
أثــــر ذلــــك قــمــت بــكــتــابــة مــقــال نــقــدي بــعــنــوان 
»دراسة في ثالث ترجمات ألشعار بوشكني« 
شرت في امللحق الثقافي لصحيفة »السفير« 

ُ
ن

»بـــوشـــكـــني  بـــعـــنـــوان  عـــــام 2004  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
ز الشغف بعد أن 

ّ
«، ومن ثم تعز

ً
العربي قتيال

مقطًعا  التسعينيات  مطلع  األدبـــاء  أحــد  قــرأ 
ة سوداء« 

ّ
مترجًما من كتاب »ثالث عشرة قط

عــِجــب بــالــنــص وبــالــلــغــة وحــّرضــنــي على 
ُ
فــأ

االنــتــهــاء بــأقــصــى ســرعــة مــن الــكــتــاب )صــدر 
عن دار املــدى عــام 2008(. وهكذا بــات ال مفر 
لــم يختِف  الــــذي  الــقــديــم  مــن تجسيد حــلــمــي 
اللغة  آداب  من  تيّسر  ما  بترجمة  للقيام  قط 
الروسية شعًرا ونثًرا وفكًرا، مع اإلشارة إلى 
أنني حملت معي منذ أوائل الثمانينيات من 
الترجمة  بقصد  بعينها  كتًبا  املاضي  القرن 
وتقاعست عن فعل ذلك بسبب ممارسة مهنة 

الطب التي كانت تستغرق كامل وقتي.

ــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا  ■ مـــا هـــي آخـــر الــتــرجــمــات ال
تترجم اآلن؟

آخــر كتاب قمت بترجمته هو روايــة لكاتب 
باهتمام  ويــحــظــى  فيينا  فــي  مــقــيــم  روســــي 
والـــقـــّراء، وُيعتَبر أحد  ــاد 

ّ
الــنــق مــن قبل  كبير 

ــاب الــــروس فــي مــجــال الـــروايـــة ما 
ّ
أبـــرز الــكــت

ميخائيل شيشكني  وهـــو  الــحــداثــويــة،  بــعــد 
والــروايــة تدعى »رســالــة فينوس« وصــدرت 
عن دار املدى. وقبلها نشَرت لي »دار سؤال« 
الــروســي  ــزاِزل« للكاتب  ــ فــي لبنان روايـــة »عـ
بــوريــس أكــونــني وهــــذا اســمــه األدبـــــي، وهــو 
اب الرواية 

ّ
مقيم في لندن، وُيعد أحد أبرز كت

الــتــي تــجــمــع مــا هــو بــولــيــســي تــشــويــقــي مع 
ــيــــوم، فــقــد أنـــجـــزُت  مـــا هـــو ســـيـــاســـي. أّمـــــا الــ
الكالسيكي  األدب  مجال  فــي  عملني   

َ
ترجمة

ـــاب 
ّ
ــت ــكـ ــــن الـ ــعــــدد مـ ــة قـــصـــصـــيـــة لــ ــمـــوعـ ومـــجـ

الـــســـوفـــيـــيـــت املـــشـــهـــوريـــن، كـــمـــا أعـــمـــل عــلــى 
ترجمة أكثر من كتاب ومن أجناس مختلفة، 
الروسي  الكالسيكي  األدب  منها ما هو من 

ومنها التاريخي السياسي ومنها الفكري.

■ ما هــي، بــرأيــك، أبــرز العقبات في وجــه املترجم 
العربي؟

يــواجــه املــتــرجــم الــعــربــي عقبات عــديــدة ومن 
ر املراجع 

ّ
طبيعة مختلفة. فمن ناحية، ال تتوف

والــقــوامــيــس الـــضـــروريـــة )روســـيـــة - عــربــيــة( 
ــامــــوس مــــفــــردات روســــــي عـــربـــي،  ال ســيــمــا قــ
العلمية  ســواء  واملصطلحات؛  املفردات  يضم 
التي  القديمة  الروسية  اللغة  أو من  الحديثة 
اب الرواية ما بعد الحداثية 

