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  الحديث�ومNمحـه�&ي�#دب�العـربّي �mبـــداع�الهنــدّي 
  

  د/�جمـال�الـدين�الفـاروقــي

  و،�ك$��،�الهندادُ نَ يَ يل،�وَ تِ ُم ،��WMOعميد�كلية

� 

�العـريق��ي�الفلسفـة�والحكمـة�والعلوم�اPختلفـة.�تحتل�الهنـد�منذ�القـدم�مكانة�ملحـوظـة�لدى� العـرب�ب§�ا�Âا
�،وكانت�هذه�الب[د�معـروفة�لـد�Óم�بأرض�الحكمـة.�يدل�عليه�قول�إسمعيل�بن�عبد�هللا�Åبي�جعفـر�اPنصـور 

ح���Wي�.�وقد�احتفظت�الهنـد���ذا�الشـرف�)١(استغنوا�بب[دهم�فاكـتفـوا���ا�عما�يل¸�م"�،"وأهل�الهند�حكماء
�الفكـرية��،العصر�الحاضـر �الناحية �تبلـور VWال� �والقصـة �الرواية �من ��بداعية �_عمـال �قـويت�حركة حيث

�وكان��ب والفلسفية �عdى�النوازع�_دبية�ال�VWعاشها�داع�الهنـدي�اPعاصر�فاع[�مسيطر السـائدة��ي�الهنـد. ا
رواية�والقصص�تعـد�من�_عمال��بداعية�ال�VWتخ§�ق�العالم�اPتحضر�منذ�القـرن�التاسع�عشـر.�وبما�أن�ال

�تخوض�معارك�الحياة�وتتفاعل�معهاوتصل�إvى�قـلوب�الناس�مباشر �الجغرافيةالحواجز� �أ�ا دائما،���ا،�وبما
�بداعات�الهنـدية�هذه�اPكانة�العاPية�بما�ف¸�ا��،�وقد�حظيتا�مـدارج� داب�العاPيةتستطيع�أن�ترتقـي�فـور 

�من�_يديولوجيات��من�ال �كث$�ا �وزعمـاء�الفكـر�العاPـي�استقـوا طرافة�والرشاقة�والشفافية��ي�تحليل�الواقع.
اPسـتوحاة�من�الرواية�والقصة�الهنـدية.�ومن�اPلحوظ�أن�كث$�ا�من�الروايات�والقصص�الهنـدية�تم�ترجم±�ا�

�ثقافيا� �وهذه�_عمال�اP§�جمـة�لكـفيلة�لتقـديم�لمكـتبة�العلإvى�العربية�مما�يضاف�إvى�لغة�الضاد�زادا ربية.
�الهنـد�منذ� �ب[د �تحتض½�ا VWالتنوع�والتعددية�ال� �عdى VّjبPكـنون�ال§�اثي�اPالعـرب�عن�ا� �للقـراء رؤية�صادقـة

 اPقالة�تس±�دف�دراسة�موضوعية�لبعض�الروايات�والقصص�اP§�جمـة�إvى�العربية.هذه�القدم.�و 

 "الـتـوبـــة"

�ويعد�نذير�ية�أردوية�_صل�لهذه�روا �إvى�العربية�سم$��عبد�الحميد�إبراهيم. نذير�أحمـد�الدهلـوي،�ترجمها
.�الدهلـوي�أول�من�غزا�ميدان�الرواية�_ردوية��ي�الهند،�وهو�بذلك�قوبل�باح§�ام�القارئ$ن�الهنود�وتقديرهم

القومية�إvى�مستوى�العاPية�كما�يبدو�ف¸�ا�وال§�جمة�العربية�لهذه�الرواية�بمثابة�انط[قة�هادفة�لرفع� داب�
�"توبة�نصوح"،�و×ي�تعد�نموذجا� �للرواية� ̄سم�_صdي �و مدى�التأث$��والتأثر�ب$ن� داب�القومية�اPختلفة.

