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صناعة بانرة: 
* من هو عبد امل�سيح وزير؟

امل�سيح  عبد  ول��د  برتكيا  ماردين  يف   -
املدر�سة  ودخ�����ل   1886 ع����ام  وزي�����ر 
االب��ت��دائ��ي��ة ث��م ال��ث��ان��وي��ة وذه����ب اىل 
درا�سته  ليكمل  كلية عينتاب قرب حلب 
اقراننه  على  متفوقا  وكان  فيها  العالية 
ان  ح��ت��ى  درا���س��ت��ه  م��راح��ل  جميع  يف 
اكللية ار�سلت برقية لوالده تهنئه فيها 
امل�سيح  الذكي عبد  الطالب  ابنه  بتفوق 

وزير!. 
ليعمل  م���اردي���ن  اىل  ع���اد  ذل���ك  ب��ع��د   *
للبنني  العالية  مدر�ستها  يف  بالتدري�س 
جرج�س  ماري  حياته  �سريكة  وليختار 
مدر�سة  يف  درا�ستها  تنهي  كانت  التي 
لبنان  اىل  ���س��وي��ة  ول��ي��ذه��ب��ا  ل��ل��ب��ن��ات 
اىل  انتقال  ثم  مدار�سها،  يف  للتدري�س 
من  وزير  امل�سيح  عبد  لي�سبح  القاهرة 
خ���رة امل��رتج��م��ني ه��ن��اك ف���ذاع �سيته 
و�سمعت به احلكومة العراقية وهي يف 
تن�سيب  بعد  موؤ�س�ساتها  ت�سكيل  بداية 
في�سل االول ملكا على العراق فار�سلت 
مع  اوىل  درج��ة  باخرة  على  ت�ستدعيه 
ليفتح  معه  جلبهم  مرتجما  ع�سر  اربعة 
اوال  ال��دف��اع  ب���وزارة  الرتجمة  دي���وان 
املجال  ه��ذا  يف  ال��ري��ادة  مركز  ويحتل 
فقد  فيه،  الكثري  ال�سيء  حقق  ان  بعد 
تو�سل اىل و�سع )30.000( م�سطلح 
فيها  مبا  الع�سكري  املعجم  يف  جمعها 
الرتب الع�سكرية التي كانت تغلب عليها 
اللغات الرتكية واالجنبية االخرى، وال 
ريب ان الرتجمة جانب مهم من جوانب 
احل��رك��ة ال��ف��ك��ري��ة وم��ي��دان خ��ط��ري من 
بعد  وليمالأ  االدب��ي��ة،  النه�سة  ميادين 
ادبه  من  بفي�س  العراقية  ال�ساحة  ذلك 
وع��ل��م��ه ال��غ��زي��ري��ن، ف��ق��د ك���ان اول من 
العربية  اىل  حمورابي  �سريعة  ترجم 
فكانت   ،1923 عام  موركن  ن�سخة  عن 
مفاجاأة للنا�س رغم ان ال�سريعة عربية 
جمهولة  كانت  لكنها  اال�سل  وعراقية 
بالن�سبة للعراقيني كذلك يعتر اول من 
ترجمها  عندما  اين�ستاين  بنظرية  ب�سر 
يف  منها  ف�سوال  ون�سر  وعناية  بدقة 
 1923 �سنة  املمتاز(  )ال��ع��راق  ج��ري��دة 

�سريعة  م��ن  ف�سوال  ن�سر  ق��د  ك��ان  فيما 
التي  )ال��ي��ق��ني(  ح��م��وراب��ي يف جم��ل��ة 
ا�سدرها املرحوم حممد الها�سمي خالل 

تلك الفرتة اىل جانب مناذج من �سعره 
�سالون  اىل  داره  وحت���ول  وق�س�سه 
والقادة  واالدب����اء،  لل�سعراء  وملتقى 

ومن  ال�سيا�سة  ورج����ال  الع�سكريني 
بينهم الزهاوي والر�سايف، حممد ر�سا 
ال�سبيبي، �سامي �سوكت، وبكر �سدقي، 

وام�����ني ال���ع���م���ري، وت���وف���ي���ق وه��ب��ي، 
وروفائيل  ال��ب�����س��ري،  م��ه��دي  وحم��م��د 
وعزيز  ال��ب��دري،  الغفور  وعبد  بطي، 
�سريف، وابراهيم �سالح �سكر، وارتبط 
املفكرين  م��ن  ع��دد  م��ع  وثيقة  بعالقات 
العرب واالجانب ومنهم زكي  واالدباء 
الريحاين وانور  مبارك، طاغور، امني 
الرتجمة  يف  تخ�س�سه  ورغ��م  العطار، 
ال�سيا�سة  يف  كتب  ان��ه  اال  والتغليف، 
ف��ه��اج��م االم���ري ع��ب��د ال��ل��ه ام���ري �سرقي 
خيانته  رائ��ح��ة  فاحت  ان  بعد  االردي 
با�سم  يوقع  وكان  الفل�سطينية  للق�سية 

)�سيا�سي عربي كبري(!. 
ويقول �سديقه املرحوم حممد الها�سمي 
الدولة  تا�سي�س  على  م�سى  فقد   .....(
العراقية ب�سع �سنني وكان دور �سديقي 
الرتجمة  يف  ب��ارزا  وزي��ر  امل�سيح  عبد 
وبع�سهم  الدولة  رجال  وكبار  للوزراء 
بيديه...  القلم  مي�سك  كيف  يجهل  كان 
�سناعة  وزي��ر  امل�سيح  عبد  امتهن  لقد 
�سناعة  وه��ي  الع�سرينات  يف  ب��ائ��رة 

التاليف والرتجمة!. 

الحب في حياته: 
امل�سيح  عبد  رح��ل��ة  م��ع  ن��ب��داأ  اي  م��ن   *
عقود،  خم�سة  جت����اوزت  ال��ت��ي  وزي���ر 
ال�ستني..  اعتاب  على  وه��و  ت��ويف  فقد 
اجلانب  اينا�س  كرميته  اخ��ت��ارت  لقد 

العاطفي من حياة والدها، قالت: 
ام���راأت���ان يف ح��ي��اة وال����دي، االوىل   -
راأها  �سلمى  ا�سمها  يافعة  فتاة  كانت 
عينني  ذات  كانت  فاحبها،  املدر�سة  يف 
ا�سود  ابي�س و�سعر  �سوداوين، ووجه 
طويل كالليل ا�سيبت بال�سل فذهب اىل 
اهلها وهناك ماتت فاقامت لها املدر�سة 
امل��ع��ي عبد  ال��ط��ال��ب  ال��ق��ى  ت��اأب��ني  حفلة 
امل�سيح وزير خاللها كلمة وق�سيدة بني 
الدموع واحل�سرات يقول يف مطلعها: 

اال عرج على قوم الرمو�س 
وخذ عني �سالما للعرو�س 

اىل �سلمى وقدم ذي طرو�س 
وقل م�سمونها �سكوى النفو�س 

مالك املوت ال تبخل عليها 
بامهال العرو�س �سار دينا 

علينا ان نرى �سلمى لدينا 
لقد �سارت كطيف او خيال 

بالطالبة  اجل��رية  بوا�سطة  التقى  ث��م 
بذكائها  ف��اع��ج��ب��ت��ه  ج��رج��ي�����س  م����اري 
وعندما  عائلتها  يزود  واخذ  ون�ساطها 
حاولن  لذلك  وخاالته  والدته  انتبهت 
الوقوف اما حبه فعر�سن عليه تزويجه 
وقال  ذل��ك  رف�س  لكنه  خالته  ابنة  من 
لهن انه يعترها كاخته فكيف يختارها 
ارادة اجلميع خطب  له! ورغ��م  زوج��ة 
والق�سي�س  مديرتها  بح�سور  م���اري 
لكن والدته رف�ست احل�سور ثم باركته 
واخالقها،  خلقها  دمانة  مل�ست  ان  بعد 
يتزوج  ان  وزي���ر  امل�سيح  عبد  وق���رر 
على الطريقة احلديثة طريقته اخلا�سة 
التي كان يوؤمن بها، فقد امتطى الفر�س 
كعادة  النارية  العيارات  اطالق  و�سط 
قدمية، ودخلت عرو�سه الكني�سة بوجه 
مكتوفة  الهيكل  ام���ام  ووق��ف��ت  �سافر 
الراأ�س و�سط احتجاج اجلميع كمودة 

حديثة!

مترجم الدولة األول
* يف حماولة لتقييم دوره عر احلركة 
الفكرية يف العراق كتب ال�سيد خريي 

العمري يقول: 
- لقد كان عبد امل�سيح وزير هو املرتجم 
كل  ي�ستقطر  م�����س��ى  ل��ل��دول��ة  االول 
لرتجمة  طاقته  كل  وي�ستنفذ  مواهبه، 
االجنبية  ال��ع�����س��ك��ري��ة  امل�����س��ط��ل��ح��ات 
والبحث عما يقابلها يف اللغة العربية 
توافر  �ساقة  مهمة  وه��ي  كلمات  م��ن 
فعمد  ون�ساط،  جد  بكل  الرحيل  عليها 
ومفرداتها  العربية  اللغة  ا�سول  اىل 
يف  وينحت  بع�سها  من  ي�ستق  وطفق 
البع�س االخر حتى تو�سل اىل و�سع 
معجمه  �سمها  م�سطلح   )30.000(
العمل  ه���ذا  ان  والري����ب  ال��ع�����س��ك��ري، 

يتطلب جهود هيئة كاملة. 
وحده  به  ق��ام  وزي��ر  امل�سيح  عبد  لكن 
بذلك  فحقق  ال��ي��ه مب��ف��رده  وان�����س��رف 
من  ال��ع��راق��ي  للجي�س  ك���رى  خ��دم��ة 
االن�ساف ان ت�سجل له. وقد حظى هذا 
واعجاب  بتقييم  به  ق��ام  ال��ذي  اجلهد 
ائمة اللغة العربية ويف مقدمتهم االب 
اهمية  برزت  وقد  الكرملي،  ان�ستا�س 
ان  بعد  اخلمي�سينات  يف  املعجم  ه��ذا 
واجته  ال��ع��رب��ي��ة،  اجل��ام��ع��ة  تاأ�س�ست 
امل�سطلحات  ت��وح��ي��د  اىل  ال��ت��ف��ك��ري 
فقد  ال��ع��رب��ي��ة،  للجيو�س  الع�سكرية 
امل�سطلحات  توحيد  جلنة  اجتمعت 
جبار،  م�سروع  ام��ام  نف�سها  ووج��دت 
يف  عليه  يعول  ا�سا�سا  تعتره  جعلها 
الع�سكرية  اىل  مي��ت  م��ا  ك��ل  ت��وح��ي��د 
ب�سلة وبطبيعة احلال مل يقت�سر دور 
اجلانب  ه��ذا  على  وزي��ر  امل�سيح  عبد 
املعاهدات  اىل  ج��ه��وده  ام��ت��دت  ف��ق��د 
عليه  تنطوي  ما  فرتجم  واالتفاقيات 
اىل  فنية  او  علمية  م�سطلحات  م��ن 
الثانية  �سفته  ام���ا  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة 
على  التاكيد  م��ن  لنا  ب��د  ف��ال  ك��ادي��ب، 
ادب��اء ذلك  اك��ر  ناحية مهمة وه��ي ان 
اجليل الذين لعبوا دورا مهما يف االدب 
والر�سايف  ال��زه��اوي  امثال  العراقي 
�سلة  على  كانوا  وغريهم  وال�سبيبي 
اغلبهم ال  الغربي، الن  باالدب  �سعيفة 
يعرف غري العربية والليل منهم امثال 
الرتكية  يعرف  والر�سايف  ال��زه��اوي 
امل�سيح  عبد  ان  �سك  وال  والفار�سية، 
الوا�سع  ب��اط��الع��ه  عنهم  مت��ي��ز  وزي���ر 
اللغة  اتقانه  الغربي بحكم  االدب  على 
االنكليزية ومتابعته لذلك االدب، ومن 

اجلمهور  تعريف  يف  دوره  لعب  هنا 
ال��ع��امل��ي عن  ب��روائ��ع االدب  ال��ع��راق��ي 
االدبية  االث���ار  بع�س  ترجمة  ط��ري��ق 

العاملية. 

طرونة ونسيان
القادة  قبل  م��ن  تقييمه  جم��ال  ويف   *
االدب���اء  وك��ذل��ك  ال��ع��رب  الع�سكريني 
ي����روي ال��زم��ي��ل ع��ب��د ال���ق���ادر ال���راك 

فيقول: 
املن�سف  امل��و���س��وع��ي  امل�����وؤرخ  ان   -
عندما يكتب عند بداية تاريخ النه�سة 
ميكن  ال  احلديث،  العراق  يف  الفكرية 
واالحاطة  بال�سمولية  بحثه  و���س��ف 
وزي���ر،  ال�سيح  ع��ب��د  ي��ذك��ر  مل  ه��و  اذا 
واجلوانب الثقافية والعلمية املختلفة 
بني الرواد االوائل الذين ار�سلو قواعد 
من  ترجمه  مبا  �سواء  االدبية  احلياة 
روائ����ع االث����ار ال��ت��اري��خ��ي��ة واالدب��ي��ة 
اال�سلة  والوقائع  والرتاجم  وال�سري 
و�ساحب  والعرب،  العراق  تاريخ  يف 
يعترها  التي  الع�سكرية  مل�سطلحات 
كبار املرتجمني والع�سكريني من خرة 
ما ا�سافه عبد امل�سيح وزير اىل الرتاث 
العربي يف ايجاد اال�سماء وامل�سميات 
العربية ال�سحيحة للمعدات واالدوات 
ع��ل��ى تنوع  ال��ع�����س��ك��ري��ة  واال���س��ل��ح��ة 
حدثني  فلقد  ا�سنافها،  وعدد  ا�سكالها 
حممد  ال�سيخ  الذكر  اخلالد  امل��رح��وم 
االحرار  ال�سباط  ان  ال�سبيبي  ر�سا 
ي��ول��ي��و وعلى  ث����ورة  ب��ع��د  م�����س��ر  يف 
راأ���س��ه��م ال��ل��واء حم��م��د جن��ي��ب اب���دوا 
متنياتهم  عن  عربوا  كما  بها  اعجابهم 
من  امل�سطلحات  ه��ذه  تعتمد  ان   يف 
من  و�سمعت  العربية،  االقطار  جميع 
اال�ستاذ  ان  بطي  روف��ائ��ي��ل  امل��رح��وم 
فوؤاد �سروف رئي�س حترير )املقتطف( 
احتاف  يتمنون  الذين  طليعة  يف  كان 
روائع  من  برتجمة  مبا  ملجلتهم  وزير 
وزي���ر  ت��رج��م  ول��ق��د  ال��ع��امل��ي،  االدب 
)خواطر طاوزند( اجلرنال االنكليزي 
الكوت والذي  اندحر يف معركة  الذي 
الن�سيان،  �ستار  االنكليز  عليه  ا�سدل 
القادة  اكبار  مو�سع  ترجمته  وكانت 
العميد  مقدمتهم  ويف  ال��ع�����س��ك��ري��ني 
اجلي�س  موؤ�س�سي  اح��د  الها�سمي  طه 
ال��ع��راق��ي ال���ذي اع��ت��ر ت��رج��م��ة وزير 
يقدمه  عكري  اثر  اول  اخلواطر  لهذه 
كما  ال��ع��رب��ي.  ل��ل��رتاث  ع��راق��ي��ة  نابغة 
ت���رج���م ك���ت���اب ل��ورن�����س ع���ن ال���ث���ورة 
العربية و�سدرها مبقدمة نفي�سة توىل 
تعريف العامل بحقيقة هذه ال�سخ�سية 
اال�سطورية التي مل ينته احلديث عنها 

حتى اليوم. 
م��ن اال����س���ادة ه��ن��ا اىل ان عبد  والب���د 
مدر�سة  ي��ع��ت��م��د  ك���ان  وزي����ر  امل�����س��ي��ح 
)حنني ابن ا�سحق( يف الرتجمة وهو 
املبدا الذي يقت�سى بان يكون م�ستوى 
�ساحب  مب�ستوى  للرتجمة  املت�سدي 
االثر الذي يرتجمه وان تكون الرتجمة 
قائمة على اال�ستيعاب والتمثل والنقل 
االوىل  اللغة  بروعة  الثانية  اللغة  اىل 
لوزير  ف��ان  واخ���ريا   . منها  نقل  التي 
جمموعة طريفة من )نوادر املطرفني( 
)طرن  هو  م�ستعار  بتوقيع  ا�سدرها 
اليه بالعنان( وقد كانت مو�سع  ي�سار 
البغدادية  االو���س��اط  وح��دي��ث  تعليق 
ابتالئه  ب�سبب  هذا  كتابه  جاء  ورمب��ا 

بالطرونة والن�سيان. 

بين وزير والكرملي 
كوركي�س  ال�����س��ق��ي��ق��ان  وي��ك�����س��ف   *
من  مطوية  �سفحات  عواد  وميخائيل 

اثار عبد امل�سيح وزير فيقوالن: 
- ان عمل عبد امل�سيح وزير مل يقت�سر 
على و�سع م�سطلحات ع�سكرية باللغة 
وطموحه  �سغفه  دف��ع��ه  ب��ل  ال��ع��رب��ي��ة، 
معجما  ي�����س��ع  ان  اىل  ب��ال��ت��ع��ري��ب 
بل�سانه،  قائما  عربيا(   – )انكليزيا 
مب�سودات  وعهدنا   ، منه  �سيء  ن�سر 
الثانية اىل  العاملية  دفعت قبل احلرب 
مطبعة احلكومة ببغداد للتوىل طبعه، 
على  منه  �سيء  ون�سر  بالطبع  فبو�سر 
العمل  ولكن  اليه.  اال�سارة  �سبقت  ما 
توقف ل�سياع م�سودات هذا املعجم يف 
ال�ستار على  فا�سدل  ذاك،  املطبعة يوم 

هذا امل�سروع الرائد. 
بني  ن�سات  ادبية  �سلة  ان  ويرويان   *
ان�ستا�س  واالب  وزي���ر  امل�سيح  عبد 
�سفاء  فرتات  تخللتها  الكرملي  ماري 
بينهما، كما مرت بها فرتات جفاء، اننا 
امل�سيح  عبد  بخط  بر�سالتني  نحتفظ 
وزير كتبهما اىل االب ان�ستا�س االوىل 

بتاريخ 23/10/30. 
اما الثانية فكانت بتاريخ 32/1/16. 
يف  وزي���ر  امل�سيح  عبد  عمل  ك��ان  فقد 
"امل�سطلحات العربية"، ا�سا�سا  و�سع 
واقتفى  بعده  ج��اء  ملن  مكينا  را�سخا 
ال��ع��رب املعنيني  ك��ت��اب  خ��ط��وات��ه م��ن 
يف  الع�سكرية  الفنون  يف  بالتاليف 

العراق، ويف غري العراق. 

عملة ثقافية نادرة: 
* ومذا نريد ان نقول بعد ذلك عن عبد 
امل�سيح وزير؟.. لقد و�سعنا امام ال�سيد 
وثائق  جمموعة  امل�سالح  عبدالغني 
و�سحف وموؤلفات وزير فدر�سها جيدا 
وخرج بح�سيلة: ان عبد امل�سيح وزير 
املطول  مقاله  ومن  نادرة  ثقافية  عملة 

نقتطف ما ياأتي: 
بتاريخ 1 كانون الثاين 1923 ن�سرت 
جريدة )العراق املمتاز( مقاال بقلم عبد 
او  )الن�سبية  مو�سوعة  وزير  امل�سيح 
التاريخ  ه��ذا  وبعد  ان�ستاين(  نظرية 
مبدة �سهور بداأت جملة اليقني اعتبارا 
مبقاالت  نن�سر  ال�ساد�س  ع��دده��ا  م��ن 
حمورابي  لت�سريعة  تعريبا  مت�سل�سلة 
اىل  ه��ذا  اي�����س��ا،  وزي���ر  امل�سيح  لعبد 
تعريب  يف  ال�������دوؤوب  ع��م��ل��ه  ج���ان���ب 
ترجمتها  او  االجنبية  اال�سطالحات 
ث��م جن���ده ي�ساهم يف  ب��اه��ر،  ب��ن��ج��اح 
تاأ�سي�س نادي القلم �سنة 1934 ونقراأ 
معروف(  )�سيا�سي  م�ستعار  با�سم  له 
يف جريدة الدفاع مقاالت جريئة تدينب 
�سرقي  ام��ري  الله  عبد  االم��ري  م��واق��ف 

االردن من الق�سية الفل�سطينية. 
بكبار  تذكرنا  الفكرية  احليوية  ه��ذه 
املو�سوعني العامليني من امثال )ديدرو( 
ا�سحاب  م��ن  وغ��ريه��م��ا  و)دامل���ب���ري( 
العلوم  يف  امل��ن��ه��ج��ي��ة  امل��و���س��وع��ات 
واالداب والفنون، فهو لي�س من ذوي 
االعمال الناجحة مبحدودية زمنية او 
باطار فكري معني، وامنا هو من الذين 
التاريخ  فيختارها  اعمالهم،  متوت  ال 
الثقافية املبعرة  من خالل الرتاكمات 
املفكرين،  قائمة  يف  بعناية  وي�سعها 
ومثل هذه الثقافة ال تعي�س داخل ذات 
ذلك  تتعدى  بل  معه،  فتنتهي  �ساحبها 
واىل  الوا�سع،  االن�ساين  املجال  اىل 
الوا�سعة  العلمية  اف��اق��ه  تعدد  جانب 
حيث كان ميثل جممعا علميا لذاته فقد 
كان ذا روح عذبة و�سعور رقيق ونف�س 

جيا�سة باجلراأة وامل�سودة والوفاء!. 

