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 البئر من اخلروج سبلِ  يف حديثٌ  الرتمجة: فهمُ 
 بالن لو شارل الكندي الرتمجة وأستاذ الفيلسوف مع حوار

 



 هذه إىل وصلت كيف  فلسفة. وكأستاذ كمفكر  معروف أنت بالن، لو شارل -1
 واألكادميي؟ اجلامعي مسارك كان  وما املرتبة؟

 أنين ذلك أ�، إيلّ  إال فيه الكبري الفضل يعود ال وابلكتاب ابلثقافة اهتمامي أن هو أعرفه ما
 أن فكرة ابسكال، مثل الدوام، على محلت لقد جتاههما. كبري  بشغف مسكو�ً  ادائمً  كنت
 مكتبٍ  يف أي غرفة، يف وحدهم جيلسون كيف  يعرفون ال أ�م من أتيت البشر تعاسة كل

 كتب  أمجل تبني اليت رامربانت لوحة يف احلال هي كما  ما انوعً  مكتبة، يف أو للدراسات،
 وأهواء. شغف من قلبه يسكن ما كل  املكتبة يف جيد أن يستطيع شاب فأيُّ  الفلسفية. سبينوزا

 وانفعاالت، عواطف من يعتوره ملا مرآة العامل يف يلقى أن ذلك بعد يريد أنه من أتيت والتعاسة
 يف املرء يبحث عندما تبعات هناك يكون أنْ  من بدّ  ال هو. حسابه على ابً غال حيصل وذلك
 كان  إذا ما أرى أن أردت وألنين وَغَليان. َجَيشان من نفسه يف ما كل  تعكس مرآةٍ  عن العامل
 مدينيت مغادرة الثانوية دراسيت بعد قرّرت داخلي، يف تثور كانت  اليت نفسها ابلنار يتأجج العامل

 ابلدراسات املباشرة أجل من بروفنس،-أن-أكس يف فرنسا، يف واالستقرار كيبك  يف
 الشديد! الغمّ  من حالةٍ  يف أمي َوضع ما هذا الفلسفية.

 هو الشباب ولكن اخلصوص، وجه على وأرسطو أفالطون حول رائعة ادروسً  هناك اتبعت
 ساكس،-ابس يف نغن،غوت مدينة إىل أملانيا، إىل الذهاب قررت فقد ومتمرد، متقلب الشباب،

 واكتشفت كريكيغارد  قرأت هناك الفلسفي. تكويين ومتابعة فيها األملانية دراسة أجل من
 تلك أقول بل ؛البارع الفين املزيج ذلك الدامناركي الفيلسوف هذا يف عشقت لقد ليشتنربغ.

 ملايناأل الر�ضي ذلك لدى أعجبت كما  الفلسفي. ابلبحث اخليال دمج يف الفريدة الطريقة
 ميكنين أنه أعتقد السر�لية. من اجدً  القريبة العامل رؤية يف وطريقته الالذعة وسخريته بروحه
 اإلنسان يبقى الذي احلب ذلك األول، حبّيب  الفكرية، الناحية من هنا، يتعلق األمر إن القول
 أو القسم إىل حيتاج ال أنه لدرجة قوي األول احلب وهذا منه. فكاك ال اارتباطً  به امرتبطً 

 األبد. إىل له اوفيً  يكون أنْ  على القلب إلجبار الوعود
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 األوىل. الرومانسية للحركة التابعني والفالسفة ابلكتاب اهتممت طبيعي، بشكلٍ  لنقل مث،
 العديدَ  هارتس)، (مرتفعات اخلالبة الطبيعة مشاهد ويف أملانيا، مدن يف اكتشفت أنين والواقع

 أنْ  ميكنك الفلسفية. وتـََيها�هتم وأقاصيصهم، بقصائدهم، رينتذك كانت  اليت العناصر من
 ما أفضل فيها يقّدمون نسيوناالروم كان  اليت األعمال هذه قراءة السهل من كان  أنه تتصّور

 ،يتأملو�ا كانوا  اليت واملدن الطبيعية املشاهد من النابعة األشياء من الكثري وكذلك ذاهتم، يف
 للحظة فيها ارحتت وأماكن مشاهد هذه كانت  لقد ا.شخصيً  أ� فيها وعشت أتملتها واليت
 الوقاد. املتحّمس شبايب يعيشها كان  اليت الراتبة فرتات كل  ومن أسفاري متاعب كل  من
 

