
قــيــمــت أغــلــب املهرجانات 
ُ
وخـــال هــذا الــعــام، أ

وتأجيل  إلغاء  )بعد  أيضًا  افتراضيًا  األدبــيــة 
مــثــل  »زووم«،  تــطــبــيــق  عـــبـــر  مـــنـــهـــا(  الــكــثــيــر 
الـــذي ُيعقد في  مهرجان »األســبــوع األســـود« 
 عام، وهو مهرجان دولي لألدب 

ّ
إسطنبول كل

ــهـــرجـــان إســطــنــبــول األدبــــي  الــبــولــيــســي، و»مـ
قـــيـــمـــت مـــهـــرجـــانـــات ســنــويــة 

ُ
ــــي«. كــمــا أ ــدولـ ــ الـ

مــهــّمــة عــلــى التطبيق نــفــســه، مــثــل »مــهــرجــان 
ــول  ــبــ ــنــ ــطــ ــائــــي« و»إســ ــمــ ــنــ ــيــ ــول الــــســ ــبــ ــنــ ــطــ إســ

للمسرح«، و»إسطنبول للموسيقى«.
ــــدرت هــذا  ــرز الــكــتــب الــتــركــيــة الـــتـــي صـ ــ ــا أبـ أمــ
نشرتها »صحيفة  الــتــي  القائمة  وفــق  الــعــام، 
اب 

ّ
الكت التركية وأعــّدتــهــا نخبة مــن  حــريــات« 

ــًا، فــقــد  ــنــــوانــ الــــبــــارزيــــن، وضــــّمــــت خــمــســن عــ
تونتش  أيفر  للكاتبة  »عثمان«  روايــة  جــاءت 
»َحــَمــام  كتاب  يليها  القائمة،  هــذه  رأس  على 
نــامــه« ملــرادهــان مــونــجــان، واالخــتــيــار الثالث 
ــــع« بــتــرجــمــة  ــْب ــ ــسَّ ــــات الــ

َ
ــــق

َّ
ــــَعــــل

ُ
كـــــان لـــكـــتـــاب »امل

ــة »بــيــت«  ــ مــحــمــد حــقــي صــوتــشــن، يــلــيــه روايـ
القائمة  أغــلــب كتب  يــلــدريــم، وكــانــت  لنيرمن 
تحديدًا.  والغربي  املترجم،  األدب  نصيب  من 
وخارج هذه القائمة، يمكن اإلشارة إلى أعمال 
أدبية بــارزة مثل روايــة »قديمًا كان املستقبل 
« للشاعر عدنان أوزار، وروايــة »عشق 

ً
جميا

وعصيان« للروائي نديم غورسيل.
السينما  ودور  املـــســـارح  أن  بــالــذكــر  وجـــديـــر 
ــــى. أمــا  تـــّم إغــاقــهــا مــنــذ مــوجــة كـــورونـــا األولـ
األعمال الدرامية التركية، فقد حظي مسلسل 
والطبيبة  التركية  للكاتبة  األبــريــاء«  »عــمــارة 
بأعلى  أوغلو  بودايجي  جوليسران  النفسية 
ــذا الـــــعـــــام، حـــســـب بــعــض  ــ نـــســـب مـــشـــاهـــدة هــ
بودايجي  روايــات  تحظى  كما  اإلحصائيات. 
ــّراء أيـــضـــًا، فــهــي مـــن أكــثــر  ــقــ أوغـــلـــو بــإقــبــال الــ
الروايات مبيعًا هذا العام. وقد تحّولت بعض 
ــات بــودايــجــي أوغــلــو إلــى مسلسات من  روايـ
مثل  مرتفعة،  مــشــاهــدة  بنسب  وحظيت  قبل 
ــنــــزل الـــذي  مــســلــســل »الـــغـــرفـــة الـــحـــمـــراء« و»املــ
ولدَت فيه هو قدرك«، وتتميز أعمالها بطرح 

