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  الترجمة جتربة يف

  عباس إحسان
  

مل تكن إقامتي يف اخلمســـــينات، يف اخلرطوم، توجهني إىل الترجمة، إذ كنت حديث 
عهد بالتدريس يف كلية جامعية (هي كلية غوردن التذكارية)، يشـــــــــــغلني ما أمامي من 
املهام التدريســــــــــية والتعرف إىل ناس مل أكن أعرفهم، وبيئة يكاد يكون كل شــــــــــيء فيها 

. ومن نـاحيـة أُخرى مل تكن يف اخلرطوم حينئـذ دار نشـــــــــــر أقـدّم لهـا مـا  غير مـألوف لـديّ
أترجمه، لو خطر يل أن أقوم بذلك. ولكن يف حوايل منتصـــــــف اخلمســـــــينات وصـــــــلني من 

) أرســـــــــــله S. Hymanمؤلفه ســـــــــــتانلي هايمن ( The Armed Visionبيروت كتاب عنوانه 
صــــــــديقي الدكتور حممد يوســــــــف جنم املدرس باجلامعة األميركية يف بيروت لنتقاســــــــم 
الكتاب املذكور، أي أترجم أنا نصــــفه ويترجم هو نصــــفه الثاين. وقرأت الكتاب كلَّه فإذا 
هو كتــــاب يتحــــدث عن أشـــــــــــهر النقــــاد الغربيين وعن منهج كــــل واحــــد منهم ومميزاتــــه. 
وتريثت أفكر وأعيد قراءة بعض الفصـــــــــول وأحاول أن أضـــــــــع بعض املالحظات التي قد 

ا يف الترجمــة. مل يكن الكتــاب ســـــــــــهالً، ألن تعرض يل عن الصـــــــــــعوبــات التي قــد أواجههــ
موضـــــــــــوعه كان جديداً يف نظري. وكنت يف أيام الطلبة يف الكلية العربية بالقدس قد 

(كتاب الشعر) عن ترجمة إنكليزية؛ وكان كتاب الشعر  "البويطيقا"ترجمت كتاب أرسطو 
ة، مةً حرفيقد ترجم إىل العربية قبل قرون عديدة، ترجمه متى بن يونس املنطقي ترج

ومل أكن أعرف هذه الترجمة وال رأيتها، ولكن الترجمة اإلنكليزية كانت تشــير إىل بعض 
ما جاء يف الترجمة العربية القديمة. لكن شــــــــــتان بين كتاب أرســــــــــطو وكتاب هايمن، إذ 
كــان الثــاين يعرض جلهود عــدد غير قليــل من النقــاد وإىل منــاهج ومقــاربــات متبــاينــة، 

عرض نظريــة احملــاكــاة، ويتحــدث عن التراجيــديــا والكوميــديــا، وكــان كتــاب أرســـــــــــطو ي
وكانت معرفتي باملســـــــرح احلديث قد ذلّلت صـــــــعوبات كثيرة يف كتاب أرســـــــطو، كما أن 

قد جعلت ترجمة كتاب  "التخييل"معرفة العرب بنظرية احملاكاة التي ســـــــــــمّوها أحياناً 
اً للنقد وكنت قرأت للتوحيدي أرسطو أمراً غير بالغ الصعوبة. أمّا كتاب هايمن فكان نقد

وصـــــــــــدق التوحيدي ألن نقد النقد شـــــــــــيء مرّكب ال  "إن الكالم على الكالم صـــــــــــعب"قوله 
بســــــــــيط، وهو يحمل يف ذاته صــــــــــعوبة شــــــــــديدة. ومع ذلك، وبما أن الكتاب يحمل معرفة 
جديدة بالنســـــبة إيلّ، رأيت أنّ نقله للغة العربية مفيد يف حركة النقد التي يســـــيطر عليها 

