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تصدر عن شعبة العالقات واالعالم في كلية اللغات

تصميم كبري على تحقيق التميز العلمي يف العام الجديد

كلية اللغات تشارك الجامعة األم إبتهاجها بدخول تصنيف التايمز

ا�س��تقبلت كلي��ة اللغ��ات الع��ام
الدرا�سي اجلديد 2019-2018
بت�ص��ميم وا�ص��رار عل��ى حتقيق
املزيد م��ن النجاح��ات والتفوق
العلمي والتم ّيز ب��الأداء تزامن ًا
مع دخول جامعة بغداد ت�صنيف
التامي��ز الربيط��اين .اىل ذل��ك
هن�أت ال�س��يدة املخول��ة باعمال
عم��ادة كلي��ة اللغ��ات اال�س��تاذ
امل�س��اعد الدكت��ورة غي��داء
قي�س ابراهيم رئا�س��ة اجلامعة
وا�س��اتذتها به��ذا املنجز العلمي
اجلدي��د ودع��ت �أ�س��رة كلي��ة
اللغات اىل بذل املزيد من اجلهد
العلم��ي والرتب��وي وا�س��تمرار
العط��اء يف كل املجاالت العلمية
والبحثية والرتبوية والإدارية
لإجناح العام الدرا�س��ي اجلديد
وجعل��ه متمي��زا مبا ين�س��جم مع
مكان��ة كلي��ة اللغات وم�س�يرتها

احلافلة بالعط��اء  .من جهتها
ا�س��تكملت االق�س��ام العلمي��ة
وال�ش��عب والوح��دات االداري��ة

ا�س��تعداداتها وو�ض��عت اخلطط
والربام��ج الدرا�س��ية والثقافية
التي �ستبا�شر بتنفيذها با�شراف

عمادة الكلية وجمل�سها .
وق��د انتظ��م دوام طلب��ة جميع
املراحل الدرا�سية يف الدرا�ستني

ال�ص��باحية وامل�س��ائية من �أجل
ا�س��تثمار الزمن لإكم��ال املناهج
العلمي��ة املق��ررة عليه��م  ،فيم��ا
جهز التدري�س��يون م�ستلزماتهم
العلمية من كتب وم�صادر علمية
تك��ون يف خدم��ة املنه��ج العلمي
 .م��ن جه��ة �أخ��رى اعلن��ت
مكتبة كلي��ة اللغ��ات جاهزيتها
لإ�ستقبال التدري�سيني والطلبة
والباحث�ين وتزويده��م مب��ا
يحتاج��ون م��ن كت��ب ودوري��ات
.اىل ذل��ك يوا�ص��ل جمل�س كلية
اللغات عق��د جل�س��اته الدورية
برئا�س��ة اال�س��تاذ امل�س��اعد
الدكتورة غيداء قي�س ابراهيم
املخول��ة ب��ادارة عم��ادة الكلية
ملتابعة �سري العملية التدري�سية
ال�سيما ا�س��تقبال طلبة املرحلة
الأوىل وت�س��جيلهم و�ض��مان
انتظام دوامهم .

الثورة الحسينية مشروع نهضوي ألنقاذ االمه

حفل تأبيني يف ذكرى استشهاد سيد شباب أهل الجنة (عليه السالم )
�ش��هدت كلية اللغات حف� ً
لا ت�أبيني ًا
مبنا�س��بة ذك��رى ا�ست�ش��هاد �س��يد
�ش��باب �أه��ل اجلنة الإمام احل�س�ين
(عليه ال�سالم) .فقد نظمت الكلية
ومبب��ادرة م��ن قب��ل جمموع��ة م��ن
ا�ساتذة ق�سم اللغة الفار�سية حف ً
ال
ت�أبيني�� ًا ي��وم الثالث��اء املواف��ق 16
ت�شرين الأول . 2018
ت�ضمن احلفل الذي رعته ال�سيدة
املخول��ة باعم��ال عم��ادة الكلي��ة
�أ.م.د .غيداء قي�س ابراهيم تالوة

مبارك��ة من الذكر احلكيم للقاريء
عتي��د الر�ض��وي ث��م قراءة �س��ورة
الفاحتة على �أرواح ال�ش��هداء .بعد
ذل��ك �ألق��ى التدري�س��ي ح�س��ن علي
�ص��فر كلم��ة ا�س��اتذة الكلي��ة التي
ق��ال فيها � " :إنن��ا تعلمنا من الإمام
احل�س�ين ان النخ�ضع للظامل م�ؤكدا
ان ث��ورة احل�س�ين العظيم��ة ق��د
كت��ب عنه��ا الكثري ونح��ن مطالبون
ان ن�س��تذكر وجن�س��د ق ّي��م ه��ذه
الث��ورة اخلال��دة "  .م��ن جانب��ه

اجتماع لهيئة تحرير
مجلة اللغات العلمية

ر�أ�س��ت ال�س��يدة املخولة بعمادة كلية اللغات �أ.م.د .غيداء
قي���س ابراهي��م �إجتماع��ا ً لهيئ��ة حتري��ر املجل��ة العلمية
يوم الأربعاء امل�ص��ادف  .2018/ 10/ 3ونوق�ش��ت خالل
االجتم��اع ُ�س��بل تنفيذ نتائج اجتماع رئي���س جامعة بغداد
م��ع هيئ��ات حتري��ر جم�لات اجلامع��ة مب��ا ي���ؤدي اىل رفع
م�س��تويات الأداء ملجل��ة كلية اللغ��ات  .ومت الت�أكيد على
�أهمية نوع البحوث املن�ش��ورة من حيث امل�ض��مون والناحية
التطبيقي��ة للبحث و�س�لامته اللغوية واملنهجي��ة واختيار
املقوم�ين الأكف��اء وحتقي��ق الت��وازن بالن�ش��ر ب�ين بح��وث
الأدب واللغة والرتجمة جلميع اق�سام الكلية .

�ألق��ى ال�ش��يخ عبد الر�ض��ا معا�ش
حما�ض��رة ا�س�لامية ا�س��تعر�ض
خاللها الدور الإن�ساين والدرو�س
البليغة للثورة احل�سينية م�ؤكدا
ان احل�سني م�شروع نه�ضوي للأمة
وه��و ُمل��ك للإن�س��انية جمع��اء
حي��ث انق��ذ االن�س��ان م��ن اجلهل
والطغيان والعبودية.
و�شهد الت�أبني نعي ًا ح�سيني ُا قدمه
ال�سيد �أحمد الكعبي .

ترقية كوكبة جديدة من تدريسيي اللغات

ح�ص��لت كوكب��ة جدي��دة م��ن
تدري�سيي كلية اللغات على مراتب
علمية اعلى\.
فقط ح�ص��لت املدر�س امي��ان لفتة
عزي��ز التدري�س��ية بق�س��م اللغ��ة
العربي��ة يف كلي��ة اللغ��ات عل��ى
ترقية علمية اىل مرتبة (ا�س��تاذ
م�ساعد)
وح�ص��ل املدر���س امل�س��اعد احم��د
جا�س��م حمم��د التدري�س��ي بق�س��م
اللغ��ة العربي��ة يف كلي��ة اللغ��ات
عل��ى ترقي��ة علمي��ة اىل مرتب��ة
(مدر�س).
وح�ص��ل اال�س��تاذ امل�س��اعد حممد
را�ض��ي زوي��ر التدري�س��ي بق�س��م
اللغ��ة ال�س��ريانية يف كلي��ة اللغات
عل��ى ترقي��ة علمي��ة اىل مرتب��ة
(ا�س��تاذ)  .اىل ذلك احتفى ق�س��م
اللغ��ة العربي��ة مبجموع��ة م��ن

ا�ساتذته الذين متت ترقيتهم اىل
مراتب علمية متقدمة يوم االحد
. 2018 / 9 / 2
وق��ال رئي���س الق�س��م �أ.م.د رحيم
اخلزاع��ي ان ه��ذه االحتفالي��ة
الب�س��يطة تع�بر ع��ن روح االلف��ة
واالن�س��جام وامل��ودة الت��ي ترب��ط
ا�س��رة الق�س��م وكان��ت �أوام��ر
جامعي��ة قد �ص��درت برتقية عدد
من تدري�س��يي ق�سم اللغة العربية
اىل مرتبة مراتب علمية خمتلفة
فقد ح�ص��ل املدر�س الدكتور حامد
مره��ون حم��د التدري�س��ي بق�س��م
اللغة العربية يف كلية اللغات على
ترقية علمية اىل مرتبة(ا�س��تاذ
م�س��اعد) وح�صل املدر�س الدكتور
غ��زوان جميد ر�ش��يد على ترقية
علمي��ة اىل مرتب��ة (ا�س��تاذ
م�س��اعد) كم��ا ح�ص��ل املدر���س

امل�س��اعد ح�س�ين ا�س��ماعيل كاظم
عل��ى ترقي��ة علمي��ة اىل مرتب��ة
(مدر�س) وح�صل املدر�س الدكتور
ميثاق حممد ا�س��ماعيل التدري�سي
بق�س��م اللغ��ة الرو�س��ية يف كلي��ة
اللغ��ات عل��ى ترقي��ة علمي��ة اىل
مرتبة (ا�ستاذ م�ساعد).
م��ن جهته��ا هن���أت ال�س��يدة عميد
كلي��ة اللغ��ات �أ.م.د .غيداء قي�س
ابراهي��م ،التدري�س��يني الذي�ين
ح�ص��لوا عل��ى ترقي��ة علمي��ة
متمني��ة له��م املزي��د م��ن العط��اء
والت�أل��ق الدائم و �أن يكونوا روافد
عطاء يف م�س�يرة الكلية واجلامعة
و�سواعدا للبناء يف امل�سرية العلمية
يف عراقنا احلبيب .

منجز علمي جديد

االستاذ المساعد الدكتورة
غيداء قيس ابراهيم
م��ع بدء العام اجلامع��ي اجلديد حققت جامعتنا
العريقة منجزا علميا متميزا بدخولها ت�صنيف
التاميز الربيطاين للجامع��ات العاملية الر�صينة
وال��ذي ُيع��د ث��اين �أرق��ى ت�صني��ف عامل��ي بع��د
ت�صنيف �شنغهاي .
مل يك��ن دخ��ول جامع��ة بغداد هذا الت�ص��نيف
الر�ص�ين حم�ض �صدفة  ،امنا ج��اء نتيجة جهود
م�ضني��ة وعم��ل د�ؤوب وخط��وات موفق��ة بذلتها
رئا�س��ة اجلامع��ة وا�س��اتذتها وباحثوه��ا الذين
�س��جلوا �أك�ثر م��ن �س��بعة �آالف بح��ث علم��ي يف
م�ستوعبات �سكوب�س .
ان ه��ذا االجن��از الكب�ير ُيع��د م�س���ؤولية تفر�ض
علين��ا يف �أ�س��رة كلي��ة اللغ��ات واجبات �إ�ض��افية
ينبغ��ي النهو���ض به��ا لرف��ع م�س��تويات الأداء
العلم��ي والتفك�ير بط��رق علمي��ة جدي��دة غ�ير
تقليدي��ة  ،فم��ا حققته جامعة بغ��داد من �إجناز
ج��اء ح�ص��يلة تفاعل جه��ود العامل�ين يف كليات
ومراك��ز اجلامعة وحر�ص��هم على تقدمي ثمرات
عقولهم وابداعاتهم يف ميدان البحث العلمي .
و�أود هنا ان �ألفت انظار الزمالء والزميالت اىل
�ض��رورة توخي ّ
الدقة يف اختيار نوعية بحوثهم
العلمية والرتكيز على اجلوانب التطبيقية التي
تق��دم معاجلات مو�ض��وعية مل�ش��كالت علمية مبا
يغني املعرفة العلمية ويجعل تلك البحوث قادرة
على املناف�س��ة والن�ش��ر يف امل�س��توعبات العاملية .
�إن واجبات التدري�س��ي اجلامعي التنح�صر فقط
يف �إلقاء املحا�ضرات العلمية  ،امنا متتد اىل �آفاق
رحب��ة تتعل��ق بتطوير مهاراته وتو�س��يع ثقافته
العلمية يف حقل اخت�صا�ص��ه واحلق��ول املجاورة
وامل�شتبكة مع تخ�ص�ص��ه  ،وهذا الأمر لن يتحقق
الآ من خالل البحث العلمي وامل�شاركة املنتجة يف
امل�ؤمت��رات والور�ش والندوات وتب��ادل اخلربات
والأفكار  ،وقبل ذلك عرب الإ�ستزادة العلمية من
منابع الفكر والثقافة الأ�صيلة .
�إنه��ا دعوة خمل�ص��ة ملزيد م��ن العطاء والتفوق
واالب��داع وجع��ل الع��ام اجلامع��ي اجلدي��د عام ًا
للتم ّيز العلمي فعال ّ .
ف��اىل مزي��د م��ن العط��اء والتمي��ز والتف��وق
العلمي.
�أجمل تهنئة اىل جامعة بغداد العزيزة رئا�س��ةً
وا�ساتذة وباحثني .
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مشاركات متميزة ألساتذة اللغات يف مؤتمرات علمية محلية ودولية

�ش��ارك التدري�س��ي بق�س��م اللغة الرو�سية م.د
عل��ي عدنان م�ش��و�ش يف امل�ؤمت��ر العلمي الثاين
ل�لاداب والفنون الذي اقامت��ه جامعة جيهان
يف اربي��ل يف الف�ترة  28 – 27حزيران 2018
.
وتن��اول الباحث يف بحثه املو�س��وم " الرتجمة
وثقاف��ة اخلط��اب املهن��ي – كلي��ة اللغ��ات
امنوذج��ا " خ�ص��ائ�ص ظاه��رة الرتجم��ة يف
ف�ض��اء اخلطاب املهن��ي التعليم��ي وارتباطاتها
العلمي��ة  .وتركز البحث ح��ول االهتمام على
املنه��ج املقارن ومنهج التالق��ي الثقايف واندماج
االخت�صا�صيني يف �سوق العمل الذي يتطلب ان
يتمتع طلبة اللغ��ات االجنبية مبهارات فعالة
يف الرتجمة
كما �شارك التدري�س��ي بق�سم اللغة االنكليزية
م .ربيع عامر �ص��الح يف ترجمة اعمال م�شروع
�إ�صالح التعليم التقني واملهني .TEVT
و�شاركت يف امل�شروع املذكور جهات عدة حملية
ودولي��ة وخرباء متخ�ص�ص��ون وور�ش عمل من
خمتلف الوزارات.
ويهدف امل�شروع اىل االرتقاء مب�ستوى التعليم
املهني وربط خمرجاته مبتطلبات �سوق العمل
املحل��ي م��ن خ�لال تعدي��ل املناه��ج وتطويرها
و�ش��ارك التدري�سيان بق�س��م اللغة العربية يف
كلي��ة اللغ��ات �أ.م.د .رحيم را�ض��ي اخلزاعي و
�أ.م.د .جا�س��م ر�ش��يد حل��و يف امل�ؤمت��ر الدويل
الأول ملرك��ز العه��د وال��ذي �أقامت��ه العتب��ة
العبا�سية املقد�سة لدعم وتفعيل فتوى الدفاع
الكفائي املقد�س للم��دة من  30 – 29حزيران
. 2018
وتط��رق التدري�س��يان يف بحثه��م امل�ش�ترك
واملو�س��وم �أ�ص��داء فت��وى الدف��اع الكفائ��ي يف
اخلط��اب ال�سيا�س��ي الإ�س��رائيلي – ق��راءة يف
الإ�س�تراتيجية اال�س��رائيلية اىل م��ا تناولت��ه
مراك��ز البح��وث والدرا�س��ات اال�س��رائيلية
املهتم��ة بال�ش���أن العراق��ي و م��ا ت�ش��كله ه��ذه
الفت��وى بت�أ�س��ي�س احل�ش��د ال�ش��عبي املقد�س من
خماطر م�س��تقبلية على الوجود اال�سرائيلي يف
املنطقة .

اىل ذل��ك �ش��ارك التدري�س��ي بق�س��م اللغ��ة
ال�س��ريانية بكلي��ة اللغ��ات ا.م.د حمم��د عل��ي
عبد االمري مبناق�ش��ة ر�س��الة ماج�ستري يف كلية
الرتبية  /ابن ر�شد بعنوان �صور و�صيدا درا�سة
تاريخية.
وتاتي هذه امل�ش��اركة يف �س��ياق التع��اون العلمي
بني كلي��ة اللغات والكلي��ات واالق�س��ام العلمية
املناظرة لها.
كم��ا الق��ى الأ�س��تاذ عماد �س��عيد التدري�س��ي يف

ق�س��م اللغة العربي��ة -كلية اللغات  ،حما�ض��رة
بعن��وان "اوري ني�س��ان كن�س�ين رائ��د تي��ار يف
االدب العربي احلديث " يف يوم ال�س��بت املوافق
2018-6-30يف عل��ى قاع��ة د.غ��زوان يف مقر
جمعية املرتجمني.
تناولت املحا�ضر التعريف بتيار الوعي و�سماته
و�أب��رز رواده يف االدب الأورب��ي والعرب��ي
والع�بري و�س��مات ق�ص��ة تي��ار الوعي وال�س�يرة
الذاتية القا�ص اوري ني�س��ان كن�س�ين و�أ�س��لوبه

اللغات تؤبن الفقيدين علي منصور وملياء رضا

نظم��ت عم��ادة كلي��ة اللغات وق�س��م اللغ��ة االملانية
حف� ً
لا ت�أبيني�� ًا مبنا�س��بة �أربعيني��ة فقي��د الكلي��ة
املرح��وم الدكت��ور علي يحيى من�ص��ور يوم اخلمي�س
املوافق . 2018\6\28
وب��د�أ الت�أب�ين بقراءة �س��ورة الفاحت��ة ترحم ًا على
روح الفقي��د ث��م ت�لاوة �آي��ات مب��اركات م��ن القر�آن
الك��رمي ،بعد ذلك �ألقى رئي�س ق�س��م اللغة الأملانية
كلم��ة ً ا�س��تعر�ض خالله��ا دور الفقي��د يف النواح��ي
العلمي��ة والرتبوي��ة والأكادميية و�أب��رز �إجنازاته
العلمية ....
كم��ا نظمت عم��ادة كلية اللغات و�ش��عبة الت�س��جيل
يف الكلي��ة حف� ً
لا ت�أبيني�� ًا لفقيدة الكلي��ة الراحلة
املوظف��ة ملي��اء ر�ض��ا ح�س��ن ي��وم اخلمي���س املواف��ق
. 2018\10\11
ح�ض��ر الت�أب�ين معاون العميد لل�ش���ؤون الأدارية
�أ.م.د .زياد طارق عبد اجلبار وعدد كبري من ر�ؤ�ساء
االق�سام العلمية والتدري�سيني واملوظفني .
وبد�أ الت�أبني بقراءة �سورة الفاحتة ترحم ًا على
روح الفقي��دة ث��م تالوة �آي��ات مباركات م��ن القر�آن
الك��رمي  ،بع��د ذل��ك �ألقي��ت كلم��ة ً بح��ق الراحلة
ا�ستعر�ض��وا خالله��ا دوره��ا الكب�ير م��ن النواح��ي
الإدارية حيث �شغـــــــــــــلت من�صــــــــــــب
عدة .
مديرة الت�سجيل ل�سنوات ّ
ث��م تن��اوب ع��دد م��ن ا�س��اتذة الكلي��ة عل��ى
تق��دمي �ش��هادات بحقه��ا وعـــــــــــــــــــ��ن
�س��يـــــــــرتها وتفانيـــــــــــــه��ا واخال�ص��ها يف
عــــمله��ا وخـــــدماته��ا اجلــــــــليل��ة مل�ص��ــــــلحة
وطــــــــلبته��ا.
الكليـــــــــــــــــــــــــــــــ��ة

الأدب��ي وال�س��مات املمي��زة اق�صو�ص��ه وحتلي��ل
ق�صتي " تنحى جانبا" و"يف تلك االثناء"و�أهم
اال�س��تنتاجات .و�ش��اركت التدري�س��ية بق�س��م
اللغ��ة العربي��ة يف كلي��ة اللغات ا.م.د� .ش��يماء
فا�ض��ل حم��ودي يف امل�ؤمتر ال��دويل الذي عقده
مرك��ز الدرا�س��ات ال�ش��رقية بجامع��ة القاهرة
حت��ت عن��وان اليه��ود يف االداب ال�ش��رقية يوم
الثالثاء املوافق 2018 / 9 / 25
وتناول البحث املو�سوم املوروث الثقايف العراقي
يف نتاج��ات ادباء يه��ود العراق .ا�س���س املوروث
الثق��ايف العراق��ي وانعكا�س��اته يف النتاج��ات
االدبي��ة لالدب��اء اليه��ود م��ن ذوي اال�ص��ول
العراقي��ة  ،وا�ستعر�ض��ت الباحث��ة جمل��ة م��ن
املزاي��ا الت��ي �ض��منّها االدب��اء يف ادبهم  ،ف�ض�لا
ع��ن احلنني اىل ار�ض االب��اء واالجداد واغلب
االماكن التي ذكرها اولئك االدباء.
كم��ا �ش��ارك ع��دد م��ن تدري�س��يي ق�س��م اللغ��ة
ال�س��ريانية يف امل�ؤمت��ر اخلام���س ملناه��ج اللغ��ة
ال�س��ريانية والرتبية الدينية امل�س��يحية الذي
اقامته مديرية الدرا�س��ة ال�سريانية يف بغداد
وحت��ت �ش��عار (ال�س��ريانية  ..وج��ود ،ا�ص��الة،
ح�ضارة) على قاعة احمد بن ف�ضالن يف ديوان
وزارة الرتبي��ة ي��وم اخلمي���س املواف��ق  19متوز
. 2018
و�ش��ارك �أ.م�ؤيد ح�س�ين من�ش��د ببحث م�ش�ترك
م��ع اال�س��تاذ عماد عبد �ص��الح يحم��ل عنوان (
تطوير املناهج يف اللغة ال�سريانية) –املعوقات
واحلل��ول تطرقا فيه �إىل امل�ش��اكل التي تواجه
�أ�س��تاذ اللغة ال�س��ريانية والي��ة تطوير املناهج
وا�ش��ارت التدري�س��ية �أ.م ي�س��رى عبا�س عبد يف
مداخلته��ا حول �أ�س��باب تدين م�س��توى الطلبة
�إىل �ص��عوبات تعلي��م اللغ��ة ال�س��ريانية وعزت
�أ�س��باب ذل��ك �إىل افتق��ار الطلب��ة �إىل اخللفية
الثقافي��ة نتيجة للظ��روف ال�ص��عبة التي مرت
على بلدنا احلبيب.
ويف خت��ام امل�ؤمت��ر مت توزي��ع دروع امل�ؤمت��ر
للم�شاركني والباحثني يف امل�ؤمتر . .
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لـغــات
شهادات تقديرية تثمن الجهود

كتب شكر لتدريسيني مثابرين يف كلية اللغات
وج��ه مدي��ر مكت��ب مع��ايل وزي��ر التعلي��م
الع��ايل والبحث كتاب �ش��كر وتقدي��ر اىل ا.د
فائ��زة عبد االمري نايف الهديب التدري�س��ية
بق�س��م اللغة العربية يف كلية اللغات تقديرا
جلهودها العلمية يف التاليف .
وجاء يف الكتاب الذي تلقى املوقع االلكرتوين
ن�سخة منه ( ي�سرنا ان ننقل اليكم �شكر معايل
الوزير الهداءكم امل�ؤلفني القيمني املو�سومني
 :الفك��ر ال�ص��هيوين واالدبي��ات العربي��ة ،
درا�س��ات مقارن��ة ب�ين القران الك��رمي وكتاب
العه��د الق��دمي �ش��اكرين لك��م ه��ذه املب��ادرة
اللطيف��ة وداعني املوىل ع��ز وجل ان يوفقكم
لرفع راية العلم يف عراقنا احلبيب)
كم��ا �ش��كر مدي��ر مكت��ب مع��ايل الوزي��ر
التدري�سية يف ق�سم اللغة الرو�سية الدكتورة
ايات يو�س��ف على اهداءها ن�سخة من كتابيها
 :خواط��ر االم��ل والربي��ع ومق��االت خمتارة
عن االدب الرو�سي والبلغاري.
و تلقت عمادة كلية اللغات كتاب �شكر وتقدير
م��ن مدي��ر ع��ام دار املامون للرتجمة والن�ش��ر
تثمينا جلهود الكلية يف اقامة معار�ض الكتب
الدائم��ة امل�ؤقت��ة  .فق��د بعث ال�س��يد �س��اطع
راجي عبيد مدير عام دار املامون كتاب �ش��كر
وتقدي��ر لعمادة كلية اللغ��ات ثمن فيه تعاون
الكلي��ة يف اقام��ة معار���ض الكت��ب الدائم��ة
وامل�ؤقتة على مدار ال�سنة  .واعرب عن �شكره
وتقدي��ره جلهود كلية اللغات لكل ما فيه خري

الوط��ن احلبي��ب .وح�ص��ل التدري�س��ي
بق�س��م اللغة الرو�س��ية يف كلي��ة اللغات
�أ.م.د .رحيم علي كرم على كتاب �ش��كر
وتقدير من ال�سيد رئي�س جامعة بغداد
تثمينا لن�شره بحثه العلمي املو�سوم
" derivation as the main
way of adapting new
 " terms to Arabicيف املجل��ة
العاملي��ة " modern journal of
language teaching methods
والتي هي ذات معامل تاثري.
كم��ا ح�ص��ل اال�س��تاذ امل�س��اعد الدكتور
ع�صام احمد نا�ص��ر ,التدري�سي يف كلية
اللغ��ات ق�س��م اللغ��ة اال�س��بانية ,عل��ى
�ش��هادة تقديري��ة دولي��ة ممنوح��ة من
الرنويج وذلك مل�ش��اركته يف دورة اعداد
املدربني يف التنمية الب�شرية ()TOT
والتي اقيمت يف مركز البحوث النف�سية
يف جامع��ة بغ��داد .والق��ى اال�س��اتذة
املحا�ض��رون خالل فرتة الدورة املمتدة
م��ن  ,2018/8/30 – 26حما�ض��رات
تناول��ت �شخ�ص��ية وممي��زات اال�س��تاذ
والط��رق العلمي��ة ال�ص��حيحة الع��داد
اجيال من املتدربني وامل�ساهمة الفاعلة
يف بناء م�سرية التعليم يف البلد.

