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Abstract: The translation is an important matter in crossfertilization between peoples, cultures, and societies, and it is the
most important means for foreign civilization learning. The
translation aims at the intellectual, scientific, and cultural
activity. If we briefly mention that translation is an integral part
of development in general, by mediating between self-development
that enriches identity with the creativity of others while
protecting it from emotional reception thanks to the protective
mediation. The book that we will analyze is the poet's book and
Al-Manfaluthi has little poetry, as well as written for school
students and collected information on Al- Manfaluthi Anthology.
This research aims to find literary creativity in translating the
poet’s book. This research results that literary creativity in
translating the poet’s book was found by it is meanings with his
taste and starts with words on the correct analogy, its ease and
soundness from strangeness, ambiguity in composition, verbal or
moral complexity, and the integrity of the composition abounds
throughout the length of the book. Al-Manfaluthi created this
novel from the representative template to the narrative template,
in the style of the poet and his attractive poetic emotions so that
the reader could enjoy the pages.
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املقدمة

ولد املنفلوطي مبنفلوط من أعمال حمافظة أسيوط سنة ١٨٧٦م ،وهنج املنفلوطي إثر آابئه يف الثقافة واألدب
واإلخالص .ومؤلفات املنفلوطي خري شاهد على بيته الكرمي املتدين املتفقه املثقف ،وكذلك يصدق مؤلفاته
ومكتوابته ثقافته العلمية املنهلة من القرآن الكرمي ،والسنة النبوية ،وسري الصحابة ،ووصااي أصفياء املختارين ،وما
حفظه من األشعار العربية ونصائح وإرشادات العمالقة املفكرين اإلسالميني واجملددين كاإلمام حممد عبده وأمثاله
من فحول الدعاة الذين أجنبتهم املراكز اإلسالمية  .وهذه البيئة العلمية مل حيرم املنفلوطي من أن تثقفه وتربيه
شخصية عظيمة ،ورصدته أيضا الصحف واجملالت واجلرائد بقبول مقاالته ووسعت له ميداان واسعا حىت رابه
شخصية عظيم الشأن .وهو األديب املطبوع وحظي مبوهبة عظيمة مل يعط لكثري من الكتاب .وأعماله خالصة من
الصنعة ،ألن الصنعة ال ختلق أداب مبتكرا ،وال أديبا ممتازا ،وال طريقة مستقلة ،ويف داخل عباراته جتد مجال آاثره،
وروعة حسنه ،ورنة الطرب به.
وليس هناك ولو أدىن شك على أن املنفلوطي طلع كاتبا صادقا يف خلقه وصياغته األدبية ،وكلما يذكره من
منبعه األصلي النقي الصايف ،وخري شاهد عليه ما يذكر عنه املنفلوطي" :كان أغزل الغزل عندي غزل العاشقني،
وفضل الراثء راثء الثاكلني ،وأنبل املدح مدح الشاكرين ،وأشرف العظات عظات املخلصني ،وأمجل البكاء بكاء
املنكوبني ،وأحسن اهلجاء هجاء الصادقني ،وأبرع الوصف وصف الرائيني املشاهدين .1وهنا لو درسنا ما يصف
عنه ويشبهه حسن زايت بقطعة موسيقية يف ظاهره وابطنه ،فهو مؤتلف اخللق ،متالئم الذوق ،متناسق الذكر،
منسق األسلوب ،منسجم الزي ،ال تلمح يف قوله وال يف فعله شذوذ العبقرية ،وال نشوز الندامة ،كان صحيح
الفهم يف بطأ ،سليم الفكر يف جهد ،دقيق احلس يف سكون ،هبوب اللسان يف حتفظ ،وهذه اخلالل تظهر

 .1العربات ،ص٢٠ :
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صاحبها للناس يف مظهر الغيب اجلاهل ،فهو لذلك كان يتقي اجملالس ،ويتجنب اجلدل ،ويكره اخلطابة ،مث هو إىل
ذلك رقيق القلب ،أعف الضمري ،سليم الصدر ،صحيح العقيدة ،نقاح اليد ،موزع العقل والفضل والعوى بني
أسرته ووطنيته وإنسانيته.2
ب.

االطار النظري

يرى الباحثون أن الرتمجة عمل حريف آيل ،وكذلك أن الرتمجة من أمانة املرتمجني .ويعترب مصطفى لطفي
املنفلوطي مرتمجا قديرا ،وأديبا ابرعا ،قد ركز على ترمجة كتاب الشاعر ابخلصائص الفنية أبسلوب عاطفي،
وانفعايل ،وشعوري ،ومتثيلي عال .والرتمجة من تقنيات االستفادة من حضارة لألخرى ،وهي متكن احلضارات من
تبادل اخلربات والتجارب ،وهي جسر مقرتب بني اجملتمعات ،وتواصل متعال على املوانع اللغوية .وعندما تتضاءل
عملية الرتمجة يف أمة من األمم كان ذلك بداية لتأخرها ،وقلة طموحها .وإن النهضات كلها بدأت وتواصلت
بفصل حركات ترمجة ،وخري شاهد عليه دار احلكمة اليت قامت ابلرتمجة يف العصر العباسي ،وهي من الوسيلة
املهمة الزدهار العلوم والفنون والثقافة يف الدولة العباسية  .وهو أمر هام يف التالقح ينب الشعوب والثقافات
واجملتمعات ،وأهم وسيلة لتعلم احلضارة األجنبية ،ويهدف الرتمجة إىل الفاعلية الفكرية ،والعلمية ،والثقافية.
ولو ذكران ملخصا أن الرتمجة جزء ال يتجزأ من التنمية عامة بتوسطها بني التنمية الذاتية اليت تثري اهلوية
إببداع الغري ،مع محايتها من التلقي االنفعايل بفضل الوساطة احلامية .ويذكر السيد الفتحي املسكيين :فإن مصري
الرتمجة إىل العربية ليس مشكال شخصيا هلذا املرتجم أو ذاك ،بل هو جزء من حتول روحي ،وأخالقي عميق تعيشه
شعوب معينة يف فرتة معينة ،ويف ظل نوع معني من فكرة الدولة ،فلم يعد املطلوب هو سد الفجوة ،بل تغيري
األفق.

