تحدِّيات النص ...هواجس المترجم
زياد العودة
مترجم ،عضو اتحاد الكتاب العرب ،من أعماله« :أسطورة أوديب»« ،أسطورة دون جوان »«،أعمال
فيكتور هيغو الروائية».

بٌن المترجم والنص قصَّة مجابهة أو حوار ,إذا شبنا التلطٌف .فهل ٌمكن لنا أن
نرصد تعرُّ جات هذه القصَّة أو بعضا منها ,متوسلٌن نوعا من الغوص فً تجربتنا
الخاصَّة ,أو فً تجارب أخرى قرأنا عنها أو استوحٌناها ,ولربَّما ناقشناها وأثرنا عصفا
فكرٌا حولها؟ على ك ِّل حال ,سٌكون انطالقنا من النص الذي نواجهه ولٌس من التجرٌد
الفكري الذي ٌأتً باستنتاجات الحقة.
ك
أمام هذه العالمات المتباٌنة ,والمتعاقبة خطٌا أمام العٌنٌن ,التً ُندعى إلى ف ِّ
رموزها ,وفهمها ثانٌا ,وفً قصدنا نقل هذا الفهم ,تخوف ٌكبر أو ٌصغر ,فً أثناء
مرور البصر علٌها ,من َّأال تترك داللة دقٌقة نلتقطها ,وتسلسال ًمعٌنا ٌغرٌنا بالمتابعة,
أو ٌدفعنا إلى اإلحجام دفعا ,مرجبٌن هذه المواجهة المباشرة إلى وقت آخر ,ربَّما ٌسعد
الحظ أو الجو أو صفاء الذهن فً لحظات معٌَّنة لتخطً ضعف التماسك ,لٌس فً النصِّ
بل فً إدراكه على حقٌقته.
إذا دعٌنا ثانٌة إلى هذه الولٌمة التً ٌُطلب فٌها إعمال الفكر والخٌال والذاكرة معا
نتمهَّل ,نحاول إٌجاد العالقات ,واإلشارات إلى ما وراء العالمات .النصُّ ٌحٌل إلى غٌره
خارجا عنه ولك َّنه مرتبط به ,أمَّا الكشف فٌتجلَّى فً المعرفة ,فً الفهم ,فً إدراك
القصد ...ولكنَّ هذا لٌس كل ما فً األمر ,فهو نصف الطرٌق ,ربَّما االستشارات التً
ٌقوم بها المترجم بشكل متواتر تندرج ضمن طابفتٌن تشكالن أدوات العمل المربٌَّة؛
فأوالهما هً المعاجم األحادٌَّة اللُّغة ,والسٌَّما الكبرى منها إذا توافرت .وال ب َّد من
الرجوع إلٌها باستمرار؛ فالمترجم الذي ال ٌقدر على استخدامها ال ٌعرف اللُّغة التً ٌع ُّد
كل واحد من هذه المعاجم فهرسا موثوقا لها .والمترجم الذي ال ٌستشٌرها لٌس أكثر من
مراهق ٌسفسف عمله وال ٌتقنه.
وهكذا ٌجد المترجم نفسه ,بالنسبة للترجمة عن الفرنسٌَّة ,أمام معجم كبٌر األهمٌَّة ,هو
على سبٌل المثال معجم (الروس) للقرن العشرٌن الذي ٌقع فً ستة أجزاء ,ومعجم
(لٌترٌه) و(روبٌر) وغٌرها...
إنَّ األمثلة التً توردها هذه األنواع من المعاجم مستم َّدة من كتابات المؤلفٌن الكبار,
فهم وحدهم ٌعرفون وٌعلمون بحق شبه مطلق ,وٌعدون حجة ٌُعتد بها ,والمترجم

خصوصا .إنَّ هذه المعاجم تفسح فً المجال لما ٌقوله أفضل ك َّتاب اللغة ,ومنهم
(مولٌٌر)( ,مونتٌسكٌو) ,و(شاتوبرٌان) و(هٌغو) وغٌرهم...
إلى جانب هذه المعاجم نجد المعاجم الثنابٌَّة اللغة ,التً ٌعدها (فالٌري الربو) عبٌدا
للمعاجم األولى ,أو عبٌدا قد أ ُعتقوا ,فأخذوا ٌقومون بدور حُجَّ اب أو مترجمٌن شفوٌٌن.
كما نجد كتب النحو وقواعد اللغة التً ال ب َّد من توافرها.