مشاركة كبرية
اللغات تشارك بمؤتمر
يف مهرجان تراتيل علمي دولي لالعالم
سجادية

م��رة اخ��رى ي�ض��ع ا�س��اتذة كلي��ة اللغ��ات
ب�ص��متهم يف م�س�يرة ح��ب احل�س�ين  .فق��د
�ش��ارك وللم��رة اخلام�س��ة عل��ى الت��وايل
ا�ساتذة كليتنا يف مهرجان تراتيل �سجادية
ال��دويل اخلام���س ال��ذي اقامت��ه العتب��ة
احل�س��ينية املقد�س��ة يف كرب�لاء بج��وار
مرق��د ال�س��بط الطاهر لر�س��ول اهلل �ص��لى
اهلل علي��ه واله للمدة من  5ت�ش��رين االول
 2018لغاية  7ت�شرين االول  2018وحتت
�شعار "ر�سالة احلقوق لالمام ال�سجاد عليه
ال�س�لام /ا�س���س واقعي��ة لتعاي���ش �س��لمي"
ومتثل��ت امل�ش��اركة بقي��ام فري��ق الرتجمة
امل�ؤل��ف م��ن املدر���س عل��ي ح�س�ين عب��د
املجي��د الزبيدي من�س��ق الفري��ق ومرتجم
االملانية واال�س��تاذ امل�س��اعد الدكتور ح�سن
�س��رحان جا�س��م /مرتجم اللغة الفرن�سية
واال�س��تاذ امل�س��اعد الدكت��ور خريية دماك
قا�س��م /مرتج��م اللغة الفار�س��ية واملدر�س
امل�ساعد ب�ش��ار معارج مزعل /مرتجم اللغة
االنكليزي��ة مبه��ام الرتجم��ة ا�ض��افة اىل
ح�ضور اجلل�س��ات العلمية ملناق�شة البحوث
العاملي��ة املقدمة م��ن الباحث�ين العراقيني
واالجانب .كما ح�ضر حفل االفتتاح ال�سيد
علي احمد امني الطباطبائي وال�سيد حيدر
رحيم الفرطو�س��ي تلبية للدع��وة املقدمة
لعمادة الكلية حل�ضور املهرجان.

�ش��اركت كلي��ة اللغ��ات يف امل�ؤمتر العلم��ي الدويل االول ال��ذي نظمته
كلية االعالم بجامعة بغداد وحتت �شعار " االخر يف النتاج االت�صايل
للمدة من  11 – 10ت�شرين االول . 2018
فقد مت التدري�س��ي يف كلية اللغات �أ.م.د فوزي هادي الهنداوي بحثا
بعن��وان " متث�لات االخر االمريكي يف الرواية العراقية املعا�ص��رة "
ت�ضمن متثالت �صورة االخر االمريكي يف الرواية العراقية احلديثة
والعوامل امل�ؤثرة يف ت�ش��كيل ال�صورة ال�س��لبية لل�شخ�صية االمريكية
يف الرواية العراقية املعا�صرة.
وخرج البحث بجملة نتائج وتو�ص��يات يف اطار االنفتاح على الثقافة
االن�س��انية  .وحظ��ي البح��ث مبوافق��ة اللجن��ة العلمي��ة للم�ؤمت��ر
و�سي�صدر يف كتاب وقائع امل�ؤمتر يف وقت الحق.

قصة نجاح بال حدود
ان يحقق االنسان جناحات في ظل ظروف طبيعية وأجواء مستقرة فتلك قضية
عادية متاحة للجميع  ،اما ان تأتي هذه النجاحات متحدية لضغوط متعددة األوجه
فهنا البد من البحث عن شفرة تكمن وراء ذلك النجاح .
الشفرة التي نعنيها هي كلمة سر النجاح ودافعه وقوته احملركة ،من املؤكد
وجود قوة خفية دفعت االنسان هذا صوب النجاح ،جناح بنكهة مميزة  .هذا ليس
تنظيرا مجردا ،او أفكارا تسبح في الفضاء بعيدا عن أرض الواقع ،بل انه الواقع
امللموس الذي يفرض نفسه علينا ،يطرق ذاكرتنا بقوة ليقول :نعم ها أنا ذا موجود
أمامكم .
مناسبة هذا الكالم قصة جناح حتققها األكادميية الشابة إسراء راشد الكبيسي
على الصعد العلمية والتربوية والبحثية واإلنسانية  ،قصة تكتبها أقالم اإلرادة
والتصميم ومجابهة التحديات وجتاوز الصعاب نحو آفاق رصينة صوب طموحات
الحتدها حدود .
فاألكادميية إسراء راشد الكبيسي لم تكتف باحلصول على شهادة املاجستير في
والتغني بامجادها كما يفعل
اللغة االنكليزية وتستريح للتباهي بتلك الشهادة
ّ
عدتها مجرد نقطة بداية خلوض غمار البحث عن املعرفة واإلستزادة
الكثيرون  ،بل ّ
من العلم  ،فعكفت على تأليف موسوعة كبيرة باللغتني العربية واالنكليزية ،
وهي أول إمرأة عراقية تغامر في هذا احلقل املعرفي الصعب وحتقق النجاح فيه
بامتياز .
إسراء راشد الكبيسي تالحق بشغف أخبار املؤمترات العلمية والورش وامللتقيات
الثقافية لتشارك وتسهم بها من خالل بحث او ورقة بحثية او مداخالت  .في
ميدان عملها التربوي تبذل أقصى جهودها إليصال املادة العلمية الى طلبتها على
وفق طرائق تدريس حديثة  ،كما انها حريصة على خدمة زمالء املهنة وتقدمي كل
مستلزمات تطورهم العلمي .
كل ما تبذله إسراء راشد الكبيسي وتقدمه للمجتمع تصبه في صحن جميل
من الطيبة والتواضع والنفس االنساني دون ان تنتظر مقابال من اآلخرين .
انه العطاء املمزوج بخلق كرمي ..
انه األمنوذج الذي ميكن وصفه بالنادر او اإلستثنائي .

رئيس التحرير
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االختالف الجنسي والسلطة  ..اطروحة فكرية جديدة

باحثة شابة تكسر احتكار الرجال للفلسفة
لم تقتصر إبداعات املرأة العراقية
عل��ى حق��ول الش��عر والرواية
والقص��ة والفنون ،ب��ل امتدت
إىل حق��ل مع��ريف ش��ائك كان
حكراً على الرجال لقرون طويلة
ونقصد به حقل الفلسفة.
وإذا كان الفالسفة يصنفون يف
شريحة كبار السن الذين خربوا
الحياة واستوعبوا تجاربهم ،فأن
ه��ذه القاع��دة قد كس��رت من
الش��باب الذين قبلوا التحدي
العلم��ي وخاض��وا غم��ار ه��ذا
الحق��ل العلمي بنج��اح ليثبتوا
أن الش��باب وال س��يما النساء
الشابات يمتلكن القدرة والثقافة
والكف��اءة التي تؤهلهن للنجاح.
فهاهي األكاديمية الشابة الست
سهاد حميد ذياب الحاصلة على

ش��هادة املاجس��تري يف الفلسفة
من جامع��ة بغداد تفاجئ القراء
بمنجزها العلم��ي األول ،كتاب
االختالف الجنس��ي والسلطة
«دراسات يف الفلسفة النسوية
السياس��ية» الصادر حديث ًا عن
دار قناديل للنشر يف بغداد.
يتأل��ف الكت��اب م��ن مقدم��ة
وتمهيد وأربعة فص��ول وخاتمة
يغط��ي جميع جوان��ب القضية
موضوع البحث والدراسة.
تن��اول تمهيد الكتاب سياس��ة
االخت�لاف الجنس��ي ،يف حني
اختص الفصل األول بالفلس��فة
والنس��وية ،أما الفص��ل الثاني
فقد تطرق إىل الحركة النسوية
وأجياله��ا ،وخصص��ت الباحثة
الفص��ل الثال��ث للنس��وية

الليربالي��ة وندي��ة املرأة يف
املجتمع السياس��ي ،يف حني
كان الفص��ل الراب��ع خطاب
الفيلس��وفة املرأة السياسي
من املاركس��ية إىل الوجدانية
الصوفية.
يتمي��ز الكت��اب بالتحلي��ل
العلمي والتن��اول املوضوعي
والقدرة على االستنتاج والنقد
واستخدام عش��رات املصادر
واملراج��ع العلمي��ة األجنبية،
وقد خرج��ت الباحثة بجملة
نتائج مفيدة.
أم��ا لغ��ة الكتاب وأس��لوب
الباحث��ة يف الكتابة فيمكن
القول انه أس��لوب مش��وق
يجذب القارئ ويشده ملتابعة
القراءة من خ�لال لغة أنيقة
وراقية.

نحو منهجية فاعلة يف بحوث كلية اللغات
أ .د .صباح صليبي مصطفى
قسم اللغة االنكليزية
يع��د م�س��اق طرائ��ق البح��ث العلم��ي اوما
يطل��ق علي��ه احيان��ا "مب��ادة البح��ث " م��ن
املف��ردات او املقررات اال�سا�س��ية التي تدر�س
يف املراحل اجلامعية على م�س��توى الدرا�سات
االولي��ة والعلي��ا وت�ش��مل العلوم االن�س��انية
والعلمية كافة  .ومن املالحظ ان تدري�س هذه
امل��ادة يتباي��ن بني جامعة و اخرى بل ي�ص��ل
ح��د التباين بني كلية واخرى داخل اجلامعة
الواحدة من حيث عدد ال�س��اعات املخ�ص�ص��ه
لتل��ك امل��ادة وطرائ��ق تدري�س��ها ع�لاوة على
ا�ساليب تقييم الطالب على ا�سا�سها.
ان نظرة فاح�ص��ة عل��ى واقع تدري�س املادة
يف كلي��ة اللغات وم��ن خالل جتربت��ي يف التدري�س
منذ تا�سي�س��ها ولغاية الوقت احلا�ضر يعك�س جليا
هذا التباين بل حالة عدم اال�س��تقرار التي الزمت
عملي��ة تدري���س امل��ادة االم��ر الذي باتت ت�ش��كل
عقبة يعاين منها العديد من طلبة الق�سم والكلية
عل��ى حد �س��واء لقل��ة معرفته��م العلمية ب�أ�ص��ول
البحث العلمي وادواته وتنعك�س هذه احلالة �سلبا
ومعان��اة عل��ى من ي�ش��رف على بحوثه��م التي تعد
متطلبا ا�سا�س��يا للتخرج ونيل �شهادة البكالوريو�س
 .وميك��ن ايجاز املراحل الت��ي مرت بها حالة عدم
اال�ستقرار يف تدري�س املادة كاالتي :
خ�ص�ص��ت �س��اعتني نظريتيني لتدري�س
-1
امل��ادة يف الف�ص��ل الدرا�س��ي االول يف املرحل��ة
الرابع��ة باللغة االنكليزية يق��وم الطالب بعدها
بتطبيق ما تعلمه نظريا لكتابة بحث التخرج يف
الف�صل الثاين من الدرا�سة حتت ا�شراف احد التد
ري�سيني عليه .
وبع��د اج��راء تغي�ير عل��ى املناه��ج
-2
الدرا�س��ية للكلية الغيت املادة يف املرحلة الرابعة

لي�صار اىل تدري�سها يف املرحلة الثالثة �ضمن مادة
كتاب��ة املقالة باللغ��ة االنكليزية ل�ص��لتها مبهارة
الكتابة .
وبعد �س��نوات عدة ج��رى ادخال املادة
-3
�ضمن املقررات الدرا�س��ية للمرحلة االوىل وحتت
ت�س��مية " بح��ث ومكتب��ة " وكان��ت تدر���س باللغة
العربي��ة يف اق�س��ام الكلي��ة ب�ض��منها ق�س��م اللغ��ة
االنكليزية على ا�س��ا�س �ص��عوبة ا�ستيعاب الطالب
لتلك املادة باللغة االجنبية يف تلك املرحلة.
وما ان مرت �س��نوات حت��ى جرى تغيري
-4
اخ��ر عل��ى مناه��ج الكلي��ة �ش��مل امل��ادة ذاته��ا اذ
ق��ررت الكلي��ة الغ��اء تدري���س تلك امل��ادة نظريا
يف الوق��ت ال��ذي يطال��ب الطال��ب باع��داد بح��ث
التخ��رج دون التع��رف عل��ى ابجدي��ات املنه��ج
العلم��ي يف البح��ث واهدافه وخطوات��ه ناهيل عن
ع��دم معرفته برتتي��ب اولويات البح��ث وطرائق
االقتبا���س واال�ست�ش��هاد بامل�ص��ادر واملراج��ع على
اختالفه��ا وتوثيقها�س��واء كان ذلك يف منت البحث
ام يف قائمة املراجع االمر الذي �ش��كل عبئا ثقيال
على امل�شرف والذي اف�ضى اىل �سعي بع�ض الطلبة

اىل احل�صول على بحث جاهز بطرق خمتلفة مما
اث��ر تاث�يرا �س��لبيا يف مه��ارة البحث العلم��ي حال
ان�ض��مامهم م�س��تقبال لدرا�س��ة املاج�س��تريواعداد
ر�سائلهم . .
وتا�سي�س��ا على ما تقدم ذكره  ,ال بد من القول انه
ان االوان ان حتدد اهداف هذا امل�ساق وان تت�ضمن
املق��ررات الدرا�س��ية تدري���س امل��ادة وتخ�ص��ي�ص
ال�س��اعات الالزمة له��ا ومن تل��ك املقرتحات نذكر
االتي :
تخ�صي�ص �س��اعتني نظريتني يف مناهج
-1
املرحل��ة الرابع��ة لالق�س��ام كاف��ة يج��ري فيه��ا
تعريف الطالب با�سا�سيات البحث العلمي وباللغة
االجنبي��ة وتخ�ص���ص درج��ة لالمتح��ان النظري
بتلك املادة ام��ا اجلانب التطبيقي فيتمثل يف قيام
الطالب باعداد بحث التخرج يخ�ض��ع للمناق�ش��ة
لتقييم جهده العلمي والبحثي.
واذا مل يت�س��ع منه��ج املرحل��ة الرابعة
-2
ي�ص��ار اىل ت�ض��مني امل��ادة �ض��من م�س��اق " كتاب��ة
املقالة" للمرحلة الثالثة ويجري تدري�سها بواقع
�ساعة على مدار ال�سنة الدرا�سية .
ولكي تتحق��ق الغاية من تدري�س املادة
-3
ي�ص��ار اىل اع��داد منه��ج باللغ��ة االجنبي��ة ل��كل
ق�س��م او احالة الطالب اىل جمموعة من امل�ص��ادر
العلمية الر�صينة وب�ضمنها مواقع االنرتنيت التي
ت�ش��كل قاع��دة عري�ض��ة ميكن للطالب م��ن خاللها
التع��رف عل��ى ا�س��اليب البحث االكامي��ي وطرائق
توثي��ق املراج��ع م��ن كت��ب ودوري��ات وجم�لات
ور�س��ائل ماج�ستري واطاريح دكتوراه والتوثيق من
خالل املواقع االكرتونية عالوة على التمييز بني
طريقة نقل الن�صو�ص وطريقة نقل االفكارا االمر
ال��ذي �س��يعود بالفائدة عليه م�س��تقبال خ�صو�ص��ا
عند اكمال درا�سته العليا .
قي��ام اللج��ان العلمي��ة يف االق�س��ام
-4
مبتابعة بحوث الطلبة من حيث اختيار املو�ضوعات
والعناوي��ن وانته��اء بلج��ان املناق�ش��ة وا�س��اليب

تقييمه��ا والتاكيد عل��ى البح��وث التطبيقية منها
م��ع خل��ق حال��ة املناف�س��ة ب�ين الطلب��ة وتك��رمي
املتميز منها.
 -5ولك��ي نح�ص��ل عل��ى بح��وث قيم��ة ي�ص��ار اىل
تق��دمي عناوين البح��وث نهاية املرحل��ة الثالثة
م��ن الدرا�س��ة ك��ي يتمك��ن الطال��ب من جم��ع مادة
البحث واالطالع على عد اكرب وا�شمل من املراجع
واملبا�ش��رة باع��داد خط��ة البح��ث من��ذ اال�س��بوع
االول م��ن مبا�ش��رته يف املرحل��ة الرابع��ة وقي��ام
اال�س��تاذ امل�ش��رف مبتابع��ة مراح��ل البحث بدقة
وانتظام على مدار ال�س��نة الدرا�س��ية االمر الذي
يتطل��ب اع��داد ا�س��تمارة تقييم دقيق��ة وحمكمة
ت�ض��من جه��د الطالب وحق��ه وتعط��ي كل ذي حق
حقه .
 -6قي��ام مدر���س امل��ادة بتنمية امله��ارات البحثية
ل��دى للطال��ب وذل��ك بزي��ارة املكتب��ة ب�ين ف�ترة
واخ��رى لالطالع عن كث��ب على امل�ص��ادر واملراجع
وطرائق ت�ص��نيف الكت��ب والدوريات ع�لاوة على
االط�لاع على مناذج م��ن بحوث التخرج ال�س��ابقة
والتعرف على انظمة التوثيق العاملية ومن بينها
)Modern Language Association)MLA
American
Psychological)Association(APA
. The Chicago Manual of Styleوتق��ع عل��ى عات��ق التدري�س��ي اي�ض��ا مهم��ة ح��ث
الطال��ب عل��ى مناق�ش��ة النظري��ات و الأف��كار و
الآراء التي ي�ست�سقيها من املراجع املختلفة وعدم
االكتف��اء باالقتبا���س له��ا فق��ط وت�ش��جيعه على
التفك�ير النقدي وعل��ى نقل املعلوم��ات نقال دقيقا
النه��ا ذلك من مقت�ض��يات االمان��ة العلمية للبحث
العلمي .،
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لـغــات
الحذف البالغي يف اللغة العربية
وأثره يف ترجمة القرآن الكريم اىل األملانية
م.م مازن جمعة
قسم اللغة االملانية
يع��د الح��ذف البالغ��ي وادٍ
من أودية البالغ��ة وكنزاً من
كن��وز البيان تتمي��ز به لغات
العال��م كاف��ة ،إال أن اللغ��ة
العربية تنفرد يف هذه الظاهرة
اللغوية ،إذ يكون فيها الحذف
أكث��ر ثبات�� ًا ووضوح�� ًا ،كونها
(أي اللغة العربي��ة ) تميل اىل
اإليج��از واإلختصار .والحذف
ه��و أحد نوعي اإليجاز وهما :
القصر والحذف.
أما ش��يخ البالغة عبد القاهر
الجرجاني فقد وصف الحذف
قائ ً
ال ( هو باب دقيق املس��لك
]  [ ...عجي��ب االمر ،ش��بيه
بالسحر فأنك ترى ترك الذكر
أفصح من الذكر ،والصمت عن
االفادة أزيد لألف��ادة وتجدك
أنطق ماتك��ون إذا لم تنطق،
وأتم ماتك��ون بيانا إذا لم تنب
)
ويختلف القص��ر عن الحذف
يف كون��ه ( أي القصر ) تقليل
األلفاظ وتكثري املعاني دون أن
يكون يف العبارة حذف ،فمث ً
ال
قول��ه تع��اىل ((أال ل��ه الخلق
واألمر)) الألعراف  54 /كلمتان
إستوعبتا األشياء جميع ًا على
غاية األستقصاء.
أما الح��ذف فله أوج��ه عدة،
منها م��ا يكون املحذوف جملة
أو تركيب ًا أو ما ليس بجملة وال
تركيب ًا ،وهو ما ش��اع وتعددت
أنواعه يف القرآن الكريم..
للحذف أن��واع عدي��دة منها
ما وج��د يف ال��كالم ومنها ما
ندر ،ول��ه يف الق��رآن الكريم
مواضع كث�يرة ،كما ق��ال أبن
جني يف حذف املضاف  ( :يف
القرآن من��ه زهاء الف موضع)
ٍ
 .وللح��ذف يف القرآن الكريم
هدف عام ،ه��دف تربوي فيه
ينتبه املتلقي ويتجدد نشاطه
بحث��ا ع��ن املحذوف ف��إذا ما
وص��ل إلي��ه بنفس��ه اس��تقر
املعن��ى يف ذهنه وه��ذا أصل
من أصول الرتبي��ة الحديثة.
كذلك فأن دخول الحذف يف
باب االجتهاد بسبب اختالف
العلم��اء يف تقدي��ر املحذوف
جعل للقرآن أس��راراً تكتشف
يف كل زمان ل��م تكن معروفة

من قبل.
أما أسباب الحذف فهي كثرية،
منها كثرة اإلس��تعمال ،طول
ال��كالم ،والح��ذف لألعراب
كح��ذف الحرك��ة والنون من
األفع��ال الخمس��ة ،والحذف
للرتكيب كحذف التنوين يف
الرتكي��ب اإلض��ايف أو النون
عند اإلضافة.
وأغ��راض الحذف كثرية أيض ًا،
فمنه��ا التخفي��ف كألتق��اء
الس��اكنني لصعوب��ة النط��ق
بهم��ا ،واإليج��از وإختص��ار
ال��كالم ،والتفخي��م واإلعظام
ملا فيه من اإلبه��ام ،أو لتحقري
ش��أن املحذوف كقول��ه تعاىل
((صم بك��م عم��ي )) البقرة /
 16الذي لم يذك��ر فيه املبتدأ
تحقرياً لشأنهم ،أو البيان بعد
اإلبه��ام  ،أو اإلبهام  ،أو الجهل
باملحذوف كقولنا ( قتُل فالن
) أو ( بُنيت املدرس��ة ) عندما
ال نعرف القاتل أو القائم ببناء
املدرسة.
وهنا إخرتن��ا لكم بعض أمثلة
الح��ذف البالغ��ي يف القرآن
الكري��م مع ذك��ر ترجمتها اىل
األملانية ،حيث سنس��تعرض
ثالث ترجمات ملعاني القرآن
الكري��م ملرتجم�ين مختلفني
وه��م األملاني ماك��س هيننغ
(  ،) Max Henningالش��يخ
عبدالل��ة م��ع بوبنهاي��م (
 ) Bubenheimو أب��و الرضا
(  ،) Abu-r-ridaوالت��ي
وقف��ت خجول��ة أم��ام عظمة
هذا الكتاب وم��ا يحتويه من
بالغة الس��يما الحذف الذي
تع��ذر عليهم نقله ألس��باب
ع��دة منه��ا أخت�لاف أصول
اللغات وأخت�لاف الثقافات،
لذا توجب عليهم اإلس��تعانة
بالتوضيح والهوامش أليصال
املعنى.
• (( وَ َلمَّا وَرَدَ مَا َء مَدْيَنَ
وَجَ��دَ عَ َليْ��هِ أُ ً
مَّ��ة مِ��نَ
النَّاس يَسْ ُق َ
ون وَوَجَدَ مِنْ
ِ ِ
َ
ُ
تَيْ��ن تَذودَانِ
امْرَأ
دُون ِهمُ
ِ
ۖ َق َ
��ال مَا ْ
خَط ُ
بُكمَ��ا ۖ َقا َلتَا
لاَ نَسْ��قِي حَتَّ��ىٰ يُصْدِرَ
َ
ري
الرِّعَا ُء ۖ وَأبُونَا شَيْخٌ َك ِب ٌ
)) القصص 23 /
• ) Ihr Vieh ) tränken,
zwei Mädchen mit ihrer
Herde, die Herde erst
.tränken