�عام� �لóدب�الهندي�الك[سيكي،�ظهر��ي �فيه�١٨٧٧فريدا �بما �لغات��ي�خ[ل�سنوات، �إvى�عدة �نقلها ،�وتم
Wظهرت��ي�لندن�عام�ال§�جمة��نجل$¡ية�ال�Vى�يد�ميثيو�كيميس.�تجسد�من�خ[ل�الحوار�والتمثيل��١٨٨٤dع

̄جتماÙي.�يعت���أول�من�اهتم�بالقضايا�النسوية��ي�_عمال�الروائية�الكاتـبأفكار� �ومواقفه�وسلوكه�الثقا�ي�و
�يرك�.الهندية �و_خ[قيةـوالروائي �الدينية �بالقيم �التمسك �ضرورية �عdى �حكاياته �أسري��ز�طول �نظام لبناء
راد��ي�داخل��طار�اv¡åPي�وخارجه،�ونراه��Óيب�ــية�_فـأنواع�العبادات،�إذ��Óدف�إvى�تزك�أحسـنويراه��،أفضل

�أوامر�دي½�م ��متثال �كل�_ديان �وتثقيفهم�،بأهل �_و�د �تربية �الحذر��ي �العمل��.وأخذ �هذا �عdى �jأث� وقد
ر�فيض�ـالشاعو ند�وخارجها�من�أمثال�الع[مة�شبdي�النعماني،��بداÙي�عدد�من�الشخصيات�من�داخل�اله

�وأحمد�فيض �القادر�سروري �ذ_ستا، �وفهميده�.عبد �وهم�نصوح�وكليم �بارزون، �ث[ثة �الرواية �.)٢(وأبطال
  لروح�العمل�_صلـي�من�حيث�صياغ±�ا�ونقل�رسال±�ـا.�رواية�انسجمـتلوال§�جمـة�العربية�ل
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  "ــث�وا�عـاصرمن�#دب�الهنــدي�الحدي"

�الكتاب�يحت �بْ ل�عـربية��وي�عdى�ترجمـةـهذا  لقصص�الهنـدية�لث[ثة�من�أع[مها:
َ
 نْ ريم�تش

ْ
 د،�وك

ْ
 �َن رش

َ
ر،�نَد تش

�وقـد�ترج �ترجـم��ل�ث[ث�قصص��مـوذكية�بلكـرامي. �كما �والنور. �و_م�والنصيب، �الطفل�ال��يء، ��يم�تشند:
�شـارع�بطول�فرسخـ$ن،�ر ل �قصتان:�لثاني�ث[ثة�أخـرى: �ذكـية�البلكـرامي�ولها �وأما �اPاء. جل�كاPـجنون،�شجـرة

اعـ§�اف،�والصدمـة�الثانية.�والقصص�كلها�جاءت�م§�جمـة�عdى�يد�السيد�سم$��عبد�الحميد�ونشـرها�اPشـروع�
�من�جهابذ �يعدون �الث[ثة �_دباء �وهؤ�ء �بالقـاهرة. �للثقافـة �للمجلس�_علـى �التابع �لل§�جمـة �الفن�القـومـي ة

�úالقصVعاصر،�وهم�أصحاب�إبداع�رائع�وأسلوب��Pواستطاعوا�صياغة�شخصية��،يقش�ي�_دب�الهنـدي�ا
�ي�مـطلع�حياته�_دبية�قصصا�رومانسية�وتاريخية��ي�حب�الوطن،�تم�بريـم�تشـند��القصة�الهندية.�وقد�كتب

�البيئة�الهندوسية�واPسلمة� �القصة�الواقعية�اPتمثلة��ي �ناتدرج�إvى �اPجتمع�مثل�قـدا ��ي العادات�الفاسدة
�الهندي$ن� �تشندر�هـو�أكـ¿��_دباء �كـرشـن �وأما �بحما«�ا. �اP§¡وجة �اPـرأة �اPبكـر�وع[قة �والزواج �_رامل زواج
�عاPه� �له �صنعت �الكشم$�ية �وذكـرياته �بالواقعيـة، �الخيال �مزج �وقد �العامـة، �_وساط �وقـبو��لدى شهـرة

�١(�بداÙي �كل�وبال). �الهندي��ي �و_دب �الهند، ��ي �روح�_دب�النسـوي �تمثل V¬ف� �بلكـرامـي �ذكيـة �إvى نسبة
  مراحله�شهـد�إقبا��ملحوظا�للحضور�النسـوي�الهادف�ل��وز��اPـرأة��ي�مســارح�الفــنون.�

  "نقـش�علـــى�ا�ـاء"

dى�للثـقـافة�بالقاهـرة.�ويقـدم�عددا�من�لثقافية�ال�VWتو�ها�اPجلس�_عيأتي�نشـر�هذا�الكتاب��ي�إطار�الجهود�ا
�القـرن�العشرين �منذ�مطلع �الباكستانية �الهندية �القارة ��ي �القص$�ة �لفـن�القصة �.القصص�ليكــون�نمـوذجا

�_ردي �الهندي �_دب �إثـراء ��ي �بدورهم �قامـوا �الكتاب �هذا ��ي �اPندرجة �القصص �وأصحاب �هذه�. ومن
� �ولعقيلـة�ك�"نقش�عdى�اPاء"القصص: �و�"كيس�من�الخ��"اظمـي، �"تحت�ظ[ل�الصنوبر�"لعاصم�محمـود،

،�"خلقـة�هللا"لنويـد�أخ§��زيـدي.�و�"استيقـظ�الضم$�".�و"رسم�_حبـة"لبيغم�حجاب�امتياز،�ولها�أيضا�قصة�
�اPمتدة"و �_يـدي �و" �شيخ، �سعيد �البلكـرامي�"الدمامل"Pحمـد �لكـرب"و�،لذكية �و" �الحياة"عرفانـة، "�درب
�ول �حس$ن، �لالسـراب"عاشـق �و" �وألـوان"شهناز�إسـ[م، �أشكـال �لالحب �أخ§�" �جاود �لكارمن"و، �الع$ن�" قرة

� �وأريافهـاحيدر. �الهنـد �بمـدن �الحياة �مسارح �عdى �القصص�جـرت �اPختلفـة�،و وموضوعات �الطبقات تناولت
ختارات�مع�دراس±�ا،�ويبقـي�وقد�قام�السيد�سم$��عبد�الحميد�إبراهيم�ب§�جمـة�هذه�ا�P.وقضاياهم�اPعضلة

�للمهتم$ن�بدراسات�ال§�اث�الشـرقـي�وحضارا«�م. �مفتوحا �العمل�بابا �الكتـاب��هذا �هذا وقصص�_ديبات��ي
  تشـرح�كيف�خرجـت�النساء�الهنـديات��ي�أوائل�القـرن�العشـرين�من�قيود�الخمـول�والجمـود.�

 _� �عمـل�وراءها �النسوية��بداعية�إنما �ال½�ضة ��بداعوهذه �كشف�نقا��ن��ي �الرجال�الذين�حاولـوا �.دباء
مو�نا�راشـد�الخ$�ي�الذي�كان�يكـتب�بأسماء�مستعارة�لسنـاء���وجـود�لهـن�أص[���ـدف�تشجيع�النسـاء� وم½�م

�اPمنوع�لهـن �عdى�اPجال��بداÙي �يعت���وتحميسهن�ل�قـدام �الخ$�ي�. �راشـد محمد�إكـرام�والشيخ��معمو�نا
ثيـف�جهـود�ـبدورها�بتكاPج[ت�_ردية��قامـتوقد��رواد�فـن�القصـة�القص$�ة��ي�_دب�_ردي.من�لقـادر�عبد�ا

� �الكاتبات، �النسـاء �بيكـممن �محمدى �بيكـم�،أمثال Vحيدر�،وعبا��� �ونذر�سجـاد �مرزا.�، �همايون وصغـرى
̄جتماعـي��ي�دفع�عج[ت�التقـدم�_سـروي�اPـرأة�دور للمجتمـع��ي�قصصهن�أوضحـن� وأما�أعمـال��.والوط�Vjو

  أرا�بيكـم،�وشايسته�فإ�ا�تنطق�بالنظـرة��ص[حية�ال�VWتتم$¡���ا��بـداع�النسـوي��ي�هذه�الفتـرة.�

 ��"شميـــن"رواية��

 
َ
�_ديب�ت �رواية�ملياPية�_صل�كت�éا  هذه

َ
 ي�الفائر�بجائزة�"نَج ازِ اك

َ
�بِ ان �عام�يَد ا �الع١٩٨٤ام" �إvى �ونقلهـا ربية�،

والطبعة�الثانية�صادرة�عن�،�وصدرت�عن��اPجلس�الهنـدي�للع[قات�الثقافية�،الدكتور�م�ي�الدين� لوائي

