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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
في البدء كانت المكتبة 

في البدء كانت المكتبة 

عزة حّسون

ــارات البشــر  ــٍم مــن ملي ــًة، ولكــن األصعــب هــو أن يكتــب المــرء عــن نفســِه فــي عال ــَة صعب أجــُد الكتاب
وســيكون واحــًدا مــن هــذِه المليــارات بالــكاِد ُمهًمــا. لــم أتصــور يوًمــا أن يوصلنــي شــغفي بالقــراءِة والبحــِث 
ــنة  ــالل الس ــُر خ ــدأ األم ــة. ب ــٌة منطقي ــا نتيج ــُد بأنَّه ــُت اآلن أعتق ــن ب ــوم، ولك ــها الي ــي أمارس ــِة الت ــى المهن إل
الثانيــة مــن دراســتي الجامعيــة فــي قســم اللغــة اإلنكليزيــة، وأتذكــر أننــي وقتهــا كنــت ُمكلفــة بإنجــاز ورقــِة 
بحــٍث فــي مجــاِل علــِم اللســانيات. قادتنــي هــذِه الورقــة إلــى التعــرِف إلــى أحــِد أمنــاِء المكتبــِة. كان خريًجــا 
فــي قســم اللغــة الفرنســيِة ومهتًمــا بالترجمــِة وقــد صــدرت لــه ترجمــات عــن وزارِة الثقافــِة الســورية. اقتــرح 
ــة  ــي اآلداب األجنبي ــة ف ــال الرائع ــن األعم ــر م ــاك الكثي ــأنَّ هن ــاداًل ب ــال ُمج ــذا المج ــوَض ه ــا خ ــيَّ وقته عل
ــي  ــِة وإطالعــِه عليهــا ورفدن ــدأت بترجمــِة مقــاالت نقدي ــِة، وفعــاًل ب ــى اللغــِة العربي ــي تســتحُق النقــَل إل الت
بالمالحظــات المفيــدة. قادتنــي هــذِه التجربــِة إلــى نشــِر أولــى ترجماتــي وكانــت مســرحيًة غنائيــِة لوليــم بتلــر 
ييتــس فــي الملحــِق الثقافــي لجريــدِة النهــاِر عــام 2010.  وتتالــت الترجمــات المنشــورة فــي دوريــات ورقيــة 
والكترونيــة عربيــة حتَّــى عــام 2015 عندمــا عملــت علــى أوِل كتــاٍب وكان بعنــوان دليــل الالعنــف لمايــكل 

ناغلــر وصــدَر عــن دار معابــر- دمشــق.     

د مهنة أكثر من مجرَّ
كان لعملــي فــي مجــاِل الترجمــة دوٌر فــي النهــوِض بوعيــي، فعلــى الرغــِم مــن أنَّ تخصصــي فــي مجــاِل 
اللغــِة االنكليزيــِة قــد أعطانــي مفتاًحــا يعــُد بالدخــوِل إلــى عالــٍم آخــر كبيــر ومختلــف غيــر أنَّ الترجمــة كانــت 
ــِه  ــِه والبحــِث فــي خلفيت ــِع تفاصيل ــراءًة وترجمــًة، وتتب ــِم. إنَّ للغــوَص فــي العمــِل، ق ــى هــذا العال ــاَب إل الب
وفهمــه تأثيــره علــى المترجــِم/ة، وكنــت أجدنــي بعــَد كلِّ كتــاٍب أراجــع رؤيتــي للعالــِم ولقضايــاه، وأكــّون 

ــي  ــوم ف ــى دبل ــة عل ــة، حاصل ــة اإلنكليزي ــي اللغ ــازة ف ــورية، مج ــة س ــون. مترجم ــّزة حس ع
الترجمــة والتعريــب، وعلــى ماجســتير فــي علــم اللســانيات. صــدَر لهــا حتــى اآلن عشــرة كتــب 
 

ً
بيــن الروايــِة والدراســِة، وهــي مســاِهمة دوريــة فــي المواقــع والمجــالت اإللكترونيــة ترجمــة

