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دراسة

لين ترس :حول الترقين
لين ترس :يأكل ويطلق النار ويغادر  -مقاربة الترقين مع صفر التساهل.
Lynn Truss, Eats Shoots & Leaves - The Zero Tolerance Approach To Punctuation.
Fourth Estate, London 2007..
سـنــن ع ــدي ــدة م ــرت عـلــى ص ــدور
َّ
هذا املؤلف الطريف املثير ،واملهم،
بطبعاته املـتـعــددة ،والتعليقات
عليه لــم تتوقف إلــى يومنا هــذا.
موضوعه قضية حيوية مرتبطة
بالكتابة (فــي اللغات التي تقبل
الترقني ومنها العربية) والقراءة
في آن واحد.
ال ـك ــات ـب ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة لـ ــن ت ــرس
تشكو حالة الفوضى السائدة في
الكتابة في بالدها وتلفت النظر
إلى أخطاء الترقني في اإلعالنات
املـنـتـشــرة فــي ال ـش ــوارع واملـبــانــي
وفي املحال التجارية ،إضافة إلى
تلك التي ترد في امليديا – ال شك
فــي أنـهــا ستصاب بإحباط أكثر
لو رأت حالنا نحن في بالدنا!

املــؤلــف يحوي أمثلة كثيرة على
أه ـم ـي ــة الـ ـت ــرق ــن ويـ ـب ــن ان ـق ــاب
معنى جملة أو اختالفه ،في حالة
تغيرت أمكنة عالمات الترقني ،أو
في حال غيابها بالكامل.
أهمية الترقني لدى الكاتبة ،وهي
صـحــافـيــة وصــاح ـبــة ال ـعــديــد من
األع ـ ـمـ ــال األدب ـ ـيـ ــة واملـتـخـصـصــة
املنشورة ،يظهر في إهداء مؤلفها
هذا إلى عمال الطباعة البلشفيك
فـ ــي م ــديـ ـن ــة سـ ــانـ ــت ب ـط ــرس ـب ــرغ
ال ــروسـ ـي ــة ع ـ ــام  1905م ـطــال ـبــن
باحتساب كل عالمة ترقني كلمة
مدفوع أجرها!
كـ ـم ــا تـ ــذكـ ــر ال ـ ـ ـقـ ـ ــراء ب ـ ـ ــأن م ـي ــان
ك ـ ــون ـ ــدي ـ ــرا ،ال ـ ـكـ ــاتـ ــب ال ـت ـش ـي ـك ــي
ال ـش ـه ـيــر ،أن ـه ــى ع ـق ــده م ــع نــاشــر

كـتـبــه الـ ــذي أص ــر ع ـلــى اس ـت ـبــدال
القاطعة بفاصلة كبرى! ً
أهمية الترقني تظهر أيــضــا لدى
كـ ـت ــاب ع ــدي ــدي ــن ح ـي ــث أذك ـ ـ ــر أن
الكاتبة الفرنسية مــاري ُ
دريسك،
ال ـت ــي ن ـشــرنــا ل ـه ــا ،ن ـحــن ف ــي دار
ق ــدم ــس ،تــرج ـمــة عـمـلــن أدب ـي ــن،
قــالــت :إنـهــا ،بعد أن شــاع اسمها
فـ ــي الـ ــوسـ ــط األدبـ ـ ـ ــي ال ـف ــرن ـس ــي،
تفضل استمرار العمل مع الناشر
الفرنسي الصغير على دار نشر
ش ـه ـي ــرة «ألن الـ ـن ــاش ــر ال ـح ــال ــي
ي ـن ــاق ـش ـه ــا فـ ــي م ــوق ــع ال ـفــاص ـلــة
والـ ـق ــاطـ ـع ــة واألقـ ـ ـ ـ ـ ــواس وب ــداي ــة
جملة ما وبداية فقرة».
أمـ ـ ــا الـ ـك ــات ــب اإلرل ـ ـ ـنـ ـ ــدي ج ـ ــورج
برنارد شو فعلق على مخطوطة