مجلة الف باء 1977

ايناس.. بين الشاعر 68 سنة على رحيل عبد المسيح وزير
الرصافي والمترجم وزير!

ملف اعده الصحفي الراحل رشيد الرماحي 

سالم االلوسي 

قراءة في مذكرات 
الراحل محمد حديد

الف مصطلح عسكري ضمها اول معجم عراقي
خواطر طاوزند.. اول اثر عسكري يقدمه نابغة عراقي

قبل ثمانية وستين سنة رحل عبد المسيح وزير )1889 - 1943( رائد الترجمة الى العربية في العراق، عن الدنيا بهدوء ودون ما 
ضجة.. فبعد ان فرغ من اداء عمله اليومي في وزارة الدفاع كرئيس لديوان الترجمة فيها، عاد الى داره ليجد كريمته )ايناس( تنتظره 
لينتهي من تناول طعاومه ويشرب قهوته المعتادة في ليخرجا سوية لمشاهدة احد االفالم السينمائية في بغداد... وفعال تم كل شيء 
وبدا الرجل يستعد للخروج لكنه شعر فجأة بألم في معدته فسارعت )ايناس( تصنع النعناع في محاولة للقضاء الى المه المفاجئ فيما 
هرع هو يتصل بصديقه الدكتور صبري مراد لكنه قبل ان ينهي مخابرته لفظ انفاسه االخيرة على يد ابنته مصابا بذبحة صدرية حادة 
من االلم لم يشك من قلبه طيلة حياته، ومن المؤسف ان يموت عبد المسيح وزير اثناء حرب عصيبة فصاح بصوت ناعيه بين صوت 

وهذا المفرقعات وقعقعة... يقرب..  االدب  ان  ماأثور  قول  هناك 
ينطبق على ال�سداقة ال�سميمية والرابطة 
بني  و�سائجها  تر�سخت  ال��ت��ي  ال�����س��ادق��ة 
الر�ساف  الكبري معروف  الوطني  ال�ساعر 
عبد  اال���س��ت��اذ  املتمكن  ال��ب��ارع  وامل��رتج��م 

امل�سيح وزير )ت-1943(
اول معجم عربي! 

وظيفة  وزي��ر  امل�سيح  عبد  املرحوم  �سغل 
الدفاع  ب����وزارة  ال��رتج��م��ة  �سعبة  رئي�س 
واعداد  و�سع  يف  الف�سل  ول��ه  العراقية، 
للجي�س  الع�سكرية  امل�سطلحات  معجم 
غربي  معجم  اول  ي��ع��د  ال���ذي  ال��ع��راق��ي، 
يف  امل�ستخدمة  وامل�سطلحات  للمفردات 
اجل��ي��و���س. وم��ن م��اآث��ره م��اذك��ره العالمة 
قدرة  ع��ن  ال�سبيبي  ر���س��ا  حممد  ال�سيخ 
بديهته  و�سرعة  وعبقريته  وزي��ر  اال�ستاذ 
 – ال�سبيبي  – اي  ان��ه  امل��ي��دان،  ه��ذا  يف 
احتاج يوما اىل الكلمة العربية الف�سحى 
التي تقابل كلمة )�سجم( االعجمية ، وهي 
تتكون  التي  ال�سغرية  الفوالذية  الكرات 
يف  امل�ستخدمة  اخلراطي�س  ح�سوة  منها 
ب��ن��ادق ال�����س��ي��د، وب��ق��ي ع���دة اي���ام يبحث 
ا�ستنجد  ال��ب��ح��ث  اع��ي��اه  ومل���ا  وي��ف��ت�����س، 
وقد  هاتفيا،  وزير  دامل�سيح  عب  ب�سديقه 
اجابه على الفور دون تردد او انتظار ان 
اف�سل كلمة يف )اخل��ردق(، وكانت �سرعة 
ال�سبيبي  ال�سيخ  اعجاب  مو�سع  االجابة 
اثارا  ال��دوام، لقد ترك اال�ستاذ وزير  على 

ادبية وعلمية جمة ونافعة تذكر منها: 
 Spuad Drill ال��ق��ط��ع��ة  ت��ع��ل��ي��م   -1

)ترجمة( بتوقيع )غ.و(. 
خواطر  او  ال���ع���راق  يف  حم��ارب��ت��ي   -2
وطونزند   1922  –  ) )ترجمة  طونزند 
معركة  خ�سر  ال��ذي  الريطاين  القائد  هو 

الكوت وا�سرته القوات العثمانية. 
3. ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ن��ا���س��ر )ت��رج��م��ة( – 

 .1939
ببغداد  ن�سر   1938 – املطرنني  4. نوادر 

بتوقيع )طرن ي�سار اليه بالبنان(. 
اوا����س���ط  )ن�������س���ر  امل���ح���ط���م  ال�����س��ن��م   .5
ال�سبعينات( وكان يل �سرف اعداده ودفعه 

للطبع. 
درا�سة عن الر�سايف 

وعندما �سدر ديوان الر�ساف عام 1931 
امل�سيح باعداد درا�سة حتليلية  نه�س عبد 
م�ستفي�سة عن الر�سايف و�سعره، ا�ستقى 
وقد  ن��ف�����س��ه،  ال��ر���س��ايف  م��ن  تف�سيالتها 
ن�سرت هذه الدرا�سة يف اعداد من جريدة 
)اال�ستقالل( ل�ساحبها اال�ستاذ عبد الغفور 

البدري اوائل الثالثينات. 
اال�ستاذ  كرمية  )اينا�س(  ال�سيدة  حدثتنا 
يزور  كان  الر�سايف  ال�ساعر  بان   ، وزي��ر 
االكلة  )الكبة(  وكانت  البيت،  يف  والدها 
املف�سلة عند الر�سايف دون �سائر االكالت 
وبالنظر لل�سالت املتينة والثقة املتبادلة، 
)ام  الر�سايف اليتحرج يف طلبها من  كان 
عفة  م��ن  عنه  ع��رف  مم��ا  بالرغم  اي��ن��ا���س( 

نف�س وحذر! 

ال�سنم املحطم 
الن�سف االول من عام 1973 زارتني  يف 
 – للوثائق  الوطني  – املركز  دائرتي  يف 
ال�سيدة ايناء وزير وطلبت مني م�ساعدتها 
املحطم(.  )ال�سنم  كتاب  طبع  ت�سهيل  يف 
ي��وم��ذاك، وقالت  ي��زال خمطوطا  ال��ذي ما 
ب���وزارة  امل��وظ��ف��ني  ان��ه��ا راج��ع��ت بع�س 
ف��ل��م جت���د م���ن يتفهم  ال��ث��ق��اف��ة واالع������الم 
مطلبها ومرادها وي�سهل مهمتها، فنه�ست 
الوزير  ال�سيد  لالمر وا�ستح�سلت موافقة 
الكتاب  ايناء طبع  ال�سيدة  تتوىل  ان  على 
اليها لقاء مئة  ال��وزارة  مقابل مبلغ تدفعه 
ن�سخة حت�سل عليها الوزارة، وقبل دفعه 
للطبع طلبت مني ان اكتب مقدمة للكتاب، 
تعرف  مقدمة  اف�سل  ان  عليها  فاقرتحت 
وتبني  وزير  امل�سيح  عبد  باال�ستاذ  القراء 
بطي  رفائيل  لال�ستاذ  مقالة  هي  منزلته، 
ن�سرها عن �سديقه اال�ستاذ وزير يف ذكرى 
اجنز  وقد  البالد،  بجريدة  ن�سرها  وفاته 
ثناء  مو�سع  كان  انيقا  طبعا  الكتاب  طبع 
والقراء  وعائلته  وزي��ر  اال�ستاذ  ا�سدقاء 

كافة. 
طبع  ت�سهيل  يف  تلك  جل��ه��ودي  وت��ق��دي��رًا 
الكتاب قدمت ايل هدية الر�سالة التي بعث 
بها اال�ستاذ معروف الر�سايف اىل االن�سة 
اينا�س، وهي غري موؤرخة، ولكنني ارجع 

كتابتها يف عام 1944 . 
واالربعني  ال�سابعة  ب��ال��ذك��رى  واح��ت��ف��اء 
)توفى  الر�سايف  الكبري  ال�ساعر  لرحيل 
على  �سنة  واربعني  ت�سع  وم��رور   )1945
 )1943  – )ت  وزي���ر  امل�سيح  عبد  وف���اة 
الر�سالة  �سورة  ن�سر  املنا�سب  من  راأي��ت 

حفاظا على التاريخ. 
ن�س الر�سالة 

امل�سيح  عبد  اينا�س  االن�سة  ح�سرة  اىل 
وزير 

عبد  امل��رح��وم   الفا�سل  �سديقي  ك��رمي��ة 
امل�سيح وزير تغمده الله برحمته 

اينا�س ان مزاياك التي عظمت 
�سارت بها ت�سرب االمثال يف النا�س 

ا�ساء بيتي ملا جئت زائرة 
كاأن وجهك فيه نور نرا�س 
ان�ستني بخ�سال فيك طيبة 

يح�سنها انع�ست فكري واح�سا�س 
كم اوح�ستني الليايل يف ت�سرفها 
فزال ايحا�سها فكري واح�سا�سي 

ادامك الله يا اينا�س تذكرة 
لوالد فاق ف�سال كل مقيا�س 

قد كان ياأ�سو جروحا يف دامية 
واليوم عندي جروح مالها ا�س 

�سيدتي اينا�س
ف����زادين اع��ج��اب��ا على  و���س��ل ايّل ك��ت��اب��ك 
اعجاب مبا لك من ف�سل وادب وقد اوحت 
اليك  فار�سلها  االب��ي��ات  ه��ذه  ايّل  عباراته 

لعلها حتظى بالقبول. 

معروف الر�سايف 
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رفعة عبد الرزاق محمد

اليقظة  اع����الم  م���ن  ال��ك��ب��رية  اال���س��م��اء 
،جديرة  احل��دي��ث  ال��ع��راق  يف  الفكرية 
حني  كل  يف  بامرها  والعناية  بالتذكري 
الكثرية  ال��درا���س��ات  م��ن  ال��رغ��م  وعلى   .
التي تناولت هذه اال�سماء وبحثت نواح 
خمتلفة من �سريهم الفكرية ، فان احلاجة 
تبقى اىل احياء ذكرى هوؤالء ، بالبحث 
واال�ستق�ساء وتوثيق ما نهدوا اليه من 
ان  واحلقيقة   . وابداعية  فكرية  جهود 
ا�سماء كثرية كان حظها من ذلك كبريا ، 
ازاء ا�سماء المعة اخرى مل تذكر اال ملاما 
. ومن هوؤالء اال�ستاذ عبد امل�سيح وزير 
، الذي نقدمه  ، الكاتب واملرتجم القدير 
اليوم يف هذا املقال مع بع�س �سفحات 

�سريته املطوية .
ولد يف ماردين �سنة 1889 وبدا درا�سته 
ماردين  يف  العايل  ال��رج��اء  مدر�سة  يف 
 ، االمريكية  عينتاب  كلية  يف  اكملها  ثم 
 ) التهذيب  مدر�سة   ( بتحريرجملة  وقام 
التي ا�سدرتها كلية ال�سويفات الوطنية 
عم�سيح   ( ب��ا���س��م   1913 ع���ام  ب��ل��ب��ن��ان 
وزيريان( ، ويذكر اال�ستاذ رفائيل بطي 
القلم  ن���ادي  يف  اق��اه��ا  ال��ت��ي  الكلمة  يف 
 1943 االول  ت�سرين   14 ي��وم  ببغداد 
الثنني  انت�سر  املجلة  حم��رر  وزي���ر  ان 
عندما  القدامى  العرب  علماء  موابغ  من 

ازدرى البع�س وا�ستخفوا بهما .
العاملية  احل����رب  ن�����س��ب��ت  وع��ن��دم��ا       

مرتجما  وعمل  م�سر  اىل  ذه��ب  االوىل 
�سافر  انه  مرتجموه  بع�س  وذكر   ، فيها 
اجلامعات  فعرفت   ، اجلديد  العامل  اىل 
اكت�سف  االمريكية ف�سله. وهو اول من 
بذلك  اهله  وب�سر  حتي  فيليب  مواهب 
حتى ا�ستفا�ست �سهرته . كما انه اكت�سف 

الدكتور وليم �سليبي العامل الطبيعي .
�سّب عبد امل�سيح وزير يف اجواء م�سبعة 
ادمن  انه  غري   ، املقد�س  الكتاب  بتعاليم 
اف���اق ذهنه  ال��ق��راءة احل���رة و���س��ع  على 
ان��ت��اب��ه ���س��راع بني  . وم���ن وق���ت مبكر 
الوا�سعة  قراته  ولعل   ، واالمي��ان  ال�سك 
للكتب العلمية واالدبية بالغة االنكليزية 
وغريها ، ف�سال عن ن�ساته ،كان �سببا يف 

ذلك ال�سراع . 
 ، ال��ع��راق��ي��ة  ال��دول��ة  تا�سي�س  وب��ع��د      
يف  للعمل  وانتدب  بغداد  اىل  ا�ستدعي 
وزارة الدفاع مرتجما يف �سباط  1921 
. و���س��م��ي م���دي���را ل��ق�����س��م ال��رتج��م��ة يف 
وا�ستمر   ،  1933 اب  يف  الدفاع  وزارة 
االخ��ري يف  يف وظيفته هذه اىل رحيله 

الع�سرين من ايلول 1943.

*****   
م��ن ماري  امل�سيح وزي��ر  ت��زوج عبد      
بنت جرجي�س عبد االحد الروت�ستانتي 
وخ��ل��ف اب��ن��ة واح����دة ه��ي )اي��ن��ا���س( . 
النه�سة  رائدات  من  ماري  وتعدال�سيدة 

ف�����س��اه��م��ت عام  ال���ع���راق  ال��ن�����س��وي��ة يف 
1924 بتا�سي�س نادي النه�سة الن�سائية 
، وا�سرتكت يف جمعيتي الهالل االحمر 
وحماية االطفال ، وعملت على تا�سي�س 
 . االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��ل��ل  مكافحة  جمعية 
موؤمتر  اول  يف   1938 ع��ام  و���س��ارك��ت 
ن�سوي عربي يف القاهرة ، وتوفيت عام 
1979 . اما ابنته اينا�س فقد ولدت �سنة 
1922 وتخرجت يف دار املعلمني العالية 

�سنة 1944 ، وعملت مدر�سة اللغة 
ال�سيد  وزوجها   .  1972 لغاية  العربية 

جرجي�س ن�سار .
    ولوزير اٌخ هو اني�س وزير ، ولد يف 
الكلية  يف  وتخرج   1908 �سنة  ماردين 
الع�سكرية ثم االركان ، وو�سل اىل رتبة 
عميد ركن . له اهتمامات ادبية ، وطبعت 
وترجم   ، الع�سكرية  املوؤلفات  بع�س  له 
�سنة  وت��ويف   ، القلب(  )ام��را���س  كتاب 

. 1968
ت��وف��ر ع��ب��د امل�����س��ي��ح وزي����ر ع���اى ايجا 
الع�سكرية  للمود  العربية  امل�سطلحات 
الكتب  ب��ط��ون  وتنقيفي  ج��ه��د  وب��ع��د   ،
 . الع�سكري(  املعجم   ( اخ��رج  واملعاجم 
ثالثة  على  تق�سيمه  بنوي  الفقيد  وك��ان 
للجيب  ال��ع�����س��ك��ري  امل��ع��ج��م   : اح���ج���ام 
ومطول  الع�سكري  املعجم  وخمت�سر 
يف  فعال  �سرع  وق��د   ، الع�سكري  املعجم 
طبعه . ويذكر رفائيل بطي انه ا�سطلع 

الع�سكرية  الكتب  م��ن  طائفة  برتجمة 
 . ال��ن��ا���س��يء  ال��ع��راق��ي  للجي�س  امل��ه��م��ة 
ي�ستقر  ان  وي���ج���ب   : ب��ط��ي  اك����د  ك��م��ا 
العراقي  اجلي�س  كتب  ان  روع��ك��م  يف 
بقلم وزير وان  كلها  املطبوعة  ور�سائله 
الذين  املرتجمون  بع�سها  ترجمة  با�سر 
الرتجمة  دي����وان  رئ��ي�����س   ف���ان  بعهدته 
يعود  اعوانه  ترجمات  يعار�س  عندما 
فيرتجمها من جديد وهذا ما انهك قواه 
. ومل يقت�سر عمله على وزارة الدفاع بل 
برتجمة  ال��دول��ة  دوائ���ر  كلفته  م��ا  كثريا 

معاهدات وتقارير واتفاقيات مهمة .
بالقراءة  ف��راغ��ه  اوق���ات  ك��ان ي�سغل       
والدر�س ، فقد كان الزبون االول ملكتبة 
مكنزي ببغداد ، التلقاه االمتابطا رزمة 
 . وامل��ج��الت  اجل��دي��دة  الكتب  من  كبرية 
النظرية  يف  الباحثني  اوائ��ل  من  وه��و 
تب�سيطها  وح��اول  الين�ستاين  الن�سبية 
ل���ل���ق���اريء . وت������راه ي���رتج���م رواي������ة ) 
ليكيو  لوليم  مق�سورتها(  يف  القي�سرة 
عام  مت�سل�سلة   ) ال��ع��راق   ( ج��ري��دة  يف 
كتاب  ت��رج��م��ة  اىل  وا����س���رع   .  1923
اجل�����رنال ال���ري���ط���اين ط���اوزن���د ال���ذي 
انك�سر جي�سه وا�ست�سلم يف الكوت اثناء 
احلرب العاملية االوىل ، ون�سره با�سم ) 
خواطر طاوزند او حماربتي يف العراق 
( عام 1923 . وقد علق عليها الفريق طه 
احلرية  جملة  ن�سرته  مبقال  الها�سمي 

التي كانت ت�سدر ببغداد بتحرير رفائيل 
بطي .

