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ضي كافة أطراف اللون البشري في كيف يمكن أن تستقبل ساحة الحوار األر

غياب ذاك الوسيط السحري وهو الترجمة؟ أليست الترجمة جسراً للتواصل بين 

الحضارات والشعوب والمؤسسات واألفراد؟ أليست الترجمة وسيلة تؤمن فهماً مختلفاً 

عن األفكار المنمطة والمسبقة عن اآلخر؟ ألم تكن الترجمة وستظل إحدى أهم وسائل 

 عارف والعلوم وتبادل الخبرات؟!نقل الم

اء  أظن أنه ما من شك في ذلك، بل وتتعاظم أهمية الترجمة يوماً بعد يوم جرَّ

ذلك االنفجار المعرفي والتقدم التقني الهائل في مجاالت الحياة على اتساعها، كما 

كثر تزداد هذه األهمية بالنسبة لعالمنا العربي كونه لم يزل متلقياً للمعارف والعلوم أ

منه منتجاً لها. وفي تقديري أن تقلص حركة الترجمة كانت من بين األسباب التي 

أودت به إلى تلكم الحال من النقص الشديد الذي يعاني منه في مجال المعرفة بشكل 

 عام.

وإزاء المشهد الترجمي في مصر خاصة وفي العالم العربي عامة، أرى أنه 

ة واالهتمام والمصلحة إعادة قراءة يتعين على أهل االختصاص وذوي العالق

متفحصة لهذا المشهد لعلنا ننجح في بلورة رؤية عربية جادة في هذا المضمار، تأخذ 

بالجهود الفردية أو المؤسساتية المنتشرة هنا وهناك نحو بؤرة الهدف، تنسق فيما 

بينها، وتكثفها، وتدعمها، وتدفع بها في إطار خطة زمنية مدروسة ومعمقة صوب 

حقيق أهداف بعينها. فالترجمة هي وسيلتنا الستئناف عالقتنا بثقافة اآلخر وإلدارة ت

حوارنا معه على قدم المساواة، والستجالء حقيقتنا التي باتت تتآكل في عيون 
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اآلخرين، ال سيما بعد انقطاع طويل قفزت فيه هذه الثقافات قفزات متواصلة بينما 

لتمكننا من مخاطبتهم والفهم عنهم واالقتباس من تخلفنا عنها، ومن ثم تأتي الترجمة 

علومهم وفنونهم بغية الوصول إلى نقطة إنتاج وتصدير الثقافة بمعناها الشامل، وهو 

 . 1هدفنا األسمى كما كنا في عهود سابقة

أما عن تاريخ وحركة وواقع الترجمة من اإليطالية إلى العربيةة والعكةس، فهةو 

، كمةا أن المراجةع والكتابةات واألبحةا  2ذه الصفحاتموضوع  ال يمكن أن تفي به ه

، 3العلمية في هةذا المضةمار، تكةاد ال توجةد سةواء فةي إيطاليةا أو فةي عالمنةا العربةي

قليلة وتظهر هنةا  -كما سبق وأن ذكرنا -وربما كانت هنالك بعض اإلسهامات، ولكنها 

ول مةن أسةاتذة قسةم وهناك بين الحين واآلخر. وتعد الدراسة التي أنجزهةا الرعيةل األ

اللغة اإليطالية بكليةة األلسةن بجامعةة عةين شةمس منةذ أكثةر مةن عشةرين عامةاً هةي 

 .4الدراسة األهم، وتكاد تكون المرجع العلمي الوحيد في هذا السياق

وسنحاول في هذا المقام أن نتناول موضوع الترجمة من اإليطالية إلةى العربيةة 

عطيات على الصةعيدين العربةي واإليطةالي، والعكس، وذلك في ضوء ما استجد من م

آخذين بعةين االعتبةار مةرور أكثةر مةن عقةدين تقريبةاً علةى تلكةم الدراسةة المرجعيةة 

الوحيدة في هذا الصةدد، والتةي أشةرنا إليهةا آنفةاً. وقةد رأينةا تقسةيم هةذا المبحة  إلةى 

العةالم رافدين أساسيين، وسنتطرق عند معالجة الرافد األول إلى الترجمة فةي مصةر و

العربةي، وهةةي فةةي جلهةا ترجمةةة مةةن اإليطاليةة إلةةى العربيةةة، أمةا فةةي الرافةةد الثةةاني 

واألخير فسنعالج الترجمة فةي إيطاليةا، وهةي كمةا سةنرى تنصةب علةى الترجمةة مةن 

العربية إلى اإليطالية، عالوة علةى معالجةة عةدد مةن النقةاط األخةرى، الكاشةفة، ذات 

 العالقة.

