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امللخص:

حّالج هزه الذساظت كمُت مً كماًا ألادب الّشبي املّاـش وؤزشها في الذساظاث
الاظدؽشاكُت ،وهي خشهُت الؽّش الحش التي هثر خىلها الىالم في الّفش
الحذًث واملّاـش ،وبخاـت مً الىلاد املهخمحن بملاسهت الذساظاث الغشبُت
والّشبُت املّاـشة ،وبن هزه املحاولت ظخىؽف لىا مذي ِالكت الخإزش والخإزحر
بُجهما ،وكذ حاء الّمل فحها مىضحا ؤزش الؽّش الّشبي املّاـش في زلافت
املعدؽشكحن ،وؤزش ؼّشاء الاظدؽشاق في سواد الحشهت الخجذًذًت للؽّش الّشبي
املّاـش ،زم جىلُذ معاس جشحمت الؽّش الحش بلى اللغاث ألاوسبُت ،لاسبحن في
رلً بىمارج مً الؽّش الحش املترحم بلى اللغاث ألاوسوبُت ،مشل :ؼّش ؤدوهِغ
الزي ولّىاه في محزان الىلذ ،وؼّش مدمىد دسوَؾ وـذاه في الشلافت
ألاوسبُت ،بغُت حسجُل ؤزشهم وجإزشهم في الذساظاث الّشبُت والغشبُت لحشهُت
الخجذًذ في الؽّش املّاـش.
الكلمات املفحاحية :الؽّش الحش ،الخجذًذ ،الؽّش الّشبي ،الاظدؽشاق،
الترحمت ،اللغاث ألاوسبُت.
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Abstract: This study addresses a problem of contemporary Arab
literature and its impact on Orientalist studies. The movement of free
poetry has attracted the interest of many critics, especially those
interested in comparing contemporary Western and Arabic studies.
This essay will reveal to us the extent of the relationship of effect and
influence between them, explaining the impact of contemporary
Arabic poetry on the culture of the Orientalists, the influence of the
poets of Orientalism on the pioneers of the movement of modern
Arabic poetry, then explaining the way of translating free poetry into
European languages, while giving examples of free poetry translated
to different European languages, this is the case of the poetry of
Adonis that we have put it in criticism, that also of Mahmoud
Derouiche and his influence on European culture in order to record
their impact and influence in Arab and Western studies of the
dynamics of innovation in contemporary poetry
Key words: free poetry, renewal, Arabic poetry, orientalism,
translation, European languages.
:مقذمة
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الزي ّ
ٌّذ دواجهم ودًذجهم في جخلُذ ؤًامهم وجفىٍش خُاتهم ومأزشهم في ؼتى
حىاهبها ،فإكُمذ خىله ألاظىاق ألادبُت جدباسي في ظاختها حُاد ِلىٌ الؽّشاء،
فيان لعاجهم ؤؼذ وكّا مً العىان ،ولزا فهى ًمشل باليعبت للمعدؽشكحن
بمشابت الّفب الحعاط في الشلافت الّشبُت ،وباألخق ما حاء في بدىر
الاظدؽشاق ألاوسبي ،وهزا ما ًىضح مذي ؤزش الشلافت الّشبُت في لاداب الّاملُت،
وهى ما ًبِىه املعدؽشق :روم الهذو  R. Landauفُما ًلىله":برا واهذ ؤٍِم
مأزش الحماسة الّشبُت في الحلل الشوحي كذ ؤفشغذ في اللغت ،فةن ؤظمى
مىجضاتها بّذ اللشآن وان هى الؽّش في هٍش الّشب ،وبهما بذؤ الؽّش الىالظُيي
ؤو ِفشه الزهبي في اللشن العادط بّذ املُالدِ ،ىذما وان الؽّشاء في مٍّم
ؤسحاء ؼبه الجضٍشة ًىٍمىن بلغت ؼّشٍت واخذة ،وٍدبّىن كىاِذ في بىاء
اللفُذة مدؽابهت ،وكذ التزمذ هزه اللىاِذ التزاما ـاسما ختى ؤواخش الّهذ
ألامىي ِىذما ولّها دِاة الاوؽلاق في ٌل الخالفت الّباظُت مىلْ الؽً".1
وهزا لِغ بغشٍب ؤن جذوس مٍّم الذساظاث الاظدؽشاكُت خىٌ
الؽّش الّشبي مىز اللذم ،ألهه وان في مشخلت الزسوة ِىذما هضٌ الىحي ِلى الىبي
ـل هللا ِلُه وظلم ،وؤساد بّمهم ؤن ًفىذوا ما حاء فُه مً بشاِت الىٍم
وحماٌ الترهُب ،وآخشًٍ ؤسادوا ؤن ًمشبىا ِلى الىجش الحعاط الزي ًذفْ
بماسبُه بلى الخغىٌ مً الفىش الّشبي ألاـُل.
بهزا الؽغف الاظدؽشاقي والجزِت الغشبُت في خب مّشفت آداب
غحرهم وإلاوالُ ِلى مىجضاتهم الّلمُت وبالخفىؿ مداولت الىـىٌ بلى مّشفت
ألادب الّشبي ِامت والؽّش بخاـت بمخخلف ؤغشاله واججاهاجه وخشواجه
الخجذًذًت ،مً ؤحل فشك فلعفخه ِلحهم وجىححهه بًاهم بدعب غاًاجه
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وومىخاجه ،بغُت هؽف املازشاث التي جشهها هزا الىىُ مً الفً ألادبي في لاداب
ألاوسبُت ،وكذ صسُ هزا ألامش في هفغ املعدؽشكحن دوافْ خب اليؽاه في مّشفت
حماٌ إلابذاُ الفني وألادبي املخمشل في سواجْ الؽّش ،ألجهم ؤدسوىا ؤن "ما في
الؽشق مً سحش الجماٌ ،وِزاباث الفً ،مما دفّهم ِلى إلاكباٌ ِلى ألادب:
ّ
ؼّشه وهثره ،فشاخىا ًُ َىؼىن حّبحراتهم ألادبُت بإلىان الّبحر الؽشقي الّىش،
وَؽشبىن ما ججىد به كشاثدهم بما ًلّىن ِلُه مً ؤصاهحر ألادب الؽشقي ،الزي
وُب سٍده ؼمغ املؽشق الذافئت" ،2فإخزوا بدشاستها الىافّت وحعذوها في
ؤِمالهم الؽّشٍت املخىازشة في زىاًا مالفاتهم ودواوٍجهم ألاحىبُت واملترحمت.
أوال :أررالشعرالعربي املعاصرفي رقافة املضخشرقين:
بن اهخمام املعدؽشكحن باألدب الّشبي لم ًىً ولُذ اللحٍت
الحذًشت ؤو املّاـشة ،بل واهذ لاسبت حزوسها في ألاِماق مىز ؤصٌ كذًم بذاًت
مْ هضوٌ الىحي وفدىٌ الؽّشاء الّشب ،ألن الخاسٍخ سجل لىا مأزشهم وؤِمالهم
في مّاهذهم الّلمُت وبهخاحاتهم الفىشٍت ،وهى ما جشبخه املىبىِاث امليؽىسة
ِىذهم واملخىىواث الّشبُت املخىاحذة في مىخباتهم ،وكذ وضح الغشب ؤهفعهم
مذي جإزشهم باألدب الّشبي بذاًت مىز ِفش اصدهاس ألامت إلاظالمُت بلى ًىمىا
هزا ،ألهه "وان حّبحرا خلُلُا ًِ هىٍدىا الحماسٍت ،ولزلً اِترف ؤهثر مً
معدؽشق ،ومً هاالء مشال إًذمىهذ بىزوورذ  Edmund Boseworthسثِغ
كعم الذساظاث الؽشكُت بجامّت ماوؽعتر بخإزحر ألادب الّشبي في ألادًب
الاهجلحزي ـاخب هخاب :كفق كاهتري بيري ،وغحره مشل :بىكاجشيى في
مجمىِخه املّشوفت باظم دًكاميرون :ألاًام الّؽشة .3"De-Camerone
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وهزا الخإزحر لم ًخىكف ِىذ فترة مدذدة ؤو ِمل ؤدبي واخذ ،بل
اهدسح مخخلف املجاالث والفىىن ألادبُت بلى ِفشها الحالي ،بهذف حّشٍف
الغشب بص يء مً ألادب الّشبي املّاـش وجىلُذ لللاست ألاحىبي ؤبشص ؤِمالهم
ألادبُت الىثرًت مجها والؽّشٍت ختى جإخز هفِبا ممحزا في العاخت الّاملُت وجمْ
بفمت في جاسٍخ الحُاة البؽشٍت.
ّ
وَّذ الؽّش مً بحن الفىىن ألادبُت التي اهخم بها الاظدؽشاق
املّاـش ،وكذ حّشك كراجشكىفضكي بص يء مً إلاظهاب للؽّش الزي ّ
ِذه مً
ؤهثر ؤهىاُ ألادب الّشبي اهدؽاسا وؤهمها خىشا وؤؼذها جإزحرا ،ألن جاسٍخ الؽّش
ِىذه "في اللشن الخاظْ ِؽش لِغ بال جاسٍخ ججذًذ ؼباب الؽّش اللذًم بىشق
مّذلت ول الخّذًل ،وكذ ؼاسن في بّشه ول مً هاـف الُاصجي وفشوعِغ
مشاك ومدمىد الباسودي وبظماُِل ـبري وؤخمذ ؼىقي وخافَ ببشاهُم
وخلُل مىشان وِباط مدمىد الّلاد ومفىفى الشافعي ومّشوف الشـافي
4
وغحرهم الزًً دفّىا ول مجهم ِلى خذة بالؽّش الّشبي بلى جلذًمه مً حذًذ"
ّ
في خلت جخالف الىٍام املّشوف ِىذهم.
