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"GoDaddy" تطلق أداة إنشاء
مواقع اإلنترنت باللغة العربية

لمنصة  األول  اإلقليمي  المدير  بيبر،  سيلينا  وقالت 
وتركيا  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في   GoDaddy
وجنوب إفريقيا: "مع مواصلة العمل على توطين منتجاتنا 
إفريقيا،  الشرق األوسط وشمال  أنحاء  وخدماتنا في جميع 
فقد اتخذنا خطوة إلطالق أداة إلنشاء مواقع ويب ومتاجر 
عمالئنا  دعم  توفير  سبيل  في  العربية،  باللغة  إلكترونية 

المتحدثين باللغة العربية بشكل أفضل في جميع 
أنحاء المنطقة. 

وباإلضافة إلى االتصاالت التسويقية، والموقع 
اإللكتروني، وخدمة العمالء، التي تتوفر حالياً 
باللغة العربية، فإن أداة إنشاء المواقع والمتاجر 
اإللكترونية ستساعد عمالءنا في منطقة الشرق 
مواقع  إنشاء  على  إفريقيا  وشمال  األوسط 
إلكترونية باللغة العربية بسهولة من أجل توفير 

الدعم لمشاريعهم وتحقيق النمو". 

أطلقت  GoDaddy، التي تعمل على تمكين أصحاب 
العالم،  أنحاء  جميع  في  الصغيرة  واألعمال  الشركات 
أداة إنشاء مواقع الويب باللغة العربية لتمكين العمالء 
إلكتروني  موقع  إنشاء  من  العربية  باللغة  المتحدثين 

ومتجر إلكتروني بلغتهم األم بالكامل.
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إلكتروني.  تأكيد حضورها على اإلنترنت وامتالك متجر  إلى  الشركات الصغيرة اآلن وأكثر من أي وقت سابق  وتحتاج 
ومن المتوقع أن تصل مبيعات التجزئة في التجارة اإللكترونية إلى 49 مليار دوالر في عام 2021، حيث يتجه المزيد من 

األشخاص إلى التسوق عبر اإلنترنت نتيجة لجائحة “كوفيد-19”.

ومع تغير توجهات التسوق حول العالم، يزداد الطلب على تواجد العالمات التجارية على اإلنترنت ومتاجر التجارة اإللكترونية 
مع الدراسات التي تشير إلى متوسط معدل نمو سنوي يبلغ 25٪ في التجارة اإللكترونية في المنطقة، وهو أعلى من المتوسط 

العالمي.

العربية  والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  المستهلكين  من  أن ٪48  الحديثة  الدراسات  أظهرت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
السعودية يتوجهون للتسوق عبر اإلنترنت، حيث أجرى أكثر من 60٪ من المتسوقين في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة 

العربية السعودية، و43٪ في مصر، معاملة مرة واحدة على األقل عبر اإلنترنت.

يهدف رواد األعمال اليوم إلى تعزيز أعمالهم وزيادة االحتفاظ بالعمالء إلى أقصى حد من خالل الدعم الذي يوفره إطالق 
موقع إلكتروني عملي وجذاب. ومع ذلك، فقد يكون إنشاء موقع إلكتروني من البداية أمراً مربكاً، خاصة إذا كان الموقع 

االلكتروني بلغة أخرى غير اإلنجليزية، وهي اللغة األكثر استخداماً.

وباستخدام األداة الجديدة إلنشاء مواقع الويب باللغة العربية من  GoDaddy، يمكن للعمالء إنشاء ونشر موقع إلكتروني 
األوسط  الشرق  منطقة  أنحاء  في جميع  العربية  المشاريع  لدعم أصحاب  العربية،  باللغة  بالكامل  احترافي وعملي  بمظهر 

وشمال إفريقيا.

ويمكن اآلن تصميم المحتوى ودمج المزايا المناسبة للعمالء مثل تصميم موقع متوافق مع األجهزة المحمولة، وإضافة زر 
PayPal، وتطوير موقع الويب بالكامل باللغة العربية بسهولة ودقة.

منصات  على  بحساباتهم  بهم  الخاص  االلكتروني  الموقع  ربط  أيضاً  للعمالء  العربية  باللغة  الويب  موقع  إنشاء  أداة  تتيح 
التواصل االجتماعي مثل فيسبوك، وإنستجرام، وتويتر. ويمكن للعمالء أيضاً دمج متجر إلكتروني عربي داخل الموقع لبيع 
المنتجات المادية والمنتجات الرقمية والخدمات. باإلضافة إلى ذلك، يمكن لعمالء GoDaddy  إنشاء موقع إلكتروني متعدد 

اللغات عن طريق إضافة لغات أخرى واستخدام اللغة العربية باعتبارها لغة رئيسية للموقع.

ومع توفر األداة الجديدة إلنشاء موقع الويب والمتجر اإللكتروني باللغة العربية، تقدم GoDaddy لرواد األعمال المتحدثين 
إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  ومنطقة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الصغيرة  األعمال  وأصحاب  العربية  باللغة 

األدوات الالزمة عبر اإلنترنت، واإلرشادات التي يحتاجونها إلنشاء هوياتهم الرقمية وتنمية أعمالهم بلغتهم المحلية.

المصدر: أموال الغد
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كنا نستقي المصطلحات العربية غير المألوفة بالنسبة  قديماً 
لنا من المعجم الوسيط أو مختار الصحاح، إذ ألفنا المفردات 
البسيطة لبساطة الحياة، وخاصة بالنسبة لنا بالخليج، إذ أثّر 
بالدرجة  الفصحى  استخدام  على  المحلية  اللهجات  استخدام 
ونتشوق  بالتلفاز  الوثائقيات  بشغف  نتابع  كنا  قديماً  األولى. 
المستخدمة  باللغة  ونتلذذ  والشعر  األدبية  الروايات  لقراءة 

لنهمنا على اللغة العربية وبالغتها والتعبير المجازي.

المفردات  أصحبت  العالمية  التغييرات  ومع  مؤخراً  ولكن 
لمفاهيم  وفقاً  وتعّرف  األحداث  تواكب  الجديدة  العربية 
والتعريف  العولمة  موجة  من  ابتداء  أجنبية  ومصطلحات 
الخاص بها، كذلك مصطلح التوطين )توطين الوظائف مثالً( 
لكل بلد، كالتقطير في دولة قطر، والبحرنة في مملكة  وفقاً 

البحرين والسعودة في المملكة العربية السعودية. 

