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اأفكارهما؟".
ن ــ�د اأن نـ�ـسـلــط ا ل ـ� ـســ�ء ع ـلــى ا مل ـ� ـســار ا ل ـثــاين ا الأ ق ــل
ح�س�ر اً يف الذهنية العربية ،بل وا الأجنبية اأي�ساً ،
ال ل ـهــام ا ل ـ� ـس ـعــري
اأال و ه ــ� ك ــ�ن ا ل ـعــرب م ـ� ـســدر اً ل ـ إ
وا الأد بـ ـ ـ ـ ــي وا لـ ـفـ ـن ــي يف اأ ع ـ ـم ـ ــال و ح ـ ـيـ ــاة ع ـ ــدد مــن
ا الأورو ب ـ ـيـ ــني و �ـ ـس ــ�ا ه ــم .ث ـمــة ا جتـ ــاه غ ــر ب ــي قــدمي
و م ـت ـجــدد ،و الأ � ـس ـبــاب م ـت ـعــددة ،يـ�ـسـعــى لـطـمـ�ــض دور
ا لـ ـع ــرب م ــن خـ ــالل ا ل ـت ـع ـم ـيــة ،و اإ �ـ ـس ــا ع ــة فـ ـك ــرة اأن
ح ـ� ـســارة ا ل ـعــرب و ث ـقــا ف ـت ـهــم غــر ي ـبــة عــن ا لـغــر بـيــني
وتتناق�ض مع اأعرافهم وحياتهم وثقافتهم.

