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الىتؤديال!-ر!جم!عان:فالمنمعافولاخرىمرة

!الطرقجمعالىيؤديشكسبيراناو،ش!بير

ووهنؤهـدشكبير"نالاقترابتجاربمنتجربةكلفان

!والاعجاببل،للدهشةمثيرحدالىاحقيقةا

محاولةهونعنيهالذيبالمعنى،شكسبيرمنالاقترابان

،-شكسبيريدعوجيتهكان-كماوالاعمافي""الاعابرهاتيكالىانفاذ

بذهـكنصابصذولحظت!،الينا-والاءماقالاعالينقل-نقلهاثم

والتحدبق،الاعاليالىالتطلعدوار،العجيباهـحريالدوار

.!الا!ماقهي

تجر،-كأ..شكسمبيرمنالاقترابتجربةتتمالمرةهذهفي

منس!قةوأعماقالشكسبيريةالقمممنسامقةقمةمنالاقتراب

د?الدحمورهوكبيراديبيدوعلى،"هاملت"هي،اعماقه

الادبشؤوناستغروتالذيالكبيرالاديبهذا.القطالقادر

بمواجهتهالانيلزمناوعنلاله،جهدهمعظمومعضلاتهوقضاياهالحديت

اواقف،اادباءمنأديباقطاوالدكور."!املت"-ربرهةخلالمن

هوالشكسبيريالاثرلهذاترصمت"وان،ايضاالمثيرةالمواقفيل

بالمواوفيرؤمنلافالقط،صاءتاموقفاليساًنه...ايجاببمموقف

.ولسانهـ،نبالفتطقالتبمبالمواقفبل،الصامته

اهمها،واحدةترجمةمناكرقبلمن"هاملت"ترجمتولقد

هاسسنفيالنظرخلكلومن.جبراابراهيمجبراالاستاذقرجمة

الاعاليهـنالافرابتجربةنقومانبوسعناسيكونالترجهتءن

.وجبراادقطعند،الشكسبيريةوالاءماق

الثالثة،المرحلةمطلعفي"هاملت"سس!4شكسبيرء.بلقد

أولاها،اربعالىومفسروهمؤرخوهبقسمهاالتيابداعهمراحلمن

لوكريس"و"ال!سوناتات"ثمارهاومنالعاطفيالحجرحلةفيوهو

الحبجهد"و"وبروليتروميو"مثلا*،طفيةاالمسرحياتوبعض

هـنالاولببنالقسمينمثلاتاربحيةاالمسرحبباتوبعض"الضائع

والمرحلة"،ادونشىوفينوس"وقهميم!،"السادسهنريالملك"

يصتقدكما-واحرها،التاريخيةالمسرص؟ثتمرحلةهـياالثانية

ل!ريالم!مرحلةوهي،الثالثةالمرحلةثم-("قيصريوليوس"

العاصدة""بمسرحيةتنتوكبماالتى.ةالرابالمرحلةبىءا،العظيمة

و.لصودالسحريةعصاه-،الهاصفةفىبروسبيرومثل-!دفناذ

قرنة.الى

الثافة،الرحلةمسرحياتاولىهك((هاملت)ءانويعتقد

دفسي31مرحلةالىالتاريخياتمرحلةمنشكسهبيرقالاذفيوان

سوىالمصالامادهذهيبلغميتتوافرانينيعىلثروطاعليهحتم

عنشكسبير،،ا!سرحي!انالثعر!وهذهو"ول،الفنيالخلقمن

تاثيربحكمالتاريخياتكىالخاصالايماءذلكتتضمنتمدلم

أبطا!اوس!ةفواجمهاوصكامةوهولهاالتارإخباتءلمكفيالاحداث

مبشقدةالئالثها!رحلةهت!هفيالمسرصجمةغتبى،وشمخوصها

بمناىاًلذاتيينوالايحاءالاستيعابعلىوقدرزلآوشخوصهاباحدالها

القديم.السحرءث

يب!غانهذهالأسيمرحلةليشك!جميرافضىماوءدا

ذاتالمتواشجةالمتداخلةالعوالموخلقالفنيارةركيبمنعله،ذرا

المسرحياتهذهمقدمةفيوهاملت.قموت،التيالقديمةالرموز

منلعمركتبأئراأيستوهبى،ثوولىلااتىالقدبمةالرموزذات

-

صاءعسو،صي!فسهمسه
ءا

بع!ورل!س!اعيرو
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***

.العصورلجميم،لعصور

ا--ادبهواروروحهبرمصهيمرأانيعبعفيهذامثلأثراان

لتحدبسقواوالتطلعالافترابتجبربهالىسقطعلابحاجهديث ل!