وكذ ؤحشث الباخشت مىحرة مفباح الىشحر مً الحىاساث والاؼشاكاث
مْ الّذًذ مً املعدؽشكحن واملعخّشبحن الزًً هللىا الشلافت والترار الّشبُحن
بلى لغاث الّالم الّذًذة ،ووان مجهم املعدؽشق الُىغعالفي الذهخىس رادا
بىجىفيخش بخاسٍخ  07ماي 1990م ،والتي هؽفذ مً هالمه الىشحر مً
الجىاهب الاًجابُت ًِ إلاظدؽشاق بخالف ما وان ًبخغُه الىشحر مً
املعدؽشكحن ،بدُث هجذه ًخدذر ًِ الؽّش الّشبي املّاـش ،وبخاـت الؽّش
الفلعىُني املّاـش ،ألهه ؤـذس دًىاها لزلً ،وخفق هخاب آخش ًِ الؽاِش
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ِبذ الىهاب البُاحي ،ووضح ؤن ججشبخه في خلل الترحمت للؽّش الّشبي املّاـش
ملاسهت بالؽّش الّالمي مً خُث ججذًذه ؼىال ومممىها ،ؤن هزه الحشهت
الخجذًذًت في الؽّش الّشبي اظخىاِذ ؤن جفخذ بابا للؽّش الّالمي وجشفذ
الشلافت إلاوعاهُت الّاملُت ،وفي رلً ًلىٌ":ؤِخلذ ؤن الؽّش الحش كذ فخذ بابا
حذًذا للؽّش الّشبي املّاـش ،وبفمله اهدؽش ألادب الّشبي وؤـبذ مؽهىسا
ِاملُا ومّشوفا في ألاوظاه الشلافُت ألاوسوبُت ،والؽّش الحش ًخالءم مْ سوح
الّفش ،وٍىاظب الخزوق ألادبي للىاكْ إلاوعاوي الحذًث ،لزلً هشاه ًيخلل
بعهىلت مً الذوٌ الّشبُت بلى الذوٌ ألاوسبُت ،وإلاخفاثُاث جاهذ ؤن ول ما هلل
مً ؼّش ِشبي بلى اللغاث ألاحىبُت هى مً الؽّش الحش الزي ًدمل دوسا وخاـا
في مشآة الؽّش الّشبي ،لزلً فةن ِلى الجمُْ في الذوٌ الّشبُت ؤن ًلفىا ؤمام
هزه الحلُلت ،وؤن ًخخزوا الخذابحر التي جمىجهم مً العحر هدى املعخلبل".5
زم جدذر ًِ دًىاهه خىٌ الؽّش الفلعىُني والىمارج التي
اخخاسها ،وهجذه كذ دكم الىٍش فحها وكاٌ ِجها ،هي "ِباسة ًِ مخخاساث مً
الؽّش الفلعىُني ،مىز ساثذه ببشاهُم وىكان وؤبى ظلمى ختى حُل
الخمعِىاث والعخِىاث ،مً ؤمشاٌ مشٍذ البرغىسي وغحره ،وكذ كمذ بىخابت
جلذًم للؽّش في جهاًت الىخاب ،بىـفه ٌاهشة ملاومت ،ورلً للخّشٍف ببِئت
هزا الؽّش ولؽشح ممامُىه وؤظلىبه ،هما وؽشث بخذي الصحف
الُىغعالفُت ما هخبخه في هزا الىخاب ًِ الؽّش الفلعىُني مً ؤحل ؤن
ًخّشف الؽّب الُىغعالفي ِلى اللماًا ألادبُت في ألاسك املحخلت" ،6وَعخفُذ
املشلفىن فحهم مً هزه الخجاسب الؽّشٍت املىٍىمت بلالب ؼّشي حذًذ ًداوي
الحشهُت الخجذًذًت املّاـشة في هٍم الؽّش لذي البِئت الّشبُت املّاـشة.
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فيل هزه لاساء جشبذ ؤن الؽّش الّشبي املّاـش كذ جشن بفمت
واضحت في ألادب الغشبي وبخاـت في الؽّش الغشبي ألاوسبي لذي الىخبت املشلفت
مجهم والحاملحن للىاء هٍم الؽّش مً املعدؽشكحن مىز اللذم ،وفي هزا ًلىٌ
املعدؽشق ؤخمذ ظماًلىفُدؾ":كذ ؤزاسث هزه لاساء اهخماما حذًذا في ؤوسبا...
بدُث رهبذ بّن الّلىٌ املخلفت للّلم فداولذ الىـىٌ بلى بزباث هزا
الخإزحر بيل ما ؤوجِذ مً كىة وـبر ؤهاة ،وٍشحْ الفمل هزا إلازباث ؤوال بلى أ.ر.
هيكل الزي كام بذساظخحن ِام 1933م ،وزاهُا بلى :ر.م .بيذال الزي دسط هزا
الخإزحر بص يء مً إلاظهاب في هخابه الزي ؤـذسه بّىىان«:الؽّش الّشبي والؽّش
ألاوسبي» ،وزالشا بلى ش .م .شيىترن في جىاوٌ هزا الخإزحر وهؽف ؤؼُاء حذًذة في
مُذاهه ،ووؽش دساظخه«:الخشحاث الاظباهُت في املىشحاث الّشبُت» ،وسابّا بلى
أ.ج.غىميط الزي ظاس بهزه املّملت امللذمت كذما بذساظخه « 24خشحت
بالالجُيُت الذاسحت في مىشحاث ِشبُت» ،و :ج.ش.كىلين ،و .هى،
هىميزباخ ،7"...وغحرها هشحر مً الىمارج التي جىضح بظهاماث بّن الباخشحن
املعدؽشكحن في هلل الذساظاث واملّاسف ألبشص الؽّشاء الّشب وببذاِاتهم
الفىشٍت في مُذان الؽّش وكماًاه.
راهيا :أرر شعر املضخشرقين في رواد الحركة الحجذًذًة للشعر العربي
املعاصر:
للذ اِخمذ ؼّشاء الحشهت الخجذًذًت في الؽّش الّشبي املّاـش
ِلى هفىؿ وؤفياس ؼّشاء الغشب ،وكذ ؤزبدذ رلً الّذًذة مً الذساظاث
الىلذًت الّشبُت الحذًشت مجها واملّاـشة وحمْ مً الىلادِ ،لى ؤن جهمت الؽّش
الّشبي املّاـش اسجبىذ بؽّشٍت الشلافت الغشبُت ،ألن سواد هزه الجهمت بدشىا
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ًِ مٍاهش الجذة وإلابذاُ في لاداب الغشبُت ،ورلً جلبُت ملخىلباث ؤخاظِعهم
للخجذًذ في الؽّش الّشبي ،والخاـُت التي ظاِذتهم ِلى رلً هي بفادتهم مً
ججاسب الؽّشاء الغشب ومذاسظهم املخخلفت في جىىٍش هزا الفً ألادبي ،ألن
ؤغلبهم مً ؼّشاء الحذازت والخغُحر ،ومٍّمهم واهىا ًخلىىن اللغاث ألاحىبُت،
بها ًىخبىن وٍترحمىن ،ومشاٌ رلً ؤدوهِغ الزي حّل البذاًت الحلُلُت
لؽشاساث الخجذًذ ألادبي املّاـش في الشلافت الّشبُت ،وان را ـلت وزُلت بالللاء
ّ
مْ الغشب والخإزش بمىهجهم ،وهى ما ـشخه بلىله":ولذ الللاء مْ الغشبِ،لى
الفُّذ ألادبي ،مىكفا هلذًا ًخمشل في ؤسبّت مبادت :املبذؤ ألاوٌ ًخفل
باملىلىُ ؤو املممىن،وخالـخه ؤن الحُاة الجذًذة التي ًدُاها الؽاِش الّشبي
ولذث مؽىالث حذًذة ،ولهزا فةن ِلُه ؤن ٌعي هزه املؽىالث وَؽخم
مىلىِاجه مجها،وٍترن مً زم املىلىِاث الخللُذًت املىسوزت ,واملبذؤ الشاوي:
ًخفل بىشٍلت الخّبحر ،فةرا واهذ املؽيلت حغحرث ،فةن ِلى الؽاِش ؤن ٌغحر
وشٍلت حّبحره ،فال ًمىً الخّبحر ًِ مممىن حذًذ «بؽيل» كذًم ،فخغحر
«املممىن» ٌعخذعي برن حغحر الؽيل وبخاـت الخدشس م ن اللافُت ،واملبذؤ
الشالثً :خفل بخّشٍف الؽّش،فخّشٍفه في املاض ي وان جابّا ألغشاله وؤؼياله،
وبما ؤن هزه ألاغشاك وألاؼياٌ كذ حغحرث ،فةن حّشٍفه ًجب ؤن ًخغحر ،وٍىبشم
املبذؤ الشابْ ًِ :املبادت الشالزت ألاولى ،وخالـخه ؤن ِلُىا ؤن وغحر الىٍشة بلى
الؽاِش،فلم ٌّذ الؽاِش مً ًىخب اللفُذة جلى ألاخشي،دون سئٍا للّالم ؤو
مىكف مىه ،بدُث ًجيء ؼّشه مجمىِت مً الاهفّاالث ؤو وـف ألاخذار دون
سابي سئٍاوي وحمالي ًشبي فُما بُجها ،وٍىخذها ،بل الؽاِش هى الزي ًفذس
ًِ سئٍا ،ؤي مً له سظالت هما ٌّبر حبران،ومً ال سظالت له لِغ ؼاِشا".8
