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مفكرة المترجم

إضاءة

ٌ
تاريخ لم يخرج
اتفاقية جنيف
من جغرافيا ضيّقة

ُ
النص األصلي
كنت صاحب
كما لو
ّ

وليد أحمد الفرشيشي

قرن الهاربين
دخل إلى أوروبا حوالي
مليون الجئ سوري.
وما أظهره هؤالء
هو إمكانية تقويض
اتفاقية جنيف من
خالل التأكيد على
ّ
و«حقها»
سيادة الدول
في منح اللجوء من
عدمه ،وهذا بالضبط
ما ُتدركه نخبة سياسية
شديدة األنانية مثل النخبة
الحاكمة في الدنمارك

لألوروبيين فقط
جــاء تأسيس «اتــفــاقــيــة جنيف»
مــحــددة:
ـة
ّ
فــي ســيــاق مــهـ ّ
ـمـ ٍ
إعــــادة تــوطــيــن الجــئــي الــحــرب
العالمية الثانية داخـــل أوروبـــا،
حتّى أن صحيفة «نيويورك تايمز»
ً
ســاخــرة على األمـــر« :ما
علّقت
بـــدا كــمــعــاهــدة للعالم بــأســره،
انتهى باتّ
خاصة بأوروبا».
فاقية
ّ
ٍ
لم تستفد االتفاقية من تجربة
اللجوء األوروبية ،ولم تأخذ زمام
الــمــبــادرة مــن ســيــادة الـــدول ،بل
م ً
بأثر رجعي بحت،
مة
ص َّ
م َ
كانت ُ
ٍ
ـصــت فقط بــحـ ّ
ـل مشاكل
واخــتـ ّ
الالجئين األوروبيين ما بعد الحرب...

معرض

تقف هذه الزاوية مع
مترجمين عرب في
مشاغلهم الترجمية
وأحوال الترجمة إلى
اللغة العربية اليوم