 ؟األملانية الرومانسية احلركة إىل مرده ابألقاصيص اهتمامك هل -2

 مل أنه (مع »جّدو« أمسّيه وكنت السنّ  يف طاعن رجل هناك كان  طفوليت، يف ا.جزئيً  نعم،
 خالة لدي وكانت واخلرافات. البلد أقاصيص يل يروي وكان بيننا)، قرىب رابط من هناك يكن

 جبانب ،عالٍ  بصوتٍ  عليّ  تقصّ  كانت  البارد، الشتاء أمسيات يف العجائيب، األدب تعشق
 جان حكا�ت وكذلك القاسية، أدم ليل دي فيليه صيصوأقا ،هوفمان حكا�ت املوقد،

 الساعات على تدلّ  كانت  لقد الكونت. برج يف الساعات تدقّ  عندما نرتعش كنا  كم  ري.
فعم خيايل كان  كيف  ترى أن تستطيع أنت ُمَوّقع. صمت ويف غريبة بطريقة

ُ
 ألن مستعداً  امل

 غوتنغن أنّ  ننسى أال وعلينا األملان. نسينياالروم عند العديدة االنطباعات الفور على يستقبل
 الشعبية]. القصص [مؤلفا غرمي األَخوان فيها عمل اليت املدينة اأيضً  هي

 ما وهذا بينهما. أمجع أنْ  نظري يف الطبيعي من وكان والفلسفة، ابألدب اُمفعمً  كنت  هكذا
 األدبية. أعمايل يف بعد، فيما وكذلك، اجلامعية أحباثي يف فعلته

 
 الدكتوراة؟ لنيل أطروحتك موضوع كان  ما فكرة، ىعل -3

 لقد [ضحكات] نفسّك! تشمئز ال شليغل. فريدريش الفيلسوف لفكر دراسة املوضوع كان
 ا.ترتيبً  أفضل هي ولغو�ً  جديدة، ترمجة املؤلف، هذا ألعمال ترمجة أطروحيت �اية يف قّدمت



 واملشهورة املعروفة النشر دار يف س،ابري يف واملقدمة اهلوامش مع الرتمجة هذه ُنشَرت وقد
 .»كوريت  جوزي«
 

 املرحلة. هذه عن حدثنا الفكري! مسارك يف الرتمجة برزت هنا -4
 كوريت،  النشر دار يف العمل يف ذلك بعد اخنرطت ألنين صحيح، هذا املهنية، النظر وجهة من
 إىل يعود أن وميكن ذلك، من أقدم ابلرتمجة اهتمامي أنّ  إال اليوم. حىت فيها أساهم أزال وال
 عام منذ سنة 15 يقارب ملا وعملت قطنت حيث فلورنسا، يف إيطاليا، يف إقاميت أ�م

 ابلثقافة معرفيت تعّمقتْ  وفيها الكالسيكية، الفيلولوجيا يف ادروسً  هناك اتبعت وقد .1988
 دون ومن اإلعجاب أشدّ  معجب فأ� [الالتيين]. الروماين العاملَ  بثقافة اوخصوصً  القدمية،
 إىل الحظت أنك بد وال الرتمجة، حول كتيب  من كتابني  ترمجت أنت القدمي. ابلعامل حدود

 أحباثي. هليكلية الفكري التكوين يف القدمية الثقافة أمهية تصل أنْ  ُميكن مدى أيّ 
 

 أطرح أن أودّ  وأ� األعمال. هذه يف اليو�نية الفلسفة إىل تعود أنت ،ابلفعل -5
 تعتقد أال الفلسفة؟ هلذه خاضع الغريب الفكر أنّ  تعتقد هل التايل: السؤال عليك

 ا؟أبدً  منها التحّرر يستطيع لن أنه
 الغربية، والفلسفة اليو�نية الفلسفة بني متييز يوجد ال نظري، يف ا.غريبً  السؤال ذاه يل يبدو
 هذا من ورومانية. يو�نية جذورٍ  إىل تستند الغربية الفلسفة وألن غربية اليو�نية الفلسفة لكون

 الفلسفة إىل النظر جيب ذلك، من العكس على بل منها. تتحّرر أنْ  عليها ليس املنظور،
 اليت للمسائل دائمة استعادة أي العصور، وخمتلف التقاليد خمتلف بني طويًال  احوارً  ابوصفه
 عن أبعد رأيي يف شيء وال آخر. إىل عصر من والفكري التارخيي التحديث من انوعً  تشهد

 املتقطعة. الفرتات من سلسلةٍ  جمرد الفلسفة اتريخ اعتبار من الفلسفي الفكر يف الصواب
 الفكرية للحرية وجود وال يل. يبدو ما على اإلرث، هذا يف يكمن لفلسفةل العميق فاملعىن