تــي إي لــورانــس «أعـمــدة الحكمة
الـسـب ـعــة» بــال ـقــول إن ـهــا ن ــوع من
غسيل القولون!
وف ـ ــق ب ـع ــض أه ـ ــل االخ ـت ـص ــاص
اإلن ـك ـل ـيــز ،ال ـتــرقــن مـثــل إشـ ــارات
املرور ،هدفها إراحة القارئ.
املؤلف ،وفق الكاتبة ،ليس درسًا
فــي الـتــرقــن أو فــي قــواعــد اللغة،
وإنـ ـم ــا إظـ ـه ــار أه ـم ـي ـتــه ،ل ـل ـقــارئ
وال ـكــاتــب م ـعــا؛ م ـســاعــدة ال ـقــارئ
على عشقه .واملؤلف حظي بمديح
كثير مــن املعلقني املتخصصني،
ُ َّ
وبلعنات كتاب أظهرت ِلــن ترس
أخطاءهم في الترقني ،بل وحتى
في بنية الجمل والقواعد.
مــن أطــرف مــا ورد فــي مجال نقد
هذا العمل مصدره معلق أميركي

أنهى ميالن
كونديرا عقده
مع الناشر
الذي أصر
على استبدال
القاطعة
بفاصلة كبرى!

اس ـت ـن ـك ــر قـ ـي ــام كـ ــاتـ ــب /ك ــات ـب ــة،
إن ـك ـل ـيــزيــة ،بـتـعـلـيــم األم ـيــرك ـيــن
أص ـ ـ ــول ال ـ ـتـ ــرقـ ــن ،وذك ـ ــره ـ ــا بـمــا
رآه هـ ـ ــو ،مـ ــن ع ـ ـشـ ــرات األغـ ـ ــاط
الترقينية في مؤلفها.
وفي املؤلف ثمة قصة حقيقية عن
كــاتــب إنـكـلـيــزي وض ــع مــؤلـفــا من
دون تــرقــن ،لكنه وضــع األدوات
ً
جميعها في فهرس تاركا للقارئ
حــريــة وض ـع ـهــا ف ــي امل ـك ــان ال ــذي
يوده!
أمـ ــا ال ـع ـن ــوان ال ــرئ ـي ــس ال ـطــريــف
للمؤلف فتشير إليه الكاتبة في
س ـط ــور عـمـلـهــا ،وي ـم ـكــن لـلـقــارئ
م ـعــرفــة أسـ ـب ــاب اخ ـت ـي ــاره ــا عند
قــراء تــه ،أيـضــا وفــق الــدلـيــل الــذي
يرد في العرض التالي.

ْ
َ
َ
َ
هورد ِم ِتلمرك وسندرا نيومن« :مئتا غلطة كالسيكية» في الرواية
َه َوْرد ِم ِت َلمرك وسندرا نيومن :ما وجب تجنبه عند كتابة رواية -
مئتا غلطة كالسيكية وكيفية تجنبهم  --دليل خطوة زلل تلو خطوة زلل.

Howard Mittelmark And Sandra Newman, how not to write a novel - 200 Classical Mistakes And How To Avoid Them -- A Misstep-by-Misstep Guide. Collins,
New York 2008.
املؤلفان ،هورد متلمرك وسندرا
نيومن ،يعمالن في حقل تدريس
األدب والنقد إضافة إلى الكتابة
األدبية والنقدية في العديد من
ال ـص ـحــف ال ـغــرب ـيــة املتخصصة
مـنــذ ثــاثــن ع ــام ــا .كـمــا يعمالن
ق ــارئ ــن ل ـع ــدة دور ن ـشــر غــربـيــة
معتبرة.
مـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــب عـ ـ ـ ــرض ت ـف ـص ـيــل
محتوى هذا املؤلف ألنه يتعامل
مـ ـ ــع ن ـ ـصـ ــوص غـ ـي ــر م ـت ــرج ـم ــة،
وقــد ال نعثر على مثيل لها في
اإلص ــدارات العربية ،لكنه يبقى
مرجعًا مفيدًا لكل من يرغب في