وأجبرتنا  جديدة  لغوية  مفاهيم  ألفنا  المؤخرة  بالفترة  أيضاً، 
نعتد  لم  مفردات  على  التعرف  على  العالمية  الظروف 
غزيراً،  إثراء  اللغوية  لمحصلتنا  أضافت  استخدامها، 
أزمة  المثال  سبيل  على  منها  عدة  جوانب  في  ذلك  ونلمس 
كورونا وتبعاتها فأصبحنا نفرق ما بين "أزمة صحية ووباء 
وجائحة"، كذلك على المستوى األخالقي والمجتمعي، تعرفنا 
في  "الفجور  على  تعرفنا  وأيضاً  "االبتذال"،  مفهوم  على 

الخصومة" جّراء االختالفات السياسية بالمنطقة.

تتسع  معاٍن  جنباتها  في  وتحمل  فضفاضة  العربية  لغتنا  إن 
ألكثر من منحى وغرض، وعلى الرغم من جميع المحاوالت 
ولكن  الخفية  األيادي  قبل  من  هويتها  لطمس  والمؤامرات 

نلمس بين الحين واآلخر الحنين لها من قبل األفراد من خالل 
إصرارهم الستخدام المفردات الفصحى في حديثهم والرجوع 
إلى لسان العرب بعيداً عن التأثر بالمفردات الدخيلة التي تأثر 
بها الجيل الحديث أكثر من غيره لعوامل عدة.  أيضاً الجهود 
الدولة  مؤسسات  جميع  وتوجيه  الرشيدة  الحكومة  قبل  من 
وانشاء  المراسالت  في  الفصحى  العربية  اللغة  الستخدام 
المراكز المهتمة إلحياء اللغة العربية وحفظها من االندثار.  

أبياٍت للشاعر صباح الحكيم في حّب لغة  أترككم أخيراً مع 
الضاد: 

أنا ال أكتُب حتى أشتهْر ال وال أكتُب كي أرقى القمْر
أنا ال أكتب إال لغة في فؤادي سكنت منذ الصغْر

لغة الضاد وما أجملها سأغنيها إلى أن أندثْر
سوف أسري في رباها عاشقاً أنحُت الصخر وحرفي يزدهْر

المصدر: صحيفة العرب

اللغة العربية والتجديد
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تفوق  بدقة  ترانسكرايب  اليف  يتمتع 
95٪ باللغة العربية، في أحيان كثيرة 
حين يحول كالمك إلى نص مطبوع 
هذا  الجوال  تطبيق  عبر  تمليه  حين 
تقنية  الستخدام  لإلنترنت  ويحتاج 

السحاب.
التطبيقات  من  الطائفة  هذه  وتسمى 
وكان  الكالم،  على  التعرف  ببرامج 
منذ  ضعيفا  فيها  العربية  اللغة  دعم 
أيام فيافويس من أي بي إم في أواخر 
التطبيق-اليف  هذا  لكن  التسعينيات، 
 )Live Transcribe-ترانسكرايب
المفتوحة  للمصادر  ينتمي  الذي 
جادوت  جامعة  فيه  وساهمت 

األمريكية يقدم أداء مذهال باللغة العربية بل يكتسح ما تقدمه غوغل ومايكرووسوفت.

بهذا  جوال  هاتف  لديه  لمن   10 أندرويد  ضمن  أو  )هنا(،  ستور  بالي  متجر  من  التطبيق  إصدار  على  الحصول  يمكن 
 Accessibility, Live :اإلصدار العاشر من أندرويد )يمكن التوجه لإلعدادات ثم خيارات الوصول واختيار التطبيق هناك

.).Transcribe

ويمكنك حفظ ما تدونه من نصوص وستجدها بسحب سهم في أعلى التطبيق لألسفل، ويتيح لك تغيير حجم النص ولونه وقام 
محرر أريبيان بزنس بتدوين ما تقوله المذيعة في نشرة أخبار من خالل تقرير الهاتف من التلفزيون وكانت الدقة فيه مذهلة، 

أي أنك ستتمكن من تدوين ما يقوله أي شخص وجها لوجه أو عبر أي جهاز بما فيه التلفزيون وغيره.
 

فيما يلي نص تم استخدام التطبيق لطباعته بالصوت:
))وبالطبع صار لدينا ثالثة تطبيقات يمكنها تحويل الكالم العربي الى نصوص مطبوعة اي انها تتعرف على الكالم  و)تتبعه-
والصحيح تطبعه ( وتقوم بطباعته االول هو اوفيس 360 والثاني هو اليف ترانسكرايب والثالث هو تطبيق وثائق غوغل ، 
في اي منها؟  ستجد دقه اعلى لكي تملي ما تود طباعته فيها عندما تكون تعبا وال ترغب بالطباعة او في حال اردت تدوين 
مالحظه فستجد مالحظاتك مكتوبة وهو امر رائع فانا متحمس لكتابه مالحظات دون الحاجه لطباعتها بيدي، وقمت أيضا 
بإمالء نشرة األحوال الجوية من التلفزيون ليسجلها هذا التطبيق. ويحهم ، كم تاخروا؟  سمعت بهذه التقنية من التسعينيات و 

كانت خيبة كبيرة، واليوم انا فعال اكتب هذه السطور بصوتي في تطبيق اليف ترانسكرايب((. 

المصدر: موقع أريبيان بزنس

شاهد تطبيق مجاني يدون ما تقوله بالعربية ويتفوق على أدوات غوغل ومايكروسوفت
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اآلثار اإلسالمية في القاهرة توثق لتطور الخط العربي

الكتابات  توثق   - فضل  عصام  القاهرة: 
اآلثار  من  العديد  على  المحفورة  والنقوش 
المتاحف،  وُمْقتنيات  بالقاهرة،  اإلسالمية 
لتطور الخط العربي خالل القرون الماضية، 
المصريون  والباحثون  األثريون  ويستعين 
الخط  رحلة  ودراسة  لتتبع  النقوش  بهذه 
التدوين  وظيفة  من  تطور  وكيف  العربي، 
والكتابة ليكون فناً زخرفياً مميزاً على العديد 

من المباني األثرية المصرية.

