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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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الترجمة وتحّدي تقمص شخصية الكاتب

إينانة الصالح

فــي الحقيقــة مــا مــن بدايــة واضحــة المعالــم للحظــة البــدء فــي الترجمــة، ولكــن مــا أدركــه تماًمــا أنهــا لــم 
تقتــرن أبــًدا بحصولــي علــى شــهادة جامعيــة مــن قســم اللغــة الفرنســية مــن كليــة اآلداب، ولــم تكــن خيــاًرا 
ــه البحــث  ــال، ال أعــرف الســبب الحقيقــي وراء هــذا، لكننــي أظن ــا أو حتــى فكــرة خطــرت علــى الب مطروًق
عــن مصــدر دخــل ثابــت والخــوف فــي دخــول مضمــار الترجمــة، وغيــاب البوابــات التــي تقــود إلــى هــذا 
األمــر، حيــث كانــت التكنولوجيــا فــي بدايــة دخولهــا إلــى المجتمــع الســوري. فــي عــام 2009 قمت بإرســال 
ســيرتي الذاتيــة للمــرة األولــى عبــر البريــد اإللكترونــي إلــى مجلــة دبــي الثقافيــة علــى أمــل العمــل معهــم فــي 
مجــال الكتابــة أو قــراءة الكتــب أو ترجمــة قصائــد، وحيــن أضفــت إليهــا أننــي أتقــن الفرنســية كتابــًة ولفًظــا، 
ــالت،  ــدة مج ــر لع ــن واآلخ ــن الحي ــد بي ــة القصائ ــدأت بترجم ــرة، وب ــذا أول م ــف ه ــي أكتش ــت بأنن أحسس
وبعــض قصــص األطفــال الفرنســية، ثــم اتجهــت بعدهــا إلــى قــراءة الكتــب أو المقــال األدبــي، ولــم أتوقــف 
طــوال تلــك الفتــرة وحتــى هــذه اللحظــة عــن االطــالع علــى األدب الفرنســي وتصفــح إصداراتــه، وترجمــت 
أثنــاء ذلــك كتــاب فاطمــة المرنيســي احلــب يف البلــدان اإلســالمية، وكتــاب احلــب اخلالــص ونصــوص أخــرى 
لكريســتيان بوبــان، دون أن أفكــر بالنشــر أو أتواصــل مــع دور لهــذا الغــرض، كان الدافــع هــو أهميــة مــا قرأتــه 
ــذ 3 ســنوات فقــط، قــررت التخلــص مــن  ــع وفلســفة، وبعــد ذلــك أي من داخــل غالفيهمــا مــن رؤى ووقائ
العمــل الوظيفــي وخــوض هــذا المجــال الــذي كثيــًرا مــا كان مخيًفــا لــي بطريقــة أو أخــرى. راســلت عــدة دور 
نشــر وتــم االتفــاق علــى العمــل وعلــى نشــر كتــاب المرنيســي، ولكــن الخــوف زاد ولــم ينقــص، والتحــدي 

بــات يومًيــا والمنافســة ذاتيــة بحــت.
ال أعــرف إن كان باســتطاعتي الحكــم علــى التجربــة بعــد، لكنهــا كانــت بمنزلــة والدة جديــدة علــى الصعــد 
كافــة، االنتقــال مــن ســاعات عمــل محــددة وراتــب محــدود يحكمــه الروتيــن، إلــى ســاعات تتحكــم أنــت 

األدب  في  بكالوريوس  على  حاصلة  سورية.  ومترجمة  وكاتبة  شاعرة  الصالح،  محمد  إينانة 
الحب  ترجماتها:  من  نافذة.  المدينة  تصبح  حينما  بعنوان  نثرًيا  ا 

ً
ديوان نشرْت  الفرنسي. 

