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ف���ّ��ض ّ��ي ،ف���إن م��ن ���ش���أن ه��ذه ال��ع��ب��ارة �أن تذكّر
ال��ك��ث�ير م��ن ق��رائ��ه ب��ف��ق��رة وردت ل��دى ول��ي��ام
�شك�سبري مي��ت��دح فيها �إجن��ل�ترا �إب���ان ال��ق��رن
ال�ساد�س ع�شر باعتبارها «ن�صف ف��ردو���س»،
وعندما يتحدث قطب من �أقطاب ال�صناعة
ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة ع���ن �أ���س��ال��ي��ب ال���ق���ي���ادة ،ف��ل��ه �أن
ينقل معناه ب��و���ض��وح �إىل الغالبية العظمى
ل��ل��ف��ن��ل��ن��دي�ين ال��ب��ال��غ�ين �إذا ح����ثَّ امل��دي��ري��ن
ع��ل��ى حم���اك���اة «ك��و���س��ك��ي�لا» ب����د ًال م���ن امل�ل�ازم
«الميور» ،فهاتان ال�شخ�صيتان الواردتان يف
رواية (اجلندي املجهول) م�شهورتان يف بلده
�إىل ح�� ّد ال يلزمه معه �أي���ة ���ش��روح �إ�ضافية.
ولكن الإح��االت ،باعتبارها عنا�صر مرتبطة
بالثقافة ،تعتمد يف نقل معناها على الألفة
�إىل ح��د بعيد .وت�ضرب امل���ؤل��ف��ة م��ث ً
�لا لهذا،
حيث ت��ق��ول �إن��ه يف غ�ضون مناق�شة امل�شاكل
امل��رت��ب��ط��ة ب���إ���ص�لاح ن��ظ��ام ال��رع��اي��ة ال�صحية
املعتزم تطبيقه يف الواليات املتحدة ،فقد �ش ّبه
�صحفي �أمريكي تكاليف ه��ذا النظام بـ»قط
ت�شي�شر» ،و�أو���ض��ح م��ا يعنيه ق��ائ�لا�« :إن���ه قد
يختفي �أحيانًا ،وال يرتك خلفه �إال الب�سمة:
�أي ال��وع��د ب��ف��وائ��د ج���دي���دة .ول��ك��ن ال��ق��ط ال
ي���زال م���وج���و ًدا ،وي��ن��م��و ب�سرعة ح��ت��ى ي�صبح
من ًرا» (بيرت�سون  .)1994ولعله من الوا�ضح
�أن م��ن�����ش��ئ ه���ذه امل��ق��ارن��ة ي��ت��وق��ع م���ن ق�� ّرائ��ه
�أن ي��رب��ط��وا م��ا ب�ين ت��ل��ك ال�����ص��ورة ال�شعرية
وال�صورة املر�سومة يف طبعة رواية (�ألي�س يف
بالد العجائب) التي كتبها لوي�س كارول (�أو
على الأرجح الفيلم الذي �أنتجه والت ديزين
ب��ال��ر���س��وم امل��ت��ح��رك��ة) ح��ي��ث جن��د �شكل القط
الغريب الذي تذوي �صورته ببطء فال يبقى
منه ���س��وى الب�سمة .ول��ك��ن ل��و ُت��رج��م��ت هذه
املقالة �إىل ق��� ّراء جملة جت��اري��ة يف بلد �آخ��ر،
وك��ان��ت ت�ستهدف االقت�صاديني واملهند�سني
واملديرين وامل�ستثمرين ،فما ع�سى �أن يكون
ر ّد فعلهم �إزاء ال��ز ّج بق�صة �أطفال �أجنبية يف
مقالة جادة عن مو�ضوع جاد؟
وي����رج����ع االه����ت����م����ام مب�������ش���ك�ل�ات ال�ت�رج���م���ة
امل�شرتكة ب�ين الثقافات �إىل �إدراك املرتجم
�أن املفاهيم املرتبطة بالثقافة ميكن �أن تزداد
تعقي ًدا يف عينه ع��ن ال�صعوبات الداللية �أو
ال��ب��ن��ائ��ي��ة ل��ن�����ص م��ن ال��ن�����ص��و���ص ،ح��ي��ث ي��رى