ومع تقدٌرنا آلراء (الربو) ,فإ َّننا نجدها ال تخلو من التعسُّف؛ فالمعاجم الثنابٌَّة اللغة
تنٌرنا حول ما ٌغٌب عن ذهننا ,وتنعش ذاكرتنا فً أحٌان كثٌرة إلٌجاد الترجمة المعادلة
ُّ
وٌستحق بحثا آخر مستفٌضا ومتأنٌا,
المناسبة .وهذا موضوع ٌصعب الخوض فٌه اآلن
والخالصة أنَّ هذه االستشارات ضرورٌَّة جدا ,والحالة هذه ,وهً ما ٌفعله ذلك المترج ُم
المتوح ُد خلف منضدته ونظارته ,ولكنَّ الكلمة الفصل ال تكون على الدوام لحصٌلة هذا
البحث الدؤوب والصبور ,بأعطاف المعاجم ,بل لذلك المعجم الكامن فً زواٌا الذاكرة ,الذي
ال ٌُتاح لنا أن نتص َّفحه كما نشاء ,وفً أيِّ وقت ...إ َّنه ال ٌستجٌبُ لنا دوما ,وال ب َّد من
تفرٌق العمل ,وترك َّ
الزمن ٌفعل فعل ُه ,واالنتظار؛ فربَّما ٌأتً االختمار بالكلمة المنشودة.
ٌُقال :وزنة نعثر علٌها لوزنة من النص األصل ,التحدي الماثل ,فكٌف تكون الوزنة,
وكٌف ٌكون المعٌار؟
على قدر اإلمكانٌ ,كون تعداد الوحدات اللغوٌَّة متقاربا ,فال نترجم كلمة بجملة ,وال
جملة بكلمةَّ ,إال فً حالة خاصةٌ ,كون فٌها اإلفهام واإلٌضاح أساسا ,وٌدفع بالتعادل
الوزنً إلى الدرجة الثانٌة.
تمرُّ االختٌارات شرٌطا خطٌا ولك َّنه قابل للرجوع مرات ومرات ,وفً كل محاولة
بحث عن هذا التوازن بٌن النص الثابت أو المنتهً والنص الذي هو قٌد البناء ,وفٌه
هدم ,وتبدٌل ,وتعدٌل ,وإعادة بناء إلى أن ٌأتً المعادل وكأ َّنه لقٌة من اللقى ,بعد
استكشاف ٌطول أو ٌقصر ,مُضن أو ٌسٌر .إ َّنها هدنة المترجم ,استراحته المؤ َّقتة
َّ
محطة أخرى.
ومنطلقه إلى
ٌُقال أحٌانا :إنَّ المترجم (وازن للكلمات) ,بشًء من االستخفاف أو الته ُّكم ,ولكنَّ ذلك
ال ٌنبغً أن ٌجعله مترددا فً أسلوب عمله؛ وال ب َّد فعال أن ٌضع أمامه ذلك المٌزان
بك َّفتٌه ,وأن ٌجري مقاراناته الدابمة ,فً األسلوب والحجم والفكرة ,أن ٌكتشف تلك
اللوٌنات الطفٌفة فً الداللة ,لكً ٌق ِّدم نصا حقٌقٌا ٌتمرأى فٌه األصل على قدر اإلمكان.
ك ُّل هذا ال ٌتعارض مع تثبٌت المصطلحات االرتكازٌَّة فً النص ,وعدم تبدٌلها بهدف
الزخرفة ,ممَّا ٌفقد النصَّ جرٌانه الموضوعً وإشاراته الصحٌحة.
من ناحٌة أخرى ,ال ٌمكن للترجمة أن تكون عمال قسرٌا نجبر أنفسنا على القٌام به,
وال واجبا شكلٌا ,ومهمة صعبة انتدبنا أنفسنا لها أو كلفنا بها غٌرنا؛ ففً هذه الحالة ,نق ِّدم

عمال ال روح فٌه ,بعٌدا ع َّنا ,عمال مسفسفا ومفككا.
ٌنبغً أن ٌكون الهدف من العمل الترجمً البحث عن مسرَّ ات معٌَّنة نرٌد أن نجعل
صدٌقا أو جماعة أو جمهورا ٌشاركنا إٌَّاها؛ فتلك المتعة فً قراءة نص أجنبً تتجاوز الفرد
لكً تحثه على نقله إلى اآلخرٌن؛ فهو ٌطمح إلى نقل متعة فكرٌَّة أو فنٌَّة إلى أوسع محٌط
ممكن .ولبن كان هذا الوسٌط غٌر طامح فً دخٌلة نفسه إلى مضاهاة المبدع نفسه فلعلَّه
ٌحاول أن ٌصنع من نصِّه الجدٌد ما ٌجعله جدٌرا بذلك المبدع وإبداعه.