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هزا الاهفخاح ِلى الشلافت الغشبُت اوّىغ ِلى سوح اللفُذة
الؽّشٍت الّشبُت املّاـشة ،ورلً بخجذًذ في ؼيلها ومممىجها ،مً خُث
جىٌُف الشمض وألاظىىسة واللىاُ ولاساء الفلعفُت وامليىهاث الجمالُت ،وكذ
وان مىخفف اللشن املاض ي فاجدت مٍاهش هزه املازشاث التي ؤزشث وهُمىذ ِلى
الؽّشٍت الّشبُت املّاـشة ،هزهش مً بحن الىمارج الؽّشٍت ألاحىبُت التي ؤزشث
فُه ،ما حاء ِلى لعان الؽاِش الّشاقي بذس ؼاهش العُاب والزي ؤِلً مىز
البذاًت ؤهه مىلْ بالؽّش الاهجلحزي في همىرححهما املؽهىسًٍ :ثىماش إليىت
وإدًد صيحىل ،وهزان الىمىرحان كذ جشوا بفمت واضحت في ؼّش هزا
الؽاِش ،ولّل هزا الىمىرج ّ
ٌّذ مً بحن كالثل الخإزحراث التي ؼهذتها العاخت
الىلذًت الّشبُت املّاـشة ،والتي جىضح بإن ـلت الؽاِش بذس ؼاهش العُاب
بالؽاِش إلاهجلحزي بلُىث كذًمت حذا ،وسبما بذؤث مىز ؤواظي ألاسبُّىاث ؤو
ؤواخشهاً ،9لىٌ ـشاخت ًِ هفعه في وـف ما دسظه في بغذاد خالٌ فترة
دساظخه وبخاـت ظىت (" :)1948-1946فذسظذ شكضبير وملحىن والؽّشاء
الفىخىسٍحن زم الشومىدُىُحن ،وفي ظىتي ألاخحرجحن في داس املّلمحن الّالُت حّشفذ
ألوٌ مشة بالؽاِش الاهجلحزي جىن كيخط ال ًلل ًِ بعجابي بإليىت".10
وهجذ هزلً الؽاِش ؤدوهِغ مخإزشا بالؽّش الفشوس ي ،هُف ال
وهى الزي اهخدل ؼّشه مً هزا ألادب ،وكذ وضح الّذًذ مً الىلاد هزا ألازش،
ومشاٌ رلً دساظت واٌم حهاد في هخابه« :ؤدوهِغ مىخدال» ،والفادس ًِ داس
بفشٍلُا الؽشق باململىت املغشب في وبّخه ألاولى ظىت 1991م ،وهزه داللت
واضحت ِلى كشاءجه للؽّش الفشوس ي ومذي جإزشه به ؤًما جإزش ،وٍمىىىا ؤن
هخخفش الىالم خىله فىلىٌ :بن الشباعي الفشوس ي بىدلير ورامبى وإًف بىهفىا
وصان جىن بيرش مً الؽّشاء املازشًٍ واملاوشًٍ في الىكذ هفعه ملىجض الىق
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الؽّشي ألادوهِس يً ،11لىٌ دمحم بىِغ":جخخلف ولُّت هجشة الىق بحن
الؽّشاء املّاـشًٍ ،وبالخالي فهي جخخلف بحن العُاب وؤدوهِغ .فالعُاب الزي
ـاخبذ هفىؿ إدًد صيحىل هفىـه في مشخلت وىٍلت ،لِغ هى ؤدوهِغ
الزي اسجبىذ هفىؿ ول مً رامبى وصان جىن بيرش وإًف بىهفىا بىفىـه
خعب املشاخل الؽّشٍت التي احخاصتها ججشبت ؤدوهِغ .وجخفُق ِالكت العُاب
بالؽاِشة إلاهجلحزًت ؤو ِالكت ؤدوهِغ بشالزت ؼّشاء فشوعُحن ال ٌّني بخاجا ؤن
هفىؿ ؼّشاء ِذًذًً ،ومً لغاث مخباًىت لم تهاحش بلى هفىؿ هزًً
الؽاِشًٍ ،بل ًشمي حُّحن الىفىؿ الىىاة ألاولى".12
فبالشغم مً اخخالف مؽاسب الشلافت ألاحىبُت لذي الؽّشاء
الّشب املّاـشًٍ ،وجىىُ احتهاداتهم في بجباُ خىىاث هخابت اللفُذة الؽّشٍت
الغشبُت والخإزش بمىاهج املعدؽشكحن ،بال هلىت الدؽابه والاجفاق بُجهم ًمىً في
حّشٍفهم للؽّش الجذًذ ،وال وعدبّذ ؤن ًيىن ؤزش بلُىث ظببا مباؼشا في
املغاًشة املفاهُمُت الابعخمىلىحُت للؽّش".بل سبما وان جإزش الؽّشاء الّشب
الشواد بخلىُاث بلُىث الؽّشٍت وؤدواجه ووشٍلت بىاثه املشهبت لللفُذة مً ؤبّذ
مجاالث املشاكفت ؤزشا في هزه الّالكت".13
بن هزه املازشاث الغشبُت ؤهعبذ اللفُذة الؽّشٍت الّشبُت
املّاـشة مفهىما حذًذا ومىهجا مغاًشا في هٍم الؽّش ،وججذًذا في خشهُخه،
وهى ما اـىلح ِلُه في ِفشها الحالي (الؽّش الحش)ّ ،
وِذ الىاكذ دمحم بىِغ ؤن
هزا املفىلح ؤـال :دخُل ًِ الشلافت الؽّشٍت الّشبُت ولم حّهذ به العاخت
ألادبُت الّشبُت ،وهى وافذ مً الشلافت الغشبُت ،مخالفا بزلً امللىلت التي
سوحذ في الىشحر مً الذساظاث الحذًشت ،وجيعب هزا املفىلح مً بهخاج ِشبي
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حاء مْ هاصن املالثىت ظىت 1947م ،بلىله":حمُْ هزه املفىلحاث راث مفذس
غشبي ،فالؽّش الحش لِغ مً ابخذاُ صوي ؤبى ؼادي ؤو ابخذاُ هاصن املالثىت هما
ًىحي بزلً هالمها ،بل هى جشحمت ملفىلح فير ليبر بالفشوعُت وفشي فير
باالهجلحزًت ،وكذ ظاد هزا املفىلح في الشلافت الّشبُت مىز الّؽشٍيُاث بلى
حاهب الؽّش الحذًث ،ومىه فةن بِادة اظخّماله مً وشف ؼّشاء وهلاد
الخمعِىاث حاء مدمال بدُىٍت هٍشٍت لم ًىً ًمخلىها مً كبل ،وال وحىد له
بخاجا في املفىلح الىلذي الّشبي اللذًم".14
وبهزا فالؽاِش الّشبي جإزش باملىجضاث الؽّشٍت الغشبُت بما هدُجت
جشحمت ألِمالهم املىٍىمت ؤو اهبهاسا بمدخىي ؤؼّاسهم بعبب إلاوالُ ِلحها،
وهزا ما سصُ فحهم بزسة خب مّشفت الضٍادة مً بهخاحهم والاظخفادة مً ججاسبهم،
وبلي هزا الىهج ًجشي في ِشوق ؤفياسهم مجشي الذم ،فخإزشوا بها ؤًما جإزش،
وجشهذ بفمت في بهخاحهم الؽّشي ،مشل ما هجذه :مْ ظّذي ًىظف الزي جإزش
بياهيط ريخضىش وواًد ويحمان وكفافيط ،وبذس ؼاهش العُاب الزي جإزش
بضحىيل وإليىت ،وـالح ِبذ الفبىس الزي جإزش بإليىت ؤًما ،وٍىظف الخاٌ
الزي جإزش بإزراباوهذ وإليىت ،وهاصن املالثىت التي جإزشث بىليم بالًك ،...وغحرهم
هشحر.
وِلُه وعخيخج مما ظبم ؤن الؽّش الّشبي املّاـش كذ اهفخذ ِلى
الحماسة والشلافت الجذًذًً وجإزش بالؽّشاء املعدؽشكحن ألاوسوبُحن
وبمفىلحاتهم وؤزش فحهم ،وبالخالي فهزه ظىت الحُاة في الخالكذ بحن ألافياس
والشلافاث والخفاِل بحن الفىىن ولاداب ،وبالخفىؿ الؽّش الزي ّ
ٌّذ
الّفب الحعاط في ألادب للخّبحر ًِ الاخخُاحاث ومخىلباث الىفغ وول ما
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ًخخلج ـذس إلاوعان مً ؤخاظِغ ومؽاِش في كالب ؼّشي حذًذ ًخالف في
ـُغخه اللالب التراسي املّهىد.
رالثا :مضارثرجمة الشعرالحرإلى اللغات ألاوربية:
مّلىم ؤن الترحمت حّذ وؽاه ظىظُى زلافي بوعاوي لها جاسٍخها
مىز اللذًم ،فهي وظُلت مهمت في هلل حىاهش الّلم واملّشفت مً لغت املفذس بلى
لغت الهذف ،بغُت جىـُل املفاهُم وألافياس مً زلافت بلى ؤخشي ،فهي حعهم في
صٍادة الخفاهم والخىاـل والخّاسف بحن الؽّىب واملجخمّاث ،وبن جترحم لآلخش
فهزا ٌّني ؤن زم ت بمياها لفهمه ،والفهم ؤظاط الخىاـل ،وول جىاـل مبني ِلى
اِتراف وبكشاس باآلخش املخخلف.
