


رائد املرتجمني العرب

يف القرن الع�شرين

عــادل 
زعيـتـر



يعترب العالمة العربي عادل زعيرت رمزاً جليل كامل من املثقفني واملفكرين العرب امللتزمني الذين تركوا 

ب�صماتهم اجللية يف الثقافة والفكر العربي، ولكنهم  حرموا من حقهم يف التخليد والتعريف بهم وتعريف 

الأجيال العربية املتالحقة باإبداعاتهم وعطاءاتهم!

فمن هو عادل زعيرت؟

�صهدت مدينة نابل�س الفل�صطينية منطلق حياته، تنف�س فيها اأول اأنفا�صه خالل العقد الأخري من القرن 

التا�صع ع�صر امليالدي وحتديداً يف العام 1897م. وفيها اأي�صاً لفظ اآخر اأنفا�صه يف العقد اخلام�س من القرن 

الع�صرين وحتديداً يف العام 1957م، وما بني البداية والنهاية اأم�صى �صتني عاماً عا�صها جندياً �صريفاً، ومنا�صاًل 

جواداً يف عامل الوطنية والثقافة والرتجمة، واأ�صحى مبوهبته اخلالقة، وعروبته ال�صادقة، مدر�صة م�صتقلة، 

وجامعة مهيبة لكل هذه ال�صفات والف�صائل.

وهامته  لقاماتهم،  �صنوًا  قامته  تكون  اأن  البد  العمالقة 

تعادل هاماتهم.

�سرية حياته

يزخر ما�صي مدينة نابل�س وحا�صرها باأ�صماء املئات من 

الوجوه ذات العطاء الفاعل يف �صتى الن�صاطات االإن�صانية 

ومن بينها عمر ح�صن زعيرت والد عادل، الذي عمل يف 

وفاته يف  وقبل  قا�صيًا يف حمكمة احلقوق،  �صبابه  �صرخ 

عام 1924 كان ي�صغل من�صب رئي�س بلدية نابل�س.

اأما �صقيق عادل االأ�صغر فهو املوؤرخ وال�صيا�صي، واالأديب 

ـ 1996(، والذي �صغل عدة منا�صب  اأكرم زعيرت )1909 

يف  الها�صمية  االأردنية  للمملكة  �صفريًا  رفيعة،  �صيا�صية 

العديد من العوا�صم العربية واالإ�صالمية، ووزيرًا للبالط 

للجنة  ورئي�صًا  االأع��ي��ان،  جمل�س  يف  وع�صوًا  الها�صمي، 

عن  القيمة  بالغة  كتب  عدة  وله  القد�س،  ل�صوؤون  امللكية 

الق�صية الفل�صطينية.

االبتدائية  درا�صته  اأنهى  فقد  ال�صرية  هذه  �صاحب  اأم��ا 

ببريوت،  ال�صلطاين  املعهد  تعليمه يف  ووا�صل  نابل�س،  يف 

متتلمذًا على العالمة اللغوي ال�صيخ م�صطفى الغالييني 

عن  فعزف  اأمته،  خلدمة  كلها  حياته  زعيرت  وهب  لقد 

بل  ولياليها،  اأيامها  واغتنم  وزخارفها،  احلياة  بهارج 

اإال  ملذاتها  من  ينل  ومل  والعطاء،  البذل  يف  و�صاعاتها، 

ذلك  من  جلانب  اإجن���ازه  �صاعة  ي�صت�صعرها  التي  تلك 

وب�صورة  االأمة  لتلك  اأجزل  اأنه  افتخارًا  ويكفيه  العطاء، 

اأدائه جمامع علم وهيئات  فردية مبهرة ما عجزت عن 

ثقافة واإعالم، وبالنظر للثقة يف كفاءته فقد عهدت اإليه 

ملونت�صكيو،  ال�صرائع«  »روح  برتجمة  اليوني�صكو  منظمة 

و»العقد االجتماعي« ل� »جان جاك رو�صو«. وقد يكون اأول 

من ترجم هذا الكتاب االأخري اإىل العربية عام 1954م.

وباأ�صلوب عربي مبني، ومفردات جزلة منتقاة، وبعبارات 

للمكتبة  زعيرت  ق��دم  املعنى،  بليغة  الديباجة،  م�صرقة 

العربية على امتداد اأربعني عامًا ثمانية وثالثني جملدًا، 

قام برتجمتها من اللغة الفرن�صية االأم اإىل اللغة العربية، 

بعد اأن اختار عناوينها بعناية اأقل ما تو�صف به اأنها »فائقة 

ترجماته  اقرتان  على  حري�صًا  زعيرت  كان  فقد  فائقة«، 

عبقريات  اأبدعتها  التي  وامل��و���ص��وع��ات  الكتب  ب��روائ��ع 

�صوامخ الفكر يف العامل اأمثال: جو�صتاف لوبون، فولتري، 

لودفيغ  واإميل  دورمنغهم،  مونت�صكيو،  رو�صو،  جاك  جان 

هوؤالء  ملثل  الذي يرتجم  االإن�صان  باأن  ولعمري  وغريهم، 

نبيل خالد الأغا

كاتب من فل�صطني 
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كافة  على  الدرا�صي  تفوقه  ظهر  وقد   ،)1944 ـ   1885(

اأقرانه وب�صكل خا�س يف مادة اللغة العربية، فنال اإعجاب 

اأ�صتاذه ال�صيخ وكافاأه باإهدائه ن�صخة ممهورة بتوقيعه من 

موؤلفه »اللورد كرومر«، والذي رد فيه الغالييني باحلقائق 

واالأ�صانيد على املعتمد الربيطاين يف م�صر، الذي حتامل 

على االإ�صالم وامل�صلمني من خالل كتابه امل�صموم »م�صر 

احلديثة«.