 به. ندين ما بكل االعرتاف يف إال احلقيقية



 هذا عن فيها يتكلم »احلياة ِقَصر يف« مبحثه يف لسينيكا رائعة عبارة هناك ،حال كل  على
 على االستحواذ على وحيثنا ،قبله من الفالسفة أبعمال إعجابه عن يُعرب فهو ؛االعرتاف

 ألن حتضري�« غري شيئاَ  يفعلوا مل قبله من املفكرين وكل الفالسفة كل  إنّ  لنا يقول كما  مثارها.
 أن ميكن ما أعمق إىل اإنسانيً  ويُعدّ  اعميقً  فينا يؤثر ما اشيئً  هناك أنّ  تعلم أنت .»نعيش

 حياةً  القدمية العصور يف يعيشون كانوا  الذين الرجال هؤالء مجيع يف نفكر أنْ  وهو يكون،
 لكان فعلوه (ولو تعاستهم عن التكلم من بدالً  والذين اليوم، حياتنا مع ابملقارنة وقاسية ضنكا
 وعن الصداقة، قيمة وعن احلياة، يف السعادة عن حيدثو� أن فّضلوا ا!)متامً  حقهم من ذلك
 إىل النظر إىل دعو� ،التعيسة وضاعهمأ إىل أنظار� يلفتوا أن من وبدالً  يُقهر، ال الذي احلب
 على الفلسفة، أصل يف اليو�ين الشاعر هذا هزيود. يفعل كما  ابلنجوم، املرّصعة السماء مجال

 الفوضى، من ينبع العامل كان  إذا لكن، العامل. أصل يف الفوضى أبن يقرّ  فهو أعتقد. ما
 سيكون اللحظة هذه بعد �يت ما كل  فإنّ  االضطراابت، من ميكن ما أعلى هي والفوضى

 العقالنية، من واملزيد االنتظام، من املزيد حنو يتجه عاملنا أنّ  ابلتايل يعين وهذا ا.انتظامً  أكثر
 ابلنجوم. املرّصعة السماء وهذه العامل هذا يُفَهم هبما اللتان األدااتن مها والعلم العقل وأنّ 

 
 املغلقة الفلسفية الدائرة هذه من اخلروج ضرت املف من أليس ولكن ،نعم -6

 ابلفلسفة يتسّلح جوليان فرنسوا الفرنسي الفيلسوف أخرى؟ بطريقةٍ  والتفكري
 لقد .»فيه تفكر ال فيما« األوروبية الفلسفة على األسئلة طرح إلعادة الصينية

 أورواب. يف اليو�ين اإلرث حول سؤايل عليك طرحتُ  اعندم ذهين يف احاضرً  كان
 جوليان؟ مبوقف رأيك ما

 »األوروبية« الفلسفة أن أي يفرتضه: مبا ذلك من وأكثر صراحة يقوله مبا ا،جدً  هام اعرتاضك
 وأ�ا اآلخر، على االنفتاحُ  ابلتايل ينقصها وأنه التعبري، صحّ  إذا »ذاهتا على مغلقة« تكون قد
 (ومن صحيحة بطريقةٍ  ابلكوينّ  التفكري إىل ،»أخرى بطريقةٍ « التفكري إىل ما اوعً ن تتوصل ال

 أقول لقائنا)، موضوع ليس (هذا هنا احلديث أطيل أنْ  دون من ).»فيه تُفكر ال ما« �يت هنا
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 »الصينية« أو »األوروبية« للفلسفة وجود ال الكونية. إىل الوصول هو ذاته، الفلسفة عمل إنّ 
 األوروبية أو الصينية للر�ضيات وجود ال أنه كما  معىن، من الكلمة يف ما بكل »العربية« أو
 معارف بناء إىل يهدف الذي »املشرتك« العمل هذا هو إليه، النظر جيب ما العربية. أو
 الكفيلة األدوات أنّ  مالحظة البديهي من لكن، .»برهنتها ميكن«و ،»فعلّية«و ،»حقيقية«

 هو (هذا أداة شكل يف املنطق صياغة يف اوخصوصً  اليو�نية، الفلسفة يف ةموجود ذلك بفعل
 الواقع عقالنية تعليل مسألة ويف اليو�نية) يف organon »أورغانون« لكلمة احلقيقي املعىن
 »الكينونة« مفهوم بني املعارضة خالل من وذلك – املوضوعي أساسه تعليل – بنا حييط الذي
 صورية. بطريقة ذلك عن التعبري أرد� إذا هرقليطس، عند »الصريورة« ومفهوم ابرمينيدس عند