( 312هيننغ ،ص)
• ) Die ( Ihr Vieh
tränkten, die ( Ihr Vieh
) zurückhielten, wir
) können ( unser Vieh
 ( .nicht eher tränkenابو
الرضا ،ص ) 282
• ) Die ( Ihr Vieh
tränkten, die ( ihre Tiere
) fernhielten, wir tränken
( .( unsere Tiere ) nicht
الشيخ عبداهلل ،ص ) 388
ففي اآلي��ة الكريمة تم حذف
ثالثة مفاعيل وهي  ( :يسقون
( ماشية ) تذودان ( ماشيتهما
) وال نس��قي ) ماش��يتنا
).الغرض من هذا الحذف هو
أن يُعلم أنه كان من الناس (
سقي ) ومن اإلمرأتني ( الذود
) وامتنعت��ا ع��ن ( الس��قي ).
وال نجد هذا الح��ذف أو هذا
الغرض يف ترجمة كل من أبي
الرضا و الشيخ عبداهلل وكذلك
هيننغ ،بل عل��ى العكس فقد
أضيف إليها املفاعيل املحذوفة
يف األص��ل .ذل��ك ألن حذفها
سوف ال يعطي معنى السقي
وال معن��ى ال��ذود ،فضال عن
ذلك فق��د قام هينن��غ بتغيري
نح��وي باس��تخدام عب��ارة (
Zwei Mädchen mit ihrer
 ) Herdeوالتي تعني امرأتان
مع قطيعهما ،وه��ذا ال يعطي
معنى ذود الغنم.
• (( حتى توارت بالحجاب ))
ص  /آية 32
• Bis sie sich hinter dem
( . .Horizont verbargen
هيننغ ،ص ) 365
• ) Bis sie ( die Sonne
hinter dem Horizont
 ( .verborgen warأب��و
الرضا ،ص ) 329
• Bis sie sich hinter
.dem Vorhang verbarg
( الشيخ عبداهلل  ،ص ) 455
املح��ذوف يف ه��ذه اآلية هو
الفاع��ل وتقديره ( الش��مس
) .ذك��ر املرتجم هيننغ الفاعل
(  ) sieويقص��د ب��ه ( الجياد )
بدليل الفع��ل ( verbargen
) املصرف على أس��اس الجمع
ولي��س املف��رد ،وه��ذا خط��أ
ومنافٍ للتفسري املتفق عليه.
فضال عن أن الق��ارئ األملاني
ال يج��د عالق��ة ب�ين الجياد

والحج��اب وكذل��ك ذكر اهلل أم��ا الجملة املرتجمة فلم يكن
تع��اىل .كذل��ك يب��دو واضحا للمرتج��م إال أن يذكر الفاعل
كي��ف عجزت اللغ��ة األملانية ( بصيغ��ة ضمري ) وهو ( sie
عن حذف الفاع��ل ،الذي هو ) ،وإال لن تفهم الجملة ولن
يف األص��ل ( اآلي��ة القرآني��ة تكتم��ل ال نحويا وال دالليا.
) مح��ذوف .فإذا به��ا تذكره ،كذلك فع��ل كل من املرتجم
ذلك ألنه إذا حذف لمً تكتمل أبو الرضا و الشيخ عبداهلل.
الجملة و لن تفهم أبدا.
كذلك أبو الرضا فقد استخدم • (( واملالئكة يدخلون عليهم
الفاعل (  ) sieأيض ًا لكن ألحقه من كل باب  ،س�لام عليكم
بالفاعل املقصود تفسرياً بذكره )) الرعد 24 ، 23 /
(  ،) die Sonneأم��ا الش��يخ • Und die Engel
sollen
zu
عبداهلل فقد اكتفى بالهامش ihnen
durch
لتوضيح معن��ى الفاعل الذي sämtliche
استخدمه وهو (  ) sieأيض ًاTore eintreten ( und .
• (( فلم��ا ج��اء س��ليمان قال sprechen ) : , “ Frieden
أتمدونن بمال )) النمل 36 /
 ( .“sei mit euchهينن��غ
•  .) Und als er ( Ihr Boteص) 207
( هيننغ ،ص ) 306
• Und die Engel • Als ( der Überbringer
werden zu ihnen
) ( .ابو الرضا ،ص)276
• durch jegliches Tor Als er ( Ihr Gesandter
treten, “ Friede sei auf
) ( .الشيخ عبداهلل،ص)380
املحذوف هو الفاعل وتقديره  ( .”euchأبو الرضا ،ص 184
( الرسول )  ،فلما جاء الرسول )
س��ليمان ، ....وال��ذي يبدو • Und die Engel treten
للق��ارئ العرب��ي واضح��ا من zu ihnen ein durch alle
خ�لال س��ياق ال��كالم الذي Tore: , “ Friede sei auf
س��بقه .وقد اس��تعان املرتجم
 ( .“ euchالشيخ عبداهلل ص
هيننغ وكذلك الشيخ عبداهلل
بهامش ألجل التوضيح ،وذلك ) 252
بذك��ر مفردت��ي (  ) Boteو ( املحذوف يف هذه اآلية الكريمة
 ) Der Gesandterواللت�ين هو الحال وتقدي��ره ( قائلني )
( الرسول ) ،أما أبو  .ن��رى يف ترجم��ة هيننغ أنه
تعنيان
الرضا فقد ذكر الفاعل صراحة أض��اف يف ترجمته الفعل (
من دون حذفه أو االس��تدالل  ،) sprechenومعن��اه ( قال ،
عليه بهامش.
تكلم )  ،أي أنه ليس حاال.
• (( ف��إذا ن��زل بس��احتهم )) أما أبو الرضا فقد اكتفى بنقل
الصافات 177 /
اآلية مع حذف الحال ،وكذلك
• Aber wenn sie über
 ( .sie kommtهينن��غ ص الش��يخ عبداهلل ولكن بصيغة
الكالم املباش��ر وهذا يتطلب
) 362
•  Wenn sie sich aber inذكر القائل ( يف اللغة األملانية
 ،) ( .ihre Höfe niederlüßtالسيما وأنه قد بدأ به كالما
الشيخ عبداهلل ص ) 452
جدي��دا .وعليه ن��رى أن من
•  Doch wenn sie überالصواب أن يذك��ر الحال كي
 .ihr Gebiet herabkommtيتسنى للقارئ األملاني معرفة
( أبو الرضا ص ) 327
املعنى الصواب.
وتقديره
الفاعل
املحذوف هنا
ومما سبق نستدل على عظمة
( العذاب )  ،بدليل ما س��بقه
منقول ( أفبعذابنا يستعجلون القرآن الكريم وما يحتويه من
) الصاف��ات  . 176 /الف��رق ما بالغة الس��يما الحذف الذي
ب�ين اآلي��ة القرآني��ة (  ) 177تع��ذر عل��ى املرتجم�ين نقله
وترجمته��ا اىل األملاني��ة ه��و فتوج��ب عليه��م اإلس��تعانة
البن��اء النحوي الت��ام لآلية بالتوضيح والهوامش أليصال
الكريمة من دون ذكر الفاعل ،املعنى.
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لـغــات

اإلعالم الجامعي والتنمية الثقافية
د .محمد وليد صالح
كلية االداب

يعد الإعالم ب�شكل عام والإعالم
جزء مهم ًا
اجلامعي ب�شكل خا�ص ً
م��ن هي��اكل امل�ؤ�س�س��ات احلديث��ة
�س��واء �أكان��ت احلكومي��ة �أم غري
احلكومي��ة ،فه��و �ص��ناعة قائمة
بذاتها داخل املجتمع ،ف�ض� ً
لا عن
�إ�س��هامه يف نق��ل �ص��ورة الثقاف��ة
اجلامعي��ة لتمث��ل �إح��دى ركائ��ز
البناء االجتماعي.
واذا كان��ت وظائ��ف الإع�لام
ت�ش��تمل عل��ى التعلي��م والتوجيه
والتن�شئة االجتماعية والتكامل
وا�ش��باع حاج��ات املجتم��ع م��ن
املعلوم��ات والبيان��ات واالخب��ار،
ف��ان الت��زام املو�ض��وعية املهنية
امر ًا مهم ًا ،لكونه ن�ش��اط يرتبط
مبجموعة من العوامل النف�س��ية

وال�سيا�س��ية
واالجتماعي��ة
والدولي��ة� ،إذ ان م�س��توى ثقافة
الأفراد وتكويناتهم وم�ص��احلهم
االقت�ص��ادية
واو�ض��اعهم
واالجتماعي��ة والفكري��ة ،تع��د

جزء من التحديات التي تواجه
ً
�صانع الر�سالة االت�صالية.
ف��اذا كان��ت �إدارة املعرفة تهتم
وتعنى بحق��ول الفكر والثقافة
واملع��ارف العلمية واحل�ض��ارية
واالنت��اج الفك��ري االن�س��اين،
فانها معنية بالنتيجة بالإعالم
ال��ذي ه��و اح��د اه��م احلق��ول
املعرفي��ة بالوق��ت احلا�ض��ر،
والعملي��ات الإعالمي��ة الت��ي
ت�ؤ�س���س بدوره��ا لدرا�س��ة
وت��داول املنتج��ات الفكري��ة
التي يبدعها الإن�سان ذاته عرب
جتارب��ه الفردي��ة واجلماعي��ة
وممار�ساته احلياتية.
وته��دف الإدارة الإعالمية �إىل
التخطي��ط والتنظي��م و�إدارة
عمليات جمع املعلومات ومعاجلتها
و�إع��ادة توزيعه��ا عل��ى �أف��راد
املجتم��ع به��دف اجن��از وظائ��ف
الإع�لام ،ل�ض��مان التوا�ص��ل م��ع

اجلمه��ور ع�بر و�س��ائل الإع�لام
احلديثة �أو املتوافرة لدى الهيئة
املعنية ،من �أج��ل تنمية الثقافة
اجلامعي��ة بو�ص��فها اداة لبن��اء
ال�شخ�ص��ية الإن�س��انية وتكوينها
متهي��د ًا لتكوي��ن ثقاف��ة املجتمع،
ف�ض ً
ال عن تر�سيخ عنا�صر الثقافة
كمحاولة لبناء الإن�سان اجلديد،
�إذ ال تقت�ص��ر عل��ى جمموعة من
املعلومات التي حتتفظ بها ذاكرة
الفرد ،بل انها ممار�س��ة و�س��لوك
يف التفك�ير والتخطي��ط كونه��ا
جزء من البيئة االجتماعية.
ً
ومتث��ل امل�ؤ�س�س��ات الرتبوي��ة
والتعليمي��ة نقط��ة االنط�لاق
لتحدي��ث الواق��ع االجتماع��ي
والثقايف ،بو�ص��فها م�ص��در ا�شعاع
ثق��ايف ي�ثري الن�س��ق الفك��ري
للمجتم��ع ،ويغن��ي منظومت��ه
القيمي��ة املتغ�يرة ،م��ن طري��ق
ن�ش��ر قي��م جدي��دة تت�ص��ل

باملفاهي��م والقي��م االن�س��انية،
وال�س�� ّيما ان تفعيل دور ال َعالقات
ال َعا ّم��ة يف ك�س��ب ت�أيي��د اجلهات
الداعمة للجامعة وم�ش��روعاتها
امل�س��تقبلية ،ي�س��اعدها على �أداء
ر�سالتها يف خدمة املجتمع ،ف�ض ً
ال
عن ن�شر ال�سمعة الطيبة واملظهر
الالئ��ق ال��ذي ي�ض��ع اجلامعة فى
مكانة عالية ،م��ن حيث التنظيم
والتن�سيق بني اجلهات املختلفة.
لأن املهم��ة الأ�س��ا�س لفاعلي��ة
�أق�سام الإعالم وال َعالقات ال َعا ّمة
يف امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة تع��د
مبثاب��ة امل��ر�آة العاك�س��ة للثقافة
اجلامعي��ة ،بو�س��اطة و�س��ائل
الإعالم اجلامعي و�أ�ساليبه الداء
ر�س��الته ون�ش��رها به��دف خدم��ة
املجتم��ع وتطوي��ره ،ف�ض� ً
لا ع��ن
مدى التم ّيز بو�ض��ع �س�تراتيجية
خا�صة لن�شر الثقافة الأكادميية
املتخ�ص�ص��ة عل��ى وف��ق �أ�س���س
علمية وطنية.

داللة السياق بني الرتاث واملعاصرة
أ.م.د .حامد كاظم عباس
شعبة التقويم اللغوي

ال�س��ياق ه��و( :النظم اللفظ��ي للكلمة
وموقعها من ذلك النظم) ,وال�شك يف �أنَّ
عدد ًا من املفردات قد ال يت�ض��ح معناها
بدقة يف �ض��وء التف�س�ير املعجم��ي لها,
لذا يظ��ل حتديد معنى الكالم حمتاج ًا
�إىل مقايي�س و�أدوات �أخرى غري جمرد
النظ��ر �إىل القامو���س؛ ذل��ك �أنَّ املعن��ى
املعجم��ي ال��ذي ي��دور ح��ول الكلم��ة
املف��ردة متع��دد وحمتم��ل ,وه��و قاب��ل
للدخول يف �س��ياق معني ,وال يحدد هذا
املعنى �إال ال�سياق الذي ال يقبل التعدد
�أو االحتم��ال .وق��د �أوىل املهتم��ون
بالدرا�س��ات اللغوي��ة احلديث��ة عناية
خا�صة بهذا البعد يف الداللة اللغوية,
ونظ��روا �إىل نظرية ال�س��ياق عل��ى �أنّها
حجر الأ�سا�س يف علم املعنى ,و�إىل ذلك
�أ�شار �س��تيفن �أوملان بقوله�" :إنَّ نظرية
ال�س��ياق� -إذا ُطبق��ت بحكم��ة -متث��ل
حجر الأ�س��ا�س يف علم املعنى" ,وق�س��م
من ه���ؤالء ال يت��ورع يف املبالغة يف هذا
املفهوم ,بحي��ث يرى �أن ال معنى للكلمة
املفردة من غري �أن تكون داخل ال�سياق,
ويف هذا يقول را�سل" :اال�ستعمال ي�أتي
�أو ً
وحينئذ يتقطر املعنى".
ال
ٍ
وعل��ى الرغم من �أنّه (ال ميكن فهم �أية
كلم��ة على نحو تام مبعزل عن الكلمات

الأخرى ذات ال�ص��لة به��ا ,والتي حتدد
معناه��ا) ,ولكن هذا ال مين��ع من القول
�إنَّ يف كل كلم��ة نواة �ص��لبة م��ن املعنى,
ثابتة  -ن�سبي ًا -وميكن تكييفها بالن�ص
�ض��من ح��دود معين��ة .وبه��ذا ال نلغ��ي
املعنى الأ�سا�س للكلمة املفردة وال نقلل
م��ن �أهمي��ة ال�س��ياق يف �إعط��اء الكلمة
�أثره��ا عل��ى وفق نظمه��ا ب�ين الكلمات
الأُخ��رى .وق��د كان��ت نظرية ال�س��ياق
واح��دة م��ن نتائ��ج البح��ث ال��داليل
احلدي��ث ,بي��د �أنَّن��ا نلم���س جذوره��ا
يف كت��ب النق��د العربي��ة القدمي��ة� ,إذ
كان��ت �أهمي��ة الن���ص الهاج���س الأول
ل��دى كتابن��ا القدم��اء ,ويف �إ�ش��ارة �إىل
�أهمي��ة ال�س��ياق ي��رى عب��د القاه��ر
اجلرجاين (ت471:ه��ـ) �أنَّ الكلمة يف
ذاتها لي�س��ت جيدة وال رديئ��ة ,ولكنها
حت�س��ن يف مو�ض��ع وت�س��وء يف �آخ��ر� ,إذ
يق��ول�" :إنَّ الألف��اظ ال تتفا�ض��ل م��ن
حي��ث هي �ألفاظ جمردة ,وال من حيث
هي كلم مفردة ,و�إنَّ الف�ض��يلة وخالفها
يف مالئم��ة معنى اللفظ��ة للمعنى التي
تليه��ا وم��ا �أ�ش��به ذل��ك مم��ا ال تعلُّق له
ب�صريح اللفظ" ,و�إىل هذا املعنى ذهب
ال�ش��ريف املرت�ض��ى (ت436:هـ) الذي
كان ي��رى �أن الألف��اظ مركب��ة دالل��ة
م�س��تنبطة ه��ي غ�ير داللته��ا املجردة,
ولذا فهو ي�ص��رح ب�أنَّ "اللفظ �إذا تعقبه
غريه تغ�يرت حاله� ...أال ترى �أنَّ �أكرث

الكالم مركب مما �إذا ف�ص��لنا بع�ضه عن
بع�ض �أفاد ما ال يفيده املركب ,"...وهذا
ت�ص��ريح مبفهوم ال�سياق حيث يتفق مع
مقولة املحدث�ين يف �أنَّ معنى الكلمة ال
ميك��ن معرفته وه��ي منعزل��ة مبفردها
م��ن غ�ير � ْأن نع��رف مو�ض��عها يف الن�ص.
وقد تنبه علما�ؤنا القدامى على �أهمية
الن�ص الق��ر�آين ,والفوائد التي جتتنى
منه يف حتديد املراد وتخ�ص��ي�ص العام
وتقيي��د املطل��ق ,ول��ذا ق��ال الزرك�ش��ي
(ت794:ه��ـ)" :دالل��ة ال�س��ياق ,ف�إنّها
تر�شد �إىل تبيني املجمل ,والقطع بعدم
احتم��ال غري املراد ,وتخ�ص��ي�ص العام,
وتقيي��د املطل��ق وتن��وع الدالل��ة ,وهو
من �أعظ��م القرائ��ن الدالة عل��ى مراد
املتكل��م" .وزي��ادة على ذلك فق��د تن ّبه
العلم��اء الع��رب القدام��ى م��ن لغوي�ين
وبالغي�ين ومف�س��رين �إىل م��ا ُيع��رف
اليوم يف الل�س��انيات املعا�ص��رة بـ(�سياق
احلال) ,ويراد ب��ه الأحوال والظروف
واملالب�س��ات الت��ي ت�ص��احب الن���ص
وحتي��ط ب��ه� ,أو قل ه��و (كل ما يحيط
باللفظ��ة من ظروف تت�ص��ل بامل��كان �أو
املخاط��ب ,يف �أثن��اء التف�� ّوه ,فتعطيه��ا
هذه الظروف داللتها التي يولدها هذا
النوع من ال�س��ياق) .و�أول من ا�س��تعمله
من املحدثني عامل املجتمعات الب�شرية
(الأنرثوبولوج��ي) :مالينوف�س��كي,
وق��د �أخ��ذ من��ه اللغ��وي الإنكلي��زي

فريث (�س��ياق احلال) مطلق ًا عليه ا�سم
 Context of situationال��ذي
ترجم��ه الباحث��ون العرب املعا�ص��رون
بـ(�سياق احلال) و(املاجري) و(املقام)
و(املوقف) و(ال�سياق االجتماعي).
وجتن��ب الإ�ش��ارة هن��ا �إىل � ّأن اللغويني
القدام��ى ق��د انتبه��وا �إىل ه��ذا الن��وع
م��ن الداللة ,لكنهم اكتف��وا يف كثري من
الأحي��ان بو�ص��فه ع��ن ت�س��ميته ,ولعل
�س��يبويه (ت180 :ه��ـ) �أق��دم م��ن ن ّبه
عليه ,فقد �أ�شار �إىل الفارق الداليل بني
قولني وحالني يقال فيهما( :القرطا�س
واهلل) ,الأول يقوله �ش��خ�ص ر�أى رج ً
ال
ي�س��دد �س��هم ًا ِق َب َ
��ل القرطا���س ,فيقول
هذا الكالم ,ويق�صد به� :إنَّ هذا الرجل
ي�ص��يب القرطا�س .والثاين يقوله بعد
وقع ال�سهم يف القرطا�س ,ويق�صد� :إنّه
�أ�ص��اب القرطا�س .وقد تنبه اجلاحظ
(ت225 :ه��ـ) �أي�ض�� ًا على هذا ال�ش��يء,
وعق��د يف كتابه البيان والتبيني مبحث ًا
ع��ن �س��ياق املق��ام .و�أدرك املف�س��رون
�أهمي��ة ال�س��ياق وتنبه��وا �إىل �أهمي��ة
معرف��ة �س��ياق احلال� ,أو العنا�ص��ر غري
اللفظية يف الن�ص ,ف�أ�شاروا �إىل �أ�سباب
الن��زول وه��ي (ما نزلت �آي��ة �أو الآيات
متحدث��ة عن��ه �أو مبين��ة حلكم��ه �أيام
وعدوا هذه الأ�س��باب قرنية
وقوعه)ّ ,
داللة حتيط بالن�ص من اخلارج ُي�ستعان
به��ا يف فه��م املعن��ى ,فبمعرفته��ا ي��زول
الإ�شكال يف فهم كثري من الن�صو�ص.
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األنا يف رواية "مسار مجهول"
للكاتبة الفرانكوفونية جويل قطان
ا.م.د.ذكاء متعب حسني
قسم اللغة الفرنسية

حينما نتحدث عن الكتاب الناطقني
باللغ��ة الفرن�س��ية الأق��رب للع��راق
يتب��ادر �إىل ذهنن��ا لبن��ان  .جوي��ل
قطان روائية و�ش��اعرة من الكاتبات
املعا�ص��رات
"الفرانكوفوني��ات"
والت��ي حتم��ل جن�س��يتني اللبناني��ة
والفرن�س��ية .عملت الكاتبةJoelle
 Cattanكمحامي��ة ب�ين باري���س
وب�يروت لغاي��ة  2008وا�س��تقرت
بعدها نهائيا يف لبنان .كتبت باللغة
الفرن�س��ية روايته��ا الأوىل م�س��ار
جمهول يف عام  2013عن دار درغام
للن�ش��ر و �أوىل جمموعتها ال�ش��عرية
انفعاالت يف عام .2015
تعد الكتابة كن�ش��اط انفرادي ذات
مدلول اجتماعي .وتعلل االنفرادية
لأن الكات��ب يجد نف�س��ه بال�ض��رورة
لوحده �أمام �ص��فحة فارغة للكتابة
والرتكي��ز .ومع ذل��ك ف�إنه��ا جتد �أن
لهذه الوح��دة جان��ب اجتماعي لأن
الكات��ب عندما يكتب  ،يلتق��ي دائ ًما
بعدة �شخ�صيات ويف كل مرة ويتعرف
على �أ�شخا�ص جدد يقودونه ل�سل�سلة
من املغامرات التي ال نظري لها.
ت�ش��كل ق�ض��ية الهوي��ة املرتك��ز
الأ�سا�س��ي يف كتابة جوي��ل قطان �إذ
تق��وم رواي��ة "م�س��ار جمه��ول" على
�إخفاء هوية ال�شخ�صية حتت اال�سم

امل�س��تعار .تتمحور الق�ص��ة على حلم
�آدم – ال�شخ�ص��ية الرئي�سية  -الذي
يعم��ل دبلوما�س��يا ويري��د �أن يكت��ب
رواي��ة �إال ان��ه مي��ر بع��دة معوق��ات
�أمام حتقيق حلمه الأدبي الن�ش��غاله
الإداري .يبد�أ البحث ب�س��فر البطل
الذي ال يجد نف�س��ه �إال �أمام املجهول
من��ذ بداي��ة رحلت��ه  :فم��رة يج��د
خمطوط��ة يف �إح��دى زواي��ا ال�ش��قة
التي ي�س��ت�أجرها يف بر�شلونة وعليه
يح��اول جاه��دا فك ه��ذه الأحجية
وم��رة �أخرى تق��ع بني يديه ر�س��الة
م�ش��فرة ينك��ب عل��ى ح��ل غمو�ض��ها