أقدم النقوش التي تؤرخ لتطور الخط العربي 
في مصر، يعود إلى عام 31 هجرية، وهو 
عبارة عن شاهد قبر محفوظ ضمن ُمقتنيات 
وهو  القاهرة،  بوسط  اإلسالمي  الفن  متحف 

لشخص يدعى عبد الرحمن الحجري، ووفقاً للدكتور محمد حسام الدين إسماعيل، أستاذ اآلثار اإلسالمية بكلية اآلداب جامعة 
عين شمس، يمكن أن يُقرأ اسم صاحب القبر »الحجر« أو »الحجازي« إذ لم يكن يوجد تنقيط لحروف الخط العربي في ذلك 
الوقت، كما كانت الكلمات تكتب من دون »ألف« المد، ويقول إسماعيل لـ»الشرق األوسط« إن »النقوش المحفورة على 
شواهد القبور أحد وسائل تأريخ تطور الخط العربي عبر العصور، والشاهد المحفوظ في متحف الفن اإلسالمي يعد أقدم نص 

تم توثيقه حتى اآلن في مصر، إذ يعود إلى سنوات اإلسالم األولى، ويوثق لمرحلة مهمة من تطور الخط العربي«.

وتشكل النقوش والكتابات المحفورة على مساجد مصر التاريخية مادة ثرية لدراسة وتوثيق تطور الخط العربي عبر عصور 
مختلفة، وفق إسماعيل الذي يؤكد أنه وزمالءه يقومون بدراسة التفاصيل الفنية الخاصة بشكل الخط ونوعه واختالف طريقة 

كتابة الحروف.

بن طولون،  أحمد  العربي، مسجد  الخط  لتوثيق تطور  نقوشها  األثريون  يستخدم  التي  التاريخية  أشهر مساجد مصر  ومن 
والجامع األزهر، ومسجد الحاكم بأمر هللا، والجامع األقمر، في قلب القاهرة التاريخية.

وتُعد النقوش الموجودة بمسجد أحمد بن طولون الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 265 هجرية، أقدم نص تأسيس مسجد في 
مصر، وقد ُعثر عليها مهشمة أثناء عملية ترميم المسجد نهاية القرن الماضي، وبعد ترميمه وجد نقص في طرفيه وأجزاء 
مفقودة من الجانبين، مما أضاع بعض حروفه في يمين النص ويساره، كما يوجد نص آخر على إفريز خشبي داخل مسجد 

بن طولون يوثق لتحول الخط العربي إلى فن زخرفي، وهو عبارة عن نقوش محفورة على الخشب بطريقة مائلة.
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وترجع النقوش الموجودة داخل الجامع األزهر إلى عصر إنشاء المسجد على يد جوهر الصقلي ما بين عامي 359 إلى 361 
هجرية )970 - 972 ميالدية(، وتوجد النقوش حول عامود يؤدي إلى المحراب القديم، وفي األفاريز حول القبلة.

وفيما توثق نقوش مسجد أحمد بن طولون الستعمال الزخارف في كتابة الخط العربي، وتؤرخ لتحول الخط الكوفي البسيط 
إلى الكوفي المورق، الذي تطور في عصر الفاطميين إلى الكوفي المزهر، فإن نقوش الجامع األقمر تبرز مزج الخط العربي 

كفن زخرفي مع فنون إسالمية أخرى، حيث حفر النقش على الحجر بطريقة األركيت، حسب إسماعيل.

تطور الخط العربي من وظيفة التدوين والكتابة إلى فن زخرفي عبر عصور مختلفة كان له تأثير واضح على العديد من 
الفنون اإلسالمية األخرى، حسب محمد شافعي، مدير قسم الفنون اإلسالمية بمعهد »استديو العربية« لتعليم اللغة العربية 
كالعمارة  المختلفة  اإلسالمية  الفنون  على  كبيراً  تأثيراً  أثر  العربي  "الخط  إن  األوسط«،  لـ»الشرق  يقول شافعي  وفنونها، 
والخزف والسجاد والنسيج والتصوير، فاستخدم الخط العربي كعنصر أساسي في تلك الفنون في كثير من األحيان وكعنصر 

ثانوي تكميلي على األقل في بعض األحيان".

ويضيف شافعي: "تطورت الخطوط العربية، وازدهرت الوظيفة الزخرفية الجمالية وظهرت أنواع كثيرة فأصبحت تستخدم 
على جدران المساجد والقصور وصك العمالت والكتب وغيرها، ووصل الخط ألقصى مراحل تطوره في توظيفه كعنصر 
زخرفي - في الفن اإلسالمي بشكل عام والعمارة اإلسالمية بشكل خاص - في عصر دولة المماليك، فقد وصلت خطوط 
أقصى  إلى  المملوكي،  الثلث  مثل  اللينة  والخطوط  والمضفر وغيرها،  والمورق  والفاطمي  المملوكي  الكوفي  مثل  الكوفي 

مراحل تطورهم في عصر المماليك الذين أولوا للفن والعمارة والزينة اهتماماً كبيراً". 

المصدر: جريدة العرب الدولة

العقبة - بترا - أمين المعايطة - تم اختتام مسابقة الخط العربي "دورة 
وجمعية  العقبة،  ثقافة  مديرية  نظمتها  التي  النون"،  ذا  يوسف  الخطاط 
كتابة ثالثة  تنافسوا على  بمشاركة 19 مشاركا  والفنون،  للثقافة  أمواج 

خطوط هي الثلث والنسخ والديواني.

تنظيم  أن  صحفي،  تصريح  في  البدور  طارق  العقبة  ثقافة  مدير  وبين 
المسابقة هو بداية لتأسيس نواة لعقد مسابقات دولية للخط العربي مستقبال 
في المحافظة، وذلك بعد نجاح المهرجانات السابقة التي اقيمت في العقبة 

وضمت أعالما في الخط العربي والزخرفة اإلسالمية.

اختتام مسابقة الخط العربي في العقبة
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تأمينهم  بعد  أربع ساعات،  لمدة  مباشرة  التحكيم  لجنة  أمام  يكتبون  المشاركين  بأن  تميزت  المسابقة  أن  إلى  البدور  وأشار 
بالمواد الضرورية للكتابة من ورق وأحبار ونص جاهز للتمرين عليه منذ اإلعالن عن المسابقة بداية الشهر الحالي، مبينا أن 

المسابقة تعقد بإشراف لجنة تحكيم تتألف من خطاطين لهم سيرة مميزة على المستوى العربي والعالمي.

