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 "ح لها بحكايتي ألن لساني كانت مبتورةب  لم أ

 حول تاريخ وسوسيولوجيا وسياسة الترجمة

 

 هاف شهربانينيهودا ش

 

  ]...[قلت لدالية إنني ال أملك حكاية أرويها "
 
كيف أحكي لها حكاية خرساء؟ كيف أروي لها عن الولد الالمرئي . وأنا ال أقول شيئا

 التي اختبأت في طاقية إلاخفاء؟الذي كنته، وعن رحلة عمري 

  1.لم أبح لدالية بحكايتي ألن لساني كانت مبتورة ]...[

 

تعود ثيمة . إللياس خوري" أوالد الغيتو"ة دالية، في رواية ولد في غيتو اللد، لصديقته اليهودي   هذا ما يقوله آدم، شاب فلسطيني  

  ، الجزء الثان"ستيال ماريس"اللسان املبتورة لتظهر في 
 
ر دالية آدم مرة أخرى بالرواية التي وعد بكتابتها ي من الرواية، عندما ُتذك

مصيرها أن  ال جدوى من الكتابة عن املاض ي ألن   هص آدم إلى القول بأن  ليخ. الدائمته صموتحاول استيضاح السبب من وراء 

 : تدفن في مقبرة الكلمات

 

رني بمكتبة بورخ"، قالت دالية، "فكرة مدهشة"
 

 من أن تضع الكتب على رفوفها تذك
 
 من املكتبة مقبرة، وبدال

 
يس، بدال

 للكلمات
 
 ."تحفر بالكلمات قبورا

د بورخيس؟ كي تكتب ألاعماق، كما كتب هذا ألارجنتيني أو كما كتب أبو "، قال آدم، "فكرة مرعبة"
 
ثم َمن أنا كي أقل

 ."العالء، يجب أن تكون أعمى، وأنا لست

إن أهم ما في رواية عاموس عوز أنه التقط حقيقة أن الفلسطيني ال يحكي وممنوع من الكالم،  ألم تقل. لكنك أخرس"

ا الكاتب ألاخرس فستكون . ثم قام يهوشع بقص  لسانه؟ ستكون الكاتب ألاول املصاب بالخرس اب العميان، أم  هناك كثير من الكت 

 2."أنت

 

 ب العربي في لا الذي يحظى بمكانة مركزية في ألاد ،لياس خوريإتعمق 
 
، وهو يكتب بالتناص معه ويزعزع الع على ألادب العبري  ط

الكراج في حيفا املعروف  تحاكي بشكل ساخر مشهد ،هذه املجموعة املنشورة ضمن" هكذا سأكتب حين تأتيني الكتابة". استقراره
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ولكنني سمحت " لساني كان مقطوعا  "ما يظهر باألصل هو . 89، صفحة 7102اسمي آدم، دار اآلداب، : الياس خوري، أوالد الغيتو 

 .لعالقة ذلك بالثيمة التي أتناولها هنا" لساني كانت مبتورة"أن استبدلها بلنفسي 
2

قيد ) 7108شهرباني، القدس وتل أبيب، معهد فان لير في القدس وكتب يديعوت، -الياس خوري، ستيال ماريس، ترجمة يهودا شنهاف 

 (. الطباعة



 . يهوشواع .ب.أل" العاشق"للقارئ العبري من رواية 
 
 التمثيالت وألاسماء في لعبةو وري الرموز ب خفي ما يشبه الكرنفال، يقل

دة ألاصوات " مدينة املوت"فالعامل الفلسطيني نعيم، الذي يحفظ عن ظهر قلب قصيدة بياليك  .ر فيها ألازمنة وألادوارتتغي   متعد 

ل إلىي اآدم الذي يدرس ألادب العبري   تحو  ل ، آدم، صاحب الكراج اليهودي   ، أم  يل، صاحب سيارة جبريئو  ،جبريئيلإلى  فيتحو 

ل املوريس القديمة، في يقلب خوري . لكي يكتب رواية الذي يبحث في الكراج عن مخبر عربي   ،ياخار مناحيم ز  الكاتب العبري  إلى  تحو 

ة،املوازين خالل محادثة ساخرة ة شعرب   : مكانيات الكتابةإحول  تدور بين الكاتب الضائع وبين آدم الفلسطيني   ، ذات فني 

 ."على بطلك يا صديقي، انطلق من الحقد الذي رأيته على وجوه العرب، واكتب عن بطلك العربيآلان عثرت "

 وال يحكي بهذه الصالفة"
 
، أريده لطيفا

 
 مختلفا

 
 ."ال ال، أريد بطال

 أخرس؟ كلهم يحكون هكذا، هذا إذا حكوا"
 
 ."هل تريد بطال

 .سأل مناحم" أخرس؟"

عون ذلكالكثير م. نعم، أنا أعرفهم أكثر منك"  أو يد 
 
 ."نهم صاروا بكما

 "لَم ال، قد تكون فكرتك رائعة، أنت ذكي يا ولد، ماذا ستدرس في الجامعة؟! بطل أخرس"

 

فهو  .السرد ما يتالعب كذلك باألزمنة ويستبق زمنن  إ" العاشق"بإلقاء نظرة متهكمة على  ،املحادثة هفي معرض هذ ،ال يكتفي خوري

بصورة واضحة " اللسان املبتورة"التي ظهرت فيها عبارة " أمام الغابات"تينات عندما كتب يهوشواع بداية الس إلىينقل املشهد 

 : للمرة ألاولى

 

ةكان يعرف منذ أن كان فتى بعض الكلمات . في ساعات املساء، أراد ألاب التقرب من العربي وابنته" التي لم تغب عنه، والتي  العربي 

اتضح بأنه عربي  ]...[ بهمهمة متعكرة ]...[  أن العربي لم يفهم لتجته البتة وكان يهز رأسه بثقل؟ لا. حاول فهم معناها في كل فرصة

هم أم نحن، هل يشكل ذلك أي فارق؟ من يدري ماذا كانت الكلمات ألاخيرة التي علقت في . قطعوا لسانه في الحرب. مسن وأخرس

  3"حلقه؟

 

ةمبتورة بالفعل باللغة  الفلسطيني   عندما كتب يهوشواع هذه الكلمات كانت لسان حيث كان ذلك في أيام الحكم . العبري 

 لم يُ ، إذ العسكري  
َ
ا، اكتشف املترجمون اليهود النثر كما سنرى الحق  . فلسطيني   نص نثري   أي  رجم  للعبرية حتى ذلك الحين ت

ين في ين عامة والفلسطيني  ار وجود الفلسطيني  نكإوبينما كان  -7611في عام وقد صدرت  ،7691فقط في أعقاب حرب  الفلسطيني  

 ما زال سائد  
 
ل  -اإسرائيل خاصة ةمجموعة نثر أو  ة إلى بالصنقل  4.بالصة بتحرير وترجمة شمعون فلسطيني   ي  صوت عدد  العبري 

كان مشروع الترجمة . ين في حينه، بينهم غسان كنفاني، جبرا ابراهيم جبرا، توفيق فياض وسميرة عزاممن أهم الكتاب الفلسطيني  

هي  قد أبقتكانت هذه املجموعة  بيد أن  . ي أعلن عنه يهوشواع في حينهذا وتحدى بتر اللسان الريادي   بالصالذي عمل عليه 

