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النتاج الثقافي للمرأة العراقية

وسـيقى) وألبـوم فريق الـروك البريطـاني فلـيتوود مـاك (رومرز) الذي صدر وسيـقى التصـويرية لـفيلم (ذا سـاوند أوف ميـوزيك/صوت ا  ادرجت ا
عام  1977وأغـنـيـة (فـوتـلـوس) الـتي صـدرت عام  1984من ب 25 تـسـجـيال عـلى قـائـمـة الـكـنـوز الـوطنـيـة الـتي يـنـبـغي احلـفـاظ عـلـيـهـا في مـكـتـبة

الكوجنرس األمريكي.
ـكتبة الكوجنرس أغـنية توني بينيت (أي وسيقية الـتي اختيرت ألهميتـها الثقافية والـتاريخية وأدرجت في سجل التـسجيالت الوطنية  ومن ب األعـمال ا
ليـفت ماي هـارت إين سـان فرانـسيـسـكو) وأغـنيـة (روك أراوند ذا كـلـوك) لفـريق الروك األمـريـكي بيل هـيلي أنـد ذا كـوميـتس وأغنـيـة (ماي جـيرل) لـفريق

تيمبتيشنز التي صدرت عام .1964
وقالت أمينة مـكتبة الكونغرس كـارال هايدن في بيان إن التسـجيالت التي تمتد ب عامي  1911و  1996تبرز ”حلظات تاريخية وثـقافات متنوعة وذكريات
ـسجـلة في مـكتـبة الـكوجنرس  .500وكل عام يـجري اخـتيار  25تسـجيال وسـيقـية ا مشـتركة “في الـثقـافة األمـريكـية. وبهـذه االختـيارات يـصبح عـدد األعمـال ا

صدرت قبل عشرة أعوام على األقل.
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الفـرنسيـة للـعام الدراسي 1977 - 1978.
والذين طلبت وزارة االعالم آنذاك تعيينهم
في الــوزارة تـمــهـيــدا اليــفـادهم في دورات

للترجمة . 
 لهـا مشـاركات في دورات اللـغة الـفرنـسية
واإلعالم والـــصــــحـــافــــة وفن الـــتــــحـــريـــر
ـقاالت الصـحفـي. نشـر لهـا العـشرات من ا
األدبــيـــة والــثـــقــافـــيــة في مـــجــلـــة بــغــداد
الفرنـسية. وايضـا مشاركـات في مؤتمرات
دوليـة ومـحلـية كـمتـرجـمة فـورية. وبـسبب
ــر به الــبـلــد بــعـد الــظــرف األمـنـي الـذي 
أحداث  2003اضـطـرت الـى طـلب اإلحـالـة
على التـقاعـد سنة  2010 لكن عـطاءها في
مجال الـترجمـة والصحـافة الزال مسـتمرا.
حـالـيـا تـسـكن وعـائـلـتـهـا في إحـدى الـدول

االسكندنافية.
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ــتــرجــمـة الــدكــتــورة ســعــاد عــبــد عــلي  ا
ـأمون مـحـمد اخلـبـيـر الـتـرجـمي في دار ا
لـلـتـرجــمـة والـنـشـر حـاصـلـة عـلى شـهـادة
الــدكــتـوراه في الــتـرجــمــة والـلــسـانــيـات-
ـستـنصـرية مـاجسـتيـر ترجـمة اجلامـعة ا
مـلكة من جامـعة هـيريـوت وات- أدنبـرة-ا
تـحدة بكـالوريـوس آداب لغة انـكلـيزية- ا
جــامـعـة بــغـداد. هي مـتــرجـمـة مــبـدعـة في
مـجـال الـترجـمـة األدبـيـة  (تـرجـمـة روايات
من األدب االنـكـلـيـزي) حـيث صـدر لهـا عن
ــامــون لــلـــتــرجــمــة والـــنــشــر روايــة دار ا
مـتــرجـمـة عن االنـكـلـيــزيـة بـعـنـوان (فـنـدق
ـؤلفـتهـا انيـتا بـروكنـر تتـناول البـحـيرة) 
الروايـة موضوع كـاتبة قـصص رومانـسية
مشهـورة باسم مسـتعار يـبعدهـا األصدقاء
عارف الى عزلة في فندق سويسري في وا
مـوسم غـيـر سـيـاحي. يـطـغى عـلى الـرواية
ـضمون طابع اخليـال والغمـوض تتسم 
أدبي صــريح عن عـنــصـر كــومـيــدي مـريـر.
تـرجمة  سعاد عـبد علي اسلوب اعتمدت ا
ترجـمـة أدبيـة راقيـة وكـأن التـرجمـة جاءت
كنـسخـة ثانيـة للـنص االنكـليـزي.   والزلنا
في روائع األدب االنـــــكــــلــــيــــزي اذ صــــدر
أمون كتاب عن ترجمة للمترجمة عن دار ا
ــؤلـفـهـا بـيـتـر لـروايــة بـعـنـوان (جـاتـرتن) 
اكرويد رواية ذات بناء معـقد تختلط فيها
احلـقـيـقـة بـاخلـيـال وتـتـوزع األحداث عـلى
ثالث مراحل زمـنيـة متـباعـدة يتـناول فـيها
قــصـة انـتــحـار الـشــاعـر جـاتــرتن وهـو في
الـسـابع عـشــر من عـمـره ومـا آثـره ذلك من
شك لـدى احد الـشـعراء الـشـباب واعـتـقاده
بـعدم مـوت جـاتـرتن واستـمـراره بـالكـتـابة
ترجمة من بأسماء مستعـارة. استطاعت ا
خبرتها الـعالية في مجال الـترجمة األدبية
نـقل نص الـروايـة بـالـلـغـة االنـكـلـيـزيـة الى
الـلـغـة الـعربـيـة بـدقـة مـتنـاهـيـة وبـتـصرف
ـعنى داللي وبراغـماتـي دون االبتـعاد عن ا
الــرئــيس لــلــنص. وأيــضـا تــرجــمــة روايـة
ؤلفـتها ايـفل ود  (التداعي والـسقـوط ) 
ـدارس روايــة يـسـخــر فـيـهــا كـاتـبــهـا من ا
االنــكــلــيـــزيــة اخلــاصــة الـــتي عــدت دومــا
مؤسسات فوق مستوى النقد. حيث حتكي
هـذه الروايـة قـصة طـالب الهـوت يـطرد من
الـكـلــيـة ظــلـمــا بـتـهــمـة الــتـعــري الـفـاضح
فـيـحـصل عــلى وظـيـفـة مـدرس في مـدرسـة
خـاصة في ويـلـز إال أن خـروجه من حـبائل
مــجـتــمع لــنـدن الـى حـيــاة ذات وقع هـاد
وســـعــيــد نــوعــا مــا لم يــبــعــده عن شــرور
الـطبـقـة االرستـقـراطـية. في هـذه الـرواية 
ـتـرجـمـة مـا يــعـرف بـالـتـرجـمـة اعـتــمـدت ا
الـوصــفـيـة لـتـسـلــسل األحـداث السـيـمـا أن
ـا الـروايـة من الـنـوع الـسـردي لألحـداث 
تطلب منهـا الوصف الدقيق دون إغفال أي
وصـف ألي حــدث مــهــمــا كــانـت أهــمــيــته.
ـتـرجم مـحـمـد عـبـد اشـتـركت مع الــزمـيل ا
اجملــيــد رؤوف في تــرجــمــة دلــيـل الــعـراق
الـــســـيـــاحـي لـــعــام  .1991وأيـــضـــا لـــهــا
مـراجــعــات لــتــراجم لــروايـات انــكــلــيــزيـة
( وعــربــيــة مـــثل روايــة (جــمـــاعــة الــتــنــ
ـقـامـة ـتــرجـمـة الى الــعـربـيـة وروايــة (ا ا
ترجمـة الى االنكليزية وغيرها البصرية) ا
ـراجعـات الـترجـمـية. وأيـضـا ترجـمة من ا
قـاالت الثـقافـية والـقصص العـشرات مـن ا
الــعــراقــيــة نــشــرت فـي مــجــلــة كــلــكــامش
الـصــادرة من الــدار بــالــلــغـة االنــكــلــيــزيـة
امـون الصـادرة بالـلـغة الـعربـية. ومجـلـة ا
تولت مـنصب مـدير حتريـر مجـلة كـلكامش
لـلـفتـرة من 2008 – 2003وهي عـضو في
الهيئة االستـشارية للدار في اإلشراف على
تـرجـمـة الــكـتب الـتي تـصـدرهـا الـدار. لـهـا
مــشــاركـات بــحـثــيـة فـي مـؤتــمـرات دولــيـة
ومـحلـية فـي مجـال التـرجـمة. أحـيـلت على
الــتــقــاعــد بـطــلب مــنــهــا عـام  ?2015لـكن
مـسـيـرتـهـا اإلبـداعـيـة الزالت مـسـتـمـرة في

