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ّ
مفكرة المترجم

إطاللة

حميد
يونس

أسلوبان أخلطهما بطريقتي

ليس خرابًا ماديًا فحسب

قوننة الشر
جرائم يرتكبها أشخاص
عاديون ال يعرفون من
ّ
يعذبون ويقتلون وال
يكرهونهم ،لكنهم
يتعلّمون كراهيتهم
بحكم الوظيفة
ُ
واألوامر والعادة

تقف هذه الزاوية مع مترجمين عرب في مشاغلهم
الترجمية وأحوال الترجمة إلى اللغة العربية اليوم.
ُ
«من الغريب اتّ
فاق المترجمين على نوعية واحدة
من الموضوعات ،في حين تفتقر الرفوف العربية إلى
ترجمات الحقول األكاديمية» ،يقول المترجم العراقي
في لقائه مع «العربي الجديد»

فواز حداد
ّ

بغداد ـ العربي الجديد

بطاقة

طبيب نفسي ومترجم وكاتب
عراقي .من ترجماته« :الدماغ
الخلّاق :علم أعصاب العبقريّة»
ّ
و«كل
( )2019لـ نانسي أندرياسين،
ما تعرفه عن علم النفس من
البداية حتى اإلتقان» ( )2020لـ آالن
بورتر ( ،)2020و«عقول مرتابة»
( )2020لـــ إيـــان غــولــد وجويل
غولد ،و«الخوف من التهميش»
( )2022لــــ كـــارلـــو ســتــريــنــجــر.
ومــن مؤلّفاته« :آخــر أمــراض
الكوكب» ،رواية ( ،)2018و«مئة
ـب فــي الــعــراق»
عــام مــن الــطـ ّ
(.)2021

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
ـي عـ ــن غ ـيــري
ال ت ـخ ـت ـلــف ح ـك ــاي ـت ـ َّ
م ــن امل ـتــرج ـمــن ،وكــأن ـنــا جميعنا
ّاتفقنا على ترجمةِ الكتاب َّ
األو َّل عن طريق
املـ ـص ــادف ــة .ف ـع ـلــى الـ ـ ّـرغـ ــم م ــن أنـ ـن ــي بـ ــدأتُ
َّ
مجلة أو ّ
موقع
نص في
الترجمة ملقالةٍ في
ٍ
ً
َّ
ترجمة الكتاب كامال حدثت
إلكتروني ،فإن
ً
ُ
ً
كتاب
مصادفة بينما كنت أترجم فصال من
ٍُ
ّ
محبب على قلبي ،وال أدري كيف استمررت
فــي تــرجـمــة الـفـصــل تـلــو اآلخ ــر ،وعـلــى هــذا
ُ
النحو كان أول كتاب ترجمته.
■ مــا هــي آخــر الـتــرجـمــات الـتــي نشرتها؟ ومــاذا
تترجم اآلن؟
ّ
لم يكن حظي وافرًا مثل كثير من املترجمني
َّ
ُّ
التفرغ للترجمة كل الوقت ،فأنا أعمل في
في
ثالث وظائف ،ما بني دوامــي في املستشفى
ً
نفسيًا ،وبــن العيادة التي
بوصفي طبيبًا
أقتات منها ،ومـشــروع «ترجمة مئة كتاب»
الذي أطلقته وزارة الثقافة العراقية في «دار
املــأمــون» لترجمة أح ــدث الكتب عــن الـعــراق
ُ
َ
العام الفائت
انغمست
والشرق األوسط.
هكذا ً
في هذا املشروعّ ،
منسقا بني لجان التحكيم
واخ ـت ـي ــار ال ـك ـتــب واملـ ــراسـ ــات وا ُملـتــرجـمــن
ّ
واملـ ـح ـ ِّـرري ــن وامل ـص ـ ّـم ـم ــن ،ل ـعــلــي أس ـه ــم في
ـدد مــن الكتب فــي سنة واح ــدة،
نشر أكـبــر ع ـ ٍ
لذلك لــم أجــد الــوقــت لترجمة أكثر مــن ثالث
أو أربع صفحات يوميًا في أحسن األحوال.
كانت آخر ترجمةٍ منشور ٍة لي كتاب «عقول
مرتابة؛ كيف تسهم ثقافة املجتمع في خلق
ال ـج ـن ــون» ،والـ ـ ــذي ي ـت ـن ــاول ثـيـمــة فـلـسـفــات
الجنون واألوه ــام َ
ودور ثقافة املجتمع في
بلورتهاّ .أما الكتاب الذي أتممته هذا الشهر
ف ـكــان «ال ـخ ــوف م ــن الـتـهـمـيــش؛ الـبـحــث عن
املعنى في القرن الواحد والعشرين».
■ ما هــي ،برأيك ،أبــرز العقبات في وجــه املترجم
العربي؟
َّ ّ
أبرزها برأيي أن الترجمة
والكثير،
الكثير
ّ
تـعــانــي م ــن ع ــدم تـبــنــي دور نـشــر رصـيـنــة،