ب��ع�����ض ال���ب���اح���ث�ي�ن �أن م�����ش��ك�لات ال�ترج��م��ة
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امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ث��ق��اف��ة تت�صل �أ���س��ا� ً��س��ا بطبيعة
ال��ل��غ��ات وخ�����ص��ائ�����ص��ه��ا ال��ت��داول��ي��ة (وه����و ما
يت�ضمن التوريات� ،أو التالعب بالألفاظ� ،أو
�أ�ساليب خماطبة �شخ�ص م��ا� ،أو تهنئته� ،أو
االع���ت���ذار) .وم��ا �أك�ث�ر م��ا جن��د �أن م��ث��ل ه��ذه
امل�شكالت الناجمة عن طبيعة لغة ما تت�ضمن
ر���س��ائ��ل م��ب��ا���ش��رة �أو غ�ير م��ب��ا���ش��رة� ،أو ظ�لال
معان .وناد ًرا ما ي�ستطيع مرتجم الن�صو�ص
االقت�صادية �أو ال�سيا�سية� ،ش�أنه �ش�أن املرتجم
الأدبي ،جتنّب اال�صطدام بالر�سائل امل�ضمرة
يف الثقافة امل�صدر؛ لأنه قد تتع ّر�ض م�صالح
حيوية للخطر �إن ن�ش�أت ح��االت �سوء تفاهم
من هذا القبيل.
ه��ك��ذا ،ف����إن درا����س���ات ال�ترج��م��ة ذات ال��ت��وج��ه
الثقايف ال تنظر �إىل الن�ص امل�صدر والن�ص
امل�ستهدف باعتبارهما ع ّينتني وح�سب للمادة
اللغوية .فالن�صو�ص تن�ش�أ يف موقف معني ويف
ثقافة معينة ،ولكل منها وظيفته املخ�صو�صة
وج���م���ه���وره اخل���ا����ص .وم����ن ث����م ،ف������إن ب��اح��ث
الرتجمة احل��دي��ث ،وامل�ترج��م بال�ضرورة ،ال
يدر�س «الع ّينات» اللغوية يف ظروف خمتربية
املعملي -بل ينظر �إىل
�إن �صح هذا التعبريّ
الن�ص ك�أمنا ُي ّ
طل عليه من طائرة عمودية
�أ����ش���ب���ه ب���ن���ظ���رة ع�ي�ن ال���ط���ائ���ر Eye-bird
 ، Viewفريى ال�سياق الثقايف �أوال ،ثم �سياق
املوقف ،ثم الن�ص ذاته.
ال حتاول هذه الدرا�سة �إلقاء ال�ضوء على عملية
الرتجمة نف�سها ،بل تر ّكز على حل امل�شكالت
وات���خ���اذ ال���ق���رارات ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��الإ���ش��ك��االت
امل�شرتكة بني الثقافات؛ �أي ترجمة الإحاالت.
ك��م��ا �أن���ه���ا درا����س���ة ن��وع��ي��ة ب��ال��ف��ع��ل؛ �إذ تنظر
�إىل امل�ترج��م ب��اع��ت��ب��اره ���ص��اح��ب دور ف��ع��ال �أو
و�سيط ثقايف ومتّخذ ق��رارات ،ال جمرد خادم
املهني) للم�ؤلف �أو القارئ� ،أحدهما
(باملعنى
ّ
�أو كليهما� .إن �صفتي «ال��ق��درة» و»امل�س�ؤولية»
ً
و�سيطا ثقاف ًيا
اللتني ت�صفان املرتجم بو�صفه
ومتخذ ق��رارات تت�سمان ب�أهمية جوهرية يف
ترجمة الإح����االت .فالكاتب� ،صاحب الن�ص
��وج��ه ن���ّ��ص��ه �إىل �أ���ش��خ��ا���ص
الأ���ص��ل��ي ،ع��ن��دم��ا ي ّ
(ق�� ّراء) ي�شاركونه ق��د ًرا معينًا من املعلومات
اخلا�صة باخللفية الثقافية ،لي�س يف حاجة �إىل
الت�صريح مبثل هذه املعلومات يف الن�ص التي
هي من باب املعلوم بال�ضرورة ،وال�ضرورة هنا

