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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
القراءة بقلب مترِجمة

القراءة بقلب مترِجمة

نور نصرة

بــدأت حكايتــي مــع الترجمــة فــي الســنة الرابعــة لدراســتي الجامعيــة، توقفــت حينهــا عــن الدراســة لعــام 
كامــل بســبب الحــرب وانعكاســاتها النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة فــي ســورية. فــي هــذا العــام قــررت 
أن أبــدأ تجربتــي مــع الترجمــة وأول مــا فّكــرت فيــه هــو ترجمــة الّشــعر، ألننــي شــاعرة فــي المقــام األول، 
جذبنــي هــذا العالــم، مــع أن الّشــعر ُيعــّد مــن أصعــب األنــواع األدبيــة فــي الترجمــة، إالّ أّن شــغفي بــه ذّلــل 
ــة. نشــرُت أول ترجمــة لــي علــى صفحتــي  ــم ترجمــة جميل ــا مــا مــن تقدي ــات، وتمّكنــت نوًع أغلــب العقب
الشــخصية فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، وهــي قصيــدة للشــاعرة األميركيــة ســيلفيا بــالث، ثــم بــدأت 
بنشــر ترجمــات متفرقــة فــي عــّدة مواقــع ومجــالت إلكترونيــة وورقيــة. تخرجــت بعدهــا فــي كليــة الترجمــة- 
قســم اللغــة اإلنكليزيــة فــي جامعــة تشــرين. وحصلــت علــى أول عقــد ترجمــة مــع دار نشــر »الجيــدة« فــي 
األردن، لروايــة مذكــرات بــراس كوبــاس بعــد املــوت للكاتــب البرازيلــي ماتشــادو دي أســيس عــام 2019، 

وتتالــت بعدهــا الترجمــات واإلصــدارات. 

آثار الترجمة اجتماعًيا ونفسًيا:
ــه  ــذي ال يدرك ــي ال ــد المضن ــرة والجه ــا الكبي ــن متاعبه ــم م ــى الرغ ــة عل ــة إيجابي ــة طاق ــي الترجم منحتن
ــه. إالّ أن متعــة  ــى االنتهــاء من ــر يرافــق كل عمــل حت ــة مصاعــب وإرهــاق وتوت إالّ المترجمــون أنفســهم. ثّم
اإلنجــاز وتقديــم عمــل بكامــل تفاصيلــه وأجوائــه وطقوســه ومفرداتــه، يبعــث علــى البهجــة التــي بتنــا نفتقدها 
تدريجًيــا فــي واقــع يضّيــق الخنــاق شــيًئا فشــيًئا علــى المبدعيــن. وبالنّظــر إلــى الفســحة الثقافيــة التــي تقّدمهــا 
الترجمــة، فقــد أتاحــت لــي المجــال للتعــرف إلــى عالــم غامــض وارتقــت بذائقتــي األدبيــة، وأصبحــُت أكثــر 
ــى  ــي أقرؤهــا. كمــا زادت مــن حساســيتي للغــة والتعامــل بمفرداتهــا، حت ــة الت ــى لألعمــال العربي انتقــاء حت

ــن  ــة م ــي الترجم ــازة ف ــى إج ــت عل ــق 1987. تحّصل ــد دمش ــورية، موالي ــة س ــة ومترجم كاتب
ــن  ــاد الصحافيي ــو اتح ــة. عض ــم الترجم ــانية، قس ــوم اإلنس ــة اآلداب والعل ــرين، كلي ــة تش جامع
ــازت  ــته. ح ــعر ودراس

ّ
ــة للش ــواء المدين ــع أض ــي موق ــزي ف ــم اإلنكلي ــررة القس ــوريين. ومح الس

ــعرية األولــى مــن دار دلمــون الجديــدة فــي دمشــق 
ّ

المرتبــة األولــى فــي مســابقة الكلمــة الش
عــام 2017. صــدر لهــا مجموعــة شــعرية بعنــوان »جــدران عازلــة للصــوت«. ونشــرت العديــد مــن 
المقــاالت والترجمــات فــي الصحــف الســورية والعربيــة. إضافــة إلــى ترجمــة روايــة »مذكــرات 
بــراس كوبــاس بعــد المــوت« للكاتب ماتشــادو دي أســيس عــن دار الجيــدة فــي األردن. وترجمة 

روايــة »ســيدة تائهــة« للكاتبــة ويــال كاثــر عــن دار األهليــة فــي األردن عــام 2020. 

