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 تأثيرها وأسباب وهنها.. تأريخها.. األدبيةترجمة ال

 

 هاشم عبود الموسوي. د

 

أرٌد أوالً أن أجزم بأن الترجمة هً أول وسٌلة بشرٌة لتبادل األفكار بٌن 

. الشعوب، وأهم وسٌلة لمعرفة اآلخرٌن واكتشافهم والدخول إلٌهم

ببلوغ ل المثال أّدت على سبًولقد لعبت الترجمة دوراً هاماً فً وقتنا الراهن 

الصٌن نهضتها الحدٌثة، حٌث كانت تترجم كل شًء، لدرجة أن الوالٌات المتحدة 

حّذرت حكومة الصٌن فً سبعٌنات القرن الماضً مما دعته بعدم احترام الصٌن 

عن الحركة وال داعً لذكر ما بات معروفاً .. لحقوق المؤلفٌن أو اإلشارة إلٌهم

. دبٌة التً رافقت حركة الترجمة فً العصر العباسًالفكرٌة والعلمٌة والنهضة األ

ولنعد إلى فترة لٌست بعٌدة علٌنا ونتحدث عن حركة الترجمة فً القرن 

التاسع عشر، لما كان لها من تأثٌر مباشر فً تطوٌر النثر العربً الحدٌث، وحلول 

. النثر الفنً والنثر العلمً محل النثر األدبً أو النثر المنظوم

ن الطبٌعً أن تبدأ حركة الترجمة بدخول المطبعة إلى مصر أوالً موقد كان 

فً عهد الحملة الفرنسٌة، ثم فً عهد محمد علً، فقد نقل الفرنسٌون مطبعتهم 

العربٌة والفرنسٌة إلى فرنسا بعد خروجهم من مصر، وكانت أهم خطواتها فً عهد 

م لدراسة فن 1821م إلى 1811محمد علً إٌفاده نٌقوال مسابكً إلى إٌطالٌا من 

الطباعة، ثم تبّنٌه لحركة شاملة ال نعرؾ لها مثٌالً فً تارٌخ الفكر العربً إال حركة 

. الترجمة الشهٌرة أٌام المأمون

وإذا نحن تجاوزنا عن منشورات الحملة الفرنسٌة وملصقاتها وبٌاناتها 

ٌُت ابع الرسمٌة التً اقتضت ضرورات الحكم ترجمتها وطبعها للشعب المصري، ل

  –1798)أوامر الحكومة واتجاهاتها خالل السنوات الثالث من االحتالل الفرنسً 

، نجد أن أول كتاب ُترجم عن الفرنسٌة وُطبع فً المطبعة العربٌة التً (م1801

، وهو من تألٌؾ دي "مرض الجدري"أنشأتها الحملة الفرنسٌة كان كتاب عنوانه 

د ذلك صمٌت طوٌل دام حتى دارت ثم بع. جٌنٌت، ومن ترجمة رافاٌٌل زاخور

. مطبعة محمد علً ببوالق

ٌُمكننا أن نتتبع تارٌخ الترجمة الحدٌثة فً بداٌاته على ثالث مراحل : و

مرحلة المترجمٌن السورٌٌن الذٌن ظهروا مع الحملة الفرنسٌة، وكانوا طالئع . 1

م، أي حتى 1831م و1822المترجمٌن فً عصر محمد علً، فً الفترة بٌن 

. دة بعثته األولى من الطلبة المصرٌٌن فً أوروباعو
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م وتنتهً بنهاٌة 1831مرحلة المبعوثٌن المصرٌٌن فً أوروبا، التً تبدأ نحو . 2

