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«تكوين» ناقش «الهوية في الترجمة» بتسليط الضوء على جتارب شخصية وعلمية

آالء خليفة

«الهويــة فــي الترجمة 
بــني النقــل والبنــاء» كان 
هذا عنوان احللقة النقاشية 
التي عقدت ضمــن ملتقى 
«تكوين» الثالث «تساؤالت 
الهوية: من نحن؟ وما الذي 
ميكننا أن نكونه؟» والذي 
تنظمــه مكتبــة «تكوين» 
بالتعــاون مــع املجلــس 
البريطانــي ومنصــة الفن 
املعاصر وبرعاية إعالمية 
مــن «األنبــاء»، وذلك أول 
من أمس بحضور مؤسسة 
مكتبــة تكويــن الروائيــة 
بثينة العيسى ومدير عام 
الشاعر  منشورات تكوين 
محمــد العتابــي وعدد من 
األدباء واملثقفني، ومشاركة 
متميــزات  مترجمــات   ٣
صاحبــات جتــارب الفتة 
فــي مســألة الهويــة على 
الشــخصي  الصعيديــن 
والعلمي وهن: اميان أسعد، 
بثينــة االبراهيــم، ودالل 
نصــراهللا، وأدار اجللســة 

عبدالوهاب سليمان.
وركزت احللقة النقاشية 
على مفهوم الترجمة الذي 
شهد حتوالت عديدة منذ ان 
كانت مجــرد نقل نص من 
لغة املصدر إلى لغة الهدف 
وتداخلــت فيها ســياقات 
اجتماعية وسياسية شكلت 
الهويــة فيها جوهرا ولعل 

بغيــة ايصالــه إلــى قارئ 
ذي هوية ولغــة مختلفة، 
كما ناقشت أيضا موضوع 
نقــل الهويــة او بنائها في 
ترجمــة االعمال الناشــئة 
حتديدا وانها بطبيعة احلال 
لم تعد مشــروعا فرديا اذ 
وجدت العديد من املؤسسات 
الثقافية الرسمية التي تعنى 
بالترجمــة والفروقات بني 
الفــرد  تعاطــي املترجــم 
واملترجم املؤسسي ملسالة 

الهوية.
متازج الهويات

فــي البدايــة، حتدثــت 
الروائية األردنية واملترجمة 
اللغــة االجنليزيــة  عــن 
اميــان أســعد عــن قضية 
تفاعــل املترجم مع هويته 
الشخصية وهوية النص، 
موضحة ان النقل يفترض 
فيزيائيا ان ننقل شيئا من 
موقع آلخر، ولكن في حقيقة 
األمر هذه النظرية ال ميكن 
تطبيقها نظــرا ألن النص 
األصلي يظل موجودا حتى 
بعد ترجمته إلى نص آخر 
جديد بلغة اخرى، الفتة إلى 
ان النص االصلي مسكون 
بذات واحدة هي ذات الكاتب 
اما النص الذي اعيد بناؤه 
من جديد مســكون بذاتني 
وهويتــني هويــة الكاتــب 

وهوية املترجم.
وقالت أسعد ان ما يهم 

بأي شكل من االشكال كما 
انها ترفض «القولبة» مبا 
يوافق اجلميع، السيما انها 
اردنية مــن أم كويتية لذا 
فهي تتمسك دوما بالهوية 
وترفض محاوالت طمسها.

