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ثقافة

ديل كارنيجي: توقف عن القلق وابدأ الحياة

شــادي زريــبي

{ كان دائما يرّدد مقولته الشهيرة: »تتحقق 
الكثي���ر من األش���ياء املهمة في ه���ذا العالم 
ألولئ���ك الذين أص���روا عل���ى احملاولة على 
الرغم من عدم وجود األمل«.الكاتب األميركي 
»دي���ل كارينج���ي« حتتفل  األوس���اط األدبية 
العاملية هذه األيام بذكرى رحيله التي توافق 

يوم01 نوفمبر- تشرين الثاني.
س���بع وخمس���ون س���نة متر على رحيل 
»ديل كرنيجي« )توفي عام1955(، الذي نش���أ 
في أس�رة ف�قيرة، وكان االبن الثاني لك�ل من 
جيم���س وليم ك�ارنيجى وأم�ان���دا إليزابيث 
هاربيس���ون. هو مؤل���ف أميرك���ي، ومطّور 
الدروس املعروفة في حتس���ن الذات، ومدير 
معهد كارينجي للعالقات اإلنسانية. ولد في 

24 نوفمبر- تشرين الثاني عام 1888.
تأثر به كثير من الكّتاب العرب واملسلمن 
وانتش���رت كتب بعده مس���توحاة من الفكر 
الغرب���ي ف���ي تطوي���ر ال���ذات ولك���ن بقالب 

إس���المي مثل: كت�اب »جدد حياتك« للش���يخ 
محم���د الغزالي وكت���اب »الحت���زن« للداعية 
عائ���ض القرني وكت�اب »اس���تمتع بحياتك« 

للشيخ محمد العريفي.
م���ن مؤلفات دي���ل كارنيج���ي »دع القلق 
وابدأ احلياة« و »كيف تكس���ب األصدقاء« و 
»كيف تنمي ثقتك بنفسك وتؤثر في اآلخرين 

باخلطابة«.
من أشهر مقوالته: »دع اآلخرين يتحدثون 
لفت���رة أطول« و »تعاطف م���ع أفكار ورغبات 
اآلخري���ن« و »مّل���ح ألخط���اء اآلخرين بش���كل 
غير مباش���ر« و »دع اآلخرين يش���عرون بأن 
الفكرة فكرته���م« و »إذا كنت مخطئا، اعترف 
بذلك بس���رعة وبق���وة«  و »اطرح تس���اؤالت 
قب���ل أن تعطي أوامر مباش���رة« و »إذا أردت 
التوقف عن القلق والبدء باحلياة، إليك بهذه 
القاعدة: عّدد نعمك وليس متاعبك«. و »هناك 
أرب���ع طرق، وفق���ط أربع ط���رق، والتي نحن 
على اتصال مع العالم بها. أصنفها إلى أربع 
عبارات: ماذا نفعل، وكيف ننظر، ماذا نقول، 

وكي���ف نقول ذلك« و »الش���خص الذي يذهب 
أبعد بشكل عام، هو من على استعداد للقيام 

به بكل جرأة«.
يق���ول كارينج���ي إن  كل ش���خص من���ا 
ميلك قوى مختلف���ة األنواع ولكنه يخفق في 
اس���تخدامها وهذا هو الس���بب الذي جعله 
يضع كتاب » كيف تكس���ب األصدقاء وتؤثر 
ف���ي الناس؟«.ع���ن الس���عادة الزوجية يكتب 
كارينجي ناصحًا بالبعد عن »أس���رع السبل 
إلى مقبرة الس���عادة الزوجية« أال وهو النكد 
الذي يعد أقس���ى املبتك���رات اجلهنمية التي 
تفنن في اختراعها أبالس���ة اجلحيم لتحطيم 
احلب، وهو أعظمه���ا فتكا. إنه كلدغة احلية 