انةدلعت منهةا شةرارة عصةر النهضةة والتةي كانةت  قةدأما عن إيطاليةا ذاتهةا، ف

بدورها تمهيداً للعصةر الحةدي  و اسةتطاعت شةبه الجزيةرة اإليطاليةة أن تقةدم للعةالم 

مةن  نماذج في شةتى المجةاالت غايةة فةي األهميةة. إال أننةا إذا جمعنةا مةا تةم ترجمتةه

ألخةرى األكثةر قلةيالً مقارنةة بمةا تةرجم مةن اللغةات ا اإليطالية إلةى العربيةة فسةنراه 

 وقةد بلةع عةدد كاالنجليزيةة أو الفرنسةية أو اإلسةبانية أو األلمانيةة. انتشاراً في العالم 

كتابةاً  174عاما  85أي خالل  2005و حتى عام  1920األعمال المترجمة منذ عام 

وهةو رقةم ضةئيل ال يقةدم بةالطبع ، 2005و 2002كتاباً ترجمت بين عامي  26منها 

يطاليةا التةي تزخةر بعةدد كبيةر مةن الكتةاب واألدبةاء المشةهورين الصورة الحقيقيةة ال
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و مةن الحاصةلين علةى جةائزة نوبةل، كمةا أن الحيةاة  والمؤثرين علةي مسةتوي العةالم

كمةةا يعةةرف  الثقافيةةة فةةي إيطاليةةا مليئةةة بالكتةةاب واألدبةةاء وبالتيةةارات الفنيةةة واألدبيةةة

 .  5المتخصصون

ن هذا الموضوع بما يكتنفه من وال يمكن أن تتسع هذه الصفحات للحدي  ع

تفاصيل، ومن ثم، فسوف نحاول قدر االستطاعة أن نتناول الزوايا الرئيسة في تاريخ 

الترجمة من اإليطالية إلى العربية، فهو تاريخ ممتد، قام عليه مهتمون ودارسون 

وأكاديميون متخصصون، وأحياناً هواة، ترجموا إما عن النص اإليطالي مباشرة، أو 

لغة وسيطة مثل اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية أو غيرها من اللغات، أما عبر 

عن السمات العامة لحركة الترجمة من اإليطالية إلى العربية منذ بدايتها وحتى اآلن 

 فيمكن في تقديري تلخيصها في النقاط التالية:

حد  في مجال انصبت حركة الترجمة في بدايتها على تلبية احتياجات عامة كما  -1

فمن المسرح من تمصير أو اقتباس، أو تلبية لطلب خاص كما فعل محمد علي باشا، 

أول كتاب ترجم عن اإليطالية في مصر مع مطلع القرن  المعروف حتى اآلن أن

، وكان ذلك بناء ترجمه رافائيل زاخور التاسع عشر كان كتاب "األمير" لمكيافيللي

 م(.1841-1805مصر) علي باشا والي علي طلب من محمد

ظهر في مصر جيل من المترجمين األكفاء ترجموا عيون األدب اإليطالي يأتي  -2

( الذي ترجم "الكوميديا اإللهية" لدانتي 1973-1909في مقدمتهم حسن عثمان )