نبصروان،الكصيربصراراجلمن،والاعماقالث.واهقهذهفي

جديد.ن

هـصالاقترابتجربةاكاامستمرةب!"جةوحد.لسناانن"

م
بص!ضيمثلهاحركةتنموذالم!ابريطانياوفيأوربامالي

النسهـسببريةاحركةب"اأسميتماتولفوالفنانجنالاد؟ءمنلمثقفيي

يبسبشكسب!يرانتعتقدبلتةةرضالحركةهذهان."لحديثة

يفنعرفهالذيالقديمشلكسبيرانتهىانبعدجديدمنيولدار

ت!تيختنقكاناذيواالادورديالعصرفيأوالفكؤريلعصر

شكسهبيراسىتكنئهافروادوان.والتاويلالتقديمفيالزحرفة،طأة

التقديمفيالشكسبيريةالوحدةاو"الانساممل"وتاكيدالجديد

ذاكبعدثمبركروجرانفيليىوليمامثالمنوالزرأويلزرالتفسعير

كونشكسبير"كتابصاحبةوبسترمارغريتوحتىوانطوانسام

خطراًف-،كانأدركواقدوامثالهمهؤلاء،الصيتالذائع".موع

وتاويا"،تفسميرهعلىوالقدرةوةهمهالشمسبيريالنصيتهددلحدقا

وقصرهو.فظويقهوخنقهبى!مبيريلاحداقخطرعنيقللاالخطر،هذا

تستمعاوشكسبيرتقرأاشياالفكتوريةالبليدةيلانيقةالفئةتلكلهلى

وجمالوووجمرفهااناقئهايكملتقلإهـياطرازاكانلوكما،اليه

المسطح!السظحي

كمول!يكونانيإب،جديدمنشكسبيرلدالايمانومن

.ذاكاوامصراهذاالىلا،امصوراجميمالىمنتمياتراثاي

الرهور.وهكذاجمهعفوقالمديدةبقامتهمحتفذايظلالعظيملتراثي

...شكسبير

زن!رانعلينا،"هاملت"منالاقترابتجبربةتقويماصلومن

جبراالاستاذترصمةهما،الصددهذانرامحاولتينأهمالى

القط.القادرعبدوالدكنورجبرابراهيم

منتصففييلتقيحيث)الاولالمشهد-يلاولالفصل)ففي

فرانببسف9مبنكلألسينورلمحلعةافريزعلىالحرسلتغييرلليل



فيوب4رفاقهمرسيلسومستودع.ومراسيلسوهوراشيووبرناردو

فرانسسكو:زميلهالىالقول

5،)،!اهـ*هـم'ال!51!353:م!ألااهث!*5ي!لمأ8اءمألا!379،،بر*ه

فيجيجه:

،،9!،+عم504!،لأ*ح،1")،09

:جبراالاستاذترجمةوتقول

.((2بديلكممن.الكرامالجنداإهاوداعا،70"

،وحدهفرفسكوالىموجهفالقول،الطويلميخطإهذاان

،"!ه+"بدل"3وله"كلمةاستخداممنبالرغم

النهاية،حتىالمشهدفككلهميظلونومرسيلسوبرناردوراشيوفهو

فرنسيسكوءغيراحدلوداعموضعؤلملا

:يقولترجمتهففي،ذلكا)ىفطنقدالقطوالدكتور

."؟بديلكجاءمن.النبيلالجنديايهااللقاءالى"

