
(26/04/2020) 

 

 

Palestinian-Irish Children's Literature Translation Project 

 

 الشمس  نور

 مشروع ترجمة أدب األطفال الفلسطیني االیرلندي 

 

Tionscnamh Aistriúcháin: Noor Ash Shams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الشمس  نور 
 االیرلندي  الفلسطیني  األطفال  أدب  ترجمة  مشروع

األطفال ھو مبادرة فلسطینیة ایرلندیة من المستوى الثالث تتضمن ترجمة ونشر وتوزیع  لقصص مشروع نور الشمس 
 قصص األطفال باللغتین العربیة واالیرلندیة.

 الھدف من المشروع  

لي تعلم ما أمكن الھدف الرئیسي للمشروع ھو تبادل األطفال الفلسطینیون واالیرلندیون القصص التقلیدیة والمعاصرة، وبالتا 
 عن ثقافة بعضھم البعض، مما یضیف إلى التنوع في مواد القراءة المتاحة لھم.

 

 خلفیة المشروع  

نشأت فكرة المشروع عن زیارة قام بھا أكادیمیون ایرلندیون للجامعات والمنظمات غیر الحكومیة الفلسطینیة تحت شعار  
الفتاح وإیثن أوكونیل، وھما محاضران في دراسات الترجمة من  ، عمل محمود عبد2014الحق في  التعلیم. فمنذ عام 
، بشكل وثیق مع   (www.dcu.ie) وجامعة مدینة دبلن، ایرلندا  (www.birzeit.edu)    جامعة بیرزیت في رام هللا

مون في ، التقى المترج 2015المؤلفین والمحررین والرسامین والناشرین في أیرلندا وفلسطین على المشروع. وفي عام 
أیرلندا وبدأوا في ترجمة القصص الفلسطینیة واالیرلندیة التي اختاروھا إلى اإلنجلیزیة (والتي كانت تستخدم كلغة محوریة  
في كال االتجاھین) ثم إلى اللغة الغالیة االیرلندیة والعربیة. وتشتمل النصوص المختارة للترجمة على قصص ألفھا بالغین 

 .وأطفال

 

 المشروع وصف  



  2015تضمنت رحلة بحث ودراسة قام بھا محمود عبد الفتاح إلى إیرلندا في ربیع وصیف  2018-2014المرحلة األولى  

نشر مجلدین مصورین من القصص   2018وحضور ورش عمل للترجمة في دبلن وإینیش إیر، جزر آران. وشھد عام 
یة. وقام بترجمة ھذه القصص محمود عبد الفتاح. وقد تم تمویل  االیرلندیة التقلیدیة ومن القصص المعاصرة باللغة العرب

وھو منظمة غیر حكومیة للنشر  المرحلة األولى بشكل أساسي من جامعة بیرزیت، وقام معھد تامر للتعلیم المجتمعي
 المدارس في جمیع أنحاء الضفة الغربیة وغزة. بإصدار الكتب وتوزیعھا على   )www.tamerinst.org (والتعلیم

وجھات مانحة أخرى، ومن   جامعة بیرزیت وجامعة مدینة دبلن والتي یساھم في تمویلھا    2015/2019المرحلة الثانیة.
وتشمل نشر مجلد واحد من سبعة قصص فلسطینیة تقلیدیة ومعاصرة ترجمھا إلى  2019المقرر أن تكتمل في العام 

وسوف تتاح ھذه القصص للمدارس االبتدائیة والثانویة، في شمال  مویره  یولیفوفیغ، و  إیثن أوكونیل ل من:  االیرلندیة ك
 وجنوب ایرلندا.

 

 فریق الترجمة 

، (أستاذ متقاعد)، مركز الترجمة والدراسات النصیة ، كلیة اللغات التطبیقیة والدراسات متعددة الثقافات ،  إیثن أوكونیل
  eithne.oconnell@dcu.ie .  Mobile: 0877651789جامعة دبلن سیتي 

، أستاذ مساعد في الترجمة (جامعة بیرزیت) قسم اللغات والترجمة ، جامعة بیرزیت ،  محمود عبد الفتاح (إسماعیل)
  mfatah@birzeit.edu  :، الضفة الغربیة ، فلسطین. البرید اإللكتروني14بیرزیت ، ص 

 ، مدرسة متقاعد بالمدرسة االبتدائیة ، مصممة مناھج ، مؤلفة ، ومترجمة ، وناشرة في اللغة ایرلندیة،مویره  یولیفوفیغ

 dhufaigh@gmail.com البرید اإللكتروني:    An Tuar ،An Baile Thiar ،Inis Oírr ،Aran Islands 

 

 فریق التحریر 

، دبلن.   An Gúm،مترجمة ھاري بوتر، وسابقًا عملت لدى ناشر التعلیم الرسمي باللغة االیرلندیة مویره نیك ماھولین 
 .جمھوریة ایرلندا

 مستقلة ،ومترجمة ، وقارئة تدقیق. بلفاست: إیرلندا الشمالیة. ةمحرر  غرین ني غیلن

 

 لمزید من المعلومات، اتصل بـ: 

دكتورة إیثن أوكونیل ، (أستاذ متقاعد)، مركز الترجمة والدراسات النصیة ، كلیة اللغات التطبیقیة والدراسات متعددة  ال
 ترجمة مشروع(  الشمس نور eithne.oconnell@dcu.ie Mobile: 0877651789 .الثقافات ، جامعة دبلن سیتي 

 االیرلندي). الفلسطیني األطفال أدب

https://ctts.ie/links/#noor-ash-shams 
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