الرقطاء، ليس له دواء!«.
ومن أه���م اخلطوات التي تس���اعدك في 
حتقيق الس���عادة الزوجية املنش���ودة يقول 
املؤلف: »أهم ما يلي العناية باختيار الرفيق 
املناسب هو التزام حدود اللياقة بعد الزواج. 
فل���و التزم���ت الزوج���ات ح���دود اللياقة مع 
أزواجهن كما يلتزمنها م���ع األغراب، لعّض 

كل زوج لس���انه إذا اندفع���ت إلي���ه قوارص 
الكلم«.من القواعد التي اشتمل عليها الكتاب 
الكتس���اب محبة الناس، هو إظهار االهتمام 
به���م، فإذا نح���ن أردنا اكتس���اب األصدقاء، 
فلنضع أنفس���نا في خدمة غيرنا من الناس، 
ولنم���د لهم ي���دا مخلصة نافع���ة مجردة من 

األنانية واملصلحة الذاتية.
وينصح���ك كارينجي قائ���اًل: إذا غادرت 
ب���اب بيت���ك، فارف���ع رأس���ك، وام���أ رئتيك 
بالهواء، وحيي أصدقاءك بابتسامة مشرقة، 

وبث الروح في كل مصافحة«. 
و »دع القل���ق واب���دأ احلي���اة«، واحد من 
أش���هر الكت���ب على اإلط���الق، ف���ي محاولة 
لتخفيف من القلق عند الناجحن والراغبن 
فيه. اس���تغرق ديل كارنيجي أكثر من س���ت 
س���نوات في وضع هذا الكت���اب، وكان هدفه  
هو وضع كتاب يدرس���ه ف���ي معهده، فإذا به 
ينقلب ليصبح أكثر الكتب مبيعا بعد الكتب 
املقدسة. وهذا أمر يشعر املرء بأهمية العمل 

اجلاد.

عبد الّلطيف الوراري

{ لي���س الش���عر كالنث���ر. قد يج���وز وجود 
الواض���ح واملعقول والعادي ف���ي النثر. أّما 
في الش���عر، الغامض والهّش، فاألمر يصعب 
م���ن وجوه كثي���رة، بل قد يس���تحيل خيانة، 
ال بل خس���ارة. ال يضيع املعنى فحس���ب، بل 
األس���لوب وإيقاع الكلمات وجرس���ها العابر 
للّذات وخطابها املف���رد واخلاص. هذا واقع 
لس���وء حّظ الش���عر. لك���ن، ألي���س باإلمكان 
ترجمة الشعر؟ بلى. ال أنسى، هنا، رأيا ثانيا 
للشاعر الفرنسي بيير ليريس، وهو يرشدنا 
إلى أّن »ترجمة الش���عر أمر مستحيل، مثلما 

االمتناع عن ترجمته أمر مستحيل«.
كثير من الثقافات اإلنس���انية الش���فوية 
واملكتوب���ة، مبا في ذل���ك الثقاف���ة العربية � 
اإلس���المية، التي يأخذ فيها الش���عر وضعا 
اعتبارّيا والفتا، وجدت في هجرة أدبها، من 
ضمن نتاجها الرمزي، إلى العالم ضرورة ال 
ترفا، ومجلبة لالحترام واملجد، إذ هو يعكس 
وجها حيوّيا ومش���رقا من هوّية هذه الثقافة 
وتل���ك. وق���د رأينا، عب���ر عهود م���ن حيوّية 
التاريخ، كيف كانت احلضارات والش���عوب 
تتفاعل وتتح���اور، بقدرما تتناقله بينها من 
آداب وفنون ومع���ارف، بل إّن منها من تغير 
وجهها بسبب الش���عر مجّسدا في أغنية أو 
قماشة أو آنية قذفت بها الرياح إلى ما وراء 
البحر. في زمننا، صار لترجمة الّشعر معنى 