نور نصرة
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ــد  ــم يري ــب مترج ــرؤه بقل ــل أق ــل، ب ــوى جمي ــتمتع بمحت ــد أن يس ــارئ يري ــن ق ــل بعي ــرأ أّي عم ــدُت ال أق ك
ــه ال  ــا أن ــة مفاده ــى نتيج ــص إل ــد ليخُل ــن جدي ــه م ــط خيوط ــه ويرب ــن يدي ــذي بي ــص ال ــّكك أدوات الن أن ُيف
ــل الطقــس  ــاب مــن دون تخّي ــة أو كت ــد بإمكانــي االســتمتاع بقــراءة رواي ــم يُع يمكــن العــودة إلــى الــوراء، ل
النفســي للكاتــب األصلــي، وتفّحــص مــا بيــن الســطور والتقــاط الثغــرات، وهــذا كفيــل بحرمانــي مــن متعــة 

االســتمتاع واالكتفــاء بالقــراءة لغايــة القــراءة فقــط. 

آخر ترجماتي:
ــاب  ــذا الكت ــي، وه ــو ظب ــي أب ــة« ف ــروع »كلم ــن مش ــايل ع ــوان األدب اإليط ــاب بعن ــًرا كت ــي مؤخ ــَدر ل ص
ــر  ــن بيت ــف الكاتبي ــن تألي ــو م ــفورد، وه ــة أكس ــن مطبع ــادرة ع ــزة« الص ــات موج ــلة »مقدم ــن سلس ــزء م ج
ــي األدب  ــان ف ــفورد ومتخصص ــة أكس ــي جامع ــران ف ــتاذان محاض ــا أس ــي، وهم ــد روب ــوورث، وديفي هينس

ــي.  اإليطال
ــذا  ــا ه ــاول كاتب ــي. يتن ــخ األدب اإليطال ــن تاري ــل ع ــات والتفاصي ــي بالمعلوم ــّيق، وغن ــم وش ــاب قّي الكت
ــر  ــى العص ــر وحت ــي عش ــرن الثان ــن الق ــداًء م ــا ابت ــخ إيطالي ــي وتاري ــل األدب اإليطال ــع مراح ــل جمي العم
ــان مــن  ــيط، ويثبت ــّي أدب بس ــأّن األدب اإليطال ــرأّي الشــائع ب ــا هــذا العمــل ال ــا يدحــض كاتب الحديــث. كم
خــالل تناولهمــا لألعمــال اإليطالّيــة المختــارة أّنــه أدب ذو خلفّيــة تاريخّيــة وسياســّية، يّتســم بأصــداء معّقــدة 
ــر  ــا، وال يذك ــن دالالته ــزل ع ــرة بمع ــرح فك ــي بط ــرة، وال يكتف ــات مؤّث ــالت وثنائّي ــدى، وتداخ ــدة الم وبعي
ــة، وال يمكــن فهــم كل هــذا مــن دون االّطــالع علــى  ــا مــن دون أن يســتحضر ارتباطــه بشــخوص معّين حدًث

ــا.  ــّد تعبيرهم ــى ح ــّي عل ــاألدب اإليطال ــاص ب ــار الخ المس
ــر  ــن؛ بيت ــر، إالّ أّن الكاتبي ــاب مختص ــه كت ــارئ بأّن ــي للق ــذي يوح ــاب ال ــوان الكت ــن عن ــم م ــى الّرغ عل
ــن  ــّيقة ع ــل ش ــة وتفاصي ــات غنّي ــا معلوم ــان فيه ــرة، يقّدم ــاحة واف ــردان مس ــي، يف ــد روب ــوورث وديڤي هينس
تاريــخ األدب اإليطالــي، مــن بداياتــه حتــى العصــر الحديــث. وبنــاًء علــى هــذا، قّســما فصــول الكتــاب إلــى 
عــّدة عناويــن، متناوليــن فــي كل فصــل ثيمــة معّينة مــن ثيمــات األدب اإليطالــي. التاريــخ، والّتقليــد، والنظرّية، 
والسياســة، والعلمانيــة، والمــرأة. ومــع كل ثيمــة، يحضــر تاريــخ إيطاليــا كقاعــدة أساســية؛ بــدًءا مــن إيطاليــا 
ــى  ــا، حت ــي أوج ازدهاره ــا ف ــتحضران إيطالي ــد، ويس ــورات والتوحي ــى الث ــواًل إل ــة، وص ــة والمتهالك المفكك
ــن  ــن الذي ــاء والمثقفي ــماء األدب ــم ألس ــدد الضخ ــى الع ــالوة عل ــده. ع ــا بع ــوليني، وم ــم موس ــية وحك الفاش
أّسســوا قاعــدة األدب اإليطالــي، مــروًرا بالعصــور الوســطى، ثــم التوحيــد، والكّتــاب المناهضيــن للفاشــية، 

