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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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تجارب نساء سوريات في الترجمة
الترجمة بين التعطش لالجتهاد والسير على خطى السابقين 

الترجمة بين التعطش لالجتهاد والسير على خطى السابقين 

سها السباعي

ــار  ــًرا عــن ممارســتهم للترجمــة، أخت ــراه المترجمــون معبِّ ــذي ي ــة عــن المجــاز المفضــل ال ــداًء بمقال اهت
الســّكة الحديديــة. أرى خطيــن متوازييــن يمتــدان حتــى خــط األفــق، الُكّتــاب مــن إحــدى الثقافــات والقــّراء 
مــن ثقافــة أخــرى، ويلعــب المترجمــون دور العــوارض الخشــبية التــي تحــول بيــن الخطيــن وبيــن التنافــر أو 
االفتــراق، وتثّبتهمــا علــى أرضنــا الواحــدة، وتبقيهمــا علــى مســافة قريبــة. تحافــظ كل لغــة وكل ثقافــة علــى 
خصوصيــة مــا، علــى الرغــم مــن التأثيــر المتبــادل بيــن الثقافــات وحــركات الهجــرة والتنقــل واللجــوء ومــا 
ســبقها مــن اســتعمار أو حتــى تبــادل تجــاري. بالنســبة إلــّي، أعتبــر المترجــم قــد أدى دوره إذا تفهــم القــارئ 
ــر،  ــي الوجــود والتعبي ــة ف ــة المختلف ــرف بحــق تلــك الثقاف ــي تشــّبع بهــا واعت ــة الت ــة النــص عــن الثقاف غراب
ــن  ــه م ــة تحمي ــافة آمن ــى مس ــى عل ــتنارة ويبق ــة واالس ــة بالمعرف ــراءة الترجم ــن ق ــي م ــد يكتف ــاء، ق ــم إذا ش ث
الذوبــان فــي المنجــز اإلنســاني المختلــف وتجعلــه غيــر بعيــد عنــه فــي الوقــت نفســه، أوقــد يبــدأ فــي التفكيــر 
والتســاؤل وإعــادة التقييــم. اختيــاران يتيحهمــا وجــود تلــك العارضــة الخشــبية، التــي ال توحــد، لكنهــا تربــط 

بيــن متباعَديــن فــي رحلــة واحــدة.
لــم تكــن الترجمــة مهنتــي األولــى، بدأتهــا بعــد أن انخرطــت فــي دراســات أخــرى واشــتغلت بوظائــف 
ــر البرمجيــات وعلــوم الحاســب والعمــل فــي التدريــب علــى  بعيــدة عنهــا كل البعــد، إدارة األعمــال وتطوي
هــذا المجــال لســنوات طويلــة. امتهنــت الترجمــة فــي وقــت متأخــر، وكانــت أولــى ترجماتــي كتــاب رحلــة 
هاملــت العربية-أمــري شكســبري وشــبح عبــد النــارص، لمؤلفتــه مارجريــت ليتفيــن، أســتاذ األدب المقــارن فــي 
جامعــة بوســطن، والــذي صــدر عــن المركز القومــي للترجمة فــي 2017. لــذا راق ألســتاذي المترجــم الراحل 
ــة مــع أنهــا متأخــرة. لحســن الحــظ،  خليــل كلفــت تشــبيهي بالنابغــة الذبيانــي، لبدايتــي التــي رأى أنهــا قوي
تتلمــذت مهنيًّــا وإنســانيًّا علــى أيــدي ثالثــة أســاتذة رحلــوا جميًعــا بعــد أن تركــوا إرًثــا قيًِّمــا وِقيًمــا أعتــز بهــا. 

ســها الســباعي. مترجمــة مســتقلة. صــدرت لهــا ترجمتــان فــي األدب المقارن: رحلــة هاملت 
العربيــة: أميــر شكســبير وشــبح عبــد الناصــر لمارجريــت ليتفيــن، أســتاذ األدب المقــارن بجامعــة 
بوســطن، وقــراءات فــي أعمــال نــوال الســعداوي، تحريــر القائميــن علــى قســم الدراســات 
األفريقيــة فــي جامعــة ميتشــيجان-فلينت. وصــدرت لهــا ترجمــات فــي الروايــة منهــا: حرائــق 
ــم، صائــد الــرؤوس 

َ
صغيــرة فــي كل مــكان لسيليســت إنــج، اتــرك العالــم خلفــك لُرمــان عل

للنرويجــي جــو نيســبو )ترجمــة مشــتركة(، االعتــذار للناشــطة النســوية إيــف إنســلر.