عـارك كالميـة، ومهـاترات ال ضـــــــــــرورة لهـا وال نفع. فـأقـدمـت على ترجمـة الكتـاب وأنـا م
                                                            

   2003تموز/يوليو  29آخر ما كتبه الدكتور إحسان عباس قبل وفاته يف.  
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ا أرســـــــــــلـــت الترجمـــة إىل بيروت، وظهر الكتـــاب  حـــائر كيف يمكن أن يترجم عنوانـــه. فلمـــّ
. وأذكر أن "النقد األدبي ومدارســــــــــــه احلديثة"مطبوعاً وجدتُ الدكتور جنم قد اختار له 

أكاد "ن أســـــتاذاً له حين رأى الكتاب مترجماً قال: شـــــخصـــــاً لقيني بعد صـــــدور الكتاب وأ
، فقلــت لنــاقــل هــذا الكالم: هــذه "أقول إنــه ال يُقــدم على ترجمــة هــذا الكتــاب رجــل عــاقــل

شهادة يعتز بها اللذان ترجما الكتاب، ألن قائلها يشير إىل الصعوبة التي كابدناها أنا 
  وزميلي يف الترجمة.

  
ميدان الترجمة، ولو كانت الترجمة خمفقة لربما كان هذا أول جتربة أواجهها يف 

حملتني على هجر الترجمة، لكن جناح هذه اخلطوة شــجعني أنا وزميلي على االســتمرار 
  فيها.

)، C. Bakerويف أواخر اخلمســــــــــينات أنهيت ترجمة كتاب من تأليف كارلوس بيكر (
األول، ألنه حول ، وكان أســـــــــــهل من الكتاب Hemingway: The Writer as Artistوعنوانه 

شـــخصـــية همنغواي، ودراســـة تطبيقية يف قصـــصـــه ورواياته، بأســـلوب ســـهل ممتع، وقد 
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اســــــــــتطعت ترجمة الكتاب بأمانة وأن أختار له لغة قريبة يف بســــــــــاطتها من لغة مؤلفه، 
وقد أفدت من هذا الكتاب أن النقد قد يكتب بلغة تصــــــل إىل جميع املثقفين ســــــواء أكانوا 

واي ورواياته أو مل يقرأوها، وذلك راجع إىل طبيعة الكتاب نفســه قد قرأوا قصــص همنغ
فإن مؤلفه كان رئيس قســـــــــم اللغة اإلنكليزية بجامعة برنســـــــــتون، وقد مَرَنَ على تدريب 
الطالب يف ميـــدان النقـــد التطبيقي يف اجلـــامعـــة، وهو يربط بين تطور حيـــاة همنغواي 

خ املالح الشـــــــــــي"حياته حتى كتاب:  وبين تطور نتاجه ابتداء من احلقبة الباريســـــــــــية يف
ولذلك كان ســائغاً ممتعاً وهو حافل بنظرات نقدية  )The Old Man and the Sea( "والبحر

 1975جميلة. ولقد لقيت مؤلفه حين ذهبت إىل جامعة برنســــــــــتون أســــــــــتاذاً زائراً ســــــــــنة 
وحتدثنا عن كتابه، وكنت ال أزال معجباً بالكتاب وبموضـــــوعه وبمؤلفه، وقد صـــــدر عن 

  .1959دار مكتبة احلياة ببيروت سنة 
كان كتاب األســـتاذ بيكر فترة راحة بين صـــعوبتين، فإذا كان كتاب هايمن صـــعباً 

 في) أشد صعوبة، ألنه يف املقام األول كتاب فلسE. Cassirerفإن كتاب إرنست كاسيرر (
، وحاولت أن أتعرف An Essay on Manيحمل خالصـــــة نظرية كاتبه الفلســـــفية، وعنوانه 

إىل املؤلف قبل البدء بالترجمة، فعرفت أنه يف الفلســــفة من مدرســــة الفيلســــوف األملاين 
كانْت، وأنه كان يحفظ بعض فصـــــول كانْت، ويلقيها يف حماضـــــراته دون أن يكون بين 