إضاءة

حميد يونس

أو م ـ َّ
ـؤسـ ـس ــات ح ـك ــوم ـ ّـي ــة وغ ـي ــر ح ـكــومـ ّـيــة
ُ
َّ
نحو يالئم
تعنى بالترجمة واملترجم على
ٍ
مــا يصبو إلـيــه مــن م ـشــروع ،أو يضمن له
عمل
وقتًا وأجـرًا يتناسب مع ما يبذله من
ٍ
الوطني
ومجهود .يحضرني اآلن «املجلس
ّ
للثقافة والـفـنــون» فــي الكويت ال ــذي تبنى
«املركز القومي
مشروع «عالم املعرفة» ،أو
ّ
للترجمة» فــي مصر وال ــذي تبنى مشروع
«مـ ـي ــراث لـلـتــرجـمــة» أو «دار امل ــأم ــون» في
ال ـع ــراق ال ــذي تـبـنــى م ـشــروع «تــرجـمــة مئة
ّ
كـتــاب» .مثل هــذه املـشــاريــع الـتــي «تــوظــف»
املترجمني وتستقدمهمّ ،
تؤمن لهم اختيار
وتضمن لهم األجــر والقوت والوقت
الكتب
ّ
والتحرير والــنـشــر ،وبــذلــك دوام الترجمة،
ووفرة املترجمني.
■ هناك قول بأن املترجم العربي ال يعترف بدور
املحرر ،هل ثمة من ّ
ِّ
يحرر ترجماتك بعد االنتهاء
منها؟
ِّ
م ــن ق ـ ــال ذلـ ـ ــك؟ ي ــذك ــرن ــي س ــؤال ــك بــال ـنـ ّـص
األشهر لسلمان رشدي والذي يفترض فيه
َّ
أن «مـصــدر كلمة ترجمة ،اشتقاقيًا ،يعود
ـرادوس ـي ــره» الــذي
إل ــى األص ــل الــاتـيـّنــي «ت ـ َّ
حي ٍز أبعد ،ألنها تنقلنا إلى
يعني النقل إلى
َّ
مكان والدتـنــا .إذًا ،ال بـ ّـد أن
ّ ٍ
مكان ّ أبعد من َّ
ثمة اتفاقًا على أننا سنخسر في الترجمة

التّرجمات في العالم
العربي َتتبع الموضة
وتهمل سواها
القارئ العربي
تغيَّر وقراءا ُته أمست
تنوعًا
أكثر ُّ
َّ
َّ
ش ـي ـئــا م ـ ــا ،ول ـك ــن ـن ــي أت ـم ـ ّـس ــك ب ـف ـك ــرة أن ـن ــا
سنربح شيئًا أيضًا».
لذلكُ ،
أجد  -ولست لوحدي َّ -أن التحرير ٌ
جزء
من الترجمةّ ،وال يكون ِّ املترجم محترفًا ما
غير من النص ويهذ ْبه ُ
لم ُي ّ
وي ِعد خلقه على
نحو يالئم قارئ اللغة التي يترجم إليها.
ٍ
■ كـيــف ه ــي عــاقـتــك م ــع ال ـنــاشــر ،ال سـيـمــا في
مسألة اختيار العناوين املترجمة؟
َّ
قــد أختلف عــن بعض املترجمني فــي أنني
ترجماتي ُ وال يختارها الناشر لي،
أختار ُ
َّ
أي أنني أرسل ما أترجمه إلى الناشر ليقبله