. م1849عهد محمد علً فً 

م، وظلّت 1835مرحلة خرٌجً مدرسة األلسن التً أنشأها محمد علً فً . 3

. م1849ُتخّرج األفواج حتى أؼلقها عباس األول فً نوفمبر 

وهذه المراحل متداخلة طبعاً، ثم أن بعض خرٌجً مدرسة األلسن أُتٌح لهم 

إتمام علومهم فً أوروبا، وهؤالء حفظوا تقالٌد الترجمة حتى نهاٌة عصر إسماعٌل 

طالباً ازداد عددهم إلى  50وقد بدأت مدرسة األلسن بتدرٌب . وما بعده( م1879)

طالباً، أي بعد  60م إلى 1841نقص فً  طالباً ثم 150طالباً، ثم ارتفع إلى  80

وكان ناظرها وأستاذها األول . معاهدة لندن، وانكماش محمد علً حتى نهاٌة حكمه

. وعقلها وقلبها رفاعة رافع الطهطاوي

: أما مدرسة المترجمين السوريين فأعالمها ستة هم

ة كلٌبر بدٌوان جاك منو خلٌؾ األب رفاٌٌل زاخور راهبة، وكان المترجم األول. 1

وقد بقى فً مصر سنتٌن بعد جالء الحملة، ثم سافر . م1800بعد اعتقاله فً 

م، وقد كان العضو الشرقً الوحٌد فً المجمع العلمً 1803إلى فرنسا فً 

وكان ٌتراسل مع نابلٌون وتالٌران، . المصري الذي أسسته الحملة الفرنسٌة

ٌّن فً  رسة اللؽات الشرقٌة أستاذاً مساعداً بمد 1803سبتمبر  24وقد ُع

م، وظّل بها حتى توفً فً 1816ببارٌس، وظّل ٌشؽل هذا المنصب حتى 

وقد اشتؽل مدرساً ومترجماً بمدرسة الطب التً أنشأها محمد علً . م1831

وكان رفاٌٌل . م، وكان كلوت بك ٌسمٌه الدكتور رفاٌٌل1827بأبو زعبل فً 

" حكاٌات"رجم إلى العربٌة بعض ونعرؾ عنه أّنه ت. ٌُتقن اإلٌطالٌة والفرنسٌة

وقد كان أول كتاب . الفونتٌن أثناء عمله فً مدرسة اللؽات الشرقٌة ببارٌس

م هو القاموس اإلٌطالً العربً الذي 1822مترجم طبعته مطبعة بوالق فً 

كان أول كتاب صدر عن مطبعة بوالق هو كتاب )وضعه األب رفاٌٌل زاخور 

اء فً الرحالة بروكً، وأول كتاب عربً هو تركً فً العلوم العسكرٌة كما ج

كتاب فً األجرومٌة العربٌة بحسب ما جاء فً هٌوار دن وجمال الدٌن 

(. الشٌال، وكان قاموس رفاٌٌل هو ثالث كتاب أنتجته مطبعة بوالق

ٌوحنا عنحوري، وقد كان ألمع مترجم سوري فً مدرسة الطب، متقناً . 2

ى أن المراجع الفرنسٌة كانت تترجم له أوالً لإلٌطالٌة ضعٌفاً فً الفرنسٌة، حت

. شفاهاً إلى اإلٌطالٌة ثم ٌترجمها إلى العربٌة

جورج فٌدال، ٌبدو أن اسمه األصلً هو جرجس فٌدال طٌطً، وكان مارونٌاً . 3

ٌّن مترجماً بمدرسة الطب عند 1795من حلب، وٌبدو أنه ولد نحو  م وقد ُع

. إنشائها
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صالً من دمشق، وٌبدو أن أباه هو جبرائٌل أوؼسطٌن سكاكٌنً، وهو أ. 4

