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رواية الأديب الربازيلي األربتو مو�سى «لغز القاف»

بقلم: ثابت عيد
اأري��د يف ه��ذا الّتق��دمي الوجيز الّتعريف بكاتب الّرواية: األربتو مو�سى، وموؤلف املراجعة: األربت فون بون - م���ع الإ�سارة اإىل الّتاأثري العظيم لل�ّسعر العربي 

القدمي على اأدباء اأوروّبا. اأّما كاتب الّرواية، فهو األربتو مو�سى: ُولد يف مدينة ريو دي چانريو، بالربازيل، �سنة 1961م، جلدين لبنانّيني. تعّلم العربّية 

والعربّي���ة وال�ّسيانّي���ة، ويق���وُم بتدري�سه���ا جميًعا يف اجلامعة يف ريو دي چان���ريو، حيث يعي�ُش. زار األربتو مو�سى ب���ريوت لأّول مّرة يف حياته يف 

ثمانينات القرن الع�سين. كما زار القاهرة �سنة 2004م. يعالج األربتو مو�سى يف روايته «لغز القاف» O enigma de Qaf كّل �سعراء اجلاهلّية. ال�ّساعر 

الّثامن اخليايل ُي�سبه �سنفرة، يهرُب مع حبيبته اإىل �سحراء الّربع اخلايل يف ال�ّسعودّية. تعّد هذه الّرواية اأهم اأعمال األربتو مو�سى حّتى الآن، حيث 

ا. فاز بعّدة جوائز اأدبّية تقديًرا لهذه الّرواية. ُترجمت هذه الّرواية حّتى الآن من الربتغالّية اإىل الأ�سبانّية، ورّبا الأملانّية اأي�سً

اأّم��ا كات��ب نق��د هذه الّرواية، فهو الباحث ال�ّسوي�سّي األربت ف���ون برون - امل�سوؤول عن الق�سم العربي يف مكتبة زي���ورخ املركزّية، ف�سًل عن اإ�سافه على 

الّلغات: الإيطالّية والربتغالّية والأ�سبانّية يف املكتبة نف�سها. بداأ فون برون عمله البحثي من خلل اأطروحة عن «الأقم�سة وامللب�ش والأعمال اجللدّية 

يف الّلغة الكتالنّية ذات الأ�سول العربّية»، �سنة 1982م. يقوم فون برون بن�ساط متمّيز من اأجل تقدمي الأدب الربازيلي والربتغايل اإىل القارئ الأملاين، 

حي���ث يرتج���م وينقد الأعم���ال الكل�سيكّية يف الّلغة الربتغالّية. ن�س فون برون موؤخًرا كتاًبا بالّلغ���ة الربتغالّية عن ال�ّسكك احلديدّية كما تظهر عند 

الأدباء الّناطقني بالربتغالّية.

نخت��م ه��ذا الّتق��دمي الوجيز بالإ�سارة اإىل الأثر البالغ اّلذي اأحدثه ال�ّسع���ر اجلاهلي يف اأدباء اأوروّبا. يقول جوته - اأعظم �سعراء اأملانيا - عن ال�ّسعر العربي 

القدمي:

«وعن���د الع���رب - اّلذي���ن ي�سكنون يف بقعة اأق���رب اإىل ال�ّسق - جنُد كنوًزا رائعة يف املعّلقات. وهي ق�سائد مديح نالت اجلوائ���ز يف املباريات ال�ّسعرّية. وقد ُنّظمت يف 

الع�س ال�ّسابق على جميء حمّمد )�سلعم(، وُكتبت بحروف من ذهب، وُعّلقت على اأبواب بيت الّل )احلرام( يف مّكة. وُتعطي فكرة عن �سعب بدوي حمارب، ميتهن 

ا، وُتعرّب عن الّتعّلق الّرا�سخ بالّرجال اّلذين هم من نف�ش العن�س، وعن ال�ّسعور بال�ّسف والّرغبة  الّرعي، ُتّزقه مَن الّداخل املنازعات بنَي القبائل اّلتي ي�سارع بع�سها بع�سً

العارم���ة يف الّث���اأر، م���ع ح���زن يف الع�سق وكرم واإخل����ش، وكّل هذا بغري حدود. وهذه الق�سائد ُتزّودنا بفكرة وافية عن علو الّثقاف���ة اّلتي تّيزت بها قبيلة قري�ش، اّلتي 

منها حمّمد )�سلعم( ...