رب العاملية الثانية إىل أميركا، وكانت لغته اإلنكليزية يديه كتاب، وأنه هاجر يف احل
إذا كتب بها تتطلب مَنْ يراجعها، وأن الكتاب الذي ســــــــــــأترجمه هو خالصــــــــــــة لكتاب له 
كبير صــــــــدر مترجماً إىل اإلنكليزية يف ثالثة أجزاء ضــــــــخمة، فكان ال بد يل من أن أطلع 

، وهو كتـــاب يـــدور حول على هـــذا الكتـــاب الضـــــــــــخم، فصـــــــــــرفـــت وقتـــاً طويالً يف قراءتـــه
األشـــــــــــكال الرمزية، وأن كل شـــــــــــيء يف الوجود رمز: اللغة رمز، وكل علم من العلوم رمز، 

ويف هــذا بعض حتوير  The Philosophy of Symbolic Formsولــذلــك كــان عنوان كتــابــه: 
فجاء كاسيرر يقول إن العقل اإلنساين  Human Mind is in need for Imagesملقولة كانْت 

اجة إىل رموز أو أن اإلنســــان حيوان ذو رموز، ففلســــفة كاســــيرر هي أن يبين كيف يف ح
يشـــــــــــتغل اإلنســـــــــــان بالرموز. إن الصـــــــــــلة بين هذا الكتاب وبين النقد األدبي صـــــــــــلة غير 
مباشــــــرة، ولذلك كنت أحاول أن أقنع نفســــــي أن النقد األدبي ال يحيا بغير الفلســــــفة وأنه 

ليه هي الفلســـــــــــفة التي تدور حول احلضـــــــــــارة يف حاجة ماســـــــــــة إليها. وأقرب فلســـــــــــفة إ
ي وجعلت عنوانه األصل "فلسفة احلضارة"اإلنسانية ولذلك سميت الكتاب حين ترجمته 

  .1961عنواناً فرعياً، وقد نشر الكتاب يف دار األندلس ببيروت سنة  "مقال يف اإلنسان"
ألدبي. ويف كانت األضـــــــــــواء التي تهديني إىل ما أترجمه ما تزال تنبعث من النقد ا

حماولتي ملتابعة هذا الدور اخترت كتاباً يتناول شـــــــــاعراً أحببت شـــــــــعره، ورصـــــــــدت أثر 
شـــــعره يف الشـــــعر العربي احلديث، وذلك هو ت. س. إليوت. فلمّا وقع يف يدي كتاب ناقد 
مشــــــــهور عن ذلك الشــــــــاعر قلت لنفســــــــي: ســــــــيكون هذا الكتاب موضــــــــع عنايتي، وبعد أن 
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 Theتــــاب النقــــديــــة قررت أن أترجمــــه؛ ذلــــك هو كتــــاب اطمــــأنــــت نفســـــــــــي إىل قيمــــة الك

Achievement of T. S. Eliot ) ومؤلفه هو ف. و. ماثيســـــنF. O. Mathiessen وكان منهج .(
ماثيســــــــــن يف كتابه خمتلفاً عن نهج ك. بيكر يف دراســــــــــة همنغواي ولعل ســــــــــبب ذلك أن 

. ويتألف همنغواي كان قاصاً وروائياً بينما كان إليوت شاعراً جمدداً ومس رحياً وناقداً
كتاب ماثيســــن بعد املقدمة من تســــعة فصــــول، وكل فصــــل مشــــفوع بتعليقات، ويقع يف 

يدا، صـــ -	التي قامت بنشـــرها املكتبة العصـــرية (بيروت "ت. س. إليوت"الطبعة العربية، 
صـــــــــــفحة من القطع املتوســـــــــــط. وال أصـــــــــــف ترجمتي له بالســـــــــــهولة أو  440)، يف 1965

قلمي على الترجمة، وأصبحت الكتب متقاربة ما دامت قد خضعت  بالصعوبة، فقد تعوّد
  إلرادة ترجمتها.