ُ
ّ َّ
شك أن ما أترجمه ال يالقي
أو يرفضه .وال
َّ
رواجـ ــا كـبـيـرًا ،مـقــارنــة بــاملــؤل ـفــات األدب ـ َّـي ــة،
َّ
ألن مـشــروعــي يقتصر عـلــى تــرجـمــة الـطـ ّـب
ّ
الطب النفسي الحديثة.
النفسي وفلسفات
َّ
َّ
ـأن الـقــارئ الـعــربـ ّـي قــد ّ
تغير
لكنني أؤمــن بـ ُ
ُ َّ
عن ذي قبل ،وال أغالي لو قلت إن القراءات
ّ
وفسيفسائية أكـثــر مــن ِّ
أي
أمـســت مـنـ َّـوعــة
وقت مضى.
ٍ
■ ك ـ ـيـ ــف ه ـ ـ ــي عـ ــاق ـ ـتـ ــك م ـ ـ ــع الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب ال ـ ـ ــذي
تترجم له؟
ّ
ـاب إل بـ ـع ــد كـســب
ـ
ـ
ت
ـ
ـ
ـ
ك
ـة
ـ
م
ـ
ـ
ج
ـر
ـ
ت
ـن
ال ي ـم ـك ـ
ّ ٍ
ّ
املأذونية ومعرفة املؤلف ونتاجاته وفكره،
ّ
قبل الشروع في فعل الترجمة ،وقــد يطلب
املؤلف إضافة أو حذف أو تقديم شيء ما،
لــذلــك ن ـقــرأ ف ــي بـعــض األح ـي ــان ف ــي فاتحة
ُ
الكتاب نفسه بعض املراسالت التي تكتب
ّ
بني مؤلف الكتاب ومترجمه.
■ كثيرًا ما يكون املترجم العربي كاتبًا ،صاحب
إنتاج أو صاحب أسلوب في ترجمته ،كيف هي
العالقة بني الكاتب واملترجم في داخلك؟
ْ
عــاقــة سـ ّـيـئــة ج ـ ّـدًا ،فـمــا إن تـشــرع بترجمة
َّ
تتورط في حمولته وتعقيدات
كتاب حتى
ال ـن ـص ــوص ،ب ـح ـيــث تـنـسـلــخ ع ــن أس ـلــوبــك

ون ـ ـصـ ــوصـ ــك ال ـ ـخـ ـ ّ
ـاصـ ــة مـ ـ ـ ـ ّـدة م ـ ــن الـ ــزمـ ــن.
ل ــذل ــك ت ـب ـقــى ح ـب ـيــس ال ـ ّـت ــرج ـم ــة وال تـنـفــكّ
َّ
عنها ،مع أنك تسرق الوقت مرارًا كي تكتب
شيئًا ّ
خاصًا بك ،أو تبحث ّفي فكرة ناضجة
في داخلك .وهنيئًا ملن يحقق األمرين معًا.
ّ■ كيف تنظر إلــى جــوائــز الترجمة العربية على
قلتها؟
َّ
ال بــأس بها .أعتقد أن كثرة الجوائز تسهم
ف ــي زيـ ــادة الـتــرجـمــة وتـحـســن نــوعـ َّـيـتـهــا ال
العكس .نعم ،ال أخفي حرجي من الترشح،
َّ
بتواضع
ألسباب شخصية وأخــرى تتعلق
ِ
مستوى ترجمتي مقارنة باآلخرين .لكن ال
ً
نموذجا للمقارنة .فمن
يمكن اتخاذ نفسي
موقع تعاوني مع الكثير منهم ،أجد الكثير
مـنـهــم «ي ـم ـت ـهــن» ال ـتــرج ـمــة وي ـق ـت ــات مـنـهــا،
فـضـ ًـا عــن ت ـفـ ُ
ّ
شخصياتهم بــن املــريــد
ـاوت
ّ
للشهرة أو األجــور أو َّ الثقافة في حد ذاتها.
لكن على َّأية حال ،أتوقع أن الجوائز ستسهم
فــي كـثــافــة الـتــرجـمــات وتـمـتـ ُـرس املترجمني
كمًا ونوعًا ،وذلك منجز في ّ
ّ
حد ذاته.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

