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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 نزار عيون السود

حوار مع نزار عيون السود

أجرى الحوار: فادي كحلوس

نزار عيون السود

كاتب ومترجم وأكاديمي سوري، مواليد حمص 1945. أنهى الدراسات العليا في لينينغراد وموسكو وحصل على 
الدكتوراه في علم النفس االجتماعي. دّرس في كلية التربية بجامعة دمشق وجامعات عربية أخرى.

المعاصر«  البرجوازي  االجتماع  ترجماته: »نقد علم  ترجمة ومؤلفات. من  بين  يزيد على خمسين كتاًبا،  له ما  صدر 
)دار دمشق، 1973(، و»دراسات في األدب والمسرح« لمجموعة مؤلفين )وزارة الثقافة، 1976(، و»دوستويفسكي- 
دراسات في أدبه وفكره« )وزارة الثقافة( وصدر في طبعتين )1979 ثم 2010(، و»مذهب التحليل النفسي والفلسفة 
 ،)1996 يعرب،  )دار  المغناطيسي«  و»التنويم  الوثبة،  ودار  الفارابي  دار  عن  طبعتين  في  وصدر  الجديدة  الفرويدية 
و»اإليروس والثقافة- فلسفة الحب والفن األوروبي« )دار المدى، 2010(، »سيكولوجية العالقات األسرية« )دار كنعان( 
وصدرت في ثالث طبعات، ورواية يوري بونداريف »اللعبة« )وزارة الثقافة، 1990(، و»التفكير واإلبداع« )وزارة الثقافة، 

2011(، و»سيكولوجية الجسد« )دار كنعان، 2014( وصدر في ثالث طبعات.

ومن ترجماته األخيرة: كتاب »شخصية دوستويفسكي« )وزارة الثقافة، 2017(، و»القصة القصيرة الروسية الساخرة« 
وصدر في طبعتين عن وزارة الثقافة ودار المدى. و»ليس للحرب وجه أنثوي« لسفيتالنا ألكسييفيتش )دار ممدوح 

عدوان، 2016(، و»زمن مستعمل- نهاية اإلنسان األحمر« لسفيتالنا ألكسييفيتش )دار ممدوح عدوان، 2018(
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فــادي كحلــوس: بــداًل مــن البــدء بالســؤال التقليــدي حــول بدايــة حكايتــك مــع الترجمــة، نــوّد أن نســألك 
عــن عالقتــك بالترجمــة اليــوم، كيــف تصــف لنــا هــذه العالقــة وكيــف تطــورْت عبــر الســنين؟

ــة واآلداب،  ــي التربي ــي كليَت ــق، ف ــة دمش ــي جامع ــي ف ــالل عمل ــدي، وخ ــل تقاع ــود: قب ــون الس ــزار عي ن
وفــي أثنــاء عملــي فــي الجامعــات العربيــة األخــرى )فــي الســودان وســلطنة عمــان(، كنــت أمــارس الترجمــة 
فــي أوقــات فراغــي، خاصــًة أثنــاء العطــالت واإلجــازات. فقــد بــدأت بممارســة الترجمــة، بصــورٍة منهجيــٍة 
كهوايــة مفضلــة، منــذ عــام 1973، أي بعــد تخرجــي مــن الجامعــة فــي روســيا، وحصولــي علــى ماجســتير 
فــي العلــوم التربويــة بســنتين، وقبــل حصولــي علــى شــهادة الدكتــوراه عــام 1983. وصــدر لــي خــالل هــذه 
الفتــرة )10 ســنوات( أكثــر مــن عشــرة كتــٍب، إضافــة إلــى العديــد مــن المقــاالت المترَجمــة التــي نشــرتها 
فــي الصحــف والمجــالت األدبيــة والثقافيــة الســورية والعربيــة. بعــد إنهــاء دراســتي العليــا وحصولــي علــى 
شــهادة الدكتــوراه فــي العلــوم النفســية، نشــرت العديــد مــن الكتــب والمقــاالت المترجمــة فــي المجــالت 
والدوريــات العربيــة. وبعــد تقاعــدي مــن الجامعــة والتدريــس الجامعــي األكاديمــي ركــزت علــى الترجمــة، 
إضافــة إلــى عملــي كمستشــاٍر ثقافــي فــي وزارة الثقافــة )الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب( لمــدة 5 ســنوات. 
وبعدهــا تفرغــت للترجمــة. وقــد نشــرت مــا ينــوف علــى خمســين كتاًبــا مترجًمــا عــن اللغــة الروســية. وتجدر 
اإلشــارة هنــا إلــى دور الترجمــة فــي مســار التثقيــف الذاتــي، وتنشــيط المطالعــة والقــراءة، فعمليــة البحــث عن 
كتــٍب للترجمــة تدفــع المترجــم إلــى االطــالع الواســع علــى الكثيــر مــن الكتــب وقــراءة كثيــٍر مــن األدبيــات 