وقد أقام . السكاكٌنً كان ٌخدم مع الحملة الفرنسٌة فً مصر ثم رحل معها

ٌّن  أوؼسطٌن فً مرسٌلٌا، ثم عاش فً تونس، ومنها انتقل إلى مصر، وُع

. مترجماً فً مدرسة الطب

ٌُعرؾ عنه. 5 . ٌعقوب، وال شًء 

ابهة ظهر فٌها عدد من المترجمٌن، ٌوسؾ فرعون، وهو من أسرة سورٌة ن. 6

. وأؼلب ترجمات المدرسة السورٌة فً علم الطب

ُترجم إلى العربٌة فً عهد محمد علً هو كتاب فً وقد كان أول كتاب 

صناعة صباؼة الحرٌر لماكٌه، ومترجمه أنطون رفاٌٌل زاخور، وقد ُطبع فً 

م إلى 1825  –م1824ترجم رفاٌٌل زاخور فً كذلك . م1823مطبعة بوالق فً 

المجلد الرابع من "والترجمة العربٌة بعنوان . لماكٌافللً" األمٌر"العربٌة كتاب 

، وهً مخطوط "مصنفات نٌقالوس فً التوارٌخ وفً علم حسن التدبٌر فً األحكام

صفحة، والترجمة ؼٌر كاملة وفصولها األولى  80فً دار الكتب المصرٌة من 

، مما ٌدل على أن "فصل"لباقٌة فتحمل عنوان ، أما فصولها ا"رأس"تحمل عنوان 

والمعنى  chapitreالمترجم كان حائراً بٌن المعنى الحرفً أو االشتقاقً لكلمة 

التً أُعّدت لمحمد علً " األمٌر"وهذه ؼٌر الترجمة التركٌة لكتاب . )االصطالحً

(. لترا العام فً مصركنإبتوجٌه صولت قنصل 

علً إلى أوروبا هو عثمان نور الدٌن الذي  وقد كان أول مبعوث أوفده محمد

م، ثم قضى ثالث سنوات 1814و 1809سنوات فً بٌزا ولٌفورنو بٌن  5قضى 

م وأّسس أول مدرسة نظامٌة هً 1817بٌن فرنسا وإنجلترا وعاد لمصر فً 

وقد كلّفه محمد علً وهو فً . م1821  –1820مدرسة بوالق ومكتبتها فً 

م أمر محمد علً بشراء 1818وفً . روبل 50,000بلػ أوروبا أن ٌشتري كتباً بم

م 1826وفً . وقد كانت هذه نواة مكتبة مدرسة بوالق. كتاب فرنسً آخر 600

تلقّى محمد علً مكتبة فً العلوم البحرٌة ُمهداة إلٌه من مدٌر ترسانة طولون عن 

م زار الرحالة اإلٌطالً 1822وفً . طرٌق دروفتً قنصل فرنسا العام فً مصر

بروكً هذه المدرسة والمكتبة، فوجد بها كتباً لفولتٌر وروسو والكومٌدٌا اإللهٌة 

لدانتً، ونسخة من الكتاب الُمقّدس، ولم ٌجد لها مراجع عن مصر إال كتاب فولنً 

الدٌكاد "الذي وضعه علماء الحملة الفرنسٌة، وبعض أعداد " وصؾ مصر"و

م، فً أوائل الثالثٌنات 1826، بعثة ، وبعد عودة البعثة المصرٌة األولى"اجٌبسٌٌن

، ووّزع على كٍل منهم كتاباً احتجزهم محمد علً فً القلعة تاسع عشرمن القرن ال

 10وفً . فرنسٌاً ٌترجمه، ولم ٌأذن بخروج أحٍد منهم قبل أن ٌفرغ من ترجمة كتابه

أصدر محمد علً أمراً لكل المبعوثٌن فً الخارج أن ٌترجموا  1834سبتمبر 

التً ٌدرسونها فً أوروبا أوالً بأول أثناء إقامتهم فً البعثة وأن ٌرسلوها إلى  الكتب

. مصر



 4 

ولم تقتصر حركة الترجمة فً عصر محمد علً على الترجمة من اللؽات 

األوروبٌة إلى اللؽة العربٌة، فقد كانت هناك ترجمة ُمنّظمة تحت كنؾ الدولة 

، ومن اللؽة العربٌة إلى (كتاباً  61)كٌة المصرٌة من اللؽات األوروبٌة إلى اللؽة التر

