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وصلتني منذ أيام ما كنت أنتظره منذ سنوات, أال وهي الترجمة / الطبعة البوسننوية الجديندة للمعلقنات التني صندرت 

 ذا الكتاب.( بعد طول انتظار لناشر يغامر بنشر مثل ه2004في ساراييفو )

 
ويمكن القول انه لنوال مكاننة صناحب الترجمنة فني البوسننة لكنان يمكنن أن تنتظنر هنذه المعلقنات سننوات أ نر  فني 
توقننم مثننل هننذا الناشننر. وفنني الواقننم ان هننذه ليسننت طبعننة  اديننة بننل تحفننة فنيننة )مننن حينن  نننو  الننور  وا  ننرا  

ولة للمعلقات والترجمة ذاتها فهي إنجنا  آ نر يسنجل للندكتور والغالف( تليق بما تحتويه. أما الدراسة / القراءة المط

 أسعد دوراكوفيتش رئيس قسم االستشرا  في جامعة ساراييفو.
 

وكنان د. دوراكننوفيتش بعند نحننو ثالثنين سنننة منن دراسننة األدب العربني وترجمتننه قند كاننرم بانت ابنه  ضننوا  مراسننال  
( 2002ئ ة الشنارقة / اليونيسنكو الدولينة ل دمنة الثقافنة العربينة )( كمنا وفنا  بجنا2002لمجمم اللغة العربية في دمشق )

: نشر أول ترجمة بوسننوية لنالالمعلقاتل ونشنر ترجمنة جديندة للقنرآن 2004مما سا ده  لى نشر أهم إنجا ين له في 

 الكريم إلى اللغة البوسنوية.
 

هنذا المجنال. ففني المقدمنة الطويلنة التني وفي الواقم ان ذكر ذلك يسا د  لى معرفة منا قنام بنه د. دوراكنوفيتش فني 
كتبها  ن المعلقات يؤكد  لى وجود ثال  قمم في تاريخ الثقافة العربينة بحسنب ظهورهنا: المعلقنات والقنرآن الكنريم 
وألف ليلة وليلة. ويبدو مم هذا االقتنا  أن د. دوراكوفيتش  صاص لهنذه لالقمنمل معظنم سننوات  ملنه فني دراسنتها 

, التني 1998يوغوسالفية من العربية مباشرة لالألف ليلة وليلةل فني  -صدر أوال  أول ترجمة بوسنوية وترجمتها. فقد أ

ا تبنرت فني حينننه حندثا  ثقافيننا  فني البوسنننة, وقند أتبعهنا بننوول ترجمنة بوسنننوية للمعلقنات التنني صندرت ا ن بعنننوان 
ظننر ا ن صندور ترجمتننه الجديندة للقننرآن إلننى القصننائد العربينة المذهبننةل منم دراسننة طويلننة  نهنا, وينت -لالمعلقنات 

 اللغة البوسنوية التي تستحق بدورها وقفة مطولة.
 

ومننا يجمننم بننين هننذه لالقمننمل الننثال  التنني أصننبحت شننام ة أيضننا  فنني البوسنننوية, إضننافة إلننى الكثيننر مننن الدراسننات 
ة العربيننة وثقافتهننا إلننى جانننب والترجمننات التنني نشننرها, هننو مننا يتمينن  بننه د. دوراكننوفيتش مننن معرفننة ممتننا ة باللغنن

امتالكه للغة بوسنوية فنية تسا ده  لى ا بدا  في الترجمة, وهو ما لنه أهمينة  اصنة فني هنذه لالقمنمل النثال . فقند 
كانننت هننناك ترجمننة شننائعة لننالألف ليلننة وليلننةل ولكننن د. دوراكننوفيتش أراد لترجمتننه الجدينندة أن تكننون أقننرب إلننى 

البوسننوية. وكنذلك األمنر ا ن منم ترجمنة القنرآن الكنريم إذ أن وجنود  ندة ترجمنات  األصل وأقرب إلى روح اللغة
للقرآن الكريم إلى البوسنوية لم يمنم د. دوراكوفيتش في  وض التحدي  نجا  / إبدا  ترجمة جديندة تجمنم منا بنين 

 المعنى األصلي واألسلوب المناسب في اللغة البوسنوية.
 