وأوضحت ان املترجم قبل 
ان يفتح النص فهو ميلك نية 
ان يضيف عليه هويته اخلاصة 
ومثــال علــى ذلــك الترجمة 
النســوية وهي ترجمة لنص 
مسبق على املترجمة ان تعاجله 
من وجهة نظر نســوية وهذا 
االمر مالحظ بشــكل اكبر في 
«الكالسيكيات»، الفتة إلى ان 
املترجمــني في الغــرب ليس 

الترجمة  ان  وأوضحت 
تبني هوية قائلة «ليســت 
هي العامل الوحيد ولكنها 
تعتبر عامال لبناء الهوية»، 
الفتــة إلــى انــه اذا كانــت 
الترجمــة تهيئ لنا معرفة 
اآلخر، فبالتالي ستهيء لنا 
انفســنا وهويتنا،  معرفة 
وهي ال تعني فقط النقل من 
لغة إلى اخرى فالكتابة تعد 
ترجمة واللغة ترجمة واذا 
لم يوجد االختالف لن توجد 
الهوية، الفتة إلى ان كل ما 
ينطبــق علــى ادب الكبار 
ينطبق على أدب اليافعني.
وأضافــت: في ترجمتي 
بشكل عام وفي ادب اليافعني 
حتديدا كنت حريصة على 
منح اآلخر املختلف فرصة 
للتعبير عن ذاته، ليفصح 
عن نفسه واعتقد انني نقلت 
شخصيات غريبة االطوار 
ومنهــا «الصبــي الــذي ال 
يريد ان يكبر» و«الساحر 
الذي يقر انه مخادع ولكنه 
فــي نفــس الوقــت يصف 
نفســه بالطيبة» و«الفتاة 
التي تهوى سكنى اجلبال 
وتخنقها املدن»، وهذا النوع 
مــن االدب مينحنــا عاملــا 
يحتفــي باالختالف ويقدر 
التشابه مجددة الدعوة إلى 
قــراءة ادب اليافعني كونه 
مينحنا صورة بديلة للعالم 
الذي تسوده االفكار النمطية 
عــن االخــر املختلف وعن 

القــارئ هو مــدى التمازج 
بــني الهويتــني فــي النص 
املترجم السيما وان املترجم 
سيســتحضر هويتــه في 
بنــاء النص، مشــيرة إلى 
انها تقــوم بترجمة النص 
حرفيا بغض النظر عن اي 
سطور يتضمنها قد تسيء 
للدول العربية على سبيل 
املثــال او تتضمن عبارات 
عنصريــة ضد العــرب او 
االســالم ولكــن واجبهــا 
كمترجمــة ترجمــة النص 
حرفيا دون اي حتريف أو 
تغييــر، مشــددة على انها  
ترفــض طمــس الهويــات 

لديهم خوف او هوس بالقارئ 
كمــا هو احلــال عنــد العرب 

ويركزون اكثر على النص.
توطني الترجمة

من جانبها، قالت الكاتبة 
الســورية واملترجمــة عن 
اللغــة االجنليزيــة بثينة 
االبراهيــم ان اهــم قضية 
يجب ان ينقلها املترجم هي 
االختالف مســلطة الضوء 
على موضوع «التوطني في 
الترجمــة» وذلك من خالل 
اضافــة رداء احملليــة على 
النص املترجم وجعله نصا 
من البيئة احمللية وجتريده 
من كل خصوصية ثقافية 
يتمتــع بها، الفتــة إلى ان 
التوطني في الترجمة نوع 
مــن الرقابــة علــى اآلخر، 
متسائلة: ملاذا اجرد اآلخر 
من كل ما ال يناسبني او ال 

استسيغه؟
وذكــرت االبراهيــم ان 
احــداث شــطب او حتوير 
او تغيير فــي النص اثناء 
الترجمة يعد رقابة ميارسها 
املترجم اذا كان غير واثق من 
هويته او يخاف من اآلخر، 
مؤكدة ان كل مترجم يعزف 
عن احــداث اي حتوير في 
ترجمة النص، مترجم واثق 
من نفسه وهويته وان تأثر 
بهويته اآلخر فهذا ال يعني 
بالضــرورة انســالخه عن 

هويته األصلية.

