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] امل�ؤمت��ر  اأع�س��اء 
املحرتم�ن

ورحم��ة  عليك��م  ال�س��ام 
اهلل وبركاته

       با�س��م عم��ادة كلي��ة 
اللغ��ات وا�سرتها الكرمية 

تدري�سين وطلبة وم�ظف��ن .. ي�سعدين ان اأرحب 
ب�سي�فن��ا الأع��زاء واأع��رب ع��ن تقدي��ري البال��غ 
حل�س�ره��م وم�ساركته��م يف اأعم��ال امل�ؤمت��ر العلمي 
الأول لق�سم اللغة العربية الذي ينعقد حتت �سعار 
)درا�سة اللغة منار للتط�ر الإن�ساين واحل�ساري(. 
     اإن اإنعق��اد ه��ذا امل�ؤمت��ر ه��� تت�ي��ج مل��سم علمي 
وثق��ايف ث��ري بالعط��اء املعريف اإمت��ّد ط���ال العام 
الدرا�س��ي احل��ايل وكان حافًا بالن��دوات العلمية 
واحللقات النقا�سية وور�ش العمل املتخ�س�سة التي 
اإ�ستقطب��ت �سخ�سيات اأكادميي��ة وفكرية مهمة من 
خ��ارج الكلي��ة ناق�ست وبحثت العديد م��ن الق�سايا 
املعا�س��رة املت�سلة بالثقافة اللغ�ي��ة وفن�ن الأدب 
وا�سكاليات الرتجمة وح�ار الثقافات والإ�ست�سراق 

والإرهاب الفكري والإر�ساد الرتب�ي .
       لقد اأثمرت تلك املحطات العلمية عن ت��سيات 
واقرتاح��ات وروؤى وت�س�رات م��س�عية رفعت اىل 
رئا�س��ة جامعة بغ��داد لت�سه��م يف معاجلة م�سكات 
اجتماعي��ة وثقافي��ة وترب�ي��ة ، وه��ذا ج��زء من 
ر�سال��ة  كلية اللغ��ات خلدمة املجتم��ع والإ�سهام يف 

نه�سة وطننا العزيز .

 احل�س�������ر الكرمي  ،،،،

       اإن �سعارن��ا كان و�سيظ��ل ه��� العم��ل اجلماع��ي 
املنظ��م وب��روح الفريق ال�اح��د الذي ي�س��ع ن�سب 
عينيه الإرتق��اء بكليتنا احلبيبة ب��سفها م�ؤ�س�سة 
علمية ذات ه�ية مميزة لتاأخذ مكانتها الائقة يف 
مقدم��ة الكليات املناظرة له��ا يف العامل ... ولأجل 
حتقي��ق هذا اله��دف امل�س��روع اأولت عم��ادة الكلية 
وجمل�سه��ا امل�قر والأق�س��ام العلمي��ة وكل املفا�سل 
الإدارية البحث العلمي اأهمية ق�س�ى عرب حتفيز 
ن�س��ر البح�ث العلمية يف املج��ات العاملية املعتربة 
وا�ستق��دام  العاملي��ة  اجلامع��ات  عل��ى  والإنفت��اح 
الأ�سات��ذة الزائري��ن وعق��د الإتفاقي��ات وبرام��ج 
الت�اأم��ة معها ف�س��ًا عن تط�ير خمت��ربات الكلية 
واملجل��ة العلمية والدرا�سات العليا لتحقق  كل تلك 

املفا�سل معايري اجل�دة العاملية .
   اإنن��ا على ثقة ان ه��ذا امل�ؤمتر بابحاثه ونقا�ساته 
وت��سيات��ه �سيك���ن ب�سم��ة ممي��زة يف تاريخ ق�سم 
اللغ��ة العربية مثلما ُيعد حاف��زًا لاأق�سام العلمية 
الأخ��رى لتنفيذ مبادرات مماثل��ة ت�سب يف تعزيز 

امل�سرية العلمية لكليتنا .
  اكرر تقديري لل�سي�ف الكرام

واأمتن��ى للم�ؤمتر النجاح ولكليتنا املزيد من العطاء 
خلدمة العراق العزيز 

 وال�سام عليكم  ...

االستاذ المساعد الدكتورة
غيداء قيس ابراهيم

و�سهدت جل�س��ة افتتاح امل�ؤمتر عزف الن�سيد ال�طني 
وت��اوة اآي��ات م��ن الق��ران الك��رمي وق��راءة �س���رة 
األق��ت  فيم��ا  الع��راق  �سه��داء  اأرواح  الفاحت��ة عل��ى 
ال�ست��اذ امل�ساع��د  الدكت���رة غيداء قي���ش ابراهيم 
ع��� . عمي��د كلي��ة اللغ��ات كلم��ة ا�ستعر�س��ت خالها 
الفعالي��ات العلمي��ة والثقافي��ة الت��ي �سهده��ا الع��ام 
الدرا�س��ي احلايل م�ؤك��دة  ان انعقاد ه��ذا امل�ؤمتر ه� 
ب�سم��ة ممي��زة يف تاري��خ ق�سم اللغة العربي��ة .    من 
جانب��ه ق��ّدم رئي���ش ق�س��م اللغ��ة العربي��ة الدكت�ر 
رحي��م اخلزاع��ي نب��ذة تاريخية ع��ن الق�س��م واأبرز 
ن�ساطات��ه العلمي��ة واجنازاته وتعاون��ه مع الق�سام 

املناظرة واجلامعات العربية والعاملية .

     اىل ذل��ك اأك��د ال�سفري الفل�سطين��ي اأهمية درا�سة 
ومعرف��ة لغ��ة الع��دو ومنط تفك��ريه م�س��ريا اىل انه 
�سعي��د بابحاث امل�ؤمت��ر و�س�ف ينقله��ا اىل اجلامعات 
الفل�سطيني��ة .     وخال ثاث جل�سات علمية ناق�ش 
اع�س��اء امل�ؤمت��ر اأكرث م��ن 22 بحث��ا ودرا�س��ة قدمها 
باحث���ن وتدري�سي���ن م��ن ع��دة كلي��ات وجامع��ات 
وم�ؤ�س�سات اكادميية يف اط��ار حماور امل�ؤمتر الثاثة 
الدرا�س��ات   ، الرتجمي��ة  اللغ�ي��ة  الدرا�س��ات  وه��ي 

الأدبية ، الدرا�سات املقارنة .
      وعل��ى هام���ش امل�ؤمت��ر مّت تك��رمي ا�سات��ذة الق�سم 
الرّواد فيما قّدم رئي�ش الق�سم درع العرفان للدكت�رة 

غيداء قي�ش تثمينًا جله�دها يف عقد امل�ؤمتر .

عقد املوؤمتر العلمي الأول لق�س��م اللغ��ة العربية يف كلية اللغات ي��وم الأربعاء املوافق 
العا�س��ر من ني�س��ان 2019 حتت �سعار )درا�سة اللغة منار للتط��ور الن�ساين احل�ساري( 
بح�س��ور ال�سفري الفل�سطيني يف بغداد اأحمد عقل والقائم باعمال ال�سفارة الفل�سطينية 

وعدد كبري من الباحثني وال�سيوف من اجلامعات العراقية .
9العدد ١٨ - نيسان ٢٠١٩

 Babilonia y los jardines colgantes como una de las siete maravillas del mundo  Dr. Shatha IsmaeelJabbouri
 
Babilonia fue la ciudad capi- tal de un imperio antiguo. Trasformar parte del Imperio Sum- erio, Babilonia se estableció como imperio independientebajo el mandato del rey Ham- murabi entre los años 1792 y 1750 antes de Cristo. El Imperio Babilónico se encontraba en la Baja Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris y cerca del Golfo Pérsico. La ciudad de Babilonia estaba a las orillas .del río Éufrates Uno de los grandes atractivosde Babilonia fueron los Jar- dines Colgantes, consideradoscomo una de las siete maravil- las del mundo antiguo. Estos fueron construidos durante el reinado de Nabucodonosor II, rey de la dinastía caldea del Imperio neobabilónico, en el siglo VI a. de C. Se cree que Nabucodonosor II los mandó construir para que recordaran a su esposa, -la hija del rey de Media− las montañas de su tierra natal. Sin embargo, existen varias leyendas que explican posibles motivos por los que los Jardines Colgantes .fueron construidos Los Jardines Colgantes de Babilonia se encontraban junto al palacio del Rey y a orillas del río Éufrates, para que losviajeros los pudieran contem- plar a su paso. La estructura de los jardines estaba formada en

 varios niveles. En la más alta de las terrazas de los jardines había un depósito de agua que caía por cada uno de los niveles en varios arroyos. Elgeógrafo griego Estrabón de- scribió los jardines en el sigloI a. de C. indicando que esta- ban formados por bóvedas que descansaban sobre pilares conforma cúbica y que las bóve- das se asentaban unas encima de las otras. Cada una de las bóvedas era hueca y contenía tierra en su interior en la que se plantaban árboles de gran tamaño. Según Estrabón, tanto los pilares como las bóvedasestaban construidos por ladril-.lo cocido y asfaltoCon la decadencia de la ciu- dad de Babilonia y del ImperioNeobabilónico, los jardines fu-eron abandonados progresi- vamente. Cuando Alejandro Magno conquistó Babilonia en el siglo IV a. de C., los jardines estaban en ruinas. Finalmente, los jardines fueron destruidos por el rey Evemero en el año.126 a. de CLos Jardines Colgantes no fu-eron la única gran construc- ción de la ciudad de Babilonia,pues allí se encontraba tam- bién la torre de Babel. Se dice que esta torre fue construida por los hombres desde tiemposinmemoriales, pero fue restau- rada por el rey Nabopolasar en el siglo VII a. de C., fundador de la dinastía caldea. Se cree que el motivo de la construcción de esta torre era la unión del mundo terrenal con el mundo.celeste y espiritual

 

  

El Mosaico Cultural

Dos Equipos y Dos Pueblos
Prof. HayderMustafa

 Real Madrid y Barcelonason dos equipos espa- ñoles, sus famas pasan al continente antes de que entrara el Internet.Los equipos tienen aficio- nados por todo el mundo desde el siglo pasado. Ahora con la tecnología podemos oír el eco de los equipos hasta último punto de la tierra. Los jugadores penetraron elcorazón da muchas per- sonas. Por tanto, se puede ver sus fotos, banderascolgando por las pare- des calles, habitaciones, móviles, etc. no me refiero

 .a España sino a Irak El amor de los equiposestá presente en la may-oría del pueblo iraquí. Es- toy a punto de confirmar que cada familia tenga al menos o dos personasque les gusta la liga es- pañola, especialmente el Real Madrid o Barcelona. Por ejemplo, si buscamosen las redes sociales en- contramos una página dela Asociación de las hin- chas del Real Madrid enIrak, cuyos seguidores su- .peran 500.000 personas El día más importante esel clásico entre Real Ma- drid y Barcelona, en ese día la ciudad se queda

casi vacía de los ciuda- danos, y de repente solo se escucha la palabra «gooool». Por el otro lado,ocurrieron unos accident- es por los aficionadosde los partidos por ejem- plo 2013, «un aficionado Iraquí del Barcelona matóa su amigo que fue un afi- cionado de Real Madrid»; otro ejemplo «ocurrió una pelea centro jóvenes enuna sala de juego en Kar- bala y resultó de variasheridas y fueron traslada- dos al hospital». Creo quelos iraquíes son más pa-pistas que el papa

    مع هذا العدد 
ملحق ثقايف باللغة االسبانية 
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اشكال البناء الداللي  للمصطلحيه العلميه يف اللغة العربية
م.د. زينة اياد قا�سم

العلمي��ة       ت�س��كل امل�سطلحي��ه 
جزءا مهما من حياتنا، اذ نعي�سها 
عل��ى ال�سعي��د الي�م��ي وان كنا ل 
ندرك ذلك، ع��ن طريق ا�ستخدام 
علم امل�سطلح ي�ميا عرب الت�ا�سل 
فيما بيننا، فنحن نبحث دوما عن 
كلمات او رم�ز او م�سطلحات نعرب 
به��ا ع��ن املفاهي��م واملع��اين الت��ي 
تدور يف بالنا ، وقبل ان يك�ن علم 
امل�سطلح م��س�عا نظريا للدرا�سة 
، فان��ه يندرج يف خان��ة املمار�سة، 
فامل�سطلحية تع��رب عن ما ميتلكه 
املتحدث من خمزون تاريخي لعلم 
او مهن��ة ما من جهة ، وما يت�جب 
عليه ا�ستخدام��ه وا�ستنباطه من 
م�سطلحات جدي��دة والتي تت�لد 
اجلدي��دة  املفاهي��م  م��ع  متا�سي��ا 
م��ن  الع��امل  يف  وامل�ستحدث��ة 
جه��ة اخ��رى. وم��ن اج��ل اللحاق 
بالرك��ب احل�س��اري العامل��ي، جند 
ان اللغ��ة العربي��ة حاله��ا كح��ال 
كل اللغ��ات الخ��رى م�سطرة اىل 
م�اكبة ه��ذا التط���ر العلمي، من 
خال ابت��كار م�سطلحات لت�سمية 

يف  اجلدي��دة  العلمي��ة  املفاهي��م 
�ستى امليادي��ن العلمية واملعرفية، 
ل��ذا فق��د تع��ددت و�سائ��ل و�س��ع 
 ، العربي��ة  اللغ��ة  يف  امل�سطل��ح 
فمنه��ا: ال�ستق��اق( ، والنحت )، 
وال�ستع��ارة   ،)  ( والرتكي��ب   ،)
)(، والكناية )(، والقرتا�ش من 
اللغ��ات الخ��رى ) ، (، والعربن��ة 
)( ، ويقت�س��ر بحثن��ا ه��ذا عل��ى 
الط��رق الدللي��ة الت��ي مت��ت بها 
عملية خل��ق امل�سطلحات العلمية 
وجم��الت  الع��ربي،  املعج��م  يف 
ا�ستع��اره املعنى من اللغة العربية 

نف�سها ، اأو من اللغات الخرى. 
ويتناول هذا البحث اي�سا درا�سة 
ن�س���ء دلل��ة امل�سطل��ح وه��ل انها 
م��ن  ام  مع��ن  مفه���م  م��ن  نابع��ة 
ب��ن  الف��رق  وم��ا   ، مع��ن  ت�س���ر 
الت�س���ر واملفه�م وكي��ف تتطابق 
م��ع  واملفاهي��م  الت�س���رات  ه��ذه 
امل�سطلحات التي تعرب عنها، وهل 
يتغري امل�سطلح عل��ى ا�سا�ش تغيري 
تغي��ري  ا�سا���ش  عل��ى  ام  املفه���م، 
ا�ستخدام��ه وحت�يل��ه اىل �س��كل 
لغ���ي خا�ش ت�ستخدم��ه جماعة 
معينة للتعبري عن معنى معن. ان 
ا�ستخ��دام جماعة معين��ة لكلمة 

قام��سية )( عادية ميكن ان يك�ن 
الكلم��ة  ا�ستخ��دام  ع��ن  خمتلف��ا 
 ، اخ��رى  ل��دى جمم�ع��ة  نف�سه��ا 
فمثا يختل��ف مفه���م الكلمة )( 
مبعن��ى ف��اأر ل��دى جمم�ع��ة م��ن 
علم��اء احلي�ان عن مفه���م نف�ش 
الكلم��ة لدى جمم�ع��ه من علماء 