قــضــايــا نفسية عــمــيــقــة. ولــعــل أبــــرز األحــــداث 
الثقافية الــتــركــيــة لــهــذا الــعــام، هــو اســتــرجــاع 
تــركــيــا لــتــمــثــال »اإللـــهـــة كــوبــيــلــي« الـــذي يــقــّدر 
عــمــره بــــ 1700 عــــام بــعــد خــمــســة عــقــود على 
إلــى الواليات  إلــى »إســرائــيــل« ومنها  تهريبه 
والسياحة  الثقافة  وزارة  بــدأت  وقــد  املتحدة. 
الــتــركــيــة بــالــتــعــاون مـــع الــقــنــصــلــيــة الــتــركــيــة 
بنيويورك في اإلجراءات القانونية الستعادة 
السلطات  عـــام 2016، وطــالــبــت  مــنــذ  الــتــمــثــال 
األمـــيـــركـــيـــة بـــإيـــقـــاف عــمــلــيــة بــيــعــه فــــي مــــزاد 
إلــى تركيا الشهر املاضي  علني، وعــاد أخيرًا 
قــره حصار«. و»كوبيلي«  أفيون  في »متحف 
عند  والخصوبة  والطبيعة  الجبال  إلهة  هي 
عبادتها  وتــاشــت  قديمًا،  األنــاضــول  شعوب 
بعد ظهور املسيحية. وفي هذا السياق أيضًا، 
اشـــتـــرت بــلــديــة إســطــنــبــول لـــوحـــة لــلــســلــطــان 
مــن ورشــة  الحصول عليها  تــّم  الفاتح  محمد 
-1429( بيليني  جنتيلي  اإليــطــالــي  الـــرســـام 

اشـــتـــرت  أنــــهــــا  ــلـــديـــة  الـــبـ ــت  ــ ــحـ ــ وأوضـ  .)1507
الــلــوحــة الــتــي ُرســمــت مــن قــبــل بيليني نفسه 
مــــزاد علني  فـــي  أو أحــــد تــامــذتــه عــــام 1480 
بالعاصمة البريطانية لندن، بقيمة 770 ألف 

إسطنبول ـ أحمد زكريا

على الرغم من الركود الذي تسّبب 
ــا فـــي املــشــهــد  فــيــه فـــيـــروس كـــورونـ
عــام 2020،  الــتــركــي خــال  الثقافي 
ازديـــاد  فــي  كــان سببًا  الحجر الصحي  أن  إال 
الــقــراءة في تركيا خــال املوجة األولــى  معّدل 
والــثــانــيــة. ولــيــس غــريــبــًا بــالــتــأكــيــد أن تــأتــي 
رواية »الطاعون« أللبير كامو على رأس قائمة 
الكتب األكثر قراءة في الباد هذا العام، تليها 
روايــــة »الــعــمــى« لــجــوزيــه ســـارامـــاغـــو، بينما 
ــات الــكــاتــبــة الــتــركــيــة والــطــبــيــبــة  ــ شــغــلــت روايــ
املرتبة  أوغلو  بودايجي  جوليسران  النفسية 
ة 

ّ
الــثــالــثــة فــي أكــثــر مــن إحــصــائــيــة. وكــانــت قل

جــريــت هـــذا الــعــام 
ُ
الــفــعــالــيــات الثقافية الــتــي أ

بــعــد تــأجــيــل الــكــثــيــر مــنــهــا ســبــبــًا فـــي الــعــمــل 
لتكون  افتراضّيًا  العرض  آليات  تطوير  على 
الــواقــع. وقــد استخدمت  أشــبــه باملشاركة فــي 
ــيـــات الـــثـــاثـــيـــة  ــنـ ــقـ ــتـ أغــــلــــب الـــغـــالـــيـــريـــهـــات الـ
األبعاد، وفي هذا السياق أيضًا، أطلقت وزارة 
إلكترونيًا  موقعًا  التركية  والسياحة  الثقافة 
بالتقنية  افتراضيًا  التركية  املتاحف  لــزيــارة 
نــفــســهــا، وبــحــســب مـــديـــر مــتــحــف تـــرويـــا في 
واليــة تشاناك كالي، فــإن عــدد زائــري املتحف 
افتراضيًا قد تجاوز املليون خال عام 2020. 