وبن اهخمام املعدؽشكحن ألاوسبُحن بالّشب والخىاـل مّهم لىلل
آدابهم وفىىجهم :الىثرًت مجها والؽّش بالخفىؿ ،لذلُل ِلى فهم مدخىاه
واِتراف جام بمحزجه الفشٍذة ِلى غحره مً فىىن لاداب الّاملُت ،ولزا فلذ
جشحمىه بلى الّذًذ مً اللغاث ألاوسوبُت ،بخاـت( :الفشوعُت والاهجلحزًت)
جدذًذا ،وهزا الاهخمام ّ
خمل املترحمحن معاولُت هبحرة ملا ًدملىهه مً ؤماهت
ِلمُت ختى جفل بلى اللاست الغشبي في جشحمت وافُت وبدلت بهُت ،بال ؤن هزا
الّمل لم ًلم سواحا هبحرا ِىذهم وؤـبذ شحُدا بُجهم ؤو كل بىُئا في معحرجه،
بعبب ؤهه ِمل مشهم وـّب ،واليل ًخاف مً همم مّنى الؽّش الّشبي
لشمضٍت اللغت ،وفي هزا ًلىٌ الؽاِش إلاهجلحزي بحرس ي ؼُلبي بن "جشحمت الؽّش
مداولت ِلُمت جماما ،مشل هلل صهشة بىفسج مً جشبت ؤهبختها بلى صهشٍت" 15غحرث
وبُّتها ،بِىما ًفخذ حاهبعىن هافزة لئلميان خحن ًلىٌ :بن "الترحمت الىخُذة
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ّ
املمىىت هي الىلل إلابذاعي الخالق ،ؤي بِادة هخابت اللفُذة وبهخاحها مً
حذًذ".16
فاملترحمىن ألاوسبُىن وكّىا في مإصق هلل املّاوي الّشبُت ،ألجها
جخمحز بىثرة الىـف والاِخماد ِلى املترادفاث والخىشاس  ،وهزا ما حّل كذساتهم
مدذودة في الترحمت ،ولزا "لم ًىفلىا سغم ظّحهم في الحفاً كذس إلاميان ِلى
ؤفياس الياجب في هلل ول ؤوُاف ألاظلىب الّشبي وجمىحاجه املشجبىت بعماث
اللغت الّشبُت إلابذاُِت" ،17وبالخالي اهضاخىا ِىه كلُال وهشبىا بلى مجاالث ؤخشي،
ألجهم "واهىا وال ًضالىن ًىحهىن حل اهخمامهم الّلمي بلى غحر ألادب مً ؤوحه
الحُاة املّاـشة ،ولهزا لم ًترحم بال ِذد لئُل مً ألاِماٌ ألادبُت
الحذًشت" ،18صٍادة ِلى رلً ؤن هزه ألاِماٌ املترحمت لم جلم جدفحزا مً الىلاد
وروي الىخبت املشلفت ِىذهم ،ولم جىبْ ؤِمالهم بىثرة ختى حغىي مخىلباث
العىق ججاسٍا وجلبي مبخغي العاخت الشلافُت ،وبهزا لم ًجذ الؽّش الحش املترحم
"إلاظخجابت املصجّت لذي الىلاد ؤو ألادباء غحر الّشب بال في خاالث هادسة".19
وبما ؤن الترحمت ّ
حّذ فىا مً فىىن هلل املّاسف ولاداب بلى اللغاث
ألاخشي ،فلذ ؤوالها املعدؽشكىن باهخمام واظْ _في خذود احتهادهم_ ،ووان
الؽّش الّشبي املىخىب باللغاث ألاوسبُت ًدٍي ِىذهم بمياهت ممحزة واهخماما
بالغا لذي ؤغلبهم ،هدُجت اللغت املىخىبت بالفً ألادبي واملعاِذة ِىذهم ِلى
ُ
فهم مدخىاه ،وؤولم ِبذ هللا الشهُبي ِلى هاالء الى َّخاب( :املشض ي ِجهم) وٍلىٌ
ِجهم "ؤما ؤولئً (املشض ي ِجهم) فهم الزًً ٌِّؽىن ِفشهم وَعخدلىن
الخىشٍم والخىىٍه بةهخاحهم ،هلمغ هزا في الطجت التي ؤزاسوها خىٌ ما هخبه
الىاهش بً حلىن الزي ًفشح بإن الفشوعُت هي التي حّبر ِىه وًِ بخعاظه،
املجلذ 3العذد 1

][275

20ماي 0229

رقم إلاًذاع القاهىوي2012-3499 :

ردمذ 0393ـ2253

دراصات لضاهية:

فاجهالذ ِلُه الجىاثض ألادبُت ،ومشل الجضاثشي ّ
"ِبه" الزي رهب به خب
الفشوعُت والذفاُ ِجها بلى خذ بُّذ بر سـذ حاثضة مً ماله الخاؿ ملً ًىخب
ِمال ؤدبُا مخمحزا بهزه اللغت".20
غحر ؤهىا هجذ في ملابل هزا الاهخمام بهماٌ ٌاهش للُّان بل ختى
ِذاوة ملً اهضاح في الىخابت ًِ لغخه ألام والاهخلاٌ بلى لغت ؤخشي والفشوعُت ؤو
الاهجلحزًت ،وبل ًخالفهم ختى في ؤفياسهم وؤظالُبهم ،مشل ما فّل مالً خذاد،
والزي هجذ ِبذ هللا سهُبي مخدذزا ِىه ومففال اللىٌ فُه :مً ؤهه ال ًياد
ّ
ًزهش اظمه ِىذها بال هادسا ،ؤما في المفت ألاخشي فال ًياد ًزهش اظمه بوالكا
لعبب مّشوف وهذف مّحن وهى دفاِه ًِ اللغت الّشبُت وسفمه الىخابت
بالفشوعُت بّذ الاظخلالٌ ،في خحن ؤن غحره ٌؽُذون به مدلُا وفشوعُا مشل:
واجب ًاظحن ومىلىد مّمشي وبً حلىن ...وغحرهم ،وٍبرهً سهُبي ِلى رلً بما
هخبه سؼُذ بىحذسة بإن الفشوعُحن ٌصجّىن الىخابت الفشوعُت؛ ألن هاالء
ًىخبىن هفىـا ظُاظُت جشوق الفشوعُحن وجشوج ؤفياسهم ،وبّمهم لاخش
ًىخب اللفت بىشٍلت فىُت حمُلت جدمل ؤفياسا غشبُت ومىحهت ؤظاظا
لالظتهالن الغشبي.21
هزه ألامىس وغحرها جىضح مذي جإزش ألادباء الغشبُىن باألدب الّشبي
املّاـش بّامت ،والؽّش بخاـت ،وال ًخفى ِلى اليل ؤن لاداب الغشبُت هللذ
الّذًذ مً ألاِماٌ الّشبُت وإلاظالمُت بلى لغاث هشحرة بهذف الخّشٍف به
والاظخفادة مىه مّىا ولفٍا ،وفي هزا ًدذزىا بظماُِل ؤخمذ ِماًشة مدعاثال:
"وهل ًدفى جإزش ؼاِش ؤملاهُا الىبحر غىجه بما كشؤه مً سواجْ ألادب إلاظالمي ًِ
وشٍم ما جشحمه مّاـشه هامر بىرجشحال وظىاه بلى ألاملاهُت في اللشن الخاظْ
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ِؽش؟ وكبله جإزش الؽاِش املعدؽشق ألاملاوي فريذريش روكرت ث1866م الزي
هلل دًىان الحماظت ؼّشا بلى ألاملاهُت ،وجشحم ملاماث الحشٍشي جشحمت ؤدبُت
سفُّت كاٌ ِجها باريدٌّ :خبر بدم ُِىت مً ألادب ألاملاوي الزي بلغ الىماٌ في
ؼيله ،وَّخبر بلى هزا ِمال مً ؤِماٌ الاظدؽشاق ،ومً الؽّشاء إلاهجلحز الزًً
جإزشوا باآلداب إلاظالمُت الؽاِشان :جشىصتر ولذكيد  ...وكذ ؤكبل
املعدؽشكىن الزًً اهخمىا بهزا الذافْ ِلى جشحمت ُِىن ألادب إلاظالمي،
وجفىىىا في ـىغه بلغاتهم ،للّامت جاسة ،ولؤلوفاٌ ؤخشي" ،22بهذف الخّشٍف
باآلداب املؽشكُت والاظخفادة مً ججاسبهم الفىُت في حماٌ ألادب وبخاـت في
بشاِت هٍم الؽّش وبالغت ؤظلىبه وؤزشه في املخللي.