 مناقشة أعيدت لقد فهمها؟ لنا تُتيح اليت القوانني ودوام األشياء حتّول بني التوفيق ُميكن كيف
 وميكن التاريخ، عرب عدة أشكالٍ  يف العلوم، من علمٍ  أيّ  أساس يف املوجودة املسألة، هذه

 اليو�نية الفلسفة أمهية مسألة إنّ  واملثالية. التجريبية بني املناورات يف إمجاالً  عليها التعرف
 يف تعود، وجناحاهتا معني) واترخيي جغرايف إطارٍ  إىل ابلعودة »يو�نية فلسفة« هنا (أقول

 الرومانية. اليو�نية الثقافة يف الدين مسألة أمهية انعدام إىل نظري،

 درابً  وال هبا، اإلميان املفروض من أشياء وال القدمي، نالدي هذا يف عقائد من هناك يكن مل
 من نعرفه أن جيب مبا يَنطق اوحيً  يتضمن امقدسً  كتاابً   حىت وال عليه، السري جيب امستقيمً 

 التفكري حرية جاءت هنا من إخل. مسموح، غري أو نعرفه أن مسموح هو ومبا �ئه، إىل ألفه
 النهضة عصر يف إال أخرى مرة تُعرف مل حرية وهذه الرومان)، عند (وكذلك اليو�نيني عند

 والقطيعةُ  كذلك)  آسيا (ويف أمريكا يف أخرى حضاراتٍ  اكتشافُ  دفع عندما أي [األورويب]،
 فيه، والتشكيك البشرية الطبيعة مفهوم حول التساؤل إىل التقليدية املسيحية العقيدة مع

 قال (الذي برونو جوردانو إعدام يف أرى وأ� �اية. ال ما إىل احلرّ  الفكر أبواب بذلك وفتحتا
 وإنْ  الغرب. يف الدين وضعها اليت للعقبات جتسيدٍ  آخرَ  غاليله تراجع ويف األرض) بدوران

 األد�نُ  جتعل الذي العبء يف عنه البحث فيتوجب الفكر، جمال يف فيه يُفكَّر مل ما هناك كان
 وجه يف تقف حواجز هي إمنا واخلطا�، واحملظورات، احملرمات، حتته: ترزح والعلوم العاملَ 



 تلك :»فيه يُفكَّر مل ما« ابلفعل هو ذاك عائق. أيّ  دون من احلرّ  والتفكري العلوم انطالق
 زَلزلة ومن العامل، يف الشكّ  إعمال من متنعنا اليت يهّم) ال السياسية، أو (الدينية األنظمة
 نعم، ابلعقل، ندركه أن علينا يتوجب شيء إنه عليه: هو ما على العامل رؤية ومن التقاليد،
 ،والسالم ،والرفاهية ،الصحة أن والواقع .»ناسعادت أجل من« ذلك نفعل أن علينا يتوجب
 يف اليت العلوم آاثر من هو ذلك كل  ؛الرغيد والعيش ،العمر وطول ،واالزدهار ،واملساواة

 ».فيه يُفكر ال ما« يوجد ال نظرها
 

 تقول؟ ماذا جوليان؟ بفرنسوا يتعلق وفيما -7
 إنّ  لنا يقولون الذين الفالسفة هؤالء من ادائمً  حذري آخذ أ� جوليان، فرنسوا إىل ابلنسبة

 يتعلق األمر أكان سواء كبري:  فهمٍ  سوء سوى تكن مل قبلهم من كانت  اليت الفلسفة كل
 األغالط يف نقع كنا  وأننا ،الكينونة نسيان على تقوم امليتافيزيقا إن لنا يقول الذي هبايدغر

 الفلسفة أنّ  أو األ� ملركزية ستسلمتا قد الفلسفة أنّ  يؤكد الذي دريدا أم عام، 2500 منذ
 بعد كنا  إذا بصراحة، .»فيه تفكِّر مل ما« ذاهتا أُسسها ضمن من يكون أنْ  ميكن »األوروبية«

