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 يعوسوملا مجرتملا ةمیق ةداعتسا: رءوف عباس في صالون المركز القومي للترجمة

  حسن عبد الموجود

 " باس مترجمارءوف ع "  یماثل حضور ندوة   مكثفا   منذ فترة طویلة لم تشھد قاعات المجلس األعلي للثقافة حضورا
  وتأثیره في مثقفین وزمالء وأصدقاء وتالمیذ احتشدوا في قاعة المجلس تقدیرا وھو ما یشیر إلي أھمیة الراحل 
   . إلسھاماتھ في الترجمة والفكر 

م ونصف في ھذه القاعة نفسھا منذ عا  : بدأ قائال   التابع لمركز عماد أبوغازي، أدار الندوة التي أقامھا الصالون الثقافي
  تدور حول وكانت   كنت أجلس إلي جوار أستاذي رءوف عباس في جلسة كان لي الشرف في المشاركة بھا، العام

التحضیر لھذه    وأعتقد أنٌ    شارك فیھ الراحل، في آخر نشاط للمجلس  " التاریخ وإعادة إنتاج المعرفة عن العالم العربي "
،الص شدید   غیابھ كان أمرا   الندوة في ٌ   من كان في مثل قامة وقیمة رءوف عباس یظلٌ    غیر أن عزاءنا أنٌ    عوبة علي

وقد جعلھ عطاؤه    لتالمیذه المخلصین لھ، بما قدٌمھ من مساھمة في االرتقاء بالعلم في ھذا الوطن وما تركھ   أبدا   حاضرا 
  . بیننا بجسده   العلمي واإلنساني وفي العمل العام باقیا

  ومثقف،   وأكادیمي وباحث،   عالم،   متكامل، ألنھ مثقف   جالل إن الحدیث عن الراحل متعدد األبعاد،وقال شوقي 
  .. العلمي یلتزم منھج التفكیر   ومترجم، 

  ال الحرفي،   الترجمة بمعناھا الواسع، وأشار إلي أنھ حینما یرغب في الحدیث عن دوره كمترجم فإنھ سیتحدث عن
ولھذا فإنھ یقصد الترجمة من حیث ھي جھد    والصیاغة،   اللغویة والنحویة، مناقشة مشكال ت القواعد فالحرفیة معناھا 

ٌل تجلیات لثقافة   - جالل في رأي -  وھذه الترجمة   والتماس المعرفة،   وحفز آلخرین من أجل بناء الوعي،   تنویري، تمث
ج البع " : یقول شوقي   المترجم وطموحاتھ ورؤاه، ٌ   كأنٌ    یبعد عن المجتمع،   للبحث األكادیمي باعتباره منھجا ضرو

رنا بمقولة الفن للفن،   ذاتي، البحث العلمي نشاط  ٌ ِما   وھو ما یذك ومن    عن مجتمعھ،   منفصال   ومثل ھذه النظریة ترید عال
ِم راعيیؤمنون بقیمة المجتمع وأن ال مع أنھ یضم علماء   یكون المجتمع سلس القیاد،   ثمٌ  األكادیمي بامتیاز    لتفكیره،   عال

ٌل   لھذه الفكرة التنویریة،   وقد كان الراحل تجسیدا   اجتماعیا، ھو المشارك ولھذا    تكملة لنشاطھ الفكري، والترجمة تمث
یحاول أن    مؤلفاتھ في كونھا تحاول رد االعتبار لإلنسان والوطن، وھي توازي   مبدعا،   كان في مجال الترجمة مثقفا

بحركة    دائما   مرتبطا فالتاریخ یكون   كما أنھ كان یرفض التاریخ الفردي،   لیس ھو ما سطره األجنبي، یقول إن تاریخنا
  .." أن نستنطقھا كما كان یؤمن بأن تاریخنا تسوده فترات صمت ینبغي   مجموعھ،

 . وموسوعیة قراءاتھ   اإلشارة إلي شمولیة مشروع عباس،حدیثھ ب  - الراحل _أحد تالمیذ   وبدأ الدكتور ناصر إبراھیم
صھ بمراجع  علي   كان حریصا   المتعددة ساعدتھ علي التواصل مع الثقافات المختلفة،   سفریاتھ " : یقول  إثراء تخصٌ

ّرجم یعرف أ من " : ویضیف .." رصینة یمكن أن تتم إضافتھا للمكتبة العربیة   ھمیة دوره،یلقي نظرة علي إنتاجھ المجت
ٌل في حد ذاتھا مشروعا ولیس الكم وحده ھو األھم مع  أھمیة شدید  وإنما ھناك   بذاتھ،   قائما   العلم أن قائمة مترجماتھ تمث

ماتھ الضافیة القیٌمة التي تبرز فن الموضوعیة،   لمراجعاتھ،   كان یتخیٌر ما ھو مطلوب بشدة للمكتبة الفكریة،   أو مقدٌ
 باألخص في   وكانت الترجمة إحدي وسائلھ الفاعلة لتضییق الفجوة بیننا وبین اآلخر،   ینھض لتشخیصھ،یعرف الداء ف 

  .." الكتابة التاریخیة



 

2    www.RaoufAbbas.org 
 

كتب    یمكن تمییز ثالثة مجاالت كان عباس یركز علیھا، " : في اختیاراتھ ناصر قال إن عباس كانت لھ فلسفة واضحة
ٌل ناصر  ." أجنبیة وكتب تتضمن تقاریر ووثائق   وكتب تثیر قضایا خالفیة،   موضوعات یندر التألیف فیھا، تتناول ویدل