ّ
وَّذ الؽّش الحش مً بحن الفىىن ألادبُت التي ؼغلذ باٌ الفىش
الاظدؽشاقي ألاوسبي ،وهى ما ؤؼاس بلُه ـالح وّمت في كىله":لىخَ في العىىاث
ألاخحرة بكباٌ متزاًذ ِلى جشحمت ما وعمُه بالؽّش الحش بفمل الحمىس ؤو
إلاظهام الّشبي في الغشب ،فخّذدث ألاِماٌ املترحمت ألمشاٌ ؤدوهِغ (ِلي ؤخمذ
ظُّذ) ،وبذس ؼاهش العُاب ،وِبذ الىهاب البُاحي ،ومدمىد دسوَؾ ،وـالح
ِبذ الفبىس" ،23وهزا ُِىه ما الخٍه املعدؽشق ؤخمذ ظماًلىفُدؾ مىز ؤهثر
مً خمغ وِؽشًٍ ظىت ،بّذما رهش ِذدا ممحزا مً الذساظاث الاظدؽشاكُت
خىٌ الؽّش الّشبي املّاـش واظخيخج كاثال :وهزا "مما ًذٌ ِلى اهخمام
الاظدؽشاق البالغ بهزًً الاججاهحن الشثِعحن (الؽّش املشظل والؽّش الحش) في
الؽّش الّشبي املّاـش وجدبْ الاظدؽشاق املعخمش له".24
ومً بحن الىمارج الاظدؽشاكُت التي رهشها هزا املعدؽشقَّ ،
وبحن
فحها مذي اهخمام الباخشحن الغشب بهزا الىىُ مً الؽّش الجذًذ ما رهشه
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املعدؽشق ش .مىريضه في هخابه« :خشواث الخجذًذ في مىظُلى الؽّش الّشبي
الحذًث»  ،والزي اهخم باألدب الّشبي الحذًث وبخاـت بمىظُلى الؽّش
الّشبي الجذًذ ،بدُث جىاوٌ في بدشه :الؽّش املشظل في ألادب الّشبي الحذًث
ومؽىالجه ،زم الؽّش الحش ومّمالجه ،وكمُت الخجذًذ في الؽّش الّشبي
الحذًث ،25والتي ّ
ِذها "مً ؤخىش اللماًا التي ؤزاسث خىلها الىلاػ بحن
ؤصحاب مخخلف الجزاِاث" ،26ولشب في رلً مشاال ما ؤزاسجه هاصن املالثىت في
هخابها «كماًا الؽّش املّاـش» مً خذًثها ًِ الؽّش الحش باِخباسه خشهت
ججذًذًت اهىالكا مً بذاًاجه وٌشوفه واملضاًا اململلت فُه ومعخلبله ،وؤهم
الجزوس الاحخماُِت لهزه الحشهت ،وـىال بلى الؽّش الحش ومذي ؤزشه في الجمهىس
َ
وؤهم كماًاه اللغىٍت ،27زم جدذر ًِ مالف دمحم مىذوس في هخابه« :الؽّش
الّشبي» ،والزي وضح فُه ؤن الياجب خاوٌ في دساظخه العابلت الزهش ؤن ًجّل
مً املمىً هخابت الؽّش ِلى ؤوصان حذًذ ،زم اهخلل بلى دساظت ؼىشي دمحم ُِاد
في هخابه«:مىظُلى الؽّش الّشبي» الزي ظعى فُه بلى "العحر بلمُت الؽّش
الجذًذ هدى مضٍذ مً املىلىُِت ،بملاسهت الؽّش الجذًذ مً خُث هٍامه
الّشوض ي وبىائه الفني باألـىٌ املإزىسة في رلً ،زم بدشواث الخجذًذ التي
ظبلخه في الّفش الحذًث ،وسبي رلً وله بىبُّت الّمل الؽّشي وميان
الىصن واللافُت فُه  ...ختى هفل بلى فهم ؤدق وؤِمم ملىظُلى الؽّش
الّشبي".28
واظخيخج ظماًلىفُدؾ مً دساظت صمُله املعدؽشق ش .مىريضه
للؽّش الحش مذي ؤهمُتها البالغت في مىاهبت الحشهت الخجذًذًت للؽّش الّشبي
املّاـش وكماًاهّ ،
وِذها "بإجها دساظت خذًشت جىاهب مؽىالث الخجذًذ في
الؽّش الّشبي الحذًث ،وجشـذ ؤخذار ٌىاهشها وما جمخمذ ِىه مً هخاثج،
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هما جخمحز باإلوالت والؽمىٌ والذكت ،وبخدذًذ املفادس ألاوسبُت التي ؤزشث في
ؼّشاء ول اججاه ،وهي بهزا جىم هلفا ملحىٌا مً الذساظاث التي جىاولذ هزا
املىلىُ".29
وِلى ول ،فةرا واهذ املىخبت ألاوسوبُت غىُت بلى خذ ما باملفادس
املخّللت بالترار الّشبي ،والتي اظخلهمذ جشار الّشب كذًما وخذًشا ،بال ؤجها
جبذوا في خلُلتها فلحرة وشحُدت املادة الّلمُت فُما ًخّلم باملفادس التي جدىاوٌ
ؤدبىا املّاـش وبالخفىؿ الؽّش الّشبي الحش ،ألن ما جشحم مىه بالّشبُت بلى
اللغاث ألاوسوبُت كلُل حذا بامللاسهت مْ غحره مً الفىىن ألادبُت املّاـشة ،وبن
ؤفمل ألاماهً خمىسا للؽّش الّشبي الحش في ؤوسوبا ما وحذ في فشوعا ،وٍشحْ
الفمل في رلً بلى داس وؽش ظىذباد /اهذ ظىد التي ظاِذث املترحمحن ِلى
هلل هزا الىىُ مً الؽّش بمعاِذة املعدؽشكحن ؤهفعهم وجشحمخه بلى لغاتهم
ألام ،صٍادة ِلى رلً جلً املحاوالث الجادة التي ؤـذسها الؽّشاء ،والزًً هخبىا
ًِ اهىىلىحُاث للؽّش الّشبي املّاـش باللغاث ألاوسوبُت.
رابعا :همارج من الشعرالحراملترجم إلى اللغات ألاوروبية:
 )1شعرأدوهيط في ميزان الىقذ:
ّ
ٌّذ ؼّش ؤدوهِغ مً بحن الىمارج الؽّشٍت الّشبُت املّاـشة راث
الخُاس لخجذًذي ،والتي اِخنى بها املعدؽشكحن جشحمت بلى اللغاث ألاحىبُت،
واهخماما بصخفِخه الزاجُت وجشحمت هفعه بلى اللغاث ألاوسوبُت ،وبخاـت
ِىذما كذمىه في املحافل الذولُت وجشحمىا ؼّشه الزي ًدمل مؽشوِه
الحذازىي والتراسي ،بل وختى سشحىه لىُل حاثضة هىبل لآلداب ،بّذما هالها
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هجُب مدفىً كبله ،وهزا ما ؤخذر زىسة هالمُت مً الصحافت املّاـشة
ووظاثل إلاِالم آهزان ،والتي جيخٍش ؤن ًىالها هزا الؽاِش بإخش مً الجمش ،ألهه
ـاس _ِىذهم_ ّ
ٌّذ الؽاِش الّشبي ألاهثر ؼهشة ،واظمه مخذاوٌ في مخخلف
اللغاث والبلذان ألاحىبُت ،ومً ؤبشص املعدؽشكحن الغشبُحن الزًً سؤوا ؤن هزا
الؽاِش حذًش بإن ًٍفش بهزه الجاثضة هزهش مجهم _ِلى ظبُل املشاٌ ال الحفش_
املعدؽشق روجر آالن  Roger Allenفُما رهشه في ملالت له بّىىان« :ألادب
الّشبي وحاثضة هىبل» :ولّل ؤدوهِغ ؤدسن ؤن جإًُذ العالم والخىبُْ مْ بظشاثُل
ظُإحي له بالجاثضة فلذ ؤِلً كبىله للخىبُْ مْ بظشاثُل في املاجمش الزي ؤكامخه
الُىوعيى في غشهاوت جدذ ِىىان (ما بّذ العالم) ووان مً حشاء هزه الذِىة
ؤن وشد مً اجداد الىخاب الّشب.30
غحر ؤن هزا ألامش خمل دِاة إلاظالم بالهجىم ِلُه والشد ِلى
ؤفيا ه وؼّشه امللحذ ،فالباخث ِىك بً دمحم اللشوي ّ
ٌّذه ؼاِش ملحذ هفحري
س
جشن هزه الذًاهت واِخىم الؽُىُِت ،وحعمى باظم ؤخذ ؤـىام الفُىلُحن
َ
(ؤدوهِغ) ،وٍلىٌ ِىه فُما ًُل َّذم في ـفداجىا ِلى ؤهه مً هباس ألادباء
والؽّشاء":لم وعمْ ولم هلشؤ خشفا واخذا ًدزس مً فىشه وهفشه ،بل جيؽش
ـىسه وغلُىهه في فمه وجدخه ِباساث إلاوشاء واملذح  ...هلشؤ ألدوهِغ بّن
ؤِماله فيؽّش بيؽىة ما بّذها وؽىة ،وهياد هلىٌ ؼىشا ؤدوهِغ ،سظالخً
وـلذ" ،31وبّذما جمًّ في ؼّشه وجزوق مّنى ؤلفاٌه الر ِلُه بالىفش
والسخي ملا ًدخىي ؼّشه مً سمىص الحذازت الّشبُت وما فحها مً بلحاد وهفش،
فُلىٌ":هزا هى ؤظخار ِباكشة الحذازُحن وؤظاجزة ألادب والشلافت في مجالجىا،
بلحاد في الّلاثذ وبظفاف في الخلم وسرًلت في الفىش وؼّشه وله ِلى هزه
الىجحرة" ،32وٍىضح صحت ما ًلىٌ فُما وسد في هخابه( :ملذمت للؽّش الّشبي) في
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الففدت  ،131والزي خاوٌ فُه ؤن ًشبذ حزوسا لفىشه املىدل في ش يء مً
الخاسٍخ خُىما ًخدذر ًِ كُمت الؽّش الجذًذ ،مبِىا ـلتها بالفىش الفىفي
اللاثل بىخذة الىحىد.33
ولم ًخىكف الشد ِلى ؤبىاء حلذجه مً الىلاد وألادباء الّشب فلي،
بل وختى املعدؽشكحن ؤهفعهم ،ومشل رلً ما وسد ًِ املعدؽشق ؤخمذ
ظماًلىفُدؾ بلىله":مهال ًا ؤودوهِغ ،ؤهٍش بلى الخاسٍخ فهى الزي ظحرد ِلًُ
هُابت ِىا ،ؤم ؤن ِللً كذ حّىد ِلى التزًُف هما هى ؼإن ظادجه املىحهحن مً
ؤِذاء الّشوبت وإلاظالم مّا؟" ،34زم هجذه ًخّشك للشئٍا الذًيُت التي ًلىٌ
ِجها بإجها :سئٍت غُبُت خُاجُت في آن واخذ ،والتي سبي بها الٍىاهش ألادبُت مً ؤهه