وليس  5"ةفلشطيني  قصص " -على آثار اللسان املبتورة كما يظهر من العنوان الذي تم اختياره للكتاب ،بمعنى معين ،ألاخرى 
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، ترجم ساسون سومخ اشعار لفدوى طوقان 0812قبل . 0821عقد، : ، قصص فلشطينية، تل أبيب(تحرير وترجمة)شمعون بالص  

 (.  78، صفحة 0812، 07نشرت في مجلة كيشت ": ملكك هي حبيبي)"
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ماضي باالعتماد على التسمية الغربية، مقابل االسم وهو االسم العبري الذي أطلق على البالد بال (פלשתינה) "فلشطينه"باإلشارة الى  

 ". فلسطين"العربي 



ةب لألدب الفلسطيني   -اوالوحيدة عملي   -ذلك، فقد كانت هذه املجموعة لسنوات طوال املجموعة ألاهم  مع  6.ةفلسطيني   على  العبري 

 .إسرائيلفي  اتكتبامل وفرف

 النور كمبادرة فريدة من نوعها لألدب الفلسطيني  " بلسان مبتورة"، ترى مجموعة بالصمجموعة  على نشرا ن عام  يبعد خمس

ةب ا لنقلها، بل هي  وحده الصوت اليهودي   ن فيها، ال يكو العبري 
 
يعمل وفق نموذج خاص، هو  نتاج مشروع ترجمة جماعي  وسيط

ة مكانيات إلا ا حول ا وشفهي  ا نصي  حوار  بينهم  ديرون فيماين يا وفلسطيني  ألاول من نوعه، من حيث كونه يضم يهود    الكالمي 
 
. غةلل

 شذرات من مفصول و و ا، قصيرة جد  قصص و  ،قصيرة منها قصصة، قص   17اء تعرض املجموعة أمام جمهور القر  
 
 71ل ،كراتذ

ها. ينا وكاتبة فلسطيني  كاتب   ةاملنشور ب املجموعة ألاشمل لألدب الفلسطيني   إن  بدعين من امل غير مسبوق ا وهي تشمل عدد   ،العبري 

ا من  -واملبدعات  اب ولدوا في أواخر لامبراطورية العثماني  كت  بدء 
 
اب من كت   ؛ألالفية الثالثة عند حدود لكتاب ولدوا ة وصوال

ا،ابربع الكت  . تهم ألاولىاب هذه هي قص  كت   إلىقارئ  معروفين لكل   ون فلسطيني   هم، وحوالي نصف7691هم شباب ولدوا بعد  ، تقريب 

رغم الجهود الكبيرة التي بذلناها  ذلك، و هم من النساء ،اتقريب   هم،فقط ربع. ما في غزة والضفة والشتاتن  إ ،ال يعيشون في إسرائيل

يبرز هذا النقص بشكل خاص في الباب ألاخير الذي يعتمد على . ضافيات معنيات باملشاركة في املجموعةإإليجاد كاتبات 

 امل
 
 ذك

 
ةنشرت بكانت قد ة ة نسائي  ق في الحصول على حقوق نشر لسير ذاتي  رات، حيث لم نوف  بالسابق لكاتبات مثل سحر العبري 

بعضهم مترجمون ومترجمات مخضرمون : امرأة 71-و امنهم فلسطيني   77ا، مترجم   24يشارك في املجموعة . خليفة وفدوى طوقان

 .   اض طريقهم في هذا الحقل مؤخر  و خبدؤوا بو سبعة عقود، وآخرون أحقل الترجمة على مدى ستة في عملهم  يمتد  

*** 

ةاللغة كثيرة في  كناياتالستعارة اللسان   ، اللسانطلق اللسانبلع لسانه، أفلت منه لسانه، ثقل لسانه، لسان حادة،  : العبري 

ت ترجمتها ) لى ذلكإ، لسان البالد وما شتات، اللسان املحكية، لسان ال(أي املعنى املزدوج)املزدوجة  ة تم  هذه جميعها تعابير عبري 

ها تحمل معاٍن ودالالت مختلفة ا هنا، لكن  نما كذلك إفهي ال توظف للكالم فقط : ظائف أخرى في جسم لانسانوللسان و . (حرفي 

 إ ،ليس من املستغرب. ةذلك عدا عن وظيفتها الجنسي   للبلع، لحماية مجرى التنفس ولتحديد الطعم،
 
اللسان هي العضو  أن   ،اذ

ة غةفي مؤتمر الل( االحق   شمعوني)ومثلما قال الشاعر دافيد شمعونوفيتش . نسانصه الطبيب في جسم إلاألاول الذي يتفح    العبري 

 ". ن ألامة بلسانهاَح تَ م  هكذا تُ  -كما يفحص الطبيب املريض من لسانه: "7646عام 

ةلغة ال ةوكمال وحيوي   ةعافي صون وظيفتها " لجنة"في تلك ألايام، كانت هناك  وقد باشرت هذه اللجنة بعملية ترجمة  ،العبري 

ة في  ضخمة، كانت بمثابة ثورة ةاللغة  إثراء إلى فيها ، سعتفقه اللغةفعلي  -ة جديدةوتسهيل التحدث بلغة عبري   ،الفقيرة العبري 

وروبا أنحن نأتي آلان من : "ومحدودية لسانهم( وروبيون ألا )زاء أصل اليهود إ اوقد أبدت لجنة اللغة موقف  . بشكل واثققديمة 

    7"ة بكامل مساحة فمنا حتى منتصف حلقنا؟الطاء والقاف العربي  كيف سنلفظ . ة الصعبةوحناجرنا ال تقدر على ألاحرف العربي  

ةست لجنة اللغة أس   ةللغة ا مجمع، ومن بعدها العبري  ز عن الحي   لى التميز  إة بروح هذه ألايديولوجية الرامية ، قواميس عبري  العبري 

ر  ماك. العربي  
 
لةلغة منفى ُم  أو عتبرينها لغة متدنيةة مالعربي   اللغة ون من الحماسة الزائدة للحذو خلفلغوي  حذ

َّ
 . َعط

ُ
 ف  هكذا ل

َ
ت ظ

ةمن  ة ة وكان من املمكن أن تثري مفرداتالعربي   امتلكتهامكانيات عديدة إ العبري  أن نتائج عمل لجنة  ىيجدر لانتباه هنا إل. العبري 

 : ليعزر بن يهوداإ الذي طرحه قتراح الثوري  اللغة تناقضت مع لا

 

ة، من حيث تركيبة مية أقرب للعبري  اآلار  أن  ا ة، حتى لو كان صحيح  م غنية هي مفردات اللغة العربي  يعرف الجميع ك

ة هي ة، وجميع الكلمات املتواجدة في القواميس العربي  في املفردات بين كافة اللغات السامي   االقواعد، فال فرق تقريب  

كاملة مثلي في النظر واملقارنة بين  افقط من يقض ي أيام  . اض  ة أية، وبالتالي فهي عبري  ما سامي  ن  إة فقط ليست عربي  
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 . للنثر والشعر الفلسطيني بتحرير وترجمة ساسون سومخ( 02عدد )، خصصت مجلة كيشت عددا  خاصا  0821في نفس العام، أي  
7

 . 0878ائيل، لجنة اللغة العبريّة في أرض إسر: لجنة اللغة العبريّة، مذكرات لجنة اللغة، القدس 