3

 .2العربات والنظرات ،ص٦ :
 .3جريدة العرب الصادرة يف ٢٠٢٠/٨/١١
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ج .البحث
كان املنفلوطي مطبوعا ومولعا ابألدب ،فدرس بنفسه أمهات كتب األدب العريب ،وواظب على حفظ
األشعار العربية ،وقرضها .وأنشأ الرسائل وأظهر للعامل العلمي والعريب مهارته العلمية حىت يقبله تجتمعه عاملا ومفكرا
وأديبا إسالميا .وانضم حبلقة الشيخ حممد عبده ،وشارك يف حماضراته واستفاد منه كثريا.
واهتم بقراءة "العقد الفريد" و "األغاين" و "زهر اآلداب" ودواوين املتنيب" و "البحرتي" و "الشريف الرضي" و
"ابن الرومي" ،و "أيب العالء" ،وقرأ كتب عبد احلميد الكاتب ،وابن املقفع ،واجلاحظ ،وابن خلدون ،وبديع
الزمان اهلمذاين ،وابن األثري ،كما قرأ كتب النقاد كاآلمدي ،والباقالين ،وعياض ،وغريهم.
وبدأ يكتب لصحيفة "املؤيد" مث عاد إىل القاهرة وكانت عالقته بسعد زغلول ابشا شديدة ،فرفعه سعد زغلول
إىل مناصب احلكومة ،وعمل حمررا عربيا لوزارته ،رغم مناصبه العالية مل يهجر عن نشاطاته العلمية والدعوية فتابع
أبعمال الكتابة يف الصحف ،لتحرير مصر وعودهتا إىل تراثها القدمي العريق.
وترك املنفلوطي للعامل العريب األديب آاثرا كثرية ،وهي كتب قيمة أبسلوب رائع يقرب كل قارئ أن يقرأه بشوق
ورغبة شديدة ،وهي كما يلي :النظرات ،وهي على ثالثة أجزاء ،والعربات تجموعة قصص ،والفضيلة ،أو بول
وفرجيين ،يف سبيل التاج ،وتجد ولني أو حتت ظالل الزيرفون ،والكتاب الذي حنن به اآلن -الشاعر أو سريانودي
برجراك ،وللمنفلوطي شعر قليل ،وكذلك ألف لطالب املدارس ومجع معلومات على "خمتارات املنفلوطي" .وحيثين
أن أقول أن املنفلوطي متمثل سينمائي ومسرحي جذاب يؤدي دوره بقلمه الدفاق املتحدث املصلح :ويضرب املثل
املوافق على قوله أحياان ،على سبيل املثال :يصدق املثل القائل " بطنة الغين انتقام جلوع الفقري" ويشرح هذا املثل
واقعيا بقلمه الفياض " مررت ليلة أمس برجل ابئس فرأيته واضعا يده على بطنه كأمنا يشكو أملا .فرثيت حلاله
وسألته ما ابله؟ فشكا إيل اجلوع ،ففثأته عنه ببعض ما قدرت عليه ،مث تركته وذهبت إيل زايرة صديق يل من
أرابب الثراء والنعمة ،فأدهشين أين رأيته واضعا يده على بطنه ،وإنه يشكو من األمل ما يشكو ما يشكو ذلك
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البائس الفقري ،فسألته عما به فشكا إىل البطنة ،فقلت :اي للعجب ،لو أعطى ذلك الغين ذلك الفقري ما فضل من
الطعام ما شكا واحد منهما سقما وال أملا .لقد كان جديرا به أن يتناول من الطعام ما يشبع جوعته ،ويطفئ
غلته ،ولكنه كان حمبا لنفسه ،مغاليا هبا ،فضم إىل مائدته ما اختلسه من صحفة الفقري فعاقبه هللا على قسوته
ابلبطنة ،حىت ال يهنئ للظامل ظلمه وال يطيب عيشه.