أليجييري في ثالثة أجزاء استغرقت منه قرابة العشرين عاماً، أما طه فوزي فقد 

من العمل الدءوب يترجم في التاريخ والجغرافيا وعلم ظل على مدار خمسين عاماً 

الالهوت والقانون والفن واألدب حتى ترجم ما يربو على ثالثين كتاباً، وفي الفترة 

ذاتها يأتي محمد إسماعيل محمد الذي نجح في تعريفنا بالكاتب اإليطالي الحائز على 

من عشرين مسرحية. وفي  جائزة نوبل في اآلداب لويجي بيرانديللو مترجماً له أكثر

تقديري أن الترجمة من اإليطالية قد نهضت في مستهل تاريخها ذاك بالجهود 

الفردية، وربما تغيرت الحال قليالً في السنوات األخيرة، وكان المترجمون في 

معظمهم من األدباء والكتاب والصحفيين والمشتغلين بالثقافة عموماً، ومن أشهر 

هذا الميدان نذكر: كامل الكيالني، محمد مندور، دريني  األسماء التي أسهمت في

خشبة، عبد الرحمن بدوي، كامل إسماعيل، عوض شعبان، عيسى الناعوري، خليفة 

التليسي، محمد لطفي جمعة، سعد أردش، أنيس منصور، لويس عوض، صالح 
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وغيرهم،  6فضل، عبد الحكيم حسن، إدوارد الخراط،عادل السيوي، خليل كلفت

الترجمة في جلها وفق أذواق المترجمين واهتماماتهم وتخصصاتهم  كانت ومن ثم

ووفق معاييرهم الخاصة في اختيار الكاتب أو الكتاب المترجم، ومن ثم كانت 

الترجمات ألعمال أدبية كالرواية والقصة القصيرة والشعر، وأكاد أقول إنها ما 

 تزال كذلك ولم تتغير حتى اآلن إلى حد بعيد. 

تأسيس قسم اللغة اإليطالية في كلية األلسن بجامعة عين شةمس فةي منتصةف ومع  -3

القرن الماضي، و ابتعا  عدد من األساتذة إلى إيطاليا وعةودتهم إلةى مصةر، بةدأت 

منذ السبعينيات حركة ترجمة أكاديمية نشطة على يد هؤالء األسةاتذة العائةدين وهةم: 

فنةا بالكاتةب اإليطةالي إدواردو ( والةذي ع2003أ.د. سالمة محمد سليمان )تةوفي  رَّ

دي فيليبةةو حيةة  تةةرجم لةةه سةةت مسةةرحيات كمةةا تةةرجم لكةةارلو جولةةدوني وشاشةةا 

وغيرهما ونال الجائزة الوطنية في الترجمة هو والدكتورة أماني حبشي من الةرئيس 

م. ومن الجيل ذاته أ.د. محةب سةعد ابةراهيم الةذي نةال مةؤخراً 2002اإليطالي عام 

السةفير اإليطةالي أنطونيةو بةاديني، ولةه عةدة ترجمةات مةن بينهةا وسام الفارس مةن 

ترجمة رواية "الراحل ماتيا باسةكال" للةويجي بيرانةديللو، وقةد تةوج الةدكتور محةب 

ترجماته المتعددة بترجمة كتاب"تاريخ المسلمين في صقلية" لميكيل أماري في ثالثةة 

أسةاتذة قسةم اللغةة  م، وكان معه فريةق مةن2005أجزاء، ونشرت الترجمة في عام 

اإليطالية بكلية األلسن وهم )سوزان بديع إسةكندر، سةمير مةرقس، عمةاد البغةدادي، 

سهيمة سالم صالح، ربيع سالمة، عبد المحسةن عبةد الحكةيم، نيةرمين وجيةه(. ومةن 

الرعيل األول كذلك أ.د. سوزان بديع اسكندر ومةن بةين ترجماتهةا المنشةورة، نةذكر 

د" ألديب نوبل لويجي بيرانديللو. ومةن جيةل المؤسسةين "ولكن ليس على محمل الج

كذلك أ.د.عامر األلفةي والةذي صةدرت لةه ترجمةة "لكةل طريقتةه" تةأليف ليونةاردو 

شاشا، وكذلك أ.د. سوسن زيةن العابةدين والتةي ترجمةت "قصةب فةي مهةب الةريح" 

