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صالح علماني عالمة من عالمات الترجمة.. وسيظل جنمة ترشد في ليل الثقافة
أن يكون مركزا ثقافيا، لكن هذه احلرب املجنونة 
دمرت كل شيء.. كل شيء! كان ابن فلسطني الذي 
ولد في حمص يحب سورية، يعشقها بل ويهيم 

بها، لذلك رمبا..
 اتخذ مواقف متقلبة عاطفية عندما رأى وطنا 

ترعرع فيه تتخاطفه قوى من كل لسن وأمة. 
هل كان مخطئا؟ هل كان على صواب؟ كل من 
سيجيبون عن السؤال يعرفون مقولة قالها شاب 
ولد في فلســطني قبل قرون: من كان منكم بال 

خطيئة فليرجمها بحجر.
 هذه الكلمات أتذكرها كلما تذكرت دموعه وهو 
يحكي عن ســورية: تعرف؟ في سورية لم أعامل 
يوما كآخر، بل كنت مثل ابن البلد ورمبا أفضل!

زار الكويت، صحبته في سوق املباركية، أحب 
الكويت وشبابها ودورها الثقافي.

جاءني خبر وفاته وأنا في طليطلة، أزور مدرسة 
الترجمة التي أقامها ألفونسو العاشر لنقل العلوم من 
العربية إلى الالتينية، املدرسة ذاتها التي تلقى فيها 
جائــزة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملية للترجمة 
وهي جائزة تقدمها اململكة العربية السعودية ألهم 

املترجمني. 
كنت أقلب »تويتر« عندما مر خبر نعيه، فتداعت 
الصور منذ لقاء مسقط إلى لشبونة إلى الكويت.

 ترددت على مســامعي ضحكاته في شوارع 
ومقاهي لشــبونة. فرحه عندما رأى ترجمته في 
متحف ساراماغو فأشار للكاتبة تسنيم املذكور وطلب 
منها أن تلتقط له صورة مع ترجمته. فرحته كان 
فرحة طفل وجد شهادة تفوقه على حائط املدرسة.
رحلت، لكنك باق ما بقيت مكتبات وبقي قراء. 
صالح علماني عالمة من عالمات الترجمة ونقل 
املعارف، عالمة مضيئة مثل جنمة لن تنمحي وتزول 

من السماء، وستظل ترشد في ليل الثقافة.

إنها سقطة الشاعر. وهنا يضحك علماني عندما 
يصف كيف فتحت زوجة يوسا دفترها لتسجل 
اسم دار النشر التي نشرت ترجماته لروايات زوجها 
بالعربية، يختم: تريد أن تطالب بحقوق زوجها في 

بلدان احلقوق فيها ضائعة. 
يلتفت إلى احلي األندلسي: أكثر رواية أحببت 
ترجمتها لساراماغو هي: قصة حصار لشبونة لكن 
مترجما آخر سبقني. نتحدث مع نادل فيقول: طيبة 
البرتغاليني تذكرني بطيبة اإلسبان عندما التقيتهم 

أواخر السبعينيات. 
جاء لدراســة الطب ثم انقلب مترجما. سألته 
عن يوسا وماركيز من منهما يحب أكثر. فأجاب: 
كالهما: يوســا مثل مهندس معماري، وماركيز 

صانع عوالم لغوية.
وضعت حتويشة العمر في بيت دمشقي: أردته 

بقلم عبدالوهاب احلمادي

سألته، كان ذلك قبل أربعة أعوام، ما ذكرياتك 
عن هذا املكان؟ املكان كان لشبونة، منازل حي الفاما 
األندلسي بسطوحها احلمراء املتدرجة واملطلة على 

زرقة نهر التاج. 
رده أدهشــني إذ قال: ليست لدي ذكريات إذ 
انني ألول مرة آتي إلى البرتغال!! هذه إجابة الراحل 
صالــح علماني عندما حل ضيفا على رحلة أدبية 

نظمناها لزيارة مؤسسة جوزيه ساراماغو. 
رجعت للفندق مندهشا، الرجل الذي صنع لنا 
جسورا من ورق وحروف وعبر باألدب الالتيني 
الناطق باإلسبانية والبرتغالية وغيرهما إلى بلداننا، 
لم يزر لشبونة! أتذكر بداية معرفتي به في مسقط 