وقد كانت أبرز ظاهرة فً هذا االتجاه أن ترجمة مراجع (. كتب 6)اللؽة التركٌة 

كان أكثرها من الفرنسٌة إلى التركٌة ( حربٌة وبحرٌة)العلوم والفنون العسكرٌة 

. ..الستخدامها فً الجٌش المصري، حٌث الضباط إما أتراك أو شراكسة أو ألبان 

، وأقلها من الفرنسٌة إلى العربٌة (كتاباً  53)ألخ، وإما مصرٌون قد تعلّموا التركٌة 

ٌُنقل من اإلٌطالٌة إلى العربٌة ؼٌر قاموس رفاٌٌل إال كتابان، بٌنما (. كتب 8) ولم 

كتاباً، وهذا ٌوّضح أن لؽة الترجمة األولى فً  111إلى العربٌة  نقل من الفرنسٌة

كتب إنجلٌزٌة األصل ولكنها نقلت  3وهناك . للؽة الفرنسٌةعصر محمد علً كانت ا

وقد بلػ . العٌونإلى العربٌة عن الفرنسٌة، وهً كتابان فً التارٌخ وكتاب فً طب 

وفً تحلٌل اتجاهات  كتاباً  191مجموع الكتب المترجمة فً عصر محمد علً 

 ،(كتاباً  64)سد الترجمة أٌام محمد علً نجد أن العلوم العسكرٌة كان لها نصٌب األ

، وٌلٌها العلوم (كتاباً  22)، وٌلٌها الطب البٌطري (كتاباً  34)وٌلٌها الطب البشري 

الهندسٌة، وهً الهندسة والجبر وحساب المثلثات والحساب والمٌكانٌكا والهٌدرولٌكا 

، وٌلٌها العلوم الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة، وهً (كتاباً  31)والمساحة وعلم الخرائط 

، وأخٌراً الزراعة (كتب 7)الكٌمٌاء والصٌدلة والتعدٌن والجٌولوجٌا الطبٌعة و

، وتلٌه (كتاباً  14)أما األدب فقد كان للتارٌخ فٌها نصٌب األسد (. كتب 3)والنبات 

، وأخٌراً كتاب واحد فً التربٌة، (كتب 3)، وتلٌها الجؽرافٌا (كتب 4)الرحالت 

ي علم االجتماع، وكتاب فً علم وكتاب فً المنطق فً تارٌخ الفلسفة، وكتاب ؾ

، التً ترجمها رفاعة "مؽامرات تلٌماك"أما األدب فلم ٌكن له نصٌب إال . السٌاسة

الطهطاوي عن فنٌلون فً منفاه بالخرطوم أٌام عباس األول، وإنً أُرّجح أن 

لقد اؼتصب األمراء الدخالء قصر أبٌه . سٌاسٌاً عمٌقاً الختٌاره قصة تلٌماك مؽزى 

وهناك . تنتظر عودة التشتٌت العظٌم –مصر الصابرة  –عن إٌثاكا وبنٌلوب الؽائب 

. وقد ترجمه جبرائٌل ٌوسؾ متطوعاً وبؽٌر تكلٌؾ من الحكومة" جولستان"أٌضاً 

صدر )ولم تكن مطبعة بوالق هً المطبعة الوحٌدة فً عصر محمد علً 

 5در عنها ص)، فقد كانت هناك مطبعة مدرسة المهندسخانة (كتاباً  171عنها 

، ومطبعة دٌوان (صدر عنها كتابان)، ومطبعة مدرسة الطب بأبو زعبل (كتب

صدر )، ومطبعة سراي رأس التٌن باإلسكندرٌة (كتب 6صدرت عنها )الجهادٌة 

واقعاً على مطبعة بوالق، ولكن مطبعة ، فالعبء األكبر كان (عنها كتابان

التابعة للمهندسخانة كانت ُتسعؾ فً طبع الكتب الهندسٌة بما ( الحجر)اللٌثوجراؾ 

. فٌها من رسوم هندسٌة

: في الطب البشري والبيطري وفيما يلي قوائم بأسماء الكتب العربية المترجمة

المطبعة وتاريخ اسم المترجم اسم الكتاب اسم المؤلف 
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ور الصد