وم��رة ثالثة ي�أتيه مكن��ون �آخر على
�ش��كل ات�ص��ال م��ن طليقت��ه الت��ي ال
يع��رف غايتها م��ن الظهور جمددا يف
حياته و يرت�صد غمو�ض رابع �إىل ما
ت�ؤول �إلي��ه وجهته القادمة يف عمله
الدبلوما�سي .فال�س���ؤال الذي يطرح
نف�سه ملاذا هذا الت�ش��بث من الكاتبة
ب�إبق��اء الأم��ور حتت ال�س��رية؟ ومل
ه��ذا التم�س��ك بع��دم الك�ش��ف ع��ن
هوية الأ�شياء وال�شخ�صيات العادية
والغام�ضة؟ وما الذي يدفع الأحداث
وال�شخ�ص��يات للرك��ون خل��ف قن��اع
امل�ستعار؟

تت�ش��كل كل العالق��ات بني �ش��خو�ص
الرواي��ة بال�ش��كل الثنائ��ي القائ��م
على الأن��ا والآخر .ويبدو �أثر املر�آة
جليا يف نظ��رة الف��رد لذاته ونظرة
الآخ��ر له .وتتجل��ى االزدواجية يف
التعامل الإن�س��اين بني ال�شخ�ص��يات
ب��دءا بالتط��رف بالطب��اع والأف��كار
والت�ص��رفات �إىل التع�ص��ب �أو
التح��والت الت��ي يلج���أ �إليه��ا الف��رد
�أمام الآخرين يف �إخفاء "الأنا" حتت
م�سمى م�س��تعار  :فمثال يكون �آدم هو
ذات��ه  -راي��ان الكات��ب و ال��راوي.
ت�أخذن��ا الكاتب��ة جوي��ل قط��ان مع
"هذي��ن الرجلني" برحل��ة الذهاب
والإي��اب يف الأح��داث ب�ين البح��ث
يف املخطوط��ة م��ن جه��ة واحلياة يف
بر�ش��لونة م��ن جه��ة �أخ��رى مبنح��ى
معا�ص��ر يف ال�س��رد الروائي .ويرتكز
كل امل�سار بطرح ق�صتني على التوايل
مع تداخل تقنية الرجوع �إىل الوراء
واالرجت��اع الفن��ي لرب��ط الأحداث
ب�ين �شخ�ص��يات الق�ص��ة الأوىل
والق�ص��ة الثاني��ة الالت��ي ت�ش��كالن
الع�ص��ب الرئي���س للم�س��ار املجه��ول.
وجن��د �أن �آلي��ة الهوي��ة امل�س��تعارة
والك�ش��ف عنه��ا �س��اعدت الكاتبة يف
طرح مو�ضوع الأنا والآخر من خالل
العالق��ات الإن�س��انية .وم��ن ه��ذه
القراءة نقدم دعوة للدار�سني لكتاب
الفرانكفوني��ة با�س��تثمار م�ؤلف��ات
جويل قطان للبحث يف عامل غام�ض
مليء بالأ�سرار والت�شويق.
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املسرح العربي
بني "السائد" و "الجديد"

أ.م.د.نجاة عيسى حسن
قسم اللغة االملانية

م��ا عالق��ة امل�س��رح العرب��ي بالتجدي��د؟ وان كان��ت هناك
عالق��ة فع�لا ،كيف ميك��ن ان تك��ون تلك العالق��ة وما هي
تداعياتها؟ �أ�س��ئلة قد تتبادر اىل اذهان املهتمني بامل�سرح
وفنونه .مما ال �شك فيه يعد امل�سرح برمته وجها اجتماعيا
فني��ا يالزم االمم منذ ن�ش���أتها او بعد ذل��ك بقليل ويتطور
معها وي�ؤثر ويت�أثر بها .وقد يدرك املرء ذلك حينما يجد
وي�ش��اهد اعماال م�سرحية على خ�شبة امل�سرح يف كل ع�صر
و�آن تعك���س وتوثق ما يجري يف ذلك الع�ص��ر ،بكل ميزاته
وعرثاته ،حتى جند ان امل�س��رح يتحول اىل اداة وثائقية
تاريخية �شيئا ف�شيئ ًا .وهذا ما ينطبق على امل�سرح العربي
من��ذ مالزمت��ه للمثاقف��ة الغربي��ة م��ن خ�لال الرتاج��م
لالعمال الغربية عن االيطالية �أو الفرن�سية واالنكليزية
مرور ًا باندماجه مبقومات الفنون ال�ش��عبية التي حتفظها
ذاك��رة الأن�س��ان العربي ث��م مزجها مع الت�ألي��ف ،و�إنتهاء ًا
مبحاوالت ت�أ�صيله وانغما�سه يف واقع ن�ش�أته.
�إن ما �س��اهم يف اثراء امل�س��رح العربي ودعم��ه يف بداياته
هو موجة التالقح بني الفكرين العربي والغربي من خالل
ار�س��ال البعث��ات الثقافية العربية اىل بل��دان الغرب مثل
ايطالي��ا وفرن�س��ا واالحت��اد ال�س��وفيتي ال�س��ابق لأغرا�ض
الدرا�س��ة والتطوير ،ال�ش��كل الذي ادى به��ذه البعثات اىل
ان تعم��ل عن��د عودته��ا اىل بلدانه��ا العربية عل��ى نقل ما
مت االط�لاع علي��ه هن��اك م��ن ثقاف��ات وفن��ون وتطبيقها
عل��ى امل�س��رح العربي ،الأمر الذي كان ا�ش��به بال�س�لاح ذي
احلدي��ن ،فهناك من تقبل هذه "املوجة اجلديدة" بق�ص��د
تطوير وحتديث الفن امل�سرحي ال�سائد ،وهناك من رف�ضها
بحجة انها �ست�ؤثر على تقاليد الفن ال�سائد .مل ي�س ِر ذلك
الت�أث�ير فقط على الأعم��ال التي كانت تمُ َثـل على خ�ش��بة
امل�س��رح العرب��ي ،ب��ل تعدى الأم��ر ذلك حتى �ش��مل البناء
الدرام��ي لالعم��ال امل�س��رحية العربي��ة الأ�ص��ل� ،إذ تخلل
اكرثه��ا طابع البناء الدرامي االغريقي ،حتى راح العديد
من الك ّت��اب وامل�ؤلفني العرب ينهمكون بالت�أليف امل�س��رحي
وه��م ميلكون عينا على امل�س��رح الأورب��ي الأغريقي وعين ًا
عل��ى الواقع العربي وهموم نا�س��ه وكيفي��ة ربطهم جميعا
بال�ش��كل ال��ذي يجع��ل م��ن امل�س��رح ادا ًة ملح��اكاة االن�س��ان
العرب��ي .وعلي��ه مل يعد امل�س��رح بالن�س��بة له���ؤالء جمرد
حرفة او هواية ،وامنا و�سيلة لإر�ساء ا�س�س م�سرح حديث
�أو حم��دَّ ث �أن ج��ازت الت�س��مية تل��ك .من هنا ب��د�أت تظهر
على امل�س��رح العربي يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين
تقريب��ا مالم��ح االندماج بالدراما "املكت�س��بة" ،لي�س فقط
يف جمال الت�أليف فح�س��ب ،وامنا يف جمال االخراج اي�ض�� ًا،
فت�ألق امل�س��رح العربي يف بع�ض االحيان وعانى ج ّراء ذلك
يف احيان اخرى� .إال �إننا وحني نتابع ذلك عن بُعد جند ان
تلك الظاهرة ما هي �إال ظاهرة علمية �صحية مل ت�ؤثر على
امل�سرح العربي حينها �سلبا ،بل ا�ضافت له بالت�أكيد �شيئا ما
ا�ش��ياء ايجابية عدة ،لأن جمرد فكرة اخلو�ض
وقد تكون
ً
يف "اجلدي��د" وحماولة جتريب��ه او حتى تقليده هي بحد
ذاته��ا خطوة �ش��جاعة نح��و تطوير "ال�س��ائد" حتتاج اىل
الوق��وف عليه��ا وت�أملها من قب��ل الباحثني يف ه��ذا املجال
للك�شف عن النظرية والتطبيق يف هذا امل�ضمار .ومن اجل
حتقي��ق ذل��ك ينبغي عل��ى امل�س��ارح وامل�ؤ�س�س��ات كافة التي
تعن��ى بذل��ك �أن تعم��ل على توف�ير الفهار�س واملو�س��وعات
الالزم��ة لذلك والت��ي توثق حركة التحدي��ث التي م َّر بها
امل�س��رح العرب��ي يف جم��االت الت�أليف واالخ��راج وتدونها،
لأن ذل��ك �س��يمكن املتاب��ع للم�س��رح العرب��ي م��ن ان يت�أم��ل
مكان��ة ذلك امل�س��رح ع�بر مراحل تطوره ويح��دد بداياته
وا�ش��كال و�صيغ تطوره ،فامل�س��رح من ناحية الأهمية يكون
�ش���أنه �ش���أن ال�ش��عر والرواي��ة والق�ص��ة� ،إال �أنه ق��د يزيد
اهمية على تلك ال�ض��روب االدبية كونه ي�ستخل�ص الواقع
بكل تناق�ض��اته وا�سراره لي�صنع منه "�إمنوذجا" انبثق من
تل��ك التناق�ض��ات ليقدمه بالت��ايل اىل متابعي��ه وحمبيه
ليكون رفيقا لهم يتحدث عنهم واليهم.
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لـغــات
مناهج علمية حديثة

طلبة الدراسات العليا..طموحات كبرية وثقافة لغوية متميزة

منذ منت�ص��ف ايلول با�شر طلبة الدرا�سات العليا بكلية اللغات دوامهم ليبد�أوا
م�س�يرة علمي��ة جدي��دة طموحة ي�أمل��ون ان ت�ش��كل منطلقا ا�سا�س��يا يف حياتهم
الأكادميية .
ماميي��ز ه��ذا الع��ام الدرا�س��ي هو �إع��ادة افتتاح الدرا�س��ات العليا يف االق�س��ام
التي كانت مغلقة وذلك بعد توفر جميع ال�شروط العلمية املطلوبة  .فقد �شهدت
اق�س��ام اللغات النكليزية والفرن�سية والرو�سية والعربية اال�سبانية والفار�سية

وال�س��ريانية قبول دفعات جديدة من الطلبة الطاحمني باحل�ص��ول على �شهادة
املاج�ستري يف التخ�ص�ص العلمي .
وقد خ�ص�صت عمادة الكلية واق�سامها العلمية قاعات متميزة وا�ساتذة �أكفاء
لتدري���س طلبة الدرا�س��ات العليا على وف��ق مناهج علمية راقي��ة وحديثة تلبي
احتياج��ات طالب املاج�س��تري وتنمي ملك��ة البحث العلمي ومنهجيته ف�ض� ً
لا عن
مقررات درا�سية تتعلق بعلوم اللغة والفنون الأدبية والرتجمية .

مدير اعالم اللغات يرأس جلسة
علمية ملؤتمر املبدعني الدولي
�ش��اركت كلي��ة اللغ��ات يف رئا�س��ة اجلل�س��ات العلمي��ة للم�ؤمت��ر ال��دويل
الث��اين ال��ذي نظم��ه االحت��اد ال��دويل للمبدع�ين يف الع��راق ي��وم االح��د
املواف��ق  . 2018 / 9 / 30حت��ت �ش��عار بالعل��م واالب��داع ترتق��ي ال�ش��عوب.
فق��د را���س مدي��ر �ش��عبة االع�لام يف كلي��ة اللغ��ات �أ.م.د ف��وزي ه��ادي
الهن��داوي اجلل�س��ة العلمي��ة املخت�ص��ة ببح��وث االع�لام الت��ي تناول��ت
مه��ارات التحري��ر ال�ص��حفية وتاثريه��ا يف ادارة املخاط��ر واالزم��ات .
وت�ض��منت اجلل�سة مناق�شة �س��ت بحوث تقدم بها اكادمييون وباحثون من العراق وم�صر.

مونولوج البصلة
الشاعرة الكوريةالجنوبية :سو كودك كيم

مل يكن قصدي أن أبكيك

يف احلقيقة مل اقصد شيئ ًا
لكن هذا مل مينعك من سلخ جسدي

طبقة  ..طبقة

الدموع تغشي عينيك
بينما تنوء املنضدة بالقشر

وقِطع اللحم

وكل لوازم الوجبة

مسكني  ..أيها اإلنسان املضلل

انت تغور بسكينك

باحث ًا عن قليب

عمْق الشَق ما شئت

فتحت جلدي دائم ًا ستجد جلد ًا آخر
انا  ..البصلة احلرّة

داخلي ينمُ عن خارجي
كما القشرة
كما القلب

انظر اىل نفسك

اآل تبدو أبله ًا ؟
وانت ٍ
ماض يف القطع

ٍ
وماض يف الدمع

أهذه طريقتك

وانت متضي يف احلياة  ...؟

لـغــات

اطلب العلم ولو يف الصني
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طالب اللغات يستجوبون كونفوشيوس  ..ويتسلقون سور الصني

�أم�ضى وفد من كلية اللغات ميثل جميع الأق�سام
العلمية �إ�سبوعني يف جمهورية ال�صني ال�شعبية يف
زي��ارة علمي��ة وثقافية تلبية لدعوة من ال�س��فارة
ال�صينية يف بغداد ملنا�سبة مرور  60عاما على بدء
العالقات العراقية ال�صينية .
وق��ال الدكت��ور م�ؤي��د �أحم��د عل��ي رئي�س الوفد
� :إن طالب كلية اللغات قد �إطلعوا على امل�ؤ�س�س��ات
العلمية والثقافية واملعامل احل�ضارية والتاريخية
يف ال�ص�ين و�ش��اركوا يف – فعاليات املخيم ال�ص��يفي
– ج�س��ر اللغة ال�ص��ينية – الذي اقامته جامعة
داليان للغات الأجنبية .
وت�ض��منت الفعالي��ات حما�ض��رات يف اللغ��ة
واحل�ض��ارة والتقاليد ال�صينية ف�ض ًال عن ن�شاطات
ثقافي��ة وفنية وريا�ض��ية وترفيهي��ة ،وقد وزعت
على �أع�ض��اء وفد كلية اللغات �شهادات م�شاركة يف
املخيم وهدايا تذكارية .
وا�ض��اف ان برنام��ج الرحل��ة ت�ض��من جول��ة
�س��ياحية يف العا�ص��مة بك�ين �ش��ملت املنطق��ة
التاريخي��ة ومعر���ض الأحج��ار النفي�س��ة ومعم��ل
احلديد ومعر�ض ال�شاي ال�صيني.

�أم��ا بخ�ص��و�ص زي��ارة معه��د كونفو�ش��يو�س فق��د برنامج الزيارة و�أكدوا انهم عك�سوا �صورة ايجابية
زاره وفد الكلية حيث التقينا م�س���ؤولة الدرا�س��ات لثقافة الطال��ب العراقي وانبهروا ب��ذكاء طلبتنا
يف املعه��د التي ع�برت عن �س��رورها بزي��ارة طلبة وع�شقهم للمعرفة .
واختتمت الرحلة بزيارة �سور ال�صني العظيم .

كلي��ة اللغات و�أبدت رغبتها بالتعاون مع اجلامعات
العراقي��ة وفتح فرع للمعهد يف بغداد لتعليم اللغة
ال�ص��ينية  ،كم��ا اب��دت رغبته��ا بفت��ح ق�س��م للغ��ة
ال�ص��ينية يف كلية اللغات وعر�ض��ت امكانية توفري
زم��االت درا�س��ية للطلبة العراقيني بالتن�س��يق مع
اجلهات ال�صينية .
وع�بر امل�س���ؤولون ال�ص��ينيون الذي��ن التقوا وفد
الكلي��ة ع��ن اعجابه��م بالت��زام الطلب��ة بتنفي��ذ
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لـغــات

الواقعية يف القصة العربية الحديثة
قراءة يف قصة ليئا بائعة السمك البن افيكدور
ا.م.د شيماء فاضل حمودي
قسم اللغة العربية
تعت�بر الق�ص��ة با�ش��كالها املتعددة ف��رع من فروع
الأدب ال��ذي ب��دوره يعد م��ن �أه��م الروافد التي
ميك��ن �إن ن�ست�ش��عر م��ن خالل��ه واق��ع جمتم��ع ما
عندم��ا يعت�بر كتاب��ة تعب�يرا �ص��ادقا ع��ن حال
ه��ذا املجتمع وو�ض��عه ال��ذي عليه ب��كل جوانبه
االجتماعي��ة واالقت�ص��ادية وال�سيا�س��ية
والنف�سية والعقائدية وغريها.
وقد متكن كتاب الق�صة منذ القرن املن�صرم من �إن
ينقلوا حياة �ش��عوبهم وي�صورونها ت�صويرا دقيقا
ويك�ش��فوا العديد من ا�س��رار تلك احلي��اة وبقدر
ات�س��اع افق احلياة التي ت�ص��ورها تاخذ الق�ص��ة
قيمتها  ،فالق�ص��ة احلديثة �أ�صبحت متثل ميدانا
رحب��ا م��ن ميادي��ن الأدب يف الع��امل  ،واخطرها
واعمقه��ا اث��را يف الوع��ي االن�س��اين والوطن��ي ،
و�أ�ص��بح الق��ارئ يقبل على قراءة الق�ص��ة ليقف
عل��ى خ�برة جدي��دة ويعاي���ش مناذج من الب�ش��ر
رمبا مل ي�ص��ادفهم  .كما يناق�ش فكرة مل تعر�ض
له عن طريق هذا الكاتب �أو غريه.
ومهم��ا قي��ل عن تاخر ظه��ور النرث الق�ص�ص��ي يف
االداب العاملي��ة  ،فمم��ا ال�ش��ك في��ه �إن الق�ص��ة
تعت�بر من ا�س��بق االجنا�س الأدبي��ة الأخرى يف
�أداء ر�س��الة الأدب الإن�س��انية  ،كم��ا �أنه��ا ت��كاد
تفوق فن امل�سرحية يف االداب الكربى  .واحتلت
مكان��ة اجتماعية وفني��ة ال يوازيها جن�س �أدبي
�آخ��ر خا�ص��ة �إذا كان��ت تع�بر ب�ص��دق ع��ن واقع
ملمو���س ملجتم��ع م��ا � .إذ ي��رى البع���ض �إن العمل
الأدبي الذي ي�س��تند �إىل الواقع ويلتزم بقواعد
ال�ش��كل الفني يندرج حتت ما ي�سمى ( بالواقعية
الفني��ة) اعتم��ادا عل��ى الن�ض��ر �إىل ال�ش��كل
اخلارجي يف املحل الأول.
و�إذا كان هو احلال بالن�س��بة للق�ص��ة ب�ش��كل عام
فان الق�صة يف الأدب العربي رمبا يلب�سهما كتابها
ثوبا خا�ص��ا ينف��ردون به ع��ن بقي��ة املجتمعات
الأخ��رى  ،ذل��ك ه��و ث��وب الغرب��ة والت�ش��تت يف
مواطن عديدة يف جمتمعات الإن�سانية.
وحماول��ة التعب�ير ع��ن ه��ذا الواق��ع الفعل��ي
للمجتمع��ات اليهودي��ة � ،إىل جان��ب حماول��ة
تو�ص��يل ر�س��الة معين��ة �إىل املجتم��ع االن�س��اين
عام��ة  .تل��ك الر�س��الة الت��ي يح��اول الكات��ب
اليهودي اي�صالها هي �أنهم فئة م�ضطهدة مغلوبة
على امرها وذلك من خالل احلديث عن �شريحة
م��ن املجتم��ع اليه��ودي م��ن خ�لال واقعه��ا الذي
تعي�ش��ه  .وله��ذا فق��د اجت��ه �أدب��اء اليه��ود بعد
حركة التنوير �إىل ما ي�سمى بالواقعية  ،وبد�أت
الدع��وة �إىل انتاج فن ق�ص�ص��ي يك��ون تعبريا عن
حال اليهود ب�ش��كل مركز ومكث��ف دون �إن يبتعد
ع��ن الناحي��ة الفني��ة املحكم��ة وذلك كل��ه لكي
يجعلوا الق�ص��ة العربي��ة تنتهج املنه��ج الطبيعي
يف و�ص��ف �س��رمد احلياة اليهودية بكل م�ش��اكلها
الكبرية وم�سراتها القليلة وحتريك وجهة النظر
الإن�س��انية العامة جتاه واقع اليهودي القائم يف
ع�ص��ر ،وكان �أبراهام ليف �ش��الكوفيت�س املعروف
بكنيت��ه الأدبي��ة ب��ن افيك��دور ال��ذي ول��د ع��ام
 1866يف فيلن��ا وت��ويف ع��ام  1921يف كارل�س��باد
وه��ي �إح��دى م��دن رو�س��يا البي�ض��اء  ،واحدا من
اولئ��ك الذين اخذوا على عاتقهم حتريك اقالم
اليهود وحتويل م�س��ارات نتاجاتها �إىل لون �أدبي
رمبا مل يح�ض ع�ص��ره مبا ي�ستحقه من االهتمام
ونعني به فن الق�ص��ة � ،شرط �إن يتحقق ذلك من
خ�لال منهج ر�س��مه اب��ن افيك��دور يف بيانه الذي
�صدر به �أول �أعماله الق�ص�صية املن�شورة.
�س��جل بن افيكدور لنف�سه ا�س��ما معروفا يف عامل
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املثقف�ين اليه��ود  ،و�إذا كان م�ش��روعه ق��د اثر يف
احلي��اة اليهودية  ،فانه وبع���ض رفاقه قد دخلو
�إىل تل��ك احلياة بعا�ص��فة كب�يرة و�أعلنوا كثريا
من الت�ص��ريحات  ،ون�شروا املن�ش��ورات التي تنبئ
بظهور جيل جديد ي�ض��ع منهجا جديدا وا�سلوبا
يف ت�سجيل �صور احلياة اليهودية بواقعها الفعلي
 .وكان اب��ن افيك��دور م��ن ا�ش��د املتحم�س�ين لتلك
املب��ادئ الت��ي تبناه��ا ومع��ه رفاق��ه ب��ل وجد له
م�ؤيدين من خ��ارج هذه اجلماعة � ،إذ دافع عنهم
كل من �أح�س داخل نف�س��ه واعماقه بال�شوق �إىل
جديد  ...وكل من �أح�س بافال�س القدمي.
كان بن افيكدور متعدد الن�شاطات �سواء الفكرية
�أو ال�سيا�سية ون�ش��ر العديد من ق�ص�صه الق�صرية
يف دار ن�ش��ر " �س��فري اجورا " ومنه��ا ليئة بائعة
ال�س��مك  ،احل��ب والواج��ب  ،رابي �ش��فرا  ،اختان
والن��ادم وغريها من الق�ص���ص الت��ي يالح�ض انه
قد التزم مبا �س��بق �إن اعلنه يف بيانه من �ضرورة
خل��ق ادب ق�ص�ص��ي جمي��ل يعرب وي�ص��ف الواقع
اليهودي القائم وال�ش��ارع اليه��ودي واحلياة غري
الديني��ة  ،واملعامل��ة الكريه��ة املقيت��ة التي كان
يلقاه��ا اليه��ودي يف ال�ش��ارع وال�س��وق فق��د ك�ثر
احلديث عن ابن افيكدور وا�صحاب التيار اجلديد
وع��ن اهدافه��م م��ن تبني م�ض��امني البي��ان الذي
اعلن��ه يف مقدم��ة لق�ص��ته " ليئة بائعة ال�س��مك
" وان م�ص��طلح التيار اجلديد ماخوذ من الأدب
الغربي فيما عدا ما ا�ض��ف �إليه عبارات �أ�سا�سية
به��دف التو�س��ع يف اللغ��ة العربي��ة حت��ى ميك��ن
ا�س��تخدامها يف التعبري عن النتاج��ات العربية .
ويعرف��ه �آخ��ر بقوله  " :هو ا�س��م حلرك��ة �أدباء
عربي�ين �ض��هرت يف �أورب��ا نهاي��ة القرن التا�س��ع
ع�ش��ر  ،وم�ص��طلح التيار اجلديد ه��و ترجمة هن
الأملاني��ة ال�س��م احلرك��ة الأدبي��ة der nene
 ، kurzبل �إننا جند الكاتب يحدد مفهوما ادق
وا�س��ع له��ذا التي��ار وا�ص��حابه فيق��ول " والتي��ار
اجلدي��د ه��و اال�س��م ال��ذي �أطل��ق عل��ى حرك��ة
الواقعي��ة العربي��ة  ،ذات الأ�ص��ول الفرن�س��ية
خا�ص��ة اميل زوال ( ) 1902 – 1840والواقعية
الأملانية خا�ص��ة جره��ارت هاوفتمان (– 1862
 ) 1942ومل يك��ن ابن افيك��دور ورفاقه يهدفون
يف الواقع �إىل جمرد ن�ش��ر ق�ص���ص عربية  ،بلغة
عربي��ة حية ومتطورة لت�س��لية اجلمه��ور فقط ،
بل عمدوا �إىل �إن تكون تلك الق�ص���ص معربة عن
حياة اليهود وواقعهم الفعلي الذي يعي�ش��ون فيه
 ،وبذلك تكت�س��ب هذه الق�ص���ص العربية قيمتها
الفني��ة واالدبية  ،وحتت��ل منزلة مرموقة متثل
لون��ا ادبي��ا عربي��ا يحت��ل موقع��ه � ،إذ ان��ه بقدر
ات�س��اع افق احلياة التي ت�صورها  ،حت�صل الق�صة