4

وحاول املنفلوطي بقلمه أن يشفي األمراض االجتماعية ويصلحها ويهذب اجملتمع إبصالح أخالقهم،
وطهرهم مبكتوابته من األخالق السيئة ،والعادات الفاسدة ،وصور البؤس والشقاء واالستغالل تصويرا حارا حىت
يبتعد عنها املسلم املعتدل ،وذكر االنتحار ،وسوء تصرف املرتفني ،واهتم بشئون البالد ،كما استمر أدابء اإلسالم
على مر العصور دعاة هداة وجنودا محاة ،يرفعون صوهتم ابلدعوة إىل هللا ،ويشريون بقلمهم إىل أعداء اإلسالم
واملسلمني ،ودافع عن قضااي املسلمني واألمة اإلسالمية يف جرأة اندرة ،وقد توجه املنفلوطي يف حياته إىل ثالث
وجهات وعاجل ها بدقة وإمعان النظر العميق .ويبلغ ما كتبه املنفلوطي من الرباعة وهو يسكب يف هذه الصورة
عصارة مهارته ،وخالصة جتاربه الناضج ،وقوة لسانه ومنطقه ،ونصاعة تعبريه .ويكتشف الباحث يف هذه املقالة
عن إبداع األستاذ املنفلوطي يف ترمجته يف كتاب "الشاعر".
نشأته وحياته
ولد مصطفى لطفي املنفلوطي سنة ١٨٧٦م يف بلدة منفلوط مبصر ألسرة مرموقة ومعروفة ابلشرف
واحلسب ،والتدين ،والفقه .وحفظ املنفلوطي القرآن الكرمي كعادة أقرانه من أبناء القرية ،وانتقل من القرية إىل
القاهرة ودخل األزهر الشريف وقضى هناك عشر سنوات ،ودرس مجيع املواد اليت ألقيت يف األزهر الشريف ،وكان
مطبوعا مولعا ابألدب ،فدرس بنفسه أمهات كتب األدب العريب ،واشتغل حبفظ األشعار العربية ،ويقرض
األشعار،وينشئ الرسائل ،وانضم حبلقة الشيخ حممد عبده ،وشارك يف حماضراته لكتاب دالئل اإلعجاز ،وأسرار
 ..4النظرات للمنفلوطي ،ص٦٩ :
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البالغة لعبد القاهر اجلرجاين ،واستفاد منه كثريا .واهتم بقراءة "العقد الفريد" و "األغاين" و "زهر اآلداب" ودواوين
املتنيب" و "البحرتي" و "الشريف الرضي" و "ابن الرومي" ،و "أيب العالء" ،وقرأ كتب عبد احلميد ،وابن املقفع،
واجلاحظ ،وابن خلدون ،وبديع الزمان اهلمذاين ،وابن األثري ،كما قرأ كتب النقاد كاآلمدي ،والباقالين ،وعياض،
وغريهم.
وبعد وفاة الشيخ حممد عبده عاد إىل منفلوط ،ومكث هبا سنتني ،وهو يكتب لصحيفة "املؤيد" مث عاد إىل
القاهرة ،وكان ممن اعتكفوا بسعد زغلول ابشا ،فرفعه سعد زغلول إىل مناصب احلكومة ،وعندما توىل وزارة املعارف
عني حمررا عربيا لوزارته ، ،وملا انتقل إىل وزارة العدل نقله معه وواله فيها مثل هذا املنصب ،بعد خروجه من الوزارة
اتبع أبعمال الكتابة يف الصحف ،وعند خروجه من الوزارة اتبع أبعمال الكتابة يف الصحف ،وعند قيام الربملان
سنة ١٩٢٣م عينه سعد زغلول كعادته رئيسا لفرقة كتاب تجلس الشيوخ ،وظل يف هذا املنصب حىت وافاه
األجل.
وكانت مصر ذاك الوقت على حاكمية اخلديوي إمساعيل ،واستعمل هذه الفرصة الفرنسيون واإلجنليز ودخلوا
فيها واهتموا بشئون البالد ،وأراد اخلديوي إمساعيل أن جيعل مصر جزءا أوربيا ،ويريد أن يشهر املدنية الغربية ،ورغم
اهتمامه بتطور البالد كتنمية مرافق الزراعة ،والقيام بتطور أمور التعليم ،وإصالحات قضائية ،وإمتام مشروع قناة
السويس ،وكان رئيسا مستبدا لن يسمحه العادلون واملثقفون ومن حيب اإلنسانية.
واستمر أدابء اإلسالم على مر العصور دعاة هداة وجنودا محاة ،يرفعون صوهتم ابلدعوة إىل هللا ،ويشريون
بقلمهم إىل أعداء اإلسالم واملسلمني ،ودافع عن قضااي املسلمني ،واألمة اإلسالمية يف جرأة اندرة ،وقد توجه
املنفلوطي يف حياته إىل ثالث وجهات وواجهها بدقة ،وإمعان النظر العميق .ويبلغ ما كتبه املنفلوطي من الرباعة
إىل حد أن خطا هناك وخطا هناك يف الصورة يربز املالمح ،ويصور السمات ،ويدع هذه الشخصية تنتفض حية،
معروفة لدينا كما لو كنا صحبناها أمدا طويال .وهو يسكب يف هذه الصورة عصارة مهارته ،وخالصة جتاربه
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الناضج ،وقوة لسانه ومنطقه ،ونصاعة تعبريه 5.وقد كان سببا لتطور عقلية املنفلوطي عصره الذي عاش فيه ،وما
واجهه من احلكام واألمراء املتأثرين أبفكار الغرب ،فإذا درسنا عما واجهه يؤدينا أن نقسم حياته كما يلي:
األول :الواقع السياسي
يف أايم املنفلوطي األوىل كان الوضع السياسي سيئا جدا ،ألن اخلديوي إمساعيل كان مغرما ومولعا بتشهري
عادات الغرب بني اجملتمع املصري ،وحاول أن جيعل مصر قطعة من أورواب ،وأجاز لتدخل الفرنساويني واإلجنليز يف
شئون املصريني ،وافتخر ابملدنية الغربية ،رغم متنياته يف تعمري البالد وترقيته ،مل حيرم من التملق للغرب وأفكارهم
ومكرهم لإلسالم واملسلمني .وسيطر على مصر غريب البالد واللسان ،وازداد نفوذ األجانب ،وتدخلهم يف أمور
مصر ،وعني لكل أمر من األمور األجانب ،وبدأ أن خيرق النظام والعادات واستهانوا أبناء مصر ،واندفع الوطنيون
وزعماء اإلصالح إىل التنديد ،والضغط ،والقهر ،والسكوت .وساءت األحوال ،وترأست الفوضى ،وعم الفساد
يف اإلدارة ،وكا ن الرؤساء مسيطرين على العوام وجعلوهم عبادا ،ورأى املثقفون ما فيها من اخلطر للبالد واملتواطنني.
وبدأت أن يقود اجليش بقيادة عرايب ابشا ثورة عامرة ،وانتهت الثورة هبزمية عرايب ابشا يف معركة ،وغريب معها آراء
وآمال .واحتل اإلجنليز مصر يف عام ١٨٨٢م.
وبقنصلي بريطاين فعلي وكانت مصر تسيطر مع كون اخلديوي إمساعيل حاكما ظليا وظاهرا إىل عشرين
سنة .وكانت املقاومة الوطنية تنمو وتنتظم يف أحزاب ،إىل أن عرفت على شكل حزبني ،أحدمها احلزب الوطين
الذي كان قائما لسنوات ،يقودها مصطفى كامل ،وحزب األمة الذي أنشأه أتباع اإلمام حممد عبده .ومن األمور
املؤسفة أن املصريني تفرقوا وخالفوا ما ذكر القرآن :واعتصموا حببل هللا مجيعا فال تفرقوا" وصاروا شيعا وأحزااب،
وظل أبسهم بينهم شديدا ،وصاروا أعداء بينهم ورمحاء على األعداء ،وانقلبت األمور اخلاصة وأحواهلم الشخصية

