May Hobeika Haddad

To cite this version:
May Hobeika Haddad. . Les liaisons dangereuses: Langues, traduction, interprétation., Dec
2010, Beyrouth, Lebanon. p. 31 - 42, 2011, Collection Sources-Cibles. <hal-00592662>

HAL Id: hal-00592662
https://hal-confremo.archives-ouvertes.fr/hal-00592662
Submitted on 13 May 2011

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
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المترجم" :من أنا؟"

مي حبيقة الحداد

٭

إن المساكنة بين المغة والترجمة ،وىي عنوان ىذا المحور ،ال تطرح
ّ
أن المساكنة أو التعايش يقع بين أطراف
وحدىا اإلشكالية الكبرى .فالحقيقة ّ

ثالثة :المغة والترجمة والمترجم .والمترجم ىو األساس في ىذه الثالثية ألنو كثي اًر

ما يشعر بحضور الطرفين اآلخرين معاً في ذىنو .فيو في المبدأ ،يتقن االثنين،

المغة والترجمة أو ىكذا ينظر إليو َمن حولو .أما ىو فيرى نفسو عمى عالقة
وثيقة بالمغة وبالترجمة في آن .وميما اختمفت النظرة إلى عممية الترجمة ،سواء

ففن المترجم في جميع األحوال يعي
اعتبرت عممية لغوية أو تتخطى المغةّ ،
ُ
حاجتو إلى المغة .وتصبح العالقة بالمغة عالقة إشكالية متى تساءل المترجم
ولم أحمل
حول دوره ال بل ىويتو :ىل أنا مترجم أم لغوي ؟ أم أنا االثنان معاً؟ َ
الصفتين؟ أال يؤدي التجاذب بين الدورين إلى ضياع اليوية؟
والتجاذب مبني عمى خمفية إتقان المترجم المغتين المصدر واليدف
ودوره في جودة الترجمة .ويجد ضياع اليوية أيضاً منطمقاً لو في نظرة اآلخرين

إلى المترجم وتحديداً إلى مدى إتقانو المغة .فيتوقّع ىؤالء أن يكون عميماً بالمغة
كأي لغوي ال بل أكثر ،ألنو عميم بالمغتين .وكثي اًر ما وضع المترجم في قفص
٭رئيسة مركز الدراسات واألبحاث في المصطمح العربي ،استاذة محاضرة في مدرسة الترجمة بيروت –
جامعة القديس يوسف.
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نص واضح
االتيام عمى ىذا المستوى .و ِمن أقدم من تكمّم في ىذا الموضوع في ّ
ىو الجاحظِ .
فمن جممة الشروط التي يفرضيا عمى المترجم " أن يكون أعمم

الناس بالمغة المنقولة والمنقول إلييا حتى يكون فييما سواء وغاية" .1والالفت في

كالمو أمران :أوليما استعمالو أفعل التفضيل عمى اإلطالق .فميس المطموب أن
يحمل المترجم عبئاً
يكون المترجم عميماً بالمغتين بل ىو أعمم الناس بيما ما ّ
ثقيالً قد ال يقدر عميو ،أو ىو باألحرى يضعو أمام شرط تعجيزي ال يقوى عمى

يدعي أنو أعمم الناس بمغة ما ؟ أما األمر الثاني
فأي إنسان يمكن أن ّ
تمبيتوّ .
فيو الجزء األخير من الجممة :حتى يكون فييما سواء وغاية .ال يكفي إذاً أن
يكون المترجم أعمم الناس في المغتين بل عميو كذلك أال يغمّب لغة عمى أخرى.

