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ترمجة األدب العريب املعاصر يف اليابان: مالمح عامة وجتربة شخصية

د. كاورو ياماموتو* 

ترجع معرفة اليابانيني بالعامل العريب إىل القرن الثامن امليالدي وذلك من خالل مصادر صينية. ومنذ 
اليابانيني يف الكتابة عن العامل العريب معتمدين بشكل أساسي على  الثامن عشر بدأ بعض املثقفني  القرن 

معلومات من الغرب.
وظلت اليابان احلديثة تسري على هنج الغرب يف طريقها إىل التحديث والتطوير، وتأثرت نظرهتا للعامل 
العريب مبا كان منتشرا يف الغرب من أفكار عن هذا العامل، الذي كان وال يزال عند كثري من اليابانيني عاملا بعيدا 
وغريبا يصعب فهمه. وجدير بالذكر أن »حكايات ألف ليلة وليلة« اليت ترمجت عدة مرات من اإلنكليزية 

والفرنسية اعتبارا من عام 1875 كان هلا تأثري بالغ يف تشكيل خميالت اليابانيني عن العامل العريب. 
أما االهتمام باألدب العريب املعاصر يف اليابان فكانت له خلفية خمتلفة متاما، إذ يعود إىل انعقاد املؤمتر 
األول للكتاب اآلسيويني يف نيودهلي باهلند عام 1956، مث املؤمتر األول للكتاب األفريقيني واآلسيويني يف 
طشقند بأوزبكستان عام 1958 عقب مؤمتر باندونغ بإندونيسيا الذي دعا إىل التضامن بني الدول اآلسيوية 
واألفريقية.  وأسس الكتاب اليابانيون الذين شاركوا يف هذين املؤمترين جلنة لالتصاالت من أجل عقد اجتماع 
مؤمتر الكتاب األفريقيني واآلسيويني يف طوكيو يف 1961. وشهدت الستينيات انقسامات حادة  يف صفوف 
حركة الكتاب األفريقيني واآلسيويني على املستوى العاملي بسبب صراع بني الصني واالحتاد السوفييت وقع يف 
ذلك الوقت، إال أن االتصاالت بني املكتب الدائم  يف القاهرة واللجنة اليابانية ظلت مستمرة دون انقطاع.

ويف 1974 تأسست اجلمعية اليابانية ملؤمتر الكتاب األفريقيني واآلسيويني وذلك بناء على دعوة   
من خنبة كتاب يابانيني، ومنهم »كنزابورو أوي« )Ōe Kenzaburō( الذي حصل على جائزة نوبل لألدب 
فيما بعد، و»هريوشي نوما« )Noma Hiroshi( الذي توىل رئاسة اجلمعية. واستهدفت تلك اجلمعية تبادل 
اآلراء والتعاون بني األدباء على املستوى الفردي بعيدا عن الدولة. ويف السنة ذاهتا، عقدت هذه اجلمعية املؤمتر 
الياباين – العريب للتضامن الثقايف يف عدة مدن يابانية، شارك فيه كتاب وشعراء عرب منهم حممود درويش 
ويوسف السباعي. وصدر يف تلك املناسبة كتاب »خمتارات األدب العريب املعاصر« حتت إشراف الكاتب 
الشهري واحلاصل على جائزة لوتس، »هريوشي نوما«. ويتضمن الكتاب 23 عمال أدبيا من القصة والشعر 
بالتعاون مع كّتاب وشعراء  يابانيني  العربية على أيدي مستعربني  النقدية، ترمجت من  واملسرحية والنصوص 
معروفني، ويعترب هذا الكتاب أول حماولة جدية وواسعة النطاق يف إطار اجلهود املبذولة من أجل تقدمي األدب 

العريب املعاصر إىل الساحة األدبية اليابانية.
احلديثة«  العربية  الروايات  أيضا عشرة جملدات من سلسلة »خمتارات من  السياق، صدرت  ويف هذا 
حتت إشراف »هريوشي نوما« خالل الفرتة من سنة 1978 إىل 1980. وأظن أن هذا العمل قيم جدا على 
املستوى العاملي حيث أنه يشمل جمموعة رائعة من الروايات العربية احلديثة منها »عصفور من الشرق«  لتوفيق 
احلكيم و»األرض« لعبد الرمحن الشرقاوي و»بني القصرين« لنجيب حمفوظ و»موسم اهلجرة إىل الشمال« 