ليسفالموقف..."وداعا،)منأفضلهنا،)اللقاءالى"و

.الزملاءهؤلاءبينوداءموؤف

اثبح:ظهوربعدلهوراشيومرسيلسيقولعينهالمشهدوفي

716،)0لا!+مهـ+يل51!'!؟!م!ا!)ا'ألا3،5أأ،)05

:جبراالاستاذيئهـجمهاو

."خاطبه...هوراشيويافف4نت2"

ترجمته:فيقالاذأصوبكانفقدالقطا!كتورااما

.."اليهفنعث،هوراشيوياعلمئوانت"

قالولو،فاشلة،)فقيهب."9!3،،)،3!اهترجمةفان

المعنى،-فىديالقظالدكتورترجمةولكن،أصوبلكإن"متفقه"

استحضطر"انالعصورتلكمبمسالداكانالذيالاعتقادانذلك

ذاض"المشهدوفيالمثقفينلذةبوساط!ة*يهـتملا،(وصرفهاالارواح

لىنجصلىللحربالدانمركاستمدادعنهوراشيويتحدور،كذلك

ضطربمعهاجدادقيقةتعابيرويستخدم،الناسيرددهمالزميليه

ويمني،،.!9،*ه!،(تعبيرمثلامنها،جبراالاستاذترجمة

برمييكونانويمكنالبضلالعلوصءالسفينةفيالكانافساح

ويترجمها.بعضفوقبعضهابرصفهااوالهغينةحمولةبعض

...ناجحةغيرترجمةوهي،"الاحشاءتفريغ"بجبراالاستاذ

هـ-نهوراشيويقولعينهالمشهدمن(.12)الس!طرفيوهناك

المرتقبة.المحنهذهازاءالقمر

.،،..!*!؟أمماحهأ4هه،4؟ا*لأأ*ياأا?ا09؟!،،

بقوله:هذاجبراالاستاذويترجم

":بالخسوف،القيامةيومحتى،مرض"

اتالي:النحوعلىرجمهفبةالقطالدكتوراما

":القب(مةخسصوفكانهخسوففرسقيما..."

هسذافي"الموت"ب.لأ*34*هههترجمةانوأظن

افضل.الموضع

ربرمةفتكون،هذاعلىمنعقدشكسبيركثراحاجماعفان

هي:النص

":الموتحتىبالخسوفمريضا...)ء

الممبحبمالقولهوالنصهذاتأويلعلىالشواهدومن

:اكاكور

ول،،اا+5لاا'3.!،لأ'أ؟+كالا40لأ'؟34!،أ34لأ."

:ي(

."جسديفناءيومهو،الارواحع!ميوم"

الحرفىذالمعنىأما933!3ء".+ءأابفهيالقيامةاما

."الدنيونة"فص.لأ،لا؟،كا!رإ

الثسبح:اختفاءعليتعليقاهوراشيوويقول

8

...،،أا،أ93*لا4أ!مما!ألا!+المأ9+ألا*ه"م،هـ8م9لاايه!،لافى53

:جبراالاستاذيترجمهاو

كم!ارمعندئذفاجفل))

.،)مخيفاستدمماءجاءه

بكبعبموتفضلها،اصصافيالاسقوةتهقصهاترجمةوهبى

القط:الدكورترجمة

."الطلبراعهكمذنبوزعثم..."

ك"ا--هارولتيلقي(الثاليشهد41-الاولا)هصل)وفي

إعثهء--اهكانالذياعطيمااكربابذلكتنطقاربرءالهائلةالمناجاة

القدمأحتىالرأسومن...الرأسفي

05،،أ،يلا3.*هأ0هأ0اصأ4؟ءا!يلاالاه"ء+"...ال

اصقتربخامتماسمتيناثوبايكونانجبراالاستاذيحاولوهنا

الرائعة.المحيرةضياغتهوي/الاصلمن

ذاتها:ا(ضاءاةمقطوعةثيجبراالاستاذترجمةيوتمص

الدنباعاداتليتب!ومااشدما..)ء

"..منهانفعلافاهية،عت!بقة،مفشية

لكلمةجبراالاستاذآ!هـهاالتيالتوبرمةهيهنا"4،اهب"و

"هه""بال،صحىتقابىالواقية4الايرمنكلمةوهى814أ؟

."الفهاهة"مناصلهـ،ف!ووهى"المذاقتافه"او

.جبراالاستاذترجمةوتقول

تعشب،لمحديقةانها..."