ــاب العصــر الحديــث. وكّت

ــة  ــة الالتيني ــة اللغ ــن مكان ــؤال ع ــتحضرنا س ــي يس ــن األدب اإليطال ــث ع بالحدي
ــل: ــذا العم ــا ه ــا كاتب ــا تناوله ــا كم وأهمّيته

ــى  ــا عل ــا كان ُمجمًع ــة، فبعضه ــة الالتيني ــك باللغ ــأن التمس ــاوت بش ــل أّن اآلراء تتف ــذا العم ــا ه ــرى كاتب ي
أن األدب اإليطالــي يســتمد أهميتــه مــن الكتابــة باللغــة الالتينيــة، وآراء أخــرى كانــت تطــرح فكــرة ضــرورة 

تشــّكل لغــة وطنيــة إيطاليــة والتحــرر مــن شــرنقة الالتينيــة. 
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ــإّن تفــّوق الكالســيكّية اإلنســانّية فــي القــرن الخامــس عشــر عــّزز موقــف  ــاب( ف ــه )وبحســب الكت إالّ أّن
التمّســك بالكتابــة الالتينّيــة، كان هــذا ســبًبا جزئيــّا فــي اتبــاع أســلوب بتــرارك فــي الكتابــة أثنــاء حياتــه وعلــى 
ــاب  ــعر والخط ــّي للّش ــل الحقيق ــي الحام ــيكية ه ــة الكالس ــة أّن الالتيني ــه، بذريع ــد وفات ــام بع ــة ع ــدى مئ م
ــذي  ــو[ ال ــرو بيمب ــانّي ]بيت ــم اإلنس ــاعر والعال ــى رأي الّش ــاب إل ــّرق الكت ــدد يتط ــذا الّص ــي ه ــرّي. وف الفك
ــا أهــم األعمــال  ــا، لــوال أنهمــا حاكي ــا ليحققــا تفوًق حســب نظرّيتــه، أن الّشــعر والنثــر اإليطالييــن، لــم يكون

ــة. ــة الالتينّي ــة باللغ المكتوب

وماذا عن ارتباط األدب اإليطالي بالواقع السياسي واالجتماعي إليطاليا:
ال ينفصــل األدب اإليطالــي عــن الواقعيــن السياســي واالجتماعــي فالكتــاب يقــدم ويناقــش جميــع األعمال 
فــي ضــوء خلفيتهــا السياســية واالجتماعيــة. لقــد التصقــت السياســة بــاألدب اإليطالــّي منــذ نشــأته الباكــرة، 
ــن  ــم م ــى الرغ ــابقة، عل ــن س ــم تك ــام 1938، ل ــي ع ــو ڤيتورين ــي إلي ــة[ للروائ ــي صقلّي ــة ف ــة ]محادث فرواي
أهمّيتهــا، فــي رمزّيتهــا السياســية، ضــّد الفاشــّية، والتــي تســببت فــي ســجن ڤيتورينــي فيمــا بعــد. لقــد ســبقه 
ــة  ــة سيلڤيســترو، بطــل رواي ــا رحل ــان هن ــة[. يناقــش الكاتب ــا اإللهّي ــي فــي ]الكوميدي ــل ذلــك بقــرون دانت قب
ڤيتورينــي، ورحلــة دانتــي فــي الكوميديــا، فطــرح ڤيتورينــي السياســّي وتلميحــه، مشــابه لطــرح دانتــي فــي أن 
الكنيســة هــي رمــز الفســاد. يتحايــل الكاتبــان فــي التمّلــص مــن قــول رأيهمــا، لكــن اإلســهاب فــي تنــاول 
الكوميديــا يوّضــح للقــارئ العمــق السياســي فــي األفــكار، كمــا ال نغفــل أنهــا ُكتبــت فــي القــرن الثالث عشــر.