بمختلــف أجناســها. 

فادي كحلوس: ترجمَت األدب والفكر، فكيف تختلف ترجمة األدب عن ترجمة الفكر؟ 
ــًرا، مــن حيــث منهــج  ــا كبي ــة اختالًف ــة تختلــف عــن الترجمــة الفكري ــزار عيــون الســود: الترجمــة األدبي ن
ــي  ــّوه النفس ــص وج ــروح الن ــد ب ــة التقّي ــة األدبي ــي الترجم ــم ف ــى المترج ــلوبها. عل ــا وأس ــة وطريقته الترجم
ــّي  ــد الحرف ــة والتقّي ــة الَحرفي ــن الترجم ــًدا ع ــب بعي ــف/ األدي ــية المؤل ــاة نفس ــلوبي، ومراع ــي واألس واألدب
بالنــص. بينمــا فــي الترجمــة الفكريــة علــى المترجــم مراعــاة الدقــة التامــة فــي نقــل النــص الــذي يترجمــه، 
واألفــكار والمصطلحــات العلميــة والفلســفية بأمانــٍة تامــٍة، وبلغــٍة عربيــٍة واضحــٍة ودقيقــٍة ومفهومــٍة للقــارئ 
ــورة  ــوال المأث ــال واألق ــازات واألمث ــتعارات والمج ــعبية واالس ــة والش ــر األدبي ــت التعابي ــي. وإذا كان العرب

ــج  ــد 1979، خري ــن موالي ــر، م ــة والنش ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس ــذي لمؤسس ــر تنفي مدي
كليــة اإلعــالم بجامعــة دمشــق، ناشــط سياســي واعالمــي، مــن مؤسســي )تجمــع أحــرار 
ــة(  ــورة الكرام ــرار ث ــع أح ــة – تجم ــيق المحلي ــان التنس ــلمي – لج ــر الس ــا للتغيي ــق وريفه دمش
2011، لــه عديــد مــن المقــاالت والقــراءات النقديــة منشــورة فــي عــدد مــن الصحــف المطبوعة 

واإللكترونيــة.

فادي كحلوس
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واألســلوب والخيــال واألفــكار الكامنــة خلفهــا تشــّكل موضــع االهتمــام األكبــر فــي الترجمــة األدبيــة، فــإن 
المذاهــب والمــدارس الفكريــة والعلميــة، والمصطلحــات العلميــة والصَيــغ والمفاهيــم الفكريــة والفلســفية 

والعلميــة تشــّكل الهــّم األكبــر فــي ترجمــة الفكــر والفلســفة والعلــوم اإلنســانية.