 . 5اقرأ للمزيد عن ترمجة األستاذ املنفلوطي يف كتاب أعالم األدب العريب لألستاذ واضح رشيد احلسين الندوي ،واتريخ األدب
العريب حلسن الزايت
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عقبا على قدم ،فأصبحت البالد ال تدري ماذا تريد ،والما يراد هلا ،وال جتدمن يرد هلا إليها رشدها ،وال من ميد
يده إليها ،كث ر رؤساءها ،وتعددت قادهتا ،وتنوعت مذاهبها ،واختلفت طرقهم ،واستحكمت حلقات البأس بينهم
فلم يتفقوا يف شأن من شؤون هذه األمة على شيء إال على وضع حبل متني يف عنقها قد أخذ كل منهم بطرف
من طرفيه جيذبه إليه جذبة املستقتل املستميت حىت بح صوهتا ،وضاق صدرها ،وهم ينظرون إليها نظرة املداعب
الالعب ،وال أحسب أهنم اتركوها حىت يفرقوا بني الرأس واجلسد فراقا ال لقاء بينهما من بعده .6وكان املنفلوطي
سياسيا من أتباع الشيخ اإلمام حممد عبده ،ومن مث من مؤيدي سعد زغلول ابشا يف اتريخ مصر.
الثاين :الواقع االجتماعي
إثر احلرب العاملية األوىل بدأت أن تدخل املعضالت االجتماعية ،وهنضت الصحف واملثقفون أن ينشطوا
آبرائهم القوية املثرية ،وأرادوا أن يطلقوا كلمة القدمي لكل ما هضمناه وفهمناه من تراثنا املوروث من ديننا وتقاليدان
النرية ،وجبديد األفكار اليت استوردها املصريون الذين قاموا ببعثات تعليمية إىل أورواب ،وبعد احلرب ضد من حاولوا
لتغيري مصر قطعة ألوراب من طرف احلاكمني يف واد ومن الدارسني يف بريطانيا أخرى ،فاختذ كل من الطرفني أشد
الكلمات ملهامجة الفريقني ،واجتمع الناس كلهم كتااب وقراءيف هذا املوقع.
ومل ينج واقع مصر االجتماعي ،يف عصر املنفلوطي ،من أصحاب البدع ،ومدعي العلم ،الذين ألصقوا ابلدين
كثريا من الزيف والتضليل ،مما أساء إىل ذوي العقول العفوية ،فلما هب املصلحون واملفكرون إىل حترير بالدهم
كان هم أكثر اإلصالح الديين ،الذي ينقي النفوس مما علق هبا من الوهم واخلرافات اليت زادت اجلهل تعقيدا ،من
غري أن يغيب عن ابل احملافظني منهم ،كاملنفلوطي ،أن التقاليد اإلسالمية من حيث وصفها قوة مسيطرة على
احلياة االجتماعية قد أخذت تفقد مكانتها شيئا فشيئا يف خضم ذلك التحول الذي يعيشه اجملتمع املصري .لكن
ذلك كان لب املشكلة اليت كان يعاين منها املنفلوطي وآخرون حمافظون مثله ،وهو ما بدا جليا يف دفاع كاتبنا عن
 .6النظرات ،ج ،١ص٢٧٨ :
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الدين وأخالقه ،وهو ما ومسه عند البعض ،ابلتعصب لإلسالم.