     وعندما �سدر كتاب ) كل �سيء هاديء 
يف اجلبهة الغربية ( ليمارك ، خّف وزير 
اىل اطالع القراء يف ال�سحف على هذه 
الرواية الرائعة . وما كاد لورن�س العرب 
ين�سر كتابه ) ثورة يف ال�سحراء( حتى 
 ( با�سم  العربية  اىل  برتجمته  اخ���ذت 
يف  لن�سره  وا�ستعد   ) العربية  ال��ث��ورة 
م�سر وهياأ له ال�سور والر�سوم ومقدمة 
ال�سعيد على جانب كبري  و�سعها نوري 
م��ن االه��م��ي��ة . وق���دم ال��رتج��م��ة مبقدمة 
، ولكنه  نفي�سة عن لورن�س و�سخ�سيته 
 ، ف��رتة  بعد  الرتجمة  ه��ذه  عن  ان�سرف 

ومل يظهر منها �سوى كرا�ستني .
االك��ر من  الق�سم  العربية      ونقل اىل 
الكبري طاغور  الهند  اديب  دواوين  احد 
يف  ون�سره   ) الذهبي  ال���زورق  وه��و)   ،

عددمن ال�سحف االدبية ، ومنها:
    اميطي اللثام عن حمياك الو�سيم
   واخلعي الثوب من ج�سمك الب�س

   والب�سي ثوب اجلمال العاري
   كاحلور العني الرافالت يف برد النور

ج�سمك زنبق يف جمد ازدهاره
املتدفقة  احل���ي���اة  وط�����اأة  حت���ت  ي��ن��ث��ن��ي 

وال�سباب اجلم
الرحمن  بعبد  الف�سل اخلا�س    وترجم 
االندل�س  جم���د   ( ك��ت��اب  م���ن  ال��ن��ا���س��ر 

العربية( تاأليف جوزيف مكيب ، وطبعه 
وخرائط  ب�سور  وزي��ن��ه   ،  1939 ع��ام 
نادرة وجعل ريعه ملنكوبي فل�سطني . كما 
ترجم بع�س من �سعر فرجيل من ديوانه 
�سريعة  اي�����س��ا  .وت��رج��م  ال��ري��ف��ي��ات(   (
يف  ه���ذه  ترجمته  ون�����س��ر   ، ح��م��وراب��ي 
جملة ) اليقني( البغدادية التي ا�سدرها 
وقد   . الها�سمي  حممد  الع�سرينيات  يف 
االلو�سي اىل حتقيق  �سامل  اال�ستاذ  نهد 
التحقيق  هذا  و�سيظهر   ، الرتجمة  هذه 

قريبا عن موؤ�س�سة املدى . 
دق��ة  ال���رتج���م���ة  يف  وزي�����ر  ط��ري��ق��ة  ان 
من  ي��ق��رب  مب��ا  اال���س��ل  ومتابعة  النقل 
الفروق  م��راع��اة  مع  احلرفية  الرتجمة 
القى حما�سرة قيمة  . وقد  التعابري  يف 
القلم  ن��ادي  يف   ) املرتجم  �سناعة   ( عن 
االوىل  جمموعته  يف  ال��ن��ادي  ن�سرها   ،
عام 1938 . وعندما اطلع عليها �ساحب 
منها  اقتب�س  امل�سرية  املقتطف  جملة 
ووجه االنظار اليها يف جملته . ويذكر 
كان  الرتجمة  يف  عمله  ان  معا�سروه 
ي�ساأل  ك��ان  فقد   ، مرجتال  ولي�س  دقيقا 
كلما لقي اديبا او لغويا او باحثا لي�سل 
وق��ال يف   . املثلى يف عمله  الدرجة  اىل 
مقدمة ترجمته عن عبد الرحمن النا�سر 
ي�سكر وين�سب الف�سل اىل اهله مثل طه 
الها�سمي وقد طالع م�سوداتها ، و�ساطع 
الذي  احل�سان  ال��رزاق  وعبد  احل�سري 
اب����دى م��الح��ظ��ات م��ه��م��ة ،ووق����ف على 
قراأت  التي  �سعب  عفيفة  االن�سة  طبعها 
اذا علمت ان  . هذا  الطبع  الرتجمة قيل 

ماترجمه ال يتجاوز29 �سفحة .

  *****     
  

   الف عبد امل�سيح وزير ر�سالة با�سم ) 
نوادر املطرنني ( وقد ن�سب تاليفها اىل ) 
طرن ي�سار له بالبنان( ، ورد فيها جملة 
لبع�س  الذهني  ال�����س��رود  حكايات  م��ن 
ال��ع��راق وال��ع��امل . وما  امل�����س��اه��ري يف 
له بدوات  ، فقد كانت  ينبئك مثل خبري 
االحيان  ب��ع�����س  يف  وت��غ��ف��ل  م��ع��روف��ة 
مبو�سوعات  الن�سغاله  العقلي  لتعبه 
عنه  وت���روى   . خمتلفة  وادب��ي��ة  علمية 
 ، النادرة  الطرائف  من  العديد  ذلك  يف 
ومنها انه نزل يوما من العربة ) الربل( 
ودخل �سيدلية كامل عي�سى يف �سارع 
كر�سي  على  وجل�س  ببغداد  الر�سيد 
،وك��ان يطلب   ! : �سوق  طويل و�ساح 

من احلوذيان ي�سوق اخليل . 
ال��ه��زيل ميخائيل  ال��ك��ات��ب      وك���ان 
وين�سرها  النوادر  هذه  يروي  تي�سي 
يف ال�سحف واملجالت الفكاهية التي 
االمر  وذك��ر   . فيها  عمل  او  ا�سدرها 
الطنطاوي  ع��ل��ي  ال��ع��رب��ي  ال��ك��ات��ب 
 ) الر�سالة   ( جملة  يف  ل��ه  مقال  يف 
امل�����س��ري��ة ، يف م��ق��ال ل��ه ب��ع��ن��وان ) 

جمانني( �سنة 1946 
ال��ق�����س��ة ،وم��ن��ه��ا ق�سة  وك��ت��ب وزي����ر 
تتناول  املحطم(  )ال�سنم  با�سم  رائعة 
على  حم�سوبة  جلنية  الغدرواخليانة 
. كما كتب ق�س�س اخرى مثل  ادم  بني 
تت�سابى(  )عجوز  و  عقرب(  لدغات   (
معها(  ق�ستي   ( و  يت�سابى(  و)�سيخ 
املحطم(  ال�سنم   ( ق�ستاه  وطبعت   .
و)عجوز تت�سابى( يف جملد واحد عام 

 . 1972
   وكانت له �سلة وطيدة بال�ساعر الكبري 
بكتابة  �سرع  وق��د   ، الر�سايف  معروف 
ف�سول عن حياة ال�ساعر بطريقة جديدة 
لكنه   ، يعتمد فيها على ن�سو�س �سعره 

وقف وهو يف املرحلة االوىل من ذلك .

***** 
�سديقه  م���ع  ب��ط��ي  رف��ائ��ي��ل  ا����س���در    
جملة   1924 ع��ام  اويف  اجلليل  عبد 
تكون  ان  بها  اراد   ، )احل��ري��ة(  با�سم 
م�سابهة ملجالت م�سر الثقافية كالهالل 
�سفحاتها  .وفتح  و�سواهما  واملقتطف 
 ، وخ��ارج��ه  ال��ع��راق  يف  الكتاب  لكبار 
وكان ا�سم عبد امل�سيح وزير يف مقدمة 
ان  .وارت��اأى هذا  الالمعة  اال�سماء  تلك 
التي  العلمية  املو�سوعات  يف  يكتب 
 ! منجزاتها  اخر  على  باالطالع  �سغف 
)ب�سائط  هو  دائم  عنوان  لها  فاختار   ،
فيها  ع��ر���س   ، ال��ع��ل��وم( 

اخر املكت�سفات العلمية با�سلوب مب�سط 
وقد  املجلة  من  االوىل  ال�سنة  .)امامي 
ت�سمنت العديد من تلك املقاالت( .ومن 
ال��ط��ري��ف ان رف��ائ��ي��ل ب��ط��ي ع��م��ل عام 
وزارة  يف  الرتجمة  دائ��رة  يف   1928
امل�سيح  عبد  عليها  ي�سرف  التي  الدفاع 

وزير ، فكتب يف ذكرياته :
دائرة  يف  مرتجما  ا�ستغل  االن  ان��ا     
الرتجمة يف وزارة الدفاع ، وهذا و�سف 
: حجرتان  االيجاز  ب�سيء من  الدائرة 
االخرى  اىل  تف�سي  الواحدة  �سيقتان 
يدعى  ف��را���س  مدخلهما  ع��ل��ى  وق���ف   ،
يف  ال�سالة  على  يواظب  احمد  ال�سيد 
اجلامع يف االوقات الثالثة يعاونه يف 
مهنته احيانا طفل له يرى بغري عينني 

رجلني  ب��غ��ري  ومي�����س��ي  م��ف��ت��وح��ت��ني 
فيل�سوف  وال�����س��ي��د   . م�����س��ت��ق��ي��م��ت��ني 
يت�سف  ان  يجب  مبا  قائمة  وفل�سفته 
به الرجل ذو اكر من ام��راة واح��دة . 
رئي�س  اال�ستاذ  �سرخات  ي�سمع  وه��و 
وزير(  امل�سيح  عبد  )يق�سد  ال��دي��وان 
حتى  انف�سكم((  عظموا   (( من  ب�سيء 
اىل  ق�سد  اال�ستاذ  �سق�سقة  ه��داأت  اذا 
ان  م��ن  ي�سكوا  و���س��ار  الرتاجمة  اح��د 
دماغه ال يطيق ا�ستيعاب مئة امر وامر 

يف وقت واحد .
وزير  اف��ن��دي  امل�سيح  عبد  اال���س��ت��اذ     
الريا�سي  ال��ع��امل  وامل���رتج���م  االدي����ب 
الفنان  الناقد  البيلوج�ست  الفيل�سوف 
االم���ام علي ،جمع  ق��ال عنه  ال��ذي  ه��و 
من�سدة  ام�����ام    . واح�����د  يف  ال���ع���امل 
من�سدة  ���س��م��اه��ا  مم���ن  ت��ع��ج��ب 
فهي  م��ب��ع��ر.  ماعليها  ك��ل  الن 
غري  الع�سكرية  بالكتب  مثقلة 
والكتب  وامل��رتج��م��ة  امل��رتج��م��ة 
اال�ستاذ  برتجمتها  ي�ستغل  التي 
والفل�سفة  واالدب  ال��ع��ل��م  يف 
العربية  الثورة  بينها  والتاريخ 
التاريخ  والع�سيقات يف  للورن�س 
العقل  يف  ف����روي����د  ون���ظ���ري���ات 
اين�ستاين  ون��ظ��ري��ات  ال��ب��اط��ن��ي 
املجالت  وم���ق���االت  ال��ن�����س��ب��ي��ة  يف 

الع�سكرية الراقية .
اال  بجديته  ي�ستغل  قلما  اال�ستاذ     
اذا كانت مادة ال�سغل �سيء ليرتجم 
معايل  حاليا  ال��دف��اع  وزي��ر  للبا�سا 
للجرنال  او  ال�سعيد  با�سا  ن���وري 
وما   . ال��دف��اع  وزارة  م�ست�سار  ل��وك 
ملا  الت�سحيح  يف  اال  فالينهمك  تبقى 
يطلب با�ستعجال بعد احلاح واحلاق 
ح�سب  اي��ام��ا  او  ا�سابيع  او  ا���س��ه��را 
�سرعة املادة املطلوبة . وبينما هو يف 
مطبعة  عامل  ،ياأتي  �سغل  ال  او  �سغل 
بروفات  احلكومة  مطبعة  او  الفالح 
الر�سمي  ال�سغل  من  اأي  للدائرة  لكتب 
او للمجلة الع�سكرية وهو �سغل ر�سمي 
بنبذة  اال�ستاذ  فيها  كتب  جملة  الي  او 
من ترجمته ، حتى اذا اخذ القلم �سار 
وللتعابري  ل��الغ��الط  ال��روف��ة  ي�سلح 
كثري  وهو  احلني  ذلك  يف  يبدلها  التي 
م�سئمة  درج��ة  اىل  والتحوير  التبديل 
وتطفر من فمه عبارات قدح وقذف يف 
املوؤلفني  املطابع واملرتبني وينفح  حق 
او الكتاّب مبثلها مع مايتناثر معها بني 
ان�ستا�س  ل��الب  طعنة  م��ن  واخ��ر  ح��ني 
ل��غ��ة العرب  م���اري ال��ك��رم��ل��ي ���س��اح��ب 
الزهاوي  اال�ستاذ  او  اال�ستاذ  وخ�سم 
او غريهما  االيام  الكرملي هذه  حبيب 
مل  او  اال�ستاذ  الراء  ي�سمعوا  مل  ممن 
يعملوا با�ست�سارته او مل يعرتفوا بانه 
�سدره  وحوى  وترجم  كتب  من  اعظم 

علما وفنا .

عبد المسيح وزير
صفــحــات مطــويـــة

عبد المسيح وزيرعبد المسيح وزير
عبد المسيح وزير

عبد المسيح وزير

عبد المسيح وزير
عبد المسيح وزير

عبد المسيح وزيرعبد المسيح وزير
عبد المسيح وزير

عبد المسيح وزير

عبد المسيح وزير
عبد المسيح وزير



6

العدد )2162( 
السنة الثامنة 
الخميس )16( 
حزيران 2011

7

العدد )2162(
 السنة الثامنة 
الخميس )16( 
حزيران 2011

عبد امل�سيح وزير من رجال العلم واالدب 
كاتب موؤرخ ومتتبع وعبقري فذ يف فن 
والبحث  ب��ال��ت��األ��ي��ف  ا�ستغل  ال��رتج��م��ة 
العزلة  واختار  املجتمع  عن  وان�سرف 

واحب التفرد واالنفراد اواخر حياته. 
لبنان  يف  وزي��ر  ج��ر  امل�سيح  عبد  ول��د 
ودر����س   1889 �سنة  م��اردي��ن  مبنطقة 
يف مدار�سها ثم تخرج يف كلية عينتاب 
العربية  ال��ل��غ��ت��ني  وات���ق���ن  االم���ريك���ي���ة 
م�سقط  يف  مرد�سا  وعمل  واالنكليزية 
يف  التهذيب  ملجلة  حم��ررا  وك��ان  راأ�سه 
رحل  ثم   1913 �سنة  ال�سويفات  منطقة 
العاملية  احل��رب  ن�سوب  عند  م�سر  اىل 
بعد  ف��ي��ه��ا  م��رتج��م��ا  وا���س��ت��غ��ل  االوىل 
احلرب العاملية ونهايتها جاء مع ا�سرته 
اىل العراق وا�ستقر يف بغداد و�سرعان 
وزارة  يف  املرتجمني  رئي�س  ا�سبح  ما 
بجهده  وا�ستطاع   1922 �سنة  ال��دف��اع 
معجم  وادق  اول  ي�سع  ان  ومثابرته 
بدا  له  المثيل  الع�سكرية  للم�سطلحات 
مطلع  يف  ن�ساطه  وزي���ر  امل�سيح  ع��ب��د 
احلكومة  تا�سي�س  من  االوىل  ال�سنوات 
ال��ع��راق��ي��ة مل�����س��اه��م��ت��ه يف ال��ك��ت��اب��ة يف 
ا�سهر ال�سحف واملجالت العراقية التي 
���س��درت يف ذل��ك ال��وق��ت ام��ث��ال جريدة 
ال��ع��راق ل����رزوق غ��ن��ام وجم��ل��ة احلرية 
�سنة 1924  رفائيل بطي  ا�سدرها  التي 
وجم��ل��ة االم�����اين ال��ت��ي ا���س��دره��ا عبد 
الرزاق �سبيب وكانت من اوىل املجالت 

ال�سيا�سية يف العراق. 
الع�سكرية  املجلة  ا�سدار  يف  �ساهم  كما 
وزارة  ا���س��درت��ه��ا  وال��ت��ي   1924 �سنة 
لن�سر  خم���ت�������س���ة  وك�����ان�����ت  ال������دف������اع 
الفنية  واالبحاث  التعرية  املو�سوعات 
وزارة  يف  الرتجمة  لق�سم  م��دي��رًا  ع��ني 
الدفاع �سنة 1933 وبقي يف هذه املهمة 
خاللها  وو�سع  �سنة  ع�سرين  من  اك��ر 
باللغة  الع�سكرية  امل�سطلحات  االف 
ع�سكريا  ق��ام��و���س��ا  ال���ف  ك��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
ا�سبح  واالنكليزية  العربية  باللغتني 
وزير  امل�سيح  عبد  كان  بعد  فيما  مرجعا 
اديبا وروائيا الف عدة روايات ا�سهرها 
بحوثًا  ان�ساأ  كما  املحطم  ال�سنم  رواي��ة 
ومقاالت كثرية ترجم اىل اللغة العربية 
طرفا من ال�سعر االنكليزي والعاملي كما 
الثورة  وكتاب  حمورابي  �سريعة  ترجم 
العربية من تاأليف لورن�س وكانت ا�سهر 
ترجماته ل�ساعر الهند الكبري طاغور اما 
ن�سرتها  االخ���رى  املنوعة  مو�سوعاته 
املجالت وال�سحف العراقية منها مقاالته 
عن نظرية اين�ستاين والذره وغريها من 
امل�سيح  عبد  داأب  ولقد  احلديثة  العلوم 
التي  ال�سفحات  ي��زي��ن  ان  على  وزي���ر 
ب�سورة  واملجالت  ال�سحف  يف  يكتبها 

�سم�سية متثله وهو يف عز ال�سباب. 

ع��ب��د امل�����س��ي��ح وزي����ر وجم��ل��ة االع��ت��دال 
النجفية 

االديب  ا�سدرها  التي  االع��ت��دال  جملة 
 1933 ع�����ام  ال���ب���الغ���ي  ع���ل���ي  حم���م���د 
�سنوات  �سبع  ال�سدور  على  وا�ستمرت 
متوالية وكانت جملة �سهرية تعتر من 
امهات املجالت يف العراق بل يف البالد 
ال���رتاث  ان����ذاك ح��ي��ث حفظت  ال��ع��رب��ي��ة 

يف  االدب����ي  م�ستوى  ورف��ع��ت  ال��ع��رب��ي 
العرق و�سارك يف حتريرها اعالم الفكر 
و�سيوخ االدب وقادة العرفان فكان عبد 
تلك  كتب يف  اول من  امل�سيح وزي��ر من 
املجلة فقد �ساهم م�ساهمة كبرية برفدها 
باملوا�سيع االدبية فقد ترجم العديد من 
ترجم  االعتدال  ملجلة  العاليمة  الق�سائد 
ق�سيدة )العربي( لل�ساعر العاملي طاغور 
جملة  من  االول  العدد  يف  ن�سرها  ومت 
االعتدال  فكانت لها وقع يف اندية االدب 
وحمافلة ولعل ا�سهر ما ترجم لل�سحافة 
اليونان  �ساعره  �سافو  �سعر  العراقية 
�سعراء  م��ق��دم��ة  يف  ت��ع��د  ال��ت��ي  العظيم 
لهذه  ترجم  وق��د  وحديثا  قدميا  ال��ع��امل 
العدد  يف  ق�سائدها  من  ثالث  ال�ساعرة 
اذار  ل�سهر  االع��ت��دال  جملة  م��ن  ال��ث��اين 
�سورته  زي��ن  وق��د   81 �سفحة   1933/
على تلك ال�سفحة وحتت �سورته ا�سمه 

ح�سره اال�ستاذ الفا�سل عبد امل�سيح بك 
العدد اخلام�س يف االعتدال  وزير ويف 
ع�سماء  ق�سيدة  اخ��ت��ار   1938 ل�سنة 
م�سهورة ن�سج بردها ال�ساعر االنكليزي 
)�سونبون( عنوانها الالت وهي ق�سيدة 
حتى  وزير  امل�سيح  عبد  ترجمها  طويلة 

عدت من الق�سائد اخلالدة. 

ع��ب��د امل�����س��ي��ح وزي�����ر وك���ت���اب���ه ن����وادر 
املطرنيني 

نوادر  كتابه  وزي��ر  امل�سيح  عبد  ا�سدر 
املطرنيني وذلك �سنة 1937 حتى ا�سبح 
كتابه حديث االندية واملجال�س البغدادية 
يذكر املرحوم ح�سني الكرخي يف كتابه 
اجتمع  فيقول  بغداد  يف  االدب  جمال�س 
عدد من االدباء وحملة االقالم يف مقهى 
عن  التحدث  يف  و�سرعوا  اغ��ا(  )ع��ارف 
هذا الكتاب النفي�س و�ساحبه فقال عبود 

الكرخي اود ان احدثكم عن جرى يل مع 
اال�ستاذ عبد امل�سيح وزير كانت �ساعة من 
ام�سيتها  م�سدرا  ذهبت  التي  ال�ساعات 
النحرير  وال��ع��امل  الكبري  اال���س��ت��اذ  م��ع 
عبد امل�سيح وزير كان ذلك يف احد ايام 
اال�سبوع الفائت وكنت واقفا انظر عربه 
خالية فمرت عربة واذا ب�سيخ املطرنيني 
ا�ستوقفت  اال  فهي  ك��ان  فما  فيها  راك��ب 
دون  اال�ستاذ  ميني  اىل  وركبت  �سائقها 
بامل�سري  ال�سائق  وام���رت  ان���ذار  �سابق 
وكان اال�ستاذ �ساعتها تاأئها يف عامل من 
التفكري فاثرت ان ال اقطع عليه احالمه 
�سارت  دائنيه  ا�سماء  يعد  ك��ان  فلرمبا 
وزير  امل�سيح  ع��ب��د  واال���س��ت��اذ  ال��ع��رب��ة 
يجهل وجودي اىل ميينه واثناء امل�سري 
نظره  علي  واىل  ينتبه  مل  وليته  انتبه 
اهنا(  �ست�سوي  انت  ها   ( وقال  فاح�سة 
ان  اردت  له غايتي وهي اين  وملا بينت 

اكون يف خدمته �ساعة من الزمن التقط 
عقود  يف  وانظمها  الغوايل  ال��درر  فيها 
حديث  ب�سكل  اجلريدة  اىلقراء  القدمها 
عن زهيم الطرونة يف بالد الرافدين مل 
التفكري  يف  غ��ارق  النه  له  قلته  ملا  ينتبه 
م�سدوها  وتركني  ا�سد  وب�سورة  ثانية 
احلالة  ه���ذه  ع��ل��ى  ون��ح��ن  ن�سري  بقينا 
فلم ينتبه اال على �سوت اخلوذي الذي 

�ساح به. 