احلا�س�ب، وهكذا. 
جم��ال  تغي��ري  م�ساأل��ة  ف��ان  ل��ذا 
يف  نف�سه��ا  تفر���ش  الخت�سا���ش 
عل��م امل�سطلح��ات النظ��ري بينما 
يتجاهله��ا احيانا بع���ش اللغ�ين 
امل�سطلح��ات  بع���ش  ان  ن��رى  اذ   ،
له��ا خ�س��سي��ة معين��ة يف جم��ال 
مع��ن بينم��ا الخ��رى ت�ستخ��دم 
وب��دللت  اخ��رى  جم��الت  يف 
خمتلف��ة، اي ان ت��سي��ع املعرف��ة 
يف جمال مع��ن يبن الف��رق فيما 
ب��ن ا�ستخدام م�سطل��ح واخر من 
جه��ة ، وب��ن امل�سطل��ح والكلم��ة 
م��ن جهة اخرى. وم��ن هنا ميكننا 
الق���ل ان الكلم��ة ) وه��ي الدال( 
يف علم امل�سطل��ح تعرب عن مدل�ل 
ُيخلق م��ن خال ت�س���ر او مفه�م 
مع��ن ي�ستخ��دم يف جم��ال خا�ش 
نف���ش  معن��ى  ع��ن  يختل��ف  وه��� 
الكلم��ة يف اللغ��ة العام��ة ، او ان 

الكلم��ة العادية ميك��ن ان تتح�ل 
اىل م�سطلح بعد اكت�سابها لبع�ش 
املعاي��ري وال�سمات الت��ي يتميز بها 
امل�سطل��ح فيك�س��ب خ�ا�س��ه الت��ي 
متي��زه عن الكلم��ة ، و�سنعر�ش يف 
بحثنا هذا �سرح��ا مف�سا جلميع 
هذه الم�ر من الناحية النظرية 
، وتطبيقه��ا عل��ى جمم�ع��ة م��ن 

امل�سطلحات العلمية .
: البحث  اهمية  	•

الناحي��ة  م��ن  البح��ث  يهت��م 
ب��ن  مقارب��ة  النظرية،بعر���ش 
امل�سطلح��ات العلمي��ة يف اللغ��ة ا
لعربيةويك�سفالفروقبينهذه��امل
�سطلحات�ب��ن الكلم��ات العادي��ة 
للغ��ة العربي��ة وذل��ك م��ن خ��ال 
عر�ش اخل�سائ���ش اخلا�سة بهذا 
امل�سطلح وكيفي��ة �سياغته دلليا 
، اما من الناحي��ة العملية فتكمن 
ه��ذه  عر���ش  يف  البح��ث  اهمي��ة 
الطرق الدللية ب�ا�سطة متثيلها 
مب�سطلحات علمية من تخ�س�سات 

علمية خمتلفة .

: البحث  فر�سية  	•
فر�سية البحثه��ي ان امل�سطلحية 
العربي��ة  اللغ��ة  يف  العلمي��ة 

اخلا�س��ة  الدللي��ة  طرقه��ا  له��ا 
وه��ي الك��رث �سي�ع��ا يف �سياغ��ة 
امل�سطلح ، وان امل�سطلح العلمي له 
خ�سائ�ش معينة تفرقه عن باقي 

مفردات اللغة .

: البحث  هدف  	•
يتمثل ه��دف البحث ب�سد النق�ش 
ال�سالي��ب  و�س��ف  يف  احلا�س��ل 
امل�سطل��ح  ل�سياغ��ة  الدللي��ة 
العلم��ي من خ��ال ت�سليط ال�س�ء 
عليها والك�سف ع��ن طرق تناولها 
لب��راز  م�ساح��ة  وتخ�سي���ش 
يف  الدللي��ة  الجتاه��ات  اه��م 

امل�سطلحية العلمية .

: البحث  مادة  	•
يعتم��د ه��ذا البحث عل��ى درا�سة 
جمم�عة من امل�سطلحات العلمية 
العربية ودرا�سة دللتها وا�س�ل 
معانيه��ا ، كي يت�سن��ى لنا ال��س�ل 
ووا�سح��ة  دقيق��ة  نتائ��ج  اىل 
م��ن خ��ال البح��ث يف الق�امي�ش 
اخلا�س��ة بامل�سطلح��ات العلمية ، 
حي��ث جمعت م��ادة البحث ب�سكل 
الغاي��ة  اىل  لل��س���ل  انتقائ��ي 

املن�س�دة من البحث .

العدد 18 - نيسان 2019

حالة اإلضافة بني السريانية
العربية والعربية )اللهجة 
البغدادية( دراسة مقارنة

اأ. د. عدنان �سبيب احلميداوي
اإذ  التعري��ف  ح��الت  م��ن  حال��ة  ال�ساف��ة  تعت��رب 
يع��رف ال�س��م امل�س��اف اىل امل�س��اف الي��ه حي��ث يعتمد 
حال��ة  م��ن  يتخل���ش  وبذل��ك  والتعري��ف  التخ�سي���ش 
التعمي��م والتنكريكم��ا ي��دل عل��ى العائدي��ة والتمل��ك. 
امل�س��اف  عل��ى  يعتم��د  بال�ساف��ة  التعري��ف  وج���از 
الي��ه دون امل�س��اف ال��ذي يك���ن تابع��ا من حي��ث امللكية 
والعائدي��ة للم�س��اف الي��ه نح��� )كتاب الطال��ب( وهنا 
جن��د ان كلم��ة كتاب نك��رة ا�سيف��ت اىل معرف��ة وبهذا 
ق��د ا�سبحت معرف��ة بال�سافة ومثل ذل��ك بال�سريانية 
اي   )( العربي��ة  ويف  ال�سي��د  بي��ت  ))bethmaraاي 
عا�سم��ة الدولة. ومين ا�سافة الكلمة النكرة اىل كلمة 
نك��رة اخرى وبذلك ينالها التعريف لنها قد تخ�س�ست 
وتخل�ست من حالة التعميم يف اللغة مثل )كام خطيب 
حاذق( ويف ال�سريانية ))shlamaa’ma �سام �سعب 
ويف العربي��ة )( دليل حائرين. وبذلك يتخل�ش امل�ساف 
م��ن حال��ة النكرة وي�سب��ح معرفة وت�سمى ه��ذه احلالة 

ال�سافة املبا�سرة. 
هن��اك حال��ة يف اللغ��ات ال�سامي��ة وخا�س��ة يف اللغ��ة 
ال�سرياني��ة والعربية وهي حالة ال�سافة غري املبا�سرة 
اي با�ستخ��دام ال�سم امل��س�ل مع حرف اجلر الام بن 
امل�س��اف وامل�ساف اليه نح��� ))betha del elaha اي 
البي��ت ال��ذي لاإل��ه ويف العربي��ة )(كت��اب الطالب اما 
الع��رب ف��ا مييل���ن اىل حال��ة ال�سافة غ��ري املبا�سرة 
لأنه��ا تفقد الكام رونق��ه.  لكن جند هذا المر منت�سرا 
ب�سكل وا�سح يف اللهجة البغدادية. حيث جند ان ال�سم 
امل�س��اف با�ستخ��دام كلمة )مال(. ي�ستخ��دم العراقي�ن 
هذه احلالة بكرثة مثل )كتاب مال �سحر( اي كتاب �سحر 
وكذل��ك )مالتي( اي الذي يل )مالتك، مالهم او مالتهم، 
مالن��ا او مالنا ..( وغريذل��ك. واملاحظ ان )مال( هذه 
لي�س��ت كلم��ة وامن��ا اداة _اذا جاز لنا الق���ل_ وهي 

مطابقة متاما لاداة ))del يف ال�سريانية او )(.
ن�ستنت��ج م��ن ذل��ك اللهج��ات العراقية عم�م��ا واللهجة 
البغدادي��ة خ�س��س��ا ق��د تاث��رت ب�س��كل كب��ري اللغات 
ال�سامية خا�س��ة العربية وال�سرياني��ة وذلك ب�سبب ان 
ال�سع�ب التي تتحدث بهذه اللغات قكنت تعي�ش يف باد 

الرافدين.



كلمة رئيس قسم اللغة العربية 
يف افتتاح املؤتمر العلمي االول للقسم 

ال�سيدة عميد كلية اللغات املحرتمة
ال�سيد �سفري دولة فل�سطن املحرتم

حف��ظ  م��ع  الك��رام  ال�سي���ف  ال�س��ادة 
املقامات واللقاب

احل�س�ر الكرمي طلبتنا العزاء
اهلل  ورحم��ة  عليك��م  ال�س��ام 

وبركاته....
بغ��داد  جامع��ة  رئي���ش  ال�سي��د  با�س��م 
املح��رتم، وال�سي��دة عميد كلي��ة اللغات 
املحرتم��ة نرحب بك��م يف افتتاح وقائع 
م�ؤمت��ر ق�س��م اللغ��ة العربي��ة العلم��ي 
ال�سن���ي الول وال��ذي يق��ام يف رحاب 

كلية اللغات.

احل�س�ر الكرمي.....
 

يحت��ل ق�سم اللغة العربية مكانة مهمة 
يف ال��س��ط العلم��ي والكادمي��ي حي��ث 
تاأ�س�ش هذا الق�سم يف عام 1969 وخرج 
املئ��ات ب��ل اللف م��ن الطلب��ة الذي��ن 
�سق�ا طريقهم يف احلياة خدمة بلدهم 
ووطنهم العراق احلبيب يف �ستى ميادين 
احلياة �س���اء يف الدرا�س��ات الولية ام 
املاج�ست��ري   – الع��ايل  العليا)الدبل���م 

والدكت�راه(.
وتات��ي اهمية ق�سم اللغ��ة العربية من 
خال اهمية تعل��م تلك اللغة ملا لها من 
اهمية يف الدرا�سات املقارنة والدرا�سات 
يف اللغ��ات ال�سامي��ة وكذل��ك الدرا�سات 

التاريخية والثارية والدينية. 

احل�س�ر الكرمي......

لق��د عمل ق�سم اللغة العربية على فتح 
اف��اق التع��اون م��ع اجلامع��ات العربية 
والجنبي��ة حي��ث ا�سه��م الق�س��م بفتح 
اق�س��ام مناظرة يف اجلامع��ات الردنية 
والرتكي��ة وا�سبح��ت اق�س��ام مهم��ة يف 
تلك البلدان والف�س��ل يع�د اىل الكادر 
العراق��ي الذي ار�س��ى الدعائم الوىل 

لهذه الق�سام.
من جهة اخ��رى فان رئا�س��ة الق�سم قد 
فتح��ت اف��اق التع��اون مع اجله��ات ذات 
وال�ثائ��ق  الكت��ب  دار  مث��ل  العاق��ة 
واحل���زات العلمية املطه��رة يف النجف 

وغريه��ا  الك�ف��ة  وجامع��ة  وكرب��اء 
وكان له��ذا التع��اون الث��ر الطي��ب يف 
البح���ث والدرا�س��ات ل�سيم��ا الفري��ق 
وال�ثائ��ق  الكت��ب  دار  يف  املتخ�س���ش 
الت��ي تبح��ث يف  الدرا�س��ات  وترجم��ة 

ال�ساأن العراقي.

احل�س�ر الكرمي......

لق��د داأب��ت رئا�س��ة الق�س��م وم��ن خال 
ور�س��د  متابع��ة  يف  الق�س��م  ا�سات��ذة 
يف  ال�سرائيلي��ة  وال�سيا�س��ة  الع��ام 
ف��رتة �سيط��رة داع���ش الرهاب��ي عل��ى 
اخلط��اب  وحلل��ت  العراقي��ة،  امل��دن 
مع��ارك  اثن��اء  والعام��ي  ال�سيا�س��ي 
التحرير وخرجت بالكثري من النتائج.

ن�ستعر���ش  ان  لب��د  اخلت��ام  ويف 
الجن��ازات الداري��ة الت��ي ا�ستطاعت 
رئا�سة الق�سم حتقيقها وبفرتة قيا�سية 
مل تتجاوز ال�سن��ة والن�سف من عمرها 
من تاهيل للقاع��ات الدرا�سية  وتاهيل 
بكاف��ة  الغرا���ش  متع��ددة  قاع��ة 

العلم��ي  امل�ؤمت��ر  واقام��ة  تفا�سيله��ا 
ال�ر���ش  وواقام��ة  الول  ال�سن���ي 
النقا�سي��ة  واحللق��ات  والن��دوات 
الن�ساط��ات  م��ن  العدي��د  وكذل��ك 
العلمي��ة والثقافي��ة وكل ه��ذا جاء 
�سم��ن اطار العم��ل التط�ع��ي الذي 
ا�سرف��ت علي��ه رئا�س��ة الق�س��م ونال 
ا�ستح�س��ان وتك��رمي ال�سي��د رئي���ش 
اجلامع��ة املح��رتم وال�سي��دة عمي��د 

كلية اللغات املحرتمة.
لدينا الكثري م��ن الفكار التي ت�سهم 
يف تط�ير عمل الق�سم علميا واداريا 
ونعم��ل على تنفيذه��ا بجدول زمني 

ووفق تخطيط مربمج .
يف  ي�فقن��ا  ان  تع��اىل  اهلل  ون�س��األ 
عملن��ا وان يحف��ظ الع��راق واهل��ه 
الك��رام وق�ات��ه المني��ة بعناوينها 
كاف��ة والرحمة والغف��ران ل�سهداء 
، ان م��ا نعمل��ه ه��� بج��زء  الع��راق 
ب�سي��ط من ف�س��ل الع��راق علينا لن 
ي��زال  ول  الكث��ري  اعطان��ا  الع��راق 
يعطينا ف�اجب علينا ان نرد الف�سل 

ول� جزء ب�سيط.
اهلل  ورحم��ة  علي��ك  وال�س��ام 

وبركاته
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القسم العربي ... 
الُكل يف واحد

      د. فوزي الهنداوي

        ترى اإحدى نظريات الإدارة ان املدير 
الناج��ح لي�ش الذي ينج��ز اعمال دائرته 
بنف�س��ه، ب��ل ه��� من يحف��ز العامل��ن معه 
على اجناز العمال وهم م�سرورون بذلك 
احلافزي��ة  ان  النظري��ة  ه��ذه  وم��ربر   .
تدفع العامل��ن لاأداء الأف�س��ل وجتعلهم 
يتحمل�ن امل�س�ؤولية بج��دارة وجناح هذه 
النظرية ا�ستغل عليها الزميل رئي�ش ق�سم 
اللغة العربية يف كليتنا العزيزة الدكت�ر 
رحي��م اخلزاع��ي  وجن��ح بتج�سيده��ا يف 
تعامله الراقي وامل�س�ؤول مع اع�ساء هيئة 
التدري���ش وامل�ظف��ن وطلب��ة الق�س��م يف 

جميع الفعاليات التي �سهدها الق�سم .
        �سحي��ح ان ادارة النا���ش ف��ّن �سع��ب 
ومع�ق��ات  بعقب��ات  وي�سط��دم  و�سائ��ك 
م��ن هن��ا وهن��اك ، كم��ا ان بيئ��ة العم��ل 
ت��رتك اآثارها ال�سلبي��ة احيانا على رغبة 
امل�س�ؤول بالعمل اجل��دي وحتبط عزميته 
، الآ اإن الدكت���ر رحي��م ومبه��ارات فردية 
رائعة جت��اوز كل ذلك متحديا نف�سه قبل 
املع�قات وجنح يف ادارة فريق عمل ليقدم 
لن��ا اأمن�ذجا رائعًا للمدير الناجح وخال 

مدة ق�سرية.
    لقد حتّ�ل ق�سم اللغة العربية اىل خلية 
عم��ل جماعية بعد ان تركت وراء ظهرها 
لتنج��ز  والختاف��ات  ال�سكالي��ات  كل 
العديد من الفعالي��ات العلمية والثقافية 
والداري��ة لي�سع املجال لتعدادها ، لكننا 
�سن�س��ري اىل امل�ؤمت��ر العلم��ي الأول للق�سم 
ال��ذي كان فعًا كما و�سفته ال�سيدة عميد 
كلي��ة اللغات ب�سّمة جميلة يف تاريخ ق�سم 

اللغة العربية .     
     ه��ذا امل�ؤمت��ر كان جم��رد حل��م يف عق��ل 
الدكت���ر رحيم ، حن ط��رح الفكرة لأول 
م��رة يف اح��د اجتماعات جمل���ش الكلية ، 
كنت ان��ا قبل الآخري��ن ات�ق��ع اإ�ستحالة 
حتقيق الفك��رة لع�امل مادية وتنظيمية 
ول�ج�ستي��ة عدي��دة ، الآ ان احللم حت�ل 
اىل برنام��ج عم��ل دوؤوب خ��ال الأ�سه��ر 
املا�سي��ة ليتمخ���ش ع��ن مب��ادرة علمي��ة 
رائع��ة ت�ستح��ق ان نرف��ع للقائم��ن عليها 

القبعة .
    ه��ذه ه��ي ثم��ار العمل اجلماع��ي املنظم 

املمنهج البعيد عن ال�سجيج غري املثمر .
حتي��ة للدكت���ر رحيم ولزمائ��ه وطلبته 
الكلي��ة  ه��ذه  اأج��ل  م��ن  يعم��ل  م��ن  وكل 

العزيزة .