ــي  ــم ف ــب والمترج ــن الكات ــة بي ــي العالق ــف ه ــب، فكي ــن الكت ــًرا م ــدًدا كبي ــَت ع ــوس: ألَّف ــادي كحل ف
ــك؟ داخل

ــاركيٌة.  ــٌة تش ــٌة تضامني ــٌة تفاعلي ــي عالق ــدي ه ــم عن ــب والمترج ــن الكات ــة بي ــود: العالق ــون الس ــزار عي ن
ــة  ــب الجامعي ــن الكت ــٍة م ــي لمجموع ــانية، وتأليف ــوم اإلنس ــال العل ــي مج ــة ف ــة والعام ــي األكاديمي فثقافت
االختصاصيــة والفكريــة )ببليوغرافيــا، فلســفة، علــم نفــس، علــم اجتمــاع بصــورٍة أساســية(، كانــت لــي خيــر 
ــي  ــص األدب ــة. ألن الن ــوص األدبي ــة أو للنص ــة الفكري ــوص العلمي ــواء للنص ــي كمترجــم، س ــي عمل ــٍن ف معي
المعاصــر مشــحوٌن باألفــكار والقيــم الفكريــة والفلســفية واإلنســانية، وال بــّد مــن أن تتوافــر لــدى المترجــم 
قاعــدٌة علميــٌة متينــٌة كــي يتمّكــن مــن أداء عملــه كمترجــٍم أميــٍن لألعمــال األدبيــة )خيــر مثــاٍل على ذلــك أدب 
دوستويفســكي ورواياتــه ويومياتــه ومقاالتــه، وقــد صــدر لــي كتابــان كبيــران عنــه(. أمــا فــي ترجمــة المؤلفات 
واألعمــال الفكريــة فيتجلــى بوضــوٍح األثــر الكبيــر اإليجابــي للكاتــب/ المؤلــف ولثقافتــه وخلفيتــه العلميــة 
واألكاديميــة وأعمالــه ومؤلفاتــه علــى عملــه فــي ترجمــة األعمــال الفكريــة، وتقــدم لــه هــذه الخلفيــة الثقافيــة 

والعلميــة فائــدًة ُجّلــى، ومســاعدًة كبيــرًة فــي أعمــال الترجمــة الفكريــة والعلميــة. 

فادي كحلوس: ما معايير اختيارك للعمل األدبي لترجمته إلى العربية؟ 
نــزار عيــون الســود: ثمــة معاييــر كثيــرة، تتعلــق بموضــوع العمــل األدبــي، ومضمونــه ومــدى انســجامه مــع 
الذائقــة العربيــة ومــع القــارئ العربــي، إضافــًة إلــى الجوانــب الفكريــة والثقافيــة لهــذا العمــل. ويبقــى المعيــار 
األهــم أن يحــوز هــذا العمــل علــى إعجابــي وأن يروقنــي، كقــارٍئ بــادئ ذي بــدء. ألّن العمــل فــي الترجمــة 
عمــٌل يحتــاج إلــى جهــٍد كبيــر، ومــن غيــر الممكــن أن يبــذل المترجــم هــذا الجهــد فــي عمــٍل ال يجــد متعــًة 
ولــذًة أدبيــًة فــي قراءتــه ومــن ثــّم ترجمتــه. وأن تتشــّكل لــدي قناعــٌة بــأّن هــذا العمــل األدبــي ســيلقى قبــواًل 
ــة، ومســاهمًة فــي  ــة العربي ــًة إلــى الثقافــة األدبي ــا مــن القــارئ العربــي، وسيشــكل إضاف واستحســاًنا وإعجاًب

إثــراء المكتبــة العربيــة.

ــب أن  ــي يج ــالت الت ــا المؤه ــم األدب؟ وم ــا مترج ــب أن يمتلكه ــي يج ــا األدوات الت ــوس: م ــادي كحل ف
ــًة؟ ــي خاص ــم األدب الروس ــدى مترج ــر ل تتواف

