
 08I12I2007א – אא
 

08I12I2007א

،א−99  אא

 "العطر"اخلطوط العريضة للفرض األساسى لنقد 

 اعتذار ضرورى 

يومية اليوم هى امتداد حلوار أمس، وذلكوعدت أمس أن تكون 
ألمهية ما ورد إّىل ىف آخر حلظة من رسالة ابىن حممد، والضيف

آرمي شوقى، لكنىن حني حضرت. الذى افتقدناه هذا األسبوع د
الساعة. فجر اليوم حبثت عن الرسائل على مكتىب، فلم أجدها

ءاخلامسة صباحا، والسكرتري لن حيضر قبل الثامنة، أثنا
البحث وجدت أوراقًا تتعلق ببداية نقدى رواية العطر، األمر
الذى أشرت إليه أمس، وقبل أمس، وآثريا، قلت لنفسى فهى

 .فرصة أن أبدأ فيما أجّلته طويال

مبجرد أن انتهيت من آتابة خواطرى حول املنهج الذى اقرتحته
على نفسى ألقوم بنقد هذا العمل الرائع نقدا يستأهله وجدت

ا تصلح أن تظهر يومية الغد، وأن تزيح الربيد املؤجل إىلأ
 . يوم اجلمعة القادم

لكن رسالة حممد إبىن مل تستطع االنتظار فهربت من هذه
،"احملررون الضيوف"الوصاية، وقفزت آاملًة لنفتتح هبا باب 

هكذا،" عائليا"فوافُقتها وأنا خجالن من أن يكون االفتتاح 
 يتفضل علينا أى من احملررين القدامى، ىفولكن ماذا أفعل ومل

باملشارآة حىت اآلن، مع أنىن دعوهتم باالسم" اإلنسان والتطور"
-9-1يومية " عود على بدء، مث نرى(" منذ اليوميات األوىل 

2007( 

وبافتتاح هذه الزاوية أآرر الدعوة، وباالسم، لألصدقاء
القدامى، مث أعمم الدعوة لكل من يرى أننا نستأهل إسهامه،

مثل حممد إبىن(وبالذات آل من يريد أن يكتب تعليقا متكامال 
أو آل من يرفض أن نقطع تعقيبه) الذى بدأنا به اليوم

ونقلبه حوارًا، متاما مثلما آان احلال ىف اإلنسان والتطور
 ) 2002 – 1980(الة 

 . وفيما يلى دعوة جديدة إىل احملررين القدامى وباالسم

 قائمة بالدعوة
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 2002-1980آتاب جملة اإلنسان والتطور 

