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حكايةالترجمةعنالعبرية()2 

بقلم:جابرعصفور
كان صعبا علي الهيئة االستشارية للمشروع القومي للترجمة أن ال تتيح للقارئ المصري
والعربيمايجبأنيعرفهعنإسرائيل, وذكرنيبعضهمبماحدثفيالزمنالناصريحينكانت

مذكرات بن جوريون ,وموشي ديان , وتاريخ العصابات الصهيونية متاحة للقارئ ,ولكن كان
عنالعبريةمباشرة ,وكانتنتيجةالمناقشات

التزامالوقوفضدالتطبيعيحولبينناوالترجمة 
الطويلةأمرينأولهماأننترجمالكتباإلسرائيليةالمهممعرفتهاللقارئالعربيعنلغةوسيطة,

مادمنانصدرمعهامقدماتكاشفةبواسطةمختصينفيالدراساتاإلسرائيليةمنالمتضلعينباللغةالعبرية
لكتبالتييكتبهامؤلفونمعروفونباتجاهاتهمالصهيونية,شريطةأنتكونمسبوقة

وثانيهماأننترجمحتيا
'(
بمقدمات كاشفة وتعليقات الزمة في الهوامش وكان من نتيجة ذلك أننا أصدرنا كتاب' قصص اليهود 
تأليفلويسجنزبرجوترجمةجمالالرفاعي, ومراجعةوتقديممحمدخليفةحسنوصدرالكتاب

ورقمه465) 

منتأليفإفرايمنيمني,

وجاءبعدهكتابتحدياتمابعدالصهيونيةالذيصدرباللغةاإلنجليزية ,

سنة2002 ,

ترجمة أحمد ثابت ومراجعة محمد صفاء وهو كتاب بالغ األهمية في الكشف عن النوايا الصهيونية
وتعريةالستراتيجياتها .

ها,
ومخططات 

أوأطلقعليهاغيرها ,اسمالمؤرخينالجدد

تابنكتشفالمجموعةالتيأطلقتعلينفسها ,

وقدجعلناهذاالك
وهيمجموعةتتميزكتاباتهابالموضوعية , وكشفالفظائعالتيارتكبتهاالعصاباتالصهيونية

فيإسرائيل ,

يارتكبوها ,فقررناترجمةمؤلفات

فضالعنالقريالتيأبادوها ,والمجازرالجماعيةالت

معتأسيسإسرائيل ,

خصوصاأنعدداغيرقليلمنهامتاحباللغةاإلنجليزية , وبعضهاكانأطروحاتأكاديميةفي

هذهالمجموعة ,

الجامعاتالغربيةوأخذنابالفعلفيمراسلةالناشرينفيأوروباوأذكرمنهذهالكتبالتيأعلناعنترجمتها
وهومنتأليفبينيموريس,

الالجئينالفلسطينينالذيصدرتلهطبعةجديدةحديثا ,

كتاباعننشأةمشكلة
وعنوانهالفرعيالجهادفيالقدسمنتأليفيوريرام,

وكتابالعولمةوعالمماكاإلسرائيليفيتلأبيب ,

وبنجوريونوكتابتحدياتالهويةاإلسرائيليةوعنوانهالفرعيالديموقراطيةوالدولةمنتأليفكالينجونز
وإيماميرفيويقتربمنذلك ,


ولوأنيلستمتأكداأنهمنمجموعةالمؤرخينالجدد,كتابالشرقاألوسطاليوممنظورجغرافيوثقافيمن

تأليف دونا ستيوارت وأضيف إلي أسماء المؤلفين السابقة ما أنا متأكد منه ,ومن نسعي إلي نشر كتبهم
وأفيشاليم ,وبينيموريسوال

وإيالنبابي ,

وهليلكوهين ,

وسيمافالبان ,

وأهمهمتومسيجيف ,

وترجمتها ,

تزال االتصاالت متواصلة بيننا وبين الناشرين األوربيين للحصول علي ترجمات فرنسية أو إنجليزية من
تأليفهم , فمن حق القارئ العربي علينا أن يري صورة أقرب إلي الموضوعية التاريخية ,األمر الذي يؤكد