انفسنا ايضا «عن هويتنا 
وهويات اآلخرين».
هويات متعددة

بدورها، اشارت املترجمة 
اللغتــني  عــن  الكويتيــة 
االجنليزيــة وااليطالية دالل 
نصــراهللا إلــى انها نشــأت 
في بيئــة اجبرتها التعايش 
مــع هويــات عديــدة كونها 
عراقيــة  أم  مــن  كويتيــة 
مــع  تعايشــت  وبالتالــي 
لهجــات وطوائــف وثقافات 
وعادات مختلفــة، موضحة 
اننــا عبارة عن مجموعة من 
الهويات والترجمة يفترض ان 
تستوعب كافة تلك الهويات 
فهــي ال تبني هويــة ولكنها 
عبارة عن فضاء يســتوعب 

كل الهويات.
ان  نصــراهللا  وبينــت 
«ويكيبيديــا» مــن وجهــة 
نظرها سالح تستخدمه الدول 
ضد بعضها مــن خالل ابراز 
شــخصيات واحداث معينة 
وتسليط الضوء عليها بشكل 
بارز في حني يتم اخفاء حقائق 
اخرى مبا يتناسب مع «الهوية 
النقية»، متسائلة: ما الهوية 
النقية؟ وهل يوجد حقيقة ما 
يســمى بـ «الهوية النقية»؟ 
مؤكدة على ان الترجمة سالح 
البــد ان نســتخدمه بوعــي 
فليــس كل املترجمني لديهم 
هذا الوعي ولكن يفترض ان 

يتمتع القارئ نفسه بذلك.

امللتقى الثالث يقام حتت شعار «تساؤالت الهوية» بالتعاون مع املجلس البريطاني ورعاية إعالمية من «األنباء»
(محمد هاشم)إميان أسعد وبثينة اإلبراهيم ودالل نصراهللا وعبدالوهاب سليمان خالل احللقة النقاشية بثينة العيسى في مقدمة احلضور  

املترجم أكثر األدباء تفاعال 
مع مســألة الهوية اذ ميلك 
هويته اخلاصة ويعمل على 
ترجمة نــص ذي هوية او 
هويات مختلفة بغية ايصاله 
إلى قــارئ له هويته أيضا 
والتي قد يشــترك فيها مع 
املترجم او ال بصرف النظر 

عن اللغة املشتركة.
احللقــة  خــالل  ومت 
النقاشــية طرح تساؤالت 
عــن الهوية فــي الترجمة 
ومتثالتها والتعامل معها في 
عالم تنوعت فيه الهويات 
وتداخلت بفعــل حتوالت 
اجتماعيـــــة وسيــــاسية 
وثقافـيـــــة كاالستعمـــار 
والهجرة والعوملة، وسلطت 
احللقــة الضــوء على عدة 
محاور ابرزها ان الترجمة 
عملية نقل هوية ما من لغة 
إلى اخــرى وتأثير الهوية 
والترجمة علــى بعضهما، 
والقضايا التي يتعامل معها 
املترجــم في نقلــه لهوية 
اآلخــر، باالضافــة إلــى ان 
الدراســات والنظريات في 
الترجمة توالــت بوصفها 
عامــال مــن عوامــل بنــاء 
الهويــة وان  او صناعــة 
الترجمــة لم تكتــف بنقل 
الهويــة وحســب، فكيــف 
ميكــن للترجمــة ان تكون 
عامال لبناء الهوية، وكيف 
يتفاعل املترجم مع تعددية 
الهويات في النص الواحد 

إميان أسـعد: النص الـذي ُأعيد بناؤه مـن جديد مسـكون بذاتني وهويتني للكاتـب واملترجم
بثينـة اإلبراهيم: التوطـني في الترجمة نوع مـن الرقابة فلمـاذا أجّرد اآلخر مما ال يناسـبني؟

أقـوم بترجمة النصـوص حرفيـًا دون أي حتريف وأرفـض متامـًا «القولبة» وطمـس الهويات

ال تقـل مدة خدمة املوظف عن ٥ سـنوات.. ويشـترط أن يكـون آخر تقييمـني حصل عليهمـا بتقدير «ممتاز»