 األمور لنأخذ فيه! يُفكَّر ألنْ  قابل غري فألنه ؛»فيه نفكر مل الذي« هبذا نفكر مل سنة 2500
 تكدّ  وأ�ا األنوار)، عصر منذ أزمة يف (إ�ا أزمة يف مترّ  الفلسفة أنّ  الواضح من أكثر، جبدية
 به اضطلعت قد الدور هذا أنّ  يل ويبدو العلمي. الفكر تطوير يف احملرك دورها على للعثور
 مع الكمية الفيز�ء توحيد حتاول اليت الفيز�ء اوخصوصً  منها، أكثر األساسية الفيز�ء اليوم
 ابتت نفسه، الزمن وبوجود الواقع، وبطبيعة نا،عامل أبسس املرتبطة فاملسائل النسبية. نظرية
 ذلك كل  وداللة ،احلّية الطبيعة »معىن« مسألة يف طبيعية بطريقة وتصبّ  ،الفيز�ء إىل تنتمي

 وال فيه، يُفكر ال أمرٍ  أيَّ  ختفي وال كونية  أسئلة هذه اإلنسان. مثل ذكيّ  كائنٍ   إىل ابلنسبة
 إ�ا التفكري. تفرض هي ذلك، من العكس على اتية.ذ مركزية أيَّ  وال للكائن، نسيان أيَّ 

 قليل. منذ عنها حتدثنا اليت النجوم إىل أخرى مرة تقود�



 يفعل كما  فيها، طويالً  النظر أمعنا إذا السماء. ترّصع اليت النجوم إىل لنُعد -8
 البئر؟ يف ابلوقوع جنازف أال امللطي، طاليس

 يفكر. الذي اإلنسان إىل ابلنسبة نبيالً  مكا�ً  يُعدّ  البئر حىت
 

 يل أجزت إذا البئر، يف وأ�، أنت أننا، طاملا احلاضر، الوقت يف لكن رمبا... -9
 الرتمجة. علم يف تفكريك مصدر عن ،»النبع« عن حدثين القول،

 يف الرتمجة أستاذ مركز على حصلت ا،متوقعً  ذلك يكون أن دون ومن ،2003 العام يف
 إذن عدت إيطاليا. يف الفورية والرتمجة الكتابية الرتمجة يف أعمل آنذاك كنت  كندا.  يف اجلامعة

 ألنّ  ؛»امتوقعً  ذلك يكون أن دون« أقول .1984 العام يف غادرته قد كنت  الذي بلدي إىل
 نشرت قد كنت  ملا لكن، الفلسفة. يف منصبٍ  على أحصل ألن يُؤهلين كان  لدي شيء كل
 لديها أعمل أبن اهتّمت اليت هي للرتمجة العليا درسةامل فإنّ  وفلسفية، أدبية ترمجات عدة

 الفلسفة. قسم وليس

 اجملال يف أحباثه يُوّسع أن عليه وأنّ  فقط، ابلتعليم يهتم ال اجلامعي األستاذ أنّ  تعرف أنت
 األدبية الرتمجة يف العملية جتربيت إىل واستندت الفرصة انتهزت هكذا، فيه. ُوظِّف الذي

 فيما الرتمجة، علماء ممارسات على حينها يف اطلعت قد أكن ومل الرتمجة. ةممارس يف للتفكري
 أخرى، مواضيع بني من يُعاجل، الذي »الغريب اختبار« كتابه  قرأت كنت  فقد بريمان، عدا

 لقد الدكتوراة. يف اختصاصي إطار يف ابلتايل يندرج كان  والذي األملان، نسينياالروم موضوع
فرط التجريد مسة ا:مه اثنان أمران استوقفين

ُ
 بني املقلوبة واملعادلة الرتمجة، حول تفكريهم يف امل

 قليل عدد ابستثناء ،يرتمجون ال ولكنهم الرتمجة يف يُنّظرون الرتمجة (علماء والتطبيق النظرية
 تطبيق سوى األمر �اية يف ليس الرتمجة حول أفكارهم من اكبريً   اجانبً  أنّ  والحظت منهم).

 كموضوعٍ   تظهر الرتمجة تعد مل وبذلك، الرتمجة. على والسياسية واالجتماعية دبيةاأل النظر�ت
 مل وشاملة سابقة لنظر�ت أخرى تطبيقات بني من كتطبيق  بل ؛الرتمجي التفكري يف أساسي



 ابلغريية نفسه الوقت يف بريمان يفكر هكذا، لدراساهتا. اموضوعً  البداية منذ تتخذها
 دراسات من تنبع أطروحات الرتمجة على يُطبقون الذين األساتذة من دالعدي وهناك وابلرتمجة،

 أو التجديدية، النسوية احلركة من أو [األدبية]، األنواع دراسات من أو االستعمار، بعد ما
 التفكيكية، ومن احلداثة بعد ما حراك من انبثقت نظر�ت وكلها خل.إ ؛النفسية اللسانيات من