دارا عبداهلل

أثــارت قــرارات الحكومة الدنماركية
بإمكانية إعادة الالجئني السوريني
إلـ ــى م ــدي ـن ــة دمـ ـش ــق وض ــواح ـي ـه ــا،
ّ
ألن ـ ـهـ ــا أص ـب ـح ــت «مـ ـن ــاط ــق آمـ ـ ـن ـ ــة» ،غ ـضـ ًـبــا
ً
واسعا بني السوريني وفي أوساط حقوقية.
الشهادات التي نشرها موقع «الجمهورية»
ـال ب ـع ـنــوان «الـلـيـمـبــو ال ــدن ـم ــاركــي»،
ُف ــي ِّ م ـق ـ ٍ
ـروعــة .تـعـ ُّـرض يــومــي للعنصرية ،وابـتــزاز
مـ
ّ
حكومي بالترحيل ،وأوضاع معلقة بقرارات
ّ
ّ
حول
ظاملة .لعل النص القانوني األكثر شهرة ّ
اللجوء ،هو اتفاقية جنيف لالجئني املوقعة
فــي  28تـ ّـمــوز /يــولـيــو ع ــام  .1951ستحاول
هــذه السطور البحث فــي ظــروف نـشــأة هذه
االتفاقية وسياق ّ
تطورها.
القرن العشرون هو قرن اللجوء والالجئني.
ّ
خــال الحرب العاملية األولــى وحتى نهاية
ع ـ ــام  ،1918ك ـ ــان فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا حـ ــوالـ ــي 13
مليون الجئ .خالل الحرب العاملية الثانية
وب ـع ــده ــا ،تـ ـح ـ ّـول ع ـلــى األق ـ ــل  175مـلـيــون
ً
تقريبا
إن ـســان إل ــى الج ـئــن ،أي مــا ي ـعــادل
 8بــاملـئــة مــن س ـكــان ال ـكـ ًـرة األرض ـي ــة آن ــذاك.
الـقــرن الـعـشــرون هــو أيــضــا قــرن «الصحوة
اإلن ـســان ـيــة» .ف ــي ع ــام  1948وض ـعــت األم ــم
امل ـت ـح ــدة ،ك ـمــا ه ــو مـ ـع ــروف ،ن ـ ّـص اإلع ــان
الـعــاملــي لـحـقــوق اإلن ـس ــان .وف ــي  28تـ ّـمــوز/
 ،1951وت ـحــديـ ًـدا فــي قصر
يــولـيــو مــن ع ــام ّ
«عـصـبــة األمـ ــم» ،وق ـعــت  12دول ــة عـلــى أول
ات ـفــاق ـيــة ت ـخـ ّـص ال ــاج ـئ ــن ،صـ ــارت تـعــرف
ّ
بــاســم اتفاقية جنيف .حــتــى هــذه اللحظة،
انضمت  149دولة إلى هذه االتفاقية ،وهي
ّ
ً
فعليا جوهر القانون الدولي بشأن
تشكل
حماية الالجئني.
ملــا تـ ّ
ـرســخ ن ـمــوذج الــدولــة الـقــومـ ّـيــة (الــدولــة/
ّ
األم ــة) في أوروب ــا ،في نهايات القرن التاسع
عشر ،نشأت الحاجة إلــى تعريفات قانونية
دق ـي ـق ــة تـ ـح ــدد االنـ ـتـ ـم ــاء إل ـ ــى الـ ــدولـ ــة وح ــق
املــواط ـنـ ّـة .مــن هــو امل ــواط ــن وم ــن هــو الـعــابــر؟
م ــن ي ـحــق لــه م ـغ ــادرة ال ـب ــاد وم ــن ُي ـسـ َـمــح له
بالدخول؟ واجهت الدول القومية الفتية هذه
ّ
األس ـئ ـلــة امل ـل ـحــة ،خ ـصـ ً
ـوصــا ف ــي ظ ــل ث ــورات
س ـي ــاس ـ ّـي ــة ك ــان ــت ت ـع ـصــف ب ــال ـع ــال ــم ،وت ـحــت
ضغط تزايد أعداد املنفيني واملهجرين الذين
يطلبون الحياة واملأوى .إثر ذلك ،قامت الكثير
ّ
ثنائية
مــن ال ــدول األوروب ـيــة بعقد اتفاقيات
أمنية كانت على مستوى مؤسسات الشرطة
ّ
الجنائيةّ ،
ونصت على عدم تسليم
والقوانني
وإعادة الالجئني السياسيني إلى البلدان التي
ف ـ ّـروا مـنـهــا .االتـفــاقـيــات الـثـنــائـيــة بــن ال ــدول
القومية الفتية هــي الشكل التاريخي األكثر
بساطة ملبدأ عدم الترحيل القسري.
ت ـط ـ ّـورت االت ـفــاق ـيــات الـثـنــائـ ّـيــة بـعــد الـحــرب
ال ـع ــامل ـي ــة األولـ ـ ـ ــى إل ـ ــى «سـ ـي ــاس ــات ل ـج ــوء»
أكـثــر وضـ ً
ـوحــا .ح ـ ّـددت عصبة األم ــم مفهوم
ً
ال ـل ـج ــوء حـ ـص ــرا م ــن خـ ــال ان ـت ـم ــاء الــاجــئ

تونس ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
ّ
صحافيًا ،شــاعـرًا وقـ ّ
ـاصــا،
مــا الــذي يــدفـ ُـع
ّ
إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـحـ ــويـ ــل م ـ ـ ـسـ ـ ــاره ل ـ ـي ـ ـكـ ــرس وقـ ـت ــه
ّ
ويتخذها مهنة؟ ُطرح ّ
علي
للترجمة ،بل
هذا السؤال كثيرًا ،ومع ذلك ،أحاول دومًا
أن أبـ ّـرر املسألة بحاجتي إلــى عني ثالثة،
عــن تـسـعــى إل ــى رؤي ــة ال ـعــالــم مــن خــارج
منطق ال ـشــرط الـبـشــري ،وتحقيق ال ــذات
ـارج ا ّل ـقــوالــب والـتـصـنـيـفــات الـجــاهــزة.
خـ ّ
ٌ
ال ـ ّحــق أن ــي مـتـحـ ّـيــز ذوقـ ّـيــا إل ــى الترجمة،
ً
ُ
ّ
املعرفي ،فضال عن
فضولي
ألنها تشبع ّ ّ
أنها رافد مهم يغذي أعمالي الشخصية،
شعرًا وسردًا.

