رة غريب���ة" 

2013، عن دار ميزوبوتاميا.
مدينة النا�ضرية، هي اأربع مدن يف اليوم الواحد، 
ت�ضتيق���ظ �ضباحًا ا�ضتيقاظ مري�س، ل تقوى على 
غ�ضل وجهه���ا، ويف الظهرية تبي�س فيها ال�ضم�س 
ال�ضمتي���ة، فتنام وهي تن���ّز عرق���ًا، لدرجة املوت، 
وعن���د الع�ضر ي���دّب يف اأو�ضالها الغ���زل، فتندفع 
اإىل النهر ال���ذي هو �ضال من طيور ونهود، وفيه 
مي�ّضط النخيل �ضعف���ه امل�ضفور، ويف الليل تغني 
غناًء حزينًا، ممتلئ���ًا بالقلوب اجلريحة، والتاأوه 

والنجوم، والقمر وخذلن الزمان.
ني���ازي يكت���ب �ضريت���ه كاأمن���ا فيها ي���ودع مدينته 
الأث���رية، النا�ضري���ة، وه���و يبتعد عنه���ا، مت�ضبثًا 
بع���روق النخ���ل املمت���دة اإىل عمق الف���رات، يغور 
يف م�ضالكه���ا، يتوج���ه اإىل ال�ضم���اء اأن ل تطف���ئ 
ري���اح الياأ�س اأحامه. �ضج���رة الرازقي وورودها 
ال�ضغ���رية البي�ض���اء كاللوؤل���وؤ الرط���ب، مل ي�ض���ّم 
عط���رًا كعطره���ا، وه���و اجل���ّواب وامل�ضاف���ر نحو 
الأ�ضق���اع، ثمة �ضعور بالذن���ب، وتاأنيب ال�ضمري، 
مِل���ا ف���ارق ال�ضج���رة؟ يق���ول: لكن���ي اأُقتلع���ت عنها 
جمرًا، لو كانت تق���راأ اأو تكتب لبعثت لها ر�ضائل 
الآن، بالتاأكي���د اأنها اأنثى م�ضح���ورة، اأح�ّضها لاآن 

تعر����س فوق �ض���دري، فراقها عل���ّي اأم�ضى فراق، 
كان يجب اأن ُت�ضجل كاأحد اأفراد العائلة يف دائرة 
الأح���وال املدنية. �ض���اح نيازي يل���وذ بال�ضجرة 
م���ن طوفان و�ضيك، هو يف���زع نحو باد ال�ضباب، 
بحث���ًا ع���ن اأميا م���كان ل يبعد عن تاري���خ ن�ضجته 
ال�ضوم���ري،  النا�ضري���ة  وج���ه  ح���ول  الع�ض���ور 
و�ضعرها الليلي الأثيث، وفرعها الفائق الكتمال. 
ت�ضّكل���ت معلوم���ات ني���ازي مم���ا كان ي�ضمع���ه من 
خراف���ات ومن اأغ���ان، وما اأكرثاملغن���ن يف مدينة 
النا�ضري���ة، ومن تهاوي���د ون���واح، ويف املدر�ضة 
حف���ظ الأنا�ضيد والق�ضائد، وظه���رت احلاجة اإىل 
النرث يف در�س الإن�ضاء، يف الدرا�ضة الأولية، قراأ 
البيان والتبين للجاحظ، كانت جتربة مريرة، مل 
يكمله���ا، لكنه تعل���م منها، ان اإتق���ان الأدب يحتاج 

اإىل عناء وجّد ومثابرة.
الكت���اب الذي قراأته بله���اث حقيقي، يقول نيازي: 
وعل���ى �ضوء القمر ه���و )�ضريان���و دي برجراك(، 
ترجم���ة املنفلوط���ي، ر�ّس هذا الكت���اب يف ج�ضده 
ل���ذة حزينة، مل يجد له مثيًا يف م���ا بعد، اإل حن 
تعرف على د�ضتويف�ضكي. انكّب على حفظ ال�ضعر 
القدمي من���ذ �ضباه، حم���اوًل كتاب���ة ال�ضعر بع�ضر 
�ضديد كما يقول: الكتاب���ة وحدها تدّلك على فقرك 
الأدبي، ونق���اط �ضعفك، ن�ض���ر اأول ق�ضيدة له يف 
الت���ي كان���ت ت�ض���در يف  "الفيل�ض���وف"  جري���دة 
العم���ارة. ا�ضتح���وذت ثيمتان على معظ���م اأ�ضعار 
�ض���اح، هما الوداع واللق���اء، يف اأهم ما كتب من 

ق�ضائد.
بغ���داد،  يف  الإعدادي���ة  الدرا�ض���ة  ني���ازي  اأكم���ل 
عندما ب���داأت يف اخلم�ضيني���ات جترتح معجزات 
�ضغ���رية يف الف���ن املعماري، والت�ضكي���ل وال�ضعر 
احلدي���ث، بغ���داد باملقارن���ة اإىل النا�ضرية، اأ�ضرع 

اإيقاع���ًا، واأك���رث حيوي���ة، ت�ضتيق���ظ بغ���داد متعبة 
تع���ب عرو�س باكتمال لذتها، ويف ال�ضحى ين�ضط 
نحله���ا، عن���د الظهر تن���ام بحماق���ة وع�ضبية، يف 
اللي���ل تنفلت وتغرق يف احلب، �ضارع اأبي نوا�س 
اأك���ر معر����س للرج���ال املحبط���ن، وللن�ض���اء من 
ذوات العي���ون اجلارح���ة. كلي���ة الرتبي���ة كرنفال 
اآخ���ر، لأ�ض���وات الطالب���ات فيها رقة ال���رذاذ مهما 
كان���ت اللهجة، كانت ف���رتة الدرا�ض���ة اأهم خمرية 
يف حياة نيازي الأدبي���ة. الهروب باجللد، اأق�ضى 
م���ا ميكن من طموح، واللعنة على م�ضقط الراأ�س، 
قطع �ضاح التذكرة من بغداد اإىل لندن عن طريق 
القط���ار، ب���ا لغ���ة ول فلو����س، اله���روب، النجاة، 