مجال الترجمة.
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تـرجمـة فوزيـة ناجي  حـاصلة الكـاتبـة وا

ــمــكن جملــمــوعــة بــشــريــة أن مـن غــيــر ا
تنـطوي عـلى نـفسـها و تـقف معـزولة عن
بـقـيـة العـالم إال إذا أرادت أن حتـكم عـلى
نفـسهـا بـالزوال. وقـد عرف الـعرب- بـعد
أن أصــبــحــوا امــة مــتـحــضــرة- أهــمــيـة
التـرجمـة فـاخذوا بـنقل مـا عنـد اليـونان
والفرس والهند من مـعارف وعلوم كانوا
بـحــاجـة إلـيــهـا وقـد عـرف عن اخلــلـيـفـة
ـــأمــون انـه انــشـــأ دار احلــكـــمــة ودعــا ا
القادرين على الترجمة إلى ترجمة الكتب
ـتوفـرة آنذاك. وقـد استـمرت األعجـميـة ا
عملية الـنقل والترجمـة إلى العربية على
مـدى تـقـلـب األيـام والـعـصـور وتـطـورت
الـعربـيـة مـواكبـة الـلغـة الـعلـمـية والـلـغة
األدبـــيـــة الـــتي جتـــلت فـــيـــهـــا الـــصـــور
والـبالغـة واالبـتــكـار والـتـعـريب. أمـا في
عصرنا احلديث حيث أصبحت البشرية
في تـغــيـيـر مـتـســارع وأصـبح الـتـواصل
ـاضي السـيـمـا فـيـهـا أكــثـر ضـرورة من ا
بـعـد اكـتـشـاف وسـائل االتـصـال السـريع
عـرفـة فـاألمر يـتـطـلب الـنقل في تـبـادل ا
ـفردات والـتـرجـمـة والـتـعـريب وإيـجـاد ا
واالصــــــطـالحــــــات.  إن احلــــــاجـــــــة إلى
الــتـرجـمـة تـواجــهـهـا صـعــوبـة االنـتـقـال
باألفـكار من بيـئة ألخـرى فضال عـما ب

نقـول إليها- نقـول منهـا وا اللغت  –ا
من تـفاوت واخـتالف والسـيـما إذا كـانـتا
كن القول من فصيلت مختلفة. وبهذا 
"إن التـرجـمة عـلم وفن. وهي عـلم بـاللـغة
والــثـقـافــة من وإلى الـلــغـة الـثــانـيـة وفن
ــتـرجم بــقــدرته فـهي لــيـست يــصـوغه ا
ـشـكالت عـمال سـهال. ولـعل من أصـعب ا
الـتي تـواجـه الـتـرجـمـة الـصـحـيـحـة تـلك
الــتي تــتــصل بــداللــة الــكــلــمــات وحـدود
معانيها ب لغة وأخرى فإذا ما خرجت
الـكلـمـة من بيـئـتهـا األم إلى بـيئـة أخرى
ـترجم إلى جـهد كبـير للـحصول احتاج ا
عنى على ما يرادفها في الـداللة لتؤدي ا
قصود لنفس الداللة أو ما يقرب منها". ا
                       إن الـدقـة في الـتـرجـمة
ـتـرجم في تـرجـمة تـشـكل مـشـكـلـة لـدى ا
ـصــطــلــحـات في الــفــلــسـفــة والــعــلـوم ا
الــنـظــريـة والــتـطـبــيـقــيـة والــتي حتـتـاج
بالـتأكـيد إلى مـجامع لـغويـة لذا تـتطلب
تـرقــيـة الـتـرجــمـة وحتـويـلــهـا من مـجـرد
عملية لغوية شكـلية إلى عملية حضارية
عــــوامل ووســــائل يــــجـب الــــســــعي إلى
إيـجــادهـا بـوعـي وإدراك مـسـبــقـ لـكي
تــكـون هـذه الــتـرجــمـة مـؤثــرة في تـأويل
ـنـقـولـة وتـأصــيـلـهـا وتـيـسـيـر ـعــرفـة ا ا
ــنـاهج الــهــجـرة احلــقـيــقـيــة لألفــكـار وا
ـتــلـقي. بـهـذا واألسـالـيـب إلى اجملـتـمع ا
كن الـقول إن الـترجـمة ضـرورة ثقـافية
ونـشاط فـكـري وعمـلـية لـغـوية يـحـتمـها
االحتكاك ب شعوب ذات ألسنة متباينة
سواء أكان هذا االحتكاك مباشرا كما في
احلروب والهجرات واالسـتعمار أو غير
مباشر مثل الذي يتم عبر وسائل اإلعالم

