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ثقافة وفنون

«الرابعة بتوقيت الفردو�س» يح�صد جوائز دولية وتكريم ًا محل ّي ًا

7

نافذ عابد...
ّ
بالتعددية الثقافية
عبد العزيز :الكنز ال�سوري ال يتمثل بالنفط �أو القطن والقمح �إنما
فل�سطيني يبرع في ترميم الآثار وتقليدها
ّ
دمشق ـ آمنة ملحم
ليس ص��دف��ة أن يحصد الفيلم
السوري «الرابعة بتوقيت الفردوس»
نصا ً وإخراجاً،
لمحمد عبد العزيز ّ
جائزتين ف��ي المسابقة الدولية
لمهرجان االسكندرية السينمائي.
فما نسجه عبد العزيز بكثير من
الشفافية والر ّقة عن مصائر سبع
شخصيات في  120دقيقة ،خالل
يوم واحد في المدينة التي تتأرجح
بين الحياة وال��م��وت واألس��ط��ورة،
كان جديرا ً حقا ً بجوائز وتكريمات قد
تطول قائمتها .وها هي وزارة الثقافة
السورية اليوم ،ممثل ًة بالوزير عصام
خليل ،ت��ك � ّرم أس��رة الفيلم كحافز
لك ّل الفنانين ليقدّموا دائما ً أفضل
ما لديهم لسورياهم وجيشها الذي
يعانق السهر كي يحمي أحالمهم
وطموحاتهم ونتاجاتهم الفكرية ،في
ظ ّل الحرب الشرسة التي تطاردهم
وت��ق� ّ
�ض مضاجع الجميع ،كما لم
تشهد البالد من قبل.
وزي��ر الثقافة عصام خليل قال
إنّ تكريم أيّ فنان سوري هو تكريم
للفنانين ال��س��وري��ي��ن جميعاً ،إذ
يكتسب التكريم في ه��ذه المرحلة
أهمية خاصة في ظل الظروف التي
تعيشها بالدنا في مواجهة اإلرهاب.
مضيفا أن ه��ذا التكريم ه��و تكريم
للشعب ال��س��وري أي��ض��ا لصموده
واس���ت���م���راره ع��ل��ى رغ���م ال��ح��رب،
وإنتاجه االب��داع المتألق ليثبت أن
س��وري��ة ك��ان��ت م��ص��در م��ن مصادر
الحياة وتص ّر على الحياة مهما كانت
الظروف.
وتابع خليل :نفتخر ب��أيّ فنان
ي��ق �دّم م��ن��ج��زا ً ويُ��ك�� َّرم ب��ج��ائ��زة في
الخارج .الفنانون السوريون عبّروا
عن التزامهم العميق بقضايا الوطن
من خالل مقارباتهم لما يجري في
س��وري��ة خ�لال األزم���ة ،وم��ا قدّموه
م��ن ف��نّ وإب���داع ،وك��ل ذل��ك سيكون
لحظة فارقة في تناول الحرب غير
المسبوقة على سورية ،وإبداء الرأي
الوطني والشعبي في هذه الحرب
الظالمية ض ّد سورية.
وأعرب خليل عن تمنياته أن يكون
هذا التكريم حافزا ً للفنانين ليقدّموا
أفضل ما عندهم.
م��س��ت��ش��ار م��دي��ر ع���ام مؤسسة
السينما الكاتب محمود عبد الواحد،