ز علي األعمال ذات الطابع الثقافي،   النادرة، الكتب   في المجال األول، " : علي كالمھ بعدد من األمثلة ٌ ثقافة  "  ومنھا   رك
التنویر في مصر  "  الدراسات المقارنة من خالل دراستھ المنشورة بعنوان   وأیضا   في العصر العثماني، الطبقة الوسطي

حا وكان یري أن التاریخ االجتماعي المقارن یحتاج إلي  " والیابان ه إلي أھمیة    أھمیة ھذا النمط،   تدخل موضٌ ٌ ونو
ر بأھمیتھا كمجال جدید في الكتابة التاریخیة،   دراسات التاریخ االستشرافي، ٌ  طلب عدم التھیٌب من خوض ھذاو   وبش

نبوءتھ بسقوط االتحاد السوفیتي في  خاصة بعد  " الشرق األوسط المعاصر "  وراجع كتاب لبول كیندي بعنوان   المجال،
وكان عباس یستغل المقدمات في توضیح أسس علم    ،88   عام الذي صدر  " قیام وسقوط القوي الكبري "  كتابھ

  .." أن ھذا النوع من الدراسات لم یعد ترفا   حول أھمیتھ مؤكدا سئلةاالستشراف حتي یثیر األ

  الجامعة األمریكیة، إلي   كان منتدبا " :" سیرة إسماعیل أبو طاقیة "  نیللي حنا قصة طلبھ ترجمة كتابھا وسردت الدكتورة
وأثناء    أني بأنھ یرید ترجمة الكتاب،غیر أنھ فاج   وفعل،   وطلبت منھ القراء وإبداء المالحظات،   وأعطیتھ الكتاب، 

 وكنا نتناقش في بعض   بیننا فقد طلب أن أمدٌه بالوثائق التي اعتمدت علیھا،   مستمرا الترجمة كان التواصل
من الترجمة أھمھا إطالع  كانت لھ أھداف " : وأضافت  " المصطلحات ونعود إلي المراجع حتي نختار األنسب للترجمة

مع طرح الكتب بأسعار في متناول    مع اآلخرین، أي أن یكون ھناك تواصل   ث األعمال بالخارج،القارئ علي أحد
  ." الجمیع

ٌز علي   في البدایة لیفھمھ،   كان یقرأ الكتاب كامال " : التي كان یترجم بھا حنا أشارت إلي الطریقة صفحتین أو  ثم یرك
ي الكتاببھذا ال   ثم یأخذ فقرة ویبدأ الترجمة،   ثالث،   بنقل الفكرة الموجودة في الفقرة،   وكان مھتما   جانبا، معني كان ینحٌ

إلي أن  ھكذا كان یرمي   وإنما ألمانة توصیل الفكرة وسالسة األسلوب،   أھمیة لترتیب الجمل، بمعني أنھ لم یكن یعطي 
وھو ما    اإلطار في ھوامش خاصة، ھذاوكان یشرح    یستطیع القارئ فھم اإلطار النظري والثقافي للكتاب والمؤلف،

ٌل مجھودا   ." إضافیا   یمث

شخصي  من ترجمات عباس تمت بإلحاح   إن كثیرا  - بین الحضور   الذي كان متواجدا -   عصفور وقال الدكتور جابر
فیھا، حتي یكتب مقدٌمات لبعض الكتب التي ال نتفق مع   كنت ألجأ إلیھ أحیانا " : منھ ٌ من    نحن ال نحذف شیئاف   رؤیة مؤل

   !" عباس وإنما نقول رأینا من خالل   أراء المؤلف،

نتھ من اختیار كتب معیٌنة تتوافق مع " : أضافو ٌ علي العكس من    مشروعھ الفكري، كان صاحب رؤیة علمیة مك
یتنافر    ا نجد عنده كتاباوأنا أشك أنن   بالنسبة إلیھم مصدر للدخل، مترجمین كثیرین ینقلون من دون تخطیط ألن الترجمة

  وھو الذي   المجموعات المقموعة، إلي   منحازا   بموقفھ الفكري،   ملتزما   ألنھ كان إنسانا   الفكري في الترجمة، مع منھجھ
ر أن الحملة الفرنسیة ھي التي جاءت بالتنویر إلي بالدنا حتي ترجم  وقد كنا   غیٌر نظرتنا إلي التاریخ المصري،  ٌ نتصو

وأعتقد أن بشیر السباعي    وھنا بدأت مدرسة جدیدة في النظرة إلي التاریخ،   لبیتر جران تخالف ھذه الفكرة،   أعماال
   !" یحذو خطوات عباس في ھذا الصدد

كان  تحدث حول عالقتھ بعباس االسبوع الماضي في ندوة أقامتھا الجمعیة التاریخیة إن عباس وقال بیتر جران الذي
أسئلة تتعلق بتذبذب الترجمة بین  وإنھ بمناسبة الحدیث عن الترجمة یرید طرح   لترجمة في إطاره الفكري،با   مھتما

ن الحاضرین  .. وعالقة ذلك بالسیاسة   مدرستي مصر ولبنان في فترات صعودھما وتراجعھما، ٌ غیر أن الوقت وعدم تمك
  . طرحھ یتحدث بصوت خفیض حاال دون مناقشة ما من فھم جران الذي كان

http://akhbarelyom.org.eg:81/adab/articleDetail.php?x=adab2008&y=799&z=1749&m=7  