 جمدى عرفة. د
 عماد محدى غز. د
 حممد هويدى. د

 وفاء خليل
 سيد حفظى. د
 مد جاد الربحم

 اسامة هباء الدين. د
 مها حممد آامل. د
 باهر حممد الزين. د

 حممد شعالن.  د
 عالء إبراهيم

عبد املنعم عبد 
 القادر

 رفعت لقوشة. د
 خالد الدش.  د

 حلمى شوقى املصرى.  د
 .ماهر شفيق فريد.  د

 حممود حنفى
 حممد املخزجنى. د

 السيد أمحد زرد
 امحد زرزور
 حازم شحاتة

  املنعم رمضانعبد
 اعتدال عثمان
 فؤاد حجازى
 سفاروق حسان
 رضا عطية

 راوية  محودة
 وليد منري
 صفية فرجاىن

 إهلام عبد احلميد. د
 إميان مرسال

 حسام حشمت.د
 عيد صاحل. د

 عبد املنعم الباز
 هاىن حييى. د
 أمحد حسني. د
 أمحد الفار. د

 رفعت حمفوظ. د
 باهر حممد. د

الزينفيصل الشبي
مد حسيب حم. د

 الدفراوى
 حممد السماحى. د

 إبراهيم عادل حسن
 وفاء الليثى. د
 حافظ عزيز. أ
 يسرية أمني. د

 حممود حنفى
 حممود الشني

 عاطف طنطاوى.  د
 مرقص عوض.  د

 فؤاد قنديل
 حممد عبد املطلب
 أمحد املدثر عيسى

سامى عبد القوى .  د
 على

 عصام طنطاوى.  د
 فاطمة مدآور

 حممد حممود عثمان
 عادل مصطفى.  د
 إبراهيم أبو عوف. د

 عباس الصهىب
 هالة جرب

 آوثر مصطفى
 مشس الدين موسى

 عبدالوهاب األسواىن
 .خريى عبد اجلواد
 مسري عبد الفتاح
 أمحد فضل شبلول

  حلمى سامل-
 رجب الصاوى
 نعيم عطيه

 أمحد صبحى منصور. د
 ياسر عبد اللطيف. أ

 يوسف عزب. أ
 أمحد تيمور. د
 رانفريد زه. أ

 أمين حامد عبد الشاىف

 زينب عزب
 عبد احلميد آابش. د

 عبد احلميد الكاشف
 هناء سليمان. د

 صالح خميمر. د
 عصمت دواستاشى

 حممود الشني
حممد حييى الرخاوى. د

 مرقص عوض. د
 زينب عزب

أسامة عبد احلليم 
 زآى

 حممد عبد السالم
 ولد دوح
 وليد منري
 فؤاد سالمة
 عباس الصهىب

  الشيطىأمحد زغلول
 .عصام اللباد. د

 رضا عطية
.صالح الدين حمسن حممد

 أسامة عرفة. د
 جمدى حسنني. أ

 عاطف عبد السالم. د
أمحد عبد السالم 

 بسيوىن
 حممد شقرة

 هشام أمحد أمحد
 ماجد يوسف

 منتصر القفاش
 طارق النعمان
 سها النقاش
 إميان مرسال
 على الشرقاوى

 ..إيهاب اخلراط . د
 سىرمصان بسطاوي. د

 إدوار اخلراط. أ
 صاحل عيد

 عادل مصطفى. د
 نعيم صربى

 :عن اقرتاح منهٍج لنقد رواية العطر

 ! بداية وحرية
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- ناقدا–امتد املنهج الذى اهتديت إليه وأنا أقرأ 
أصداء سرية حمفوظ إىل أن أغراىن أن أتبعه هو هو ىف قراءتى
ألحالم فرتة النقاهة، األمر الذى أواصل العمل فيه مبشقة

 .ديةرائعة متعبة ومتح

 : خالصة خطوات هذا املنهج ميكن إجيازها فيما يلى

 يكتب املنت آما هو فقرة فقرة، -

  يقرأ هذا اجلزء نقدا بذاته لذاته -

 مث بعد االنتهاء من آل الفقرات، جترى القراءة -
 )الشاملة(الطولية 

آان اإلغراء باتباع هذا املنهج هو طبيعة العمل األول
ره جمموعة أصداء ترتدد، وآأاحيث وصلىن باعتبا) األصداء(

خواطر تقفز من خمزون الذاآرة لُتعاش ىف وادى اإلبداع وهى
ترتدد أصداًء بني جنبات اجلبال احمليطة من اخلربات والرؤى

ميكنك أن تستمع إىل نغم آل صدى يرتدد: واملشاعر، هبذه الصورة
منفردا وآأنك ختترب آفاءة آلة عزفه، آِمًال أن تعزف اللحن
آامال حني تنتهى من االطمئنان لسالمة وجودة أداء آل آلة صدى

 على حدة،

 حني رحت أطبق نفس املنهج ىف قراءتى األحالم وجدت صعوبات
فمن ناحية لقد عاشرت آاتبها وهى تولد، مث حملت: بال حصر

آثارها عليه وهى تبزغ، مث قرأهتا متقطعة وهى تنشر، ووصلىن
 آما فعلت- وهى مل تشدىن، منها ما قبلته وما رفضته،

 أبدا  لقراءهتا ناقدا، ومن ناحية أخرى مثَّلت ىل-األصداء
التباسا مزِعجًا حىت رحت أنبه نفسى طول الوقت" حلم"آلمة 