البتعاد عن الكابو�س الذي بداأ يخيم على العراق 
اأوائ���ل ال�ضتينيات، يف لندن ب���داأ يكت�ضف عيوبه، 
حينما يعيد �ضياغ���ة ما ترَجمه من اللغة العربية، 
اأ�ضعب الأيام على الغريب هو يوم الأحد، املدينة 
متوت جزئيًا، تزداد الغربة اأ�ضعافًا، وجد طريقه 
للعمل يف اإذاع���ة BBC، فيها تعرف على الأديب 
ال�ض���وداين الروائي الطيب �ضالح، كان يتحا�ضاه 
اأدب���ًا، يقول نيازي: يف الواق���ع لي�س اأدبًا مئة يف 
املئ���ة، لك���ن كنت اأخ�ض���ى اأن يفت�ض���ح لديه جهلي، 
علوم الطيب عافي���ة، كعافية الغذاء تنت�ضر يف كل 
اجل�ضد، اجلل�ضة معه مهدئة لاأع�ضاب، مل اأ�ضمعه 
م���رة يتحدث عن نف�ضه ليتمي���ز عن غريه، يخالفك 
الراأي باألف���اظ م�ضاملة، وابت�ضامة متواددة، كثريًا 
م���ا ي���روي ق�ضائد طويل���ة بكاملها ع���ن ظهر قلب، 

ل�ضعراء اإنكليز.
يف لن���دن حتقق���ت له رغبت���ان، الأوىل، اأن���ه دائمًا 
ما يحذر م���ن عيوبه، ويتمنى ل���و اأنك عجزت عن 
اكت�ضافه���ا، وذلك دفاع جيد م���ن عدة دفاعات يلجاأ 
اليه���ا املرء ليتخفى، والثاني���ة تخوفه من الريادة 
والقي���ادة، يتطري م���ن كل تكتل اأو حت���زب من اأي 
ن���وع، مل تك���ن ل���ه رغب���ة يف الن�ض���ر، ويف الوقت 
نف�ض���ه تهالك على الن�ض���ر، ل يعرف كيف يعّر عن 

هذا الإح�ضا�س الغام�س املتناق�س.
يختت���م ني���ازي �ضريته بت�ض���اوؤل مثخ���ن بالياأ�س، 
م���ا الفائدة من كل هذا؟ ال�ض���يء اليقن يف حياتي 
الآن ه���و احلرية! احلرية الت���ي رافقتني مع اأول 
كتاب مدر�ضي، هي مرياثي الأول والأخري، بحَث 
جلجام����س ع���ن اخلل���ود فاأ�ضابن���ا بع���دواه، واأنا 
اأفت����س عما ين�ضيني حريت���ي. نيازي… هي ذي 
غرب���ة روح اجلنوب���ي احلزي���ن، اأواه م���ا اأق�ض���ى 

احلرية على وجوه املن�ضدين!

صالح نيازي… سيرة ذاتية بعذوبة الشعر

ُتع���د رواي���ة �ضم���رية املان���ع )1935( "ال�ضابق���ون 
والاحق���ون" )�ضادرة ع���ن دار الآداب - بريوت(، 
من الروايات املبكرة يف م�ضرية الرواية العراقية، 
ال�ض���ادرة  واجل���ريان"  ب�"النخل���ة  ُت���وؤّرخ  الت���ي 
ع���ام 1966؛ اإذ �ض���درت ع���ام 1972. ومل تك���ن قد 
�ُضبقت مبح���اولت روائية ن�ضائية ت�ضتحق الذكر؛ 
فهي من ه���ذه الناحي���ة اأول رواي���ة عراقية عربية 
نا�ضج���ة فنيا تكتبه���ا امراأة؛ فقد اعتم���دت اأ�ضلوبا 
�ضردي���ا منتظما �ض���اد الرواية كلها، وه���و اأ�ضلوب 
ال�ض���رد ب�ضم���ري الغائ���ب. وكان���ت لغته���ا منا�ضبة 
لل�ضخ�ضيات، ومعرة عن وعيها ووجهات نظرها 
التي تتع���دد وتتنوع بتن���وع ال�ضخ�ضيات وتنوع 
مرجعياتها املكانية )واقعها(، والفكرية )موقعها(.

ال�ضخ�ضي���ة  وه���ي  "من���ى"،  �ضخ�ضي���ة  ت�ض���كل 
ووجه���ة  الروائ���ي  املنظ���ور  م�ضتق���ر  الرئي�ض���ة، 
النظ���ر جت���اه الع���امل وق�ضاي���اه، ومنه���ا ق�ضيت���ا 
املهج���ر والآخ���ر، وتق���ف عل���ى م�ضافة م���ن الآخر، 
ف���ا تت���وّرط يف احلكم علي���ه اأو الدخ���ول معه يف 
عاق���ة عداء، يرتتب عليها موق���ف انفعايل، يوؤدي 
اإىل الن�ضح���اب اأو الع���ودة ال�ضلبي���ة اإىل الهوي���ة 
الأم، واعتماده���ا بديًا للتعاي�س مع العامل اجلديد 
والندم���اج فيه والإفادة م���ن اإمكانياته احل�ضارية 
والثقافية الت���ي توؤّمن لل���ذات الطماأنينة والإنتاج 

الأدبي املتزن.
وه���ي تع���ّر ع���ن ذل���ك كل���ه م���ن واق���ع ال�ضخ�ضية 
املهاجرة من بلد غري م�ضتقر �ضيا�ضيا؛ هو العراق، 
الباحث���ة ع���ن ال�ضتق���رار والأمان يف بل���د املهجر. 
ومن موقع فت���اة الطبقة املتو�ضطة املتعلمة تعليما 
اأ�ضا�ضي���ا متوا�ضع���ا، الباحث���ة عن م�ضاح���ة حرية 
متّكنها من التعبري عن نف�ضها وعن اآمالها الب�ضيطة 
ورغبته���ا يف احلري���ة، بعي���دًا ع���ن قي���ود املجتمع 
ال�ضرقي التقليدي وعادات���ه الت�ضلطية التي مّثلتها 
بب�ضاطة بت�ضل���ط اأم حبيبها على عاقتهما وكرهها 

لها.
وه���و وع���ي ب�ضي���ط، ل يتبّن���ى اأفكارًا كب���رية، ول 
يب�ّض���ر ب�ضرديات خا�س، ول ي�ضتند على نظريات 
ثقافي���ة، اأو توّجه���ات �ضيا�ضية ي�ضاري���ة، مثل تلك 
التي وّجهت اأغلب روايات حقبة �ضبعينيات القرن 
املا�ض���ي، وجعل���ت الرواية ������� التي يكت���ب اأغلبها، 
اإن لي����س كلها الذك���ور ���� حماول���ة لتمثيل الطبقات 
الفق���رية يف املجتمع، اأو لتمثي���ل املراأة، واحلديث 

بالنيابة عنهم، وم�ضادرة اأ�ضواتهم، وتنميطهم.

