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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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حوار مع الدكتور غسان مرتضى

أجرت الحوار: نور حريري

كاتــب وباحــث ومترجــم ســوري، إجــازة فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن جامعــة دمشــق، 1984، دكتــوراه فــي األدب 
ا. أســتاذ 

ً
الـــمقارن، ســانت بيتربــورغ / روســيا، 1991، أســتاذ األدب الـــمقارن والعالـــمي فــي جامعــة حمــص- ســوريا ســابق

فــي جامعــة ســييرت - تركيــا منــذ 2014. مــن مؤلفاتــه: اآلداب العالـــمية، باالشــتراك مــع آخريــن، )جامعــة حمص/البعــث، 
ــياحة  ــي للس ــة أبوظب ــورات هيئ ــي: منش ــو ظب ــمقارن، )أب ــي األدب الـ ــة ف

َ
ــات تطبيقّي ــاق: دراس

َّ
ــان وعش 2007(؛ فرس

والثقافــة، 2015(؛ نظريــة األدب الـــمقارن وانعكاســاتها فــي العالـــم العربــي، )قيــد النشــر(؛ فــن الســيرة الشــعبية فــي 
ضــوء األدب الـــمقارن، )قيــد النشــر(. مــن ترجماتــه: ميخائــل بولغاكــوف، مذكــرات طبيــب شــاب، )دمشــق: منشــورات 
ــاب  ــاد الكت ــورات اتح ــق: منش ــتان، )دمش ــن طاجيكس ــرحيات م ــالث مس ــوغ زادة، ث ــاطم أول ــة، 1997(؛ س وزارة الثقاف
العــرب، 2002(؛ فكتــور جيرمونســكي، علــم األدب الـــمقارن شــرق وغــرب، )منشــورات حمــص، 2004(؛ ب. م. ِإِخنبــاوم، 
ــة - نقــد – جــدل، )منشــورات مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر، 2022(؛ فالديميــر بــروب، 

َ
األدب: نظرّي

الفولكلــور والواقــع، )منشــورات مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر، 2022(؛ فالديميــر بــروب، الضحــك 
ــوط(. ــاك، )مخط واإلضح

غسان مرتضى
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نور حريري: كيف تصف عالقتك باللغة العربية من جهة واللغة الروسية من جهة أخرى؟
ــان مرتــىض: ال يمكننــي الحديــث عــن عالقــة تربطنــي باللغــة العربيَّــة، ألنَّ العالقــة تكــون بيــن طرفيــن  غسَّ
ــا أنــا فــال أرانــي منفصــاًل عــن العربيَّــة، وال أرى العربيَّــة خارجــي. مثلــي والعربيَّــة كمثــل خمرة  أو مكونيِّــن، أمَّ

الشــاعر والزجــاج، وال فــرق أن يكــون الشــاعر أبــا نــواس أو الســهرورديَّ أو غيرهمــا:
جاُج َوَرقَّت الَخمُر   َفتشاَبها َفَتشاكل األَمُر َرّق الزُّ

َفـَكـَأنَّما َخـمٌر َوال َقدح       َوَكـَأنَّمـا َقـدٌح َوال َخـمُر
ــرأ ))معطــف((  ــا أق ــى درجــة العشــق، فعندم ــا إل ــة تصــل أحياًن ــة محبَّ ــي بالروســيَّة فهــي عالق ــا عالقت أمَّ
ــة دوستويفســكي فــي روايتــه ))مذلــون مهانــون(( أو أقــرأ تشــيخوف أو آخماتوفــا، أشــعر  غوغــول أو افتتاحيَّ

ــة ال يمكــن التعبيــر عنهــا إال بكلمــات العشــق والوجــد. ــة خاصَّ بحالــة عاطفيَّ
   

نــور حريــري: ترجمــَت األدب والفكــر، كيــف تختلــف ترجمــة األدب عــن ترجمــة الفكــر؟ هــل يحتــاج أن 
يكــون مترجــم األدب أديًبــا ومترجــم الفكــر مفّكــًرا؟