مظاهرة في كوبنهاغن ضدّ قرار ترحيل الجئين سوريين ،أيار /مايو )Getty( 2021

ّ
عضوية ،ســواء أكانت قومية أم
إلــى جماعة
ّ
دينية أم عرقية أم سياسية .في عام  1921تم
تعيني النرويجي الحائز على جائزة نوبل
لـلـسـ ًـام فــريـتـيــوف نــانـســن (،)1930 - 1861
ً
ـروس،
مـفـ ّـوضــا ســامــيــا مــن أج ــل الــاجـئــن ّ ال ـ ً
وتــم توسيع مهامه عــام ُ  1924ليمثل أيضا
ّ
ِّ
الالجئني األرم ــن الــذيــن نــكــل بهم قبل تحلل
السلطنة العثمانية .في أملانيا عام  ،1933تم
ّ
مفوضية لالجئني كانت مستقلة عن
إنشاء
ّ
عمل عصبة األمم ،وهذا منطقي ألن النازيني
استلموا مقاليد السلطة .في عام  1922قررت
العديد من الــدول إصــدار وثيقة سفر ّ
تسمى
جواز سفر نانسن ( ،)Nansen passportوالذي
سـمــح لــاجـئــن عــديـمــي الـجـنـسـ ّـيــة بــالـعــودة
ح ـص ـ ًـرا إل ــى ال ـ ــدول ال ـتــي أص ـ ــدرت ل ـهــم هــذه
الــوث ـي ـقــة .ع ـمـ ً
ـومــا ب ـقــي ن ـط ــاق ون ـج ــاح هــذه
ً
ً
املؤسسات محدودا جــدا باملقارنة مع حجم
التحديات .بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية
عــام  ،1945حصل ّ
تطور على مستويني .من
ّ
جـهــة ،تــرقــى ج ــواز سـفــر نــانـســن إل ــى وثيقة
س ـفــر ل ـنــدن (،)London Travel Document
وال ــذي ت ـطـ ُّـور أخ ـيـ ًـرا ب ــدوره إل ــى ج ــواز سفر
اتفاقية جنيف لالجئني (ال ـجــواز ذو اللون
األزرق مــع خـطــن أس ــودي ــن ،امل ـعــروف جـيـ ًـدا

ٌ
صياغة
اع ُتمدت
ضبابية تحسم التوتّر
لصالح سيادة الدول
لم تستفد االتفاقية
من تجربة اللجوء
بعد الحرب العالمية

للسوريني والفلسطينيني) ،ومن جهة أخرى،
صـ ـ ــارت ف ـك ــرة ض ـ ـ ــرورة إيـ ـج ــاد ح ــل نـهــائــي
ملشكلة اللجوء تلقى صدى أوسع في أوساط
النخب السياسية بأوروبا وأميركا.
أب ـ ــدى ال ـح ـل ـف ــاء املـ ـنـ ـتـ ـص ــرون ،وخ ـص ـ ً
ـوص ــا
ً
اهتماما ً
خاصا
الواليات املتحدة األميركية،
بـمـهـجــري ال ـح ــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة والــذيــن
ّ
عملية
صار لقبهم .)DPs) Displaced Persons
إع ـ ــادة هـ ــؤالء امل ـه ـجــريــن إل ــى بـيــوتـهــم بــدت