ومثل "منى" �ضخ�ضي���ة "مارغريت"؛ زميلتها يف 
العم���ل، الريطاني���ة الت���ي يحكم وجه���ات نظرها 
حري���ة  يقّي���د  ل  بريط���اين،  جمتم���ع  يف  واقعه���ا 
امل���راأة يف ال�ضل���وك والعاق���ة بالرج���ل؛ ولذا هي 
تتنق���ل بن اأكرث م���ن عاقة عاب���رة، مف�ضلة اإ�ضباع 
رغبته���ا يف الكت�ض���اف واملغام���رة. وتنطل���ق م���ن 
موقعها الثقايف، احل�ض���اري، الذي مينح �ضلوكها 
م�ضروعيت���ه عر متييزه عن �ضل���وك الآخر، ممثا 

يف "من���ى" ال�ضرقي���ة املّيال���ة اإىل ال�ضمت والعزلة 
والتحّف���ظ يف اإط���اق الأح���كام اأو الدخول يف اأي 

عاقة مع اأي غريٍب؛ رجل اأو امراأة.
م�ضروعية الذات

وتظه���ر ب�ض���ورة اأخ���ف �ضخ�ضيات اأخ���رى، مثل: 
اإىل  ي�ضبقه���ا  ال���ذي  "من���ى"،  حبي���ب  "�ضلي���م" 
اأف���كاره  يف  جام���ح  وه���و  للدرا�ض���ة.  بريطاني���ا 
واأحكام���ه على الع���امل ال�ضرقي وامل���راأة ال�ضرقية، 
ينطل���ق من واقعه باحثًا �ضرق���ي الأ�ضول يف بيئة 
بح���ث غربية متقدم���ة يحر�س عل���ى التماهي بها، 
وم���ن موقع���ه مثقف���ًا ي�ضع���ى اإىل متثي���ل الآخرين 
وتنميطه���م، ومنه���م "من���ى" التي ي�ضمه���ا "املراأة 

ال�ضرقية ال�ضلبية والنهزامية".
وال�ضخ�ضيت���ان الأخريت���ان "مارغريت" ب�ضلوكها 
واأحكامه���ا العام���ة التنميطية عل���ى ال�ضرق، وعلى 
ترزان  "من���ى" و"�ضليم" باأف���كاره "املتغوربة"، 
امل�ضاف���ة الت���ي ت�ضيدها الرواية ب���ن الذات، ممثلة 
يف "من���ى" والآخ���ر. ومتن���ح ال���ذات م�ضروعية، 
واأهلي���ة، متثيل نف�ضها بنف�ضه���ا، ورف�س اأن توكل 
مهم���ة متثي���ل ال���ذات لآخ���ر اأو ان يك���ون الكات���ب 

متكلما بالنيابة عن طبقة اأو جماعة ب�ضرية.
وهي ���� اأي ال�ضابقون والاحقون ���� يف هذا �ضابقة 
لجتاه���ات الرواي���ة احلديث���ة التي ُتعن���ى بتمثيل 
اجلماع���ات بل�ضانه���ا، وم���ن دون و�ضاط���ة. وتع���د 
حماول���ة ل باأ�س به���ا يف طريق الرواي���ة الن�ضوية 
املهموم���ة بق�ضاي���ا امل���راأة الأ�ضا�ضية، وم���ن بينها 
ال�ضعي للتحرر من �ضلطة الذكر واملجتمع والعي�س 
بطماأنين���ة وباخلي���ارات ال�ضخ�ضي���ة، وامل�ضغولة 

بحقوقها، وعلى راأ�ضها احلق يف متثيل الذات.

"السابقون".. السابقة

جمال العّتابي

د. عقيل عبدالحسين
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حتتاج الأعم���ال الأدبي���ة العوي�ض���ة واملُ�ضلِّلة من 
ط���راز "يولي�ضي�س" املاأى باملعمّي���ات والإحالت 
والهوام����س الكث���رية اإىل فريق عم���ل اأو موؤ�ض�ضة 
بكامله���ا كي تتبن���ى ترجمة هذا الن����س الأدبي من 
لغت���ه الأم اإىل اللغة العربي���ة. لكن الناقد واملرُتجم 
العراق���ي �ض���اح ني���ازي قام به���ذه املهم���ة ال�ضاقة 
وح���ده، م�ضتعينا بامل�ض���ادر واملراجع الإجنليزية 
املتواف���رة بلن���دن، ومعتمدا على بع����س اأ�ضدقائه 
اخل���راء املتخ�ض�ض���ن يف اأدب جوي�س وروائعه 
الفني���ة وبالذات "يولي�ضي����س" التي يعترها نّقاد 

الأدب اأهم رواية �ضدرت يف القرن الع�ضرين.
مل يرتك املرتجم �ضاح نيازي �ضاردة اأو واردة يف 
هذا الن�س الإ�ضكايل اإّل و�ض���األ عنها، م�ضتو�ضحا 
ع���ن دللته���ا ومعانيه���ا اخلفّي���ة. وَم���ْن مُيعن يف 
ق���راءة الهوام����س مع منت الرواي���ة �ضوف يكت�ضف 
م���ن دون �ض���ّك حجم اجلهد الأ�ضط���وري الذي بذله 
ني���ازي يف ترجم���ة ه���ذا الن����س الذي و�ض���ل اإىل 
م�ضتوى الُتحفة الروائي���ة وترك تاأثريا بالغا على 
الُكّت���اب املعا�ضري���ن ل���ه والذين ج���اءوا من بعده. 
مل يك���ن نيازي اأول م���ن ترجم ه���ذه الرواية، فلقد 
�ضبق���ه فهمي جمع���ة الذي ترج���م اأج���زاء مبت�ضرة 
منه���ا، وط���ه حمم���ود ط���ه ال���ذي ترجمه���ا بالكامل 
را" الكثري من حواراتها. اأما ترجمة نيازي  "مُم�ضِّ
فهي اأمن���وذج للدقة والف���رادة والإتقان. وملنا�ضبة 
�ض���دور اجل���زء الثال���ث من ه���ذه الرواي���ة التقينا 

نيازي وكان لنا معه هذا احلوار:
* م���ا �ضّر تعويل���ك الدائم يف الرتجم���ة على تقنية 
الن����س الت���ي تف�ض���ي ب���ك اإىل الدق���ة يف التق���اط 
املعن���ى.. وما ه���ي الغ�ضا�ض���ة يف ترجم���ة ما هو 
ُمرتَج���م اإذا وج���د املرتِج���م زاويًة جدي���دة لقراءة 