أنه ليس حلما باملعىن الشائع عند الناس، مع أن اإلبداع
احلقيقى عندى ليس إال حلما فائقا، آما أن احللم احلقيقى

 إبداع الشخصى العادى على مستويات خمتلفةعندى ليس إال
، مث)9-29يومية !! إبداع الشخص العادى، وإبداع املرأة (

 أن- ومازلت أخشى–آانت مثة صعوبة ثالثة هى أنىن خشيت 
، وهذا من"تفسري للحلم"يقرأ النقد الذى أحاوله على أنه 

أآثر األمور بعدا عن اهتمامى، وأحيانا عن احرتامى، مبا ىف
ذلك الكتاب الذى يقول عنه آل الناس، مبا ىف ذلك مؤلفه،

تفسري"، وهو آتاب أنه درة أعمال آاتبه سيجموند فرويد
، وقد أثبت موقفى بوضوح من تفسري األحالم، وآذلك من"األحالم

طبيعة احللم والشعر واإليقاع واإلبداع ىف عمل متكامل سابق
 ) اإليقاع احليوى ونبض اإلبداع(

راىن بعد آل ذلك أن أجرب نفس املنهج ىف قراءتىفماذا أغ
 للعطر؟

أعتقد أن دافعى إىل ذلك هو أن آل فقرة من هذه الرواية
النادرة آانت متثل ىل إثارة نقدية، ليست أقل إهلاما من
أحالم حمفوظ، فعال آانت وال تزال تصلىن حتديا معرفيا يغريىن

:  أو إعادة تشكيلمبحاورهتا قبوال، أو شحذًا للوعى، أو نقدا،
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 فلنبدأ، ولنجرب بضعة صفحات، مث نرى: لتق

 هل يصلح نفس املنهج لقراءة رواية العطر؟ آيف؟ وملاذا؟ 

 )عينة(جتربة حمدودة 

-3يومية  حني آتبت عن حاسة الشم تلك اليوميات الثالثية         
12-4يومية    ،)رائحة للذات، واحلياة، واجلسد، واألشياء     (12
12-5يوميـة   ،  )واألنـف الداخليـة آـذلك     (خليـة   العني الدا (
حـضرتىن روايـة العطـر،،  )األنُف تدرك مثـل العـني أحيانـاً       (

وبصراحة آانت هى الدافع الذى حفزىن أن أآتب ىف موضوع الشم
د آن الستكمال نقد الرواية ونـشره،هكذا، قلت لعل األوان ق    

 .وبدأت باقتطاف أول جزء من الرواية، بدون تعليق

اليوم حني بدأت ىف قراءتى هلا ناقـدا وثقـت ىف الرتمجـة إىل
 .العربية مرة أخرى وفرحت هبا بال تردد

مبجرد أن آتبت صفحتني، وأعدت قراءهتمـا، تيقنـت أن هـذا
:مسودة، فأآملت مع نفسى   املنهج، هكذا، ال يصلح إال أن يكون        

وما املانع أن اسـتغل هـذه اليوميـة ىف نـشر مـسودات مـا"
أحاوله، ىف هذه السن وسط هذه الزمحة، ذلك ألنىن ال أضمن ، بل
.لعلى على يقـني أنـىن لـن أمتكـن مـن تبيـيض آـل مـسوداتى                 
فليتحملىن القارئ، أو يرشـدىن، أو حيـول دون اسـتمرارى، أو

 .يأذن اهللا ىف أمرى

 عنوانال

 [1]1العطر 

 قصة قاتل
 وترمجـت1997 ونشرت سـنة     1985هذه رواية آتبت سنة عام      

، تقييمى للرتمجة ىف ذاهتا، دون الرجوع)ستة وأربعون لغة  (إىل  
مــع املقارنــة احملــدودة بالنــسخة(لألصــل باألملانيــة طبعــا 