ّ
يقوم عدد من كت

الروس باستخدامها في أعمالهم. وهذا جانب 
ر الجهود بني أكثر من جهة من 

ُ
ب تضاف

ّ
يتطل

 أنه ما من أحد يفّكر أو يعمل 
ّ

أجل تذليله. إال
في سبيل ذلك. كما أن املترجم العربي متروك 
 بعض 

ّ
ا أن لرغبات وأهواء الناشر. وليس سّرً

أصحاب دور النشر يمارسون عملهم كتجار 
وال عالقة لهم بــاألدب وبالبحث الفكري وما 
شابه. دعك من ظلم الناشر للمترجم وقيامه 
في بعض األحيان - وهذا والحق ُيقال حاالت 
معزولة وليس ظاهرة - باالفتئات على حقوق 
املــتــرجــم املــاديــة واملــعــنــويــة، وهـــذه الــحــوادث 
ــن أشــــــّرف  ــ ــة لـ ــ ــوريـ ــ ــع دور نـــشـــر سـ ــ تـــتـــكـــرر مـ
العموم معظم  أذكرهم. وعلى  بأن  أصحابها 

بيروت ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
الــتــرجــمــة قــديــمــة من  حكايتي مــع 
ــام الـــدراســـة  ــ نـــاحـــيـــة، إذ تـــعـــود أليـ
فــي موسكو،  املــاضــي  الــقــرن  فــي سبعينيات 
ــمــة الــلــغــة الـــروســـيـــة فــيَّ 

ّ
عــنــدمــا غـــرســـت مــعــل

محبة اللغة وآدابها، ِمن خالل تشجيع امليول 
اللغات،  م 

ّ
لتعل املــوجــودة عندي في األســاس 

وذلـــــك مـــن خــــالل تــشــجــيــعــي والــــذهــــاب معي 
ــا مـــن أجـــل حــضــور مــســرحــيــات لكبار 

ً
أحــيــان

ودور  املتاحف  وزيـــارة  الكالسيكيني  األدبـــاء 
الرغبة عندي  هــذه  ــّم عّمقت 

َ
ث وِمــن  السينما. 

بأن أهدت إلّي كتاب املالحم الشعرية لشاعر 
إهداء  ألكساندر بوشكني، مع  الكبير  روسيا 
ــهــا فيما 

ُ
ــبـــارة عـــن قــصــيــدة لـــه تــرجــمــت هـــو عـ

 
ْ
الحياة فال تحزن  خدعتك 

ْ
»إن بعد مطلُعها: 

ينسخونها  اآلخـــــرون  ــار  تــغــضــْب«، وصــ وال 
ِمن  فيسبوك  ظهور  قبل  حتى  ويتداولونها 

دون ذكر املترجم األصلي.
اب 

ّ
ني قول أحد الكت

ّ
ومن ناحية ثانية، استفز

السورّيني أثناء زيارته لي في مكتبي ذات يوم 
بــأنــه »غــيــر ُمــعــجــب« بــأشــعــار بــوشــكــني التي 
ــالم 

ُ
امل لــه:  العربية، فقلُت  إلــى  قــرأهــا مترجمة 

في ذلك ليس بوشكني وإنما الترجمة. وعلى 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــد وعـــشـــرون«،  ُيــحــيــل عــنــوان مــعــرض »واحــ
ــــذي يــحــتــضــنــه مــبــنــى 19 فـــي »املــؤّســســة  الـ
العاّمة للحي الثقافي - كتارا« بالدوحة منذ 
األربعاء املاضي وحتى الثالثني من كانون 
الثاني/ يناير الجاري، إلى السنة امليالدية 
عدُّ الفعالية أولى املعارض 

ُ
الجديدة التي ت

مها »كتارا« فيها. 
ّ
نظ

ُ
التشكيلية التي ت

ـــانـــني 
ّ
ــا إلــــــى عـــــــدِد الـــفـــن ـــه ُيـــشـــيـــر أيــــضــ

ّ
لـــكـــن

 منُهم 
ٌّ

ــر كـــل
ُ

املــشــاركــني فــيــه، والـــذيـــن يــحــض
املعروضة  األعــمــال  مجَمل  ليكون  ني، 

َ
بعمل

ــزت خــّصــيــصــا  ــجــ نــ
ُ
 أ

ً
ــعــــني عـــمـــال اثـــنـــني وأربــ

ــمــتــهــا 
ّ
ـــيـــة نــظ

ّ
ــن ــلـــمـــعـــرض، خـــــالل ورشـــــــة فـ لـ

املـــؤّســـســـة خــــالل الـــعـــام املـــاضـــي عــلــى مـــدار 
عشرة أيام.

