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المقطع ھذا ترجمة  اإلمكان  في فإنھ المؤتمر، ھذا في الحضور بین العربیة اللغة یتحدثون لمن
یلي: كما بریشت، برتولد والمسرحي األلماني للشاعر الشعري

الذھبیة وإذا األحـالم
تناجیان البحر الموعود

ناضجة قمح بسنابل
.. ... تنمو .. تنمو تنمو

بأن قناعتي والواقع، أعرب عن األحالم بین ما العالقة برسوخ البرشتي، التفاؤل بھذا ومترعًا عامرًا
التاریخ على غضبنا جام نصب أو نلعن أن لیس المؤتمر، ھذا في جمیعًا نحن لوجودنا الرئیسي الھدف
تلك إنتاج إعادة أو تكرار بقصد لسنا ھنا، أننا كما الحرب. مزقتھا  التي لبالدنا الدموي  المأساوي
ذلك وبرغمھ، غضب". ومع في وراءك جون أوزبورن "أنظر البریطاني المسرحیة الشھیرة للكاتب
بطقس جوانبھ ـ جانب من في ـ ما عالقة ثمة المؤتمر، وھذا الوجود أن لھذا حقیقة علّى تخفى ال فإنھ
مناص ال أنھ اآلن، طالما أقدمھا التي الورقة على جزئیًا ینطبق ھذا غضب". في "النظر إلى الوراء
النظر نجید كي ـ المأزوم حاضرھا وربما بالدنا ـ ماضي األقل، إلى على واحدة غاضبة نظرة من

وتسامحًا. ورحابة سلمًا أكثر ووطن أفضل، مستقبل إلى معًا ونتطلع إلى األمام، مفتوحة بعین
توجیھ اھتمامي كلھ لي في كبیرًا عونًا فیھ ألجد فإني ھنا، النھائي الجتماعنا الھدف ھو ھذا كان ولما
الثقافي الحوار وتذلیل كیف تكون الترجمة أداة لترسیخ السالم أقدم وأعرض: أي الذي الموضوع إلى

السودان. في الدیمقراطیة وترسیخ
 

السودان* في والدیمقراطیة الثقافي والحوار للسالم الترجمة أداة

اهللا** عبد الجبار عبد

"Dreams and the golden if, 
Conjure the promised sea, 
Of ripe corn growing …."
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البدایـــة؟ تكون أین

وفي ھذا إلیھا. النظر نفسھ، ونستجلي زاویة للترجمة نحدد مفھومنا للبدایة أن نقطة أفضل ربما تكون
مضمون نص أو محتوى نقل عبرھا یتم التي العملیة تلك أنھا على الترجمة فھم إلى یمیل فإن معظمنا
سندًا لھ أننا نجد علیھ، بدلیل غبار وال فھم جد صحیح أخرى. وھذا لغة إلى لغة من من النصوص، ما
كثیرًا، الترجمة عن المفھوم ھذا یفید ھل ولكن اللغة(١) على وسلطة حجیة اللغویة المعاجم أكثر في
البناء إعادة عملیة في وفاعًال حیویًا نفرد للترجمة دورًا أن أي اآلن، نتحدث عنھا التي الحالة في
وكیف بالدنا؟ في للسالم والدیمقراطیة الثقافیة والعناصر المكونات بین مكانة وأن نعطیھا الوطني،
أال وجمودھا؟ تقلیدیتھا مواقع من األھمیة ھذه بكل دورًا تؤدي أن الدارج، التقلیدي بمفھومھا للترجمة

إذن؟ عملیة الترجمة لتعریف مفاھیم ووسائل أخرى عن نبحث الحاجة أن تقتضي
رومان اللغوي الباحث یتبنى فیھ، وأبحاثھ للترجمة، السیمیولوجي اللغوي مدخلھ منظور من
لمختلف ووعینا ذاتھ، بحد اإلدراك أن عملیة لھذه الظاھرة. فھو یعتقد تمامًا مغایرًا تعریفًا جاكوبسون،
ما، بعالمات عالمات لغة إبدال على في األساس إنما یعتمدان طبیعتھ، بحكم بھ، المحیطة الظواھر
المجتمعات لكافة الیومي اللغوي السلوك عن تنفصم ال ظاھرة الترجمة المعنى، تكون أخرى. بھذا لغة
عملیة أن جاكوبسون كما یرى تطورھا أو بدائیتھا(٢). ومدى عن درجة النظر بصرف البشریة،

وأنواع. ثالث طرائق ذي ترجمي نشاط على تعتمد اإلدراك نفسھا،

القدیمة النصوص تفسیر مثال لھذا، نفسھا. وأفضل في اللغة ما، لعالمات لغة الداخلي اإلبدال أ.
أشعار مثل الكالسیكي األدب "تبسیط" وكذلك القدیمة، واألساطیر األدیان نصوص مثل المعقدة،
المعري العالء أبي وأشعار المعلقات وتفسیر وغوتة، ودانتي وسرفانتس وتشوسر شكسبیر ولیام