سها السباعي
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أذكرهــم بترتيــب زمنــّي، المترجــم الراحــل بشــير الســباعي، عّمــي، الــذي كان لــي مثــاًل يحتــذى منــذ طفولتــي 
لعصاميتــه واجتهــاده وإخالصــه الشــديد فــي عملــه، وإليــه يرجــع فضــل تعرفــي إلــى مجــال الترجمــة عندمــا 
ــا علــى مــدى خمــس ســنوات. ثــم أســتاذي المترجــم  ــة بالتعامــل شــبه اليومــي بينن ســمحت ظــروف حياتي
الراحــل خليــل كلفــت، الــذي لــم يكتــِف بــدور المعلــم بــل ربطتنــي بــه وبأســرته الصغيــرة عالقــة إنســانية 
فــي فتــرة رائعــة، وكان يقدمنــي بكلمــة »ابنتــي« فــي تصريــح واضــح بتبنيــه لمســيرتي وتشــجيعي للحصــول 
علــى درجــة جامعيــة ثانيــة للتخصــص فــي الترجمــة، كمــا أديــن لــه بتمكنــي مــن الفصــل الموضوعــي بيــن 
دور القارئــة ودور المترجمــة. ثــم المترجــم الراحــل أحمــد يوســف، مرهــف الحــس، الــذي أثــرى وجدانــي 
ــن دون  ــة م ــي بالترجم ــن عالقت ــا ع ــدأ حديًث ــعني أن أب ــيقى. ال يس ــينما والموس ــن الس ــه ع ــه وكتابات بترجمات
االعتــراف بفضلهــم ودورهــم فــي المنجــز الــذي حققتــه، والــذي أعتبــر درتــه ترجمــة كتــاب املجتمــع القديم-
أبحــاث يف مســارات االرتقــاء البــرشي مــن الوحشــية عــْب اهلمجيــة إىل احلضــارة لمؤلفــه لويس هنــري مورجان 
والــذي انتهيــت منــه فــي 2019 لصالــح المركــز القومــي للترجمــة بالقاهــرة ولــم يصــدر بعــد، حتــى وصلــت 
ــات والنســوية  ــراق والطبق ــا األع ــذي يعــرض لقضاي ــي ال ــة األدب الروائ ــى ترجم ــرة إل ــنوات األخي ــي الس ف
بطريقــة ربمــا تكــون أكثــر قرًبــا وتأثيــًرا بالنســبة إلــى القــارئ العــادي، مثــل روايــة حرائــق كثــرية يف كل مــكان 
ــذار للمؤلفــة  ــاب االعت ــم، وكت ــان عَل ــرك العــامل خلفــك لألميركــي ُرَم ــة ات ــة سيليســت إنــج، ورواي لألميركي