جملة دراسات العامل اإلسالمي، 4-1&2 )مارس 2011(، ص 48-44
Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 4-1&2 (March 2011), pp. 44–48
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للطيب صاحل و»رجال يف الشمس« و»عائد إىل حيفا« لغسان كنفاين.
وهكذا مل يقتصر االهتمام باألدب العريب املعاصر على أوساط املستعربني فحسب بل وأيضا بني األدباء 
الدائم  املكتب  اليت كان يصدرها  أما عن جملة »لوتس«  السبعينيات والثمانينيات.  اليابانيني خالل  والقراء 
ملنظمة الكتاب األفريقيني واآلسيويني يف القاهرة باللغات اإلنكليزية والفرنسية والعربية اعتبارا من 1968، فقد 
ظلت مبثابة باب أساسي ملعرفة األدب العريب املعاصر. وقد ترجم الكثري من األعمال األدبية العربية اليت نشرت 
يف جملة »لوتس« إىل اليابانية واحتلت بشكل منتظم صفحات اجملالت األدبية وعلى رأسها »شني نيهون 
هلا عالقة  اليت  اجلديد  الياباين  األدب  تصدرها مجعية  اليت كانت   )Shin Nihon Bungaku(»بونغاكو
وثيقة باجلمعية اليابانية ملؤمتر الكتاب األفريقيني واآلسيويني. وأسهم أيضا كثري من األدباء اليابانيني املعروفيني 
بكتابة حتليالهتم وتعليقاهتم على الروايات العربية اليت تضمنتها سلسلة »خمتارات من الروايات العربية احلديثة« 

املذكورة. وعلى سبيل املثال كتب »كينزابورو أوي« مقدمة اجمللد اخلاص بأعمال غسان كنفاين.
العريب  باألدب  االهتمام  هذا  وراء  تكمن  عديدة كانت  واقتصادية  وسياسية  اجتماعية  عوامل  ومثة   
املعاصر، منها مثال فكرة التضامن مع شعوب العامل الثالث، وتداعيات أزمة النفط وتصاعد الوعي خبطورة 
القضية الفلسطينية. إذ بدأ يف أعقاب حرب يونيو 1967، ظهور حركات هتدف إىل التضامن مع حركة 
التحرير الفلسطينية بني أوساط طلبة اجلامعات واملواطنني اليابانيني، ومتثل أنشطة حركة اجليش األمحر الياباين 
الصورة األكثر تطرفا بني هذه احلركات، حيث شاركت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني يف كفاحه املسلح. ويف 
6 أكتوبر عام 1973 اندلعت احلرب يف الشرق األوسط، وامتنعت الدول العربية املنتجة للنفط عن تصديره، 
مما تسبب يف وقوع ما نسميه »صدمة النفط« )Oil Shock( واليت سامهت بشكل كبري يف جذب انتباه 
القائمني على السياسة واالقتصاد يف اليابان إىل أمهية القضية الفلسطينية. إذ قام أمني مكتب رئيس الوزراء 
يف ذلك الوقت بإصدار »تصريح نيكايدو« )Nikaidō Danwa( والذي طالب فيه إسرائيل باالنسحاب 
الكامل من األراضي اليت احتلتها يف عام 1967. كما قامت احلكومة اليابانية بإرسال مبعوث خاص إىل 
الشرق األوسط لتوضيح املوقف الياباين املؤيد للدول العربية. ويف عام 1977 مت افتتاح مكتب منظمة التحرير 
الفلسطينية يف طوكيو، وعني فتحي عبد احلميد أول ممثل للمنظمة يف اليابان. وتوافد على فتحى عبد احلميد 
كبار السياسيني واالقتصاديني يف اليابان بغية التعرف على األوضاع الفلسطينية والعربية، ويف عام 1979 
أنشأ جمموعة من نواب الربملان الياباين »احتاد أصدقاء فلسطني« والذي كان له نشاط متميز لدرجة أنه جرت 