خليل مستقبالً عبد العزيز واألحمد
رأى أن فيلم «ال��راب��ع��ة بتوقيت
الفردوس» أضاف لونا ً جديدا ً متط ّورا ً
وباقيا ً إلى السينما السورية .فهو
فيلم يحمل حساسية عالية سواء
في بناء القصة وطريقة توزيعها
وتشابكها والتصوير والمونتاج
والتمثيل واإلخراج وأسلوب العمل.
واعتبر أن أفضل األفالم السينمائية
قدّمت في سورية كانت خالل هذه
الفترة ،فترة الحرب اإلرهابية التي
تشنّ علينا ،إذ ُقدّمت أف�لام ش ّكلت
قفزة في السينما السورية لوجود
ظرف راه��ن واستثنائي يستنهض
فينا كل ما هو جميل وم��ب��دع ،ذلك
ألن الثقافة بح ّد ذاتها هي فعل مقاوم
للموت وللبشاعة.
«ال��راب��ع��ة بتوقيت ال��ف��ردوس»،
وب��ش��ه��ادة رئيسة لجنة التحكيم
ف��ي مهرجان االسكندرية الفنانة
إلهام شاهين ،ومنذ لحظات عرضه
األول���ى ،برهن ع��ن صناعته بلغة
خاصة ومناخ سينمائي ال يشبه أيّ
مناخ في السينما العربية وحتى
العالمية .مؤكدة وفق ما نقله مدير
المؤسسة العامة للسينما محمد
األحمد لـ«البناء» ،أن إجماعا ً ساد
على أن يكون فيلم الجائزة الذهبية
لوال أنّ البعض مالوا للفيلم األلباني
المشارك في المهرجان ذاته.

وال يخفي األحمد التعبير عن فخره
بهذه الجائزة التي لم يحظ أيّ فيلم
سوريّ بها من قبل في أي مهرجان
تشارك فيه ثلّة من أهم دول حوض
البحر األبيض المتوسط ،ما يؤكد أنّ
األمم العريقة تقدّم إنتاجاتها الفكرية
في سنوات الصعوبات واألزم��ات،
ولسورية حضارتها المتجذرة في
عمق التاريخ ،الممتدة آلالف السنين،
ما يجعلها مستهدف ًة ال سيما من دول
ال تملك الحضارة والعراقة.
ستسجالن إضافة هامة
الجائزتان
ّ
إلى ِ
سج ّل السينما السورية العريقة
بتوجهاتها وأفالمها االحترافية على
ّ
ح ّد تعبير األحمد.
مخرج الفيلم ومؤ ّلفه ،ي��رى في
ح��دي��ث��ه إل���ى «ال��ب��ن��اء» أنّ هاتين
الجائزتين :جائزة لجنة التحكيم ـ
جائزة فاتن حمامة ألفضل ممثلة،
قيمة معنوية كبيرة ،ويعتبر الفوز
بهاتين الجائزتين إنصافا ً لعمله،
ال سيما ف��ي ظ��ل م��ا تعيشه ب�لاده.
فهذا إثبات لقدرات السوريين ثقافيا ً
وحضاريا ً وفكريا ً في زمن الحرب.
وح��ول رسالة فيلمه ،يبقى عبد
العزيز مص ّرا ً على نظرته الخاصة
إلى السينما وما يقدّمه عبرها .فهو
يؤكد أن��ه ال يض ّمن أفالمه رسائل،
وال يميل إلى الفيلم الذي ُتستخلَص

منه رسالة ما .إنما يعيد في أعماله
ص���وغ ب��ع��ض ال��م��ف��اه��ي��م واألف��ك��ار
ُتفهم بحسب ك� ّل متلقي ومخزونه
المعرفي والبصري .ويتميز فيلمه
ه��ذه ال��م��رة بانتمائه إل��ى السينما
الجديدة على ح ّد تعبيره من حيث
الشكل والمضمون ال��س��رديّ الذي
عمل عليه ،وهو مقترح جديد لصيغة
الفيلم السينمائي السوري.
كما ينزع عبد العزيز في أفالمه إلى
اإلغراق في النسيج السوري .فالكنز
ال��س��وري ال يتمثل بنظره بالنفط
أو القطن والقمح ،إنما بالتعددية
ال��ث��ق��اف��ي��ة م���ن خ�ل�ال ال��م��ك � ّون��ات
ال��س��وري��ة .ل��ذا يسعى على ال��دوام
إل��ى مالمسة ه��ذا النسيج ليقول
م��ن خالله م��ا ي��ري��د .وه��ذا م��ا فعله
في «الرابعة بتوقيت ال��ف��ردوس»،
عبر سبعة خطوط ألقى من خاللها
الضوء على مك ّونات ثقافية سورية
في ظ ّل الوضع القائم .مقولته قدّمها
بأبطال ليسوا نجوما ً في السوق
الدرامية ،فموضوع الفيلم هو بطله
األول على ح ّد تعبيره .ويعتبر أنّ
السينما السورية تتميّز بأنها ليست
شباك التذاكر ،أو نجوما ً بالمفهوم
التقليدي .فنجمها يتمثل بحكاية
الفيلم .وه��ذا المغري األه�� ّم له في
عالمها.