من جهته، قال رئيس لجنة التحكيم للمسابقة الخطاط جمال الترك، إن هذه المسابقة تعتبر األولى من نوعها على المستوى 
الوطني، وإن التنافس بدا واضحا بين المتسابقين، من حيث قدرة الخطاط على االلتزام بالوقت والنص، وإظهار جمالية اللوحة 

الخطية.

وأكد الترك أن لجنة التحكيم ضمت الخطاط علي الجيزاوي، ومنتصر الحمدان مندوب مجلة حروف عربية، والخطاط عبد 
الفتاح الشرباتي، وتتكون اللجنة التنظيمية، من الخطاط عدنان باجة، والخطاط أحمد أمين، والخطاط ياسر الجرابعة، وعامر 

بنيان.

وفاز بالمسابقة كل من ابراهيم محمود اعتيق النوايشة من العقبة بخط النسخ، ومهند ضيف هللا عبد القيسي من عمان بخط 
الثلث، وطالل محمود محمد أبو نصير من مادبا بخط الديواني.

من جانبه، قال رئيس جمعية أمواج للثقافة والفنون صاحب فكرة المسابقة أن نجاح المسابقة أخذ صدى واسعا بمستوى التنظيم 
واإلعداد والحيادية في اختيار الفائزين والرعاية من المؤسسات التي تهتم بالخط العربي.

المصدر: وكالة األنباء األردنية

الحديث عن الترجمة من اللغة الروسيّة إلى اللغة العربية بين 
األمس واليوم يعني الحديث عن الترجمات األولى والتي يبدو 
أنها حدثت في نهاية القرن التاسع عشر في فلسطين، عندما 
أّسس الروس في العصر القيصرّي إرساليّة لهم هناك، قامت 
العربّي  األدب  عالقة  أّن  يعني  ما  الروسيّة،  اللغة  بتدريس 
بنظيره الروسّي قديمة، من خالل حجاج األراضي المقّدسة من 
الروس المسيحيّين، كما تشير المصادر التاريخيّة، ثّم تطّور 
العالميّة  الحرب  قيام  حتّى  الترجمة  واستمّرت  االهتمام  هذا 
األولى  المرحلة  بذلك  وانتهت  العشرين،  القرن  مطلع  في 
روائع  نقل  مرحلة  بعدها  لتبدأ  الروسيّة،  عن  الترجمة  من 
األدب الكالسيكّي الروسّي عن اللغتين اإلنكليزيّة والفرنسيّة، 
ترجمات  وتدفّقت  العربيّة،  إلى  الترجمة  حركة  اشتّدت  ثّم 

الترجمة من الروسيّة إلى العربيّة بين األمس واليوم / أوس يعقوب
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أمثال تولستوي، ودوستويفسكي،  السرد الروس من  عمالقة 
وغوغول، وبوشِكين، وغوركي، وتشيخوف وغيرهم.

ولكن ماذا عن راهن الترجمة عن الروسيّة إلى العربيّة اليوم 
مقارنة بما كانت عليه باألمس؟

نسعى في هذا التحقيق لمعرفة الجواب، والبحث في الوقت 
ذاته عما إذا كانت هناك فعاًل أزمة ترجمة من الروسيّة إلى 
العربيّة؟ وما هو السبيل إلى تذليل الصعوبات من أجل آفاق 
أرحب؟ ومن ثّم هل من مشاكل محّددة اعترضت عمل من 
حاورناهم، وهم من أبرز المترجمين العرب لألدب الروسّي 
التي  الحلول  هي  ما  وأخيًرا،  األخيرة؟  العشر  السنوات  في 
أكثر  االطاّلع  من  يمكننا  أفضل  مستقبل  إليجاد  يقترحونها 

على روائع األدب الروسّي المعاصر؟

نوفل نيوف: انقطاع كلّي عن حركة الفكر والتنظير والنقد
نوفل  الدكتور  السورّي  والمترجم  والروائّي  الشاعر 
للترجمة  أّن  أّكد  بكندا،  مونتريال  مدينة  في  المقيم  نيوف، 
الدروبي  سامي  أمس  أْمسين:  الضاد  لغة  إلى  الروسيّة  عن 
وترجمته األدَب الروسّي )بوشكين، ليرمنتوف، كورولينكو، 
وروايات دوستويفسكي( عن اللغة الفرنسيّة )ستينيات القرن 
و”رادوغا”،  التقّدم”  “دار  السوفييتّي:  واألمس  الماضي(، 
يوسف  بكر  أبو  ترجمات  )وبروز  وبََجِرهما  بعَجِرهما 
وخيري الضامن.. وعرب آخرين(، ثّم غفوة الترجمة ما بعد 
البيريسترويكا )العشريّة األخيرة من القرن العشرين(، مبيّنًا 
أّن انتعاش الترجمة خالل العقدين األخيرين، وظهور أسماء 
كالسيكيّة  نصوص  على  تشتغل  وناشطة،  جديدة  عديدة، 
التي يجب  المآخذ  أيًّا كانت  وحديثة، ظاهرة الفتة ومبّشرة، 

االلتفات إليها منذ اآلن.

إلى  الروسيّة  من  ترجمة  أزمة  فعاًل  هناك  كانت  إذا  وعّما 
العربيّة؟ أجاب مترجم رواية »أين هللا؟« لمكسيم غوركي: 
بالترجمة  تتحّكم  إذ  أزمة،  في  الترجمة  الجّدّي،  بالمعنى 
اعتباطيّة  والنقد،  التقييم  غياب  قاسية:  شروط  والمترجمين 
النشر، ضعف األجور، هيمنة روح التاجر/ الصيّاد / الشاطر 
على معظم الناشرين… وانهيار القدرة الشرائيّة عند أكثريّة 

القّراء العرب.