وين تاأمر اغاتي مينه لو ي�سره؟ 
وزير  امل�سيح  عبد  اال���س��ت��اذ  فتح  وهنا 
عينيه والقى على العربجي نظرة حاملة 

وقال )هاي روح جيب جايني(. 
انقذ  ان  اردت  ال��ك��رخ��ي:  ع��ب��ود  ي��ق��ول 
املوقف فطلبت من احلوذي ان يتجه اىل 
المري  ال�سائق  فان�ساع  الدفاع  وزارة 
حدق  فقد  اال�ستاذ  اما  اريد  حيث  و�سار 

يف للمرة املائة وقال �سربت جاي؟ 
ال��ي��ه يف طلب  ال�����س��ائ��ق ي��ن��ط��ر  وب��ق��ي 
االج��رة وك��ان لزاما علي ان ادف��ع اجرة 
العربة دخلنا غرفة اال�ستاذ عبد امل�سيح 
اقول ب�سق االنف�س  وزير ب�سق االنف�س 
الغرفة  اىل  طريقه  ي��وم  كل  ين�سى  الن��ه 
الف�سيحة  ال����وزارة  دواوي���ن  يف  فيتيه 
بعد  اليها  فيقوده  حالل  ابن  ياأتي  حتى 
العراق  ط��رف  هو  من  �سالته  اجللو�س 

االكر، فاجابني: 
الدجيلي  ج����واد  ال�����س��ي��خ  او  ان���ت  ه���و 
وكالكما يتنازع على الزعامة قلت له هل 

يعد اال�ستاذ رزوق غنام من املطرنيني؟ 
امل���زاج حاد  ك��ال الن��ه ع�سبي  اج��اب��ن��ي: 
ع���داد  ي��ك��ون يف  ان  ال��ط��ب��ع الي�����س��ل��ح 

املطرنيني. 
واال�ستاذ توفيق ال�سمعاين، هذا الرجل 
يف  فل�سفته  جمع  وحتى  االراء  مبعر 

قالب معني فمن املمكن ان يعد طرن. 
واال�ستاذ رفائيل بطي 

اجاب هذا لي�س له ا�سم يف قامو�س النه 
واحلال  ال��روح  خفيف  فكه  بانه  يدعي 
عك�س ذلك قلت له واال�ستاذ خلف �سوقي 

الداوودي، قال: هذا اي�سا اليعد طرنا. 
�ساحب  تي�سي،  ميخائيل  واال���س��ت��اذ 

جريدة كنا�س ال�سوارع 
ق���ال ه���ذا ال��ط��رف االك���ر م��ا ك���اد عبود 
عن  ال��ط��ري��ن  ح��دي��ث��ه  ينتهي  ال��ك��رخ��ي 
العراق  الطرونة يف  ل��واء  ن��وادر حامل 
اجلميع  غ�س  حتى  وزي��ر  امل�سيح  عبد 
املحامي  اال���س��ت��اذ  ذك���ر  وق���د  بال�سحك 
عبود ال�ساجلي يف مو�سوعته الكتابات 
ال��ب��غ��دادي��ة يف ك��ن��اي��ه ط���رن ف��ق��ال هي 
اللب كثري  كناية بغدادية عمن كان تائه 
لدى  ذل���ك  يح�سل  م��ا  واك���ر  الن�سيان 
عنه  ا�ستهرت  ومم��ن  ال�سيوخ  العلماء 
يف  املعروفني  االدب��اء  احد  الكناية  هذه 
العراق وا�سمه عبد امل�سيح وزير وتردي 
اي�سرها  عجائب  املو�سوع  هذا  يف  عنه 
ان���ه رك���ب ك���رة يف ع��رب��ة اج����رة يريد 
ال�سائق  �ساأله  ومل��ا  بيته  اىل  الو�سول 
اىل اين تريد ن�سي مو�سع بيته وقد نقل 
الذهن  �سرود  من  الكثري  ب�سري  مريي 
لدى عبد امل�سيح وزير تويف رحمه الله 

ببغداد يف 20 / ايلول /1943. 

خالد خلف داخل 

عبد المسيح وزير
من اعالم االدب في العراق
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بين الرصافي وعبد المسيح الوزير

قامت بني معروف الر�سايف وعبد امل�سيح 
اخوانية  ومرا�سالت  ادبية  �سالت  وزي��ر 
جديرة بك�سفها وعر�سها امام انظام القراء 

الكرام. 
�سنة  م��اردي��ن  يف  وزي��ر  امل�سيح  عبد  ول��د 
ق�سطا  نال  وبعد  ارمنية  ا�سرة  من   1889
من الثقافة العربية ميم وجهه �سوب لبنان 

ال�ستكمال حظه من الدرا�سات العالية. 
وذك���ر م��ري ب�����س��ري ان���ه ان��ت��م��ى اىل كلية 
العربية  وات����ق����ن  االم���ريك���ي���ة  ع��ي��ن��ت��اب 
البالد  يف  ج����والت  وب��ع��د  واالن��ك��ل��ي��زي��ة 
العربية عاد اىل الوطن وعني مرتجما يف 
م�سنيا يف  بذل جهودا  وقد  الدفاع  وزارة 
الع�سكرية  وال��رت��ب  امل�سطلحات  تعريف 
اجلي�س  من  العرقي  اجلي�س  ورثها  التي 

الرتكي. 
املطبوع  الر�سايف  دي��وان  �سدر  وعندما 
ببريوت   1931 �سنة  املعر�س  مطبعة  يف 

و�ساحبه  للديوان  حتليلية  درا���س��ة  كتب 
وق���د ���س��اف��ه ال�����س��اع��ر ع��ن ن�����س��اأت��ه االوىل 
وحميطه اال�سري وما عر�س له يف حياته 
– ف��ه��و يرى  م��ن��ذ ال��ط��ف��ول��ة اىل ال��ك��ه��ول��ة 
ال�ساعر  ل�سفات  ان  راأى  فيما  وال�سواب 
وبيئة  والنف�سانية  اجل�سمانية  وطبائعه 
ومعرفة  �سخ�سيته  حتديد  يف  كبريا  اث��را 
طريقة تفكريه وبناء �سخ�سيته يف موؤتف 
را�سخة  قوية  �سداقتهما  ظلت  وقد  االي��ام 
اىل ان ارحتل عبد امل�سيح وزير اىل رحمة 
 1943 اي��ل��ول   20 يف  عليه  ماأ�سوف  رب��ه 
حياته  يف  ل�سديقه  وفيا  الر�سايف  وظ��ل 
ومماته وحني زارت االآن�سة اينا�س كرمية 
معروف  والدها  �سديق  وزير  امل�سيح  عبد 
الر�سايف يف االعظمية اوحت اليه زيارتها 
بهذه املقطوعة التي يظن م�سطفى علي ان 
االول  ت�سرين   10 ح��وايل  نظمها  ال�ساعر 

�سنة 1944. 

اإىل االآن�سة اينا�س 
اينا�س ان مزاياك التي عظمت 

�سارت بها ت�سرب االمثال يف النا�س 
ا�ساء بيتي ملا جئت زائرة 

كاوجهك فيه نور نرا�س 
ان�ستني بخ�سال فيك طيبة 

بح�سها انع�ست فكري واح�سا�سي 
كم اوح�ستني الليايل يف ت�سرفها 

فزال ايحا�سها عني باينا�س 
ادامك الله يا اينا�س تذكرة 
لوالد فاق ف�سال كل مقيا�س 

قد كان ياأ�سو جراحًا يف دامية 
واليوم عدي جروح مالها اآ�س 

لقد عرت على خم�س ر�سائل اخوانية بني 
من  وج��دت  وزي��ر  امل�سيح  وعبد  الر�سايف 
متام البحث والفائدة ان ان�سرها يف هذه 
عمق  القارئ  وليعلم  فائدتها  لتعم  الكلمة 

تلك ال�سداقة وزوال الكلفة بني الرحبني: 

من الرصافي الى عبد المسيح وزير عبد الحميد الرشودي 
املخل�س 15/ايلول/ 1932 فافعلوا وانا لكم من ال�ساكرين ان كان من املمكن ان تر�سلوا ايّل مع حمدان خم�سة دنانري اخي عبد المسيح 

معروف الر�سايف 

كمال تعليق: م��ن  )قب�ست  ال�����س��رح:  ه��ذا  الر�سالة  ا�سفل  يف  ال�سرح ب�سمة ورد  الر�سايف وحتت  بن عاكف على ح�ساب ديوان  )حمدان  الر�سايف  معروف  الكبري  ال�ساعر  خادم  يف ابهام  موظفا  ك��ان  عاكف  كمال  ان  قلت   1932/9/15 من عبيد  يقدم  ك��ان  ال��ذي  عاكف  كمال  وه��و غري  ال��دف��اع  اخرين وزارة  كما  الهواة(  )ركن  برنامج  بغداد  تلفزيون  احلميد �سا�سة  )ع��ب��د  ذل��ك  ع��ن  �ساألته  ح��ني  ال��راح��ل  الفنان  ب��ذل��ك 
الر�سودي(. 

من الرصافي الى عبد المسيح وزير 
في 1942/12/28 

اخي الحر المسمى بعبد المسيح وزير 
بريوت �سالم واحرتام  اط��ب��اء  منعني  تقريبا  �سنوات  ث��الث  فمنذ  فانا وبعد  الرز  عدا  ما  كلها  احلبوب  ومن  بتاتا  اللحوم  اكل  انحرفت من  املدة ومتى  اعي�س طول هذه  انا فيه من االأمل بهذا احلرمان وقد عودتني )لو كان رجال لكان حليما(من هذا الذي قيل فيه: االيام مما ال تناله يدمي ل�سيق ذاتها عنه فانا اليوم حمروم عنها لقيت االأمرين غري ان الرز )ادامه الله( ا�سبح يف هذه بف�سل هذه احلمية  لكي بالزيت ونحوها فع�سى ان تر�سل اليوم بدلها كمية من الرز انت ان تر�سل يل احيانا بع�س املطاعيم احلميوية املعمولة وال ت�سل عما  االمكان  ح�سب  اقل  او  كيلو  ع�سرين  نحو  قليلة  هذا ولكم الف�سل مع ال�سكر على كل حال اخفف باكل ما انا فيه من امل وا�سطراب. ولو 

معروف الرصافياملخل�س 

حضرة االستاذ عبد المسيح وزير المحترم 

اخ���ي ق��ب��ل ه���ذا ق��ب�����س��ت م��ن��ك��م ع��ل��ى ح�����س��اب ال���دي���وان 

دينارا  ع�سرين  قب�ست  امل��رة  ه��ذه  ويف  دن��ان��ري  خم�سة 

من  لكم  وانا  دينارا   25 منكم  قب�سته  ما  فيكون جمموع 
ال�ساكرين. 

26/ايلول / 1932 

المخلص 

معروف الرصافي 

»قب�ست   : ال�سرح  ه��ذا  الر�سالة  ا�سل  ا�سفل  يف  وج��اء 

وحتته  الر�سايف  لال�ستاذ  امانة  بيدي  دي��ن��ارًا  ع�سرين 

ب�سمة ابهام )حمدان عبيد( 1932/9/26.

من الرصافي الى عبد المسيح وزير 
في 1943/1/5 

اخي عبد المسيح وزير 

اثر  نف�سي  يف  له  �سيبقى  ال��رز  من  علّي  به  تف�سلتم  ما  ان 
ثانيا  ف�سلكم واح�سانكم  لكم على  الله  احمد  فانا  ال ميحى 
على انني رباأت ب�سكواي عن اللئام فما �سكوت اال اىل حر 

كرمي. 
...( فلما  ال�ساعر )وال بد من �سكوى  اردت ان اعمل بقول 
فت�ست عن ذي مروءة ابثه �سكواي كنتم اول من خطر على 

بايل فلله احلمد على ذلك. 
ان هذا الرز الذي ار�سلتموه لي�س غذاء يل فقط بل هو دواء 
يل اي�سا وال غ�سا�سة علي ان اطلب دوائي من خل حكيم 

و�سديق حكيم مثلكم 
المخلص 
معروف الرصافي 

من الرصافي الى عبد المسيح وزير 
اخي عبد المسيح وزير 

ارسلوا لي مع حامل الورقة حمدان خمسة دنانير يعطكم الله 
بدلها عشر ليرات 

22/تشرين االول /1932 
معروف الرصافي 

حاشية 

ورد يف ا�سفل الر�سالة هذا ال�سرح : )ار�سلت الدراهم بو�ساطة بغدادي اىل 
اال�ستاذ معروف الر�سايف واملو�سيقى االوروبية اخلالدة(. 

هذه  �سدر  يف  اليها  امللمح  التحليلية  درا�سته  يف  وزير  امل�سيح  عبد  كتب 
الكلمة يقول: 

وللمو�سيقى االوروبية اخلالدة اجلميلة خط وافر من اعجاب هذا النابغة 
فتوؤثر يف نف�سه اثرا عميقا فاتفق انني دعوته ليلة مع ب�سعة اخوان اىل 
الفوتغراف  على  ا�سطوانات  ب�سع  حينئذ  فو�سعت  وامل�سامرة  الع�ساء 
»بو�سيني االيطايل«  تاأليف  لقطع مو�سيقية مقتب�سة من )مدام بطرفالن( 
الليلي  والن�سيد  »بتهوفن«  ال�سهري  للمو�سيقى  اخلا�سة  و«الكون�سرتو 
وكان  ج��را.  وهلم  مع�سوقته  لالمرية  »ن��وزي��ل��ي«   ان�سده  ال��ذي  امل�سهور 
رخامتها  بديع  يف  اجلميلة  املو�سيقية  االحل���ان  تلك  ي�ستمع  الر�سايف 
باقة  من  ينبع�س  �سئيل  احمر  كهربائي  �سوء  على  وعذوبتها  وتوؤفقها 

ازهار ورد ا�سطناعية فدمعت عيناه عند �سماعه »مدام بطرمالي« وقال: 
»هذه احلان مالئكة ال�سماء« 

الصالت االدبية 
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عبد المسيح وزير 

امل�سيح جر وزير ولد يف ماردين  عبد 
ثم  مدار�سها،  يف  ودر���س   ،1889 �سنة 
االمرييكية  ع��ي��ن��ت��اب  كلية  يف  ت��خ��رج 
واالنكليزية،  العربية  اللعتني  وات��ق��ن 
ولبنان،  م��اردي��ن  يف  مدر�سا  وقدعمل 
وكان حمررًا ملجلة مدر�سة التهذيب يف 
ال�سويقات )1913(. ثم رحل اىل م�سر 
مرتجما  وا�ستغل  احل��رب  ن�سوب  عند 

فيها. 
وج���اء اىل ال��ع��راق ف��ع��ني م��رتج��م��ا يف 
و�سمي   ،)1921 )�سباط  الدفاع  وزارة 
اآب  ب��ه��ا يف  ال��رتج��م��ة  ل��ق�����س��م  م���دي���را 
اكر  املهمة  ه��ذه  وق��د خ��دم يف   .1933
من 22 عامًا، وو�سع اآالف امل�سطلحات 
الع�سكرية باللغة العربية، والف قامو�سًا 
واالنكليزية  العربية  باللغتني  ع�سكريا 

ا�سبح مرجعًا يف بابه. 
وتويف ببغداد يف 20 ايلول 1943. 

كان عبد امل�سيح وزير اديبا عربيا لطيف 
"ال�سنم  مثل  رواي���ات،  ال��ف  اال�سلوب 
املحطم"، واأن�ساأ بحوثا ومقاالت كثرية. 
وت��رج��م اىل ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ط��رف��ا من 
ال�سعر االنكليزي والعاملي، ك� "ريفيات" 
طاغور،  وا�سعار  الالتني  �ساعر  فرجيل 
 ،)1939( النا�سر  ال��رم��ن  عبد  وك��ت��اب 
وخ��واط��ر ط��اون��زن��د او حم��ارب��ت��ي يف 

العراق )1923(. 
ون مرتجماته اي�سا �سريعة حمورابي، 
لوليم  القي�سرة يف مق�سورتها  ورواية 
ليكيو ن�سرتها جريدة العراق البغدادية 
العربية  الثورة  وكتاب   ،)1923( تباعًا 
منه  )طبعت  لورن�س  ت.اأ.  تاأليف  م��ن 

كرا�ستان فقط(. 
بحوثا  متنوعة  مو�سوعات  يف  وكتب 
العراقية  وال�سحف  امل��ج��الت  ن�سرتها 
كمجلة احلرية، منها مقاالته عن نظرية 

اين�ستني والذرة الخ. 
املحطم"  "ال�سنم  ق�����س��ت��اه  وط��ب��ع��ت 
و"عجوز تت�سابى" يف جملد �سدر �سنة 
وزارة  يف  م�ساعديه  مع  ونقل   .1972
الفنية،  الكتب  من  ع��دي��دًا  ع��ددًا  ال��دف��اع 
ونه�س بعبء �سبك امل�سطلحات العربية 
يف  الغربية  امل�سطلحات  تناظر  التي 

الفنون احلربية. 
الذين  امل��رتج��م��ني  ط��ل��ي��ع��ة  يف  وك�����ان 
راف���ق���وا ف��ج��ر ال��ن��ه�����س��ة ال��ع��راق��ي��ة يف 
بعد  بغداد  يف  فاحيوا  الع�سرين،  املائة 
االأع��وام عهد يوحنا بن  األف ونيف من 
ما�سويه وحنني بن ا�سحق وا�سرابهما 
واملاأمون.  الر�سيد  ع�سر  مرتجمي  من 
بالهينة  لي�ست  املرتجم"  "و�سناعة 
نف�سه  وزي��ر  عرفها  وقد  الي�سرية"،  وال 
القلم  ن���ادي  يف  ال��ق��اه��ا  حم��ا���س��رة  يف 
"فالرتجمة واملرتجمون  قال:  العراقي، 
كانوا – وما يزالون – عماد كل نه�سة 
علمية ثقافية قائمة على نامو�س تف�سي 
الثقافات باقتبا�س كل اأمة مما عندها من 
واالأدب،  واحلكمة  والفن  العلم  عنا�سر 
والعادات  ال�سلوك  عنا�سر  ع��ن  ف�سال 

وغريها...". 
ثم قال: "واأقول يف الرتجمة: ال يعرف 
من  اإال  وم��ره��ا  ال��رتج��م��ة  حلو  ان�����س��ان 
غاية  يف  وف���ن  �سناعة  ف��ه��ي  يعانيها، 
ال��دق��ة. وامل��رتج��م ك��ال�����س��اع��ر واالدي���ب 
والفيل�سوف  وامل��و���س��ي��ق��ي  وامل�����س��ور 
قابليته  خملقة  واملهند�س  والريا�سي 
معه ال خمتلفة، هذا ف�سال عما تقت�سيه 
له �سناعته من االطالع الوا�سع مع العلم 
الغزير بلغته واللغة التي ينقل منها او 

اإليها. 
واملرتجم احلقيقي فيه ذوق الفنان ودقة 
الريا�سي واطالع املوؤلف. ولي�س كل من 

نقل نبذة او كتابا من لغة اىل اخرى عد 
م��رتج��م��ًا، ب��ل امل��رتج��م ه��و ال���راز الفرد 
التي  اللغة  راز   – النابغة  واملهند�س 
ينقل اليها ومهند�س �سرح االفكار التي 

ي�سبها يف قوالب الكالم..". 
معروفا  وزي���را  امل�سيح  عبد  ك��ان  وق��د 
النوادر  فمن  الذهن.  و�سرود  بالذهول 
التي تروى عنه يف هذا ال�سبيل انه وقف 
اأام اجلمعة على باب داره،  �سباح احد 
وه��و يف م��ب��اذل��ه، ف���راأى عربة مت��ر يف 
ا�ستوقفها  ان  اإال  ال�سارع، فيما كان منه 
وركب م�سريًا اىل احلوذي بالذهاب اىل 
وزارة الدفاع. ونظر احلوذي اليه مليًا، 
ثم قال �ساحكًا: "وماذا نفعل يف وزارة 
الدفاع، يا ا�ستاذ، واليوم جمعة، وانت 