عندما شاركته مهرجانا أدبيا هناك. 
كان متواضعــا، أبلغته تقديري الكبير كقارئ 
ملنجزه، توارى وراء تواضع غير مزيف. يومها بدأ 
التواصل بيننا حتى دعوته ليصحب مجموعة أدباء 
شــباب في زيارة إلى لشبونة، نقابل بها محررة 
روايات جوزيه ساراماغو. لم يطلب أي طلب مادي 
معتاد من بعض املثقفني، بل اكتفى باحلد األدنى 

تواضعا. 
هناك بيننا، في املقهى اللشبوني الذي ارتاده 
فرناندو بيسوا شاعر البرتغال وجوزيه ساراماغو 
أديب نوبل، حتدث بخجل عن جتربته وعشــقه 
للترجمة وبداياته، قرأ من أحدث ترجماته للشاعر 

بابلو نيرودا وإدواردو غاليانو.
 كنا نسير معا في طرقات لشبونة األليفة عندما 
ضحك وهو يتذكر موقفا حدث له مع ماريو فاراغاس 
يوسا ملا زار األخير سورية. إذ دل يوسا على خطأ 
تاريخي في روايته »شــيطانات الطفلة اخلبيثة« 
فضرب احلائز نوبل على جبينه  ثم ضحك قائال: 

صنع جسوراً من ورق وحروف وعبر باألدب الالتيني الناطق باإلسبانية والبرتغالية وغيرهما إلى بلداننا

صالح علماني يقف في متحف جوزيه ساراماغو أمام ترجمته لرواية كل األسماء

املترجم الراحل صالح علماني 

»بوكسهل« تنظم إعادة 
التدوير مبشاركة الثانويات

نظم قسم إدارة العالقات العامة في كلية بوكسهل الكويت 
معــرض إعــادة التدوير مبشــاركة العديد من املؤسســات 
والشركات والثانويات العامة من مختلف املناطق التعليمية.
وقد تخلل املعرض عرض ألعمال الطالبات ألكثر من ١3 
ثانوية مشــاركة، باإلضافة الى مؤسسات تعنى باحملافظة 
علــى البيئة وإعــادة التدوير. وقالت كارول بيم مســؤولة 
العالقات العامة في الكلية: »ان املعرض يهدف إلى حتقيق 
مبدأ التنمية املستدامة من أجل احملافظة على البيئة، وتقليل 
استهالك املواد اخلام وزيادة الوعي البيئي بني طالبات الكلية 
والثانويات املشاركة وحتفيزهن على املشاركة في األنشطة 
التي لها عالقة بالبيئة واملجتمع«. وتخلل املعرض مسابقة 
بني الثانويات املشاركة ألفضل جناح، باإلضافة الى مسابقة 
لطالبات الثاني عشر، حيث وفرت الكلية لهن مواد بالستيكية 
وكرتونية الستخدامها بابتكار مجسم ميكن استخدامه في 
حياتنا اليومية، ومت اختيار الثانويات الفائزة من قبل جلنة 
حتكيم تشكلت من 3 أعضاء هم د.أميرة احلسن ممثلة برنامج 
األمم املتحدة للمســتوطنات البشرية، براك الهندال رئيس 
فريق سند للثقافة والفنون وخديجة راجنوال من مؤسسة 
الـ env. للبيئة. وقيمت اللجنة اجلناح الفائز على أســاس 
كيفية استعمال املواد اخلام وإعادة تدويرها في أشكال فنية 

ميكن استعمالها بحياتنا اليومية.
وقد فاز في املراكز األولى ثانوية العدان وثانوية الرتقة 

وثانوية ام عالء األنصارية وثانوية فاطمة بنت األسد.

جانب من املعرض

اجلامعة األمريكية حتتفل بالذكرى 57 للدستور

آالء خليفة

مكتبــة  اســتضافت 
الجامعــة األمريكيــة فــي 
الكويت ممثلين عن مجلس 
االمة  لالحتفــال بالذكرى 
الـــ 57 لدســتور الكويت، 
حيث قــام الممثلــون عن 
المجلس خــالل وجودهم 
في الحرم الجامعي بتفسير 
مواد مختلفة من الدستور 
باإلضافة إلى شرح الثقافة 

المسابقة، حيث سيحصلون 
على جوائز نقدية مختلفة.
وعلقــت مديرة المكتبة 
أســماء الكنعــان بالقــول 
مــع  التعــاون  »نحــاول 
المؤسسات الحكومية وغير 
الحكوميــة إلتاحة الفرص 
لطالبنا حتى يتعرفوا على 
تاريــخ الكويــت وثقافتها 
وحكومتها وأتيحت الفرصة 
للطالب للتفاعل مباشرة مع 
ممثلين مــن مجلس االمة 

لالهتمــام فقد اســتمتعنا 
بالوجود في المكتبة لتلّقي 
المعلومــات عــن دســتور 
الكويت وتاريخها بحضور 
أعضــاء هيئــة التدريــس 
والموظفين وخاصة الطالب.