إنَّ غاٌة المترجم هً أن ٌجعل القارئ ٌردد بعفوٌَّة وطٌبة خاطر ما ورد فً ترجمته,
مثلما نر ِّدد شعرا خارقا ,أو قوال مغرٌاٌ ,رجعان كالصدى ,وٌضجَّ ان فً الفكر
والحساسٌة.
بهذا الصدد ,ال ٌكون البٌان كل شًء؛ فهناك تطلب آخر من المترجم ,لعلَّه ٌحسن
تحقٌق بعض الجوانب منه .إ َّنه الدخول إلى أجواء النص .هذا لصٌق كما نقول بأسلوب
الكاتب ,ففً العادة ال ٌنقل الكاتب إلى القارئ أفكارا فحسب ,بل شكال من الصٌاغة تمٌزه
عن غٌره .ونعرف القول :األسلوب هو اإلنسان ,وإذ تحكم النص طرٌقة الكاتب فً
التعبٌر ,تحكمه كذلك الفكرة والموضوع اللذان ٌعالجهما بطبٌعة الحال.
إذا كان النصُّ منتمٌا إلى تلك العابلة التً ُتعنى بنقد الموضوعات مثال ,فال نجد غالبا
أسلوبا واحدا متعارفا علٌه عموما ,بل على العكس ,أشد األسالٌب اختالفا وتنوعا؛ فهناك
النصُّ الذي ٌضعك كاتبه فً جو احتفالً ,أو ارتسامً ,وٌرٌد أن تحسَّ الخطورة
والجدٌَّة ,وح َّتى شٌبا من الرهبة ٌوحً بها الموضوع الذي ٌكتنفه السر أو الغموض؛ فهو
غوص فً هذا اإلبهام واالستغالق ,وفً المسابل التً تشغل الفلسفة والتأمُّل ,بل والبحث
العلمً الرشٌد.
وهناك النصُّ الوضعً الدقٌق ,حٌث ال تمرُّ كلمة َّإال وقد اختٌرت بعناٌة فابقة...
وٌتطلَّب األمر ,إذاَّ ,أال ٌحرِّ ف المترجم شٌبا ,أو ٌخطا ,أو كما كان ٌقالٌ :خون
النص ,ففوق رأسه دوما ٌسلط سٌف (دٌمقلٌس)« :المترجم خابن للنص».
المطلوب ,إذا ,بصورة عامَّة ,أن ٌتوارى المترجم خلف النصِّ  ,فً الكوالٌس ,وأن
ٌترك المسرح للكاتب؟ ولكن هذا التواري ال ٌمكن َّإال أن ٌكون نسبٌا ,فال ب َّد ,على
فترات ,من أن ٌستشفَّ القارئ حضور المترجم ,على أنَّ هذا الحضور ال ٌكون
مصطنعا ,وذلك باستخدام لغة خاصَّة مثال تمٌز المترجم كونه كاتبا له أسلوبه وطرٌقة
تعبٌره؛ فاإلسراف فً إظهار التماٌز عن الكاتب قد ٌبعد المترجم عن جوهر مهمته,
وٌدخله فً نطاق التصرُّ ف غٌر المقبول بالنص.
أمَّا النصُّ الروابًُّ  ,فغالبا ما ٌكون متع ِّدد األصوات التً ٌتقدمها أو ٌهٌمن علٌها
صوت الروابً نفسه ,سارد الحكاٌة ,قبل أن ٌقنعنا أنَّ شخوصه التً سوف ٌبتدعها

وٌحركها ,وٌجعل الحٌاة تدب فٌها هً كابنات موجودة فً زمان ومكان معٌَّنٌن ,وتصبح
مهمته أكثر صعوبة حٌن ٌختلق التماٌز فٌما بٌنها ,وفٌما بٌنها وبٌن ذاتها ,فً المواقف
والسٌاقات والطقوس المختلفة ...فهذه الشبكة مطلوب من المترجم أن ٌدخل إلى حلقاتها
وٌألفها ,وفً الغابة ,أو الدغل الكثٌف ,تخزه أشواكها ,وٌحس أنفاسها ورطوبتها إلخ....