دالل نصـراهللا: الترجمـة فضـاء يسـتوعب كل الهويات.. وسـالح يجب أن نسـتخدمه بوعي

محمد العتابي خالل احللقة النقاشية

الرومي: دعم فئة الصم أولوية لدى
جامعة الكويت بالتعاون مع «احلرس»

ثامر السليم

كشف مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي 
عن دعم اجلامعة لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة 
من الصم ودعم تعلم لغة اإلشارة بالتعاون مع 
احلرس الوطني والعمل علــى تنفيذها، الفتا 
إلى أنه ســيكون من أقــوى أنواع التعاون مع 

اجلهات املجتمعية في الكويت.
جاء ذلك خالل فعالية «يوم األصم العربي» 
الــذي نظمته كلية التربية في جامعة الكويت 
برعاية وحضور مدير اجلامعة د.يوسف الرومي، 
وحضور القائــم بأعمال عميــد الكلية د.فايز 

الظفيري على مسرح كلية التربية امس.
ولفــت الرومي إلى أن اإلخــوة في احلرس 
الوطني أبــدوا الكثير من التعاون وتوصيات 
يوم األصم العربي ستأخذ حيز التنفيذ الفعلي 
قريبا، مشيرا الى إن اجلامعة أخذت على عاتقها 
التصدي للتحديات التي تواجه ذوي اإلعاقة، 
فأنشأت إدارة االحتياجات اخلاصة في عمادة 
شؤون الطلبة التي تلبي جميع احتياجاتهم من 
مترجمني على مستوى عال من الكفاءة للطلبة 

من فئة الصم في الكليات.
مــن جهته، قــال القائم بأعمــال عميد كلية 
التربية د.فايز الظفيري: أطلقنا هذا العام شعار 

«إدراج لغة االشارة في مناهج التعليم»، وترجمة 
لهذا الشعار قامت جامعة الكويت بهذا اجلانب 
قبل إطالق هذا الشعار من قبل االحتاد العربي 
للصم، حيث أنشأت جلنة مختصة بذوي اإلعاقة 
ومــن اهدافهــا ادراج لغة االشــارة في املناهج 

التعليمية.
من جانبه، اعلن وكيل احلرس الوطني الفريق 
الركن م.هاشم الرفاعي عن ادخال دورة «مترجم 
لغة اإلشــارة» ضمن مناهــج احلرس الوطني 
لتأهيــل أعداد من املنتســبني للتعامل مع فئة 
الصم في جميع مواقع املسؤولية، وقام بتعزيز 
التعاون مع نادي الصم الكويتي، وقد بلغ عدد 
املتعلمني للغة اإلشارة مبستوياتها الثالثة في 
احلــرس الوطني ما يقارب ٢٠٠ عســكري من 
ضبــاط وضباط صف وأفــراد، وقد القت هذه 
املبادرة استحسان جميع اجلهات احلكومية.

في الســياق ذاته، قدمت األســتاذ املســاعد 
فــي التربيــة اخلاصة بقســم املناهــج وطرق 
التدريس د.عهود الهاجري عرضا مرئيا ألهمية 
لغة اإلشارة، مؤكدة أن الفعالية جاءت تفعيال 
لبروتوكول التعاون بني جامعة الكويت واحلرس 
الوطني تزامنا مع أسبوع األصم العربي الذي 
نــادى بأهميــة إدراج لغة اإلشــارة في مناهج 
التعليم املختلفة ومن ضمنها املرحلة اجلامعية.