وفي وقتٍ ال يعتبر عبد العزيز نيله
الجائزة خ��ارج ب�لاده أوالً ،تقصيرا ً
بحق ما ق�دّم��ه ،ك��ون ال مهرجانات
ت��ق��ام ل��دي��ن��ا ،ت��ب��دي ال��ف��ن��ان��ة ن��وار
يوسف صاحبة جائزة أفضل ممثلة
غصة كونها ل��م تك ّرم
ف��ي الفيلم،
ّ
في بلدها أوالً .وتعبّر عن سعادتها
الكبيرة وفخرها بتلك الجائزة التي
لم تكن تتو ّقعها .إال أنها واثقة من
أهمية ما قدّمته في الفيلم ،وإيمانها
بطروحاته .ما جعلها تحلق شعرها
لتجسد دور
ف��ي سبيل حكايته
ّ
الزوجة المريضة بالسرطان .وها
هي اليوم تحصد ثمارا ً غالية لقاء
تخلّيها عن «أنوثتها» لفترة زمنية
ليست بقليلة ،لتصبح اليوم أكثر
مسؤولية إزاء ما ستقدّمه الحقا ً بعد
هذا النجاح المظ ّفر الذي أكدت عبّره
أنّ السوريين مستمرون وسيقدّمون
باستمرار م��ا يشبههم ويعبّر عن
واقعهم.
وعلى رغم أن الجوائز ليست معيارا ً
حقيقيا ً لتقييم األفضل برأي المخرج
عبد العزيز ،إال أنّ نيل جائزتين في
مهرجان من أفضل سبعة مهرجانات
في ش��رق المتوسط بدورته الـ31
لجنة التحكيم فيه دولية من كافة
دول حوض المتوسط ،يُعتبَر فخرا ً
وإنصافا ً لكافة السوريين في عالم
لم يعد يعرف فيه السوري مكانا ً أو
محطة لإلنصاف.
يُذكر أن فيلم «الرابعة بتوقيت
ال��ف��ردوس» م��ن تأليف محمد عبد
العزيز وإخراجه ،وإنتاج المؤسسة
العامة للسينما عام  ،2014وهو من
تمثيل أسعد فضة ،غفران خضور،
محمد آل رش��ي ،ن��وار يوسف ،رنا
ري��ش��ة ،سعيد عبد ال��س�لام ،سامر
عمران ،يارا عيد ،أنطوانيت نجيب،
ج��وان خضر ،كنان حميدان ،ربى
الحلبي ،زياد رمضان ،مجد فضة،
نغم نعيسة ،علي ال��ق��اس��م ،زهير
العمر ،وريم عبد العزيز وغيرهم.
ويروي الفيلم الكثير من التفاصيل
الحياتية المعاصرة التي تقدّمها
شخصيات تم ّثل شرائح اجتماعية
مختلفة ،من بائع متج ّول إلى مثقف
سياسي ،م��رورا ً بعاشقين تعثرت
م��س��ي��رة ح��ي��ات��ه��م��ا ،وك��ذل��ك عامل
الرافعة ال��ذي يرغب بعدم مغادرة
وطنه على رغم الظروف ،وغير ذلك
من األحداث.