ممن
ثقافية حم�ض� .أما ق ّراء الن�ص املرتجمّ ،
لديهم مناخ معريف وثقايف مغاير ملناخ امل�ؤلف،
أم�س احلاجة �إىل مرتجم متف ّرد ينظر
هم يف � ّ
يف اجلانب امل�ضمر من الر�سالة (الن�ص)؛ �أي
يراعي اجلانب ال�سياقي والإح���ايل ،وميتلك
ال���ق���درة وال��ك��ف��اءة ع��ل��ى ت��ق��ري��ر م��ا ينبغي له
و�ضعه �أو �شرحه يف الن�ص امل�ستهدف (الن�ص
املرتجم).
َ
يف �����ض����وء ه������ذا ال����ف����ه����م ال���ع���م���ي���ق مل���و����ض���وع
«الإح���ال���ة» ال���ذي ي��ج��م��ع ب�ين ال��ف��ع��ل التقني
واال���س�ترات��ي��ج��ي��ة الثقافية ،ميكن ال��ق��ول �إن
الرتجمة لي�ست حم�ض عملية لغوية �آلية،
�أو جم���رد ن��ق��ل م��ع��ريف ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى امل��ه��ارات
اللغوية اخلا�صة بالرتجمة وامل�شتغلني بها،
ب��ل بقيمة م��ا مي��ك��ن �أن ت�سهم ب��ه الرتجمة
كنظرية معرفية بالأ�سا�س يف ت�أ�سي�س واقع
ث��ق��ايف وح�����ض��اري خم��ت��ل��ف .و�إذا ن��ظ��رن��ا �إىل
الرتجمة ،يف �ضوء ه��ذا الطرح ال�ثرّي الذي
ي�����س��ت��ع��ر���ض��ه ه����ذا ال���ك���ت���اب ال���ت���ج���ري���ب���ي ،ويف
�سياق حت���والت النظرية الثقافية ال��راه��ن��ة،
ال���س��ت��ط��ع��ن��ا �أن ن����درك ال��ف��ل�����س��ف��ة اجل��وه��ري��ة
التي ينطوي عليها فعل الرتجمة (من و�إىل
العربية حت��دي��دا) ،م��ن حيث ه��و فعل ثقايف
ّ
خ�ل�اق��� ،س��وف ينتقل بثقافتنا املعا�صرة من
م�ستوى التلقّي ال�سلبي �إىل م�ستوى الإر�سال
والتفاعل واحلوار ّية.
----------------الكتاب :عقبات ثقافية :مدخل جتريبي �إىل
ترجمة الإحاالت.
امل�ؤ ّلفة :ريتفا ليبيهاملي.
ال��ن��ا���ش��ر :امل��رك��ز ال��ق��وم��ي ل��ل�ترج��م��ة( ،ال��ع��دد
.)2402
مكان الن�شر :القاهرة.
لغة الكتاب :الإجنليزية .والعنوان الأ�صلي
للكتاب هو:

