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األدب العربي في روسيا ...بين األمس واليوم!
وليد العبري
البي برتجمة القر�آن �إىل اللغة الرو�سية ظلت الرتجمات الأخرى ـ من �أدب وفل�سفة وغريهما من فروع املعرفة ،ولفرتة زمنية طويلة ـ حمدودة وغري متداولة
فيما عدا االهتمام ّ
القراء ،كما بقيت اللغة العربية من �ضمن اللغات الأقل اهتماما لدى املرتجمني الرو�س ،وذلك �إذا ما قورنت باللغات الأوروبية وبع�ض اللغات الآ�سيوية البا ِرزة.
بني ّ

العربي املرتجم يخطو خطواته ـ
يف الآونة الأخرية بد�أ الكتاب
ٍ
و�إن كان بخجل ـ يف �سوق الكتاب الرو�سية وبني رفوف املكتبات،
ف�ضال عن �إر���س��اء نظرية للرتجمة العربية ـ الرو�سية .وهو
م��ا حت��دث��ت عنه الكاتبة فيكتوريا زاريتوف�سكايا امل�ستعربة
وامل�ترج��م��ة ال��رو���س��ي��ة ،و�أ���س��ت��اذة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة
الرو�سية لل�صداقة بني ال�شعوب.
و�أ�ضافت �أن الرتجمة الأوىل للقر�آن الكرمي �إىل الرو�سية عام
� 1716أجنزت ب�أمر من القي�صر بطر�س الأول ،وحققها �أ�سـتاذ
الفل�سفة يف جامعة ب��ادوف��ا الإيطالية «بيوتر بو�ستينكوڤ»
وهو رو�سي الأ�صل .و�إن كانت هذه الن�سخة من ترجمة القر�آن
�إىل ال��رو���س��ي��ة ه��ي الأوىل زم��ن��ي��ا؛ ف���إن��ه��ا ج��رت ع�بر الن�سخة
الفرن�سية للقر�آن بتوقيع «�أندريه دي رييه» ولي�س عن اللغة
العربية مبا�شرة .وقد ات�سمت هذه الرتجمة بالق�صور وكرثة
الأخ��ط��اء ب��داي��ة م��ن ا���س��م ال��ك��ت��اب ال���ذي ُت��رج��م ب��ـ( :ال��ق��ان��ون
ال�ترك��ي) ،كما مل ي�أخذ املرتجم على عاتقه مراجعة الن�ص
الفرن�سي ،فح ّمل الن�ص الرو�سي كل الأخطاء التي وردت يف
الن�سخة الفرن�سية ،ناهيك ع��ن احل��ذوف��ات التي عمد �إليها
املرتجم يف الن�سخة الرو�سية.
ال�ترج��م��ة ال��ت��ال��ي��ة ل��ل��ق��ر�آن ال��ك��رمي مت��ت ع���ام  ،1790وك��ان��ت
مبثابة ت�صحيح للرتجمة الأوىل؛ حيث قام الكاتب امل�سرحي
الرو�سي «ميخائيل ڤريوڤكني» برتجمة الن�ص الفرن�سي ذاته
ل��دى ري��ي��ه .وم��ن امل��ع��روف �أن �شاعر رو�سيا الكبري �ألك�سندر
بو�شكني قد ا�ستفاد من هذه الرتجمة ،ومنها ا�ستلهم �أفكاره
و���ص��اغ وج��دان��ي��ات��ه ع��ن ال��ق��ر�آن يف دي���وان (حم��اك��اة ال��ق��ر�آن)
وبت�سمية �أخ���رى (م��ن وح��ي ال��ق��ر�آن  .)1824بعدها ويف عام
� 1792صدرت الرتجمة الثالثة للقر�آن ،وج��اءت عرب ترجمة
ن�سخة «ج���ورج �سيل» الإجن��ل��ي��زي��ة ،ق��ام بها امل�ترج��م الرو�سي
«�ألك�سيه كوملاكف» ،وقد راع��ى فيها املرتجم الأمانة التقنية
واملعرفية يف الرتجمة.
ت��ن��ق�����س��م الأع����م����ال ال��ع��رب��ي��ة ال���ت���ي ت�����ص��دى ل��ه��ا امل�ترج��م��ون
وامل�ستعربون الرو�س �إىل ثالث جمموعات :املجموعة الأوىل
اه��ت��م��ت ب���ال�ت�راث ال�����ش��ع��ري وال���ن�ث�ري ال��ع��رب��ي يف م��رح��ل��ت��ه
الذهبية ،ومن تلك الأعمال املرتجمة نذكر :دي��وان املتنبي،
ومقامات احل��ري��ري ،ومقامات بديع الزمان احل��م��داين� ،إىل
ج��ان��ب جمموعة متفرقة م��ن احل��ك��اي��ات ال�شعبية العربية.