                                                           
�      : , : �f]
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�مْ ارَ َج مكتبة�"وِ  ��ي ̄جتماعية�Pجتمع�الصك$��" �اPؤلف�الحا�ت� �يعرض�ف¸�ا �.ادين�ومعتقـدا«�م�وعادا«�مي.
¿��انفعا��وأعمق�عاطفة،�مما�ارتقت�ـية�بصورة�أكوالروائي�دائما�يتفاعـل�مع�هذه�الخاصيات��ي�قالب�الروا

�وقد� �بالواقع. �وانسجامها �ودقة�نسجهـا هذه�الرواية�إvى�مصاف�الروايات�العاPية�الك��ى��ي�حسن�صناع±�ا
،�كما�أ�ا��أدرجت��ي�١٩٥٧رشحت�هذه�الرواية�لجائزة�"أكاديمية�� داب�الهنـدية"�Åروع��الروايات���ي�عام�

�الروايات �إvى��عداد �ترجم±�ا �تم �م½�م �وبرعاية �العاPية، �اللغات �إvى �ل§�جم±�ا �"اليونسكـو" �قبل �من اPفضلة
والصينية���،والفيتانامية�،واليابانية�،�نجل$¡ية�ونشرها��ي�أمريكا�وإنجل§�ا.�كما�تم�ترجم±�ا�إvى�اللغة�الروسية

� �اPاضية، �العقـود �أن�ي�_دب�اPليالم�Vواستطاع�ي �وقـد�تم�إخـراج��رقـى�إvىبذلك، مصاف� داب�العاPية.
  .�ونال�جائزة�الرئيس�الهنـدي�Åفضل�_ف[م�الشعبية.١٩٦٥سينما�لهذه�الرواية��عام�

لب�فتاة�من�طبقة�السماك$ن�بقلب�شاب�مسلم،�ونرى�الكاتب�ـوالرواية�تعكـس�الغـرام�الساذج�الذي�ربط�ق
�ب$ن�السماك �بأسطـور�شعبـي�شائع �الع[قة �يربط�هذه �والُد �عندما$ن�آنذاك. �الحب�علم

َ
�بدأ�الفتاة�قصة ،

واش§�ى�به�زورقا�بشـرط��،اب�العاشق�مبلغا�كب$�اـاستغ[ل�الفـرصة�بد��من�إبعاد�ابن±�ا�عنه،�وأخذ�من�الش
ها�والُدها�

ّ
أن�يدفع�إليه�كل�ما�يصطاده�من�_سماك،�ولكنـه�لم�ينجز�وعـده.�و�ي�خ[ل�ذلك�حدث�أن�زوجـ

�السماكـ$نلشـاب�من�طبق± ����.اPجهـول�حسبه�ونسبـه �م �جسمـية�كاملة، ��ي�لياقـة �وسيما ولكنه�كان�شـابا
 الفتاة�لب�ـيرجـع�من�البحر�إ��وشبكتـه�تحمل�_سماك�بوفـرة.�إ��أن�ق

َ
 رُ كـ

َ
ا�ما�زال�مرتبطا�بذلك�الشـاب�وتمـ

̄عتقاد�السائد�لد�Óم�أنه�إذا�خر  ج�الزوج�السماك�إvى�البحـر�يجب�عdى�_ول�الذي�منحها�قلبه�وقالبه.�وكان�
�ذلك� �عل¸�ا �فاجأ �إذ �بالعكس، �كان �ولكـن�حدث�ما �وشرفها. �عف±�ا �عdى �البيت�محافظـة ��ي �البقـاء الزوجـة

ولم��.ر��ي�أول�الصباحـي�ذهب�إvى�البحشـرعـوزوجها�ال�،الشاب�اPسلم�وأقام�معها�بعض�الع[قات�الجنسية
�هاج�البحر  �عاص�وماج�يلبث�أن �الحاصل��فـةبرياح �باßثم �شعـورها �ثم�إن�العاشقـْ$ن�بشـدة وغـرق�زوجها.