برلين ـ العربي الجديد

ـــع األملـــان 
ّ
فــي الــثــامــن مــن أيــار/مــايــو 1945 وق

ــاريـــخ  صــــــّك اســـتـــســـامـــهـــم أمـــــــام الــــحــــلــــفــــاء؛ تـ
يــذّكــر بانتهاء حــرب كونية دامــت قــرابــة سّت 
ســنــوات، ذهــب ضحيتها عشرات املاين في 
أوروبـــــــا، وأدت إلــــى تــغــيــيــر خـــرائـــط وحــــدود 
بـــلـــدان، وانــقــســام بــرلــن إلـــى شــطــٍر اشــتــراكــي 
وآخر غربي حتى 1989، عام استعادة أملانيا 
 ترك تداعياته مفتوحة 

ٌ
وحدة أراضيها. حدث

حــتــى الـــيـــوم فـــي ســلــســلــة تـــحـــّوالت سياسية 
واقتصادية، وثقافية أيضًا، يضيئها معرض 
فــوتــوغــرافــي«  مــوضــوع   :2000-1945 »بــرلــن، 
ــتــح فــي »غــالــيــري الــجــهــة الــشــرقــيــة« 

ُ
الــــذي افــت

بالعاصمة األملانية منتصف أيلول/ سبتمبر 
املـــاضـــي، ويــســتــمــر حــتــى الـــرابـــع والــعــشــريــن 
ــعــــرض، الـــذي  ـــق املــ

ّ
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري. يـــوث

يــشــمــل حـــوالـــي مــئــتــي عــمــٍل لــثــاثــة وعــشــريــن 
ــًا، الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة مــنــذ  ــيـ فـــنـــانـــًا فـــوتـــوغـــرافـ

منتصف أربــعــيــنــيــات الــقــرن املـــاضـــي، مـــرورًا 
الــســور عــام 1961،  بــنــاء  الــتــي سبقت  بالفترة 
البناء التي شهدها القسمان الشرقي  وطفرة 
والـــغـــربـــي، والـــثـــقـــافـــات الــفــرعــيــة الـــتـــي نــشــأت 
ــــال أربــــعــــة عــــقــــود، وأنــــمــــاط الـــحـــيـــاة الــتــي  خـ
، ومــا حصل من 

ً
 املدينة خــاصــة

َ
اختفت شــرق

تطّورات بعد سقوط الجدار، وصواًل إلى قيام 
التي  الــكــبــرى  الــحــضــرّي  التخطيط  مــشــاريــع 
ــــال املــديــنــة  ـــت تــدريــجــيــًا مــحــل بــعــض أطـ

ّ
حـــل

واملساحات الخالية بعد إعادة توحيد الباد.
املعرض على ظاهرة سّميت حينها  ويضيء 
 اللواتي قمن بإزالة 

ّ
»نساء األنــقــاض«، وهــن بـ

آثار الحرب العاملية الثانية داخل مدن أملانية 
خسرت كثيرًا من رجالها الذين لقوا حتفهم أو 
تعرضوا إلصابات وإعاقات، واستمر عملهن 
ــاق لــعــامــن تــقــريــبــًا، وأفــضــى إلـــى تشييد 

ّ
الــش

د جهودهن في مدن عّدة، 
ّ
نصب تذكاري يخل

وفق ما تبّينه بعض الصور املعروضة. يضّم 
لــلــمــصــّورة سيبيل بيرغمان  أعــمــااًل  املــعــرض 
بــتــســجــيــل  ــّمــــت  ــتــ اهــ ــي  ــتــ الــ  )2010  –  1941(
الــتــطــورات فــي أملــانــيــا الــشــرقــيــة لــصــالــح عــدٍد 
من وكاالت األنباء. وتوثق صورها باألبيض 