عالقتي مع الكّتاب األصليين:
ــذي  ــي مــع الناشــر والنــص ال ــه، تقتصــر عالقت ــل ترجمت ــم يســبق أن تواصلــت مــع كاتــب أي عمــل قب ل
بيــن يــدّي، فأغلــب األعمــال التــي ترجمتهــا، قامــت دار النشــر بشــراء الحقــوق مــن الكاتــب األصلــي ولــم 
أضطــر للتدخــل، لكنــي أتطلــع فــي األيــام القادمــة للتواصــل مــع الكاتبــة البريطانيــة »جــودي بيكولت« لشــراء 

حقــوق بعــض رواياتهــا وترجمتهــا بعــد أن أتفــق مــع دار نشــر عربيــة تتبنــى هــذه الفكــرة. 

حركة الترجمة:
ــة بحركــة الترجمــة  ــطء مقارن ــي، فهــي تســير بب ــم العرب ــة فــي العال ــر مرضي ــزال حركــة الترجمــة غي مــا ت
العالميــة، علــى الرغــم مــن تســارع بعــض الــدور مؤخــًرا لشــراء حقــوق أهــم الروايــات عالمًيــا، لكــن هــذا ال 
يكفــي. كمــا نفتقــر إلــى مشــاريع كبيــرة تدعــم المترجميــن أو مؤسســات تحمــي حقوقهــم. ونفتقــد للتنســيق 
ــا  ــا، دون علمهم ــي آن مًع ــن ف ــل مترجَمي ــن قب ــد م ــل واح ــم عم ــا أن ُيترج ــدث أحياًن ــر، فيح ــن دور النش بي

طبًعــا، وفــي هــذا إهــدار لجهــد المترجــم ومضيعــة لوقتــه.  

الصعوبات التي أواجهها:
تتطّلــب الترجمــة مقّومــات كثيــرة مــن صبــر ورباطــة جــأش ليخــرج العمــل بصــورة جّيــدة وشــبه متكاملــة، 
ــا  ــة، كم ــي الرؤي ــاء ف ــًيا وصف ــا نفس ــدوًءا وتوازًن ــًرا وه ــًزا كبي ــتدعي تركي ــق، وتس ــاق وُمره ــل ش ــي عم فه
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تتطلــب جــرأة مــن المترجــم ليتغلغــل عميًقــا ويكشــف أبعــاد النــص ويتحايــل عليــه مــن دون أن يحيــد عــن 
المدلــول الصحيــح؛ فهــو أمــام مســؤولية أخالقيــة ومهنيــة. جميــع هــذه المقّومــات تســتدعي شــروًطا مالئمــة 
وجاهزيــة لوجســتية ليتمكــن المترجــم مــن أداء عملــه، وفــي ظــروف صعبــة كبلــد يعيــش أزمــات متتاليــة مثــل 
ســوريا، أجــد نفســي أتحايــل بمشــّقة علــى انقطــاع التيــار الكهربائــي الدائــم لســاعات طويلــة ومــا يترتــب عليه 
ــا إلــى األســاليب  ــة، أعــود أحياًن ــغ البطاري مــن انقطــاع لإلنترنــت وتوقــف الالبتــوب عــن العمــل بعــد تفري
القديمــة؛ فأســتخدم القلــم والورقــة إلــى جانــب الموبايــل عوًضــا عــن شاشــة الالبتــوب المريحــة، أســتخدم 
القواميــس الورقيــة، أترجــم علــى الــورق ثــم أكتبــه فــي ملــف الــوورد فــي اليــوم الثانــي. يضعنــي هــذا دائًمــا 
فــي مــأزق التأّخــر فــي تســليم العمــل. أجاهــد بصعوبــة كــي أخلــق ظروًفــا وبيئــة تجعلنــي هادئــة علــى الــدوام 

ألتجــاوز العوائــق النفســية االقتصاديــة فــي ســوريا لمهنــة تحتــاج الصبــر كالترجمــة.    



السعر 15 دوالًرا

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