م. عبد الوهاب عبد اجلبار

يف  الطف��ال  ادب  يكت��ب  مل 
الإ�سرائيل وفق معاير فنية وادبية 
وان�ساني��ة  وديني��ة  واخاقي��ة 
عامة مثلما جن��د يف كثري من اآداب 
الطف��ال ل��دى المم الخ��رى بل 
يكت��ب للتعب��ري ع��ن ايدي�ل�جي��ة 
معينة يريد وا�سع�ه��ا والقائم�ن 
عليها تغذي��ة الطفال بها جلعلهم 
يف  ي�س��ريون  �سهاين��ة  م�اطن��ن 
ركاب احلي��اة الجتماعي��ة داخل 
الكي��ان ال�سرائيلي . وبذلك يك�ن 
الدب امل�سي���ش ق��د زرع يف نف����ش 
الطف��ال اف��كارًا وخرافات حقنت 
بها افكارهم وعق�لهم لت�سكل منهم 
بلدوزر الفعل العدواين القادم �سد 

العرب و�سد انف�سهم اي�سًا .

من ابحاث املؤتمر
خطاب الكراهية يف آدب 

االطفال اليهودي 
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 العقوبات يف القرآن الكريم 
وكتاب العهد القديم

يعقوب شموئيل بيق, األديب 
الحسيدي املتنور ونظرته 

ألوضاع اليهود 
ال�ستاذ الدكتور فائزه عبد المري 

 ميك��ن الق�ل ان الق�ان��ن وتط�رها بداأت 
الق��دم  من��ذ  الب�سري��ه  املجتمع��ات  ل��دى 
وارتبط��ت بالفك��ر الدين��ي، ب�ج��ه ع��ام، 
ظه��رت  القدمي��ه  الق�ان��ن  اوىل  وان 
ب�سيغة احكام الهيه ي�ستلمها رجال الدين 
ويطبق�نها مبفردهم دون �س�اهم، ثم بعد 
ذلك حت�لت تلك الحكام اللهيه اعراف 
�سرائ��ع  اىل  �سّن��ت  ث��م  ثابت��ه،  وتقالي��د 
مكت�ب��ه اأو مدون��ات قان�ني��ه بقيت بع�ش 
العق�ب��ه  ان  الآن.  اىل  تطّب��ق  احكامه��ا 
العه��د  كت��اب  يف  او  الك��رمي  الق��راآن  يف 
القدمي ته��دف اىل ال��س���ل اىل العداله 

تك���ن  ان  ويج��ب  الف�سيل��ه،  وحماي��ة 
العدال��ه فيها م�ساوي��ه للعق�به واجلرميه 
واآثاره��ا . ان العق�ب��ه يف الق��راآن الكرمي 
فق��د فر�س��ت م��ن اج��ل تق���مي ال�سل���ك 
الن�س��اين وحماي��ة املجتمع م��ن اجلرائم 
التي تهدد املجتمع��ات الن�سانيه، ويق�سي 
الت��ي يتطل��ب  املق�م��ات ال�سا�سي��ه  عل��ى 
وامل��ال  والعر���ش  الدي��ن  وه��ي  حمايته��ا 
والعق��ل والنف���ش، لذل��ك ح��ارب ال�سام 
اجلرائم وو�سع لها من العق�بات ما يجّنب 
املجتم��ع م��ن ال�ق���ع فيه��ا ، وان ال�سريعه 
ال�ساميه حددته��ا بدقة اكرب من خال 
القراآن الك��رمي وال�سّنه النب�يه ال�سريفه 
وم��ا روي من اق���ال ال�سحاب��ه وافعالهم . 

ام��ا �سريع��ة العق�به والق�سا���ش يف كتاب 
العه��د القدمي م�ج���ده وثابت��ه يف حالة 
القت��ل وال�سرق��ه والق�سا���ش... اذ عاقب 
القاتل بالقتل �س�اء كان ان�سانًا او حي�انًا 
كم��ا ورد يف �ِسِفر اخل��روج ال�سحاح )21( 
) ان الث���ر اذا قتل ان�سانًا ُيرجم واذا كان 
ث���رًا نّطاح��ًا ومل يربط��ه �ساحب��ه وقتل 
ان�سان��ًا يرج��م الث���ر ويقت��ل �ساحب��ه (. 
ه��دف البحث: اظهار ان فكره العق�به ه� 
الغر�ش منه حمايه املجتمع وانها ا�سا�سيه 
لتك�ين املجتمع املنّظم واملن�سبط والعي�ش 
ب�سام وامان وحفظ حق�ق النا�ش جميعًا 
ال�سعيف والق���ي على حد ال�س�اء ، �س�اء 

كان يف ال�سام او اليه�ديه .

  ا.م.د. جا�سم ر�سيد حلو
    بيك كان اديب يه�دي من افراد 
حرك��ة اله�س��كاله يف غاليت�سي��ا 
بف��رتة نهاية الق��رن الثامن ع�سر 
ع�س��ر.  التا�س��ع  الق��رن  وبداي��ة 
الدب��اء  م��ن  بان��ه  بي��ك  ع��رف 
كل  �سخ��روا  والذي��ن  الفاعل��ن 
نتاجاتهم خلدمة حركة التن�ير 
تل��ك. تناول بي��ك م�س��ري اليه�د 
وو�سعه��م الجتماع��ي، خ�س��سا 
باملجتمع��ات  املندجم��ن  اليه���د 
الوربية. ترج��م بيك الكثري من 
النتاجات الدبية لادباء الملان 

والفرن�سين اىل لغ��ة اليديي�ش. 
بعد ذلك انهمك بكتابة نتاجاته 

باللغة العربية.
 بال�سن���ات الخ��رية م��ن عم��ره، 
حرك��ة  ت�جه��ات  بي��ك  عار���ش 
مع�سك��ر  اىل  واجت��ه  التن�ي��ر 
وا�سب��ح  احل�سيدي��ة  احلرك��ة 
م��ن م�ؤيديه��ا، الم��ر ال��ذي اث��ار 
م��ن  الدب��اء  ا�ستهج��ان وغ�س��ب 
ابن��اء تل��ك احلرك��ة. وكان هذا 
الم��ر وا�سحا يف ر�سائ��ل الدباء 
املتن�رين من ابناء جيله وزمائه 
وال��ردود الت��ي كانت ت�س��در منه 

مدافعا عن م�قفه.

ملخ�سات بحوث املوؤمتر العلمي لق�سم اللغة العربية 

داللة اسماء 
الجبال يف التوراة

م.م بيداء عبا�س علي
يعد م��س�ع العاقة بن اللفظ ومدل�له 
م��ن الق�ساي��ا الت��ي ا�س��ار له��ا الكث��ري من 
اللغ�ين منذ اأمد بعي��د؛ لك�نها الأ�سا�ش 
املهم يف حياتهم الجتماعية والفكرية، 
وبه��ا ق�ام فه��م كتبهم املقد�س��ة كما كان 
کتابه��م  يع��د  اذ  قدمي��ا،  الهن���د  �س��اأن 
الدين��ي الفيدا منبع الدرا�س��ات اللغ�ية 
والأل�سني��ة فعاجل���ا كث��ريا م��ن املباحث 
الت��ي ترتب��ط بفه��م طبيع��ة املف��ردات 
اإنه��م  قلن��ا  اإذا  نغ��ايل  ل  ب��ل  واجلم��ل، 
ناق�س�ا معظم الق�سايا التي يعتربها علم 
اللغة احلديث من مباحث علم الدللة. 

فبع��د اإن اخرتن��ا بحثن��ا ال��ذي بعن���ان 
 ) الت���راة  يف  اجلب��ال  ا�سم��اء  دلل��ة   (
ومعانيه��ا  اللف��اظ  ه��ذه  ا�ست�قفتن��ا 
ودللته��ا اللغ�ية واراء بع�ش املف�سرين 
فيه��ا ، لذا ي�سعى بحثن��ا هذا اإىل ت��سيح 
ما نتمكن منه بالبحث من خمتلف الكتب 
املتعلق��ة بدرا�ستن��ا  وامل�س��ادر واملعاج��م 

هذه.

اللواصق يف اللغة 
العربية دراسة 
صرفية-داللية

املدر�س: زينة جابر يا�س
يتناولهذاالبحثالل�ا�س��ق واأثرهاال�س�ت
ي�الدلليفيبنيةالكلم��ة العربية، يطلق 
على الل�ا�سق يف العربية اأحيانًا م�سطلح 
اإ�ساف��ة، ويف اللغة العربي��ة يطلق عليها 
م�سطل��ح. وتعن��ي، زي��ادة ح��رف اأو اأكرث 
اإىل ج��ذر الكلم��ة وذلك بغر���ش اإ�سافة 
معنى جديدًا اإليه مثل زيادة امليم �سدرًا: 
تاأتي امليم �سدرًا يف عدد كبري من الأوزان 
الأ�سمية يف اللغ��ة العربية ويطلق عليها 
الأوزان الأ�سمي��ة املزي��دة باملي��م، وه��ي 
اأوزان يف اأغلبه��ا ذات وظائ��ف دللي��ة. 
مثل:  )مطبخ( يف اللغة العربية، وُمقتل 

)من قتَّل( يف العربية.

جا�س��م                                           احم��د  حي��در  م.د 
ا.م.د �سيماء فا�سل حمودي

والحتج��اج  الرف���ش  لظاه��رة 
ج��ذور عميق��ة يف الآداب العربية 
تع�د اإىل العق��د الأول لقيام دولة 
اإ�سرائيل ... فقد ظهر تيار الرف�ش 
يف اأعق��اب احلروب وم��ا خلفته من 
اأثار نف�سي��ة ومعن�ي��ة �سلبية على 
الف��رد ، حيث متثل��ت تلك الثار يف 
الأدب مب�جة من ال�ستياء العميق 
والحتج��اج عل��ى قي��م املجتم��ع . 
ليه��دف بحثن��ا ه��ذا عل��ى ال�ق�ف 
الرف���ش  ومظاه��ر  اأ�سب��اب  عل��ى 
والحتجاج وكيفي��ة التعبري �سعرا 
عن هذا الرف�ش من خال الق�سائد 
�سال���م  �سام��ي  لادي��ب  ال�سعري��ة 

�سطري��ت واحتجاجه على ال�سلطة 
ال�سهي�ني��ة  امل�ؤ�س�س��ة  يف  املتمثل��ة 
والنخب��ة ال�سكنازية والتعبري عن 
رف���ش الو�ساع من خ��ال حم�رين 
: الأول ه��� رف�س��ه حلال��ة احلرب 
امل�ستم��رة التي تعي�سها اإ�سرائيل مع 
ال��دول العربية املج��اورة ، والثاين 
الت��ي  القم��ع  �سيا�س��ة  رف���ش  ه��� 
تتبعها الدول��ة يف تعاملها مع �سعب 
فل�سط��ن. والتم��رد عل��ى الو�ساع 
الجتماعية يف اإ�سرائيل من خال 
احتجاجه على التفرقة الطائفية 
يف املجتمع الإ�سرائيلي والتي كانت 
�سبب��ا رئي�سي��ا يف ت��دين الو�س��اع 
 ، ال�سرقي��ن  لليه���د  الجتماعي��ة 
ومن اجلدي��ر بالذكر يجب حتديد 
الفرق بن م�سطلح �سفاردمي ويه�د 

ال�سرق ،
 فهن��اك اجت��اه ميي��ل اإىل اعتب��ار 
م��ن  ال�سرق��ي  املجتم��ع  يه���د  كل 
ل  م��ن  كل  اعتب��ار  اأو  ال�سف��اردمي 
ينتمي اإىل ال�سكناز من ال�سفاردمي 
اإن  اإىل  الإ�س��ارة  يج��ب  وهن��ا   ،
الت�سمية العامة ليه�د ال�سرق وهي 
ال�سف��اردمي ل تنطب��ق عل��ى يه���د 
العامل العربي لن ه���ؤلء ا�س�لهم 
عربي��ة ولي�ست �سفاردي��ة ا�سبانية 
، ل��ذا مت��رد ال�ساع��ر �سام��ي �سال�م 
�سطري��ت )املغربي الأ�سل( ورف�سه 
لل�اق��ع الع��ام املعا���ش يف اإ�سرائي��ل 
و�سع�ره بالغرتاب داخله وحنينه 

ل�طنه ال�سلي ، 
اح��د  ب��سف��ه  ال�سع��ر  اأدى  لق��د 
الجنا���ش الأدبي��ة دورا كب��ريا يف 

ت�سكي��ل اله�ي��ة احل�ساري��ة لامم 
على مر الع�س�ر القدمية واحلديثة 
، وه� ف��ن اأدبي له ممي��زات جتعله 
اأك��رث وا�سرع يف ال�ستجابة للحدث 
اأكرث م��ن الرواية الت��ي حتتاج اإىل 
م��دة زمني��ة ط�يلة ن�سبي��ا ، اأو اإىل 
احيان��ا  كامل��ة  تاريخي��ة  حقب��ة 
لظه�رها ... وه��� ما تناوله بحثنا 
والحتج��اج  الرف���ش  ع��ن  ه��ذا 
والتمرد والتحدي و�س�ل اإىل اأهم 
النتائ��ج الت��ي ا�سف��ر عنه��ا البحث 
واخلامت��ة التي ت�سمن��ت اجتاهات 
امل�ستخدم��ة يف  الرف���ش والدوات 

التعبري عنه .