ال ًمىً فهم الشئٍا الؽّشٍت الّشبُت في مّضٌ ًِ هزه الشئٍا الذًيُت ،وؤن
الٍاهشة الؽّشٍت حضء مً اليل الحماسي ،ال ًفعشها الؽّش راجه بلذس ما
ّ
فُّذها سئٍت اظدؽشاكُت مدمت ولُذة مً
ًفعشها املبنى الذًني لهزا اليل،
فىش غشبي ملحذ ،فُلىٌ":ؤولِعذ هزه هي ؤفياس كريمر وجيب وروزهحال
وغحرهم ،وبّا بجها هي ،وهدً ال هتهمه مً ؤحل هزا إلازباث مىللا ،وبهما
وعخغشب ملحاسبخه هى وؤصحابه هزا اليل البىاء ،ؤلم ٌعخىْ ؤن ًشي ؤن الىاكْ
الخاسٍخي للّشب كذ ؤهذ ليل ري ُِىحن ؤجهم لم ًيىهىا كبل إلاظالم مشلما
ؤـبدىا بّذ إلاظالم ،وؤجهم لم ًلذمىا لئلوعاهُت كُمت كبله ،مشلما كذمىا لها
بّذه ،وؤجهم لم ًبىىا معخلبلهم ِلى ؤظاط ؤدوهِغ ومىحهُه ،وبهما ظُبىىه
ِلى ؤظاط اللشآن وبظالمهم له ،هزا هى ما ؤهذه الىاكْ الخاسٍخي للّشب كذًما،
وهزا هى ما ًاهذه خذًشا ؤًما ،وال هذسي ملارا ًخإلم ؤدوهِغ مً ؤحل جمعً
بخىاهه الّشب لتراثهم إلاوعاوي البىاء".35
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هزا الىبْ والىهج خحر الىلاد والباخشحن الّشب واظدىفشوا مً
ؼّشه ومً هثرة الاهخمام املبالغ فُه مً الغشب ،مً خُث جشحمت ؼّشه بلى
اللغاث ألاوسوبُت والاهخمام به شخفُا ،في خحن ؤن البِئت الّشبُت جدخاج بلى
جشحمت ؼّشه ؤهثر مجهم ختى ًفهمه الّشب ،وفي هزا ًدذزىا حهاد فالل
كاثال":فالحاحت ماظت ؤوال بلى جشحمت ؼّشه بلى اللغت الّشبُت كبل جشحمخه بلى
اللغاث ألاحىبُت الظخّفاثه ختى ِلى الىخبت املشلفت ،وإهه ًخلفذ وهى ًىخب
ؼّشه ؤال ًفهمه ؤخذا مً اللشاء" ،36زم هجذه ًخعجب مً هثرة الترحماث لؽّشه
كاثال":بر ال ًىلض ي ؼهش مً الؽهىس بال وٍفذس بِالن ؤو خبر في الففداث
الشلافُت ًدمل بلى اللشاء الّشب بؽشي جشحمت دًىاهه هزا ؤو ران بلى اللغت
الفالهُت ،وإن ؤدوهِغ ًلىٌ لهاالء برا هىخم سفمخمىوي فلذ كبلني الّالم،
اهٍشوا بلى تهافذ الّالم ِلى كشاءة ؼّشي".37
فالؽاِش ؤدوهِغ هعب ؼهشة واظّت في لاداب ألاحىبُت بما
َ َ
مترحما ،وخمىسا واظّا في مخخلف البلذان الغشبُت ،ألامش الزي
مترحما ؤو ِ
ظاِذه ِلى هعب ظمّت ؤدبه بّامت وؼّشه الخجذًذي خفىـا ،بال ؤن
ؤِماله في الؽّش الحش املترحم "اخخلىذ فُه الّباساث الؽّشٍت باليلؽُاث
الفىشٍت ،واملا واهذ الترحمت بلى اللغاث الّاملُت هاحغ ؤدوهِغ الذاثم ومدي
ؤهٍاسه ،والشؤي ِىذه ؤهه في خالت الترحمت مً الّشبُت بلى اللغاث ألاحىبُت ،البذ
ؤن جلذم هزه الترحمت بلافت بلى آفاق اللغاث ألاخشي بما ًضٍذها مّشفت
باإلبذاُ الّشبي" ،38ألن سئٍت ؤدوهِغ في هزه املحاولت البذ مً ؤن جخىفش ِلى
ؼشوه ،مجها ؤن "هدُذ ًِ الترحمت التي جىذسج في العُاق العُاس ي ؤو إلاِالمي
ؤو الاحخماعي جلبُت لشغبت لاخش في الىٍش بلى الّشب ال هٍشة الىذبت إلابذاُِت ،بل
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هٍشة مً ٌععى للدؽهحر بهم ؤو ببلائهم سجىاء الىٍشة إلامبرًالُت والخخلف
والخبُّت".39
وبالشغم مما كُل ًِ الؽاِش ؤدوهِغ وؼاِشٍخه في بُئخه ألاـلُت
وألاـُلت ،بال ؤن رلً لم ًمىْ كفاثذه الؽّشٍت الجذًذة مً ؤن جيخلل مترحمت
بحن مخخلف اللغاث ألاوسوبُت ،وما ًضاٌ "املترحمىن الغشبُىن ًلبلىن ِلى هلل
مخخاساث مً دواوًٍ الؽاِش الزي حمْ بحن اللحٍت الؽّشٍت واللحٍت
الفىشٍت ،خفىـا في هخبه« :مفشد بفُغت الجمْ» و«ؤغاوي مهُاس الذمؽلي»
وهخاب« :الخدىالث والهجشة في ؤكالُم الجهاس واللُل» ،الفادسة ًِ داس لاداب
ببحروث لبىان ظىت  ،1988ووان الؽاِش والىاكذ إلاًىالي جىزيف كىهتي ملذما
هخاب «مئت كفُذة خب» والزي ٌعخخلق الىدُجت مً ؤِماٌ ؤدوهِغ
الؽّشٍت ،الّشبُت مجها واملترحمت ،كاثال فحها :بن "الاهخمام الغشبي والّالمي بؽّش
ؤودهِغ هى مىلْ حذٌ داثم في الففداث الشلافُت الّشبُت ،فّذا ًِ
ِالكاث ؤدوهِغ الذولُت املّشوفت ،هىان مً ًتهم «الاظدؽشاق» باخخُاس
كفاثذ وٍفف ؼّشه بالغشبي والخغشٍبي".40
 )2شعرمحمىد درويش في الثقافة ألاوربية:
اهخمذ املشاهض الاظدؽشاكُت بهزا الؽاِش ّ
وِذجه مً ألاظماء
الحذازُت الالمّت في الحشهت الخجذًذًت للؽّش الّشبي املّاـش ،ففي املاجمش
الزي ِلذ في بىدابعذ خىٌ ألادب الّشبي ،وان مً بحن املحاوس مدىس« :ججذًذ
لغت الؽّش الحذًث ًِ الاسظخلشاوُت اللغىٍت للؽّش الشظمي الىالظُيي»،
ووان مً بحن املهخمحن املعدؽشق صاصىن صىميخ الزي ٌّمل ؤظخار ألادب
الّشبي وسثِغ مّهذ اللغاث بجامّت جل ألابِب ،وؤؼاس في مدالشاجه التي ؤللاها
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في املاجمش بلى ؤن الؽّش كذ ؤـبذ مىفخدا بعبب الخإزحراث اللغىٍت الؽّبُت
والّامُت ،وكذم مً ألامشلت ِلى رلً :مدمىد دسوَؾ وـالح ِبذ الفبىس
ومٍفش الىىاب.41
وبن هزا الخفشٍذ الزي ؤبذاه املعدؽشق ظاظىن ظىمُخ ّ
حّذ
ؼهادة ّ
خُت وواضحت في جىٌُف الؽاِش مدمىد دسوَؾ للشمىص الىفشاهُت في
ؼّشه ،غحر ؤن هزا الفّل ّ
خض في هفعُت الباخشحن الّشب وباألخق الباخث
ِىك بً دمحم اللشوي الزي سد ِلى الؽاِش مدمىد دسوَؾ ِمى الحضب
الؽُىعي الفلعىُني سدا ِىُفا ،واِخبره واخذ مً بحن ّ
الحمالحن لّلم خضب
ساواح الؽُىعي إلاظشاثُلي في ماجمش في فُىا ،الزي ًشبذ مً خالله للّالم وخذة
اللىي الخلذمُت _هما ٌعمىجهاـ_ الّشبُت وإلاظشاثُلُت ،وٍفف ِمله في الؽّش
الحش بإهه داء ُِماٌ ،بّذما وـفخه حشٍذة الُىم العّىدًت في ِذدها 4762
مً ؤهه "واخذ مً ؤٍِم الؽّشاء الّشب ،بر لم ًىً ؤٍِمهم ِلى إلاوالق،
ولزلً لِغ غشٍبا ؤن ًمخذ جإزحره بلى ؤغلب الؽّشاء الّشب ،وجياد ال جخلى
الخجاسب ألاولُت للؽّشاء الّشب في حُلىا هزا مً ؤزش ملحمىد دسوَؾ" ،42فحرد
ّ
بلىلهً":لذم الؽُىعي امللحذ لؽبابىا ِلى ؤهه ؤٍِم الؽّشاء
ِلى هزا ألازش
الّشب كاوبت ،دون ؤن ًيبه ِلى ما فُه مً داء ِماٌ" ،43زم ًلىٌ":وال
وعخغشب ؤن ًفذس ًِ جلمُز الؽُىُِحن الحهىد وسبِب صحفهم وؤظخار
الحذازحن ِىذها ،ال وعخغشب ؤن ًفذس ِىه مشل كىله« :هامي فّحن هللا هاثمت
ِىا وؤظشاب الصحاسٍش» ،وهى ال ًامً وبّا بىحىد هللا ،لىىه ٌعتهضت
وَسخش" 44بإؼّاسه وٍخالِب بمدخىي ؤلفاٌه.
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ولىً بالشغم مما كُل ًِ مدمىد دسوَؾ في البِئت الّشبُت ،بال ؤن
مٍّم الذساظاث ألاوسوبُت جمْ هزا الؽاِش مً بحن ألاظماء الالمّت والللُلت
في الؽّش الّشبي املّاـش ،وحّذ ؤِماله الؽّشٍت مً ؤهم ألاِماٌ التي خٍُذ
باهخمام املترحمحن واملعخّشبحن ،وبخاـت ما جشحم مً ؤؼّاسه في اللشن املاض ي،
وَّىد ظبب هزا الاهخمام بلى إلاًذًىلىحُت في ؼّشه ،والزي اسجبي باللمُت
الفلعىُيُت واللىي الِعاسٍت ،صٍادة ِلى رلً ؤهه وان ٌعافش هشحرا بلى املىاوم
ألاوسوبُت للذِىة بلى اللمُت ،وهزا ما جىلبه ألامش بلى جشحمت ؤؼّاسه لخلذًمه
هىان ،بلى حاهب خمىسه في الّذًذ مً الىذواث التي وان ًدُحها ظىىٍا في
الذوٌ ألاوسوبُت بفشوعا وبظباهُا وبهجلترا وؤملاهُا والُىهان وٍىغعالفُا ،...وغحرها
هشحر مً البلذان الّاملُت.