صخٌب في جوار آيا صوفيا

يوثّق المعرض، المقام 
حاليًا في برلين، التحوالت 
التي شهدتها العاصمة 

األلمانية خالل نصف قرن، 
من العمارة إلى التعبيرات 

الثقافية وأنماط الحياة

أخذ العام الثقافي 
المنقضي في تركيا إيقاع 

جائحة كورونا، حيث 
أقيمت أغلب المهرجانات 

األدبية افتراضيًا، عبر 
تطبيق »زووم«، بعد 

إلغاء وتأجيل الكثير منها، 
وانتهى بحملة نسائية 

تتهم بعض الُكتّاب 
البارزين بالتحرّش الجنسي 

دفعت بأحدهم 
إلى االنتحار

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية. 
»90% من الترجمات 

التركية إلى العربية 
مشاريع خاصة بوزارة 

الثقافة والسياحة 
التركية«، يقول 

المترجم المصري 
لـ»العربي الجديد«

برلين تاريخ فوتوغرافي النشطار المدينة وتوحيدها

يريد الناشرون مترجمًا يتقاضى مقابًال أقل

الثقافة في تركيا على إيقاع الوباء واتهامات بالتحّرش الجنسي

مثّلت ترجمة 
المعلقات السبع حدثًا 

ثقافيًا هذا العام

ترصد الصور يوميات 
الناس وأحوال الطبقة 

العاملة والطبيعة

يتقاضى الناشر 
الدعم بالدوالر 

ويدفع للمترجم 
بالجنيه المصري

شهد العام غياب 
أسماء بارزة كالكاتبة 

عدالت أغا أوغلو

العربي«  للكتاب  مثّل »معرض إسطنبول 
ثقافيًا  حــدثــًا  الماضية  الــســنــوات   فــي 
يحظ  لم   2020 في  أنــه  غير  تركيا،  في 
افتراضيًا.  إقامته  بسبب  االهتمام  بنفس 
النشر  دور  مــن  العديد  شــاركــت  ــد  وق
مباشر  بــّث  خــالل  من  والتركية  العربية 
بأبرز  للتعريف  دار  لكّل  المعرض  خّصصه 
المعرض  هامش  وعلى  إصــداراتــهــا. 
لقاءات  تضّمن  ثقافي  برنامج  أُقــيــم 
مع  ولقاءات  ــراك،  وأت عرب  ُكتّاب  مع 
الترجمة  تطّور  حركة  لدراسة  مترجمين 

بين الثقافتين.

انتقال هادئ إلى العالم االفتراضي

2425
ثقافة

حصاد 2020

معرض

مفكرة المترجم

تلويحات

في  ألــف دوالر(   948 )قــرابــة  استرليني  جنيه 
شهر حزيران/ يونيو املاضي. وترجع أهمية 
الــلــوحــة إلــــى أنـــهـــا واحـــــدة مـــن ثــــاث لــوحــات 
أصلية ُرسمت للسلطان محمد الفاتح. من أبرز 
»جوائز  الجوائز التركية الرسمية ما يعرف بـ
الــرئــاســة«، وقـــد ُمــنــحــت هـــذا الــعــام فــي األدب 
للشاعر إبراهيم تنكجي، وفي مجال السينما 
املخرج درويــش زعيم، وحصل  حصل عليها 

واألســـــــــــود يــــومــــيــــات الـــــنـــــاس فـــــي الـــــشـــــوارع 
واألسواق والحدائق، إلى جوار صور شريكها 
الـــذي   )2011  –  1927( فــيــشــر  أرنــــو  وزوجـــهـــا 
ــارك كــجــنــدي فـــي الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة  شــ
طلق سراحه عام 1946 

ُ
ووقع في األسر إلى أن أ

ــاد لــلــتــدريــس الــجــامــعــي أســـتـــاذًا لــلــفــنــون،  وعــ
 وقـــتـــه لــتــصــويــر الـــتـــحـــوالت في 

ّ
مـــكـــّرســـًا جــــل

املصّورة  أعمال  أيضًا  عرض 
ُ
ت برلن.  مدينته 

األميركية نان غولدين )1953( التي عاشت في 
العاصمة األملانية أربعة أعوام، وقّدمت صورًا 
تهتّم بهوية البرلينين الجنسية وتحّوالتها 
ــرن الـــعـــشـــريـــن،  ــقــ ــن الــ ــانـــي مــ ــثـ ــي الـــنـــصـــف الـ فــ
 مــواطــنــتــهــا ويـــل مــاكــبــرايــد )1931 – 