لجراتسةةيا ديليةةدا، و أ.د.سةةمير مةةرقص الةةذي تةةرجم "أناشةةيد" للشةةاعر جةةاكومو 

، وكةذلك أ.د. عمةاد البغةدادي الةذي تةرجم "إذا كةان هةذا إنسةاناً" لبريمةو 7ديليوبار

ليفي"، إضافة إلى إسهامات عدد آخر من جيل األسةاتذة الةرواد فةي حقةول الترجمةة 

والدراسات اإليطالية ومنهم األساتذة سعيد البةاجوري وحسةين شةريف وناديةة مسةلم 

 .8راشد وموسى بدوي وسعاد األصفر وحسن فرغل وعبود أبو

ومن رحم جيل المؤسسين والرواد من قسم اللغة اإليطالية بكلية األلسن بالقاهرة  -4
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تولد جيل جديد من خريجي هذا القسم، يمكن اعتباره "الجيل الثاني" لينهض كذلك 

بالترجمة في قطاعات مختلفة، وال ننسى في هذا السياق األساتذة: أحمد المغربي، 

يد الشيخ، عبد الفتاح حسن، أماني حبشي، نجالء حسين محمود، فوزي عيسى، س

 والي، فاتن الغازولي، أشرف منصور، مصطفى العدس وغيرهم.

هنالك عدد آخر من المترجمين من مختلف البلدان العربية كالمغرب والجزائر  -5

وليبيا وتونس وفلسطين ولبنان والعراق واألردن وسوريا أسهموا بدورهم في 

ة ومن بينهم:عيسي الناعوري، محمد مخطاري وخليفة التليسي الترجمة من اإليطالي

ومحمد الحساني وجمانة حداد ومحمد األسعد وصالح علماني الذي ترجم " 

 الديكاميرون" عن اإلسبانية مؤخراً، وغيرهم كثيرون . 

في  كان إلنشاء عدد من المؤسسات المعنية بالترجمة في العالم العربي أثره الفعال -6

الترجمة، وإيجاد عدد كبير من المترجمين في سائر اللغات في محاولة  كةتنشيط حر

للترجمة مما  للفكاك من تأثير المركزية األوروبية ولغاتها، ورفع المردود المادي

 شجع الكثيرين علي الدخول إلي حركة الترجمة، وفي مقدمة هذا المؤسسات

فة المصري، والذي تجاوزت المشروع القومي للترجمة التابع للمجلس األعلى للثقا

إصداراته األلف عنوان  تُرجمت عن مختلف اللغات العالمية والنادرة ومنها 

التركمانية واألردية والهيروغليفية والالتينية واإليطالية وغيرها، وذلك في مختلف 

 ميادين المعرفة كالتاريخ والفلسفة والسياسة واالقتصاد واألدب والشعر والعلوم،

المشروع تم تحويله إلى المركز القومي للترجمة كمؤسسة مستقلة  ولنجاح هذا

برئاسة أ.د.جابر عصفور،عالوة على ما شهده العالم العربي  2007متكاملة عام 

 في السنوات األخيرة من جوائز وهيئات معنية بالترجمة.

ل إال أننا نلحظ أن الترجمات المشار إليها ما تزال تركز بصفة عامة على األعما -7

األدبية، مما أدى إلى فجوة في المعرفة العامة عن الدراسات االيطالية في المجاالت 

وباستثناء كتاب أماري )تاريخ المسلمين العلمية واالقتصادية وغيرهما من مجاالت، 

في صقلية( المشار إليه آنفاً وعدد قليل آخر من الترجمات، فإننا نكاد ال نجد أثراً 

يطالي، وربما كان ذلك سبباً وراء جعل الصورة النمطية ألية ترجمات للفكر اإل

أنها بلد الفن وليست بلد الفكر السياسي  المأخوذة عن إيطاليا في العالم العربي

 واالقتصادي والعلمي.