حم��ودي                                                فا�س��ل  �سيم��اء  ا.م.د 
م.م علي حممد ر�سيد

الأدب  يف  الآخ��ر  �س���رة  تعت��رب 
الع��ربي احلديث ا�سكالية متح�رت 
م��ن  العربي��ة  الفن���ن  غالبي��ة  يف 
ق�س��ة ورواية و�سعر ون��رث ومقال ، 
اإل اإن هذه ال�س�رة ) الآخر( مثلت 
ا�سكالي��ة م��ن ن���ع خا���ش يف الف��ن 
امل�سرح��ي الع��ربي ، اإذ تع��د درا�سة 
�سادق��ة  م��راة  امل�سرح��ي  الأدب 
ت�جه��ات  حقيق��ة  عل��ى  للتع��رف 
غالبي��ة املجتمع��ات ، حي��ث يرك��ز 
الكث��ري من املعني��ن بدرا�سة الأدب 
على اأهمية الفن امل�سرحي باعتباره 
)اب��� الفن���ن( ، وان درا�سة امل�سرح 
يف اأي زمن من الع�س�ر هي يف ال�اقع 
درا�ست��ه   ، للع�س��ر برمت��ه  درا�س��ة 

لأك��رث م��ن جان��ب ، وعل��ى جمي��ع 
امل�ست�يات ويف غالبية الجتاهات ، 
لن امل�سرح ه� اأكرث الفن�ن ت�سابكا 
اإن  النق��اد  ي��رى  ل��ذى  ؛  وتعقي��دا 
ف��ن امل�س��رح ه� م��ن ا�سع��ب الفن�ن 
جميع��ا ، اأو عل��ى الأقل ف��ن يحتاج 
اك��رب بكث��ري  اإىل م�هب��ة ودراي��ة 
مما حتتاج��ه الرواية الق�س�سية . 
فعندما ب��داأت الهج��رات اليه�دية 
ق��د  ال�سهي�ني��ة  احلرك��ة  كان��ت 
زرع��ت يف نف��ش اليه���د املهاجرين 
) اإن ار���ش فل�سط��ن ه��ي ار�ش با 
�سع��ب ، ل�سع��ب ب��ا ار���ش ( . ولكن 
ار���ش  اإىل  اليه���د  هاج��ر  عندم��ا 
فل�سط��ن وجدوها عام��رة ب�سكانها 
املرتبطن به��ا منذ اأجي��ال قدمية 
ل��دى  فح��دث   ، ط�يل��ة  ول�سن���ات 
اليه���د – يف ب��ادئ الأم��ر – انبهار 
)بالأخ��ر( وبال�س���رة الت��ي كان�ا 

عليه��ا من ن�س��اط و�سجاع��ة وعزة 
نف�ش و�سهامة ، لكن اليه�د مل ين�س�ا 
هدفه��م يف طرد ال�س��كان ال�سلين 
واحتال ار�سهم واغت�ساب وطنهم 
وارغامه��م عل��ى ت��رك م�طنه��م . 
الع��ربي  الأدب  لطبيع��ة  ونظ��را 
باليدل�جي��ة  ال�ثيق��ة  و�سلت��ه 
ال�سهي�ني��ة واعتناق��ه لفكاره��ا ، 
فق��د �س��ار الأدب الع��ربي يف نف���ش 
اخلط امل�ؤي��د لت�س�يه �س�رة الآخر 
وطم���ش ه�يته وان��كار كل حق�قه 
الأدب��اء  تن��اول  فق��د  وعلي��ه   .
والكتاب ه��ذه الأحداث وادرج�ها 
بت�سكياتهم الأدبي��ة ومنهم كتاب 

فن امل�سرحية العربية.
ت��سي��ح  مت  بحثن��ا  بداي��ة  ويف 
املراح��ل الت��ي مرت به��ا امل�سرحية 
العربي��ة واحلق��ب الزمني��ة الت��ي 
ت�ال��ت يف تط�ي��ر وتغي��ري نظرتها 

ع��ن )الآخ��ر( م��ن خ��ال النم�ذج 
ايدين��ا  ب��ن  املتن��اول  امل�سرح��ي 
لاديب الإ�سرائيلي ايان حات�س�ر 
يف م�سرحيت��ه )ملثم���ن( . وكذلك 
الأ�سب��اب التي دعتن��ا لختيار هذا 
بل���رت  الت��ي  واملنهجي��ة  امل��س���ع 
�سياغ��ة ه��ذا البحث م��ن الناحية 
التاريخي��ة والدبي��ة والتحليلي��ة 
تاري��خ  اإىل  التع��رف  خ��ال  م��ن 
الأدب امل�سرحي باإيجاز، والتعريف 
وملخ�سه��ا  وامل�سرحي��ة  بالكات��ب 
ودرا�سة �سخ��سه��ا ح�سب اهميتهم 
مع الرتكيز على مامح ال�سخ�سيات 
وعاقته��ا بالفع��ل الدرام��ي داخل 
خامت��ة  اإىل  و�س���ل  امل�سرحي��ة 
البحث واهم النتائ��ج التي ت��سلنا 

اإليها .

الرفض واالحتجاج يف األدب العربي الحديث

الصورة الواقعية لالخر يف املسرحية العربية الحديثة
مسرحية ملثمون انموذجا
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الطالبة : نور �سباح ر�سن

يق�ل احدهم ))الن�ساء(( �سبب الف�ساد !!!!!
وان��ا اق���ل ل اأنك��ر ذلك ! حيث تتع��ب 9 اأ�سهر لتل��د �سابًا 

اأحمقًا مثلك !
رواية من حم�ش اخليال يف عامل خيايل 1994

تعن��ي ال�سم�ش باللغة الاتينية ..من اهم ا�سرار ال�سعادة 
يف ه��ذه اململك��ة )apricus( ب��ن اجلب��ال الت��ي تغط��ي 
�سف�حه��ا الأ�سج��ار تق��م مملك��ه ه��ي ا�ستخدامه��ا للق���ة 
ال�سحري��ة ! العائل��ة احلاكم��ة )) اآل ريت���ش(( ه��ي التي 

حكمت لعدة قرون ،اآخر ملك كان ميلك فتاة فقط ،هي
الم��رية ايا ،كان��ت جميلة للغاية ال�سع��ب باأكمله يحبها 
ولك��ن ه��ي كانت حتب �سخ�س��ًا واحداآ وه��� ال�زير،عندما 
ت���يف والدها عام 1995 ت�لت ايا املن�سب وعندما اأرادت 
ال��زواج ،�سمع��ت حديث��ه �سدف��ة وه��� يري��د اأن ي�ستغ��ل 
الزواج لي�سبح احلاكم، ..وكما تق�ل الأ�ساطري))اإن قلب 
امل��راأة عندم��ا يك�سر يجرح (( قررت تغي��ري م�سري اململكة 

وه� اأن ت�سبح اململكة للن�ساء فقط !! واقنعت بف�سل
ق�اه��ا ال�سحري��ة الن�ساء بذلك واأن الرج��ال هم )) ا�سد 
الع��داء خط���رة (( حت���ل ا�س��م اململك��ة اإىل اململك��ة 
ال�ردي��ة وا�س�س��ت يف اململك��ة د�ست���ر له��ا خا���ش وه� )) 
الفي�نك��ة(( مبعنى اأي كلمه ذك�ري��ة تتح�ل اىل انث�ية 
مثل ..�سباح اخلري = �سباحة الن�ر وهكذا… كيت ال�قت 
احلا�س��ر ع��ام 2015 … ا�ستيقظت من ن�مه��ا ونه�ست يف 
ك�س��ل ارت��دت ثي��اب املدر�س��ة التي كان��ت عبارة ع��ن ل�ن 
اأبي���ش وردي اخ��ذت احلقيب��ة ونزل��ت ، دخل��ت املطب��خ 
ل��رتى والدته��ا وقالت: �سباحة الن���ر . اأخذت قطعة من 
الفطائ��ر وخرج��ت اىل املدر�س��ة لك��ن قاطعته��ا والدتها 
قائل��ة ; اإل ت�سربن �ساي��ة !؟ قالت كيت ; ل �س�ف اتاخر 

اتاخر على البا�سة . خرجت من املنزل وركبت البا�سة
وت�جه��ت اىل املدر�سة ، دفعته��ا كانت ال�سغر يف اململكة ، 
دخل��ت كي��ت اىل املدر�سة ووقفت مع الفتي��ات يف الطاب�ر 
لين�سدوا الن�سيد ال�طني ورفع العلم الذي كان وردي الل�ن 

وفيه عامة الن�ساء وعامة ممن�ع الرجال قائات;
حياتن��ا ف��داء للمملك��ة ونحن �سع��داء بف�س��ل امللكة كلنا 
فخ��ر باأننا ن�ساء ب��ا رجال با �سقاء فخ���رة بك�ين فتاة 
بدونن��ا لمعنى للحياة حياتنا فداء للملكة ونحن �سعداء 

بف�سل امللكة.
دخل��ت ال�سف وقامت املعلم��ة بتعليق �س�ر عل��ى ال�سب�رة 
فاأ�سارت علئ ال�سب�رة قائلة ; ما ه� اكرث حي�انة خطرية 

؟؟ اجابت كيت ;
الرج��ال ه��م اكرث خط�رة )) عذرا عل��ئ اللفظ )) قالت 
املعلم��ة ; اح�سن��ِت ، بع��د انته��اء الدرو���ش جائ��ت اليه��م 
منظم��ة الرح��ات قائله ; ل��دي خربة جميل��ة لكم �س�ف 
نذه��ب خميم��ة اىل غاب��ة ايج��ا مل��دة ي�م��ن… ، عادت 
كي��ت اىل املن��زل متحم�س��ة وجهزت حقيبته��ا وقالت اىل 
والدتها بذلك وفرحت لها، يف �سباح وردي �سعيد اجتمعت 
يف �ساحة املدر�س��ة وركبت البا�ش مع جميع الفتيات فبداأ 
البا���ش التحرك بعد م��دة من ترجلهم م��ن البا�ش بداأوا 
يف ال�س��ري على اأر�ش وعرة ومنهك��ة ، وقفت كي وهي تعبه 
و نزل��ت حقيبتها باحثه عن ق��ارورة املياه لكن مل جتدها 

،رفعت راأ�سها اىل العلى!! 
البقية يف العدد املقبل 
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نظرة يف اصول اللغة الرتكية 
املدر�س امل�ساعد مي�سون هادي فرحان 

ق�سم اللغة الرتكية 
اللغة الرتكية كان��ت قبل ا�ستقرار 
الت��راك يف النا�س�ل لغة �سفهية 
ولي���ش لها حروف حمددة ،وعندما 
ا�ستق��روا يف النا�س���ل )الرا�سي 
ال�سط��ر  يف  ال�اقع��ة  الرتكي��ة 
ال�سي���ي الي���م ( وج��دوا انف�سهم 
حماطن بثاث امم متقدمة عليهم 
الع��رب   : وه��ي  وح�ساري��ا  مدني��ا 
 . البيزنطي���ن  وال��روم  والفر���ش 
كم��ا وجدوا ا�سافه��م من التراك 
ب�ساجق��ة  املعروف��ن  ال�ساجق��ة 
بتا�سي���ش  �سبق�ه��م  ق��د  ال��روم 
م�ستفيدي��ن  وتنظيمه��ا  الدول��ة 
م��ن امل���روث احل�س��اري ال�سام��ي 
ال��ذي خلف��ه العبا�سي���ن ، فاخذوا 
الدول��ة  نظ��م  ال�ساجق��ة  م��ن 
وم�ؤ�س�ساته��ا، وم��ن الفر���ش الدب 
وال�سع��ر، وم��ن الع��رب معظ��م ماله 
عاقة بالثقافة والدين والتاريخ ، 
وم��ن البيزنطين العمارة وهند�سة 
اقتب���ش  كم��ا   ، واحل�س���ن  امل��دن 
احل��روف  الع��رب  م��ن  الت��راك 
يق���ل   . لغته��م  لكتاب��ة  العربي��ة 
الربوفي�س�رالهن��دي حمم��د حميد 
اهلل : لي���ش الت��راك وحدهم من 
اتخ��ذ احل��روف العربي��ة لكتاب��ة 
لغته��م ، بل �ساركه��م يف ذلك معظم 
ال�سع�ب امل�سلمة من غري العرب مثل 
الهن�د والفر�ش وم�سلمي املالي� يف 
جن���ب �س��رق ا�سيا وكذل��ك م�سلم� 
افريقيا وغريهم . وقد علل حميد 
اهلل ذل��ك برغب��ة امل�سلمن من غري 
الع��رب يف تطعي��م لغاته��م املحلية 
ي�سه��ل  لك��ي  العربي��ة  باملف��ردات 
عليه��م تعلمها والق��رتاب اكرث من 
الثقاف��ة ال�سامي��ة وعل��ى را�سه��ا 
الق��ران الكرمي واحلديث ال�سريف 
. ليعرف على وجه الدقة متى مت 
اعتماد احل��روف العربي��ة لكتابة 
اللغة الرتكية التي �ستعرف لحقا 
بالرتكي��ة العثماني��ة. غري ان ثمة 

رواي��ات تق�ل ب��ان ال�سلط��ان مراد 
اللغ��ة  م��ن اعتم��د  الول ه��� اول 
 ، للدول��ة  ر�سمي��ة  لغ��ة  الرتكي��ة 
بينم��ا تذهب روايات اخرى اىل ان 
الغ��ازي اورخان ابن عثمان م�ؤ�س�ش 
الدول��ة العثمانية ه� الذي اعتمد 
اللغ��ة الرتكي��ة . وقي��ل ان ام��ارة 
قارم��ان الت��ي كان��ت تعت��رب نف�سها 
وريث��ة لدولة �ساجق��ة الروم هي 
اول من اعتمد اللغة الرتكية وقيل 
غ��ري ذلك . وكيفم��ا كان المر فمن 
امل�ؤك��د ان التراك كان��� قبل ذلك 
الدارة  يف  الفار�سي��ة  يعتم��دون 
والم���ر الر�سمي��ة. ام��ا يف الدب 
والفن���ن فق��د �سلك�ا م�سل��ك ادباء 

و�سعراء الفر�ش فيما يكتب�ن .
وعندم��ا مت اتخ��اذ الرتكي��ة لغ��ة 
ر�سمي��ة يف الدارة و�س��ارت تكت��ب 
باحل��روف العربية ، �سرع التراك 
يف كتاب��ة ادبهم وفن�نهم بالرتكية 
والف��ن  الدب  تط���ر  م�اكب��ن 
العرب��ي والفار�س��ي يف نف�ش ال�قت 
. ومل��ا كان��ت الرتكي��ة لغ��ة �سفهية 
ف��ان مفرداته��ا كان��ت تفتق��ر اىل 
الكث��ري من املعاين الدبية والفنية 

والعلمي��ة  والقان�ني��ة  والتقني��ة 
.وهكذا وج��دوا انف�سهم م�سطرين 
اىل القتبا���ش م��ن هات��ن اللغتن 
ال�ساد���ش  الق��رن  ج��اء  ان  وم��ا   .
ع�سر امليادي حت��ى كانت الكلمات 
ن�س��ف  تقريب��ا  ت�س��كل  العربي��ة 
املف��ردات الت��ي ي�ستعملها التراك 
الف  اىل  بال�ساف��ة   . لغته��م  يف 
املف��ردات الفار�سي��ة . حت��ى قي��ل 
ان ال�سلط��ان �سلي��م الول مل��ا اعل��ن 
او�س��ك  للم�سلم��ن  خليف��ة  نف�س��ه 
لغ��ة  العربي��ة  اللغ��ة  يجع��ل  ان 
ر�سمي��ة يف الدول��ة العثماني��ة ، ال 
ان بع���ش م�ست�ساريه ا�س��اروا عليه 
ب�سع�ب��ة تطبي��ق ذل��ك يف ال�اق��ع 
، ف�س��رف النظ��ر عن الفك��رة. ويف 
نهاي��ة القرن الثام��ن ع�سر وبداية 
الق��رن التا�س��ع ع�سر ب��دات م�جة 
جدي��دة يف الدب الرتك��ي واللغ��ة 
اقتبا���ش  يف  متثل��ت   ، الرتكي��ة 
وا�ستعماله��ا  الفرن�سي��ة  املف��ردات 
يف اللغ��ة الرتكي��ة . وكان��ت ه��ذه 
امل�ج��ة ناجت��ة عن تاث��ر املبتعثن 
تر�سله��م  كان��ت  الذي��ن  الت��راك 
فرن�س��ا  اىل  العثماني��ة  الدول��ة 