إليرين  الخريف  نيران  غويوت،  لرنيه  الريح  فرسان  بوبان،  لكريستيان  أخرى  ونصوص  الخالص 
نيميروفيسكي، جيزابيل إليرين نيميروفسكي، الحب في البلدان اإلسالمية لفاطمة المرنيسي. 
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ــه  ــر برفقت ــل تتوات ــة، عم ــا الرهيب ــر أفقيته ــّلًما يكس ــك س ــي رواق حيات ــع ف ــا لتض ــك معه ــة تعامل ــي طريق ف
ويضيــف إليــك الكثيــر ويجــدد ســيرتك الذاتيــة كمــا لغتيــك األم والثانيــة، ُويدِخــل مفهــوم التحــرر بشــكل 
أو بآخــر إلــى روحــك، وُيشــعرك باالســتقاللية، ويمــّدك بالثقــة وتحمــل المســؤولية والقلــق والتعــب والفــرح 
ــا  ــا ليلًي ــي كائنً ــل« بوصف ــي »اللي ــي ه ــبة والت ــل المناس ــات العم ــار أوق ــت أخت ــاوية. أصبح ــدالت متس بمع
بامتيــاز، وأعمــل بثيــاب المنــزل المريحــة )وأنــا الكائــن البيتوتــي جــًدا( ومــع الموســيقا التــي أحــب. لــم يتغير 
الوضــع المــادي تقريًبــا كــون االقتصــاد يتــردى بســرعة تفــوق نمــو الدخــل وكــون المــردود المــادي يصــل بعد 
ــر العــادل الــذي يتقاضــاه أغلــب  إنجــاز العمــل والــذي قــد يســتغرق شــهوًرا عــدة، إضافــة إلــى المبلــغ غي
المترجميــن فــي البلــدان العربيــة )حيــث ال قيمــة ماديــة تــوازي الجهــد المتواصــل(. كل هــذا إذا مــا تغاضينــا 
عــن الحالــة التــي نعانيهــا كســوريين تحديــًدا علــى صعيــد الخدمــات والعمــل علــى ضــوء الشــمعة ودفئهــا 

فــي كثيــر مــن األحيــان.
كانــت روايــة فرســان الريــح روايــة للفتيــان مــن تأليــف رينيــه غويــوت هــي فعلًيــا آخــر روايــة ســلمتها إلــى 
ــة،  ــب مختلف ــن كت ــول م ــدة فص ــًرا ع ــت مؤخ ــد ترجم ــة فق ــل ترجم ــا كفع ــي األردن، أم ــة ف ــر األهلي دار نش
كنمــاذج وقــد أرســلتها إلــى دور نشــر بغيــة العمــل معهــا، وعــدة مقــاالت عــن الترجمــة ستنشــر عمــا قريــب، 
ــر ودراســات، وربمــا  ــة مــن خــالل ترجمــة عــدة تقاري ــة إلــى دخولــي مجــال الترجمــة عــن اإلنكليزي إضاف

كتــب الحًقــا، مــن يــدري؟!
ــة  ــا لغ ــرة تصادفن ــر، فم ــن آخ ــاب ع ــي كل كت ــف ف ــات، تختل ــل تحدي ــكالٍت ب ــا مش ــق عليه ــا ال أطل أن
فرنســية أكل الزمــان وشــرب علــى مصطلحاتهــا كمــا حصــل معــي فــي روايــة جيزابيــل اليريــن نيميروفســكي، 
ومــرة تتداخــل مــع اللهجــة فتغــض الطــرف عــن الكثيــر مــن القواعــد وتمتلــئ بالحكــم كمــا حصــل معــي 
ــا  ــا كم ــا أن نلتقطه ــات وعلين ــبًعا باالقتباس ــاب مش ــون الكت ــرة يك ــا، وم ــة ذاته ــف للكاتب ــريان اخلري ــي ن ف
ــا فــي تجربتــي مــع كتــاب فاطمــة المرنيســي احلــب  جــاءت فــي المصــدر وقــد قاربــت المئتــي مقولــة تقريًب
ــي  ــي ف ــل مع ــا حص ــة كم ــة معين ــيء أو مهن ــي ش ــة ف ــة متخصص ــاج معرف ــرة تحت ــالمية، وم ــدان اإلس يف البل
كتــاب فرســان الريــح لغويــوت، إنمــا هنــاك تحديــات مســتمرة تتعلــق بتقمــص شــخصية الكاتــب والتلّبــس 
ــة  ــه المعرفي ــة ومرجعيت ــة الزمني ــًعا بالحقب ــاج إدراًكا واس ــذا يحت ــه وه ــان حال ــق بلس ــق والنط ــد التطاب ــا ح به
لكاتــب العمــل األصلــي وســبر عوالمــه الســرية، ليقودنــا هــذا االختــراق إلــى الكشــف والخــروج مــن ســجن 
اللغــة وغوامضهــا ثــم إضفــاء األلفــة علــى العمــل المترَجــم ليظهــر عبــر إخصــاب الــذات باآلخــر، إنــه نمــو 