ــان مرتــىض: تعرفيــن أنَّ الترجمــة هــي إعــادة كتابــة نــصٍّ مــا بلغــة أخــرى، فــال يكفــي المترجــم أْن يكون  غسَّ
ــة التــي أنتجــت هــذا  ــات واألســيقة الثقافيَّ ًقــا بالخلفيَّ عارًفــا باللغــة المنقــول منهــا، بــل ال بــدَّ أْن يكــون متعمِّ
مــه فــي اللغــة الهــدف محافًظــا علــى أقــرب مــا يكــون النــصِّ األصلــيِّ ومعبِّــًرا بأعلــى  ، وال بــدَّ أْن يقدِّ النــصَّ
مــا تكــون عليــه لغــة الهــدف. وباالنتقــال إلــى ســؤالك فــإنَّ ترجمــَة األدب بأنواعــه المتباينــة تختلــف اختالًفــا 
ــة. فــاألدب ال ينقــل كلمــة بكلمــة أو جملــة بجملــة، بــل  ــة أو العلميَّ ــا عــن ترجمــة النصــوص الفكريَّ جوهريًّ
ــة، بــل إنَّ  ــة ومــن العبــث نقلهــا بلغــة غيــر مجازيَّ ينقــل معنــى بمعنــى وصــورة بصــورة، إنَّ لغــة األدب مجازيَّ
بعــض األنــواع األدبيَّــة فــد يســتحيل ترجمتــه كالشــعر الــذي – كمــا قــال الجاحــظ - ال يســتطاع أن يترجم، وال 
يجــوز عليــه النقــل، ومتــى حــّول تقّطــع نظمــه وبطــل وزنــه، وذهــب حســنه، وســقط موضــع التعجــب منــه. 

ــة قــد يخفــق فــي تقديــم حالــة  ومــن هنــا يمكــن القــول إنَّ المترجــم الــذي ال حــظَّ لــه مــن الكتابــة األدبيَّ
ا فــإذا لــم تكونــي ســليمان البســتاني أو أحمــد  ــة جــدًّ متميــزة فــي الترجمــة، وتبقــى حالــة ترجمــة الشــعر خاصَّ

  . ة قبــل أْن تشــرعي بترجمــة نــصٍّ شــعريٍّ ــري مئــة مــرَّ رامــي أو أدونيــس، فإّننــي أدعــوك أْن تفكِّ

باحثــة وكاتبــة ومترجمــة ســورّية. ماجســتير فــي الفلســفة. 
ــام  ــرة لع ــة القصي ــابقة القص ــي مس ــز األول ف ــى المرك ــزة عل حائ
2016 التــي ينظمهــا المعهــد األوروبــي للبحــر األبيــض المتوســط 
وأســماء.  أســباب  بعنــوان  قصيــرة  قصــة  لهــا  برشــلونة.  فــي 
ولهــا عــدة ترجمــات منشــورة، منهــا: الحيــاة النفســية للســلطة: 
نظريــات فــي اإلخضــاع لجوديــث بتلــر؛ وعــدة أبحــاث منشــورة 

منهــا: الترجمــة تفكيكيــا:ً الخطــاب النســوي نموذجــًا.

نور حريري
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ــالت  ــن المقاب ــا ع ــا دؤوًب ــا وبحًث ــب تحدًي ــة، تتطل ــة ودقيق ــة اصطالحيَّ ــي لغ ــوم فه ــر والعل ــة الفك ــا لغ أمَّ
المطابقــة، لكــنَّ هــذا البحــث ال ينحصــر فــي اســتجداء المعاجــم ثنائيــة اللغــة، بــل فــي اإلبحــار فــي عوالــم 

ــة للمفــردات. ــة والغــوص فــي تاريخهــا، وفــي االســتخدامات المختلفــة والمجازيَّ لغــة النــصِّ األصليَّ
ــة، لكنَّنــي أتهيــب  ــا أنــا شــخصيًّا فأميــل إلــى ترجمــة العلــوم اإلنســانيَّة، وقــد ترجمــت نصوًصــا أدبيَّــة نثريَّ أمَّ

تقديــم نــصٍّ شــعريٍّ مترجــم إلــى المــأل.     

نــور حريــري: ألَّفــت كتًبــا وترجمــت أخــرى، كيــف هــي العالقــة بيــن الكاتــب والمترجــم فــي داخلــك أو 
كيــف يختلــف مــزاج الكتابــة عــن مــزاج الترجمــة لديــك؟ وأيهمــا أقــرب إليــك؟

؛ لكنَّهــا قبل  ــان مرتــىض: لــكلِّ منهمــا جمالــه ومتعتــه. ولــكلٍّ منهمــا طبيعتــه وخصوصيَّتــه. الترجمــة فــنٌّ غسَّ
ــة واإلبــداع والحــب هــو  ذلــك حــب. وفــي التفصيــل الترجمــة مزيــج معقــد مــن الفــنِّ والطمــوح والموهب
الطاقــة المغذيــة لــكلِّ ذلــك، لكنَّهــا فــي نهايــة المطــاف عمــل ينتهــي فــي لحظــة اإلنجــاز، وإذا مــا عــاد إليــه 
ر ال ينقطــع؛ فقــد ينجــز المــرء  ــا التأليــف فعمــل مســتمِّ ــح أخــرى. أمَّ المــرء، فلكــي يضبــط كلمــة، أو يصحِّ
ــا، أو ليحــذف معلومــة يعتقــد  ــه مــا يلبــث أْن يعــود إليــه ليضيــف معلومــة وصــل إليهــا حديًث عمــاًل مــا، لكنَّ
ر أفــكاره  ر أســاليبه وأدواتــه، بــل يطــوِّ أنَّهــا غــدت مســتهلكة، فالتأليــف عمــل متواصــل، مــا دام المــرء يطــوِّ
وقناعاتــه التــي ظــنَّ فــي يــوم مــا أنَّهــا ثابتــة ومبدئيَّــة، وتبيَّــن لــه بإنعــام النظــر أنَّ ثبــات األفــكار يعنــي بقاءهــا 