والناشــطة النســوية األميركيــة إيــف إنســلر، وصــدرت جميعهــا عــن دار الكرمــة بالقاهــرة. 
كان امتهــان الترجمــة منعطًفــا مؤثــًرا فــي حياتــي وشــخصيتي. لمســت ذلــك البــون الشاســع بيــن التعامــل 
ــي  ــة الت ــات. األبجدي ــالف الثقاف ــات واخت ــع الكلم ــرن م ــل الم ــفرات والتعام ــام والش ــع األرق ــاد م الح
اســتخدمتها ســابًقا لتطويــر برمجيــات تــؤدي مهمــة مــا علــى الحاســب فــي هيئــة أوامــر ومعــادالت تربطهــا 
رمــوز حســابية ومنطقيــة لهــا نتائــج محــددة هــي ذاتهــا األبجديــة التــي أترجــم منهــا إلــى العربيــة نًصــا تفيــض 
أفــكاره بنتائــج ال نهائيــة وتصــورات ال حصــر لهــا. غنمــت مــن الترجمــة األفــق الواســع والصــدر الرحــب 
واالنفتــاح علــى االحتمــاالت. تقلصــت مســاحة اليقيــن مفســحة مجــااًل واســًعا للممكــن. اســتطعت تخطــي 
ــي  ــق المعان ــرعة تدف ــة س ــن مواكب ــز ع ــرعة تعج ــح بس ــة المفاتي ــط لوح ــا أضغ ــة وأن ــة الذاتي ــز الرقاب حاج
ــا مــن األســر، أســوار  ــرة. لكــن تظــل ممارســة فعــل الترجمــة نفســه نوًع ــوارد الكلمــات المعب ــة وت الموازي
وراء أســوار كلمــا عبــرت أحدهــا بــرز اآلخــر متحدًيــا. فحينـًـا أجدنــي أمــام نــص فــي األدب المقــارن أصــارع 
ــذا  ــح أن ه ــة توض ــرة صريح ــى نب ــاظ عل ــة بالحف ــا ملزم ــارئ لكنه ــز الق ــة ال ُتعج ــن ترجم ــة بي ــه للموازن في
ــي أمــام نــص  ــا أجدن ــاورة. وحينً ــة لــن تجــوز معهــا المن ــة اآلخــر بمصطلحــات نقدي ــر عــن رؤي النــص يعب
ــرة تنتهــك  ــة متكّس ــار منهــا، أو إنجليزي ــة ال يجــد الكاتــب غضاضــة فــي اإلكث ــرات عامي ــي زاخــر بتعبي روائ
ــهم  ــن أنفس ــر ع ــى التعبي ــن إل ــن تّواقي ــنة مهاجري ــى ألس ــة عل ــردد بصعوب ــو لتت ــد النح ــد قواع ــر قص ــن غي ع
ــا  وتوطيــد أقدامهــم فــي أرض غريبــة، إن اســُتخدم مقابلهــا فــي الترجمــة العربيــة بدقــة قــد تكــون النتيجــة نصًّ
ا  مهلهــاًل مــن وجهــة نظــر سياســة تحريريــة مــا. وأجدنــي دائًمــا تحــت وطــأة إخــراج ترجمــة تســتوفي حــدًّ
ــا مــن معاييــر الجــودة التــي قــد تختلــف مــن بلــد لبلــد ومــن دار نشــر ألخــرى ومــن متلــقٍّ آلخــر كــي  معينً
ــه قبــل  ــه ووجدان ــدار والجــدارة فــي صناعــة يلعــب فيهــا دور عامــل ينتــج بذهن ــم االقت تمنــح المترجــم خت
يديــه. وأخيــًرا وليــس آخــًرا، صــراع ال يهــدأ بيــن التعطــش لالجتهــاد والرضــوخ للســير علــى خطــى الســابقين 

ــا للســالمة.  توخًي
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الترجمة بين التعطش لالجتهاد والسير على خطى السابقين 

أمثــل للنقطــة األخيــرة بتفضيلــي مفــردة »احتيــاز« كمقابــل لكلمــة appropriation فــي ترجمــة رحلــة هاملــت 
العربيــة علــى مفــردة »اســتمالك« وهــي الكلمــة التــي وصفــت بهــا المؤلفــة تطويــع العــرب لكلمــات هاملــت 
كــي تالئــم التعبيــر عــن انكســاراتهم فــي الحــرب والســلم، وفــي البحــث عــن هويــة ومــكان، وفــي توجيــه 
ــة،  ــي الملكي ــازة ال تعن ــك أن الحي ــي ذل ــي ف ــرى. حجت ــداٍث كب ــة أح ــي مواجه ــة، وف ــية وأفقي ــائل رأس رس
ــا، ولكــن باحتيــاز كلماتــه تحــول إلــى »هاملــت عربــي« لـــ »يقودنــا... عبــر الممــرات  وهاملــت ليــس عربيًّ
المتشــابكة للمناقشــات السياســية المعاصــرة، خلــف مكبــرات صــوت عبــد الناصــر فــي مصــر الثوريــة، وإلــى 
داخــل المســارح التجريبيــة فــي فتــرة مــا بعــد 1967 فــي كلٍّ مــن مصــر وســوريا واألردن والعــراق. ســوف 
ــا ســوف يكــون  ــة وســاخرة. أحياًن ــة، ملحمي ــة وإســالمية، عابســة وعابث يتحــدث بأصــواٍت مختلفــة: علماني