الواجب. شعرّيات األرض الباذخة والعريقة 
انفتح���ت عل���ى بعضها البع���ض، في حوار 
خاّلق ومتوهج يعلم الكائن كيف يشرف على 
كينونة لغة إنس���انّية بال ح���دود، مبنأى عن 
االبتذال والتسطيح. ولقد انفتحت الشعرية 
العربية احلديثة، عن طري���ق الترجمة، على 
بعض هذه الشعريات، الفرنسية واإلجنليزية 
ثّم الروسية واإلسبانية واألملانية واإليطالية 
فيما بعد، التي كان لها دور حاسم ومهّم في 
سيرورة حتديث الش���عر العربي، حّتى صار 
ش���عراء ذائعو الصيت يش���ّكلون فنا مضيئا 
من ش���جرة هذا الش���عر وذاكرته ومتخّيلة، 
من أمثال إليوت وإديث س���تويل وسان جون 
بي���رس وروني ش���اروعمر اخلي���ام وبابلو 
ني���رودا وناظم حكم���ت وطاغ���ور وويتمان 
وبودلي���ر وخيميني���ث وييت���س وأوكتافيو 
ب���اث وبورخيس وآرت���ووإزرا باوند ولوركا 
وألن بو وريلكه وهولدرلن وإيلواروبريتون 
وميشووبيسوا وآخرون، وصوال إلى مناذج 
من الش���عر الصيني وشعر الهايكو الياباني 
حديثي االكتش���اف. ولهذا، ليس في اإلمكان 
أن نقرأ مس���ارات احلداثة الشعرية العربية 
مبعزل عن دور الترجمات الشعرية املتنوعة 

التي مّتت مبستويات متباينة.
وإذا عدن���ا إلى بدايات القصيدة احلديثة 
وجدن���ا أن الترجم���ات حتض���ر بنفس قوة 
اآلث���ار املنتج���ة. حتض���ر أعمال »أنش���ودة 
املط���ر«، و »أباريق مهش���مة«، و »أقول لكم«، 

و »أغاني مهيار الدمش���قي«، و »لن«، و »حزن 
في ضوء القمر«، إلى جانب »األرض اليباب«، 
و »أربع���اء الرماد«، و »الرج���ال اجلوف«، و 
»أزهار الش���ر«، و »عيون إل���زا« و »منارات«، 
و »أوراق العشب«، و»أغان غجرية« و »راعي 

القطيع«.
لكم م���ن ش���اعر عربي حدي���ث، من جيل 
إل���ى آخر، ق���د اس���تضاف ش���اعرا أجنبّيا، 
وارتبط اس���مه ب���ه، وحتاور معه. الس���ياب 
وس���تويل، عبدالصب���ور وإلي���وت، أدونيس 
وبيرس، س���عدي وريتسوس، يوسف اخلال 
وباوند، أنس���ي احل���اج وآرتو، ف���ؤاد رفقة 
وهولدرلن، املهدي أخريف وبيس���وا، رفعت 
س���الم وكفافي���س، محم���د بني���س ونويل، 
وإدري���س امللياني ويفتوش���ينكو، وقد يفرد 
ش���اعرأو ذاك جناحه على جملة شعراء عرب 
محدث���ن ومعاصري���ن، مثل إلي���وت ولوركا 
وبريتون وبيسوا. غير أّن األثر املتبادل، عن 
طريق الترجمة، بن الش���عر العربي والشعر 
األجنب���ي بلغاته املتباينة، لم يكن متس���اويا 

وواقعا بالقدر نفسه.
مناذج محدودة من الشعر العربي القدمي، 
مبا في���ه األندلس���ي، من أحدث���ت أثرها في 
الش���عر اآلخر، لكن من الصعب أن نثبت إلى 
أّي حد أّثر هذا الش���اعر من ش���عراء العربية 
احملدثن في مجرى الش���عر العاملي، وإن كّنا 
ال نغف���ل الهالة التي ص���ارت لبعضهم حتت 
ه���ذا التأثي���ر أو ذاك، مثلم���ا هال���ة محمود 
درويش أو أدوني���س. هل يصّح لنا أن نؤكد 
أّننا أخذنا أكث���ر مما أعطينا بكثير، وتأّثْرنا 