مل ترتد مالب�سك؟..". 
م�ساء،  ذات  لقلم  نادي  اجتماع  وانق�س 
وكان يعقد يف دار بع�س اع�سائه، فقام 
وراأى  باخلروج  يهم  وزير  امل�سيح  عبد 
كتبًا على االريكة، فقا �ساحكًا: من ن�سي 
كتبه، يا �سادة؟ وظهر بعد التحقيق انها 

كتبه، ومل يفطن انها له. 
وروى خريي العمري انه دخل ذات مرة 
لكنه  مكتبه،  قا�سدًا  الدفاع  وزارة  اىل 
دخل اىل الغرفة املجاورة، وكانت غرفة 
مدير املور الطبية، فجل�س اىل املن�سدة. 
الطبية  االآالت  وج�����ود  وا����س���ت���غ���رب 
و�سرخ  احلاجب  فا�ستدعى  واالدوي���ة، 

يف وجهه ي�ساله عن كتبه وقوامي�سه. 
ولي�س من ريب ان عبد امل�سيح وزير لو 
بروبري  ال  الفرن�سي  الكاتب  عهد  ادرك 
كتاب  ���س��اح��ب   )1696  –  1645(
فقد  ابطاله:  عداد  "الطبائع" ل�سلكه يف 
حدثنا هذا الكاتب ال�سعري عن "مينالك" 
داره  �سالمل  يهبط  الذي  الذهول  عنوان 
ال�سارع فيجد  الباب ليخرج اىل  ويفتح 

نف�سه يف مالب�س النوم وقد حلق ن�سف 
وهو  قفازه  عن  ويبحث  فقط...  حليته 
اح��دى  اىل  وي��دخ��ل  ي����ده.  يف  يحمله 
امل�ستعار  ���س��ع��ره  فيتعلق  امل��ق��ا���س��ري 
مع  في�سحك  حتتها،  مير  التي  بالريا 
الذي  ال��رج��ل  ع��ن  ويبحث  ال�ساحكني 
هو  ان��ه  يفطن  وال  �سلعه  ع��ن  يك�سف 

نف�سه ذلك الرجل، وهلم جرا. 
دبت املناف�سة والتنابز بني عبد امل�سيح 
الكرملي،  م��اري  ان�ستا�س  واالأب  وزي��ر 
االدبية  املحافل  حديث  مو�سوع  فكانت 
�سنني طواال. وقال االأب ان عبد امل�سيح 
وزير ال يح�سن الرتجمة وهجاء هجاء 
الفهار�س  بع�س  يف  حتى  م��را  مقذعا 
عهدها  يف  ال��ع��رب  لغة  ملجلة  ا�سنوية 
االأخ����ري. ام���ا وزي���ر ف��ق��د ع��ر���س ب���االأب 
القلم  ن��ادي  يف  األقاها  له  حما�سرة  يف 

العراقي فقال: 
بغداد  يف  جملة  ن�سرت  �سنوات  "وقبل 
العامل  يف  ومن�سئها  �ساحبها  ا�ستهر 
اللغة  اع���الم  م��ن  علما  بكونه  ال��ع��رب��ي 
العربية وا�ستقاق مفرداتها مقاال طويال 
الريا�سية  االلعاب  �سرورة  يف  يبحث 
ا�ست�سهد  البحث  معر�س  ويف   . لالأمة 
الكاتب بولع االنكليز بالريا�سة البدنية، 
فقال ان �سغف االأمة االنكليزية بااللعاب 
يوم  تخ�سي�س  على  حملها  الريا�سية 
ولكن   )Boxing day( ج��ع��ل��ت��ه 
لي�س  اليوم  بهذا  املراد  ان  فانه  امل�سكني 
الهدايا" وهو  "يوم  املالكمة" بل  "يوم 
عند االنكليز اول يوم يف اال�سبوع بعد 
البيوت  ا�سحاب  فيه  يقدم  امليالد  عيد 
الهدايا اىل م�ستخدميهم و�سعاة الريد 
تلك  �ساحب  حينئذ  فنبهت  وغ��ريه��م. 
فا�سلحها  الفاح�سة،  غلطته  على  املجلة 

معتذرا يف العدد التايل من جملته". 

وزير  امل�سيح  عبد  ان  بطي  رفائيل  ذكر 
الكتاب  بتعاليم  م�سبع  ج��و  يف  ن�����س��اأ 
امل��ق��د���س ف��ك��ان ذل���ك م���رة خلقه ال���وادع 
ا�سحاب  ق��راءة  اإدمانه  ان  اإال  اللطيف. 
العقول الثائرة واملت�سككة من الفال�سفة 
هذا  راأ�سه  يف  وان�ساأ  ذهنه  اف��اق  و�سع 

ال�سراع امل�سبوب بني ال�سك واليقني. 
الع�سكرية  الثقافة  غنمت  "وقد  قال:  ثم 
وعلمه  وكفايته  م�ساعيه  م��ن  العربية 
النهار  واط���راف  الليل  اآن���اء  وانكيابه 
يف  والبحث  والتحقيق  التنقيب  على 
واال�سفار  ال��ل��غ��ة  ودواوي������ن  امل��ع��اج��م 
"املعجم  ه���ذا  واالن��ك��ل��ي��زي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
" وقال  اللغتني..  يف  الع�سكري" البكر 
عن ا�سلوبه الكتابي: "ونهجه ان يكون 
عن  فنونه  ي�سون  ار�ستقراطيا  االأدب 
"اما  وق��ال:  واالبتذالك...".  اال�سفاف 
فدقة  الرتجمة  يف  امل�سيح  عبد  طريقة 
يف النقل ومتابعة االأ�سل مبا يقرب من 
الفروق  مراعاة  مع  احلرفية،  الرتجمة 
بالغة  وعناية  اللغتني  بني  التعابري  يف 
يف  العبارة  واف��راغ  املفردات  بف�ساحة 

ديباجة م�سرقة وتركيب حمكم". 
ك���ان ع��ب��د امل�����س��ي��ح وزي����ر ي��ن��ف��ق راتبه 
�سيئا  يدخر  ال  انه  عنه  اثر  وقد  ب�سخاء 
من املال. وجرت املناق�سة ذات يوم يف 
للنادي،  عمارة  بناء  ب�ساأن  القلم  ن��ادي 
متنح  ال  احلكومة  ان  االع�����س��اء  ف�سكا 
اي��ة اع��ان��ة ل��ه��ذا ال��غ��ر���س. ف��ق��ال عبا�س 
املبلغ  ن�ستلف  ان  اق����رتح  ال���ع���زاوي: 
وزي��ر.  امل�سيح  عبد  م��ن  للبناء  ال���الزم 
ان جميع ثروتي  قائاًل:  فرد عليه وزير 
حتت ت�سرف النادي. وا�ساف �ساحكا: 
يحق لنادينا ان يعتز بكنزين: ثروة عبد 

امل�سيح وزير وجمال عبا�س العزاوي! 
وق���د ���س��م��ى ع��ب��د امل�����س��ي��ح وزي����ر ابنته 

معروفة.  ا�سبانية  ف��دي��ة  با�سم  اإين�س 
مبعروف  وثيقة  �سداقة  تربطه  وكانت 
 – او  اين�س  الفتاة  يف  فقال  الر�سايف، 

كما �سماها – اينا�س: 
اإخال بيني، ملا جئت زائرة، 
كاأن وجهك فيه نور نرا�س 

كم اوح�ستني الليايل يف ت�سرفها 
فزال ايحا�سها عني باإينا�س 
ادامك الله، يا اإينا�س، تذكرة
توالد فات ف�سال كل مقيا�س 

قد كان ياأ�سو جروحا يف دامية، 
واليوم عندي جروح ما لها اأ�س 

عرفت عبد امل�سيح وزير، وانا يف مطلع 
وقد  جمة.  فوائد  منه  واف��دت  ال�سباب، 
االنكليزية،  عن  يل  ترجمة  على  اطلعته 
نقل  ب�سميم  تتعلق  ام��ور  اىل  فنبهني 
ا�سماء االعالم ومعاين اجلمل اخلا�سة 
بكل لغة. من ذلك انني كتبت ا�سم حكام 
ال�سيد  ع��ه��د  يف  ال���روم���اين  ف��ل�����س��ط��ني 
امل�سيح "ابونطيو�س بيالط�س" كما جاء 
يف اللغة االنكليزية، فقال يل: ا�سمه يف 
اىل  ن�سبة  البنطي  بيالط�س  العربية: 

بنط بال�سم )او بونط( وهو اجل�سر.
وفاته،  قبيل  اع���وام،  ع��دة  بعد  وح��دث 
اجلفوة،  م��ن  �سيئا  م��ن��ه  وج���دت  ان��ن��ي 
فا�ستغربت االمر النني مل اعلم ب�سدور 
اي تفريط يف حقه من جانبي. ثم عرفت 
ال�����س��ب��ب: ك���ان م��دي��ر االن�����واء اجلوية 
االنكليزي قد رغب يف ترجمة كتاب يف 
االب  فكلم  العربية،  اىل  املو�سوع  هذا 
له:  قال  ال��ذي  الكرملي  م��اري  ان�ستا�س 
ان خ��ري م��ن ي��ق��وم ب��ه��ذه ال��رتج��م��ة مري 
يفقه  فال  امل�سيح وزير  عبد  اما  ب�سري، 
االنكليزية.  وال  العربية  م��ن  ال  �سيئًا 
غرفة  يف  االنكليزي  ه��ذا  راجعني  وق��د 
جت���ارة ب��غ��داد، ف��اع��ت��ذرت ع��ن ترجمة 
اإن  ل��ه:  وقلت  م�ساغلي،  لكرة  الكتاب 
عبد امل�سيح وزير �سيخ املرتجمني، فاذا 
ربحتم  فقد  الرتجمة  ت��ويل  على  واف��ق 

ربحا عظيمًا. 
جرى،  مبا  وزي��ر  امل�سيح  عبد  وافهمت 
ف�سر مبا كان وعادت �سالتنا اىل ال�سفاء 

ال يعروها كدر. 
قال الدكتور طه ح�سني: 

يكون  ان  حينئذ  ملزم  الناقل  ان   ..."
القدرة والكفاية بحيث ي�ستطيع ان  من 
بقلبه  في�سعر  االأول،  املوؤلف  مقام  يقوم 
بتلك  اال���س��ي��اء  وي���رى  بح�سه،  ويح�س 
وي�سفها  امل��وؤل��ف،  بها  راأى  التي  العني 
بهذا الل�سان الذي و�سفها. فان الرتجمة 
يف الفن واالدب لي�ست و�سع لفظ عربي 
�سديدة  االلفاظ  اذ  اجنبي،  لفظ  مو�سع 
اللغة  يف  ال�سعور  و�سف  عن  الق�سور 
اخرى؟  لغة  م��ن  بها  فكيف  الطبيعية، 
امنا الرتجمة الفنية واالدبية عبارة عن 
ع�سري:  �سعب  كالهما  خمتلفني  عملني 
به  �سعر  مب��ا  امل��رتج��م  ي�سعر  ان  االأول 
من  وملكاته  حوا�سه  تاخذ  وان  املوؤلف 
التي  ال�سورة  نف�س  واالنفعال  التاأثر 
اخذتها حوا�س املوؤلف وملكاته ان �سح 
هذا التعبري. والثاين ان يحاول املرتجم 
االعراب عن هذه ال�سورة واالف�ساح عن 
متثياًل  االلفاظ  با�سد  وخفاياها  دقائقها 

لها واو�سحها داللة عليها. 
ان  يجب  امل��رتج��م  ان  ال��ق��ول  وخال�سة 
يجتهد ما ا�ستطاع، ال يف ان ينقل الينا 
املوؤلف،  يد  خطتها  التي  االلفاظ  معنى 
بل يف ان ينقل الينا نف�س املوؤلف جلية 
فيها من غري م�سقة وال  وا�سحة، نتبني 
عناء ما اثر فيها من �سروب االح�سا�س 

وال�سعورة. 

كتاب اعالم العراق الجزء2

 اول جمعية للمراة
مع  وزي���ر  م���اري  ال�سيدة  �سكلت   1924 ع��ام  يف 
العراق اول جمعية ن�سوية تعنى  فتيات  نخبة من 
ت��ط��وي��ر او�ساعها  ع��ل��ى  امل����راأة وت��ع��م��ل  ب�����س��وؤون 
ان�سم  من  بني  وم  الن�سائية  امل���راأة  جمعية  با�سم 
وفاطمة  ال��زه��اوي  �سدقي  جميل  ع�سويتها  اىل 
الداغ�ستاين واحدى ال�سيدات من عائلة ال�سنوي، 
يكن  ومل  العراق  يف  انت�سر  التعليم  يكن  مل  يومها 
عدد الن�ساء املتعلمات كثريا فقد كّن يعدن على عدد 
اال�سابع وكانت املراأة التي تقبع يف اعماق البيت 
وو�سائل  يغطيها  الكثيف  واحل��ج��اب  اال  التخرج 
االت�����س��ال ال��ث��ق��ايف حم���دود يف ذل���ك ال��وق��ت ومع 
نحوه  يندفع  العراق  اخذ  ال��ذي  النهو�س  بواكري 
اأي ميدان  امل��راأة التي تعمل يف  مل يكن �سهال امام 
الرجل  وكان  عيبا  امل��راأة  كانت  العامة  امليادين  من 
ا�سمها  باملراأة ويخجل من ذكر  ياأنف من ان ي�سبه 

بني الرجال

الن�ساء  م��ن  القليلة  النخبة  ه��ذه  ب���داأت  ذل��ك  وم��ع 

العديد  تواجه  وهي  االجتماعي  احلقل  يف  تعمل 
من امل�ساعب والعقبات ومل يكن الوعي ال�سيا�سي 
قد تبلورر لدى املراأة ولذلك فقد كان الن�ساط الذي 
باالطار  حم��دودا  الن�سائية  امل��راأة  جمعية  متار�سه 
املجتمع  بها  ي�سمح  التي  وب��احل��دود  االجتماعي 
توقد  ان  ا�ستطاعت  ق��د  ذل��ك  وم��ع  املغلق  ال�سيق 
امام  ثقيلة  ..قيود  الظالم  ذلك  يف  �سغرية  �سمعة 

تعليم املراأة.
اال�سا�س  هو  التعليم  ان  ت��درك  وزي��ر  م��اري  كانت 
ومن  وتقدمها  امل���راأة  حترير  اج��ل  م��ن  العمل  يف 
هنا فقد تركز ن�ساط اجلمعية يف تا�سي�س مدار�س 
لتعليم القراءة والكتابة ومل جتد ماري وزير برغم 
التي اجرتها  الذي بذلته وبرغم االت�ساالت  اجلهد 
اللواتي ت�سمح  البنات  العائالت �سوى 26 من  يف 
لهن بالدرا�سة يف املدار�س وب�سروط ثقيلةمنها ان 
حت�سر الفتيات اىل املدر�سة باحلجاب وان التكون 
الرجال  عليها  ي�سرف  منخف�سة  املدر�سة  ج��دران 
وان اليعلم فيها �سوى الن�ساء وبرغم هذه ال�سروط 
عملية  تبدء  ان  وزميالتها  وزي��ر  على  كان  الثقيلة 

التعليم وجنحت يف املهمة واالن وبعد نحو ن�سف 
قرن ا�سحت املراأة العراقية كيف كانت القيود امام 

تعليم املراأة يف ذلك الوقت ..
ن�ساط متعدد .. 

مل يقت�سر ن�ساط ماري وزير على العمل يف ن�ساط 
جمعية املراأة الن�سائية وامنا كان لها ن�ساط متعدد 
العلل  ان�ساء جمعية مكافحة  الوجوه قد ا�سهم يف 
االجتماعية وانتخبت رئي�سة لها و�ساهمت بفاعلية 
الهالل  وجمعية  االط��ف��ال  حماية  جمعية  بن�ساط 

االحمر.
اول اإمراأة عراقية حت�سر موؤمتر ن�سويًا..

يف  ن�����س��وي  م��وؤمت��ر  اول  ان��ع��ق��د   1938 ع���ام  يف 
فل�سطني  ق�سية  على  العربية  امل��راأة  حلث  القاهرة 
حا�سرة  العراق  مثلت  التي  الوزير  م��اري  وكانت 
والقت خطابا قوميا اثار اعجاب احلا�سرين ودوت 
قاعة املوؤمتر بالت�سفيق عندما نه�ست لتلقي الكلمة 
عليها  انهال  حتى  الكلمة  القاء  من  انتهت  ان  وم��ا 
العراقيون املقيمون يف القاهرة وهم ي�سدون على 

يدها قائلني لها : لقد رفعت راأ�س العراق عاليًا..
رحلة حياة

بداأت ماري وزير رحلة احلياة عام 1890 حيث 
يف  ماردين  مدينة  ت�سكن  عربية  عائلة  من  ولدت 
العاملية  البنات  مدر�سة  من  تخرجها  وبعد  تركيا 
در�ست فيها اللغة العربية واخلط العربي وتفوقت 
واللغة  وال��ف��ل��ك  الريا�سيات  يف  زميالتها  على 
تقدمها  ب�سبب  جوائز  على  وح�سلت  االنكليزية 
املدر�سة  ه��ذه  يف  درا�ستها  وخ��الل  الدرا�سة  يف 
تعرفت على الطالب عبد امل�سيح الذي كان ي�سكن 
تبداأ  طريفة  ق�سة  التعارف  ول��ه��ذا  بيتها  ج��وار 
الطالبة ماري وزير حل م�ساألة  ا�ستطاعت  عندما 
ح�سابية عوي�سة بطريقة املعادلة اجلرية وفازت 
ماري بعدة جوائز ب�سبب ذلك ولكن بع�س الطلبة 
البنني  مدر�سة  يف  ي��در���س��ون  ال��ذي��ن  امل�ساغبني 
ومنهم  البنات  مدر�سة  بجوار  تقع  التي  العاملية 
قائلني  احل��ل  على  اعرت�سوا  وزي��ر  امل�سيح  عبد 
بعد جواز حل امل�ساألة احل�سابية مبعادلة جرية 
ولكن اال�ستاذ اخطاأ الطلبة وانت�سر ملاري قائال: 
اليوم  ذلك  الذكاء ومنذ  متفوقة وح��ادة  ماري  ان 
تعرف عبد امل�سيح على ماري الوير وعا�سا ق�سة 
بالزواج  انتهت  �سنتني  من  اكر  اىل  امتدت  حب 
وترك العرو�سان مدينة ماردين اىل لبنان الكمال 
 11 هناك  وام�سيا  الوطنية  الكلية  يف  درا�ستهم 
 1922 بغداد  اىل  ومنها  القاهرة  اىل  رحاال  �سنة 
حيث عمل عبد امل�سيح مرتجما اواًل يف احلكومة 

العراقية وجاءت ب�سحبته ماري اىل العراق.
ذكريات اينا�س وزير

وحتتفظ ال�سيدة اينا�س وزير ابنة الراحلة ماري 
انها   : تقول  فهي  امها  عن  كثرية  بذكريات  وزي��ر 
انني  اتذكر  كانت �سديقة ومل  اأم��ًا وامن��ا  تكن  مل 
ال�سيدة  �سيء طيلة حياتها وتروي  على  اختلفت 
�ساهدت  اذا  تتاأمل  كانت  وزي��ر  م��اري  ان  اينا�س 
تعليمها  الطرق  ب�ستى  امية وكانت حتاول  امراة 
حترر  ا�سا�س  هو  التعليم  ان  دائما  تقول  وه��ي 
ال�سيدة  وت�سيف   . االم���ام  اىل  وتقدمها  امل���راأة 
يرتكز  والدتي  ن�ساط  حم��ور  ك��ان  ولذلك  اينا�س 
الن�سوي  ن�ساطها  بداأت  ان  منذ  امل��راأة  تعليم  على 
عام 1924 وتذكر ال�سيدة اينا�س ان امها تنل�ست 
امل��راأة  تثقل  كانت  قيود  م��ن  ال��ع��ه��وداالوىل  منذ 
كانت متحررة عقال وروحا  فقد  وت�سل خطواتها 
املراأة  ل��دور  وع��ي  ان��ه  على  التحرر  تفهم  وكانت 

للحياة وممار�سة فعالة لهذا الدور.
مجلة الف باء اذار 1977

ماري وزير 
رائدة العمل النسوي في العراق 

مير بصري
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الرتجمة  ل�سعبة  مديرا  ا�سبح  حتى  اخلدمة 
يف وزارة الدفاع. 