د. دوراكنوفيتش فني المقدمنة إلنى أنهنا كاننت وصنلت فني شنكل منا إلنى البوسننة فني  وفي ما يتعلق بالمعلقات يوضن 
العهد العثماني من  الل األدبين الفارسي والتركي, وبذلك يمكن ا تبارها أنها كانت لمرتبطة فني شنكل منا بنالترا  

لمناسننبة حتننى تو ننذ (, ولكنننه أراد أن يعينند لهننا اال تبننار مننن  ننالل دراسننتها وترجمتننه الشننعرية ا33البوسنننويل )ص

 المكانة التي تستحقها ا ن.
 

وفي الواقم ان مثل هذا العمل كان يمثل في حد ذاته التحدي الكبينر. فندوراكوفيتش يعتنرف فني المقدمنة بنون القنار  
العربي اليوم ال يستطيم أن يقرأ ويفهم هذه المعلقات إال بواسنطة الهنوامش التني تشنرح لنه معناني الكلمنات وتسنا ده 

فهننم الشننعر وتذوقننه. وإذا كننان األمننر كننذلك مننم القننار  العربنني, الننذي لننم يعنند يتواصننل بسننهولة مننم لغننة هننذه  لننى 
القصائد وجماليتها, فكيف األمر إذا  مم القار  البوسنوي؟ هنا يجد القار  البوسنوي ما يسا ده في المقدمنة الطويلنة 

امر  القيس وطرفة بن العبند و هينر بنن سنلمى   لى االقتراب من أصحاب المعلقات وما يشجعه  لى التواصل مم
 ولبيد بن أبي ربيعة و مرو بن كلثوم وغيرهم.

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



( يتوقف د. دوراكوفيتش  ند قضايا  دة لغوية ودينية وتاري ينة ومنهجينة ويحناول أن 38-1في المقدمة الطويلة )ص

 كون جديرة بالتعرف إليها.يقرأ هذا الترا  الشعري بطريقة  اصة, مما أوصله إلى بعض النتائج التي قد ت
 

يعترف د. دوراكوفيتش بون القضية األساسية التي شغلت الباحثين  بر التناريخ هني صنحة الشنعر الجناهلي )منم أن 
ننل ويقتننرح أن يسننمى لالشننعر العربنني قبننل ا سننالمل( . ومننم أنننه يقننرا بنحننل بعننض القصننائد,  د. دوراكننوفيتش يفضا
وتشذيب أو تعديل بعض األبيات في بعض القصائد, إال أنه يميل إلى التوكيد  لنى صنحة هنذا الشنعر باال تمناد  لنى 
ما ورد في القرآن الكنريم نفسنه. وربمنا الجديند فني قنراءة د. دوراكنوفيتش للتنرا  الشنعري قبنل ا سنالم فني ضنوء 

 القرآن / ا سالم يتمثل في بعض النتائج التي توصل إليها.
 

ينطلق د. دوراكوفيتش أوال  من أن الشعر العربي قبل القرآن / ا سالم كنان يعتمند  لنى الشنفوية والنذاكرة والرواينة 
فني انتقالنه منن مكنان إلنى مكنان ومنن جينل إلنى جينل, وهنو منا أثانر أيضنا   لنى طبيعتنه الفنينة )التركين   لنى الشنكل 

 لشعر.وا يقا , الخ( التي أصبحت تسا د أكثر  لى حفظ هذا ا
 

وفي ما يتعلق بالقرآن الكريم, الذي يعتبره مصدرا  موثوقا   ن الظروف التاري ية التي كاننت سنائدة آننذاك, ينذكر د. 
دوراكوفيتش أن ما ورد في القرآن الكريم يؤكد وجود إبدا  شعري لد  العنرب, وإن كنان القنرآن / ا سنالم يسنجل 

 مآ ذه  لى هذا الشعر في ذلك الوقت.
 