على قيمتها.
ومن واقع ما اعلنه بن افيكدوريف بيانه املذكور
 ،وم��ن �أقوال امل�ؤرخ�ين والنقاد ل�ل�أدب العربي
احلدي��ث الذي��ن اطلق��وا علي��ه وعل��ى رفاقه "
ا�ص��حاب التي��ار اجلدي��د " م��ن ه��ذا كل��ه ميكن
الق��ول �إن ه���ؤالء تببن��وا اجتاه��ا حم��ددا يف
ادبهم العربي  ،وه��و االجتاه الذي ينمو وينهج
نه��ج الواقعي��ة يف الأدب مبفهومها ال�ش��امل � .إذ
�إن �س��مة كت��اب الواقعي��ة كم��ا يذكره��ا النقاد
�أنهم " يلتقطون من الواقع اخلارجي وي�ض��يفون
�إلي��ه من عندهم  .ذلك �أنهم يعتقدون �إن جمرد
الت�ص��وير والو�ص��ف والنقل عن واق��ع ما يكفي
لأداء ر�سالة الت�أثري دون احلاجة �إىل االف�صاح
عن م�شاعر الكاتب اخلا�صة .هذه ال�سمات التي
يجب توافره��ا يف الكاتب الواقعي هي �إىل حد
كبري م��ا جن��ده يف نتاج ب��ن افيكدور الق�ص�ص��ي
ب�ص��فة عام��ة  ،ويف ق�ص��ة ليئة بائعة ال�س��مك
ب�صفة خا�صة  .حيث �سعى �إىل �أحداث تغيريات
يف العقلي��ة الأدبي��ة اليهودي��ة  ،ويف تفكريه��ا
ولغتها امل�س��تخدمة والتي كان��ت تعي�ش يف ما�ض
ال بد �إن يتغ�ير بالتمعن يف الواقع الفعلي القائم
ويف متطلب��ات املجتمع��ات اليهودية التي البد �إن
ت�سعى �إىل اخلروج من الظلمات التي عا�شت فيها
حلق��ب طويلة  ،وله��ذا البد �إن متتل��ك لغة حية
مع�برة ميك��ن ا�س��تخدامها واالعتم��اد عليه��ا يف
احلياة العامة مبا يتنا�سب مع النظرة امل�ستقبلية
التي ي�س��عى الكاتب �إىل تر�س��يخها  ،فال يجب �إن
تعي���ش تل��ك املجتمع��ات داخ��ل لغ��ة �ص��ماء ال
تعرف طريقه��ا �إىل التعبري عن متطلبات احلياة
اليومي��ة القائمة  ،كما البد �إن توجد تلك اللغة
التي ت�ستطيع �إن تعرب عن واقع احلياة اليهودية
وت�صف ما كانت عليه ايا كان ذلك.
وم��ن هنا �أعل��ن بن افيك��دور يف مقدمة ق�ص��ته "
ليئ��ة بائعة ال�س��مك " ع��ن ر�ؤيته امل�س��تقبلية ملا
يجب��ب �إن يكون علي��ه الأدب العربي يف املرحلة
�ص��رح ب�أنه يريد ادبا وا�ضحا معربا
املقبلة  ،لقد ّ
ع��ن حي��اة �ش��عبه  ،ب�ص��ورها احلي��ة املوج��ودة ،
ادب��ا كامل��راة ي��رى في��ه اليه��ودي نف�س��ه  .وهذا
يعن��ي ان��ه يري��د �إن يخل��ق نتاج��ا ادبي��ا ي�ص��ور
واق��ع تلك احلياة ب��كل افراحه��ا واترافها  ،ادبا
يكون �ص��ورة له��ذا الواق��ع ال �س��جال تاريخيا له
 .وكان��ت البداي��ة ق�ص��ته ه��ذه الت��ي يعتربه��ا
امل�ؤرخ��ون ووالنق��اد باكورة الإع�لان عن مبادئ
�أ�ص��حاب تي��ار جدي��د قام ب��ه م��ع جمموعة من
رفاق��ه  .ه��ذا التي��ار هو م��ا يعرف ل��دى م�ؤرخي
الأدب العربي احلدي��ث بالتيار اجلديد � ،أو تيار
الواقعي��ة يف الأدب الع�بري  ،ونقول على الرغم
م��ن ذلك كله  ،مل ي�س��لم �أ�ص��حاب التي��ار اجلديد
من املعار�ض��ة والنقد ملنهجهم ونتاجهم الق�ص�صي
 ،على نحو ما فعلوا يف ق�ص��ة ليئة بائعة ال�س��مك
مربري��ن ذل��ك االعرتا�ض بان ب��ن افيكدور ميثل
املجتم��ع اليه��ودي يف ع�ص��ره وزمان��ه بح��ارة
اليه��ود  ،وبالن�س��اء الالت��ي يبع��ن ال�س��مك  .وان
ه�ؤالء الن�س��وة الالتي جعلن ابن افيكدور �شركة
اجتماعية يهودية مطحونة ل�س��ن �سوى هوام�ش
ال قيمة لهن وال ت�ستحق �أي منهن �إن تكون ممثلة
له��ذا املجتمع  .وقد داف��ع بن افيكدور عن وجهة
النظ��ر الت��ي تتبناها ورد على ه�ؤالء املعرت�ض�ين
بقول��ه  " :م��ن املحتم��ل ان��ه يف نظر الق�صا�ص�ين
املمتازين �إن حارة اليهود وكل الن�ساء اليهوديات
الالتي تبعن ال�سمك ال قيمة لهن وال ي�ستحق �إن
يتناولهم يف ق�ص�صهم ولكن رجال مثلي يكتفي مبا
هو قليل  ،وهذه احلارة بكل �سكانها اعتربها عاملا
كام�لا  .هو ع��امل مظلم و�ض��يق وحقري ومنحط
 ،لكن��ه عامل ح��ي عامر باهله و�شخ�ص��ياته التي
تتجاوب وحت�س  ،انه عامل اليهود".

تأثري امليديا يف األطفال...
م.د سهاد عدنان
شعبة اإلعالم والعالقات العامة
قد بات وا�ض��ح ًا �أن التلفزيون ي�ؤثر يف كل امل�س��تويات الب�شرية،
ولكنه يختلف من مرحلة �إىل �أخرى ،وهو �أ�ش��د ما يكون ت�أثري ًا
عل��ى الأطف��ال ،حيث فيه��م اال�س��تعداد لتلق��ي �أي فك��رة ،وقد
جاءت البحوث النف�سية تلو الأخرى ،وكلها تدعم بع�ضها بع�ض ًا
يف هذا االجتاه ،حتى �إننا ال نكاد نرى خمالف ًا لقوة هذا الت�أثري.
وقد �أطلق الباحثون الأمريكي��ون على التلفزيون الأب الثالث،
والأب الروحي للطفل حيث كرث يف ال�سنوات الأخرية م�شاهدة
الأطف��ال للتلف��از و�أ�ص��بح ع��ادة يومي��ة يف حياة الطف��ل ،ففي
ال�صباح يفتح عينيه ويتوجه �إىل التلفاز مل�شاهدة ما هو معرو�ض
عليه ،وتعد م�شاهدة التلفاز بالن�سبة للطفل �أول ن�شاط ميار�سه
الطفل يف حياته اليومية،و�أغلب الأطفال يق�ض��ون �أمام التلفاز
وق ًتا طويلاً  ،وهذا يعر�ض الطفل �أحيا ًنا مل�ش��اهدة �أ�شياء �سلبية
ت�ؤث��ر عليه كثريًا يف ن�ش���أته وحياته اليومية و�س��لوكه ،ويعترب
التلفاز و�س��يلة �إعالمية مرئية ،وي�ش��كل جذبًا و�أهمية كبريين
بالن�س��بة للطف��ل ،وذل��ك لأن الطف��ل يتطل��ع دائ ًم��ا �إىل م��ا هو
جديد ،واكت�ش��اف ما يدور حولهم وبالأخ�ص الر�سوم املتحركة,
الت��ي حظي��ت باهتم��ام الأطف��ال ,م��ن خ�لال تقنيته��ا الف ّعالة
املتط��ورة ,ومن خالل اخليال املحتوي بداخلها ,فرتاه يحدق يف
تلك ال�شا�ش��ات ل�س��اعات طويلة ,ظن��ا منهم �أن م��ا يعر�ض الآن
�أمامه��م ما ه��و �إال مبثاب��ة حقيقة مثل��ى ,بالإ�ض��افة �إىل ذلك,
بات اخلوف والقلق ي�س��يطر على الأهل اثر امل�ش��اهدة امل�ستمرة
بع��د �أن ا�ص��بحوا جمرد دمى خ�ش��بية معلقة بخيوط خا�ض��عة
ل�ش��روط املجتمع اال�س��تهالكي املجحف .والر�سوم املتحركة فى
�أك�ثر الأحي��ان تروج للعبثي��ة وغياب الهدف م��ن وراء احلركة
وال�س��لوك ،وال�س��عى للو�ص��ول للن�ص��ر والغلبة فى خ�ض��م حمى
ال�س��باق واملناف�سة بكل طريق ،فالغاية تربر الو�سيلة كما تعمل
عل��ى حتري��ف الق��دوة ،وذل��ك ب�إح�لال الأبطال الأ�س��طوريني
واخلرافي�ين ب��دل القادة املحيطني به ،وعلى �س��بيل املثال جتد
الرج��ل اخلارق  ،Super manوالرج��ل اخلارق ،Bat man
والرج��ل العنكب��وت ،Spider manوغريهم من ال�شخ�ص��يات
الوهمي��ة الت��ى ال وج��ود له��ا بح��ث ت�ض��يع الق��دوة فى خ�ض��م
الق��وة اخليالي��ة املج��ردة م��ن �أى بعد �إميان��ى .وه��ذا مااكدته
درا�س��ة �أ�ص��درها املجل�س العربي للطفولة والتنمية يف دي�سمرب
2004م� ،أن برامج الر�سوم املتحركة امل�ستوردة يف معظمها ت�ؤثر
�س��لب ًا على الأطفال ،لكونها ال تعك�س الواقع وال القيم العربية،
وال حت��ى تعاليم الدين الإ�س�لامي ،على اعتبار �أن هذه الربامج
ت�أتى حاملة لقيم البالد التي �أنتجتها ،وتعك�س ثقافتها .ف�ض�لا
عن ذل��ك ترديد الأطفال للألفاظ والعبارات التي ي�س��معونها،
وكذل��ك تقليد احلركات والأ�ص��وات التي ت�ص��ور �شخ�ص��يات �أو
حيوان��ات� ،إ�ض��افة �إىل تقليد بع���ض اللهجات وال�شخ�ص��يات يف
�سلوكها وفى �أزيائها
لقد بينت العديد من الدرا�سات �أن هناك الكثري من الإعتالالت
الت��ي ميك��ن �أن ت�ؤث��ر عل��ى الأطفال م��ن خالل و�س��ائل الإعالم
املختلفة و خا�صة التلفزيون و انرتنت و �ألعاب الفيديو وغريها
منها -:
 اعتالالت ج�س��دية  :فهي ت�س��بب يف ت�أخر الطف��ل يف النوم واجللو���س �أم��ام التلفاز ل�س��اعات طويل��ة مما ي���ؤدي �إىل اعتالل
�صحته اجل�سدية
 اعت�لاالت عقلي��ة  :فه��ي ت�س��بب يف انقطاع التفك�ير املنطقيو اخلم��ول الذهن��ي و تعطيل ذكاء الطفل و �إط�لاق العنان غري
املحدود خلياله .
 اعتالالت نف�س��ية  :ي�شكل التلفزيون م�صدر �إ�شاعة اخلوف والقل��ق يف نف�س الأطفال مب��ا حتمله الأخبار فيها كثري من الهول
و كذل��ك ما يعر�ض��ه التلفزيون من �أفالم الرع��ب تخيف الكبار
قب��ل ال�ص��غار و ينعك���س �أث��ر ذل��ك على �أم��ن الطفل و نف�س��يته
مما ي�ش��اهد من مناظر مفزعة جتعله ي�ش��عر باخلوف و القلق و
الأحالم املزعجة و الكوابي�س
 اعت�لاالت اجتماعي��ة  :يق�ض��ي الطفل حول التلفاز �س��اعاتطويل��ة ت�ؤثر عل��ى حياته��م االجتماعية و عالقتهم بالأ�س��رة
 ،و به��ذا يقل اكت�س��اب الطف��ل للمعارف و اخل�برات من الأهل و
الأ�صدقاء كما ي�صرفهم عن اللعب مع �أقرانهم .
 اعت�لاالت تربوي��ة  :ق��د يجل�س الطف��ل �أمام التلف��از �أوقاتطويل��ة دون مراقبة و دون توجيه و هذا له �أثره ال�س��لبي على
التح�صيل الدرا�سي و متابعة الدرو�س .
و ال يخفى على �أحد الأثر ال�سيئ لأفالم العنف و اجلرمية و ما
حتمله من قيم العنف و اخلداع و املراوغة ـ �إذ �أثبتت الدرا�سات
�أن ن�س��بة كب�يرة يف الوط��ن العرب��ي م��ن الأطف��ال يف املرحل��ة
االبتدائية يق�ض��ون حوايل � 1000س��اعة �س��نويا �أي ما يعادل
ن�ص��ف ما يجل�س��ونه يف حجرة الدرا�س��ة �أمام و�س��ائل الإعالم و
هذا م�ؤ�شر خطري لأن هذه املرحلة من العمر هي مرحلة التلقي
و تر�سيخ القيم و العادات و االجتاهات و ال�سلوكات.

لـغــات
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أوالد الكيتو  ..بني الهولوكوست والنكبة
إعداد وترجمة :أ .م .إيمان لفتة عزيز
قسم اللغة العربية
�أُقيم��ت يف �ش��هر �آذار املا�ض��ي يف معه��د ف��ان ل�ير يف
القد���س �أم�س��ية ثقافي��ة بعن��وان "م�س��اء كتاب"،
كانت الأم�س��ية نقا�ش��ية قبل ن�ش��ر ترجمة رواية
"�أوالد الكيتو -ا�س��مي �آدم" ،قدم الأم�سية رئي�س
املعه��د بروف�س��ور �ش��اي لفي��ا مب�ش��اركة الأدي��ب
بروفي�س��ور ا.ب .يهو�ش��ع ،وبروف�س��ور مو�ش��يه
ت�س��يمرمان ،والدكت��ورة هني��دة غن��ام ومرتج��م
الرواي��ة بروفي�س��ور يه��ودا �ش��هرباينُ ،يذك��ر �أنّ
�ش��هرباين ع��امل االنرثوبولوجي��ا وبرفي�س��ور يف
جامعة تل �أبيب وجامعات عاملية مرموقة ونا�شط
�ضد االحتالل ال�صهيوين من �أ�صول عراقية.
عل��ق رئي���س املعه��د عل��ى الرواي��ة قائ�لا� :إنّ
الرواية تعرب عن جدلية ال�ص��مت والكالم وكوننا
جمربي��ن عل��ى ال�ص��مت ولكنن��ا نخت��ار ال��كالم،
والرتجم��ة وج��دت نف�س��ها يف اله��وة بني ال�ص��مت
والكالم� .أثنى لفيا على ترجمة �شهرباين الرائعة
للرواية ،وعلى ترجمة خوري الأ�سطورية لق�صة
تاريخية وربطها بالفل�سطيني �آدم دنون والق�ضية
الفل�س��طينية ،و�أخ�يرا ترجم��ة بط��ل الرواي��ة
�آدم ال��ذي وج��د نف�س��ه تائها بني ال�ص��مت والكالم
وم�س���ؤولية �أن ي��روي احلكاي��ة� ،إنّ ه��ذه النق��اط
مهمة القارىء ب�شكل عام وال�سيما القارىء العربي
لأنّه ي��رى �أنّ الرواية ُكتب��ت باللغة العربية وهي
موجه��ة جلمه��ور اليه��ود يف الكيان ،كم��ا �أنّها متثل
التح��اور بني العرب��ي واليه��ودي ،و�أنّ ه��ذا العمل
الرتجم��ي هو اخلام���س للمنتدى وه��و ي�أمل املزيد
من الن�شاط الرتجمي يف امل�ستقبل القريب.
�أ�ش��ار بروف�س��ور ت�س��يمرمان �إىل �أنّ الرواي��ة
تاريخية �أ�س��طورية احتوت مقارنة غري مبا�ش��رة
بني �أحداث الهولوكو�ست ونكبة  1948من تعر�ض
�أنا�س �أبرياء لت�ص��فية ج�س��دية وح�ش��ية من قبل
جن��ود االحت�لال �إذ كان ه��ذا الأمر م��ع اليهود يف

�أوربا �أو مع العرب يف فل�س��طني ،والو�ض��ع النف�س��ي
امل�أ�ساوي ملن تبقى من املجزرة.
بالت�أكي��د اعرت���ض بروف�س��ور التاري��خ الن��ازي
عل��ى ه��ذه املقارن��ة واعتربه��ا راديكالي��ة يف
الت�ش��بيه بني كيتوات وار�ش��و مع ما �أ�س��ماه خوري
بالكيت��و الفل�س��طيني ،و�أنّ احلكوم��ة الأملانية منذ
الت�س��يعينيات وه��ي حت��اول التعوي�ض ع��ن اليهود
من مبد�أ "ممنوع امل�س��ا�س باحرتام الإن�س��ان" ،ومل
ي�شري الربوفي�س��ور مبا�شرة �إىل حماولة من �سلطة
االحتالل لتعوي�ض الفل�س��طينني عما حلق بهم من
االحت�لال ال�ص��هيوين ،وخت��م قائال ب���أنّ الرواية
عمل �أدبي ناجح.
ر�أت دكت��ورة هني��دة غ��امن املدي��رة التنفيذي��ة
للمرك��ز الفل�س��طيني للدرا�س��ات الإ�س��رائيلية يف
الرواي��ة جمموعة كتب ممك��ن قراءتها من �أوجه
عدي��دة فالرواي��ة كت��اب ع��ن النكب��ة ،كت��اب عن
و�ض��ع الفل�س��طينني يف الكي��ان ،كتاب عن ال�ص��مت،
كت��اب ع��ن الل��د ،كت��اب ع��ن الثقاف��ة العربي��ة
وو�ض��اح اليمن ،و�أكدت ر�أي بروف�س��ور ت�س��يمرمان
ع��ن الأث��ر ال��ذي ترتك��ه الرواي��ة يف النف�س بعد
االنته��اء منه��ا ،و�أنّ النكب��ة
حتاورت مع الهولوكو�س��ت يف
ما يتعلق ب�أو�ض��اع ال�ض��حايا،
و�أنّ النكب��ة من��ذ  1948ال
ت��زال م�س��تمرة يف ال�ش��عب
الفل�سطيني ،و( )500قرية
التي بقي��ت خرائب تتحدث
ع��ن نف�س��ها ب�ص��مت كبط��ل
الرواية ،البطل الذي ترجم
�صمته حديث عن النكبة وما
تلتها من �أحداث� .إنّ ال�صمت
يف الرواي��ة ه��و الإ�س��كات
لل�ص��وت الآخر الذي فر�ضه
االحتالل.
�أ�ض��اف الأدي��ب اليه��ودي
يهو�ش��ع �أنّ حدي��ث الرواي��ة
ع��ن النكبة �أيقظ يف نف�س��ه
ال�س���ؤال الق��دمي واجلدي��د
ع��ن ع��دم كتاب��ة الأدب��اء
اليه��ود ع��ن ح��رب ،1948
ويجي��ب نف�س��ه قائ�لا �إنّ
ال�ش��عور بالذنب واخلوف من
احلديث عن م��ا فعله اليهود
منعهم م��ن الكتابة ،وال يرى

�أية ربط بني الهولوكو�س��ت والنكبة .عبرّ يهو�ش��ع
ع��ن ر�أي عن�ص��ري جت��اه ق�ض��ية �إن�س��انية فالقتل
والدمار وم��ا يخلفه من �آثار نف�س��ية على الناجني
ه��و واحد �س��واء كان عربي��ا �أو يهوديا ،فما يربره
لليهود من قتل يف العرب ال يجيزه للأوربيني جتاه
اليهود.
�ش��كر �ش��هرباين امل�ش��اركني و�آراءه��م التاريخي��ة،
وال�سيا�س��ية ،واالجتماعي��ة ،والإن�س��انية يف
الرواي��ة ،و�ض��م �ص��وته �إىل دكتورة غامن م��ن �أنّه
ق��ر�أ الرواي��ة م��رات عدي��دة قب��ل الرتجمة وقد
ترك��ت �أث��را كب�يرا علي��ه ،و�أنّ��ه كيه��ودي ي�ش��عر
بالذن��ب والأمل مل��ا تعر���ض ل��ه الفل�س��طينيني م��ن
جي�ش االحتالل ،و�أنّ الق�ضية مت�سهم كيهود ،و�أ ّكد
�أنّ النكبة كانت ومازالت م�س��تمرة يف حياة ال�شعب
الفل�سطيني .و�ضح �شهرباين يف معر�ض حديثه عن
الرتجم��ة يف منتدى "مكت��وب" �إنّ الأديب العربي
يحت��اج �إىل معرف��ة اللغ��ة العربي��ة ،و�أنّ م��ن ال
يعرف العربية مل يح��ط بالعربية ،و�أنّ الرتجمة
التي ي�س��عون لها لي�س ترجمة باملعنى الكال�س��يكي
و�إنمّ ا ي�ؤ�س�س��ون لرتجمة دقيقة و�ش��فافة للم�ؤلف
وامل�ص��در ،اللتق��اء اللغ��ات والعم��ل م��ن باحث�ين
يحب��ون اللغت�ين ،ولتحقي��ق ه��ذا اله��دف عم��ل
املنت��دى على �إ�ش��راك باحثني متنوع�ين يف العمل
الرتجم��ي ،كم��ا يف رواي��ة "�أوالد الكيت��و -ا�س��مي
�آدم" �إذ ترجم �ش��هرباين الرواية من العربية �إىل
العربية ،ونقحت و�أَع��دت الرتجمة دكتورة هدى
�أبو مخ ،ف�ضال عن مراجعة الرتجمة �أدبيا من قبل
يوني��ت نعمانًّ ،
وكل كتاب يرتج��م يف املنتدى يعمل
عليه يهوديان وفل�س��طينيان من �أجل حتقيق هدف
الرتجم��ة من التق��اء اللغت�ين� .أي �أنّ الرتجمة يف
املنتدى هو م�ش��روع م�شرتك بني الباحثني .ي�ضيف
�ش��هرباين �إىل ان الدق��ة يف العم��ل الرتجم��ي هي
ثانوية بالن�سبة للهدف الأول وهو العمل امل�شرتك
للعرب واليهود يف املنتدى.
يذك��ر �ش��هرباين ان  % 0.4م��ن اليه��ود يف الكي��ان
ي�س��تطيعون الق��راءة بالعربي��ة الآن بع��د �أن كان
يتحدثه��ا معظم اليه��ود قب��ل �إقامة الكي��ان ،و�أنّ
الرتجم��ة للعربي��ة لي�س��ت موج��ه للفل�س��طينني
الذين يتقنون العربية ولي�س��ت لليهود ال�ش��رقيني
مع قلة من يعرفون العربية� ،إنمّ ا الرتجمة ليمكن
الق��ارىء الع�بري يف كل مكان من ق��راءة الرواية
العربي��ة .و�أ�ش��ار �ش��هرباين �إىل �أنّ الرواي��ة
املرتجم��ة �ص��فحات عنونه��ا بـ��ـ "هل نعرب ب�ص��مت
على ق�ضية اللغة؟" ،و�أجاب على �س�ؤاله قائال� :إنّ
االن�شغال املكثف يف الرواية بالعالقة بني العربية