واالتصال.
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 يحتل الـعراق مكـانة بارزة ومـتميزة في
اضيه وحاضره وقد التأريخ اإلنساني 
ازدادت هــــذه األهــــمـــــيــــة في الـــــتــــأريخ
ـعـاصر بـعـد الـتـطورات الـتي شـهـدتـها ا
ـــنــطــقـــة في مــخــتـــلف اجملــاالت حــيث ا
أصــبـحت مـلــتـقى الــثـقـافــات واألجـنـاس
ـنـوعة الـقـادمـة من أنـحاء الـعـالم كـافة. ا
والـــتـــرجــمـــة هي إحـــدى هـــذه اجملــاالت
ـهــمـة الــتي مـارست دوراً أســاسـيـاً في ا
إطـــار الـــتـــبـــادل الـــثـــقـــافي والـــتـــفـــاعل
احلـضـاري بـ الـشـعـوب. وكـان الـعـراق
فـي صـــدارة الـــدول  الـــتي اســـهـــمت في
تـطــور الـتـرجـمــة األدبـيـة والـعــلـمـيـة في
الـقسم الـثـاني من الـقرن الـعـشـرين الذي
شهد ازديادا ملحوظا في التطور العلمي
وكـانت احلـاجـة ملـحـة لـتـرجـمة آالف من
تـرجم فـردات األجنـبيـة وكان عـلى ا ا
الــعــراقــيــ أن يـتــرجــمــوا في مــخــتـلف
ـعارف وكانت اجملامع ميادين الـعلوم وا
الــعـلـمــيـة في الــقـاهـرة وبــغـداد ودمـشق
ـعـلـومـات. وبـذلت تـواكب سـرعـة تـدفق ا
ــتـرجــمـون مــجــامع الـلــغــة الـعــربـيــة وا
جـهـودا مـضــنـيـة وألـفت جلـان ومـكـاتب
ومـؤســسـات في مــخـتـلف بــلـدان الـوطن
العربي للتـرجمة والتعـريب ومن ضمنها
العراق. وقد جنحت هـذه اجلهود جناحا
مـحـدودا في ترجـمـة الـعلـوم الـتـطبـيـقـية
ـؤسـسات والـصـرفة.  وعـنـد الـكالم عن ا
الـترجـمـيـة في العـراق نـشـير الى دارين
للترجـمة والنشـر  ضمن تشكيالت وزارة
ــأمــون الــثــقــافــة)في بـــغــداد هــمــا دار ا
للترجمة والنشر ودار الشؤون الثقافية 
حـــيث تــصــدر األولى مــجـــلــة كــلــكــامش
بـالـلـغة االنـكـلـيـزية ومـجـلـة بـغـداد التي
أمون تصدر بـاللغـة الفرنسـية ومجـلة ا
التي تـصدر بـاللـغة الـعربـية فـضال على
ـأمــون الـتي اســتـهـلت ســلـسـلــة أوراق ا
إصداراتـهـا مـطلع  2013فضـال عن طبع

تـرجـمـة من الـعـربـية و عـشـرات الـكتـب ا
إلـيهـا سنـويـا. وهنـاك  مـساهـمـات مجـلة
الـثقـافـة األجنـبيـة  الـتي تدل عـلى جـهود
واضـحــة في إغـنـاء حــركـة الـتــرجـمـة في
الـــعــراق في الــقـــرن الــعــشــرين.           
                   في حيـاتنـا الثـقافـية التي
شهـدت طـفرة نـوعيـة في صـناعـة الكـتاب
وترجمـته منذ مـرحلة الـسبعـينيات والى
اليوم كنا نبحث كـقراء عن أسماء معينة
سك كـتـابـا متـرجـمـا فقـد تـكونت حـ 
ا ـترجـم و لديـنا قـناعة بـلغـة هؤالء ا
تـرجم من روحهم يضـيفـون الى الـنص ا
ومن ثــقــافــتــهم. هـــكــذا كــنــا نــبــحث عن
شــكـســبـيــر-جــبـرا ابــراهـيم جــبـرا وعن
أربـعة قـرون من تـاريخ الـعـراق احلديث-
جعـفر اخلـياط  –ترجـمة لـكـتاب الـباحث
البـريطـاني ستـيفن هـمسـلي لونـغريك و
صـطلح النقدي –عبد الواحد موسوعة ا
لؤلـؤة - و غيرهـم من أعالم التـرجمة في
الـــعــراق  كــانـت تــراجــمـــهم والزالت من
هـمة لتاريخ الـعراق. لقد دأبوا صادر ا ا
طـوال حـياتـهم إلى تـسـلـيط الـضـوء على
تــاريـخ الــعــراق وحــضــارتـه كل بــحــسب