السليطي،  إيمان  ُهــم:  املشاركون  الفنانون 

ومـــحـــمـــد الــــحــــمــــادي، ومــــريــــم املـــعـــاضـــدي، 
وحــــــســــــان مـــــنـــــاصـــــرة، وحـــــســـــن الـــــصـــــالت، 
الشمري، وُسمام  الــدوســري، ونــورة  وثامر 
ــة  ــاديــ ــر املـــــــال، ونــ ــ ــــاسـ ــيـــل عـــــــــزام، ويـ ــاعـ ــمـ إسـ
الــقــويــري، وأمـــيـــرة محمد الــعــجــي، وأمــيــرة 
املالك،  ومــبــارك  الشرشني،  وفاطمة  رضــي، 
وهــــدى بــاســهــل، وحـــــازم الــحــســني، وأحــمــد 
نـــوح، وعــهــود الــدفــع، ونـــور الــهــادي، وعمر 

الشهابي، وعلي املال.
ــانــني املــشــاركــني بني 

ّ
الــفــن تــتــنــّوع جنسيات 

مــع  واألردن،  ــراق  ــ ــعــ ــ والــ والــــــســــــودان  قـــطـــر 
مالحظة الحضور البارز للعنصر النسوي. 
أّما األعمال، فتنتمي إلى مدارس تشكيلية 
ها 

ّ
مختلفة وتعكس تجارب متفاوتة، كما أن

نـــجـــزت بــوســائــط مــتــعــّددة، بينما تــتــعــّدُد 
ُ
أ

فِمن  تتناولها؛  الــتــي  والــثــيــمــات  املــواضــيــع 
الـــتـــراث والــحــنــني واألّم والــــوطــــن، وصــــواًل 
راهنة؛ مثل جائحة  إلى قضايا ومواضيع 
فيروس كوفيد-19 املستجّد وتداعياته على 

إبراهيم إستنبولي

ِمن التراث والحنين إلى 
القضايا الراهنة مثل جائحة 

فيروس كوفيد-19، 
تتعّدد ثيمات المعرض 

المتواصل في »كتارا« 
بالدوحة حتى نهاية 

الشهر الجاري

تقف هذه الزاوية 
مع مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. 
»المترجم العربي متروك 

لرغبات وأهواء الناشر. 
ا أّن بعض  وليس سرًّ

الناشرين يمارسون عملهم 
كتّجار وال عالقة لهم 

باألدب وبالبحث الفكري«، 
يقول المترجم السوري

لكي يعرف ما كان يُقال 
عنه وعن حكومته، 

جاب الخليفُة المدينَة 
متنّكرًا. في اليوم التالي 

أمر بتدميرها وذبح 
جميع سكانها بحدِّ 

السكين

واحٌد وعشرون محاوالت بصرية للسنة الجديدة

دعنا نذهب اآلن فالموتى ينتظروننا

ما تيّسر من آداب اللغة الروسية وفكرها

تأخّرُت عن الترجمة 
بسبب الطب الذي كان 

يستغرق كل وقتي

األعمال المشاركة 
هي حصيلة ورشة 

فنّية نّظمتها »كتارا« 
العام الماضي

ليس لديَّ أيُّ شيٍء 
أخفيه، قالت البحيرة 

وقد جّفت

من واجب دور النشر 
التعاقد مع محّررين 

لمراجعة النصوص

الروسية،  عن  ســوري  ومترجم  كاتب 
من   .1957 عام  طرطوس  مواليد  من 
خــان:  عنايت  »حــضــرة  ــه:  ــدارات إص بين 
و»رحلة   ،)2006( المتصوفين«  تعاليم 
ليفي  لفالديمير  الفكرة«  وراء  صيد 
سوداء«  قطة  عشرة  و»ثالث   ،)2007(
»الرماد  و   ،)2008( دميترييف  ليوري 
الحار« لفسيفولد أفتشينّيكوف )2009(، 
و»رسول حمزاتوف - مختارات شعرية« 
ــراءات  ق  - القمر  تختار  و»أن   ،)2010(
 ،)2011( الروسي«  األدب  في  ودراســات 