ائب احلكيم، حيث  وقيمة هذه الق�سائد املمتازة، وعددها �سبع، تزداد با فيها من تنّوع رفيع �سام. ول ن�ستطيع اأن ن�سفها على نحو اأوجز واأقوم مّما قاله جونز، ال�سّ

قال يف و�سفها:

❊«معّلقة امرئ القي�ش رقيقة، بهيجة، ل�ّماعة، اأنيقة، متنّوعة، �ساّرة. اأّما معّلقة طرفة، فجريئة، حّية، وّثابة، ومع ذلك ي�سيع فيها نوع مَن البهجة. وق�سيدة زهري قا�سّية، 

ج���اّدة، عفيف���ة، حافل���ة باحلكم والأدب واجلمل اجلليلة. وق�سيدة لبيد خفيفة هيمانة، اأنيقة، رقيقة ... وق�سيدة عن���رتة تبدو متكرّبة، مهّددة، حافلة بالّتعبري، رائعة، 

لكّنه���ا ل تخل���و م���ن جمال يف اأو�سافه���ا و�سورها. وعمرو بن كلثوم عنيف، �سام، ماجد. واحلارث بن حلزة على العك�ش مل���يء باحلكمة، والفطنة، والكرامة. وهاتان 

.
1
الق�سيدتان الأخريتان تبدوان بنزلة خطب األقيت يف املنازعات ال�ّسعرّية-ال�ّسيا�سّية اأمام جمهور من العرب اجتمع لت�سكني الأحقاد املدّمرة بني قبيلتني«»

» اأّن: «اأّوَل َمْن عّرف الغرب باملعّلقات هو وليم جونز )1746م-1794م(، معا�س جوته. فقد قّدم موؤّلفه:
ّ
تذكر كاتارينا مومزن يف كتابها: «جوته والعامل العربي

„Poeseos Asiaticae Commen tarii Libri Sex“
. وبعد 

ّ
)�سح املعّلقات ال�ّسبع( املن�سور عام 1774م «الق�سائد املذّهبة ال�ّسبع» بو�سفها البداية اّلتي مل جتار اأبًدا، والقمة اّلتي ل يعلى عليها قط يف الفّن ال�ّسعري العربي

ثلث �سنوات من ذلك الّتاريخ اأعاد اآي�سهورن، اأ�ستاد الّلهوت وال�ست�ساق يف جامعة ّينا، طبع هذا الكتاب، واأهدى جوته ن�سخة منه. ويف عام 1783م ظهرت املعّلقات 

 املطبوع باحلروف الّلتينّية مع ترجمة اإجنليزّية قام بها وليم جونز. ول جدال يف اأّن ن�س املعّلقات مرتجمة قد حّفز جوته على ترجمتها اإىل الّلغة الأملانّية. 
ّ
ها العربي بن�سّ

.
2
وهذه حقيقة ل يرقى اإليها ال�ّسّك، لأّن جوته نف�سه يذكر ذلك يف ر�سالة بعثها اإىل �سديقه كارل كنيبل بتاريخ 14 نوفمرب من عام 1783م»

 اإىل الرّتجمات الأوروبّية للمعّلقات ال�ّسبع، وكذلك �سرية عنرتة بن �سّداد. 
ّ
ي�س��ر ف��وؤاد �زسك��ن يف املجّلد الّثاين من مو�سوعته عن تاريخ الرّتاث العرب���ي

فبعد ترجمة جونز الإجنليزّية �سنة 1783م، ظهرت ترجمة اأملانّية عن ترجمة جونز هذه �سنة 1801م. ثّم ظهرت ترجمة فرن�سّية للمعّلقات �سنة 1847م. 