ت ـحـ ً
ـديــا وم ـق ـيـ ً
ـاســا ألي خـطــة س ــام ناجحة
للعالم .عملت أميركا بعد الحرب على ثالث
خطط مـتــزامـنــة :خطة مــارشــال الـتــي أعــادت
ً
اقتصاديا
بـنــاء أملــانـيــا املــدمــرة بعد الـحــرب
ّ
وحولت النازية إلــى تابو سياسيًا ،اتفاقية
بريتون وودز  Bretton Woodsاالقتصادية
ع ـ ــام  1944وال ـ ـتـ ــي ّ
رس ـ ـخـ ــت ه ـي ـم ـنــة عـمـلــة
ال ـ ـ ـ ــدوالر ف ــي الـ ـس ــوق ال ـع ــامل ـي ــة ،وخـ ـط ــة مــن
أجـ ــل إعـ ـ ــادة ت ــوط ــن م ـه ـجــري الـ ـح ــرب .DPs
خطة مــارشــال كانت محكمة ومنظمة ولها
َ َ
ن ــف ــس طــويــل األمـ ــد .اتـفــاقـيــة بــري ـ ًتــون وودز
وض ـعــت هـيــاكــل طــويـلــة األم ــد أيــضــا لنظام
اقتصادي عاملي تهيمن عليه أميركا .ولكن
الحلول حــول مشاكل الالجئني لــم تكن أبـ ًـدا
ذات طابع هيكلي طويل األمــد ،بل تم وضع
استراتيجيات وكــأنـهــا مشكلة عاجلة على
َّ
عكس الـحــلـ ْـن اآلخ ـ َـر ْي ــن .الحلفاء لــم يهتموا
بشكل جدي بمشكلة اللجوء كمسألة بنيوية
ّ
بل كمشكلة
في العالم بحاجة إلى حل جذريّ ،
فعل سريعًا ومؤقتًا.
عاجلة تتطلب رد ٍ
والـ ـ ـح ـ ــال ،ف ـق ــد أس ـ ــس ال ـح ـل ـف ــاء ع ـل ــى عـجــل
َ
ّ َ
م ـنــظ ـمــتـ ْـن مــؤق ـتــتـ ْـن (ك ـم ــا ك ــان ــت ال ـف ـك ــرة)،
األولى هي «منظمة إغاثة األمم املتحدة» (UN
 ،)Refliefوالثانية هي «إدارة إعادة التأهيل»

ّ
ً
( .)RAق ــام ــت امل ـن ــظ ـم ـت ــان فـ ـع ــا بـتـحـســن
أوض ــاع حــوالــي  6مــايــن الجــئ أوروب ــي و6
مــايــن الج ــئ صـيـنــي ويــابــانــي وكـ ــوري في
منطقة املحيط الهادئ .ولكن ظهرت عقبات
ً
كثيرا من النازحني
من نوع خاص ،وهي أن
م ــن أوروب ـ ـ ــا ال ـشــرق ـيــة رفـ ـض ــوا الـ ـع ــودة إلــى
بـلــدانـهــم األص ـل ـيــة ال ـتــي ص ــارت تـحــت حكم
الستاليني .تم
االتحاد
السوفييتي والرعب ُ
وضــع برنامج خـ ّ
ـاص لـهــؤالء ،وق ـ ِّـدر عددهم
بـحــوالــي مليون إن ـســان ،واسـتـمــر البرنامج
ح ــوال ــي  5سـ ـن ــوات ت ـم ــت م ــن خ ــال ــه إعـ ــادة
توطينهم فــي كثير مــن الـ ــدول .لــم يـكــن هــذا
اإلجراء فقط طريقة لحفظ السالم مع اقتراب
الحرب الـبــاردة ،بل كــان يــراد تقديمه كبديل
إنساني ّ
يعبر عن «قيم» الحلفاء املتمحورة
حول «التعدد» في مجتمعات صارت تقريباً
ً
عرقيا بسبب عمليات العزل اإلثني
صافية
والتغيير الديموغرافي التي سببتها الحرب.
(كاتب من سورية)
النص الكامل
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العبودية ماذا يفعل الهولنديون بماضيهم االستعماري؟