 وكان من المثير لالهتمام 
استكشاف معارفهم في هذا 
المجال وقضاء وقت كبير 
في مناقشــة مــا يمكن أن 
تضيفــه هــذه المعلومات 

إلى دراستهم.

وطــرح األســئلة التــي قد 
تســاعدهم في دراستهم«، 
مؤكــدة علــى أهميــة هذه 
المناسبة، مشــيرة إلى ان 
إصدار الدستور كان عالمة 
مهمــة في تاريــخ الكويت 
الحكــم  نظــام  وضعــت 
والمبادئ الرئيسية للحرية 

والعدالة والمساواة.
وعلق أحد ممثلي مجلس 
األمة وهــو محمد العوض 
قائال: »لقد كان حدثا مثيرا 

مجموعة من AUK خالل زيارتهم للمعرض ممثلون عن مجلس األمة في مكتبة اجلامعة

الدســتورية ودور مجلس 
االمة الكويتي.

ومن ضمــن الفعاليات، 
العامــة  طرحــت االمانــة 
لمجلس االمة مسابقة يوم 
الدســتور والتــي تتطلب 
مــن الطــالب اإلجابــة عن 
بعض األسئلة عبر الموقع 
االلكتروني لدخول السحب 

على جوائز قيمة.
وســيتم اإلعــالن عــن 
الفائزيــن الخمســة فــي 

الكنعان: إصدار الدستور كان عالمة مهمة في تاريخ الكويت

»املستقبل الطالبي« تطالب بتأجيل 
انتخابات احتاد أميركا لوقت يناسب الطلبة

التدقيق على الكشوفات قبل االنتخابات بـ 
7٢ ساعة واالطالع على نظام التسجيل. 

وطالبت كذلك بإعداد مقترح تعديل الئحي 
يقدم للمؤمتر القادم لتغيير عملية التسجيل 
لالنتخابــات حتى تكون أكثر شــفافية مما 
يضمن عدم تالعب الفروع اخلارجية بكشوف 

التسجيل.
واعتبرت القائمة انها كانت ومازالت خط 
الدفاع األول عن املكتسبات الطالبية، واتهمت 
الهيئة التنفيذية املشــرفة على االنتخابات 
باخلضــوع لضغوطات سياســية وأنها قد 
انســلخت عن دورها كمظلة منظمة للعمل 
الطالبي الى مؤسســة تبحث عن مصاحلها 

فقد تنازلت عن حقوق الطلبة.

آالء خليفة

أصــدرت قائمــة املســتقبل 
الطالبي التي تخوض انتخابات 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع الواليات املتحدة األميركية 
بيانا حول التوقيت الذي حددته 
اللجنة االنتقاليــة لالنتخابات 
املؤجلة إلجراء انتخابات احتاد 

اميركا في ١5 اجلاري.
وأوضحت قائمة املســتقبل 
الطالبــي فيــه ان هــذه الفترة 
االختبــارات  فتــرة  ســتكون 

النهائية.
وذكرت القائمة في بيانها انها 
تطالــب بعدة امور من اصحاب 
الشأن وخالل 48 ساعة وإال فإن 

جميع اخليارات مفتوحة، حيث طالبت بتأجيل 
االنتخابات وحتديد موعد آخر يتناسب مع 
اجلداول الدراســية ملعظــم طلبة وطالبات 
أميركا وتوفير عدة صناديق اقتراع في عدد 
من الواليات، واعتماد التصويت اإللكتروني 
لتسهيل عملية االقتراع على الطلبة والطالبات 
الذين تكبدوا عناء السفر ودفعوا مبالغ طائلة 
حلضور املؤمتر واملشاركة في انتخابات مع 

األسف ملغاة.
كما طالبت »املستقبل الطالبي« من املجلس 
اإلداري »السلطة األعلى في ظل غياب املؤمتر« 
بتشــكيل جلنــة حتقيق للنظــر في أحداث 
»يوم اجلمعة األسود« ومحاسبة املقصرين، 
باإلضافة الى السماح للقوائم باملشاركة في 

أكدت أن املوعد احملدد لالنتخابات يتزامن مع فترة االختبارات النهائية


