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مدرسة املرتمجني بطليطلة
جائزة جرياردو دي كرميوان الدولية للرتمجة
شهدت مدينة طليطلة يوم احلادي عشر من شهر تشرين الثاين /نوفمرب  2015وقائع احتفال توزيع
َس احتفال منح اجلائزة رئيس جامعة كاستيا
جائزة "جرياردو دي كرميوان" الدولية للرتمجة يف نسختها األوىل .ورأ َ
المنتشا ،لويس أخنيل كوايدو؛ ووزير الشئون اخلارجية والتعاون اإلسباين السابق ،ميجيل أخنيل موراتينوس؛

ورئيس بلدية كرميوان اإليطالية ،جيانلوكا جاليمربيت؛ ومدير مؤسسة آان ليند للحوار بني الثقافات (Anna
) ،Lindhحامت عطا هللا؛ ورئيس برانمج  MED-21املتخصص يف منح جوائز االمتياز من أجل
تشجيع وتوثيق التعاون يف حوض البحر املتوسط ،حممد عزيزة؛ ومدير مدرسة املرتمجني بطليطلة ،لويس ميجيل
كانيادا.
وقد مت إطالق هذا االسم على اجلائزة نسبةً إىل جرياردو دي كرميوان املرتجم املشهور من العربية إىل
الالتينية والذي قام برتمجة أعماال كثرية لكل من :ابن سينا ،وابن إسحاق ِ
الكندي ،واخلوارزمي ،وأرسطو،
وأبقراط؛ والذي تويف بعد ذلك يف مدينة طليطلة عام  .1187واهلدف من إنشاء اجلائزة هو االعرتاف
ابإلسهام الفعال الذي يقدمه كل من األشخاص واملؤسسات من الضفة الشمالية ومن الضفة اجلنوبية للبحر
األبيض املتوسط يف ميدان الرتمجة .جدير ابلذكر أن اجلائزة ذات طابع متنقل ،حيث ستعقد النسخة القادمة
يف مالطة ،وبعد ذلك سنتقل إىل الدار البيضاء ،ومدينة كرميوان ،...إىل أن ينتهي هبا املطاف يف مدينة طليطلة
من جديد .وأسست مدرسة املرتمجني بطليطلة هذه اجلائزة بدعم من مؤسسة امللك عبدالعزيز للدراسات
اإلسالمية والعلوم اإلنسانية ابملغرب ،وبرانمج  ،MED 21وبلدية مدينة كرميوان يف إيطاليا.
وأمساء احلائزين على جائزة جرياردو دي كرميوان يف نسختها األوىل هم مليكة امبارك (مدريد-
 ،)1945املرتمجة ملايقرب من  60عمالً من الفرنسية إىل اإلسبانية وكانت هي صاحبة الفضل يف نقل كتاب

أمثال الطاهر بن جلون ،وحممد شكري ،وسامي انير ،إىل جمال األدب اإلسباين .ويف فئة املرتمجني من الضفة

اجلنوبية للبحر األبيض املتوسط ،منِحت اجلائزة إىل املرتجم الفلسطيين األصل صاحل علماين ِ
(حص-
 ،)1949صاحب ترمجة أكثر من  110عمالً من أدب إسبانيا وأمريكا الالتينية إىل اللغة العربية ،ابتداءً
جبارثيا ماركيث إىل اببلو نريودا ،ورفائيل ألربيت أو جارثيا لوركا.
وفازت مدرسة الرتمجة ببريوت جبائزة "جرياردو دي كرميوان" ،فئة املوسسات ،تكرمياً ملسريهتا يف جمايل

اإلعداد والبحوث املتعلقة ابلرتمجة و الرتمجة الشفهية يف العامل العريب منذ أتسيسها يف عام  .1980كما
حصلت على اجلائزة أيضاً املؤسسة البلغارية  Next Pageاليت أتسست يف عام  2001هبدف تعزيز
التفاهم الثقايف عن طريق دعم النشر والرتمجة يف دول البلقان وأورواب الشرقية.

وشارك يف هذا احلدث أعضاء اللجنة التنفيذية جلائزة "جرياردو دي كرميوان" ،املكونة من مدير مدرسة
املرتمجني بطليطلة ،لويس ميجيل كانيادا؛ ورئيس برانمج  ،MED 21حممد عزيزة،؛ وانئب مدير مؤسسة
امللك عبدالعزيز للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية ،حممد الصغري جنجار؛ ورئيس مجعية املرتمجني يف
إسبانيا ) ،(ACEكارلوس فورتيا؛ ورئيس اجلمعية اإلسبانية للدراسات العربية ،روبرت بوكلينتون؛ ورئيس
مؤمتر األقسام واملراكز اجلامعية للرتمجة والرتمجة الشفهية يف إسبانيا ) ،(CCDUTIأنتونيو بوينو.