ر بإمكاننا أن نُ . ا في املفرداتالكلمات في هاتين اللغتين، يستطيع أن يشعر بكامل القوة بعدم وجود فرق تقريب   بأن  قر 

ةن لم يكن بصيغته إة، بالعربي   نظير كل جذر عبري  ل العكس  بأن   اأيض   ر ر  لهذا، يمكننا أن نق. فبصيغة أخرى  العبري 

ةة تواجدت في املفردات صحيح، أي بأن غالبية املشتقات املتواجدة باملفردات العربي   ، وبأن هذه املشتقات العبري 

    8."اضاعت منا ووجدناها مجدد  . النا أيض   هي نماإ. ةليست غريبة، ليست عربي  

 

تحليل بن  إلى، باإلمكان النظر اليهودي   ة لصالح الجهد القومي  العربي   اللغةتملك الذي يس ستعماري  للحظة التوجه لا  تجاهلناذا إ

 : ةة للعبري  ألية عملية ترجمة من العربي   يهودا كطرح تقدمي  

 

اولهذا، أقترح بان تصدر لجنة اللغة    اة، باستثناء تلك غير السامية، هي أيض  كافة املشتقات في املفردات العربي   بأن  يؤكد  إعالن 

جلسة للجنة  حضر لكل  وأن تُ  ،ة املشتقات التي ال تتواجد آلان في لغتناستحاول اللجنة بأن تجمع من القواميس العربي  ! ةعبري  

ر ما املناسب بأن يدخل تحت كنف مسكننا ة، ومن ثم تناقشها وتقر  ا من الجذور وتوضح معناها واستخدامها في العربي  عدد  

 9]...[. اللغوي  

 

ةاليوم بأن تجلس مجموعة من املترجمين سوية، تجمع الجذور من  هل يمكننا أن نتصور  ةوتجددها باللغة  العربي  ؟ يعتمد العبري 

ا في حاضرنا الراهن فقد أم   ،باملاض ي توأمين تاناي يقترحه بن يهودا على مواطن التشابه الكثيرة بين اللغتين اللتين كذالتكافل ال

ن على توسيع رقعة التشابه و ا آخر يعمل فيه املترجمر للحظة كون  ، بإمكاننا أن نتصو  بمصطلحات الخيال العلمي  . أصبحتا عدوتين

كما كان الحال قبل برج  ،ساسألا من  مة تلغي الحاجة بوظيفتهحالة افتراضي   إلىحتى الوصول بينها مكانيات الحوار إت و ابين اللغ

 .  بابل

لم ينتظر شماس املترجمين اليهود بل  10.ألنطون شماس" أرابيسك"ي رواية ف ظهرت هذه لامكانية للمرة ألاولى في ألادب العبري  

ةكتب روايته ب من يدري ماذا كانت ]...[ قطعوا لسانه " -"أمام الغابات"من جملة يهوشواع في  ابعد حوالي عشرين عام  . العبري 

  11.صلب ألادب العبري   إلىاللسان مبتور  أعاد شماس نظرة وصوت الفلسطيني   -"الكلمات ألاخيرة التي علقت في حلقه؟

 The empire" في البالد، وبروح جملة سلمان رشدي  كان ما زال هناك أمل لقيام مشروع أصالني  إذ كانت تلك فترة مختلفة، 

writes back " 
 
عرب بماذا يحلم ال" -"حنه وميخائيل"داخل رواية  إلىبداية، كتب . داخل ألادب الرئيس ي   إلى، كتب شماس مباشرة

  .12"في كوابيس حنه جونن؟ ادورهم يانبماذا يحلم التوأمين عزيز وخليل بعد أن يؤد   ]...[
 
في  من ثم كشف املكائد اللسانية

داخل الحبكة  إلىحيث جر شخصية يهوشواع . التي تختبأ من خلف شخصية املؤلف ،"العاشق"في رواية  شخصية الكاتب العبري  

يتحدث  13".]...[أنا أكتب رواية بطلها مثقف عربي : "اون لشماس-هذا ما يقوله الكاتب يوش بار .وتعارك مع البورتريه الذي خلقه

ةب ألادب العبري   إلىشماس  ذا ما كان إ .ا على عقبمترجمين، ويقلب الصورة رأس  إلى حاجة ال من دون ، بشكل مباشر و العبري 

ل  ُتوَجُد "يهوشواع يتحاور مع عبارة  َعاق 
 
َفَتي  ال

َ
ي ش م  ف 

َفه 
 
ص  ال اق 

ر  النَّ
ه 
َ
ظ َعَصا ل 

 
، َوال

ٌ
َمة

 
ك ، فإن شماس (31، 71 سفر ألامثال" )ح 
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-2، صفحة 0807التي نشرت في مذكرات لجنة اللغة العبريّة، دفتر د، " مصادر لسد النقص في لغتنا"من محاضرة اليعزر بن يهودا  
 .، يظهر النص في موقع مشروع بن يهودا01

9
 .هناك 
10

 .0891عام عوفيد، : انطون شماس، أرابيسك، تل أبيب 
وكتاب فوزي األسمر ( 0811كرني، : تل أبيب)هللا منصور الريادي في اور حداش تجدر االشارة هنا إلى كتاب عطا 11

 (. 0821شاحك، . القدس، ي" )أن نكون عربا في إسرائيل"

12
 .21شماس، أرابيسك، صفحة  
13

 . 077هناك، صفحة  



ة إلى الناقص الفهملسان اليسند  ا ة الحديثة، لغة ألاوامر والعمليات، التي يكون الفلسطيني في داخلها أخرس دائم  السيادي   العبري 

 :  كما وصفها دانتي "لسان النعمة"ة بويقابل شماس اللسان السيادي  . اوأبد  

 

ةعربي يتحدث بلغة النعمة، كما وصف  ]...[. هذه املرة، كحل ما لصمت ما نحن بجاجة لعربي    الفلورنس ي   العبري 
 
. املنفي   سابقا

ة  14.  كلغة النعمة مقابل لغة البلبلة التي انهالت على العالم عند انهيار برج بابل العبري 

 

 لسان الصا
 
الكالم الذي يحلو السكوت عنه ُيقال بلغات ألن " لسان نظيفة"لحين التي سميت في التلمود لسان النعمة هي أيضا

اشة " أرابيسك"أثارت  .أخرى  ة، التي أكثرت فيمشاعر جي  اس للغة  ،حتى ذلك الوقت ،ألاوساط ألادبي  من امتداح ترجمات شم 

ة اسكشف  ،هكذا. راديكالي  بين اليهود والعرب في اللغةأن تجرأ على تحدي القواعد املتعارف عليها للفصل ال إلى ،العبري  عن  شم 

ة لألدب العبري  و 
 
( نعيم عرايدي مثل)فتح شماس . ابن البالد املعيقات التي يضعها في وجه الصوت الفلسطيني   عنالحدود الهش

ة، أمثال سيد قشوع،  كن هؤالء بقوا أقلية قليلة، وكأن بتر الطيب غنايم، ولو يمن سكسك أالباب ملن أتوا من بعده ليكتبوا بالعبري 

 . اللسان بمثابة قضاء وقدر

 " بلسان مبتورة"تحاول مجموعة 
 
 لسان املبدع الفلسطيني   طالقةمكانية إعادة إ إلىتسعى  ، إذه شماسمواصلة املسار الذي خط

ةفي اللغة  خراج اللسان، إع على لسان، لكي يكون باإلمكان ، اللسان التي تق(املعنى املزدوج)مكانية اللسان املزدوجة إ، ومعها العبري 