و»ديوان الشعر الروسي« )2020(.
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نصوص

فعاليات

دور النشر العربية، باستثناء السورية ربما، 
تحترم عملها وعمل املترجم وتقوم بتنظيم 

عقود وتتقّيد بالتزاماتها.

 إن املترجم العربي ال يعترف بدور 
ٌ

■ هناك قــول
ر، هل ثمة من يحّرر ترجماتك بعد االنتهاء  املحرِّ

منها؟
بــصــراحــة هــــذه مــســألــة إشــكــالــيــة وتــحــتــاج 

القطرية  انة 
ّ
الفن ر 

ُ
تحض املعاصرة.  الحياة 

باأللوان  ُمنجٍز  ببورتريه  السليطي،  إيمان 
على  حلقا  تضع   

ٌ
ــرأة امــ فيه  ظهر 

َ
ت الزيتية 

شــكــل هــــالل، فـــي تــوظــيــٍف لــلــتــراث الــقــطــري 
 في الحلي، بينما تظهر في عملها 

ً
ال

ّ
متمث

 ُرســمــت بــاألكــريــلــيــك. وتحت 
ٌ
الــثــانــي عــيــون

ها أميرة 
ُ
شارك مواطنت

ُ
عنوان »أن نعود«، ت

ـــني يــــتــــنــــاوالن فــكــرة 
َ
مــحــمــد الـــعـــجـــي بـــعـــمـــل

العودة إلى البيوت القديمة. 
ــذا املــــشــــروع مــنــذ  ــ تــشــتــغــل الـــعـــجـــي عـــلـــى هـ
ســنــوات؛  قبل  ــحــدة 

ّ
املــت اململكة  إلــى  سفرها 

التي  اللوحات  مــن   
ً
أنــجــزت مجموعة  

ُ
حيث

العائلّي ومنزل  تــدوُر أجواؤها في منزلها 
الــرّيــان،  الــغــرافــة فــي مدينة  جــّدهــا بمنطقة 
 ذكــريــاتــهــا ِمـــن زمـــن الــطــفــولــة 

ً
مــســتــحــضــرة

واألمُّ  األب  لـــهـــا  رواهــــــــا  الــــتــــي  والـــقـــصـــص 
والجّدة.

املالك  مبارك  الفنان  يستعيد  أعماله،  وفــي 
ــل 

ّ
ــرًا مــــن الـــــتـــــراث الـــخـــلـــيـــجـــي؛ يــتــمــث ــنـــصـ عـ

فــي »الــبــطــولــة«، وهـــو غــطــاء كــانــت الــنــســاء 
املـــتـــقـــّدمـــات فـــي الـــســـن يــســتــخــدمــنــه فـــي ما 
مضى. بأسلوب تجريدي تطغى عليه ملسة 
ــف املــالــك هـــذا العنصر كــرمــٍز 

ّ
حــديــثــة، يــوظ

لــأّم والتراث والــعــادات والتقاليد. أّمــا نور 
ِمن  حاول 

ُ
ت ببورتريَهني  ر 

ُ
فتحض الشمري، 

التقليدي،  البورتريه  من  الخروج  خاللهما 
عّبر أعمالها بشكٍل أكبر عن الفن الحديث، 

ُ
لت

فيما تشارك مريم املعاضيدي ببورتريَهني 
تستخدم اللؤلؤ في أحدهما.