مســتمر للعمــل األصلــي وحالــة حركــة مســتمرة لــه.
ــا  ــا م ــذي غالًب ــم وال ــب المه ــى الكات ــول إل ــة الوص ــي طريق ــن ف ــي تكم ــي رأي ــم ف ــكالية األه ــل اإلش لع
ــات  ــكل الترتيب ــية ب ــر الفرنس ــل دار النش ــؤونه أو تكف ــر ش ــة تدي ــود لجن ــبب وج ــال بس ــب المن ــون صع يك
الالزمــة الخاصــة بــه بعيــًدا عنــه، علــى عكــس التواصــل مــع الكّتــاب الشــباب الذيــن ككّتابنــا يرغبــون فــي 
الوصــول إلــى العالــم العربــي واالنتشــار نحــو رقعــة أخــرى وجمهــور مختلــف. إن هــذا لشــيء مهــم للغايــة 
فمهمــا حــاول المترجــم أن يندمــج بشــخص الكاتــب األصلــي تبقــى هنــاك أشــياء خفيــة تتعلــق بخصوصيتــه 
وشــخصيته ال يمكــن اإلفصــاح عنهــا إال بالحــوار المباشــر. بانتظــار فــرص اللقــاء المباشــر يتــم االســتعاضة 
ــة  ــر العالق ــن أواص ــا تتمك ــن خالله ــد، وم ــن بع ــارف ع ــب كتع ــة للكات ــورة أو المرئي ــوارات المنش بالح
ــة  ــث اللغ ــن حي ــمولية م ــا الش ــث فيه ــدوره أن يبح ــم ب ــى المترج ــي عل ــل، والت ــة األص ــع اللغ ــتمرة م المس
وعلــم لســانياتها وقواعدهــا وإســقاطاتها ومــوت مفــردات ووالدة مصطلحــات جديــدة، والتغيــر المتواصــل 
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الــذي يشــوب الثقافــة وتوجهاتهــا، كمــا الظــرف السياســي واالقتصــادي الــذي ال يمكــن فصلــه عــن المنجــز 
الثقافــي المرافــق لــه. 