ال اأحــد الـيــ�م يكاد ي�سدّق ب ـاأن الـعــرب ميكن اأن يك�ن�ا
ملهمني لـالآخــريــن ،يف ظــل طغيان اأح ــداث وحتــديــات
�سخام ،تنح� يف اجتاه تقزمي ال�سخ�سية العربية و�سحق
معن�ياتها ،ب�س�ء نية اأو لغفلة .املطل�ب الي�م ه� لي�ض
التعجب ،اإمنا التاأمل يف حلقة مفق�دة يف تفكرينا ،اأال
وهــي ،ما الــذي جعلنا يف املا�سي م�ؤثرين يف االآخرين،
وما اأ�سباب تقهقرنا الي�م؟.
على اأية حال ،للح�س�ر العربي واالإ�سالمي م�ساران يف
الـعــالقــة مــع االآخ ــر .متـ ّثـ َل االأول بالتعريف ب ـاإجنــازات
احل ـ� ـســارة الـعــربـيــة االإ�ـســالمـيــة يف ال ـغــرب ،مــن خــالل
الكتابة عنها ونقل ما اأمكن ،وهذا امل�سار معروف اأكر من المعر ة ا لها
�س�اه ،وعرفته القرون ال��سطى .وجاء يف مقدمة كتاب هناك فرق بني نقل املعرفة وبني االإلهام .االأول يمُع ّرف
امل�ستعربة الب�لندية الدكت�رة كاتازينا باخنياك "العل�م ويمُح ّرك ويثري ،بينما الثاين يدفع نح� اخللق واالإبــداع
والـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــة االإ� ـ ـسـ ــالم ـ ـيـ ــة
وه�
وتاأثريها على اأوروبا القرون
ال��سطى" ا لـ ـ�ـ ـس ــادر يف
وار�ـســ�  ،2010اأن العامل
االإ�ـ ـ ـس ـ ــالم ـ ــي أا ّثـ ـ ـ ـ ـ ـ َر يف
الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب ،والـ ـعـ ـكـ ـ� ــض
� ـ ـس ـ ـح ـ ـي ـ ــح .ل ـك ـن ـه ــا
طـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــت فـ ـ ـك ـ ــرة
ب ـ� ـس ـي ـغــة � ـ ـس ـ ـ�ؤال:
" هل ه ـ ـ ـ ـ ــذان
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاملـ ـ ــان قــد
امـ ـت ــزج ــا اإىل
ح ــد اإج ـب ــار
الطرفني
على
مراجعة
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اأع ـمــق .نـحــن أام ــام حـ ّيــز اأوروبـ ــي غــري م ـعــروف ،أامــامـنــا ال��سائج و�س ّر التعاطف� ،سابقاً.
جـغــرافـيــا ثـقــافـيــة مـهـمــة ،مت ـ�ـ ّـض و� ـسـ َـط و� ـســرق اأوروبـ ــا،
وب�لندا على وجه اخل�س��ض باعتبارها اأمن�ذجاً يف هذا التوج ن و الشر
الف�ساء ،ومن الدول ذات االأهمية ثقافياً ومعرفياً جنب �سهدت اأوروبا ،بدءاً من القرن الـ 18حتى اأواخر احلرب
رو�سيا .كــان االأوروب ـيــ�ن ومــا زالــ�ا يع�دون اإىل منبعني العاملية الثانية نزاعات و�سراعات ،ذات مرجعيات ق�مية
رئي�سني يف الفكر والـفــن ح�سب الت�سل�سل ،هما املنبع وطائفية واقت�سادية وت��سعية� ،سحقتها ،لكنها يف ما بعد
ا إالغــريـقــي ،واالإرث امل�سيحي ب�سقيه الديني والثقايف متـكـنــتْ مــن التخل�ض مــن ذلــك االإرث املــدمــر الـكــالــح،
املح�س�ر بـاأوروبــا ،أامــا بقية العامل فعبارة عن "تن�يع" لتف�سح املجال وا�سعاً اأمام مبداأ التفاهم والت�سامح و�سيادة