للدرا�سة فعاد ه�ؤلء وهم مبه�رين 
بكل ماه� فرن�سي مبا يف ذلك اللغة 
املف��ردات  مئ��ات  دخل��ت  وهك��ذا   .
وروي   . الرتكي��ة  اىل  الفرن�سي��ة 
ع��ن ال�سلطان عبد احلمي��د الثاين 
يف رغبت��ه ع��ن تعري��ب الت��راك  
وجع��ل اللغة العربي��ة لغة ر�سمية 
، عل��ى غ��رار مافك��ر في��ه ال�سلطان 
�سليم الول . غري انه �سرف النظر 
ه� الخر عن الفكرة لذات ال�سبب 
ال��ذي ح��ال دون حتقي��ق ال�سلطان 
�سليم الول لهذه الغاية. وبتدقيق 
النظر يف اللغة الرتكية التي كانت 
م�ستعمل��ة يف ع�س��ر ال�سلط��ان عبد 
نعن��ي   ، الث��اين ومابع��ده  احلمي��د 
العاملي��ة الوىل حت��ى  احل��رب  يف 
الربعين��ات جن��د كثاف��ة �سدي��دة 
يف املف��ردات العربي��ة الت��ي كان��ت 
تذخ��ر بها اللغ��ة الرتكي��ة . حتى 
قي��ل ان ثلثي مف��ردات الرتكية يف 
ع�س��ر عب��د احلمي��د الث��اين كانت 
وتراكي��ب  مف��ردات  ع��ن  عب��ارة 
مت  عندم��ا   . وم�ستقاته��ا  عربي��ة 
حت�يل اللغة الرتكية اىل احلروف 
تا�س���ش   1928 �سن��ة  الاتيني��ة 
واتخ��ذ   ، الرتكي��ة  اللغ��ة  جمم��ع 
ق��رارات متع��ددة اهمه��ا : تطه��ري 
الرتكي��ة م��ن الكلم��ات الجنبية. 
واملق�س���د هن��ا الكلم��ات العربي��ة 

والفار�سية .
فتم حذف الف الكلم��ات العربية 
والفار�سية من املق��ررات الدرا�سية 
وغريه��ا .غ��ري ان افتق��ار الرتكية 
اىل العربي��ة والفار�سي��ة لتك�نه��ا 
م��ن ا�سا���ش هات��ن اللغت��ن  اللتن 
غدت��ا مبثابة الرجل الاتي تق�م 
والدب  الرتكي��ة  اللغ��ة  عليهم��ا 
الرتك��ي . والي���م بالرغم من مرور 
قراب��ة ثمان��ن �سنة عل��ى تا�سي�ش 
، وبداي��ة  جمم��ع اللغ��ة الرتكي��ة 
الرتكي��ة  اللغ��ة  تطه��ري  �سيا�س��ة 
لزال��ت   ، العربي��ة  الكلم��ات  م��ن 
اللغ��ة الرتكي��ة حتت���ي على الف 
املفردات العربي��ة التي لي�ستطيع 

الرتكي ال�ستغناء عنها.

 يف معنى التأهيل 
والعمل الجماعي

  
م.د.اآيات يو�سف �سالح

         املق��ال ال��ذي اكتب��ه ، يتح��دث 
والت�ظي��ف  التاأهي��ل  وح��دة  ع��ن 
، وه��ي وح��دة خمت�س��ة بالط��اب 
واخلريج��ن ، قد يظ��ن البع�ش اأنها 
وح��دة �سكلي��ة وتعم��ل فق��ط عل��ى 
ن�ساط��ات ل اأهمية لها ، بل بالعك�ش 
املرحل��ة  �سع�ب��ة  رغ��م  ذل��ك  م��ن 
والعم��ل بالق��درة املمكن��ة ، نح��اول 
جاهدي��ن العم��ل ب�ت��رية م�ستم��رة 
للنه����ش بتلك ال�ح��دة ، حماولن 
تاهي��ل الط��اب وم��ن ث��م تدريبهم 
مبا ينج�س��م واخت�سا�ستهم اللغ�ية 
بال�س��ركات  زجه��م  ذل��ك  وبع��د   ،
اأن  ال�سي��ف  التخ�س�سي��ة يف ف�س��ل 
يف  التدري��ب  وبع��د   ، ذل��ك  اأمك��ن 
ال�س��ركات ، ومم��ن لدي��ه المكانية 
واملهارة الذاتية قد يت�ظف يف تلك 
ال�س��ركات الهلي��ة ، وباأعتقادي اأن 
ه��ذه ال��دورات الت��ي عملته��ا ك�ين 
مديرة ال�حدة ومب�سان��دة ال�سيدة 
والق�س��ام  املحرتم��ة  العمي��دة 
العلمية املحرتم�ن ، �ستفيد الطلبة 
لي���ش فق��ط م��ن الناحي��ة العلمي��ة 

واللغ�ي��ة ، اأمن��ا �ستك���ن حافز لهم 
اأنف�سه��م  م��ن  ويط���ر  ي�سجعه��م   ،
وي�سبح���ا بن��اة امل�ستقبل ، بدل من 
الحب��اط ال��ذي وق��ع يف اأنف�سه��م 
، �ساأح��اول جاه��دة النه����ش بهذه 
ال�ح��دة ب��كل م��ا اأوتيت م��ن قدرة 
، و�ساأمتك��ن م��ن تط�ريه��ا مب�ساعدة 

الآخرين .
لنعمل كفريق عم��ل واحد للنه��ش 
بيتن��ا  وه��ي   ، احلبيب��ة  بكليتن��ا 
الث��اين اأو مبا ي�سم��ى ال�طن امل�سغر 
العم��ل  ب��روح  عليه��ا  لنحاف��ظ   ،
اجلماعي وم�ساع��دة بع�سنا البع�ش 
ولنتخل��ى ع��ن ح��ب الن��ا فببقائها 
بطلبتن��ا  والتفك��ري   . نح��ن  نبق��ى 
العزاء كاأنهم اأبنائنا وم�ساعدتهم 
وت�جيه��م الت�جي��ه ال�سحي��ح مب��ا 
ين�سجم وعمق املرحلة التي نعي�سها 
األن  وتقلي���ش اله���ة ب��ن ال�ستاذ 
 ، املعق�ل��ة  وباحل��دود  والطال��ب 
وف�سح املجال لهم مبمار�سة اله�ايات 
م��ن خ��ال وح��دة  الت��ي يحب�نه��ا 
الريا�س��ة او وح��دة املر�س��م وال��خ 
من ال�حدات الخ��رى امل�ج�دة يف 
كليتن��ا ، و�سننج��ح يف عملنا فيما ل� 
تعاون��ا فيما بينن��ا واأخذن��ا م�س�رة 
الخري��ن وم�سينا قدما نح� المام 
، ولنتقا�س��م كل �س��يء جميل وليكن 
م��ا حت��ب  �سعارن��ا ) ح��ب لنف�س��ك 

لأخيك (.

م. د. �سهاد عدنان
�سعبة العالم والعالقات  

ا�ستخ��دام  ه���  الإلك��رتوين،  البت��زاز 
وا�ست��دراج  احلديث��ة  التقني��ة  و�سائ��ل 
الت�ا�س��ل  م�اق��ع  ع��رب  اأ�سخا���ش 
الجتماعي، وبع���ش تطبيقات اله�اتف 
عل��ى  وللح�س���ل  لإغرائه��م  الذكي��ة 
مكا�س��ب مادي��ة اأو معن�ي��ة ع��ن طري��ق 
اأو  اأ�سخا���ش  اأو  �سخ���ش  م��ن  الإك��راه 
حت��ى م�ؤ�س�س��ات، ويك���ن ذل��ك الإك��راه 
بالتهدي��د بف�سح �س��ر من اأ�س��رار املبتز. 
وت�سته��دف جرمية البتزاز الإلكرتوين 
الأف��راد وامل�ؤ�س�س��ات واحلك�م��ات، ع��رب 
املطالب��ة باأم���ال اأو اأي �س��يء اآخ��ر ذي 
تهدي��دات  تنفي��ذ  ع��دم  مقاب��ل  قيم��ة 
بارت��كاب الأذى والذي قد ي�سمل اأجهزة 
الكمبي�تر واأنظم��ة معل�مات ال�سحية ، 
اذ اأ�سبحت ح�ادث البتزاز الإلكرتوين 
اأك��رث تنظيم��ًا وتط���رًا وا�ستهداف��ًا عن 
عمد و�سكًا متط�ًرا  للن�ساط الإجرامي 
وبالت��ايل اأك��رث خط���رة حت��ى ا�سبحت 
فه��ي  له��ا.  التخطي��ط  يج��ب   ظاه��رة 
عملية تهدي��د وترهيب لل�سحية، بن�سر 
�س�ر اأو م�اد مرئية اأو ت�سريب معل�مات 
�سرية تتعلق به، مقابل دفع مبالغ مالية 
اأو ا�ستغال ال�سحية للقيام باأعمال غري 
م�سروعة ل�سالح املبتزين، كالإف�ساح عن 
معل�مات �سري��ة خا�سة بجهة العمل، اأو 

غريه من الأعمال غري القان�نية، وغالبًا 
طري��ق  ع��ن  ال�سحي��ة  ا�سطي��اد  يت��م 
الربيد الإلك��رتوين، اأو و�سائل الت�ا�سل 
الجتماع��ي املختلف��ة، مث��ل في�سب���ك، 
وعل��ى  وغريه��ا.  وان�ستج��رام   ، ت�ي��رت 
الرغم من حمدودي��ة البيانات املن�س�رة 
اأن  اإل   ، الإلك��رتوين  البت��زاز  ح���ل 
الأدلة املت�فرة ت�سري اإىل اأنها جمم�عة 
كب��رية ومتن�ع��ة م��ن جرائ��م الإنرتنت 
الت��ي يتم تقديرها عل��ى اأنها تهديد ول 
يت��م الإباغ عنها من ِقبل معظم النا�ش.  
اأن مراح��ل البت��زاز تتمث��ل يف دخ���ل 
ال�سخ���ش مل�اقع الت�ا�س��ل الجتماعي، 
والتع��رف والتح��دث م��ع الغرب��اء، ث��م 
خا�س��ة  اأم���ر  يف  والت�ا�س��ل  امل�سارك��ة 
وبالت��ايل  وال�س���ر،  املعل�م��ات  وتب��ادل 
املجن��ي  ودخ���ل  البت��زاز،  يف  الب��دء 
علي��ه يف �سدمة نف�سي��ة، والندراج نح� 
مطال��ب املبت��ز خ�ف��ًا من الع��ار. وهناك 
و�سائ��ل واأ�سالي��ب لابت��زاز الإلكرتوين 
من بينها، ا�ستغال العاقات ال�سخ�سية 
لابت��زاز  ال��س���ل  يف  اخلا�س��ة  اأو 
والقدرة على ا�سرتجاع ال�س�ر والبيانات 
الهات��ف  بي��ع  بع��د عملي��ة  ال�سخ�سي��ة 

املتحرك من قبل اجلاين، 
الربام��ج  بع���ش  يف  ثغ��رات  ووج���د 
الإلكرتوني��ة تخ�ل �ساحبه��ا بامل�افقة 
على ا�ستخدام البيانات وال�س�ر اخلا�سة 
بالهاتف الذك��ي، وبالتايل تت��اح ال�س�ر 

للمبتزين.

االبتزاز االلكرتوني جريمة التواصل االجتماعي
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السفري الرتكي يشارك خريجي اللغات إلتقاط الصور التذكارية
بغ��داد  يف  الرتك��ي  ال�سف��ري  زار 

ال�سي��د ف��احت يل��دز كلي��ة اللغات 

ي���م اخلمي�ش 11 ني�س��ان 2019 

امل�ساع��د  ال�ست��اذ  والتق��ى 

الدكت�رة غي��داء قي�ش ابراهيم 

ع� . عميد كلية اللغات .

م��ع  غي��داء  الدكت���رة  وبحث��ت 

ال�سف��ري �ُسبل التع��اون الثقايف يف 

رف��ع م�ست���ى طلب��ة ق�س��م اللغة 

الرتكية .    وعلى هام�ش الزيارة 

ق�س��م  طلب��ة  ال�سف��ري  �س��ارك 

اللغ��ة الرتكي��ة التق��اط ال�س�ر 

التذكارية مبنا�سبة قرب تخرج 

طلبة املرحلة الرابعة .

 

حلقة دراسية تبحث ثنائية اللغة 
لدى املهاجرين يف اسبانيا

تدريسية تشارك 
يف مؤتمر عاملي يف تركيا

ندوة تناقش دور الطلبة
 يف اشاعة ثقافة النزاهة

مؤتمر دولي يمنح درع التميز
 ألستاذة من اسرة اللغات

بحثت حلقة نقا�سية امل�سكات 
اللغ�ي��ة للمهاجري��ن الأجانب 

اىل ا�سبانيا .
  وعر�س��ت احللقة التي عقدها 
ق�س��م اللغ��ة ال�سباني��ة بكلية 
اللغ��ات ي���م الثن��ن 8 ني�سان 

الجتماعي��ة  احلال��ة   2019
اللغ�ية للمهاجرين يف ا�سبانيا 
ع��ن  الناجم��ة  وامل�س��كات 
اللغ��ة حي��ث  ظاه��رة ثنائي��ة 
مه��دي  ريا���ش  الدكت���ر  ق��دم 
عر�سًا مف�س��ًا لهذه ال�سكالية 

– الجتماعي��ة وم��ا  اللغ�ي��ة 
يرتت��ب ع��ن ثنائي��ة اللغة من 
اآث��ار اجتماعي��ة تنعك���ش على 
يف  واندماجه��م  املهاجري��ن 

املجتمع ال�سباين .

     �سارك��ت التدري�سي��ة بق�س��م 
اللغ��ة الرتكي��ة يف كلية اللغات 
�سع��د  يل��دز  امل�ساع��د  ال�ست��اذ 
الدين يف امل�ؤمتر الدويل الثالث 
يف  املنعق��د  التاأريخ��ي  للتط���ر 
تركي��ا للم��دة م��ن 20-23 اآذار 
2019 .      وقدم��ت التدري�سية 

بحث��ا بعن���ان )م�ساع��ر الأمل 
ال�ساع��ر  �سع��ر  يف  واحل��زن 

العراقي �ساح ن�ر�ش( .
ع�س�ي��ة  يف  �سارك��ت  كذل��ك 
اللجنتن العلمية وال�ست�سارية 

وهيئة التحكيم يف امل�ؤمتر .
التدري�سي��ة  بح��ث  والق��ى 

الأمل  قّي��م  عل��ى  الأ�س���اء 
كم��ا  والإ�سط��راب   واحل��زن 
ال�ساع��ر  ق�سائ��د  يف  جت�س��دت 
�س��اح  الرتكم��اين  العراق��ي 
درا�س��ة  خ��ال  م��ن  ن�ر���ش 
تل��ك  مل�سام��ن  حتليلي������ة 

الق�سائد . 

     نظمت كلية اللغات بالتعاون 
ن��دوة  النزاه��ة  هيئ��ة  م��ع 
)دور  عن���ان  حت��ت  تثقيفي��ة 
ثقاف��ة  ا�ساع��ة  يف  الطلب��ة 
 15 الثن��ن  ي���م  النزاه��ة( 
ني�سان 2019 بح�س�ر عدد كبري 

من طلبة الكلية وتدري�سييها 

      واأو�سح ممثل� هيئة النزاهة 
وقان�نه��ا  الهيئ��ة  هيكلي��ة 
املحافظ��ة  اأزاء  وم�س�ؤولياته��ا 
وا�س��رتداد  الع��ام  امل��ال  عل��ى 
وف��ق  عل��ى  املنه�ب��ة  الأم���ال 

الق�انن املحلية والدولية .
     وتطرق���ا اىل ال��دور الكبري 

ال��ذي يفرت�ش ان ي�ؤديه  طلبة 
�سريح��ة  ب��سفه��م  اجلامع��ات 
واعي��ة حري�س��ة عل��ى ثروات 
ا�ساع��ة  يف  واأم�ال��ه  البل��د 
ثقاف��ة النزاهة واحلر�ش على 
املمتل��كات العام��ة والإباغ عن 

حالت الف�ساد املايل .