  ا�لذلك��ثم.�،�محو انتحروا

 
ُ
�لسان�ك �تجري�عdى VWال� �العبارات� تية ��ي �للرواية V�Íالرئي� �نلمس�اPحور �أن  ويمكـن

ُ
 وش

َ
 ون

َ
�Pاذا�ات ان�"إذن

 
ُ
 أتعبَت�نفسك��ي�هذا�الوقت�اPتأخـر�من�الليل�يا�ك

ُ
 ودَ وُم وش

َ
¯ ِvجـواب�أو�حجـة�غ$��وصية��يولم�يكـن�لديه�أي؟�

 
َ
 رُ حكـي�له�بأن�يتخـذ�ك

َ
�له،�وإذا�بـدأ��ي�سـرد�هذه�القـصة�فسيضطر�إvى�بيان�جميع�الخطوط�ال�VWمَ وت ا�أختـا

 
َ
 رِ وراءها.�فكيف�يصبح�شـاب�مسلـم�أخـا�لبنت�من�الصيادين؟�وPاذا�اتخذته�أمـها�أخـا�لها.�وتردد�ف

ُ
ي��ي�ـوتِ يك

).�١(قال:�إنه�جـاء�ßب[غهـا�بوفاة�أمها�إشفـاقا�عل¸�ا�عنـدما�سمـع�قـرارهم�بعـدم�إب[غهـا�ذلك�النبأ"ثم��،الجواب
 والبطلة�البارزة��ي�الرواية�×ي�
َ
 رُ ك

َ
م�تحص½�ا�وعف±�ا�ظل�الناس�ينظرون�إل¸�ا�بع$ن�ال±�مـة�و�نكار.�ـ،�ورغامَ وت

من�خ[ل�السـرد�مما�يحمل�إلينا�جمالها�السحـري.��ومن�براعة�الروائي�أن�جعل�لكل�حـدث�ف¸�ا�ح$¡ا�مناسبا
الذي�اختاره�الكاتب�رمـز��للموهبة��بداعية�ال�VWيحتض½�ا�الروائي�طول�،�وبيانومعناه�رُ ،�والعنـوان�(شم$ن)

صناعته.�واP§�جم�م�ي�الدين� لـوائي��قد�أجاد��ي�نقل�الروح�_صلـي�للرواية�بكل�معنـاها�إvى�عمله�اP§�جـم،�
  ��.نجح��ي�مخاطبة�الواقـع���ي�أسلـوب�عربي�نقـيو 

  "ا�حراث�الناطققصة�"

 ونْ ت�éا�بُ ـهذه�القصة�اPلياPية�_صل�ك
ُ
 Contemporaryـي،�وتم�نشـرها��ي�ضمـن�القصص�العصرية�ِك ْر وَ �ـامْ نَّ ك

Indian Short Storiesى��نجل$¡ية�،�وتم�١٩٥٩،�قام�به�_كاديمية�_دبية�الهنـدية��ي�نيو�دلهـي�عام�vإ� نقلها
 
َ
 ايَ ارَ عdى�يـد�ن

َ
سابقـا،�،�وم½�ا�نقلها�خليل�جرجس�خليل�إvى�العربية،�رئيس�تحرير�مجلة�صوت�الشـرق�وْن ينُ ا�مِ ان
.�والكتاب�يحتـوي�بجانب�هذه�القصة�عdى�أربع�عشرة�أقصوصة��ي�كل�اللغات�الهنـدية.�١٩٧٠ونشرها�عام�

 ومحور�هذه�القصة�الع[قة�القلبية�ذات�ا
َ
ان"�انَّ لرحمة�والرأفة�ال�VWكانت�تغمـر�قلب�"أوسيف"�نحو�ثوره��"ك

كاد�قلب�أوسيف�يتفجر�من�لوعة�الفـراق�ح$ن�اضطر�إvى�بيع�هذا�الثور،��ثم��.الذي�خـدمه�اثن�VWعشرة�سنـة
                                                           

�      :, � ��1f�Ö 3S�� �f� .� &fs�� . 3f�× &S�	--A  
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�ق �اح§�ق �الجزارين، �ميـدان ��ي �أخـرى �مرة �رآه �الحالـة�ـPا �تلك �تش$��إvى �والقصة �وحـزنا، �أوسيف�أسـى لب
�غ$��جلـد��،لحاسمـةا �ليس���ا �فرأى���يمة �بصره �رفع �عنـدما �وكاد���يصدق�نظره �مفاجئة "واع§�ته�رعشـة