و"هام�ض" لي�ض اإال .عرفتْ اأوروبا ال�سر َق ،خا�سة ال�طن القان�ن وف�سل الدين عن ال�سيا�سة .يف فرتة ال�سراعات
العربي ،عرب احللم بزيارة "االأرا�سي املقد�سة" ،ونتيجة وتغييب بع�ض االأوطــان مثل ب�لندا مث ً
ال ،كانت الــروح
احلروب ال�سليبية ،والت�ا�سل يف القرون ال��سطى ،ثم املعن�ية للمثقفني االأوروبيني مندحرة ،يف خ�سم واقع
فرتة االأندل�ض ،ويف ما بعد عرب ا�ستعمار املنطقة العربية ت�س�ده النزاعات وعــدم الثقة ،ا أالمــر الــذي خلق �سع�راً
مبا�سرة .ب�لندا واأوروبـ ــا ال�سرقية لي�ست ا�ستثنا ًء يف بالهروب من ال�اقع بحثاً عن اإلهام اأو م�سادر متعددة
جمال التاأثر بالعرب .ب�لندا مل تكن دولة م�ستعمِ َرة بل لالإلهام ،يف بيئات اأكر عذرية .ولعل عبد الرحمن بدوي
ممُ�ستع َم َرة
ّ
ومق�سمة� ،ساأنها يف ذلك �ساأن معظم الدول مل يخطئ يف و�سف تلك احلالة بـ"االغرتاب الروحي"،
العربية اآنـ ــذاك ،ولــرمبــا هــذه هــي إاحــدى كما ذكر يف ترجمته لكتاب ي�هان ف�لفغانغ ف�ن غ�ته
"الدي�ان ال�سرقي للم�ؤلف الغربي".
يف القرنني الـ 18والـ 19قامتْ نخبة من امل�ؤلفني االأملان
والفرن�سيني بالدع�ة اإىل الت�جه نح� الثقافات ال�سرقية،
ويف مقدمتها العربية االإ�سالمية .فكان من نتائج ذلك
االهتمام اأن مُترجمت معاين القراآن الكرمي على يد ميجر
لن �سنة � ،1781سبقته ترجمة اأندريه دوريــه الفرن�سية
عام  ،1775تلتها الرو�سية  ،1776فاالإجنليزية .ثم قام
يان مريزا ب�ت�سات�سكي برتجمته من العربية اإىل اللغة
الب�لندية  ،1858ومل يكنْ بعيداً عــن التاأثر برتجمة
امل�ستعرب الب�لندي ف�يت�سيخ كازميري�سكي ( -1808
 )1887ال ــذي تــرجــم الـ ـق ــراآن مــن الـعــربـيــة اإىل اللغة
الـفــرنـ�ـسـيــة �ـسـنــة  ،1840واأ ّل ـ ـ ـ َـف قــامــ��ــض "العربية-
الفرن�سية" .وكان يف ترجمة مريزا طارق ،الب�لندي من
اأ�س�ل ترتية م�سلمة ،كثري من ال�ساعرية.
متخ�ست تلك احلقبة عن ن�س�ء احلركة الرومان�سية
االأوروبية التي وجدت �سالتها يف ال�سرق ،بحثاً ،رحي ً
ال،
ترجمة ،تـاأثــراً ،وبالتايل هدفاً من أاجــل اخلال�ض .لقد
عرب ال�ساعر االأملاين غ�ته ب��س�ح عن خيبته من ال�اقع
ّ
مُ
"�سعرت �سع�راً عميقاً ب�ج�ب الفرار من عامل
بق�له:
ال�اقع املليء باالأخطار التي تهدده من كل جانب يف ال�س ّر
والعالنية ،لكي اأحيا يف عامل خيايل مثايل ،اأنعم فيه مبا
�سئتمُ من املالذ واالأحالم بالقدر الذي حتتمله ق�اي" كما
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جاء يف "الدي�ان ال�سرقي للم�ؤلف الغربي".
كان الب�لندي�ن يتابع�ن ما كان يكتب باللغات االأملانية
وال ـفــرن ـ� ـس ـيــة والــرو� ـس ـيــة ،وقـبـلـهــا الــالت ـي ـن ـيــة .وعــالــج
الرومان�سي�ن م��س�عات مــن قبيل ،م�سري الب�سرية،
نهاية العامل ،احلب ،حب ال�طن ،الرتحال ،ال�سرق ،مترد
الفرد على حميطه.