ولفت مترجم كتاب »الوعي والفن« لغيورغي غاتشيف، إلى 
أّن المشتغلين في الترجمة عموًما، ومن الروسيّة إلى العربيّة 
أيًضا، أصناف: بينهم المستسِهل، والباحث عن مصدر دخل، 
والمتنطّح، و”الساعي إلى الهيجا بدوِن سالِح”.. وبينهم من 
الجهد  قصارى  يبذل  وحياة،  ورسالة  هدفًا  الترجمة  اختار 
وصوغ  وفهمها،  اختيارها  سبيل  في  يتفانى  أعمال  لتقديم 

أسلوبها ولغتها بمعرفة ومسؤوليّة وضمير.

وشّدد مترجم رواية »قلب كلب« لميخائيل بولغاكوف على 
أّن الترجمة عن الروسيّة تعاني من )انحصار( خانق في نقل 
الرواية والقّصة، يقابله انقطاع كلّّي تقريبًا عن حركة الفكر 

والتنظير والنقد في الثقافة الروسيّة أمس واليوم.

وفي نهاية حديثه يرى د. نيوف، الفائز بجائزة “الشيخ حمد 
للترجمة والتفاهم الدولّي” فئة الترجمة من اللغة الروسيّة إلى 
شيء  »كل  القصصيّة  المجموعة  ترجمة  عن  العربيّة  اللغة 
عن الحب« للكاتبة نديجدا طيفّي، أّن الترجمة عمل إبداعّي، 
والمؤّسسات. وهذا جانب طبيعّي  البرامج  اختياري، خارج 
أو  بّد من برامج، ومؤّسسات غير ربحيّة،  ومفهوم. لكن ال 
قليلة(،  نماذج  منها  اآلن  )ولدينا  األساس  هدفها  الربح  ليس 
الثمين،  تقِدر  المترجمين،  وجهود  الترجمة  حركة  تحتضن 
إلى  العربيّة  الثقافة  تحتاج  ما  إلى  ه  وتوجِّ الموهبة،  وتشجع 

ترجمته من كالسيكيّات، وتيّارات، وأفكار متنّوعة.

ومرجعيّة  المؤّسساتي  العمل  غياب  إستنبولي:  إبراهيم 
مختّصة

بدوره  رأى  إستنبولي  إبراهيم  الدكتور  المصرّي  المترجم 
بوشكين  لغة  من  الترجمة  حركة  في  كبيًرا  انتعاًشا  ثّمة  أّن 
األخيرة  العشر  السنوات  في  وخصوًصا  العربيّة،  لغتنا  إلى 
على وجه التحديد، بحيث أّن حجم الترجمة من الروسيّة إلى 
العربيّة يفوق بأضعاف كثيرة ما كان عليه في الماضي، ألّن 
ثّمة جيًشا كاماًل يزداد باستمرار من المنخرطين في الترجمة 
في  دَرس  أن  َمن سبق  كّل  يضّم  العربيّة،  إلى  الروسيّة  من 
روسيا  وفي  جمهوريّاته  في  أو  السابق  السوفييتّي  االتّحاد 
معيّنة  استثنينا مرحلة  ما  إذا  هذا  في وقت الحق.  االتّحاديّة 
كانت تقوم بالترجمة دور نشر سوفييتية مثل “مير”، و”دار 
إلى  تقّدمان  كانتا  أنّهما  االعتبار  بعين  األخذ  ومع  التقّدم”، 
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القارئ العربّي ترجمات ألدب بعينه مرضي عنه من الجهات 
الحزبيّة والرسميّة. في حين أّن الترجمة اليوم تطال عناوين 
وأعمااًل أدبيّة كانت ممنوعة أو غير مرضي عنها، ولم يُكتَب 

لها أن ترى النور في السابق.

مترجم كتاب »من القلب.. وإلى القلب« لمنتيمير شايمييف، 
يؤّكد أنّه في حال كانت هناك أزمة في الترجمة من الروسيّة 
إلى العربيّة، فهي تتعلق بالعشوائيّة التي تحكم مثل هذا النشاط 
مرجعيّة  وجود  وعدم  عموًما،  المؤّسساتّي،  العمل  وغياب 
األدبيّة  الحركة  مع  ومباشر  مستمّر  تماس  وعلى  مختّصة 
والثقافيّة في روسيا من أجل اختيار العناوين بصورة عاّمة، 
الذي  الروسّي  األدب  في  الحديثة  التيّارات  من  خصوًصا 
يكاد القارئ العربّي ال يعرف عنه شيئًا سواء في الرواية أو 
في الشعر. ثمَّ في تقرير جودة الترجمة، ذلك أنَّ كل مترجم 
القائمة. إذ  يعتبر نفسه األكفأ – وهذا حقّه في ظّل الفوضى 
إّن األزمة الوطنيّة وما رافقها من صعوبات عميقة في الحياة 
للعمل  التي دفعت بأعداد الطالب والخّريجين  المعيشيّة هي 

في مجال الترجمة.

المشكلة األكبر – من وجهة نظر مترجم رواية »عزازل« 
لبوريس أكونين- هي مع أصحاب دور النشر الخاّصة أّواًل، ثّم 
مع الجهات الثقافيّة واألدبيّة، مثل اتّحادات الُكتّاب مثاًل، التي 
تكاد أن تكون غائبة تماًما عن حركة الترجمة. أّما أصحاب 
على  الترجمة  إلى  ينظرون  زالوا  فما  الخاّصة  النشر  دور 
العناوين  أنّها عمليّة بيع ونشاط تجارّي، وهذا ينعكس على 
التي يختارها الناشر للترجمة، ومنهم َمن يرفض نهائيًّا فكرة 
الذي  الغبن  الناشر والمترجم، فضاًل عن مشكلة  العقود بين 

يطال المترجم.

تحسين عزيز: حقوق الترجمة ال تسدُّ الّرمق
بدأت  قال:  العراق  من  رزاق عزيز  تحسين  الدكتور  المترجم 
حركة الترجمة من اللغة الروسيّة إلى اللغة العربيّة متأخرة في 
عالمنا العربّي مقارنة بالترجمة من اللغتين الفرنسيّة واإلنكليزيّة.