لـــبـــعـــض الـــتـــدقـــيـــق. هــــنــــاك أعــــمــــال تــحــتــاج 
لتحرير وخصوًصا األدبية، وهناك ما هو 
أقل حاجة ملثل هكذا تحرير. على أية حال، 
محّررين  تعتمد  الــجــادة  النشر  دور  معظم 
وأعتقد،  املترجم.  العمل  بمراجعة  يقومون 
 من واجب دار النشر 

ّ
وهذا رأي شخصي، أن

ــّرر ملـــراجـــعـــة وتـــحـــريـــر ما  ــع مـــحـ الــتــعــاقــد مـ
ُيعَرض عليها من أعمال مترجمة. 

■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـــع الــنــاشــر، وال ســيــمــا في 
مسألة اختيار العناوين املترجمة؟

ــا  ــارهــ ــيــ ــتــ ــاخــ ــاك أعـــــــمـــــــال أقـــــــــــوم أنـــــــــا بــ ــ ــنــ هــــ
ــر يــتــعــلــق غـــالـــًبـــا  ــ وبـــتـــرجـــمـــتـــهـــا، وهـــــــذا أمــ
والسياسي  الفكري  الطابع  ذات  بــاألعــمــال 
غالًبا. وهو جانب ينطوي على متاعب في 
العمل. وقــد تمر  يــقــّدر أهمية  إيــجــاد ناشر 
ا دون أن أجد ناشًرا ويبقى  فترة طويلة جّدً
الكمبيوتر.  »أدراج«  فــي  ــا 

ً
مــحــفــوظ الــعــمــل 

وهناك دور نشر تقوم بالبحث عن عناوين 
ف أو الجهة 

ّ
وتبرم العقود الالزمة مع املؤل

ــرة، وهــــــذا يــبــقــى أفـــضـــل لــلــمــتــرجــم  ــاشــ ــنــ الــ
ولــلــنــاشــر، خــصــوًصــا مـــع انــتــشــار ظــاهــرة 

الفكرية في مختلف  امللكية  التقّيد بحقوق 
البلدان ومن قبل غالبية دور النشر العربية.

■ هل هناك اعتبارات سياسية الختيارك لألعمال 
الطرح  التي تترجمها، وإلــى أي درجــة تتوقف عند 
الــســيــاســي لـــلـــمـــادة املــتــرجــمــة أو ملـــواقـــف الــكــاتــب 

السياسية؟
فت منذ أمد بعيد نسبًيا 

ّ
أنا شخصًيا توق

إبــداعــي أدبـــي أو فكري  عــن تقييم أي عمل 
ف. 

ّ
للمؤل السياسية  الخلفية  مــن  ــا 

ً
انــطــالق

ى أن أقوم بترجمة 
ّ
وفي أحيان معّينة أتمن

ــفــق مــع أصــحــابــهــا وال 
ّ
وبــنــشــر أعــمــال ال أت

تــتــوافــق مــع قــنــاعــاتــي ويــكــون الــهــدف هنا 
هــو الــفــائــدة واملــعــرفــة، وخــصــوًصــا عندما 
وتاريخية  فكرية  بقضايا  الــكــتــاب  ق 

ّ
يتعل

 املكتبة 
ّ
أن أو  لم يتم تسليط الضوء عليها 

العربية تفتقر ملثل هكذا كتب ومراجع في 
هذا الصدد.

ِمن التراث الثقافي إلى الجائحة

حكايات موجزة

ُتقام، بدايًة من الخامسة من مساء اليوم، محاضرة عبر منصة »زووم« بعنوان 
مدخل إلى اللغة الهيروغليفية، للباحثة في علم المصريات مارلين سيلييه، من 
مصر  لغة  خصائص  أهم  عن  سيلييه  تتحّدث  »اللوفر«.  لمتحف  المصري  الجناح 
بعد  شيفرتها  فّك  جرى  وكيف  قرنًا(  )ثالثين  الزمني  امتدادها  مبيّنة  القديمة، 

قرون.

السادسة والنصف  بدايًة من  اإلسكندرية،  لإلبداع« في مدينة  الحرية  يقيم »مركز 
من مساء يوم غد األحد، حلقة جديدة من سلسلة محاضرات »تراث التنوير فى 
أشرف  اإلسكندرية،  جامعة  في  الفلسفة  أستاذ  يلقيها  والتي  والغرب«،  الشرق 

منصور. وتأتي المحاضرة الجديدة تحت عنوان التنوير في أوروبا الحديثة.