Cultural Bumps: An Empirical
Approach to the Translation of
Allusions

املرتجم :حممد عناين.
�سنة الن�شر2015 :م.
عدد ال�صفحات� 418 :صفحة.

الن�صو�ص املن�شورة تعرب عن وجهات نظر كتابها وال تعك�س بال�ضرورة ر�أي جملة التفاهم �أو اجلهة التي ت�صدر عنها.
جملة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاك�س +968 24605799 :
الربيد الإلكرتوين tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net :

* ناقد و�أكادميي م�صري

رجب  1437هـ  -أبريل 2016م

(مقدمة ،بع�ض ق�ضايا الرتجمة،
التحليل :لعبة اال�ستغماية ،حل
امل�����ش��ك�لات :ال��ن��ظ��ري��ة والتطبيق،
ال�����ب�����ي�����ان�����ات ال����ت����ج����ري����ب����ي����ة ع���ن
ا���س��ت��ج��اب��ات ال���ق��� ّراء ،الإح����االت يف
ق��اع��ة ال���در����س :امل�ترج��م امل��ب��ت��دئ
��ث�ر ،م��ل�اح����ظ����ات خ���ت���ام���ي���ة
ي����ت����ع ّ
ومالحق).
ن�صا
وعندما يفح�ص مرتجم ما ًّ
م��ن الن�صو�ص بق�صد ترجمته،
ف�����س��وف ي�شغله ب��ال�����ض��رورة ع��دد
م��ن ال��ق�����ض��اي��ا؛ م��ن بينها ق�ضية
«الإح�����االت» ال��ت��ي ق��د تلعب دو ًرا
ث��ان��و ًي��ا يف ال��ك��ث�ير م��ن الأح���ي���ان.
وك��ل��م��ا الح���ظ امل�ترج��م -بو�صفه
�يرا�« -إح��ال�� ًة»
ق��ار ًئ��ا ق��دي�� ًرا �أو خ��ب ً
م��ا ،ك��ان عليه ات��خ��اذ ق���رار بعينه
ح����ول �أ����س���ل���وب �أو ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة
معاجلتها .فالتع ّرف على الإحالة
يعتمد �إىل ح��د م��ا ع��ل��ى الإح��ال��ة
ب����امل���������ص����ادر .م�����ن ه����ن����ا ،ف��ل��ا ب��د
للمرتجم امل��ح�ترف ال��ذي يجمع
ب�ين ال��ك��ف��اءة وامل�����س���ؤول��ي��ة  -بعد
�أن يالحظ وج��ود �إحالة يف فقرة
من فقرات ن�ص م�صدر ،وبعد �أن
يح ّلل وظيفتها على يف م�ستويي
ال�سياق العام واخلا�ص� -أن يق ّرر
يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف ك��ي��ف يعاجلها.
و������س�����واء ك�����ان امل��ت�رج����م ي�����رى يف
الإح���ال���ة م�شكلة حقيقية �أم ال،
ف�سوف يط ّبق ا�سرتاتيجية بعينها
من بني عدد من اال�سرتاتيجيات
امل��م��ك��ن��ة .ه���ك���ذا ت��خ��ل�����ص امل���ؤل��ف��ة
�إىل ن��ت��ي��ج��ة ب��ع��ي��ن��ه��ا؛ م����ؤ ّداه���ا �أن
نظر املرتجم يف عدد بالغ التن ّوع
م���ن الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ات وال��ب��دائ��ل
املتّبعة يف �أثناء ممار�سة الرتجمة
�سوف ي���ؤدي ب��ه على الأرج���ح �إىل
ترجمات ناجحة ،هي �أدقّ و�أك�ثر
ح�سا�سية م��ن جم��رد اال�ستعمال
ال��روت��ي��ن��ي ال�سرتاتيجية واح��دة
فقط لي�س �إال.
الإح�������ال�������ة م�������ص���ط���ل���ح �����ش����ائ����ع يف
ال���درا����س���ات الأدب����ي����ة؛ ي�����ش��ار من
خالله �إىل ا�ستخدامات متع ّددة
ل�����ص��ور م���ن امل�����ادة ال��ل��غ��وي��ة ال��ت��ي