الايملؤهالا،وبزرت،شاخت

."رائحتهذتنتمخشول!كل

"مطامعاولم)ادن!بااعأداتالىيعودهناالضمبر))تثبولم

4!لامحع*+لاررصىفييقابل"تعش!لم"و،"الحياة

4ء4ء9"+لاجبرا،دكلمةالاستاذفيهوقعوأخطاءوهمالترجمةوو!

ايةدونالاءشابفيوأسرفتأىشبتانها،ادكسعلى،تعني

!ءبصااحرورةالابخبزيةوفي.وتشذيبتهذيبأياورعاية

يقطعها.ويهاوينذالاعشابيهذبأي"07،،499*،،!لأ

ايضا:الترجمةوتقول

أمييعشقكان..."

السماءلرمحيسمحفلا

"...اشتد!اذاوجههابزيارة

كلمةاستخداميقبلاطلاقهعلىالعربيالذوقاناظنلاوهنا

ازوجه.الزوجعاطفةعنتعبيرا"عشق)ء

ايضا:وفيها

ترفعين،الفاسقةالعجلةاركأهاالا..."

"...الزانببةالاشرعةالسرعةهذهبمثل

لتبيرجبراالاستاذترحمة،هيهنا"الزانيةالاشرعة"و

لفراتراً)ءاو()المحرمةالملاءات"وهيالا3داأ؟ح؟داه9يا،ع

القط.القادرعبدالدكتورترجمهاكما."المحرم

ى11لرتيمسىيتحدت(اًللثمااثاثهد-الاولالفصل)وفي

:كول،ذلكجبراخاذالاسونجنرجم،اوفيليا

وداعا،،السفينةفبئاضرورياقىحملتلقد..."

تمدناالرياحدامتما،أختاهويا

تناميلا،يعاضدئاالرسائلوحمل

"..اليوكتبتالا

القط:الدكتورقيرجمةهذاقارن

ا!ريح،واتتوكلما،،ووداعاالصفينةالىامتضنيحملتلقد)ا

."بأنبإئكا!ي-رسمليانقبلتناميلا8ارسو!اوسنيح،اختاهيا

فسيكرورياليحملت":ترجمتهفيجبراالاستإديقول



...؟أينالىبهاوذهب؟السفمنةفيحملها..."السمفينة

صورالدكتلرجهلأفيصأءكما-ا!سغهةالىحه(لهايمنيانه

وجهبأيولاتصحولاجداءامبهبةهذه((وضرورإا!جمما"...القط

3،فى؟!ح!لا؟ءألمؤابصبهـا1،ستادوصعهـ،وؤد،الوبروهمن

2-اذالاتبضعهآتجمر41((الرسائلحمل"اًما.الانكليزيالنصفي

وادفةاكثرافىقطالد؟،وركاىكقداكء!ؤي75+هحلأمفابلوربرا

.((رسول)ءبكلمةترجه،لا

(21و02)السطرين!كبماصملتعنلاوفيلياارتيسويتحمث

.لاتبم:بماجبراالاستاذيترجمهما،ذاتهالمشهدمن

اختيارهعلىلان،لنفسهيخماراًن..."

((...بماسرهااللأولةهذهو-لامةصحةتتوقف

فيها:يقولالتيالؤطالدكتوررجمةلىهذاوقابل

ففسي((ولهءلامتهاكلهاالدولةأمنلىبعتمداختيارهعلىان"

:لصىلاا

،،ء*،س!هأ!أأاص!5+أ،15ع53!ا؟أأهثاحح59؟4+9!ء34يل3؟3"-

4+،!ياأا،ولاياآبيلا39ي5ا9افى981ه،أ..

اءالالؤشاصولوفبلالعربيةالقاورةقبلاعربياالذوقان

صحةء)بل"4الدواهدهوسلامةصحة"يقالانيرفضالمسرحي

"تاذالا!عندوجهودهأالجملةثقلولاحظ((ول!لا!هااللأوركأهذه

السشهـالدكتورعندالجملةصفةثم،اللسمانعلىوتعثرهاجبرا

ورنماقتها.