 إن حالــة الترجمــة هــي حــال أي عمــل إبداعــي، حيــث تعانــي المعضــالت ذاتهــا فــي مــا يتعلــق بالنشــر: 
مــن اختيــار دار النشــر للكتــاب المــراد ترجمتــه لكــون حقوقــه قــد ســقطت بالتقــادم مــن دون االلتفــات إلــى 
ــي  ــة ف ــا خاص ــا تقريًب ــق عليه ــدة ومتف ــعار موّح ــا ألس ــا تبًع ــم مادًي ــع المترج ــل م ــرى، والتعام ــات أخ معطي
البلــدان العربيــة التــي تعرضــت ألزمــات كحالــة مــن االســتغالل للظــرف االقتصــادي الســيء وضعــف ســوق 
العمــل، بينمــا يصبــح الســعر مضاعًفــا والمترجــم يقتــرح الكتــاب الــذي يــراه مناســًبا حيــن يكتســب خبــرة ال 
تقــل عــن ثالثــة أربــاع عمــره عبــر ترجماتــه الكثيــرة أو أنــه دكتــور جامعــي مــن خريجــي الســوربون، علــى 
ــث  ــر حي ــة دور النش ــي حبيس ــا ه ــتهم كم ــى حبيس ــرص تبق ــن إال أن الف ــؤالء المترجمي ــديد له ــي الش احترام
ــف  ــن خل ــا، الهثي ــغف به ــة أو الش ــودة الترجم ــط ج ــرض الحائ ــن ع ــاؤون رامي ــا يش ــا كيفم ــون فيه يتحكم
أســماء لهــا وقعهــا لضمــان اســتثمارهم، وكــي ال ننســى -كمــا يقــال- تطلعــات دور النشــر وعالقاتهــا التــي 
ال تحكمهــا ســوى المزاجيــة العاليــة، وعلــى هــذا فــإن الكثيــر مــن الكتــب المهمــة مــن عــدة أجنــاس أدبيــة 
كالنقــد والعلــوم والســير الذاتيــة والمســرح تبقــى شــبه معدومــة، كمــا يصبــح البحــث عــن العمــل هــو العمــل 
األصعــب فــي هــذا الزمــن. فإمــا أن نقبــل بالقليــل أو بكتــب لــن تضيــف إلينــا أو إلــى الســاحة الثقافيــة كــون 
الترجمــة تعايًشــا وقــوة يؤّسســها فهــم اآلخــر وأدواتــه وبالتالــي نمــو علــى المســتويات كافــة، وإمــا أن نناضــل 
ــا مــن الجنــون.  ــا كــي ننتصــر لمبــادئ يبــدو التمســك بهــا فــي ظــل هــذه الظــروف ضرًب علــى حســاب قوتِن
وعلــى هــذا فأنــا أتوســم خيــًرا فــي القــادم مــن األيــام بإنشــاء مركــز معتمــد للترجمــة كمجمــع اللغــة العربيــة، 
ــم  ــن وبكّتابه ــم الغربيي ــم بنظرائه ــكان التقائه ــو م ــا ه ــرب كم ــن الع ــكل المترجمي ــدًرا ل ــا ومص ــر مرجًع يعتب
ــك  ــة، وبذل ــة ال خاص ــرات جامع ــاق لمؤتم ــح وآف ــد ومن ــل موّح ــج عم ــاد برنام ــم وإيج ــود ترجمته المنش
ــا  ــوع إال أن حضوره ــذا الن ــن ه ــارب م ــدة تج ــود ع ــى وج ــرص، وعل ــاوى الف ــل وتتس ــكار العم ــم احت ال يت

الفعلــي الجامــع مــا زال غائًبــا.
ربمــا الشــيء الوحيــد الثابــت فــي فعــل الترجمــة هــو قــراءة النــص كامــاًل لعــدة مــرات، حيــث وفــي كل مرة 
تتــراءى معالمــه بشــكل أوضــح وربمــا تتكشــف خبايــاه وتنتقــل مــن اللغــة نحــو الميتــا لغــة، ثــم أقــوم بوضــع 
ملخــص يتضمــن فكــرة النــص ومعطياتــه مــن حيــث شــخصياته وأفكارهــا وســماتها الجســدية والنفســية فــي 
حــال وجــدت، ثــم البــدء بالترجمــة والبحــث عــن المفــردات التــي تحتمــل معانــي أكثــر جــودة تبًعــا لمكانهــا 
ــًدا عــن األحــكام المســبقة، هكــذا ينشــأ النــص وهــو ابــن ســياقه الخــاص وســيد  وتأويلهــا، وكل ذلــك بعي
نفســه، أمــا مــا يلــي الترجمــة االبتدائيــة فهــو األصعــب، وهــي القــراءات الكثيــرة المتتالية وفــي أوقــات مختلفة 
وأمزجــة مختلفــة مــن أجــل وضــع النــص تحــت مجهــر ال تحكمــه الحالــة النفســية للمترجــم، واالنتقــال إلــى 
المرحلــة التــي أراهــا أجمــل مــا فــي األمــر وهــي لعبــة المترجــم الخاصــة )مســاحة الخيانــة المســموح بهــا 
للنــص األم( وبصمتــه مــن حيــث الصياغــة الكليــة وانســالخه عــن النــص ليصبــح قارًئــا يبحــث عــن مواطــن 
الجمــال واإلشــباع اللغــوي والتصويــري أو حتــى التوثيقــي والفكــري الــذي يعتمــد علــى بحــث واســتقصاء 
ــة ودقــة. علــى الرغــم مــن كل مــا ذكــرت فــإن الكتــاب الــذي أعمــل علــى ترجمتــه ولــوال أن هنــاك  وجدي
عقــًدا ملزًمــا بالمــدة الزمنيــة إلنهــاء الترجمــة لقضيــت عمــًرا كامــاًل فــي إجــراء التعديــالت عليــه، ولمــا كنــت 