أما عن الضفة األخرى، وأعني بها الترجمة من العربية إلى اإليطالية، فهي في 
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خلةةو مةةن مخطوطةةات عربيةةة وإسةةالمية أوج ازدهارهةةا، فالمكتبةةات اإليطاليةةة ال ت

وشةرقية، كمةا تزخةةر بترجمةات القةةرآن الكةريم، وأمهةات الكتةةب العربيةة، ودراسةةات 

عميقة، وترجمات روايات وقصص وأشةعار عةدد كبيةر مةن الكتةاب العةرب القةدامى 

قةديمها وحةديثها والمحدثين، فهنالك عناية جلية ومتنامية بالثقافة العربية التي تطالعك ب

تذهب، أضف إلى ذلك الوجود العربةي واإلسةالمي المتمثةل فةي المهةاجرين مةن أينما 

العرب والمسلمين علةى اخةتالف مشةاربهم، عةالوة علةى الكتةاب العةرب المهةاجرين 

والمقيمين في إيطاليا ويكتبون وينشرون باإليطالية، والذين انتشرت أعمالهم فةي شةتى 

 اللغات األوروبية.

الكريم قد ترجم إلى اإليطالية مرات عديدة، بدايةة  آنالقرومن الجدير بالذكر أن 

 اإليطةالي ثم ترجمة باوزاني،  ألسندرو بترجمة م مروراً 1547 عام البندقية من نسخة

 ترجمةة كةأول العشةرين القةرن مةن التسةعينيات فةي بيكةاردو روبرتةو حمةزة المسةلم

 في بيرونيه ديريكوفي اإليطالي اللغة ترجمة عالم إلى إضافة الشريف،  األزهر اعتمدها

وقةد ازدهةرت وراجةت الترجمةة مةن . االتصةال ونظريةة الحدي  اللغويات علم ضوء

حصول نجيب محفةوظ  العربية في إيطاليا وبخاصة في السنوات األخيرة، ال سيما بعد

م، ثةةم كانةةت الرغبةةة 1988كةةأول أديةةب عربةةي علةةى جةةائزة نوبةةل فةةي اآلداب عةةام 

/ سبتمبر حية  زاد 11الحميمة في التعرف على العالم العربي واإلسالمي بعد أحدا  

 اإليطةالي المعهةد وكشةف. اإلقبال واالهتمام وارتفع عدد الطةالب الدارسةين للعربيةة

ارتفةع  العربيةة اللغةة طالب أن عدد ، 1500 في عام تأسس والذي الشرقية،  للدراسات

انتشرت أقسام تعليم اللغة والثقافةة العربيةة واإلسةالمية ، كما %250 بنسبة 2001منذ

في المعاهد وفي أكثر من عشةرين جامعةة إيطاليةة، بينمةا نحةن فةي ودراسات الشرق 

هذا العدد نفسه من أقسام  الضفة المقابلة ليس لدينا في العالم العربي على اتساع رقعته

تعليم اللغة اإليطالية والترجمة، وربما يفسر ذلك أن عةدد مةا ترجمةه اإليطةاليون عةن 

 العربية قد تجاوز بمراحل ما ترجمناه نحن إلى العربية عن اإليطالية.

وكمةةا كانةةت الترجمةةة مةةن اإليطاليةةة إلةةى العربيةةة حكةةراً علةةى العةةرب، كانةةت 

إليطالية حكةراً علةى اإليطةاليين. فلقةد تصةدى المستشةرقون الترجمة من العربية إلى ا

اإليطاليون أنفسهم وأسةاتذة األدب العربةي اإليطةاليون لهةذه المهمةة علةى الةدوام ومةا 

يزالةون، وترجمةةوا أعمةال المنفلةةوطي وطةه حسةةين وتوفيةق الحكةةيم ومحمةود تيمةةور 

بكةةر  ونجيةةب محفةةوظ ويوسةةف إدريةةس وجمةةال الغيطةةاني وإدوارد الخةةراط وسةةلوى



 

421 

421 

 عبد الرزاق عيد

 ومطران وجبران ونزار قباني وأدونيس وغادة السمان وآخرين.