د
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ثمة و�سائج بني االإلهام وال�حي ،فاالأول م�سدره �سماوي
اأو دنـيــ�يّ  ،يف حني اأن ال�حي يخ�ض االأنبياء وم�سدره
�ـسـمــاوي فح�سب .ورد يف املـعــاجــم العربية ب ـاأن االإلـهــام
ال�سعري (االأدبي والفني) اإمنا ه� "�سم ّ� بالذهن والروح
مُح�ض ال�ساع مُر اأثناءه اأنه يتلقّى
ي�سبق التاأليف اخلــالق ،ي ّ
ع�ناً من م�سدر عل�يّ " كما جاء يف "املعجم ال��سيط".
وجــاء يف "ل�سان العرب" اأن "االإِلهام اأَن يمُلقي اهلل يف
النف�ض اأَمــراً يب َعثه على الفعل اأَو الــرتك ،وهــ� نــ�ع من
َخ�ض اهلل به َمنْ ي�ساء من عباده" .كما اأكد بع�ض
ال�حي ي ّ
م ـف ـكــري ال ـع ـ� ـســ�ر الـ ـق ــدمي ــة ،م ــن ب ـي ـن ـهــم اأف ــالط ــ�ن
ودمي�قريط�ض والــرومــاين �سي�سرون ،ومعظم ّ
منظري
ع�سر النه�سة مثل ك ـمــريانــدول ،وبـيــرتاركــا و�سيدين
"�سرورة واأ�سبقية االإلهام على الق�اعد" ،ال�سيء الذي
وجــد �سدى له يف فكرة "ال�ساعر املتنبي" كما جــاء يف

ر ال

ل

ل

ين العرا

ه��ن��اك ف��ص��ل آخ���ر ف���ي ال��ح��ض��ور ال��ع��رب��ي
اإلسالمي ،نجده في نتاج ومذكرات عدد من
الكتاب والفنانين البولنديين ال��ذي وجدوا
أنفسهم في العراق وفلسطين أثناء الحرب
العالمية الثانية( ،الشاعر آرتور ميندزيزتسكي،
والفنان تشابسكي ،والشاعر فواديسواف
برونيفسكي ورحلته إلى فلسطين -1942
 .)1945البواعث العربية الملهمة ،حاضرة
في كتابات ولوحات كثير من شعراء وكتاب
ورسامي بولندا ،بدء ًا من القرن ال 18حتى
ال��ق��رن ال���راه���ن .وم���ا ت��خ� ّ�ل��ف ع��ن��ه ال��ك��تّ ��اب
بسده المستعربون .وهناك
والفنانون ،قام
ّ
حركة مشابهة وبدرجات متفاوتة ،نلمسها
في كل من روسيا وأوكرانيا ،خصوص ًا أن
للبلدين ح����دود ًا م��ع ش��ع��وب غالبيتها
م��س��ل��م��ة .وك����ان ال���ع���رب ملهمين
روح���ي���ي���ن ،ث��ق��اف��ة وأدب�������� ًا ،فهل
سيعملون ب��وع��ي ع��ل��ى رف���د ه��ذا
المشوار المهم؟.
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"قام��ض امل�سطلحات االأدبية" ،الـ�ـســادر يف وار�ـســ�،
.1989
وكــان رف�ض دور الق�اعد يف االإبــداع عند الرومان�سيني
االأوروبيني ل�سالح االإلهام والغرائبية ،قد �سجعهم على
الـتـاأثــر بحياة وطبيعة وثقافة الـ�ـســرق ،خا�سة الثقافة
العربية ،ثــم الثقافات الهندية والفار�سية وال�سينية
واليابانية .وكان اأدب القرنني الـ 18والـ 19حاف ً
ال بح�س�ر
املنابع ال�سرقية ،ومنها العربية (مثال ،يف بع�ض اأعمال
كــل مــن فــ�ل ـتــري ،مــ�نـتـ�ـسـكـيــ� ،غــ�تــه ،ب ــاي ــرون ،هــ�غــ�،
�س�بنهاور ،المــارتــني ،ن�فالي�ض ،نــرفــال .ومــن ب�لندا:
ب ــ�ت ــ�ت ـ� ـس ـك ــي ،وم ـي ـت ـ� ـس ـك ـي ـف ـي ـت ـ�ــض ،و� ـســ�وفــات ـ� ـس ـكــي،
وكــرا�ـسـيـتـ�ـسـكــي ،ولـيـ�ـسـمـيــان ،وميت�سين�سكي ،والن ـغــه،
واإيفا�سكيفيت�ض) ،ف�س ً
ال عن تنظريات االأملاين فريدري�ض
�سليغيل التي تركت اأثراً على مثقفي اأوروبا اآنذاك.
لقد عر�ست اأعمال الرومان�سيني الب�لنديني خ�س��ساً،
واالأوروبـ ـي ــني عـمــ�مـاً ،روؤي ــة عــامل ج ــاذب بـتـعــدد أالــ�انــه
املـحـلـيــة ،وخ ـلــق ب ـطــلٍ ذي م ـعــامل غــري عــاديــة .وجت ــاوز
احل�س�ر العربي جمــال االأدب ،لي�سمل الر�سم .وهناك
اأعمال فنية متميزة يف املتاحف حالياً ،للمنبع العربي
ح�سة فيه ،كما يف ر�س�م ديالكروا ،وماتي�ض ،وب�ل كيلي.
ومــن الب�لنديني :ي�لي��ض كــ��ـ ّـســاك ( ،)1899 -1824
وهريك بيالتي ( ،)1894-1832ويان رو�سني (-1854