ومن بريوت �صخ�س عادل اإىل ا�صتنبول عا�صمة اخلالفة 

وبعد  ال�صلطانية،  باجلامعة  والتحق  اآن��ئ��ٍذ،  العثمانية 

يف  العليا  �صهادتها  على  ح�صل  فيها  املعمقة  درا�صته 

االآداب، وكانت الدرا�صة فيها باللغة الرتكية التي اأتقنها 

التي  الفرن�صية  للغة  املطلقة  اإجادته  اإىل  اإ�صافة  جيدًا، 

اأحبها وتفاعل معها، ونبغ فيها.

وملا ن�صبت احلرب العاملية االأوىل يف عام 1914 ا�صتدعي 

اجلي�س  يف  االإل��زام��ي��ة  الع�صكرية  اخل��دم��ة  الأداء  ع��ادل 

الثورة  اأوار  ا�صتعل  وعندما  احتياط،  �صابط  ال��رتك��ي 

العربية الكربى يف العا�صر من يونيو عام 1916، عاد عادل 

اإىل نابل�س اإبان تقلد اأبيه رئا�صة البلدية، ويف تلك االأثناء 

ت�صاعد البط�س الرتكي يف املنطقة العربية، وهبت رياح 

فالتحق  ال�صدور،  يف  احلما�س  فا�صتعل  العربية  الثورة 

 )1933 ـ   1893( ال�صمادي  �صالح  �صديقه  مع  ع��ادل 

الثائر في�صل بن  االأمري  يقودها  التي كان  الثورة  بقوات 

احل�صني ببلدة »اأبي االأل�صن« يف �صورية.

وال يت�صع املجال ل�صرح ظروف املعاناة التي عاناها ال�صابان 

الثائران حتى و�صال اإىل غايتهما، وق�صى عادل فرتة من 

املزيد  اإىل  تاقت  نف�صه  ولكن  في�صل،  االأم��ري  مع  الزمن 

االإمام  »بلد  م�صر  اإىل  ال�صفر  يف  فا�صتاأذنه  العلم،  من 

حممد عبده، والطهطاوي، وعبداهلل الندمي«، وحتقق له 

ما اأراد ب�صورة جزئية، حيث ا�صطر للعودة اإىل فل�صطني 

بعد احتالل االجنليز لها، ومت انتخابه نائبًا عن نابل�س يف 

املوؤمتر ال�صوري العام بدم�صق الذي عقد عام 1920، ومت 

الطبيعية«  »بحدودها  �صورية  ا�صتقالل  عن  فيه  االإعالن 

وُبويع االأمري في�صل ملكًا عليها، وقد اأ�صهم عادل زعيرت 

يف و�صع و�صياغة د�صتور اململكة ال�صورية لذلك العهد.

ال�صادقة،  العروبية  مواقفه  االأمري/امللك  له  ن  ثمَّ وقد 

وتفانيه يف خدمة اأمته، فبعث له بر�صالة �صخ�صية اأعرب 

له فيها عن �صكره وتقديره، وهذا ن�س الر�صالة املورخة 

يف 2 اآذار/مار�س عام 1920:

»اأيها ال�صيد الكرمي،

الذين  املخل�صني  برجالها  لتفخر  العربية  االأم���ة  اإن 

يجاهدون يف �صبيل حتريرها، واإعادة جمدها، وقد بلغنا 

ما قمتم وتقومون به من االأعمال اجلليلة يف حتقيق هذه 

االأمنية ال�صريفة، االأمر الذي ي�صتدعي ال�صكر والتقدير، 

واإننا لناأمل من همتكم املثابرة على هذه اخلطة احلميدة، 

وال ريب اأن م�صتقبل كل اأمة هو باأيدي اأبنائها، فعلينا اأال 

واهلل  وحدتنا،  عن  والدفاع  بحقوقنا،  املطالبة  عن  نفرت 

يتوالكم بتوفيقه«.

العلم  من  املزيد  لتلقي  زعيرت  عينا  ترنو  اأخ��رى  وم��رة 

فالتحق بكلية احلقوق بجامعة ال�صوربون، واأثناء درا�صته 

ال�صيا�صة«  و»روح  اال�صرتاكية«  »روح  كتابي  برتجمة  قام 

للعالمة الفرن�صي ال�صهري »غو�صتاف لوبون«.

يعد  و�صرع  بتفوق  احلقوق  �صهادة  ن��ال   1925 ع��ام  ويف 

عمر  ال�صيخ  وال��ده  نعي  ج��اءه  ولكن  الدكتوراه،  لر�صالة 

احلياة  غمار  وخا�س  نابل�س،  اإىل  راجعًا  فقفل  زعيرت، 

ي�صار  الذين  املحامني  اأملع  من  حماميًا  لي�صبح  العملية 

معهد  يف  بالتدري�س  قيامه  جانب  اإىل  بالبنان،  اإليهم 

احلقوق بالقد�س على مدى اأحد ع�صر عامًا.