ويصعب األمور عمى المترجم ،وىو
وىنا أيضاً قد يبدو كالم الجاحظ قاسياً
ّ
حد ما ،ما ىو معترف بو حتى اليوم من أن المترجم ال بد أن يغمّب
يخالف الى ّ

لغتو األم التي تكون في اإلجمال المغة اليدف .ولكن عمى أي حال ،فتشديد

تحدياً لممترجم
حده اإليجابي
الجاحظ عمى مسألة إتقان المغتين قد يعتبر في ّ
ّ
سيما أن
وفي ّ
أي مترجم عمى إيفاء ىذا الطمب؛ ال ّ
حده السمبي تشكيكاً في قدرة ّ
متطرقاً ضمناً إلى قضية تداخل المغات .فيشرح ظاىرة
الجاحظ يكمل فكرتو
ّ
ثنائية المغة باعتبارىا تؤدي حتماً إلى الضرر بالمغتين معاً " :ألن كل واحدة من

المغتين تجذب األخرى وتأخذ منيا وتعترض عمييا" .2وال يمكن في نظره إتقان
المغتين عمى قدم المساواة .والسبب يعود إلى القدرة الفردية المحدودة التي ال

توزع كفاءتيا ( أو قوتيا كما يقول) عمى أكثر من لغة من غير أن
تستطيع أن ّ
1

الجاحظ ،كتاب الحيوان ،الجزء األول ،ص .76

 2م.ن .ص 77
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تضعف ىذه الكفاءة .يطمب الجاحظ إذاً من المترجم أن يكون لغوياً مع إق ارره

وافتراضو المسبق بعدم قدرتو عمى ذلك.

موجو إلى المترجم
الفت أيضاً عمى المستوى التاريخي ،اتيام آخر ّ
يطمقو النحوي أبو سعيد السيرافي ،في القرن العاشر الميالدي ( .)979-897ومع

1
ففنو
أن كالمو يدخل أصالً في إطار الجدل بين أىل المنطق والنحويين ّ ،
ّ
يعكس أيضاً اتيام المترجمين بعدم إتقان المغة .واتقان المغة مرتبط بطبيعة

الحال بمعرفة النحو معرفة دقيقة .لذا يعيب عمى متّى بن يونس المترجم ،جيمو
حرفاً واحداً ىو الواو .وبعد أن يجادلو في مسألة عالقة المفظ بالمعنى والمنطق
بالنحو ،ينتيي إلى القول " :ومن جيل حرفاً أمكن أن يجيل حروفاً ،ومن جيل

2
أن السيرافي يرفض الترجمة بالمبدأ
حروفاً جاز أن يجيل المغة بكماليا"  .وبما ّ
وبخاصة ترجمة المنطق ،فيو يسعى إلى تقديم حجج لغوية يعتبر أنيا تعيق

وتشوه صورة النتاج المترجم والمترجمين .لذا يقول لمتى بن
عممية الترجمة
ّ
بد لك
بد من قميل ىذه المغة من أجل الترجمة فال ّ
يونس " :وان لم يكن لك ّ
أيضاً من كثيرىا من أجل تحقيق الترجمة واجتالب الثقة والتوقّي من الخمّة
3
بتدرٍجج أو باألحرى ،بفرق بين " الترجمة"
الالحقة"  .وتعبيره عن الموضوع يوحي ّ
إن الترجمة
وتحقيق الترجمة" .وبالعودة إلى معنى التحقيق لغة ،يمكن القول ّ

األولية أو بمستوياتيا الدنيا تحتاج إلى القميل من المغة أما الوصول إلى ترجمة
ّ
 1كالم السيرافي مقتبس من مناظرة جرت بينو ومتى بن يونس القنائي المترجم .وقد نقل أبو حيان
التوحيدي المناظرة في كتاب اإلمتاع والمؤانسة ،الميمة الثامنة من الجزء األول.
2
3

التوحيدي ،اإلمتاع والمؤانسة ،ص .113

م.ن .ص .115
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جديرة بالتصديق ،غير مشكوك فييا ،توحي بالثقة ،فيتطمّب حتماً الكثير من
المغة .وىذا الكثير غير متوافر ألي مترجم بما أنو يفترض ضموعو بالنحو كما

النحويين .ىكذا يضيف السيرافي صفة جديدة مطموبة من المترجم وىي أن يكون
نحوياً.