أكثر مما أّثرنا؟
في كّل األحوال، لقد أفدنا من ترجمة الشعر 
التي مّتت على أيدي الشعراء أنفسهم، هؤالء 

النادرين الذي���ن ال يضاهيهم أح���د، والذين 
يأخ���ذون على عاتقهم حتدي���د معنى األدب، 
والذين يعلم���ون قبل غيرهم أّن ثمة نواة في 
القصيدة يجب االنتباه لها ومعاملتها بكثير 
من«االحترام والتبجي���ل«، أثناء ترجمتها أو 
نقلها إلى لغتهم األّم. فعلى املترجم أن يكون 
عارفا بلغة الشاعر الذي يترجمه، وايقاعها، 
وأسلوب تش���خيصها للذات الكاتبة والعالم 

احلسي والعقلي.
ويجوز ل���ه أن يخرج عن األصل مبقادير، 
مبدع���ا في���ه، ومهتدي���ا إل���ى ذلك بحدس���ه 
وإصغائ���ه ش���ديدي اإلره���اف. فمن س���وى 
ه بصدد فعل  الش���اعر املترجم، إذن، ُي���درك أَنّ
كتاب���ٍي ال يق���ل إبداعّي���ة، ويقّر ف���ي أصالته 
ومس���ؤولّيته أن يستضيف الش���عر »اآلخر« 
بيديه األمينتن املرجتفتن، حتى ال يطير عنه 
خياله ويغيض ماؤه، فتأت���ي الترجمة بأقّل 
خس���ارة، بل تبُزّ أصلها. يجب، بهذا املعنى، 
أن يؤم���ن االختالف حتى يبعث في لغته مبا 
يحم���ل إليها م���ن حتوالت عنيف���ة أو رقيقة، 
حض���ورا ملا هو مختلف، أص���ال، في األصل 
هذا النوع م���ن الترجمة اإلبداعية صارت له 
قيمت���ه في الفترة ما بعد االس���تعمارية، بعد 
عهود من س���وء الفهم العظيم التي أش���اعها 

االستشراق.
بالنس���بة إلّي، ال أعتبر نفس���ي مترجما، 
أنا قارئ للش���عر »اآلخر«� الفرنسي حتديدا�، 
وفي نّيت���ي أن أتعَلّم من متخّيالت ش���عرية 
غريبة عّني مبا توافر لها من أسباب العجب 
والفرادة واالختالف، لكن س���رعان ما وجدت 
نفسي أرتكب مثل تلك اخليانة املمتحنة ملدى 
خيالي. في ترجماتي املقترحة لنصوص من 
الشعر الفرنس���ي املعاصر، السيما نصوص 

فيلتروبرن���ار  وأن���دري  ميش���ونيك  هن���ري 
مازووم���اري كلي���ر بانكار، تبّن ل���ي أن لكّل 
ش���اعر »عقدة ايقاعّي���ة«، وليس مبقدوري أن 
أعكس���ها إاّل على نحو تعويضّي، إن مأتها 
بذبذبات من وجيبي الداخلي الذي يتجاوب 
م���ع جتاربهم املنادي���ة عل���ي، وأدخلتها في 
عالئ���ق صوتّي���ة وداللّي���ة جدي���دة متنحها 
تأويال جديدا، وقيم���ة مضافة جديدة داخل 

لغتي التي أبدع بها، وأحيا فيها.
لكّني، ف���ي كّل يوم أكتش���ف ما معنى أن 
تصير الترجمة »مح�����ّكا«، فلّما نحن نترجم 
»فكأّنن���ا نلقى ب���ن اللغت���ن تفاهما هو من 
العم���ق واالنس���جام، بحي���ث حت���اّلن محَلّ 
نان من جع���ل الفجوة بينهما  املعن���ى وتتمَكّ
منبعا ملعنى جديد«، بتعبير موريس بالنشو.

إدارة مهرجان املوس���يقى العربية أعلنت عن تكريم 
الفنان���ة غادة رجب في دورته ال� 21، والتي س���تفتتح 

فعالياتها في الثامن من نوفمبر – تشرين الثاني.