مثل: بیتًا شعریًا إن مفھومة. عصریة لغویة قوالب في صیاغتھا بحیث تتم وغیره،
یتبعني الحانوت إلى غدوت ولقد

شلشل شول شلول شاو مشل
الصورة إلى جوھر والنفاذ طالسم المعاني القدیمة المندثرة، فك مجرد من أكثر یستوجب شك ال
بھذه الشواء عالقة ما الشین. لحرف المتعمد التكرار ھذا في الكامنة والموسیقیة الشعریة

الشینات الكثر؟!
الشائع الدارج بمعناھا الترجمة تكون وھنا أخرى. لغة بعالمات ما، لغة عالمات إبدال ب.

علیھ. المتعارف
ولغة واأللوان، والموسیقى الرقص مثل اللغویة، غیر بمكافآتھا اللغویة العالمات إبدال ج.
نفسھ المعنى توصیل بقصد النقیض، االتجاه في اإلبدال كما یمكن عام. بوجھ والجسد اإلیماءة
لغویة في أذھاننا"إحاالت" وتجري تنشأ ما غالبًا صامتًا، إیمائیًا مشاھدتنا عرضًا فلدى لغویًا.
آخر شیئًا لیست اإلحاالت، تلك فھم معانیھ وإدراكھا. خالل من المرئي، التشكیلي للنص ما،
منھا ولكل أساسیة، تعد للترجمة، أعاله المذكورة الثالثة األشكال فإن وبالطبع الترجمة. سوى
األخرى. باألشكال عالقتھ في أم منفردًا كان سواء اإلدراك، خالل عملیة یؤدیھا التي وظیفتھ
حفز في غیره، من أكثر علیھ یمكن التعویل والذي األكثر حیویة، ھو منھ، على أن الشكل الثالث

السودانیة. والثقافات الكیانات مختلف بین الثقافي الحوار
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تشكل قد الفنیة، األعمال تذوق خالل سیما ال نلحظ أحیانًا، أن المفید من فإنھ الشكل، ھذا ألھمیة تأكیدًا
المسرحیة األغنیة أو لنص اللغویة العناصر من كثیر أو لبعض فھمنا أمام حاجزًا وتقف اللغة، علینا
األحیان. بعض أذھاننا، المحددة غائمة ومبھمة في المعاني الذي نشاھد. وربما تبدو السینمائي الفیلم أو
الفني بالعمل واالستمتاع التذوق أمام كبیرًا حائال ال تقف اللغویة، الضبابیة ھذه فإن ذلك، لكن ومع
تثیر قد ذلك من ذھنیة. وتأثیرات ومشاعر انفعاالت من العمل ذاك فینا ما یتركھ المعین، بما في ذلك
واألسئلة المشاعر واالنفعاالت، جملة من آذاننا، لغتھا كلمات طرقت مطلقًا أن یسبق لنا لم أغنیات فینا

الجمالیة. وللمتعة للمعرفة یرتوي وظمأ ال فضوًال فینا تثیر اللحوحة. كما

في لألفالم  "الشماشة" مشاھدة طریقة من الفني التذوق "لغز" على سطوعًا أكثر مثال من وھل
جمیعھم بعیونھم یبحلق األطفال، ھؤالء من مجموعة تدلف السینما دار  فإلى السودانیة؟  السینمات
أو غیرھما من أفالم الحركة الكاوبوي أحد أفالم فیلمًا ھندیًا أو تعرض التي الشاشة في كلھا وحواسھم
الجمھور بین من المجموعة أفراد ینسرب حتى األنوار، وتضاء نھایتھ إلى الفیلم یصل أن وما واإلثارة.
العرض تذاكر شراء من یتمكنوا لم الذین "الشلة" بقیة تنتظرھم حیث مباشرة، الشارع إلى السھام كما
اللیلة. تلك في للمشاھدة انتدبوا الذین إخوانھم فعل مثلما للفیلم المباشرة الحیة بالمشاھدة واالستمتاع
وأحداث من قصة ما دار لمعرفة العرض، خارج ھم من عند عارمًا یكون الفضول والنھم وعندھا
طریقة ما دار على بحكي المحظوظون یتكفل اآلن؟ أن الخارج حدوثھ في تتوقع الذي فما الفیلم. في
ھو العرض خارج صالة یحدث الذي إن المفاجأة إذن! فإلیك ھذه توقعك ذاك كان التقلیدي؟ إن القص
مواقفھ وبعض وبعض موسیقاه ببعض بشخوصھ للعرض السینمائي إنتاج درامي إعادة عن عبارة
إعادة اإلنتاج تتعذر التي بدونھا األساسیة والعبارات الجمل بعض تردید جانب إلى الرئیسیة، وأحداثھ
من الكثیر محاكاة إعادة اإلنتاج تتضمن الفیلم! كما بھا التي ینطق اللغة أیًا كانت أصًال، معناھا وتفقد
قویة لكمات أو وطلقات أصوات رشاش الموسیقى ھذه كانت إذا للفیلم، خاصة التصویریة الموسیقى
وكلما فضولھم! وتشحذ المشاھدین تشد التي القویة عناصر اإلثارة من غیرھا أو الوجھ مسددة إلى
ولعنت أحببتھم كلما األفالم درامیًا، األدوار ویعیدون إنتاج ھذه یؤدون وھم "أطفال الشمس" رأیت
الخارقة على وقدرتھ الفن وبسحر البشري الذھن بطاقة إیماني وازداد والحرمان، والظلم واقع البؤس
الرئیسي، حدیثي مجرى عن وأخرج ھذا الموضوع كثیرًا في أخوض ولكي ال الناس. في التأثیر
بالضرورة ال یستلزم یكون االستمتاع، ما أقصى بھ واالستمتاع ما، فني تذوق عمل أن إلى أخلص