أن يكون المترجم لغوياً أو نحوياً ىما رأيان لمراقبين لم يختب ار فعل

الترجمة .ولكن ماذا عن موقف المترجمين من مسألة إتقان المغة؟ تتعدد اآلراء

ويأتي بعضيا وكأنو رد غير مباشر عمى المشككين والمتيمين .فمن المترجمين

من يتباىى بقدراتو المغوية كحنين بن اسحق مثالً الذي يقول إنو ينقل العموم "في
نياية ما يكون من حسن العبارة والفصاحة ،وال نقص فييا وال استغالق وال لحن،

باعتبار أصحاب البالغة من العرب الذين يقومون بمعرفة وجوه النحو" .1وعمى

بعد قرون منو كالم مشابو لرفاعة الطيطاوي .يقول في مقدمة أحد كتبو

اقف عميو
المترجمة ،وبالمغة
المسجعة الرائجة آنذاك" :جاء ىذا الكتاب ُيعجب الو َ
ّ
لجودة عبارتو الفايقة .وحسن تراكيبو الرايقة" .2وال يتوانى كذلك البعض عن
توجيو االنتقاد متى الحظ ترجمات تظير فييا قمة معرفة لغوية .وال شك في أن

مياجمة أحمد فارس الشدياق المستعربين توضع في ىذا اإلطار .فيو يعي
خطورة أن ُيقدم ىؤالء عمى الترجمة وىم غير متمكنين من المغة العربية.

1
2

ابن أبي أصيبعة ،عيون األنباء في طبقات األطباء ،الجزء الثاني ،ص .150

الطيطاوي ،األعمال الكاممة ،ص ،365 .من مقدمة كتاب :الجغرافية العمومية.
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يتحول إلى عبء يعوق المترجم عن
إال أن إتقان المغة عند البعض قد ّ
أن يحسن خياراتو المغوية المناسبة لمنص .وقد نذكر مثاالً عمى ذلك ما يسوقو
ميخائيل نعيمو في معرض انتقاده ترجمة خميل مطران لمسرحية " تاجر البندقية"

لشكسبير .1يذكر نعيمو عيوباً أساسية عمى مستوى الترجمة،ال مجال ىنا

ومطوالً
لذكرىا ،ولكنو يشير أيضاً
ّ
أوابد المفردات العربية وشواردىا"،

تصنع مطران في " انتقاء
وبنبرة ساخرة إلى
ّ
ما يؤدي إلى تعقيد الترجمة فتسير " متعثّرة

وتكر بسيولة" .ويتّيم نعيمو
متشبكة بينما عبارات شكسبير تترادف بجالل
ّ
ّ
مطران بأنو يقصد بذلك "أن يدىشنا بطول باعو في المغة" .والدليل برأيو ،المجوء
داع إلى
إلى تفسير بعض الكممات في أسفل الصفحات وال يكون أحياناً من ٍج
ىذا .وكان األولى بو أن يخاطب أبناء العربية " بمغة يفيمونيا" بما أنو يكتب

تحول إتقان المغة في نظر نعيمو عائقاً أمام إيفاء النص المصدر
بمغتيم .وىكذا ّ
حقو وأمام متعة قارئ النص اليدف ،في آن .فالترجمة بحسب نعيمو ليست

مسألة عرض عضالت .وتطرح مالحظات نعيمو عمى ترجمة مطران مسألة

يتحول ال محالة
توظيف إتقان المغة في عممية الترجمة .ففذا سمّمنا أن النص ّ
تدخل المترجم فيو تحدد وجية
ففن درجة ّ
في خالل سفره من مصدر إلى ىدفّ ،
التحول .فالمترجم الذي يعي قدرتو عمى التدخل يقع في صراع حول درجة
ّ

التدخل التي يمكن أن يسمح لنفسو بيا .إلى أي حد يمكن أن يكون حاض اًر –

غائباً في النص .والمالحظ في مسألة العالقة بالمغة ،أنو كمما أتقن المترجم

تدخل أوسع وأوضح .فقد يعتبر أن قدراتو
تعرض لخطر االنزالق نحو ّ
المغةّ ،
المغوية تسمح لو بالتدخل إلفيام القارئ وبخاصة إلمتاعو ال سيما في حال
1