 َو  ،لانغماس في قبلة حارقةولعق ألاصابع، و 
َ
ال تنجح املرأة : ة التي تفتح هذه املجموعةكما في القص   -"ال"اللسان للفظ كلمة  ي  ل

 ها ال تستطيع أن تحكي لنا حكايتها بصيغة اكما أن  ". ال: "مجهولة الهوية في قول كلمة من حرفين
 
 الكاتبة تهب   ،هنا. مملتكل

ة  ةسما حسن لنجدتها وتحكيها لنا بالفلسطيني  ة  ، ثم  بصيغة الغائب العربي  العصا  كفاح عبد الحليمتستلم املترجمة الفلسطيني 

ةاللغة  هذه إلىلكي تنقل تنهيدة ألالم  هاتترجمف  . العبري 

ها م الحركة،ب متسمةترجمة  إن 
 
اء التالي من فريقه، كذلك في الترجمة العداء فيه  فكما بسباق التتابع الذي يسل تنتقل العصا للعد 

ر /ومن بعده ة/ة ثم للمترجم/للكاتب حالة لانسانيةالعصا من ال هناك  ويجري كل هذا من خالل حوار ال يفترض بأن   ة،/ا للمحر 

ولكن، عدا  -عندما ال يكون هناك أحد من حولها -ة املجهولة همس الكلمة لنفسها بهدوءالغزي  املرأة تحاول . بين اللغتين فصل تام  

 . عن الهواء والفقاعات، ال تنطق شفتيها بش يء
 

في احدى املرات، .  عنهاولكن عندما تخرس اللسان، يمتثل الجسد ويتحدث بدال

رادية إنهيدة ألم غير انطلقت منها ت. زوجها زجرها بهمهمة خافتة وضربها بقسوة لكن   ،ةأت املرأة املجهولة وضمت فخذيها بقو  تجر  

وهو بدوره  ،ما هو شرط لالنعزالن  إ اا مطبق  ا وال صمت  السكوت غياب   ليسكما في النذور والصلوات، . اقبل أن تعود لسكوتها مجدد  

 .  شرط للحكمة

هللا، له وهناك من يسكتون ألن (: ، فدى جريس"القفص)"هناك من يصمتون ألن حديث املتفقين فيما بينهم هو بمثابة حماقة 

 ا، وأذنان لكي يسمع كثير  الحمد والشكر، خلق لإلنسان عينان لكي يرى كثير  
 
، دمحم علي "البيت آلاخر)"ا وفم واحد لكي يتحدث قليال

هناك الشاب الذي لم . مكانياتعلى تشكيلة واسعة من إلا  ر تعابير ومشتقات اللسان الخرساء في هذه املجموعة وتمتد  تفس  (. طه

 
 
نذار، أو العويل املروع الذي يرتفع وينخفض ويمزق الهواء دون إصرخة كبيرة تنطلق من حنجرته دون سابق  ولكن   يتحدث قط

مثل  ،وهناك من يتكلمون ويتكلمون ولكن العالم ال يسمع كالمهم(. ، عفيف شليوط"ثلجكهنة من )"وقف اللتقاط ألانفاس الت

البيت )"ة طرق اللفظي  الما ال نهاية من  إلى" مصطفى"ال يسمعها وهي تصرخ ا تلك املسنة التي يشحذ لسانها الفضاء لكن أحد  

املتحدثة  سمع لكن  يوهناك من يريد أن (. ياد برغوثيإ، "السماعة)"وهناك كذلك من ال تريد أن تسمع (. ، دمحم علي طه"آلاخر

  
ٍ املس 

وهناك من يوكلون الكالم ال لرواة من (. ي بطحيش، راج"مزاد علني)"أقص ى  نة تغلق فمها وتكتفي بثالث كلمات باليوم كحد 

، (، عالء حليحل"العالم القصص في القطة التي كتبت كل)"بسرعة كالقطة التي تمسك بريشة وتكتب : حيواناتللنما أالبشر 
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 .92هناك، صفحة  



يغلق  من)"، الحمار الذي يريد ممارسة حقه في النهيق (، فريد قاسم غانم"حبة قمح)"الدجاجة التي تقف في ساحة البيت 

س، يخنف، ز و ي، فور، فار ت، شتايمواحد، ": الركيكة طفالوهناك من يضعون الكالم على لسان ألا (. ، عمر حمش"النافذة

كما سنجد اللسان (. ، راوية بربارة"الصغيرة جسادلغة ألا )" "ثالثة عشرست، اينا، دفهر سد عا، تسعة، ديست، احتسيفن، اخ

( ، دمحم نفاع"خفق السنديان)"اعة التي نشرتها العجوز الحدباء صاحبة اللسان الحادة شوالتي حملت إلا  ،املقصوصة أللف لسان

وهناك لسان (. ، ماجد أبو غوش"فم)"د على سطوتهم ا يتمر  ا وعنيد  ا واسع  والتي ال بد أنها من ضمن هؤالء الذين يملكون فم  

من أعدائه بلعنة تليق به حتى جلب لنفسه الخراب وخسر  م كل واحده كر  عنه بأن   الاللعنة لدى الشاعر الجاهلي زهير الذي يق

 (. ، دمحم علي طه"اللعنة)"جماله  كل  

دت وتندرج القصص في أبواب حد  . مكانيات ملادة اللسان وتجلياتهاتثير القصص في هذه املجموعة الكثير من إلا : وهكذا دواليك

 إلىال يخضع ترتيب ألابواب وترتيب القصص . ، بحسب سمعها لهاطواقم الترجمة والتحرير العالقة بينها  خالل سيرورة عملها

ا،املجموعة. مكانيات القراءة الكثيرةإة التي تنبع عن ما للتعددي  ن  إمعايير جامدة  تلك  مضاعفاتألاصداء و ومليئة باللغات  ، عموم 

 ".  لسان مبتورة" :اللسان التي وصفت في غير مصلحتها

*** 

ة ة منتولد كل ترجمة أدبي   ة إلى العربي  ، فقط . على خلفية ثالث حقائق مقلقة العبري 
 
من اليهود في إسرائيل تحت سن % 1.2أوال

ذا ما أخذنا بعين إن هذا املعطى مدهش إ 15.ةعلى قراءة القصص املشاركة في هذه املجموعة بلغتها ألاصلي   يملكون القدرةالسبعين 

ةالعر لاعتبار بأن غالبية سكان البالد تحدثوا  ةوبأن اللغة  -قامة الدولةإحتى  –ملئات السنين  بي  كانت لغة ألام ألكثر من  العربي 

ةا، فان نسبة الترجمات من ثاني  . قامة الدولةإولى من من السكان اليهود في ألايام ألا % 71 ة إلى العربي  بحسب . اضئيلة جد   العبري 

  ة تُ ن مجمل ألادب املترجم للعبري  م% 7، فإن أقل من 4172ة من عام معطيات املكتبة القومي  
ةم من رج   -، ذلك مقارنة بالعربي 

بالتقريب من % 4بتقدير فضفاض، فقط . من اليديشية% 7.7 -من الفرنسية و% 2من ألاملانية، % 7نجليزية، من إلا % 97

ةالنصوص املترجمة من  ة إلى العربي  ، كذلك باألدب العربي   ب الجماهيري  ال يهتم الخطا 16.حظيت بانتباه ما من قبل النقاد العبري 