فــي الماضــي.
أعمــل اآلن علــى ترجمــة كتــاب لفالديميــر بــروب عــن الضحــك، وفــي أثنــاء عملــي مــع بــروب أظننــي 
ــا األدب  ــض قضاي ــاول بع ــاب يتن ــف كت ــي تألي ــه ف ــت نفس ــي الوق ــل ف ــعادة، وأعم ــا س ــي ســعادة ال تفوقه ف

ــا، وفــي أثنــاء ذلــك أظننــي فــي ســعادة ال تفوقهــا ســعادة. الجاهلــي تنــاواًل مقارنيًّ

ثنــا عــن انطباعاتــك عــن تاريــخ الترجمــة  نــور حريــري: أنــت تترجــم عــن اللغــة الروســيَّة، هــل لــك أّنْ تحدِّ
عــن الروســيَّة، وأهــم مــا اعترضتــه مــن همــوم ومشــاكل.

ــر  ــع األخي ــي الرب ــدأت ف ــد ب ــة ق ــة العربيَّ ــى اللغ ــة إل ــة الحديث ــة الترجم ــن أنَّ حرك ــىض: تعرفي ــان مرت غسَّ
ــا  ــة، أمَّ مــن القــرن التاســع عشــر، وأغلــب الكتــب المترجمــة إلــى العربيَّــة ترجمــت عــن الفرنســيَّة واإلنكليزيَّ
ــا، ويمكــن فــي أثنــاء الحديــث عــن ترجمــة الثقافــة  تاريــخ الترجمــة عــن الروســّية فليــس طويــاًل وليــس غنيًّ

ــة أْن نتوقــف عنــد ثــالث نقــاط: الروســيَّة إلــى العربيَّ
ــة مــن الروســيَّة ُترجــم عبــر لغــة وســيطة، والحديــث عــن  ــا ُترجــم إلــى العربيَّ األوىل أّن الجــزء األكبــر ممَّ
الترجمــة عبــر لغــة وســيطة قــد يفضــي إلــى تأليــف كتــاب كامــل، لكننــي ســأكتفي هنــا باإلشــارات اآلتيــة: 
ــه  ــه يحَتَمــل أنَّ ة تأويــالت وتعنــي أنَّ إنَّ الترجمــة عبــر لغــة وســيطة تعنــي أن النــصَّ المترجــم قــد خضــع لعــدَّ
ًقــا بثقافــة النــصِّ األصلــيِّ  . والمترجــم عــن اللغــة الوســيطة قــد ال يكــون متعمِّ لــم يعــْد ذاك النــصَّ األصلــيَّ
ــة ترجمــة، وهنــا تمكــن اإلشــارة إلــى أنَّ الذيــن ترجمــوا الكتــب الروســيَّة  وهــي شــرط ال منــاص منــه فــي أيَّ
ــة لــم يكونــوا جميًعــا ســامي الدروبــي، لــذا ال تســتغربي أن يجهــل أحدهــم – وهــو  عــن الفرنســيَّة واإلنكليزيَّ
يترجــم غوغــول الشــديد االلتصــاق بالثقافــة الروســيَّة – الفــرق بيــن القوقازييــن والكوزاكييــن ويبنــي علــى 
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ــة فكاهيــة ))المنبِّــه((  هــذا الجهــل اســتنتاجات مثيــرة للضحــك، وال تســتغربي أن يترجــم أحدهــم اســم مجلَّ
باســتخدام كلمــة اليقظــة بمعنــى النهضــة، ألنَّ معرفتــه اللغــة الفرنســيَّة حرمتــه مــن معرفــة دالالت تســميَّات 
ت الروســيَّة القديمــة، واألمثلــة علــى ذلــك كثيــرة. ومــن ألطــف مــا قــرأت عــن الترجمــة عبــر لغــة  المجــالَّ