وكتب الكثري من املقاالت يف جريدة »فل�صطني«، مدافعًا 

عن الدين االإ�صالمي وعن عروبة فل�صطني، وله يف ذلك 

اإىل  �صوقًا  ع��ادل  يت�صظى  اأخ��رى  وم��رة  م�صرفة.  مواقف 

الرتجمة، بعد اأن فكر يف »تطليق« املحاماة، فكتب بذلك 

ر�صالة اإىل �صقيقه »اأكرم« موؤرخة بتاريخ 1946/2/19م، 

عمري،  من  واالأرب��ع��ني  التا�صعة  بلغت  »لقد  فيها:  ق��ال 

ماذا  اأدري  وال  اخلم�صني،  اأب��واب  على  بذلك  واأ�صبحت 

اأقم  اأنني مل  العمر، ويكاد قلبي يتحرق من  بقي يل من 

ب�صيء مما تطمئن اإليه نف�صي يف عامل العلم وال�صيا�صة، 

فرتوين عازمًا على تطليق املحاماة، و�صلوك ال�صبيل الذي 

كتبت لك عنه«.

التدري�س يف معهد  وا�صتقال من  املحاماة،  وبالفعل طّلق 

اأ�صرف  العلم واالأدب، وانكب على  اإىل  احلقوق، وانقطع 

الغالية،  الأمته  يقدمها  اأن  عربي  الإن�صان  ميكن  ر�صالة 

اأنها  نابل�س، متفرغًا للرتجمة على  اإىل قواعده يف  وعاد 

م�صدر هوايته، وعا�س بني �صوامخ الكتب معاجلًا االأدب 

املكتبة  وزود  النا�صج،  املفكر  بقلم  واالجتماع  وال�صيا�صة 

العربية بعيون واأمهات كتب مل تعرفها من قبل »اأم اللغات 

يف كافة ع�صورها«.

وحر�س زعيرت على ترجمة الكتب التي تهم العرب كتلك 

التي تتحدث عن بالدهم وح�صارتهم ومعتقداتهم، كما 

منزلة  ذوي  موؤلفني  اختيار  على  ذاته  الوقت  يف  حر�س 

رفيعة وكفاءة عالية.

وثالثني  �صبعة  يرتجم  اأن  عامًا  اأربعني  خالل  وا�صتطاع 

كتابًا  ع�صر  اثنا  بينهم:  من  كاتبًا  ع�صر  لثالثة  كتابًا 

التـحق بقوات 

الثورة العربية 

التي قادها 

الأمري في�شل 

بن احل�شني 

ب�شورية عام 

1920
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العرب،  ح�صارة  اأ���ص��ه��ره��ا:  م��ن  ل��وب��ون«  »غو�صتاف  ل��� 

ح�صارات الهند، روح اال�صرتاكية، روح ال�صيا�صة، فل�صفة 

و�صبعة  االأوىل،  احل�صارات  تاريخ  يف  اليهود  التاريخ، 

كتب ل� »اإميل لودفيغ« من اأ�صهرها: ابن االإن�صان، البحر 

وثالثة  كليوباترا،  واحل���ب،  احل��ي��اة  النيل،  املتو�صط، 

اأ�صل  العقد االجتماعي،  ل� »جان جاك رو�صو« هي:  كتب 

هما:  »فولتري«  ل�  وكتابان  اإميل،  االأجنا�س،  بني  التفاوت 

فران�س«  »اأناتول  ل�  وكتابان  كنديد،  الفل�صفية،  الر�صائل 

هما: حديقة ابيقور، االآلهة عطا�س، وكتابان ل� »كرادفو« 

هما: الغزايل، ابن �صينا، ومفكرو االإ�صالم )خمطوط(، 

وكتاب واحد لكل من »مونت�صكيو« روح ال�صرائع، و»اآرن�صت 

حياة  درمنغهم«  و»اإم��ي��ل  والر�صدية،  ر�صد  اب��ن  رينان« 

ابن  و»ب��وت��ول«  ال��ع��ام،  العرب  تاريخ  و»�صيديو«  حممد، 

خلدون وفل�صفته االجتماعية.

كيفية اختيار املادة

كيف كان زعيرت يختار املادة التي يزمع ترجمتها؟، وكيف 

كانت تتم الرتجمة؟. اأجاب عن ذلك �صقيقه اأكرم، اأقرب 

املقربني اإليه دمًا ونبوغًا وثقافة واإبداعًا: »كان عادل يف 

اإليه  حتتاج  مما  يكون  باأن  ُيعنى  للرتجمة  كتابًا  اختياره 

االأمة العربية، واأال يكون له نظري يف لغتها، ويف امل�صتوى 

على  عزم  ف��اإذا  مثله،  يوؤلف  اأن  عربي  ي�صتطيع  ال  ال��ذي 

وقراأ كثريًا مما كتب يف مو�صوعه،  ثانية،  قراأه  ترجمته 

على  انكب  نقله  يف  �صرع  واإذا  اأيامًا،  اأجوائه  يف  وعا�س 

العمل فق�صى يومًا يف �صومعته ال يربحها اإال اإىل طعام اأو 

نوم اأو لقاء �صديق«.