 . لها للترجمة بادعاء عدم وجود سوق تجاري   ابينما ترفض دور النشر عروض  

، غالب  
 
فباستثناء عدد قليل من . في وضع ينعدم فيه التماثل بشكل مطلقة للعبري   ا ما تتم عملية الترجمة من ألادب العربي  ثالثا

من . جميعهم من اليهود -الناشرين وبقية العاملين في هذه السلسة الغذائية املحررين،و ن، املترجمي ن  أالحاالت الشاذة، نجد ب

ةترجمة من  7911-ضمن ال % 61، حوالي 17كوخافي-الذي جمعته حنا عميت اتالتي تظهر في فهرس الترجم ،ةللعبري   العربي 

ولهم كان، على ما يبدو، سلمان مصالحة الذي ترجم أ. ينمن املترجمين كانوا فلسطيني  % 71فقط . ترجمت من قبل مترجمين يهود

 -ميل حبيبيا في ترجمة ثالثة روايات إل ا كبير  أما أغزرهم فكان انطون شماس الذي بذل جهد  : مجموعة لسحر خليفة 7611عام 

ذاتها ولم  ة بحدَّ كانت هذه الترجمات بمثابة أعمال مستقل(. 7667)وخرافية سرايا بنت الغول ( 7611)، إخطية (7612)املتشائل 

قة"تتظاهر بأنها نسخة 
 
 -ترجمة"، وليس "انطون شماس -ةنسخة عبري  "هكذا مثال، كتب على غالف املتشائل . طبق ألاصل" موث

 ". أنطون شماس

ةشهدت وتيرة الترجمات من  ة إلى العربي  بات العبري 
 
وهي وتيرة  -عامين واحد كل   ص  كان املعدل نَ  7691حتى عام . على مر الزمن تقل

، (من كافة الترجمات% 49)ة املترجمة من مصر كانت غالبية النصوص ألادبي  . ا مقارنة بالترجمات من لغات أخرى منخفضة جد  
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، مكتوب "رفة العربيّة وسط اليهود في إسرائيلمع"يهودا شنهاف، ميسلون دالشة، رامي افنيملخ، نسيم مزراحي ويونتان مندل،  

 .  هنامتوفر على الشبكة . 7101ومنتدى المترجمين في معهد فان لير وقسم السوسيولوجيا واألنثروبولوجيا في جامعة تل أبيب، 
16

 ، الشرق7117-0919حول الترجمات األدبية من العربيّة للعبرية، ": معرفة جيراننا من هذا الجانب أيضا  "كوخافي، -حنا عميت 

 . 772-718، صفحة 7117، 01الجديد 
17

وحتى يومنا هذا، وهو متوفر على الشبكة على  08-يشمل الفهرس الترجمات األدبية من العربيّة للعبرية التي تمت منذ نهاية القرن ال 

 .  هناموقع سلسلة مكتوب، 

http://maktoobooks.com/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
http://maktoobooks.com/search-the-index/


ةتقلص حجم الترجمات من  7612-7691خالل السنوات %(. 71)وسوريا %( 47)لبنان  بشكل كبير، وفقط بعد عام  العربي 

 . تيرة لثالث نصوص في السنة باملعدلوازدادت الو  طرأ ارتفاع حاد   7617

ه  ةالترجمات من  حجم التي كانت فترة حضيض من ناحيةو ، 7691 -في الفترة التي تلت ال املثير في ألامر أن  ، بدأ لاهتمام العربي 

 
 
يث بقي عن مع ذلك، فإن الحد. املترجم من ألادب العربي  % 47سع وارتفعت نسبته بالتدريج حتى وصلت باألدب الفلسطيني يت

 إليست  ،اأعداد صغيرة نسبي  
 
هي  411التي تظهر في فهرس الترجمات، حوالي  ،اتقريب   انص   791-من أصل ال. ا من الترجماتال رذاذ

 مقاطع ومقتطفات متر  
ُ
ة، ة وفي املجالت الثقافي  ة للصحف اليومي  شرت باألساس في املالحق الثقافي  جمة لكتاب فلسطينيين ن

 
ُ
ا، ، كما ذكر سابق  7611عام " كيشت"هكذا، على سبيل املثال، نشرت مجلة  18.ن من خارج إسرائيلو فلسطيني   هاتبوحوالي ثلثها ك

مقتطفات من رواية " وفكأ"، نشرت مجلة 7614في عام . ة بترجمة وتحرير ساسون سومخا فلسطيني  ا شمل نصوص  ا خاص  عدد  

ة بترجمة نشرت مقتطفات أخرى من الرواية فيما بعد بمجالت ثقافي  . تلغسان كنفاني بترجمة شموئيل رجوالن" حيفا إلىعائد "

وقد نشر النص الكامل فقط بعد عشرات السنوات في مجموعة . كوخافي وميراف حوفي -مشتركة لفورتونا شبيرو، حنا عميت

وليس " )حيفا إلىالعودة "اسم حملت الرواية املترجمة  19:بوسكيال بترجمة جدعون شيال-رها عامي العادالتي حر  " الغرف ألاخرى "

 . ةالسياسي   دالالته تجاهلر الذي ال يمكن وهو لاختيا"( حيفا إلىعائد "

ة، ترجمت غالبيتها بفضل جهود هادفة ومكثفة لدور نشر تخصصت بالترجمة من رواية فلسطيني   71باملجمل، نشرت حتى اليوم 

ة ةصدارات مترجمة من إ 6وأحدثت ثورة عندما نشرت  7667-7611التي عملت بين السنوات " مفراس"دار : العربي  من  1، العربي 

" عباد الشمس"إلميل حبيبي و" املتشائل"لغسان كنفاني، " ما تبقى لكم"و ،"رجال تحت الشمس"بينها )اب فلسطينيين ضمنها لكت  

ةصدار من إ 41ة التي نشرت حوالي املهم   "ندلسأ"دار و (: لسحر خليفة لجبرا " البئر ألاولى)"ة ضمنها فلسطيني   ، ثالثة منالعربي 

ةم"ابراهيم جبرا،   74وسلسلة مكتوب التي نشرت حتى اليوم (: لياس خوريإل" باب الشمس"لسيرين حسيني شهيد، و "قدسي 

 "زمن الخيول البيضاء"لياس خوري، إل" أوالد الغيتو"لسلمان ناطور، " ماش على الريح" -من ضمنها فلسطينية ستة، ااصدار  

  20.اللياس خوري "(نجمة البحر)" "ستيال ماريس"و هذه املجموعةحسان الترجمان، إل " عام الجراد"براهيم نصر هللا، إل 

ة إلىة ة الفلسطيني  الترجمات ألادبي   مالمحة و ديناميكي   توضح الرسوم البيانية املرفقة في امللحق نمو ألادب  7يظهر رسم رقم . العبري 

ةلى إاملترجم  الفلسطيني    م تكنول قاطعكانت م 7611الترجمات القليلة التي نشرت قبل  ن  ا، فإكما ذكر سابق  . بمرور الزمن العبري 

ةالترجمة من  ا من الرسم بأن  يبدو واضح  . كاملة اكتب   ازدهرت في سنوات التسعينات وعادت وانخفضت بشكل حاد بعد  العربي 

 ترجمة امللفات والكتب الكا 4يستعرض رسم رقم . 4174، وهو لانخفاض الذي استمر حتى 4111عام 
 