  .
ً

ــة وكتاب

عزة حّسون
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ــن  ــٍة بي ــٍب مختلف ــى كت ــُل عل ــاعدني العم ــِة. س ــي المثالي ــًة ف ــبقًة مفرط ــكاًرا مس ــع أف ــدًة أو أراج أراًء جدي
ــد  ــن بعي ــا م ــرة وتأمله ــي كلِّ م ــي ف ــن ذات ــروِج م ــى الخ ــِة عل ــاِت الفكري ــعِر والدراس ــِة والش ــِة والقص الرواي
وإعــادِة صوغهــا وكأننــي بعــَد كلِّ عمــٍل أترجــُم نفســي فــي ضــوٍء جديــٍد، وباألخــص األعمــال التــي رافقتنــي 
ــَة  ــي قراب ــذي أخــَذ من ــرز روزا لوكســمبورغ تتحــدث ال ــاب مــاري أليــس وات ــٍة مــن الزمــِن ككت ــرٍة طويل لفت
ــِة  ــي مقارب ــرِة ف ــِه الوع ــِل وطبيعت ــة العم ــت أهمي ــق. فرض ــن- دمش ــن دار التكوي ــًرا ع ــدَر مؤخ ــن وص العامي
ــَد  ــي بع ــدُت نفس ــَة ووج ــَة والموضوعي ــَة واألمان ــذَر والدق ــي الح ــِة توخ ــِة المهم ــخصيِة التاريخي ــذِه الش ه
االنتهــاِء منــه وكأننــي ُأجبــُر علــى نــزِع نفســي بقــوٍة مــن الشــخصيِة وتركيبتهــا. وهنــاك عمــٌل آخــر ســيصدُر 
ــٍة وهــو الجــزء الثانــي مــن ثالثيــة للكاتــب اإلنكليــزي  ــا عــن داِر المــدى- بغــداد بعنــوان عــاملٌ بــال هناي قريًب
كيــن فوليــت. هــذا العمــُل أيًضــا كان ضخًمــا مــن حيــُث الحجــِم وتطلــَب منــي إنهــاءُه عاًمــا ونصــف مــا بيــن 
ــٍة فــي الترجمــِة الروائيــة مــن  ــاِم بأولــى محاول الترجمــة والمراجعــِة. خــالل هــذِه الفتــرِة تجــرأت علــى القي
ــا عــن  العربيــِة إلــى االنكليزيــِة لروايــِة نوتــة الظــالِم للمخــرِج الفلســطيني فجــر يعقــوب التــي ســتصدر قريًب
دار الحاضــرون- كنــدا. كانــت مغامــرة القيــام بهــذِه الترجمــِة علــى درجــٍة كبيــرٍة مــن الوعــورِة والمتعــِة وهــذا 

يعــود فــي رأيــي إلــى قيمــِة العمــِل ولغتــِه الشــائكِة وخصوصيــِة التجربــِة بحــد ذاتهــا. 

الترجمة، رؤيًة وأسلوًبا  
ــا  ــِة أكاديمًي ــم الترجم ــى فه ــانيات عل ــم اللس ــِة وعل ــال الترجم ــي مج ــة ف ــتي األكاديمي ــاعدتني دراس س
. مــا أعنيــِه بكالمــي هنــا هــو قــراءُة النــِص المــراِد ترجمتــه بأبعــاِدِه الثقافيــة واالجتماعيــِة  وإتقــاِن قــراءِة النــصِّ
واســتقصاِء نبرتــِه ومحاولــِة إيجــاِد النبــرِة واألســلوب المناســبين فــي لغــة وثقافــة الهــدِف إليصــال محتــواه 
بأمانــٍة وموضوعيــٍة. ال أزعــم أننــي ومنــُذ البدايــة قــد تمكنــت مــن هــذِه األدواِت، بــل أعتــرف أنَّنــي تعلمــت 
مــن التجربــة والخطــأ، وأعتقــد أنَّ هــذا لســان حــاِل الكثيــر مــن العامليــن فــي هــذا المجــاِل، فالترجمــُة مهنــٌة 

ال يتوقــف فيهــا التعلــُم أبــًدا وهــذا أحــد األســباِب التــي أغرتنــي بخــوِض غمارهــا.
يختلــف المترجمــون فــي الطريقــِة التــي يعملــون فيهــا وهــذا االختــالِف ُيرّســخ فكــرة أنَّ العمــَل فــي مجاِل 
الترجمــِة إبداعــي وشــخصي بامتيــاٍز. هنــاك مــن يبتعــد عــن الترجمــة الحرفيــة ويحــاول إعــادَة كتابــِة النــص 
محلًيــا وهنــاك مــن يترجــم بشــكٍل حرفــي إخالًصــا منــه للنــِص األصلــي وهنــاك مــن يمــزج بيــن األســلوبين. 
بالنســبِة إلــي أعمــل علــى المــزج بيــن األســلوبين ولكــن بإخــالص أكبــر للترجمــِة غيــر الحرفيــِة. مــا أعنيــه 
ــة،  ــِة عندمــا أواجــه مشــكلة عــدم قابليــة ترجمــة تراكيــب أو جمــل معين بقولــي هــو أننــي ألجــأ إلــى الحرفي
األمــر الــذي يضطرنــي إلــى نقلهــا كمــا هــي، وال أجــد فــي األمــِر مشــكلًة كبيــرًة مــا دام الهــدُف هــو إيصــال 
ــٌل  ــة عم ــي النهاي ــو ف ــس ه ــن ألي ــا، ولك ــدو مترجًم ــَل يب ــُل العم ــذا يجع ــض أنَّ ه ــادُل البع ــد يج ــى. ق المعن