ــا  ــن، وقواعدهم ــدة باللغتي ــم الجي ــة المترج ــي معرف ــذه األدوات ه ــم ه ــل أه ــود: لع ــون الس ــزار عي ن
وتراكيبهمــا وإتقانــه لهمــا، اللغــة التــي يترجــم منهــا وأســاليب الكتابــة والتعبيــر فيهــا، واللغــة العربيــة التــي 
ــى اآلداب  ــر عل ــه الكبي ــعة واطالع ــة الواس ــه األدبي ــى ثقافت ــع إل ــة بالطب ــي. إضاف ــل األدب ــا العم ــم إليه يترج
ــم  ــع المعاج ــل م ــان التعام ــا إتق ــه أيًض ــي عمل ــم ف ــا المترج ــاج إليه ــي يحت ــن األدوات الت ــن بي ــة. وم العالمي
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ــم األدب  ــى مترج ــبة إل ــا بالنس ــن. أم ــات باللغتي ــادر المعلوم ــث ومص ــع البح ــس ومراج ــة والقوامي اللغوي
الروســي، فــال بــّد للمترجــم مــن أن يكــون علــى اطــالٍع جيــٍد علــى هــذا األدب والثقافــة الروســية ومعرفــٍة 
جيــدٍة بالتاريــخ الروســي، والمجتمــع والشــعب الروســي وعاداتــه وتقاليــده وســيكولوجيته، وأن يكــون قارًئــا 

ــا.  ــون مترجًم ــل أن يك ــذا األدب قب له

فــادي كحلــوس: حصلــَت علــى جائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة والتفاهــم الدولــي؟ كيــف تلقيــت نبــأ فوزك 
بالجائــزة؟ وكيــف تنظــر إلــى جوائــز الترجمــة العربية؟

نــزار عيــون الســود: شــعرُت بكثيــٍر مــن الســعادة والرضــا، بــأن جهــدي فــي الترجمــة الــذي اســتمّر عــدة 
ــآت  ــم المكاف ــوق، وخص ــن الحق ــان م ــال والحرم ــب واالحتي ــاق، والنص ــب واإلره ــا التع ــوٍد، تخلله عق
ــز  ــا... جوائ ــن يقّدره ــاك م ــاًء وأن هن ــب هب ــم يذه ــر، ل ــض دور النش ــن بع ــة م ــود الزائف ــور، والوع واألج
الترجمــة العربيــة أداٌة مهمــٌة وضروريــٌة لدفــع عمــل المترجميــن إلــى األمــام وتطويــر آفــاق الترجمــة، وخلــق 
دافــٍع وحافــٍز لــدى المترجميــن للجــودة واإلبــداع فــي عملهــم وترجماتهــم. ويجــب اإلكثــار منهــا، وتعميمهــا 

فــي األقطــار العربيــة. 

فادي كحلوس: ما النصائح التي يمكن أن توجهها للمترجم/ة المبتدئ/ة؟
ــات،  ــن والمبتدئ ــات المبتدئي ــن والمترجم ــا للمترجمي ــرٌة أوّجهه ــح كثي ــة نصائ ــود: ثم ــون الس ــزار عي ن

ــة:  ــاط التالي ــي النق ــا ف ــي تلخيصه ويمكنن
-  تجنّب السرعة في عملك كمترجٍم، وليكن شعارك اإلتقان والجودة بداًل من سرعة اإلنجاز.

-  قبــل الشــروع بترجمــة أي عمــٍل أو كتــاٍب، اختــره بعنايــة، واقــرأه واســتوعبه جيــًدا، وفّكــر ملًيــا بالقــارئ 
العربــي الــذي ســيقرأه مترَجًمــا إلــى اللغــة العربيــة. 