عود ٌ
مظلمة
ة إلى مرحلة ُ
ّ
منظمو المعرض
يسعى
المقام في «متحف
راكيس» بأمستردام
إلى تفنيد القول بأن
االسترقاق كان محصورًا
بفئة قليلة من الساسة
واألثرياء الهولنديين

أمستردام ـ العربي الجديد
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َ
حرم االستعمار الهولندي ـ حني سيطر على
أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا وأفريقيا
وأميركا الالتينية خالل القرن السابع عشر ـ
شعوب تلك املناطق من زراعــة احتياجاتهم
م ــن ال ـ ـغـ ــذاء ،وأ ّج ـب ــره ــم ع ـلــى ت ــأم ــن الـسـلــع
التي كانت تحقق له أرباحًا طائلة مثل النب
والشاي والتوابل ،كما فرض عليهم ضرائب
بــاه ـظــة ّأدت إل ــى وقـ ــوع م ـجــاعــات تـسـ ّـبـبــت
ّ
التمردات
بموت اآلالف وقتل أضعافهم في
التي وقعت ّ
ضد سياساته.
«العبودية :عشر قصص حقيقية» ،عنوان
ُ
املـعــرض الــذي افتتح فــي «متحف راكيس»
بأمستردام بداية حزيران /يونيو املاضي
ويتواصل حتى التاسع والعشرين من آب/
ً
أغـسـطــس املـقـبــل ،وي ـضــيء ف ـصــوال تنتمي
إلى مرحلة مظلمة ّ
تم خاللها اقتياد الرقيق

ّ
من ّسكان املستعمرات ليعملوا في هولندا،
َ
متوقفًا عند مقاومة املستعمر وم ــاذا كان
مصيره.
ّ
خ ــال االح ـت ـجــاجــات ال ـتــي نــظـمـتـهــا «حــركــة
السود ّ
مهمة» في الواليات املتحدة وأوروبا
الـعــام ااملــاضــي ،قــام املتظاهرون فــي هولندا
بطالء التماثيل التي تحتفي بالقادة الذين
قاموا بأبشع املجازر عبر التاريخ خالل أكثر
مــن مـئـتــن وخـمـســن عــامــا ،وطــال ـبــوا أيضًا
ب ــاالعـ ـت ــراف ب ـم ـم ــارس ــات ه ـ ــؤالء الــوح ـش ـيــة
وتمييزهم العنصري في املناهج الدراسية
ً
ب ـ ـ ــدال مـ ــن ت ـس ـم ـيــة ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة ب ــ«ال ـع ـص ــر
الهولندي الذهبي».
ّ
يـسـعــى امل ـنــظ ـمــون إل ــى تـفـنـيــد امل ــزاع ــم الـتــي
تـ ّـدعــي ب ــأن االس ـتــرقــاق ك ــان مـحـصــورًا بفئة
قليلة مــن الـســاســة واألث ــري ــاء ،وأن تداعيات
ّ
ذهنية
تلك السياسات ال ت ــزال حــاضــرة فــي
املـ ّ
ـؤس ـســة الــرس ـم ـيــة ،وال ـت ــي تثبتها ح ــاالت
الـ ــوفـ ــاة ن ـت ـي ـجــة ت ـع ــذي ــب ب ـع ــض امل ـش ــارك ــن
فـ ـ ــي امل ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــرات األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة داخـ ـ ـ ـ ــل مـ ــراكـ ــز
ّ
يضم املعرض
احتجاز الشرطة َالهولندية.
مخطوطات ووثائق ولوحات استعيرت من
ٍ