كاميرا دافليتُّو أستاذة  ومن أشهر المستعربين اإليطاليين في أيامنا هذه إيزابيال

اللغة العربية في كلية الدراسات الشرقية بجامعة روما، والتي تعد األكثر ترجمة من 

لسالسل المعنية بالترجمة من العربية العربية والمسئولة عن عدد من دور النشر وا

عبد الرحمن منيف، غسان كنفاني، حنا مينا، حيدر حيدر، إلى اإليطالية، وقد ترجمت 

عبد السالم العجيلي، توفيق سليمان، توفيق خياط، محمد شكري، جمال الغيطاني، 

 )رجال في الشمس( لغسان كنفاني فيأولى ترجماتها وكانت إبراهيم الكوني وغيرهم.

بل ِّيتيري  الثمانينات بهدف فهم القضية الفلسطينية. ومن الرعيل نفسه يطالعنا أنطونينو

في جامعة باليرمو والذي ترجم إلى اإليطالية من بين ما  أستاذ الدراسات اإلسالمية

وفي الميدان نفسه  .ترجم كتاب )تاريخ المملكة( للمؤرخ السعودي عبدهللا العثيمين

او ولها عديد من المؤلفات والبحو  والكتب المحققة كذلك األستاذة فرانشس كا كورَّ

والترجمات من اللغة العربية وإليها، يأتي في مقدمتها "شعراء عرب في صقلية" 

و"مصرع كليوباترا" وغيرهما. وال ننسى في هذا السياق كذلك ڤالنتينا كولومبو والتي 

ات«، وقد قد مت لها صدر لها مؤخراً»أنطولوجيا الكاتبات العربيات المعاصر

كالوديا ماريا ترسُّو أستاذة اللغة  وترجمت نصوصها مباشرة من العربية، وكذلك

العربية في جامعة تورينو، والتي ترجمت رحالت ابن بطوطة كاملة للمرة األولى 

العالمية للترجمة في دورتها األولى إلى اإليطالية، ونالت عنها جائزة الملك عبد هللا 

 م. 2007لعام 

ويستمر جهد المترجمين اإليطةاليين علةى الةرغم مةن صةعوبات كثيةرة تقةابلهم  

ومنهةا كثةرة الكلمةةات المحليةة فةةي األعمةال المختلفةةة عةالوة علةةى اخةتالف اللهجةةات 

وغيرها من عوائق، فةي محاولةة لتغييةر الصةورة النمطيةة عةن الثقافةة العربيةة التةي 

يشةة ودراسةة. إن األسةماء القليلةة سبروا أغوارها وتعرفوا على أهلها عن قةرب ومعا

التي أشرنا إليها في هذا المقام هةي  امتةداد بحةق ألجيةال مةن المسةتعربين اإليطةاليين 

القةةدامى أمثةةال دال فيةةدا وكايتةةاني ونةةالينو وجةةابريلي وغيةةرهم، وهةةم يقفةةون اآلن مةةع 

يزالةون آخرين أمثالهم في طليعة المهتمين بالترا  العربي اإلسالمي في إيطاليا، ومةا 

يُخرجون أجياالً من اإليطاليين المهتمين بماضينا وحاضرنا المشترك.  ومن بينهم مةن 

يهتم باللغة العربية وآدابها ومن يهتم بالتاريخ العربي اإلسةالمي، وآخةرون مشةغولون 

بتحقيةةق التةةرا  أو بالدراسةةات اإلسةةالمية والقةةرآن الكةةريم وعلومةةه، عةةالوة علةةى 
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ي واإلسةةالمي والعمةةارة والزخةةارف و العمةةالت واآلثةةار، المتبحةةرين فةةي الفةةن العربةة 

 إضافة إلى المنشغلين بحقل الترجمة من الثقافة العربية قديمها و جديدها.