طــرق بــاب الكتابة األدب ـيــة .ومن
النقاط اإليجابية في هذا العمل
أنه ال يملي على القارئ/الكاتب
كـيـفـيــة ال ـك ـتــابــة وإنـ ـم ــا يــوجـهــه
نحو طرق تجنب أغالط وأخطاء
تجرد عمله من أي قيمة.
ال بـ ــد مـ ــن االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف هـ ـن ــا ب ــأن
لدينا مشكلة في بالدنا العربية
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة م ـ ـ ــع الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــر ح ـي ــث
إن كـ ــل دور الـ ـنـ ـش ــر املـ ـع ــروف ــة،
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءات ن ـ ـ ـ ــادرة ل ـل ـغ ــاي ــة،
تـتـقــاضــى كـلـفــة طـبــاعــة عـمــل ما
تنشره يدفعها املؤلف .ربما هذه
ليست بمشكلة ذلك أن كثير من

دور النشر األجنبية تفعل األمر
ذات ــه ،لكن األمــر املعيب هــو عدم
إع ـ ــام الـ ـق ــارئ ،املـ ـخ ــدوع ،بـهــذه
ال ـح ـق ـي ـق ــة ظ ــان ــا أن دار ال ـن ـشــر
«املــرمــوقــة» هــذه أو تلك تقدم له
ً
عمال مهمًا.
ُ
ه ــذه امل ـم ــارس ــات تـف ـقــد أي عمل
ق ـي ـم ـت ــه ح ـ ـتـ ــى لـ ـ ــو كـ ـ ـ ــان ج ـ ـي ـ ـدًا،
وه ــذا مــا جعلنا نتجنب عــرض
أم ـث ـلــة رديـ ـف ــة م ــن أعـ ـم ــال أدب ـيــة
َّ
عربية لتلك التي ترد في املؤلف
األصلي.
م ــن األم ـ ــور ال ـت ــي ي ـش ــدد املــؤلــف
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،ع ـ ـلـ ــى سـ ـبـ ـي ــل املـ ـ ـث ـ ــال،

ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة وج ـ ـ ـ ـ ـ ــود ح ـ ـب ـ ـكـ ــة ف ــي
الـ ــروايـ ــة أو ال ـق ـص ــة ،وان ـس ـج ــام
شخصياتها ويسرد أمثلة على
سوء التعاطي مع هذه الجوانب.
واملؤلف يوجه النظر أيضًا نحو
أهمية معرفة ال ـقــارئ بما يريد
الكاتب قوله.
الـنـصـيـحــة األهـ ــم ال ـت ــي ت ــرد في
املــؤلــف هــو دعــوة كتاب الــروايــة،
أو الراغبني في ذلك ،إلى اإلكثار
م ــن ق ـ ــراءة األدب ال ـج ـيــد ،ق ــراءة
متأنية واعية لكل جوانب العمل
مـ ــن ش ـخ ـص ـي ــات وح ـب ـك ــة ول ـغــة
وانسجام وما إلى ذلك .فالكاتب

استثار
المؤلف
غضب أدباء
اقتبس جمل
من أعمالهم
كأمثلة على
كتابة رديئة

الجيد هو في الوقت نفسه قارئ
ممتاز.
لـكــن املــؤلــف لـيــس مــوجـهــا نحو
الكتاب أو الراغبني في ذلك ،ذلك
أنه عمل أدبــي سلس يستعرض
فـيــه الـكــاتـبــان ،بــأسـلــوب ســاخــر،
أم ـث ـلــة ك ـث ـيــرة م ــن أعـ ـم ــال أدب ـيــة
جـ ـ ـيـ ـ ــدة ورديـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ــة ،م ـ ـ ــا ي ـج ـع ـل ــه
م ـ ــرح ـ ــا وم ـ ــريـ ـ ـح ـ ــا مـ ـ ــن م ـن ـظ ــور
القارئ.
لكن املؤلف استثار أيضًا غضب
أدبـ ــاء! اقـتـبــس الـكــاتــب جـمــل من
أعمالهم كونها أمثلة حية على
كتابة رديئة.