    �سارك��ت التدري�سي��ة بق�س��م 
اللغ��ة العربي��ة يف كلية اللغات 
اأ.د. فائزة عبد الأمري الهديب 
يف امل�ؤمتر العلمي الدويل الثاين 
)باب��ري(  الن�ساني��ة  للعل���م 
املنعق��د يف تركي��ا حت��ت �سع��ار 

ج�سر الت�ا�سل العلمي .
     وقدم��ت الدكت���رة الهدي��ب 
بعن���ان  امل�ؤمت��ر  اىل  بحث��ًا 
الع��ربي  ال�سع��ر  يف  )القد���ش 
في��ه  اأو�سح��ت  احلدي��ث( 
ال�سيا�سية  ال�سهي�نية  ت�ظيف 

الأدب خلدمة اهدافها .
     وح�سل��ت التدري�سي��ة عل��ى 
درع التّميز يف امل�ؤمتر واختريت 
البي��ان  �سياغ��ة  يف  ع�س���ا ً 
اخلتام��ي للم�ؤمت��ر ف�س��ًا ع��ن 
اجلل�س��ات  لإح��دى  رئا�سته��ا 

العلمية .
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 Artesanías
Populares de Irak Los Pantanos Viejo Sol del Sur

Prof. Mohamed Hashim
    
eLos distintos pueblos tienen su p   
culiar artesanía, derivada de su natue
raleza y civilización únicas .Las artee
 sanías populares son un arte antiguo
 y reflejan las tradiciones populares de
 cada pueblo y estas artes son como
parte de las tradiciones árabes e ise
lámicas dotadas de significación hue
mana. Nuestro país Irak  ha sido conoe

 cido como crisol de civilizaciones y
 fue famoso en varios ámbitos como
 astronomía, artes, artesanía .etc. La
 artesanía tradicional se desarrolló con
 el paso del tiempo y sobreviviendo
 hasta nuestros días especialmente
 por lo que se refiere a los tejidos de
lana, utilizados para el vestido, la fabe
ricación de alfombras y la de la decoe
.ración
 Las artesanías populares de Irak   
 atraen especialmente la atención por
 su importante significación económica
 .Entre las artesanías importantes se
destaca: . porcelana, cerámica, escule
tura  en madera y metal, alfarería,  ale
 fombras capazos de hojas de palma y
 la caligrafía árabe, además de labores
en cuero y piel, trabajos de plata, ese

  culturas de piedra, trabajos de cobres
 .y objetos de decoración
eLas artesanías se realizan principa  
mente a mano o con algunas herrae
mientas manuales utilizando frecuente

 emente tintes naturales. La habilidad
de los artesanos iraquíes  se conside
 era  la clave  notable  de la artesanía
.iraquí

Prof. Rihab Yousif Hadi
 La conferencia general de
 las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia, la Cule

 tura (UNESCO), celebrada en
 Noviembre 1972, adoptó la
convención para la protece

 ción del patrimonio cultural y
natural que incluyó unas recoe

 mendaciones de colaboración
 internacional para proteger
 los lugares de valor mundial
 por ser una posesión para las
.próximas generaciones

 Actualmente, los países que
 han firmado la convención
 son 192. Se insertan unos
lugares distinguidos en difere
entes zonas del mundo dene

 tro de la lista del patrimonio
 mundial, entre ellos, unos
 lugares árabes importantes,
 y luego los pantanos de Irak

 se incluyeron el 17 de julio de
.2016
La pregunta es  ¿Cómo nacie
?eron los pantanos
 Al principio, las zonas de
 pantanos eran una tierra seca
 donde los iraquíes vivían
 y ejercían sus actividades
 económicas, y construyeron
 su civilización antigua como
 en las otras partes de Irak.
 Los dos ríos (Tigris y Éufrates)
y sus afluentes inundaron tere
 riblemente y sin precedentes,
arruinando los proyectos prine

 cipales de presas y de riego
 que fueron descuidados por la
debilidad del Estado Sasánie

 da a finales de su gobierno
 en AleNahrawan, las antiguas
 presas de AleUdaim y Diyala,
 y de otras zonas. Los dos ríos
cambiaron su cauce en dise

 tintas zonas del centro y del

 sur de Irak, transformándose
 las zonas del extremo sur
 en unos pantanos amplios
 que se extendieron como un
 mar, y fueron denominados
 charcos /hondonada natural
 pantanales ( charkas) aquel
 tiempo. Los historiadores y
los geógrafos árabes los dee
 scribieron extensamente y los
.introdujeron en sus mapas
 Los vecinos de los pantanos
 (denominados AleMiadan),
 la mayoría descienden de la
 civilización sumeria, viven en
unas casas de cañas y de pae
 piros construidas encima de
 las aguas, y estas casas no
 son solamente un modelo de
 vivienda, sino una forma de
convivir con el medioambie
.ente y los cambios de clima
 Las aves necesitan las cañas
 para construir sus nidos que

 con el cemento no lo pueden
 hacer. Así, se constituyeron
 unas reservas naturales con
árboles, aves y peces que sue
 frieron extinción, destrucción
 y actos de sabotaje cuando el
  régimen baazista las quemó
 a finales de los años ochenta.
 Actualmente,  casi la mitad
de su área se ha rehabilie

 tado. Las organizaciones de
medioambiente internacionae
 les e iraquíes advierten de la
 rehabilitación desordenada
 de estas reservas naturales,
 pidiendo usar las materias
 naturales y producidas del
 mismo medioambiente de los
 pantanos, e indicando el daño
de usar los ladrillos y el cee

 mento para restaurar estas
 casas que se consideran una
parte del patrimonio de la hue
 .manidad

Rucalla Imad Hassan
 Había un niño pequeño  que  
 dormía en su habitación ; sólo
por la noche ,temía a la ose
 curidad y siempre comienza
 a pensar  con pensamientos
 y fantasías terroríficas  en la
 oscuridad. Él siempre piensa
 que hay un aspecto aterrador
 que sube por el lado de su
habitación llamado la oscurie
dad de esta aterradora criae
tura desconocida que le atae
 cará diariamente. Esta idea
 lo aterrorizó mucho y lo hizo
 dormir muy rápido. Y nunca
  trata de mirar a la oscuridad
 hasta que sus pensamientos
 comienzan de nuevo . Un
 día en su sueño, sólo en su
 pequeña habitación, miró la
 oscuridad prevaleciente y se
   sintió poseido por  el miedo
y de repente toda la vergüene
 za y las pesadillas que tenía
 delante de sus ojos salieron

 del corazón  de la oscuridad.
 Un niño pequeño  aparece y
se parró exactamente delane
 te de él con confianza. El
 niño pequeño se estremeció
 de miedo. Y preguntó : ¿
 Quién eres y qué quieres de
 .?mí, fantasma
 Cómo puedo hacerte que¿
 te vayas  sin afectarme? Por
 .favor,dejame ir
 La oscuridad contestó   
 en calma y en una mirada
muy pálida y muy aterrae

 dora: Soy la oscuridad  y
 parece de tus ojos y por el
 azul de tu cara ¿Me tienes
  mucho miedo no es cierto?
  El niño  le respondió con
 asombro. Nunca esperó
 que su miedo sea real y
que hay un objeto real llae

 mado la oscuridad  y ahora
 está enfrente, dirigiéndose
 a él; diciendole: Sí, te tengo
 miedo. Me haces imaginar

 cosas que me dan Miedo
 que no las veo dentro de tí.
La oscuridad sonrió trane
 quilamente diciendo: No
 te he hecho daño y nunca
 te lo haré. Sólo existo en
 aquellos que me  temen
 para decirles que no hay
 necesidad de temer. No
 tienes que tenerme miedo
y tampoco de otra pere
 sona;  no puedo dañarte.
 Ten fé en Dios, y no tengas
 miedo  de alguien, Dios es
 quien protege. Y ahora ya
 que me has conocido, y
 reuniste tus fuerzas y tu
coraje para hablar conmie
 go. Entonces me iré ahora
 convencido de que no me
 tengas miedo otra vez.  La
oscuridad terminó su cone
 versación  y  desapareció
.totalmente

Mariem Mohammed
 Ingresa al aula de la Facultad de
 letras el primer día de la jornada
 laboral Los alumnos dejaron de
.pensar que él era el Dr
 Pero él tomó un lugar entre sus
compañeros
 Después de la conferencia, los
 estudiantes se envolvieron inter
:rogando alrededor de él y les dijo
Soy un zapatero haciendo reparae
.ciones
Tengo siete hijos, médicos, inge
 enieros, un hijo que es un oficial y
.una farmacéutica
eEn una de las Veladas fami  
...iares

 Mis hijos estaban hablando de un
 .tema científico
Así que me involucré en la convere
..sación
 Uno de mis hijos me dijo: Estamos
 hablando de un tema científico y
.tú no sabes nada de él, papa
eLa respuesta de mi hijo me e   
.tristeció, pero no contesté
Al dia siguiente 
Fui… y compré los libros del cure

 rículo de noveno grado. Estudié
 en la tienda sin el conocimiento
.de nadie

 Y fui al examen y lo logré éxito  
 también sin el conocimiento de
nadie
Luego, compré los libros de bachile
.lerato y los puso en la tienda

 Estudié durante tres años hasta
que me permitieron hacer el exe

 .amen
 Pasé el examen éxitosamante y
.nadie en mi casa lo sabía
Hoy comencé la etapa de la unie
versidad
Y si Dios quiere, llamaré a mis hie

 jos después de la graduación para
 :decirles
 Este certificado puede permitir ale
zapatito

 Quién os educó os enseñó y os
 casó que comparta con Vosotros
!!!la conversación
eQue tengan el mejor compo ! 
 tamiento con vuestros padres,
 para que vuestros  hijos tengan
el mejor comportamiento con voe
!sotras

El Mosaico Cultural

Hombre canoso El niño Pequeño y la Oscuridad
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La comida típica en Irak
Dra. Intidhar Ali Gaber
La cocina iraquí o mesopoe
támica tiene una larga histoe
 ria que se remonta a 10.000
años, ala época de los sume
 erios, acadianos, babilonios y
asirios. Como así lo demuese

 tran las tablillas encontradas
 en los monumentos antiguos
 en Irak, las cuales muestran
recetas para elaborar alimene
 tos que se realizaban en los
 templos durante las fiestas
 religiosas, estas placas de
 los primeros libros de cocina
 en el mundo del antiguo Irak,
 o Mesopotamia, fue la cuna
de muchas civilizaciones dee
sarrolladas y muy avanzae
 das en todos los campos del
 conocimiento, incluidas las
 artes culinarias. Sin embargo,
 en la Edad Media, cuando
Bagdad era la capital del Cale
 ifato Abasí, la cocina iraquí
 alcanzó su punto máximo.
Hoy, la cocina en Irak reflee
 ja este rico patrimonio, así
 como las fuertes influencias
 de las tradiciones culinarias
 de países vecinos como:
 Turquía, Irán y Siria, seguido
 por algunos de los alimentos
 populares y muy utilizados
.por el pueblo iraquí
الدوملة(.  :AleDolma)en árabe
El origen de la palabra Dole
 ma vino de Turquía durante
la ocupación otomana deIe
 rak,. es una palabra turca
 que significa“lo que se está
 llenando”,esto es porque las

 verduras se rellenan con
 otros productos alimenticios
 antes de cocinarlos.En otros
 países del mundo AleDolma
es conocido por sus divere

 sos nombres, como Rellena,
 Sarma significa “enrollado” o
 “envuelto”, en el idioma turco,
 Yaprak el nombre proviene
del turco yaprak que sige
nifica “hoja” y Hojas de uva.

 Ale Dolma.Sus ingredientes
 son: hojas de acelga o uvas y
 verduras que se vacían de su
 contenido para rellenar con
arroz, carne, cebollas y toe

 mates picados debidamente
 condimentados con diversas
 especias. Los iraquíes han
introducido algunas modificae

 ciones y desarrollos, incluido
 el aumento de la carne picada
y la abundancia de ghee (ese
pecie de mantequilla clarificae
 da) y de la espada de cordero
 que se pone en el fondo de la
 olla para dar un toque iraquí,
 haciéndose muy popular en
 muchos países como Líbano,
 Egipto, Argelia y Palestina. Y
 su presencia es importante
 en cada mesa, y se sitúa en
 la parte superior de la lista de
 requisitos de hospitalidad de
 la familia iraquí, es un signo
 de celebración y de atención
a los invitados. Debe prepae

 rarse de antemano con una
 preparación especial, y las
 condiciones más importantes
para ser el mejor sabor es ree
.unir a toda la familia
Alebiryani)en árabe:البرياني(.
tiene un origen incierto, ale

gunos autores indican su poe
 sible origen persa debido a
que la denominación del plae
 to proviene del persa beryān
 que significa “frito antes de
 cocinar”.AleBiryani es un
 plato de carne y verduras que
 se cocina con arroz y se usa
 para cocinarlo con especias
de la India. Bharat es un nome
 bre con el que se denomina
 al arroz que se produce en
 el subcontinente de la India y
se cocina de maneras espee
 cíficas y se usa para cocinar
 BharatIndio. AleBiryani creció
en India, donde existen múle
 tiples variedades locales de
 este plato popular, no sólo en
 el sur de Asia, sino también
 en el Medio Oriente. En Irak
 Alebiryani está presente en
las fiestas, banquetes y ocae
.siones importantes
الكبة(  :AleKubbah)en árabe
 es una comida oriental que
 es famoso enSiria, Líbano,
 Jordania, Palestina e Irak. Es
 diferente de un país a otro en
su forma, su sabor y algue
nos de los métodos de pree
paración, y la presentación.
 Generalmente, se prepara
 AleKubbahde bulgur y carne
fresca y se bate con un mare
 tillo de madera hasta que la
 carne se mezcle con el bulgur
 formando una masa, después
 se hacen piezas redondas y
 Rellenas de carne de cordero
 picado y frito, mezcladas con
 nueces, almendras, se fríen
con ghee o aceite y se sirven.
En Irak hay tres tipos deAle

 kubbaal–Musliyah.También
se le llama “Kubbahde Moe
sul” debido a su fama provee
 niente de la ciudad de Mosul,
 y generalmente está hecha
 de bulgur, carne de cordero,
 cebollas y especias. rellena
 de grosellas, almendras y
pistachos,AleKubbahde arroe
 zhecha de arroz en lugar de
 burgul, con carne de cordero,
cebolla y especias. y AleKube
 bahHalab (Alepo) hecha de
arroz amarillo relleno de care
 ne picada y verduras, llamada
 en IrakAleKubbahHalab, pero
 no es conocida en Alepo, este
.plato se limita a Irak
AleKleicha (en árabe الكليجة(
 son tortas huecas hechas de
 harina y rellenas con dátiles,
miel, azúcar, o algunas nuece
es que se elaboran y cone
 sumen en  Irak, Arabia Saudí
 y los países vecinos. Kalijaes
una palabra persa que signifie
 ca pan pequeño con pasta de
 mantequilla. Otros dicen que
 procede del nombre “Turki” y
otros que es una palabra árae
 be distorsionada de la palabra
“Kayaljeh, que significaescae
 la. En Irak, generalmente se
 hace con harina, ghee, leche
 y azúcar, dátiles,sésamo y
 algunas nueces se usan para
el relleno, además es aroe
 matizado con cardamomo y
 tal vez agua de rosas y agua
 de azahar y glaseada con
 huevo.y siempre se prepara
 para Eid aleFitr (Fiesta de la
.(ruptura del ayuno