وبعد ذلك ظهرت ترجمات اأملانّية اأخرى للمعّلقات �سنة 1857م، و�سنة 1891م. وقام نولدكه برتجمة خم�ش معّلقات �سنة 1899م. بل اإّن هناك ترجمات 

 
3
تركّية وفار�سّية لهذه املعّلقات!!

وبع��د فنح���ن ندع���و اإىل الهتمام بلغة الوحي اّلتي اأهملناها، وهجرناها، وتركنا للعجم مهمة الهتمام به���ا، وال�ستمتاع باآدابها وكنوزها. فلول ما 

ا�ست�سعره الأوروبّيون من روعة وجمال يف الأدب العربي القدمي ملا كابدوا عناء نقله اإىل الّلغات الأوروبّية.

 
ّ
 املمّيز على ال�ّسعر يف العامل، وطغى على الّطابع الإغريقي

ّ
 على الأ�سعار الأوروبّية: «)...( وقد �سيطر هذا الّطابع العربي

ّ
تقوُل �س��جريد هونكه عن تاأثري ال�ّسعر العربي

 طابًعا لها، ونبذت الأ�سول اجلرمانّية والإغريقّية 
ّ
ة الأملانّية، ي�سعب ا�ستخدامها يف القافية، فقد اّتخذت الّطابع العربي  واجلرماين. وبرغم اأّن الّلغات اجلرمانّية، خا�سّ

ّ
والّلتيني

 والّدنيوّي زمًنا طويًل يخرُج 
ّ
حّتى �سارت غريبة علينا اليوم. كيف حدث هذا؟ وملاذا ل ُننّظم - نحُن الأملاَن - اأ�سعارنا الآَن كما فعل الإغريُق والّرومان؟ لقد ظّل ال�ّسعر الّديني

يف ثي���اب لتينّي���ة. ومل يك���د ال�ّسعب يبداأ بنظم الق�سائد الغنائّية، حّتى ترَك الّنظم الإغريقّية والّرومانّية، واّتخذ الّطابع ال�ّسامي نظاًما ل�سعره. لقد جذبته اإليه احلاجة اإىل اإيقاع 

.
4
. ولو مل يفعل ال�ّسعُب هذا، ملا و�سلت الق�سائد الغنائّية عند جوته وغريه مَن ال�ّسعراء املربزين اإىل ما و�سلت اإليه من �سهرة عاملّية»

ّ
 يّتفق مَع ال�ّسعر الغنائي

ّ
مو�سيقي

ا   يف بلد املهجر، يف قلب الربازيل الّناب�ش باحلياة. كما ن�سكر اأي�سً
ّ
اأخ��ًرا ينبغ���ي لن���ا توجيه ال�ّسكر والمتنان لألربتو مو�سى لإحيائه الرّتاث العربي

فون برون على جهوده لتقدمي كبار اأدباء الربازيل اإىل القارئ الأملاين يف �سوي�سا واأملانيا والّنم�سا.

، ترجمة عبد الّرحمن ب���دوّي، املوؤ�ّس�سة العربّية للّدرا�س���ات والّن�س، بريوت، الطبعة الّثاني���ة، �سنة 1980م، �ش375 وما   للموؤلِّف الغربيِّ
ّ
انظ���ر: جيت���ه، الّدي���وان ال�ّسق���ي  1

بعدها.

، ترجمة عدنان عّبا�ش علي، مراجعة عبد الغّفار مّكاوي، عامل املعرفة، الكويت، فرباير 1995م، �ش56 وما بعدها.
ّ
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