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 مترجما  .. رءوف عباس

  : عبد الحسیب الخناني -  كتب
  

من كان في مثل قامة وقیمة وعطاء الراحل الكریم الدكتور رءوف عباس یظل حاضرا أبدا بما قدم 
بھذه الكلمات بدأ الدكتور عماد أبو غازي مدیر الندوات   . من اسھامات لالرتقاء بحیاة ھذا الوطن

للترجمة بعنوان  بالمجلس األعلي للثقافة الندوة التي أقامھا الصالون الثقافي بالمركز القومي
ؤسسي المشروع القومي وقال انھ أحد م  ، مترجما في بدایة الموسم الثاني للصالون  .. رءوف عباس

   . للترجمة
  

شيء آخر غیر ض قد روج لمقولة إن البحث العلمي وقال شوقي جالل مقرر لجنة الترجمة بالمجلس ان كان البع
اء یؤمنون بأن العلم للمجتمع وأن العالم نبت موطنھ وكان رءوف فالمجتمعات دائما ماتضم علم  ، قضایا المجتمع

وكان یدرك أن تاریخنا لیس الذي   ، عباس من ھؤالء الذین یجسدون الرؤیة التنویریة للعلم إلضاءة المجتمع
ر وكان الراحل حین یترجم التصد  ، سطره األجنبي وأنھ لیس تاریخ حاكم فرد ولكنھ تاریخ واقع اإلنسان المصري

ترجماتھ عن عقد أو تحیزات ایدیولوجیة وتناول الدكتور ناصر إبراھیم ـ وھو أحد تالمذتھ ـ مجاالت الترجمة عند 
  ، اس مابین كتب تتناول موضوعات جدیدة یندر فیھا التألیف مثل التاریخ المقارن واالستشرافياستاذه رءوف عب

  ، وأخري تثیر جدال منھجیا حول تطور المجتمعات مثل كتب بیتر جران عن الجذور اإلسالمیة للرأسمالیة في مصر
وكان ینھض لتشخیص   1953 عام إلي  1951 وثالثة وثائقیة مثل تقاریر السفارة البریطانیة في مصر من عام

الخلل المعرفي وعالجھ بكل مایتوافر لدیھ ویختار من الكتابات ماھو مطلوب للخطة الظرفیة التي تمر بھا 
  . والعربیة فیبادر إلي ترجمتھا المدرسة الفكریة المصریة

  
عندما ترجم لھا بعض  وتناولت الدكتورة نیللي حنا بعض مالمح انجازاتھ في الترجمة من خالل تجربتھا معھ

وقالت إن أھم أھداف رءوف عباس في الترجمة توصیل الكتابات الحدیثة   ، مؤلفاتھا عن مصر في الحقبة العثمانیة
وتحدث الدكتور جابر عصفور   . وكان یطلب األصول لتكون ترجمتھ دقیقة  ، للقارئ العربي بسعر في متناول الجمیع

لراحل الدكتور رءوف عباس فقال إن الترجمة عنده نتاج رؤیة علمیة یؤلف مدیر المركز القومي للترجمة عن ا
وأنھ منسجم مع نفسھ ألنھ إنسان ملتزم بموقفھ الفكري المنحاز إلي المجموعات   ، بھا ویترجم في الوقت نفسھ

  . المجتمعیة المقموعة وانھ منحاز للشعب المصري الذي یراد لھ أن ینسي تاریخھ

 
 د. رؤوف
 عباس
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