 ،)1936وفــاب ـيــان ـ� ـس ـكــي ،و� ـســ�خــ�دول ـ� ـس ـكــي ،وروم ـ ــان
اآرتيم�ف�سكي (.)1993-1919
ما يلفت انتباهنا بق�ة ه� اأن الف�ساء العربي ،وال�سحراء
الـعــربـيــة ،وخـيــ�لـهــا ،واأ� ـســالــة وطبيعة احلـيــاة البدوية
الب�سيطة ،وال�سيافة الـعــربـيــة ،وروح ال�ساعر العربي
الــ�ثــابــة ق ـبــل ا إال�ـ ـس ــالم وبـ ـع ــده ،املـتـمـثـلــة بــالـفــرو�ـسـيــة
والكربياء وحــب الف�ساء ال�س�س�ع والــرتحــال ،ون�سدان
الـعــدالــة ،واحلــريــة ،م�سافاً اإلـيـهــا غــرابــة عــامل ال�سرق
وبيئته ،هي التي �سكلت م�سدراً الإلهام اأدباء وفنانني يف
اأوروبا.
معاد ر

ي

يف تلك الـفــرتة كــان فنان� واأدب ــاء غــرب و�ـســرق اأوروبــا
(فرن�سا ،اأملانيا اإيطاليا ،ب�لندا ،رو�سيا) يبحث�ن عن بل�سم
الأرواحهم احلائرة ،وعن "معادل روحي" ي�ستعيدون من
خــاللــه تــ�ازنـهــم النف�سي والـفـكــري اأم ــام جـفــاء الــ�اقــع،
ون�س�ب االجتاه الكال�سيكي والني�كال�سيكي .رافق هذا
الت�جه ن�س�ء حركة ا�ست�سراقية وا�ستعرابية ردمت اله�ة
ونق�ض املعرفة بال�سرق .كانت فيلن��ض ،عا�سمة ليت�انيا
ال ـيــ�م ،وبــرت�ـسـبــ�رغ الــرو�ـسـيــة مــركــزيــن مهمني حلركة
اال�ـسـتـ�ـســراق واال� ـس ـت ـعــراب .وكــانــت الـنـخـبــة الب�لندية
املثقفة تتنقل ما بينهما حتى برز يف ما بعد دور مدينة
لف�ف التابعة الأوكرانيا حالياً ،فمدينة كراك�ف ،ويف ما
و�سعتْ دائرة
بعد وار�س� ،لتك�ن مراكز جديدة م�سافةّ ،
معرفة الثقافة العربية خ�س��ساً ،وال�سرقية عم�ماً.
بعد ع�دته من رحلته اإىل تركيا وم�سر واملغرب واإ�سبانيا،
اأ ّل ــف الـكــاتــب الـبــ�لـنــدي يــان ب�ت�ت�سكي رواي ــة ممتعة
وحافلة باملعرفة والتفا�سيل بتاأثري من رحلته ،روايــة،
م�سرحية ،بعن�ان "خمط�طة وجــدت يف �سرق�سطة"،
�سدرت عــام  1810باللغة الفرن�سية اأو ًال وترجمت اإىل
الـبــ�لـنــديــة .كــانــت رحلته ملهمة كــي يكتب هــذا العمل
االأدبي الغني املتعدد امل��س�عات واحلبكات والذي مازال
يحظى بــاهـتـمــام الـبــ�لـنــديــني حـتــى ال ـيــ�م ،ومــا �ـســدور
ترجمة جديدة للرواية عام  2015يف مدينة كراك�ف،
�س�ى دليل على ذلك.
كــانــت بــ�لـنــدا اآن ــذاك مغيبة عــن خــارطــة ال ـعــامل ب�سبب
تق�سيمها ،وما كان على �سعرائها وكتابها ور�ساميها �س�ى
البحث عن ملهم لهم ،مللء الفراغ الروحي واجلغرايف،
ف ـكــانــت ال ـ� ـس ـحــراء ال ـعــرب ـيــة وخ ـيــ�ل ـهــا ،وح ـكــايــات ـهــا
وق�سائدها ،منبعاً الإلهام نخبة من �سعراء ب�لندا ،بدءاً
من ب�ت�ت�سكي ،مــروراً مبيت�سكيفيت�ض ،و�س�وفات�سكي،
و نــ�ر ف ـيــد ،ولي�سميان ،وبالين�سكي ،و اإيفا�سكيفيت�ض.
� ـس ـعــراء ورح ــال ــة ومـ�ـسـتـعــربــ�ن وف ـنــانــ�ن ذوو مـ�ـســارب
خمتلفة ،وب�ؤرة جذب رئي�سة ت�ؤ�سر ب��سلتها نح� الف�ساء
العربي وال�سرقي.

يوليو

و

ا

كي

ال��ش��اع��ر وال��ك��ات��ب ال��م��س��رح��ي يوليوش
عد أحد
سووفاتسكي (ُ ،)1849-1809ي ّ
ع��ظ��م��اء األدب ال��ب��ول��ن��دي ف���ي ال��ف��ت��رة
الرومانسية .وقد يكون الشاعر ال��ذي لم
ً
حظا
ت��ف��ارق��ه "ال��ج��الب��ي��ة" ال��ع��رب��ي��ة ،أك��ث��ر
باالحتكاك مباشرة بمصادر اإللهام العربي،
عبر رحلته الطويلة من إيطاليا عبر البحر إلى
كل من مصر وفلسطين ولبنان وسورية.

مت ي بول دا

ي�س ّكل الـ�ـســاعــر والـنــاثــر الـبــ�لـنــدي اآدم ميت�سكيفيت�ض
( )1855-1798ظــاهــرة ا�ـسـتـثـنــائـيــة يف تــاريــخ بــ�لـنــدا
الثقايف ،وعالمة فارقة و�سط مثقفيها الكبار ممن �سغل
العن�سر العربي حـيــزاً جلياً يف نتاجه االأدب ــي .وميكننا
تق�سيم الب�اعث العربية يف نتاجه على ثالثة جماالت:
الحــاطــة بكل مــا يخ�ض الـعــرب،
اأو ًال ،مــن خــالل �سعيه لـ إ
واأدبـهــم وثقافتهم ،فرتجم ق�سائد من اأ�سعارهم .ثانياً،
اإعجابه مبن رحل�ا وعاين�ا املنطقة عن كثب .ثالثاً ،نزعته
ال�س�فية ،يف مرحلة مهمة مــن مــراحــل حـيــاتــه .وقــاده
�سغفه بالثقافة العربية اإىل ترجمة ق�سيدتني عربيتني
ط�يلتني .ففي عــام  1828ترجم باأ�سل�ب رفيع "المية
العرب" لل�ساعر ال�سنفرى املت�فى عام  525ميالدية .ثم
أاحلـقـهــا يف ال�سنة ذاتـهــا برتجمة ق�سيدة للمتنبي من
االأدب العبا�سي ،بعن�ان "املتنبي" ترجمها باالعتماد على
الرتجمة الفرن�سية لالإيطايل االأ�سل ،الغرانغ .ترجمته
ال تبعد كثرياً عن االأ�ـســل ،وفــق مقالة امل�ستعرب يان��ض
دانيت�سكي" ،ال�سرق واالأدب الب�لندي ..البلدان العربية".
وكتب ال�ساعر اآدم ميت�سكيفيت�ض ق�سيدة ط�يلة بــروح
واإيقاعات عربية بعن�ان "الفار�ض" ،اأهداها اإىل الرحالة
الب�لندي اأمري تاج الفخر "جيف�ت�سكي" االأديب وعا�سق
اخلي�ل واحلياة البدوية ،وم�ؤ�س�ض اأول جملة لال�ست�سراق
يناير /كانون الثا2019 Ê

