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عرفت الرواية اجلزائرية بعد االستقالل قفزة نوعية من حيث الكم وتنوع املواضيع املطروقة
مكنتها من اعتالء مركز مهم بني اآلداب العاملية بفضل ثقل أمساء جددت عروق الكتابة
الروائية اببتكار منط شكلي خاص فرضته الظروف السياسية واالجتماعية اليت مر هبا اتريخ
اجلزائر .وكان للرتمجة بوصفها وسيطا هاما األثر الواضح يف طرق بوابة العاملية .إذ ال خيفى ما
هلا من فضل يف التعريف مبكوانت أي أدب قومي وحتقيق حضوره العاملي؛ بوصفه (الرتمجة)
من أهم العوامل املمهدة لبداية انتشار أدب أجنيب يف بلد ما.
وعليه ،سنركز يف هذه املداخلة على جهود املرتمجني اإليطاليني يف تعريف القارئ اإليطايل أبهم
أعالم الرواية اجلزائرية ،وصخ ابلذكر ما قدمه الروائي اجلزائري عمارة وخوص حني أقدم على
إعادة كتابة رواايته من العربية إىل اإليطالية ،وأيضا ما تقدمه املرتمجة اإليطالية يوالندا غواردي
من خدمات لألدب اجلزائري عامة وللرواية خباصة.
الكلمات املفتاحية :العاملية ،الرتمجة ،الرواية اجلزائرية ،الن

املصدر ،املرتجم اإليطايل.
Résumé :

Le roman algérien a connu après l’indépendance une avancée
considérable en matière de quantité et de diversité de contenus ce
qui lui a ouvert les portes de l’universalité, surtout en présence
d’auteurs de talents incontestables .Ainsi, force est de constater le
rôle majeure de la traduction qui demeure , sans doute, un
médiateur incontournable.
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Dans ce contexte ,nous revenons sur les efforts fournis par les
traducteurs italiens pour la diffusion des romans et auteurs
algériens au sein du lectorat italien en focalisant sur les travaux
accomplis par le romancier algérien Amara Lakhouas et la
traductrice Yulanda Guardi.
:Mots cles
 Universalité – littérature – roman algérien-traduction-réécriturelecteur

توطئة:

تثري الرتمجة بوصفها رافدا من روافد عاملية األدب دورا أساسيا يف بعث التقارب بني دداب
العامل ،وتقلي املسافات الثقافية اليت تفصل بني الشعوب املختلفة ،ما جيعلها تطرح مسألة

خروج األدب من جمال لغة تعد املصدر إىل أدب لغة أو دداب لغات أخرى" ،إما لإلفادة منها
وورود مناهلها؛ وإما إلمدادها مبا به تغين وتكمل يف نواحيها الفنية وموضوعاهتا"()1؛ وهذا
يعين مدى رحابة األدب لتقبل صنوف أخرى من اآلداب ،ذلك أن التقوقع على حدود قومية
أي حركة حبث عن ما هو جديد يستفيد منه األدب؛ ليكتمل به مسار تطوره .وإذ
يشل ّ
ّ
تستحضر ترمجة ن أجنيب استنساخ ن جديد عن األول ،فإن هذه النسخة تطرح ابملقابل
إشكاليتني مها؛ احرتام الن األصلي (الن املصدر) ،ومن جهة أخرى ضرورة إنتاج ن
أخر حيمل يف طياته ملسة إبداعية ،أو على األقل ن أعيد إبداعه بشكل أخر ،واملقصود هنا
ب إعادة اإلبداع ،هو "هذا اوخلق الغريب حتت رقابة الن األول ،مع فرض حرية ضرورية،
وأترجح بني االنقياد املطلق (ترمجة أمينة ،أو أدبية ،أو حىت ترمجة مقابلة لألصل)"(.)2
إن الرتمجة األدبية ابعتبارها جماال من جماالت الرتمجة ،هي يف األساس "عملية على لغة
تعد اصطالحا تعبريا متميزا خاصا بكاتب معني ( )...ونوعا من االحرتام للن األخر الذي

جيب فهمه واستيعابه ،ولكن جيب أيضا االحتفاظ أبصالته غري القابلة للتشويه"()3؛ أي أن
الرتمجة يف شقها األديب ال تتوقف عند عملية نقل املعىن ،إمنا تقوم على العناية جبزالة األلفاظ،
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وعمق األسلوب ،وهذه اوخصوصية اليت جيب على مرتجم النصوص األدبية احرتامها ،سرعان
ما تتحول إىل "مقامرة غري حممودة العواقب فيما يتصل ابألعمال اليت يغلب فيها عنصر الشعر
من إيقاع وخيال على األفكار اجملردة"( .)4ما جيعل الرتمجة األدبية أكثر مراعاة للبىن املشكلة
للن شكلية كانت أو مضمونية.
وعليه ،فليست إجادة نقل الن من لغة إىل أخرى دليل متكن املرتجم من عمله
فحسب ،إمنا يضاف إىل ذلك ميدان رحب أخر للعمل يتمثل يف ترمجة "تفكري لغوي معني
إىل تفكري لغوي مغاير ،ومن جمموعة معقدة إىل جمموعة معقدة أخرى .وال يقتصر على نقل
املدلول الدقيق وإمنا النربة واإليقاع والوترية والنغمة وبكلمة أخرى اللون العاطفي الفردي
املكثف للنتاج عرب األدوات اللغوية"( .)5وهو ما مينح الرتمجة بعدا نقداي حيدد يف ضوئه
املستوى الثقايف والعقلي واملعريف للوسط املرتجم عنه.
 - 1مفهوم الرتمجة:

إن استعراض أهم املفاهيم اليت قدمها املهتمون بقضية الرتمجة ،جيعلنا نقف عند شبه إمجاع

