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يسعدني أن أعرض عليكم في هذه العجالة زبدة مالحظتنا حول تصحيح المشاركات في مسابقة القديس جيروم للترجمة لعام
 ،2017بشقيها المتعلق بالموظفين والخاص بالطلبة.
فأبدأ أوال بالشق المتعلق بالموظفين.
لقد حرصنا ج ّد الحرص على اختيار المشاركات التي استطاعت إبراز جمالية النص األصلي بكل شياتها في الترجمة العربية.
وال شك أن إنجاز هذه المهمة العسيرة تطلب من المرشحين جدا جهيدا .وهم قد سلكوا في التعامل مع أسلوب النص ومضامينه
الثقافية طرائق شتى.
فعلى سبيل المثال ،اختلفت طرائقهم في نقل التعابير االصطالحية وتفاوتت بين الترجمات شبه الحرفية إلى صيغ أكثر إبداعاً،
.بل لجأوا في بعض األحيان إلى التصرف لتكييف النص مع روح الثقافة العربية
وفيما يتعلق باإلحاالت الثقافية المتكررة في النص ،استعان كثير من المتنافسين بموارد اإلنترنت فوفقوا في فهمهما ونقلها ،بل
لجأ بعضهم إلى الحواشي إليضاح غوامضها .أما من حيث األسلوب ،فقد عمد بعض المرشحين إلى استعمال كلمات بسيطة ،بل
تعابير عامية في بعض المواضع توخيا لمطابقة أسلوب النص الدارج .غير أن بعض المرشحين حاول اصطناع أسلوب من ّمق ال
 ،وهي مفارقة تاريخية ألن لفظ centsيخلو من بعض التكلف اللفظي ،من ذلك مثال استعمال كلمات عتيقة مثل دانق لترجمة
.دانق يشير إلى عملة فضية إسالمية قديمة عفّى عليها الزمن
وعلى الرغم من صعوبات النص األصلي المتعددة ،لم تخل الترجمات –حتى غير الفائزة منها -من عبارات ومقاطع موقفة تنم
.عن روح اإلبداع .والمشاركات الفائزة هي التي نجحت إلى حد بعيد في تحقيق التوازن الصحيح بين دقة المعنى وأناقة األسلوب
أما فيما يتعلق بالشق المتعلق بالمرشحين الطلبة ،فقد خلص المحكمان إلى ما يلي:
بينما تفاوتت درجة اإلتقان اللغوي في سائر الترجمات الثماني وبقي أصحابها ملتصقين بحرفية النص األصلي لغة ومضمونا،
استطاع المتباري رقم  23أن يترك من القصة عناصرها التي تجسد ثقافة محلية صرفة وأن يطرق باب المغامرة بالبحث في
الثقافة العربية عما يضارعها في الوقع والتأثير ،بأسلوب يجمع بين السالمة من اللحن والبساطة في التعبير والدقة في الوصف
وبلوغ المراد من حيث إبراز التناقض الصارخ بين طرفي القصة .وقد حالفه الحظ في نيل إعجاب الحكمين بالترجمة العربية
التي استطاعت أن تخلق تجاوبا بينها وبين القارئ العربي .ومن ثم فقد قرر الحكمان أن يمنحا جائزة هذا العام للترجمة المذكورة
في إطار مسار جائزة سان جيروم المخصص للطلبة.

)Judge remarks (Arabic

Page 1 / 1

Twelfth St. Jerome Translation Contest