فرحتان،  عامه  يف  ولعادل  قائاًل:  حديثه  اأكرم  ويوا�صل 

اأوالهما يوم ُينجز ترجمة الكتاب، وثانيهما �صاعة الفراغ 

يف  االإتقان  قدر  على  الثانية  الفرحة  وتكون  طبعه،  من 

وكان  االإخ��راج،  والنفا�صة يف  ال��ورق  واجل��ودة يف  الطبع 

وي�صحح  ال��ط��ب��ع،  على  بنف�صه  االإ����ص���راف  على  ينكب 

ال��ت��ج��ارب »ال���ربوف���ات« م���رات، وي��ب��ذل يف ه��ذا جهودًا 

يتناول  وال  اأخ��رى  اإىل  من مطبعة  يتنقل  وت��راه  م�صنية، 

التي  ال�صاعات  يعد  وك��ان  واح��دة،  وقعة  اإال  الطعام  من 

األفني  ق�صى  اأنه  يحدثك  مثاًل  فهو  كتاب  كل  يف  ق�صاها 

وق�صى  العرب«،  »ح�صارة  ترجمة  يف  �صاعة  وخم�صمئة 

مثلها يف ترجمة »نابليون«، وق�صى ثالثة اآالف �صاعة يف 

نقل »ح�صارة الهند«، وانقطع له خم�صة اأ�صهر.

وكما كان زعيرت دقيقًا يف اختيار نوعية الكتب التي ينوي 

االأمر  األفاظه،  ترجمتها، كذلك كان حري�صًا يف اختيار 

اقرتنت ترجماته بروائع الكتب 

واملو�شوعات التي اأبدعتها عبقريات 

�شوامخ الفكر يف العامل

العالمة عادل زعيتر وشقيقه األستاذ أكرم زعيتر 1955
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مع بعض املعتقلني السياسيني الذين دافع عنهم وحكم ببراءتهم وقد أتوا لشكره على مجهوداته

الذي جعل فهم بع�صها �صاقًا على القارئ العادي، وكان 

يف ا�صتطاعته تب�صيطها، لكنه ياأبى ذلك احرتامًا ملنهجه 

لغة  وقد�صية  لكرامة  وتقديرًا  ناحية  من  به  ياأن�س  الذي 

القراآن من ناحية اأخرى.

ال�صاطئ(  )بنت  عبدالرحمن  عائ�صة  الدكتورة  تقول 

حري�صًا  العايل  اأفقه  يف  زعيرت  عادل  ظل  »لقد  معلقة: 

على  مب�صتواه  �صنينًا  قلمه،  بكرامة  معتزًا  االأمانة،  على 

الذرى،  وع��ايل  االآف��اق،  بعيد  اإىل  ق��راءه  جاذبًا  النزول 

دون اأن يدخل يف ح�صابه قط م�صاألة الكم والعدد والربح 

اأن يغروه بالنزول  والرواج، ولكم حاول بع�س النا�صرين 

املحاولة  لكن  ال��ق��راء،  من  مزيدًا  ليك�صب  م�صتواه  عن 

من  اأط��اق  فمن  م�صعدًا،  هو  حيث  وبقي  �صدى  �صاعت 

قرائه اأن ي�صارف اآفاقه فهو به �صعيد ورا�ٍس ومغتبط«.

اأثناء  يواجهها  ك��ان  ال��ت��ي  اجل��م��ة  ال�صعوبات  وب��رغ��م 

بهدفه  قارنها  اإذا  بها  ي�صتهني  ك��ان  اأن��ه  اإال  الرتجمة، 

االأ�صمى، وهو خدمة اأمته يف ال�صيا�صة والعلم واالأدب، وكان 

الفرن�صي  الن�س  يف  وردت  كما  الرتجمة  بحرفية  يلتزم 

االأ�صلي يف اأغلب اأعماله، ولكنه عند ال�صرورة يلجاأ اإىل 

تهذيب الن�س و�صقله باخت�صار بع�س فقراته، وتقدمي اأو 

فهمًا،  واأ�صهل  توافقًا،  اأكرث  ليجعله  االآخر  بع�صها  تاأخري 

واأح�صن اأ�صلوبًا، واأجزل عبارة ح�صب تعبريه.

ترجم  عندما  اأنه  الرتجمة  يف  دقته  مدى  على  وللتدليل 

الهند  يف  اأ�صدقائه  الأحد  بعث  الهند«،  »ح�صارات  كتاب 

ر�صالة ي�صتفهم فيها عن نطق بع�س الكلمات االأردية وملا 

عرفها التزم بها مثل: »ُبّده« بداًل من »بوذا«، و»هماليه« 

ب��داًل من »ه��م��االي��ا«، و»ده��ل��ي« ب��داًل من »دل��ه��ي«، وهلم 

جرا.

ويخطر على البال �صوؤال مو�صوعي: مادام زعيرت ميتلك 

هذه العبقرية فلماذا مل يوؤلف؟ يجيب نف�صه: عندما تكون 

موؤلفاتي على م�صتوى الكتب التي اأترجمها �صاأتوقف عن 

الرتجمة!

اأجل  وبرغم اجلهد امل�صني الذي بذله عادل زعيرت من 

اأدارت  اجلحود  االأم��ة  هذه  اأن  اإال  ونه�صتها،  اأمته  رفعة 

و�صنت  اأجلها،  من  بذله  ما  لكل  وتنكرت  ظهرها،  له 

اأو  اإنه عا�س غريبًا  بل  التقدير،  القليل من  بالقليل  عليه 

كالغريب فيها، وتولد لديه طموح يف ع�صوية جممع اللغة 

العربية بالقاهرة، لكن بع�س »االأباطرة« املتنفذين حالوا 

برغم  واجتماعية،  �صيا�صية  اإليه العتبارات  انتمائه  دون 

اأنه اأحق من بع�س املرتبعني على مقاعد املجمع ممن ال 

بحرمان  نف�صه  يعزي  لكنه  املو�صوعية،  االأهلية  ميلكون 

علمني من اأعالم اللغة واالأدب ُحرما مثل حرمانه وهما 

حممد  العربية  واأدي��ب  مطران،  خليل  الُقطرين  �صاعر 

ا�صعاف الن�صا�صيبي.