ا لترجمة ألاعمال ملة خالف

 7611منذ عام : الوحيدة
ُ
ةة فلسطينية با ومجموعة شعرية وقصصيَّ كتاب   24ر باملجمل ش  ، ن وكانت أخصب فترة من ناحية . العبري 

فإن نسبة النساء من ضمن  7كما يمكننا أن نرى في رسم رقم . 7617 – 7617بين السنوات  -سبعة للعام باملعدل -عدد الترجمات

من % 47حاولنا تصليح هذا النزعة في املجموعة الحالية والتي تعادل نسبة النساء فيها %. 77-كتاب منخفضة جدا وال تتعدى الال

 . الكتاب

 9، صدرت حتى اليوم 7611والتي صدرت عام  ،بالصة التي أعدها شمعون منذ مجموعة القصص الفلسطينية الريادي  

ةلفلسطيني بنثولوجيا للنثر اأو أمجموعات قصصية  ، صة، من بينها أعمال لغسان كنفانيق 72 بالصشملت مجموعة . العبري 

ة ا أدبيَّ ة شملت نصوص  نثولوجيا ثنائية القومي  أر أنطون شماس ، حر  7612عام . حنا ابراهيم وتوفيق فياض، سميرة عزام

سحاق اورباز، زكي درويش، حانوخ إداوود،  ممن بين الكتاب املشاركين فيها نذكر يورام كنيوك، سها 21:ةة وعبري  فلسطينيَّ 
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، 01، جماعة "غرباء وأعداء أم شركاء في نفس الطريق؟ حول الترجمات من األدب الفلسطيني للعبرية"حنا عميت كوخافي،  

 . 19-28، صفحة 0220
19

معاريف : ثالث روايات فلسطينية، اور يهودا: ، الغرف األخرى(محرر)بوسكيال  -، في عامي العاد"عائد إلى حيفا"غسان كنفاني،  

 . 7110وهد ارتسي، 
20

 .7108اللياس خوري في نهاية ( بالعربيّة" نجمة البحر)"قا ، من المتوقع بأن تصدر أيضا  رواية ستيال ماريس كما ذكر ساب 
21

بوبر لثقافة . مركز م: مجموعة ثنائية اللغة ألعمال شعراء وكتاب عرب ويهود، القدس وحيفا: ، بصوتين(محرر)انطون شماس  

 . 0821المركز اليهودي العربي،  -في إسرائيل وبيت الكرمة الشعب، الجامعة العبريّة، لجنة تعدد الديانات



عام . نطون شماس، عاموس عوز وآخرونأ، ميشيل حداد، نزيه خير، دمحم علي طه، ةيهود بن عيزر، فهد أبو خضر إبرطوف، 

شملت هذه املجموعة نصوصا لسهام  22.بتحرير وترجمة نعيم عرايدي ونبيل طنوس" جنود من ماء"، صدرت مجموعة 7611

نشرت مجموعة قصص فلسطينية بتحرير وترجمة  7661عام . ميل حبيبي، دمحم علي طه ونعيم عرايديإرويش، داوود، زكي د

ا، بينهم حنا ابراهيم، غسان كنفاني، سلمان ناطور، دمحم علي طه، رياض ا بارز  كاتب   47-قصة ل 49وشملت هذه  23موشيه حخام،

 . آسيا شبلي وسميرة عزام: ى كاتبتينلإضافة بيدس، عصام خوري، دمحم نفاع وتوفيق فياض، باإل 

ثَنان  /שתיים: "، صدرت مجموعتين اضافيتين4172ا، في عام عام   71بعد  نثولوجيا ثنائية اللغة بتحرير تامر مصالحة، تمار أ، "ا 

لجيل قصص قصيرة بقلم شباب من أبناء ا -25بتحرير الطيب غنايم ويوس ي جرنوفسكي" نكبة اليت"و 24:جباي واملوج بيهار-فايس

 . الجديد، أمثال اياد برغوثي، مجد كيال، راجي بطحيش وتمارا ناصر

*** 

ةلى إ تتطلب عملية ترجمة ألادب الفلسطيني   ا بل هو ابن هذا ا عملي  ليس غريب  " الغريب" كون الفلسطيني   إلىا ا خاص  انتباه   العبري 

ة طار منظومة إبيد أن عملية الترجمة تجري في . املكان ة سياسي   قو 
ُ
في . عالقات القوة بين اللغتينفيها ستنسخ غير متناظرة ت

كما يظهر في رسم رقم  .من خالل صوت املترجم اليهودي ووساطته الغالبية العظمى من الحاالت، ينقل صوت الكاتب الفلسطيني  

واسطة ب عمال ترجم 711(: عمل 7149)مترجم وحيد  واسطةب من النصوص من ألادب الفلسطيني  % 61ترجمت ، فقد 2

. 7توزيع املترجمين وفق القومية من الرسم البياني رقم  ستدل علىبإمكاننا أن ن(. عمل 21)ن و ثالثة مترجميأ( عمل 727)مترجمين 

ة إلىمترجم وحيد، ترجمت  واسطةمن ألاعمال التي ترجمت ب% 41 ين، غالبية هذه ألاعمال هي من قبل مترجمين فلسطيني   العبري 

ترجمت ضمن طواقم مختلطة ( عمل 726)من الترجمات التي ترجمت بيد مترجمين % 99. ات لكتب كاملةوليست ترجم قاطعم

كقصيدة في ملحق ثقافي لصحيفة قاطع وغالبيتها العظمى م -ثالثة مترجمين واسطةأما ألاعمال التي ترجمت ب. من اليهود والعرب

 . ةفكلها ترجمت من قبل طواقم مختلط -(عمل باملجمل 721)يومية 

بأن هناك فروقات كبيرة بين  ال شك  . تؤكد هذه املعطيات بأن نموذج الترجمة السائد هو نموذج املترجم اليهودي الفردي  

 بنموذج زوجي، كنعصرين يقف  ولكن تبقى املسألة هنا بأن   ،املترجمين من حيث ألاسلوب والتجربة
 
عملية الترجمة تتم عادة

 مترجم مقابل كاتب، أصل مقابل ترجمة، لغة مقابل لغة، فقرة مقابل فقرة وهلم  : املرآةفي ة صور انعكاس الحدها مقابل آلاخر كأ

نموذج تصنيفه إن  و  ،ه مغلق على نفسهة وعدم التناظر بين اللغتين، ال سيما أن  يستنسخ هذا املبنى الزوجي العالقات الهرمي  . جرا

 . هذا التسلسل نطاق خارج وأ ،بين القطبين مكانيات الرؤية املتواجدة في املنطقة الرمادية،إيحجب 

غدقوا الترجمات بمالحظات أحيث كان هناك مترجمون . كانت وساطة املترجمين اليهود في السنوات ألاولى بارزة ومزعجة

ن ة وغير الضرورية في كثير مة الجزئي  يضاحات اللغوي  وباختيارات استشراقية عكست انعدام التناظر بين اللغتين، مثل إلا 

على هذا . بعيون جديدة ا دون امكانية قراءة ألادب الفلسطيني  في بعض ألاحيان، حالت املالحظات لاستشراقية مسبق  . ألاحيان

 : ةالنحو، كتب املترجم واملحرر موشيه حخام في توطئته ملجموعة قصص فلسطيني  

د هي بمثابة أدب مجن   ، قطاع غزة والشتات الفلسطيني  الغالبية العظمى من ألادب العربي الذي يكتب في إسرائيل، الضفة الغربية

وألادب املجند بطبيعته يركز على املضمون أكثر منه على الشكل، ولهذا سيجد القارئ بأن بعض القصص التي أمامنا تعاني  ]...[

ة حنكةة وغياب المن لاستعراضي    . البنيوي 
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 . 0899مكتبة معاريف، : ، جنود من ماء، تل أبيب(محررين)نعيم عرايدي ونبيل طنوس  
23

 . 0882جوالن، . ي: ، قصص فلسطينية، تل أبيب(محرر)موشيه حخام  
24

نصوص عبرية وعربية شابة  -أنثولوجيا ثنائة اللغة :ثنَان  اا  /שתיים(: محررين) جباي والموج بيهار-تامر مصالحة، تمار فايس 

 . 7101كيتر، : ومعاصرة، القدس
25

مطعن، : مختارات من القصة الفلسطينية الجديدة، تل أبيب: ، نكبة اليت وقصص أخرى(محررين) الطيب غنايم ويوسي جرنوفسكي 

7101.  