نظرية  مسائل  والترجمة..  »اللغة  كتاب  صاحب  أضاف 
ترجمات  بدايات  ظهرت  والخاّصة«:  العاّمة  الترجمة 
العشرين  القرن  بداية  في  العربيّة  اللغة  إلى  الروسّي  األدب 
ذلك  من  الثاني  النصف  في  بدأت  الجّديّة  الترجمات  ولكن 

القرن. وكانت في معظمها عن طريق لغة وسيطة، خاّصة 
ترجمات سامي الدروبي ألعمال )دوستويفسكي، وتولستوي، 
اللغة  من  الترجمة  الستينيات  في  نشطت  ثم  وتورغينيف(، 
الروسيّة مباشرة، مثل ترجمات غائب طعمة فرمان، وخيري 
فهناك  اليوم  أّما  يوسف.  بكر  وأبو  الضامن، وحياة شرارة، 
مترجمون رائعون يعملون على ترجمة األدب الروسّي من 
أمثال نوفل نيوف، وإبراهيم إستنبولي، وعبد هللا حبه، وأنور 
إبراهيم، ومحمد نصر الجبالي، ونزار عيون السود، ويوسف 

نبيل، وأحمد صالح الدين، وغيرهم.

حديثه  فودوالذركين  ليفغيني  »الطيار«  رواية  مترجم  يتابع 
قائاًل: أرى اليوم واقع الترجمة أفضل مما كان عليه في السابق 
ولكن ال يزال عدد مترجمي اللغة الروسيّة قلياًل. وأرى أنّه 
الترجمة من  في حقل  الحقيقي  بالمعنى  أزمة  اليوم  توجد  ال 
الروسيّة إلى العربيّة، وهناك أعمال كثيرة تستحّق الترجمة 
لم تُتَرَجم لحّد اآلن سواء من األعمال الكالسيكيّة أو من أدب 
القرن العشرين، ألّن ثّمة الكثير من الُكتّاب يستحقّون الترجمة 

لكن أسماء مثل )دوستويفسكي، وتولستوي( غطت عليهم.

مترجم رواية »صبية من متربول« لليودميال بيتروشيفسكايا 
يالحظ أنّه بخصوص األدب الروسّي الحديث اليوم، فبرغم 
كّل ما يُقال عنه، فإنّه يضّم أعمااًل رصينة تستحّق الترجمة، 
الحديث  األدب  ترجمة  على  يعملون  الذين  والمترجمون 
قليلون، الفتًا إلى أنّنا في العالم العربّي لم نترجم حتّى ٪10 
من األدب الروسّي الذي يستحّق الترجمة. ولكي نتجاوز هذه 
أن  العربّي  الوطن  في  الثقافة  المعضلة يجب على وزارات 
تؤّسس دواوين للترجمة تتولى ترجمة الجيد والمفيد. كما يجب 
للمترجمين،  األهليّة وتقديم مكافآت مجزيّة  النشر  دعم دور 
مبيّنًا أّن أكثر المترجمين اليوم هم هواة وليسوا محترفين ألّن 

أجور الترجمة غير مجزية وال تسدُّ الّرمق.

من  يعترضه  ما  إلى  باإلشارة  معنا  حديثه  عزيز  د.  ويختم 
مشاكل في عمله أثناء الترجمة، فيقول: أنا اآلن متفرغ تماًما 
التي  والمشاكل  العمل.  لهذا  أكرسه  كلّه  ووقتي  للترجمة، 
تعترض عملي أّولها: حقوق الترجمة، أحيانًا ثّمة أعمال جيدة 
تريد أن تترجمها لكن الحقوق تقف حائاًل أمامك، والمشكلة 
القواميس  نقص  إلى  باإلضافة  الترجمة،  أجور  تدني  الثانية 
الروسيّة العربيّة التخّصصية. وهذه المشاكل يمكن تجاوزها 
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إذا أخذت المؤّسسات الحكوميّة على عاتقها مسؤوليّة الترجمة.

عبد هللا عيسى: اإلخالص لفعل الترجمة على أساس إبداعّي
يعترف الشاعر والمترجم الفلسطينّي الدكتور عبد هللا عيسى 
فيه  يرى  ما  بترجمة  يقوم  وإنّما  الترجمة،  يمتهن  ال  أنّه 
إضافة نوعية لحركة الفّن اإلبداعّي، خاّصة الشعرّي العربّي 
مسرحيّة  كانت  الترجمات  هذه  آخر  أّن  ويعلمنا  والروسّي. 
ها للطباعة، مشيًرا  نيقوالي غوميليوف »أبناء هللا« التي يُعدُّ
الترجمات في منابر  في نشر هذه  لم يجد عثرة قطّ  أنّه  إلى 

مهّمة.

مترجم كتاب »مختارات من الشعر الروسّي«، أضاف: لعل 
أكثر ما يواجه المترجم العربّي هو وجود دار نشر تقّدر هذا 
إلى  ليصل  أوسع  نطاق  على  وتقّدمه  وماديًّا،  معنويًّا  الجهد 
الجهود  إلى  تقدير  بكل  أشير  أن  هنا  العربّي. وعلّي  القارئ 
األدب  ترجمة  في  الروس  المستشرقون  يبذلها  التي  الكبيرة 
العربّي إلى اللغة الروسيّة، وإلى إخالص بعض المترجمين 
استثنائيّة  ظروف  من  الرغم  على  الترجمة،  لفعل  العرب 

يعيشونها.

إلى  الروسيّة  من  ترجمة  أزمة  فعاًل  هناك  هل  وبسؤاله 
العربيّة؟ يجيب محّدثنا: نعم، أعتقد أّن هناك أزمة جّديّة تتعلق 
بترجمة اإلبداع من الروسيّة إلى العربيّة، بفعل وجود غياب 
حقيقّي للمؤّسسات التي كانت تشتغل على حقول الترجمة من 
الروسيّة إلى العربيّة وبالعكس. فمع انهيار االتّحاد السوفييتّي، 
تالشت مؤّسسات عظمى كانت تُعنى بهذا الحقل، مثل “دار 
التقّدم” و”رادوغا” اللتين قّدمتا للقارئ العربّي عيون األدب 
لترجمة  انحيازهما  من  الرغم  على  والسوفييتّي،  الروسّي 
اإلبداعات التي تنسجم مع األيديولوجيا السوفييتيّة، ولم يكن 
إبداعّي،  المعيار الحقيقّي لالختيار مؤّصاًل على أساس فنّّي 
)نيقوالي  مثل  كبيرة  إبداعيّة  رموز  نتاجات  ُغيبت  ولهذا 
بوكوف(  وفالديميرنا  بولغاكوف،  وميخائيل  غوميليوف، 
اإلبداعات،  هذه  إلى  التفتوا  عربًا  مترجمين  لكن  وسواهم، 
وقاموا بترجمتها ونشرها انطالقًا من أهميتها الفنّيّة والجماليّة 
في اآلونة األخيرة. وعلى الرغم من وجود هذه األزمة التي 