قابله  القاهرة  جممع  يف  واج��ه��ه  ال��ذي  احل��رم��ان  لكن 
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منطفئ، ففتح النافذة فاإذا بدخان اأ�صود كثيف يغمرها، 

امل�صعد  لكن  الهبوط،  يف  لي�صتعمله  امل�صعد  نحو  فاجته 

كان معطاًل بفعل انطفاء الكهرباء، ف�صمع و�صط الظالم 

وجد  دق��ائ��ق  وبعد  ال���درج،  اإىل  يوجهه  �صوتًا  الدام�س 

باأكمله،  الفندق  تلتهم  والنار  الفندق،  حديقة  يف  نف�صه 

فكتب  امل�صهور،  القاهرة  حريق  م�صاهد  من  ذلك  وكان 

التي  الظماأ  ماأ�صاة  بعد  الثانية  للمرة  النجاة  لعادل  اهلل 

ومن  �صورية،  اإىل  رحلته  اأثناء  ال�صحراء  يف  لها  تعر�س 

يف  نزياًل  بدوره  كان  اأكرم  اأخاه  اأن  الغريبة  امل�صادفات 

اأ�صدقائه خارج  اأحد  �صيافة  كان يف  لكنه  الفندق  نف�س 

الفندق اأثناء احلريق.

اأن كل يوم  اآمن  ومل يربح هذا احلادث ذهن عادل وقد 

يحياه بعد االآن ف�صل من اهلل، ويجب اأن يق�صيه يف خدمة 

اأن  وكان  �صربد،  يحتفظ مبفتاح حجرته يف  االأمة، وظل 

هو  ذلك  ق��ال:  �صببه  عن  �صئل  ف��اإذا  �صيبًا  راأ�صه  ا�صتعل 

حادث �صربد!

زعيرت  ع���ادل  ح��ي��اة  يف  �صفحة  اآخ���ر  ن��ط��وي  اأن  وق��ب��ل 

االأديب  الويف  �صديقه  اأثاره  وموؤثر  نبيل  ملوقف  �صنعر�س 

فاأثناء  فيه،  مبا�صرًا  كان طرفًا  والذي  فل�صطني«،  »وديع 

وديع  اأحد كتب زعيرت و�صفه  �صياق احلديث عن �صدور 

م�صقط  نابل�س  مدينة  اإىل  ن�صبة  النابل�صي«  »االأدي���ب  ب� 

معنفًا:  وانفجر  غ�صبًا،  الرجل  فا�صت�صاط  زعيرت،  راأ�س 

ملاذا ت�صت�صغر �صاأين اإىل هذا احلد يا اأ�صتاذ وديع؟! اأنا 

الأنني  فل�صطيني  اأديب  باأنني  يقال عني حتى  اأن  اأقبل  ال 

اأديب عربي، باهلل عليك هل ت�صف اأ�صتاذ اجليل عندكم 

ن�صبة  الربقيني«  »االأدي��ب  باأنه  با�صا  ال�صيد  لطفي  اأحمد 

اإىل القرية التي جاء منها؟!

العرب  اأم��ة  اإىل  ننتمي  ع��رب،  اأدب���اء  نحن  اأ���ص��ت��اذ:  ي��ا 

الكربى، فال »ت�صخطنا« بح�صرنا يف مدننا وقرانا!

ولقد تبدت رحمة اهلل تعاىل به اأن جّنبه م�صهد �صدمتني 

االأوىل  اأما  عائلية.  واأخراهما  قومية  اإحداهما  عنيفتني 

فهي كارثة حزيران/يونيو عام 1967، وما متخ�س عنها 

من ويالت وماآ�ٍس الم�صت نخاع االأمة. واأما الثانية فحدثت 

عام 1972م ومتثلت يف ا�صت�صهاد ابنه ال�صاب االأديب وائل 

زعيرت معتمد حركة التحرير الوطني الفل�صطيني )فتح( 

جهاز  من  �صهيوين  اإره��اب��ي  اغتاله  ال��ذي  اإيطاليا،  يف 

املو�صاد االإ�صرائيلي �صاعة عودته اإىل منزله يف روما.

ا�صتطاع وائل بحنكته اأن ي�صّيد ج�صورًا متينة من التوا�صل 

االإيطاليني  وال�صيا�صة يف احلزبني  الفكر  قادة  بع�س  مع 

»الربتو  خا�صة  وال�����ص��ي��وع��ي،  اال���ص��رتاك��ي  الرئي�صيني 

مورافيا« الذي رثاه فور ا�صت�صهاده. واأ�صدرت عنه كاتبة 

انتخب  حيث  ودم�صق،  بغداد  جممعي  من  به  ترحيبان 

وانتخب  1953م،  العراقي عام  العلمي  ع�صوًا يف املجمع 

العربي  العلمي  للمجمع  مرا�صاًل  ع�صوًا   1955 عام  يف 

بدم�صق.