ُ
وأعـــمـــال

في  العسكرية  خدمتها  أمــضــت  الــتــي   )2015
الــجــيــش األمـــيـــركـــي بــعــد تــخــّرجــهــا مـــن كلية 
الـــفـــنـــون فـــي مــديــنــة فـــورتـــســـبـــورغ األملـــانـــيـــة، 
الشباب.  وحــريــة  الرقابة  بمواضيع  واهتمّت 
ويــتــضــّمــن املـــعـــرض صــــورًا لــلــفــنــانــة األملــانــيــة 
أعمااًل  وضعت  التي   )1930( ريختر  إيفيلن 
تــنــتــمــي إلـــى تـــيـــاري الـــدادائـــيـــة واملــســتــقــبــلــيــة، 
وتناولت الطبقة العاملة بشكل يغاير مفاهيم 
الــواقــعــيــة االشــتــراكــيــة الــتــي كــانــت ســائــدة في 
ــورًا ملواطنتها  أملــانــيــا الــشــرقــيــة حــيــنــهــا، وصــ
فــي  ربــــطــــت  ــتــــي  الــ  )1960( ــيـــوتـــش  سـ مــــاريــــا 
وتــحــّوالت  الشخصية  سيرتها  بــن  أعمالها 

املجتمع األملاني.

عليها في مجال املوسيقى أوزدمير أردوغان، 
وفي حقل العلوم االجتماعية إسماعيل كارا، 
وفي التاريخ الثقافي سعد الدين أوكتان. كما 
ذهبت جائزة الوفاء هذا العام للخطاط نجم 
الدين أوقياي )1883 – 1976(. وقد أحدث قرار 
ــا صــوفــيــا« مــن مسجد إلــى  إلــغــاء تــحــويــل »آيـ
ــادة تــقــديــمــه كــجــامــع فـــي خــدمــة  ــ مــتــحــف، وإعــ
الــشــعــب انــقــســامــًا حــــاّدًا بــن املــثــقــفــن األتــــراك 
هـــذا الـــعـــام. حــيــث ربـــط بــعــض املــثــقــفــن، مثل 
أورهــان باموق وغيره، هذا القرار بمحاوالت 
الــنــظــام الــتــركــي »االنـــقـــاب عــلــى هــويــة تركيا 
الـــعـــلـــمـــانـــيـــة«، واعـــتـــبـــر املـــــــؤرخ الــــبــــارز إلــبــيــر 
»البروباغندا«  من  نوعًا  القرار  هذا  أورتايلي 
ألن آيا صوفيا يتضمن قسمًا للصاة بالفعل. 
واعتبر مثقفون آخرون أن هذا القرار كان حلمًا 
لدى األتراك منذ الثاثينيات، وحاولت بعض 
اآلراء طرح أفكار جديدة حول املوضوع، كأن 
آيا صوفيا متحفًا، وُيفتح للعبادة يوم  يظل 

الجمعة للمسلمن ويوم األحد للمسيحين.
الــعــام فــي تركيا غــيــاب بعض  كما شهد هــذا 
األســـمـــاء الـــبـــارزة، مــثــل الــروائــيــة واملــســرحــيــة 
عدالت أغا أوغلو التي ولدت عام 1929، وهي 

اب جيل الجمهورية ومن رّواد الواقعية 
ّ
أبرز كت

وقد  الــحــديــث،  التركي  األدب  فــي  االجتماعية 
ــم لـــهـــا األردنــــــــي صــــفــــوان الــشــلــبــي أربــــع  تـــرجـ
و»مــوت  و»الــشــرانــق«،  »بينغو«،  مسرحيات: 
بــطــل«، و»الـــخـــروج«. وشــهــد هــذا الــعــام أيضًا 
رحيل عازف البيانو وامللحن املعروف تيمور 
ســلــجــوق عـــن 74 عـــامـــًا، وهـــو ابـــن املــوســيــقــي 
منير نـــور الــديــن ســلــجــوق أحـــد أبـــرز ملحني 
املــوســيــقــى الــتــركــيــة الــكــاســيــكــيــة، والــشــقــيــق 
األكـــبـــر لـــعـــازف الـــجـــاز ســلــيــم ســـلـــجـــوق. وقــد 
ملوسيقى  إسطنبول  أوركسترا  تيمور  أّســس 
ــرة،  ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــى املـ ــقــ ــيــ ــوســ ــــرة ومــــــركــــــز املــ ــــجـ ــــحـ الـ
املقطوعات  من  للعديد  تأليفه  إلــى  باإلضافة 
األفــام  مــن  كبير  عــدد  وموسيقى  املوسيقية 
واملــســرحــيــات. كما رحــل أيــضــًا الــفــنــان عــارف 
دويــجــو تانسي عــن 62 عــامــًا، وهــو أحــد أبــرز 
الظل، وُيــعــرف في تركيا  فناني تحريك دمــى 