بعد عودته من
رحلته إىل تركيا
ومرص والمغرب
وإسبانيا ،أّلف
الكاتب البولندي
بوتوتسىك رواية
يان
!
ممتعة وحافلة
بالمعرفة
والتفاصيل،
"مخطوطة
بعنوان
وجدت! Tىڡ
رسقسطة" ،صدرت
عام  1810باللغة
الفرنسية أوالً ،قبل
أن {ترىجم إىل
البولندية.
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| مقاالت ودراسات |

يف اأوروبا (فيي ّنا.)1818 1809- ،
وجاء يف ق�سيدة "الفار�ض":
الرب ،كمركب جذل
"بعد هروبه من َ ّ
مرة اأخرى ،خل َل الب ّل�ر االأزرق الغامق ينطلق
مُباب البحر مبجدافني عاريني
ممتطياً ع َ
قيدومه كرقبة بجعة يتهادى اأعلى من امل�ج
العربي ،من اأعلى �سخر ٍة بج�اده
كما
ُّ
اإىل اأدمي ال�سحراء يندفع".
ي�سف اجل�اد يف اندفاعه عرب رمال ال�سحراء البل�رية،
م�س ّبهاً اإياها بامل�ج ،وا�سفاً م�سقة وب�سالة الرحلة ،مروراً
بال�سراع بني الفار�ض وال�سحراء ،بني حتــدي الفار�ض
لل�سعاب وامل�ت ،وبعد اأن يك�ن الفار�ض بج�اده قد قطع
املفازات خم ّلفاً وراءه من يتعقب�نه يف ال�سحراء .لكنه ما
اأن يخرج من حمنة حتى يقع يف اأخــرى ،اإال اأنه رغم كل
ذلــك ي�سعر يف النهاية بــذراعـيــه م�سرعتني ،وب�سدره
يتنف�ض ه�اء احلرية التي كان يفتقدها.
كــانــت �سنة  1828خم�س�سة للملهم الـعــربــي .مل تكن
�س�نيتات ميت�سكيفيت�ض اجلميلة "�س�نيتات القرم18 ..
�س�نيتة" ب ـع ـيــدة ع ــن روح وم ـع ــامل ال ـف ـ� ـســاء الـعــربــي
االإ�سالمي ،رغم اأنها كتبت يف القرم.
اأما نزعة الت�س�ف لديه فتمثلت باكت�سابه م�ؤثرات عربية
�سرقية ،هياأته اإىل التاأثر باأفكار املفكر الب�لندي الروحي،
اأندجي ت�فيان�سكي ( )1878-1799الــذي زرع يف ذهن
ال�ساعر االأف ـكــار الــروحـيــة ،وفـكــرة اأن "لب�لندا ر�سالة
روحـيــة يف اإنـقــاذ ال�سع�ب امل�ستلَبة" ،اإ�ـســافــة اإىل فكرة
"ال�ساعر املتنبئ" التي اآمن بها لفرتة ،وكاأنه
بذلك يقلد الفكرة لــدى ال�ساعر
املتنبي.
ك ــان ميت�سكيفيت�ض يحلم
ب ـف ـكــرة االإب ـ ـح ـ ــار وب ــزي ــارة

ال�سرق العربي ول� عرب تركيا ،لكن رحلته ت�قفت مب�ته
يف ا�سطنب�ل عام  .1855مليت�سكيفيت�ض "متنبي ب�لندا"
الف�سل يف زرع جذور اأ�س�ض االلتفات اإىل الثقافة العربية
م�سدراً لالإلهام.
«ألف ليلة ليلة»

يعترب ت�سيربيان كميل ن�رفيد ( )1883-1821ال�ساعر
والناثر والكاتب امل�سرحي والر�سام ،من بني اأهم �سعراء
احلــركــة الرومان�سية ،األهمته الثقافة العربية بع�ض
اأعماله ،وما ق�سيدته املهداة اإىل عبد القادر اجلزائري،
وتاأثره باألف ليلة وليلة ،كما يف م�سرحيته الك�ميدية
"الليلة الثانية بعد االألف" � ،1850س�ى دليل على ذلك،
ناهيك عن تاأثره بالت�س�ف االإ�سالمي.
اأم ــا الـ�ـســاعــر الـبــ�لـنــدي والـكــاتــب والـنــاقــد االأدب ــي ب�لي�س�اف
َل�سميان ( )1937-1877فكان ق�سط من �سعره ونــره يحفل
بامل�ؤثرات العربية ،كما يف عمله النري "مغامرات ال�سندباد
البحري" ،1913 ،وق�سيدته "�سِ يدي نعمان".1912 ،
و