العادة على أن يرتأسه وزراء اخلارجية املتعاقبون. 
عامة  العريب  األدب  تقدمي  إطار  يف  دورًا كبريًا  لعب  وقد  أديبا،  نفسه  احلميد  عبد  فتحي  وقد كان 
الفلسطينية جملة »فلسطني بالدي« من عام  التحرير  لليابانيني. وأصدر مكتب منظمة  والفلسطيين خاصة 
1980 إىل عام 1983، وكانت هذه اجمللة حتتوي على أعمال شعرية وقصصية حملمود درويش ومسيح القاسم 

وتوفيق زياد وغسان كنفاين، وكلها مرتمجة إىل اللغة اليابانية. 
الثمانينيات، ويقول يف ذلك  الياباين بدأ يفقد اهتمامه حنو العامل العريب منذ منتصف  ولكن اجملتمع 
بالشرق  االهتمام  إن  األوسط:  الشرق  باحث كبري يف شؤون  )Itagaki Yūzō( وهو  إيتاغاكي«  »يوزو 
األوسط أخذ يتالشى بشكل سريع يف األوساط السياسية واالقتصادية اليابانية بعد تغري أوضاع سوق النفط 
العاملية بسبب احلرب العراقية اإليرانية. ومل تعد هناك حاجة ماسة لتوجيه عناية خاصة إىل الدول العربية املنتجة 
للنفط. ومع اندالع حرب اخلليج األوىل، مث انطالق مسرية السالم يف الشرق األوسط، أخذت اليابان يف 
الرتاجع عن سياساهتا اخلارجية املستقلة اليت طاملا أيدت من خالهلا مواقف الدول العربية. وجتّلى ختلي اليابان 
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عن سياساهتا املؤيدة للدول العربية يف تأييدها للحرب األمريكية على اإلرهاب بعد حوادث 11 سبتمرب، 
وإرساهلا قوات يابانية إىل األراضي العراقية.1

للكتاب  العاملية  املنظمة  تفككت  إذ  أيضا،  األدبية  الساحة  بظالهلا على  األحداث  ألقت هذه  وقد 
األفريقيني واآلسيويني إثر اهنيار االحتاد السوفييت. أما اجلمعية اليابانية ملؤمتر الكّتاب األفريقيني اآلسيويني فقد 
استمرت يف مزاولة نشاطاهتا لسنوات أخرى ولكنها هي أيضا حلت نفسها يف عام 1997، وتبع ذلك توقف 
إصدار جملتها »alaa«. كما توقف إصدار جملة »griot« واليت بدأ إصدارها عام 1991 هبدف التضامن 
الثقايف مع العامل الثالث يف مواجهة ما ذكره الرئيس األمريكي »بوش األب« عن النظام العاملي اجلديد. وهكذا 

فقدت األعمال األدبية العربية املرتمجة إىل اليابانية عدة وسائل للوصول إىل القارئ الياباين.
 وازداد األمر سوءا مع استمرار أزمة قلة اإلقبال على شراء الكتب بشكل عام وكتب األدب املرتجم 
بالتحديد. وعلى سبيل املثال ال احلصر، واجه »نوبوآكي نوتاهارا« )Nutahara Nobuaki( — صاحب 
الفضل األول يف ترمجة وحتليل وتقدمي عدد كبري من الروايات العربية يف فرتة السبعينيات والثمانينيات — 
صعوبات مجة يف فرتة التسعينيات يف سعيه من أجل العثور على دار نشر يصدر من خالهلا ترمجته ألعمال 
إبراهيم الكوين وحممد شكري وغريمها. وكذلك »أكيهريو تاكانو« )Takano Akihiro( الذي بذل جهودا 
كبرية من أجل تقدمي جمموعة من الروايات املصرية للقارئ الياباين، مثل أعمال حممد مستجاب وحيي طاهر 
عبد اهلل. تويف »تاكانو« تارًكا وراءه عدًدا كبريًا من الرتمجات اليت مل تعرف طريقها إىل يد القراء. ومن األمثلة 
البارزة أيضا يف هذا الصدد »هاروأو هاناوا« )Hanawa Haruo( الذي عمل سفريًا يف وزارة اخلارجية، 
وكرس حياته بعد تقاعده لرتمجة أعمال جنيب حمفوظ. ولكن، رغم ما يتمتع به جنيب حمفوظ من شهرة، مل 
يتمكن »هاناوا« من نشر كل ترمجاته وخصوصا النصوص الطويلة منها مثل »قصر الشوق« و»الُسّكرية«. 