الن�س املرُتجم غري مّرة؟
- م���ّرت الرتجم���ة العربي���ة مبرحلت���ن يف الأق���ل، 
كما يب���دو. كان املرتجم يف املرحل���ة الأوىل ي�ضاأل 
نف�ض���ه: م���ا الذي قال���ه ت�ضو�ض���ر، اأو ما ال���ذي قاله 
�ضك�ضب���ري، اأو ما الذي قاله جوي�س؟ اإنه يحاول اأن 
يفهم املعنى بالدرجة الأوىل، ثم ي�ضعه بلغة عربية 

خال�ضة ل اأثر فيها خل�ضائ�س الن�س املرتَجم.
املرحل���ة التالي���ة احلالي���ة هي تب���ّن تقني���ة الن�س 
يف  املرتج���م  اأن  اأي  اأمك���ن.  اإن  نقله���ا  وحماول���ة 
ه���ذه املرحلة ي�ضاأل نف�ض���ه: كيف ق���ال ت�ضو�ضر اأو 
�ضك�ضب���ري اأو جوي����س املعنى؟ الف���رق وا�ضح بن 
املقاربت���ن يف الرتجم���ة، اأي ب���ن م���ا ال���ذي قال���ه 
املوؤل���ف، وب���ن كي���ف قال���ه. املنفلوط���ي مث���ا كان 
يتو�ض���ل املعنى ع���ن طريق مرتجم اآخ���ر يدّله على 
املعن���ى م�ضافهة، وما عليه اإل اأن ينقله اإىل العربية 
دون العتن���اء بكيفي���ة الق���ول اأو �ضيغت���ه. كذل���ك 
فعل فيتزجريالد حن ترج���م رباعيات اخليام اإىل 

الإجنليزية، ومل يكن يعرف الفار�ضية.
ل ري���ب جن���ح املنفلوط���ي ب���ن الق���راء، وجن���ح 
فيتزجريال���د وكذل���ك اأحم���د رام���ي، لأن القراء يف 
املراح���ل ال�ضابق���ة كان���وا ماأخوذي���ن بف�ض���ول من 
ن���وع خا�س، ف�ض���ول معرفة ما تفكر ب���ه ال�ضعوب 
الأخرى اأي التعرف على املعاين بالدرجة الأوىل. 
اأم���ا وق���د تط���ورت العل���وم �ضتاه���ا واملخت���رات 
واأنابيقه���ا، ونظريات علم النف����س وم�ضافيها، فا 
بد من الإمعان يف التعمق بالتقنيات. تقنية الن�س 
وحده���ا تك�ضف، م���ن باب حت�ضي���ل احلا�ضل، عن 

معان جديدة غائ�ضة بعمق.
ولأن الُكّت���اب اإمن���ا يختلف���ون عن بع�ضه���م بع�ضا 

بالتقني���ة. اإذن، قل���ت، ليك���ن دي���دين الرتكيز على 
ه���ذه اخل�ضي�ضة املهملة تقريب���ا يف النقد العربي، 
اأي خ�ضي�ض���ة التقنية. منذ البداي���ات الأوىل كنت 
م�ضح���ورا مبا يولده العقل الباطن من اأ�ضاليب من 
تقنيات قولية و�ضياغات اأ�ضلوبية. اأي كيف، مثا، 
تب���داأ الق�ضيدة؟ كيف تتط���ّور؟ كيف تكّمل دورتها؟ 
ما الألفاظ التي ا�ضتعملها ال�ضاعر؟ ما الألوان التي 
رّك���ز عليها؟ ما الإيقاعات وتدرجاتها ال�ضوتية؟ ما 
احلوا�س الت���ي وظفها، وكيف ان�ضه���رت ببع�ضها 
بع�ض���ا كما عند رامب���و يف بوتقة واح���دة، وكيف 
انف�ضل���ت ع���ن بع�ضه���ا بع�ض���ا كم���ا يف م�ضرحي���ة 
"ماكب���ث" وه���و اأخطر تفكك مرع���ب للحوا�س يف 

تاريخ الأدب.
التقني���ة ه���ي م���ن مررات���ي ال�ضروري���ة لرتجمة 
الأعم���ال ال�ضخم���ة مرة ثاني���ة، كاأعم���ال �ضك�ضبري 
ويولي�ضي�س. من نافلة الق���ول اأن ترجمة ما ُترجم 
ديدن قدمي و�ُضّنة جارية يف الأدب الإجنليزي. خذ 
ترجم���ات امل�ضرحيات الإغريقي���ة وعدد ترجماتها. 
خ���ذ املعلق���ات وع���دد مرتجميه���ا اإىل الإجنليزية. 
حتى �ضك�ضبري نف�ضه اأع���اد �ضياغة "هاملت" التي 
كان���ت م���ن تاأليف م�ضرح���ي اآخر. اأم���ا يف العربية 
فق���د ترجمت بع����س اأعم���ال �ضك�ضبري ع���دة مرات 
من���ذ ترجم���ة خليل مطران. ف���اأي غ�ضا�ضة يف ذلك 
اإذا وج���د املرتجم زاوية جديدة لقراءة الن�س؟ اإنه 

اإثراء.
* مل���اذا تعتر "يولي�ضي�س" ن�ض���ا ُم�ضلا، زلقا اأو 

حتى خريطة با اأ�ضماء؟
فلدي���ك  للجم���ال  معاي���ري  لدي���ك  تك���ون  - حينم���ا 
مقايي����س، لكن واأن���ت اأم���ام "يولي�ضي�س" حتتاج 
اإىل معاي���ري جدي���دة لأن خ�ضائ����س ه���ذه الرواية 
اأو فّنيته���ا ل تنتم���ي اإىل اأي خ�ضائ����س اأخ���رى. 
ل���ذا ي�ضع���ب تقنينه���ا اأو ر�ضم خط���وط بيانية لها. 
بو�ضلته���ا يف داخله���ا اإذا �ض���ّح التعب���ري. تقنيات 
يولي�ضي����س جدي���دة ول ح�ض���ر له���ا. يف كل حلقة 
تقني���ة خمتلفة، ثماين ع�ض���رة حلقة بثماين ع�ضرة 
تقني���ة. حت���ى يف احللقة الواح���دة تقنيات منوعة 
لأنه���ا تتعام���ل مع تي���ار الوعي ول ت���دري ما الذي 
يطلع عليك ب���ه هذا التيار اجل���ارف العجيب. اإنها 