7

الثالث :الواقع الثقايف
يف أايم حياة املنفلوطي قد واجه ملوكا ورؤساء خمتلفني ومتباعدين عن فكرته ،وكان نفود خالفة العثمانية يف
طرف ،وسيطرة احلكومة اخلديوية آخر ،ومطامع األوربيني يف انحية ،واحتالل االجنليز املباشر يف أخرى .وهذه
الت يارات فتحت أفكار املفكرين املسلمني .منذ بداية عصر االحتالل حىت ثورة  ١٩١٩صراعا قد بدأ يدور
حول فكرتني رئيسيتني :األىل تتشبث ابلرتاث العريب القدمي وتريد أن جتعل منه نقطة االنطالق حنو أي إصالح،
وهي بذلك تضع املاضي قبل احلاضر .والثانية تريد أن تنظر إىل احلاضر قبل أن تتجه إىل املاضي وهي ال جتد هلا
منوذجا لإلصالح واحلالة هذه إال يف احلضارة األوروبية املتفوقة .وإذا كان الصراع بني هاتني الفكرتني ،فقد كان
هناك املتطرفون يف كل اجتاه من التقليديني الذين ما زالوا يستسلمون استسالما كامال للقدمي ال يرضون به بديال
بصرف النظر عن طبيعة الواقع اجلديد وتطوراته وحاجاته ،إىل املندفعني الذين يندفعون اندفاعا محاسيا أعمى لنقل
أفكار احلضارة الغربية وقيمها مع إغفا ل اتم للواقع احلضاري لبيئتهم ،ومل خيل األمر من الذين حياولون التوفيق بني
األطراف املتنازعة إبثبات أن احلضارة العربية اإلسالمية قد احتوت داخل إطارها كل ما قدمته احلضارة الغربية وما
ميكن أن تقدمه ،وإذن فال تجال برأي هؤالء للخالف واملعارك.
إبداع أديب يف ترمجة كتاب الشاعر أو سريانو دي برجراك
الرتاجم فن من الفنون ،وهو من الطاقة الشعورية ،يؤديها األديب بشامل املوضوع ،مع القيم الفنية اليت
يضمنها التعبري .يشمل الرتاجم على العنصرين األساسيني للعمل األديب ،التجربة الشعورية ،والعبارة املوحية عن
هذه التجربة ،ألن إحساس املؤلف حبياة من يرتجم له ،وبظروفه وحاالته النفسية ،وتطبيقها على جتاربه هو يف عامل

 .7الشاعر ،ص١٢ :
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الشعور واحلياة ،وعلى التجارب اإلنسانية اليت خربها بنفسه أو يف قراءته ،وحماولة استنفاذ املالبسات اليت أحاطت
حبياة بطله وذهبت يف تيه الوجود ،واستحضارها يف الذهن والشعور من حياة البطل حلظة فلحظة .كل هذا جيعل
عنصر التجربة الشعورية ذا وجود حقيقي يف ترمجة الشخصية .أما القيم التعبريية فهي بطبيعتها ستوجد بوجود
التجربة الشعورية على هذا النحو من القوة والوضوح .فإذا خلت الرتمجة من هذين العنصرين ،أو من أحدمها،
استحالت سرية أو اترخيا بعيدا عن عامل األدب.

8

حاول املنفلوطي أبمسى عناية حىت يقنع القارئ وحيرضه لقراءته مرات وكرات بصياغته اجلميلة املمتعة هلذه
الرواية .ألنه يصور تصويرا كامال واتما فيما حيبه ،وهو احلب الشاعري الذي ينفجر ابملشاعر السامية ،فيعرب
املنفلوطي بعبارات متينة السبك ،رقيقة التعبري ،دقيقة األداء ،عالية التأثري ،روعة األسلوب ،واضح املعىن ،سهل
اللفظ ،جيد السبك ،جارية على القياس الصريف ،بينة يف معناها ،مفهومة اتمة ،وعذبة سلسة وما إىل غري ذلك
مما يشمل لألديب الكامل املثايل .وأتى املنفلوطي جبميع ما يعم من نعوت اجلودة ،وصفات اجلمال ،وحسن
الكلمات وسالستها .وهذه الرواية كما صاغها املنفلوطي تصور التضحية تصويرا بديعا ،واألمر املهم يف هذه الرواية
أن مؤلفها شاعر ،وبطلها شاعر ،وأكثر أشخاصها شعراء ،وموضوعها الشعر واألدب ،وأن النفس الشعرية هي
أمجل شيء يف العامل وأبدع صورة رمستها ريشة املصور األعظم يف لوح الكائنات ،وأهنا هي اليت يهيم هبا اهلائمون،
ويتوله املتوهلون ،حني يظنون أهنم يعشقون الصور ويستهيمون مبحاسن الوجوه.

9

ويف هذا ما قدمه املنفلوطي أمجل شيء وأبدع صورة رمسه املنفلوطي يف لوح الكائنات ،وقدم الدكتور عبد
السالم اجلندي على هذه الرواية اليت عرهبا عن اللغة الفرنسية حرفيا ،وحافظ فيه على األصل حمافظة دقيقة،

 .8النقد األديب أصوله ومناهجه ،لسيد قطب ،ص٩٠ :
 .9الشاعر ،ص٢٤٤ :
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وطلب من األستاذ املنفلوطي أن يهذب عبارهتا ،وقرأ الرواية بدقة ،واستشف أغراضها ومغازيها اليت أراد املؤلف
وصورها تصويرا بديعا من القالب التمثيلي إىل القالب القصصي لرياها القارئ على صفحات الكتاب كما يستطيع
املشاهد أ ن يراها على مسرح التمثيل .ويتناول الكتاب يف مخسة فصول ،ويشمل الفصل األول موضوعات آتية،
وهي :حانة بورجونيا ،وطاهي الشعراء ،وسريانو ،وروكسان ،والبطل ،واألنفيات ،واملبارزة الشعرية ،وسريرة سريانو،
وابب نيل .ويف الفصل الثاين يتكلم :عن موضوع "املتشاعرون" ،ودواوين الشعراء ،واملوعد ،وبؤس األدابء،
واللقاء ،ونفس الشاعر ،واملعركة النفسية .ويشمل الفصل الثالث مبوضوع حرفة األدب ودهاء املرأة ،والشرفة،
والبالغة ،والقبلة ،وسياحة يف القمر ،ويتحدث يف الفصل الرابع عن امليدان ،والوطن ،والدمعة ،وجواز املرور،
والوليمة ،وحقيقة اجل مال ،واملكاشفة ،والفاجعة ،واملعركة .ويتحدث يف الفصل اخلامس عن بعد مخسة عشر عاما،
والنغمة ،وسريانودي برجراك أو الشاعر.
ويصور كل فصل قضية اجتماعية وسياسية يف األدب القصصي وأدب املقالة .وقد اتسم املنفلوطي يف عمله
القصصي عموما ابإلغراق يف العاطفية املسرفة ،وهو إغراق يتجه إما إىل تصوير احلب العذري الطاهر الذي يبلغ
يف طهارته درجة كبرية قد تفوق يف إسرافها صور احلب العذري التقليدية عند العرب ،أو يغرق يف احلديث عن
اإلحساس الوطين ،أو عن الضعفاء والبائسني والفقراء وخاصة النساء واألطفال .وتبقى مرتمجاته ،على الرغم مما
أصاهبا على يديه ،حمتفظة ابملفاجأة والعقد والتحليل ،وهو ما جيعلها أكثر تشويقا وجاذبية من قصصه املوضوعة،
وأجنح وأبقى أدبيا.