يقدم وثائق تروي حمالت
ّ
إبادة جماعية ضد سكّ ان
المستعمرات الهولندية

مصطلح
الترجمة ،إن جــاز لي استخدام
ّ ٍّ
كـهــذا ،ومــع ذلــك ثـ ّـمــة حقيقة تـقــول إن كل
ّ
جهود الترجمة تظل مشاريع شخصية
لـ ـ ـن ـ ــاش ـ ــري ـ ــن وم ـ ـت ـ ــرج ـ ـم ـ ــن ،فـ ـ ــي غـ ـي ــاب
ّ
تهتم بهذا القطاع
مؤسسات عربية كبرى
الحيوي .ما ُ
يثير حيرتي أيضًا هو إمعان
ّ
املتدخلني في هذه ّالصناعة على تغييب
ـوف
دور امل ـتــرجــم ،وكــأن ـنــا أم ــام حــالــة خ ـ ٍ
ّ
ـوم فــي هذا
مــرضــي مــن فـكــرة صناعة نـجـ ٍ
املـجــال تـحــديـدًا .هنا أت ـحـ ّـدث مــن منطلق
عـــ ّ
ـام ،ذلـ ــك أن ـن ــي أع ـ ـ ّـد ن ـف ـســي مـحـظــوظــا
ُ
لـتـعــامـلــي م ــع دور ت ـح ـتــرم امل ـتــرجــم مثل
«مسكلياني» و«صفحة  »7و«املتوسط»
و«ورد» و«الدار التونسية للكتاب».
■ هـنــاك ق ــول ب ـ ّ
ـأن املـتــرجــم الـعــربــي ال يعترف
ّ
بدور ِّ
املحرر ،هل ثمة من يحرر ترجماتك بعد
االنتهاء منها؟
دع ـن ــي أس ـت ـح ـضــر ه ـنــا ف ـك ــرة ال ـشــاعــر
والـنــاشــر شــوقــي الـعـنـيــزي ،مــديــر «دار
مسكلياني» ،الــذي بـ ُ
ـدأت التعامل معه
عام  2017من خالل ترجمة «الشمعدان
املـفـقــود» ،للكاتب النمساوي ستيفان

يحتاج المترجم إلى
خلفيته الثقافية وإلى
موهبته ككاتب
زف ــاي ــغ ،إذ ي ـقــول« :ي ــد امل ـتــرجــم األول ــى
وح ــده ــا ال ت ـك ـف ــي ،ومـ ــن ث ـ ّـم ــة تـتــدخــل
يــده الثانية ،لتوطني النص وإعطائه
هوية جديدة هي ّ
ّ
هوية اللغة التي نقل
إليها».
وبــالـفـعــل أرى أن الـتــرجـمــة بـ ّ
ـرمـتـهــا هي
ك ـت ــاب ــة ع ـل ــى ال ـك ـت ــاب ــة ،ح ــذف ــا وت ـشــذي ـبــا
ً
ّ
وتجميال ،وهنا يظهر تمكن املترجم من
أسرار اللغتني .غير أن هذا األمر ال يكفي،
ـن
ذل ــك أن املـتــرجــم نـفـســه يـحـتــاج إل ــى عـ ٍ
ثــالـثــة ،دائ ـمــا وأبـ ـدًا ،عــن يـتـحـ ّـوز عليها
ّ
ّ
واملحرر
املدقق اللغوي في مرحلة أولــى

بضوابط صــارمــة ،ومنهجيات عمل في
منتهى الدقة والتنظيم.
■ ك ـيــف عــاق ـتــك م ــع ال ـن ــاش ــر ،وال سـيـمــا في
مسألة اختيار العناوين املترجمة؟
ّ
من الطبيعي أل يتناول املترجم الشغوف
ّ
كتابًا ال يــرغــب فــي قــراء تــه هــو نفسه ،إل
إذا كــان موظفًا يجري تكليفه مــن إحــدى
ُ
ّ
لست كذلك،
املتخصصة .وأنا
املؤسسات
ذلــك أنــي أتـعـ ّـمــد الـتــرجـمــة ،وأذه ــب إليها
ط ــواع ـي ــة ،وع ــن س ــاب ــق إص ـ ــرار وت ـ ّ
ـرص ــد،
ف ــي لـغــة م ــزاوج ــة وم ـقــاربــة ب ــن م ــا أح ــبّ
كـتــابـتــه مــن ج ـهــة ،وم ــا ي ــروق لــي قــراء تــه
بصوت عال من جهة ثانية .وســواء ُ
كنت
ُ
تلقيت عرضًا من
أنا من اختار العمل أو
ّ
الناشر ،فإني أرى العملية برمتها كشكل
مــن أشـكــال تقدير الـكــاتــب لكاتب آخــر أو
فلنسمه نوعًا من أنواع «الزمالة األدبية»
غير املعلنة.