رواية القرن الع�ضرين فاأي عجب.
مث���ا يف الف�ض���ل ال�ضاب���ع ع�ضر ال���ذي انتهيت منه 
وكاأن  بالعل���وم،  ودقي���ق  حري����س  اهتم���ام  للت���و 
الرواية ا�ضتحالت اإىل رواية علمية بحت. وما هي 
اإل اأ�ضطر حتى تنقلب اإىل وقائع فلكية يختلط فيها 
العلم بعلم النجوم والدين والأ�ضاطري واملعتقدات 

ال�ضعبية.
يف ال�ضماء، ما هي اأبعاد النجوم؟ متى تظهر؟ متى 

تختف���ي؟ ك���م �ضرعتها؟ وعلى الأر�س م���ا هو املاء؟ 
وكيف يتكّون؟ ملاذا اهتم بلوم بطل الرواية باملاء؟ 
مل���اذا نقله؟ ملاذا اأحّبه؟ ه���ل املاء دميقراطي؟ ما هي 

اأوجه دميقراطيته؟
تقنية جوي�س يف هذه احللقة تعتمد على ما ي�ضمى 
وه���ي   ،)Catechism( الإجنليزي���ة  باللغ���ة 
تقني���ة كان ي�ضتعمله���ا رجال الدي���ن يف كراري�ضهم 
التعليمي���ة يف تعلي���م الدي���ن ع���ن طري���ق ال�ضوؤال 
واجل���واب. ه���ذه التقني���ة ل عاق���ة له���ا باحللق���ة 
التا�ضعة الت���ي ُعنيت ب�"هامل���ت" تاأريخا وفل�ضفة 
و�ضيكولوجي���ة. رواية "يولي�ضي�س" واإْن اختلفت 
حلقاتها مبنى ومعن���ى اإل اأنها كالأع�ضاء الب�ضرية 
تختل���ف ع���ن بع�ضه���ا بع�ض���ا لكنه���ا مبجموعه���ا 
تك���ون هي���كل الإن�ض���ان. ومب���ا اأنه ل ميك���ن اإيجاد 
تعري���ف واحد ينطب���ق على كل اإن�ضان ف���اإن رواية 
"يولي�ضي����س" تكوين خا�س تعريف���ه فيه ل ي�ضبه 

اأي تعريف اآخر.
* هل تكمن �ضعوبة "يولي�ضي�س" يف متنها اأم يف 

هوام�ضها الكثرية؟
- الق���ارئ العرب���ي الآن م���ع الهوام����س اأ�ضعد حال 
من القارئ الإجنليزي بالتاأكيد. ما يحدث يف هذه 
الرواية اأن الكلمة حتى اإذا كانت مفهومة وب�ضيطة 
فاإنه���ا لي�ض���ت مفهوم���ة ول ب�ضيط���ة. القامو����س ل 
ينفع. جوي�س م���ن اأكر علماء اللغ���ة الإجنليزية، 
وُيتق���ن عدة لغ���ات مثل ال�ضن�ضكريتي���ة والاتينية 
والكلتية والإغريقي���ة والفرن�ضية والإيطالية، من 
ناحي���ة، ومتبح���ر يف ع�ض���رات الثقاف���ات. ولدي���ه 
الثقاف���ة املو�ضيقي���ة فق���د كان مو�ضيقي���ا، والعلوم 
الطبي���ة لأن���ه در����س الط���ب. الكلم���ة عن���د جوي�س 
يف ه���ذه احلال���ة معب���اأة باأغ���رب التداعي���ات التي 
تق���ودك اإىل ح���وادث تاريخية وديني���ة وجغرافية 
ومو�ضيقي���ة واأوبرالي���ة وم���ا اإىل ذل���ك، وه���ذا هو 

وجه الت�ضليل اأول.
اأم���ا الت�ضليل الآخر الذي يخي���ف فهو حن ينهمك 
يف حديٍث م���ا ي�ضتمر وت�ضتمر معه ف���اإذا بك تدرك 
بع���د �ضفحات اأنه كان قد انتق���ل اإىل مو�ضوع اآخر 
بفع���ل تيار الوع���ي. ال�ضعوبة هن���ا اأن تعرف متى 

انتقل واأين انتهى.
* م���ا ح���دود الجته���اد يف ترجم���ة امل�ضطلح���ات 
والعبارات واجُلمل العوي�ضة التي ت�ضادفك اأثناء 

الرتجمة؟
- لي�ض���ت هن���اك قاع���دة يف الرتجم���ة. ه���ي عملية 
ي�ض���رتك فيها الدماغ مع الرئ���ة مع الدورة الدموية 
م���ع املزاج، بالإ�ضاف���ة اإىل الثقافة. ل بّد من دوزنة 
نف�ض���ك قبل ال�ض���روع يف الرتجم���ة. حينما ترتجم 
تنتف���ي كل النظري���ات ال�ضابق���ة، واحلدي���ث هن���ا 

عن الرتجم���ات اجلليلة القدر، املعق���دة الإبداع. ل 
ت�ضتطيع اأن تق���ول اإّن نظرية ما يجب اأن ُتتبع. لو 
قراأت كل كتب لغتك يف كيفية تقبيل امراأة فاإّنك يف 
اأتون التقبيل تن�ضى كل نظرية تعلمتها وتبتكر اأو 

ترجتل اأنت نوعية الُقبل.
بالن�ضب���ة يل ل بّد يل من دوزنت���ي، كما اأ�ضرت اإىل 
ذل���ك �ضابقا. العق���ل، العاطفة، القل���ب، الرئة، ل بّد 
له���ا اأن تن�ضج���م يف اإيق���اع موّحد. اأب�ض���ط ما يقال 
عن���ه تاألي���ف مو�ضيق���ي. حن يغي���ب املرتجم بغري 
وعي من���ه، يبداأ ب�ضماع اأ�ض���وات من داخل الن�س 
ل عاقة لها بالأ�ض���وات اخلارجية، ويتعرف على 

األوان يعز اإيجاد مثيل لها خارج الن�س.
* ه���ل يتوجب على املرتجم اإدراك تقنيات التاأليف 
الروائ���ي وامل�ضرح���ي وال�ضع���ري والق�ض�ضي قبل 