ومن احلاالت االستثنائية يف هذا الصدد، فقد مت نشر حنو عشرة كتب للكاتبة نوال السعداوي مرتمجة من 
اللغة اإلجنليزية، وذلك نتيجة لالهتمام البارز يف فرتة التسعينيات من جانب الناشطات النسائيات يف اليابان 
بقضايا املرأة العربية والسيما حول ختان اإلناث وما أثري حوله من انتقادات. ومن املفارقات أيضا الرواج الذي 
حتظى به أعمال طاهر بن جلون، ويف اآلونة األخرية أعمال يامسينة خضرة واملرتمجة من اللغة الفرنسية. أما عن 
ترمجة كنوز األعمال األدبية العربية من اللغة العربية مباشرة إىل اللغة اليابانية فهذا أمر آخر كما ذكرت من قبل.  
ويف ظل تلك الظروف، أتصور أن توفيقي يف نشر ترمجيت لرواية »الوقائع الغريبة يف اختفاء سعيد أيب 
النحس املتشائل« لألديب الفلسطيين الكبري إميل حبييب عام 2006 من خالل دار نشر متخصصة يف نشر 
الكتب األدبية وحتظى بسمعة جيدة، إىل جانب تقبل عامة القراء اليابانيني للكتاب وما ناله من تقدير كبري 

من اجلرائد واجملالت األدبية املتخصصة، يعد معجزة بكل املقاييس. 
ويف تقديري، إن الفضل يف جناح جتربة ترمجة هذا الكتاب يرجع إىل أمرين، أحدمها أنه على الرغم من 
فقدان االهتمام املتزايد بالعرب، فإن هناك قدرا ثابتا من االهتمام احتفظ به اليابانيون جتاه القضية الفلسطينية، 

وظهرت فئات جديدة من اليابانيني تبدي االهتمام بالقضية الفلسطينية منذ اندالع االنتفاضة الثانية. 
وعلى سبيل املثال، فإن سلسلة »خمتارات من الروايات العربية احلديثة« اليت تطرقت إليها منذ قليل قد 
توقف طبعها عدا جملد واحد وهو اجلزء اخلاص بأعمال غسان كنفاين، الذي أعيد طبعه مرة ثانية بعد مرور 
عشرة أعوام على نفاد الطبعة السابقة نظرا الجتذابه املستمر لقراء جدد. ومن اجلدير بالذكر أن أعمال غسان 

Itagaki, Yūzō, “Ōbei-chūshin-shugi no ‘Jiko Hasan’ eno Taikō no Arika (Confronting ‘Self 1
Bankruptcy’ of Western-centrism)” in Impaction 157, (Tokyo: Impact Press, 2007), p. 173. 
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كنفاين املرتمجة والسيما »عائد إىل حيفا«، من أكثر الروايات العربية رواجا بني القراء اليابانيني، بل وكانت 
سبيال إىل تعرف عدد من القراء على القضية الفلسطينية وخاصة األدباء من بني أحفاد الكوريني الذين أدى 
هبم االستعمار الياباين يف شبه اجلزيرة الكورية إىل العيش يف اليابان، إذ وجدوا يف تصوير غسان كنفاين ملسائل 
مثل »حياة املرء كالجئ« و»ماهية الوطن« تصويرا لقضايا مشرتكة ملا يعانون منه، مما يثري مشاعر التعاطف 
جتاه هذه الرتمجات. ومن هؤالء »سو كيونشيكو« )So Kyonshik( الذي كتب نقدا رائعا عن رواية »عائد 

إىل حيفا«. 
أما األمر اآلخر، الذي أرى أن له الفضل األكرب يف جناح ترمجة هذا الكتاب فهو يرجع بالتأكيد إىل 
روعة رواية »املتشائل« يف حد ذاهتا. فهذه الرواية ليست مما يسهل قرائته حيت على القارئ العريب، إذ تصور 
لنا وبأسلوب متميز وحمنك، قصة حياة فلسطيين يعيش داخل الدولة العربية، وهي حياة مليئة بالتناقضات 