 De dónde vino el nombre de Bagdad
Prof. Lica Mohammed Bashir

 Durante el estudio de la civilización de Bagdad a
 través de los mejores libros de los geógrafos y los
 peregrinos musulmanes árabes nos resulta las más
:distinguidas notas
eSe difieren los geógrafos, los peregr •	 
nos y los investigadores musulmanes sobre el nome

 bramiento de Bagdad, que es de origen no árabe,
y lleva muchos metales, como después de su cone
strucción se llamó con diversos nombres por ejeme

 plo: La ciudad de la paz, la redonda, AleZawrae y la
.cazadora
eLa construcción de Bagdad fue realiz •	 

 da por el Kalifa Abasi Abu Gafar AleMansur, y cogió
 la figura redonda por fines militares al construirse,
 los geograficos y los peregrinos aclararon que la
 redonda figura en la construcción representa un
 modelo nuevo en el arte de arquitectura, pues no se
.precedió planificar una ciudad redonda

 Bagdad se distinguió con las fuertes  •	
 fortificaciones del peligro de los enemigos, pues se
 rodeaba de dos muros, zanja, torres de protección,
 la Mezquita y el palacio del Kalifa en el medio; las
calles que las cortó para sus líderes y sus pretene

 dientes; la construcción del Rusafa en la parte Este
 del río tigris en el año 152H y se terminó en el año

.159H
 Bagdad contiene cuatro puertas con   •	
 salida en distintas direcciones, y son la puerta de
 Jurasan, la puerta de Sham, la puerta de Basora y
 la puerta de Kufa, algunos mercados estaban en las
 energías de la ciuadad, luego se sacaron fuera de
 sus muros por medidas de Seguridad y Sanidad, de
 sus destacados mercados el Mercado del Martes,
 que se quedo por largos periodos, y era posición de
 impresionamiento de los viajeros como IbneBatuta,
 más otros mercados especializados para cada obra
 .y artesanía
 Se distinguieron las tiendas de Bagdad  •	
 en la limpieza y era la posición de interés de los
geográfos y los viajeros, que enumeraron sus nome
.bres y puestos
 No se despoja Bgadad de los muchos  •	
.pueblos que le pertenecían y le rodeaban
 Lo célebre que distinguen Bagdad son  •	
 los centros del movimiento religioso y científico,
 como las Mezquitas que se hallaban en ella, pues
los geográfos y los viajeros se interesaron en dee
terminar los números de sus mezquitas en los perie
 odos sucesivos para cada uno, y la más distinguida
.es la Mezquita del Kalifa
 Las escuelas de Bagdad eran posición  •	
 de impresión para los emigrantes, especialmente
 la Escuela Nidamía y la Escuela Mustansiriya , que

obtenieron el interés de los geógrafos y los viajere
.os
eLa información que tienen los geógr •	 

 fos sobre Bimaristan en Bagdad es muy poca, no es
 más que una expresión de admiración del viajero
Ibn Gabir en Bimaristan en la parte este de Bage
.dad

 Parece que los cuartos de baños de  •	
 Bagdad eran muchos amplias y limpias, las contó el
 Yacoubi en diez mil cuartos de baños y más, luego
 subió el número en las épocas siguientes ya sea en
.la parte Este u Oeste
eSe distiguió Bagdad en todos sus a •	 

 pectos, campos y su larga historia, que era el centro
 de admiración, halagación y la buena alabanza por
 parte de los que llevan la ciencia ya sean viajeros
o geógrafos u otros quienes admiraron su civilizae
ción y su gran tradición, cada uno expresó su ade

 miración en ella a través de textos inmortales que
 confirmaron las hazañas de esa ciudad tradicional,
lo que refleja su autenticidad y valor entre las civie
lizaciones islámicas.1
.....................
-Veáse: Bagdad a través de los libros de geó )1(

 grafos y viajeros musulmanes, Anis Mohamad
 Jasim Hamadi Al-Meshadani, artículo en la
 revista historiador Árabe, número 68 )Bagdad
   .1434H/2013DC( págs.158-159
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 Babilonia y los jardines colgantes como una de las

 siete maravillas del mundo
  Dr. Shatha Ismaeel
Jabbouri
 
Babilonia fue la ciudad capie
 tal de un imperio antiguo. Tras
formar parte del Imperio Sume
 erio, Babilonia se estableció
 como imperio independiente
bajo el mandato del rey Hame
 murabi entre los años 1792 y
 1750 antes de Cristo. El Imperio
 Babilónico se encontraba en la
 Baja Mesopotamia, entre los
 ríos Éufrates y Tigris y cerca
 del Golfo Pérsico. La ciudad de
 Babilonia estaba a las orillas
 .del río Éufrates
 Uno de los grandes atractivos
de Babilonia fueron los Jare
 dines Colgantes, considerados
como una de las siete maravile
 las del mundo antiguo. Estos
 fueron construidos durante el
 reinado de Nabucodonosor II,
 rey de la dinastía caldea del
 Imperio neobabilónico, en el
 siglo VI a. de C. Se cree que
 Nabucodonosor II los mandó
 construir para que recordaran
 a su esposa, ela hija del rey
 de Media− las montañas de
 su tierra natal. Sin embargo,
 existen varias leyendas que
 explican posibles motivos por
 los que los Jardines Colgantes
 .fueron construidos
 Los Jardines Colgantes de
 Babilonia se encontraban junto
 al palacio del Rey y a orillas
 del río Éufrates, para que los
viajeros los pudieran conteme
 plar a su paso. La estructura de
 los jardines estaba formada en

 varios niveles. En la más alta
 de las terrazas de los jardines
 había un depósito de agua
 que caía por cada uno de los
 niveles en varios arroyos. El
geógrafo griego Estrabón dee

 scribió los jardines en el siglo
I a. de C. indicando que estae

 ban formados por bóvedas que
 descansaban sobre pilares con
forma cúbica y que las bóvee

 das se asentaban unas encima
 de las otras. Cada una de las
 bóvedas era hueca y contenía
 tierra en su interior en la que
 se plantaban árboles de gran
 tamaño. Según Estrabón, tanto
 los pilares como las bóvedas
estaban construidos por ladrile
.lo cocido y asfalto
Con la decadencia de la ciue

 dad de Babilonia y del Imperio
Neobabilónico, los jardines fue
eron abandonados progresie

 vamente. Cuando Alejandro
 Magno conquistó Babilonia en
 el siglo IV a. de C., los jardines
 estaban en ruinas. Finalmente,
 los jardines fueron destruidos
 por el rey Evemero en el año
.126 a. de C
Los Jardines Colgantes no fue
eron la única gran construce

 ción de la ciudad de Babilonia,
pues allí se encontraba tame

 bién la torre de Babel. Se dice
 que esta torre fue construida
 por los hombres desde tiempos
inmemoriales, pero fue restaue

 rada por el rey Nabopolasar en
 el siglo VII a. de C., fundador de
 la dinastía caldea. Se cree que
 el motivo de la construcción
 de esta torre era la unión del
 mundo terrenal con el mundo
.celeste y espiritual
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Dos Equipos y Dos Pueblos
Prof. HayderMustafa

 Real Madrid y Barcelona
son dos equipos espae
 ñoles, sus famas pasan
 al continente antes de
 que entrara el Internet.
Los equipos tienen aficioe
 nados por todo el mundo
 desde el siglo pasado.
 Ahora con la tecnología
 podemos oír el eco de
 los equipos hasta último
 punto de la tierra. Los
 jugadores penetraron el
corazón da muchas pere
 sonas. Por tanto, se puede
 ver sus fotos, banderas
colgando por las paree
 des calles, habitaciones,
 móviles, etc. no me refiero

 .a España sino a Irak
 El amor de los equipos
está presente en la maye
oría del pueblo iraquí. Ese
 toy a punto de confirmar
 que cada familia tenga
 al menos o dos personas
que les gusta la liga ese

 pañola, especialmente el
 Real Madrid o Barcelona.
 Por ejemplo, si buscamos
en las redes sociales ene
 contramos una página de
la Asociación de las hine
 chas del Real Madrid en
Irak, cuyos seguidores sue
 .peran 500.000 personas
 El día más importante es
el clásico entre Real Mae
 drid y Barcelona, en ese
 día la ciudad se queda

casi vacía de los ciudae
 danos, y de repente solo
 se escucha la palabra
 «gooool». Por el otro lado,
ocurrieron unos accidente
 es por los aficionados
de los partidos por ejeme
 plo 2013, «un aficionado
 Iraquí del Barcelona mató
a su amigo que fue un afie
 cionado de Real Madrid»;
 otro ejemplo «ocurrió una
 pelea centro jóvenes en
una sala de juego en Kare
 bala y resultó de varias
heridas y fueron trasladae
 dos al hospital». Creo que
los iraquíes son más pae
pistas que el papa



La partida de las cigüeñas
Dr. Esam Ahmed Nasser

 La celosίa es un elemento de
 arquitectura que, normalmente, existe
 en la planta primera o dentro de los
 patios. La celosίa se hace de madera
 decorada y grabada y cristalizada por
 dentro. Se considera como una clase
 de arquitectura tίpica, cuya apariencia
 se data al siglo XIII y sigue esta clase
 hasta el siglo XX. Es frecuente el uso de
 esta clase en los edificios altos y en la
.casa construida de forma tradicional

 La idea de descubrir este tipo de
 arquitectura se debe a la necesidad
 del ser humano a construir este
 modelo a fin de protegerse del calor,
 especialmente, en las áreas de desierto
 y calurosas, como es el caso del
 desierto nórdico de Egipto, pasando
 por la penínsulaárabe, terminando
 por Irak, pues la celosίa mantiene
.una relación estrecha con el tiempo

 En cuanto al desarrollo de este modelo a
 través del tiempo, vemos el tiempo de auge
 a este modelo es el tiempo de la ocupación
 otomana, pues se extendió en países
…como Irak, Siria, Penίnsulaárabe, etc

 La finalidad de construir celosίas consiste
 en crear ambiente dentro del edificio o
 la casa a pesar de las circunstancias
.temporales de calor por fuera

 La forma de celosίas se compone de
 una ventana cubierta de un marco
 compuesto de pequeñas piezas de
 madera como una serie separada por
 distancias limitadas y organizadaspor
.un estilo minucioso y complejo

 A consecuencia de aparecer este
 modelo en zonas caracterizadas por
 tiempo caluroso y de poca producción
 de madera, que es la materia esencial,
 los fabricantes hacen piezas pequeñas
 de madera y las montan entre sί en

 .vez de esculpir una pieza grande
 En España, se destaca este tipo de
 arquitectura al tiempo prerrománico,
 pues cubrίa este tipo decorativo a
 jardines, castillos, parques. Las obras
  monumentales son las que pervivaίan
 en España caracterizada por el arte
 musulmán, tales el caso de Andalucía, pues
 los obreros andaluces utilizaban ladrillo
 y hieros forjados, a demás, se usaban
 a cubrir los vanos y se construίan de
.tablero celado a fin de no verse por dentro

Dr. Reyadh Mahdi Jasim
 
 Los refranes constituyen uno
 de los géneros literarios árabes
 más antiguos y divulgados de
 mundo árabe, que existen desde
los tiempos preislámicos y ene

 globan un tipo de literatura que,
 en otros países, recibe nombres
 diferentes, según los matices
que adquiera o según su proe

 cedencia. Son el espejo en el
que se reflejan la vida y la civie
lización de los pueblos. Sus pae

 labras, pocas pero cargadas de
elocuencia, expresan de mane

 era fidedigna las costumbres,
creencias y normas de convie
vencia social. En ellos se rece

 oge la esencia de sus gentes,
 sus experiencias del mundo, el
conocimiento que han ido acue

 mulando durante largos siglos
de existencia y las transformae

 ciones que han ido moldeando
 la sociedad en la que viven. Los
 árabes dicen que el uso de los
 refranes en sus pláticas es como
 “la sal en la  comida”, y que son
 una parte inseparable de la vida
 e historia de cada pueblo, tan
 antiguos como las sociedades
 humanas. Son  el resultado de
 las experiencias de los árabes
 y los comparan con el espejo en

 el que se reflejan la moral y las
 tradiciones del pueblo, así como
sus ilusiones. Hemos escogie

 do una antología de refranes
 iraquíes que reflejan una parte
:de la cultura iraquí

 Ojo( بالسن   والسن   , بالعني  العني 
(por ojo, diente por diente

عشره  من  خير  اليد  فى  عصفور 
 Más vale un pájaro en( عالشجره
 mano que diez en el árbol). Más
 vale un pájaro en mano que cien
.volando

سنون  عنده  للما  اجلوز  ينطي  أهلل 
 Dios da nueces a quien no tiene)
dientes). Dios da nueces (almene

 .dras) a quien no tiene dientes
eEl tue (األعور بني العميان سلطان 

 to entre los ciegos es sultán). En
 país de los ciegos, el tuerto es
.el rey

 Como las( عرقوب    مواعيد  
 promesas de ‘Arqub). Se refiere
.a promesas falsas

متشى   و  تعشى   و   وتهدى   تغدى  
 Almuerza y tiéndete, cena y)
camina). Recomienda descane

 sar después de comer y dar un
.paseo después de cenar

البعيد   اخوك   وال   القريب   جارك  
 Más vale tu vecino cercano que)
 .(tu hermano lejano
أذا  رأيت  أنياب  الليث  بارزة  فال  تظن  
 Si ves asomar( أن  الليث  يبتسم
 los dientes del león no pienses

que sonríe). Las apariencias ene
.gañan
 El que no( ميتعلم   امليخصر  
(pierde, nunca aprenderá
 Es tu vecino(  جارك وأن جار عليك
 aunque te agreda). La prioridad y
.respeto del vecino
eLos parientes, e (االقارب عقارب  
corpiones). Advierte de los parie
 entes porque suponen un peligro,
.calificándolos de escorpiones
 La envidia es(  احلسد داء ال دواء له
una enfermedad que no tiene ree
(medio
 Si( حليتك  بلل  جارك,  حلية  زينوا  لو 
 afeitan la barba de tu vecino,
mójate la tuya). Cuando las bare
 bas de tu vecino veas pelar, pon
.las tuyas a remojar
 No( الغد   الى  اليوم  عمل  تؤجل  ال 
 aplaces la obra de hoy para
 mañana). No dejes para mañana
 .lo que puedes hacer hoy
 Cada( كلمن  يحود  النار  الگرصته
cual  arrima el fuego a su hogae

 za). Cada cual arrima el ascua a
 .su sardina
 la gallina del( وزه  اجليران  دجاجة 
 vecino es gansa). La gallina de
 mi vecina,  más huevos pone que
la mía

10 العدد 18 - نيسان 2019

Escrito por: Prof. Layla Fadil 
 Mis abuelos, son hermanos, sentados sobre dos
 bancos opuestos en el ancho patio de la casa
mientras las palomas en quietud recorren alrede
:edor de ellos. Mi abuelo Ali dijo
.Puedo criar una cigüeñae
eNo estás contento con todas las aves que te  e¿
emos? – replicó mi abuela Jumāa
 No sé, pero yo quiero ver las cigüeñas cuando e
 posan con solemnidad sobre sus nidos, creo que
 cada cigüeña parece un viejo casi de mi edad y
.que puede entender mi charla
 Quién puede entenderte? Yo soy tu hermano de¿e
la misma sangre y algunas veces te considero exe
  .traño
Con ojos fructificados, mi abuelo Ali gritó de mane
 era que dejes las palomas volaron ruidosamente
:lejos de él
?Quieres decir que soy loco¿e
…«Yo dije «algunas vecese