اللغویة. مكوناتھ في ومفردة عنصر لكل التام الفھم
مصحوبة الثقافي الفني وحده، التعبیر حریة تكفل السودان في ظروف توفرت المعنى، وفیما لو وبھذا
في وسع یكون فسوف والتعبیر الفني الجمالي، الثقافیة لضمان تكافؤ الفرص المواتیة بخلق الظروف
لوجدان الموحدة العناصر ألكثر المترجمین أفضل یكونوا  أن وبناتھ، السودان أوالد من المالیین
على ھنا من مالحظات ینطبق وما المتعدد. المتنوع وتراثھ السودان ثقافات في شتى وفكره، شعبنا
المادیة والثقافة من عناصر الفولكلور عریض جزء على الفني، ینطبق أیضًا الجمالي التذوق ظاھرة
الظروف تسنح الفني، وبالكاد التعبیر تتوفر حریة أنھ بالكاد ومأساتھ آفة السودان من ولكن الشعبیة.
حتى القائمة الثقافیة واللغویة السیاسات على تغییر جذري یطرأ لم ما الفرص الثقافیة، لتكافؤ المواتیة
االتفاق الذي بأنھ علمًا لتحریر السودان، الشعبیة والحركة بین الحكومة المبرم االتفاق إثر على اآلن،
المسلحة الدائرة في النزاعات لكافة السیاسیة للتسویة طریق إیجاد األقل، نظریًا على ولو منھ قصد

السالم المستدام. ترسیخ إلى المفضیة الظروف وخلق السودان، أنحاء كافة
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المتغطرسـة! الذات

إلى قصیرة  سریعة بلمحة ولو نلقي أن الضروري من أنھ غیر ونتطلع لألمام، ننظر أننا  صحیح
لكافة إدراكي رغم وعلى عتمة. أو  ضبابیة دون لألمام وننظر أفضل عیوننا نفتح  حتى الوراء،
في بالدنا، والثقافي السیاسي االستبداد بظاھرة المحیطة واالقتصادیة والسیاسیة العوامل االجتماعیة
لي ذلك االستبداد إال یتراءى ھنا. وال الثقافیة الزاویة من الخاص لھا تفسیري على أعول أني إال
التفوق أوھام سراب في والغیبوبة االنغماس متغطرسة، شدیدة متعالیة لذات مباشرًا تجلیًا باعتباره
ردھات دوائر في المتغطرسة وتعشعش ھذه الذات اآلخرین. على والثقافي والعرقي واللغوي الدیني
السودان الغالب من تاریخ في الجزء ـ السائدة المستنسخة السودان وذھنیتھا الحاكمة في شمال السلطة
بغیة والعرقیة والثقافیة، الدینیة الھیمنة آیدیولوجیا منتجات من الدوائر ھذه ما تستثمره بكل ـ، الحدیث