أسلوبه . 
 في داخـل الــعــراق الــيــوم وحتــديــدا في
إحــدى تــشــكــيالت وزارة الــثــقــافـة  –دار
ـأمـون للـتـرجـمـة والـنـشر  –مـتـرجـمات ا
عــراقــيــات أســهــمن في إغــنــاء الــســاحـة
الــثــقـافــيـة بــتــراجـمــهن في مــجـال األدب
والعـلوم والسـياسـة والفلـسفـة. لقد دأبن
طوال حـياتـهن على تـسلـيط الضـوء على
ـخـتلف فـنـونه في مـجال تـرجمـة األدب 
القـصة و الـرواية  وبـذلك أضفن رصـيدا
مـن الـثــروة الــفـكــريــة لألجــيـال الــقــادمـة
ليكتسبوا اخلـبرة وليحافظوا على اإلرث
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ـــخـــتـــلف  إن الـــنـــســـاء الـــعـــراقـــيـــات 
تــوجــهـاتــهن اإليــديـولــوجـيــة والــديـنــيـة
واالثــنـيــة كن دومــا قي طـلــيـعــة مـســيـرة
الــتــقـدم الــفـكــري والـتــحــرر االجـتــمـاعي
واالنــعـــتــاق الــســيــاسـي عــلى الــرغم من
الــعــراقــيل الــتي كن يالقــيــنــهــا ألســبـاب
مـــوضــوعـــيــة خـــارجــة عـن إرادتــهن. في
عــراقـنــا اجلــديـد تــمــارس الـنــسـاء دورا
مـلـحــوظـا في حتـريك عـجــلـة الـتـقـدم الى
ـبـادرات ذاتــيـة مــتـغــلـبـات في األمــام و
الوقت نفسه على جملة قيود ومضايقات
مـــقـــصـــودة مـن أنـــاس تـــتـــسـم آفـــاقـــهم
بـالــضـيق والـعـتـمــة الـشـديـدة. إن تـاريخ
ـعـاصـرة شـهـد عددا الـثـقـافـة الـعراقـيـة ا
كــبـيـرا من الــنـسـاء الــعـراقـيــات الـلـواتي
أبـدعن في كل مــجـاالت احلـيـاة الـعـلـمـيـة
والـثــقــافــيـة والــتــربــويـة واالقــتــصــاديـة
واالجــتـمـاعــيـة والـســيـاسـيــة وكـان لـهن
دورهن الـــفــاعـل في اجملــتـــمع الـــعــراقي.
فـكــان من بــيـنــهن طــبــيـبــات ومــعـلــمـات
وقاضيات ومهندسات وفنانات ووزيرات
وعدد كـبير من الـشاعـرات وكاتبـات قصة
وروايـة وأسـتـاذات جـامـعـيـات. ومن هـنا
ـرأة الـعـراقـيـة لم تـترك ـكن الـقـول إن ا
مــيــدانــا لم تــلــجه.   إن تــوثــيق الــنــتـاج
الثـقـافي للـمرأة الـعـراقيـة يعـد واحدا من
أهم عـــوامل حـــفظ هـــذا الـــتــراث واطالع
الــبــاحــثـ اخملــتــصــ عــلى مــاجـاء به
وعـلى مفـرداته ومـوضـوعيـته وحـجم ما
ـة والبـاحـثة واألسـتاذة ـرأة الـعا آثرت ا
عــلى اجلـود بـه وحتـقــيق إضـافــة مـهــمـة
لـلـنـتـاج الـثـقـافي الـعـراقي. وقـد حـرصـنا
على تقد هذا العرض مسلط الضوء
على دور مهم من أدوارها أال وهو دورها
الثـقافي في الـترجـمة . مـختـارين خمـسة
عـراقـيـات مـبـدعـات في مـجـال الـتـرجـمـة
ـهـنـية في ـيـة وا كـرسن حـيـاتهن األكـاد
تـرجـمـة ثـقـافـات الـشـعـوب األجـنـبيـة الى
العربية وأيضا نقل الـثقافة العراقية الى
لغات مخـتلفة. هن أستـاذات الترجمة في
ـبـدعات ـأمـون للـتـرجـمـة والنـشـر ا دار ا
واكـبـات حلركـة التـرجـمة في الـعراق. وا
وقـد ارتــأيــنــا في بــحــثـنــا هــذا تــســلـيط
الــضــوء عــلى خــمس مــتــرجــمـات اثــرين
الـسـاحة الـثـقـافـية بـأعـمـالـهن التـرجـمـية
اخملتـلـفة وهن األسـتاذة الـدكـتورة سـعاد
ان عـبـد عـلي مـحـمـد رضـا واألسـتـاذة ا
علي عبد الله احلسيني واألستاذة فوزية
ـان نـاجي جـاسم الـدفـاعي واألسـتـاذة ا
ــــشـــهــــداني فــــاضل مــــحــــمــــد جـــاسـم ا
واألســتـاذة مــيـادة يــحي مـهــدي سـلــمـان
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ـــبـــدعــات في دار ـــتـــرجــمـــات ا إحــدى ا
ـأمـون  تـنـوعت تـراجـمـهـا في مـجاالت ا
الفلسفة والفـكر والتاريخ والفن. حاصلة
على شهادة البكالوريوس آداب في اللغة
الفـرنسـية من كلـية اآلداب-جـامعـة بغداد
ودبــلــوم في الــتــرجــمـة الــتــحــريــريـة من
فـرنــسـا- سـتـراتــسـبـورغ. بـســبب حـبـهـا
وولعها في الـترجمة فـقد ابدعت في هذا

