
 

  

 

 

 

 
 

، وبما ان الشعر موسيقى لكل اذن، بغض النظر عن ("ُمتحّجر)اللغة شعر أُحفوري : "قال انون االغريقي بحنكة

 .بمعنى آخر، يصبح الشخص رومانيا مع الروم ويونانيا مع اليونانين. اللغة، فانه إجماعي وعالمي
 

واصبحت اللغات وسيلة ُمبهرة للتداول وارثنا  .نتجت اللغات عن ما ورثناه من لعنة بابل، والفوضى التي خلقت

تقدم من خالل تعددها واختالفاتها معابد فيها يقطن غنى المعرفة والعلم، ومذابح يُضّحى عليها . االرضي الحق

تصادم الثقافات والحضارات، حيث نُسجت االشعار والقصص واالبحاث عبر معانقة رومانسية وتطويع بليغ 

 .للكلمات
 

لكل لغة نظام ونحو صرف وقواعد مع اصداء نبرات . ورونق كل اللغات في الشعر اكثر من النثريظهر جمال 

الى صورة تكوين معجم كلمات ( شعر ونثر)  ”Versus  &Prosus“تشير العبارة الالتينية . وتراكيب ُمميزة

 .كامل من حفنة احرف والفاظ صوتية محدودة
 

ا الشعر غير قابل لترجمة حرفية من حيث يمكن صياغته وتدوينه فقط من كل نثر اللغات قابل للترجمة لحد ما، ام

خالل عملية تحويرية، النه يضمن بجانب البيت والقافية والمقطع الخ، احاسيس اغرائية خفية وكلمات ُمثيرة 

لهذا نجد توضيحا . وعبارات محلية مع صور تبعث على اإلثارة تتواجد فقط في تلك اللغة او الثقافة الحضارية

 (The complete Rhyming Dictionary The Laurel Reference Shelf) :الظاهرة في قاموس السجع الكامل
 

ال يمكن لسجية الكلمات التي تحف باالحاسيس المثيرة ان تُصاغ بطريقة اخرى حتى من خالل اللغة ذاتها وعليه "

يزية للكلمات التي تبعث على اإلثارة مثل بيت، ليس هناك ترجمة في االنجل. االمكانية تصبح اقل باي لغة آخرى

أم، وحب وغيرها؛انها ليست منزل او سكن، ليست ماما او جدة او ام او آمة، وليست وداد او هوى او شبق او 

لحد ما،  –قمر او شمس او ايار او كانون اول؟ كل هذه الكلمات : كيف نعبر عن ليل بكلمات آخرى. نزوة حيوانية

 ".لها نبرة، ولون، وتاريخ، وشخصية ومؤثرات خاصة بها –غة كل كلمة في الل
 

هل تسائلت يوما لماذا التستطيع ان تفهم شخص، ذو لغة وثقافة مختلفة، مع انه يتكلم بطالقة االنجليزية نحويا 

ببارعة ولغويا؟ الجواب على ما اعتقد يكمن في الطريقة التي نعبر بها عن انفسنا ونُبدي افكارنا، كما شرحها 

” Cultural Thought Patterns in Inter-Cultural Education“كبالن في رسمه البياني في كتابه . روبرت ب

 (:61: 2و6، رقم 61تعلّم اللغات، "  نماذج الفكر الثقافي في التعليم ما بين الحضارات)"
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االشعار العربية واالنجليزية والفرنسية هي كتابتي . وعليه هذه فرصة كي تتذوقوا الشعر بالوانه في اربع لغات

الشعر الروسي على يقتصر اسهامي المتواضع في . الخاصة وليست ترجمات او صياغات واحدة من اآلخرى

لمزيد من التفاصيل، . صياغة وتنقيح الترجمات باالنجليزي لكثيرين من كبار شعراء الروس االحياء واالموات

 .الرجاء قراءة المدخل للقسم الروسي في هذا الموقع
 

ن عرفة اكثر من لغة بحد ذاته هي نعمة مخفية من حيث يظهر الشخص القابلية والقدرة على التنويع وتمكم

 .لم يفت االوان لتتعلم لغة آخرى وللتمتع بحالوتها. الشخص ان يكتسب ذوقا لثقافة تلك اللغة الغنية
 

اذا كنت احد المحظوظين الُملمين بلغات كثيرة، يتيح لك هذا الموقع ان تعبر االطلسي وان تحلق فوق القناة 

مع جعة من الخمر، وان تشط البحر  االنجليزية ومعك كأس سكتش ويسكي، وان ترتاح عاليا على برج ايفل

االبيض الى ارز لبنان االبدي وروائع االرض المقدسة مع كأس عرق، او ان تتناول طعام الغذاء في حانة ادبية 

 .في سانت بيترسبوج مع زجاجة فودكا وغيثارة
 