»آخر أسطوات« هذا الفن في تركيا. بـ

منذ نساء األنقاض

سمير زهران

 - بلّة )1946  محجوب بن  الجزائري  التشكيلي  الفنان  يونيو 2019، رحل  في حزيران/ 
2020(. غادر الفنان بالده في سن الثامنة عشرة بعد االنقالب الذي قام ضّد عّمه 
الرئيس أحمد بن بلة، ليستقر في فرنسا حيث حقق مسيرة إبداعية قامت على بناء 

هوية بصرية فيها تالعبات بالضوء والخط واستفادة من التراث األمازيغي. 

برز  الــذي   )2020  -  1962( علي  حاتم  السوري  المخرج  رحل   ،2019 أيــام  آخر  في 
الحقًا  وقّدم   ،)2000( سالم«  »الزير  المرجعي  عمله  خالل  من  الفنية  الساحة  في 
مجموعة من المشاريع الدرامية الكبرى؛ أهمها: ثالثية األندلس؛ »صقر قريش«، 

و»ربيع قرطبة«، و»ملوك الطوائف«، إضافة إلى رائعته »التغريبة الفلسطينية«.

المصري  النفسي  المحلّل  الماضي،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  عالمنا،  عن  رحل 
مصطفى صفوان عن 99 عامًا. يعّد صاحب كتاب »الكالم أو الموت« أحد أبرز 
رحيل  بعد  الالكانية  للمدرسة  ممثًاّل  اعتبر  وقد  المعاصرين،  النفسيين  المحللين 
األوديبية«،  بعد  ما  »حضارة  مؤلّفاته:  أبرز  من  الكــان.  جاك  أستاذه  مؤّسسها 

و «فشل مبدأ اللّذة «، كما كانت له ترجمات من الفرنسية إلى العربية.

في 14 أيلول/ سبتمبر 2020، ُصدمت الساحة الثقافية في تونس بالرحيل المفاجئ 
للكاتب والباحث كمال الزغباني الذي راوح بين الرواية وضمنها أصدر عملين؛ »في 
انتظار الحياة« )2010( و»ماكينة السعادة« )2016(، والكتابة الفكرية النقدية ومنها 

كتاب »أخالط في البهيموقراطية والثورة« و»في فن العشرة وفلسفتها«. 

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
ــــدأت حــكــايــتــي مـــع الــتــرجــمــة مــنــذ عشر  بـ
ســـنـــوات، حـــن عـــرضـــت عـــلـــّي دار ايـــتـــراك 
التركية  الـــروايـــات  بــعــض  تــرجــمــة  للنشر 
والـــســـيـــاحـــة  الـــثـــقـــافـــة  وزارة  ــن  ــ مـ ــم  ــدعــ بــ
الــتــركــيــة، فــوافــقــت وقــمــت بــتــرجــمــة أربـــع 
ــائــــط« لـــهـــاقـــان  ــــي: »كـــــــوة الــــحــ روايـــــــــات هــ
لــجــونــدوز  بلقيس«  و»أمــــي  بيتشاقجي، 
ــاف، و»ملــــس الــســلــطــان« لــهــاقــان يــل،  ــ وصـ

و»منظار إستانبول« لجول ايرب أوغلو.