ميخائيل نعيمو ،الغربال ،المجموعة الكاممة ،المجمد الثالث ،ص .497 -489
37
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النص األدبي .يرى المترجم أن من أولوياتو الخروج بنص يشعل في نفس القارئ
لذة القراءة .واألساس في رغبة اإلمتاع ال يقتصر عمى أخذ المستيدف

لكن جذور اإلمتاع تنبت من مكان آخر،
ميمة ،ال شكّ ،
باالعتبار .ىي حجة ّ
أوالً ،من الصفة الجديدة التي قد يضيفيا المترجم عمى الئحة صفاتو وىي أنو
كاتب .ثانياً ،من نظرتو إلى النص األدبي عمى أنو أوالً استعراض لفعل الكتابة

التدخل
لدى المؤلف .وىما الحافزان األساسيان المذان يشجعان المترجم عمى
ّ

التدخل بالحد األدنى ،أي التتمير
عمى ىذا المستوى .لذا ،تراه في شبو نزاع بين
ّ
لتدخل أوسع يترك بصمتو
أو التنحيل لغايات إيضاحية ،وبين إطالق العنان ّ

يعبر عنو الطيطاوي في
الخاصة عمى النص .وخير مثال عمى ىذا النزاع ما ّ
مقدمة ترجمتو كتاب »  « Les aventures de Télémaqueل  Fénelonوعنوانو

المسجع" :مواقع األفالك في وقائع تميماك" .بعد أن يشرح الطيطاوي
العربي
ّ
يسر في نياية المقدمة ،برغبة تممّكتو في أقممة النص بما
منيجو في الترجمةّ ،
يتوافق و"مزاج العربية" أكثر ،فتمنى لو يصوغو " صياغة أدبية" ويضيف إليو

"المناسبات الشعرية" و"األمثال والحكم" .ويشرح أكثر مقصده بالبعد كل البعد

عن النص المصدر " حتى ال يكون إال مجرد أنموذج ألصمو األصيل" .ولكنو
ٍج
لتحول النص عمى ىذا
أحجم عن تحقيق ىذه الرغبة ألن الزمن برأيو غير مؤات ّ
النحو .والالفت أنو يشير إلى أن المحافظة عمى األصل تعني أن " قانون

1
التدخل في النص إلى درجة
أن
ّ
الترجمة الحقيقة ممحوظ"  .ىكذا يعي الطيطاوي ّ
1

يقول" :وقد كان خطر لي أن أفرغو في قالب يوافق مزاج العربية وأصيغو صياغة أخرى أدبية

وأضم إليو المناسبات الشعرية وأضمنو األمثال والحكم النثرية والنظمية .يعني أنسجو عمى منوال جديد

وأسموب بو ينقص عن أصمو ويزيد .حتى ال يكون إال مجرد أنموذج ألصمو األصيل .وعين أن يقبل

عميو من األىالي كل قبيل .إال أني رأيت أن األوفق اآلن بالنسبة لموقت والزمان حفظ األصل وطرح
38
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التحويل الكمي ،حتى من باب تحسينو ،يقضي عمى جوىر عممية الترجمة.
ولكن النزعة إلى التحويل حاضرة ال بل مغرية إلى حد بعيد.
أما طو حسين فيحتفل ،عمى عكس نعيمو ،بما حققو خميل مطران من
ويسميو صراحة " مشاركة" .فانتقال النص المصدر إلى
تدخل في ترجماتو
ّ
ّ
وي ِ
برز من خاللو
يحممو شعوره وعواطفو ُ
اليدف يمر بشخص المترجم الذي ّ

يتحول النص المصدر تبعاً لقدرة المترجم عمى
إتقانو المغة اليدف .ىكذا
َ
ّ
مشاركة المؤلف فعل الكتابة .ويتضمن ذلك ممارستو الممكة المغوية كما إضافة
"أشياء من ذات نفسو" .حتى ينتيي حسين إلى القول " :فال ينبغي أن نظن أننا
نشاىد مسرحية لشكسبير وحده ولكننا نشاىد مسرحية شكسبير ونرى فييا شيئاً