املجموعة الثانية �أخذت من م�ؤلفات نرثية تناولت موا�ضيع
تتعلق بال�صراع االجتماعي وال�سيا�سي يف املنطقة العربية،
و�أعمال ما عرف ب�أدب املقاومة ،و�أعمال �أخرى كان �أ�صحابها
على عالقة �إيدلوجية باالحتاد ال�سوفيتي.

ومن �أبرز الرتجمات التي حتققت يف هذا اجلانب نذكر �أعمال:
حم��م��ود ت��ي��م��ور ،وغ�����س��ان ك��ن��ف��اين ،وع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ش��رق��اوي،
و�إب��راه��ي��م ال��ك��وين و�آخ��ري��ن .املجموعة الثالثة اح��ت��وت �أع��م��ال
الك ّتاب واملبدعني العرب ممن �أحرزوا �شهرة عاملية واحتفت بهم
الثقافات الأجنبية كما ح��ازت �أعمالهم على اجلوائز الدولية،
وم��ن ه��ذه النخبة نذكر �أ�سماء :ج�بران خليل ج�بران ،وجنيب
حم��ف��وظ ،وال��ط��ي��ب ���ص��ال��ح ،وي��و���س��ف �إدري�������س ،وت��وف��ي��ق احلكيم
وغريهم من الك ّتاب املرموقني.
يف ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات م���ن ال���ق���رن امل���ا����ض���ي ،ت�����س��ب��ب ان��ه��ي��ار االحت����اد
ال�سوفيتي ب�ضرر يف ال ُبنى الثقافية ،وال��ذي ظهر على حركة
الرتجمة والن�شر خا�صة يف جمال الأدب املرتجم بعمومه ومن
اللغات غري الأوروب��ي��ة على وج��ه اخل�صو�ص .ففي ظل ظروف
اقت�صادية �صعبة ،وعند منعطف ح��اد متر به رو�سيا ،ك��ان فيه
امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى �أع���ت���اب زم����ن ج���دي���د ،ف��ف��ي ظ���ل ه����ذه ال���ظ���روف
انح�سرت الرتجمة من اللغة العربية ،وق��ل االهتمام برتجمة
الأدب العربي �إىل �أدنى م�ستوى له منذ ربيعه ال�سوفيتي الأول.
وقد ترتب على هذا الو�ضع �أن �أنقطع حبل التوا�صل بني املنتج
الإبداعي العربي واملتلقي الرو�سي ،بحيث �أ�صبح الكتاب العربي
املرتجم حمجوبا عن ال�سوق ورف��وف املكتبات .وقد ت�سبب هذا
االن��ق��ط��اع امل��ع��ريف ع��ن ال��ع��امل ال��ع��رب��ي يف ن�����ش��وء ح��ل��ق��ة مفرغة
ظ��ل �أث��ره��ا ماثال حتى بعد ا�ستقرار الأو���ض��اع يف ال��ب�لاد؛ ذلك
لأنه « وتوازيا مع خروج رو�سيا من �أزمتها اخلانقة واجتيازها
املخا�ض االنتقايل الع�سري» كان امل�شهد يف ال�شرق الأو�سط ينبئ
بحالة متلمل وينذر بزالزل قادمة ،يف حني �أن ال�شارع الرو�سي
«وال�سبب انقطاع التوا�صل مع امل�شرق العربي » بقي �شبه معزول
عما يحدث مع �أ�صدقاء الأم�س.
يف الألفية اجلديدة ،ويف ظل ا�ستعادة العالقات الرو�سية العربية
زخمها (و�إن ب�أ�شكال وم�صالح تختلف عن العهد املن�صرم) �شهد
التبادل الثقايف بدوره انتعا�شا ملحوظا ،وبد�أت مرحلة جديدة
على �صعيد الرتجمة والن�شر وا�ستقبال الكتاب العربي يف ال�سوق
ال��رو���س��ي��ة .وي���أت��ي معهد اال���س��ت�����ش��راق ال��ت��اب��ع لأك��ادمي��ي��ة العلوم
ال��رو���س��ي��ة ،ودار ال��ك��ت��اب ال�شرقي للن�شر ،ودار العلم للن�شر يف
مقدمة املهتمني برتجمة الأدب العربي ،ومن الرتجمات املهمة
التي �صدرت عام  2009عن دار العلم للن�شر ترجمة كتاب رفاعة
الطهطاوي.