والعربي��ة خلقت طريقا طويال متعرجا من احلفر
والعقب��ات اللغوي��ة والداللي��ة واخلطابية والتي
بدورها جعلت ترجمة الرواية �ص��عبة� ،إذ ي�ص��رح
�إنّ اللغ��ة العربية حميط من االحتماالت ال ميكن
تخيلها داخل م�ص��فوفة عمالقة ،تت�ض��من لهجات
خمتلف��ة كالدم�ش��قية والفل�س��طينية والعراقي��ة
البغدادية والعراقية املو�صلية وع�شرات اللهجات
ف�ض�لا عن الأدبية وال�ص��حفية واملنطوقة ،والتي
من املمكن �أنّ ت�ض��م مئ��ات الآالف من اليهود الذين
�أتوا من البلدان العربية.
ي�أ�سف �شهرباين على هذا الرثاء اللغوي الذي كان
يف املجتمع اليهودي قبل �إقامة الكيان و�أنّ عمليات
ممنهج��ة جرت من قبل جلنة اللغ��ة العربية منذ
 1929ملحو اللغة العربية يف الكيان ،وي�ش��دد على
�أنّ اللغة العربية هي لغة �أر�ض فل�سطني.
قال �ش��هرباين �إنّ رواية خ��وري الأخرية مل تكن
الأوىل يف رب��ط الهولوكو�س��ت بالنكب��ة� ،إال �أنّه��ا
متي��زت بالنهاية امل�س��دودة امل�ش��تقة م��ن التناظر
بني احلدثني امل�أ�ساويني والتوتر اللغوي بني اللغة
العربية والعربية ,ونّ الدور احلا�س��م للمرتجمني
يف عب��ور الفراغ��ات الغ�ير قابلة للرتجم��ة ،وهي
الفراغ��ات الداللي��ة الت��ي جتع��ل الأم��ر �ص��عبا
حني االنتق��ال بني اللغات ،من حق��ول داللية غري
مرتاكب��ة �إىل بناء جمل غري متوافقة ،ف�ض�لا عن
�ص��عوبة �إيف��اء الرتجمة من العربي��ة حقها تنبع
من الدالالت اخلا�ص��ة باللغ��ة العربية ،فالكلمات
واجلم��ل هي ال�ش��تالت والنح��و واملورفولوجيا هي
مبثاب��ة الأر���ض للغ��ة وعليه ف���أنّ املرتج��م هو من
ينقل ال�شتالت من �أر�ض �إىل �أخرى.
ترجم �ش��هرباين ت�سعة روايات عربية �أربعة منها
كان��ت للروائي �إليا�س خوري ،يف عام  2014ترجم
رواية "وجوة بي�ضاء" ،ويف عام  2016كانت رواية
"رحل��ة غاندي ال�ص��غري" ،ويف ع��ام  2017رواية
"جممع الأ�سرار" ،ويف �شباط  2018رواية "�أوالد
الكيت��و -ا�س��مي �آدم" ،ترجمت و�ص��درت جمموعة
الأعم��ال هذه م��ن منت��دى "مكت��وب" بالتعاون مع
دار الن�ش��ر "عوالم حادا�ش" ومعهد فان لري ،يدير
�ش��هرباين املنتدى منذ ت�أ�سي�س��ه يف  ،2015وي�ض��م
�أك�ثر م��ن  50مرتجم وباح��ث �أكادميي فل�س��طيني
ويهودي يف معهد فان لري يف القد�س.
لقد �صدرت رواية "�أوالد الكيتو -ا�سمي �آدم" عام
 2016ع��ن دار الآداب للن�ش��ر والتوزيع يف بريوت،
ناق�ش��ت الرواي��ة تاري��خ الق�ض��ية الفل�س��طينية
وال�ص��راع العربي ال�ص��هيوين وحق العودة ،دخلت
الرواي��ة يف القائم��ة النهائي��ة للجائ��زة العاملي��ة
للرواي��ة العربي��ة لع��ام  .2017تق��ع الرواي��ة يف
� 423ص��فحة يروي الكاتب فيها حكاية �آدم دنون
املهاج��ر الفل�س��طيني اىل نيوي��ورك� ،إذ يق���ص عن
طفولت��ه يف الل��د الت��ي احتل��ت ع��ام ً 1948
وط ِرد
�أغلبي��ة �أهله��ا� ،أ ّم��ا �آدم فق��د بق��ي م��ع والدت��ه يف
الكيت��و الفل�س��طيني -مف��ردة الكيت��و يف العربي��ة
تعني املع��زل وترم��ز للأحياء اليهودي��ة املعزولة
يف �أوربا -ال��ذي �أقامه جي�ش االحتالل و�إحاطتها
ب�أ�سالك �شائكة.
ون�ش��رت مطل��ع �أي��ار مراجعة يف �ص��حيفة هارت�س
من امل�ؤلف ورئي�س الوكالة اليهودية �أبراهام بورغ
ع��ن الرتجمة العربية للرواي��ة يثني على الكتاب
الأ�ص��لي باللغ��ة العربية وترجمت��ه العربية عرب
عنه��ا ب��ـ "خلق قري��ب من الكم��ال ،فمه��ارة خوري
الأدبي��ة والرتجم��ة العبقري��ة ليهودا �ش��هرباين
جعلت الرواي��ة واحدة من �أك�ثر الروايات ت�أثريا
و�أهمية يف ال�سنوات الأخرية".
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لـغــات

اصدارات جديدة يف االداب واللغات والتاريخ والرتجمة
�ص��در للتدري�س��ي ب�ش��عبة االعالم والعالقات
يف كلي��ة اللغ��ات م.م .عل��ي حمم��د ر�ش��يد
كت��اب مرتج��م بعن��وان زئي��ف فالدمي�ير
جابوتن�س��كي ...الرج��ل وكفاح��ه ع��ن دار
الكوثر للطباعة والن�شر يف بغداد .
ع��راب احلرك��ة
تن��اول الكت��اب �س�يرة حي��اة ّ
ال�ص��هيونية واليمني املتطرف " جابوتن�س��كي
" وال��ذي يع��د امل�ؤ�س���س احلقيق��ي لدول��ة
ا�س��رائيل اليوم  ،خ�صو�ص��ا بعد ان قام بو�ض��ع
املركتزات اال�سا�سية الن�شائها  ،ف�ضال عن اهم
االحداث واملعلومات عن �شخ�ص��يته وم�سريته
ال�سيا�سية.
و�ص��در للتدري�سية يف كلية اللغات �أ.م� .سو�سن
بهج��ت يون���س كت��اب بعن��وان (درا�س��ات يف
تاريخ وح�ض��ارة امل�شرق اال�س�لامي يف الع�صور
الو�س��طى ) عن دار امل�صادر للتح�ضري الطباعي
يف بغداد.
وت�ض��من الكتاب خم�سة ف�ص��ول تناول الف�صل
الأول " دور �س��ليمان ب��ن ه�ش��ام يف �س��قوط
الدول��ة االموي��ة"  ،فيم��ا اخت���ص الف�ص��ل
الثاين بدرا�س��ة " اخلراج وتطوره يف الع�ص��ور
اال�س�لامية االوىل من��ذ عهد الر�س��ول وحتى
نهاي��ة اخلالفة االموي��ة" اما الف�ص��ل الثالث
فقد ركز على " اال�س��واق يف امل�ش��رق اال�سالمي
اىل نهاي��ة الع�ص��ر البويه��ي " .ام��ا الف�ص��ل
الراب��ع ف��كان بعن��وان " معرك��ة مالنك��رت
ودوره��ا يف فت��ح ا�س��يا ال�ص��غرى واثره��ا على
االمرباطوري��ة البيزنطي��ة "  .واخ�يرا كان
الف�صل اخلام�س بعنوان " حركة الرتجمة يف
بيت احلكمة يف بغداد " كما �ص��در للتدري�س��ي

يف كلي��ة اللغ��ات �أ.م.د فوزي ه��ادي الهنداوي
كتاب باللغت�ين العربي��ة واالنكليزية بعنوان
" عملية احفاد بابل " ق�صة �سرقة االر�شيف
اليهودي العراقي .
ويعر���ض الكت��اب عملي��ة تهري��ب االر�ش��يف
اليه��ودي العراق��ي خ�لال م��دة االحت�لال
االمريك��ي للع��راق اىل الوالي��ات املتح��دة
االمريكية بذريعة �صيانته وعدم اعادته اىل
العراق نتيجة �ض��غط املنظمات اال�س��رائيلية

هناك.
وخ��رج الكت��اب بجمل��ة نتائ��ج وتو�ص��يات من
�شانها احلفاظ على املوروث احل�ضاري العراقي
م��ن خالل حم�لات اعالمية وقانوني��ة دولية
ال�ستعادة هذا االرث احل�ضاري.
اىل ذلك �صدر للتدري�سي بق�سم اللغة الرو�سية
يف كلية اللغات م.م .ح�س�ين علي خ�ضري كتاب
مرتجم بعنوان خمتارات من ال�ش��عر الرو�س��ي
يف القرن التا�س��ع ع�ش��ر عن دار �س��طور للن�شر
والتوزيع  .تناول الكتاب جمموعة من ق�صائد

�ش��عرية مرتجمة عن الرو�س��ية البرز �شعراء
رو�سيا يف القرن التا�سع ع�شر امثال ( الك�سندر
بو�ش��كني  ،فا�س��يلي جاكوف�س��كي  ،فالدمي�ير
�س�يرغيفيت�ش �س��ولوفييف ) والتي عربت عن
ما يدور يف خواطرهم من ا�ض��طرابات نف�سية
وروحية  ،وكذلك حتدث الكتاب ب�شكل موجز
ع��ن �س�يرهم الذاتي��ة وم��ا تركوه م��ن اعمال
ادبي��ة والتي تعد ارثا ح�ض��اريا وثقافيا كبري
 ،ملا احدثت��ه من تغيري جذري يف تاريخ االدب
الرو�س��ي و�ص��در للدكت��ور حمم��د ا�س��ماعيل

�ش��بيب التدري�سي بق�س��م اللغة االملانية كتاب
بعن��وان ( اجتاه��ات االدب االملاين املعا�ص��ر)
ت�ض��من جمموعة مقاالت مرتجم��ة عن اللغة
االملاني��ة تتاب��ع اجتاه��ات االدب االمل��اين من
احداث التغيري  1990حتى الوقت احلا�ضر.
كما �ص��در للتدري�س��ية بق�س��م اللغة الرو�سية
د .ايات يو�س��ف �ص��الح كتاب بعن��وان ( االدب
الرو�س��ي والبلغ��اري يف الع�ص��ر ال�س��وفيتي)
ت�ضمن  16مقالة عن االدب الرو�سي والبلغاري
مرتجمة عن اللغة الرو�سية.

لـغــات
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من أين جاءت حكاية دراكوال مصاص الدماء؟
املرتجم االقدم :سرور احمد عبود
خلفت�شهية الكونت دراكوال ال�شرهة للدماء
الطازج��ة ع��دد ال يح�ص��ى م��ن ال�ض��حايا،
ب��دءا من �ص��انع ه��ذه ال�شخ�ص��ية  ،الكاتب
االيرلندي برام �س��توكر (،)1912-1847
عمله حتت �شخ�ص��يته ،فهو �أحد
الذي دفن
ُ
�أكرب رموز الثقافة ال�شعبية .كان بالن�سبة
للبع���ض ،قيمة كبرية من�س��ية - ,وكما قال
(روذريغو فري�س��ان) قبل ب�ض��ع �س��نوات يف
ه��ذه ال�ص��حيفة � ,أن��ه "مب��دع ف�ض��فا�ض"
وو�ص��ف عمله بـ "العم��ل العبقري"  -لكنه
كان كان غري عادل متاما بالن�سبة للآخرين
 ،دفاع��ا ع��ن كات��ب ل��ه ع�ش��راتالروايات
واالقتبا�ساتامل�س��رحية
والق�ص��ائد
ومدوناتومقاالت  ،ون�شاطات �أخرى عديدة
"،فقد مار�س كتابة الق�صة الق�صرية ب�شكل
رائ��ع وجمي��ل" .فه��ذا متام��ا م��ا كُ ت��ب يف
ال�ص��فحة االخريةل�ص��حيفة (باخينا�س َد
ا�س��بوما) يف طبعتها االخرية ,حيث ن�شرت
جمموع��ة (الق�ص���ص الكامل��ة) للكات��ب
(برام �س��توكر)  ،التي تت�ض��من ثالثة كتب
ت�ض��م ق�ص�ص��ا ق�ص�يرة مت ن�ش��رها  ,و27
ن�ص��ا اخ��را كانت ق��د ر�أت النور عل��ى مدار
ال�س��نني  ,ون�شرتفي ال�ص��حف الدورية ويف
املن�شورات �أالخرى .كان ن�شر هذه الق�ص�ص
الأخرية نتيج��ة اجلهد الكبري فيالبحث يف
االعمال املتفرقة ويف امللفاتالرقمية التي
قادتهم اىل خم�س ق�ص���ص مل يتم ن�ش��رها
من��ذ انت�ش��ارها يف العدي��د م��ن الأعم��ال
وال�ص��حف الربيطاني��ة والأمريكي��ة:
وعناوي��ن ه��ذه الق�ص���ص اخلم�س��ة ه��ي:
(بيتنا اجلديد  ،ليلة يف امل�ستنقع املتحرك
 ،اخلرقة ال�صفراء  ،ق�صة ال�سناتور كواي
,والإنقاذ).

ي�ص��ر املخت�ص (�س��انز �إيجي��ا) ,الذي اخذ
عل��ى عاتق��هِ جم��ع اعم��ال (االيرلندي),
على �أن ق�ص���ص الكاتب االيرلندييمكن �أن
تدفع النق��اد ملراجعة فكرتهم عن امل�ؤلف.
جلودتها وتنوعهاالكبري ،فهي ت�ضم حكايات
م��ن اخلي��ال ،واحل��ب ،وق�ص���ص ت�أريخي��ة
وواقعية ،وق�ص���ص املغامرات والقرا�ص��نة
الت��ي تذكرن��ا (ب�ستيفن�س��ون �أو كون��راد)
 ،وكذلك اي�ض��ا ،ق�ص���ص م�صا�ص��ي الدماء،
و�أ�ساليب الرعب القوطية .فبع�ض من هذه
الن�ص��و�ص ميك��ن �أن مت�ل�أ بع���ض الفجوات
الكب�يرة التي ق��د تظهر يف �س�يرة �إبراهيم
(برام) �ستوكر  ،الذي اختار بدقة �شديدة
ح��روف ومقاطع �س�يرته الذاتية  ,كونه ال
يرغب ان تتعرف عليهالأجيال القادمة.
م��ن اجلدير بالذكر � ,أنه عندما كان طفال،
ق�ضى ب�ضع�سنوامتن حياته طريح الفرا�ش
يف منزله يف مدينة دبلن  ,ب�سبب مر�ض غري
معروف �أمل ب��ه –االمر الذي جعل والدته
(ارل��وت ثورنيل��ي ) ترتبطب��ه بطريق��ة
خا�ص��ة ،وه��ي ام��ر�أة �ص��لبة ,ول��دت يف
مقاطعة �ص��غرية �شمال غرب �أيرلندا حيث
عا�ش��ت جتارب مروعة يف �ش��بابها  ،عندما
كان��ت يف �س��ن الرابعة ع�ش��ر ،قام��ت بقطع
ذراع رج��ل دخي��ل ح��اول دخ��ول منزله��ا.
ع ّلم��ت (�ش��ارلوت)  ,االم ,ابنه��ا الق��راءة
والكتاب��ة م��ن خ�لال �س��ردهاله الق�ص���ص
الفولكلوري��ة ع��ن العفاري��ت وال�س��حر ،
والعوامل الغام�ضة.
يف ذلك احلني  ،ا�صبح ال�صبي املري�ض ريا�ضيا
كب�يرا  ،ويف اجلامع��ة كان ي�ش��عر باحل��زن
اك�ثر م��ن �ش��عوره بالفخ��ر .بعدهاا�ص��بح
ناق��دا م�س��رحيا ،وت��زوج م��ن فلورن���س
بالكومب – اخلطيبة ال�س��ابقة لـ( �أو�سكار
وايل��د) ،وانتق��ل �إىل لن��دن للذه��اب اىل
(الليثيوم)  ،م�سرح �صديقه  ,املمثل العظيم

(ه�نري ايرفين��غ) .ه��ذه املهم��ة الأخرية
ا�س��تهلكت حياتهكثريا  ،ب�س��بب �أيام العمل
الت��ي تبد�أمن االثن�ين �إىل الأحد  ,وكثريا
ما كانتتنتهيبالنوم يف مكتبه  ،وا�ستمر على
هذا احلال ملدة ثالثة عقود تقريبا .جعله
ه��ذا االم��ر ي�ترك مهن��ة الكتاب��ة جانبا ،
لكن�أجربته كل من حوادث وفاة (ايرفينغ)
 ،وتراج��ع عمل امل�س��رح  ,واعتالل �ص��حته
للبح��ث عن لقمة عي�ش��ه من خ�لال االدب
لن�ش��ر عمل��ه الرائع ( ،دراك��وال (, )1897
والذي مل يل��ق اهتماما كب�يرا.ور�أى كتابه
الثاين (عالقون يف الثلج :مدونة يف جولة
م�سرحية)النور الذي ي�ضم ق�ص�صا ق�صرية

يف ع��ام  ، 1908وهو عمل رائع يت�أرجح بني
الواقع واخلي��ال .تدور احداثه حولبع�ض
�أع�ض��اء �ش��ركة حتا�ص��رهم العا�ص��فة ,
ف�أ�ص��بحوايرونتجاربهم يف ه��ذا احل��ادث
 ,التيتحول��ت كل واح��دة منه��ااىل ق�ص��ة.
وت��رك عن��وان حكاي��ة (�ض��يف دراك��وال
وق�ص�ص �أخرى مثرية للقلق)  ،جماال لل�شك
ح��ول ماهية املو�ض��وع  ,هذه الق�ص��ة التي
ن�ش��رتها زوجته يف عام  , 1914بعد عامني
من وفاة الكاتب  ,مبا�شرة بعد اجنازهق�صة
را ،
(دراك��وال) ،ح��از العم��ل
جناح��ا كب�ي ً
ً
وتطورلت�ص��بحرمزا عامليا  ,حت��ى بلغ على
ما هو عليه اليوم.

التطور الداللي ملصطلحات االستيطان يف أدب موشي سميالنسكي
أ.م.د جاسم رشيد حلو
قسم اللغة العربية
ال يخفى على اخملتصني ان موشي
سميالنسكي االديب والبرجوازي اليهودي
االصل ,االوكراني املنبت كان جزء من
منظومة الكيان الصهيوني .لذلك
فليس بغريب ان تكون نتاجاته زاخرة
باملصطلحات ذات الدالالت السياسية,
خصوصا تلك التي تشير الى االستيطان.
كذلك العبارات االخرى التي تكون
دالالتها سياسية اكثر منها أدبية...
سميالنسكي منظر االستيطان كان
قد واكب التطور الداللي للمصطلحات
السياسية واالدبية في نتاجاته املتنوعة:
روايات ,قصص ومقاالت.
فعلى سبيل املثال استخدم املصطلحات
(יישוב ו התיישבות) :اي االستيطان ,فكلمة
יישוב هو املكان املعد سلفا من قبل قوة
معينة ,وايضا هو عملية توطني لفرد
اومجموعة في مكان معني وفق هدف
ونظام معلومني .وكلمة התיישבות هو
توطن فرد او مجموعة مبحض ارادتهم,

فمثال نقول ان هذا االنسان يرغب في
االستيطان (السكن) في مكان معني
وفق خطة معدة مسبقا او بدون خطة.
لذلك نقول יישוב االستيطان اليهودي
في فلسطني سبب وجوده قوة تاخذ على
عاتقها توطني الناس في مكان معني .لكن
عندما نقول התיישבות مثال االستيطان
اليهودي في اوربا وهذا يعني بان اليهود
في اوربا جاءوا من ذات انفسهم بدون
اجبار.
وقبل اعالن (دولة اسرائيل) ,كانوا
يستخدمون كلمة יישוב بسبب ان اليهود
اليستطيعون ان يسكنوا او يستقروا
برغبتهم لكن كانوا يتوطنون وفق نظام
معني وضعته لهم احلركة الصهيونية
ومبكان معد لهم سلفا ألستيعابهم.
لكن بعد اعالن (دولة اسرائيل) انقلب
املصطلح الى התיישבות بسبب ان التوطني
اصبح برغبة ومبقدرة اليهود القادمني الى
فلسطني .حيث فتحت ابواب فلسطني
على مصاريعها لهم.
لقد استخدم سميالنسكي مصطلح
יישוב قبل  .1948واستخدم התיישבות بعد
هذا التاريخ.

كذلك استخدم سميالنسكي الكثير
من املصطلحات والعبارات التي تغيرت
دالالتها واستخداماتها مثال على ذلك:
في القصة القصيرة הנערה התופרת اشار
سميالنسكي الى مصطلح המעפילים
اي املهاجرين غير الشرعيني ,لكن في
قصص اخرى كتبت بعد  1948مثل
פרקים בתולדות ההתיישבות اشار الى هؤالء
بعبارة אנשי העלייה ב> وهو مصلح متطور
للهجرة الغير شرعية.
في القصة القصيرة טיומקין استخدم
سميالنسكي عبارة מהגרים اي املهاجرين,
لكن في قصته משפחת האדמה والتي
كتبت في  1950استخدم مصطلح עולים.
وعن العرب كان سميالنسكي يشير
اليهم بعبارة בני עמינו بعدها بدأ يستخدم
عبارة ישמעליים وهنا لكل عبارة دالالتها.
في قصة נקדימן حتدث سميالنسكي
عن شخصية נקדימן اليهودي املولود في
فلسطني وعند اعادة نشر تلك القصة
بعد عام  1948اشار سميالنسكي الى
تلك الشخصية باستخدام مصطلح צבר
وداللة هذا املصطلح هو اليهودي وليد
فلسطني .وعند الرجوع لتلك التسمية

نراها حتمل دالالت سياسية صهيونية.
في القصص מן המחזור הראשון ,האלמנה
יוכבד وصف سميالنسكي فلسطني ب
פלשתינה لكن في قصص كتبت بعد
عام  1948مثل משפחת האדמה وصف
تلك االرض ب ארץ המולדת (املوطن) ,ארץ
האבות (أرض اآلباء) ,הארץ היעודה (االرض
املوعودة) .لقد استخدم سميالنسكي
تلك العبارات التي هي مبجملها شعارات
للحركة الصهيونية والتي اعتبرت دعايات
لتشجيع الهجرات اليهودية الى تلك
البقعة املغتصبة من الوطن العربي.
واخيرا نقول ان نتاجات سميالنسكي
اخملتلفة كانت زاخرة باملصطلحات
السياسية التي تغيرت دالالتها بعد
اعالن (قيام دولة اسرائيل) ,حيث كان
هذا التغيير في املغزى لتلك العبارات
هو خلدمة اهداف احلركة الصهيونية,
عن طريق التاثير وأقناع القارىء .لقد
كانت اغلب نتاجات سميالنسكي هي
وسائل لتشجيع الهجرات اليهودية الى
فلسطني والتي تعتبر حجر االساس
لنجاح األستيطان اليهودي في فلسطني
ومن ثم قيام (دولة إسرائيل).

13

العدد  - 14تشرين االول 2018

لـغــات

تاريخ طائفة ما يف أرض – إسرائيل  ..النموذج ،املنهج والتفاصيل
ترجمة  :أ .د .صباح ناجي الشيخلي
قسم اللغة العربية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�أص��در افراهام بن يعقوب كتابا بعن��وان "يهود بابل

يف أرض – إس��رائيل – م��ن أوىل الهج��رات وحت��ى
اآلن ،القدس ،عن دار نش��ر رؤفني ماس."1980 ،
ويقع الكتاب يف سبعمائة واثنتني وثالثني صفحة.