ثمــاًل ومتلعثًمــا – أو قــد ينســى دوره تماًمــا« أو كمــا ترجمــُت عــن المؤلفــة. 
وعلــى عكــس هاملــت العربــي المتحــدث بأصــوات مختلفــة، أحــاول كمترجمــة إيجــاد صوتــي الخــاص 
وإن تنوعــت نبراتــه. أفضــل ترجمــة نصــوص األدب واإلنســانيات عمــا عداهــا، ويســتهويني األدب المقــارن. 
إذا ُعــرض علــّي نــص ال أبــدأ بقراءتــه وإنمــا بقــراءة مــا كتــب عنــه مــن مقــاالت أو مراجعــات. أكــّون فكرتــي 
العامــة وأبــدأ الترجمــة مباشــرة ألتــرك للنــص حملــي علــى تياراتــه ومفاجأتــي بمــا يحملــه مــن خبايــا، وكلمــا 
تقدمــت فــي الترجمــة تتضــح لــي أمــور اســُتغلقت أو ُفهمــت خطــًأ فأعــود إلــى تصويبهــا واســتكمالها فأغنــم 
ــك  ــي ذل ــن ال يمنعن ــة عصرهــا، لك ــا ابن ــة وأنه ــن بتطــور اللغ ــرات. أوم ــة تراكــم الخب ــاف ومتع ــذة االكتش ل
مــن التســاؤل عــن التطــور الــذي قــد يجعــل قارًئــا يــذّم مترجًمــا ألنــه اختــار »كفكفــت دموعهــا« بــداًل مــن 
»مســحت دموعهــا« فــي نــص أدبــي جــزل. ومــع دعــوات التبســيط التــي وصلــت إلــى الترجمــة إلــى العاميــة 
ــن  ــة وبي ــة دردش ــى جلس ــص إل ــل الن ــن دون تحوي ــارئ م ــى الق ــول إل ــن الوص ــة بي ــس الموازن ــّل هاج يط
االرتقــاء بــه مــن دون تقعــر وفــرض عضــالت، مــع احتــرام ســياق النــص وطبيعتــه. تقلقنــي معاييــر الســوق 
التــي يخضــع لهــا اختيــار مــا ُيترجــم، ويحنقنــي مــا تتركــه البيروقراطيــة وخالفهــا مــن أثــر ســلبي فــي إنتــاج 
مؤسســات الترجمــة الحكوميــة التــي تســمح لهــا إمكاناتهــا الضخمــة بترجمــة عناويــن مميــزة قــد تتجنبهــا دور 

النشــر الخاصــة تحــت حســابات الربــح والخســارة.
أرى الترجمــة، فــي وضــع مثالــي، ثالثيًّــا حاضــًرا، النــص والكاتــب والمترجــم. لكــن الوضــع ليــس مثاليًّــا 
دائًمــا. فإمــا أن يغيــب الكاتــب تماًمــا أو يتعــذر التواصــل معــه، فتتــرك المهمــة بأكملهــا بيــن النــص والمترجم، 
وإمــا أن تزيــد األضــالع عــن ثالثــة فيحضــر الكاتــب عبــر عــدد مــن الوســطاء مثــل وكيلــه ومســؤول التواصــل 
فــي دار النشــر، ومــع أن الجميــع فــي منظومــة محترمــة ال يألــون جهــًدا فــي التعــاون وإخــراج الترجمــة فــي 
أفضــل صــورة، إالَّ أننــي اعتبــرت ظــروف عملــي علــى ترجمــة كتــاب رحلــة هاملــت العربيــة وكتــاب قــراءات 
ــل  ــة العم ــن، كاتب ــت ليتفي ــع مارجري ــرة م ــت مباش ــي تواصل ــة، ألنن ــا مثالي ــعداوي ظروًف ــوال الس ــال ن يف أع
األول، ومــع نــوال الســعداوي، محــور العمــل الثانــي، عــن طريــق الرســائل اإللكترونيــة والهاتــف بــل ُأتيحــت 
لــي الفرصــة ألقابــل كالًّ منهمــا وجًهــا لوجــه علــى نحــو غيــر رســمي، كما فــي جلســتين لطيفتيــن بيــن امرأتين 
حــول فنجانــي قهــوة، وقــد قدمتــا كل مســاعدة وأجابتــا عــن كل ســؤال ووفرتــا األصــول العربيــة لالقتباســات 
التــي لــم ُتنشــر أو تعــّذر الحصــول عليهــا لقدمهــا ونــدرة طبعاتهــا، مــا أعطــى لعملــي علــى ترجمــة هذيــن 