وســيطة قــول الدكتــور فــؤاد مرعــي ))إنهــا كالقبلــة عبــر الزجــاج((.
الثانيــة: إنَّ تاريــخ الترجمــة عــن الروســيَّة محكــوم باأليديولوجيــا واالنتقائيَّــة، فقــد رعــت مؤسســات النشــر 
ــا  ــة ونشــره، فكنَّ والترجمــة الســوفياتيَّة كــداري التقــدم ورادوغــا ترجمــة مــا يلبــي العقيــدة الماركســيَّة اللينينيَّ
نــرى فــي واجهــات بعــض المكتبــات فــي دمشــق كتــب لينيــن وتروتســكي وآيتماتوتــوف وأدبــاء ســوفيات من 
الدرجــة الرابعــة والخامســة، وكتًبــا عــن ثــورات الفالحيــن لــم تعــد تعنــي أحــًدا، وكنَّــا نــرى بعــض الرعايــة 
ــذه  ــة له ــة الحقيقيَّ ــا الضحيَّ ــترناك. أمَّ ــين وباس ــة لسولجينتس ــال قليل ــدار أعم ــي إص ــل ف ــاه المقاب ــن االتج م
الترجمــة المؤدلجــة فتجلــت فــي أّن العــرب لــم يعرفــوا شــيًئا عــن أدب عشــرات األدبــاء الذيــن عاشــوا فــي 
القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين وأذكــر هنــا اســمين مــن أدبــاء القــرن التاســع عشــر الذيــن لــم يترجــم شــيء 
ــا  ــن أهميتهم ــم م ــى الرغ ــكوف، عل ــوالي ليس ــيدرين ونيك ــالتيكوف ش ــا س ــة هم ــى العربيَّ ــا إل ــن أعمالهم م
وشــهرتهما فــي روســيا التــي ال تقــلُّ عــن أحــد مــن عظمــاء الــروس الكالســيكيين، وأذكــر مــن أدبــاء القــرن 
ــا أنَّ  ــة أيًض ــا واالنتقائيَّ ــا األيديولوجي ــمِّ ضحاي ــن أه ــلَّ م ــل. ولع ــحق باب ــينكو وإس ــل زوش ــرين ميخائي العش
العــرب لــم ينقلــوا عشــرات الكتــب فــي تاريــخ األدب ونظريتــه التــي ظهــرت مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر 
ة عشــرات – مــن  ــروس – وهــي عــدَّ ــي تعــدُّ كتــب الشــكالنيين ال ــع األول مــن القــرن العشــرين، والت والرب

هــا، لكنَّهــا كتــب ال ترضــى عنهــا دار التقــدم. أهمِّ
ل ســوى جــزء بســيط مــن حجــم مــا ُترجــم  ــى اآلن ال يشــكِّ الثالثــة: إنَّ مــا ترجــم عــن اللغــة الروســيَّة حتَّ
ا  ــى اآلن مــن اللغــات جميعهــا مــا يــزال قليــاًل جــدًّ ــة حتَّ ــة، وإذا كان حجــم مــا ُترجــم إلــى العربيَّ إلــى العربيَّ
ــة معوقــات أخــرى  إذا مــا قــورن باللغــات األخــرى، فلنــا أن نتصــور أيــن نحــن، وأيــن نصــرف أموالنــا. وثمَّ
يمكــن أن أســميها لوجســتيَّة، تجعــل أيَّ مترجــم محــبٍّ لعملــه يصــرف النظــر عــن الترجمــة عــن الروســيَّة 

ا. ومــن هــذه المعوقــات النشــر والتســويق والحصــول علــى حقــوق النشــر وهلــمَّ جــرَّ
 

نــور حريــري: أّكــدت علــى أهميــة ترجمــة النصــوص واألعمــال األدبيــة والفكريــة الكالســيكية، فمــا ســبب 
هــذا التأكيــد؟ ومــا هــي معاييــر اختيــارك لألعمــال التــي تترجمهــا إلــى العربيــة؟

ــان مرتــىض: هــذه قضيَّــة علــى غايــة فــي األهميَّــة فكثيــٌر مــن دور النشــر تشــترط لنشــر الكتــاب المترجم  غسَّ
ــة أاّل  ــب المترجم ــرض الكت ــترط لع ــات فتش ــالت والدوريَّ ــا المج ــة، أم ــدارات الحديث ــن اإلص ــون م أْن يك
ــة  ــوم الحداث ــألة أنَّ مفه ــذه المس ــي ه ــد ف ــنوات. أعتق ــس س ــن خم ــر م ــرها أكث ــى نش ــى عل ــد مض ــون ق يك
ــه العمــل مــن  ــة كمــا أرى تكمــن بمــا ينطــوي علي ــل، فالحداث ــي الكرونولوجــي مفهــوم مخت ــى الزمن بالمعن
ــة. لقــد مضــى علــى كتــب أرســطو أكثــر مــن ألفــي ســنة لكنَّهــا مــا زالــت تترجــم إلــى لغــات  أفــكار حداثيَّ