مترجــٌم؟ 
ــا فــي مــا يخــصُّ آليــَة العمــِل علــى الترجمــِة فأنــا ال أجــُد قــراءَة العمــِل كامــاًل قبــل البــدِء بترجمتــِه أمــًرا   أمَّ
الزًمــا، بــل أكتفــي بدايــًة بتصّفحــِه والقــراءِة عنــه جيــًدا ثــمَّ أقــوم بتقســيمِه إلــى أجــزاٍء محــددٍة وتنظيــم عمليــِة 
ــِل  ــي العم ــاِط ف ــى االنضب ــاعدني عل ــم يس ــذا التنظي ــدٍد، وه ــي مح ــدول زمن ــَق ج ــِة وف ــِة والمراجع الترجم

والمحافظــِة علــى آليــة الترجمة-التحريــر فــي آٍن مًعــا. 
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تجارب نساء سوريات في الترجمة
في البدء كانت المكتبة 

عقبات الترجمة
ــٍة للترجمــِة صعوباتهــا ومعوقاتهــا التــي تواجــه المترجــم/ة خــالل العمــِل وتختلــف باختــالِف  ــة مهن كأيِّ
ــِة تحدياتهــا الخاصــة. ســأبدأ  ــِة مشــكالتها وللنصــوص اإلبداعي النــصِّ المــراد ترجمتــه، فللنصــوص الفكري
ــا  ــِة عموًم ــاِل الفكري ــِة األعم ــاَء ترجم ــي أثن ــي واجهتن ــات الت ــمِّ التحدي ــن أه ــِة. م ــوِص الفكري أواًل بالنص
ــٍر  ــٍة لكثي ــات صريح ــى مرداف ــِة إل ــِة العربي ــُر اللغ ــاِت. تفتق ــُة المصطلح ــي ترجم ــا – ه ــوية خصوًص – النس
ــار واالطــالع علــى  ــن عــرب كب ــى أعمــاِل مترجمي ــم يكــن أمامــي ســوى العــودة إل مــن المصطلحــات، ول
اجتهاداتهــم فــي ترجمــِة هــذِه المصطلحــاِت أو اللجوء إلــى الـــ »transliteration« وهــي اإلبقاِء علــى المصطلح 
كمــا هــو ولكــن كتابتــه بأحــرٍف عربيــٍة وإضافــِة هامــش بمــا يعنيــه. واجهــت هــذا التحــدي الحقيقــي خــالل 
ــق 2018،  ــن- دمش ــن دار التكوي ــادر ع ــيِة – ص ــة اجلنس ــتون الدياليكتي ــولميت فايرس ــاب ش ــى كت ــي عل عمل
ــِة  ــى النصــوِص األدبي ــا بالنســبِة إل ــن المصطلحــات النســويِة والمصطلحــات الماركســيِة. أمَّ الــذي جمــع بي
فــكان التحــدي األكبــر هــو التالعــب اللفظــي فــي اللغــة المصــدِر وكيفيــة نقــِل روحــِه إلــى اللغــِة العربيــِة، 
وكنــت ألجــأ إلــى الترجمــِة اإلبداعيــِة أمــاًل بتجنــب أكبــر فقــد ثقافــي ممكــٍن. واجهــت هــذا التحــدي علــى 
ــدى-  ــن دار الم ــادرة ع ــٌد – ص ــاٌد وحي ــُب صيَّ ــرز القل ــون مكول ــة كارس ــِة رواي ــي ترجم ــوِص ف ــِه الخص وج
ــة  ــن العربي ــعرية م ــارات ش ــي لمخت ــي ترجمت ــر ف ــوٍة أكب ــرة بق ــت حاض ــكلة كان ــن المش ــداد 2018، ولك بغ
إلــى االنكليزيــة بعنــوان دمشــق 2013 - منشــورة فــي مجلــة »inventory« التابعــة لجامعــة برينســتون -2019 
ــاِت.  ــاِت والثقاف ــالف اللغ ــف باخت ــذي يختل ــاص ال ــي الخ ــوي والحس ــا اللغ ــعريِة اقتصاده ــِة الش فللترجم
عــالوًة علــى هــذا، أتصــور أنَّ ترجمــَة الشــعر تتطلــُب حساســيَة عاليــَة ورهافــًة تماًمــا كالتــي يمتلكهــا الشــاعُر، 
ــِة  ــن الترجم ــٍب، وال ع ــِم/ة روَح كات ــي المترج ــُب ف ــي تتطل ــة األدِب الت ــن ترجم ــًرا ع ــف كثي ــذا ال يختل وه