نجمت، واتّخذت شكلين: أّولهما:
انهيار دور النشر السوفييتيّة التي كانت تقوم بفعل الترجمة، 

في  يعملون  كانوا  متخّصصين  مترجمين  انكفاء  وثانيهما: 
ملموًسا  فراًغا  ترك  ما  الترجمة،  فعل  عن  المؤّسسات  هذه 
على  الترجمة  لفعل  مخلّصين  ظلّوا  مترجمين  وجود  برغم 
أساس إبداعّي، فإن فعل الترجمة هذا ظّل إلى حّد كبير يتلقف 
نتاجاٍت محّددة لُكتّاب معروفين، سواء في روسيا أو حصدوا 
المترجمون  يكن  ولم  والمنافي.  المهاجر  في  شهرة خارجها 
تشهدها  التي  اإلبداعيّة  للتحّوالت  يُذكر  انتباه  يولون محض 
إبداعات  انحسار  عن  ناهيك  والجديدة،  الشابّة  اإلبداعات 

ُكتّاب الدول السوفييتيّة السابقة دائًما من دائرة اهتماماتهم.

ويضيف عيسى: منذ تسعينيات القرن الماضي هناك نداءات 
ومحاوالت لسد الفراغ الذي نجم بعد انهيار مؤّسسات الترجمة 
السوفييتيّة، لكنّها باءت بالفشل، ويبدو مستحياًل إعادة إحياء 
تلك الظاهرة، فحركة السوق تتحّكم أيًضا بفعل الترجمة نفسه. 

من هنا يبدو االهتمام باألسماء الكبيرة المعروفة من قبل دور 
االتّجاه  هذا  في  الضروري  من  أنّه  وأعتقد  الخاّصة.  النشر 
أن يُعنى القائمون على المؤّسسات أو المجالت المتخّصصة 
يواصل  التي  الجديدة  باإلبداعات  أكثر  بالعناية  بالترجمة 

القارئ العربّي السؤال عنها.

ويحذر الدكتور عيسى من أنّه طالما هناك ظن لدى القائمين 
وبالتالي  قراءة،  األكثر  الرواية هي  بأّن  الترجمة  فعل  على 
عن  الرواية  ترجمة  على  أكبر  انشغال  هناك  مبيًعا،  األكثر 
اكتفاء  يكون  وربّما  األخرى.  اإلبداعيّة  الفنون  من  غيرها 
عالقات التعاون بين اتّحادات ُكتّاب روسيا واتّحادات الُكتّاب 
الرسميّة  التقليديّة  العالقات  عن  كثيًرا  يبتعد  ال  بما  العربيّة 
عاماًل جّديًّا لعدم إطالق فعل الترجمة هذا إلى مناخات إبداعيّة 

جديدة.

أحمد صالح الدين: جسر لعبور األيديولوجيا
يحظى األدب والثقافة الروسيّة – بحسب الباحث والمترجم 
لدى  وتقدير  خاّصة  بأهّميّة  الدين-  صالح  أحمد  المصرّي 
الترجمة  جهود  إلى  هذا  في  الفضل  ويعود  العربّي،  القارئ 
خالل النصف األّول من القرن العشرين، بفضل دعم الدولة 
في  الدولة  إلى رغبة  يرجع  المحدود، وهذا  السوفييتيّة غير 

نشر ثقافتها في العالم العربّي كجسر لعبور األيديولوجيا.
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جسر  على  تالستوي..  »ورثة  كتاب  صاحب  يضيف   
ينطق  كما  تولستوي  اسم  الكاتب  )يورد  كوزنتتسكي« 
يعثر  أن  والمهتّم  القارئ  على  السهل  من  كان  بالروسيّة(: 
على ترجمات ألعمال أساطين األدب الروسّي بأسعار زهيدة 
في طبعات كبيرة وصلت إلى مئة وخمسين ألف نسخة في 
الطبعة الواحدة. بالطبع كانت هناك جهود للترجمة من قبل 
بعض الدول العربيّة، من خالل دور نشر حكوميّة وخاّصة، 
السوفييتيّة.  الدولة  إسهام  تضاهي  وال  محدودة  ظلّت  لكنّها 
وبعد انهيار االتّحاد السوفييتّي، تراجعت الترجمة والطباعة 
العربيّة  النشر  دور  قبل  من  االهتمام  لكّن  كبير،  بشكل 
من  نفد  ما  طباعة  إعادة  على  اقتصر  محدوًدا  نمًوا  شهد 
األعمال التي قّدمتها دور النشر الروسيّة األشهر “رادوغا” 

و”بروغريس”، إضافة لبعض األعمال الجديدة.

مترجم رواية »األب سيرجي« لتولستوي يتابع حديثه: شهدت 
عادت  حيث  الجديدة،  األلفيّة  في  ملحوظًا  تغيًرا  الترجمة 
الدولة الروسيّة لالهتمام بها مّما أثمر عن العديد من األعمال 
جانب  من  االهتمام  نمو  استمرار  إلى  إضافة  المترجمة، 
القّراء من  العرب، نظًرا لوجود دوائر جديدة من  الناشرين 
األجيال الجديدة ممن انتقل إليهم شغف االطاّلع على األدب 
والثقافة الروسيّة. وكان فوز البيالروسيّة سفيتالنا أليكسيفيتش 
ورواج  للعربيّة  أعمالها  وترجمة   )2015( نوبل  بجائزة 
اسمها بين القّراء العرب في شتّى أنحاء الوطن العربّي بمثابة 
دفعة قويّة ساهمت في اهتمام متزايد باألدب والثقافة الروسيّة 
سواء بترجمة األعمال الكالسيكيّة أو المعاصرة. وإّن متابعة 

بسيطة لرفوف المكتبات كفيلة بإدراك هذه الحقيقة.