غ ّزة ـ أيمن الجرجاوي
في غرفة صغيرة مسقوفة بالصفيح أعلى سطح منزله،
الفلسطيني نافذ عابد قطعة من سراج فخاريّ بيده
يمسك
ّ
اليمنى ،ثم يضيف بيده األخرى بعضا ً من الغراء ليثبت
به قطعة أخرى فوقها .ولمجرد تثبيت القطعتين ،يعيد
طالء خط التقائهما بالغراء مرة أخرى ،ث ّم يحمل بعضا ً
من الفخار المطحون بين أصابعه ،ويرشه فوق الخط،
ليصبح كاألسرجة األثرية المعتقة.
للوهلة األولى ،ال يبدو للناظر إلى غرفة عابد ـ الخبير في
ترميم اآلثار وتقليدها ـ أن غرفة ال تتعدّى مساحتها تسعة
أمتار مربّعو في مخيم الشاطئ لالجئين في مدينة غ ّزة،
يمكنها أن تحتوي على مقلّدات أثرية فائقة الدقة تحاكي
قطعا ً أصلية من العهد اليوناني وغيره.
وكما أن األمور ليست بظاهرها غالباً ،فإن بداية عابد
كانت داخل السجون الصهيونية ،إذ تعلّم هناك النحت
والرسم من بعض األسرى ،وعندما أف ِرج عنه عام ،1989
منعه االحتالل من دخول األراضي المحتلة للعمل.
كان المنع الصهيوني لعابد دافعا ً قويا ً للبحث عن عمل
يوفر دخالً مجزياً ،فعمل في ترميم الفخار وتقليد األواني
األصلية ،ثم ط ّور عمله لصنع لوحات الفسيفساء شيئا ً
فشيئاً ،وشجعه على ذلك إقبال التجار والمواطنين عليها.
ومع قدوم السلطة الفلسطينية عام  1994كان صيته
ذائعاً ،وهو ما جعله يحظى بمقابلة الرئيس الفلسطيني
الراحل ياسر عرفات ،وحصل ـ حينذاك ـ على قرار مباشر
من الرئيس بتوظيفه في وزارة السياحة واآلثار.
الخبير الفلسطيني ( 55سنة) يُبدع في تقليد جميع
أنواع اآلثار الفخارية بأحجامها وألوانها وزخارفها على
م ّر العصور اليونانية والرومانية والبيزنطية واإلسالمية،
إضافة إلى ترميم األصلي منها.
كما يجيد نافذ ترميم المباني والهياكل العظمية
والمعادن ،ويصنع ق��واري��ر من العاج والعظم القديم
والجص،
والرخام ،ويتف ّنن في صنع لوحات من الحجر
ّ
وينقشها ويزخرفها وفقا ً للّوحات القديمة ،ويُقلّد العمالت
األثرية تقليدا ً دقيقاً.
يستحوذ عرض لوحات الفسيفساء المساحة الكبرى من
مشغله المتواضع ،إذ يُرتب عشرات اللوحات بمقاساتها
وأشكالها المختلفة على رفوف مثبتة في الجدران ،ويقول
يحول أيّ صورة إلى لوحة فسيفسائية جميلة.
إنه ّ
قلّد نافذ عابد لوحات فسيفساء لجميع بوابات المدن
الفلسطينية بالعصور البيزنطية ،كما أن جميع اللوحات
واألسرجة التي صنعها هي طبق األصل عن موجودات في
فلسطين وفرنسا وإيطاليا.
ونظرا ً إلى عدم توفر األحجار التي ُتصنع منها لوحات
الفسيفساء ،يضطر عابد إل��ى استخدام م��ادة يصنعها
بنفسه من اإلسمنت والرمل الناعم ومواد أخرى ،كما أنه
يضيف صبغة تاريخية على مشغوالته بمادة يصنعها
بنفسه ّ
فضل عدم الكشف عنها.
وال يستخدم الفنان أ ّيا ً من األدوات التي تعمل بالكهرباء،