العالــم كافــة ألنَّهــا لــم تكــف عــن كونهــا حديثــة.
الترجمــة إلــى اللغــة العربيَّــة مــن اللغــات األجنبيَّــة ليســت ضعيفــة، بــل شــديدة الضعــف والتخلــف علــى 
ــة عشــرات الكتــب التأسيســية لعصــر النهضــة ومــا تالهــا، لــذا  المســتويات جميعهــا، ولــم تنقــل إلــى العربيَّ
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ــة  ــة علــى الرغــم مــن مــرور فتــرات زمنيَّ ــة ونقلهــا إلــى العربيَّ فــإنَّ العــودة إلــى كالســيكيَّات الثقافــة العالميَّ
طويلــة علــى نشــرها أمــر ال منــاص منــه.

وفي هذا السياق أطرح المسائل الثالث اآلتية:
ــي  ــم؟ ف ــي العال ــرقين ف ــم المستش ــيكيَّة أله ــال الكالس ــن األعم ــرب م ــم الع ــاذا ترج ــألة األوىل: م املس
ــى  ــودة إل ــرورة الع ــي أرى ض ــذا فإنن ــال، ل ــذه األعم ــن ه ــة م ــي المئ ــاوز 5 ف ــا يتج ــوا م ــم يترجم ــة ل الحقيق
هــذه األعمــال وترجمتهــا ومعرفــة مــا تنطــوي عليــه، وال يجــوز لنــا االكتفــاء بشــتم المستشــرقين مــن دون أن 

نعــرف مــا قالــوه.
ــي  ــا ملحمت ــول قضاي ــر ح ــن عش ــرن الثام ــات الق ــذ بداي ــأت من ــي نش ــات الت ــدُّ الدراس ــة: تع ــألة الثاني املس
ــوم األدب  ــل عل ــي مجم ــرة ف ــات مؤثِّ ــروس دراس ــرض هومي ــا المفت ــول مؤلفه ــه، وح ــاذه واألوديس اإللي
( علــى األقــل، ومــع ذلــك لــم ينقــل العــرب كتاًبــا من  الحديثــة )نظريــة األدب – تاريــخ األدب – النقــد األدبــيِّ
أهــمِّ مــا ُكتــب فــي هــذا المجــال إن لــم يكــن األهــم، وأقصــد كتــاب ف. أو. وولــف F. Au. Wolf )مقدمــات 
ــو  ــذي ال يخل ــنة وال ــي س ــن مئت ــر م ــل أكث ــره قب ــذي نش ــروس Prolegomena to Homer( ال ــى هومي ــة إل نقديَّ
ــة مــن ذكــر لــه. أتعتقديــن أن العــرب ليســوا فــي حاجــة إلــى  ــة العالميَّ كتــاب ذو شــأن فــي الدراســات األدبيَّ
ــيِّ  ــز القوم ــدا ))المرك ــا ع ــر م ــة والنش ــة للترجم ــة عربيَّ ــى أيِّ مؤسس ــي عل ــاب؟ اعرض ــذا الكت ــة ه ترجم

ــذاًرا. ــري اعت ــاب، وانتظ ــذا الكت ــي ه ــة(( أْن تترجم للترجم
ــة فــي الربــع األول مــن  املســألة الثالثــة: ُتعــدُّ الشــكالنيَّة الروســيَّة أهــمَّ مــا وصلــت إليــه الدراســات األدبيَّ
ــك  ــي ذل ــانيَّة ف ــة واللس ــات األدبيَّ ــا الدراس ــت إليه ــي انته ــدة الت ــدة الزب ل زب ــكِّ ــكاد تش ــرين، وت ــرن العش الق
ــة الالحقــة. مــاذا  الوقــت، وكانــت إحــدى اللبنــات األساســيَّة فــي تكويــن جميــع مــدارس الدراســات األدبيَّ
ــة؟ ال شــيء تقريًبــا. ترجمــي كتاًبــا لشكلوفســكي وهــو صائــع  ُترجــم مــن أعمــال هــذه المدرســة إلــى العربيَّ

ــه علــى الناشــرين، وانظــري مــاذا ســيقولون. ــاز(( واعرضي ــان الشــكالنيِّ وأحــد مؤسســي ))أبوي البي
ــه، ألنَّ  ــتغناء عن ــوز االس ــٌر ال يج ــة أم ــى العربيَّ ــوم األدب إل ــيكيَّات األدب وعل ــة كالس ــد أّن ترجم أعتق