ترجمة الن�ضو�س الأدبية؟
- يتوج���ب ون�ضف. اأمتنى اأن تكون الرتجمة بهذا 
الأ�ضل���وب. قراءة النظريات النقدية لي�ضت هي كل 
�ض���يء، لكنها تودع يف نف�ضك الثقة. الن�س اجلديد 
ع���ادة ياأت���ي بنظريات���ه الرتجمية والنقدي���ة، واإل 
كان تقلي���دا لن����س �ضابق. الن����س الأ�ضيل ل ي�ضبه 
اإل نف�ض���ه. كالإن�ضان ل ي�ضب���ه اإل نف�ضه واإن متاثل 
�ض���كا. حتى ه���ذه النظري���ات الطالعة م���ن الن�س 
نف�ض���ه تختل���ف اإذا ترجم���َت �ضباحا عم���ا ترتجمُه 
ظه���را اأو لي���ا، الرتجم���ة تختلف من وق���ت لآخر، 
ومن حال���ة نف�ضية لأخرى. فرح���ك وحزنك وقلقك 
�ضيظهر يف ترجمتك ل حمالة. قلنا اآنفا اإن املرتجم 
ناق���د اأو ل ب���ّد اأن يكون���ه، واإل �ضيكون ع���امل اآثار 

يجمع الكيان ولكنه ل ينحته.
* ما ال�ضعوبة الكامنة يف احللقة اخلام�ضة ع�ضرة 

التي اعترتها �َضَركا حقيقيا؟
- اأب�ض���ط �ضعوباته���ا اأن جوي����س نق���ل الن�س من 
�ضيغت���ه الروائي���ة اإىل �ضيغة م�ضرحي���ة. اأ�ضوات 
واأ�ض���وات اأ�ضداوؤه���ا خمتلف���ة اإذا �ض���ح التعبري. 
هنا اأنطق جوي�س حتى اجلمادات. لها ما لاإن�ضان 
م���ن اآراء. ع���امل واقعي لكن���ه يبدو اأبع���د ما يكون 
ع���ن الواق���ع. مثا ام���راأة تتح���ول اإىل رج���ل على 
امل�ض���رح اأمامك، وبالعك����س. التليفون يتكلم، كذلك 
�ضج���ر الطق�ضو����س. جوي����س كما قلن���ا متخ�ض�س 
ع�ض���رة  اخلام�ض���ة  احللق���ة  الطبي���ة.  العل���وم  يف 
وا�ضتهتاراته���م،  الطبي���ة  الكلي���ة  بط���اب  معني���ة 
ومعنية بالن�ضاء وال���ولدة وع�ضر الولدة والآلم 
يجاريه���ا  اأن  ميك���ن  ل  بتف�ضي���ات  والعاج���ات 
مرتج���م عرب���ي لأنن���ا نفتق���ر اإىل قوامي����س طبي���ة 
م�ضابه���ة. اإذا خ���رج جوي�س من معج���م امل�ضت�ضفى 
املف�ضل ودخل يف علم الفل���ك والكواكب بتفا�ضيل 
منهك���ة جت���د نف�ض���ك يف ح���رية اأك���ر. اأ�ض���ف اإىل 
ذل���ك م���ا ي�ضتعمله جوي����س من م�ضطلح���ات دينية 
كاثوليكي���ة، وطقو����س وتراتيل، ه���ي جديدة على 

مرتجم مثلي، والقامو�س العربي ملجاأ غري اآمن.
"اأن���ت اأم���ام الطبيب  * يق���ول "ت.����س. اإلي���وت": 
اإن�ض���ان فاإذا متددت وبّنجت عل���ى طاولة الت�ضريح 

فاأنت �ضيء"..
- كنت اأق���ف اأمام الن�س بهذه املثابة وكاأنها عملية 
جراحي���ة ل حتتم���ل الته���اون اأو اخلط���اأ. ل بّد من 
الدق���ة. ل بّد م���ن ال�ضر. قد ل ينطب���ق ما نتداوله 
يف العامية "العجلة من ال�ضيطان" اإل على ترجمة 
"يولي�ضي����س". اإنه���ا مثل زراعة �ضج���ر الزيتون ل 
ب���ّد جلني ثم���ره م���ن �ضن���ن، كذل���ك "يولي�ضي�س" 
�ضجرة زيتون، ولي�ضت حما�ضيل ف�ضلية. حاولت 
باإخا����س اأن اأك���ون اأمين���ا لتقني���ات جوي����س من 
ناحية، وحري�ضا كل احلر����س على اإفادة القارئ. 
ع�ض���ى اأن اأك���ون ق���د حالفن���ي احل���ظ يف التوفيق 
بن جوي����س والقارئ العربي وهم���ا اأغرب طريف 

معادلة واجهتهما يف حياتي.

ترجم ما يعتبرها كثيرون أهم رواية في القرن العشرين بالعربية
المترجم صالح نيازي: ليست هناك قاعدة في الترجمة

عدنان حسين أحمد
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ابتسام يوسف الطاهر

اختتم المقهى الثقافي العراقي في 
لندن اماسيه لعام 2018 بأمسية مميزة 

احتفى بها بمنجز الشاعر والمترجم 
المعروف د.صالح نيازي صاحب مجلة 

االغتراب االدبي في لندن.

وكعادة املقهى الثقايف بتقدميه كل ماهو جديد ومتميز 
حر�س الفن���ان ال�ضينمائي علي رفي���ق الذي ي�ضكل هو 
والفن���ان في�ضل لعيبي وبع����س م�ضاعديهم من الزماء 
اهم اعم���دة ذلك املقه���ى ال�ضامد بالرغم م���ن امكانياته 
املناب���ر  لتل���ك  العراقي���ة  الدول���ة  املح���دودة وجتاه���ل 
الثقافي���ة القائمة مببادرات فردي���ة.. اقول كان التقدمي 
لام�ضي���ة خمتلف ع���ن الأما�ضي ال�ضابق���ة اذ ا�ضتعر�س 
�ض���رية ال�ضي���ف من خ���ال فيل���م وثائقي مكث���ف اعده 

واخرجه ال�ضتاذ علي رفيق.
ث���م حتدث ال�ضي���ف عن ن�ضاأت���ه يف النا�ضري���ة، املدينة 
التي كان اهم مافيها حمطة ال�ضكك احلديد.. "فاملحطة 
كانت مكانا لتجم���ع النا�س امل�ضافرين ومودعيهم حيث 
البكاء. فيتخذ الوداع �ضيغة الفراق ويتخذ ال�ضتقرار 

�ضيغة املوت".
ام���ا يف بغ���داد، ف�ضك���ن مبحل���ة ال�ضواك���ة الت���ي كانت 
م�ضه���ورة بريا�ضييها..وه���وؤلء كان���وا ق���راءا جيدين 
ل���اأدب العربي فتعل���م منهم ذلك وكان���وا يعرفون اكرث 

منه يف ال�ضينما وابطالها وحماكاتهم.
ثم عرج ال�ضي���ف على عمله يف الذاع���ة والتلفزيون.. 
وكي���ف انه "بعد دخ���ول القطار المريك���ي ومقتل عبد 