قصور تطاوين استحقاقات ما قبل قائمة التراث العالمي

زيارة متأخّ رة للجنوب التونسي
أي مستوى من
إلى ّ
ُ
اإلعالن عن
الجدية يصل
ّ
ّ
ملف لقصور
إعداد
تطاوين من أجل إدراجها
على قائمة التراث
الطبيعي والثقافي
العالمي لـ«يونسكو»؟

تونس ـ ليلى بن صالح

قصر حدادة في تطاوين
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خالل األسبوع املاضي ،زارت وزيــرة الثقافة
ال ـتــون ـس ـيــة ح ـي ــاة ق ـط ــاط الـ ـق ــرم ــازي مــديـنــة
ت ـطــاويــن (أق ـص ــى ج ـنــوب الـ ـب ــاد)؛ وإضــافــة
إلــى زيــارتـهــا لـعــدد مــن مـ ّ
ـؤسـســات الخدمات
ّ
الثقافية ،أعلنت أن من املـقـ ّـرر أن يبدأ إعــداد
ّ
م ـ ـلـ ــف الـ ـقـ ـص ــور بـ ـتـ ـط ــاوي ــن إلدراج ـ ـ ـ ـ ــه عـلــى
قــائـمــة ال ـت ــراث الـطـبـيـعــي وال ـث ـقــافــي الـعــاملــي
لـ«يونسكو».
نـ ـظـ ـرًا ل ـق ـي ـم ـت ـهــا الـ ـت ــراثـ ـ ّي ــة والـ ـجـ ـم ــالـ ـي ــة ،ال
يمكن االخـتــاف فــي أحقية قصور الجنوب
ْ
التونسي ،لكن هل تستند هذه الخطوة إلى
ّ
دراس ــة واسـتــراتـيـجـيــات حقيقية كــي تــؤدي
إل ــى الـنـ ّتـيـجــة امل ــر ّغ ــوب ــة ،أم سـيـكــون مصير
هــذا امللف مثل ملفات سابقة راهنت عليها
الدولة التونسية ولم تصل إلى إرضاء لجنة
«يونسكو»؟ آخر تلك املحاوالت غير الناجحة

ُّ
ّ
خصوصيات
جربة الذي يحمل
ملف جزيرة ّ
قــريـبــة مــن مـلــف قـصـ ُـور ت ـطــاويــن ،وال ــذي لم
ُ
تضعف َفر َصه القيمة التراثية للجزيرة ،بل
ّ ُ
التلوث البيئي وفقر البنية التحتية الثقافية
فيها.
ّ
ملف القصور في نفس ّ
املطبات،
غالبًا ،سيقع
ف ــالـ ـجـ ـن ــوب الـ ـت ــونـ ـس ــي م ـ ــن أك ـ ـثـ ــر امل ـن ــاط ــق
ّ
الـتــي تجاهلتها مـخــطـطــات التنمية لــدو ّلــة
ّ
ّ
االستقالل ،بل لعل وضعيتها أعقد من ملف
ليبيا ،غير
جربة ،كونها منطقة
حدودية مع ّ
ّ
ً
ّ
فضاء
املستقرة ،ناهيك عن أن املنطقة تمثل
لــاحـتـجــاجــات االجـتـمــاعـيــة بـشـكــل مـتــواتــر.
ولــوال الــروح االستكشافية لــدى شريحة من
ّ
السياح الذين يبحثون عن تجارب تختلف
عــن ال ـعــرض الـفـنــدقــي ،رب ـمــا لــم تـكــن الــدولــة
لتلتفت إل ــى املـنـطـقــة .كــذلــك ،ســاهــم تصوير
مشاهد مــن الفيلم الشهير «حــرب النجوم»
بالقرب من تطاوين في إشهار بعض صور
ُ
قصورها.
املنطقة ،ومنها
ال يـنـبـغــي أن ن ــأخ ــذ ال ـق ـص ــور ف ــي ت ـطــاويـ ًـن
َ
َ
فخمة
بمعناها املتعارف ،فهي ليست مباني ّ
وباذخة ،بل ،على العكس ،في غاية التقشف؛