للبالد. االقتصادیة والثروة السیاسیة للسلطة احتكارھا استمراریة الحفاظ على
الكثیرین نفوس في لھا راسخة قدم تفقد موطئ لم المتغطرسة نفسھا، المتعالیة الذات ھذه أن غیر
الغطرسة، ھذه بأن نعترف ألن الوقت قد حان أنھ الشخصي  رأیي ومن السودان. شمال أھل من
فھل السودان. شمال من الجزء الغالب في السائد االجتماعي الوعي مكونات أصیل من مكون ھي
عم نسبھا إلى شجرة رد وراء السودان شمال قبائل معظم وتتسابق تلھث أن مثًال المصادفة من قبیل
وغیر شوكة، واألقوى األكبر العربیة القبیلة بوصفھا قریش قبیلة سلیل بأنھ العلم مع اإلسالم، نبي
في أن الذات، ومواجھة واالعتراف الصراحة یستدعي ومما العربي؟ ونسبھا حسبھا في المطعون
ومصحوبة مقترنة العربي" الدم "نقاء تأكید في مستمیتة دفینة برغبة یشي ما والسباق، اللھث ذلك
الوراثیة المكونات من ھي زنجیة، إفریقیة أي "شائبة"  من العرق لخلو ومستترة علنیة بإنكارات
"للتحریات" األول الھم المتكررة أن یكون المحضة المصادفة وھل من قبیل األصلیین! البالد لسكان
والنسب، والحسب والفصل األصل استقصاء المرتقبة، العروس أو حول العریس تجري األسریة التي
تحریف حدود إلى المستعلي االجتماعي الوعي اشتط فقد ھذا وفي "العرق"؟! من من خلوھما والتأكد
العامیة إلى فصیحة عنصریة ترجمة ویترجم لیفسر الدمن، خضراء عن المعروف النبوي الحدیث
وواضح ساطع والمعنى دساس".  العرق آزول...  العرق "أختا الشعبي  المثل یشبھ  فیما السودانیة
"العائلة دماء إلى الخبیث دون اندساسھ والحیلولة ھذا العرق عن البحث سبیل وفي الشمس. وضوح
جد حتى لألثر استقصاًء محمومة، استطالعیة في جولة أفرادھا ویخرج األسرة كلھا، تلھث الكریمة"

تغنى وردي! كما ریقھ" ونشاف سھره انتمائھ العرقي.. "وا وضاعة تثبت من ویل الجد. ویا
ولكن النقیض، بوعیھ الوعي ھذا تخطي استطاع من فھناك بالتأكید. الجمیع على معمم حكم ھذا لیس
التقدمیین من كثیر بین وحتى بل خیرة المتعلمین والمثقفین، بین حتى والنماذج االستثناءات أندر ما
توریثھ یجري  المتخلف العنصري الوعي ھذا أن أسف، ومن للتقدم! والسیاسي الفكري بالمعنى 
والمنافي الشتات بالد في وحلوا ذھبوا أینما السودانیون معھم یحملھ ویظل جیل، بعد لألجیال جیًال
أو اللون أساس على البشر ضد التمییز أشكال صراحة أدنى قوانینھا تدین التي تلك فیھا بما البعیدة،
كلھ قائم الواھم ھذا الوعي أن لألسف مدعاة واألكثر كندا. في ھنا الحال ھو كما العرق، أو الجنس
وعلى اآلخرین. وفرضھا فرضًا على وصدقھا المتغطرس الجمعي كبیرة، صنعھا العقل أكذوبة على
أن إال متداخلة، وأسباب لعدة عوامل التدریجي، باالنحسار بدأت قد ھذا السلوك أنماط أن الرغم من
القبیح بوجھھ ویظل متشبثًا الراسخة، ومعاقلھ مكانھ یراوح یظل العشائري المتوارث القبلي الوعي

البقاء. أجل من استماتتھ ویواصل
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الوعي القبلي بھذا یتسم الذي وحده ھو شمال السودان، في المسلم العروبي المجتمع أن یعني ھذا ال
السودان جنوب في أیضًا والعنصریة موجود من القبلیة الوجھ اآلخر أن بل الواقع الوحید. معقلھ وأنھ
الفارق ولكن أیضًا. السودان شمال في الغالب  اإلفریقي االنتماء ذات اإلثنیة المجموعات وبین 
إنتاج وإلعادة للقھر آیدیولوجیة إلى أداة یومًا تتحول ھذه لم العشائري الوعي أشكال أن الجوھري

الشمال. في المسیطرة اآلیدیولوجیا قبل من حادث ھو مثلما القومیة، الثروة السلطة واحتكار
ھتلر، أدولف والصیت سيء الذكر القائد النازي من الذي یتخذ المنحى العام مع اتفاقي رغم وعلى
التي البشعة والفظائع الجرائم وبسبب  الصارخة عنصریتھ بسبب  البشریة جبین في عار وصمة
إلى النظر أغفل قد أن التاریخ الشخصي رأیي العنصریة، إال أن من ھذه باسم اإلنسانیة بحق ارتكبھا
السودان ومنھا العالم، من مختلفة أنحاء في المنتشرة المعاصرة والنازیة الھتلریة النسخ من الكثیر
إفریقیة نسخة أنھ سوى دارفور، في جمیعًا وأھلنا بأھلھم الجنجوید یفعلھ ما نسمي ماذا ذلك من بالطبع.
رغم وعلى الخرطوم؟ في المركزیة الحكومة  علیھ ترعاه وتحض النازي، المشروع من مصغرة
العقل إلدانة الوحید الفداء كبش لو كان كما نظري في ھتلر یبدو أدولف أن إال وذكره، سیرتھ سوء