فأدواته ال تتعدى المفك واإلزميل والمشرط والمنشار
والكماشة واإلبر.
وبحكم عمله في وزارة السياحة ،سافر عابد إلى فرنسا
لاللتحاق بدورة في فنّ الفسيفساء وفنّ الفخار في متحف
«آرلس» ،لكنهم قالوا له إنهم يودّون التعلّم منه ال تعليمه،
كما يقول.
ويقول عابد :عملت في غ ّزة مع علماء آثار فرنسيين،
وشاركت مع علماء إيطاليين في ترميم قصر هشام بن
عبد الملك في أريحا ،وعملت مع الهولنديين واألميركيين
واأللمان والبولنديين.
ومن المواقف التي لن ينساها عابد ،حينما أخذ وكيل
وزارة السياحة الفلسطينية أسرجة من صنع يده هدية
للمتحف الهولندي ،وحينما فحصها الخبراء هناك جزموا
أنها أصلية غير مقلّدة ،على رغم أن اسمه ورق��م هاتفه
المحمول مد ّونان عليها.
ب��راع��ة الفلسطيني دف��ع��ت القنصلين الفرنسي
والسويسري في فلسطين لزيارته في بيته ،حيث عرض
عليه السويسري العمل في متحف جنيف بالراتب الذي
يريد ،لكنه رفض ذلك «رغبة في خدمة وطنه وألن فرصه
كانت جيدة وقتذاك» .كما يقول.
لكن المفاجأة الكبرى ،كانت حينما أوقفت السلطة
الفلسطينية راتبه عقب أح��داث االنقسام الداخلي عام
 ،2007على رغم أنه لم يعمل يوما ً واح��دا ً مع حكومة
حركة حماس ،وأنه معروف بعضويته الفاعلة في حركة
التحرير الوطني الفلسطيني «فتح».
ويقول عابد :أطالب الرئيس محمود عباس بإرجاع
رات��ب��ي ،وأت��س��اءل ...أهكذا يكون تكريم المبدعين في
وطني؟
وبعد نحو  26سنة من الخبرة ،يحلم الفنان بإنشاء
متحف يعرض فيه مشغوالته ،وأن يُسمح له بالمشاركة
في معارض خارجية لتسويقها« ،ألنها أفضل من الذهب»،
إضافة إلى استعداده لتقديم خبراته من أجل تعليم هذا
الفنّ في مدارس خاصة.

«الترجمة واقع ًا و�آفاق ًا» ...ندوة في المتحف الوطني ـ دم�شق
االنكليزي واألميركي ،وأن غالبية األدب العالمي يترجم نقالً عن لغة وسيطة ال
عن لغته األم.
وطالب قضماني بتشكيل وعي نقديّ عا ٍل حيال الترجمة وتصعيد درجات
الوعي النظري بالترجمة ،وح��ل المشكالت الجديدة الناشئة ،المتعلقة
بإمكانيات الترجمة اآللية بوساطة الحاسوب ،وآف��اق احتماالتها ،وتوفير
المترجم المتخصص في كل مجال جديد من مجاالت الترجمة العلمية.

لورا محمود
ألن الترجمة هي المهنة التي تعمل على تالقي الشعوب وتفاهمهم وتقاربهم،
وهي الجسر الذي يتواصلون عبره بين جهات العالم األربع ،وألنها المهنة التي
رافقت اللغات منذ نشأتها وساوت بينها وأغنتها ،فإنّ أهمية الترجمة تزداد
بقدر ما تتقارب هذه الشعوب .فمهنة المترجم تقدم اللغات وآدابها الرفيعة
وقيمها السامية ومعارفها المفيدة.
لمناسبة «اليوم العالمي للترجمة» أقيمت في دمشق أمس ،ندوة عنوانها
«الترجمة واقعا ً وآفاقاً» ،وذلك في القاعة الشامية في المتحف الوطني.
مديرة الترجمة في الهيئة العامة السورية للكتاب الدكتورة سوزان ابراهيم
ذكرت أن الندوة تقام لمناسبة «اليوم العالمي للترجمة» الذي أقرته منظمة
«يونيسكو» ،وقالت إنّ الندوة تضمنت جلستين ،ويشارك فيهما ستة مترجمين.
وفي كل جلسة ثالث محاضرات ،تتناول عدة محاور ،منها حال الترجمة في زمن
العولمة ،ونحو استراتيجية وطنية للترجمة.