ُيعد كتاب "يهود بابل يف �أر�ض – �إ�سرائيل"،
�أول حماول��ة لتدوي��ن م�ؤل��ف وا�س��ع يخت���ص
بتاري��خ طائفة يهودية واحدة يف �إ�س��رائيل.
وتثري هذه املحاولة م�ش��كلة �أ�سا�س��ية م�ؤداها
 :م��ا هي ح��دود تاريخ الطائفة يف �إ�س��رائيل
و�أية جماالت ينبغي �أن تت�ض��منها .وبح�س��ب
ر�أين��ا ،لي���س �أم��ر ح�س��ن �أن تُ�س��تعمل خط��ة
لتق��دمي م�ؤلفات حول تاري��خ طائفة واحدة
�أو جمموع��ة يه��ود واح��دة يف املنف��ى .ولأن
يف املهج��رُ :يع��د الو�ض��ع اخلا���ص باليه��ود،
عالقاتهم مع غ�ير اليهود ،الن�ش��اط الديني،
النظ��ام امل�ؤ�س�س��اتي اليه��ودي ،الثقاف��ة
اخلا�ص��ة باملجموعة اليهودي��ة ،ف�أن كل تلك
الأمور م�ش�تركة ب�ش��كل قليل �أو كث�ير مع �أية
جمموع��ة يهودي��ة .و ُيع��د ابتع��اد بع�ض��هم
ع��ن احلي��اة اليهودي��ة يف املهج��ر ج��زءا م��ن
تاري��خ املجموع��ة ذاته��ا .بينم��ا ت�ش�ترك
هن��ا يف الب�لاد العنا�ص��ر الوا�ض��حة حلي��اة
اجلماعة لكل اليهود وهي لي�س��ت خا�صة بكل
طائف��ة بحد ذاتها .وبطبيع��ة احلال ،توجد
ظواه��ر خا�ص��ة ب��كل طائفة و�أخ��رى مثال :
لغ��ة احلديث{با�س��تثناء العربي��ة} ،اللف��ظ
الع�بري ،ع��ادات وتقاليد يف املج��ال الديني،
الفولكل��ور ب�أ�ش��كاله املختلفة وم��ا �إىل ذلك.
وال ت�ش��كل ه��ذه الظواه��ر م��ع كل االهتم��ام
بها ،مو�ض��وعا وا�ض��حا يف بحث امل�ؤرخ .ويهتم
اللغوي��ون ،علماء الفولكل��ور وباحثو الثقافة
املعني�ين به��ذه املج��االت ،بظاه��رة لغوية �أو
ثقاف��ة بحد ذاتها �أكرث من حجم رواجها بني
�أبن��اء الطائفة ذاتها� ،أو تطور ارتباطها على
امتداد حقبة زمنية ما.
وق��د ُيع��د جم��ال �آخ��ر ذي �ص��لة مبو�ض��وع
النقا���ش ال��ذي ي�س��تعمل مو�ض��وعا للبح��ث،
فج��وة اقت�ص��ادية ،اجتماعي��ة وثقافية بني
الطوائف .و ُتعد ال�صعوبة يف هذا املجال ،هي
�أن املعطي��ات والأبحاث القائمة التي تتطرق
يف الغالب نحو االنق�س��امات العرقية{اليهود
الغربيون يف مقابل ال�شرقيني �أو نازحو �أوربا
و�أمري��كا يف مقاب��ل نازح��ي �أ�س��يا و�أفريقيا}
وقليل جدا نحو طوائف متفرقة.
وتكم��ن �ص��عوبة �أخ��رى يف "االيدولوجي��ا"
الفكر ،الذي كان مقبوال حتى املدة الأخرية،
وال��ذي يحدد اخف��اء االرتب��اط باملجموعة
العرقية ور�ؤية املميزات اخلا�صة بالطوائف
بو�ص��فها ظواهر زمنية التي ينبغي التخل�ص
منها ،على �أية حال لي�س هناك جمال للت�أكيد
على ذلك .وب�س��بب ذلك ،يهت��م م�ؤلف (كتاب
ما) من هذا النوع ب�شخ�ص��يات ال ت�شري مطلقا
�إىل هويتها الطائفية �أي�ضا.
هذه املالحظات ال تعني القول� ،أنه ال جمال
لتق��دمي بح��ث �أو كت��اب يهتم بتاري��خ طائفة
م��ا يف �أر���ض – �إ�س��رائيل� ،إمن��ا الإ�ش��ارة �إىل
ال�ص��عوبات التي يواجهها بحث كهذا .و�سرنى
الآن كي��ف يواجه الكتاب مو�ض��وع نقدنا تلك
ال�ص��عوبات .يت�ألف ُج��ل هذا الكتاب "يهود

بابل يف �أر�ض – �إ�س��رائيل" من تف�صلني �أثنني
هم��ا  :الأول – قوائ��م ل�شخ�ص��يات وعائالت
م��ن باب��ل الذين عمل��وا يف جم��االت خمتلفة
يف �أر���ض – �إ�س��رائيل؛ الث��اين – ج��داول
�إح�ص��ائية ،دون��ت مثلما وردت يف املن�ش��ورات
مثل – معطيات �إح�صائية �إ�سرائيلية .وميكن
تو�ض��يح ه��ذا التق�س��يم وفق��ا لتف�ص��يل �أحد
ع�شر ف�ص�لا من الكتاب كالآتي  :تهتم ثالثة
ف�ص��ول ب�شخ�ص��يات{عائلة يه��ودا ،عائل��ة
م��اين� ،شخ�ص��يات الطائفة}خم�س��ة ف�ص��ول
�أ�سا�س��ية ملعطيات �إح�صائية{عدد يهود بابل
يف �إ�سرائيل؛ و�ضع �أبناء الطائفة يف �إ�سرائيل
وتنظيمه��م؛ الطائف��ة البابلي��ة يف القد���س؛
يهود بابل يف املدن ويف خمتلف امل�س��توطنات؛
احلرك��ة الطبيعي��ة ب�ين يه��ود باب��ل يف
�إ�س��رائيل} .الف�ص��ول الثالثة الباقية فهي :
ف�ص��ل املدخل ،الذي ي�س��تعر�ض الهجرات من
باب��ل �إىل الب�لاد منذ �س��يدنا �إبراهيم وحتى
منت�ص��ف الق��رن التا�س��ع ع�ش��ر؛ ف�ص��ل ع��ن
تربعات يهود بابل املالية لأر�ض – �إ�سرائيل،
ويت�ض��من ق�س��مه الكب�ير تف�ص��يال للتربعات
واملقد�س��ات وفق��ا لقائمة ب�أ�س��ماء املتربعني؛
والف�ص��ل الأخري حول يهود كرد�ستان العراق
يف �إ�س��رائيل ،الذي يورد ق�س��م من��ه معطيات
�إح�ص��ائية وق�س��مه الآخ��ر يق��دم قائم��ة
بال�شخ�صيات.
وتكم��ن يف هذه الف�ص��ول ويف قائم��ة املراجع
الرثي��ة واملرفق��ة معه��ا �أي�ض��ا ،وف��رة م��ن
التف�ص��يالت وتفا�ص��يل التف�ص��يالت{وال
ُتعد دائما جميع تلك التف�ص��يالت �ض��رورية
بالن�س��بة لنا ،على �سبيل املثال  :ت�ضم قائمة
املراجع تف�صيال لأثنني وع�شرين كتابا وافق
عليها احلاخام الياهو ماين} ،ولكن يف الأ�سا�س
توج��د بطبيعة احل��ال بركة يف �ض��مها .غري
�أن ُبنية الكتاب ت�س��بب ،عل��ى الرغم من ذلك
ورمب��ا ب�س��بب كُ �ثرة التف�ص��يالت ،ال تب��دو
ال�س��ياقات واخلطوط العام��ة يف تاريخ يهود
– بابل يف البالد وا�ضحة للقارئ .على �سبيل
املث��ال  :توج��د يف الكتاب تف�ص��يالت عديدة
ع��ن بع���ض الأ�ش��خا�ص الذي��ن هاج��روا م��ن
بابل �إىل �أر�ض – �إ�س��رائيل ،وكذلك معطيات
�إح�ص��ائية ح��ول عدد املهاجري��ن �إىل البالد
يف �أوق��ات خمتلفة ،وعلى الرغم من كل ذلك،
ف�إنن��ا نع��رف القلي��ل ج��دا ع��ن االجتاه��ات،
املواقف وال�س��ياقات املرطبة بالهجرة .كانت
هن��اك يف الهجرة من باب��ل مثلما هي الهجرة
م��ن الدول الأخرى ،ف�ص��وال من امل��د واجلزر،
ولك��ن ما ه��و �س��بب ذل��ك؟ وم��اذا كان موقف
حاخام��ي بابل من الهج��رة ؟ �أو ماذا كان دور
�إدارة الوكالة اليهودية يف �أر�ض – �إ�س��رائيل
وطريقتها يف تخ�ص��ي�ص �شهاداتها يف ت�شجيع
الهج��رة م��ن باب��ل �أو كبحها ؟ ما ه��ي عوامل
الهج��رة اجلماعي��ة م��ن الع��راق بع��د �إقامة
الدول��ة ،الت��ي ه��ي رمبا ت�س��لط ال�ض��وء على
تاريخ الهج��رات �إىل البالد ؟ وهكذا لن نقدم
املزي��د عن الكتاب الذي ب�ين �أيدينا .وهناك
منوذج �أخر عن جمال اال�ستيعاب .فقد اجتاز
ق�سم كبري من مهاجري بابل املعابر ،فقد كان
ذلك مبثابة عملية ا�ستيعاب مليئة باملعاناة.
وكُ تب �آنذاك حول ذلك الكثري �سواء يف جمال
ال�ص��حافة �أو يف نط��اق الأدب ،ولكن خ�ص���ص
الكت��اب الذي بحوزتنا لهذا املو�ض��وع �أقل من
�ص��فحة واحدة{من ب�ين �س��بعمائة واثنتني
وثالثني �صفحة!}.

هن��اك من��وذج �آخ��ر ه��و  :ي��ورد الكت��اب
تف�ص��يالت عدي��دة ح��ول احلاخام�ين وع��ن
بع���ض الأدب��اء وي�ش�ير بالتف�ص��يل �إىل
م�ؤلفاته��م .لك��ن م��ن امل�ش��كوك فيه فيم��ا �إذا
�سيح�ص��ل القارئ يف نهاية الأمر ،على �ص��ورة
�ش��املة ح��ول النت��اج الروح��ي ليه��ود باب��ل
ومنهجي��ةُ .يفتقد هن��ا النقا���ش املنظم لهذا
النت��اج طبقا لأنواعه ووفقا للغاته وبح�س��ب
�ص��عوبته .نح��ن ال نع��رف ماهية خ�صو�ص��ية
النت��اج الدين��ي حلاخام��ي باب��ل� ،أو الأدب
ال�ش��عبي لهذه الطائفة� ،أو اللغات التي كتبوا
به��ا �أدبا�ؤها ،وم�ش��كلة االنتقال م��ن لغة �إىل
�أخ��رى� ،أو مع�ض��لة الأدب��اء الذي��ن يكتب��ون
بالعربي��ة وال يع��رف القارئ الع�بري قراءة
كتاباتهم.
تت�ض��من اجل��داول الإح�ص��ائية الغزي��رة
الظاه��رة عل��ى مئ��ات �ص��فحات الكت��اب،
معطي��ات �أولي��ة �إذ مل ي�س��تنبط امل�ؤل��ف منها
ا�س��تنتاجات� ،أو �أنه مل ي��ورد مادة معادلة لها
تتيح للقارئ التو�ص��ل �إىل ع�بر منها .وهكذا،
على �س��بيل املث��ال ،يوج��د يف الكت��اب جدول
ح��ول م�س��توى الثقاف��ة لنازح��ي باب��ل لع��ام
 1954وال توجد مقارنة مع م�س��توى الثقافة
لعموم ال�س��كان يف ال�سنة ذاتها .كما ال توجد
معطي��ات عن م�س��توى ثقافة نازح��ي بابل يف
احلقبة املت�أخ��رة جدا ،التي كانت من �ش���أنها
�أن تخربن��ا عن التطور الذي حدث حول هذا
املو�ضوع مدار نقا�شنا .منوذج �آخر يتناول � :أن
امل�ؤلف �أورد تف�ص��يالت ح��ول عدد يهود بابل
املتواجدين يف م�ستوطنات خمتلفة يف البالد،
مبا يف ذلك امل�ستوطنات اجلماعية .تُعد هذه
املعطي��ات موج��ودة يف الغال��ب من��ذ بداي��ة
اخلم�س��ينات .لكن بقي ب�ش��كل عام القليل من
مهاج��ري باب��ل يف امل�س��توطنات اجلماعي��ة،
بينم��ا مل يجلب امل�ؤلف معطيات عن مو�ض��وع
النقا���ش من حقب��ة زمنية مت�أخ��رة جدا ،بل
مل يخ�ص���ص نقا�شا ملوقع مهاجري بابل �سواء
يف م�س��توطنة جماعية �أو يف منطقة �سكنية.
لذل��ك ،مل تُع��د لتل��ك املعطي��ات �أي��ة �أهمية
تقريبا� ،إن مل نقل �أنها غري �صحيحة.
لق��د �أ�ش�ير �إىل �أن الكت��اب ي��ورد تف�ص��يالت
حول �شخ�ص��يات عديدة من بابل التي عملت
يف جم��االت خمتلف��ة .تُع��د قاع��دة التو�س��ع
يف �أو�ص��اف هذه ال�شخ�ص��يات ،هي منح �صورة
م��ن كان ق�ص��ده
تفي���ض بالإيجابي��ة .كم��ا ْ
الإخب��ار عن مدى عظم �إ�س��هام يه��ود بابل يف
احلي��اة ال�س��ائدة يف الب�لاد ف�أن��ه مل يخ��دم
بذل��ك هدف��ه .وتُعد ال�شخ�ص��يات املو�ص��وفة
�أحادي��ة الأبع��اد و�س��طحية .عل��ى �س��بيل
املث��ال  :كان الأ�س��تاذ �أ��� .ش .يه��ودا بطبيعة
احل��ال �شخ�ص��ية مهتم��ة بتعلي��م يه��ود ،وقد
حاول العمل يف جمال ال�سيا�س��ة ال�ص��هيونية
�أي�ض��ا .و�أورد امل�ؤل��ف تاريخ حيات��ه ،وقائمة
من�ش��وراته وما �ش��ابه ذل��ك .بي��د �أن حديثه
ال يخربنا ب�أي �ش��يء ،تُ��رى �إىل �أي حد كانت
معقدة �شخ�ص��ية يهودا وتراجيدية ،فهو �أبن
القد���س الذي د ّر�س يف العدي��د من اجلامعات
اخلارجية ولك��ن لي�س يف القد�س ،رجل اللغة
العربي��ة وال�ش��رق ،غ�ير �أن �أغلب من�ش��وراته
كتبه��ا بلغ��ات بعي��دة ع��ن قلب��ه� ،أن��ه الرجل
ال��ذي �ش��ارك يف امل�ؤمت��ر ال�ص��هيوين الأول
�أي�ض��ا وكان من امل�ؤمل �أن ي�س��هم ب�إقامة ج�سر
م��ن التفاه��م بيننا وب�ين العرب ،بي��د �أنه مل
يرتبط بالن�شاط ال�صهيوين .ومل تكن �صورة

�أ��� .ش .يهودا يف الكتاب حتظى بالقبول متاما
ح�س��ب� ،إمنا هي �أقل اهتماما و�إثارة لالنتباه
من ال�شخ�صية احلقيقة �أي�ضا.
ينبغي االفرتا�ض� ،أنه لي�س �صدفة �أن ت�صدر
�أو�ص��اف ال�شخ�ص��ية تلك من ل��دن امل�ؤلف �أنها
"�أنيقة" ومحُ �سنة .ويف الواقع� ،أنها ترتبط
بخ��ط �أك�ثر عمومي��ة للم�ؤلف ال��ذي يطالب
ب�إلق��اء �ض��وء ايجاب��ي مبجمل��ه عل��ى تاري��خ
يهود بابل يف �أر�ض �إ�سرائيل .لي�س بو�سعي �أن
�أ�ش�ير ولو لنموذج واحد فقط ،يف كتاب ي�شري
فيه امل�ؤلف لظاهرة ما حتتوي على �ش��يء من
ال�سلبية .وخالفا لذلك ،ي�صل �أحيانا الو�صف
الإيجاب��ي �إىل درجة املبالغة املفرطة ،مثلما
ي��رد يف العب��ارة الآتية  ":ت�س��كن تقريبا كل
عائلة يهودية بابلية يف بغداد �أو يف الب�صرة
ببي��ت كب�ير يتكون م��ن طبقت�ين والعديد من
الغرف التي متتلئ بالأثاث والأدوات الثمينة
جدا".
قدم��ت بع���ض املالحظ��ات حول
حت��ى الآن
ُ
ُبنية الكتاب وهدفه ،و�س�أنتقل �إىل املالحظات
حول تف�صيالته املختلفة.
ال يب��دو نظ��ام ترتي��ب ال�شخ�ص��يات
يف قائم��ة احلاخام�ين وا�ض��حا وف��ق �أي
حتدي��د .فه��و ال يب��دو مرتب��ا وف��ق الرتتيب
الزمني{كرونولوك��ي} ،وال وف��ق الألف باء،
وال طبق��ا لأهمية ال�شخ�ص��يات .ويظهر هذا
الأمر بو�ضع كبري احلاخامني عوفيديا يو�سف
يف مكان معزول بالقائمة ،بعد �شخ�صيات هي
�أقل من��ه مكانة بطبيعة احل��ال .كذلك ُظلم
احلاخ��ام يو�س��ف ب�ص��فاته ،وقي��ل عن��ه �أنه
"الأول يف �ص��هيون" ولي���س كبري احلاخامني
(مثل اال�سم الذي �أطلق على احلاخام �إ�سحق
ن�س��يم) .وم��ا كُ ت��ب ع��ن �أهميت��ه �ش��يء قليل
�أي�ضا ،ومل تظهر �صورته يف الكتاب.
وم��ا قي��ل ع��ن احلاخام�ين ،ميك��ن قوله عن
ترتي��ب ال�شخ�ص��يات يف جمي��ع امل��دارات
الأخرى وترتيب و�ضع �صور ال�شخ�صيات.
وتثري املرحلة الق�صرية حول بداية احلركة
ال�سرية ال�صهيونية يف العراق بع�ض الذهول.
ويب��دو يل� ،أن ه��ذه الق�ض��ية كان��ت جدي��رة
بطبيع��ة احلال ب�ش��يء م��ن الو�ص��ف الدقيق
والتف�ص��يل .فقد ن�ش��رت حول ذلك مادة على
�س��بيل املثال يف كُ تب حاييم ه .كوهن ويو�سف
مائري.
الب��د �أن ن�ش�ير �إىل �ش��يء م��ن امل��دح� ،أن
امل�ؤل��ف فرق بني يهود بابل ويهود كرد�س��تان،
وكان �أح�س��ن ل��و قدم تو�ض��يحا للف��روق بني
الطائفت�ين �إذا ت�ص��رف مبنطقية بهذا العزل
يف جمي��ع الأماك��ن الت��ي ميكن تطبيق��ه فيها
طبقا مل�صادره.
خال�ص��ة املو�ض��وع� ،أن الكت��اب ال��ذي �أمامنا
من امل�ش��كوك فيه �أنه كُ تب لي�س��تعمل منوذجا
لكتابة تاريخ طائفة ما يف �أر�ض – �إ�سرائيل.
و�سنكت�ش��ف �إذا قمنا با�ستق�صائه وفق قيا�س
ُي�لاءم بحث��ا تاريخي��ا منهجي��ا ونقدي��ا ،فيه
عيوب��ا غ�ير قليل��ة .م��ع ذل��ك ،فه��و يت�ض��من
تف�صيالت عديدة من �ش�أنها �أن تكون جمدية،
فمنه��ا ال جن��ده ب�س��هولة يف م�ص��ادر �أخ��رى.
و ُيع��د ه��ذا العمل م��ن جوان��ب �أخ��رى ،كتابا
تاريخي��ا ب�ص��يغة قدمي��ة ،م��ن الن��وع ال��ذي
كان ي�ش��تمل عل��ى مت�س��ع ال�س��يما يف الكتابة
عن طوائف امل�ش��رق ،و�أ�سا�س��ه تف�صيالت عن
�شخ�صيات وكتب .ولكن ميكننا التعلم من هذه
الكتب التي دونت ب�صيغة قدمية �أي�ضا
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لـغــات
سالتيكوف كبري الساخرين يف االدب الروسي
د .آيات يوسف صالح
قسم اللغة الروسية

�س��التيكوف هو كبري ال�ساخرين
و�ش��يخ الهجائ�ين يف االدب
الرو�سي ,ومكانته يف ذلك االدب
ت�ش��به من وج��وه كث�يرة مكانة
�س��ويفت يف االدب االنكلي��زي
 ,وه��و ي�ش�ترك م��ع �س��ويفت يف
نزعة تفكريه ولون �أدبه ,وميله
الدائم اىل التنق�ص واالزدراء.
وكان �س��التيكوف الي��رى خ�يرا
يف املجتم��ع الرو�س��ي يف الق��رن
التا�س��ع ع�ش��ر ,لأن��ه كان يدير
الط��رف فيم��ا حول��ه ,وير�س��ل
خاط��ره النف��اذ  ,ف�لا ي��رى اال
الف�ساد املتغلغل واجلهل املتف�شي
واملهان��ة والق�س��وة البالغ��ة,
وفراغ العق��ول وتفاهة النفو�س
وجم��ود الظ��ل وك�ثرة الري��اء,
ف�أخذ ي�سخر من ذلك كله وي�صب
عليه هجاءه وير�سل عليه حمم
غ�ض��به.وكان هج��اءه هج��اء
رج��ل يائ�س ال يرج��وا خريا وال
�أمل له يف �أ�صالح االحوال .قال
مرة عن ل�س��ان �أحد �شخو�ص��ه :
" لق��د عرفت ان�س��انا كان ينعم
بال�س��عادة وه��و جاه��ل ال يدري
�ش��يئا  ,فلم��ا ت��وىل جهل��ه وبد�أ
يعرف عمد اىل االنتحار " ,
ق��د دفع �س��التيكوف ثمن��ا غاليا

مليل��ه الدائ��م اىل التهات��ف
وال�س��خرية  ,فل��م يرتف��ع اىل
مكانة جبابرة االدب الرو�س��ي,
كان م�ضطرا اىل التزام الغمو�ض
يف كتابات��ه  ,دفع��ا لل�ش��بهة
وا�ص��طناعا للتقية .ومل يكن له
بد من االلتجاء اىل ذلك يف عهد
رو�سيا القي�صرية  ,لكي يتخل�ص
من الرقيب وي�س��تطيع االف�صاح
ع��ن خواط��ره الهادم��ة  .وق��د
ب��ذل جه��دا كب�يرا يف االحتيال
عل��ى تل��ك الرقاب��ة والتفل��ت
م��ن �ش��باكها املن�ص��وبة .وكان��ت
ت�شغله على الدوام م�شكلة كيف
يخف��ى غر�ض��ه ويبع��د مرم��اه,
وا�ض��طر ذل��ك اىل ان يعال��ج
التعبري عن �أفكاره ب�أ�س��لوب غري