مثل ترمجة(، بقدر اجتهادى أا ممتازة حىت خيل إىل         )االجنليزية
 أا إعادة إبداع النص،)روىب لروايات ديستويفسكى  سامى الد 
 ).أنظر بعد (بلغة أخرى

قصة"من البداية حىت النهاية حتفظت على العنوان الفرعى         
فأنا مل أستقبل غرينوى أبدا باعتباره قـاتال بـاملعىن" قاتل

اإلجرامى، وذلك برغم عدد القتلى، ونـوع القتلـى، وبـشاعة
"قاتـل " أن هذه الصفة بالـذات       طريقة القتل، فإنه مل يصلىن    

 هى الىت متيزه،

  غرينوى آان إهلا زائفا،
  نيزآا ساقطا إىل أعلى

 ،بائسا آان جسما غريبا 
  آان متفردا غبيا،

  آان قرادة جافة مْنَقضه،
  قاتال ألنه آان آل هذا،- أيضا – وآان 

 فلماذا يفرض علينا املؤلف هذا العنوان الفرعى هكذا 
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 ".قصة قاتل"صيا أا على الغالف حىت لو وصله هو شخ

 )5(أول فقرة ص 

ىف القرن الثامن عشر عاش ىف فرنسا رجل ينتمى إىل أآثر
آائنات تلك احلقبة نبوغا وشناعة،  وهى حقبة مل تكن لتفتقر
إىل أمثال هذه الكائنات، وقصة هذا الرجل هى ما سنرويه

 Jean-Baptisteآان امسه جان باتيست غرنوى . هنا
Grenuille .آان امسه اليوم قد طواه النسيان علىوإذا 

نقيض نوابغ أوغاد آخرين، مثل دوساد، سان جوست، فوشيه أو
بونابرت وغريهم، فذلك بالتأآيد ليس نتيجة أن غرنوى
مبقارنته مع هؤالء الرجال املوهوبني األآثر شهرة، يقل عنهم

 . تعاليَا واحتقارًا للبشر وال أخالقية، وباختصار آفرًا

ارنة متواضعة هلذه الفقرة األوىل الىت هى موضوعبعد مق
قررت) انظر اية اليومية(هذه اليومية، بالرتمجة االجنليزية 

نص ُمْبَدٌعفعًال أن اعترب املنت العرىب الذى بني يدى مبثابة 
 وأال أرجع إىل الرتمجة اإلجنليزية إال مضطرًا ، أما األصلمستقل،

 أن استشريه إال عندما خيتل مىناألملاىن فأدعو اهللا أال اضطر
السياق متاما، فأجدىن حمتاجًا جدا إىل األصل األملاىن، رمبا يدعم

 .  أو ينفى فرضًا من فروضى الصعبة

هنا وصلىن بداللة خاصة، الكاتب مل يقل" الكائنات"تعبري 
رجل ينتمى إىل أآثر الناس أو األشخاص، فهو يذآرنا مباشرة

ا إال آائنات، جمرد أحياء، وأنومن البداية أننا لسن
 .اإلنسان هو أحد هذه األحياء، أحد هذه الكائنات

  مث إن الكاتب راح حيدد صفات هؤالء النوابغ األوغاد،
واحتقار البشر) 2(التعاىل ) 1(: منهم غرينوى بكل مما يلى

 والالأخالقية،) 3(

 نبدأ مبسألة الالأخالقية حيث أن موضوع تعريف ما هو
من "10-15ميكن الرجوع إىل يومية (ى هو إشكال ىف ذاته أخالق

التاىل ، فإن صفة وب)ملف القيم واألخالق ىف مصر اآلن
الالأخالقية تصبح أضعف الصفات داللة ىف وصف هذا الكائن،

التعاىل أما ،)وأمثاله األآثر شهرة وسلطة وقسوة وقتال(
ومها شديدا االتصال سببا ونتيجة بالتبادل،واحتقار البشر، 

فلهما داللة مهمة ىف فهم موقف غرينوى الحقا، موقفه من
االحتقار والتعاىل،. ا تصوره احلياةالتنازل عن احلب لصاحل م