اليه عندما كنت برتبة  وهذه ال�سفة تعرفت 
مدر�سة  يف  م��ع��ل��م  ومب��ن�����س��ب  اول  م����الزم 
املعرفة  ح���ق  اع���رف���ه  ك��ن��ت  وان  امل��خ��اب��رة 
وكتاباته  ل��رتاج��م��ه  ق���راءت���ي  ط��ري��ق  ع���ن 
اللغات  )اإت��ق��ان  امتحان  على  ا�سرافه  وع��ن 
االجنبية( ال�سنوي الذي كانت تعقده وزارة 
جوائر  فيه  للمتميزين  وتخ�س�س  ال��دف��اع 
من  خمتلفة  م�ستويات  اىل  ت�سنيفهم  ويتم 

املرتجمني. 
وكان عبد امل�سيح وزير ي�سرف �سخ�سيا على 
ال�سفوي  بق�سميه  االنكليزية  اللغة  امتحان 
والتحريري وكان دقيقا و�سارما يف ادارته 
االمتحان  يف  امل�ساركني  ع�سرات  بني  وم��ن 
مل يكن ليحرز على لقب مرتجم من ال�سنف 
الواحدة  اليد  اإال عدد يقل عن ا�سابع  االول 
اثر   1943 �سنة  االمتحان  يف  �ساركت  وقد 
بريطانية  يف  ع�سكرية  بعثة  م��ن  ع��ودت��ي 
دامت زهاء ثالث �سنوات ومل يح�سل يف ذلك 
احلروف  كاتب  هما  اثنني  �سوى  االمتحان 
الربيعي  ح�سيب  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وامل��رح��وم 

وكان برتبة مقدم ركن انذاك. 
علمي(  )بقدر  وزي��ر  امل�سيح  عبد  يتلق  ومل 
�سفوف  يف  يخدم  ومل  ع�سكرية  درا�سة  اية 
بحاجة  ي�سعر  ك��ان  ول��ذا  امل�سلحة،  ال��ق��وات 
يتعلق  م��ا  وال�سيما  االم���ور  بع�س  لت�سور 
باال�سلحة واملعدات وكان هذا هو ال�سبب يف 
يتقنون  ال�سباط ممن  ت�سبثه الحلاق بع�س 
ال��ل��غ��ة االن��ك��ل��ي��زي��ة ب��دائ��رة ال��رتج��م��ة وكان 
وال�سنوف  اال�سلحة  خمتلف  من  يختارهم 
وج��ل��ه��م م��ن امل��در���س��ني يف امل��دار���س��ني يف 
املنتدبني  احد  كنت  وقد  الع�سكرية  املدار�س 
جتربة  ك��ان��ت  يل  وبالن�سبة  ال��واج��ب  ل��ه��ذا 
ذلك  ي��د  على  تتلمذت  فقد  ال��ف��ائ��دة،  غ��زي��رة 
كثب  عن  العمل  يف  وراقبته  الكفء  اال�ستاذ 
واع��ج��ب��ت امي���ا اع��ج��اب ب��دق��ت��ه وداأب�����ه يف 
ومتكنه  التعابري  و�سياغة  املفردات  اختيار 
من اللغتني العربية واالنكليزية. ولعل خري 
ما يو�سح اراء الراحل وزير يف الرتجمة هو 
الذي كتبه بعنوان )�سناعة  النفي�س  البحث 
القلم  )ن��ادي  يف  حما�سرة  والقاء  املرتجم( 
العراقي( وقد ن�سر يف املجموعة االوىل التي 
)مطبعة   1938 �سنة  املذكور  النادي  ن�سرها 
اجلزيرة – 1940( كما اعيد ن�سره ف املجلة 
الدفاع  وزارة  ت�سدرها  ال��ت��ي  الع�سكرية 
 )1940-  17 ال�سنة   66 )ال��ع��دد  العراقية 
يقع  الفائدة  كبري  م�سهب  �سائق  بحث  وهو 
يف )12( �سفحة من القطع املتو�سط. وقبل 
ان اتطرق اىل البحث املذكور، ا�سهد �سهادة 
عيانية، كما يقول رجال القانون بان الراحل 
اللغتني  مبفردات  يزخر  بحرًا  كان  الفا�سل 
العربية واالنكليزية وال يقر له قرار اال بعد 
للمفردة  املنا�سبة  العربية  املفردة  يختار  ان 
يغو�س  اياما  ذلك  ي�ستغرق  وقد  االنكليزية 
القوامي�س  و���س��ت��ى  ال����رتاث  ك��ت��ب  يف  فيها 
واملعاجم ليطلع علينا برتجمة تبهر ال�سامع، 
م��رة ان تنفق  م��ن  اك��ر  وق��د ح��دث يل مقه 
وبعد  معني  ع�سكري  م�سطلح  ترجمة  على 
مكاملة  منه  اتلقى  عملي  حمل  اىل  مغادرتي 
مبقردة  عليه  اتفقنا  م��ا  با�ستبدال  هاتفية 
م����رارا وبقرتات  ذل���ك  ي��ت��ك��رر  اخ����رى وق���د 
الكبري  ا�ستاذنا  متفاوتة اىل ان ي�ستقر راأي 
العظيمة  العربية  باللغة  يليق  على م�سطلح 

كما كان يردد. 
امل�سيح وزير  اال�ستاذ عبد  مقالة  واعود اىل 
ما  بع�س  منها  الوج���ز  امل��رتج��م(  )�سناعة 
ي���دل ع��ل��ى ارائ����ه واف���ك���اره ح���ول الرتجمة 

واملرتجمني حيث يقول يف �سدرها: 
يزالون  وال  كانوا  واملرتجمون  )فالرتجمة 
على  قائمة  ثقافية  علمية  نه�سة  ك��ل  ع��م��اد 
نامو�س تف�سي الثقافات باقتبا�س كل امة مما 
عند غريها من عنا�سر العلم والفن واحلكمة 

واالدب ف�سال عن عنا�سر ال�سلوك والعادات 
وغريها. 

لذا نرى التاريخ العربي قد خلد ا�سماء اعالم 
املرتجمني امثال حنني بن ا�سحق وعبد الله 
وي�سيف  وغ��ريه��م..(  ر�سد  واب��ن  املقفع  بن 
اليعرف  ال��رتج��م��ة  يف  )واق������ول  ذل���ك  اىل 
يعانيها  اال من  الرتجمة ومرها  ان�سان حلو 
واملرتجم  الدقة،  غاية  يف  وفن  �سناعة  فهي 
واملو�سيقي  وامل�����س��ور  واالدي����ب  كال�ساعر 
والفيل�سوف والريا�سي واملهند�س، خملوقة 
عما  ف�����س��ال  ه���ذا  خم��ت��ل��ف��ة.  ال  م��ع��ه  قابليته 
الوا�سع  االط���الع  م��ن  �سناعته  ل��ه  تقت�سيه 
ينقل  التي  واللغة  بلغته  الغزير  العلم  م��ع 
ذوق  فيه  احلقيقي  واملرتجم  اليها  او  منها 
الريا�سي.  واط��الع  الريا�سي  ودق��ة  الفنان 
ولي�س كل من نقل نبذة او كتابا من لغة اىل 
الراز  هو  املرتجم  بل  مرتجمها،  عند  اخرى 
الفرد واملهند�س النابغة رزا اللغة التي ينقل 
اليها ومهند�س �سرح االفكار التي ي�سبها يف 
لي�س  وهو  يرتجم  ال��ذي  اما  الكالم.  قوالب 
مبرتجم حقا فيحني على املوؤلف الذي ينقل 
عنه تاأليفه وعلى القارئ الذي يطالع ترجمته 
ويف�سد  اف�ساءها  يريد  التي  الثقافة  وي�سوه 

العلم الذي يبغي ن�سره..( 
 ..( ارائ��ه  �سرح  يف  وزي��ر  اال�ستاذ  ومي�سي 
ينقل  ال��ذي  املوؤلف  املرتجم  يتفهم  ان  وبعد 
ال�سهل احيانا  التفهم باالمر  عنه ولي�س هذا 
نقال  االخ��رى  اللغة  اىل  ينقل  ان  عليه   –
لكي  مبعناه،  او  بخرقه  اما  دقيقا  �سحيحا 
ال يع�سر على مطالعي الكتاب املرتجم فهمه، 
فا�سالة الراأي يف التوازن بني املعنى واللفظ 
�سر �سناعة املرتجم كل�سه.. واحيانا البد من 
لقراء  والعبارات  التلميحات  بع�س  اي�ساح 
بالتعبري  ترجمتها  ب��االخ��رى  او  الرتجمة 
الكتاب  اليها  ينقل  ال��ت��ي  باللغة  امل��ع��روف 
مفهومة  غري  الرتجمة  ج��اءت  واال  املرتجم 
اذا نقلت العبارة بن�سها احلريف..( ثم يورد 

مثاال على ذلك فيقول: 
وزارة  يف  عندنا  ال��رتج��م��ة  �سعبة  يف   ..(
اليرتجم  ان  مرتجم  كل  او�سيت  قد  الدفاع 
كلمة او عبارة ما مل يفهم معناها حق الفهم. 
بالعبارة  مرتجم  اي��ام  ب�سعة  قبل  فجاءين 
 )nip it in the bud( االنكليزية التالية
)اقطفها  هي  احلرفية  العبارة  هذه  فرتجمة 
يف  تقابلها  التي  العبارة  ام��ا  برعمة(  وه��ي 
ذدة  ومع  مهده(   يف  )اخنقه  فهي  العربية. 
يف  كبري  فرق  ي��زال  ال  املعنيني  يف  التقارب 
برعمة  ف���االوىل  الذهنية  الت�سبيه  ���س��ورة 
تقطف قبل ان تتفتح االوراق، والثانية طفل 
يختنق يف املهد والريب ان الفرق ظاهر ... 
وان يف كل لغة افكارا و�سورا ذهنية للذين 
نقال  تقبلها  ي�ستحيل  اللغة  بتلك  يتكلمون 
 )Genleman( فالكلمة  اخ��رى  لغة  اىل 

والعبارة االنكليزية. 
كل  اع��ي��ت��ا  ق��د   )Common sense(
ال���ي���وم ومثلها  ك��ات��ب ح��ت��ى  م��رتج��م وك���ل 
خا�س  معنى  منها  لكل  الن   )Sport( كلمة 
االن��ك��ل��ي��ز، وق��د ح��اول��ت ترجمتها  ذه��ن  يف 
)فتى(  ب��ال��ك��ل��م��ات  ت��رت��ي��ب��ه��ا  ع��ل��ى  خ��ا���س��ا 
تزال بعيدة  و)فطاأنة( و)اريحية( ولكنها ال 
ع��ن م��ع��ن��اه��ا اال���س��ل��ي. وك��ث��ريا م��ا وج��دت 
معاين  ب��ني  بالتفريق  اليعنون  املرتجمني 
ال��ك��ل��م��ات ال��دق��ي��ق��ة ح���ني ت��رج��م��ت��ه��ا بحيث 
مثال  فلناأخذ  �سائنا  ���س��الال  امل��ط��ال��ع  ت�سل 
و   )usual(و  )Common( الكلمات 
فاغلب   )Normal(و  )ordinary(
امل���رتج���م���ني الي���ف���رق���ون ب���ني م���ع���اين ه��ذه 
العربية  اللغة  اىل  ترجمتها  ح��ني  الكلمات 
)اعتيادي(  بالكلمات  يرتجمونها  ف��رتاه��م 
)عادي(  بالكلمة  يرتجمونها  انهم  واالف�سع 
ترتيبها  ح�سب  الكلمات  ه��ذه  معاين  ولكن 
و)�سوى(  و)اع��ت��ي��ادي(  و)دارج(  )���س��ائ��ع( 

وهناك فروق كبرية بني معانيها. 
ال��ق��ول بان  والب���د م��ن اال���س��ت��ط��راد هنا اىل 
القامو�س او معجم اللغة الد اعداء املرتجم.. 
امل��رتج��م �ساحب  ول��ك��ن ا���س��دق ا���س��دق��اء 
امل�سطلح  معنى  يفهمه  ال��ذي  االخت�سا�س 
املطلوبة ترجمته، او الكتاب العلمي الدقيق 
فاىل  امل�سطلح،  ذل��ك  مو�سوع  يف  الباحث 
هذين امل�سدرين يلجاأ املرتجم االمني القدير 
الذي يحاول  ا�سكل عليه فهم امل�سطلح  متى 

ترجمته...(. 
وقد تطرقت فيما �سبق اىل قيام عيد امل�سيح 
بذلك  واع��ن��ي  ذك���ره  م��ر  م��ا  بتطبيق  وزي���ر 
لتو�سيح  املتخ�س�سني  بال�سباط  االت�سال 
ليت�سنى  له  والفنية  الع�سكرية  امل�سطلحات 
له ترجمتها ترجمة دقيقة وقد كان رحمه الله 

حري�سا على ذلك. 
ومي�سي اال�ستاذ الوزير يف بحثه فيقول )... 
والريب يف ان اخطر ما يرتتب على املرتجم 
توخيه يف ترجمته، ان يفقه مدى ت�سرفه يف 
الرتجمة – مدى مت�سكه باال�سل ومقدار ما 
بالرتجمة  �سنا  احل��ريف  النقل  من  ي�سحيه 
للو�سوع  وم��راع��اة  ف��ارث��وه  يتفهمها  التي 
مقدرة  تظهر  وهنا  باملعنى...  االحتفاظ  مع 
يف  نبوغه  يتحلى  املجال  هذا  ويف  املرتجم 
حتت  ومقدرته  املوؤلف  ف�سهرة  �سناعته... 
النقل...  يف  وفرا�سته  املرتجم  ذوق  رحمة 
)كليلة  كتاب  املقفع  بن  الله  عبد  ترجم  لقد 
وترجم  ال��ده��ر،  اب���د  ب��ي��دب��ا  فخلد  ودم��ن��ة( 
فتزجرالد رباعيات عمر اخليام فعرف العامل 
بوا�سطته عمر اخليام و�سغف النا�س ب�سعره 
الهندي  ودم��ن��ة  كليلة  م��وؤل��ف  خلود  فف�سل 
ف�سل  الفار�سي  اخل��ي��ام  رب��اع��ي��ات  وم��وؤل��ف 

املرتجم البارع..( 
 ...( بقوله  بحثه  ال��راح��ل  اال���س��ت��اذ  وخ��ت��م 

جنعلها  ان  لغتنا  نحو  واجبنا  علينا  يحتم 
او  ق��دمي  معنى  ك��ل  ع��ن  للتعبري  ت�سلح  لغة 
ب�سفة  الزمن  مع  ت�سري  جنعلها  وان  حديث 
اما  الثقافة  وتف�سي  العلم  لن�سر  اداة  كونها 
اذا غبطنا حقها كان �سرينا يف �سبيل الرقي 
نتاج  بطيئا وكان  الثقايف  والن�سوء  العلمي 
ناق�سا  قرائحنا من حيث االبتكار واالب��داع 

فطريا(. 
لقد حاولت هذه املقتطفات ان او�سح نفا�سة 
القدير  امل��رتج��م  ال��ق��اء  ال���ذي  القيم  البحث 
العراقي،  القلم  ن��ادي  يف  حما�سرة  ب�سكل 
ذات  ق��راءة  على  الكرمي  القارئ  احث  واين 
امتام  اليها  ا�سرت  التي  امل�سادر  البحث يف 
بحثي  اآخ��ر  يف  التطرق  من  والب��د  للفائدة. 
وزير  امل�سيح  عبد  امل��رح��وم  اث���ار  اىل  ه��ذا 
االدبية وياأتي يف مقدمتها املعجم الع�سكري 
قامت  وق��د  وف��ات��ه  بعد  ن�سر  ال��ذي  العراقي 
وقد  الدفاع  وزارة  يف  تاألفت  جلنة  بن�سره 
بجمع  �ستقوم  ان��ه��ا   ..( مقدمته  يف  ق��ال��ت 
الكلمات التي ا�ستعلمها املرحوم اال�ستاذ عبد 
امل�سيح وزير خالل عمله يف �سعبة الرتجمة 
اىل   1921 ال�سنة  منذ  ال��دف��اع  وزارة  يف 
ال�سنة 1943 وذلك باال�ستفادة من ترجماته 
الع�سكرية  مطبوعاته  يف  ال���واردة  الكثرية 
لفائدة  �سيانتها  ت�سمن  ب�سورة  وترتيبها 
اللغة الع�سكرية العربية وقد اختارت كلمات 
كلها  كلمة   –  12000  – على  ع��دده��ا  يزيد 

الفاظ ال غنى للكاتب الع�سكري عنها...(.
وم���ن ال��ك��ت��ب ال��ت��ي ق���ام ب��رتج��م��ت��ه��ا كتاب 
)حماولتي يف العراق او خواطر طاونزند( 
من تاليف اجلرنال طاونزند القائد الريطاين 
العاملية  العراق خالل احلرب  قاتل يف  الذي 
املوجودة  ال��ق��وات  م��ع  وا�ست�سلم  االوىل 
ح�سار  بعد  العثماين  اجلي�س  اىل  بامرته 
 1916/4/29 بتاريخ  الكويت  يف  طويل 
وقد طبع هذا الكتاب يف بغداد �سنة 1922، 
الكتاب موؤخرا دون ذكر  وقد اعيد طبع هذا 
ا�سم مرتجمه احلقيقي، وكتاب )عبد الرحمن 
النا�سر( تاأليف جوزيف مكيب وقد طبع يف 
بغداد 1939 وكتاب )نوادر املطرنني( وهو 
من تاليف عبد امل�سيح وزير الذي عرف انه 
ال  كما  وال��ط��رن  بالبنان(  اليه  ي�سار  )ط��رن 
يخفى يعني �سارد الذهن، و�سرود الذهن هو 
وترى   ، معلوم  هو  كما  النوابغ  �سمات  من 
ع��ن وزي���ر ط��رائ��ف ك��ث��رية يف ه���ذا املجال 
بغداد  يف  ق�ستان  وفاته  بعد  له  ن�سرت  وقد 
وهما  االع��الم  وزارة  مب�ساعدة   1972 �سنة 

)ال�سنم املحطم( و)عجوز تت�سابى(. 
الكتب  ع�سرات  بيانه  �سبق  ما  اىل  وي�ساف 
لتدريب  ن�سرت  التي  الع�سكرية  الر�سمية 
واىل  العراقية  امل�سلحة  ال��ق��وات  منت�سبي 
العديد من املقاالت التي ن�سرها يف ال�سحف 
وبخا�سة  وخارجه  العراق  داخل  واملجالت 

منذ  رافقها  التي  العراقية  الع�سكرية  املجلة 
�سدورها �سنة 1924  اىل عام وفاته 1943. 
كانت  االدبية  قطعه  اروع  ان  قناعتي  ويف 
�سهيد  االول  غ��ازي  امللك  له  للمغفور  رث��اوؤه 
اجلل�سة  يف  ن�سره  وق��د  العربية  القومية 
وعهده(  )غازن  بعنوان  العراقية  الع�سكرية 

يف العدد الثالث ل�سنة 1939. 
ورائد  املت�سلع  املرتجم   1943/9/20 ويف 
البقاء  دار  اىل  احلديثة  الع�سكرية  الرتجمة 
عن 54 عاما وهو يف اوج عطائه وقد اغتاله 
املوت على حني غرة ).. وهو ا�سح ما يكون 
ج�سما وان�سط روحا وابنه ذهنا..( كما قال 
عنه �سديقه روفائيل بطي عندما ابنه بكلمة 
القاها يف نادي القلم العراقي يف 14 ت�سرين 

االول 1943 مبنا�سبة االربعني. 
بالعدد  العراقية  الع�سكرية  املجلة  رثته  وقد 
الرابع من �سنتها الع�سرين ال�سادر يف االول 
من ت�سرين االول 1943 بعنوان )فقيد االدب 
الع�سكري املرحوم اال�ستاذ عبد امل�سيح وزير 

( وقد جاء فيما ن�سرته: 
خالل  ال���ك���رمي  ال���راح���ل  ق��دم��ه  م���ا  ان   ...(
العربية  اللغة  اىل  االخ��رية  �سنة  الع�سرين 
الع�سكري  االدب  واىل  ع���ام���ة  ب�������س���ورة 
عربية  ولغة  ادبي  نتاج  من  خا�سة  ب�سورة 
تعرف  ول��ن  ج���دا...  كثري  ف�سحى  ع�سكرية 
هذا  جيلنا  �ستتلوا  التي  ال��ق��ادم��ة  االج��ي��ال 
ال��راح��ل الكرمي  م��ق��دار اخل��دم��ة التي اداه���ا 
احلرب  فنون  يف  العربية  اللغة  مل�سطلحات 
ويف احلياة الع�سكرية اال حني ن�سجل نحن 
االول يف  الف�سل  بان  انف�سنا معرتفني  على 
ما يعتز به اجلي�س العراقي من خلو�س كتبه 
وتاأليفه الع�سكرية من عجمة االلفاظ الدخيلة 
امنا يرجع اىل اال�ستاذ الكبري املرحوم عبد 