األَ ْولى أن يجرى ترميم
المواقع ألنّها تراث شعبي
قبل أن يكون عالميًا

الكتابة عن الشر ،ضــرورة شيطانية،
في
ّ
ال ل ـن ـخ ــف ــف ع ـ ــن الـ ـشـ ـيـ ـط ــان ب ـع ـض ــا مــن
ّ
لنتعرف إلى نصيبه منه،
مسؤولياته ،بل
ّ
فــالـبـشــر يـقــاسـمــونــه إي ــاه بنصيب واف ــر،
ّ
ويــزاحـمــونــه عـلـيــه .مــا يتفتق لــديـهــم من
شرور يفوق قدرات الشيطان نفسه.
ل ـي ــس ال ـ ـشـ ـ ُّـر ش ـي ـئ ــا وه ـم ـي ــا فـ ــي قـصــص
األطـ ـف ــال ،وال ّعــرضـيــا يــرتـكـبــه مـجــرمــون
ُّ
تصور
بــاملـصــادفــة ،إن ــه غالبًا عــن ســابــق
ْ
سار كالهواء ،وإن كانت هناك
وتصميمٍ ،
م ـ ـح ـ ــاوالت الس ـت ـئ ـن ــاس ــه فـ ــي ال ـس ـي ـن ـمــا
بــأفــام شـهـيــرة عــن املــافـيــا بتوقيع كبار
امل ـخ ــرج ــن ،ك ــإح ــدى ال ـح ـقــائــق الــراس ـخــة
فــي عــاملـنــا ،ال غنى عـنــه ،أكـثــر مــن الخير.
م ّــع هـ ــذا ،ل ـيــس ال ـب ـشــر أشـ ـ ــرارًا بــالـفـطــرة،
إن ــه إح ــدى صـنــاعــات الـبـشــريــة العاصية
والخاطئة ،فاألنانية ليست في الجينات،
األم ــراض الــوراثـيــة شــأن آخ ــر .وإن حــاول
عالم أن يعزوه إلى شكل الرأس ،بما ُدعي
ب ـ «جمجمة الم ـبــروزو» كانت مــن مهازل
ّ
العلم ومــا أكثرها ،أي أن املجرم همجي،
ي ـعــود إل ــى أص ـلــه ال ـب ــدائ ــي ،فـهــو مـصــاب
َّ
ومجر ٌد من الشعور األخالقي.
بالجنون،
مـ ـن ــذ ال ـ ـقـ ــديـ ــم ،أسـ ـهـ ـم ــت آلـ ـي ــة ال ـط ـغ ـي ــان
ف ــي ان ـت ـش ــاره ،وحــدي ـثــا أص ـب ـحــت ال ــدول
الـ ـشـ ـم ــولـ ـي ــة ،والـ ـ ـ ــرؤسـ ـ ـ ــاء امل ـ ـهـ ــووسـ ــون
ب ــال ـع ـظ ـم ــة ،مـ ــا ي ـم ـن ـح ـهــم الـ ـشـ ـه ــرة عـلــى
صفحات تاريخ بغيض .بات الشر صناعة
فــي تـقــدم مستمر مــن عــام آلخ ــر ،تختلف
عن صناعته في أملانيا الهتلرية ،فالنازية
ّ
تسلمت السلطة عــام  ،1933وجـهــدت في
ترسيخ كراهية اليهود ،وجعلها قانونًا
ً
أص ـيــا فــي ال ــدول ــة ،واح ـت ــاج ال ـعــالــم إلــى
تجميع ق ــواه ليقضي عليها ع ــام .1945
ل ـكــن ،هــل قـضــي عـلــى ال ـنــازيــة تـمــامــا؟ ما
زالت هناك في قلب أملانيا جماعات نازية،
وعـلــى منوالها فــي بـلــدان أوروب ــا ،بينما
ّ
استمرت سبعني
الشمولية السوفييتية
ـوى
ـ
ق
أ
ـان
ـ
ك
ـت
ـ
ي
ـ
ي
ـ
ف
ـو
ع ــام ــا .م ــا ّأس ـس ــه الـسـ
ُ
رســوخــا مــن النازية التي كانت فضيحة
سقوطها مجلجلة ،كانت مكشوفة ّ
وفجة.
كـ ـي ــف آم ـ ـ ــن بـ ـه ــا شـ ـع ــب أع ـ ـطـ ــى الـ ـع ــال ــم
أع ـظ ــم ال ـفــاس ـفــة وامل ــوس ـي ـق ـ ّـي ــن وره ـطــا
مــن الـعـلـمــاء ،بينما الـســوفـيـيــت أحــاطــوا
روسيا ّ بستار حديدي ولم تبدأ جرائمها
ّ
بــالـتـكــشــف إل بـعــدمــا أل ـقــى خــروتـشــوف
خ ـطــابــا أمـ ــام املــؤت ـمــر ال ـع ـشــريــن لـلـحــزب
ع ـ ــام ُ ،1956ع ـ ـ ــرف ب ــال ـخ ـط ــاب ال ـ ـسـ ـ ّـري،