على مقابلة الرتمجة ابلتأويل ،وكل أتويل يف املقابل ترمجة ،وهو ما يؤكده "أمربتو
إيكو" Umberto Ecoإذ "من وجهة النظر اهلرمينوطيقية كل مسار أتويلي هو حماولة فهم
كلمة اآلخ ر ،وتبعا هلذا فقد وقع التشديد على الوحدة اجلوهرية لكل حماوالت فهم ما قال
اآلخر"( .)6ذلك أن الرتمجة ابعتبارها نقل ن من لغة إىل لغة هي أفضل بديل عن "حماولة
قول الشيء نفسه بواسطة أنظمة عالمات خمتلفة"( .)7تبعا لذلك ،يغدو التأويل يف أول
مراحله ترمجة حسب إيكو دائما ،فالرتمجة اجليدة مبثابة رؤية نقدية؛ والسبب يعود إىل أن
"املرتجم إذ يتفاوض موليا عنايته مبختلف مستوايت الن  ،فهو بتلك الصفة يركز عليها دليا
انتباه القارئ"(.)8
كما يشدد غادامري على أن كل ترمجة هي ابألساس أتويل ،وأهنا "نتيجة التأويل الذي
يقوم به املرتجم إزاء العبارة اليت جيد نفسه أمامها"( .)9يف حني يعتقد ستينري أن الرتمجة هي
"حالة خصوصية من عالقة التواصل اليت يرمسها كل فعل لغوي انجح داخل لغة معينة"()10؛
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وهذا يعين أن الرتمجة ختدم وظيفة تواصلية بني لغتني خمتلفتني ،تتيح أن يقال الشيء نفسه بلغة
أخرى ،أما بيرتيل فينظر إىل أنه "خطاب مباشر حتت قناع خطاب غري مباشر"()11؛ ما جيعل
الرتمجة طبقة اثنية من طبقات اوخطاب املتاحة.
يربط لومتان الرتمجة ابلداللة ،ذلك أن"فعل الرتمجة هو أول فعل داللة ،وأن األشياء هلا
معىن بفضل فعل ترمجة يقع داخلها"( ،)12ويقف مع هذا الطرح فابري حيث يرى أن غاية
الرتمجة الرئيسية هي توليد الداللة ،وما يؤكد ذلك أن "نقل املعىن من لغة مغايرة ال ميكن أن
يكون حمايدا أو مبنأى عن تدخل وتفاعل الثقافات واملرجعيات"()13؛ وهذا يعين أن الرتمجة
مؤشر لغوي ،وأديب يشي بتباين ثقافتني ،واختالفهما ،عالوة على أن االختالف بني األصل
والرتمجة يطرح دالالت ذات معىن اجتماعي أو فين؛ أي أنه يف االختالف يكمن اجلزء

اإلبداعي ،بغض النظر عن كونه خسارة لبعض خصوصيات الن األصلي ،أو حىت تبديدا
للغة – املصدر ،انطالقا من أن الرتمجة "قراءة جديدة تستطيع أن جتلب للن األصلي معاين
جديدة ،وأبعادا جديدة ميكنها أن تدفع إىل االحتجاج على اوخيانة"()14؛ واحلجة يف ذلك ،أن
الرتمجة تُظهر الن بصورة اثنية من منظور لغة وثقافة مغايرة ،أبمانة ودقة مع احلفاظ على
املعىن الثابت األصلي يف الرتمجة.
وقد عرض ايكبسون ثالثة أنواع من الرتمجة( ،)15هي:
 -1ا لرتمجة البينلغوية أو الرتمجة حبصر املعىن :وهي نقل ن

من لغة إىل لغة أخرى ،أو أتويل

عالمات لغوية بواسطة عالمات من لغة أخرى.
 -2الرتمجة البينسيميائية أو التحويل :وهي تتم عن طريق أتويل عالمات لغوية بنظام عالمات
غري لغوية ،وهذا عندما نرتجم كتااب إىل فيلم ،أو حكاية إىل ابليه.
 -3الرتمجة الضمنلغوية أو إعادة الصياغة :وتعىن بتأويل عالمات لغوية بواسطة عالمات
أخرى من اللغة.
وعليه ،تعد الرتمجة اسرتاتيجية تسعى إىل احلفاظ على إيقاع الن وأصالته ،وكذا إنتاج
املكوانت نفسها اليت ميتاز هبا الن املصدر يف لغة خمتلفة ،ليتم فيما بعد نقلها إىل الن
املرتجم دون جتاوز القارئ املستهدف من عملية الرتمجة ،الذي حيق له هو األخر أن يستفيد
جملة رؤى فكرية – العدد الرابع – أوت 2016
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من كل العناصر اجلمالية املتاحة لقارئ الن األصلي ،ويتأتى له ذلك من خالل "إمكانية "
تفكيك اآللية" ،وفهم (وتذوق) الطرق اليت أنتج هبا املؤثر"()16؛ وهذا يعين أن الرتمجة ال
تتوقف عند حدود فهم لغة وثقافة الن األصلي ،إمنا هو أيضا إثراء وإغناء اللغة مبؤثرات
ثقافية جديدة ،ما جيعل الرتمجة فعل يقرأ الن ويفسره .ومن مثّة يعيد كتابته لينتجه من
جديد ،ومثرة جمموعة من التغريات حتمل يف جمملها طبيعة أسلوبية ،مجالية وخلفية إيديولوجية
كذلك.
 - 2ترمجة الرواية العربية يف إيطاليا:

شاع يف أوساط الرتمجة الروائية اإليطالية من اللغة العربية اسم املرتمجة إيزابيال كامريا