العنصري!
كل بیده السلطة تتركز حین یفعل أن المتعالي المتغطرس والوعي الوجدان ھذا من فماذا نتوقع وبعد
ألھداف اإلطار العام أقدم یلي فیما القوة؟ سیاسات وتنفیذ رسم على وحده القائم یكون وحین السلطة،

الوعي: ھذا واستراتیجیات
دینیًا المتفوقة االجتماعیة للمجموعات خالصًا حكرًا الدولة وجھاز الحكومة تكون یجب أن ١ـ

وحدھا. السلطة بیدھا وأن تتركز وعرقیًا،
واقع بحكم حولھ جدال وال أمره محسوم والمسلمین للعرب واللغوي والعرقي التفوق الدیني ٢ـ

(٣) الحال.
الرسمیة. البالد لغة العربیة ھي واللغة الدیانة الرسمیة، ھو اإلسالم ٣ـ

یجب لغوي مظلم، ثقافي دیني فراغ سوى لیست ھي السودان، في واألقالیم اإلفریقیة ٤ـ المناطق
المبین. العربي ولسانھ وعقیدتھ اإلسالم وإضاءتھ بنور ملؤه

على األساس، في اإلسالمیة العربیة للثقافة اللغوي المرادف ھو السودانیة" "الثقافة مصطلح ٥ـ
المھجنة. اإلفریقیة العناصر من بالقلیل وتزویقھا المسیطرة السائدة الثقافة ھذه زخرفة تتم أن

الثقافات وصھر تذویب خاللھا من یتم االنصھار" التي "بوتقة اإلسالمیة ھي الثقافة العربیة ٦ـ
الموحدة. الثقافیة الھویة الوطنیة وتشكیل توحیدھا یخدم ھدف بما جمیعھ، السودانیة

"بوق" سوى لیست ھي لھ، التابعة التلفزیون وقنوات وإذاعاتھ بصحفھ القومي وسائل اإلعالم ٧ـ
ورموزھا. وقیمھا مفاھیمھا ونشر المھیمنة الثقافة لبث

تكریس على األساس، في تعمل بحیث وأشكالھ، ومناھجھا بمضامینھا التعلیمیة العملیة قولبة ٨ـ
والثقافیة. واالجتماعیة والسیاسیة االقتصادیة السیطرة واقع وتأبید المھیمن الوعي

الذات المتعالیة تجلیات من تجلیًا باعتبارھا دارفور في الجنجوید حمالت تقع اإلطار ھذا ضمن ٩ـ
القائم اإلجرامي السلوك درجات أقاصي وإلى التكعیبي، جذرھا إلى رفعھا تم أن بعد المتغطرسة،

واحتقاره. اآلخر كراھیة على
الثقافیة السیاسات واقع على وتطبیقھ الطفو، نظریة مبدأ المجاز، سبیل على نستعیر أن لنا كان وإن
لم العمالقة، اإلسالمیة الضخمة العربیة الثقافة باخرة أن نلحظ أن علینا فإن السودان، في  السائدة
الحاملة والشالالت األنھار  لعشرات إزاحتھا نتیجة إال سطحھ، فوق وتطف البحر، عباب تمخر 
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الفیزیائیة نظریتھ مصیر تطبیق وبئس أرخمیدس أقدار سخریة أن غیر المقھورة. الوطنیة للثقافات
في الثقافیة الطافیة على الباخرة كثیرًا یزید المزاح، الثقافي وزن السائل أن في السودان، یكمنان في
فلكي والغطرسة! االستعالء باسم بالدنا، في الثقافي وللتعدد للتنوع البشري ھذه خسارة فأي السطح!
إزاحة سوى لذلك سبیًال تجد لم فإنھا والنظر، البعد طفو جسمھا األحادي لنفسھا تؤمن تلك الباخرة
إنساني وال سيء رديء تأویل في  "الجحیم" "اآلخر" ھذا سوى  وما تمامًا. ومحوه اآلخر وركلھ

سارتر. بول جان لعبارة

اإلثني للسودان  اللغوي التركیب

بأیة اإلسالمیة، العربیة الثقافة لھیمنة من نقد آنفًا ورد البتة بما ال عالقة فإنھ قیل، ما فھم یساء كیال
من جزء ھي وثقافتھا األم ھي لغتي فالعربیة الدرجات. من بأي درجة وال ألیھما، معادیة مشاعر
ال ھذه، واإلقصاء الثقافي واإلزاحة الھیمنة سیاسات على اللوم أن ذلك واألھم من وثقافتي. تكویني
األولى بالدرجة النقد بھذا فالمقصود ذاتھما. بحد اإلسالمیة العربیة على الثقافة وال اإلسالم على یقع
والثقافة العربیة اإلسالم تأویل وتوظیف االقتصادیة السیاسیة، التي تعمل على االجتماعیة القوى ھو
واالقتصادیة السیاسیة مآربھا وتحقیق ھیمنتھا لتكریس مقدسة أیدیولوجیة كأداة معًا، اإلسالمیة
الرئیسیة المكونات من یعدان العربیة والثقافة اإلسالم  من كًال  أن اإلقرار ویجب  واالجتماعیة.
والقمع أداة للقھر یكونا أن معًا عن االثنان ابتعدا لو فیما السوداني، للمجتمع والثقافي للتراث الدیني