خالل فعالية «يوم األصم العربي» التي نظمتها كلية التربية

د.يوسف الرومي والفريق الركن م.هاشم الرفاعي خالل جولة في املعرض املصاحب

«األنباء» تنشر آلية وإجراءات صرف البدل النقدي 
لرصيد اإلجازات للعاملني في «جامعة الكويت» 

وتقــوم إدارة املوارد البشــرية 
شهريا بإرسال نسخة من قرارات 
صــرف البدل النقدي لإلجازات 
الدوريــة الصادرة عن أمني عام 
اجلامعــة إلــى إدارة الشــؤون 
املالية، ويناط بها الصرف بعد 
التنســيق مع وزارة املالية في 

هذا الشأن.

صدور قرار صرف البدل النقدي، 
كما تقوم إدارة املوارد البشرية 
بتجميع طلبات الصرف شهريا 
بعد التأكد من استيفائها للشروط 
املقررة للصرف وإصدار قرارات 
الصرف من أمني عام اجلامعة.

وال يجوز للموظف إلغاء طلب 
الصرف بعد تاريخ إصدار القرار، 

التقدمي على صرف البدل النقدي 
عن رصيد اإلجازات الدورية من 
خالل نظام اخلدمة الذاتية، كما 
سيتم صرف البدل النقدي عن 
رصيد اإلجــازات الدورية وفقا 
لذات مرتــب املوظف ومفرداته 
الذي يصرف له فيما لو صرح 
له بإجــازة دورية عنــد تاريخ 

ثامر السليم

الكويــت  اعتمــدت جامعــة 
إجراءات صرف البــدل النقدي 
من رصيــد اإلجــازات الدورية 
أثناء اخلدمة واخلاص مبنتسبي 
اجلامعة مــن غير أعضاء هيئة 
التدريس وأعضاء هيئة التدريس 

املساندة.
وتضمنــت اإلجــراءات التي 
تنشرها «األنباء» أن تقدم طلبات 
الصرف جلهة العمل على أن يتم 
العمل بهــا اعتبارا من ١ يونيو 
حتى ٣١ ديسمبر املقبل، وأال تقل 
مــدة خدمة املوظــف في الدولة 
عن ٥ ســنوات، وأال يقل رصيد 
املوظف بعد صرف البدل النقدي 
عن ٣٠ يوما حتى نهاية السنة 

امليالدية.
كمــا يشــترط أن يكون آخر 
تقييمني حصل عليهما املوظف 
قبــل تاريخ صدور قرار صرف 
البدل النقدي بتقدير ممتاز فعليا، 
وال يعتد في هذا املجال بتقارير 
األداء غير الفعلية االعتبارية أو 
احلكمية، كمــا ال يعتد بتقارير 
الصالحية عن فتــرة التجربة، 
على أن يكون قد أمضى املوظف 
في اجلامعة سنتني على األقل بعد 
التعيني أو النقل، باإلضافة إلى 
أال يكون قد أمضى املوظف إحدى 
العقوبــات التأديبية ما لم يتم 
محوها قبل صدور قرار الصرف 
وفقا للمــدد املقررة قانونا، مع 
عدم جواز تكــرار صرف البدل 
النقدي للموظف إال بعد انقضاء 
سنة على األقل من تاريخ صدور 

قرار الصرف.
ونصت آلية التقدمي لصرف 
البدل النقدي لرصيد اإلجازات 
الدوريــة أثناء اخلدمــة ان يتم 

تقدمي الطلبات خالل الفترة من ١ يونيو حتى ٣١ ديسمبر املقبل

ال «أعمال ممتازة» ملن بلغت إعفاءاته من العمل ٦٠ يومًا
ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في جامعة 
الكويت، أن مدير اجلامعة د.يوســف الرومي 
أصدر قرارا يتم مبوجبه حرمان املوظف املعفى 

من العمل من احلصول على األعمال املمتازة عن 
العام ٢٠٢١ وال أي نسبة مئوية منها إذا زادت 
فترة اإلعفــاء على ٦٠ يوم عمل خالل الفترة 
من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/٨/١٤، على أن تستبعد 
منها أيام العطالت واجلمع والراحات الرسمية.