1
من مشاركة – تكثر أو تقل – من مطران نفسو"  .ويعتبر كالم حسين مقبوالً

عمى المستوى الترجمي ،ألن المشاركة تسمح ،ببعدىا اإليجابي بأن يتحرر

المترجم من قيد المغة المصدر وبأن ينتج نصاً تعمو فيو نسبة المقروئية .فال
الشك وابقاء ما كان عمى ما كان .وانما لم أجد بداً من مسايرة المغة العربية وقواعدىا وعقايدىا

المرعية مع المحافظة عمى األصل المترجم منو حسب اإلمكان فبيذا ناموس األصل والفرع محفوظ

وقانون الترجمة الحقيقة ممحوظ( " .الطيطاوي ،م.س .ص)345-344
1

يقول" :ولكن مطران يشارك ىؤالء الشعراء الذين يترجم عنيم فيو يحتفظ بآرائيم ومعانييم ولكنو

وتصور
تصور شعوره ىو،
ّ
يضيف ليا أحياناً أشياء من ذات نفسو ،يضيفيا ليذه المغة الخاصة التي ّ
وتصور قدرتو عمى التصرف في ىذه المغة وعمى
وتصور إتقانو لمغة العربية الفصحى،
عواطفو ىو
ّ
ّ
إخضاعيا لما يريد دون أن يخضع ىو لما تريد المغة .ففذا نحن شاىدنا مسرحية من مسرحيات

شكسبير التي ترجميا مطران فال ينبغي أن نظن أننا نشاىد مسرحية لشكسبير وحده ولكننا نشاىد

مسرحية شكسبير ونرى فييا شيئاً من مشاركة – تكثر أو تقل – من مطران نفسو".

( طو حسين ،خميل مطران ،ص ).472
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عجب إذ ذاك في أن يحظى النص الجديد بعنصر اإلمتاع فيحافظ عمى وظيفتو
األدبية األصمية .كما أنو من الطبيعي أال تنفصل ذات المترجم عن قدراتو

يكون شخصيتو بتاريخيا وحاضرىا،
الفكرية .فكيف لو بالتالي أن يفصل كل ما ّ
بمخزونيا المعرفي والعاطفي ،عن مساره الفكري في خالل عممية الترجمة .قد
يسعى المترجم بوسائل شتى إلى توخي الموضوعية إال أنو ينبغي اإلقرار بأن

ولكن لكالم حسين بعداً سمبياً متى تخطى
شيئاً "من ذات نفسو" ال بد أن يظيرّ .
المترجم حدود المحافظة عمى ىوية النص .فماذا يبقى من شكسبير في ظل

الحال التي يصفيا؟ في المسألة شك يتأكد من خالل أمثمة يذكرىا نعيمو وتدل
عمى نزعة مطران إلى التحميق أبعد من النص .أال يعتبر األمر في ىذه الحال

مشاركة في التأليف وليس مشاركة في الكتابة وحسب؟
وبعد ،فاإلمتاع ال يغيب عنو إمتاع الذات ،ذات المترجم الذي لم

يمارس تاريخياً مينة الترجمة نشاطاً مستقالً ،بل كانت دوماً تتساكن مع مين

أخرى سعى جاىداً ليدخل نوادييا .فكان الطبيب والفيمسوف والمغوي والصحافي
والكاتب والشاعر وغيرىا .فكيف لممترجم األديب أو الشاعر مثالً أن يحجم عن

عرض قدراتو الكتابية إشباعاً لغروره أو إثباتاً لصفتو كاتباً؟ وعندما بدأ المترجم
يستقل بمينتو ،عند خروجو من دار المساكنة ،وجد نفسو في مواجية السؤال:

من أنا؟ فراح يبحث عن عالقة أكثر توازناً بالمغة ،يقترب منيا حيناً ترفده

بمواردىا ،ويبتعد حيناً آخر متى شعر بييمنتيا ،حتى تبقى لو الصفة األساس

فيؤكد :أنا المترجم.
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