فــي مرحلة الحـقــة لضمان ج ــودة النص
ال ـن ـه ــائ ــي .وب ــامل ـح ـ ّـص ـل ــة ،فـ ــإن الّـتــرج ـمــة
هــي عـمــل إب ــداع ــي ج ـمــاعــي ،لـكــنــه يلتزم
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■ ما آخر الترجمات التي نشرتها ،وماذا تترجم
اآلن؟
ّ
ُ
أنجزت مؤخرًا ثالث ترجمات لروايات من
ّ
ّ
واإليطالي ،وهي جاهزة
األدبني الفرنسي ُ
ل ـل ـن ـش ــر .وآخـ ـ ــر م ــا نـ ـش ــر م ــن تــرج ـمــاتــي
كتابان هما« :القرآن تحت مجهر التحليل
النفسي» للباحثة التونسية َألفة يوسف،
وهــو العمل الوحيد الــذي نش ُ
رته باللغة
الـفــرنـسـ ّـيــة ،و«أف ـي ــون الـحـمـقــى :بـحــث في
املسألة املؤامراتية» لـ رودي رايشتطادت.
وحــالـيــا أن ــا مـنـكـ ٌّـب عـلــى وض ــع اللمسات
ُ
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى ع ـم ـلــن أش ـت ـغ ــل عـلـيـهـمــا
ف ــي اآلن ن ـف ـســه ،ه ـمــا «الـ ـظ ــال الـتــائـهــة»
لـ ـ بــاس ـكــال ك ـي ـن ـيــار ،و«م ـحــام ـيــة وق ـحــة»
لـ جيزال حليمي.
■ ما هي ،برأيك ،أبرز العقبات في وجه املترجم
العربي؟
ُ
صحيح أنـنــا نعيش «ص ـحــوة» فــي حقل
بطاقة

كاتب وشاعر ومترجم تونسي من مواليد
 .1980حـصــل عـلــى ماجستير فــي علوم
ُ
االقتصاد وماجستير في اإلعــام ،ويعمل
ص ـحــاف ـيــا .م ــن إصـ ــداراتـ ــه ف ــي ال ـتــرج ـمــة:
«اللص» لتوفيق بن بريك ،و«مذبح املوتى»
لهنري جيمس ،و«يــرى من خالل الوجوه»
إليريك إيمانويل شميت ،و«على قبوركم»
ل ـب ــوري ــس فـ ـي ــان ،و«الـ ـ ـق ـ ــرآن ت ـح ــت مـجـهــر
الـتـحـلـيــل الـنـفـســي» ألل ـفــة يــوســف ،و«عـلــى
ص ــورت ــه» ل ـج ـيــروم فـ ـي ــراري ،و«ع ـل ــى قيد
الـ ـحـ ـي ــاة» ل ـكــري ـس ـت ـيــان بـ ــوبـ ــان ،و«أفـ ـي ــون
الحمقى» لرودي رايشتطادت.