امل�سيح وزير.. (. 
واالن ونحن يف اواخر القرن الع�سرين وقد 
اال�ستاذ  على رحيل  قرن  ن�سف  اكر من  مر 
ان  ن��ق��ول  ان  ن�ستطيع  وزي���ر  امل�سيح  عبد 
ر�سخت  فقد  ثماره  يوؤتي  ب��داأ  قد  غر�سه  ما 
قواعد الكتابة الع�سكرية العربية وانت�سرت 
م�سطلحاتها ويعمل الع�سكريون العرب بجد 
ونقلها  املتطورة  الع�سكرية  بالتقنية  للحاق 
من اللغات االجنبية اىل العربية لت�سبح يف 
متناول املقاتلني من ابناء العروبة و�سمرت 
عن  ون�سرت  �ساعدها  عن  العربية  اجلامعة 
الع�سكري  املعجم  الع�سكرية  جلنتها  طريق 
– عربي(  )انكليزي  االول  الق�سم   / املوحد 
وكان ذلك بالتعاون مع )جممع اللغة العربية 
يف القاهرة( وقد قامت بالعمل )جلنة توحيد 
العربية(  للجيو�س  الع�سكرية  امل�سطلحات 
التي كان يراأ�سها ال�سابط العراقي واملوؤرخ 
امل��ع��روف امل��رح��وم ال��ل��واء ال��رك��ن حممود 
حوايل  املذكور  املعجم  وي�سم  خطاب  �سيت 
يف  طبع  وق��د  ع�سكري  م�سطلح   )80000(
دار  م��ط��اب��ع  يف   1970 �سنة  يف  ال��ق��اه��رة 
املعارف. ونرى من املنا�سب ان ننبه القارئ 
الكرمي ان معجم عبد امل�سيح وزير املن�سور 
جهده  ح�سيلة  ك��ان  وال��ذي  ق��رن  ن�سف  قبل 
ملعرفة  م�سطلح   )12000( �سم  قد  الفردي 

منزلة هذا املرتجم الفذ. 
امل�سطلحات  ت��وح��ي��د  ان  ال��وا���س��ح  وم���ن 
الفكري  االن�سجام  ي�سيع  العربية  الع�سكرية 
التعاون  وي�����س��ع  ال��ع��رب  الع�سكريني  ب��ني 
ا���س�����س ر�سينة  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي  ال��ع�����س��ك��ري 
الع�سكرية  للوحدة  الثابتة  القاعدة  ويكون 
على  �سيق�سي  ال��ت��وح��د  ه��ذا  وان  العربية 
كتبا  ويجعلها  القطرية  الع�سكرية  الكتب 
الع�سكريني  ك���ل  ت��غ��ذي  ع��رب��ي��ة  ع�����س��ك��ري��ة 
واخريا  املوحدة  الع�سكرية  بالثقافة  العرب 
�سولتها  يف  العربية  اجليو�س  توحيد  اىل 
اعداء  ال��د  ال�سهيوين  الكيان  على  للق�ساء 

العروبة واال�سالم. 

كان ا�سم املرحوم اال�ستاذ عبد امل�سيح وزير 
القرن  من  االول  الن�سف  يف  اال�سماع  ملء 
وقد   1943 �سنة  يف  رحيله  قبل  الع�سرين 
ك��ري��ات �سحف  ن�سرت  ك��اأدي��ب الم��ع  ب��رز 
مقاالته  من  روائ��ع  العربي  العامل  وجمالت 
االدبية، اال ان �سهرته كمرتجم متمكن طغت 
على �سمعته كاأديب ومن ثم طغى تخ�س�سه 
حيث  الرتجمة  من  الع�سكري  اجلانب  يف 
االجنبي  الع�سكري  امل�سطلح  لنقل  تفرغ 
واالنكليزي منه بوجه خا�س اىل لغة عربية 
املفردات  وك��ان��ت  امل�ستوى  ورفيعة  بليغة 
بالرتاث  ومرتبطة  بعناية  منتقاة  املبتكرة 

الع�سكري العربي اال�سيل. 
جابهت القيادة العامة العراقية اأثر تاأ�سي�س 
الثاين  ك���ان���ون   6 يف  ال���ع���راق���ي  اجل��ي�����س 
الرتجمة  حم��وره��ا  ك���رى  م�سكلة   1921
واملرتجمون، ولتو�سيح ذلك نقول ان معظم 
النا�سيء  ال��ع��راق��ي  اجلي�س  يف  ال�سباط 
علومهم  تلقوا  ممن  كانوا  كلهم  نقل  مل  ان 
العثمانية  احلربية  املدر�سة  يف  الع�سكرية 
يف ا�ستابنول وخدموا فيما بعد يف �سفوف 
اجلي�س العثماين حيث كانت اللغة الرتكية 

اللغة الر�سمية. 
ال�سباط  ثقافة  م�ستوى  ان  م��ن  وب��ال��رغ��م 
العثمانيني كان عاليا وان كثريا منهم كانوا 
او  االمل��ان��ي��ة  مثل  م��ن  اجنبية  لغة  يتقنون 
الفرن�سية او الرو�سية فان اللغة االنكليزية 
تبنت  وعندما  بينهم.  االنت�سار  قليلة  كانت 
تاأ�س�ست  التي  املوؤقتة  العراقية  احلكومة 
برئا�سة   1920 االول  ت�����س��ري��ن   25 يف 
قرارا  الكيالن  الرحمن  عبد  ال�سيد  النقيب 
 1920 الثاين  ت�سرين   2 بتاريخ  ا�سا�سيا 
العراقي  اجل��ي�����س  تنظيم  ب��ق��ب��ول  يق�سي 
اال�س�س  على  وت�سليحه  وت��دري��ب��ه  الفني 
املنتدبة  ال���دول���ة  مب�����س��اع��دة  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
االمم  ع�سبة  بها  اناطت  التي  )بريطانية( 
العراق يف موؤمتر  م�سوؤولية االنتداب على 
�سرعت   1920 ني�سان   25 يف  رمي��و  �سان 
اول  راأ�سها  وعلى  العراقية  الدفاع  وزارة 
وزير دفاع املرحوم الفريق جعفر الع�سكري 
هذا  لتنفيذ  ال���الزم���ة  اخل���ط���وات  ب��ات��خ��اذ 
تدريبية  دورات  فتح  اول��ه��ا  وك���ان  ال��ق��رار 
على  لتدوريبهم  العراقي  اجلي�س  ل�سباط 
با�سراف  الريطانية  وال�سياقات  اال�سلحة 
جتهيز  ه���ذا  وت��ط��ل��ب  ب��ري��ط��ان��ي��ني  معلمني 
مرتجمة  تدريب  وكرا�سات  بكتب  املتدربني 
لالدبيات  ن��واة  ه��ذه  ولتكون  العربية  اىل 
الع�سكرية العربية احلديثة والبنات االوىل 
العربية  الع�سكرية  امل���ف���ردات  خ��زي��ن  يف 
من  الرتجمة  دائ��رة  كانت  وبذلك  اجلديدة. 
الدفاع  وزارة  يف  امل�ستحدثة  الدوائر  اوىل 
ال��ع��راق��ي��ة، وق���د احل��ق��ت ب��دي��وان ال����وزارة 
ب�سورة مبا�سرة وكانت تعمل بتعاون وثيق 
يف  املوؤ�س�سة  املوؤقتة  الع�سكرية  الكلية  مع 
20 متوز 1921 وهي غري الكلية الع�سكرية 
 12 يف  بعد  فيما  تاأ�س�ست  ال��ت��ي  ال��دائ��م��ة 
قائمة. ونعود  مازالت  والتي  ماي�س 1924 
ان  فنقول  امل��وؤق��ت��ة  الع�سكرية  الكلية  اىل 
الغر�س منها كان تدريب ال�سباط من ذوي 
الريطانية  اال�ساليب  على  املختلفة  الرتب 
التي  العثمانية  اال�ساليب  حمل  حلت  التي 

�سبق لهم التدريب عليها.

والي�����س��ع ال��ب��اح��ث امل��ت��ت��ب��ع اال االع��ج��اب 
عمل  �ساد  ال��ذي  واالت��ق��ان  العالية  بالكفاءة 
الغزير  وان��ت��اج��ه��ا  ه���ذه  ال��رتج��م��ة  دائ����رة 
ل�سنوف  وال���ك���راري�������س  ال��ك��ت��ب  مل��خ��ت��ل��ف 
املتنوعة،  واال���س��ل��ح��ة  املختلفة  اجل��ي�����س 
ورفيعة  بليغة  فيها  العربية  اللغة  وكانت 
متنقاة  امل��ب��ت��ك��رة  وامل����ف����ردات  امل�����س��ت��وى، 
الع�سكري  ب���ال���رتاث  وم��رت��ب��ط��ة  ب��ع��ن��اي��ة 
ال��ع��رب��ي اال���س��ي��ل . وي��ت�����س��ح ل��ل��ق��ارئ من 
مع  هذه  العراقية  الع�سكرية  الكتب  مقارنة 
الفرق  االخريةن  قلة  على  العربية  مثيالتها 
كتب  هناك  كانت  فقد  امل�ستوى،  يف  الهائل 
تدريب ع�سكرية ت�ستعملها القوات امل�سلحة 
امل�سرية يف الع�سرينات اال انها كانت مالآى 
باملفردات االنكليزية مكتوبة باحرف عربية 
ومب�سطلحات تركية ومل يكن فيها اال القليل 
يف  وهذه  العربية،  الع�سكرية  املفردات  من 
مفهومة.  وغري  ركيكة  كانت  وجودها  حالة 
ويف �سورية ولبنان وال�سمال االفريقي كان 
القوات  بان  الفرن�سية علما  باللغة  التدريب 
ب�سورة  مرتبطة  كانت  امل��وج��ودة  القليلة 
مبا�سرة بالدول اال�ستعمارية امل�سيطرة على 
البالد العربية ومنظمة ب�سكل ميلي�سيات او 

قوات درك. 
ونعود اىل دائرة الرتجمة يف وزارة الدفاع 
الباهر  النجاح  هذا  جنحت  التي  العراقية 
يف خلق لغة ع�سكرية عربية ع�سرية ملعرفة 
يف  لنا  وي��رز  توفيق،  من  ماأنالته  ا�سباب 
راأ�سها  على  ك��ان  ال���ذي  ال�سخ�س  امل��ق��دم��ة 
والدي يعود له الف�سل االكر يف منجزاتها 
رائد  وزير  جر  امل�سيح  عبد  املرحوم  وهو 
الرتجمة الع�سكرية العربية احلديثة ومدار 

بحثي املتوا�سع هذا. 
الرتكية  ماردين  مدينة  امل�سيح يف  ولد عبد 
ي�ستدل  ارم��ن��ي��ة  اروم����ة  م��ن   1889 ���س��ن��ة 
ذي  بادئ  يحمله  كان  الذي  اللقب  من  عليها 
الديني  بالتهذيب  لقن  وقد  )وزيريان(  بدء 
اجنيلية  معاهد  يف  وتثقف  ج��دائ��ت��ه  منذ 
العايل( يف ماردين ثم  )الرجاء  يف مدر�سة 
االمريكية  التب�سريية  )عينتاب(  كلية  يف 
تب�سريية  امريكية  كليات  من  واح��دة  وهي 
العثمانية.  البالد  يف  تنت�سر  كانت  متعددة 
يف  الكتابة  وزاول  التعليم  يف  فرتة  وعمل 
لبنان. واثر احلرب العاملية االوىل )1914 
ا�ستخدم  حيث  م�سر  اىل  انتقل   )1918 –
يف  ت�سلعه  من  لال�ستفادة  مرتجم  بوظيفة 
اللغتني من العربية واالنكليزية، وقد التحق 
بهيئة ع�سكرية بريطانية تابعة ملا كان يعرف 
املن�سق  مكتب  وهو  القاهرة(  )مكتب  با�سم 
لثورة امللك ح�سني يف احلجاز �سنة 1916 
والثورة العربية وقواتها وما يتعلق بها من 
املكتب يزخر  كان هذا  ن�ساط ع�سكري، وملا 
الذين  الريطانيني  اال�ستخبارات  ب�سباط 
لورن�س  امثال  من  العربية  اللغة  يتقنون 
اك�سب  فقد  وغريهم  وهوغارت  وكاليتون 
الرتجمة  يف  خرة  امل�سيح  عبد  فيه  العمل 
يف  العمل  ال�ساليب  وتفهمها  الع�سكرية 
عبد  اظهره  ما  ان  ويبدو  امل�سلحة.  القوات 
امل�سيح وزير يف كفاءة يف اعمال الرتجمة 
للعمل  يف كفاية م�سر كانت وراء تر�سيحه 
يف وزارة الدفاع العراقية فالتحق فيها يف 
يف  وت��درج  مرتجم  بوظيفة   1921/5/21

عبد المسيح وزير المترجم الفذ 
د. شكري محمود نديم 

باحث عسكري عراقي

ودوره في النهضة العسكرية العربية المعاصرة 
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مدير التحرير: علي حسين

التصميم: نصير سليم

التصحيح اللغوي: عبد الرزاق سعود

اوال: مقدمة: 
احلديث عن اال�ستاذ عبد امل�سيح وزير 
ال����ذي ي��و���س��ف )رائ�����د ال��رتج��م��ة يف 
ومت�سعب،  ط��وي��ل  احل��دي��ث(  ال��ع��راق 
هذا  �سرية  يف  تعمقنا  ما  اذا  وبطول 
العربية  اللغتني  يف  املتبحر  ال��ع��امل 
واالنكليزية وا�ستجابة لطلب اال�ستاذ 
الوا�سطي  �سلمان  ال��دك��ت��ور  الفا�سل 
رئي�س ق�سم الرتجمة يف بيت احلكمة 
بر�سالته املوؤرخة يف 1999/8/5 يف 
املرحوم  عن  اعرفه  ما  بع�س  تدوين 
املو�سوع  كان  وملا  وزي��ر  امل�سيح  عبد 
�ساأكتفي  امل�����س��م��ون  حم���دد  امل��ط��ل��وب 
ما  متجنبا  املعلومات  م��ن  ه��ذاال��ق��در 
امل�ساركون  االفا�سل  اال�ساتذة  ذك��ره 
عبد  باملرحوم  اخلا�س  امللف  هذا  يف 
امل�سيح وزير، ومتوخيا االخت�سار قدر 
االمكان فلم اتطرق اىل تفا�سيل ن�ساأته 
ودرا�سته واعماله بعد التخرج من كلية 
ومدر�سا  حمررا  االمريكية،  )عينتاب( 
ملجلة مدر�سية، ثم مرتجما يف املكتب 
احلرب  ن�سوب  بعد  بالقاهرة  العربي 
ثم   )1918  -1914( االوىل  العاملية 
مرتجما  وتعيينه  العراق  اىل  قدومه 
)�سباط  العراق  يف  الدفاع  وزارة  يف 
1921( وترقيته مديرا لق�سم الرتجمة 

يف الوزارة املذكورة )اب 1933(. 
اك���ر من  امل�سيح وزي���ر  ع��ب��د  ام�����س��ى 
اثنتني وع�سرين �سنة يف هذه الدائرة 
امل�سطلحات  االف  بو�سع  خاللها  قام 
وترجم  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  الع�سكرية 
ال���ع�������س���رات م����ن ال���ك���ت���ب وامل����ق����االت 

االنكليزية  من  والتقارير  والبحوث 
اىل العربية، كما الف عددا من الكتب 
الع�سكري(  )ال��ق��ام��و���س  اب��رزه��ا  ك��ان 
الذي  واالنكليزية  العربية  باللغتني 

ا�سبح مرجعا يف بابه. 
عند تاأ�سي�س احلكم الوطني يف العراق 
نه�س عدد من العلماء واملثقفني بتاليف 
الكتب واهتموا بالتعريب منهم املوؤرخ 
الدكتور  وال���ع���الم���ة  ع��ي�����س��ى  رزوق 
الذي   )1943  -1871( املعلوف  امني 
وا�سبح  االول  في�سل  امللك  م��ع  ج��اء 
اجلي�س  يف  ال��ط��ب��ي��ة  ل��الم��ور  م��دي��را 
العراقي، ويعد املعلوف اول من عني 
بامل�سطلحات العلمية والفنية بالعراق 
للعراق  ال��ري��ط��اين  االح���ت���الل  ب��ع��د 
الدفاع  وزارة  يف  ادخ���ل  ال���ذي  وه��و 
امل�سطلحات العربية الع�سكرية واحيا 
الفاظا كثرية . وكان عبد امل�سيح وزير 
ابرز من وا�سل العمل يف هذا امليدان 

العلمي بعد مغادرة املعلوف العراق. 
امل�سيح  عبد  اال���س��ت��اذ  بلقاء  اح��ط  مل 
وان  �سخ�سيا  ب��ه  االت�����س��ال  او  وزي��ر 
معرفتي به ترجع اىل اثاره وموؤلفاته، 
بثالث  املعرفة  ه��ذه  ت�سجيل  ومي��ك��ن 

مواقف. 
االول: كان عام 1941 يوم كنا طالبا 
الكرخ  متو�سطة  يف  االول  ال�سف  يف 
حمدون  اال�ستاذ  علينا  عر�س  عندما 
ال��ت��اري��خ كتاب  ال�����س��ب��ع��اوي م��در���س 
عبد  ملرتجمه  النا�سر(  الرحمن  )عبد 
قراءته  ع��ل��ى  امل�����س��ي��ح وزي����ر وح��ث��ن��ا 
ح�سارة  جوانب  من  جانبا  ميثل  النه 

االمة العربية ويعزز الروح وامل�ساعر 
القومية. 

واملوقف الثاين: كان عام 1963 وكنا 
نقدم  وانا  جواد  م�سطفى  – العالمة 
برنامج  ال��ع��راق  تلفزيون  حمطة  م��ن 
ال���ن���دوة ال��ث��ق��اف��ي��ة ي���وم اق��م��ن��ا ن���دوة 
العراق  يف  الرتجمة  رائ��د  عن  خا�سة 
مبنا�سبة  وذل����ك  وزي����ر  امل�����س��ي��ح  ع��ب��د 
مرور ع�سرين عاما على رحيله )حيث 
وقد   .)1943/9/20 يف  ت��ويف  ان��ه 
فوؤاد  ال�ستاذ  الندوة  هذه  يف  �ساركنا 
جميل حث تناولنا فيها جونب متعددة 
يف  وجهوده  وزير  اال�ستاذ  �سرية  من 
العلمية  الرتجمة وو�سع امل�سطلحات 

والع�سكرية واالدبية. 
اما املوقف الثالث: فيعود اىل اوا�سط 
من�سب  ا�سغل  يومها  كنت   1972 عام 
الثقافة  ب���وزارة  ال��ع��ام  الثقافة  م��دي��ر 
اين�س  ال�����س��ي��دة  وك���ان���ت  واالع������الم، 
امل�سيح(  عبد  املرحوم  )كرمية  الوزير 
تقدمت بطلب اىل الوزارة لطبع ق�ستي 
تت�سابى(  و)عجوز  املحطم(  )ال�سنم 
املطبوعة.  غري  والدها  اثار  من  وهما 
طبع  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  اللجنة  ان  غ��ري 
مبلغ مقطوع اىل  تقدمي  ارتاأت  الكتب 
طبعهما  للتوىل  وزي��ر  اال�ستاذ  كرمية 
وتقدمي خم�سني ن�سخة من املطبوع اىل 
الوزارة، وقد ا�سطلعت مبهمة متابعة 
الكتاب  طبع  على  وا�سرفت  املو�سوع 
و�سدر  الق�ستني،  ه��ات��ني  �سم  ال���ذي 
اال�ستاذ  املرحوم  كان  مبقدمة  الكتاب 
رفائيل بطي وقد كتبها مبنا�سبة رحيل 

ا�ستاذه و�سديقة اال�ستاذ وزير. 