لقاءات

محاضرون

ومن المترجمين المحاضرين في الندوة ،الدكتورة نورا آريسيان ،التي
قالت إنها تنظر إلى الترجمة بإطارها األوسع ،ألن الترجمة هي الجسر الذي
يوصل الشعوب ببعضها .وقالت :أنا اترجم عن اللغات األرمينية واالنكليزية
والفرنسية ،وقد ترجمت عددا ً من الكتب عن اللغة األرمينية إلى العربية،
وهذا االمر ساهم في إلقاء الضوء على األدب والتاريخ األرمينيين بالنسبة
إلى القارئ العربي ،خصوصا ً أن المكتبة العربية تفتقر إلى كتب مترجمة عن
األرمينية.
وأضافت :إذا أردنا أن نتحدث عن الترجمة بشكل أشمل ،نجد أن الترجمة هي
الوسيلة الوحيدة واألسلم لنقل ثقافات الشعوب ،وللتواصل مع تلك الشعوب
وحضاراتها .ولفتت آريسيان إلى أن هناك آدابا ً أخرى مهمة يجب ترجمتها إلى
العربية ،كاألدب الصيني ،واألدب الروسي واألدب األفريقي ،ويجب أن تنقل إلى
اللغة العربية .والعكس صحيح ،يجب أيضا ً ترجمة اآلداب العربية واألدب
السوري خصوصا ً إلى اللغات األخرى كاالنكليزية والفرنسية واإلسبانية.
وأكدت آريسيان أن مهنة المترجم هي مهنة السالم ،ألن المترجم هو الشخص
معني بالثقافة والحضارة.
الحيادي الذي يقوم بنقل كل ما هو
ّ
وتحدث الدكتور راتب سكر عضو المكتب التنفيذي التحاد الك ّتاب العرب
في محاضرته «الترجمة األدبية ميدانا ً لألدب المقارن» ،عن نشأة علم األدب
المقارن في فرنسا خالل النصف األول من القرن التاسع عشر ،واتجاهه إلى
جعل الترجمة ميدانا ً رئيسا ً من ميادين دراساته ،فغدت هذه الدراسات شريكة
ومت ّممة لدراسات علماء الترجمة واللغات.
وأشار سكر إلى تفاوت مواقف الباحثين من تقدير دور الترجمة في التفاعل
بين اآلداب والثقافات وتفاوت مواقفهم من شرعية االعتماد على منجزاتها في
الدرس األدبي المقارن .الفتا ً إلى أنه في الوقت نفسه ،قدّمت الترجمة في تاريخ
الثقافات البشرية مساهمات واسعة وعميقة في نماء الصالت بين اآلداب
والثقافات العالمية المختلفة وتفاعلها.
أما المترجم عدنان جاموس ،عضو اتحاد الك ّتاب ،فأشار في محاضرته التي
حملت عنوان «الترجمة عن لغة وسيطة ...الدكتور سامي الدروبي أنموذجاً»،
إلى أن س ّر تف ّرد الدروبي عن غيره من سائر المترجمين عن لغة وسيطة ،والذي
ترجم ألدباء روس عن اللغة الفرنسية لكون ترجمته ت ّتسم بالدقة واألمانة
وبنصاعة البيان ونقاء األداء ،لتأتي الترجمة صورة تمثل األصل تمثيالً صادقا ً