، وهذا ما)رمبا من أى نوع(ورمبا مطلق ألى حب . نْفى حاسم
 .أرجو ان يتضح خالل مراحل النقد املختلفة

أما اقرتان آل هذه الصفات بل إجيازها ىف آلمة واحدة وهى
فهذا ما قد يدور حوله أغلب النقد املقدم هنا،" الكفر"

 اإلخوة آارمازوف واستحالة االحلادرمبا ربطا بدراسىت عن
حرآية العالقات البشرية جدال"تبادل األقنعة () بيولوجيا(

 ورمبا هى فرصة لتقدمي معىن،")ىف اإلخوة آارامازوفوامتدادا 
 . آخر للكفر واإلميان 

  بالوغدنة فهذا حيتاج إىلبالنبوغأما مسألة ربط الكفر، 
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، حنن نعلى من قيمة النبوغ بشكلنبوغوقفة أمام آلمة 
متواتر دون النظر فيها مبا يكفى، هل اقرتنت هنا آلمة نبوغ

النابغة ميكن أن يكون وغدًا،مرتادفني؟ بالوغدنة آنقيضني أم آ
لكن هل الوغد ميكن أن يكون نابغة؟ أم أما لفظان

إن آل نابغة"، ولو واتتنا الشجاعة رمبا قلنا متالزمان
بشكل أو بآخر، وإذا" مشروع وغد" أو على األقل هو ،"وغد

آان الكاتب قد اختار دوساد وسان جوست، وفوشيه،
 خطر بباىل نيتشه، وأينشتاين، معوبونابرت، آأمثلة فقد

هل استطعت أن أحب غرينوى: أتساءل اآلن(أنىن أحبهما جدا 
 ) أبدًا، وأؤجل اإلجابة حىت اية الدراسة

 .إلتزمت باأللفاظ العربية دون ما يقابلها باإلجنليزية

 :التحدى املزعج

 [2]2آن اآلوان أن نناقش هنا نفس الفقرة باالجنليزية 

In eighteenth-century France there lived a man who was 
one of the most gifted and abominable personages in an era 
that knew no lack of gifted an abominable personages. His 
story will be told here. His name was Jean-Baptiste 
Grenouille, and if his name – in contrast to the names of 
other gifted abominations, de Sade's, for instance, or 
Saint-just's, Fouche's, Bonaparte's, etc. – has been 
forgotten today, it is certainly not because Grenouille fell 
short of those more famous blackguards when it came to 
arrogance, misanthropy, immorality, or , more succinctly, 
wickedness,  

 .بصراحة عجزت عن أن أجد األلفاظ املتقابلة بني اللغتني

مع(فوجدته " وغد"بدأت باللغة العربية وبلفظ  -
آان  رذال"): األساس"بضم العني (وُغد ): اإلجياز الشديد

 )الوسيط(دنيئا صغري العقل 

سهم ال حظ : "دنئ، وأصله): رىالزخمش/أساس البالغة(ووْغد  -
 )فهمتها، مل يِصب هدفه، الحظ آيف سيتطابق ذلك مع غرينوى.(له

مث رحت قبل أن أقرأ النص االجنليزى ألجد أقرب لفظني إىل
 .وفضلت األخري & Scounder  Villainاملعىن مها

ــة إىل ــه ترمج ــدت أن ــم وج ــنص املرتج ــرأت ال ــني ق ــنىن ح لك
abominable  املعاجم اإلجنليزية فلـم  تـسعفىن فرحت أستشري 

 .مبا يفسر االختالف
ومبا أىن أآاد أزعم أىن أعرف غرينوى معرفة آافيـة، فقـد

 .وجدت الوصف باللسان العرىب هو األقرب إليه
، فقـد جـاء مـا يقابلـه باالجنليزيـةنابغةأما لفظ    -

Gifted      والنبـوغ عنـدى"موهـوب "، وهو الذى يعىن عندى ،
 .ليس مرادفًا للهبة) ينورمبا عند الكثري(

 –باتريك زوسكيند :  تأليف- [1]1
 2003دار املدى عام :  الناشر-نبيل احلفار : ترمجة
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الـذى اعتمـدت عليـه" الكائنات"أما ما يقابل لفظ      -
، فلـمإىل بدائيته املتأهلـة    – فيما بعد    –ألرجع بغرينوى   

ــظ ــزى إال لف ــنص االجنلي ــه ىف ال ــا يقابل ــى م ــر عل أعث
Personage!! 