الك���رمي قا�ض���م، تنم���ر النا����س.. واأنت�ض���رت يف الب���اد 
فن���ون التعذيب وق����س الأل�ضن والإغت�ض���اب واإمتاأت 

اماك���ن التوقيف حيث تهان النف����س الب�ضرية" فاأ�ضطر 
للهج���رة.. و�ض���ل لن���دن ع���ام 1963 وكان اأب���رد �ضتاء 
وه���و ل ميل���ك غري ثي���اب ال�ضي���ف! فعانى م���ن �ضظف 
العي����س.. بع���د ذل���ك تفتحت له اورب���ا.. فاأبت���داأ رحلته 
بكتاب���ة مقالة ملطب���وع عربي فكان���ت مكافاأتها خم�ضن 
جنيها ا�ضرتليني���ا ا�ضتطاع ان ي�ضدد ديونه وايجاره.. 
وعم���ل مذيعا وحمررا يف حمط���ة ال�"بي بي �ضي" مما 
ات���اح له الدرا�ضة يف اجلامعة تعلم من النا�س يف لندن 

التوا�ضع والرتاحم..
ومعروف عن د.�ض���اح نيازي ترجمته لعدة كتب منها 
رواي���ة يولي�ضي����س باجزائه���ا الأربعة. وع���ن درا�ضته 
لأدب جيم����س جوي�س ذكر باأنه ن�ض���ح بدرا�ضة روايته 
"يولي�ضي����س" والتعامل معها لي�س كوجبة غذاء وامنا 
ك���دواء..وان يق���راأ منها �ضفحت���ان بالي���وم.. كحبوب 

العاج.. لكي يفهمها.
وع���ن خ�ضائ����س ادب �ضك�ضب���ري وترجمت���ه، ق���ال "ان 
الأ�ض���داء يف اأدبه اأه���م من الأ�ض���وات.. ويجب قراءة 
م�ضرحيات���ه لي�س �ضفح���ة ف�ضفحة امنا يج���ب ان تقراأ 

كعمل �ضيمفوين..
واأخ���ذ د. �ض���اح م�ضرحي���ة "مكب���ث" مث���ال، وكي���ف 
عم���ل عل���ى ترجمتها..فامل�ضهد الأول منه���ا وهو ظهور 

ال�ضاحرات الثاث وقولهن:
مت���ى نلتق���ي نح���ن الث���اث ؟ يف الرع���د؟.. اأم يف   –

الرق؟.. اأم يف املطر؟
"هن���ا �ضك�ضب���ري يح���ّول )مت���ى( الت���ي تعن���ي )يف اأي 
وق���ت( اىل م���كان، فهو ل يعني هنا الزم���ان، بل يف اأي 
م���كان نلتقي؟ فهذه قدرة عجيبة عن���د �ضك�ضبري تتجلى 
يف حتويل���ه املكان اىل زم���ان وبالعك����س.. ففي مثالنا 
)م�ضهد ال�ضاح���رات(: متى نلتقي نح���ن الثاث؟..الخ. 
الرعد هنا يعني �ضليل ال�ضيوف اما الرق فهو ومي�س 
تل���ك ال�ضيوف واملطر ه���و الدم.. فت�ض���اوؤل ال�ضاحرات 
اأم يف  الث���اث ه���و: ه���ل يلتق���ن يف بداي���ة املعرك���ة 

منت�ضف املعركة اأم يف نهايتها".
"تلك هي تقنية �ضك�ضبري لذا ي�ضعب على املرتجم �ضر 
اأغوارها م���امل يتقن تلك التقنية" فعلى الرغم من قدرة 
مرتج���م مثل ج���را ابراهيم ج���را، ولغت���ه النكليزية 
العظيمة، لكنه مل يتو�ضل اىل تقنية �ضك�ضبري الذي هو 
يف احلقيقة متح���ف للجزر الريطانية، واأدبه يحتوي 

على احلروب والحداث الجتماعية.."

صالح نيازي.. وسبر أغوار شكسبير



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

· سميرة المانع روائية عراقية من مواليد 
مدينة البصرة عام 1935م وعاشت فيها 
إلى سن الرابعة ثم انتقلت مع العائلة 

إلى منطقة الزبير وهناك دخلت المدرسة 
االبتدائية، ثم انتقلت إلى البصرة لتكمل 

فيها دراستها المتوسطة والثانوية.

بعد اإكماله���ا للمرحلتن املتو�ضطة والثانوية بالب�ضرة، 
ذهب���ت لتعي�س يف بغداد ودر�ضت بدار املعلمن العالية. 
انتقل���ت اإىل لن���دن ع���ام 1965، وعملت كاأمين���ة مكتبة، 
ومعلم���ة للغ���ة العربي���ة. اأ�ض�ض���ت مع زوجه���ا د. �ضاح 
ني���ازي جمل���ة )الغ���رتاب الأدب���ي( الدوري���ة ال�ضادرة 
بلندن، وعملت وعملت �ضكرترية حترير من عام 1985 
وحتى توقف الإ�ضدار عام 2002. �ضاهمت يف برنامج 
الكتاب���ة العاملي���ة يف جامعة اأي���وا يف الوليات املتحدة 

المريكية ملدة ثاثة �ضهور عام 1990.
ا�ضرتكت يف مهرجان املوؤلف العاملي بتورنتو بكندا يف 
خريف 1990، وقراأت اإحدى ق�ض�ضها الق�ضرية "اأدغال 
ا�ضتوائي���ة". اأخرجت املخرج���ة العراقية روناك �ضوقي 
الق�ض���ة الق�ضرية "العنز والرج���ال"، ومثلت على قاعة 
الكوف���ة بلندن يف ع���ام 1999. ح�ض���رت فعالية منظمة 
العف���و الدولية حلقوق الإن�ضان بلن���دن يف عام 2008. 