دافليتو،اليت متلك يف رصيدها اثين عشرة رواية نقلتها من العربية إىل اإليطالية ،واليت تعد
األكادميية اإليطالية األوىل اليت ختصصت يف األدب العريب املعاصر* ،إذ كانت رواية "رجال
حتت الشمس" للروائي غسان كنفاين أول رواية عربية قامت برتمجتها ،كما قدمت أول ترمجة
أجنبية ألعمال إ براهيم الكوين ،منذ أكثر من عشرين عاما .ومن ترمجتها أيضا رواية عبد
الرمحن منيف "األشجار واغتيال مرزوق" ،وكثري من أعمال فؤاد التكريل وعلياء ممدوح وحممد
شكري وسعد هللا ونوس ومجال الغيطاين وإدوار خراط ،ومي تلمساين وإميل حبييب ولطيفة
الزايت وتوفيق فياض وليلى عثمان(.)17
هذا الرتاكم يف عدد النصوص املرتمجة جعل للمرتمجة رأي فيما مت ترمجته يف إيطاليا من
أعمال روائية عربية ،تعتقد أهنا يف األغلب "أعمال منطية ال تعكس الصورة الصحيحة إضافة
إىل أن تعامل [املرتمجني] مع الرتمجة كان أكادمييا جمردا من اللمسات األدبية وخصوصية
أسلوب الكاتب"( .)18ونظرا وخربهتا الطويلة يف جمال ترمجة الرواية العربية ،وإدراكها لطبيعة
الكتابة وأساليبها ،متكنت من أن تستنتج أن الرواية العربية متتلك مميزات ختتلف فيها عن
الرواية الغربية ،تلزمها كمرتمجة أن تتصرف بعض الشيء يف الن الروائي املرتجم ،وهذا ما حييل
عليه قوهلا" :األدابء العرب يطيلون ويسهبون يف سرد غري مربر يدفع القارئ إىل امللل ،ويف
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أحيان كثرية عندما أقوم برتمجة إحدى الرواايت املختارة ،أتصل ابألديب ودخذ اإلذن منه
الختصار بعض املقاطع .أعتقد أن سبب هذه املشكلة هو عدم توفر احملررين املختصني يف

اجلانب التقين من الرواية يف دور النشر العربية ،على عكس دور النشر األوروبية"(.)19

كما نقل املرتجم فرانشيسكو ليجيو** بعض الرواايت العربية املعاصرة إىل اإليطالية،
أمهها رواية الطيب صاحل "موسم اهلجرة إىل الشمال" ،ورواية أحالم مستغامني "ذاكرة اجلسد"،
وروا ية "املشرط" ل ـ كمال الرايحي ،ويف شأن هذه الرواية األخرية ،يرى املرتجم أن الرواية متلك
قيمتها ابلنظر إىل أهنا تعاجل "الواقع بصورة جتريبية سلسة وبعيدا عن التكلف ومتزج يف لغتها
بني عدة لغات ولوحات مجيلة وهلا أسلوب سردي خيايل عجائيب بواقعية مستحبة ()...
وتتنا ول الرواية أيضا قضااي اهلامش االجتماعي الذي تتنوع فيه الفئات االجتماعية املهمشة
فمنها املثقف واحلريف واللقيط والطريد والطالب واملومس وهي سهلة القراءة واالنتشار والتقبل
دون حماولة من الكاتب لإلدهاش بل أنه جنح إىل حد بعيد يف املزج بني الرسم والق
الرتاث واحلداثة"(.)20

وبني

يطلعنا املرتجم ليجيو على حال ترمجة الرواايت العربية إىل اإليطالية ،إذ يرى أهنا حمصورة
يف أوساط املستشرقني ،بعيدا عن تفعيل واضح املعامل لدور النشر اإليطالية اليت مل تراهن بعد
على األدب العريب معاصره أو قدميه ،فمن خالل جتربته اوخاصة يف نشر ترمجة رواية "موسم
اهلجرة اىل الشمال" ،اليت مل يوافق الناشر يف بداية األمر على طلب نشرها إال بعد أن رأى
احتفاء القراء الفرنسيني واإلنكليز بطبعات متعددة للرواية .ويعود السبب يف هذا الرتدد من
طرف الناشرين اإليطاليني حسب املرتجم إىل االهتمام برتمجة الرواايت العربية اليت يكتبها
الروائيون املعروفون أمثال :عبد السالم العجيلي وفؤاد التكريل وإبراهيم الكوين وغسان كنفاين
وحنان الشيخ وصنع هللا إبراهيم وإميل حبييب وإبراهيم نصر هللا.
ومن خالل عمل إحصائي قامت به املرتمجة اإليطالية يوالندا غواردي*** وعددت فيه
األع مال الروائية العربية اليت ترمجت مباشرة من العربية ،وصدرت يف إيطاليا يف الفرتة ما بني

( ،)1999 - 1900واليت بينتها يف اجلدول اآليت(:)21
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Translations of Arabic literature into Italian
(novel) Language