إىل هذا احلد كان كل ما ترجمته ذا صـــــــــــلة وثيقة أو عارضــــــــــــة بالنقد األدبي. هل 
أســـــــتمر يف هذا اخلط أو أبتعد عنه قليالً؟ ومن دون أن أفكر أي كتاب أختار، صـــــــادف أن 

ئيس مؤســـــــســـــــة فرانكلين إىل بيروت. وحين ) رDatus Smithجاء الســـــــيد داتوس ســـــــميث (
وهي خير  -	"موبي ديك"رواية  ڤلقابلته قال يل: إن يل أمنية أن أرى رائعة هرمان مل

مترجمةً إىل اللغة العربية، وقد ســــــــــــألت بعض  -		أثر كالســـــــــــيكي يف الرواية األميركية
عبة العارفين من يرشــــــــــحون لترجمتها، وأكثرهم ذكروا اســــــــــمك. قلت له: هذه رواية صــــــــــ

ألنهـــــا تنتمي إىل بيئـــــة البحر وأنواع احليتـــــان وأعتقـــــد أن العربيـــــة ليســـــــــــــــت غنيـــــة يف 
املصطلحات البحرية وأنواع السفن واحليتان، وفيها صعوبات أُخرى ال تذللها إالّ طبعة 
مزوّدة بشـــــــــــروح كــــافيــــة وتعليقــــات. قــــال: يعني ذلــــك من حيــــث املبــــدأ أنــــك توافق على 

تي تصـــــــــــفها. قلت: دعني أقرأ الرواية قراءة جديدة، وأقدّر ترجمتها إذا توافرت الطبعة ال
وكم يبقى. فإذا اطمأنت نفســــــــــي إىل أن عملي لن يصــــــــــاب  تالشــــــــــىكم من صــــــــــعوبتها ي

باإلخفاق مضيت يف ترجمتها على ضوء النسخة التي طلبتها. وحين عاد رئيس مكتب 
 ووطنت النفس علىفرانكلين أرســــــــل إيلّ بالبريد نســــــــخة كانت نِعْمَ العون على الترجمة. 
اللغــة اإلنكليزيــة.  يفأن أحتفظ للروايــة بمســـــــــــتوى أســـــــــــلوبيّ رفيع مشــــــــــــابــه ألســـــــــــلوبهــا 

واســـــــتغرقت ترجمتها مدة تزيد على ســـــــنة ونصـــــــف بين التســـــــويد والتبييض واملراجعة 
قمــة  "موبي ديــك"والتنقيح، وانســـــــــــجمــتُ كثيراً يف الترجمــة، حتى ألعــدّ مــا حــاولتــه يف 

قــــال يل أخي بكر: أنــــا ال أحــــب قراءة الكتــــب املترجمــــة (وهو عملي يف الترجمــــة، حتى 
مترجمـــة إىل العربيـــة مل أضـــــــــــعهـــا  "موبي ديـــك"حين بـــدأت قراءة  لكنيمترجم عريق) و

مل يكن يجــاملني، فــذلــك  -	رحمــه اللــه -	جــانبــاً إالّ بعــد أن أنهيتهــا. وأنــا أعتقــد أن أخي
  تستحق اجلهد الذي بذلته يف ترجمتها. "موبي ديك"ليس يف طبعه. بل أعتقد أن ترجمة 

هـــذه الكتـــب التي حتـــدثـــت عنهـــا كـــانـــت ملؤلفين أميركيين، ولهـــذا نلـــت جـــائزة  كـــل
  وكان ذلك مفاجئاً يل وغير متوقع. 1983جامعة كولومبيا بنيويورك للترجمة سنة 