و إدراكاً مني ألهمية الجهد الفردي في غيةاب دور المؤسسةات، قمةت بترجمةة 

بعةةض األعمةةال  األدبيةةة مةةن اإليطاليةةة إلةةى العربيةةة، عةةالوة علةةى بعةةض األعمةةال 

تاريخية والفكرية، ومنها ما يتعلق بةاالحتالل اإليطةالي لليبيةا والةذي اسةتمر مةا بةين ال

)اإليطةةاليون فةةي م( وفةةي هةةذا المضةةمار ترجمةةت كتةةاب 1943م و 1911األعةةوام )

وثيقة  دامغة على ما اضةطلعت بةه  (، وهو1915-1913الجنوب الليبي.أرتال مياني 

العربيةة، شةهد بهةا شةاهد مةن الطةرف  المقاومة الليبية، وملحمة مةن مالحةم الشةعوب

المعةةادي هةةو المقةةدم جويةةدو فورنةةاري. ثةةم خضةةت حقةةل الترجمةةة مةةن العربيةةة إلةةى 

مسرحية "زفاف عروس المكتبات" من تةأليف أ.د. أحمةد  ترجمتي من خالل اإليطالية

كما خضت كذلك تجربة ترجمةة الشةعر وترجمةة المقةال، فةي محاولةة منةي  ، 9عتمان

 ة وميادينها المختلفة.لطرق أبواب الترجم

وفي تقديري أنه يتعين إعادة النظر في إستراتيجيتنا الثقافية العربية عامة لنؤكد 

، ومن ثم يتعين العمل الجاد لسد النقص في اإليجابي منها ونتخلص مما هو سلبي

الدعم العربي الموجه لمشاريع الترجمة وهو من أهم المعوقات التي واجهت وتواجه 

فالمترجمون في حاجة إلى األموال التي تؤمن حياتهم ومشاريع الحيوي.  هذا القطاع

تحقق ذلك، والواقع العربي جعل الترجمة ال تصلح وحدها مورداً  الترجمة الفردية ال

 لذلك يلجأ األكفاء من الخريجين والمترجمين إلى أي عمل آخر غير الترجمة. للرزق، 

في إنجاح جهود الترجمة، في ظل سوق  كما تعتبر دور النشر كذلك عامالً رئيساً 

 نشر اهتمامها األساسي هو التجارة ال الثقافة. 

لكن الصورة ال تبدو معتمة على هذا النحو، فثمة مؤسسات قائمة ومبادرات 

مستحدثة من شأنها إحدا  »ثورة« في مسار حركة الترجمة في اللغات جميعها ومن 

التي تنظمها بعض  رجه، إضافة إلى الجوائزبينها اإليطالية داخل العالم العربي وخا

للمترجمين، وهي في مجموعها مبادرات إيجابية  هذا المجال تشجيعًا المؤسسات في

ولكنها تحتاج إلى إطار تنظيمي جامع يقوم بدور المنسق بينها على أقل تقدير، فال 

اب، يعقل أن يكون في مصر مثالً المركز القومي للترجمة، والهيئة العامة للكت

، وأكاديمية الفنون وغيرها من هيئات ومؤسسات تعنى بالترجمة، والثقافة الجماهيرية

األمر الذي يؤدي إلي ضياع الوقت والجهد والمال واالختالط والتكرار في الكتب 
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، ومن ثم يتعين في تقديري التنسيق المترجمة أحياناً ويجعلها دون الجودة المنشودة

العالم العربي وخارجه حتى تؤتي صحوة الترجمة بين المؤسسات األشهر في 

الملموسة اآلن في العالم العربي ثمارها المرجوة، وفي هذا السياق أقترح إنشاء 

األكاديمية العربية للترجمة، وهو مشروع متكامل على غرار األكاديمية العربية للنقل 

العربية لتموله حتى يتم البحري، ال يحتاج إال للجامعة العربية لتتبناه أو إلحدى الدول 

 من خالله توحيد جهود الترجمة  المتنامية في العالم العربي بين الجهات التالية:

 المركز القومي للترجمة في القاهرة، -1

 المنظمة العربية للترجمة في بيروت، -2

  للتربية والثقافة والعلوم،  التابع للمنظمة العربية مكتب تنسيق التعريب -3

شيخ زايد للترجمة، ومشروع "كلمة" في أبو ظبي، وبرنامج »ترجم« جائزة ال -4

 التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم،

جائزة خادم الحرمين الملك عبد هللا  العالمية للترجمة، عالوة على المركز  -5

 الوطني للترجمة المزمع إنشاؤه،

 عود البابطين، مركز البابطين للترجمة التابع لمؤسسة جائزة عبد العزيز س -6

 كليات ومعاهد وأقسام اللغات والترجمة في العالم العربي، ومجامع اللغة العربية -7

 واتحاد الجامعات العربية ومراكز البحو 

 الملحقيات الثقافية لدول العالم العربي المنتشرة في شتى أرجاء المعمورة،  -8

ية، واتحاد المترجمين المجتمع المدني ونقابات المترجمين والجمعيات العلم -9

 العرب، والمترجمون المحترفون،

مراكز الترجمة والوحدات التابعة للمؤسسات والهيئات والوزارات المختلفة على  -10

 مستوى العالم العربي، 

الكتاب والمثقفون العرب المهاجرون حول العالم ودورهم المحوري في تنشيط  -11

 حركة الترجمة،

جمة المعنية باللغة العربية والعالم العربي واإلسالمي أقسام اللغات والتر -12

 ،والمستشرقين في العالم على اتساعه

وكم أتمنى أن تصبح هذه المؤسسات و الجوائز والهيئات مؤثرة بحي  تمثل 

، فمما ال شك فيه أن هذه المبادرات قد انطلقت إضافة للحياة الثقافية في العالم العربي

ليها ألهمية الترجمة في تبادل المعارف وتقوية التفاعل بين بفضل إدراك القائمين ع
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الثقافة العربية اإلسالمية والثقافات األخرى ودعم حوار الحضارات والثقافات، كي 

تتواصل أجيال المترجمين في شتى اللغات، وليستمر العطاء حتى نتعرف أكثر على 

و إيكو وداريو فو وجيزوالدو وكالفينو وبوتزاتي وبيرانديللو وأومبرت دانتي ومورافيا

الثقافات، ولتبقى  بوفالينو وانطونيو تابوكي، ولتظل وظيفة الكتاب في الحوار بين

وسيلة للمعرفة، وبأن الترجمة هي الطريق  قناعتنا بأن الكتاب بالفعل هو أفضل

 األمثل للتعرف على الذات بمزيد من التعرف على اآلخر.

جسر الصداقة والتواصل بين العالم العربي  لقد كانت ايطاليا علي مر العصور

وأوروبا كما كانت وال تزال أرض التسامح وهي مؤهله أكثر من غيرها من الدول 

فلقد ورثت ايطاليا  .األوروبية لدعم جهود السالم بين العالم اإلسالمي وأوروبا

دمتها الحضارة اإلغريقية وأضفت عليها لمسة من التسامح وصانتها وأضافت إليها وق

لإلنسانية في صورة جديدة أكثر إشراقاً، كما احتضنت الديانات القديمة والثقافة 

اإلسالمية وترجمت أمهات الكتب إلى اللغة الالتينية وقدمتها ألوروبا فكانت أساساً 

وقد شهدت حقب التاريخ  .للنهضة األوروبية والتقدم العلمي الذي يشهده العالم اليوم

وكما هو معروف فإن قات العربية مع إيطاليا ومراكزها التجارية، المختلفة نمو العال

م على يد أسد بن الفرات وظلوا بها  827األغالبة كانوا قد فتحوا جزيرة  صقلية عام 

م. وتعتبر جزيرة صقلية  1092قرابة ثالثة قرون حتى احتلها النورمانديون عام 

ر الثاني الذي انتقلت عن طريقه وكانت المعب نقطة لقاء ثانية بين الشرق والغرب، 

بفضل موقعها  الحضارة اإلسالمية إلى الفكر األوروبي في العصور الوسطى، وكانت

امتزجت فيها الحضارة اإلسالمية بالحضارة األوروبية وحلقة اتصال  بوتقةالجغرافي 

سياسي وحضاري بين أفريقيا وأوروبا، وفي تقديري أن ميدان الترجمة من اإليطالية 

ى العربية والعكس ما يزال خصباً وفسيحاً قادراً على استقبال كل الدراسات و إل

المبادرات الجادة إلنجاز ترجمة قرابة الثالثة قرون من الترا  العربي اإلسالمي في 

 الجنوب اإليطالي . 
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