التي نشرتها، ومــاذا  الترجمات  آخــر  ■ ما هي 
تترجم اآلن؟

ــتــــي نـــشـــرتـــهـــا كــتــاب  ــر الـــتـــرجـــمـــات الــ ــ آخــ

ــا، وهـــم  ــيــ ــركــ ــي تــ ــ ــيــــاحــــة فـ الـــثـــقـــافـــة والــــســ
يتقاضون الدعم املخصص لهم بالدوالر 
بالجنيه  للمترجم  ويدفعون  وبــالــيــورو، 
املصري. أما مسألة اختيار العناوين فهم 

الذين يقومون بتحديدها. 

ــارات ســيــاســيــة الخــتــيــارك  ــبـ ــتـ ــل هـــنـــاك اعـ ■ هـ
األعمال التي تترجمها، وإلــى أي درجــة تتوقف 
عند الطرح السياسي للمادة املترجمة أو ملواقف 

الكاتب السياسية؟
ــيـــســـت هــــنــــاك اعـــــتـــــبـــــارات ســيــاســيــة  ال لـ
الختياري لألعمال التي أقوم بترجمتها. 

■ كيف هي عالقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
ال تربطني عاقة من أي نــوع مع الكاتب 

الذي أترجم له.

■ كثيرًا ما يكون املترجم العربي كاتبًا، صاحب 
إنتاج أو صاحب أسلوب في ترجمته، كيف هي 

العالقة بني الكاتب واملترجم في داخلك؟
ــه أســلــوبــه،  املـــتـــرجـــم هـــو كـــاتـــب أيـــضـــًا ولــ

ولكن يجب أن يكون أمينًا في ترجمته.

■ كيف تنظر إلى جوائز الترجمة العربية على 
تها؟

ّ
قل

يــجــب أن تــــــزداد قــيــمــة جـــوائـــز الــتــرجــمــة 
الــعــربــيــة، ويــخــصــص عــــدد مـــن الــجــوائــز 

للترجمة عن اللغات النادرة. 

■ الترجمة عربيًا في الغالب مشاريع مترجمني 
أفـــــــــراد، كـــيـــف تــنــظــر إلـــــى مـــشـــاريـــع الــتــرجــمــة 

املؤسساتية وما الذي ينقصها برأيك؟
الغالب مشاريع مترجمن  فــي   

ً
فــعــا هــي 

أفــــراد، أمـــا عــن الــتــرجــمــة مــن الــتــركــيــة إلــى 
الــعــربــيــة فــأكــثــر مــن 90% مــنــهــا مــشــاريــع 
خاصة بوزارة الثقافة والسياحة التركية، 
إذ إنــهــا هــي الــتــي تــقــدم الــدعــم للناشرين 

العرب.
 

■ ما هي املبادئ أو القواعد التي تسير وفقها 
كمترجم، وهل لك عادات معينة في الترجمة؟

قبل أن أقوم بترجمة أي كتاب أقرأه بشكل 
ــــي بــعــض  ــيـــد لــــإملــــام بـــمـــوضـــوعـــه، وفــ جـ
األحـــيـــان أرجــــئ مــســألــة اخــتــيــار الــعــنــوان 

حتى االنتهاء من الترجمة.
  

■ كتاب أو نص ندمت على ترجمته وملاذا؟
أنــدم حتى اآلن على كتاب  لم  لله،  الحمد 
أو نـــص قــمــت بــتــرجــمــتــه؛ ألنـــنـــي عــنــدمــا 
أكــون مقتنعًا  الكتاب  أوافـــق على ترجمة 

به تمامًا.

■ ما الذي تتمناه للترجمة إلى اللغة العربية وما 
هو حلمك كمترجم؟

أتــمــنــى أن تـــكـــون حـــركـــة الــتــرجــمــة إلــى 
اآلن،  عليه  مــمــا  أفــضــل  الــعــربــيــة بشكل 
ــد املـــتـــرجـــم  ــجـ ــمـــي كـــمـــتـــرجـــم أن يـ ــلـ وحـ

تقديرًا أدبيًا. 