امل�س�ألة الأخرى وامللحة بر�أينا تكمن يف اختيار الأعمال للرتجمة
والرتويج لها من قبل دور الن�شر الرو�سية؛ فالأدب العربي قد
وقع �ضحية اجلري املحموم وراء الربح ال�سريع يف �سوق الكتاب،
واجتذاب القارئ عن طريق العناوين ال�صادمة؛ �إذ يتم الرتويج

« ب�ين احل�ين والآخ���ر » ل��رواي��ات تقدم جانبا �ضيقا م��ن احلياة
العربية ،مليئا بالقتل والرعب والك�آبة مثل الرواية التي حملت
عنوان «�سعاد  ...املحروقة حية» عام  2009بال ذكر ال�سم امل�ؤلف،
وتتحدث ع��ن ج��رائ��م ال�شرف يف ج��و كابو�سي للحياة العربية،
ورواية «امل�شوهة»  2007بتوقيع كاتب يدعى هادي.
وح��ت��ى ال ن��خ��رج ع���ن دق���ة ال���ط���رح ،ف��م���ؤل��ف��و م��ث��ل ه���ذه ال��ك��ت��ب
وال��رواي��ات لي�سوا عرباً دائ��م��ا ،ولكن املو�ضوعات املقدمة تدور
يف ف��ل��ك ال��ع��امل الإ����س�ل�ام���ي ،وم���ن ث��م « ويف ظ��ل ن��ق�����ص الكتب
وال��رواي��ات العربية احلقيقية والفنية واملتنوعة » يت�شكل لدى
ال���ق���ارئ ال��رو���س��ي ت�����ص��ور م�����ش��وه ع��ن الأدب ال��ع��رب��ي ع��ل��ى وج��ه
اخل�صو�ص.
�إ�شكالية �أخ��رى يجدر التطرق �إليها عند احلديث عن ترجمة
الأدب العربي �إىل الرو�سية ،وهي البحث عن مرتجمني ،بت�أكيد
ثيمة الكثري من امل�ستعربني الرو�س الذين يرتجمون يف خمتلف
املجاالت ولكن لي�س يف جمال الأدب .مل يرتجم الأدب العربي
�إىل الرو�سية منذ نحو  40-30عاما .مل يكن هناك �إقبال ،ومن
ث��م ت��وارى املتخ�ص�صون .وكما نعلم فالرتجمة الأدب��ي��ة جمال
خ��ا���ص واملتخ�ص�صون فيه ن����ادرون .امل�شكلة الأخ���رى ك��ان��ت مع
املرتجمني املخ�ضرمني ،الذين كانوا خ�براء المعني يف املعهد
ال�سوفيتي ،ولكن ات�ضح �أنهم ينقلون الن�صو�ص �إىل لغة رو�سية
تعود �إىل زمانهم وت�صعب قراءتها اليوم.
يبدو وا�ضحا �أن الإهمال الذي يعرتي ترجمة الأدب العربي يف
رو�سيا يجري يف �إطار معقد ومتعدد الأبعاد .وعندما نتحدث عن
الرتجمة كماهية اجتماعية وثقافية مرتبطة ب�صريورة احلياة
املعا�صرة؛ نرى �أن االحتكاك ال�ضعيف بني الثقافتني الرو�سية
والعربية خ�لال ق��رون عديدة �أدى �إىل حمدودية االنفتاح بني
اجلانبني ،وق�صور يف ا�ستيعاب الن�صو�ص الأدبية ا�ستيعابا وافيا
ومكتمل الأركان.
ثمة م�سائل معرفية وتقنية خا�صة يف �إبداع الن�صو�ص وطريقة
خلقها تختلف ج��ذري��ا ب�ين اللغتني العربية وال��رو���س��ي��ة ،وه��ذه
الفوارق ال تذلل �إال بالرتجمة الأ�صلية وبانفتاح معريف وا�سع
بني الثقافتني .مثال على ذل��ك جن��ده يف الن�ص الرو�سي الذي
ال يحتمل ت��ك��رار امل��ف��ردة نف�سها يف جملتني م��ت��ج��اورت�ين ،ومن
غ�ير امل�ست�ساغ يف ا���س��ت��خ��دام �سل�سلة م��ن امل�ت�رادف���ات وال�صفات
بينما يحتملها الن�ص العربي .ثمة �أي�ضا االختالف ّ
البي بني
اجلغرافيا العربية والرو�سية ،وما �أفرزته من تقاليد ومظاهر
ثقافية وظواهر لغوية تزيد من �صعوبة التوا�صل بني الفريقني.
مرة �أخرى فاملزيد من االنفتاح ي�ؤدي �إىل املزيد من االن�سجام.
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