 كتايب  يف األشياء هذه عن تكلمت لقد .»فعلية ممارسةً  مجةالرت  ممارسة« من ليس ولكن
 لفكريت األول الينبوع كان  النظري االندهاش هذا إنّ  القول إىل أميل أ� .»هرمس عقدة«

 الرتمجة. حول
 

 الرتمجة علمُ  يبني« :»الطبيعي واترخيها الرتمجة« كتابك  �اية يف تقول أنت -10
 خالل من - فعلية ممارسةً  النقل ممارسة خالل من أي والتوضيح، التفسري مثل -

 أمسع أن أودّ  لكن الكتاب. كل  ختتصر اجلملة هذه .»معنيَّ  نصٍّ  أمام الذاتية ممارسة
 ذاتّيات: ثالث هناك الرتمجة، عملية يف .»الذاتية« عن التوضيح من امزيدً  منك
 »احلكاية يف القارئ« ننسَنيّ  (ال القارئ وذاتية املرتجم، وذاتية املؤلف، ذاتية

 ابلذاتيتني تقول ماذا املرتجم. ذاتية على كتابك  يف تركز أنت أيكو). ألمربتو
 األخريني؟

 ميكن ما أعلى يف قراءة عملية الرتمجة إنّ  قول يعين ماذا اجيدً  اختربت أنت ا،مرتمجً  بصفتك
 أن ُميكن معىن أيّ  وال شيء أيّ  نرتمجه الذي النص يف هناك ليس الكمال. مستو�ت من

 النص، عناصر بعض على اسريعً  املرورُ  املمكن من نرتجم، أنْ  دون من نقرأ عندما عنه. يُغفل
 إخل. ؛أسطر بضعة فوق القفز أو اخلاصة، املعاين أحد أو التلميحات بعض توضيح عدم أو

 ءةقرا الرتمجة ممكن. غري أمرٌ  فهذا الرتمجة، يف أما نقرأه. الذي النص نفهم حنن ذلك، ومع
 القراءة من نوع« ابلتايل وهي املرتجم، قراءة يف ُفهم كما  املعىن إنتاج تُعيد إ�ا ومتكاملة: كاملة

 قراءة بل املؤلف نصُّ  أمامنا يكون ال ا،مرتمجً  انصً  نقرأ عندما إنه أقول أ� لذلك، .»املكتوبة
 يتوجب ما أو رتمجة،ال علم يفعله ما وهذا – الرتمجة يف التفكري إذن، النص]. [هلذا املرتجم



 تبيان أخرى بكلمة وهو تفسريها، أو املرتجم لدى القراءة ذاتية كشف  يعين – يفعله أن عليه
 أجل من« االستنتاجات استخراج حماولة وكذلك الطريقة، »هبذه« ُقرأ ما نصٌّ  وكيف ملِ 

 إخل). ؛عملية أدواتو  منهجيات،و  عامة، (مبادئ »املمارسة

 سؤال: يف القضية تكمن ال الرتمجة، علم نظر يف أخرى. مسألة فإ�ا ف،املؤل ذاتية مسألة أما
 من املؤلف ذاتية هبا مترّ  اليت الطريقة حتديد أي ؛»املؤلف؟ يريد ماذا« بل ،»املؤلف؟ َمن«

 بذاتية يتعلق وفيما مساءلته. املرتجم على ما هو النص معىن ألنّ  ذلك ؛نصه معىن خالل
 كما  وسَّعتها، نظرية وهذه األديب، النص تلقي نظرية خالل من مجةالرت  علم هتمّ  فإ�ا القارئ
ح وأ� أملانيا]. جنوب [يف كونستانس  مدرسة تعلم،

ّ
 الكثري: عنها أشرح وال كتايب،  يف إليها أمل

 الدوالب. اخرتاع يُعاد ال إذْ 
 

 يف احلدود. أقصى إىل يهّمين فيه ما كل  أن تعلم أنت كتابك،  إىل لنُعد -11
 .»البحر قاع يف املطحنة« عنوا�ا يةجينرو  أقصوصةً  تقّدم أنت منه، اخلتامي الفصل

 أسفل يف موجودة مطحنةٍ  من يبدو ما على املاحل املاء �يت األقصوصة، هذه وفق
 املمكن من هل يوم. بعد اويومً  ،والنهار الليل يف امللح تطحن فهي البحر، مياه
 أنَّ  طاملا ويتجدد دائم عمل إ�ا الرتمجة: عن صورة لتقدمي احلكاية هذه نستعري أنْ 