لرتيساخاهااوفيلياتخاصبع.مهالمشهدمن)46(السطبر-وفي

:جبراذظالاسترجمةفيجاءكما،لهفتقول

لثيم،كاهنيفعل،هاتفعللا..."

السماءالىاثف"ئكةاال!داءالطربق.لريثفي،

يباليلااكرشامنداقىكخلإعوهو

،(...بالورودالمحفوفاللهوسبيلي!

لكلصةجبراالاستاذترجمةهوهدا"الكرشالمندلقا)و

وا"مقنون"او((طائشا)سوى،نا"كلنيلاوهبى4"لاييم

..مهذالردفمااوا،متهور"او(1مفرور"

ولاخليور"ليسانهيقصدهل.ء."ا*رشا":لىلقكخليكع"

يرسوناندونالكرشا،:د)قالخليعيشبهولك:"،الهـرشكل!ندائ

اهـ-رشاالمندلقاخليعايشبهانهيعنياتشبيهاكانان!اياهو5

.،.ذاتهووليس

يقرأالاياماحدفيكانذؤد،الرصاؤيشاعرنااللهرحم

فاستغرب"...كفنالشعر"صعبيرفي"ووءداكلتابالاحدمقالا

الاهـتاذوهووتلاميذهاصعررقائهلاحدوقالا)قولهذامنالرصافي

يكفنكفنااصبحقدال!معبراناكاتباهذايعنيهل:عرعصطفى

اكتاباانللرصافيعلى-مه*طفىأ.اذالاس؟وضحوءندما.الموتىبه

هذافييقابلمابهاوبتونالكاوطهذايستخدمونالمعاصولن

اشغرابزاد"قنهوحيتمنالشعرا)او"فناالمثعر"الموضع

...وسخطهالرصافي

القط:الدكورترجمةالترجمةهذهازا،ففمعحالأيةوعلى

السماءطريقيهدبني.السوءدعاةمنراعمثلتكنلا...)ء

،بالازهارالمزدانالمتمةطريقكيهوويضسبالشائكالوعرذلك

.11مغرورطائشخلعكاي

ثم،وامتعوأفصحأزهىالقطا!كتوراعندهنافالعربيئ

مسعبحرفحرفاتكونفكاد؟لكوبعد،النصروحالىاقرب

النص.

افولولامرفوضة"أءاجمهاداتجبراالاستاذترجمةوفي

ذلك.عليبالامثلةمليءالزجمةونص،مر!ضة"ركاكة)ء

الثافي(ا!ي!ضهد-الثانيالفصل)ففي

!+6

.ا)الصقعاءالحمقللعجانزيا)ء

اللهجةفبم(اباردا)وهو"صفيع))جهء!ا()معاءوالص"

تعفوام.(السخيف)او(المأفون)اوالاحمق)اولمعرية

محلإ-ةالفاظاسصحدامءلىنه-5"جبراخادالاسيىحمللفصحى

...معبرةجر

الثافي"اض!ا-الثالثالةصلوفي))

هاملت:لسانعلىجبراالاستاذترجمةقول

"...الادهةؤوارعيلحسالمحبمنالكطدع...))

القط:الدكتوربترجمةهذاوفاال

.((العمقاءالابهةالمعسولاللسانليل!ف...*

الدكتورترجه"ولكن،النقلفيدفيقتان.جمنالهرجهفكلا

وتفضيلهااستخدامها،يهكنالنمادجمنكسرعلمىمثالهيوولقط

.الاخرىلمى

نعسالملكيفصح(اثالثاشهد4ا-الثالثالفصل)وفي

حدعلى-3!أح،*!4جنونياتهاو،هاملتصونازاءخاوفه

،جبراترجمةفينسخرهجلدفيجببه-جبراالاس!تاذرجمة

:قول

لذلكالعدةنحنسناخذ...))