19891999

19801988

19701979

19601969

19501959

19001949

112

16

7

2

0

4

خلصت املرتمجة إىل أن عام  1900عرف نشر أربع رواايت فقط ،ليصل العدد سنة
 1999إىل  112ترمجة ،غري أن هذا التطور احلاصل مل يرافقه حسبها مشروع عقالين ،ذلك
أن عملية االختيار خضعت ملعيار العالقة القائمة بني املؤلف واملرتجم أو الناشر ،واجلانب
األخر هلذه املشكلة هو أن الناشر يقدم على عملية ترمجة ونشر العمل دون إعالم صاحبه،
كما تطرح غواردي قضية الفارق الشاسع بني عدد دور النشر اإليطالية املهتمة ابألدب العريب،
وبني عدد املرتمجني؛ فمقابل اثنني وثالثني دار نشر جند ستة ومثانني مرتمجا ،وهذا خلل يطرح
مالحظتني( ،)22مها:
 غياب االحرتافية عند أغلب املرتمجني ،ذلك أهنم مل يرتمجوا أكثر من رواية واحدة ،أو أهنمطالب تكون ترمجة أحد الرواايت أطروحة خترجهم يف األدب العريب.
 عدم وجود مشروع مدروس لدى الناشرين ،ما جيعل عملية اختيارهم للرواايت أو الروائينيحمض صدفة.
كما كان لنيل بعض الروائيني العرب جلوائز عاملية دور فاعل يف تغيري النظرة إىل الرواية
العربية؛ فعلى سبيل املثال عرفت السنة اليت انل فيها جنيب حمفوظ جائزة نوبل لآلداب بداية
اهتمام غري مسبوق برتمجة الرواايت العربية ،حيث ترمجت من ( )1999-1988مائة واثين
عشرة رواية ،يف مقابل أربع رواايت ترمجت من ( ،)1949 – 1900ليعقبه انقطاع دام إىل
غاية  ،1959وترتجم روايتان بني ( ،)1969 – 1960وتعقبه ترمجة سبع رواايت يف
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السبعينات ،أما سنة  1980إىل غاية حصول جنيب حمفوظ على جائزة نوبل  1988فصدرت
ستة عشر رواية مرتمجة.
جل ما ترجم من
حتضر مركزية املشرق يف ترمجة الرواايت العربية لإليطالية؛ حيث أن ّ
رواايت كان ملؤلفني مشارقة ،ويعود هذا التفضيل حسب غواردي إىل مجلة من األسباب منها
ما هو اترخيي وإيديولوجي ،يقوم على االعتقاد السائد الذي يعترب املشارقة أكثر عربية من
املغاربة ،وهذا ما يشي به البون الشاسع يف عدد الرواايت املرتمجة إىل اإليطالية بني منطقيت
املغرب واملشرق.
 - 3ترمجة الرواية اجلزائرية يف إيطاليا:
يعد املرتجم فرانشيسكو ليجيو أول من قدم ترمجة إيطالية لرواية جزائرية مكتوبة ابللغة
العربية ،وهي "ذاكرة اجلسد" ،مث تلتها ترمجته لرواية "البق والقرصان" ،لـ ـ عمارة وخوص****هذا
الروائي اجلزائري الذي أسهم بدوره يف تعريف القراء اإليطاليني على منط جديد من أمناط
الكتابة الروائية اجلزائرية حني عمد إىل إعادة كتابة روايته "كيف ترضع من الذئبة دون أن
تعضك" ابإليطالية ،وهذا ما يوضحه يف قوله" :عندما قررت إعادة كتابة رواييت "كيف ترضع
ّ
من الذئبة دون أن تعضك"ابإليطالية ،مل أكن أعلم أنين مقدم على مغامرة رائعة .انلت الرواية
يف طبعتها اإليطالية عند صدورها عام  2006جناحا كبريا إذ ُحولت إىل فيلم سينمائي وترمجت

إىل لغات عديدة"( . )23ويضيف الروائي أسباب تقبل القراء اإليطاليني للرواية ،إذ يستند
السبب األول إىل كرة القدم ،وتطبيق مبادئ الكرة الشاملة ) (totalveotbalيف ميدان كتابة
الرواية ،أما السبب الثاين فريجعه إىل حماولة "سرد الواقع اإليطايل الغين ابلتحوالت والقص
اجلديدة دنذاك كانت مسرحا كبريا للمهاجرين القادمني من كل أحناء العامل ،أردت أن أصخرط

