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 «م��وعات الترجمة في الكويت».. قضايا
وآفاق

0  2 دقائق • 10 يناير، 2019

استضافت منصة الفن المعاصر «كاب» حلقة نقاشیة بعنوان «مشروعات الترجمة األھلیة في
الكویت.. بین الواقع والطموح» حاضر فیھا كل من د. ساجد العبدلي مؤسس ومدیر دار الشفق

للنشر والطباعة، وولید الشایجي مؤسس دار الخان للنشر والتوزیع، ومحمد العتابي شاعر
ومسؤول منشورات مكتبة تكوین، وادار الجلسة إبراھیم فرغلي. 

أشار فرغلي إلى حال الترجمة في الثقافة العربیة حالیا قائال «ان ما یترجمھ العرب في عام
كامل تترجمھ اوروبا في یوم واحد، وھو ما یكشف حجم تأخرنا في نقل العلوم واآلداب

واألفكار الغربیة، كما أن من مظاھر السوء ان االجیال المتعاقبة من القراء العرب یتعرفون
على أسماء محدودة جدا من منتجي الثقافة الغربیة»، ولفت إلى ظھور عدد من مشروعات

الترجمة في دور نشر بالكویت تعد حدیثة النشأة، وتكرس جھودھا في ھذا المجال، وأضاف:
سنتعرف على تجربة ثالثة نماذج منھا، ووجھ الیھا سؤالھ األول: لماذا الترجمة؟

قضایا وحلول 
وقال محمد العتابي إن مشروع الترجمة شھد في السنوات األخیرة جھودا كبیرة، وان أغلب

الكتب المترجمة أدبیة، ألننا دار متخصصة باألدب والشعر والفلسفة وھذا ال یعیب الدار. أما
فیما یخص الكتب العلمیة؛ كالفیزیاء والكیمیاء والطب، فال یوجد اي اھتمام بھا لتكلفتھا العالیة

وقلة المترجمین، وھنا یكمن دور المؤسسات الحكومیة والخاصة في الترجمة. 
من جھتھ، قال ولید الشایجي انھ بینما زادت دور النشر التي تعنى بالترجمة، فقد زاد أیضا عدد

أخبار منوعة
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االصدارات، فالعالم أصبح منفتحا فتصل الیك أعمال مھمة جدا لكتاب من دول فقیرة وغیر
معروفین في الوطن العربي، لذا ركزنا كدار ترجمة كویتیة على ترجمة الروایات والقصص

القصیرة، ونتطلع في المستقبل لترجمة المسرحیات وكتب الفلسفة. 
أما ساجد العبدلي فأشار الى أن مشروع «شفق» كان ردیفا لمشروع التدریب والتطویر، الذي

تفتقر إلیھ المكتبة العربیة مقارنة بالمكتبة الغربیة الغزیرة بالكتب واالبحاث والدراسات في
شتى المجاالت، مضیفا: إننا نقوم بترجمة بعض العناوین التي تخدم مشروعنا.

واتفق الجمیع، إجابة عن سؤال حول آلیة اختیار الكتب، على ان االختیار یقع على سیاسة الدار
من حیث اسم المؤلف وموضوع الكتاب وحجمھ والتكلفة المادیة، وھل سیحقق الكتاب نجاحا
ورواجا تجاریا؟ وكذلك التركیز على عملیة التسویق للكتاب وتعد ھذه من اصعب الخطوات. 

كما اجتمعت آراء المشاركین في الندوة على أن شراء حقوق الترجمة یعد تحدیا، وال بد من ان
تجید لغة التواصل للحصول على الملكیة. وھناك صعوبة للوصول الى الوكیل ألن بعض

الوكالء األجانب یماطلون في الردود لفترات تتعدى الشھور حتى تحصل على الموافقة، وھناك
أعمال لیس لھا وكیل لكن المترجم اصبحت لھ حقوق وعلینا مراسلتھ ألخذ الموافقة.

أزمة الرقابة 
وتساءل فرغلي: ھل الناشر الكویتي یواجھ أزمة مع الرقابة؟ فأجاب العتابي ان الرقابة في

الكویت تعد األسوأ عربیا، فھي تحجب أعماال كثیرة من دون معاییر محددة، والمكتبات تعاني
من الرقابة أكثر من دور النشر، وقال الشایجي: توصلت لسیاسة التجاھل لما أتكبده من خسائر

مادیة، عندما اترجم 30 كتابا بـ20 الف دینار ویمنع منھا 20 كتابا ماذا یسمى ھذا؟ ال بد من
االستمرار في الكفاح. بینما أوضح العبدلي أنھ االقل اصطداما بالرقابة الن اغلب كتبھ عن

التطویر واإلدارة. 
أما عن اكتشاف أعمال مھمة لكتّاب لیسوا من المشاھیر، فقال الشایجي انھ ال یمل من البحث

لمتابعة االعمال الجیدة ذات الصدى بالوسط الثقافي في بلدانھا، وأنھ یستمع إلى اقتراحات
المترجمین الذین تتعاون معھم الدار، الفتا الى ان الكاتب البرازیلي مواسیل سیكلیر لھ اكثر من
100 روایة حتى عام 2017 لم تترجم لھ اي روایة الى العربیة، وتولت الدار ترجمة عملین لھ.

أما دار تكوین فأشارت إلى تجربتھا في ترجمة كتاب فرنسي لم یترجم من قبل، وإلى توجھھا
إلى ترجمة االدب الفارسي. 

وقال صاحب دار شفق ان حجم االعمال المترجمة یظل نقطة صغیرة في بحر االعمال
المكتوبة، ال یحتاج االمر الى كثیر من البحث، فالساحة مملوءة بكتّاب لم نسمع عنھم.
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