والھیمنة.
المئة، في الخمسین نسبة یفوق المسلمین عدد أن كما السودان، أھل غالبیة تتحدثھا العربیة فاللغة
وإلى مجموع السكان. من في المئة ٧٥ الـ تفوق نسبة حیث یشكلون الشمال، معظمھم في یتمركز
أقصى ـ في غیر المجموعات العربیة من من المسلمین ـ نسبة كبیرة ھذه المجموعات تعیش جانب
الفور مجموعات السودان، وكذلك شرقي شمال في البجا وقبائل النوبیین ھو حال كما السودان، شمال

(٤) السودان. غرب ومحافظات دارفور في تقطن التي القبائل من وغیرھا
التي اإلثنیة اإلفریقیة، تغلب المجموعات حیث السودان، جنوب المسیحیة في الدیانة تسود وبالمقارنة
السودان، سكان إجمالي من في المئة ١٠ نسبة تشكل حیث اإلطالق، على الدینكا أكبرھا قبیلة تعتبر
من وغیرھما والنویر الشلك قبیلتا الترتیب في تلیھا  ثم الجنوب. سكان من المئة في ٤٠ وحوالي
اإلفریقیة العرقیة بین المجموعات الجنوب. ومن في النیلیة الصغیرة المتناثرة والمجموعات األقلیات
إقلیم في الجبال  نوبة من بھ یستھان ال قسم الخاصة، الروحیة بمعتقداتھا  أو بالمسیحیة تدین التي
للنیل الجنوبیة الضفة تسكن على امتداد التي نفسھ، االنتماءات ذات مجموعة القبائل وكذلك كردفان،

(٥) األزرق.
لغة، من ١٤٢ نحو ھناك أن اتضح السودان (٦) أجریت للغات التي الدراسات وأحدث وفي آخر
وعلى فحسب.  لغات ٨ منھا انقرضت حین في  وفاعلة، مستخدمة  تزال وال حیة  لغة ١٣٤ بینھا
السوداني، إال والثقافي اللغوي باألطلس الخاصة والدراسات اإلحصاءات في التضارب القائم رغم
السودان. یذخر بھ الذي واللغوي الثقافي التنوع مدى ویعكس دقة، األكثر یبقى األخیر الرقم ھذا أن
قمعھ على التنوع وتنھض لھذا بالمرصاد تقف المركزیة الحكومة أن القول، كما سبق المؤسف ولكن
األسئلة أھم من فإن حال، أیة وعلى والمكتسبة. الموروثة السبل واآللیات وإخراس أصواتھ بمختلف
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السیاسیة واالقتصادیة المصالح استبعدنا ما إذا ھذا: اللغوي الثقافي والتعدد التنوع یثیرھا واقع التي
إلزاحة ـ بالطبع العربیة اللغة ـ بما فیھا العربیة الثقافة والسائدة، فھل تحتاج الحاكمة السیاسیة للدوائر
السؤال ھذا وأنا أثیر السودان؟ في األولى الثقافة تكون كي و"مضایرتھا" األخرى واللغات الثقافات
بقدر بكثیر، أكبر اإلسالمیة، العربیة الثقافة وانتشار ازدھار فرص بأن قناعة أزداد إنما االستنكاري،
الھیمنة وسیاسات آلیات عن تبتعد ما وبقدر دیمقراطیة، وأكثر صدرًا أرحب الثقافة ھذه تكون ما
التوحید ھذا أن إال السودانیین، توحید على قدرة من الثقافة ھذه بھ تتسم ما رغم وعلى الثقافیین. والقھر

واالستالب. والھیمنة الطمس آلیات عبر یومًا یتحقق أن لھ یمكن ال

السودانیین والمترجمین اللغویین دور حول

المكتوب غیر وكتابة على تنمیتھا والعمل السودانیة الحیة على اللغات المحافظة في المساھمة ١ـ
متحدثة لغات ھي العربیة، غیر اللغات المحلیة غالبیة حقیقة أن في الدور ھذا أھمیة وتكمن منھا.
تداول اقتصار جانب إلى التام، المورفولوجي تطورھا مرحلة إلى بعد تصل ولم مكتوبة وغیر
أن المرجح من فإن األسباب ھذه ولكل فحسب. األصلي "موطنھا" الطبیعي محیط على بعضھا
اللغات. بھذه المتحدثین لتناقص البعید، نتیجة المدى المنقرضة في السودانیة اللغات قائمة تطول
المستقبل في ھذه اللغات ویھددان بانقراضھا على عاملین رئیسیین یؤثران سلبًا ھناك أن والواقع

یلي: فیما العاملین ھذین تلخیص ویمكن وحمایتھا. علیھا الحفاظ ألھمیة ننتبھ لم ما البعید،
المعنیة. اللغات متحدثي بین وخارجھ السودان داخل الواسعة الھجرة موجات استمرار أ.