11،:-دةهذهوططنينةأمنفيتبقىانمقمسايمانياةل!انه

.لونجبرة

...1(جلالتكمعلىومتاتتحيماالتز

لهس-،أنثثم...()؟ا!المقدسالايمانيالقلقهذاهـوما"

؟إ!جلالتهعلمىتؤ،تى

يلي:الؤط.كماا!كتورابرجمةالنصهذاان

ديا-اذلكتؤ-طاه!راحوفوانه،انسناس:هيء.."

صءبرمنويطهمو!يعبشونالذينالكئبرينرعابئكامنحفط

."نجلالترم

قىفالقلش)ء،القطالدكنوربرجملأاتضحؤدالممنىانأطن

النصفيلااهولاءآأ9؟داهأآ،9"ترجمةالاهوانا(المقديرلايماني

.لانكليزي

تغنيهاالإ-2تلكسيمالا،المسرصيةتصمنتهاالتيالاغانياول

وزدترجمتهار!يالجهدبذلقدجبراصاذالاسانريبفلا،وفيلب،

...غةهـ4ونبراتعذوبةلهاكقق

كأغيشيا4فياو"صي(الخ؟مسالمشهد-الرابعالفصل)ففبما

الا!ي:النحوعلىجبراالاستاذترجمها

تمييزهبركيفحبي!بك"

الواؤدين؟ارجالاب!ن

راسهفيومحارةهبعصا

."عائدينحجاجونعل

فيالانكليزيةصةىالانمندريرغامضتعبيرالرايرؤكبما!والمحاورة

يضعسونالوسطىاقرونافيكانوامنهمالعجائزيميمالا!الحجاج

المقدسبيتالىابىحراصي،زواقدانهمعلىدليلاقبع"لهمفيحارا

رالتقد!ؤصيحتىوانج!حاوضحلقطاالدكتورترجمةكون.هنا

:تيقولاذ،(لمسرحي

المخلصهداخلكايىزكيف"

اخر؟خل.ن

الحجاجوقبع"بعصاه

."م!وفوحذاء

ذمهساتقملذا-يهماوالمشهدالفصلفىاخرىاعنةولاوفيل!

:جبراالاستاذترجمة

طفلتييابهالموتسافر"

أجفانهعلىالعشبونما



صحرةثباتفيوا-ةهـاحت

."أحضانهوؤيربريى"ثت!

القد:الدكتور.!برهكأؤيالاغنبلمة!فهوتؤول

سيديأيا،وغاب"ات))

...وفابء،ت

اخضرشبنماابراساوءإى

."يرقدحجرقدميهوءلمى

حبثكىجبراالاستادربرمةتفضلاقطااهـكأورازرءهكأان

،دمىالاسودد،بحرفحرفاصمة؟رتكوىتكادف!،لدفةا4ا)ر!"،دة

للقافببة.ز)بؤ!"احضانهوةكيء))عبببركانجبرا

دا-ت-الاسيترصمصصةتقولالتيالاخرىاوء-!بااغ!صةاما

:اجبر

عيدهغداولرفلن!ين:قالت"

لكي-واًنيالصبحفيس،،كر

عذارىمنالحيفيترىءناول

الحهانكلدونمنفتحبني

،راهاجاءتاعباصباحوفي

بالتلافيففص*هامنتءذراء

،لكنعنراءالبيتةأدخلها

".بالفراقبهـرابيتهتبارحام

:تقولثم

!واخجلتاه،العارياء)

البشر؟بينرأفةمن151

اليها،اجاةان،بالشبلفعلها

؟الشبابالاالملوممن

تمدنيالم:لهقلت

؟بالزواًجافتراشيقب!

تزوجتكالضه،ءهداوحق:لهاقال

".قسعبىلمللا-الض!لو

صكداجبراخادالالىبذلوقد،النصفيرائعةجميلةالاعنية

بلاالدكأور"القطتربرمةمقارنةولكن،ورشاقتهاعديمابئهالنقلبالغا

واغمىادقكانتالقطعندثلكسبيرمنالاقنراب-جربقيانتؤكدس

...التعبيريرةبالطاقة

لفراثميصو)ضزوجتكالفمياءمذاوحق))جبشاترجمةفيلاحظ

(،...تسرعيل!