الكتابيــن بعــًدا إنســانيًّا أحبــه.
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وعلــى ذكــر الُبعــد اإلنســاني، كانــت ترجمــة االعتــذار إليــف إنســلر مــن أصعــب التجــارب التــي مــررت 
ــية  ــة قاس ــه. تجرب ــهولة لغت ــره وس ــن قص ــم م ــى الرغ ــات عل ــاعر واالعتراف ــًرا بالمش ــص متفج ــا. كان الن به
ــل أن  ــاة قب ــن الحي ــل ع ــذي رح ــا ال ــد والده ــى ي ــي عل ــي والبدن ــاك الجنس ــن االنته ــت م ــي عان ــه الت لكاتبت
يعتــذر أو حتــى يبــرر أســباب جرائمــه، مــا جعلهــا تكتــب هــذا الكتــاب كــي تكــف عــن انتظــار اعتــذار لــن 
يأتــي. تعاقــدت علــى هــذه الترجمــة قبــل مــرض أبــي األخيــر مباشــرة، وبالتالــي لــم أبــدأ العمــل عليهــا إال 
بعــد وفاتــه بفتــرة. فقــرات كاملــة ترجمتهــا وغاللــة الدمــوع تحــول بينــي وبيــن رؤيــة مــا أكتــب، فــي تعميــم 
لفعــل اعتــذار عكســي لــم يحــدث عــن شــبهات تقصيــر وســوء فهــم، وفــوات أوان التعويــض وإعــادة تجــرع 

مشــهد الفقــد ومرارتــه.
اختــرت الترجمــة كمهنــة وبدأتهــا فــي عمــر يوشــك فيــه أقرانــي علــى الوصــول إلــى مناصــب إداريــة عليــا 
ألننــي فضلــت العمــل علــى مقعــد فــي الشــرفة أو أريكــة فــي غرفــة المعيشــة وفــق أوقــات تناســبني وأجــواء 
تــروق لــي أكثــر من بــرودة المكاتــب ومســاحات العمــل الشاســعة. فضلــت االســتقالل والعمــل وفًقــا لرؤيتي 
الخاصــة. آخــذ حاســبي المحمــول وأعمــل فــي أي مــكان فــال أتقيــد بــدوام أو منشــأة أو معامــالت رســمية. 
وحتــى مواعيــد التســليم أتفــق عليهــا بمــا يضمــن عــدم تعرضــي للضغــط قــدر اإلمــكان. بكلمــات أخــرى 
أحــب مــا أعمــل وأعمــل مــا أحــب. ال تثقلنــي الصعوبــات التــي تقابلنــي ألن كالًّ منها تمنحنــي إضافــة جديدة. 
وفــي أوقــات تفرغــي أســتمتع بانتقــاء نصــوص قصيــرة وترجمتهــا لمزاجــي الخــاص، ليمنحنــي الطــرب الذي 
أســمعه داخليًّــا فــي إيقــاع كلماتــي المختــارة رضــا يفــوق مــا أجــده لــدى عملــي علــى الترجمــات التــي ُأكلَّف 
بهــا. فهــذه المختــارات تخضــع لذائقتــي وحــدي وأســتأثر بهــا لنفســي لدرجــة أننــي ربمــا ال أنشــرها إال نــادًرا 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. فــي هــذه المختــارات، ألتمــس الوصــول إلــى الشــاعرية التــي قــال فالتــر 
بنياميــن إن المترجــم ال يمكــن أن يعيدهــا إال إذا كان هــو نفســه شــاعًرا، وأمــارس تلــك اإلعــادة -مــن دون أن 
تقيدهــا سياســات النشــر أو النظريــات النقديــة أو االتجاهــات الرائجــة- بحريــٍة مطلقــة فــي فضائــي الخــاص.
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