ّ
ألن ــه ك ــان فــي جلسة مغلقة ســريــة ُ
ومـنــع
ال ـص ـحــاف ـيــون م ــن حـ ـض ــوره ،ه ــاج ــم فيه
َ
وسوء استخدامه للسلطة ،ومثل
ستالني
بــدايــة حملة «نــزع الستالينية» ،لكن هل
انتزعت الستالينية ،إذا كانت البوتينية
سائدة؟
ً
ك ــان ــت ال ـس ـتــال ـي ـن ـيــة مـ ـث ــاال ع ـل ــى ال ــدول ــة
الـشـمــولـيــة بـعــد ان ـتـهــاء ال ـحــرب العاملية
الثانية ،توالدت على منوالها شموليات،
كـ ـ ــان دل ـي ـل ـه ــا ال ـ ــدول ـ ــة األم ،لـ ــم تـسـتـثــن
منطقتنا ،إلى ّ
حد ترسيخها في بلداننا،
ّ
وترسخت معها كراهية األديان ،وكراهية
ال ـط ــوائ ــف ،وك ــراه ـي ــة ال ـت ـف ـك ـيــر ،م ــا أت ــاح
ـرد بلغت
لـلـشـ ّـر التعبير عــن إمـكــانــاتــه ب ـ ٍ
ضـحــايــاه املــايــن .فالطابع العاملثالثي
ّ
يتميز باالنحطاط والحقارة ولو
للشر،
كان الشر هو الشر ،سواء الذي مورس في
السجون ،أو خالل قمع التظاهرات ،وفي
َفروع األمن.
يمض بعد ،ما زال
لم
ماضيًا
أنتج الشر
ِ
حاضرًا ،انقسم املجتمع إزاءه إلى قسمني،
َّ
ّ
األول ال يــريــد االن ـف ـكــاك ع ـنــه ،ك ــان محط
ّ
عــذابــاتـهــم ،فـقــدوا آبــاء وأب ـنــاء ،وف ــروا من
ً
بلدانهم نـجــاة بــأرواحـهــم ،لذلك ينقمون
على ماض كانوا ضحاياه ،ليته ما كان.
ّ ّأمــا القسم الثاني ،فيريدون إخـفــاءه ،مع
أنه سبب مكانتهم وثرواتهم ومناصبهم،

ّ
ّ
جرائمهم ،فال نفكر في
لكنه كــان مسرح
ّ
ّ
أن املاضي زمن انقضى ،إنه يعيش بيننا.
ّ
ّ
م ــا يـنـجــم ع ــن ال ـ ّش ــر ال ي ـت ـحــدد بــالـخــراب
ّ
التجرد من املشاعر
املــادي وحــده ،وإنـمــا
األخ ــاق ـي ــة ،ه ــذا ه ــو الـ ـخ ــراب الـحـقـيـقــي،
ف ــي هـ ــذا ال ـك ـ ّـم ال ـك ـب ـيــر م ــن امل ـص ــاب ــن في
ُ
ضمائرهم .تــرى كم عــدد املجرمني الذين
ك ــان ــوا أع ـض ــاء فــاع ـلــن ف ــي ه ــذا ال ــدم ــار؟
ل ـن ــأخ ــذ ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار ال ـح ـك ــوم ــات ال ـتــي
ّ
حولت ما كان ربيعًا إلى مذبحة شاملة،
ّ
ش ـ ــارك ف ـي ـهــا «ش ــب ـي ـح ــة» و«ب ـل ـط ـج ـيــون»
و«زع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران» .ح ـس ـن ــا هـ ـ ـ ــؤالء أج ـ ـ ـ ـ ــراء ،أي
ً
مجرمني بالسليقة والوراثةّ ،
يؤدون عمال
ّ
بموجب أوامــر يتلقونها في ظل حكومة
ً
ترى في هذه األمــور أفعاال قانونية ،بما
معناه قوننة الشر واألشرار.
ّ
لننظر إلى أن هذه الجرائم ال تتم وبشكل
ّ
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ،ل ـ ـ ــوال وج ـ ـ ـ ــود مـ ـخـ ـت ــص ــن فــي
الـبـحــوث الـعـلـمـيــة ،فــالـســاح الكيميائي