القط:ترجمهفيولاحظ

سافهلكنتكذلك...هناكمسوالف)1

"...بفبراشيتستلقيلملو

الحفاريناحدرو،نعلىالاغفةهذهصبراترجمةفيلاحظثم

:المقبرةيدخلاناللذيناً،الرجيناو

شباجميفيعراءبيا"

غراميأحلىماآه

وصلاكانتمنيى

سقامي"شمافعله

القط:عنذاتهاالاغنيةهدهوترجمة

(حبكنتح!ضما...أحبكنتحينط،شباجممافي"

جميلشيءأنهيبدوكان

هآ-ليالذيفي،وقتي82-امضعيأر

".،يحلوس

مرسهـلملا،اوحراشعراتكنامالاصلفيئالاغببةانرونوبالرغم

نا،كدالاصلمعالمضاهاةاننجبرحرشعرالقطالدكتوروترجمة

.."الروعحلاوة"منالكيرنقلقدالق!

!،

:جبراترجمةتقول

ا!ريادوميراح"

عظاميفىشببدب

رهـاذكبن،،وليتأرط

(1؟وهب،ءكبنجتمبارفي

:تقولاقط!اونرجمة

اينلا4ءطواريا)ازمناانغصر))

ؤوفيفمةالقصأحكم

حتىالموتارصن!وثساعفيديومضى

كذلكيوماأكنا!لقني

؟إ...وا!خيرافالثاالمقطعثم

:.نقولجبرافهربرمة

وفاسامسحاةهاتوا"

حطاسطالانكفنوا

الترابفيبرواحفروا

"...سلاميفيهاصةرة

:فتقولالقطالدكتورترجمةاما

عتببدوجارلني!يقعول"

حفرةلغ...آهأكفانيثم

،0001ا)جديدالضبفتعتويترابمن

يمكنممابالرغم،الاء:جةهذهترصميبنريةالتعبا!قدوةبينالفارق

بر-ء،)12(اذذاتاهاطفتةا"ا!.ا،د"نوعمنا!غنيةهذه؟نيقالان

الوزنعلىالحفاظمعثصطوة)12(بنقل"كدجبراالاستادوان

اكثرالقطالدكتورترجهةفاندلكمن9ر!مبا...والقافيةالتقليدي

"البا!د"فيالمىص!بانن1العنمروهما..(،رشافة"و"حيوية"

التقليدية.ا!نكليزية

لفكولا-تجربةلفكسبيممنالاقترابتجربةان،حالآيهعلى

تجربةانهاكما،ا.رقواالجهدمنالكث-برتستنزفالمراسصعبة-

الزجه؟ينوكلا...الانسانلاجلالانسانمنلانها،صافيةوة"يئة

...الكبيرالانسافيامملاهذاءنالافترابفيوصادقةصادقةتصربة

القمةعاىاطلورآقربكانتالقطالدكتورترجمةانلييبدوولكن

...هاارثرتطلعا،بالاحرىاو

وتمثلهاضعبيريةاقدراتهبحكمالقطلدكتور2اناظناضر...ع

منالعقباتمناجزةعلىوممبرهودابهالتجاربهذهآللامهواستحيائه

يرشحانيمكن،الادبيموؤمهبحكم،وبههـدلك...،ولفظيةفنبة

الس*خصية،العسيرةالشتصبيرقيالاثاربعنلنترجمةضهخياترشيحا

...والفريالادبيوعبضادائرةفيتكونانمرةمناكثرتابتوالتي

الهملهدالمثلالمارليترشبءفرصة-رأييفي-أفلتتفلقد

اسيفاتمزقاتمؤقوا؟:"،ذاكعلىالاقلاماًقدرأنئذكانؤقد،19"جمير

،التمزقيستنزفهلااذيا،(المديدالعمر))بعدواكن.م.وهناكهنا

المازنييبدأهلمماليتم،القطللدكورهوالضمنكماالترشصحان

...ابدا

اسماعيا!الد-ئمحي

4يهسسمحم

الب!إلةددارى!لجاهصعحسشق

وكبرىيمثابدارمنشورات..و4

فيوالعربيسةدوالصرلعسرلسوركلبنانية

سسمر