 موجود؟ العامل
 العلوم ألبستمولوجيا نقد عن عبارة »الطبيعي واترخيها الرتمجة« كتاب  يف اخلتامي الفصل

 قد »الكربى احلكا�ت« أبن تقول اليت فالفكرة .»احلداثة بعد ما« وصول بعد اإلنسانية
 أ� الفائدة. عدمية فكرة نظري يف تبدو ابلتفكيكية، املرتبطة التيارات يف أساسية وهي ماتت،
 غريبة بدت وإنْ  حىت نفهمه، أنْ  أجل من الواقع »حكايةَ  نروي« أن علينا أنه ابألحرى أعتقد

 »ممكنة« تواصيف إ�ا ذلك. ننسى أال علينا الواقع، ليست نظر�تنا األحيان. بعض يف
 يف األخص على صحيحٌ  وهذا العلوم، يف صحيحٌ  هذا هنا. فيتغنشتاين ترى أنت .للواقع



 األلق نظرة الواقع على نلقي وأنْ  شديد بتواضعٍ  نتقدم أنْ  من لنا بدّ  ال ميداننا. مثل ميادين
 األطفال. نظرة هي اليت والنضارة

 البئر؟ من خرجنا هل
 

 [ضحكات] األعلى... يف النور نرى ولكننا كال،  -12
 العثور حماولة مع الرتمجة حول تفكريي اتبعت ا،�رً  بعد فيما ُيكّون النبع أنّ  مبا لنتابع! هيا،
 ترمجة يتوجب هل وهي: امليدان، هذا يف األساسية النظرية املسألة أنه يل بدا ملا احللّ  على

 وقائعال قاعدة إىل ابالستناد اخليار هلذا عقالنية نظرية وضع ميكن كيف  الروح؟ أم احلرف
 العربية. إىل بنقله قمتَ  الذي »الطبيعي واترخيها الرتمجة« كتايب  موضوع هذا كان  واملمارسة؟

 نفهم كي  وأنه ،القراءة مبمارسة امباشرً  اارتباطً  ترتبط الرتمجة ممارسة أنّ  املبحث هذا يف أَبّني  أ�
 أو احلرف، أو الروح، (حسب بتلك أو الطريقة هبذه ما نصٌّ  العصور عرب تُرجم وملاذا كيف

 وكيفية القراءة فكيفية .»النص هذا ُقرأ كيف« معرفة من بد ال االثنني)، من خليط حسب
 vertis ita legis, Ut ! ابلالتينية: ذلك عن عّربتُ  لقد التاريخ. يف مرتبطتان الرتمجة
 حتصل ال ظاهرة (هذه الرتمجات شيخوخة مسائل فيه أتناول وأ� ).!ُترتِجم كذلك  َتقرأ، (كما

 عند التخريبية والقوة املؤلف، جتاه املرتجم لدى التبعية وموقف اإلبداعية)، النصوص مع
 يستطيع (وهو وعي بغري أو بوعي املؤلَّف، النص معىن ُحيّور أن مبقدوره الذي وهو القارئ،

 ابحلكا�ت ابالستعانة ذلك بكل أقوم أ� ابملؤلف). اخلاصّ  النص معىن على يستويل أن تايلابل
 أوسكار ومن الزرقاء، اللحية ذي إىل وغريتل هانسل أقصوصة من العجائبية، ابلكتب أو

 أندرسون. إىل وايلد
 
 



 هؤالء مع عالقاتك حقيقة اآلن نرى حنن البئر، من خرجنا قد حنن ها -13
 كانت  اليت خالتك إىل كذلكو  ،أملانيا يف إقامتك فرتات إىل تعود فهي ؛املؤلفني

 العجائبية! الروا�ت لك تقرأ
 طريقة سوى ليست أعتقد، ما على أعمالنا، كل  األساس، يف احلقيقة. كبد  أصبت ا،متامً 

 الذي اخلالص ابلفكر هلا ونقّدم آالمها، من وخنفف وُحنييها، طفولتنا، تفسري هبا نعيد معقدة
 ابلقلب. عليه حتصل مل
 

 تنتمي هل كل،  على كريكيغارد!  طريقة على احلاملة، احلزينة اخلالصة هلذه � -14
 الفلسفي؟ كريكيغارد  تيار إىل

 يف يكمن ال الفلسفة أهداف أحد إن إلينا. ينتمي الذي هو التيار تيار، إىل بتااتً  ننتمي ال
 تُرّوض أنْ  يف بل ؛معني لدينٍ  ااتبعً  تكون أنْ  ُميكن كما  ة،معين لفكرةٍ  اخملصً  ااتبعً  تكون أن