، الـذى ميكـن ان تـدور عليـهالكفروأخريا، فإن لفظ     -
ــظ ــة لف ــه ىف االجنليزي ــة يقابل ــى احملوري ــى لفروض فكرت

Wickednessوهل هذا االختالف حيتاج إىل تعليق؟  

بصراحة انزعجت انزعاجا بالغا وطرحـت آـل ذلـك جانبـا
 :وقلت

إن ما وصلىن من النسخة بالعربيـة، سـوف يكـون منبعـى 
نبيل. أقرأه ناقدا هو د   ومصىب، حىت لو آان مؤلف النص الذى        

 .احلفار وليس باتريك زوسكنيد

 ):مؤقتا(اخلطوط العامة لفرض الدراسة 

 ،مل يوجد أبدا - بطل الرواية -غرينوى  •

 مل يعرتف أحد بوجوده، منذ احلمل حىت النهايـة الغامـضة،
 حـىت لـو آـان– بقاًء   -فراح غرينوى منذ اختار احلياة        

 عن احلـب، راح خيّلـق نفـسهبديال: نيزآا منفصال، اختارها  
 .بنفسه لنفسه

متفـردة، شـَكلها مـن) رائحـة (غرينوى َخّلق له روحـا       •
توليفة من أرواح نقية مل تتشوه بعد، انتزعها انتزاعـا
من العذارى اجلميالت، الواحدة تلو األخرى، وآأنـه يقـتىن

 ألوان لوحته الزيتية الفريدة،

أن يفرضها علىحني أمت غرينوى صناعة نفسه بنفسه حاول         •
  فرضا، دون عالقة أصال- آل الناس –الناس 

 فـزاد- ىف ذلك من وجهـة نظـره بطريقتـه         -جنح غرينوى    •
انفصاال عن الناس الذين سـجدوا لـه، ذهـوال عنـه، وعـن

 أنفسهم،

هكذا سقط غرينوى ىف هاوية التجاهل واإلنكار، والوحدة •
 .من جديد

 سانكشف زيف ألوهيته له، قبل أن ينكشف للنا •

 رغما عن آل ما أنكروه عليه" يبقى"جنح غرينوى أن  •

 "أن حتيا"أن تبقى ليس مرادفا لـ  •

 . مل ينجح غرينوى أن حييا بشرًا بني البشر •

اإلنسان ال يكون بشرا بروحه وال برائحته وال بـسحره وال •
 بقوته وال بتأثريه،

اإلنسان اليكون بشرا إال جبدل متصل مع بشر مثله متامـا، •
 مبعىن أن يساويه أو يشبهه، وإمنا مثله مبعـىن أنليس مثله 

 ، بنفس صعوباهتا وجدهلا ميارس نفس جتربة التواصل مثله
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 وحتدياهتا ومفاجآهتا،

ــة • ــروا ىف الرواي ــن ظه ــه، وال أى مم ــوى وال أم  ال غرين
استطاع أن يفعلها، لكنهم رضوا أن حياولوا، وأن تـستمر

 .احملاولة حىت ال يتأهلوا زيفا

 )عن احلب(حملاولة  غرينوى قرر أن يستغىن عن ا •

  النهاية مازالت تقلقىن •

  وعندى هلا أآثر من تفسري حمتمل، •

 لذلك سوف أؤجل احلديث عنها لعل أحد هـذه االحتمـاالت •
إذا ما صـلح هـذا(يرجح أثناء ممارسة النقد فقرة فقرة       

 !!)املنهج أصال
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