والصراع مع الذات، مما جيعلها بالتأكيد أكثر صعوبة على القارئ الياباين. 
وعلى الرغم من ذلك، أثىن الكثريون على هذه الرواية واعتربوها من الروايات ذات املستوى أو الطابع 

العاملي، وتقبلوها على أساس أهنا تطرح عدة قضايا تتميز بعامليتها أو كونيتها وانتمائها لعصرنا احلاضر. 
على  احلفاظ  أحدمها  بأمرين،  العناية  على  اليابانية  اللغة  إىل  الرواية  هلذه  ترمجيت  وقد حرصت خالل 

األسلوب احملنك وإيقاعات النص األصلي بقدر اإلمكان. 
واألمر الثاين الذي أوليته عناية خاصة هو النقل وبقدر املستطاع ملا حتتويه هذه الرواية من معلومات 
ثقافية وتارخيية واجتماعية وفرية إىل القارئ الياباين. وحتقيقا لذلك، أضفت ما يصل إىل مئتني ومخسة وستني 
ملحوظة هامشية وهو أمر يندر وجوده يف الروايات. بل ووضعت هذه اهلوامش أسفل النص املرتجم يف كل 
صفحة حىت تكون سهلة املنال وحىت ال متثل عائقا ملن يريد االستمتاع بقصة الرواية. كما أنين حرصت أيضا 

على أن تكون اهلوامش يف حد ذاهتا مادة غنية للقراءة كًما وكيًفا. 
وصراحة، كنت أخشى رد فعل  حميب األدب يف اليابان جتاه هذه اهلوامش، ولكن ما حدث كان على 
العكس، حيث أهنا القت استحسانا كبريا وهو ما برهن يل على نضوج القارئ الياباين. ويف أحد املقابالت 
حول االنطباعات عن ترمجة هذه الرواية،  دعا »يوزو إيتاغاكي« الباحث الكبري يف شؤون الشرق األوسط إىل 
ضرورة مشاركة القارئ اإلجيابية وعدم اكتفائه بدور املستهلك للرواية، قائال: »أظن أن على القارئ أن يسجل 
إضافاته إىل هوامش الكتاب حىت بعد االنتهاء من قراءة الرواية« ]Itagaki 2007: 165[. ومن املقوالت 
اليت لن أنساها ما قاله الكاتب »يوجريو ساتو«)Yōjirō Satō( يف تعليقه على ترمجة الرواية، وحول بداية 
اختالف  تلو األخرى بسبب  الواحدة  اهلوامش  إىل مراجعة  دفعتين  الرواية: »واجهتين صعوبات  قرائته هلذه 
الثقافة والبيئة، ولكنين أشعر أن هذه الصعوبات هي جزء من تلك الصعوبات اليت يعيشها الفلسطينيون، وكلما 

 .]2007 Satō[ »قطعت شوطا يف قرائيت، احتواين أسلوب النص الساخر املتميز
إن األعمال األدبية اليت ترتك بصماهتا يف تاريخ األدب العاملي ليست بالضرورة أن تكون مادة سهلة 
االستهالك، بل من الوارد أن تكون صعبة. وطبعا يزداد األمر صعوبة مع األدب املرتجم الذي ينتمي إىل ثقافة 
وبيئة خمتلفتني كما ذكر »ساتو«. إن قراءة األدب املرتجم وتعقب اهلوامش الواحدة تلو األخرى أمر صعب 
بالتأكيد، غري أن وجود القارئ الناضج املتفهم لصعوبة احلياة يف حد ذاهتا، والذي ال يشكو من صعوبة قراءة 

األدب املعرب عن هذه احلياة الصعبة، أمر جدير بأن يشجع املرتجم على بذل حماوالت دائبة. 

* ]النص األصلي هلذا املقال قد أعد لإللقاء يف »املؤمتر الدويل األول للرتمجة — الرتمجة وحتديات العصر« الذي عقده املركز 
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القومي للرتمجة يف مصر خالل الفرتة من 28 إىل 30 مارس 2010 بالقاهرة.[
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