لعملھ رئیسیة كأداة یتبناھا التي الثقافي اللغوي والطمس المركز لسیاسات االستالب مواصلة ب.
الحقل الثقافي. في

على المستوى أكثر دیمقراطیة لغویة ثقافیة سیاسات تبني أجل المتصل من العمل والضغط ٢ـ
لما ینبغي تفصیًال أكثر مقترحات صیاغة لھذا النشاط ھو المحدد والھدف الدولة. لجھاز الرسمي
السودانیة. والقوانین الدستور صلب إلى تضمینھا یتم بحیث السیاسات، ھذه علیھ تكون أن
ھي العربیة على أن "اللغة توقیعھ مؤخرًا ینص تم اآلن، أن الدستور الجدید الذي حتى والمالحظ
ثم العالمیة". وكذلك اللغات األخرى، المحلیة اللغات بتنمیة یسمح أن على للبالد، الرسمیة اللغة
ولكن بھ. بأس ال تقدم ھذا ثانیة. رسمیة لغة اإلنجلیزیة تكون أن عن آخر إعالن النص ھذا تال
تمھد الطریق والمترجمین السودانیین، اللغویین قبل من مقترحات محددة صیاغة المطلوب ھو
واللغویة لجمیع الثقافیة الحریات من المزید یكفل ما القوانین من السودانیة لتضمین التشریعات

تمییز. السودانیین دون
وغیر السودانیة اللغات تدریس في حدیثة ومفاھیم وطرائق استراتیجیات تبني تشجیع ٣ـ

السودانیة.
إعطاء مع المختلفة،  السودان وثقافات لغات بین البینیة، الترجمة على الجھود تسلیط  ٤ـ
العرفیة، المحلیة والتشریعات والقوانین الشعبي، الشفوي التراث نصوص لترجمة أكبر اھتمام
إلى جانب المكتوبة، المكتوبة وغیر األخرى، والنصوص األدبیة والمعتقدات األدیان ونصوص
الشعبي الصلة باإلبداع ذات النصوص من وغیرھا الشعبیة نصوص األغاني بترجمة االھتمام
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اللغة. على القائمة الجمیلة والفنون
واألفالم الیومیة والصحف والمجلة الكتاب شكل  التراجم في ھذه إنتاج إعادة في التعاون ٥ـ

األشكال. من وغیرھا "سي.دي" المدمجة والكاسیت واألقراص الفیدیو وأشرطة التوثیقیة

 
(SCTP) السودانیة الثقافات ترجمة مشروع

مشروع اجتراح إلى فإننا بحاجة حي، واقع إلى والتطلعات األحالم لھذه الترجمة العملیة سبیل في
أعاله. الواردة واألھداف المھام تنفیذ ھو والوحید الرئیسي ھدفھ السودانیة، الثقافات لترجمة قومي
ونصل الفكرة فیھ تصاغ أن یمكن الذي العام اإلطار أضع أن علي فإن المقترح، ھذا أقدم وبما أنني

الحقًا. تفاصیلھا إلى

ویفضل أن مرموقة، ثقافیة عالمیة أو أكادیمیة بمؤسسة صلة البرنامج على یكون أن ١ـ یجب
تدعمھ أن على ـ الخرطوم في یكون أن بالضرورة لیس ـ السودان في واحد رئیسي مقر لھ یكون
والمجموعات الثقافیة المناطق كافة على وثقافیًا ولغویًا جغرافیًا موزعة مكاتب فرعیة خمس

السودانیة. اللغویة
األوضاع تقلب ظل محتملة في تعدیات أي ضد نشاطھ وحمایة استمرار عملھ ولضمان ٢ـ
عملھ، من ینجز لم وما أنجز یحمي نشاطھ وأرشیفھ وما یفضل أن فإنھ السودان، في السیاسیة
الثقافیة أو المؤسسات الجامعات أو الكلیات بإحدى صلة على یكون آخر، ربما خارجي مكتب في

السودان. خارج
السودان وخارج داخل إدارتھ من تتم على أن إلكتروني للمشروع، إنشاء موقع من بد كما ال ٣ـ