اجملال وبرز ابـداعهـا التـرجمي عن طريق
اصدارات متـرجمة من قـبلهـا حيث صدر
لـهــا عن دار ضـفـاف لــلـطـبـاعــة والـنـشـر-
ؤلفه دمشق  كتاب مترجم عن الـفرنسية 
ارنــو مـالــغـورن بــعــنـوان (جــان جـيــنـيه:
صورة شخصـية لرجل هامـشي بامتياز)
ـان فــاضل سـمه ــتـرجــمـة ا اذ تــلـتـقط ا
مهـمة من سمـات سيـرة جان جـينيه وهي
"الــهـامــشـيـة" الــكـتــاب هـو حملــات كـتـبت
بـــأســـلـــوب شـــاعـــري عن ســـيـــرة األديب
الفرنسي الشهير جان جينيه. وفي مجال
اللـغة جند كـتابـا أخر للـمتـرجمة بـعنوان
ؤلـفـته دانيـكا (الكـالم واللـغة والـذاكـرة) 
أمون سيلسيكوفيتش صدر لها عن دار ا
 ان هــذا الــكـــتــاب يـــســتـــعــرض شــؤون
الــتــرجـمــة الــفــوريــة والــتــعــاقــبــيـة بــكل
ـا يجعل تفـاصيلـها الـصغـيرة والعـامة 
ـمـتـهـنـي الـتـرجـمـة الـفـوريـة مـنه مــنـهال 
والــتـعــاقـبــيــة وطالبـهــا عـلى حــد سـواء.
ـأمـون  حيث والزلنـا في إصـدارات دار ا
صـدر لـلـمــتـرجـمـة أيـضـا  كـتـاب بـعـنـوان
ـؤلفه ـستـنـصريـة في بـغداد)  درسـة ا (ا
خـالـد خـلـيـل حـمـودي االعـظـمي يـلـخص
ـســتــنـصــريـة ــدرســة ا الــكــتـاب تــاريخ ا
بـوصـفـهــا أقـدم مـدرسـة في بـغـداد تـعـنى
بدراسـة وتدريس مخـتلف الـعلـوم كالطب
والــفــقه والــديـن والــفــلــســـفــة والــتــاريخ
وغـيــرهـا من الـعــلـوم. أيـضـا يــسـتـعـرض
ــدرســـة وبــنـــائــهــا الــكـــتــاب تـــأســيـس ا
وأقـسامـها ومـراحل تـشيـيدهـا وعـمرانـها
عــبـــر الــتــاريخ. وضــمن ســلــســلــة أوراق
ـــأمـــون الـــتي تـــصـــدرهـــا الـــدار صـــدر ا
للمـترجمـة كتاب بـعنوان الـنجف االشرف
هـذا ــؤلــفه مــحــمــد عــبــد اجملــيــد رؤوف
الـكـتـاب حـصـيـلـة جـهد طـويـل وثمـرة من
ثـمـار الـبــحث اجلـاد في مـوضـوع مـديـنـة
تــاريـخــيـة اكــتـســبت أهـمــيـتــهـا عــلى مـر
الــعـصــور وأصـبـحـت مـزارا لـلــمـســلـمـ
الذين يـفدون الـيهـا من شتى بـقاع الـعالم
ــــهـــا احلــــضـــاريـــة لالطـالع عـــلى مــــعـــا
ــتـــمـــثــلـــة عـــلى وجه والـــتــاريـــخـــيـــة وا
اخلصـوص بضـريح اإلمام عـلي (ع). يعد
هـذا الــكـتـاب من الــكـتب الـتي تــرجـمـتـهـا
الـدار الى أربع لـغـات أجـنـبـيـة حيـة وهي
ـــانــيــة االنــكـــلــيــزيـــة والــفــرنـــســيــة واأل
والروسيـة.  وأيضا كـتابان مـترجمان عن
الفـرنـسيـة قـيد الـطـبع األول ديوان شـعر
بعنـوان (آفاق وأحالم من الـشرق) للـفنان
الـرائد جـمـيل جـمـودي والثـاني بـعـنوان
(سـلـطـة الــتـفـاؤل) مـنـاصـفـة مع د. بـشـار
يشـوع. تولت مـنصب مـدير حتـرير مـجلة
بـغـداد الـفــرنـسـيـة خالل سـنـة  ?2009اذ
قـاالت متـرجمة من نشـر لهـا العديـد من ا
والى الــفـــرنــســـيــة فـي مــجـــلــتي بـــغــداد
ــامــون ـــامــون الـــصــادرتــ عـن دار ا وا
لــلــتـرجــمــة والـنــشــر تـنــاولت مــواضـيع
ثـقـافـيــة مـتـنـوعـة عن الـثـقـافـة الـعـراقـيـة.
ان فاضل بالترجمة ترجمة ا اختصت ا
ـراجـعـة االدبـيـة واالعالمــيـة فـضال عن ا
نشورة الترجـمية والـلغوية لـلمواضـيع ا
في مــجــلــة بــغــداد الــفــرنــســيــة وايــضــا

ترجمة.  اصدارات الدار من الكتب ا
وعن مـشـاركـاتـهـا كمـتـرجـمـة فـوريـة فـقد
عــمـلت كــمـتـرجــمـة فــوريـة في مــؤتـمـرات
دولــيـة ومـحـلـيــة لـلـتـرجـمــة اقـامـتـهـا دار
ـامــون لـلـتـرجـمـة والــنـشـر ومـؤسـسـات ا
حــكـومـيــة اخـرى. أحـيــلت عـلى الــتـقـاعـد
بـطـلب مـنـهـا سـنة  2015لـكن مـسـيـرتـها
اإلبــداعـــيــة في مــجــال الــتــرجــمــة الزالت
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عملت متـرجمة صحـفية (في مجـلة بغداد
الـفــرنـسـيـة) فـي بـدايـة تـعـيــيـنـهـا في دار
أمـون دائرة الـتـرجمـة والنـشر بـاللـغات ا
األجنبـية آنذاك) عام 1978وبعد عـودتها
من دورة التـرجـمة الـتحـريريـة في فرنـسا
في أيـلــول عـام  1983عـمـلـت مـحـررة في
هذه اجملـلـة لغـاية 2001اذ تولت مـنصب
مـديــر حتـريـر مـجـلـة بــغـداد الـتي تـصـدر
ـأمون (وهي بـالـلغـة الـفـرنـسـيـة عن دار ا
مـجـلة ثـقـافـية تـعـنى بـالثـقـافـة العـراقـية)
حـتى لـلــفــتـرة من 2001 ولـغــايـة 2009 
إحـالــتــهـا عــلى الــتــقـاعــد بــطـلب مــنــهـا.
تـدربت عـلى يـد أسـاتـذة أكـفـاء في مـجـال
الـتـرجـمة الـصـحـفـية فـاكـتـسـبت اخلـبرة
الصحفية في مـجال الترجمة. حيث دأبت
ادة الثقـافية بنـفسها قبل على مراجعـة ا
نشـرهـا وأعطت الـكـثيـر من خـبرتـها الى
زمالئـهـا وزمـيـالتـهـا في الـعـمل. حـاصـلـة
عــلـى شــهـــادة الــدبـــلـــوم في الـــتــرجـــمــة
الــتـحــريـريــة من فـرنــسـا-ســتـراســبـورغ
وشهادة البكالوريوس آداب لغة فرنسية(
بـدرجة جـيـد جدا) -جـامـعة بـغـداد كانت
من اخلــــمـس األوائل في قـــــسم الــــلــــغــــة