ُتختتم اليوم في »مدينة الثقافة« بتونس العاصمة تظاهرة أيام كين لوش التي 
الجاري.  الشهر  من  الثامن  منذ  التونسية«  السينمائية  »المكتبة  مؤسسة  تنّظمها 
تضم التظاهرة نقاشات حول تجربة المخرج البريطاني وعروَض أفالم من إخراجه، 
فيلم  مثل  به،  تأثر  مما  أو   ،)2016( بليك«  دانييل  و»أنا   ،)1971( عائلة«  »حياة  مثل: 

ستانلي كوبرك »باري لندون«، الذي يُعرض اليوم.

ينّظم »المتحف البريطاني« في لندن لقاء افتراضيًا عند الثالثة من مساء الخميس 
المقبل، تحت عنوان استكشاف فن التانترا اليوم حول تأثّر الفن المعاصر بهذه 
الفنانون  اللقاء  في  يتحّدث  القمع.  مواجهة  في  القديمة  الهندية  الفلسفة 

بهارتي خير، وسوتابا بيسواس، وبيني سلينغر، وبرافوال موهانتي.

خوسيه إيميليو باشيكو

مختلف
لــفــتــرة طــويــلــة لــجــأ إلـــى جميع الــوســائــل 
ــوده.  ــ ــ لـــجـــعـــل الـــبـــشـــرّيـــة تــنــتــبــه إلـــــى وجـ
 أمــل. ثــم أدرك، بعد ذلــك، أنه 

ّ
استنفد كــل

كان مجّرد شبح.

■
المناسبة

- أردت أن أخبره بذلك مرة أخرى. شفتاي 
ــدة.  ــ ــظ بــكــلــمــة واحـ

ّ
لـــم تــتــمــكــنــا مـــن الــتــلــف

 
ّ

ورئــيــس املــالئــكــة الــالمــرئــّي لــن يــعــود إال
بعد مائة ألف عام.

■
بال نهاية

 خلف طابور طويل. يائسا، 
ّ

رجل يصطف
يــزيــح مــن كـــان مـــوجـــودًا أمـــامـــه. يــواصــل 
ذلك مع كل املوجودين في الطابور. إلى 

 آخر خلفه.
ٌ

ف رجل
ّ
أن يتوق

■
معاصرون

ـــلـــق مـــن أســـــــراري املــســرحــيــة 
ُ

- لــكــونــه خ
مــــرة على  ُعـــرضـــت ألّول  الـــتـــي  الــهــزلــيــة 
فقد  املاضية،  الليلة  غلوبو«  »إل  مسرح 

ضربت املهّرج التافه املسّمى شكسبير.

■
المغوي

ة:
ّ
قال الشيطان للجن

- ال تغويني.

■
مذّكرات خوان شاراسكيادو

لم أقتله: هو وحده اخترق الرصاصة. 

■
ذات مرة

مـــّرة، كــانــت هــنــاك حكاية ال تنتهي  ذات 
أبدًا، وتبدأ أيضا هكذا: ذات مّرٍة...

■
األوديسة

عاد عوليس أخيرًا إلى إيثاكا.
ــن أنــــــت؟ ســـألـــتـــه بـــيـــنـــيـــلـــوب. وجــهــك  - مــ

 اسمك لم أعد أذكره.
ّ
 لي، لكن

ٌ
مألوف

عبادة
ه، 

َ
إلهت املــروحــيــة،  ليعُبَد  اليعسوب  أتــى 

فسحقته الشفرات.

■
خصومة

-ال تصرخ في وجهي، رّدت الصخرة على 
اإلعصار.

■
هزيمة

ني املتخنثني، عَوْت ليلى ذات 
ّ
- أكره املسن

 املهانة.
َ
الرداء األحمر. فابتلع الذئب مرارة

)ترجمة خالد الريسوني(

نصر
ـــا داســــت أقـــدامـــه قــمــة إيــفــرســت، انــزلــق 

ّ
مل

وأهلك نفسه.

■
ال أحد يعرف أبدًا

قال:
- إلى اللقاء غدًا.

في تلك اللحظة انتهى العالم.
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