قواعد األصول الطبٌة فرانشسكو فاقا . 1
المحررة عن التجارب 

لمعرفة كٌفٌة عالج 
األمراض الخاصة 

( جزءان)ببدن اإلنسان 

وؼالباً ؼٌر مذكور 
رفاٌٌل زاخور 

 1826بوالق نوفمبر 

 1827مدرسة الطب رفاٌٌل زاخور فً علم الفسٌولوجٌا ؼٌر مذكور . 2

 1828مدرسة الطب رفاٌٌل زاخور رسالة فً التشرٌح ؼٌر مذكور . 3

 1832بوالق جورجً فٌدال قانون الصحة برنارد . 4

 

، فالبد فً ظرفنا المعاصر عندما نتحدث عن ترجمة األدب والشعرالٌوم و

وربما ٌدفع لألسى فً كثٌر من األحٌان، . لنا أن نعترؾ بأنه حدٌٌث ذو شجون

تحدٌداً، فالحقٌقة أّنه لم تقم هناك  وخاصًة عندما ٌتعلق األمر بترجمة الشعر العربً

أٌة حركة ترجمة منظمة لإلبداع الشعري العربً، وال فً أي قطٍر من أقطار 

وإنما اعتمدت تلك الترجمة على نصوص تم االنبهار بها، نتٌجة . الوطن العربً

 المستعمر، الذي كان ٌدفعنا انبهارنا دائماً إلى تقلٌده، لكً" الخواجة"التأثر بالسٌد 

ٌُمكن تسمٌته باالستهالك . نرتقً إلى مستوى خطابه أي كان هنالك منذ زمن بعٌد ما 

. اإلبداعً، إذا جاز التعبٌر، دون تصدٌر إبداعً بالمقابل

من اآلثار اإلبداعٌة العالمٌة بشهرة  يوكان ذلك من خالل ترجمة ما حظ

حٌث ٌذكر معظمنا ، "الرواٌة"واسعة، من األعمال األدبٌة والنقدٌة الؽربٌة وخاصة 

فقد كانت ". رواٌات عالمٌة"السلسلة التً ظهرت فً أكثر من قطٍر عربً بعنوان 

تلك الرواٌات التً تحوز على شهرة واسعة فً األوساط الثقافٌة الؽربٌة تتم ترجمتها 

. إلى العربٌة، ثم ترجمة بعض النظرٌات النقدٌة الؽربٌة بعد ظهورها بزمٍن طوٌل

ك فقد كانت معظم هذه المشارٌع هً مشارٌع ذاتٌة تعتمد وعلى الرؼم من ذل

على الجهد الفردي، أو التصدٌر الفكري األٌدٌولوجً من قبل مؤسسات قطرٌة تعنً 

ولٌس معنى ذلك أن هذه الترجمات لم . بالتروٌج ألٌدٌولوجٌة ما أو نظام سٌاسً ما

من إنجازها، وبالتالً المواطن العربً، ولكنها دائماً كانت متخلفة فً ز اٌستفد منه

. متخلفة فً تأثٌرها، إذا افترضنا أنها كانت ترجمات دقٌقة

سبعٌنات عصرها وقد شهدت حركة النشر والترجمة فً الستٌنات وأوائل ال

عبر العدٌد من السالسل األدبٌة مثل المسرح . الذهبً فً مصر وبؽداد وبٌروت
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و األقل حظاً، وكأّنه لم ٌكن دٌوان والرواٌة واألعالم، ولكن الشعر كان على الدوام ه