 »حسب« يفكر ال فاملرء شخصيتك. منحنيات مع ميكن ما أفضل تنسجم كي  الفكرة هذه
 ابللغة أحباثي قارئي من ما انوعً  أمتناه ما وهذا األفكار. هذه »مع« بل حمددة، فلسفة أفكار
 اليت اآلراء »مع« هبم اخلاصة »هم« آرائهم إىل يتوصلوا أنْ  أمتىن أ� نعم، الرتمجة: حول العربية
 اإلجابة أستطيع وأنين ،جيدة بطريقةٍ  وقيت شغلت قد أنين أعترب احلال، هذه يف هلم. أقدمها

 ».لديك؟ اليت ابملوهبة فعلت ماذا« يسألونين: عندما ثقة بكل
 

 يف قضيته الذي ابلوقت يتعلق فيما نفسه الشيء قول أستطيع كذلك  أ� -15
 تعمل هل طويلة، فرتة بعد السؤال، هذا على اجلواب ابنتظار لكن، كتابيك.  ترمجة
 الرتمجة؟ عن آخر مبحثٍ  على اآلن

 السنوات أقضي أنْ  أريد وال املوضوع. هذا حول ألقوله لدي كان  ما كل  قلت أنين أعتقد كال.
 األشياء عن التكلم إعادة يف )واخلمسني الثامنة سن يف (أ� التقاعد عن تفصلين اليت القليلة



 آالت على يعزف من وقعُ  هلم يكون بذلك يقومون الذين فاألساتذة خمتلفة. بطريقةٍ  نفسها
 معروفة. أحلان على نشاز موسيقى يقدّمون إ�م ابروكية: سو�اتت املوسيقية العصر

 من تقاة(مس وخرافات أقاصيص من يتألف أديبّ  عملٍ  متابعة يف وقيت ابألحرى أقضي أ�
 ُترتَجم أنْ  املفروض من كان  فكرة، على وروا�ت. صغرية قصص ومن الرتاثية)، كيبيك  تقاليد
 هذا يصل مل لألسف، لكن، جزائرية. نشرٍ  دار يف العربية إىل ،»اآلخر« األخرية، رواييت

 أنْ  آلن.ا بعد الرتمجة عن اشيئً  سأكتب أنين أعتقد ال أ� األمر، �اية يف التنفيذ. إىل املشروع
 احلاضر. زمننا يف ا�درً  اأمرً  أصبحت لباقةٌ  يصمت كيف  املرء يعرف

 
 .»هرمس عقدة« كتابك  هبا ختتتم اليت هي السكوت فكرة الواقع يف ،نعم -16

 الزم« linguis Favete ! العنوان: حيمل فيه األخري الفصل أن إىل ابإلضافة
 إىل حتويله ُميكن ال احلقيقية القضا� كل  جمموع« أنّ  فيه تؤكد أنت ،»الصمت

 وأنه موجودة غري احلقيقة أنّ  تؤكد أنْ  تريد هل بذلك؟ تقصد ماذا .»ُمسلَّمات
 ابتداعها؟ إعادة ادائمً  علينا

 احلقيقة أنّ  يعين وهذا حمدودة. قضيةٍ  يف املمكن الحمدوديةَ  نضع أن نستطيع ال أننا أقصد أ�
 حقل ويف ما حقلٍ  يف النسبية احلقائق من وعةجمم ابألحرى هي بل موجودة، غري املطلقة
 إنه لك وقال أحدهم أتى إذا الواقع. نسيج إمجاالً  وتكّون بعض يف بعضها يؤثر حقائق آخر،
 حقيقة الكذبة مزّور. امرؤ أنه فاعلم كلها،  عليها حيتوي كتاابً   هناك إن أو األجوبة كل  يعرف

  الكذاب.
 نصمت. أن األفضل من

 
 تريد ماذا القول، خالصة إذن، احلديث. هذا �اية يف رائعة كلمة  ،الصمت -17
 الرتمجة؟ يف فلسفتك عن يُقال أن

 رمبا. ... الشك ظالل على بضوئه يلقي انورً  كانت  إ�ا



 
 اجلميل. احلوار هذا على الشكر جزيل أشكرك أ� بالن، لو شارل -18

 العزيز. قيصدي � ابلعربية صويت كونك  وعلى اهتمامك على يشكرك من أ�
 

 لز�رتنا؟ أتيت ألن -19
! Inch’Allah 


