
منوعات سياحة وسفر  بورتريه  دولي  فيديو  الشرق األوسط  حوار  ثقافة وفن  رياضة  مجتمع  اقتصاد  سياسة   !"

تم إغالق اإلعالن بواسطة 
لماذا ھذا اإلعالن؟  إیقاف عرض ھذا اإلعالن

ترجمة "غوغل" على واجھة متحف محمد السادس للفن المعاصر # # ثقافة وفن  الرئیسیة 

ترجمة "غوغل" على واجھة متحف محمد السادس للفن المعاصر

الجمعة 27 شتنبر 2019 - 19:30 الصحیفة - حمزة المتیوي 

اللغة من  جملة  ترجمة  یستطیع  أحدا  یجدوا  لم  والمعاصر  الحدیث  للفن  السادس  محمد  متحف  على  المشرفین  أن  یبدو 

اإلنجلیزیة إلى اللغة العربیة بشكل سلیم، فلجؤوا إلى خدمة "غوغل" للترجمة، األمر الذي تحول إلى كارثة حقیقیة بعدما

تمت طباعة تلك الترجمة الركیكة ونشرھا على واجھة المتحف الواقع في قلب العاصمة الرباط.

النسائیة للحركة  دعمھا  تعلن  أن  قطبي،  المھدي  یرأسھا  التي  للمتاحف  الوطنیة  للمؤسسة  التابع  المتحف،  إدارة  وحاولت 

""فیمینیست" المناصرة لقضایا المرأة والمطالبة بالمساواة بین الجنسین في الحقوق والواجبات المدنیة والسیاسیة، لذلك

as long as following or rules is more important than  " تقول  باإلنجلیزیة  لعبارة  لجأت 

."following our hearts i will be a feminist

بعین األخذ  دون  حرفیة  الكلمات  ترجمة  تمت  الجملة  ھذه  لتعریب  "غوغل"  بترجمة  المتحف  إدارة  استعانت  عندما  لكن 

ویبدو أن ھذه نسویة"،  سأكون  لتكون النتیجة "طالما استمر اتباع قواعدنا أھم من اتباع قلوبنا،  تركیبھا  سالمة  االعتبار 

ً أحدث المقاالتاألكثر تعلیقا

أربع حقائق عن الخوف ستساعدك على السیر في الحیاة

تنصیب الرئیس التونسي الجدید بحضور وفد مغربي

خالل 11 یوما.. األمن في الدار البیضاء یوقف 8225 شخصا
في عملیات أمنیة نوعیة

ُمخطط النجاعة الطاقیة بالمغرب یھدف لخلق 150 ألف منصب
شغل جدید

ضغط تلفزیوني إماراتي من أجل إقامة "دیربي" كأس "محمد
السادس" لیال

#المزیدسياسة

#المزیداقتصاد

األكثر مشاھدة

الوالیات المتحدة والمغرب: إیران
تمثل خطرا على شمال إفریقیا

وغربھا

الجزائر تتبرأ من تصریحات
سعداني حول مغربیة الصحراء

ارتفاع كبیر في المبادالت التجاریة
بین المغرب وتركیا
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على ونشرھا  طباعتھا  لتتم  سلیم،  بشكل  تركیبھا  لیعید  العربیة  اللغة  مقومات  أبسط  یملك  شخص  على  ُتعرض  لم  الترجمة 

المإل.

المؤسسات أكبر  إحدى  بواجھة  یتعلق  األمر  كون  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  كثیرة  انتقادات  الواقعة  ھذه  وأثارت 

الثقافیة في المغرب والتي دشنھا الملك محمد السادس في أكتوبر من سنة 2014 لتكون أول مؤسسة متحفیة في المغرب

المتاحف لمعاییر  تستجیب  بالمملكة  عمومیة  مؤسسة  أول  كونھا  إلى  باإلضافة  والمعاصر،  الحدیث  للفن  بالكامل  مخصصة 

العلمیة، ما یعني أنھ من الغریب أن ال تتوفر على موظف یستطیع إتقان إحدى اللغتین الرسمیتین للبالد، خاصة وأن األمر

یتعلق بمنشور ُیعرض على العلن.

المشرفة الجھة  للمتاحف  الوطنیة  المؤسسة  رئیس  قطبي،  المھدي  تاریخ  إلى  بالرجوع  أیضا،  الخطوة  ھذه  غرابة  وتبرز 

مباشرة على متحف محمد السادس للفن الحدیث والمعاصرة، إذ إنھ بالرغم من تكوینھ الفرنسي وإقامتھ الطویلة في تولوز

كثیرا اھتم  أنھ  إال  الجمیلة،  للفنون  العلیا  مدرستھا  من  تخرج  التي  باریس  وفي  الجمیلة،  للفنون  مدرستھا  في  درس  التي 

باللغة العربیة وخاصة الخط العربي الذي جعلھ المادة الخام لعدد كبیر من أعمالھ التشكیلیة.

!"

تعلیقات الزوار ( 0 )

بإمكانكم تغییر عرض التعلیقات حسب االختیارات أسفلھ

ٮ﮴رٮ﮴ٮ﮵ب التعلٮ﮴﮵ڡات ٮ﮴صاعدٮ﮵ا

ً أضف تعلیقا
تعلیقك ...

1000 / 1000 (عدد األحرف المتبقیة) .

إرســال التعلیق

اسمك

بریدك االلكتروني

#المزیدمجتمع

#المزیدرياضة

#المزیدسياحة وسفر

#المزیدالشرق اآلوسط

ُمخطط النجاعة الطاقیة بالمغرب
یھدف لخلق 150 ألف منصب

شغل جدید

المغرب یحتضن أكبر شبكة
مدارس إسبانیة بالخارج

خالل 11 یوما.. األمن في الدار
البیضاء یوقف 8225 شخصا في

عملیات أمنیة نوعیة

الجامعة تفتح تحقیقا حول تحكیم
مباراة شباب المحمدیة و"الواف"

بالقسم الثاني

"فرانس فوتبول" تبرر غیاب
زیاش عن "الكرة الذھبیة"

ُینافس المالدیف.. إقامة حفل
الزفاف في المغرب ُیصبح

"موضة" عالمیة

اختیار المغرب ضمن أفضل 10
وجھات سیاحیة تستحق الزیارة

في 2020

السعودیة.. إعفاء وزیري
الخارجیة والنقل من منصبیھما

السعودیة: مقتنعون بتورط إیران
في ھجمات أرامكو

#المزیدمنوعات

5 نصائح لحیاة أفضل بعد
األربعین

أربع حقائق عن الخوف ستساعدك
على السیر في الحیاة
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