ــا. ــدة أو بدونه ــل القاع ــى قب ــطح ال ُيبن الس
وأنــا إذ أتحــدث هنــا عــن األدب وعلومــه فألننــي أتحــدث عــن المجــاالت التــي أعمــل بهــا، لكننــي أظــن 
ــم  ــفة وعل ــي الفلس ــيكيَّات ف ــة الكالس ــى ترجم ــة إل ــسِّ الحاج ــي أم ــن ف ــذا، فنح ــد ه ــف عن ــر ال يق أّن األم

ــخ.  ــس والتاريخ...إل ــم النف ــا وعل ــا اإلثنوغرافي ــاع واألنثروبولوجي االجتم

نــور حريــري: فــي المقدمــة التــي وضعتهــا لترجمــة كتــاب »األدب: نظريــة – نقــد – جــدل«، مــن تأليــف 
باريــس ميخائيلوفيتــش إِِخنبــاوم، والصــادر عــن ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر عــام 2021 تقــول:

»حرصــُت يف هــذه الرتمجــة أن أكتــب بلغــة واضحــة مفهومــة، ال إغــراب فيهــا وال معاظلــة، وحرصــت عــى 
ــة مــن شــطحات  ــة مــن التكلــف والغمــوض، واخلالي ــة اخلالي ــة باملقابــالت العربي ترمجــة املصطلحــات العلمي
ــاء ذلــك أن أبقــى أقــرب مــا يمكــن  احلداثويــن يف النحــت واالشــتقاق أو اإلمعــان يف اإلهبــام، وآثــرت يف أثن
مــن النــص األصــيل«. هــل يمكنــك أن توّضــح لنــا موقفــك مــن الرتمجــة هنــا ومــن الرتمجــات التــي تقــوم عــى 

الغمــوض واإلفــراط يف النحــت واالشــتقاق؟ 
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ــى  ــة إل ــي طالب ــىض: جاءتن ــان مرت غسَّ
ة وســألتني  غرفــة المدرســين ذات مــرَّ
وهــي تحمــل كتاًبــا فــي يدهــا عــن 
؟  ة النــص ومتعــة النــصِّ ــذَّ ــن ل الفــرق بي
ــرأت  ــة. وق ــن اإلجاب ــا ع ــزت وقته فعج
كتاًبــا مترجًمــا إلــى العربيَّــة لــروالن 
بــارت يتحــدث فيــه عــن هــذا الموضــوع 

ــدة.  ــه بفائ ــرج من ــم أخ ــي ل لكنن
أعتقــد أنَّ كثيريــن ممــن يترجمــون 
ــون  ــيَّة – يمتلك ــن الفرنس ــيَّما ع – وال س
ال  لكنَّهــم  الفرنســيَّة  اللغــة  ناصيــة 
ــى  ــه إل ــا يعرفون ــل م ــن نق ــون م يتمكن
العربيَّــة بلغــة فصيحــة مفهومــة، لــذا 
يتعــّذر علــى المتلقيــن العــرب قــراءة مــا 

يترجمــون. واألمثلــة لــديَّ كثيــرة لكننــي ال أرغــب فــي ذكــر األســماء.
ــوم  ــذا مفه ــن(( وه ــتوى ))التدجي ــى مس ــي إل ــي ترجمت ــل ف ــؤالك أْن أص ــي س ــر ف ــا ُذك ــد مم ــت أقص كن
ــر الكلمــات والتلميحــات  ــة تغيي ــي عملي ــى الفيلســوف فريدريــش شــاليرماخر الــذي يعن يمكــن إرجاعــه إل

ــًة للجمهــور المســتهدف. ــر ألف ــد أكث ــة لجعــل النــص الجدي ــى اللغــة الثاني فــي نقــل النــص إل
ــا مســألة اإلغــراق فــي النحــت واالشــتقاق فــال أريــد أن أضــرب عليهــا أمثلــة ألننــي ال أرغب في التشــهير  أمَّ
بأحــد وســأكتفي بمثــال واحــد: مــا معنــى أْن نترجــم – فــي خــالل ترجمــة كتــاب بــروب مورفولوجيــا الحكاية 
ــب؟!  ــتقاق العجي ــذا االش ــن ه ــن م ــاذا تفهمي ــرك(؟ م ــي )حوي ــل العرب ــتخدام المقاب ــح motif باس - مصطل
كيــف ســيصبح النــصُّ الفرنســيُّ ذو األصــل الروســيِّ مفهوًمــا لــدى متلــٍق عربــيٍّ باســتخدام مقابــالت كهــذه. 
وبالمناســبة فــإنَّ مصطلــح motif محــوريٌّ وذو أهميَّــة كبــرى، وال يمكــن أن ُيفهــم كتــاب بــروب مــع غموضــه.