وأنمنهممنيتعاطفمعالقضيةالفلسطينية ,ويري

ضرورةأننعرفأنكلاإلسرائيليينليسواصهيونيين,

فإنذلكيفرضتعريفالقارئبأمثالهؤالء ,فاإلصرار

ضرورةإيجادحلعادللهاوإذاكانتالمعرفةقوة ,

علي الجهل بهم ,هو الخيبة ذاتها , والهزيمة الداخلية التي تسبق الهزيمة الخارجية ولنتذكر الدرس الذي
تعلمناه بدماء شهدائنا التي انسكبت علي رمال سيناء وعلي مرتفعات الجوالن ,وفي الضفة الغربية,
 1967

سنة.


أما الكتب ذات التوجه الصهيوني التي حرصنا علي تعريف القارئ العربي بها ,فمنها وأهمها كتاب اإلسالم
وهومنأشهرالمعروفينبالعداءللعرب,وقدتوليإدواردسعيدتسفيه

وأزمةالعصرالذيكتبهبرناردلويس ,

الكثيرمندعاويهفيدراساتهومقاالتهالتيالتزالمنشورةباللغةاإلنجليزيةالتيأرجوأنتتاحلنافرصة
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برناردلويس , فقدحرصناعليأنيتوليترجمةكتابهالصديقأحمدهيكلابن

ترجمتهاولماكنانعرفتوجه 
المرحوممحمدحسينهيكلوأنيقومالصديقرءوفعباس بإعدادتقديمودراسةللردوالكشفعنمخادعات
عدد741) وكان مترجما عن اإلنجليزية ومن
الكتاب وبالفعل صدر الكتاب في المشروع القومي للترجمة(  
المفارقات الطريفة التي حدثت لنا ,في هذا االتجاه ,كتاب عن الشتات اليهودي المصري السياسي والثقافي
وعالقتهبتكوينالشتاتالحديثوترجعأهميةهذاالكتابإليأنهيعدالدراسةالوحيدةالتيجمعتبينتأصيل
 1948في البالد التي توجهوا إليها إسرائيل,

الوجود اليهودي في مصر ,وواقع اليهود الذين غادروها منذ
أمريكاوقداعتمدتالدراسةعليالوثائقالخاصةبتلكالجماعاتالرسميةأوالطائفية ,خاصةالوثائق

أوربا ,

وعليمقابالتشخصيةبينالمؤلفوعددمنأقطاباليهودالذينخرجوامنمصر ,ومؤلفالكتاب

العبرية ,

وقدأخذنافيترجمةالكتاببالفعل ,وكانالمؤلفيقومبالتدريسفي

هاجرأبواهإليإسرائيل,

هوديأمريكي ,

ي
الجامعةاألمريكيةبالقاهرة , ورحببالترجمةلكنهماإنعرفأنناسنكلفالمرحومرءوفعباس بمراجعة

الترجمة وإعداد مقدمةومايلزممن تعقيبات ,حتيأصابه الذعرالذيلم نفهمه ,ولكن الذعر أصبح مفهوما
كمافعلنامعكتاببرناردلويس,واشترطعليناأن

تقديماللكتاب ,

عندمارفضالمؤلفأنيكتبرءوفعباس 
نترجمالكتاب كما هو , وحاولناأن نوضح لهأن هذه سياسة المشروع القوميللترجمة ,فرفض المؤلف أن
قديم , فاعتذرناعنترجمةالكتابالذيرأيناترجمتهالعربيةمنشورةبعدذلكفيدارالشروق
يقومأحدبالت 
القاهريةدونتقديمأوتعقيبأوتذييلوليستهذهمسؤوليتناعليأيحالواليزالالمركزالقوميللترجمة
يحتفظفيمحفوظاتهبالتقريرالذيكتبهرءوفعباس بخطهوليتأسرتهتعدهللنشرفيمالمينشرمنكتاباته
وطنياقوميابكلمعنيالكلمة .