عما
ثمة من أشاحوا ّ
يحدث تحت أنظارهم
ودافعوا عن القتلة

ال يـسـتــورد جــاهـزًا ،بــل م ــواد ّأولـيــة يقوم
ع ـل ـمــاؤنــا بـتـحـضـيــرهــا ل ـق ـصــف مـنــاطــق
س ـك ـن ـيــة آمـ ـن ــة ،وم ـه ـن ــدس ــن ي ـه ـنــدســون
مـحــارق لـحــرق الـ ّجـثــث ،وأط ـبــاء يشرفون
على قتل مــن يـتــأخــر مــوتـهــم ،والـسـبــب ال
يــرجــى شـفــاؤهــم ،لكن م ــاذا عــن تعذيبهم
وه ــم يـلـفـظــون أنـفــاسـهــم األخ ـي ــرة؟ كذلك
أب ـن ــاؤن ــا الـ ـط ـ ّـي ــارون ي ـح ـس ـنــون اخ ـت ـيــار
املـ ــواقـ ــع ال ـت ــي ي ــرم ــون ف ــوق ـه ــا ال ـبــرام ـيــل
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـف ـ ـ ـجـ ـ ــرة؛ مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوصـ ـ ـف ـ ــات وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــران
ومستشفيات وأسواق بيع الخضار.
هناك من أشاحوا بوجوههم ّ
عما يحدث
تحت أنـظــارهــم ،ورأوا املــوتــى ُيلقى بهم
ف ــي ح ـفــر م ـج ـهــولــة ،وشـ ــاهـ ــدوا األه ــال ــي
يعودون باكني من املستشفيات من دون
ُ
بالصمت،
جثث أحـبــائـهــم .ه ــؤالء ابــتـلــوا
ّ
وقد يدافعونُ عن القتلة ،فاألمان أحق من
األرواح التي أزهقت.
هذه الجرائم يرتكبها أشخاص عاديون،
ال ّيـ ـع ــرف ــون ضـ ـح ــاي ــاهّــم ،ي ـج ـه ـل ــون مــن
يعذبون ويقتلون ،مع أنهم ال يكرهونهم،
ّ
ّ
لكنهم يتعلمون كراهيتهم بحكم الوظيفة
ّ
واالعتياد .لقد تعلموا
واألوامــر والـعــادة
ّ
ّ
أل ينظروا إليهم على أنـهــم بشر ،مثلما
ه ــم أنـفـسـهــم ال يــرغ ـبــون ف ــي أن يـكــونــوا
بشرًا.
(روائي من سورية)
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فعاليات