جانب من الندوة
ولتكون بذلك ترجمة أخيرة إليها يُرجع وعليها يعتمَد ،فال حاجة بعد ذلك إلى
إعادة ترجمتها.
ولفت إلى ما ذكره الباحث المصري الراحل الدكتور طه حسين من أن سامي
الدروبي أنجز ما عجزت عن إنجازه مؤسسة كاملة ،وأن أحد المستشرقين
الروس المشهورين فالديمير كراستوفسكي قال بعد أن اطلع على الترجمة
العربية ألعمال دوستويفسكي بقلم الدروبي :لو أن دوستويفسكي كتب باللغة
العربية لما كتب أجمل من هذا.
وفي محاضرته التي حملت عنوان «دور الترجمة في التنمية الوطنية»،
عرض األديب والمترجم حسام الدين خضور مق ّرر جمعية الترجمة في اتحاد
الك ّتاب العرب عددا ً من الدراسات لباحثين سوريين تناولوا دور الترجمة في
عملية التنمية .معتبرا ً أنه يغلب على معظم هذه األعمال الوصف والطابع
التقريري فتقدم أحكاما ً تقنع بصحتها القارئ من دون الخوض والبحث في
دليل أو برهان.
ولفت خضور إلى أن جميع من درس��وا عالقة الترجمة بالتنمية أك��دوا أن
الترجمة مح ّرض ثقافي وجسر يردم الهوة بين الشعوب ووسيلة أساسية
للتعريف بالعلوم والتكنولوجيا ،وعنصر أساس في التربية والتعليم ومواكبة
الحركة الفكرية والثقافية ،ووسيلة إلغناء اللغة وعصرنتها ،وهذه كلها من
مفردات التنمية.
ودعا خضور إلى التحضير لمؤتمر يضع خطة وطنية مفتوحة للترجمة
وإقامة ندوات وورشات عمل للترجمة في المحافظات وتشجيع نقد الترجمة
بتخصيص أبواب ثابتة في الدوريات السورية كافة ،وإقامة ندوات وورش
عمل للترجمة في المحافظات.
أم��ا المترجم عياد عيد ،فقال في محاضرته «نحو استراتيجية وطنية

للترجمة» ،إنّ الترجمة ما زالت عشوائية على رغم ما يسعى إليه اتحاد الك ّتاب
العرب ووزارة الثقافة .ألن هناك بعض دور النشر تغفل الجانب العلمي وتسعى
إلى استراتيجيات أخرى .لذلك يجب أن نلتزم بالوسائل التي تجعل الترجمة
في خدمة الثقافة اإلنسانية والوطنية للبالد..
وقال الدكتور نزار بني المرجة رئيس تحرير «مجلة األسبوع األدبي» :إن
هذه الندوة تؤكد استمرار الحياة األدبية والثقافية في سورية بوتيرة عالية من
األداء الذي يعبّر عن نفسه عبر ما يصدر من كتب مترجمة في حقول الترجمة
والسياسة واألدب والبحوث والدراسات ،على رغم كل الظروف القاسية التي
تعاني منها سورية منذ خمس سنوات بسبب العدوان الجائر الذي نتعرض
له.
وأضاف :نحن نشعر باالرتياح لما يقوم به المترجمون السوريون من خالل
الترجمة والترجمة المعاكسة ،ألن نتاجهم يشكل مساهمة كبيرة في المثاقفة
بين العرب وباقي شعوب العالم .ولذلك ،للمترجمين دور كبير في تصحيح
الصورة وتصويبها والتصدّي لمحاوالت تشويه العالقات الحضارية بيننا
وبين شعوب العالم.
أما المترجم جعفر علوني ،فاعتبر أن الترجمة يجب أن تقدم كل ما هو
ضروري من أجل المثاقفة وعلى صعيد كل اللغات شرط أن يكون المترجم
متأهبا ً الحترام لغته ودعمها ونقلها أيضا ً إلى لغات العالم لتوازيها أو تتف ّوق
عليها.
واختتمت الندوة بمحاضرة للدكتور رضوان قضماني بعنوان «حال الترجمة
في زمن العولمة» ،قال فيها إن النهوض بالترجمة يعاني من واقع سلبي يتمثل
في ضالة الك ّم المالي الذي ينفق على الترجمة ،وضعف االحتفاء بها عربياً.
مشيرا ً إلى أن أكثر من نصف اآلداب المترجمة إلى العربية محصورة في األدبين