ول هزه ألامىس ظاِذث ِلى جشحمت ؤِماله الؽّشٍت بلى اللغاث
ألاوسوبُتً ،لىٌ املعدؽشق ألاملاوي صخيفان فاًذز":واهذ ؤوٌ مالفاث مدمىد
دسوَؾ املترحمت بلى ؤملاهُا كذ جىلذ وؽشها في وكذ واخذ جلشٍبا ،داس وؽش في
ؤملاهُا الغشبُت وؤخشي في ؤملاهُا الؽشكُت ،ففي بادت ألامش في ِام 1978م ـذس في
بشلحن الغشبُت مالفه «ًىمُاث الحضن الّادي» بترحمت :فاسوق بُمىن ،وؤدث
الّىامل العُاظُت دوسا ممحزا في وؽش هزا الىخاب ،فذاس اليؽش ألاملاهُت الغشبُت
واهذ اؼتراهُت الجزِت ،وجىً الّذاء لليىلىهُالُت والاظخّماس وجخىلْ لخّشٍف
اللشاء ألاملان بأداب الّالم الشالث ،وـذس في بشلحن الؽشكُت ظىت 1979م دًىاهه
«ِاؼم مً فلعىحن» ،ووان هزا الذًىان بترحمت العُذة ًىهاها وكشٍجها
مفىفى هُيل".45
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وٍخخفش املعدؽشق ألاملاوي صخيفان فاًذر مذي الاهخمام الزي
خٍي به ؼّشه في هزا الذًىان املترحم باللغت ألاملاهُت ،والزي ٌّالج فُه
اللمُت الفلعىُيُت ،واظخيخج كاثالِ":مىما هجحز ألهفعىا اللىٌ بإن الاهخمام
الزي خٍي به مدمىد دسوَؾ في ؤملاهُا ما وان ًىمً _في الىهلت ألاولى_ في
شخفه هؽاِش ،بل وان ًىمً في مىاكفه العُاظُت ،ومْ ؤن مشل هزه الحفاوة
العُاظُت ؤمش ال لحر فُه وبّا ،بال ؤجها جىىىي بالشغم مً رلً ِلى ؤمش ظلبي:
فّىذما ال ًدَ املىلىُ العُاس ي باألهمُت املىاظبت لذي اللشاء ،فةن هاالء لً
ٌّحروا اهخماما ًزهش لهزا ألادب".46
ؤما في ألادب الفشوس ي فةهىا هجذ ؼّش مدمىد دسوَؾ خمىسا
كىٍا ،فلذ هخب الفشوس ي بييرأصىلين في مذوهخه ِلى الؽبىت الّىىبىجُت ملالت
بّىىان«:مً ؤحل جدُت مدمىد دسوَؾ» ًلىٌ في ؼّشه املترحم بلى لغتهم":في
الجهاًت هزا هى ؼّش مدمىد دسوَؾ ؤخذ ؤهبر ؼّشاء اللغت الّشبُت ،وان ًلشؤ
كفاثذه باللغت الّشبُت في فشوعا ؤمام حمهىس فشوس ي ،بدُث ؤن ِذدا هبحرا
مجهم ال ًفهمىن ؤي ولمت مً لغخه ،اظخمّىا بلُه لعاِاث مىذهؽحن مً هزه
املىظُلى ،مإظىسًٍ بما واهذ جلىله بدمُمُت ،ولماجه التي واهىا ًخللىجها بّمم
47
في خحن ؤجهم واهىا غشباء مً خُث املبذؤ ،هزا هى السحش هى ما ٌعمى الؽّش"
الحش الزي ًبهش الّلىٌ ،وٍذهؾ الىفىط باللغت املىىىكت واملىظُلى التي
جدذثها حشط ألالفاً.
وفي ألادب الُىغعالفي فةن املعدؽشق رادا بىجىفيخش سهض في
هلله للؽّش الحش الفلعىُني ِلى ألاغشاك الؽّشٍت الغالبت في هزا الؽّش،
وبخاـت ؼّش الغضٌ الزي وحذه ال ًدمل في وُاجه املؽاِش إلاوعاهُت الحمُمت
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للياثً الخي املخمشل في الحب ،بل جدىٌ الؽّش الفلعىُني _ِىذه_ بلى خب
ووجهم فلعىحن ألا ك امللذظتّ ،
وِذها املعدؽشق بإجها ٌاهشة وبُُّت
س
وبًجابُت ،ولزلً فلذ اولْ ِلى الّذًذ مً ألاِماٌ الؽّشٍت ِىذهم ،مشل
ؼّش :ببشاهُم وىكان وؤبى ظلمى ومشٍذ البرغىسي ،وجشحم ألؼّاس آخشًٍ ،مشل:
مّحن بعِعى ،وظمُذ اللاظم ومدمىد دسوَؾ ،غحر ؤن ؼّش هزا ألاخحر لم
ًدَ بىفِب وافش مً جشحمت ؼّشه املّاـش _هعابلُه املّاـشًٍ_ في ألادب
الُىغعالفي ،بعبب الخىشاس املخل الزي ال ًدىاظب مْ لغت املعدؽشقً ،لىٌ
ِىه ":بن مٍّم الؽّش الفلعىُني ًىشح الحب املشجبي بالحشب ،وهزا ما هشاه
في ؼّش مدمىد دسوَؾ وظمُذ اللاظم الزي ؤِذه ؤكشب وؤؼذ في هزا
املىلىُ ،خُث ؤن حّبحره وظشده الغىاجي ؤكس ى ،وٍيبْ رلً باِخلادي مً
مىكفه الفلب ،ؤما مىكف مدمىد دسوَؾ فشغم وىهه ؼّشا ظلعا وٍدمل
غىاثُت ِالُت ،بال ؤهني ؤحذ فُه الىشحر مً الخىشاس ،لزلً لم ًترحم هشحرا بلى
لغخىا ،ألن الخىشاس غحر مشغىب في ؤدبىا الُىغعالفي املّاـش ،لىً ما ًجذ ـذي
هبحر في بُئخىا هى ؼاِش آخش اظمُه ماًا كىفضكي فلعىحن ،وهى الؽاِش
الشاخل مّحن بعِعى ،خُث بن ؼّشه ًدىفغ اللىة والفمىد ،وؤؼّش بيلماجه
جخفجش مً داخلها وجشحر بشواها ال ًخبى ،بهما ٌعخمش بيؽش خممه باججاه اليىن،
ؤما باليعبت للحب فهى ش يء مىحىد في خُاة إلاوعان وفي ؤـّب ألاوكاث ال
ٌعخىُْ وعُان املّنى الىحذاوي في خُاجه ،لزلً فمفهىم الحب مىحىد مىز
الؽّش الّشبي اللذًم ،ووان ٌعخّمل بمشادفاث ِذًذة بلغذ ظذ ؤو ظبْ
ولماث ،ؤما الؽّش املّاـش فلذ اجخز مً هزا املفهىم حّبحرا كىٍا لالهخماء
لؤلسك وللىوً ولئلوعان مّا وبؽتى التراهُب اللغىٍت واملشادفاث".48
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وبالخالي فلذ وان للؽاِش مدمىد دسوَؾ ظمّت واظّت في لاداب
ألاوسوبُت باِخباسه مً ألاظماء الالمّت التي ظىْ اظمها ِاملُا في الؽّش الحش،
وبخاـت الؽّش الزي جيلم فُه ًِ اللمُت الفلعىُيُت ،هزا ألامش الزي
ؤهعبه ؼهشة دولُت ومجزلت ِاملُت في لاداب الغشبُت ،ألهه ٌُؽهش بلمِخه الىوىُت
للّالم ،ووان لهزا الؽّش جإزحرا باسصا في ؤوسوبا بؽهادة الىلاد وألادباء الزًً
هللىا ؤؼّاسه بلى لغاتهم ألاحىبُت.
وفي خاجمت هزه الذساظت هلىٌ :بن ألاِماٌ الؽّشٍت الّشبُت
املّاـشة في مجاٌ الؽّش الحش التي هللذ بلى لاداب ألاحىبُت وباألخق
ألاوسوبُت مً وشف الؽّشاء املعدؽشكحن ما هي بال داللت واضحت ِلى مذي
الخإزش والاهخمام البالغ للباخشحن الغشبُحن بىلىِهم بالذساظاث الؽّشٍت الّشبُت
املّاـشة وؼغفهم بمّشفت مدخىي الؽّش الّشبي الجذًذ بلغخه ألام ومداولت
هلله بلى لغاتهم ألاـلُت ختى ٌعخفُذ مجها مشلفحهم و ّ
َّشفىجهم ِلى ميىهاجه
وكماًاه ،وكذ وضح في رلً املعدؽشق إلاًىالي إًسابيال كاميرا دافليحى
بلىله":لِغ لي بال ؤن ؤكىٌ :بهه ال ًىفي خعاب ِذد الترحماث للذاللت ِلى
وحىد جبادٌ زلافي خلُلي ،فُما ًجب ؤخزه في ِحن الاِخباس هى مذي الخإزحر
الزي جشهخه ألاِماٌ املترحمت في اللاست ألاحىبي ،ألهىا في الشلافت ومّشفت ؤدب
لاخشًٍ ًمىىىا جىفُز خىاس خلُلي بحن الشلافاث ،ألامش الزي هدً بداحت بلُه
الُىم في ِاملىا هزا" 49ختى حعخفُذ مىه ول الؽّىب الّاملُت ،وحّشفه ِلى
مشلفحها.