ثانيا: عبد المسيح وزير بنظر 
العلماء والمفكرين: 

واملثقفني  العلماء  من  كبري  ع��دد  درج 
اال�ستاذ  و���س��ف  على  القلم  وارب����اب 
وزير ب�)�سيخ املرتجمني( فقد كان يف 
فجر  رافقوا  الذين  املرتجمني  طليعة 
النه�سة العراقية يف مطلع الع�سرينات 
حتى مطلع االربعينات، وقد ت�سافرت 
ال��ن��واب��غ ع��ل��ى احياء  ج��ه��ود وال��ئ��ك 
اجماد بغداد وتراثها العلمي والثقايف 
بعد الف ونيف من االعوام، عهود ابن 
وحنني  ما�سوية  ب��ن  ويوحنا  املقفع 
م���ن مرتجمي  ا���س��ح��ق وغ���ريه���م  ب���ن 
من  وك���ان  وامل���اأم���ون.  الر�سيد  ع�سر 
امل�سيح  عبد  اال���س��ت��اذ  اع��م��ال  ب��واك��ري 
مذكرات  كتاب  برتجمة  قيامه  وزي��ر 
القائد الريطاين اجلرنال )طاونزند( 
معركة  يف  جي�سه  م��ع  ا�ست�سلم  ال��ذي 
 1923 ع��ام  الكتاب  طبع  وق��د  الكوت، 
ل�ساحبها  الع�سرية  املكتبة  قبل  م��ن 
عكف  وبعدها  حلمي.  حممود  ال�سيد 
الع�سكرية  امل�سطلحات  و���س��ع  على 
باللغتني العربية واالنكليزية و�سدرت 
)القامو�س  بعنوان  ك��را���س��ات  بهيئة 
طه  ال��رك��ن  الفريق  وق��ال  الع�سكري( 
هذا  اه��م��ي��ة  زاد  "ومما  ال��ه��ا���س��م��ي: 
طاونزند  م��ذك��رات  ويق�سد   – ال�سفر 
فيتقن  الع�سكرية  امل�سطلحات  – ذكر 
القارئ بكل �سهولة جميع امل�سطلحات 
اجليو�س  يف  امل��رع��ب��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

معناها  ع���ل���ى  وي���ق���ف  االوروب�����ي�����ة 
كلمته  الها�سمي  ويختتم  ال�سحيح" 
"�سباط اجلي�س العراقي  بالرجاء من 
اجلليل...".  الكتاب  ه��ذا  ي��ق��راأوا  ان 
من  التم�سنا  "اذا  ق��ائ��ال:  وي�ستطرد 
املماللك  يف  العربية  اجليو�س  �سباط 
االخرى بان يقتنوه ويحر�سوا عليه، 
امل�سطلحات  تثبيت  اىل  دعوناهم  قد 
ا�سل  ع��ل��ى  وال����وق����وف  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

التعبئة يف االر�س املك�سوفة..".
�سرع  قد  وك��ان  الع�سكري،  املعجم  اما 
ببغداد،  احلكومة  مبطبعة  طبعه  يف 
املعجم  هذا  ويعد  م�سوادته،  فقدت  ثم 
ال��دف��اع  وزارة  ات��خ��ذت��ه  مل���ا  ا���س��ا���س��ا 

العراقية من م�سطلحات ع�سكرية. 
يفول العالمة م�سطفى ال�سهابي رئي�س 
وهو  بدم�سق  العربية  اللغة  جممع 
يف  العربية  امل�سطلحات  عن  يتحدث 
الفنون احلربية "داوم العراقيون على 
فيه  عقدهم  وا�سطة  وك��ان  العمل  ه��ذا 
امل�سيح وزير حتى  ال�سيد عبد  االديب 
امل�سطلحات  تلك  معجم  عندهم  �سار 
ي�ستمل على ب�سعة االف لفظة وهكذا 
�سهل تعليم اجلي�س العراقي بالعربية 
�سواء يف املدار�س الع�سكرية املختلفة 

ام يف الثكنات". 
يقول اال�ستاذ رفائيل بطي: ".... وقد 
من  العربية  الع�سكرية  الثقافة  غنمت 
م�ساعيه وكفايته وعلمها وانكبابه اناء 
التنقيب  على  النهار  واط���راف  الليل 
املعاجم  يف  وال���ب���ح���ث  وال��ت��ح��ق��ي��ق 
العربية  واال���س��ف��ار  اللغة  ودواوي����ن 

الع�سكري(  )املعجم  هذا  واالنكليزية 
البكر يف اللغتني". 

ثالثا: اسلوبه في الترجمة: 
للعربية  وزي��ر  امل�سيح  عبد  ح��ب  ك��ان 
الف�سحى  – ومفرداتها  ال�ساد  – لغة 
مب��ل��ك ع��ل��ي��ه ت��ف��ك��ريه وي�����س��ي��ط��ر على 

م�ساعره". 
عليها  وي��غ��ار  حقا  يع�سقها  ك��ان  فقد 
نقائها  ع��ل��ى  ال��دخ��ي��ل وي��ح��ر���س  م��ن 
يف  نف�سه  ي��ج��ه��د  وك����ان  و���س��الم��ت��ه��ا، 
العربية  املعاجم  من  الكثري  مراجعة 
العربي  اال�سم  فيها  يلتم�س  وغريها 
ال���دالل���ة  ذات  وال���ع���ب���ارة  ال��ف�����س��ي��ح 
الذي  اجلميل  واجل��ر���س  ال��وا���س��ح��ة 
ت�ست�سيغه اال�سماع ويقبله الذوق، ومل 
حمبته  بدافع  للعربية  حما�سته  تكن 
تنبعث  كانت  وامنا  ح�سب،  للف�سحى 
�سامية،  ق��وم��ي��ة  ب��ر���س��ال��ة  امي��ان��ه  م��ن 
الدولة  رح����الت  اغ��ل��ب  وان  ال���س��ي��م��ا 
واملفكرين  وال��رتب��وي��ني  ال�سا�سة  م��ن 
الع�سرينات  يف  ال���ق���ل���م  وارب��������اب 
كانوا  ال��ق��رن،  ه��ذا  م��ن  والثالثينات 
ي�سعون ليل نهار لتوطيد اركان الدولة 
العلمية  ونه�ستها  احلديثة  العراقية 
املثال  تكون  ان  اج��ل  م��ن  والثقافية، 
االخرى  الدولة  قبل  من  يحتذى  الذي 

يف املنطقة خا�سة وال�سرق عامة. 
يف  طريقته  ع��ن  بطي  رف��ائ��ي��ل  ي��ق��ول 
الرتجمة: "ان عبد امل�سيح وزير يوؤكد 
ار�ستقراطيا  االدب  ي��ك��ون  ان  ع��ل��ى 
واالبتذال  ا�سفاف  عن  فنونه  ي�سون 
النقل  يف  بدقة  ترجماته  ام��ت��ازت  ل��ذا 
وم��ت��اب��ع��ة يف اال���س��ل مب��ا ي��ق��رب من 
الفروق  مراعاة  مع  احلرفية  الرتجمة 
يف التعابري بني اللغتني، وعناية فائقة 
ديباجة  العبارة يف  باملفردات وافراغ 

م�سرقة وتركيب حمكم. 

قابلياته في الترجمة الفورية )مع 
الشاعر طاغور(: 

قدم   1931 ع��ام  م��ن  االول  ال��رب��ع  يف 
)رابندرانات  الكبري  الهندي  ال�ساعر 
ط���اغ���ور( ب��غ��داد ع��ن ط��ري��ق احل���دود 
القطار  بوا�سطة  االيرانية  العراقية 
ق����ررت احلكومة  وق���د  خ��ان��ق��ني،  م���ن 
في�سل  امل��ل��ك  م��ن  بتوجيه  ال��ع��راق��ي��ة 
رف��ي��ع  وف�����د  ي�����س��ت��ق��ب��ل��ه  ان  االول 
الرتبية  ورج��ال  االدب��اء  من  امل�ستوى 
فاختري  وامل��رتج��م��ني  وال�����س��ح��ف��ي��ني 
�سدقي  جميل  الفيل�سوف  ال�����س��اع��ر 
ال���زه���اوي، وال��دك��ت��ور حم��م��د فا�سل 
اجلمايل والعالمة حممد بهجة االثري 
املرتجم  وزي��ر  امل�سيح  عبد  واال�ستاذ 
بوزارة الدفاع العراقية، ورافق الوفد 
اال�ستقبال  وخ��الل  ار���س��اك.  امل�سور 
باالنكليزية، وكان  كان احلديث يدور 
يتناوب على الرتجمة كل من الدكتور 
اجل��م��ايل واال���س��ت��اذ وزي��ر وق��د توىل 
الدكتور اجلمايل ما له �سلة بالرتبية 
بينما  ال�سيا�سية،  واالم��ور  والتعليم 
ب��االدب  ل��ه ع��الق��ة  ا�سطلع وزي���ر مب��ا 

وال�سعر والتاريخ. 
وتقديرا لهذا ال�ساعر الكبري واحتفاءا 
فيه  القيت  كبري  احتفال  اقيم  مبقدمه 
الكلمات والق�سائد وقد القى الزهاوي 

ق�سيدة مطلعها: 
كنت طاغور ماثال يف حيايل 

حيثما التفت اجدك حيايل 
من مييني اذا نظرت مييني 

و�سمايل اذا نظرت �سمايل 

بق�سيدة  فحياه  االث���ري  العالمة  ام��ا 

ال�سعب  معاناة  من  ا�ستوحاها  طويلة 
عقد  اثر  على  العربية  العراقي واالمة 
عام  االنكليزية   – العراقية  املعاهدة 
1930 ومن مغزى حديث طاغور عن 

امل�سالة واملوادعة، قال فيها: 
ب�سمت لبغداد وبغداد ثاكلة 
فلم تر اأال اأن ته�س جماملة 

وبغداد ثغر �ساغه الله با�سما 
لكل اديب حط فيها رواحله 

وزير  امل�سيح  عبد  ان  االث���ري:  يقول 
خالل  ال��ف��وري��ة  الرتجمة  ي��ت��وىل  ك��ان 
القاء الكلمات والق�سائد قبل ان تدون 
اعجاب  اث��ار  وق��د  طاغور  اىل  وتقدم 
الفذة  القابليات  هذه  على  احلا�سرين 
الق�سائد، وال�سعر كما هو  يف ترجمة 
اكر  يف  الرتجمة  على  ع�سي  معلوم 

االحيان. 
قا�سد  لكل  ملجا  وزي��ر  اال���س��ت��اذ  ك��ان 
ح����اج����ة، وحم���ج���ة ل���ك���ل ط���ال���ب علم 
ي�ست�سريونه يف م�سكالتهم ومطالبهم 
اللغوية، من ذلك ما نقل على املرحوم 
ال�سبيبي  ر����س���ا  حم���م���د  ال���ع���الم���ة 
و�سع  جل��ن��ة  ع��ل��ى  ا�ستع�سى  ع��ن��دم��ا 
امر  امل��ع��ارف  ب����وزارة  امل�سطلحات 
الوقوف على ما يقابل الكلمة العامية 
)ال�سجم( باجليم املثلثة، وهي الكرات 
بها  حت�سى  التي  ال�سغرية  الفوالذية 
عبد  فهاتف  ال�سيد  ب��ن��ادق  اط��الق��ات 
امل�سيح الذي اجابه على الفور )�سيدنا 
اخلردق  هي  املقابلة  الف�سحى  الكلمة 

ومفردها اخلردقة!!(. 
الريا�سيات  م��در���س��ي  اح���د  ف�����س��األ��ه 
للكلمة  امل����ق����اب����ل����ة  ال���ك���ل���م���ة  ع������ن 
االف������رجن������ي������ة )داك����ت����ي����ل����ون����وم����ي 
هي  فاجابه   )Dactylonomie
الفلك  يف  امل�ستعملة  اجل��م��ل  ح�ساب 

والريا�سيات والتاريخ ال�سعري. 
ي��ق��ول االدي���ب اال���س��ت��اذ م��ري ي�سري: 
يف  وان���ا  وزي���ر  امل�سيح  عبد  )ع��رف��ت 
ال�سباب وافدت منه فوائد جمة  مطلع 
وك��ن��ت اط��ل��ع��ه ع��ل��ى ت��رج��م��ة يل عن 
تتعلق  ام��ور  اىل  فنبهني  االنكليزية 
اجلمل  وم��ع��اين  اع���الم  ن��ق��ل  ب�سميم 
اخلا�سة بكل لغة ومن ذلك اين كتبت 
يف  ال���روم���اين  فل�سطني  ح��اك��م  ا���س��م 
بونطيو�س  )ع(  امل�سيح  ال�سيد  عهد 
 )Pontius Pilatus( بيالطو�س 
فقال  االنكليزية  اللغة  يف  ج��اء  كما 
بيالط�س  العربية  يف  ا�سمه  ان  يل: 
او  بال�سم  )بنط(  اىل  ن�سبة  البنطي 

)بنط( وهو اجل�سر. 

اال�ستاذ  املتقاعد  الركن  اللواء  حدثنا 
�سباح  ندمي  حممود  �سكري  الدكتور 
مع  ذكرياته  عن   1999/8  /27 ي��وم 
عمل  وكان  وزير  امل�سيح  عبد  اال�ستاذ 
وزارة  يف  ال��رتج��م��ة  �سعبة  يف  م��ع��ه 
الزمن.  م��ن  ال��ع��راق��ي��ة ردح���ا  ال��دف��اع 
�ساعات  يجادلنا  الله  رحمة  قائال"كان 
وايام عن املفردة االنكليزية وما يقابل 
ومعانيها  اوالكلمة  بالعربية  معانيها 
عليه  نقرتح  وكنا  االنكليزية  باللغة 
بع�س املفردات العربية ولكنه �سرعان 
كثرية  امثلة  وهناك  ي�ستبدلها  كان  ما 

جدا منها: 
bearing_( اقرتحنا كلمة-وتد *

املالئم  املعنى  ان  فاجابنا   )pickat
)ثقب(  لفظ  اقرتحنا  ه��و)اخل��ازوق( 
فاجابنا   )Socket( لكلمة  اوح���ق 

اال�سح )وقب(. 
اقرتحنا   )Ecploder( ك��ل��م��ة   *
كلمة فمجرة فقا اال�سح الفاجرة النها 

حتتاج اىل من يفجرها. 

رابعًا: من آثار عبد المسيح وزير
وزير  امل�سيح  عبد  اآث���ار  تقت�سر  مل   
والبحوث وو�سع  الكتب  ترجمة  على 
االنكليزية  من  واملقاالت  امل�سطلحات 
ن�ساطه  نطاق  ات�سع  بل  العربية  اىل 
من  ع��دد  و�سع  اىل  واالدب���ي  العلمي 
امل��وؤل��ف��ات ب��ني ك��ت��اب وم��ق��ال��ة وبحث 
علمي. ففي جمال الرتجمة عكف على 
واالدب  والتاريخ  العلم  كتب  ترجمة 
هذه  يف  الكاملة  ادوات���ه  من  له  وك��ان 
ت�سلعه  وم���ن  امل��ع��رف��ة  م���ن  ال���ف���روع 
ب��ال��ل��غ��ت��ني ال��ع��رب��ي��ة واالن��ك��ل��ي��زي��ة ما 
�ساعده على ان يتبواأ الذروة يف الدقة 
واالمانة واالبداع يف كل ما ترجم او 

الف. 
القلم العراقي  كان من موؤ�س�سي نادي 
طلب  وق��د   1934 ع��ام  تاأ�س�س  ال���ذي 
الرتجمة  عن  حما�سرة  يلقي  ان  منه 
فاألقى املحا�سرة  وا�سولها و�سروطها 
ن�سرت  الرتجمة"  "�سناعة  بعنوان 

�سمن جمموعة نادي القلم. 
عام  ال�������س���ادرة  االوىل  )امل��ج��م��وع��ة 
ن�سرها  اع����ادت  واله��م��ي��ت��ه��ا   )1938

جملة املقتطف امل�سرية. 
وقد توالت اعمال عبد امل�سيح وزير يف 
والعلمية  الع�سكرية  امليادين  خمتلف 

واالدبية. 
اأ- يف املجاالت الع�سكرية:

 )Squad drill( القطعة  تعليم   .1
ترجمة ن�سرها بتوقيع )ع.و. – بغداد 

ه�(.   1339 –
2. حماربتي يف العراق – او خواطر 

 .1923 – – بغداد  – طونزاند 
 : تاأليف   – العربية  الثورة  كتاب   .3
ت.ا. لورن�س وقد طبعت منه كرا�ستان 

ثم �سرف النظر عنه. 
4. كل �سيء هادئ يف اجلبهة الغربية 
ال�سحفي عبد  الكاتب  )رواي��ة( ذكرها 

القادر الراك يف احدى املجالت. 
5. ترجم عدد من الدرا�سات واالبحاث 
الع�سكرية  امل��ج��ل��ة  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
 1924 ع��ام  ���س��دوره��ا  منذ  العراقية 
كثرية  وه��ي   1943 ع��ام  وف��ات��ه  حتى 
نقت�سر منها على ما ترجمه عن كتاب 
)اال�ستطالع وو�سع التقارير( لل�سابط 
ال�سر  العميد(  )اي  الزعيم  االنكليزي 
اف�سل  منه  اخ��رتن��ا  ه��اي��ل  ل��ون��زداي��ل 
يف  املن�سورة  الرتجمة  من  اخلام�س 
اخلام�سة  �سنتها  يف  امل��ذك��ورة  املجلة 

العدد االول ال�سادر )1928( .
ب- يف جماالت العلوم والتقنيات: 

ت����رج����م ال���ع�������س���رات م����ن ال���ب���ح���وث 
وال���درا����س���ات ال��ع��ل��م��ي��ة ن�����س��ره��ا يف 
ال�����س��ح��ف وامل���ج���الت امل��ح��ل��ي��ة ويف 
ل�ساحبها  )احل��ري��ة(  جملة  مقدمتها 
)ب�سائط  ع��ن��وان  حت��ت  بطي  رفائيل 
الكهرباء والذرة  العلوم( تناول علوم 

وغريها. 
ج- يف املجاالت االدبية والتاريخية : 
1. عبد الرحمن النا�سر )ترجمة( وهو 
ف�سل خا�س من كتاب )جمد االندل�س 
العربية( ل� )جوزيف ميكيب( بغداد - 

 .1939
)ترجمة(  ح��م��وراب��ي��ي  ���س��ري��ع��ة   .2

)ذكرها مري ب�سري(. 
لطاغور   – ال���ذه���ب���ي  ال�������زورق   .3

)ترجمة(. 
 – ال��الت��ني  �ساعر  فرجيل  ريفيات   .4

)ترجمة( )ذكرها مري ب�سري( .
مق�سورتها  يف  القي�سرة  رواي���ة   .5
يف  ن�سرها  )ترجمة(  ليكيو  لوليم   –

جريدة العراق 1923. 
)بن  االنكليزي  لل�ساعر  �سيليا  اىل   .6
جون�سون( – جملة احلرية )1924(. 
و�سعرها   )Sappho( ���س��اف��و   .7
 – – ج4  )ت��رج��م��ة( جم��ل��ة احل���ري���ة 
 – – 0���س214  الثانية 1925  ال�سنة 

 .)2244
املحطم(  )ال�����س��ن��م  ق�����س��ت��ي   -9-8

و)عجوز تت�سابى( – بغداد 1972.
ن�سر  – وق���د  امل��ط��رن��ني  ن����وادر   .10
بتوقيع )مطرن ي�سار اليه بالبنان( – 

بغداد 1939. 
عبد  اال���س��ت��اذ  اه��ت��م��ام��ات  لقدتنوعت 
امل�����س��ي��ح وزي����ر ف��ان��ع��ك�����س ذل����ك على 
اثاره املرتجمة واملوؤلفة، وان حظيت 
ال�������س���وؤون ال��ع�����س��ك��ري��ة ب���االول���وي���ة 
العراقية  الدفاع  ب��وزارة  عمله  بحكم 
وم�سوؤوليته عن ادارة �سعبة الرتجمة 
العجب  ي����اأخ����ذه  وال�����ق�����ارئ  ف���ي���ه���ا، 
واالعجاب بهذا الرائد الفذ عندما يقع 
او  ومرتجماته  موؤلفاته  على  نظره 
االدبية  يقرا بع�سها وب�سورة خا�سة 
وا�سلوبه  وال��ع��ل��م��ي��ة،  وال��ت��اري��خ��ي��ة 
الطبقة  منزلة  ينزله  يكاد  حتى  الرائع 
حقيق  وهو  الع�سر  ادب��اء  من  االوىل 

بذلك. 
عبد  اال�ستاذ  الرتجمة  رائ��د  الله  رحم 
جهود  من  قدمه  ما  على  وزير  امل�سيح 
واعمال مثمرة يف بناء نه�سة العراق 

احلديث. 
سالم االلوسي

شيء من سيرة االستاذ عبد المسيح وزير
سالم االلوسي )1889 – 1943(

مؤرخ وآثاري عراقي كبير



هالل ناجي 
في الذاكرة