»حــركــات الــتــمــّرد واالنــقــابــات العسكرية 
فـــي اإلمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة« لــلــكــاتــب 
ايرهان أفيونجو، و»العهد« لرائد القصة 
التركية عمر سيف الدين وهو قيد الطبع. 
حاليًا ليست لدّي أية مشروعات للترجمة، 
بـــأزمـــة  تـــعـــلـــل  الــــنــــاشــــريــــن  بـــعـــض  إن  إذ 
كورونا، وطلب تخفيض مقابل الترجمة 
 
ً
الذي يدفعه، فرفضت أن أتقاضى مقابا

أقل، وانتهى األمر على ذلك.

■ ما هي، برأيك، أبرز العقبات في وجه املترجم 
العربي؟ 

أبرز العقبات التي تواجه املترجم العربي 
وبالنسبة  واألدبــــي،  املـــادي  التقدير  عــدم 
هناك  العربية  إلــى  التركية  مــن  للمترجم 
عقبة كبيرة وهــي عــدم وجــود القواميس 

املتخصصة.

■ هــنــاك قـــول بـــأن املــتــرجــم الــعــربــي ال يعترف 
ر، هل ثمة من يحّرر ترجماتك بعد  بدور املحرِّ

االنتهاء منها؟
نــعــم بــعــض املــتــرجــمــن الــعــرب ال يعترف 
بدور املحرر، وأنا منهم، وليس هناك من 

يحّرر ترجماتي بعد االنتهاء منها.

■ كيف هي عالقتك مع الناشر، وال سيما في 
مسألة اختيار العناوين املترجمة؟

عاقتي مع الناشرين جيدة، إذ إنني كنت 
أتــعــامــل مــع أكــثــر مــن نــاشــر، ولــكــن معظم 
الــنــاشــريــن لــديــنــا يــبــحــثــون عـــن املــتــرجــم 
الترجمة،  فــي  أقــل   

ً
مقابا يتقاضى  الـــذي 

بــغــض الــنــظــر عـــن جــــودة الــتــرجــمــة، رغــم 
أنــهــم يــتــقــاضــون مــبــالــغ كــبــيــرة مــن وزارة 

Saturday 2 January 2021 Saturday 2 January 2021
السبت 2 يناير/ كانون الثاني 2021 م  18  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2315  السنة السابعة السبت 2 يناير/ كانون الثاني 2021 م  18  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2315  السنة السابعة

)Getty( آيا صوفيا

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

سمير زهران )العربي الجديد(

ــري مــن  ــمــــي مـــصـ ــاديــ ــتـــرجـــم وأكــ ــاتـــب ومـ كـ
مــوالــيــد 1958، حــصــل عــلــى الــدكــتــوراه في 
قسم اللغات الشرقية من كلية اآلداب جامعة 
متفرغًا  أســتــاذًا  ويعمل حاليًا  عــني شمس. 
له  عــني شمس. صــدر  اآلداب جامعة  بكلية 
مــا يــزيــد عــن خــمــســني كــتــابــًا بــني الترجمة 
الــروايــات:  في  ترجماته  بني  ومــن  والتأليف. 
»كّوة الحائط« لهاقان بيتشاقجي )2010(، 
 .)2011( يــــل  لـــهـــاقـــان  الـــســـلـــطـــان«  ــــس  و»ملــ
األوائــل«  »السالطني  التاريخية:  الكتب  ومــن 
ــتــــقــــام  و»انــ  ،)2016( جـــوكـــتـــشـــة  لـــحـــســـني 
الـــتـــمـــرد  ــات  ــ ــركــ ــ و»حــ  ،)2018( طـــــــــــروادة« 
واالنقالبات العسكرية في الدولة العثمانية« 
جــانــب  إلــــى  أفـــيـــونـــجـــو.  ــان  ــرهــ إليــ  )2020(
الــتــركــي العثماني«  مــؤلــفــاتــه حـــول »الــشــعــر 
و»الــنــثــر الــتــركــي الــعــثــمــانــي« و»قـــواعـــد اللغة 
وضعه  إلــى  بــاإلضــافــة  العثمانية«.  التركية 
االختصارات  »قاموس  مثل:  قواميس،  عدة 
للمصطلحات  الشامل  و»املــعــجــم  التركية«، 
)عربي- واملنظمات«  والعسكرية  السياسية 
القانونية«  املصطلحات  و»قــامــوس  تــركــي(، 

)تركي عربي-عربي تركي(.
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