مزايا.. ومواقف

ويقراأ  بانتظام  ي�صلي  تع�صب،  بال  متدينًا  ع��ادل  ك��ان 

القراآن الكرمي بتدبر ومتعن، ويطلع على اأ�صهر التفا�صري، 

والفتاوى  الفقه  لكتب  خا�س  بركن  مكتبته  يف  ويحتفظ 

وال�صري، واإذا ُعر�صت عليه ق�صية �صرعية فهو احلجة التي 

الدينية  الفرو�س  واأدائ��ه  تقواه  اإىل جانب  وهو  ُتقرع،  ال 

قادرًا  النزعة،  اإ�صالحي  التفكري،  نرّي  كان  كاماًل،  اأداء 

قْدر �صنن التطور ونوامي�س االجتماع، وكان معجبًا بعقل 

االإم��ام ر�صيد  تلميذه  اإط��الع  االإم��ام حممد عبده وب�صعة 

ر�صا الذي كانت تربطه بعادل رابطة �صداقة واأ�صتاذية.

الالءات يف �صلوكياته كثرية، ال يدخن، وال ي�صرب القهوة، 

وال يحت�صي امل�صروبات املُ�صكرة، وال ي�صادق اإال االأكفاء، 

وال ي�صهر خارج منزله، وال ي�صافر اإال يف الدرجة االأوىل، 

اإال يف الفنادق الفخمة ذوات النجوم اخلم�س،  وال ينزل 

ال ي�صف يف مزاحه، وال يتعامل مع االأمرا�س االجتماعية 

التي تع�صف باالأغلبية من النا�س.

تبذير،  بال  وج��واد  ا�صتكبار،  بال  وق��ور  فهو  املقابل  ويف 

يتاأنق يف مرتجماته فهو  ثرثرة، وكما كان  ومتحدث بال 

كذلك يتاأنق يف ملب�صه ومظهره وماأكله.

اإال  و�صرامة  جد  من  زعيرت  ع��ادل  به  ات�صم  ما  وبرغم 

بنف�صه  وميار�صها  اللطيفة  النكتة  ل�صماع  ياأن�س  كان  اأنه 

يف  الدويل  القاهرة  مطار  و�صوله  اأثناء  وحدث  اأحيانًا، 

يحمل  عما  اجلمارك  موظف  �صاأله  اأن  رحالته  اإح��دى 

والنهر  »البحر  مداعبًا:  فاأجابه  الكبرية،  حقيبته  يف 

وَمِلَكتُكم!«، فبهت املوظف الذي مل يفقه م�صمون العبارة، 

التي  الكتب  من  ن�صخًا  حت��وي  ووجدها  احلقيبة،  ففتح 

و»كليوباترا«،  و»النيل«  املتو�صط«  »البحر  وهي:  ترجمها 

فطرب للنكتة ورجاه اأن ي�صارع اإىل اإقفال احلقيبة خ�صية 

اأن يغرق املطار يف مياه البحر والنهر!

ذاكرته  من  ُتن�صى  ال  التي  القاهرية  اإقاماته  اإحدى  ويف 

فندق  اح��رتاق  ليلة  جراءها  �صيبًا  راأ�صه  ا�صتعل  والتي 

عام  يناير  م��ن   26 ليلة  فيه  ي��ن��زل  ك��ان  حيث  ���ص��ربد، 

1952م، ومعه اأ�صول بع�س كتبه، ويف نحو ال�صاعة الثالثة 
باختناق يف  ي�صعر  وهو  فجاأة  نومه  من  ا�صتيقظ  �صباحًا 

فالنور  النور،  لي�صعل  الكهرباء  مفتاح  اإىل  فعمد  َنَف�ِصه، 

غ�شب من �شديقه »وديع فل�شطني« عندما 

و�شفه بـ »الأديب النابل�شي« وقال: نحن 

اأدباء عرب فال »ت�شخطنا« يف مدننا وقرانا!

عادل زعيرت 

هو الذي 

رد للرتجمة 

اعتبارها 

بعد اأن هبط 

بها املرتزقة 

واملاأجورون 

اإىل الدرك 

الأ�شفل
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اإيطالية كتابًا بعنوان »اإىل فل�صطني.. تخليدًا لذكرى وائل 

زعيرت«.

ثم اإن ال�صاعرة الكبرية فدوى طوقان جعلته عنوانًا الأحد 

دواوينها: »على قمة الدنيا وحيدًا«.

رحيله

كتاب  من  االأخ��رية  ال�صفحات  اإجناز  على  عكوفه  اأثناء 

قا�صية  قلبية  نوبة  داهمته  االإ���ص��الم«،  »مفكرو  كرادفو 

اإىل  روح��ه  ففا�صت  الرتجمة،  من  انتهائه  دون  حالت 

الثاين/ ت�صرين  من  والع�صرين  احل��ادي  �صباح  بارئها 

نوفمرب من عام 1957م.

واأعيانها  البالد  هيئات  اإىل  نابل�س  يف  اأ�صدقاوؤه  ونعاه 

نباأ  القد�س  من  االأردن��ي��ة  االإذاع���ة  واأذاع���ت  ومفكريها، 

الوفاة، و�صيعت نابل�س جثمان ابنها البار، وم�صاركة وفود 

عديدة من خمتلف اأنحاء الوطن.