ــِة األكاديميــِة. ــٍة مترجــٍم لــه بــاٌع فــي مجــاِل البحــِث والكتاب ــِة التــي ســينقلها بأمان الفكري
هنــاك أيًضــا مشــكالت لوجســتية قــد تواجــه المترجــم/ة خــالَل عملــِه ومنهــا عــدُم إمكانيــة الوصــول إلــى 
الكثيــر مــن المواقــع والمراجــع بســبب حجبهــا أو عــدم توفرهــا أو انتشــاِر مصــادِر تقــدُم معلومــاٍت مغلوطــٍة. 
ــى  ــول إل ــن للوص ــن والباحثي ــي المترجمي ــن أصدقائ ــاعدِة م ــِب المس ــى طل ــر إل ــت أضط ــذا كن ــبب ه بس
ــا بالنســبِة إلــى صعوبــات النشــِر فأنــا عموًمــا  المعلومــِة الصحيحــِة أو إلــى مصــادر مشــهوٍد لهــا باألمانــِة. أمَّ
ــَة مشــكالت مــع أيِّ مــن الــدور التــي عملــُت معهــا ســواء فــي اختيــار األعمــال التــي رغبــت  لــم أواجــه أيَّ
بترجمتهــا أو آليــة العمــِل عليهــا، وأنــا أعــي تماًمــا أنَّهــا تجربــٌة شــخصية وتختلــف بيــن مترجــٍم إلــى آخــر، 
ــٍة يعانــي منهــا غالبيــِة المترجميــن أال وهــي تدخــل المدقــق  ولكــن أرغــب فــي التطــرِق هنــا إلــى مشــكلٍة عامَّ
اللغــوي الــذي قــد يقــوم بتغييــرات غيــر ضروريــة أو اجتهــادات شــخصية، ولذلــك بـِـُت دائمــَة الحــرِص علــى 
ــِة تغيــرات علــى الترجمــِة والتعديــل عليهــا فــي حــال لــم تكــن موفقــًة قبــل تســليم العمــِل نهائًيــا.  تعقــِب أيَّ
ــه مــن الضــروري، بــل مــن الــالزم، أن يتقــن المترجــُم/ة عمــَل المحــّرِر وأن يكــون  وبنــاًء علــى هــذا أجــَد أنَّ

جــزًءا مــن أســلوبِه فــي الترجمــِة. 

واقع الترجمة في العالم العربي
ــه فــي الســنواِت األخيــرِة شــهَد نمــًوا كّمًيــا وليــَس  ــا عــن واقــع الترجمــة فــي العالــِم العربــي فأنــا أرى بأنَّ أمَّ
نوعًيــا. ســاهم ضعــف حركــِة التأليــِف وجاذبيــة ثقافــِة اآلخــر وطغيانهــا فــي ازدهــار ترجمــِة البيســت ســيلرز 
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والبــوب فيكشــن التــي بــات لهــا جمهورهــا ومترجموهــا ودورهــا. ومــن جهــٍة أخــرى هنــاك إعــادة ترجمــة 
ــٌر  ــا أم ــدٍة فــي ترجمــِة عمــٍل م ــادات جدي ــى الرغــَم مــن أنَّ وجــود اجته ــاًل، وعل ــيكيات مترجمــٍة قب لكالس
ــاٍل  ــن أعم ــواٍء، م ــٍد س ــى ح ــارئ/ة، عل ــم/ة والق ــرم المترج ــه يح ــر أنَّ ــن، غي ــن األكاديميي ــي للمهتمي إيجاب
ــى  ــاِل. وعل ــار األعم ــي اختي ــا ف ــدور ودوره ــاِت ال ــى سياس ــود إل ــا أع ــاًل. وهن ــم قب ــم تترج ــة ل ــرى مهم أخ
الرغــِم مــن بــروز مؤسســات ومشــاريع ترجمــة كبيــرة فــي الســنواِت األخيــرِة، ولكــن مواكبــَة المســتجدات 
العالميــِة فــي وتيرتهــا الســريعِة مــا زالــت خجولــًة وبطيئــًة بخاصــٍة فــي المجــاِل المعرفــي. هنــاك أيًضــا غيــاٌب 
ــِة  ــِة والفكري ــن فــي ترجمــة الكتــب المعرفي ــة العاملي ــن فأغلبي ــن أكاديميي ــج مترجمي لمراكــز تدريــب وتخري
خريجــون جامعيــون مــن أفــرٍع أخــرى، وأنــا هنــا ال أنتقــص مــن قيمــِة هــؤالِء المترجميــن، بــل أشــّدد علــى 

أهميــِة وجــود برتوكــول تأهيلــي للعامليــن فــي هــذِه المجــال. 
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