  كان من املفروغ منه على مدى سنوات، ذلك إلىباإلضافة 
ُ
اب من أجل نشر ت  طويلة بأنه يتعذر الحصول على موافقة الك

ه  وأ ،قصصهم  أن 
 
ردود فعل غاضبة ألن " الغرف ألاخرى "بوسكيال -أثارت انثولوجيا العادفعند صدورها، . ال حاجة بذلك أصال

في " براري الحمى"روايته  براهيم نصر هللا الذي ظهرتإكتب  ،في هذا السياق. املترجم لم يطلب موافقة املؤلفين على النشر

 : املجموعة 

ه ما إنهم يقتلوننا ويترجموننا عمال بعقليتهم القائمة على فكرة اقتل الضحية ثم حقق معها أو اسألها عن أمنياتها، ألن هذه الترجمة هي أشب 

 26.غرف التحقيق النتزاع اعترافاتهم إلىتكون بجلب القتلى 

 

ة،ليس فقط بفضل جود "لسان مبتورة"في مجموعة وردت القصص  نما كذلك بفضل إ ،رون التي دأب عليها املحر   تها ألادبي 

في هذه الفترة التي يعارض فيها الكثير من الكتاب العرب تطبيع العالقات . ، على ذلكو من ينوب عنهمأ ،موافقة املؤلفين واملؤلفات

الحوار في ظروف من عدم اليقين، ألامر الذي حال دون  مع إسرائيل، كانت املوافقة التي حصلنا عليها نتاج عملية طويلة من

 لتركيبة املجموعة والتنوع الذي سيميزها من ناحية عمري  إ
 
وهذا هو السبب . ة وغيرهاة، جندري  ة، جغرافي  مكانية التخطيط مسبقا

 ". أنثولوجيا"الذي منعنا من تسمية مجموعة بلسان مبتورة 

ر  ةال إلى" الثالث"، تعتمد عملية الترجمة في هذه املجموعة على دخول ثنائي  لا من املبنى القطبي   من أجل التحر  مثل  -ةلاملتخي   ثنائي 

في املجموعة الشعرية . في السوسيولوجيا" الغريب"و أفي فن العمارة " الحيز الثالث"و، في التحليل النفس ي  " الثالث التحليلي  "

ع خض  يُ . يولد من قطبين بعيدين" ش يء ثالث"الذي يعني  Tertium quidلح ته مصطو يستخدم غ( 7176) الشرقي  -الديوان الغربي  

ويفتح الترجمة  املريحةنطقة املة من يخرج نموذج الثالثي  . ملفاوضات متواصلة تنتج عنها مخلوقات هجينة جديدة ثنائي  ال" الثالث"

 صادمعلى عملية ديالكتيكية من الحركة والت
 
ة الترجمة سيرور في الكامنة غتراب والضمور ب على عناصر لا ، ذلك بغية التغل

هو يشير ف. ثنائي  ه ال يمكن اختزاله في أحد أجزاء املبنى الإال أن   من التقسيم الثنائي   ولدالثالث ي ورغم أن  . ة وأحادية القوميةالفردي  

عندما تدخل ضلع . دةيوسع الهوامش ويخلق تسلسالت جديو يض يء مناطق معتمة، و يسمح بحدوث حركة، و حدوث تشويش،  إلى

 .  تتغير سيرورة الترجمة بالضرورةعندها سوزعزعته، و  خالل بش يء أساس ي  يتم إلا س الحميمي   ثنائي  املبنى ال إلىثالثة 

ةلغته ألام هي " ثالث أصالني  "ضافة إتعتمد الثالثية على  . ة تعتمد على الحركة بين اللغتين، وهي تسمح بنشوء عملية حواري  العربي 

. املتقابلة، وكذلك ملنظومة سوسيولوجية من الهويات "االتواجد مع  "من  مستنسخالحوار داخل املثلث الترجمة إلى نتاج  ل يحو  

في القدس  "فان لير"كون كافة الترجمات في هذه املجموعة تعتمد على طريقة ترجمة منتدى املترجمين في معهد في هذا هو السبب 

يدمج . ة القوميةة اللغة وثنائي  بتركيبة ثنائي   -ن من ثالثة أشخاصأي بطاقم مكو   -ةبثالثي   حيث تتم الترجمة ،"مكتوب"وسلسلة 

عمل  كل   يمر  . ا فيما بينهميجرون حوار   ،ر أدبي  ومحر  ( أو يهودي   عربي  )ر ترجمة ، محر  (أو عربي   يهودي  )نص مترجم  العمل على كل  

ةمن جديد في  مترجم بتحرير أدبي ٍ   . اب واملترجمينالل حوار مع الكت  من خ العبري 

يشمل والءات متقاطعة  وسياس ي   ثقافي   عملوك ،هوياتي   ة كعرض أدائي  الترجمة ألادبي   إلىينظر العمل وفق نموذج مكتوب 

ٍ  إلىما ن  إ -و النحوي  أ اللغوي   -التدقيق إلىال يهدف الحوار . ةوصراعات عاطفي  
   خلق نص 

 
 مستنسخ يشك

 
  ل عمال

 إلىه يقف ذات  بحد 

  . جانب ألاصل ويتكاتب معه دون أن يأخذ مكانه
 
ة ليها خالل عملية الترجمة حقيقة موضوعي  إل القرارات التي يتم الوصول ال تمث

ا في العالمنموذج  هذا. ما حقيقة مشتركة بموافقة الكاتبن  إ
 
ة اللغة ونموذج لثنائي   ا نموذج سياس ي  هو أيض  و ، يرى بالترجمة نشاط

 .ة املشتركةة والسيادة النصي  القومي   ةلثنائي  

 ( ومثلها ألادب)تعتمد طريقة الترجمة هذه على الفكر البراغماتي الذي بموجبه ال تشكل الترجمة 
 

  جمالي  عمال
 
 وكون هيا مستقال

 . في الواقع نشاطبل هي  ،منح املعنى لنفسه فقطء القيام به فيذاته الهدف من ورا
 
بين ألادب  الحدود نشاطك الترجمة كتفك

في  عدا عن تحسين جودة الترجمة، فإن هذه العملية تسمح بخلق تحرك حواري  . لألدب دائي  ة وتؤكد على الطابع ألا والحياة اليومي  
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 . 011-011، صفحة 0220، 01، جماعة "جسور إلى اآلخر"اقتباس لدى محمود كيال،  