تقديًرا ل���دور العالم »إنريكو فيرمي«، تس���تضيف 
مكتبة اإلس���كندرية، معرض »تراث فيرمي«، الذي 

ينطلق في 6 نوفمبر-تشرين الثاني.

دار بلومزب���ري ����� مؤسس���ة قط���ر للنش���ر، أصدرت 
طبع���ة جديدة م���ن رواي���ة »دم الحس���ني« للكاتب 

والصحفي إبراهيم عيسى.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

عر، هذه العلة التي في منتهى العافية. لطاملا فّكرت، وأنا أقرأ الّشعر مترجما  ترجمة الِشّ
أو بصدد ترجمته عن الفرنسية، في ما رآه اجلاحظ، وهو يقول إّن »الشعر ال يستطاع أن 
يترجم، وال يجوز عليه النقل، ومتى حّول تقطع نظمه، وبطل وزنه، وذهب حس������نه، وس������قط 

موضع التعجب، ال كالكالم املنثور«.

في افتتاح الدورة 29 ملعرض  تونس الدولي للكتاب 2012: هل تسعى وزارة الثقافة  إلى جعل  التطبيل والتزمير من أهم وظائف الكتابة اإلبداعية 

في تونس بعد ثورة 14 يناير

نيرودا ساهم في تحديث الشعر العربي

باختصار

◄ املشهد الثقافي التشكيلي املغربي 
العربي والعاملي تعزز بإصدار جديد 
»قبسات نقدية في التشكيل املغربي 

اجلديد«، للكاتب املغربي محمد 
البندوري، عن منشورات الرابطة 

املتحدة للثقافة والفنون.

◄ موقع إلكتروني خصص ألعمال 

وفكر املثقف اجلزائري محمد أركون 
الذي وافته املنية في سبتمبر-أيلول 
2010 مت إطالقه مؤخرا مببادرة من 
مؤسسة محمد أركون التي ترأسها 

أرملته ثريا اليعقوبي.
www.fondation- ومينح موقع

arkoun.org للمتصفحن فرصة 
التطلع على أزيد من 130 شريطا 

حتتوي على 230 ساعة من 
احلوارات.

◄ منظمو الدورة الثانية عشرة 

ملهرجان مراكش الدولي للفيلم التي 
ستنطلق فعالياتها من 30 نوفمبر- 

تشرين الثاني إلى 8 ديسمبر- 
كانون األول، قرروا االحتفاء 

بالسينما اآلسيوية من خالل تكرمي 
املمثل أميتاب باتشان واملخرج 

واملمثل الصيني زهانغ ييمو.

◄ ورشة الزيتون بالقاهرة تنظم 

ندوة ملناقشة ديوان الشاعر سمير 
درويش »سأكون ليوناردو دافنشي«، 

والذي صدر منذ أسابيع عن دار 
األدهم، وذلك اليوم االثنن 5 

نوفمبر-تشرين الثاني.

◄ البعثة الوطنية السورية للتنقيب 
عن اآلثار عثرت خالل املوسم 

احلالي في موقع تل دبة بريكة 
بالسويداء على بقايا منزل سكني 
يعود إلى الفترة اآلرامية عام 700 
قبل امليالد ومجموعة من الدنان 

واجلرار والكسر الفخارية.

◄ إدارة مهرجان »أيام قرطاج 
السينمائية« بتونس قالت إن فيلمن 

مغربين وقع عليهما االختيار 
ضمن قائمة األفالم األجنبية 

الطويلة التي ستشارك في 
املسابقة الرسمية لهذه التظاهرة 

السينمائية في نسختها 24، والتي 
ستحتضنها العاصمة التونسية 

خالل الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر- 
تشرين الثاني. 

◄ جامعة فيالدلفيا تنظم يوم 

غد الثالثاء مؤمترها الثقافي 17 
بعنوان«ثقافة التغيير«مبشاركة 
عدد من الباحثن واالكادميين 

واملفكرين العرب.