 

ــة  ــة والترجم ــلون للثقاف ــن ميس ــادرة ع ــع« الص ــور والواق ــاب »الفولكل ــك لكت ــي ترجمت ــري: ف ــور حري ن
ــروب:  ــش ب ــر ياكوفليفيت ــف، فالديمي ــول المؤلِّ ــام 2022، يق ــا ع ــر أيًض والنش

ــكيل، وإن  ــن التش ــا ع ــد خارًج ــن أن يوج ــوع ال يمك ــالن، وإن الموض ــوع ال ينفص ــكيل والموض »إن التش
ــة وهــي أن  ــد حقيقــة عامــة ومعروف ــا مــن هــذا نســتطيع تأكي ــه دون موضــوع، وانطالًق التشــكيل ال وجــود ل

ــالن.« ــون ال ينفص ــكل والمضم الش
هــل يمكننــا إســقاط الحقيقــة نفســها علــى الترجمــة؟ مــا أهميــة الشــكل فــي الحفــاظ علــى مضمــون النــص 

لمترَجم؟ ا
ــا –  ــكالنيُّون عموًم ــاب. الش ــي الكت ــياقه ف ــه س ــروب ول ــل كالم ب ــي ب ــس كالم ــذا لي ــىض: ه ــان مرت غسَّ
ــه ليــس شــكالنيًّا – يــرون أنَّ الفصــل بيــن الشــكل والمضمــون بدعــة اخترعهــا النقــد  ومعهــم بــروب علًمــا أنَّ
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ــال فــي  ــى هــذه الفكــرة عندمــا ق ــي ســنة إل ــل ألــف ومئت . وقــد ســبقهم الجاحــظ قب الجامعــيُّ الكالســيكيُّ
ــظ((. وإذا  ــر اللف ــوزن وتخي ــة ال ــي إقام ــأن ف ــا الش ــق... وإنَّم ــي الطري ــة ف ــي مطروح ــوان((: ))المعان ))الحي
كنــت قــد فهمــت ســؤالك جيــًدا فــإنَّ إســقاط الحقيقــة نفســها علــى الترجمــة أمــٌر ال بــدَّ منــه، فبــدون الشــكل 

ال يمكــن الحفــاظ علــى مضمــون أيِّ نــص، بمــا فــي ذلــك النــصُّ المترَجــم.

نور حريري: ما النصائح التي يمكن أن توجهها للمترجم/ة المبتدئ/ة؟
ــان مرتــىض: ال أمتلــك حــقَّ تقديــم النصائــح إلــى اآلخريــن، فأنــا – ودون أيِّ تواضــع – مــا زلــت أتعلــم  غسَّ
ــي.  ــون ويترجمــون أفضــل منِّ ــي يكتب ــر مــن طالب ــى االختمــار، وكثي ــا زلــت أســعى إل ــي م وأبحــث، وأظنن
ــا،  ومــع ذلــك إْن كان لــديَّ نصيحــة أوجههــا للمترجميــن الشــبَّان فهــي: أن يقــرؤوا أواًل، ثــم أن يقــرؤوا ثانًي
ــا، وليبــدؤوا بالشــنفرى والمعلَّقــات والجاحــظ والتوحيــديِّ وال بــأس أن يقــرؤوا برويــة مــا  وأن يقــرؤوا ثالًث
كتبــه الجاحــظ فــي الحيــوان عــن نظريــة الترجمــة، فــإذا وجــدوا لديهــم مــا يحقــق شــروط الجاحــظ علــى 
ــا إذا وصلــوا إلــى مســتوى جيمــس جويــس فهــذا حديــث آخــر. األقــل، فليبــدؤوا بالترجمــة عنــد ذلــك. أمَّ

ما هو مستوى جيمس جويس؟
يصــف ســتيفان تســفايغ فــي مذكراتــه غنــى المعرفــة اللغويــة لــدى جويــس وتمكنــه مــن فقــه اللغــة علــى 
ــه الرائعــة باللغــة... فــوراء هــذه  ــا لــي بمعرفت ــه ازداد إدهاًش ــا علي ــُت كلمــا ازددت تعّرًف النحــو اآلتــي: ))كن
الجبهــة المســتديرة، التــي كانــت تأتلــق فــي النــور الكهربائــي شــأن الخــزف الصينــي، ُنقشــت كل مفــردات 
التعبيــرات، وكان يداخــل بينهــا بطريقــة بالغــة التألــق. وذات مــرة، حيــن ســألني كيــف عســاي أن أعّبــر عــن 
ــة  ــا باإليطالي ــة مًع ــا الصياغ ــة، جربن ــبابه(( باأللماني ــي ش ــان ف ــورة الفن ــه ))ص ــي كتاب ــة وردت ف ــة صعب جمل
والفرنســية. كان لديــه، مقابــل كلِّ كلمــة أربــع أو خمــس جاهــزات فــي كل تعبيــر، وحتــى الكلمــات التــي تــرد 
ــيُّ  ــتوى المثال ــو المس ــذا ه ــا((. ه ــى أدق لويناته ــا، حت ــا، ووزنه ــرف قيمته ــة، كان يع ــات المحلي ــي اللهج ف

الــذي ينبغــي أْن يصــل إليــه المترجــم فــي لغتــي المصــدر والهــدف.