ـاجــسـتــيــر في الــتـرجــمـة عــلى شــهــادة ا
الـتحـريـريـة  من جـامعـة هـيـريوت-وات –
ــتـحــدة وشـهــادة الـدبــلـوم في ــمـلــكـة ا ا
الــصـــحــافــة والـــتــصـــويــر من مـــؤســســة
ـيـة في جـمهـوريـة اجملر الـصحـفـيـ العـا
الــــشــــعـــبــــيــــة (هـــنــــغــــاريـــا) وشــــهـــادة
البـكالـوريـوس في األدب االنكـليـزي- كلـية

ستنصرية. اآلداب- اجلامعة ا
تواصلت مع الترجـمة منذ بدايـات تعينها
ــامـــون حــيث ابــدعت في مــجــال في دار ا
الـكتـابـة والتـرجـمـة والتـحـرير الـصـحفي.
برز اسمهـا في مجال التـرجمة التـحريرية
ـتـرجـمة حـيث صـدر لـها عـدد من الـكـتب ا
من والى الــلـغـة االنـكـلــيـزيـة من دور نـشـر
مــخــتــلــفـــة من بــيــنــهـــا كــتب في مــجــال
الـسـياسـة مـتـرجـمة عن االنـكـلـيـزية: األول
بـــعـــنـــوان  (اإلسـالم والـــنـــضـــال من اجل
ـؤلـفـه فـيـلــدمـان عن دار ـقــراطـيــة)  الــد
ـأمون لـلـترجـمـة والـنشـر كـتاب يـتـناول ا
ــقـراطي ــسـلــمـ فـي الـغــرب الـد واقع ا
ومشاركتهم في العمل السياسي وجمعهم
ـــــبــــــاد اإلسالمــــــيـــــة والــــــقـــــيم بــــــ ا
ــقــراطــيــة. وأيــضـا كــتــاب بــعــنـوان الـد
قراطيـة...تطويرها وسـبل تعزيزها) (الد
ــونــد الــكــتــاب خالصــة ــؤلــفـه الري دا
لـــتــجــارب عــلـى مــدى عــقـــدين من الــزمن
يتـناول اإلجـابـة عن مجـموعـة من األسئـلة
ـقـراطـيـة. وآخـر بـعـنـوان ـتـعـلــقـة بـالـد ا
ي تــشـوا ــؤلـفــتــهــا أ (عــالم يــحــتــرق) 
موضوعه هو رد وتـفنيد لفـكرة ان تصدير
ـقراطـية الى الدول السـوق احلرة مع الد
الـنــامـيـة سـيـحـولـهــا الى كـيـان مـتـحـضـر
ويقود العالم الى بر السالم وان النزاعات
الدينية والقوميـة والثقافية ستتالشى مع
ـقـراطـيــة وتـطـبـيق الـسـوق تـصــديـر الـد
احلـرة وهـو من الـكــتب الـتي حـازت عـلى
جـائــزة وزارة الـثـقـافــة لإلبـداع في مـجـال
الـــتـــرجـــمـــة لـــعـــام    .2010كـــمـــا صـــدر
للـمتـرجمـة كتب مـترجـمة من الـعربـية الى
االنكليزية صادرة عن وزارة الثقافة وبيت
احلـكـمـة. وايـضـا صـدر لـلـمـتـرجـمـة كـتاب
ـأمـون لـلـتـرجـمة إعـداد وتـرجـمة عن دار ا
والـنـشـر بـعـنـوان ( دراسـات في الـتـرجـمة
وأبـعـادهـا) حـيث جـرت تـغـطـيـة إعالمـيـة
ـدى نــشــر فـيــهـا " لــلــكـتــاب في جــريــدة ا
يــتــنــاول كــتـاب ( دراســات في الــتــرجــمـة
وأبــعــادهــا) الــتــرجــمــة األدبــيـة ويــوضح
ضـوابـطـهـا وشـروطـهـا الـواجب تـوافـرهـا
عــنـد الــنـقل الى الــلـغــة الـهـدف كــمـا ضم
الكـتاب إثارة الـقضيـة التي ال تـزال محور
جـدل وهـي قـضـيــة اإلبـداع في الـتــرجـمـة

وهل تعد الترجمة علما أم فنا? 
وسوي) كتب احد الـنقاد ( عـبد اللـطيف ا
ـتـرجـمــة في إعـداد وتـرجـمـة عن جـهــود ا
كـتـاب (دراسـات فـي الـتـرجـمـة وأبـعـادهـا)
ترجـمة جهـودا كبيرة قائال: " وقد بـذلت ا
في جمع مادة الـكتاب من مـصادر مخـتلفة
وجنحت في توليفها ب دفتي الكتاب من
تطلع الى اجلديد اجل إثراء فكر القـار ا
في هــذا احلـقل احلــيـوي الـذي اخــذ يـنـال
اهتمـاما كبـيرا في اآلونة األخـيرة إن كان
سـتوى الـرسـمي أو الثـقـافي لدور علـى ا
الــتـرجــمـة في الــتـعــرف عـلى اآلخــر ونـقل
علومه وآرائه في مختلف بقاع هذا العالم
الذي أصبح اصغر حـتى من قرية صغيرة
نــتـيــجـة الـتــطـور الــتـكــنـولـوجـي الـهـائل.
أمون تولت  مـنصب مديـر حتريـر مجلـة ا
أمون) ( الصادرة باللغة العربية عن دار ا
لــلــفـتــرة من  2012 ولــغــايـة  .2013ومن
نــشــاطـاتــهــا االخـرى مــراجـعــة تــرجـمــيـة
لــلــعـــديــد من الــكــتب الــصــادرة عن الــدار
ـقاالت وايـضا مـراجعـة لـغويـة وترجـمـية 
ـامون مـنـشـورة في مـجـلـتي كـلـكـامش وا
وايـضـا مـشــاركـات بـحـثـيـة في مـؤتـمـرات
دولية ومحلية في مـجال الترجمة. أحيلت
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ــتــرجــمــة مــيـــادة يــحي مــهــدي إحــدى ا
ـأمـون في ـبـدعـات في دار ا ـتـرجـمـات ا ا
انية بشقيها التحريري مجال الترجمة األ
والفوري حاصلة على شهادة الدبلوم في
الـتـرجـمـة الـتـحـريـريـة  –جـامـعـة مـايـنـز–
انيا وشـهادة البـكالوريوس آداب –لغة أ