10

أما سريانو دي برجراك فهو شاعر فرنسي من شعراء القرن السابع عشر ،ونشأ غريبا وصاحب أخالق فاضلة
ومنفردا بصفات قل أن جتتمع لكثري من معاصريه ،وكان جامعا بني الشجاعة إىل درجة التهور ،واخلجل إىل درجة
الضعف ،وبني القسوة إىل معاقبة أعدائه على أصغر اهلفوات ،والرقة إىل البكاء على بؤس البائسني من أصدقائه
 .10الشار للمنفلوطي ،ص٢٤ :
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وأبناء حرفته .وكان كرميا متالفا ال يبقي على شيء مما يف يده ،وعفيفا ال ميد يده إىل خملوق كائنا من كان،
وصرحيا ال يرتدد حلظة واحدة يف تجاهبة صاحب العيب بعيبه كيفما كان شأنه وكيفما كانت النتيجة املرتبة على
ذلك ،فكان عدو الكاذبني واملرائني والسفلة واملتملقني .وكان اخللق الغالب عليه من بني مجيع أخالقه خلق العزة
واألنفة ،فكا ن شديد االحتفاظ بكرامته والضن بعرضه أن ينال منهما انئل أو يعبث هبما عابث ،وكان ال يرى يف
أكثر أوقاته إال مبارزا أو مناضال أو اثئرا أو مهتاجا أو واضعا يده على مقبض سيفه أو ملقيا قفازه على وجه
خصمه شأن الفوارس األطفال يف ذلك العصر .وكانت بليته العظمى يف حياته ومنبع شقائه وبالئه أنه كان دميم
الوجه ،كبري األنف جدا إىل درجة تلفت النظر وتسرتهب الدهشة ،وكان يعلم ذلك من نفسه حق العلم ويتأمل
بسببه أتملا كثريا ألنه كان عاشقا البنة عمه "روكسان " الشهرية جبماهلا النادر وذكائها اخلارق ،وكان يعتقد أن املرأة
مهما مست أخالقها وجلت صفاهتا ال ميكن أن تقع يف أحبولة غرامية غري أحبولة اجلمال ،وال تغين حبسن غري
حسن الوجوه والصور ،فكان هو أشجع الناس وأجرؤهم وأعظمهم خماطرة وإقداما ال جيسر أن يفاتح حبيبته هذه
يف شأن حبه حياء من نفسه وخجال .فكان أنفه الكبري الضخم سبب شقائه من جهتني ،أنه وقف عقبة بينه
وبني غرامه ،وأنه كان املنقذ العظيم الذي ينحدر منه أعداؤه وخصومه إىل السخرية به والتهكم عليه ،وهو ال يطيق
ذلك وال حيتمله ،فكان النزاع بينه وبينهم دائبا ال ينقطع ،وكان ال ينتهي غالبا إال مبباراة خيرج منها يف الغالب
منتصرا ولكن كثري اخلصوم واألعداء.
وكان جنداي يف فصيلة "شبان احلرس" من اجليش الفرنسي .وكان من أسوأ الشعراء حظا يف حياته ،فقد قضى
عمره كله خامال مغمورا .ولقد أخلص يف حبه البنة عمه "روكسان" إخالصا مل يسمع مبقله يف اتريخ احلب،
فأحبها وهي ال تعلم حببه ،وأتمل يف سبيل ذلك احلب أملا شديدا وهي ال تشعر أبمله .وأحبت غريه ،فلم حيقد ومل
ينتقم  ،بل كان أكرب عون هلا يف غرامها الذي اختارته لنفسها ،ومل يلبث أن اختذ حبيبها الذي آثرته صديقا له
وأخلص يف مودته اخالصا عظيما ،وأعان ه على استمرار صلته هبا وبقاء حبه يف قلبها ألنه ما كان يهمه شيء يف
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العامل سوى أن يراها سعيدة يف حياهتا ،مغتبطة بعيشها ،وهذا كل حظه يف احلياة .ومل يزل هذا شأنه طول حياته
حىت خرج من دنياه ،ومل تعلم "روكسان" بسريرة نفسه إال يف الساعة األخرية اليت ال يغين عندها العلم شيئا.
والشخصية الثانية هي "روكسان" وهي ابنة عم سريانو دي برجراك .وهي فتاة مجيلة ،شريفة ،متعلمة ،وافرة
الذكاء ،مولعة ابلشعر واألدب ،وابألحاديث املنمقة .وكانت بفضل ما ورثته من مال عن أبويها غنية تعيش عيشا
رغدا هنيئا .فأحبها كثري من النبالء واألشراف وعرضوا عليها الزواج ،فلم حتفل هبم .وأحبها "الكونت دي جيش"
وهو أحد قواد اجليش الفرنسي ،وكان متزوجا اببنة أخت الكاردينال دي ريشلييه ،فأراد أن يستخدم نفوذه وجاهه
يف محلها على الزواج من فىت من أشياعه امسه الفيكونت فالفري على الطريقة املعروفة يف ذلك العهد عند امللوك
والنبالء ،فدفعته عنها برفق وحكمة خوفا على نفسها منه ،وظلت متاطله زمنا طويال حىت أحبها البارون كرستيان
دي نوفييت ،فأحبته وأخلصت له إخالصا عظيما ،ومل يكن يف احلقيقة متصفا بصفات الفطنة والذكاء والنبوغ اليت
كانت تظنها تجتمعة فيه لوال احليلة الغريبة اليت احتاهلا عليها سرياين حىت أومهها ذلك .وهنا حبكة الرواية،
ومغزاها .مث تزوجت من ذلك البارون ،بعد ذلك زواجا سراي ،ولكنها مل تكد تضع شفتها على الكأس حىت
انتزعت منها ،وكان هذا آخر عهدها بسعادة احلياة وهنائها.
وتتمثل حبكة الرواية ابلدور الذي قام به سريانو ،وهو دور امللقن .فقد أخذ يعلم البارون كرستيان ما جيب
قوله حلبيبته روكسان .وسبب ذلك هيام روكسان جبمال البارون ،مث هيامها بكالمه الشعري ،وغزله الرائع .ومل تكن
تدري أن روح سريانو قد حلت بشخص كرستيان .وأن هذا األخري مل يكن ينطق إال بلسان سريانو الشاعر.
لقد أرضى هذا الدور روكسان ،ألهنا مولعة بسماع عذب الكالم ،وأرضى ذلك أيضا كرستيان الذي نفذ إىل
قلب حبالوة قول سريانو .أما سريانو فقد رضي بدوره مبا فعل ،ألنه كان يناجي حبيبته روكسان عرب كرستيان ،وكان
يرى به فرصة ،يستطيع أن يعرب فيها عن مكنون فؤاده ،وعن هيامه اببنة عمه .فلقد اجتمع يف كرستيان اجلمال
احلسي يف شخصه ،ومجال الروح يف ما لقنه من سريانو .ومل تعلم ركسان هبذا السر إال قبيل موت سريانو ،إذ راح
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يقرأ يف عتمة الليل ،وهو مغمض العينني ،جرحيا ،كتاب كرستيان ،الذي ظل دافئا منه يف صدر رومسان .وتدرك
روكسان عظ مة سريانو ،وأنه كان حيبها وأنه مل يفصح خمافة أن ترفض الزواج منه ،وهو الدميم .تلك هي حبكة
الرواية ،اليت تدور يف معظمها حول سرية الشاعر سريانو دي برجراك ،واليت تصور من خالله الفداء الرومنسي،
الذي ال يتحقق إال يف الرجال الكبار .متكن الرتمجة هلا على هذا النحو ،فتصور كائنات حية تنمو منوا عضواي،
وتشب وهترم وتشيخ ،ويقع هلا ما يقع لألحياء ،وتتعاطف مع املون واحلياة كما يتعاطف األحياء.
د.