. العرب فً ٌوٍم من األٌام
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: دور نشر عربٌة وأعمال مترجمة

وفً الواقع فقد قام العدٌد من مؤسسات النشر العربٌة بترجمة العدٌد من 

األعمال العالمٌة، ولكن العالم العربً كان دائماً فً موقع المستقبل، ولم ٌكن فً 

ل جد ضئٌلة ولم تكن أهدافها فً الؽالب برٌئة، أو إبداعٌة موقع المرسل إال فً أعما

. محضة

ولكن هذا ال ٌعنً أن نبخس جهود العدٌد من دور النشر العربٌة التً ظهرت 

فمثالً تخصصت دار عوٌدات بترجمة . لها شهرة واسعة فً ترجمة العدٌد من اآلثار

النذر الٌسٌر جداً من المئات من الكتب الؽربٌة وعن أعالم الؽرب، ولكنها ترجمت 

وبالمقابل، وعلى حد علمنا لم تقم بترجمة أي .. الشعر الؽربً، وخاصًة الفرنسً منه

وكذلك دار اآلداب التً ". زدنً علماً "شاعر عربً فً سلسلتها التً ُعرفت باسم 

ترجمت عدٌد األعمال األدبٌة األجنبٌة التً نالت شهرة ما، ولكننا لم نعرؾ عنها إال 

" بابلو نٌرودا"القلٌل من الشعر، ربما فرضتها أهمٌة بعض الشعراء مثل ترجمة 

ومائة رسالة حب إلى ماتٌلدا، وبعض مسرحٌات ؼارسٌا لوركا وؼٌره، وبعض 

. شعراء أمرٌكا الالتٌنٌة

فقد عاصرنا مثالً ترجمة العدٌد من أعمال الشاعر التركً ناظم حكمت إلى 

هد إنسانٌة من جزأٌن ترجمة فاضل لقمان، العربٌة، ولعدة مترجمٌن فً مثل مشا

وكانت هذه الجهود تخدم أؼراضاً أٌدٌولوجٌة، لما كان ٌسمى حٌنها باألممٌة 

لبابلو " سٌؾ اللهب"الرابعة، ثم رأٌنا الشاعر اللبنانً الدكتور مٌشال سلٌمان ٌترجم 

 .تارٌخ نٌرودا النضالً من شهرة فً الساحات العربٌة ينٌرودا، بسبب ما حظ

ن قام بها عدد من وترجمات ألشعار أوكتافٌو باث، وأخرى لمجموعة شعراء فرنسًٌ

األدباء العرب، من بٌنهم الشاعر بول شاوول الذي ترجم كتاباً ضخماً ٌحوي 

مجموعة من شعراء الفرنسٌة، وقام سعدي ٌوسؾ ومحمد علً الٌوسفً وؼٌرهما 

س، كما ترجم آخرٌن بعض من الشعراء بترجمة بعض أشعار الٌونانً ٌانٌس رتسو

ورأٌنا هناك من ترجم أشعاراً لكافافٌس، ألّنه عاش فً . أشعار لوٌس بورخٌس

مصر وترعرع فٌها، وترجمت الدار الجامعٌة للطباعة والنشر البٌروتٌة كتاب 

الشعر العبري الحدٌث، أؼراضه "للدكتورة نازك إبراهٌم عبد الفتاح بعنوان 

ٌُمكن أ. الخ"... وصوره ر عبد الواحد لؤلؤة لرائعة ن ننسى هنا ترجمة الدكتووال 

وعلى كل حال معظم تلك الترجمات التً ". األرض البٌاب"إٌلٌوت . إس. ت

خرجت للنور كانت لشعراء أو كتاب عالمٌٌن هم فً األؼلب من حملة جائزة نوبل، 

ٌقً مثل ترجمة أعمال الرئٌس السنؽالً األسبق لٌوبولد سنؽور، او الروائً األفر

وول سوٌنكا أو الروائٌٌن الٌابانٌٌن مثل ساراماؼو، أو ٌوكٌو مٌشٌما أو كوبو آبً، 

فً الوقت الذي لم ٌقم أي مشروع ترجمة عربً . أو أعمال ؼابرٌل ؼارسٌا ماركٌز

. لترجمة روائٌٌن عرب كبار
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ومن الجدٌر بالذكر أّنه ربما من أهم الترجمات الشعرٌة التً ُنقلت إلى اللؽة 