وجوابًا على سؤال: هل هناك فعاًل أزمة ترجمة من الروسيّة 
تشرنوبل«  »صالة  كتاب  مترجم  أجاب  العربيّة؟  إلى 
عن  الترجمة  في  أزمة  هناك  أّن  أتصّور  ال  ألليكسيفيتش: 
المعنيّة،  األطراف  كافّة  لدى  كبيرة  رغبة  فهناك  الروسيّة، 
على المستوى الرسمّي وغير الرسمّي، بدفع عجلة الترجمة 
لألمام، لكن ربّما نكون في حاجة إلى بعض الضوابط التي 
الحاجة  تضمن الحصول على ترجمات متميّزة، فضاًل عن 
األدبيّة  لألعمال  سواء  للترجمة  المخّصصة  األموال  لزيادة 
أو غير األدبيّة. وأتصّور أيًضا أّن الساحة اآلن تضّم عدًدا ال 

بأس به من المترجمين األكفاء أكثر من فترات سابقة، لكّن 
هذا ال ينفي الحاجة لبرامج تدريب حقيقيّة تؤهل المترجمين 

على النحو المطلوب للقيام بالمهّمة الصعبة.

جودت هوشيار: حركة الترجمة ليست في أزمة وال هي مزدهرة
من  هوشيار  جودت  الدكتور  والمترجم  الكاتب  يؤكد 
بدأت  العربيّة  إلى  الروسيّة  الكالسيكيّات  ترجمة  أّن  العراق 
هي  وسيطة  لغة  عن  نقاًل  الماضي  القرن  عشرينيات  منذ 
اإلنكليزيّة غالبًا، وعن الفرنسيّة أحيانًا، وهي برأيه ترجمات 
تشوبها عيوب كثيرة أهّمها التلخيص واالهتمام بجزالة اللغة، 
التحالف  نشوء  ومع  الترجمة.  ودقّة  النّص،  بروح  وليس 
اتّجهت  الثانية،  العالميّة  الحرب  خالل  الروسّي  الغربّي- 
دور النشر العربيّة اليساريّة إلى ترجمة أعمال كبار الُكتّاب 
من  المترجمين  لندرة  والفرنسيّة،  اإلنكليزيّة  عن  السوفيّيت 
الروسيّة، لتنتعش حركة الترجمة من الروسيّة بعض الشيء 
آالف  تخّرج  مع  المنصرم  القرن  وسبعينيات  ستينيات  في 
الطلبة العرب في الجامعات السوفييتيّة، وتأسيس دور نشر 
دور  مثل  الروسّي  األدب  ترجمة  في  متخّصصة  سوفييتيّة 
“رادوغا” و”بروغريس” و”مير”، التي كانت ترّكز أساًسا 
على الكالسيكيّات الروسيّة وأعمال األدباء الملتزمين بمذهب 

الواقعيّة االشتراكيّة. 

تأريخه  يتابع  الروس«،  الُكتّاب  »مأساة  كتاب  صاحب 
لحركة الترجمة من لغة دوستويفسكي إلى لغة الضاد، قائاًل: 
انتقاليّة  بفترة  روسيا  مّرت  السوفييتّي  االتّحاد  تفكك  بعد 
عصيبة، أُلغيت خاللها كافّة دور النشر الحكوميّة وبضمنها 
الترجمة  حركة  وتراجعت  الترجمة،  في  المتخّصصة  تلك 
المباشرة من األدب الروسّي حتّى تأّسس “معهد الترجمة” 
محدوًدا  ماليًّا  دعًما  يقّدم  والذي   ،2011 عام  موسكو  في 
لدور النشر وللمترجمين من الروسيّة إلى لغات العالم ومنها 

العربيّة.

صفوة القول – وفقًا لمترجم ومقّدم كتاب »جى دي موباسان« 
إلى  الروسّي  األدب  من  الترجمة  حركة  فإّن  لتولستوي- 
العربيّة لم تكن في يوم ما مزدهرة قطّ. وال يمكن أن نقول 
في  ومفاجئًا  ا  حاّدً تغييًرا  تعني  األزمة  ألّن  أزمة،  في  إنّها 
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الروسيّة  من  الترجمة  حركة  مع  يحدث  لم  وهذا  ما.  شيء 
إلى العربيّة، التي كانت وما زالت ضعيفة قياًسا إلى األدب 

الروسّي الباذخ الثراء.

ويلفت هوشيار إلى أّن دور النشر العربيّة ال تنشر اليوم 
أّوالهما:  حالتين:  في  إاّل  معاصًرا،  روسيًّا  أدبيًّا  عمالّ 
وثانيهما:  الروسّي،  الترجمة”  “معهد  مع  االتّفاق 
حدوث ضّجة أدبيّة كبيرة في الغرب حول ذلك العمل، 
لألفراد  الترجمة  عمليّة  ترك  يمكن  ال  أنّه  على  مشّدًدا 
تكميلّي  كنشاط  إنجازها  يمكن  ال  كما  واختياراتهم، 
إلى مؤّسسات  بها  يُعهد  أن  ينبغي  لنشاط أصلّي، وإنّما 

ومعاهد ومراكز متخّصصة متفرغة كلّيّة لهذا النشاط.

المترجم  ذكر  المعرفّي  الحقل  هذا  في  بنشاطه  يتعلق  وفيما 
يستمتع  الذين  للُكتّاب  إاّل  يترجم  ال  العادة  في  أنّه  العراقّي 
بقراءة نتاجاتهم، والذين تدفعه رغبة عارمة إلشراك اآلخرين 
أنّه  علينا  يخفي  أن  دون  والجماليّة،  الفكريّة  المتعة  هذه  في 
النّص  روح  على  الحفاظ  كيفيّة  مشكلة  أحيانًا  تعترضه  قد 
األصلّي وإيقاعه، وكيفيّة إبراز أسلوب المؤلف، بحيث يبدو 

ا غير مترجم.  ما يترجمه نّصً

المصدر: األوان

موسوعة طالل أبوغزاله اإللكترونية
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله، 46 شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، األردن

هاتف: 5100900 ) 6 962+(

تم اعداد هذه النرشة من قبل موسوعة طالل أبوغزاله اإللكرتونية

register.tagepedia.org

Email: info@tagepedia.org TAGEPEDIA

http://register.tagepedia.org
https://www.facebook.com/TAGEPEDIA-1378094972411082/