ولىً هزا ال ٌّني ؤن الؽّش الّشبي الحش لم ًخإزش باآلداب
ألاحىبُت ،بلى فلذ ؤزش الؽّشاء املعدؽشكحن في خشهُت الؽّش الّشبي الجذًذ
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املّاـش ،هدُجت الاهفخاح ِلى زلافاتهم وجهلهم مً جلىُاث هخابت هزا الىىُ مً
الؽّش ،مً خُث جىٌُف الشمض وألاظىىسة واللىاُ ولاساء الفلعفُت وامليىهاث
الجمالُت وغحرها ،صٍادة ِلى رلً جشحمت الّذًذ مً ؤِمالهم الؽّشٍت ،وهى ما
ّ
ّ
وىن لذحهم ِضٍمت في خب الاوالُ ِلى بهخاحاتهم فىلذ لذحهم ؤزشا مهما في هفعُت
ول ؼاِش ،وهي بفمت سجلها الخاسٍخ بخإزش الؽاِش الّشبي بالؽّشاء
املعدؽشكحن ،مشل ما جإزش بذس ؼاهش العُاب بضحىيل وإليىت ،وـالح ِبذ
الفبىس بإليىت ؤًما ،وهاصن املالثىت ببىليم بالًك ،...وغحرهم هشحر ،وهزه
املالخٍت جبحن ظىت الحُاة في الخالكذ الفىشي والخبادٌ املّشفي والشلافي ،الزي
ؼّاسه :مذي جإزش وخشهُت الؽّش الّشبي الحش بؽّشاء الغشبُحن وؤزشهم فحهم.
هىامش الذراصة:

 1سوم الهذو ،إلاظالم والغشب ،جشحمت مىحر البّلبيي ،داس الّلم للمالًحن ،بحروث لبىان،
ده1962 ،م ،ؿ293ـ.294
 2بظماُِل ؤخمذ ِماًشة ،املعدؽشكىن وهٍشٍاتهم في وؽإة الذساظاث اللغىٍت ،داس خضًٍ،
ِمان ألاسدن ،ه1992 ،2م ،ؿ.34
ِ 3اـم خمذان ،دساظاث ملاسهت بحن ألادبحن الّشبي والغشبي ،هادي املذًىت املىىسة ألادبي،
املذًىت املىىسة ،ده1997 ،م ،ؿ39
 4ؤخمذ ظماًلىفُدؾ ،فلعفت الاظدؽشاق وؤزشها في ألادب الّشبي املّاـش ،ؿ.514
 5مفباح ،خىاساث واؼشاكاث في هفف كشن مً العُاظت والفىش وألادب والفً ،املاظعت
الّشبُت للذساظاث واليؽش ،بحروث لبىان ،2004 ،ؿ.423
 6املشحْ هفعه ،ؿ423ـ.424
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 7ؤخمذ ظماًلىفُدؾ ،فلعفت الاظدؽشاق وؤزشها في ألادب الّشبي املّاـش ،ؿ.585
 8ؤدوهِغ ،الشابذ واملخدىٌ بدث في الاجباُ وإلابذاُ ِىذ الّشب،الجضء الشالث،ـذمت
الحذازت ،ميؽىساث داس الّىدة،بحروث لبىان ،اه1،1978م ،ؿ41-40
ً 9ىٍش ،دمحم ؼاهحن ،بلُىث وؤزشه ِلى ِبذالفبىس والعُاب ،ميؽىساث املاظعت الّشبُت
للذساظاث واليؽش،بحروث لبىان،ه1،1992م ،ؿ.65
 10ماهش ؼفُم فشٍذ ،ؤزش بلُىث في ألادب الّشبي الحذًث،مجلت ففىٌ ،مجً ،4ُ ،1ىلُى
 ،1981ؿ173
ً11ىٍش ،دمحم بىِغ ،الؽّش الّشبي الحذًث بيُاجه وببذالاتها ،الجضء الشالث،الؽّش الّشبي
املّاـش ،ميؽىساث داس جىبلاٌ لليؽش،الذاس البُماء املغشب ،ه ،1991 ،1ؿ.206
 12دمحم بىِغ ،الؽّش الّشبي الحذًث بيُاجه وببذالاتها ،الجضء الشالث،الؽّش الّشبي
املّاـش ،ميؽىساث داس جىبلاٌ لليؽش،الذاس البُماء املغشب ،ه ،1991 ،1ؿ.206
 13دمحم ِىاد ،ألاسك الُباب وؤوؽىدة املىش مّالم باسصة في وشٍم الحذازت ،مجلت
ففىٌ،ج، ،2مج ،3ُ،15خشٍف  ،1996ؿ.131
 14دمحم بىِغ ،الؽّش الّشبي الحذًث بيُاجه وببذالاتها ،الجضء الشالث،الؽّش الّشبي
املّاـش ،ؿ.20
 15مجمىِت مً ألاظاجزة ،الؽّش الّشبي في اللغاث ألاوسوبُت ،مشهض امللً ِبذ الّضٍض
الشلافي الّالمي ،الشٍاك الّشبُت العّىدًت ،ده ،دث ،ؿ05
 16املشحْ هفعه ،ؿ.05
 17بًضابُال وامحرا دافلُخى ،ما بّذ الاظدؽشاق جدذًاث الترحمت ألادبُت ،لمً هخاب،
الترحمت وبؼياالث املشاكفت ،جلذًم ولُذ خماسهت مىخذي الّالكاث الّشبُت والذولُت،
الشٍاك العّىدًت ،ه2016 ،1م ،ؿ263ـ.264
 18ـالح حىاد الىّمت ،الؽّش الّشبي الحذًث مترحما ،الىادي ألادبي ،الشٍاك العّىدًت،
ده1981 ،م ،ؿ10
 19املشحْ هفعه ،ؿ10
ِ 20بذ هللا سهُبي ،الفشاهىفىهُت مؽشكا ومغشبا ،داس ألامت ،الجضاثش ،ده1993 ،م ،ؿ.94
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 21املشحْ هفعه ،ؿ91ـ.92
 22بظماُِل ؤخمذ ِماًشة ،املعدؽشكىن وهٍشٍاتهم في وؽإة الذساظاث اللغىٍت ،داس خضًٍ،
ِمان ألاسدن ،ه1992 ،2م ،ؿ.34
 23ـالح حىاد الىّمت ،الؽّش الّشبي الحذًث مترحما ،ؿ.10
 24ؤخمذ ظماًلىفُدؾ ،فلعفت الاظدؽشاق وؤزشها في ألادب الّشبي املّاـش ،داس الفىش
الّشبي ،اللاهشة مفش1998 ،م ،ؿ.538
 25للخففُل ًىٍش ،مىسٍه .ط ،خشواث الخجذًذ في مىظُلى الؽّش الّشبي الحذًث،
جشحمت ظّذ مفلىحِ ،الم الىخب ،اللاهشة مفش.1969 ،
 26ؤخمذ ظماًلىفُدؾ ،فلعفت الاظدؽشاق وؤزشها في ألادب الّشبي املّاـش ،ؿ.537
ً 27ىٍش ،هاصن املالثىت ،كماًا الؽّش املّاـش ،ميؽىساث مىخبت الجهمت ،ه.1967 ،3
 28ملذمت ؼىشي دمحم ُِاد ،مىظُلى الؽّش الّشبي دساظت ِلمُت ،داس املّشفت ،اللاهشة
مفش ،ده ،دث ،ؿ05ـ ـ.06
 29ؤخمذ ظماًلىفُدؾ ،فلعفت الاظدؽشاق وؤزشها في ألادب الّشبي املّاـش ،ؿ.538
ً 30ىٍش الؽبىت الّىىبىجُت ،د .ماصن مىبلاوي ،ألادب الّشبي الحذًث في الىخاباث
الاظدؽشاكُت املّاـشة
//www.adabislami.org/magazine/2017/11/3229/174،https
ِ 31ىك بً دمحم اللشوي،الحذازت في محزان إلاظالم هٍشاث بظالمُت في ؤدب الحذازت ،جلذًم
ِبذ الّضٍض بً ِبذ هللا بً باص ،داس هجش ،الجحزة العّىدًت ،ه1988 ،1م ،ؿ.98
ِ 32ىك بً دمحم اللشوي،الحذازت في محزان إلاظالم ،ؿ.100
 33املشحْ هفعه ،ؿ.101
 34ؤخمذ ظماًلىفُدؾ ،فلعفت الاظدؽشاق وؤزشها في ألادب الّشبي املّاـش ،ؿ.633
 35املشحْ هفعه ،ؿ.634
ً 36ىٍش ،حهاد فالل ،ملاسهت بحن هضاس كباوي وؤدوهِغ ،مجلت الشٍاك ،الّذد ،10477
1997م
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ً 37ىٍش ،ماصن بً ـالح املىبلاوي ،الاظدؽشاق املّاـش في مىٍىس الاظالم ،داس بؼبُلُا
لليؽش والخىصَْ ،ه ،2000 ،1ؿ144
 38مجمىِت مً ألاظاجزة ،الؽّش الّشبي في اللغاث ألاوسوبُت ،مشهض امللً ِبذ الّضٍض
الشلافي الّالمي ،الشٍاك الّشبُت العّىدًت ،ده ،دث ،ؿ.31
 39املشحْ هفعه ،ؿ.31
 40املشحْ هفعه ،ؿ.33
ً 41ىٍش ،ماصن بً ـالح املىبلاوي ،الاظدؽشاق املّاـش في مىٍىس إلاظالم ،ؿ.144
ِ 42ىك بً دمحم اللشوي،الحذازت في محزان إلاظالم ،ؿ.94
 43املشحْ هفعه ،ؿ.94
 44املشحْ هفعه ،ؿ.96
 45الؽّش الّشبي في اللغاث ألاوسوبُت ،ؿ.27
 46املشحْ هفعه ،ؿ.28
 47املشحْ هفعه ،ؿ.28
 48مىحرة مفباح ،خىاساث واؼشاكاث في هفف كشن مً العُاظت والفىش وألادب والفً ،ؿ
ـ.424
 49بًضابُال وامحرا دافلُخى ،ما بّذ الاظدؽشاق جدذًاث الترحمت ألادبُت ،لمً هخاب،
الترحمت وبؼياالث املشاكفت ،جلذًم ولُذ خماسهت مىخذي الّالكاث الّشبُت والذولُت،
الشٍاك العّىدًت ،ه2016 ،1م ،ؿ.268
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