وفي حديث إلى «البناء» ،أشار مدير عام الهيئة العامة للكتاب جهاد بكفلوني
إلى أنه عندما أصدر أحد الك ّتاب الهنود كتابا ً حمل عنوان «خنجر إسرائيل»،
وشرح فيه الخطة التي كانت القيادة «اإلسرائيلية» قد وضعتها للسيطرة على
المزيد من األراضي العربية ،اتهمه كثيرون من المتصهينين والصهاينة بأنه
يعمل ضد «إسرائيل» ،وظهرت آنذاك تعليقات عدّة ،مفادها أن الكتاب ليس
مخيفاً ،ألن العرب اليقرأون .هذه الجملة فيها ما فيها من األلم الذي يعصف
بالنفوس ،فاليوم إذا أردنا أن نعرف ما يدور حولنا ،السبيل الوحيد إلى ذلك أن
نقرأ ما يكتب ع ّنا باللغة التي ُكتبت بها المادة األصلية.
وأضاف بكفلوني :نحن نظنّ اآلن أنّ سورية معزولة من قبل الغرب ،وأنّ
يصب في
الغرب أدار لها الظهر ،وأنه يص ّنفها في المعسكر المعادي ،وهدفه
ّ
إسقاط الدولة السورية ال النظام ،لكن يتبين إذا قرأنا ما تكتبه بعض األقالم
الشريفة في الغرب ،أن كثيرين ممن يملكون ضميرا ً صاحيا ً يقفون في المعسكر
المناهض لهؤالء القادة الذين يأتمرون بأمر الدول التي ال تبيّت لسورية إال ك ّل
ش ّر وعدوان مثل قطر والمملكة العربية السعودية التي ال أدري من أين أ ُ ِ
لصقت
بها كلمة «العربية».
وتابع :هذا أيضا ً ما لمسناه عندما ترجمنا كتاب «المحنة السورية» .فكثيرون
من المفكرين الفرنسيين ،ومنهم المستشرق الفرنسي فريدريك بيشون ـ صاحب
هذا الكتاب ـ الذي كان يرى أن هوالند وأترابه في القيادة الفرنسية ال يم ّثلون إال
أنفسهم ،كثيرون من الفرنسيين يتعاطفون مع سورية ،ويعرفون أن ما يحصل
فيها لم يكن إال نتاج مؤامرة اشتركت فيها قوى غربية وعربية كثيرة.
هذا يجعلنا نعرف ما في الغرب من خالل ّ
االطالع على ما يُكتب هناك .لكنّ
مشكلتنا في العالم العربي ،أننا نصل متأخرين ج ّداً ،أو مب ّكرين ج ّداً.
بدوره ،قال أحد المحاضرين المترجم مالك صقور :إن الترجمة أكبر جسر
في العالم والحياة يؤدي إلى تواصل الشعوب .ولوال الترجمة لما اكتملت
الحضارات القديمة والحديثة .فالمترجمون صاحبوا الحمالت الحربية
والغزوات والرحالت ،واليوم يترجمون اآلداب والعلوم .المترجمون بمثابة
الجنود المجهولين والحقيقيين الذين لم يأخذوا حقهم إال في عهد المأمون.
فحنين ابن اسحق كاد يفلس بيت المال عند المأمون ال��ذي كان يهبه وزن
المخطوط المترجم ذهباً.
وتم ّنى صقور أن يعاد دور حنين ابن اسحق ،ال سيما أنّ وزارة الثقافة أصدرت
كتابا ً خاصا ً عنه عام  ،1998ترجمة الدكتور نجيب الغزاوي .كما تم ّنى أن يعاد
طبع هذا الكتاب ألهمية الترجمة.
وفي نهاية الندوة ،أكد الحضور أن الترجمة هي صلة الوصل بين بلدنا
العالم أجمع.
تجدر اإلشارة إلى أن «اليوم العالمي للترجمة» يصادف في  30أيلول من
كل سنة ،وأطلقه االتحاد الدولي للمترجمين عام  1991إلظهار تضامن مجتمع
المترجمين في جميع أنحاء العالم ،ولتعزيز مهنة الترجمة في مختلف البلدان،
وعرض مزايا هذه المهنة التي تزداد أهمية في عصر العولمة.