يتم  الفصل بين اليهود ال كما  ين،زالة الفاصل بين اللغتإتتم  ،في هذه العملية. ةالعالم، حركة بين اللغات واجتياز الحدود القومي  

املباشر وغير )كما يسمح  الحوار  .عرب بحيث يتعاطى اليهود مع العبرية بشكل حصري والعرب مع العربية بشكل حصري وال

على  فترض أن  تالتي  ة،ة وعدم التمسك بنماذج الترجمة القديمة أدبي  اب لطاقم الترجمة باقتراح تعديالت تحريري  مع الكت  ( املباشر

، يتم استبدال التطابق مع ألاصل بحقيقة مشتركة في نموذج الترجمة الثالثي  . صل، كلمة بكلمةلأل  امطابق   نتاج الترجمة أن يكون 

 وكان الكاتب على قد الحياة)ا مع ألاصل ليها داخل طواقم الترجمة التي تجري حوار  إيتم التوصل 
 
، اذا كان لامر ممكنا

 
(. طبعا

 . عن ألاصل ومع ألاصلو ألاصل،  إلىتتحدث الترجمة 

هاطريقة الترجمة في مكتوب ليست براغماتية بالضرورة،  أن   رغم  إة، ة ولاقتصادي  محفوفة بالصعوبات العملي   وأن 
 

 إلىها تستند  أن  ال

الترجمة هي ليست الش يء نفسه . في العالم كذلك نشاطنما إا فحسب ا نصي  نجاز  إأسس البراغماتية التي تعتبر بأن الترجمة ليست 

تفاعل ما آلية ن  إ ،فقط في مجال التأويل وألادب انصي   هي ليست لقاء  . د لاتجاهاتجزء من حوار متعد   اما هي أيض  ن  إ ،فقط

ووظيفته أن )جانب النص  إلىيقف  نص  -ميتا إلىتتحول الترجمة من بديل لألصل . ة تعتمد على اللقاء بين الناسسوسيولوجي  

ٍ  إلىل بدوره ، ويتحو  (م املالحظاتر، يض يء ويقد  يفس  
يتمتع  متحركه نموذج ن  أ. نفسها لغةاجتماعي يعتمد على الحركة مع ال نص 

ال . ة واملؤجلة بين ألاصل والترجمةز بدل تقسيمه، وتفكيك الصلة الخطي  تقاسم الحي   غ التي ترمي الىتعددية الصيبة و بمرونة لغوي  

. ما يعترف بمعانيه املركبة في حالة الصراع اللغوي  ن  إ استيضاح الحقيقة الدقيقة املختبئة في النص   إلى النموذج يسعى هذا

حقيقة  إلىا خلف القواعد والنحو، والتي ال تصنف بالضرورة التعابير اللغوية هي عبارة عن تشكيلة من ألاعمال التي تختبئ أحيان  

مقابل " دقيق)"اصر ازاء الترجمة ة التي يعتمد عليها الفكر املعات الخطي  لدى هذا النموذج قدرة كامنة الجتياز املطب  . كذب وأ

   ، أدائي  نتاجي  إألنه ( ذلك إلىوما " مضموني"مقابل " شكلي"، "خائن"مقابل " خلصُم "، "انسيابي"
 
 . دومول

ةفي كل مرة تصدر فيها ترجمة جديدة من  ة إلى العربي  فكم بالحري عندما تصدر . نشعر في مكتوب بأننا حظينا بأعجوبة العبري 

 
 
الكتاب والكاتبات، املترجمات واملترجمين  قت هذه ألاعجوبة بفضل كل  تحق  . اعدادها عمال غزير  إة كهذه تطلب بمجموعة مرك

 . املشاركين بها
 
ياد برغوثي، راحيل بيرتس، يونتان إة راوية بربارة، رة الرئيسي  ب من املحر  شكر خاص لطاقم هيئة التحرير املرك

 . مندل وحنان سعدي
 
حيث اتصلت وجمعت ونسجت، كما في السحر، الشبكة  ،ربارة ما هو التواصل الحواري متنا راوية بلقد عل

 . ة التي غذت املجموعةألادبي  
 
ه ونزل ساعدير عن ، رسم لنا أبعاده، وشم  ياد برغوثي بدوره ما هي حدود ألادب الفلسطيني  إمنا عل

ة مقبرة الكلمات لكي ينشل بقاياها  إلى رة ألادبية املوهوبة، بتحمل طفرة الحوارات بيرتس، املحر   نجحت راحيل. من ألاعماقالحي 

فة املتكررة
 
قام يونتان مندل بمسح تكنولوجيات . لثالثية مثمرة ثنائي  سمح انضمامها بتحويل النموذج ال ، لقداأحيان   وغير املتوق

ة الرائعة لهيئة تحرير مكتوب، أدارت حنان سعدي، املركز . الترجمة وتشكيل طواقم الترجمة، كما أشرف على مخرجات العمل

ا لليدار أرتس ي لعملها الرائع شكر  . الهيئة ولقاءاتها وساهمت بقدراتها كذلك في ترجمة وتحرير بعض القصص الواردة في املجموعة

 .   والدقيق في التدقيق اللغوي  

شكر خاص للبروفيسور شاي الفي، . تلفةرة خالل مراحل املشروع املحشكرا ليونيت نعمان وتامي يسرائيلي على القراءة املتبص  

وفر لنا معهد فان لير تحت ادارته مظلة بارزة، إذ ي بأهمية سلسلة مكتوب ومنحها مكانة رئيس معهد فان لير في القدس، الذي أقر  

لقد . وبطال كوخافي، املسؤولة عن منشورات معهد فان لير، هي شريكة في تأسيس سلسلة مكت. د. ةمؤسساتية ومادي  و ة، فكري  

جزيل . كانت هناك منذ اللحظة لاولى وتفكيرها الخالق مالحظ وحاضر في كافة كتب السلسلة، ال سيما في املجموعة الحالية

. الطباعة إلىهذه املجموعة  إعدادالشكر ليونا رتسون، املنتجة املسؤولة في منشورات فان لير على عملها املتفاني ومساعدتها في 

، ملنيك، رئيسة قسم الثقافة في مفعال هبايس، ولشيري الوفر، مديرة شعبة الثقافة في مفعال هبايسجزيل الشكر لدولين 

ا لعامي بوجانيم ولصندوق الشكر أيض  . اليقينعدم نا من العمل وإلانتاج في ظروف من مانهن في املشروع والدعم يمكن  فإي

"EMID" الذين سمحوا للمشروع بالبزوغ في مراحله لاولى . 



صديقنا العزيز سلمان ناطور، أديب، كاتب مسرحي، مترجم ومعلم، من مؤسس ي منتدى املترجمين وهيئة  إلىه املجموعة مهداة هذ

امكتوب، الذي  ا باكر  من املحزن بأنه لم . هإلي رحيل سلمان هو خسارة شخصية كبيرة ونحن نشتاق. 4179في شباط  رحل عن 

 
َ
 برؤية ثمار املشروع الذي آمن به و  يحظ

 
 . ا في تأسيسها مركزي  كان شريك

 

 كفاح عبد الحليم: ريةترجمة من العب

  اياد برغوثي :تحرير الترجمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ملحق غرافيكي

 زمنال ة على مّر للعبريّ  العربّيةحقل الترجمة من 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