يف قص اآلخرين وال أجعل من حيايت مركزا ومقياسا أقيس به األشياء"( ،)24هذا االنفتاح
على واقع جديد ،هو واقع املهاجرين واستبعاد أي ختندق على احلياة اوخاصة للروائي ،منح
رواايت وخوص نسبة مقروئية كبرية.
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ويف سياق حديث وخوص عن جتربته الروائية يقرتح تسمية "األدب الشامل" على طريقة
الكتابة عنده ،واليت تبين على جمموعة من األسس أمهها عدم التقوقع يف لغة واحدة ،وهذا يعين
أن قرار الكتابة ابللغتني العربية واإليطالية حسب الروائي كان هبدف إثراء أسلوبه وتوسيع
دفاقه ،إذ يقول" :لقد أدخلت العربية أبمثاهلا واستعاراهتا وخمياهلا يف اإليطالية والعكس
صحيح.ولعل أبرز مثال على ذلك هو إصداري لروايتني يف وقت واحد مها "القاهرة الصغرية"
ابلعربية و"طالق على الطريقة اإلسالمية يف حي ماركوين" ابإليطالية عام  .2010إهنما كتوأم
متاماً ،إهنم ا تشرتكان يف القصة واألبطال واملكان والزمان ولكنهما ختتلفان يف العنوان والغالف
والبنية"(.)25
 -4جتربة يوالندا غواردي يف ترمجة الرواية اجلزائرية إىل اإليطالية:
حيضر اسم املرتمجة يوالندا غواردي بشكل ابرز يف ساحة ترمجة الرواية يف اجلزائر ،إذ
جندت قلمها العارف ابللغة العربية من أجل تعريف القارئ اإليطايل أبهم أعالم الرواية
اجلزائرية ،ويرجع سبب اختيارها للرواية اجلزائرية دون غريها من الرواايت العربية إىل حماولة احلد
من مد املركزية الشرقية اليت عرفتها ساحة الرتمجة يف إيطاليا ،وهذا ما تؤكده يف قوهلا " :يف
احلقيقة ليس هناك سرا ،بل هو اختيار .ملا كنت طالبة كنا نقرأ يف اجلامعة كتبا لكثري من
املثقفني العرب ،لكن من الشرق فقط .وبعد خترجي من اجلامعة اكتشفت أن هناك مؤلفني
دخرين من بلدان املغرب العريب .يف هذه الفرتة بدر إىل ذهين السؤال التايل :ملاذا هؤالء
الكتاب غري معروفني عندان يف إيطاليا؟ ومنذ ذلك الوقت قررت أن يكون ميدان اهتمامي هو
دداب املغرب العريب بشكل عام"( ،)26وكانت رواية رشيد بوجدرة "يوميات امرأة درق" أول
عمل أديب جزائري قرأته املرتمجة يف نسخته املرتمجة من الفرنسية إىل اإليطالية ،حيث عرفت
تلك الفرتة غيااب ملحوظا لألدب اجلزائري يف إيطاليا ،واقتصاره على بعض الرتمجات إىل
اإليطالية من الفرنسية أو االجنليزية لكتاب عرب فرنكفونيني أو لكتاب عرب من املشرق .من
هنا ،أقدمت غواردي على اكتشاف األدب اجلزائري املكتوب ابلعربية ،وختصصت يف ترمجته
مباشرة إىل اإليطالية.
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كان لزايرة املرتمجة للجزائر ،وتعرفها على ثقافة وطبيعة واتريخ البلد أثره الكبري يف
انفتاحها على كثري من الرواايت اجلزائرية والتعرف على مؤلفيها ،حيث تشري إىل أن عمل
الرتمجة رحلة ومرحلة حتتاج إىل "املعرفة املباشرة للبلد والكاتب واملنطقة واحمليط الثقايف
والسياسي واالجتماعي الذي يعيش فيه الكاتب .كل هذه اجلوانب مهمة ،خاصة إذا أردان
تقدمي ترمجة متكاملة بكل مواصفاهتا اللغوية وأبعادها الثقافية .فالكاتب ليس شخصا يسكن
يف الفضاء بعيدا عن اجملتمع بل عادة هو جزء من اجملتمع وأحد منتوجاته"(.)27
وعن الطريقة اليت تعتمدها غواردي يف ترمجتها من الناحية العملية تقول  " :أان أفضل
أوال القيام ابلرتمجة احلرفية للن بعد ذلك أحاول أن أكتب الن املرتجم يف قالب أديب
يتماشى وذوق األدب والقارئ اإليطايل ،لكن أحرص دائما على أال يكون ذلك على حساب
مجاليات وخصوصيات اللغة والثقافة العربية ،وعلى العموم من أجل القيام بعمل الرتمجة ال
يكفي أن نعرف اللغة ،بل جيب أن تتوفر للمرتجم مؤهالت عديدة من بينها معرفة اللغة
والثقافة واملوهبة وااللتزام واحرتام كل صغرية وكبرية من شأهنا أن حتافظ على امليزات اوخاصة
مبؤلف ما أو أبدب ما"( .)28وتضيف غواردي نقطة مهمة يغفلها الكثري من املرتمجني ،وهي
قراءة الكتب النقدية؛ ألن ذلك يساعد على معرفة ثقافة الكاتب واحمليط الذي يعيش فيه،
وهو مرتكز مهم لفهم طريقة كتابته وأسلوبه اللغوي ،وإال سيغدو الن املرتجم عقيما ال
يعكس قيمة ذلك املؤلف ،وعمله الذي قد يستحق كل جمهود إليصاله للقارئ الثاين.
رصدت املرتمجة جممل الرواايت اجلزائرية املكتوبة ابلعربية والفرنسية اليت مت ترمجتها يف إيطاليا ،يف
اجلدول اآليت(:)29
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 سعيدة محداوي-أ

Algerian literature translated into Italian
Begag A.
Benhaduga A.
Boudjedra R

Bouraoui N
. Charef M.,
Chouaki A.
Djaout T.
Djebar A.

Djemai A.
Haddad M.
Khadra Y.

Khodja S.
Lakhous A.
Larej, W.

Mostaghanem A.

81

Ladri di libri, Edizioni Sonda, Torino 19935
L'isola di Siloo, Aiep, San Marino 1995
Domani è un altro giorno, Jouvence, Roma 2003
Il ripudio, Edizioni Lavoro, Roma 1993
La lumaca testarda, Zanzibar, Milano 1991
La pioggia, Edizioni Lavoro, Roma 1989
Timimun, Edizioni Lavoro, Roma 1996
Topografia ideale per un’aggressione
caratterizzata, Marietti, Genova 1991
Una vita di sguardi, Feltrinelli, Milano 1993
Le harki de Meriem. Una storia algerina, Ibis,
Como-Pavia 1993
La stella di Algeri, e/o, Roma 2003
L’invenzione del deserto, Argo, Lecce 1998.
Bianco d'Algeria, Il Saggiatore, Milano 1999
Donne d’Algeri, Giunti Barbera, Firenze 1988
La donna senza sepoltura, Il saggiatore, Milano 2002
Le notti di Strasburgo, Il Saggiatore, Milano 2000
Lontano da Medina, Giunti Barbera, Firenze 1993
L’amore, la guerra, Ibis, Como-Pavia 1995
Nel cuore della notte algerina; Giunti, Firenze 1997
Ombra sultana, Baldini & Castoldi, Milano 1999
Camping, Nottetempo, Roma 2003
Una gazzella per te, Mondadori, Milano 1960
Cosa sognano i lupi, Feltrinelli, Milano 2000
Doppio bianco, e/o, Roma 1999
Le rondini di Kabul, Mondadori, Milano 2003
Morituri, e/o, Roma 1998
Donne d’Algeria, Pagano, Napoli 1994
Le cimici e il pirata, Arlem, Roma 1998
Don Chisciotte ad Algeri, Mesogea, Messina 1999
Mammeri M. Scali, Ibis, Como 1994
Mimouni R. La tribù felice, Mondadori, Milano
1990
Mokeddem M Gente in cammino, Astrea, Firenze
1994
Storia di sogni e di assassini, Giunti, Firenze 1995
La memoria del corpo, Jouvence, Roma 1999
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La ragazza la balcone, Mondatori, Milano 1999
Nedjma, Jaca Book, Milano 1996
La sottomissione, Argo, Lecce 2003
Stazione di monta per donne, Argo, Lecce 2002

Sebbar L.
Yacine K.
Zaoui A.