والقصة�من�أولها�).�١(وعظم..�لقد�غاص�قلبه�واسـودت�الدنيا�أمام�عينيه�واشتـدت�رعشتـه،�فهذا�هو�"كانان"
  رق�ب$ن��نسـان�والحيوان.إvى�آخـرها�تبلور�نسائج�الحب�والحنان�الذي�كان�يضمـره�القلوب�دون�فـ

  "أيـام�ا�اعـزرواية�"

 بِ �هذه�رواية�ملياPية�_صل،�كت�éا��الروائي�اPشهـور 
ْ
وكان�لهذه�الرواية�وقع�طيب��ي�نفوس�القـراء�مما�.�$ْن امِ يَ ن

غة�،�أستـاذ�اللطبعة��ي�لغ±�ا�_صلية.�وترجمها�إvى�العربية�سهيل�عبد�الحكيم�الوافـي�٧٥صدر�لها�ح��W ن�
،�اPقيم�حاليا��ي�دولة�قطـر�.�وصاحب�الرواية�استلهم�موضوعها�من�الواقع�ال�ي.�عامل�هنـدي�ساذج�العربية

$�عـى�اضطر�لى�الرياض.�ولكنه�ووصل�إ�v،إvى�ب[د�الخليج�واسمه�نجيب،�وباع�كل�ما�كان�يملـك�زادا�لسفـره
اPاعـز�Pـدة�ث[ث�سنوات�تحت�كفالة�رب��وعاش�عيشة�.صحراء�مقفـرة�م§�امية�_طرافبمزرعـة�_غنام��ي�

�وكان� �Åدنـى�_سباب�وتافه�_مـور. �القلب�ومتحجـر�_خ[ق�ووح¤��Vالطبع،�كان�يضربه�م��حا Vالعمل�قا��
�الثمن� �دافعا �الهروب، �حاول �Wح� �يطيقه �من�رب�العمل�أك¿��مما �عانـى �آخـر�مجهـول�الهوية، هناك�عامل

رب�نجيب�يوما�ـه�امه�البالية،�ع¿��عل¸�ا�بعد�طويل،�وقـد�قتله�رصاص�_رباب.الغالـي،�فلم��يبق�منه�إ��عظ
��ي� �الطريق �ضلوا �وقد �اPتجاورة، �اPزارع ��ي �يعم[ن �كانا �و خـر�صوماvي، �هنـدي �أحـدهما �له، مع�صديق$ن

أكتافه��عdى�الصوماvي�نجيب�الصحراء،�ورأوا�اPوت�يرقص�أمام�أعي½�م،�واستسلم�له�الصديق�الهنـدي.�حمل
�الرواية�بنيام$ن�رسم�.واستعاد�نشاطه�وتم�ترحيله�إvى�الوطننجيب�ح��Wوص[�ساحل�_مان�حيث�اس§�اح�

والروائي�يش$���،�لتكـون�ناطقة�باßشكاليات�ال�VWتحيط�باPقيم$ن��ي�ب[د�الخليج.بحروف�العاطفة�الجياشة
وة�بقوله:�"نحن�مسكينان�..���نعرف�شيئا�إvى�م[مح�الحياة��ي�الصحراء�وتحت�أرباب�العمل�من�ذوي�القسا

..�Pاذا�تغضب�علينا�هكـذا�ب[�سبب..�؟�هل�تعرف�يا�أرباب�بأننا�نكاد�نمـوت�من�الجـوع�..�والعطش�أشـد�من�
ذلك..�ولم�يمض��ي�حياتنا�يوم�اPجاعة�مثل�هذا�..�ضيافة�كريمة�..�وفوق�ذلك،�لم�تغضب�عل¸�ا�ب[�سبب؟�

�٢(نا�اPسكيـن"ولكـن�Pاذا�نؤنب�أرباب والرواية�رغم�أسلوب�السخـرية�نحو�العرب،�إ��أ�ا�تبقـى�بمثابة�إنـذار�).
لهم�ليكـونوا�باPرصاد�عما�أشيـع�ع½�م�من�سوء�اPعاملة�وقساوة�_خ[ق�ـ�عdى�حـد�تعب$��اP§�جم�نفسـه،�ومع�

 يعا.ذلك���ننسـى�جميل�صنيعهم�نحو�العمال�وكـرمهم�وجودهم�إvى��نسـانية�جم
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