انتهيــت إلــى اآلن مــن عملــي األول.
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إن حركــة الترجمــة فــي الوطــن العربــي ليســت علــى المســتوى ذاتــه باالتجاهيــن فغالًبــا مــا تكــون الترجمــة 
ــة مــن حيــث النقــل مــن  ــر متوازن ــة، وهــذا يجعــل اســتراتيجية الترجمــة غي ــى العربي ــة إل مــن اللغــة األجنبي
وإلــى، ويجعــل االتجــاه الواحــد يســاهم فــي اكتشــاف الكّتــاب الغربييــن علــى حســاب الكثيــر مــن الكّتــاب 
ــا إلنجازاتهــم، وعلــى مــدار التاريــخ نالحــظ أن مــن اشــتهر مــن  ــون أهميــة عنهــم تبًع العــرب الذيــن ال يقّل
ــا هــم مــن هاجــروا تاركيــن بلدانهــم نحــو الغــرب، وربمــا هــذا شــبيه بمــا يحصــل  المبدعيــن العــرب غالًب
اآلن بعــد أن ســافر معظــم الشــباب الســوري الــى الخــارج حامليــن معهــم شــغفهم وأحالمهــم، ولكــن مــع 
ذلــك تبقــى هنــاك هــوة واضحــة ال يمكــن ردمهــا مــن حيــث نســبة الترجمــة وكــم تناســبها مــع اإلصــدارات، 
واألســوأ مــن ذلــك هــو استســهال بعــض المترجميــن األجانــب للنصــوص الســهلة شــعرًيا والروايــات التــي 
تعتمــد علــى الفكــرة بعيــًدا عــن التقنيــات والفنيــات والتــي غالًبــا مــا تكــون خاويــة مــن اإلبــداع الحقيقــي إذا 
مــا قورنــت بغيرهــا مــن المهمــل ترجمتــه بســبب ثقــل اللغــة ومحتواهــا، وهــذا بالتالــي يســاهم فــي تســطيح 
اإلبداعــي بغيــة حصولــه علــى فرصــة للترجمــة، وطبًعــا هــذا بالعمــوم لكــن هنــاك تجــارب مهمــة اســتحقت 

ونالــت اســتحقاقها وفعــل النقــد كمــا االســتمرارية كفيــالن فــي فــرز هــذه النتاجــات الحًقــا.
ــة فــي  ــه المحــاوالت والرغب ــاًرا حملت ــدة اللحظــة، بــل كانــت خي إن عالقتــي مــع الترجمــة لــم تــأت ولي
ــن  ــن وحضارتي ــن ولغتي ــى ثقافتي ــحاب عل ــه انس ــاص، قوام ــوع خ ــن ن ــداع م ــه إب ــّرع عن ــون يتف ــق مك خل
ــوق  ــكل يف ــى بش ــال المبتغ ــي إيص ــس ف ــام والتناف ــن االلتح ــع حي ــذا الموض ــي ه ــج ف ــث التوه ــا نبح كأنم
ــا للزمــان  ــّي متكافــئ لنــص واحــد تبًع ــاخ ثنائ ــوى. إّن هــذا الخلــق لمن ــه محت الشــكل األصلــي لغــَة ويوازي
والمــكان والــدالالت المعرفيــة، وإعــادة إنتاجــه وتحولــه علــى مســتوى الخطــاب مــن أســلوبه غيــر المباشــر 
إلــى أســلوب مباشــر، يجعــل الحضــارة تتخــذ مفهومهــا البشــري حيــث تنســاب بيــن ضفتيــن نهــًرا مجــراه 
االعتــدال والتعايــش بعيــًدا عــن إبــراز العضــالت والقــوى المتباينــة. لــذا وعلــى الرغــم مــن كل مــا ســبق مــن 
إرهاصــات وإشــكاليات مضافــة إلــى هــذا األرق الممتــد مــن لحظــة البــدء فــي قــراءة النــص األصلــي حتــى 
مــا بعــد نهايتــه )المفترضــة(، إال أننــي أعتمــد الترجمــة مهنــة قــد جعلتنــي مهنتهــا بطريقــة أو بأخــرى، عّلنــا 

ــا نباغــت المــوت بتاريــخ حــّي. يوًم
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