ومن اعمالها:
حب���ل  اللندني���ة،  الثنائي���ة  والاحق���ون،  ال�ضابق���ون 
ال�ضرة، القامعون، �ضوف���وين.. �ضوفوين، من ل يعرف 
م���اذا يري���د، الغن���اء، )ق�ض����س ق�ضرية(، لن�ض���ف فقط، 

)م�ضرحية(، الروح وغريها، )ق�ض�س ق�ضرية(،
· ول���د ال�ضاع���ر �ضاح نيازي ع���ام 1935 يف النا�ضرية 
ودر�س املراحل الأوىل من حياته فيها، ويف بغداد اأكمل 
درا�ضت���ه الثانوي���ة ث���م تخرج م���ن دار املعلم���ن العالية 
وعمل معدًا ومقدم���اُ للرامج الثقافية يف الإذاعة، ويف 
عام 1954 عم���ل مذيعًا يف التلفزيون العراقي ثم ف�ضل 
م���ن وظيفت���ه ع���ام 1956 ليع���ود اإىل الإذاعة بع���د قيام 
ثورة الرابع ع�ضر من متوز يف عام 1958. مل يكن عمله 
هادئ���ا اأو م�ضتقرا فق���د كان عر�ضة للتقلب���ات ال�ضيا�ضية 
حت���ى مت اأعتقاله عام 1963 بعد انقاب �ضباط، لذا قرر 
اخلروج م���ن العراق وعدم العودة ف�ضافر نحو حلب ثم 
تركيا ومنها اإىل لندن حيث ا�ضتقر فيها منذ ذلك احلن.

دل���ف ني���ازي من اأب���واب الغربة نحو احلري���ة والكتابة 
والأب���داع، فقد كان املنفى حمر�ض���ا على التاأقلم والنظر 
نح���و الوطن بعن املبدع الذي يكت���ب وطنه �ضعرًا، فهو 
يق���ول: )اإن حنن العراقين اإىل اأر�ضهم قيمة اأدبية هي 

اأ�ضطع واأنبل من دونية حياتهم اجلوفاء(.
وجتربتة الأعامية كانت متنوعة مل تتوقف عند حدود 
العمل يف اأذاعة وتلفزيون العراق، فقد عمل يف الأعام 
الريط���اين وعرف اأ�ضمه �ضاعرًا واإذاعيًا عمَل يف اإذاعة 
لن���دن العربية مذيعًا ومعدًا ومقّدم برامج حتى تقاعده، 
ف�ض���ا ع���ن اهتمام���ه بن�ض���ر املطبوع���ة الأه���م بالن�ضبة 
للمغرتبن العرب حيث وا�ض���ل اأ�ضدار جملة الغرتاب 
الأدب���ي يف لن���دن م���ن ع���ام 1985 وحتى ع���ام 2002، 
بجهود �ضخ�ضية ومب�ضان���دة زوجته الروائية العراقية 
�ضم���رية املانع، وكانت هذه املجلة تعنى باأدب املغرتبن 
ب�ض���كل خا�س ول تزال بع����س اأعداده���ا موجودة على 

�ضبكة الأنرتنت.
وجه���ود ني���ازي التي توزع���ت بن الإع���ام والتدري�س 
والرتجم���ة مل تبعده ع���ن ال�ضعر ففي ع���ام 1962 �ضدر 
ديوان���ه الأول: )كابو����س يف ف�ضة ال�ضم����س( الذي مثل 
ق�ضي���دة واح���دة طويلة يف رث���اء اأخيه، حي���ث و�ضفت 

تلك الق�ضي���دة اأو الدي���وان باأنها من الأعم���ال ال�ضعرية 
الكب���رية اإىل جان���ب ق�ضي���دة )املوم����س العمي���اء( لبدر 

�ضاكر ال�ضياب.
و�ض���در لنيازي جمموعات �ضعرية اأخرى منها )الهجرة 
اإىل الداخ���ل( 1977، و )نح���ن( 1979، و )املفك���ر(، و 
)ال�ضهيل املعل���ب( 1988، و )وهم الأ�ضماء( 1996، ثم 
)اأرب���ع ق�ضائد( يف لندن ع���ام 2003، و )ابن زريق وما 

�ضابه( عام 2004.
اأم���ا نتاجات���ه الأدبية الأخ���رى فقد كان���ت جمموعة من 
الكت���ب الرثية يف البحوث والدرا�ض���ات منها اأطروحته 
للدكتوراه التي قدمها جلامعة لندن عام 1975 وحملت 
عن���وان )حتقيق ديوان ابن املق���رب العيوين مع درا�ضة 
نقدي���ة(، وكتاب )البط���ل والغرتاب القوم���ي( بريوت 
1999، وكت���اب )املختار م���ن اأدب العراقين املغرتبن( 

اجلزء الأول.
ف�ض���ا عن كتاب قي���م يف ال�ضرية الذاتي���ة )غ�ضن مطعم 
ب�ضج���رة غريبة( ب���ريوت 2002، وهو م���ن كتب ال�ضري 
الت���ي تك�ضر الط���وق عن و�ض���ف النفع���الت والأحام 
والدواخ���ل النف�ضي���ة ل�ضاعر يختار املنف���ى على الوطن 
ليفوت على اجلاد متعة النتقام منه، وهو حا�ضل على 

لي�ضان�س يف اللغ���ة العربية واآدابها م���ن جامعة بغداد، 
وعل���ى الدكتوراه م���ن SOAS بجامعة لندن، يقيم يف 

لندن منذ عام 1963.
ا�ضرتك يف عدد من املوؤمترات الأدبية العربية والعاملية 
منه���ا موؤمت���ر م�ض���رح خي���ال الظ���ل بلن���دن والبين���ايل 

ال�ضعري العاملي يف بلجيكا.
كابو�س يف ف�ضة ال�ضم�س - املفكر - الهجرة ايل الداخل 
- نحن - ال�ضهي���ل املعلب - وهم الأ�ضماء - الريح اأربع 

ق�ضائد - ابن زريق وما �ضابه -
ترج���م اىل العربي���ة رواي���ة العا�ضم���ة القدمي���ة للكاتب 
يا�ضوناري كواباتا -م�ضرحي���ة مكبث للكاتب �ضك�ضبري 
- رواي���ة يولي�ضي�س للكاتب جيم�س جوي�س- م�ضرحية 
اب���ن امل�ضرت للكاتب ونزلو لرتان�س راتيغان - م�ضرحية 
هامل���ت للكات���ب ال�ضه���ري ولي���م �ضك�ضب���ري – م�ضرحي���ة 

عطيل ل�ضك�ضبري
حتي���ة للروائية والكاتب���ة الكبرية �ضم���رية املانع وهي 
تواجه مر�ضا �ضر�ضا وحتية لل�ضاعر و املرتجم الدوؤوب 
�ضاح ني���ازي وهو مياأ ايامنا ابداعا وكلمات منرية.. 
وحتي���ة ثالث���ة ورابع���ة لهم���ا ل�ضهامهم���ا برف���د الثقافة 

العربية بكل ما هو مده�س وجديد.

تحية إلى صالح نيازي وسميرة المانع
إعداد: عراقيون


