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كان لنا هذا العام شرف تقييم ترمجات املشاركني يف مسابقة القديس جريوم الثالثة عشرة .وكانت هذه الفرصة مثينة
لل خروج بعض الشيء عن سياق نصوص األمم املتحدة املعهودة .وقد أاثر إعجابنا ما شهدانه من تنوع ثري يف
ا لرتمجات واملفردات واألساليب :فقد استخدم املشاركون ما ال يقل عن  14مقابالً لكلمة " ،"iterationو11

مقابالً لكلمة " ،"tremendousوتنوعت أساليبهم يف نسج العبارات و"متليح" و"تبهري" اجلمل.
النص الذي لفت نظران يف فئة نصوص موظفي األمم املتحدة وفاز هذا العام متيز بتطويع معىن النص األصلي
وإخراجه يف ُحل ة عربية أصيلة قطعت على ا لنص اإلنكليزي األصلي كل سبيل للتسرب إىل ثنااي العبارات وخفااي
الصور .ورأينا أن اختيار مفردة "اجرتار" كان متميزا ألنه أسهم يف إبراز حس التهكم والسخرية من الذات الذي
يستشف من نص املؤلف .وقد أعاد املرتجم استخدام هذه املفردة يف عدة مواضع يف النص مبا خدم غرضه وغرض
املؤلف متاما.
أما النص الذي فاز ابملرتبة الثانية يف هذه الفئة فقد متيَّز ابلسالسة واالنسياب وعدم التكلف .وال يسعنا إال أن
نعرب عن تقديران ألصحاب القرائح اآلخرين الذين متيزت بعض ترمجاهتم أيضاً بُسن أداء املعىن ومجال األسلوب.
وكم سعدان أيضا برتمجة فاجأان صاحبها ابختيار أسلوب لطيف يف السجع والقافية ل نقل املعىن مع تلوين املفردات
هبذا اللون املتميز من النثر.
أما النص الفائز من بني نصوص الطالب ،فقد عرب بدقة عن املعىن املقصود يف النص األصلي واتسم بسالسة

األسلوب وندرة األخطاء ،وأنبأ مبستقبل واعد .وبصفة عامة ،سران وجود عدد من املشاركني يف فئة الطالب يف
املسابقة ،األمر الذي يدل على اهتمام الطالب مبهنة الرتمجة وابألمم املتحدة ،وهو ما يُذكر هلم فيُشكر.
والغنيمة اليت ظفران هبا هي أننا رأينا رأي العني أن اللغة العربية لغة ثرية أبلفاظها وبديعة خبطها وساحرة أبدهبا.
ومن هنا ،فإن دور املرتجم ال غىن عنه يف إحياء مفردات اللغة وتعابريها واستغالل كنوزها لكي تبقى دائماً لغة
حية ومتجددة يستخدمها ماليني الناس يف شىت مناحي احلياة.
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