عملي يف الترجمة مل يقتصـــــر على ما ذكرت. فقد ترجمتُ بحوثاً يف احلضـــــارة  لكن
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سلسلة بحوث كتبها األستاذ جورج مقدسي يف اإلسالمي ة وأنا يف بيروت، كما ترجمتُ 
نظام التعليم اإلسالمي، واملدارس، ودور اجلامع يف احلياة الثقافية ونشرت ما ترجمته 

  اجلامعة األميركية ببيروت. االتي تصدره "األبحاث"يف جملة 
بحوثاً تاريخية غير  انتقلت إىل عمّان وعملت يف تاريخ بالد الشــــــام ترجمت وحين

، وهو فصــل من "مدن بالد الشــام حين كانت والية رومانية"كثيرة، من أهمها بحث عن 
وبعد  .A.H.M. Jonesملؤلفه املؤرخ  The Cities of the Eastern Roman Provincesكتاب: 

دعاين قســـــــــــم اللغة اإلنكليزية يف اجلامعة األردنية  انمدة قصـــــــــــيرة من إقامتي يف عمّ 
يس جمموعــة من الطالب الترجمــة األدبيــة وتــدريبهم عليهــا. فوضـــــــــــعــت بين أيــدي لتــدر

الطالب عدداً من القصــائد اإلنكليزية، ونماذج من القصــة القصــيرة، وكان درســاً حيوياً، 
. وقد وجدت لديهم اســـــــــــتعداداً  وكان إقبال الطالب على العمل يف الترجمة إقباالً باهراً

  أصيالً للترجمة.
ى املســــتوى العام خير حوار بين احلضــــارات، وال تســــتطيع حضــــارة الترجمة عل إن

أن تســـتغني عن الترجمة، فهي تنمي التواصـــل الثقايف. وقد عرف العرب أهمية الترجمة 
للعلوم اليونانية يف العصــر العباســي، إذ كانت ســبب نهضــتهم الثقافية أو أحد أســبابها. 

ة ذات األصــــــــــــل اليونــاين يف عصـــــــــــر كمــا عرفوا مــا أفــاد الغرب من ترجمــة الكتــب العربيــ
  النهضة األوروبية.

على املســــــــــتوى اخلاص فهي خير وســــــــــيلة لترســــــــــيخ املعارف اجلديدة يف نفس  أمّا
املترجم والقـــارئ. إن من يزعمون أن العقليـــة العربيـــة مغلقـــة دون الترجمـــة مل يـــدركوا 

لترجمة لكن احقيقة العقلية العربية التي مل تكن ضد الترجمة يف أي عصر من العصور. 
تقرر من يترجم وما يترجَم، وتالحظ  ســــــــاتعلى نطاق واســــــــع حتتاج إىل تنظيم ومؤســــــــ

األولويات يف املوضــــوعات. وتشــــكو الترجمة اليوم يف العامل العربي من الفوضــــى وفقر 
املصـــطلح، وكل هذا تقع مســـؤوليته على الدول واملؤســـســـات الثقافية. ال بد من الترجمة 

طـــار لألق سبـــد من توفير امليزانيـــة للبحوث وللترجمـــة. ولكن لييف كـــل قطر عربي، وال 
العربية اجملزأة املال املرصـــــــــــود للبحث وللترجمة. وأكثر الدول العربية يشـــــــــــكو من قلة 
الدخل، وانتشـــــار الفقر. وال بد من مســـــاعدة الدول العربية الغنية للدول الفقيرة، وتوجيه 

وإىل إثراء اللغــــة بــــإدخــــال املصـــــــــــطلحــــات االهتمــــام إىل البحــــث العلمي وإىل الترجمــــة، 
  أو بتعريبها. هياجلديدة كما 

تدريس الترجمة يف اجلامعات غير كاف، وإن كان موجوداً على نطاق ضـــــــــــيق  إن
 يف أكثر اجلامعات العربية.
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