وليد أحمد الفرشيشي

فعاليات

امل ـتــاحــف الـهــولـنــديــة وال ـعــامل ـيــة ،إل ــى جــانــب
املـ ـص ــادر ال ـش ـفــويــة وال ـق ـصــائــد واملــوسـيـقــى
وع ـش ــر شـ ـه ــادات شـخـصـيــة ت ـفـ ّـصــل تــاريــخ
االس ـت ـع ـمــار ال ـهــول ـنــدي ف ــي ج ـنــوب أفــريـقـيــا
والـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل وسـ ــوري ـ ـنـ ــام وم ـن ـط ـق ــة ال ـب ـحــر
الكاريبي وغيرها.
من أبرز املعروضات لوحتان رسمهما الفنان
الهولندي رامبرانت للزوجني مارتن سوملانز
وأوبـ ـي ــان كــوب ـي ـتــس ،وه ـم ــا ي ــرت ــدي ــان أفـخــر
الثياب املزركشة وينعمان بحياة مخملية لم
ّ
يحصال عليها إل بجني ثــروات ضخمة من
ُّ ّ
السكر في مستوطنتهما بالبرازيل،
تكرير
وال ـت ــي عـمــل فـيـهــا م ـئــات الـعـبـيــد عـلــى غ ــرار
مستوطنات أخرى.
كما ُتعرض قطعة خشبية ّ
تم العثور عليها
فـ ــي قـ ـ ــاع ال ـب ـح ــر جـ ـن ــوب ه ــولـ ـن ــدا ،وك ــان ــت
ّ
املتمردين من خالل
تستخدم ملعاقبة العبيد
ّ
وضــع أرجلهم في فتحاتها الضيقة تقييدًا
لحركتهم خــال نقلهم مــن املستعمرات إلى
هــولـنــدا ،إلــى جانب لوحة بعنوان «احتفال
الرقص في املزرعة» ،رسمها غيريت سكوتن
ّ
العبيد
عـ
ـام  ،1830حـيــث ت ـصــور كـيــف ك ــان ّ
يـ ّ
ـؤدون مسرحيات راقـصــة وغنائية يبثون
من خاللها انتقاداتهم للسلطات الهولندية
ع ـبــر ال ـت ـح ـ ّـدث ب ـل ـغــات ـهــم ّ
األم ال ـت ــي ل ــم يكن
يفمهما جنود االستعمار.
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ً
جلسة حوارية بعنوان األدب
منصة «تيمز»ُ ،تقيم مكتبة قطر الوطنية
عبر
ّ
القصصي عن القضية الفلسطينية ،عند الخامسة من مساء الثالثاء المقبل.
تسلّط الجلسة الضوء على أبرز الكتّاب الذين كتبوا أعماًال أدبية ،روائية وقصصية،
عن فلسطين والقضية الفلسطينية وحاولوا من خاللها االنتصار للقضية.

يحتضن «مترو المدينة» في بيروت ،عند التاسعة من مساء الجمعة المقبل ،عرضًا
موسيقيًا يستعيد موجة أغاني الفرانكو آراب التي ظهرت في مصر ولبنان في بداية
أغاني عربية بمقاطع من أغان وألحان غربية .يشارك في الحفل
الستينيات ومزجت
َ
ّ
كل من :ياسمينا فايد وإيلي رزق اهلل (غناء) ،ونضال أبي سمرا (ساكسوفون)،
وسماح بو المنى (أكورديون) ،وأحمد الخطيب وبها ضو (إيقاع).

قدم فرقة وصال حفًال
ابتداء من السابعة والنصف من مساء
غد األحــدُ ،ت ّ
ٍ
ً
تؤدي
موسيقيًا على مسرح «ساقية عبد المنعم الصاوي» في القاهرة ،وفيه
ّ
ً
مجموعة من كالسيكيات الموسيقى والغناء العربيّين .الفرقة تتألّف ِمن مغنّين
وموسيقيّين شباب ،وتهدف إلى «إحياء الطرب والتراث الغنائي العربي».

في «غاليري المرهون» بالجزائر العاصمة ،يتواصل حتى مساء غد معرض
للتشكيلي الجزائري أرزقي زرارتي ( ،)1938وفيه نحو  30لوحة أنجز معظمها
في السنتين األخيرتين ،بينما يعود بعضها إلى مراحل مختلفة من تجربته التي

بدأت في الستينيات .تستلهم األعمال الرموز واألبجدية األمازيغية وفن األقنعة
األفريقي.