�سبق ت�شكيلها��� ،س��واء يف �صورها
الأ����ص���ل���ي���ة �أو يف ����ص���ور م���ع��� ّدل���ة،
وا����س���ت���خ���دام الأ�����س����م����اء وال���كُ���ن���ى
والألقاب والنعوت ،لتو�صيل معنى
���ث�ي�را م���ا ي��ك��ون م�����ض��م�� ًرا .و�أم���ا
ك ً
فهم الإح����االت ع�بر ح��اج��ز ثقايف
معني فيتطلب من املتلقّي درجة
ع��ال��ي��ة م���ن ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة،
ال الثنائية ال��ل��غ��وي��ة ف��ق��ط ،حتى
يتمكّن املرتجم من الفهم الكامل
للن�ص امل�صدر وتقدميه للجمهور
امل�����س��ت��ه��دف .وك��م��ا ت��ذك��ر امل���ؤل��ف��ة،
ف����ق����د ورد م�������ص���ط���ل���ح «ال���ع���ق���ب���ة
الثقافية »Cultural Bumps
يف ك����ت����اب ال����ب����اح����ث����ة ك���������ارول م.
�آرت�شر ( )1986التي تطلقه على
التوا�صل املبا�شر عرب الثقافات،
����ف وق�� ًع��ا من
وت���ع��� ّده ذا دالل���ة �أخ ّ
«ال�صدمة الثقافية».
�إن اال���ش��ت��ق��اق ال��ل��ف��ظ��ي مل�صطلح
الإحالة الإجنليزي ()allusion
����ب��ي�ن ارت����ب����اط����ه ب���ف���ك���رة ال��ل��ع��ب
ي ّ
(.)ad+ ludere - alludere
و�إذا مل ت��ك��ن ج��م��ي��ع ا���س��ت��ع��م��االت
الإح���������االت ت��ت�����ض��م��ن ال���ت�ل�اع���ب،
ف������إن ال��ف��ك��اه��ة وظ��ي��ف��ة وا���ض��ح��ة
م��ن وظ��ائ��ف��ه��ا .وع�بر ا�ستعرا�ض
ال�ت�راث ال��ب�لاغ��ي ،ك��ان��ت الإح��ال��ة
دائ ًما ما ت�شغل مكانًا بني الأ�شكال
اال�ستعارية �أو املجازية الأخ��رى،
مثل الق�صة الرمزية ،واملبالغة،
وال��ك��ن��اي��ة ،وال�����س��خ��ري��ة وم���ا �إىل
ذل���ك .وال��ت��ع��ري��ف��ات امل��ع��ت��م��دة لها
يف ال��درا���س��ات الأدب��ي��ة ت�شرتك يف
ف���ك���رة «الإح����ال����ة �إىل ����ش���يء م���ا».
لكن الإحالة لي�ست ظاهرة �أدبية
وح�������س���ب ،ب����ل ه����ي ظ����اه����رة ف��ن��ي��ة
�أي�������ض���ا؛ ح���ي���ث جن����د �إح��������االت يف
أي�ضا
الكتابة غ�ير الق�ص�صية ،و� ً
يف امل��و���س��ي��ق��ى وال��ر���س��م والأف��ل�ام
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة وغ��ي��ره�����ا ،م��ث��ل��م��ا
جن��د يف احل��وار ال�سينمائي �أو يف
الظهور امل��وج��ز لأح��د املمثلني يف
فيلم من الأفالم �إحالة �إىل فيلم
���س��اب��ق ،ون��ت��وق��ع �إدراك اجل��م��ه��ور
ل��ذل��ك .وي��ت�����س��ع ن��ط��اق ا�ستعمال

امل�صطلح عند فرويد ،على �سبيل
امل���ث���ال ،ال����ذي ي����رى �أن الأح��ل�ام
ت��ت�����ض��م��ن �إح���������االت �إىل خ��ب�رات
احلامل يف يقظته.
يف ه��ذا ال�سياق ،ميكن لنا القول
ونحن بدورنا نتفق مع امل�ؤلفة يفمثل هذا الطرح الثقايف ال ّرحب-
�إن املناق�شات املتع ّددة ،واملتنوعة،
وامل��ع��ق��دة ،ال���دائ���رة ح���ول مفهوم
ال��ت��ن��ا���ص Intertextuality
(وه������و امل�����ص��ط��ل��ح ال������ذي ���ص��كّ��ت��ه
ج���ول���ي���ا ك��ري�����س��ت��ف��ي��ا ع�����ام ،1969
أ�سي�سا على مفهوم
ً
ا�ستلهاما وت� ً
«احلوارية  »Dialogismللناقد
واملفكّر الرو�سي الكبري ميخائيل
باختني ،وال جمال هنا للخو�ض يف
تف�صيالت هذا املو�ضوع ال�شائع)
قد �أ ّك��دت �أن��ه ظاهرة فنية عرب-
ث��ق��اف��ي��ة �أ���ش��د ت��ع��ق��ي�� ًدا م��ن جم��رد
ا���س��ت��ع��ارة كلمات م��ن ن�ص �سابق.
ف��امل��ه��م ه��ن��ا ه��و وظ��ي��ف��ة م��ا �أُدخ���ل