معًا.
حكومیة. وغیر مستقلة ربحیة مؤسسة ال المركز یكون یجب أن ٤ـ

ممن السودانیین، غیر عضویة وكذلك للمركز السودانیین والمترجمین اللغویین عضویة تقبل ٥ـ
قبول توجھات ھو العام العضویة شرط یكون أن على المركز، أھداف السودانیین یشاركون 

تحقیقھا. أجل من والعمل الثقافیة اللغویة المركز
لھ. المقدمة والمنح األعضاء اشتراكات على المركز أنشطة تمویل ٦ـ یعتمد

سنوات. ٣-٥ خطة قابلة للتجدید بین المركز وفق یعمل ٧ـ
الدقة تراعى الثقافیة التي المواد وتصنیف وترجمة ونشر جمع ھو الرئیسي للمركز الھدف ٨ـ

السودانیة. الثقافیة من مختلف المجموعات اختیارھا في الجودة ومعاییر
المعاییر المركز، في بھا المعمول والتقنیات واألسالیب المنھج على أن تنطبق الضروري من ٩ـ
الیونسكو منظمة ترعاھا  التي تلك  مثل العالمیة،  الترجمة  مشروعات  على تطبق  التي ذاتھا

(٧) وغیرھا.
الثقافي في للمشھد اللغوي والثقافي الدیمقراطي التحول نھج الترجمة على لغات اختیار ١٠ـ یتم
وإلى البینیة من الترجمة جانب وإلى واإلقصاء. واإلزاحة الھیمنة سیاسات عن بعیدًا السودان،
اللغات إلى السودانیة الثقافات ترجمة المشروع یتضمن أن من بد ال السودانیة، اللغات مختلف

والفرنسیة. اإلنجلیزیة خاصة العالمیة األخرى،
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خاتمــــة

نواب أحد تقدم قد كان االستقالل ـ إعالن على فحسب عامین بعد أي ـ العام ١٩٥٨ وفي أنھ یذكر
للسودان. ثانیة رسمیة لغة اللغة اإلنجلیزیة تكون أن فیھ للبرلمان طالب باقتراح البرلمان الجنوبیین
لغة "اللغة العربیة ھي بقولھ: حجرًا وألقمھ النائب ذلك زجر أن إال وقتئذ، المعارف وزیر من فما كان
ال ولكي یرید"(٨) اللغة التي فیھ یتحدث آخر بلد عن لھ ولیبحث فلیذھب یعجبھ ھذا، لم ومن السودان،
وبدایات بواكیر ھي تلك كانت ولما غیره! وال أحد شخصیًا "معارفنا" وزیر ذلك ھو كان فقد ننسى،
ذاتھ النھج على سارت رعناء، وكیف عرجاء البدایة تلك كانت كم أن نتأمل فلنا الوطني، استقاللنا

السنین. ھذي كل
اھتمامنا بضرورة ـ أكثر سودانیًا ال مواطنًا بصفتي ـ یوم كل تتعزز قناعتي عینھ، السبب ولھذا •
باآلالم المثخن وتاریخنا لبالدنا الدیمقراطي، والتحول للسالم الثقافیة والعناصر بالمكونات
على تبرم التي الفوقیة السیاسیة االتفاقات في –ال والمكونات العناصر ھذه وفي  والجراح.
السودان. أھل بین السلمي والتعایش والدیمقراطیة السالم استدامة لبنات تكمن الرسمي- المستوى
اللغات مختلف وإلى من البیني، والنقل الحوار الثقافي خدمة الترجمة على قدرة أیضًا تكمن وھنا
سیتمكن ھذه، الثقافیة والعناصر الرموز تبادل خالل أنھ ومن اعتقادي السودانیة. وفي والثقافات
بینھم فیما الحواجز النفسیة تزول وسوف أفضل، نحو على بعضًا معرفة بعضھم من السودانیون
أمنوا كلما فشيء، بینھم شیئًا فیما الثقة مشاعر وتتعزز قبل، من ذي أكثر لبعضھم ویطمئنون

الثقافي. اللغوي والمالح للملح تناولھم ازداد وكلما بعضھم، جانب
موظفون یؤدیھ الروح میتًا عدیم عمًال میكانیكًا لیست الترجمة أن أیضًا، قناعتي صمیم ومن •
باھتة عدیمة لنصوص المیكانیكیة الباھتة الترجمة بقصد واإلبداع الموھبة والثقافة عن عاطلون
أم كانت شفویة نصوصًا تكون أن قبل ـ عمالق فكري مشروع فالترجمة والرائحة. والطعم اللون
شعب أو ألمة االجتماعي الوعي في مجمل بنیة إحداث تحول نوعي على قادرة لكونھا ـ مكتوبة
بالدنا أن كیف تترجم أن القدرة على فإن لھا السودان تحدید، دورھا في عن نتحدث ولكوننا ما.

السودان. أھل من متنھا على الذین نحن لجمیعنا تسع أن علیھا وأن عمالقة، سفینة
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