وٌصبح مسكونا بفكرة مفادها :نقل األجواء التً عاشها إلى النص اآلخر الذي لم ٌولد
بعدٌ .نتابه قلق وارتعاشة ثقة وٌقٌن .ولك َّنه ٌخمِّن أنَّ ك َّل شًء ٌبدأ من القراءة فعال؛
فٌأخذ بمالزمة النص ,ونقل وحداته ,فٌتسلَّل االرتٌاح إلى نفسه ,وٌعٌد القراءة مرَّ ة أخرى
لما وضعه على الورقة البٌضاء التً تتراقص علٌها كلماته ,حتى ٌحسَّ ذلك الرضا
المشوب بالحذر ,متوجسا بُعد التشابه ,وربَّما الغرابة ...مثل انكسار الضوء فً الماء
الصافً؛ فالشكل الغاطس فً الماء هو امتداد للشكل الذي ض َّل فً الهواء ,ولٌس هو
تماما ,فً نظر الرابً الذي قد ٌغفر له هذا االنحراف على أن ٌكون طفٌفا.
أمَّا أكثر التحدٌات خطورة فهً ترجمة ال ِّشعر؛ فلطالما كان هناك من ٌقول ُّ
بتعذر هذه
الترجمة ُّ
تعذرا كامال ,فً مقابل من ٌجد إمكانات معٌنة لمثل هذه الترجمة ,وٌصرف النظر
عن المتطلبات المهمة التً تجعل الترجمة ممكنة ,ومنها أنَّ الموسٌقا سوف تغٌب ,أو ال ٌبقى
منها شًء ٌذكر ,وأنَّ اختٌار اللغة الشعرٌَّة لٌس باألمر السهل ,وإذا ما وُ جد فسٌكون مغاٌرا
لإلٌحاءات واإلشارات والتأثٌرات التً ٌتمٌَّز بها النصُّ األصلًُّ .
إنَّ األفكار التً ٌتٌسَّر نقلها تبقى أمرا ٌمكن تحقٌقه ,وهً ما تضفً شٌبا من الشرعٌة
على الترجمة ,أما النغمٌة الداخلٌة فال ب َّد أن َّ
تتأثر بصورة سلبٌة فً النص المترجم ,وإذا
ما توافرت بنوع من المحاكاة فلسوف ٌكون فٌها اصطناع غٌر مُحبَّب ,وح َّتى من ِّفر
أحٌانا ,أمَّا عن التصرُّ ف فهذا شًء ٌجب تحاشٌه ,ألنَّ المترجم ال ٌشرح وال ٌفسِّر النصَّ
الشعريَّ  ,بل ٌحاول نقله بكثٌر من الد َّقة .وهنا ,تحضرنا ثنابٌَّة – الد َّقة والجمال ,فأٌُّهما
سٌكون على حساب اآلخر ,وأي منهما ستكون له الغلبة ,وأي حدود ال ُب َّد من رسمها بٌن
هاتٌن الصفتٌن ,وأي توازن ٌتعٌَّن إقامته فً ما بٌنهما؟
َّ
ٌتعثر فٌها
مع ك ِّل هذا ,ومع الجهد المبذول لإلتقان ومراعاة األمانة ,تمرُّ لحظات
العمل ,وٌصبح المسٌر صعبا ومتقطعا ,ولع َّل السبب ٌرجع أحٌانا إلى فقدان التواصل
الحمٌم مع روح األصل؛ فقد ب ٌَّن الكثٌرون من مُنظري الترجمة ,ومنهم( :فالٌري الربو)
أنَّ قراءات عدٌدة للنص الذي ُنحبُّه ونستمتع به هً شروط ال استغناء عنها لرغبة فً
النقل جامحة ,إذ ٌُعاد إنتاج النص فً لغة جدٌدة ,مُفعمة بالحٌاة ,ومترابطة فكرا ًوشكال
وإٌحاءات.
إنَّ طرق الترجمة المبدعة محفوفة بالمخاطر ,وتقع على حبل مشدود ورفٌع ,فً حلبة
األدب والفكر ,وبلوغ مستوى عال من اإلبداع الترجمً غاٌة ال ٌقدر علٌها َّإال الذٌن ال
ٌتهٌَّبون المسالك الوعرة والمتعرِّ جة فً نتاجات المبدعٌن الذٌن ٌستحقون أن ٌُبذل الجهد

◘ .لتعمٌم إبداعاتهم على أوسع نطاق ممكن
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