على الن�ص اجل��دي��د و�إدراك��ن��ا �أن
ج��م��ي��ع ال��ن�����ص��و���ص ت���دي���ن ب��دي��ن
م��ا لن�صو�ص �أخ����رى ت��ل�� ّون��ه��ا مبا
ق���د ي���ح��� ّول ط��اب��ع��ه��ا .ومل����ن ي��ري��د
االط�لاع على مناق�شة غري �أدبية
(�سيميوطيقية) للتنا�ص �أن يقر�أ
ك���ت���اب ح����امت وم��ي�����س��ون ()1990
اللذين يقوالن �إن التنا�ص «نظام
داليل ي��ع��م��ل م����ن خ��ل��ال ظ�ل�ال
املعاين ،ويو�سع من ح��دود املعنى
الن�صي» (�ص  ،)31حيث مي ّيزان
يف مدخلهما ال�سيميوطيقي بني
التنا�ص الفعال (ال��ف��وري) وبني
التنا�ص ال�سلبي (ال�ضعيف).
ت����ع���� ّد الإح������������االت ع����ن���������ص���� ًرا م��ن
ال���ع���ن���ا����ص���ر امل���رت���ب���ط���ة ب���الأب���ع���اد
الثقافية يف ن�ص من الن�صو�ص.
ف����إذا ك��ان ج��ورج �شتايرن ()1991
ينعى على �إجن��ل�ترا �أن��ه��ا -ب�سبب
ال��ت��ل��وث وال��ن��ف��ق ال����ذي ي��رب��ط��ه��ا
ب���أوروب��ا  -مل تعد تعي�ش يف بحر
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عقبات ثقافية :ترجمة «الإحاالت» بني الفعل التقني
والإ�سرتاتيجية الثقافية

حممد ال�شحات *

يف ال�سنوات الأخرية ،ثمة حت ّوالت �إب�ستمولوجية حا ّدة ،هي �أقرب �إىل «الطفرة املعرفية» ،انحرفت مب�سارات «نظرية الرتجمة � »Translation Theoryأو ما
تعدد املقاربات النظرية والتطبيقية والتجريبية والبين ّية� ،أو من حيث
يعرف با�سم درا�سات الرتجمة  »Translation Studiesانحرافات �شتّى� ،سواء من حيث ّ
ِّ
و�سعت
تن ّوع املدار�س واملرجعيات التي ينطلق منها املرتجمون (التقن ّيون) والباحثون
واملنظرون� ،أو من حيث خ�صوبة املداخل اللغوية والأدبية والثقافية التي ّ
ريا� ،إىل الدرجة التي ميكن معها القول ،دون تر ّدد ،لقد غدت الرتجمة الآن فعال ثقافيا بامتياز.
من حدود هذا املجال املعريف كث ً