انية- جامعة بغداد. أ
عــمـلت فـي مـجـال الــتـرجــمـة الــتـحــريـريـة
والـفـوريـة مـنـذ بـدايـة تـعـيـيـنهـا في وزارة
ركـزية) ثم دائرة االعالم (هيئـة الترجـمة ا
امون لـلترجمة االذاعة والتلـفزيون ودار ا
ترجـمة ميادة والنشر فـيما بعـد. ابدعت ا
يــحي في مـجــال الـتــرجـمــة االدبـيــة حـيث
ـأمـون تــرجـمـة روايـة صـدر لــهـا عن دار ا
ـؤلفـهـا هانس اولـرش تـراشيل ـفقـود)  (ا
ــانــيــة وهي واحــدة من الــروايـات عن األ
ــاني احلــديث الــتي ــهــمــة فـي األدب األ ا

ــاضـي ووطـأة ــزج فــيــهــا احلــاضــر بــا
ـرء في مـرارة الـذكـريـات الــتي يـعـيـشـهـا ا
بـــســبـب مــا مـــر به من حـــوادث أثــرت في
أســرته والســيــمـا في أبــويه أذا مــا شــعـر
عـلى وجه اخلـصـوص بـعـجـزه عن حتـرير
هـذين األبوين من الـذكـريـات األليـمـة التي
تكـاد تسـحق معـنى احليـاة التي يـعيـشها
األب واألم عـــلى اثــر فــقـــدان ولــدهــمــا في
فـاجـأة الـكـبـرى حتدث في احلـرب ولـكن ا
الصـفحات األخـيرة من الـرواية. وتـتحدث
ـترجـمـة عن الطـابع الـتـقني الـذي كـتبت ا
فـيه هذه الـروايـة أهم من مـحـتواهـا نـظرا
ؤلف من مكان الى للسرد الذي ينتقل به ا
آخر مـدركـا أهمـيـة األفكـار الـتي تدور في
رأس الـبـطل وهـو يتـذكـر احلـيـاة احلـافـلة
الــتـي عـــاشـــهــا فـي كـــشف أســـراره مـــنــذ
ـكن الـقـول  إنـهـا رواية الـصـغـر. وهـنـا 
ـا جــديــرة بـالــقــراءة أكـثــر من مــرة وذلك 
ـتـرجـمـة من جـهـد واضح في نـقل بـذلـته ا
ــانـــيــة الى الـــلــغــة الــنص مـن الــلــغـــة اال
الـعـربـيـة بـدقـة واحـتـرافـيـة في الـتـرجـمـة.
أمون التي تصدر وضمن سلسلـة أوراق ا
ـأمـون لـلـتـرجـمـة والـنـشـر صدر عن دار ا
لــلـمـتـرجـمــة مـيـادة يـحي مــهـدي  كـتـابـان
ـانـيـة األول بـعـنـوان ( مـتـرجـمــان الى األ
ـؤلــفه األسـتــاذ مـحـمـد الـنــجف االشـرف) 
عـبــد اجملـيـد رؤوف. وهـو كــتـاب تـاريـخي
يــقــدم فـي صــفـحــاتـه صــورة بــانــورامــيـة
ــديـنـة وتـضـاريـسـهـا وسـكـانـهـا لـتـاريخ ا
وجــغـرافـيـتــهـا ومـسـاجــدهـا ومـكـتــبـاتـهـا
وأهمية احلوزة الدينـية فيها. والثاني من
عـ في اللـغة ـترجـمة بـعنـوان (ا إعداد ا
انية والترجمة) هذا الكتاب مخصص األ
حـــصــرا لــلــطالب الــلــذين درســوا الــلــغــة
انـية ويـرغبون في تـطويـر لغـتهم وهو األ
غـير مـخـصص للـمـبتـدئـ الذين يـرغـبون
انـية.  وللـمترجـمة تراجم بتعـلم اللـغة األ
لــكـتب ال زالت قـيــد الـطــبع لم تـنـشــر بـعـد
ـانيـة بـعـنوان مـنـها كـتـاب مـتـرجم الى األ
(احلـمالت الـعـسكـريـة عـلى بـغـداد). برزت
تـرجـمة مـيادة يـحي في مـجال الـترجـمة ا
شاركة في الفورية والتعاقبية عن طريق ا
ـؤتـمـرات الــدولـيـة واحملـلـيـة كـمـتـرجـمـة ا
ترجمة ميادة يحي مهدي فورية أحيلت ا
الى الـتـقـاعـد بـطـلب مـنـهـا عـام 2016لكن
عـطـاءهـا الـتـرجـمي لم يـتـوقف سـواء كـان
في مــجــال الــتــرجــمــة أو إقــامــة الـدورات
انـية بـشـقيـها الـتدريـبيـة في الـترجـمـة األ

التحريري والفوري .
 WO³¹—bð  «—Ëœ

 الزلــنـــا في عــرض الـــســيـــرة اإلبــداعـــيــة
ـأمـون للـترجـمـة والنـشر ـترجـمات دار ا
فــضـال عن اجنـــازاتــهـن الــتـــرجـــمــيـــة من
ترجمة هناك إبداع في إصدارات للكتب ا
مـــجــال آخــر  أال وهــو مـــجــال الــتــدريب.
فــجـــمـــيـــعــهـن شــاركـن في إقـــامــة دورات
تدريبية في الـترجمة التحـريرية والفورية
وفي الــلــغــات االنـكــلــيــزيــة والــفــرنــســيـة
انيـة كل بحسب اخـتصاصـها. حيث واأل
تـرجمة الدكـتورة سعـاد عبد علي أقامت ا
مـحـمـد طـيـلـة سـنـوات خـدمـتـها فـي الدار
دورات مـكــثـفـة في الـتـرجـمــة الـتـحـريـريـة
أمـون للتـرجمة ترجـمي دار ا االنكـليزيـة 
والـــنــشــر ( مـــدة الــدورة الـــواحــدة ثالثــة
ـتـرجـمـة أشـهــر) عن طـريـقـهـا اعـتــمـدت ا
خــبـرتــهـا الــطـويــلـة فـي مـجــال الـتــرجـمـة
ـناهج الـتـدريبـية. الـتحـريـرية في إعـداد ا
تـرجمـة األستـاذة فوزية كذلك احلـال مع ا
نـاجـي في إقـامـة الــدورات الـتـدريــبـيـة في
تـرجمي التـرجمـة التـحريـرية االنـكلـيزيـة 
ـنتـسبي وزارات الـدولة عن الدار وأيـضا 
ناهج التدريبية وفق أسس طريق إعداد ا
عـلــمــيـة رصــيــنـة. وفي مــجــال الـتــرجــمـة
ان تـرجمت ا الفرنسـية أقامت كل من ا
ـــان عـــلـي دورات عـــديـــدة في فــــاضل وا
مـجــالي الــتـرجــمــة والـتــرجــمـة الــفــوريـة
وأيضا في التـرجمة الصحـفية واإلعالمية