11

اخلالصة

يقال إن األلفاظ أصوات ،ويصدق ترمجة األستاذ مصطفى لطفي املنفلوطي هذا املعىن بعمله يف ترمجة رواية
الشاعر أو سريانو ديربجراك ،ويستدرك القارئ معانيه بذوقه ،وينطلق كتابه بكلمات على القياس الصحيح،
وسهولتها وسالمتها عن الغرابة ،والغموض يف التأليف ،والتعقيد اللفظي أو املعنوي ،ويكثر على طول الكتاب
سالمة الرتكيب.
وهذه الرواية كلمات سهلة وعذبة يسكن إليها السمع ،وفيه لفظ ومعىن وأتليف لأللفاظ مينحها قوة وأتثريا
وحسنا ،ودقة يف مجيع احملاوالت هلذا اجلهد .وال خيفى على القارئ أن هذا الكتاب يكون الذوق الفين ،وينشط
املواهب الفاترة ،رغم كون مؤلف هذه الرواية الكاتب الفرنسي أدمون روستان ،وهو يتحدث عن سرية شاعر
عاشق وبطل شجاع ،وخلق املنفلوطي هذه الرواية من القالب التمثيلي إىل القالب القصصي ،أبسلوب الشاعر
وعواطفه املشعرة اجلذابة ليتمتعها القارئ بصفحات .وجعلت عناية املنفلوطي هذه الرواية رواية حية يظهر بصياغته
اليت تفر ابملشاعر السامية ،واألحاسيس الفياضة ،اليت تسلم ابألمل ،ويطهر يف أسلوبه مجال آاثره ،وروعة