ّ
ل ـكــن ـهــا تـ ـق ـ ّـدم خ ـص ــائــص ه ـنــدس ـيــة ف ــري ــدة.
القصور هي عبارة عن مساكن ذات طوابق
مبنية داخل الحجارة الجبلية أو من ّ
ّ
مادتها،
َ
ّ
وكــان ســكــان املنطقة يعتمدونها للسكن أو
ً
وعادة ما ينتظم هذا التخزين
لتخزين املواد،
َ
إشراف ُسلطةٍ ق َب ّلية.
تحت
ّ
ص ـح ـيـ ٌـح أن ـه ــا ال ـي ــوم مــرتـبـطــة ف ــي الــذهـنـيــة
ّ
ّ
الـعــامــة ب ـصـ َـور ال ـسـ ّـيــاح ،لـكــن الـقـصــور تظل
ٌ
ُ
منشآت وظيفية ،وهــو بعد ال
في معمارها
ٍ
ي ـبــدو حــاض ـرًا فــي ت ـص ـ ّـورات وزارة الثقافة
الـتــي تـنــزع إلــى الــدفــع نحو تطوير الجانب
ّ
السياحي على حساب كل شيءّ ،في حني أن
األدوار التي لعبتها القصور تمثل فــي ّ
حد
ّ
ذاتها تاريخًا ثقافيًا ّ
وممتدًاّ ،لو جرى
ثريًا
وتثمينه ،فيمكن أن يمثل ورقة
االهتمام به
ّ
رابـحــة أخ ــرى ملـلــف املـنــافـســة مــن أجــل موقع
قــائـمــة ال ـت ــراث الـطـبـيـعــي وال ـث ـقــافــي الـعــاملــي
لـ«يونسكو».
خـ ــال زي ــارتـ ـه ــا لـ ـقـ ـص ـ َـر ْي «أوالد س ـل ـطــان»
والـحــدادة» في تطاوين ،أعلنت الوزيرة بدء
َْ
ْ
املعل َم ْي ،لكن
دراســات مشروع ترميم هذين
ب ـ ّـأي ــة رؤيـ ــة م ـع ـمــاريــة وتــوظـيـفـيــة سـيـجــرى
هــذا الترميم؟ تلك هــي النقطة الـتــي تنبغي
ّ ّ
مـنــاقـشـتـهــا بـشـكــل ج ـ ّـي ــد ،ألن ك ــل الـ َخـطــوات
ّ
ّ
ْ
األخرى ستترتب عليها .كما أن من األولى أن
كونها
يجرى ترميم هذه املواقع من
منطلق ِ
ِ
ّ
ّ
تـمــثــل ج ــزءًا ال ي ـت ـجــزأ مــن ال ـت ــراث الـشـعـبــي،
َ
رهان جديد لبلوغ
وليس باعتبارها حصان
ٍ
قــائـمــة ال ـت ــراث الـطـبـيـعــي وال ـث ـقــافــي الـعــاملــي
لـ«يونسكو».

البالغي ونظريّة األعمال اللغويّة عنوان محاضرة يلقيها ،في التاسعة
اإلنشاء
ّ
من مساء الجمعة المقبل ،الكاتب والباحث التونسي شكري المبخوت عبر منصة
زوم بتنظيم «أكاديميّة نوفوم الدوليّة» بالقاهرة .من مؤلفات المبخوت في
اللسانيات« :إنشاء النفي» ،و«المعنى المحال» ،و«دائرة األعمال اللغوية».

تعليم اللغة العربية في ضوء التكنولوجيا الحديثة :الرهانات واإلكراهات
عنوان ندوة ّ
ينظمها «مركز موالي اسماعيل للدراسات واألبحاث» في مكناس يوم
غد األربعاء .يشارك في الندوة باحثون في علوم التربية واللغة العربية والمعارف
التقنية؛ من بينهم :الزهرة إبراهيم ،وعمر المغراوي ،وعبد الوهاب األنصاري،
وزين العابدين سليمان ،وعمراني إدريس.
حتى الخامس من الشهر المقبل ،جرى تمديد معرض كاهنة للتشكيلي التونسي
إلياس المسعودي في «غاليري فوريني أجنت» بمدينة لوزان السويسرية .المعرض
يقدم لمحات من تاريخ شمال أفريقيا وشخصياته من خالل مفردات نمط «البوب
ّ
تجاوز المقوالت الجاهزة حول
آرت» ضمن قراءة سردية ساخرة تعمل على
ُ
الماضي.
يُلقي الباحث في المصريات ،جان بول غولفان ،بعد غد الخميس ،محاضرة
ّ
فك شفرة الكتابة الهيروغليفية،
افتراضية بعنوان جان فرانسوا شامبليون:
توصل العالم الفرنسي إلى هذا االكتشاف الذي بقي مستعصيًا
يسرد فيها كيف
ّ
األول الذين صاحبوا حملة نابليون على مصر .يُستعاد هذا
على علماء الجيل
ّ
االكتشاف بمناسبة مرور مئتي عام عليه.