بتاريخ  وحت��دي��دًا  وف��ات��ه،  على  اأ�صهر  اأرب��ع��ة  م��رور  وبعد 

فيه  �صارك  لتاأبينه  �صخم  مهرجان  اأقيم  1958/3/14م 
بع�س اأعالم االأدب واللغة يف م�صر والعراق وبالد ال�صام 

واملهجر، وبعدئذ طبعت وقائع املهرجان ومقاالت االإ�صادة 

يف كتاب »ذكرى عادل زعيرت« وحتدث يف املهرجان كل من 

حممد  ال�صاطئ(،  )بنت  عبدالرحمن  عائ�صة  الدكتورة 

ال�صريقي،  حممد  الغ�صبان،  ع��ادل  ح�صن،  عبدالغني 

م�صطفى جواد )ممثل املجمع العلمي العراقي(، قدري 

الهيئات  وممثلة  م��روة،  وكامل  زي��ت��ون،  نظري  ط��وق��ان، 

فوؤاد  املحامني  ونقيب  عبدالهادي،  ع�صام  الن�صائية، 

عبدالهادي، وعجاج نويه�س عريف احلفل.

وتلقى �صقيقه اأكرم زعيرت ع�صرات الربقيات املعزية من 

بينها برقية من �صكري القوتلي رئي�س اجلمهورية ال�صورية 

االأ�صبق، وح�صد من ال�صخ�صيات العربية املرموقة، وهذه 

مقتطفات مما كتب عن �صخ�صيته:

اأول مرتجم يتفرغ للرتجمة على  • لعل عادل زعيرت هو 
حماميًا  كان  فقد  وعي�صه،  وحياته  هوايته  م�صدر  اأنها 

فاأ�صبح  فل�صطينيًا م�صهورًا، ثم ترك املحاماة للرتجمة، 

يف طليعة املرتجمني، بل اأحد اخلم�صة االأوائل الذين يعتد 

بهم فيها، ومع ذلك ا�صطر اأن يبيع اأر�صًا له حتى يعي�س 

قبل اأن ميوت منذ اأيام يف نابل�س.

كمال املالخ ـ جريدة الأهرام ـ القاهرة

التاأليف  دنيا  يف  وح��ده  ن�صيجًا  زعيرت  ع��ادل  يعترب   •
كلها  احلياة  وراأى  واحلرب،  الورق  بني  عا�س  والرتجمة، 

اإال ما  القرطا�س بقلمه  ورقًا وحربًا، ولكنه ما خط على 

يرفع به راأ�صه عاليًا، وراأ�س االأمة العربية، وراأ�س الثقافة 

االإن�صانية.

عبداهلل امل�سنوق ـ جريدة بريوت امل�ساء

• كان عادل زعيرت اأديبًا وموؤرخًا وجماهدًا، ولكن مقاعد 
تت�صع  فلم  العروبة قد �صاقت  اللغوي يف عا�صمة  املجمع 

واأقولها جمردًا   � الن�صا�صيبي  ا�صعاف  قبله كان  له، ومن 

من كل عاطفة �صخ�صية � اإمامًا من اأئمة اللغة وقطبًا من 

اأقطابها، ومات ومل تك مقاعد املجمع اللغوي يف عا�صمة 

قبله  املئات من  تت�صع الحت�صانه، كما احت�صنت  العروبة 

ومن بعده.

نا�سر الدين الن�سا�سيبي ـ جريدة الأخبار ـ القاهرة

• لقد اأ�صل�صت اللغة العربية قيادها للكاتب املوؤرخ االأديب 
اإليها معاين كبار  البحاثة عادل زعيرت، فو�صعه اأن ينقل 

الغريبة،  واأخيلتهم  الفكرية،  و�صورهم  الغرب  مفكري 

وخ�صائ�صهم البيانية على نحو من الكمال والدقة وروعة 

االأ�صلوب وجزالته مل يبلغ �صاأوه فيها اأحد من كّتابنا الذين 

كابدوا الرتجمة وعانوا م�صقاتها.

اإبراهيم ال�سنطي ـ جريدة الدفاع ـ القد�س

• وكما ع�صى قلمه على االإ�صفاف والهبوط ع�صى منهجه 
� يف اختيار املرتجمات � على االنحراف والزيغ وال�صالل، 

بها  هبط  اأن  بعد  اعتبارها  الرتجمة  اإىل  رد  ال��ذي  وهو 

وهو  الفكري،  اال�صتعمار  و�صنائع  وامل��اأج��ورون  املرتزقة 

الذي وقف يف غمرة الظلمة الداجنة يحمل امل�صعل بيده 

الكرمية لي�صيء للعرب طريق احلق واخلري والعزة، وما 

ي�صتمد  اأ�صيل  نبيل  قوي  قلم  �صوى  امل�صيء  م�صعله  كان 

كبري،  وقلب  حي،  و�صمري  نا�صج،  عقل  من  ونبله  قوته 

وذكاء �صاطع.

د.عائ�سة عبدالرحمن )بنت ال�ساطئ(

• اإن هذا الرجل اأحد اأ�صاتذتي الذين اخرتتهم جلامعتي 
اخلا�صة، ولقد لقنني اأ�صعب الدرو�س يف ال�صيا�صة واالأدب 

واالجتماع، واأنا مدين له بالكثري من ثقافتي القليلة! مل 

اأره، ومل األتق به، وحني قراأت نعيه طفر الدمع من عيني 

كما لو كنت اأقراأ نعي �صديقي

كامل ال�سناوي ـ جريدة اجلمهورية

كان زعيرت 

حري�شًا يف 

اختيار األفاظه 

احرتامًا 

ملنهجه، 

وتقديراً 

لكرامة 

وقد�شية لغة 

القراآن
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اليهود  واإن  �صفر،  احل�صارة  تاريخ  يف  اليهود  تاأثري  »اإن 

اإن  املتمدنة،  االأمم  من  يعدوا  اأن  وجه  باأي  ي�صتحقوا  مل 

فل�صطني اأو اأر�س امليعاد مل تكن غري بيئة خمتلقة لليهود، 

فالبادية كانت وطنهم احلقيقي«.