ا

كي الر لة العربية

ي�لي��ض �س�وفات�سكي ( � )1849 -1809ساعر وكاتب
م�سرحي ،يمُع ّد اأحــد عظماء االأدب الب�لندي يف الفرتة
الرومان�سية .قد يك�ن ال�ساعر �س�وفات�سكي اأكر حظاً
باالحتكاك مبا�سرة مب�سادر االإلهام العربي ،وذلك عرب
رحلته الط�يلة من اإيطاليا عرب البحر اإىل كل من م�سر
واإقــامـتــه فيها لـفــرتة ،التقى خاللها حممد علي وايل
م�سر .وكتب ق�سائد عن نهر النيل واالأهــرامــات وحياة
م�سر واآالمها .وجاء يف ق�سيدته الط�يلة "اأب� امل�سابني
بالطاع�ن" التي كتبها يف العري�ض ،العام :1836
"مل يب َق يل �سيء� ،س�ى اهلل

ير مت اد
ذك����رت ال��م��س��ت��ع��رب��ة ال��ب��ول��ن��دي��ة
الدكتورة كاتازينا باخنياك ،في
مقدمة كتابها "العلوم والثقافة
اإلسالمية وتأثيرها على أوروبا
القرون الوسطى" أن العالم
اإلس��الم��ي ّأث���ر ف��ي ال��غ��رب،
وال��ع��ك��س ص��ح��ي��ح .لكنها
طرحت فكرة بصيغة سؤال:
"ه���ل ه���ذان ال��ع��ال��م��ان قد
امتزجا إل��ى حد إجبار الطرفين
على مراجعة أفكارهما؟".
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هناك مقربتي ،ومن هناك الطريق".
وزار ال�ساعر �س�وفات�سكي مدينة القد�ض ،اأثناء رحلته اإىل
فل�سطني .كما زار �س�رية ولبنان (بعلبك ،وبريوت) واأقام
يف دير القدّي�ض اأنط�ن ،دير مار طاني��ض ،ما يقرب من
ثــالثــة اأ� ـس ـهــر ،لـكــن الـ�ـســاعــر يــذكــر اأن كـتــابــة ق�سيدته
ا�ستغرقت  45ي�ماً من اإقامته يف الدير .واعترب ال�ساعر
اأن هــذه الق�سيدة هــي اأه ـ ُّـم أاعـمــالــه .كــانــت تلك الفرتة
"مف�سلية يف حـيــاة ال�ساعر الــذي أاغـلــق فيها مرحلة
ليبد أا اجتاهاً اآخر يف نتاجه" ،وفق ما ورد يف كتاب ب�زينا
رك ــني وتــرييـ�ـســا عـطــا اهلل "ي�لي��ض �ـســ�وفــاتـ�ـسـكــي يف
لبنان" ،ال�سادر يف وار�س� ،العام  .2003وتع ّد ق�سيدته
"اأنهي ّلي" التي حتمل ا�سم بطل �ساب ،نب�ءة مل�ستقبل
ب�لندا ،وهجرة الب�لنديني وكفاحهم من اأجل اال�ستقالل.
ال �ـسـعــريـاً ،نــريـاً حــزيـنـاً ،وحــافـ ً
وتبقى الق�سيدة عـمـ ً
ال
باالأج�اء وامل�ساعر واالأفكار واملعاناة التي ا�ست�حاها من
رحلته يف املنطقة العربية ،لكنه �س ّبها يف �سخ�سية بطل
الق�سيدة اأنهيلي الــذي يق�م برحلة بعيدة اإىل �سيبرييا
عــاكـ�ـسـاً مـعــانــاة املـحـكــ�مــني الـبــ�لـنــديــني باملنفى هـنــاك.
ويمُ�س ّكل االإلـهــام واملـ�ؤثــرات العربية ف�س ً
ال مهماً يف نتاج