ناد إلى مثل هذه المآ ذ الواردة في سورة لالشعراءل وغيرها من السور يصنل د. دوراكنوفيتش إلنى نتيجتنين وباالست
متتابعتين وإلى نتيجة ثالثة الحقة. أما النتيجة الفورية األولى التني جناءت منم تتنابم نن ول القنرآن الكنريم فتتمثنل فني 

قدس كنان يمثنل الحنق / الموضنو  النذي ال ينافسنه فينه التحدي الموضو ي / الفني للشعر, حي  ان القرآن ككتاب م
آ ر, بينما كان فنيا  يتحد  الشعراء بدوره  لى أن يوتوا بمثله. ومم انتشار ا سنالم حند  ننو  منن الفتنور الشنعري 
النشغال العرب بحروب الردة والفتوحات, مم أن الرسول نفسنه لنم يمنانم فني وجنود شنعراء إلنى جانبنه كحسنان بنن 

 عب بن  هير.ثابت وك
 

ولكن مم االستقرار في المدن الجديدة في بالد الشام والعنرا , وبداينة حركنة التندوين, واهتمنام  لمناء اللغنة بالشنعر 
القديم / قبل ا سالم لكونه كان يساهم في تفسير القرآن الكريم, بر ت قضية النحنل والتشنذيب أو التعنديل كمنا يقنول 

ان يتمين  بكوننه يمثنل الحيناة الذهنينة واالجتما ينة للعنرب قبنل ا سنالم, كمنا أن د. دوراكوفيتش. فالشعر الجناهلي كن
الشننا ر كانننت لننه مكانتننه فنني القبيلننة وكننان يقننوم أحيانننا  بنندور الكنناهن. ولكننن مننم قننراءة هننذا الشننعر كمننا وصننلنا مننن 

حين   لنت مننه منا  م تارات حماد الراوية وغيره يالحظ المرء أن هذا الشعر قد تعرض إلى لروتشةل أو لأسنلمةل
 يشير إلى الذهنية والعادات الوثنية التي كانت سائدة لد  العرب قبل ا سالم.

 
ويقود هذا األمر إلى نتيجة أ ر  وهو منا وصنلنا منن ذلنك الشنعر. فحمناد الراوينة, كمنا يقنول د. دوراكنوفيتش, قنام 

تحمننل بصننمة مننن يقننوم با تيارهننا, با تيننار بعننض القصننائد / المعلقننات. وهننذه الم تننارات كننوي م تننارات شننعرية 
وبالتحديد مفاهيمنه ومعناييره النفسنية. ومنن هننا فنان منا ا تناره حمناد الراوينة منن القصنائد / المعلقنات قند يعبانر  نن 

 معاييره الفنية الش صية, أو يعبر  ما يكون قد أصب  مقبوال  في وقته بعد انتشار / استقرار ا سالم.
 

إلى أن حماد ا تنار القصنائد / النمناذ  التني تحولنت إلنى مثنل أ لنى للشنعراء, النذين ومن هنا يصل د. دوراكوفيتش 
حاولوا أن يقلدوها أو يستلهموها  لى رغم تغينر األمكننة واأل مننة. وهكنذا يصنل د. دوراكنوفيتش إلنى أن المعلقنات 

القنرن العشنرين بقنوا  (, بل ان بعض الشنعراء فني مطلنم30أصبحت بذلك لالمفتاح لفهم الترا  األدبي العربيل )ص

مم استبدال الجمل بالسيارة يقومون بدور الشا ر القديم الرحالة الذي ينتقنل منن مكنان إلنى آ نر ومنن موضنو  إلنى 
 آ ر.
 

ولكل هذه اال تبارات يوض  د. دوراكوفيتش ان االهتمام بالشعر القديم / المعلقات كنان مرتبطنا  بعلمناء اللغنة, وهنو 
 لى يد المستشرقين. ومن هنا فقد انصنبت محناوالت المستشنرقين  لنى الجواننب اللغوينة  ما استمر  ليه في أوروبا

 التاري ية  لى حساب الجوانب الفنية, مما جعل المستشرقين يكتفون بترجمة نثرية للمعلقات وغيرها من الشعر.
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الشننعر العربنني قبننل ومننن هنننا فقنند حنناول د. دوراكننوفيتش أن يتعامننل مننم المعلقننات كنمنناذ  ألسننمى مننا وصننل إليننه 

ا سالم, وأن يجعل القار  البوسنوي يتواصل معها ويتنذوقها كشنعر فني لغتنه األم. ولالترجمنة الفيلولوجينةل تعطني 
األفضلية للمضمون  لنى حسناب الشنعر منم الننص االصنلي المكتنوب بحنروف التينينة لمنن ال يعنرف قنراءة الننص 

 و ان والقوافي التي تمي  هذه المعلقات.األصلي بالحروف العربية لكي يتعرف بنفسه إلى األ
 

 * كاتب كوسوفي / سوري
 

  ودة إلى بداية الملف 
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