تري إيغلتن ...بحثًا عن قيمة العمل األدبي
تري إيغلتن :كيف نقرأ األدب.
Terry Eagleton, how to read literature. Yale University Press, New Haven and
London, 2013.
الكاتبِ ،تري إيغلنت ،أستاذ األدب
اإلنكليزي في جامعة «النكستر»
البريطانية ،وعلم من أعالم األدب
ونقده ،وصاحب أكثر من أربعني
مــؤلـفــا فــي م ــادة األدب ،أشهرها
وأكثرها إثارة للنقاش كان عمله
املـتـخـصــص «الـنـظــريــة األدب ـي ــة»،
ول ـ ـيـ ــس ل ـ ـ ــدي عـ ـل ــم بـ ــأنـ ــه ت ــرج ــم
إل ــى ال ـعــرب ـيــة تــرج ـمــة احـتــرافـيــة
وعلمية.
مالحظة إضافية :بعدما انتهيت
م ــن ك ـتــابــة هـ ــذا الـ ـع ــرض عــرجــت

عـلــى رأي مـخـتـلــف ال ـق ــراء الــذيــن
ت ـعــرضــوا ل ــه بــالـنـقــد والـتـحـلـيــل،
ّأيًا كان مستوى ذلك ،تبني لي أن
دار نشر لبنانية نـشــرت ترجمة
هــذا املؤلف ،لكنني لم أتمكن من
االطالع عليها حتى اآلن.
ََ
تري إيغلنت كت َب أن مؤلفه موجه
ّ
إل ــى دارسـ ـ ــي األدب وقـ ــرائـ ــه ،لــذا
فإنه عرج ،وكما هو متوقع ،على
أع ـمــال مـلــن وهـ ــاردي واألخ ــوات
ُ
برنتي.
الرسالة األولى ولربما األهم ،في

هذا العمل أن الكاتب ينصح القراء
بـتـجـنــب قـ ـ ــراءة ع ـمــل أدب ـ ــي على
نحو مـحــدد .فاملسألة الرئيسية
في العمل األدبــي ليست إن أحب
القارئ شخصية من شخصيات
العمل األدب ــي أو كــرهـهــا .الهدف
مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــراءة ،ب ـح ـس ــب ال ـك ــات ــب،
تقدير العمل األدبي ككل .الكاتب
ي ـ ـعـ ــرض آراءه ف ـ ــي عـ ـم ــل أدب ـ ــي
مـ ـ ــا ع ـ ـبـ ــر خـ ـمـ ـس ــة فـ ـ ـص ـ ــول هـ ــي:
االفتتاحية والشخصية والسرد
والتأويل والقيمة.

هل تكمن قيمة عمل ما في كونه
ً
أص ـي ــا؟ ه ــذا مــا يـطــرحــه الكاتب
وي ـ ـج ـ ـيـ ــب بـ ــال ـ ـن ـ ـفـ ــي ،ألن األخـ ـ ــذ
ب ـه ــذا ال ـ ــرأي يـعـنــي إه ـم ــال قيمة
أعمال أدبية كثيرة عبر التاريخ،
وامل ـق ـصــود هـنــا أع ـم ــال بــالـلـغــات
الالتينية األصل واليونانية.
أمـ ــا الـ ـق ــول إن قـي ـمــة ع ـمــل تكمن
في أنــه يعكس حيواتنا اليومية
ف ـي ـع ـنــي ،دوم ـ ــا ب ـح ـســب ال ـكــاتــب،
ً
شكال من أشكال النرجسية.
من األمور األخرى التي يعرضها

يطرح آراءه بلغة
مبسطة مرحة
وخالية من
المصطلحات
المعقدة

ال ـك ــات ــب مـعـضـلــة ظ ــن الـ ـق ــراء ،أو
لنقل بعضهم ،أن اآلراء التي ترد
عـلــى لـســان شخصيات فــي عمل
أدب ــي مــا هــي آراء ال ـكــاتــب ،وهــذا
غير صحيح.
َّ
ّ
امل ـ ــؤل ـ ــف ت ـك ـم ــن أه ـم ـي ـت ــه فـ ــي أن
ال ـ ـكـ ــاتـ ــب ال ي ـم ـل ــي عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــراء
آراءه ،بل يطرحها بلغة مبسطة
ال ت ـخ ـلــو م ــن امل ـ ــرح وخ ــال ـي ــة من
امل ـص ـط ـل ـح ــات املـ ـعـ ـق ــدة ،وي ـت ــرك
لـلـقــارئ حــريــة االخـتـيــار مــن دون
أحكام مسبقة عليه.