أحصت املرتمجة مثانية وثالثني رواية جزائرية ترمجت إىل اإليطالية ،استثنت منها رواايت
ُكتبت مباشرة ابإليطالية ،وصدرت يف إيطاليا مثل رواييت مساري عبد املالك ونصرية شكري

واللذين مل يصدرا هلما إال رواية واحدة ،احتكاما إىل أن املؤلف هو من كتب أكثر من رواية.
ومن ب ني الرواايت اجلزائرية اليت ترمجت إىل اإليطالية أربع رواايت فقط ترمجت مباشرة من اللغة
العربية ،ويتعلق األمر برواية عبد احلميد بن هدوقة "غدا يوم جديد" ،ورواية واسيين األعرج
"حارسة الظالل" ،و"ذاكرة اجلسد" ل ـ أحالم مستغامني ،أما عن رواية عمارة وخوص فال

أتخذها املرتمجة يف احلسبان؛ ألن مؤلفها شارك يف عملية ترمجتها إىل اإليطالية ،وتكفل بكل
مصاريف النشر والطباعة والتوزيع ،وما تبقى من رواايت فكان لروائيني جزائريني فرنكفونيني.
ومن خالل قراءة املرتمجة يوالندا غواردي لواقع ترمجة الرواية اجلزائرية يف إيطاليا نستخل معها
املالحظات اآلتية(:)30

أ  -العنف املركزي للرتمجة :ترمجة الرواية اجلزائرية املكتوبة ابللغة الفرنسية:
تتساءل املرتمجة عن سبب اختيار املرتمجني اإليطاليني لنصوص روائية جزائرية كتبت ابللغة
الفرنسية ،وملاذا سوق النشر يف إيطاليا تفضل الرتمجة من الفرنسية؟ وحتدد املرتمجة السبب يف
أن الفكرة اليت يراد تبليغها ،هي أن املثقف اجلزائري ال يتكلم وال يكتب ابلعربية .وابلتايل ،فإن
ما يشاع أن لغة الثقافة يف اجلزائر هي اللغة الفرنسية ،وليست اللغة العربية.
خلصت املرتمجة إىل ذلك من خالل مالحظتني؛ أوهلما أن معظم املؤلفات اجلزائرية اليت
ترمجت إىل اإليطالية صدرت مببادرة ودعم من وزارة الثقافة أو وزارة اوخارجية الفرنسيتني ،وهذا
الدعم حسبها نوع من االستعمار اجلديد .اثنيهما :يتمثل يف أن العرض والتقدمي الذي يسبق
تلك الرواايت كثريا ما يتكلم عن مكانة اللغة الفرنسية يف اجلزائر ،وكأ ّهنا اللغة الطبيعية
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للجزائري ،وأهنا مل تفرض ابلقوة على الشعب اجلزائري كما حصل مع اللغة العربية .ويظهر
ذلك جليا يف الرواايت املرتمجة من الفرنسية .فالتكوين أو االنتماء الثقايف هلؤالء املرتمجني غالبا
ما يكون للثقافة الفرنسية ،أو جتدهم من الدارسني هلا أو للثقافة الفرنكوفونية املغاربـية.
وابلطبع فإن هؤالء املرتمجني جييدون الفرنسية لكن يف الغالب جيهلون الكثري عن الثقافة العربية
عموما والثقافة اجلزائرية على وجه اوخصوص.
ب – سحر رواية األزمة :ترمجة الرواايت اجلزائرية جليل الشباب:

تشري غواردي إىل مسألة اختيار نصوص روائية ملؤلفني شباب ابلذات ،والذين قدموا
نصوصهم الروائية يف سنوات األزمة اليت عرفتها اجلزائر ما بني ( ،)2000 - 1990ويعود

االختيار حبسب املرتمجة إىل على الصورة اليت يقدمها أولئك الشباب عن اجلزائر .فإن تركنا
جانبا مؤلفني معروفني مثل دسيا جبار ورشيد بوجدرة ،جند أن معظم إنتاج ابقي املؤلفني له
عالقة بظاهرة العنف ،والتطرف الديين الذي اجتاح الساحة السياسية واالجتماعية يف اجلزائر
إابن العشرية السوداء .وهذه املؤلفات تلقى تدعيما من طرف وزارة اوخارجية الفرنسية .وهذا
يعين ،أن الرواية اجلزائرية املرتمجة إىل اإليطالية تقدم وصفا للجزائر أين القتل والعنف يعتربان
جزءا من احلياة اليومية ،وحيث النساء يعشن يف رضوخ واضطهاد ،وحيث ال يوجد متسع
جلوانب أخرى من احلياة العادية .إذ تؤكد غواردي ما سبق من خالل منوذج الروائي ايمسينة
خضرا الذي ترمجت رواايته البوليسية دون غريها من الرواايت اليت يتحاور فيها مع نفسه ،ومع
اجملتمع.
ج  -عزوف املرتمجني اإليطاليني عن ترمجة رواايت ما بعد الثورة:
مل ترصد ساحة الرتمجة يف إيطاليا حسب املرتمجة النتاج الروائي الذي تلى استقالل اجلزائر
واملقدر زمنيا بـ عشرين سنة ،وهي الفرتة اليت ينتمي إليها مؤلفون كبار أمثال طاهر جاووت،
الطاهر وطار ،عبد احلميد بن هدوقة ...وغريهم ،وكذلك رواايت دسيا جبار املكتوبة ما بني
( )1979 – 1960وهم ُكتاب ما بعد الثورة  -سواء الذين يكتبون ابلعربية أو ابلفرنسية –
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ويتخذون الثورة كمحور لرواايهتم ،وهذا ما أصاب ترمجة الرواية اجلزائرية يف إيطاليا بـ ما امسته
املرتمجة "الفراغ األديب" ،فهذا التجاهل من الناشر اإليطايل جيعل القارئ مغيبا عن مرحلة
اترخيية مهمة يف حياة الرواية اجلزائرية ،وحيرمه من االطالع على أعمال روائيني هلم حضورهم
البارز يف عامل الكتابة الروائية ،وحجة الناشرين يف ذلك أبن هؤالء الروائيني ميثلون صوت
السلطة احلاكمة ،وينشرون أيديولوجيتها األحادية ،يف حني أن غواردي تفضل أن ترتجم
"رواايت اجتماعية أو سياسية ألهنا تسمح للقارئ األجنيب أبن يتعرف على ثقافة وجمتمع البلد
عن طريق املؤلف الذي يقوم بدور الراوي والدليل يف الوقت ذاته الذي ينقل القارئ إىل حيث
ال يستطيع اإلنسان العادي أن يصل"(.)31
د  -غياب التخصص يف ترمجة الرواايت اجلزائرية وتعدد مرتمجي الروائي الواحد:

تؤكد غواردي على ظاهرة تعدد مرتمجي أعمال املؤلف الواحد ،والذي يطرح حسبها
إشكالية عدم تكوين تصور واضح املعامل بشأن األدب اجلزائري ،إذ ينجر عنه تباين واضح يف
وجهات النظر لدى املرتجم الواحد خبصوص طبيعة األدب اجلزائري يف صفحات مقدمات

ترمجاهتم من رواية ألخرى .وهذا ما الحظته غواردي يف منوذج املرتمجة دانيال ماريين اليت كتبت
يف صفحات تقدمي ترمجتها اليت صدرت يف  1991لرواية " "scaliللكاتب مولود معمري،
اليت تصرح أن اللغة الفرنسية كانت تعترب اختيارا إجباراي يف اجلزائر أثناء الفرتة اليت كان يكتب
فيها مولود معمري ،ليتغري تصرحيها يف تقدميها لرتمجة خمتارات "ورود مغاربية" سنة 2003

معاكسا لألول ،وهذا ما جيعل اآلراء السياسية مؤشرا له أتثريه على دراء املرتجم يف تقوميه
ألدب جمتمع ما.
يف األخري ،انطالقا مما سبق عرضه صخل إىل حتديد بعض النتائج واملالحظات ،واليت جنملها
يف اآليت:
 – 1يؤدي وسيط الرتمجة إىل وصل اللغة العربية وثقافاهتا ببقية اآلداب والثقافات العاملية ،ما
جيعل الن املرتجم حماولة بعث للن األصلي ،ابلنظر إىل أن الرتمجة نشاط حياول إعادة كتابة
جديدة للن

األصلي ضمن سياق ثقايف خمتلف ،أو أهنا عملية ختضع العتبارات نظامية يف
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األساس حني يرافقها االلتزام بنقل األفكار واملفاهيم الضرورية لفهم ما مييز الثقافة العربية
عموما ،واجلزائرية خاصة.
 - 2تقر غواردي أبن الرواية اجلزائرية رواية مكتملة البنية شكال وموضوعا ،ما جيعلها تستحق
االهتمام ،والوقوف أمامها مطوال ،وترى أنه من الواجب على كل املعنيّني دعمها والتعريف
هبا ،ودفعها إىل العاملية سواء عن طريق نقلها إىل اللغة اإليطالية أو إىل بقية لغات العامل ،وال
يتأتى ذلك إال بنجاح املرتجم يف معرفة خصوصية الكاتب اجلزائري ،وفهم أفكاره عن الكتابة،
وعن احلياة بشكل عام ،عالوة على معرفة اجلزائر حضارة وشعبا واترخيا وجمتمعا.
 – 3تقرتح املرتمجة بعض احللول للحد من املشاكل املتعلقة بسياسة النشر؛ ومنها إيالء مهمة
الرتمجة إىل مرتمجني حمرتفني ميتازون ابوخربة الالزمة ،والنزاهة والوعي بدورهم ،كما حال دار نشر
"املساواة والتضامن" اليت تقوم على حفظ حقوق املؤلفني بشكل حيرتم جمهوداهتم ومكانتهم،
والسهر على مهمة النشر ،والتعريف ابلثقافة املعنية ابلرتمجة ،أي الثقافة اجلزائرية سواء يف
أوساط الدارسني أو لدى القراء أنفسهم.
 - 4مل حتمل غواردي على كاهلها مهمة ترمجة الرواية اجلزائرية إىل اللغة اإليطالية فحسب ،إمنا
كان هلا إسهام مشهود له يف جمال النقد الروائي ،ومقاربة الرواايت اجلزائرية من خالل جمموعة
من املقاالت ،نذكر على سبيل املثال :لغة الرواية اجلزائرية احلديثة بعد (العشرية السوداء)،
الكتابة األدبية والسرية السياسية يف "الزلزال" ل ـ ـ الطاهر وطار ،واحلداثة العربية اجلزائرية :غادة
أم القرى لـ ـ أمحد رضا حوحو ،وريح اجلنوب :بني الكتابة الروائية والكتابة السينمائية وغريها.
اهلوامش:

( )1غنيمي ،هالل .حممد .دور األدب املقارن يف توجيه دراسات األدب العريب املعاصر ،هنضة مصر،
القاهرة ،مصر ،ص.27 :
( )2ابجو ،دانييل هنري .األدب العام واملقارن ،تر /غسان السيد ،احتاد الكتاب العرب ،دمشق ،سوراي،

ص.64 :

( )3املرجع نفسه ،ص.65 :
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( )4مكي ،الطاهر أمحد .األدب املقارن أصوله وتطوره ومناهجه .ط ،1دار املعارف ،القاهرة،1987 ،
ص.647 :

( )5جمموعة من املؤلفني ،فن الرتمجة ،تر /حياة شرارة ،منشورات وزارة الثقافة والفنون ،العراق،1979 ،

ص.04 :

( )6إيكو ،أمربتو .أن نقول الشيء نفسه تقريبا .تر /أمحد الصمعي .ط ،1املنظمة العربية للرتمجة،
بريوت ،لبنان ،2012 ،ص.287 :
( )7املرجع نفسه ،ص.285 :
()8املرجع نفسه ،ص.307 :