 »اليهود يف تاريخ احل�سارات« لغو�ستاف لوبون

• • •
وال  امل�صيطرة عليه  العامل، وهي  التي ت�صنع  »امل��راأة هي 

اأنها  اأجلها ويف �صبيلها، والواقع  اإال من  �صيء ُي�صنع فيه 

وهي  الفاتنة،  الف�صائل  تعلمه  فهي  للرجل،  مربية  اأكرب 

تعلمه االأدب واالتزان، وذلك الزهو الذي يخ�صى الظهور 

به ثقياًل«.

»لي�صت احلقيقة غر�س الفن، واإمنا تطلب احلقيقة من 

العلوم الأنها هدفها، وال ينبغي طلب احلقيقة من االآداب 

التي ال ميكن اأن يكون لها غري اجلميل مو�صوعًا!«،   

»حديقة اأبيقور« لأناتول فران�س

• • •
»وتنزل االإن�صان عن حريته يعني تنزاًل عن �صفة االإن�صان 

فيه وتنزاًل عن احلقوق االإن�صانية، وعن واجباتها اأي�صًا، 

كهذا  وتنزل  �صيء،  كل  يتنزل عن  ملن  تعوي�س ميكن  وال 

يناق�س طبيعة االإن�صان، ونزع كل حرية من اإرادة االإن�صان 

الباطلة  العهود  اإن من  ثم  اأعماله،  اأدب من  كل  نزع  هو 

ال  وطاعة  ناحية  من  مطلق  �صلطان  ا�صرتاط  املتناق�صة 

حد لها من ناحية اأخرى«، 

»العقد الجتماعي« لرو�سو

املخت�صر مبنا�صدة  التطواف  نهاية هذا  االإ�صارة يف  نود 

ُملّحة ملن يهمهم اأمر الثقافة باإعادة طباعة كتبه وبيعها 

اأفنى  ب�صعر رمزي لتعم فائدتها على االأمة العربية التي 

وتغمده يف  اأبا عمر  اأجلها، رحم اهلل  الراحل حياته من 

اأفياء نعيمه.

مناذج من ترجمته

العلم  اإىل  ما ال ميت  لكل  اجلاهل  االأم��ي،  »قام حممد، 

املطلق ب�صلة، والنقي الفطري الكامل الطليق من ف�صاد 

م  وُيقوِّ يقولون،  ما  ليفقهوا  العلماء  يدعو  والقلب،  العقل 

فالنا�س حني  املعوجة،  الطرق  من  فيه احلكماء  يتيه  ما 

لروح  املالئمة  والأمثاله  به  اإليه  املوحى  ي�صتمعون لكالمه 

الزمن »اإن اهلل ال ي�صتحيي اأن ي�صرب مثاًل ما بعو�صة فما 

بهم  املحيط  بال�صر  ات�صالهم  �صابق  اإليهم  يعود  فوقها«، 

خا�صعني هلل، عاملني كيف ي�صلكون اأحد النجدين، مهتدين 

اإىل مبداأ حي ناطق ال يجدون مثله يف ن�صائح الفال�صفة 

من  دور  يف  حممد  ظهور  وكان  ال�صيا�صة،  اأقطاب  واآراء 

اأ�صد اأدوار التاريخ ظالمًا، يف دور كانت احل�صارات التي 

قامت يف البلدان املمتدة من بالد املغول املريوفنجية اإىل 

بالد الهند م�صطربة متداعية«. 

»حياة حممد« لدرمنغم

ال�صفلى  احل�صارة  اأطوار  يجاوزوا  مل  اليهود  قدماء  »اإن 

التي ال تكاد مُتيَّز يف طور الوح�صية، وعندما خرج هوؤالء 

البدويون الذين ال اأثر للثقافة فيهم من باديتهم لي�صتقروا 

منذ  متمدنة  قوية  اأمم  اأم��ام  اأنف�صهم  وج��دوا  بفل�صطني 

زمن طويل، فكان اأمرهم كاأمر جميع العروق الدنيا التي 

تكون يف اأحوال مماثلة، فلم يقتب�صوا من تلك االأمم العليا 

�صوى اأخ�س ما يف ح�صارتهم، اأي مل يقتب�صوا غري عيوبها 

وعاداتها ال�صارية ودعارتها وخرافاتها«.

ل�صروب  ق�صة  غري  يكن  مل  الكئيب  اليهود  تاريخ  »اإن 

يو�صرون  كانوا  الذين  االأ���ص��ارى  حديث  فمن  املنكرات، 

ُي�صوون يف االأفران، فاإىل  اأو الذين كانوا  اأحياء  باملن�صار 

حديث امللكات الالئي كن يطرحن لتاأكلهن الكالب، فاإىل 

حديث �صكان املدن الذين كانوا يذبحون من غري تفريق 

بني الرجال والن�صاء وال�صيب والولدان«.

غو�شتاف 

لوبون : 

تاأثري اليهود 

يف تاريخ 

احل�شارة �شفر 
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