م��ن ه��ن��ا ،ال ت��رج��ع �أه��م��ي��ة اجل���وائ���ز ال��ع��امل��ي��ة
(�أو ح���ت���ى ال���ع���رب���ي���ة) اخل���ا����ص���ة ب��ال�ترج��م��ة
وامل�ت�رج���م�ي�ن ،ال��ت��ي ي��ت��م ال��ت��ك��ري�����س ل��ه��ا بني
ح�ي�ن و�آخ������ر� ،إىل �أث����ر ال��ق��ي��م��ة امل���ادي���ة ال��ت��ي
متنحها ه��ذه اجل��ائ��زة �أو ت��ل��ك بالن�سبة �إىل
املرتجم الفرد �أو بع�ض امل�ؤ�س�سات التي ت�سهم
يف ت��ف��ع��ي��ل ق��ي��م��ة ال��ث��ق��اف��ة وامل��ع��رف��ة ،وال �إىل
القيمة الأدب��ي��ة والثقافية التي متثّلها هذه
امل�ؤ�س�سة املانحة �أو تلك ،فح�سب ،ب��ل ترجع
يف امل��ق��ام الأول �إىل ق��وة ال��دف��ع الهائلة التي
مي��ك��ن �أن تبثّها بع�ض اجل��وائ��ز يف ُم��ا ِر���س��ي
مهنة الرتجمة وحتفيز املرتجمني على ر�أب
وال�ص َور ّية Imageology
احلدود الثقافية ُ
بني البلدان والثقافات واحل�ضارات ،بدال من
الغل ّو يف �إذكاء روح ال�صراع �أو ال�صدام �أو حتى
حاالت �سوء الفهم املتبادل� .إن تد�شني جوائز
ن��وع��ي��ة خ��ا���ص��ة ب��ال�ترج��م��ة ،يف ظ��ل ال��ظ��روف
ال��دول��ي��ة (خ�صو�صا العربية) ال��راه��ن��ة التي
ت��ه��ت�� ّز ف��ي��ه��ا ����ص���ورة  Imageك���ل دول�����ة عن
الأخ��رى خ�صو�صا بعد �أح��داث احل��ادي ع�شر
من �سبتمرب 2001م ،يعني مبا ال ي��دع جماال
لل�شك ره��ان ه��ذه امل�ؤ�س�سة �أو تلك على كون
ال��ث��ق��اف��ة ب�����ص��ف��ة ع���ام���ة ،وح���رك���ة ال�ترج��م��ة
ب�����ص��ف��ة خ��ا���ص��ة (وب�����ص��ف��ة �أك��ث�ر خ�����ص��و���ص��ي��ة
و�ضعية الرتجمة من و�إىل العربية يف �سياقنا
الراهن) ،هي املعرب �أو اجل�سر احلقيقي الذي
ميكن �أن ي�صلنا نحن العرب بثقافة «الآخ��ر»
العربي ،وي�ضعنا يف قلب مد ّونة التاريخ
غري
ّ
امل��ع��ا���ص��ر ،ويف ف�����ض��اء ح����وار ح�����ض��اري ف��اع��ل،
ميكن �أن ي�سهم �أو ي�ؤثّر على الأق��ل يف �إع��ادة
ر���س��م� ،أو متثيل  Representationدقيق

22

وم��و���ض��وع��ي ل�����ص��ورة ال��ع��رب ّ��ي ال��ت��ي �ش ّوهتها
رح��ل��ات ا���س��ت��ع��م��اري��ة و�أف����ك����ار ا���س��ت�����ش��راق��ي��ة
متعاقبة ف�� ّن��ده��ا الكثري م��ن امل��ف�� ّك��ري��ن؛ مثل
�إدوارد ���س��ع��ي��د وف���ران���ز ف���ان���ون وه���وم���ي ب��اب��ا
وجاياتري �سبيفاك .. ،و�آخرين.
يف هذا ال�سياق املعريف ،ميكن النظر �إىل هذا
الكتاب امله ّم (عقبات ثقافية :مدخل جتريبي
�إىل ت��رج��م��ة الإح�����االت) للباحثة الفنلندية
ري��ت��ف��ا ليبيهاملي ،Ritva Leppihalme
وال��ذي قام برتجمته املرتجم القدير حممد
ع��ن��اينُ .ي��ع�� ّد ه��ذا ال��ك��ت��اب -ح�����س��ب م��ا ت��ذك��ره
امل�ؤلفة� ،ص � -14صورة منقّحة من ر�سالتها
للدكتوراه التي ح�صلت عليها عام  ،1994وهو
ح�صيلة خ�برات م�تراك��م��ة اكت�سبتها امل�ؤلفة
م���ن خ�ل�ال ت��دري�����س ال�ترج��م��ة ب��ق�����س��م ال��ل��غ��ة
الإجنليزية بجامعة هل�سنكي (فنلندا) ،حيث
واجهتها الكثري م��ن ال�صعوبات ال��ت��ي كانت
ت��ع�تر���ض ���س��ب��ي��ل ال���ط�ل�اب ال��ف��ن��ل��ن��دي�ين عند
م�صادفة «�إحاالت � »allusionsإىل «الثقافة/
امل�صدر» يف الروايات وال�صحافة الربيطانية
والأمريكية .لقد مثَّل وجود الإحالة م�شكلة
بالن�سبة �إىل معظم طالبها ،وك��ان��ت امل�شكلة
التالية حت ًما ه��ي ال��ع��ث��ور على ا�سرتاتيجية
ت���رج���م���ة ق�������ادرة ع���ل���ى ت���ق���دمي امل���ع���ن���ى «���ش��ب��ه
اخل��ب��يء» �إىل ق�� ّراء اللغة امل�ستهدفة ،وهكذا،
ق���ررت امل���ؤل��ف��ة �أن حت���اول ا�ستك�شاف وظيفة
الإح�����االت وم��ع��ن��اه��ا يف ال��ن�����ص��و���ص/امل�����ص��ادر،
وكذلك تعيني ا�سرتاتيجيات املرتجم للتعامل
تبي لها �أن املو�ضوع قد
معها ،و�سرعان م��ا ّ
ت��ف�� ّرع يف اجت��اه��ات ع��� ّدة ،مت�ش ّعبة ،بحيث مل
ي��ع��د يقت�صر ع��ل��ى ����ض���رورة �إج����راء حتليالت