ترجمة الدكتور األدٌب والمؤرخ اللٌبً المرحوم خلٌفة التلٌسً بٌة كانت العر

، والتً قامت على نشرها دارا نشر عربٌتان "هكذا ؼّنى طاؼور"ألعمال طاؼور 

. هما الدار العربٌة للكتاب، والمؤسسة الوطنٌة للكتاب بالجزائر

حاد مجلة ات" "لوتس"أكبر خسارة فً هذا المجال هً زوال مجلة وربما 

التً كانت تقوم بالعدٌد من أعمال الترجمة المهمة بحكم طبٌعة " كتاب آسٌا وأفرٌقٌا

. آسٌوي، حٌث كانت تصدر بعدة لؽات –تكوٌنها كمجلة لألدب اآلفرو 

وعلى الرؼم من بروز مترجمٌن عرب كثر أسهموا مساهمة فعالة فً 

دٌثة والنظرٌات النقدٌة مثل إطالعنا على العدٌد من وجوه الثقافة العالمٌة والعلوم الح

مجاهد عبد المنعم مجاهد وسامً خشبة وؼٌرهما، فلن ننسى بالخصوص ترجمات 

الروائً والشاعر والناقد جبرا إبراهٌم جبرا، الذي ترجم العدٌد من األعمال 

العالمٌة، وربما هو من أول من ساهموا فً تعرٌفنا بالمسرح والشعر اإلنجلٌزي، 

نسمع بشاعر عربً تمت ترجمته إلى لؽات أخرى سوى بعض رؼم ذلك، فإننا لم 

والمتشعبة، وزوجته الشعراء اللبنانٌٌن مثل أدونٌس الذي ساهمت عالقاته المتعددة 

الناقدة خالدة سعٌد بفرنسا فً إنجاز هذه الترجمات التً اشتؽل علٌها الكثٌر من 

ٌل المؤازرة ألدونٌس، واللبنانٌٌن المقٌمٌن فً بارٌس، وكانت من قبالشعراء العرب 

نظراً لما كان ٌشن علٌه من حمالت تشكك فٌه، وفً نهجه وفً والئه، وفً مدرسته 

وكذلك كان الحال إلى حٍد ما مع البٌاتً الذي ترجمت معظم . الشعرٌة ومجلة شعر

ثم صالح . وتواجده فً أسبانٌا لسنواٍت طوال أشعاره إلى األسبانٌة بحكم عمله

بارٌس والذي ٌكتب بالفرنسٌة أصالً والشاعر اللبنانً جورج ستٌتٌة المقٌم فً 

ثم شاهدنا ترجمات عدٌدة وإلى لؽات عدة أٌضاً . شحادة المقٌم فً بارٌس أٌضاً 

لشعر محمود دروٌش نظراً لما كانت ُتثٌره قصائده من قضاٌا ساخنة، حٌن كان 

كان ما ٌزال أكثر  الذي –اكتشؾ العالم  عندماوكذلك .. النبض العربً ما زال قوٌاً 

اكتشؾ ما تفعله إسرائٌل من قمٍع  –براءة وأصلب عوداً حٌنها فً مواجهة الباطل 

ٌُرٌد أن ٌستعٌد أرضه، أو مع الطفل  وإرهاب بحق الشعب الفلسطٌنً الذي 

ٌُقاتل بالحجارة أمام ترسانة هائلة من األسلحة األمرٌكٌة  الفلسطٌنً الذي 

شعار دروٌش قد ُترجمت إلى العدٌد من اللؽات مثل لذلك رأٌنا أن أ. اإلسرائٌلٌة

فً هذا  توالفنلندٌة وؼٌرها، واشتهر.. الفرنسٌة والروسٌة واأللمانٌة واإلنجلٌزٌة