 .النقد األدبي أصوله ومناهجه لسيد قطب ،ص٩١ :
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حسنه ،ورنة الطرب به ،ويصور األستاذ املنفلوطي الوقائع ،واملالقاة ،واملقابالت بني احلبيب واحلبيبة ،وبني األبطال
ابلصورة املالئمة هلا .وليس هناك ولو أدىن شك أن عمله األديب خيتلب األبصار ويثري الوجدان ،ويتناول األلفاظ
واألساليب أخفها على السمع ،وأكثرها اتصاال بفحوى املوضوع ،ويثري شعور القارئ أبقوى أثرا ،وأروع مجاال،
مبتينة السبك ،ورقيقة التعبري ،ودقيقة األداء ،وقوية التأثري ،وغنية األسلوب .وهذا كتاب يرشد إىل أن يقوي لسان
كل طالب اللغة العربية وآداهبا .وهو األديب املوهوب بقدرة الرتمجة الدقيقة كما وهب مبلكة اإلصالح واإلرشاد
االجتماعي والوعظ والوعد والوعيد هلذه األمة كما أيمر ابتباع األوامر واالجتناب عن النواهي كما هو يذكر
الفوائد واملقاصد اإلسالمية ابمتثال األوامر ،واملساوئ والضرائر بفعل املنكرات.
فوق كل ذلك ،يف هذه الرتمجة للكاتب الفرنسي ادمون روستان وهذا من أروع مسرحيات املأساة الفرنساوية
قد نقلها إىل العربية وجعلها املنفلوطي من القالب التمثيلي إىل القالب القصصي ليسهل على القراءة من املشاهدة
التمثيلية ،وحافظ على روح األصل يف الرتمجة ،وهي تصور التضحية تصويرا بديعا.
ومن املشار أن مؤلفها شاعر ،وبطلها شاعر ،وأكثر أشخاصها شعراء ،وموضوعها أيضا شعر وأدب ،فأمجل
شيء وأبدع صورة رمستها ريشة املصور األعظم األقدر يف لوح الكائنات .وأبرز أشخاص الرواية سريانو دي برجراك
وهو شاعر فرنسي من شعراء القرن السابع عشر .وكان متالفا ال يبقي على شيء مما يف يده ،وعفيفا ال ميد يده
إىل أحد لسد حاجته ،وكان عدوا للكاذبني واملرائني والسفلة واملتملقني .إنه كان دميم الوجه كبري األنف جدا إىل
درجة تلفت النظر ،وهو كان عاشقا البنة عمه "روكسان" الشهرية جبماهلا النادر وذكائها اخلارق ،وكان هو أشجع
الناس وأجرؤهم وأعظمهم خماطرة وإقداما ،وكان من أسوأ الشعراء حظا يف حياته ،فقد قضى عمره كله خامال
مغمورا ،وأخلص حبه البنة عمه روكسان إخالصا مل يسمع مبثله يف اتريخ احلب ،فأحبها وهي ال تعلم حببه ،وأتمل
يف سبيل ذلك احلب أملا شديدا وهي ال تشعر أبمله .ورحبت غريه ،فلم حيقد ومل ينتقم ،بل كان أكرب عون هلا،
وأخلص مودة حبيبها إخالصا عظيما ،وما كان يهمه شيء يف العامل سوى أن يراها سعيدة يف حياهتا ،ومل يزل هذا
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شأنه طول حياته حىت خرج من دنياه ،ومل تعلم روكسان بسريرة نفسه إال يف الساعة األخرية اليت ال يغىن عندها
العلم شيئا.
وأحبها الكونت دي جيش ،وهو أحد القواد ،وكان متزوجا وأراد أن يستخدم نفوذه يف محلها على الزواج
من فىت من أشياعه ،فد فعته عنها برفق وحكمة خوفا على نفسها منه ،مث تزوجت من ذلك البارون زواجا سراي،
وأخذ يعلم روكسان ما جيب ،هليامها عليه ،وكالمه الشعري ،وغزله الرائع ،وأخربها حبالوة قول سريانو وهو راض
عن إخباره ،ومل تعلم رومسان هبذا السر إال قبيل موت سريانو ،إذ راح يقرأ يف عتمة الليل ،وهو مغمض العينني،
جرحيا ،كتاب كرستيان ،الذي ظل دافئا يف صدر روكسان .وتدرك روكسان عظمة سريانووأمه مل يفصح خمافة أن
ترفض الزواج منه .واعتىن املنفلوطي عناية كبرية بصياغة هذه الرواية.
املصادر واملراجع
البعلبكي ،منري١٩٧٤ ،م ،املورد ،قاموس انكليزي عريب ،دار العلم للماليني ،بريوت.
حسن ،حسن جاد ،دراسات يف النقد األديب ،املكتبة الندوية ،دار العلوم ،ندوة العلماء ،لكناؤ ،اهلند.
زراقط ،عبد اجمليد١٩٩١ ،م ،عشاق العرب ،ط  ،٣دار ومكتبة اهلالل ،بريوت.
الزوزين ،أبو عبد هللا احلسني بن أمحد ،ت .د .حممد خري أبو الوفاء ،مصطفى قصاص١٩٩٧ ،م ،شرح املعلقات
السبع ،ط ،٢دار إحياء العلوم ،بريوت.
الزايت ،أمحد حسن١٩٩٧ ،م ،اتريخ األدب العريب ،ط  ،٤دار املعرفة ،لبنان.
ضيف ،شوقي١٩٩٩ ،م ،احلب العذري ،ط  ،١الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة.
الفاخوري ،حنا ،اتريخ األدب العريب ،املكتبة البولسية ،لبنان.
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فروخ ،عمر ،١٩٨٤ ،اتريخ األدب العريب، ،ط ،٥ج ،١،٢،٣،دار العلم للماليني ،بريوت.
قطب ،سيد ،النقد األديب أصوله ومناهجه ،١٩٩٣ ،ط ،٧دار الشروق ،القاهرة.
لوبون ،غوستاف ،تعريب عادل زعيرت٢٠١١ ،م ،حضارة العرب ،دار العامل العريب ،القاهرة.
املنفلوطي ،مصطفى لطفي١٩٨٤ ،م ،مؤلفات مصطفى لطفي املنفلوطي الكاملة ،دار اجليل ،لبنان.
املنفلوطي ،مصطفى لطفي ،الشاعر٢٠٠١ ،م ،دار املنال ،بريوت.
الندوي ،حممد الرابع احلسين٢٠٠٦ ،م ،الغزل األردي ،ط ،١لكناؤ ،اهلند.
هونكه ،زيغريد ،تعريب فاروق بيضون ،كمال دسوقي ،مارون عيسى اخلوري ،مشس العرب ،دار اآلفاق اجلديدية،
بريوت.

IJALT Vol. 2, No. 02, July-December 2020|212