للن�صو�ص امل�����ص��ادر وال��ن�����ص��و���ص امل�ستهدفة،
والتحقّق من امل�صادر ب�صورة المتناهية ،بل
اقت�ضى الأم��ر �إج��راء مقابالت �شخ�صية مع
املرتجمني ،وكذلك �إجراء ات�صاالت مع ق ّراء
حمتملني .والنتيجة النهائية �أن هذا الكتاب
ال��ذي بني �أيدينا لي�س درا�سة مقارنة للن�ص
امل�����ص��در وامل�����س��ت��ه��دف ،وال ه��و درا���س��ة و�صفية
بحتة ال���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال�ترج��م��ة امل�ستعملة،
ب��ل ه��و درا���س��ة جتريبية ثقافية فيما يت�صل
با�سرتاتيجيات التعامل مع الإحاالت الواردة
يف ن�صو�ص ينبغي ترجمتها لق ّراء ينتمون �إىل
ثقافات مغايرة متاماً للن�ص امل�صدر .لذلك،
ي�ستند هذا الكتاب -ح�سب و�صف امل�ؤلفة� -إىل
موجهة مع عدد كبري من
مقابالت �شخ�صية َّ
املرتجمني املحرتفني الذين يقدمون وجهة
نظرهم يف ه��ذا املو�ضوع ،حيث يجيبون على
بع�ض الأ�سئلة املفتوحة ،كما يق ّدمون تعليقات
ت��ل��ق��ائ��ي��ة ع���ل���ى من�����اذج ب��ع��ي��ن��ه��ا ،ك���م���ا ق��� ّدم���ت
امل���ؤل��ف��ة ع����ددا م��ن ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال�ترج��م��ة
املمكنة للإحاالت ،بناء على تقدمي اخليارات
الفعلية التي ا�ستق ّر عليها املرتجمون الذين
قابلتهم ،وا�ستنادا �إىل ا�ستجابات ق��راء اللغة
امل�ستهدفة مل��خ��ت��ارات م��ن ه��ذه الأم��ث��ل��ة .هذا
الكتاب ،باخت�صار ،كتاب وظيفي ،ينطوي على
�أب��ع��اد معرفية و ثقافية ت�سعى �إىل الإحاطة
مبو�ضوع الإحاالت ،وبه نظرات ثاقبة يف مغزى
الإح��االت يف �سياقاتها ،ف�ضال عن كونه يل ّبي
حاجة املع ّلمني �أو الأك���أدمي��ي�ين �إىل مناق�شة
مو�ضوع «الإح���االت» با�ستفا�ضة علمية بنّاءة
يف قاعات درا�سة اللغة �أو الرتجمة.
وفق هذا الن�سق ،وردت ف�صول الكتاب ال�سبعة