( )9املرجع نفسه ،ص.288 :

( )10املرجع نفسه ،ص.290 -289 :
( )11املرجع نفسه ،ص.290 :
( )12املرجع نفسه ،ص.292 :

( )13بن بوعزيز ،وحيد .حدود التأويل (قراءة يف مشروع أمربتو إيكو النقدي) ،ط ،2منشورات
االختالف ،اجلزائر ،2008 ،ص.137 :

( )14ابجو ،دانييل هنري .األدب العام واملقارن ،ص.64 :
( )15إيكو .أمربتو ،أن نقول الشيء نفسه ،ص.281 :
()16املرجع نفسه ،ص.363 :

* نشرت كتااب بعنوان ":اتريخ األدب العريب من النهضة وحىت يومنا هذا".

( )17نصار ،إايد .اتريخ الرتمجة من األدب العريب ،صحيفة قاب قوسني ،2011/06/10 ،الرابط

اإللكرتوينhttp://www.qabaqaosayn.com :
( )18املاحل ،رشا .كامريا ،إيزابيال .العرب أبطال يف إضاعة الفرص ،الرابط اإللكرتوين:
http://www.albayan.ae/paths/books/1218267089834-2008-08-101.664482
()19املرجع نفسه.
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** فرانشيسكو ليجيو :هو أكادميي ومرتجم إيطايل ،متحصل على دكتوراه يف الدراسات واألحباث يف
املغرب العريب والشرق األدىن من صدر اإلسالم إىل العهد املعاصر من جامعة انبويل أبطروحة حول تواجد
خترج يف اللغات األجنبية شعبة اللغات
العناصر اللهجوية يف السردايت املعاصرة ابلعربية يف تونس واجلزائرّ .
الشرقية بكلية اآلداب والفلسفة من جامعة "لوريينتايل" بنابويل .وقدم رسالة حبث يف اللغة واآلداب العربية
يدرس العربية والرتمجة جبامعات
بعنوان" :اآلفاق النقدية يف رواايت موسم اهلجرة إىل الشمال"ّ .
ابلريمووابريوانبوليوأستاذا زائرا يف كثري من اجلامعات العربية.
()20ليجيو ،فرانشيسكو .الرتمجة نوع من اقتسام الثروة الثقافية ،الرابط اإللكرتوين:
http://www.startimes.com/f.aspx?t=21373254

*** يوالندا غواردي :أستاذة إيطالية حماضرة مبعهد اللغات والثقافات املعاصرة جبامعة ميالنو .هتتم ابللغة
والثقافة العربية تدريسا وترمجة ،وتربطها ابجلزائر عالقات مهنية وودية بدأت يف هناية الثمانينيات وما تزال
مستمرة حيث قامت برتمجة عدد من األعمال األدبية اجلزائرية املكتوبة ابلعربية إىل اإليطالية من بينها
رواايت صدرت مثل" :غدا يوم جديد" لعبد احلميد بن هدوﭬـة ،و"عواصم جزيرة الطيور" جلياليل خالص،
و"حلن إفريقي" ألمحد منور ،ورواايت أخرى ستصدر قريبا مثل" :الزلزال" للطاهر وطار ،و"شرفات حبر
الشمال" لواسيين األعرج ،و"ما حدث يل غدا" للسعيد بوطاجني.

(Guardi, Jolanda. THE STATUS OF ALGERIAN LITERATURE IN )21
BETWEEN
RANDOM
APPROACHES
AND
:ITALY
THEPERPETUATION OF STEREOTYPES, Intercultural Communication
StudiesXIV: 4, 2005 , p. 94.
(22) Ibi, p. 94.

****عمارة خلوص :من مواليد اجلزائر العاصمة عام  ،1970روائي يكتب ابللغتني العربية واإليطالية .درس
الفلسفة يف جامعة اجلزائر واألنثروبولوجيا يف جامعة روما إىل غاية حصوله على الدكتوراه .يقيم حاليا يف
نيويورك.
صدرت له ابلعربية" :البق والقرصان" و"كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك" و"القاهرة الصغرية" .أما
ليجو) و"طالق على الطريقة اإلسالمية يف
ابإليطالية فقد نشر "قرصان صغري جداً" (ترمجة فرانشيسكو ّ
حي ماركوين "و"فتنة اوخنزير اإليطايل الصغري يف حي سان سالفاريو" و"مزحة العراء الصغرية يف شارع
أورميا" .ترمجت رواايته إىل اإلجنليزية والفرنسية واألملانية واإلسبانية واهلولندية والياابنية.
()23وخوص ،عمارة .عن األدب الشامل وجتربيت يف الكتابة ،أسبوعية القاهرة ،مقالة كتبها الروائي يف
نيويورك  24أكتوبر .2014
()24املرجع نفسه.
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()25املرجع نفسه.

( )26غواردي ،يوالندا .جتربة يف الرتمجة ،أعمال امللتقى الدويل العاشر للرواية(عبد احلميد بن هدوقة)،
مديرية الثقافة لوالية برج بوعريريج ،2009 ،ص.99 :

()27املرجع نفسه ،ص :ن.

()28املرجع نفسه ،ص.101 :

(Guardi, Jolanda. THE STATUS OF ALGERIAN LITERATURE IN )29

BETWEEN RANDOM APPROACHES AND :ITALY
-96-97.5THEPERPETUATION OF STEREOTYPES, pp. 9

( )30أنظر:غواردي،يوالندا.األدب اجلزائري يف إيطاليا :بني الدراسة العفوية واآلراء اجلاهزة ،الرابط

اإللكرتوين:

liste.unimi.it/.../articolo%20benhaduga%20in%20arab...

()31غواردي ،يوالندا .جتربة يف الرتمجة ،ص.100 :
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