ــة لغــة للترجمــة أيًضــا؟ مــا رأيــك  ــة والمحكي ــاك دعــوات إلــى اتخــاذ اللهجــات العامي ــور حريــري: هن ن
ــة؟  ــة أو الفكري ــة األدبي ــة للترجم ــات المحكي ــح اللهج ــل تصل ــوات؟ ه ــذه الدع به

ــي  ــل ه ــة، ب ــالت التلفزيونيَّ ــة المسلس ــد لترجم ــكلِّ تأكي ــح ب ــة تصل ــات المحكيَّ ــىض: اللهج ــان مرت غسَّ
ــة عشــق رومانســيَّة فــي مسلســل تركــي،  األصلــح لذلــك، فالحديــث بلغــة جميــل بثينــة عندمــا نترجــم حواريَّ

ــا مــن طــالوة الحديــث التلفزيونــي الرومانســي. ــا، خالًي ــا، غريًب قــد يبــدو نابًي
ــة فيطــرح علينــا أســئلة تصعــب اإلجابــة عنهــا،  ــة والعلميــة باللهجــات المحكيَّ ــا ترجمــة الكتــب األدبيَّ أمَّ
ومــن ذلــك: أواًل: بــأيِّ لهجــة مــن اللهجــات المحكيــة ســنترجم؟ إذا كان أهالــي بعــض مــدن ريــف دمشــق 
وقراهــا – مثــاًل – ال يفهمــون كثيــًرا مــن الكلمــات التــي يســتخدمها أهالــي القــرى المجــاورة، وال يفهمــون 
ــو  ــور هيج ــم فيكت ري أن نترج ــوَّ ــة؟ تص ــة طنج ــة بمدين ــرى المحيط ــة الق ــيفهمون لغ ــف س ــم، فكي لكنته
ــة؟ مــاذا ســيفهم المتلقــي الشــامي أو المصــري؟! وأيُّهمــا أصعــب  ــة أو اللهجــة الحضرميَّ باللهجــة الوهرانيَّ
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ــم اللهجــة الوهرانيَّــة أم اللغــة الفرنســيَّة؟ ثانًيــا: هــل تنطــوي اللهجــات المحكيَّــة علــى  علــى المتلقــي أْن يتعلَّ
ــة العاليــة المســتوى؟ وهنــا أســتطيع أْن  ــة تجعلهــا قــادرة علــى اســتيعاب المضمونــات الفكريَّ إمكانــات تعبيريَّ
أســأل نفســي مــاذا لــو أننــي نقلــت )بــروب( إلــى اللهجــة الشــاميَّة أو الحومصيَّــة بــداًل مــن الفصحــى؟ أعتقــد 
أنَّ األمــر ال يمكــن أن يثيــر إالَّ الضحــك. لقــد أثيــرت مســألة االزدواجيــة اللغويــة فــي مرحلــة منصرمــة مــن 
القــرن العشــرين وكان بعــض مــن أثارهــا مــن األدبــاء والمفكريــن الكبــار أمثــال ســعيد عقــل الــذي كان يجيــد 
ــا الذيــن يثيرونهــا اآلن وأنــا ال  ــر بهــا بطريقــة ال أفصــح وال أجمــل. أمَّ ــة إجــادة مــا بعدهــا إجــادة ويعبِّ العربيَّ
ــم أصــول النحــو، لــذا فالعاميــة مالذهــم  ــة منهــم، فيبــدو أنَّ لديهــم مشــكالت كبــرى مــع تعلُّ أعــرف غيــر قلَّ

الحصيــن حيــث يعفــون أنفســهم مــن معرفــة قواعــد الممنــوع مــن الصــرف والعــدد والمعــدود.
ــن  ــور ع ــن الص ــورة م ــر بص ــة يعبِّ ــات المحكيَّ ــوم باللهج ــة الي ــال العلميَّ ــة األعم ــن ترجم ــث ع إنَّ الحدي

ــة. ــر والسياس ــة والفك ــاالت الثقاف ــى مج ــة إل ــاوز اللغ ــه يتج ــوز نعاني ــن ع ــواء، وع ــة خ حال
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