-  ال تترجــم الكتــاب والعمــل الــذي ال يــروق لــك وال تجــد متعــًة فــي ترجمتــه. وفــي حــال تكليفــك مــن 
إحــدى دور النشــر العامــة أو الخاصــة بترجمــة كتــاٍب ال يــروق لــك وال تجــد متعــًة فــي ترجمتــه، لقــاء 
أجــٍر مجــٍز، ال بــّد مــن أن تقــوم بمــا يشــبه الموازنــة بيــن األجــر الــذي ستكســبه، والجهــد الــذي ســتبذله 
فــي ترجمــة هــذا الكتــاب، وإذا مــا كنــَت قــادًرا علــى ترجمتــه ترجمــًة جيــدًة أمينــًة، وتقديمــه للقــارئ 

العربــي- قبــل دار النشــر- بلغــٍة عربيــٍة ســليمٍة مناســبة. 
ــًة- أواًل  ــراءًة متمّعن ــه ق ــد قراءت ــك -بع ــة، علي ــيٍّ للترجم ــٍل أدب ــٍة أو عم ــاٍب أو رواي ــارك لكت ــد اختي -  عن

ــه.  ــري وثقافت ــه الفك ــرى، ونهج ــه األخ ــه، ومؤلفات ــه ومؤلف ــاة كاتب ــى حي ــٍة عل ــورٍة كافي ــالع بص االط
ــم  ــْد مــن مختلــف مصــادر المعلومــات، أن هــذا العمــل ل ــيٍّ مــا، تأّك ــل الشــروع بترجمــة عمــٍل أدب -  قب
ُيترَجــم مــن قبــل إلــى العربيــة، وإذا كان مترجًمــا مــن قبــل، وال ســّيما إذا كانــت ترجمتــه األولــى جيــدًة، 

فليــس هنــاك مــن مبــّرٍر ثقافــٍي أو أخالقــٍي لتكــرار الترجمــة، أو لنســب مــا ترجمــه غيــرك لنفســك.



149

حوار مع نزار عيون السود

ــاذ  ــى اتخ ــواٌت إل ــاك دع ــوس: هن ــادي كحل ف
اللهجــات العاميــة والمحكيــة لغــًة للترجمــة 
أيًضــا؟ مــا رأيــك بهــذه الدعــوات؟ هــل تصلــح 
اللهجــات المحكيــة للترجمــة األدبيــة أو الفكرية؟
نــزار عيــون الســود: أنــا أعــارض اتخــاذ 
اللهجــات العاميــة والمحكيــة لغــًة للترجمــة 
بصــورٍة مبدئيــة. قــد يضطــر المترجــم إلــى 
ــياق  ــي س ــٍة ف ــٍة أو محكي ــٍة عامي ــتخدام كلم اس
ترجمتــه للضــرورة فقــط. أمــا اعتمــاد هــذه 
ــوٍل  ــر مقب ــٌر غي ــو أم ــة فه ــًة للترجم ــات لغ اللهج
ــل  ــاب أو العم ــي، ألّن الكت ــن جميــع النواح م
ًهــا إلــى قــّراء منطقــٍة أو  المترجــم ليــس موجَّ
ــّراء  ــع ق ــى جمي ــٌه إل ــو موجَّ ــل ه ــا، ب ــٍد بعينه بل
ــة  ــة والمحكي ــم العامي ــة، بلهجاته ــة العربي اللغ
ــة  ــم اللغ ــم وتوّحده ــن تجمعه ــة، الذي المختلف
ــة الســليمة بقواعدهــا وكالمهــا وخطابهــا. العربي
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المشاركون
في هذا 

العدد

إسراء عرفات. 1

إينانة الصالح. 2

أسامة هنيدي. 3

جاد الكريم الجباعي. 4

حازم نهار. 5

حسني مليطات. 6

حمدان العكله. 7

خلود الزغير. 8

خولة سعيد. 9

ربى خدام الجامع. 10

رمضان بن رمضان. 11

سعيد بوعيطة. 12

سميح شقير. 13

سها السباعي. 14

شوكت غرزالدين. 15

شيرين عبد العزيز. 16

صالح إبراهيم الحسن. 17

عزة حسون. 18

عالء شقير. 19

غسان مرتضى. 20

فادي كحلوس. 21

ود. 22
ُ
فاطمة علي عّب

فاطمة لمحرحر. 23

ليلى عبد الحميد. 24

نزار عيون السود. 25

نور حريري. 26

نور نصرة. 27

ورد العيسى. 28