أمون ووزارات الدولة.  نسبي دار ا
فــضال عـن دورات الـتــرجــمــة والــتــرجــمـة
ـتـرجـمـة مـيـادة الـفــوريـة الـتي أقـامـتـهــا ا
يـحي  فـقـد قــامت بـاالشـتـراك في تـرجـمـة
األفالم الــسـيـنــمـائـيــة والـوثـائــقـيـة (وهـو
مــشــروع جـــديــد من نـــوعه تــبـــنــته الــدار
مـؤخــرا في تـرجـمــة األفالم الـسـيـنــمـائـيـة
والوثائقـية) عن طريق ترجـمة فلم وثائقي
ـانـية (فـلم إرادة حـيـاة) وهـو جـهد الى األ
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بدعات ترجـمات ا من اجلدير بالـذكر ان ا
اخلمـسة من خـالل مسـيرتـهن الوظـيفـية
حــصــلن عــلى جــوائــز اإلبــداع الــتـرجــمي
وعـلى كتب شـكـر وتـقديـر كـثـيرة وذلك من
خالل مـشـاركـتــهن الـفـاعـلـة في مـؤتـمـرات
محـلية ودولـية في الـترجـمة  وفي ندوات

عـلــمـيـة وثـقــافـيـة. وهن يــشـجـعن عـلى
إقــامــة مـثل هــكــذا مـؤتــمــرات ونـدوات
ترجم من اجل لتشجيع الترجمة وا
االرتـقــاء بـواقع الـتـرجــمـة في الـعـراق.
كـــلــمــة أخـــيــرة البــد مـن ذكــرهــا و هي
تـوجــيه الـشـكـر والـتـقــديـر ألسـتـاذاتـنـا
ــتـرجــمــات جلـهــودهن و اجنــازاتـهن ا
الــرائـــعــة في مــجــال الــتــرجــمــة. وحق
لألجيال الواعدة والقادمة أن تقف على
حــــجـم اجلــــهـــــود واإلجنــــازات الـــــتي
حـقـقـتهـا تـلك األعالم الـبـارزة من أعالم
ـــتــرجــمــات الــعــراقــيــات وأن نــأخــذ ا
بـتـوصـيـاتــهن وخالصـة جتـربـتـهن في
ـــيــــدان احلـــيـــوي مـن مـــيـــادين هـــذا ا
ــعـــرفـــة وأحــد شـــرايـــ الـــتــواصل ا
احلـــــضـــــاري مـع شـــــعـــــوب الــــــعـــــالم

وثقافاتها.
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نـسـتـنـتج من بـحثـنـا هـذا ان لـلـتـرجـمة
اهـمــيــة كــبــيـرة فـي تـبــادل الــثــقــافـات
اخملــتــلـفــة وتـعــريف الــقـارىء بــثـقــافـة
االخـر وايـضـا اظـهـار الـدور احلـقـيـقي
للمترجم واهميته الـعلمية عبر التاريخ
ا يبذله من جهد كبـير في عملية النقل

من لغة الى لغة اخرى . 
ـــرأة الـــعـــراقـــيـــة قـــد خـــاضت في ان ا
مجاالت الـبحث العـلمي كافـة وتناولت
بـشـكل واسع مــخـتـلف شـؤون الـثـقـافـة
حــيـث يــتــواصل ابــداعــهــا وعــطــاؤهــا
الــفـكــري والـثــقــافي في اجملـاالت كــافـة
بشـكل عـام وفي مجـال التـرجـمة بـشكل
خـــاص وهــومــوضــوع بـــحــثــنــا وهــو
تــوثــيق الــنــتـــاج الــتــرجــمي لــرائــدات
ــامــون لــلـتــرجــمـة الــتــرجــمـة في دار ا
والــنـــشــر حتــديــدا (احــدى تــشــكــيالت
وزارة الثـقـافة والـسـياحـة واالثار) عن
طـريق عـرض لـكـتب مـتـرجـمـة من والى
الــلـــغــات االجــنــبــيــة واســتــطالع الراء
مـــنــــشـــورة في الــــتـــقـــد الــــتـــرجـــمي 
ونــشــاطــات ثــقــافــيــة اخــرى قــدمــتــهـا
ـتـرجـمات الـعـراقـيـات اغـنت الـسـاحة ا
الــثـــقــافــيـــة بــشــكـل كــبــيـــر في مــجــال
الـتـرجـمــة. ونـوصي في نـهـايـة بـحـثـنـا
هــذا بــأن تـكــون هــنـاك خــطــوات جـادة
وفــاعــلــة في تــوثــيق الــنـتــاج الــفــكـري
رأة الـعراقـية في والثـقافـي البداعـات ا
مجـال الـترجـمـة  لالستـفـادة من اجليل
الــقــادم من الــشــابــات الــعــراقــيــات في
ـعـلـومـة  وايـجاد اكـتـسـاب اخلـبـرة وا
ـؤسـسـات الـثـقـافـية الـيـة تـعـاون بـ ا
العراقـية في تـبادل اخلـبرات عن طريق
اقــامــة الــنــدوات الـثــقــافــيــة والـدورات
الــتــدريـبــيــة في الــتــرجــمــة بــشــقــيــهـا
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