مبا�ش��ر  ,معتمدا على اال�ش��ارات الفرن�س��ية " ج��ورج �س��اند "
الغام�ض��ة والتلويح��ات البعيدة و�أتبعه��ا بق�ص��ة �أخ��رى �س��نة
 ,وق��د �أطلق على هذا اال�س��لوب  1848لفتت اليه �أنظار احلكومة
" االي�سوبي " ن�سبة اىل �أي�سوب فنفت��ه ع��ن العا�ص��مة ونقلت��ه
كات��ب اخلراف��ات املع��روف .اىل اقلي��م فيات��كا يف �ش��مال
وكان يتح��رى يف بع���ض كتاباته �ش��رقي رو�س��يا ,وع�ين م�س��اعدا
االطال��ة واال�س��هاب ويتكلف��ه حلاك��م اقلي��م اي��زان ,و�س��اهم
تكلف��ا  ,لعلم��ه �أن ي��د الرقي��ب يف حتري��ر جري��دة " املعا�ص��ر
�ستتناول باحلذف والبرت الكثري " الت��ي كان ي�ص��درها �ص��ديقه
يف كتابات��ه ,وق��د �أم��ن به��ذا نكرا�س��وف ,و�أخ��ذ ين�ش��ر فيه��ا
اال�س��لوب بق��اء املعنى املق�ص��ود �ص��ورا ع��ن احلي��اة يف االقالي��م
وا�ض��حا يف ثناي��ا كتابات��ه  ,بام�ضاء م�ستعار ,ومن ثم عطلت
وا�س��تطاع بذل��ك �أن ي���ؤدي اجلريدة  ,وا�ستقال من وظيفته
ر�س��الته االدبي��ة وير�س��ل نقده وا�شرتك مع نكرا�سوف يف ا�صدار
الالذع وتهكمه املر.
جري��دة " مذك��رات ع��ن وط��ن
ول��و كان ه��ذا الفن��ان القدي��ر " وظ�لا يحررانه��ا مع��ا حل�ين
وال�س��اخر الب��ارع �أك�ثر اميان��ا وفاة نكرا�س��وف يف �س��نة 1877
بالطبيعة االن�س��انية و�أقل ميال  ,وانف��رد بع��د ذل��ك �س��التيكوف
اىل ال�سخر لظلت م�ؤلفاته تقر�أ با�ص��دارها ,وكانت تعترب ل�س��ان
اىل اليوم مع م�ؤلفات �أقرانه من ح��ال االح��رار املتطرف�ين .ويف
فحول االدب الرو�سي.
�س��نة  1884طغ��ت عل��ى رو�س��يا
ومل تك��ن حيات��ه هادئ��ة غاية موج��ة �ش��ديدة م��ن الرجعي��ة
يف اللني وال�سال�سة ,وال عا�صفة عق��ب م�ص��رع القي�ص��ر ا�س��كندر
حافل��ة باالعا�ص�ير واالن��واء .الث��اين ,فعطل��ت جريدته وكان
ول��د يف �س��نة  1826م��ن �أ�س��رة تعطيله��ا �ض��ربة م�ؤمل��ة وطعنة
�ش��ريفة.ولقد تلق��ى تعليمه يف �ص��ميمية ل�س��التيكوف  ,الن��ه
مدر�سة برتوغراد .وبدء بعدها �أوقف عليها جميع قواه ومنحها
بامل�س�يرة االدبي��ة  ,حي��ث كتب من �سويداء قلبه ,وقد �أظهر �أثر
ق�ص��ة بعنوان " متناق�ضات " مل تلك املرارة واحل�سرة فيما كتبه
يظهر فيها ميله اىل ال�س��خرية ,يف �س��نيه االخرية قبل وفاته يف
وامن��ا ظه��ر ت�أث��ره بالكاتب��ة عام . 1889

شذرات من الشعر الكردي
وقفة مع قصائد السمكة الفضية للشاعر لطيف هلمت
ا.د.اسماعيل ابراهيم سعيد
رئيس قسم اللغة الكردية

اذا كان��ت الواقعي��ة عن��د العدي��د من ال�ش��عراء هي نق��ل كل ما يف
الواق��ع م��ن مرئي��ات او حم�سو�س��ات نق� ً
لا �آلي�� ًا  ..مبا�ش��ر ًا  ...فان
عيون ال�ش��اعر لطيف هلمت تخرتق ج��دران هذا الواقع يف عملية
ن��ادرة خللق خارطة ملونة متنا�س��قة  ..متناغم��ة  ...حتى ُيخيل
للق��ارئ ب�أن ال�ش��اعر امنا اع��اد خلف هذا الواقع م��ن جديد وعرب
�ص��ور �ش��عرية خارقة اجلمال  ..متوهجة  ..ويكاد يت�س��اءل اي�ض ًا
وبده�شة  ...ترى من اين لهذا ال�شاعر كل هذا التوق والقدرة على
االخ�تراق وخلق الده�ش��ة واجل��واب يكمن حتم�� ًا يف عمق املوهبة
والثقافة و�شفافية الر�ؤيا لال�شياء  .يقول ال�شاعر لطيف هلمت :

اصغيت للماء
كان يغين للضفاف
اصغيت اىل الطائر
كان يغين للشجرة
واضغيت اىل الشجرة
فكانت تغين للربيع
وارهفت مسعي اىل الربيع
كان يغين للشاعر
وحني امعنت النظر يف الشاعر
رأيته يذوب قطرة قطرة
ويتحول اىل هليب
ح�ين يقنعنا ال�ش��اعر بان للماء غناء  ،ولل�ش��جر غن��اء  ..وللربيع

غن��اء ...فلي���س غريب�� ًا اذن ان تنم��و عل��ى القم��م اجللدي��ة...
ا�شجار اللهيب !..

لكثرة ما تعرضت االرض لالحرتاق
ليس بشيء غريب
ان تنمو على القمم
اشجار اللهيب
لكثرة ما ترشق االرض بالطلقات
ليس بشيء غريب
ان تثمر الشجرة البارود

هك��ذا يعيد ال�ش��اعر ت�ش��كيل اال�ش��ياء والوقائع املادي��ة اجلامدة
ت�ش��كي ً
ال مو�س��يقي ًا يعب��ق بالل��ون وال�ش��ذى والده�ش��ة  ..ودون ان
يف��رط بالفك��رة اال�سا�س��ية الت��ي يح��اول طرحها والتي تت�ض��من
ا�سا�س�� ًا رف���ض الق�س��وة والظلم  ...وحماولة تر�س��يخ �ص��ورة حادة
وجارح��ة ملفه��وم الظل��م نف�س��ه م��ن خلل ه��ذا الت�أل��ق والت�ش��كيل
ال�صوري املثري للده�شة وبجمالية وا�ضحة تغلف جمموع املفردات
املليئة باحلياة والتوتر.

يف كف اجلائرين
تنمو سكاكني النار
وعلى االرض تنمو السجون
ويف قلوبنا تنمو النوافذ اجلديدة
حتت اديم السماء ينمو العسس
وعلى اعناقنا تنمو احلبال
ويف ارواحنا ينمو العامل اجلديد
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تلخيص األحداث
د.ساهرة ياسني
قسم اللغة الفرنسية
حتكي الرواية ق�ص��ة نادية ،ابنة الت�س��عة ع�ش��ر ربيع ًا ،التي يتم
تزويجه��ا عل��ى غ�ير رغبتها ،م��ن رجل ثري يف ال�س��تني م��ن عمره
ً
(زوجة ثالثة) ،تقارب يف عمرها �أعمار �أبنائه �أو قل �أحفاده.
�أُمه��ا ،زين��ب ،حلبي��ة الأ�ص��ل .تزوجت من �أبيها ،حم�س��ن ،ال�ش��اب
الكويت��ي ال��ذي كان ي�تردد م��ع عائلته على ال�ش��ام ،حي��ث تعرف
هناك على زينب الأم و�أعجب بها ،وبادلته هي نف�س ال�شعور.
وهك��ذا تزوج��ا ،وانتقل��ت �إىل الكويت لت�ش��اركه عي�ش��ة ب�س��يطة
متوا�ض��عة ،جعلتهم��ا يزوج��ان ابنتهم��ا الوحي��دة ل�ثري يف عم��ر
والده��ا �أو يزي��د ،طمع ًا يف امل��ال والرثوة التي �س�ترثها نادية بعد
وفاته ،على حد قول �أمها.
انتقل��ت نادي��ة بعد الزواج للعي�ش يف ق�ص��ر زوجه��ا العجوز .ومنذ
الليلة الأوىل تبد�أ رحلة �ص��متها :ال�ص��مت على كل ما تراه عينها
وما تعانيه ،فال يجوز �أن تت�س��رب �أ�س��رار الق�ص��ر �إىل اخلارج ،هذه
اجلمل��ة الأوىل الت��ي يوجهها ناي��ف ،الزوج العجوز� ،إىل عرو�س��ه
البك��ر ليل��ة زفافه��ا .وعل��ى الرغم م��ن �أن جملته هذه كان��ت لغز ًا
مبهم�� ًا مل ت�س��تطع فك��ه� ،إال �أنها �س��رعان ما �أدركت هول وب�ش��اعة
الأ�سرار التي ي�صر زوجها على كتمانها.
ه��ذا العج��وز ال��ذي ي��درك ح��دود قدرات��ه اجلن�س��ية وانطف��اء
جذوت��ه ،ي�أت��ي بعب��ده املطيع ،عطي��ة� ،آمر ًا �إي��اه �أن يط���أ زوجته
ويف���ض بكارته��ا على م��ر�أى من��ه ،بل ومب�س��اعدته ،لت�س��هل عليه
م�ض��اجعتها بع��ده .بع��د ه��ذه احلادث��ة ت�ص��مت نادي��ة مرغم��ة
م�صعوقة ،فاحلقيقة �أجل و�أعظم من قدرتها على اال�ستيعاب.
الق�ص��ر الوا�س��ع يتح��ول �إىل �س��جن �س��لبها حريته��ا ،لي���س له��ا �أن
تغ��ادره .وزي��ادة يف الت�أك��د م��ن �ص��متها ،مل ي�س��مح زوجه��ا ناي��ف
لوالديها بزيارتها �إال مرة واحدة يف ال�شهر كانت تتم بح�ضوره.
�أم��ا هي ولف��رط ما كانت تالقيه من وحدة وقه��ر ،فقد حاولت �أن
ت�ستدر عطفه وتتو�سل �إليه يف ال�سماح لها بزيارة �أهلها ،فلما �ضاق
ذرع��ا بتو�س�لاتها نادى عبده املطي��ع عطية الذي �ش��رع يف جلدها
و�سحق �آدميتها حتى �سال دمها فرتكها كتلة باردة �صامتة.
ومل تكن �أحوالها وما تعانيه لتغري �شيئا من م�شاعره نحوها فهي ما
تزال العبدة التي ا�شرتاها مباله لت�شبع غرائزه و�شهواته ،بل رمبا
كان��ت منزلة بع�ض خادمات الق�ص��ر تفوق منزلته��ا عنده .هذا ما
ت�أكد لها ذات ليلة عندما دخل خمدعها لي�ضاجعها وهو الذي ينام
بعي��د ًا عنه��ا ،فال يط�أ خمدعها �إال �إذا ا�ش��تهاها ،فلم��ا مل�س برودها
وا�ش��مئزازها ا�ش��تعل غيظ�� ًا و�أراد �أن يلقنه��ا كيف يك��ون اجلن�س.
نادى اخلادمة ،جورجيت ،ف�أتته �شبه عارية ومار�ست معه اجلن�س
عل��ى �س��ريرها و�أمام عينيها .وتك�ش��فت لها احلقيقة الب�ش��عة بعد
�أن ا�س��تدرجت عطي��ة يف ال��كالم الذي ك�ش��ف لها امل�س��تور ،بعد �أن
تو�س��ل �إليها �أال تخرب �س��يده بالأم��ر .كان زوجه��ا ميار�س اجلن�س
مع خادمات الق�ص��ر ،و�أنه (عطية) ي�س��اعده يف كل مرة على ّ
ف�ض
بكارة كل واحدة منهن كما حدث معها ليلة زفافها.
ق�ض��ت نادية �أربع �س��نوات يف الق�ص��ر على هذا احلال �إىل �أن جاء
ي��وم هربت فيه من الق�ص��ر مغافل��ة اجلميع �إىل بي��ت �أهلها الذين
�ص��عقوا لهول ما حك��ت ،وتدخل الق��در ليحل �أزمة نادي��ة و�أهلها،
فمات الزوج نايف ،وحتققت نبوءة الأم :ورثت نادية من الأموال
ما جعلها تعي�ش �سيدة نف�سها بعدما تخل�صت من عبودية الزوج.
وبكونها �ص��احبة املال مل يكن لأهلها �أن يخالفوا لها ر�أي ًا �أو ً
رغبة،
فق��د �أكمل��ت درا�س��تها اجلامعي��ة كما حلم��ت قبل زواجها لت�ص��بح
مدر�س��ة للغة العربية ،واتخذت م�س��كن ًا حماذي�� ًا للبحر بعيد ًا عن
الق�ص��ر وذكرياته املقززة .انتقلت عائلتها لل�سكن يف نف�س العمارة
قريب ًا منها ،حتى تقطع دابر �أل�س��نة النا�س وهي الأرملة ال�ش��ابة
وقد ال ت�سلم من �أل�سنتهم.
كان عطية �أي�ض�� ًا ،الذي �أعتقه �س��يده وخ�ص��ه مببلغ من املال ،ممن
�ش��ملهم عط��ف نادي��ة و�ص��فحها ،ف�أ�ص��بح حار�س�� ًا للعم��ارة ،بعدما
غف��رت ل��ه فعلته ليل��ة زفافها ويوم جلده��ا بال�س��وط تلبية لأمر
�س��يده ،فه��ي مع ذلك مل تكره��ه ،بل وجدت له املربرات لت�س�� ّوغ ما
فعل ،وا�ستح�سنت فيه �صفات مل جتدها يف زوجها.
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لـغــات

رسالة ماجستري تبحث التحليل التداولي االسلوبي ملرافعات
الدفاع االفتتاحية يف اللغة االنكليزية
ح�ص��لت الطالبة بق�س��م اللغة االنكليزي��ة ازهار دروي�ش
عبا���س على �ش��هادة املاج�س��تري يف اللغ��ة االنكليزية عن
ر�س��التها املو�س��ومة بـ (حتلي��ل تداويل ا�س��لوبي ملرافعات
الدف��اع االفتتاحية يف اللغة االنكليزية ) التي نوق�ش��ت
ي��وم الثالث��اء  . 2018/7/10تر�أ���س جلن��ة املناق�ش��ة

التصميم واالخراج الفني :مصطفى أحمد مهدي

سكرتارية التحرير :علي محمد رشيد سعدون العبيدي
عواطف يوسف

صحيفة اخبارية ثقافية شهرية
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�أ.د .فريد حميد الهنداوي و�ض��مت اللجنة يف ع�ضويتها
ك ًال م��ن �أ.م.د مهدي ك��رمي عناي��ة و �أ.م.د .ابتهال عبد
الك��رمي مهدي وقد �أ�ش��رف عل��ى الر�س��الة �أ.م.د .رحاب
عبد اجلليل �سعيد .

تصدر عن شعبة العالقات واالعالم في كلية اللغات

نصوص شعرية  ..بنكهة سردية

حب سينمائي  ..عناد شاعرة و إرادة إمرأة

"عندم��ا جت��د نف�س��ك ام��ام �ش��يء كنت تخ�ش��اه طوال
عم��رك  ،وان��ت ل�س��ت م�س��تعد ًا ملواجهت��ه وال حت��ى رفع
عينيك ور�ؤية الفراغ وال حجم االح�سا�س بالفزع الذي
خلف��وه يف نف�س��ك  ،ال ب��د ان يدفع��ك الن��زاع بداخل��ك
للتم��رد وق��ول الكث�ير ،ال لك��ي متنحهم جمالية امل�ش��هد
الأخري ،بل لأنك تخ�شى عليهم من �سلطة الن�سيان .
حب �س��ينمائي �س��يجعلك تظن ان احل��ب خدعة وانك
تت�س��ول احلب رغم قحطه ،كم��ا ان يف كل النهايات ثمة
يد انثوية مهزومة تلوح بخفاء وتبكي ب�صمت ".
ه��ذه ال�س��طور القليل��ة تكاد تختزل �أ�س��رار اال�ص��دار
الثاين لل�ش��اعرة ال�ش��ابة �س��هاد كرم الذي �ص��در م�ؤخرا
و�ض��م العدي��د م��ن الن�ص��و�ص
بعن��وان ح��ب �س��ينمائي
ّ
ال�ش��عرية املع�برة ع��ن التم��رد واخليب��ة والن��زوع نحو
الن�سيان بو�صفهعالجا نف�سيا لواقع حافل بالهزائم .
املتابع النقدي مل�سرية هذه ال�شاعرة يرى بو�ضوح تطور
م�س��تويات الأداء الت��ي له��ا من حي��ث القيمة ال�ش��عرية
واللغ��ة وطريقة التعبري قيا�س��ا بديوانها الأول  :عتاب
يف ر�سائل مفقودة .
ان �أهم ما يتميز به حب �س��ينمائي هو طغيان النزعة
ال�س��ردية او الق�ص�ص��ية  ،فح�ين تق��ر�أ �أي ن�ص تالحظ
النف���س الق�ص�ص��ي وا�ض��حا ك�أن��ك تق��ر�أ ق�ص��ة ق�ص��يدة
مكثفة خمتزلة ذات �شفرات وحموالت داللية :
جزء من اخليال الواقعي
كنت ً
جزء منف�صل عن لهفة مقتولة
جزء من كلمة ملثمة بيد الغدر
ثمة هناك من مزق �أ�شرعتي
ونتف ري�ش اجنحتي

وتركني �أواجه م�صريي
بال طوق جناة
بالطريقة نف�سها  ..رمى حقيبتي
هو مترد
وانا خ�ضعت
ويت�ض��ح املنح��ى ال�س��ردي اكرث يف ه��ذا الن�ص الذي
يج�س��د �شعرية الق�ص النف�سي مبا يحمله من �شفافية
وق��درة عل��ى التكثي��ف والإخت��زال وتق��دمي الثيمة
باقل ما ميكن من مفردات .
اليوم  ..م�صادفة �أغلقت باب خزانتي
وانا على عجلة من �أمري
�سقطت �صورة من �أعلى ريف
انحنيت لإلتقاطها
ك�أين �أمد يدي اىل �شيء ما عاد يل
زمن انتهى عند نقطة معينة
احالم �سبقني اليها احدهم
قطعة حلوى �سرقت من فمي
حمطة غادر قطارها قبيل اكت�شايف
هكذا �شعرت حني انحنيت
كانت ال�صورة جتمعنا
ما لفت انتباهي وافقدين التوازن
كي حدث ان �أكون
وحيدة يف ال�صورة ؟
نالح��ظ ان الن���ص ي��روي ب�ش��عرية طافحة �ش��عور
ال�ش��اعرة وت�ص��وراتها لزمن م�ضى يف زمن حا�ضر عرب
�صورتني �ش��عريتني خمتلفتني لينتهي امل�شهد مبفارقة
جزء منها .
اختفاء احلبيب من ال�صورة بعد ان كان ً

د .فوزي الهنداوي

دورة لتنمية مهارات
الكتابة بالعربية

�أختتمت وح��دة التطوير والتعليم
امل�س��تمر يف كلي��ة اللغ��ات دورة يف
اللغة العربية و�س�لامتها لأغرا�ض
الع�لاوة والرتفي��ع واال�س��تحداث
لتنمي��ة امله��ارات الإداري��ة ل��دى
منت�س��بي الكلي��ة .وح�ض��ر ال��دورة
ال�س��يدة مع��اون العمي��د لل�ش���ؤون

إستمرار تسجيل
الطلبة الجدد

توا�ص��ل جلن��ة القب��ول ال�ص��باحي
يف كلي��ة اللغ��ات �إ�س��تقبال وت�س��جيل
الطلب��ة اجل��دد املقبول�ين يف الكلي��ة
للع��ام الدرا�س��ي . 2019 – 2018
وقال م�صدر يف اللجنة �إن العدد الكلي
للطلبة املقبولني يف الكلية لهذا العام
ق��د بلغ  1226طالب ًا وطالبة و�س��يتم

توزيعه��م على االق�س��ام العلمية على
وف��ق املع��دالت العلمي��ة والرغب��ة
وح�س��ب الطاق��ة اال�س��تيعابية ل��كل
ق�س��م  .وكان��ت عم��ادة الكلي��ة ق��د
�ش��كلت جلن��ة للقب��ول ال�ص��باحي من
 18تدري�س��يا وموظف��ا لإجن��از ه��ذه
املهمة .

العلمي��ة �أ.م.د غي��داء قي�س ابراهيم
وال�س��يد مع��اون العمي��د لل�ش���ؤون
االداري��ة واملالي��ة �أ.م.د زي��اد ط��ارق
عب��د اجلب��ار  ،ف�ض�لا ع��ن ع��دد م��ن
تدري�س��يي وموظفي الكلية .و تناولت
الدورة وقفة تعريفية بالأطر العامة

لقواع��د اللغة العربية و�أهم فروعها،
كتاب��ة الهمزة املتو�س��طة واملتطرفة ،
هم��زة الو�ص��ل وهمزة القط��ع ،كتابة
ال�ض��اد والظ��اء وداللتهم��ا يف املعن��ى
اللغ��وي واملعجم��ي ،الع��دد وكتابت��ه ،
املمنوع من ال�صرف وتطبيقهما .

عدد جديد من املرتجم العراقي
�ص��در العدد التا�س��ع م��ن جريدة
املرتج��م العراق��ي وه��ي �ص��حيفة
�ش��هرية ت�ص��در ع��ن دار امل�أم��ون
للرتجمة والن�شر يف وزارة الثقافة
العراقية .
وت�ض��من العدد عدّ ة مو�ض��وعات
باللغت�ين العربي��ة والإنكليزي��ة
كتبه��ا وترجمها الزم�لاء العاملون
يف دار امل�أمون .

العربيـة بلسان نمساوي

فاج�أت وزيرة خارجية النم�س��ا ال�س��يدة كارين
كناي�س��ل املجتم��ع ال��دويل بالقاء كلم��ة بالدها –
الناطقة باللغة الأملانية – بالقاء خطابها باللغة
العربي��ة خالل ال��دورة احلالية للجمعي��ة العامة
للأمم املتحدة .
وقالت الوزيرة ان اختيارها للعربية جاء لأنها
واح��دة من �س��ت لغ��ات ر�س��مية يف الأمم املتحدة ،
ولأن العربية – والكالم لل�سيدة النم�ساوية – لغة
مهم��ة وجميل��ة وهي جزء م��ن احل�ض��ارة العربية
املهمة .
الأهم من ذلك قولها ان النا�س يف ال�شرق الأو�سط،
م��ن بغداد اىل دم�ش��ق ،ي�س��تمرون يف احلي��اة رغم
الظروف ال�صعبة ،وهذا هو �سر احلياة .
وا�ست�ش��هدت الوزيرة كناي�سل التي در�ست العربية
يف فيين��ا ولبن��ان مبقول��ة للكات��ب الأمل��اين الكبري
بر�ش��ت ي��رى فيه��ا " ان بع���ض النا���س تعي���ش يف
الظالم والبع�ض الآخر يف ال�ض��وء ونحن النرى �ألآ
َمن هم يف ال�ضوء"  .ما �أجمل ما �أقدمت علية هذه
ال�س��يدة النم�ساوية الراقية  ،وما �أعظم اختيارها
للغ��ة الق��ر�آن ولغة ر�س��ول اهلل حمم��د (�ص)ولغة
�أهل اجلنة .
م��اذا ميك��ن ان تربح لغتنا العربي��ة اجلميلة من
مب��ادرة الوزيرة النم�س��اوية ؟ وما علين��ا ان نفعل
كي تكون تل��ك اخلطوة نقطة بداية وحافز ًا قوي ًا
لنا لتعزيز مكانة العربية يف امل�شهد اللغوي العاملي
ال��ذي ي�ش��هد �ص��راع الأقوياء على جبه��ة الثقافة
ب�سالح اللغة .
هذه �أ�س��ئلة �ص��عبة  ،اجاباتها تتطلب وقفة جادة
م��ن اف��راد وم�ؤ�س�س��ات وهيئ��ات وحكوم��ات ت�ض��ع
م�س���ؤولية احلف��اظ عل��ى �س�لامة لغ��ة الق��ر�آن يف
مقدمة �أولوياتها .
نقول �ص��عبة ،لكنها لي�س��ت م�س��تحيلة ابد ًا  ،ولتكن
البداي��ة م��ن ذواتن��ا الفردي��ة واجلماعي��ة  ،ب��ل
م��ن م�ؤ�س�س��اتنا الثقافي��ة والتعليمي��ة والرتبوي��ة
والأكادميي��ة واالعالمي��ة ع�بر و�ض��ع برام��ج
وخطط بعيدة عن ال�ش��عارات بهدف احلفاظ على
�س�لامة اللغة العربية والت�صدي لهجمات اللهجات
والرطانة واللحن وتنقية اللغة من الت�شوهات .
فاللغ��ة ه��ي ال��ذات والوج��ود وه��ي الهوي��ة
وامل�ستقبل.
�شكرا للوزيرة النم�ساوية كناي�سل على مبادرتها .
ولنتعلم منها الدر�س .
انه در�س لنا جميعا فعال ً .