حٌن أذاعتها القناة " عابرون فً كالٍم عابر"ركة التً سببتها قصٌدته حالسٌاق ال

. الفرنسٌة، مما استدعى ترجمتها إلى عدٌد اللؽات

: لترجمة الشعر العربًمشروع بروتا 

وبالمقابل فقد كان البحث باتجاه مشروع ترجمة إبداعً عربً لمجموعة من 

الشعراء العرب إلى لؽات أخرى هو ضرب من المستحٌل، إن لم ٌكن من األمور 

حتى الجامعة العربٌة، . المستؽربة، والتً تحمل فً طٌاتها الكثٌر من المخاطرة
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ثقافٌة الكثٌرة، فلم تقم بمشروع ترجمة من هذا وعلى الرؼم من كل مؤسساتها ال

على الرؼم من عشرات مشارٌع النشر المشترك . القبٌل بالمطلق، فً حدود ما نعلم

التً شهدتها بؽداد والقاهرة ودمشق والرباط، فكان مشروع األلؾ كتاب، ومشروع 

 والمشارٌع التً عرفت، "رواٌات عالمٌة"المائة كتاب، ومشارٌع مثل ترجمة 

حتى أن . بترجمة المسرع العالمً، سواء فً الكوٌت أو فً القاهرة أو بؽداد ودمشق

اتحاد الكتاب العرب لم ٌقم بأي مبادرة لمشروع نشر لنخبة من الشعراء العرب، إلى 

من ومعظم الترجمات التً حدثت لم تكن سوى بمبادرة من األجانب، أو . أي لؽة

ولوٌاتها أن تصنع الدعاٌة وتحظى بالدعم األحزاب الشٌوعٌة التً كان من بٌن أ

. الالزم لها من موسكو

ولكن، وفً نفس هذا السٌاق أقدمت الشاعرة والناقدة الفلسطٌنٌة سلمى 

الخضراء الجٌوسً، األستاذة فً جامعة مٌتشٌؽان األمرٌكٌة، على مؽامرة كبٌرة، إذ 

رجمة ببلوؼرافٌة الذي قامت من خالله بت" بروتا"قامت بالعمل على مشروع أسمته 

والذي . لسٌر وأعمال عدد ؼٌر قلٌل من الشعراء العرب، من العربٌة إلى اإلنجلٌزٌة

لم ٌحظ بالعدٌد من الشعراء بنصٌٍب فٌه أٌضاً، إذ اقتصر المشروع على ما ٌبدو 

على مختارات بعٌنها لشعراء محددٌن من كل قطر، ولم ٌكن مشروعاً شمولٌاً ٌعنً 

ثم لم نعرؾ ماذا حّل ببقٌة مراحل هذا المشروع، . عربٌة بمجملهابالحركة الشعرٌة ال

ألن حصر المشروع بفئة بعٌنها أو بجٌٍل واحد أو جٌلٌن من الشعراء فٌه الكثٌر من 

. الظلم لألجٌال المقبلة من مبدعً هذه األمة ومثقفٌها على السواء، ولمستقبلها أٌضاً 

ألخرى ومهما ٌكن من شًٍء ومثلما ٌقول المترجمون بالعربٌة واللؽات ا

Cependant  أو على أٌة حالhowever  أو على كل حالhevertheless 

. ومع ذلك and yetأو  pourtantأو 

فإننً آمل الكثٌر من المترجمٌن األجالء، وأحتكم إلى رأٌهم، وأُطالب بتشكٌل 

. هٌئات متخصصة فٌها أهل الرأي مع أهل االختصاص

 