رحمههللا,فقدكانعالما

وتقاريره,


وجاء ترشيح عدد من الروايات اإلسرائيليةللترجمة متفقا معالخطة التي نسير عليها ,وحددنا أسماء أكثر
وعاموسعوز ,وغيرهمممن

مديفيدجروسمان ,

الروائييناإلسرائيليينشهرةفياألدبالعالمي ,وعليرأسه

يعدالمركزحصراألسمائهموأهمأعمالهموماإنعرفهذاالخبرحتياتصلبنامديروكالةاألنباءالفرنسية,

وأنالترجمةستكونعنلغةوسيطة ,وليسعن

وأخبرتهأنماننويفعلههواستمرارلمافعلناهمنقبل ,

العبرية ,فالمركز لنيتعامل مع أي دار نشر إسرائيلية , وهو ملتزمبالموقف العربي إلي أننصل إلي سالم

واليدخلفيبابالتنازلبسببترشيحفاروقحسنيلليونسكو ,ولكنصدر

عربيعادلوشاملمعإسرائيل ,

لجزيرةفيماظنتهمياهاعكرة,وظلت

بيانوكالةاألنباءالفرنسيةعليطريقةالتقربواالصالةواصطادتقناةا
طوال يوم كامل تنشر في شريط أحمر أسفل الشاشةأن المركز القوميللترجمة يترجم كتبا أدبية إلسرائيل,
فاضطرالمركزإلصداربيانولكناندفعالمسارعونإلياالتهامبالباطل ,وماأكثرهم

وقامتالدنياولمتقعد ,

بين المثقفين المصريين والعرب ,وهواة المزايدة موجودون دائما , وكل ما فعلناه هو مراسلة الناشرين
نكلفأحدابترجمةأيشيءبعد .

األوربيين,ولم


وبنجوريون ,وبيجينمترجمة

والمفارقةالمؤسيةالتياليعرفهاهؤالءأنمذكراتوايزمانوجولدامائير ,

صرية , تحت شعار اعرف عدوك وأن سفير إسرئيل األسبق في القاهرة ترجمت

في القاهرة منذ الفترة النا
مذكراته بعنوان سبع سنوات علي النيل وقد نبهني الصديق يوسف القعيد إلي أن عاموس عوز سبق أن
وقامبالترجمةرفعتفودة ,وقدمأمينالمهديصاحب

ترجمتلهالدارالعربيةللنشرروايتهحناوميخائيل ,

فيسلسلةآفاقالترجمة,رواية

الدارللروايةأماديفيدجروسمانفقدترجمتلهالهيئةالعامةلقصورالثقافة,

 1999 وترجم حسين سراج رواية إيلي عمير ياسمين التي نشرتها دار ابن لقمان في

الرياح الصفراء عام
محموددرويش ,روايةليائيلديانابنةموشيه

المنصورة , كماترجمتمجلةالكرملالتيكانيرأستحريرها

ياألردنمذكراتإيريلشارون ,

ديانوترجمتدارالجليلف

وترجمفيالعراقعددمنرواياتإسحقبارموشيهوالأظنأنأغلبهذهالترجماتكانتتخرجعنالهدف
نفسه , وهو معرفةالمجتمع اإلسرائيلي التيتقوم هذه الرويات بنقده  ويتميزما نفعله بالتدقيق في االختيار,

معالتعليقعليكلمايستحقالتعليق,وحتيلو

وعدمترجمةشيءإالبعدالتقديمالكاشفلألهميةأوالقيمة ,

إالبعدتقديمهبمايكشفعنمواقفه,مع

كانألحدالروائيينموقفندينهقوميافلننترجمهعنلغةأوروبية,

يبعليمايستحقالترجمة , فهذهمهمةالمركزالقوميللترجمةوواجبهالوطنيوالقوميبوصفهالمركز

التعق
القومي.
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