و

وحياة هذا ال�ساعر الذي مل تفارقه "اجلالبية" العربية.
ابع عربي

يارو�س�اف اإيفا�سكيفيت�ض (� )1980-1894ساعر وقا�ض
ومرتجم وناقد ب�لندي ،أاحــد اأعــالم ال�سعر واالأدب يف
ب�لندا يف القرن الع�سرين .مل يكن هذا الكاتب ذا عالقة
مبا�سرة بالعرب ،لكنّ بع�ض اأعماله ال�سعرية والنرية
املهمة ات�سمت بطابع عربي .مث ً
ال ،اأحــد دواوينه يحمل
الـعـنــ�ان "ق�سائد تنتهي ب�سبع ق�سائد" .1925 ،وقد
ّ
وظ ــف الـ�ـســاعــر كـلـمــة "ق�سيدة" الـعــربـيــة يف الـعـنــ�ان
الرئي�ض .و�سدرت له رواية بعن�ان "الهروب اإىل بغداد"،
 .1930بتاأثري من حركة اال�ستعراب يف رو�سيا ،وقراءته
الألــف ليلة وليلة ،وبعد ع�دته من رحلته اإىل اأوكرانيا
ورو�سيا ،راح يكتب عمله هــذا" :كتبته بال انقطاع ويف
حلظات اأمل اليد ،اأمليتها على اأختي اآ ّنا ،فكانت "الهروب
اإىل بغداد" ،كما ورد يف كتابه "كتاب ذكرياتي".1983 ،
وت�س�ر الرواية البحث عن الــذات عرب رحلة رمزية اإىل
مدينة غام�سة ،مل�نة ،وخمتلفة ثقافياً .اإنه عمل �سردي
ذو اأج�اء حكائية ،عجائبية ،وع�سق تتخلله مغامرات.

ال ير

• ال��دك��ت��ور ه��ات��ف ج��ن��اب��ي ،ش��اع��ر وكاتب
وم��ت��رج��م وب��اح��ث أك��ادي��م��ي ،متخصص
ً
أستاذا في
بالحوار بين الثقافات ،ويعمل
قسم الدراسات العربية واإلسالمية ،في
ج��ام��ع��ة وارس�����و ،م��ن��ذ ث��م��ان��ي��ن��ات ال��ق��رن
الماضي.
• ص��در له أكثر من  15مجموعة شعرية،
وثمانية كتب مترجمة .كما تُ رجم جزء من
شعره إلى لغات عدة ،وشارك في مؤتمرات
ومهرجات عربية ودولية عدة .وترجم نحو
ً
بولنديا ف��ي الشعر والقصة
 50م��ؤل��ف� ً�ا
فضال عن ترجماته من اللغة
والنقد والفكر،
ً
العربية إلى البولندية.
• حاز جوائز أدبية وتقديرية عديدة ذات طابع
دول��ي ،على أشعاره وترجماته ،من بينها
الجائزة األولى للشعر العربي لسنة 1995
التي تمنحها جامعة أركنساس األميركية،
وج��ائ��زة أفضل دي���وان شعري ع��ن ديوانه
"القارات المتوحشة" في مهرجان الشعر
العالمي ،بوزنان في بولندا في .1991
كما نال جائزة الشعر للعام 1997التي
"م��ت��اف��ورا" الفصلية
تمنحها مجلة َ

البولندية ،وجائزة جمعية الكتاب والنقاد
والفنانين البولنديين في مجال الترجمة
للعام  ،2003وجائزة "فيتولد هوليفيتش"
البولندية للعام  ،2003على أعماله األدبية،
وجائزة "يوم الشعر العالمي" بالتعاون مع
ال��ي��ون��س��ك��و ،ل��ل��ع��ام  2005ع��ل��ى أعماله
اإلب��داع��ي��ة ،وج��ائ��زة اإلب����داع لسنة 2011
الصادرة عن مؤسسة المثقف العربي في
سيدني ،استراليا.

يناير /كانون الثا2019 Ê

العرىى،
الفضاء " !
ومادة الصحراء
العربية ،وخيولها،
وأصالة وطبيعة
الحياة البدوية
البسيطة،
والضيافة العربية،
وروح الشاعر
العرىى الوثابة قبل
"!
االسالم وبعده،
k
المتمثلة بالفروسية
والكرىياء وحب
"
الفضاء الشسوع
{
والرىحال ،ونشدان
العدالة ،والحرية،
مضافاً إليها غرابة
عالم i
الرسق
وبيئته ،شكلت
لهام
مصدراً kال
!T
وفنانںى! Tىڡ
أدباء
أوروبا.
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JOIN THE EVENT MADE
TO INSPIRE
YOUNG MINDS

scrf.ae

الشارقة «ضيف شرف»
معرض نيودلهي للكتاب

«الكتاب الصامت»
أبجدية يقرأها
الجميع

علي الشوك:
الكتابة عالجي
من الكآبة