 Cerra la boca! …!tendrá razón quien dice que!e
!eres un viejo chocho
 La voz de mi abuelo Jumāa subió más y más y las
:palomas volaron más lejos, cuando dijo
?Y  ¿Quién dijo estas palabrase
 Así los dos se molestaban mutuamente durante
horas largas, y esto no tiene un fin, excepto cuane
.do un miembro de la familia interviene entre ellos
Esto no significa que los dos ancianos sean moe
 lestos y hostiles, al revés los dos eran amistosos y
 querían  los todos, y como mi abuelo Jumāa tuvo
el gran sentido de responsabilidad hacia sus hie
 jos y nietos. También mi abuelo Ali tiene la misma
 sensación, aunque él no tenía hijos  de su esposa
    .fallecida
 Hasta ahora yo recordó que cuando él me sentaba 
 sobre su hombro derecho, caminando erecto fuera
del pueblo hacia  la alfarería donde mis dos abuee
 los hacían jarras de barro. En las noches largas
 del invierno mi abuelo Ali se acostaba tratando de
 dormir,  yo escuchaba  a veces sus suplicas tristes
 a su esposa, la recordase y maldecir el destino
 que los separaba. Pero, yo sepa, mis dos abuelos
 la enojarían y la harían saltar de la ira. Por otro
lado permanecieron llorando y abrazándose due
 .rante bastante tiempo cuando ella murió
 Un día y después  varios años cuando mi abuelo 
 Ali estaba sentado en la puerta, entre sus dedos
un cigarrillo encendido, observando con tranquilie
dad la pelota entre nuestros pies cuando jugábae

 .mos ruidosamente
 Me senté cerca de él y escuché un sonido que
  salía  de su pecho. Se puso su asiento y extendió
 .su mirada hacia las altas tejados de las casas

 ?Qué busca mi abuelo¿ e
las cigüeñas e
?De largos patas y grandes alas¿ e
?Sí, Sí ¿No las vese
 Sus fotos existen en los libros de lecturae
?Nunca las has visto en las tejados¿e
Noe
 Su cuerpo relajó y la curvatura de su espalda
volvió
?Sabes que voy a viajar un día¿ e
?No volverás otra vez¿e
:No oyó mi pregunta y continuó
 Cuanto quería criar una cigüeña pero tu abuelo e
 .Jumāa –que en paz descansa él -No aceptó
 Le repetí la pregunta, pero esta vez puse mi boca
 en su oída
?No volverás otra vez¿e
 Después de un rato de silencio dijo lentamente
 suspirando
   .Las cigüeñas nunca volverán e

Las Celosίas Puente de Irak a Espaňa

REFRANERO IRAQUÍ
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 LosétnicosIraquíes: la diferencia
hace homogeniedad LOS CASTILLOS FAMOSOS EN IRAQ

Lorca en en la poesía del Bayati

Prof. Aseel Abdel Yamma
Abundando en Iraq muchos castile
 los importantes en los aspectos
técnicos ,arquitectónicos e histórie
cos .Representan símbolos  histórie
 cos ,que cuenta la historia  de las
  generaciones ,los cuales vivieron
 en estos lugares  y los defendieron
y estaban  envueltos en sus some
 bras en diferentes  épocas. Citamos
: los castillos más famosas en Iraq
 El castillo de Bash Tapia:  1e
 ocupa un papel importante en el
 sitio de Mosul durante la guerra
 otomano – persa de 1743e46 . El
 sitio comenzó el 14 de septiembre
 de 1743 cuando el Shah de Persia,
.Nadir Shah , llegó a la ciudad
 Tapia fue construido en el siglo XII
como uno de los siete castillos dene
tro de la muralla de la ciudad de Moe
 sul. El castillo fue dañado por Timur
en 1393, y más tarde fue reconstrue
 ido
 Tal Afar: es un antiguo castillo  ee2
 situado en la ciudad de Tal Afar, en
 el norte de Irak . Fue construido en el
 período asirio , donde la ciudad era
el centro de culto de Ishtar . Los roe

 manos renovaron el edificio de este
 castillo y gobernaron sus muros. El
califa Marwanbin Mohammed II rene
 ovó los últimos sucesores de los
 Omeyas, que era el guardián de la
zona de la isla que construía el case
 tillo y fue llamado (Castillo Marwan)
 hasta que algunos pensaron que
 el castillo fue construido en la era
 Umayyad, y Marwan tomó el estado
en esta área en 102 AH / 720 m
 Qal’atKarkuk ,La Ciudadela de  3e
 Kirkuk está situada en el centro de
 la ciudad de Kirkuk, en Irak, y se
considera que es la parte más ane
 tigua de la ciudad. La ciudadela se
 encuentra en una colina artificial
 con 130 metros de altura situada en
 una meseta sobre el río Khasa. El

montículo, se cree que fue construe
 ido por el rey Ashurnasirpal II entre
 884 y 858 antes de Cristo como una
.línea de defensa militar de Arrapha
 Más tarde el rey Sluks construyó
 una muralla con 72 torres fuertes
 alrededor de las 72 calles y las dos
 entradas a la ciudadela. Una joya
de la ciudadela es la llamada «Ige
 lesia Roja», con restos de mosaicos
 premusulmanes. Se cree que Timur
 visitó la ciudadela en 1393 durante
 su expedición militar. Las paredes
 modernas se remontan a la época
.otomana
El castillo de Sherwana, se ene  4e

 cuentra en Kalar, en la región de
 Kurdistán, al norte del país asiático
de Irak. Denominado también castile
lo de «Qal’atŠirwana», su construce

 ción se remontaría al siglo XVIII.2
 El castillo de Sherwana es el hogar
.ancestral de la familia Jaff
Fue construido por Mohamed Pae
 shaJaff, Rey kurdo nombrado por
 el Imperio Otomano en el siglo XIX.
 Comenzó una edad de oro para los
 Jaff a medida que se convirtieron en
 una
 castillo de Arbile ese  5  
un montículo ocupado, en el cene

 tro histórico de la ciudad de Erbil,
 Kurdistan en Irak. Algunas fuentes

sugieren que el sitio es el asentamie
 ento más antiguo continuamente
.habitado en el mundo
En 2014, la Unesco eligió a la ciue
 dadela de Erbilcomo Patrimonio de
.la Humanidad
 La evidencia más temprana de
ocupación de la ciudadela se ree
 monta al quinto milenio antes de
 Cristo, incluso posiblemente antes.
 Aparece por primera vez en las
fuentes históricas durante el períoe
do de UrIII,.especial importancia due
 rante el período neoeasirio. Durante
 el imperio sasánida y el califato
 abasí, Erbil fue un centro importante
.para el cristianismo

Castillos de los lobos 6e
eFortaleza de Dharab Esta histór   e 
 ca ciudad se encuentra en Gammas,
 a 45 km al suroeste de Diwaniyah ,
 , se remonta al período otomano en
Irak y se cree que se construyó alree
 dedor de 1770. Este nombre lleva el
nombre del Emir de las tribus Khaze
 aal. Esta fortaleza estratégica para
garantizar la tranquilidad de las trie
 bus y no provocar disturbios contra
 los otomanos debido a la influencia
 del emirato de Khaza>al en esas
áreas

Ibtihaj Abbas
  AleBayati es uno de los poetas árabes
 contemporáneos, perteneciente a la
 generación de los cincuenta o del
 verso libre. Sufrió por el destierro y el
 autoexilio, es un símbolo del exilio. Sus
 obras son de gran trascendencia, para
comprender la evolución de la literatue
 ra árabe renovada. Atreves de  nuestro
 poeta la poesía árabe adquiere un
 valor y significado universal, El amor,
 la muerte y el exilio son sus temáticas.
 Su producción literaria fue traducida al
.inglés, francés y español
eDurante de su  residencia en E      
 paña, donde trabajaba como agregado
cultural en la embajada iraquí en Ese
 paña, estaba  influyendo por España
 y los poetas de España como (Lorca,
 pablo Neruda  y Alberti), porque sus
 poemas tienen unas  características de

   .sus país
  Allí escribió su librola muerte en la vida
 el poeta utiliza muchos símbolos. Está
 dividido  en doce poemas, tres de ellos
 están divididos en secciones como “la
 elegía para Federico García Lorca”en
 los versículos EleBayati nos muestra
 el efecto de Lorca por la ciudad de la
 muerte, la España de la guerra civil
 y por Granada de donde salieron los

 hermanos enemigos y provocaron una
 catástrofe en España. El caballero es
 un tema que tiene raíz de la literatura
 árabe .Otros temas más familiares que
tienen importancia muy grande, los tee
mas humanos: la sangre, Aixa, que repe
resenta el amor inmortal ante el cabale
.lero muerto

 Granada huérfana
 Vendida por el cobrador
 Quién compra Aicha, quien compra¿
?el fénix
eLa Princesa de Babilonia en cauti  
 erio
Pendiente de oro de la ciudad fase
 .cinante
 ?Quién Compra la princesa¿
 Elegías para Lorca” es el poema”
 más simbólico, ya que se habla
 claramente de Lorca solamente en
.el título
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Prof. Ammar Ibrahim Fattah
 La historia de Irak remonta a la antigua
 Mesopotamia. La región entre los ríos Tigris
 y Éufrates se identifica como la cuna de
 la civilización y el lugar de nacimiento de
 la escritura. Es un país de un patrimonio
 amplio y variado donde hay árabes, curdos,
 turcomanos y otras minorías. La mayoría de
 ellos han contribuido a la amplia gama de
.cultura iraquí
 Los curdos: habitan en las zonas montañosas
 entre Irak,Turquía y Siria, se consideran la
cuarta raza en el oriente próximo
 Históricamente, los curdos vivían en las zonas
 donde hay los prados y los campos fértiles,
 tenían ganados.Hoy en día forman parte de los
 grupos distinguidos que tienen varias cosas
 asociadas en raza,cultura y lengua. A pesar
.de no hay dialecto único entre ellos
 Pertenecen a distintos grupos de creencia
 y religión aunque la mayor parte de ellos se
clasifican como musulmanes
 Los curdos viven en la region conocida como
 Kurdistán,desde seis siglos antes de Cristo
 3000  , otros dicen que su origen es más de
 años. Kurdistán está ubicada en la parte
 septentrional de Medio Oriente, entre los ríos
 de Tigris y Eufrates Ocupan las alturas de las
 montañas de Anatolia y los montes de Zagros
 , de ahí se los conoce como el pueblo de
.montañas
 El traje curdo está caracterizado por tener una
 gran influencia de su cultura, analizamos ahora
 cada traje respectivamente en cuanto a hombre
 y mujer . El hombre viste pantalones anchos en
 la zona media que luego se estrecha en los
 extremos inferiores es decir, en la parte de los
 de los tobillos. En la parte superior viste una
 camisa ancha, también utilizan una faja que
.separa las dos prendas inferior y superior
 Los turcomanos: tercer grupo étnico de Irak,
 cuya cifra varía entre medio millón y tres
 millones, según las fuentes, son descendientes
 de las sucesivas migraciones turcas a
 Mesopotamia desde el siglo séptimo hasta el
 imperio otomano. Se concentran en Kirkuk,
 ErbilMusol  y otras regiones, la mayoría de
.ellos son musulmanes
 Yazidies : grupo étnico de cultura y habla curdo
 cuya creencia se remonta a tiempo lejano,
 pero han sido luego influidas por otros credos
 , sobretodo el sufismo . Han sido víctimas del
 perjuicio popular que les considera adoradores
 del diablo por su veneración al ángel caído que
 otros credos llaman Lucifer o Satán, se estima
 que medio millón de personas siguen ese credo
 en todo el mundo. Más de la mitad de ellos
 viven en Irak sobre todo en los alrededores de
 Mosul, aunque ahora sus líderes elevan esa
 cifra. También hay comunidades menores en
.Armenia, Turquía, Rusia y Siria
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 LA LENGUA COMO
 PUENTE CULTURAL PARA
ENTENDER A LOS OTROS

 
!Oh gentes¡»
 Ciertamente, os hemos creado a todos de
 varón y hembra,y os hemos hecho naciones y
 tribus, para que os reconozcáis unos a otros».
 (El Corán49/ 13).  Esta aleya nos enseña que
  el mundo es como un mosaico con diferentes
 colores y formas. Piezas que forman un todo
positivo  de pueblos y tribus para que se recoe
.nozcan unos a otros
 Para poder reconocer al otro no hay nada
 mejor que aprender su idioma, ya que cada
 lengua es un puente entre las culturas y un
medio  muy importante que nos permite conoe
cer, descubrir e  interrelacionarnos con civie
 lizaciones  de diferentes culturas y países.
 La Humanidad es múltiple y diversa pero, al
 conocernos, nos damos cuenta que son más
cosas las que nos unen que las que nos sepe
 aran. El aprendizaje de la lengua
española no solo supone acercarse a Espae
 ña, sino que nos abre las puertas a conocer
 otras nociones que también tienen el español
como lengua materna, puesto que hay alree
 dedor de 470 millones de hispanohablantes.
Tras el chino mandarín, el español es la lene
 gua más hablada en el mundo. Por todo ello, el
 aprendizaje del español se ha convertido en
 imprescindible en este mundo globalizado en
 el que nos ha tocado vivir. No sólo es la llave
que nos permite acceder a la importantísie
 ma cultura hispana y disfrutar de la obra de
 maestros universales de la literatura, el arte
el cine, sino que abre innumerables posibilie
 .dades desde el punto de vista profesional
 Por otra parte  la lengua árabe es el cuarto
 idioma  en el mundo en cuanto al número de
hablantes nativos después del chino,del ese
 pañol y del inglés. Es el idioma oficial de 23
países. Es la lengua del Corán y es una lene
 gua de gran bagaje cultural, así como afirma
 Pilar Álvarez Laso, Directora de la UNESCO
 en San José, “la lengua árabe es transmisora
 de los tesoros de una sabiduría milenaria y de
 la voz de poetas, filósofos y sabios que han
 puesto la fuerza y la belleza de esta lengua
al servicio de la humanidad.  Refleja la riquee
 za de la existencia humana y brinda acceso a
 numerosos recursos para dialogar, aprender,
.“desarrollarse y vivir en paz

 Dra. Abeer Hussein Abid
 Directora del Departamento de la
Lengua española

   Dr. Shatha Kareem Ata

eEn la historia de la literat  
ra árabe contemporánea, el térmie
 no “literatura del exilio” se refiere
al conjunto de producciones litere

 arias de escritores árabes cuyas
circunstancias políticas, económie
cas, religiosas u otras les obligae
 ron a abandonar su país. Estos
escritores que emigraron a finae
 les del siglo XIX y a principios del
 XX, pudieron aportar a la literatura
árabe moderna una nueva produce
.ción creativa de poesía y prosa
 Estos escritores, cuando  
 salieron de sus países, llevaban
 en sus corazones su amor por la
 patria y sus decepciones, y veían
 cómo se perdían sus sueños. En
 Irak, las condiciones políticas de las
 últimas tres décadas del siglo XX
 obligaron a muchos intelectuales
 iraquíes a abandonar sus tierras
 natales. Entre los exiliados iraquíes
 se encontraba un gran número de
 poetas y escritores que emplearon
 sus artes literarias para reflejar lo
que el ciudadano iraquí estaba sue
 friendo bajo los regímenes políticos
.que gobernaban Irak
 A finales del siglo XX, la  
 literatura del exilio tomó un carácter
 iraquí, después de lo que era de
naturaleza libanesa. Si bien la emie
 gración al principio fue por razones
 económicas, al final fue puramente
 política. Entre la búsqueda de una
 vida mejor social y económicamente
y la huida de la persecución de see
guridad, muchos literatos, desde fie
 nales del siglo XIX hasta nuestros
 días, han abandonado sus países y
se han extendido por el mundo, ese

 pecialmente se fueron a los países
 de Occidente, más abiertos y libres,
y  que se conocieron como los “lite
.“eratos del exilio

 El exilio no era un tema  
nuevo y exclusivo de la escena lite
 eraria iraquí, los escritores iraquíes
lo conocían desde hace mucho tie
 empo. Cualquier historiador literario
 puede mostrarnos rápidamente una
 larga lista de escritores iraquíes
 exiliados de Mesopotamia, desde
la era preislámica hasta la era ise

 lámica, cuyas manifestaciones más
destacadas fueron la era del Califae

 to Rashidun y las siguientes épocas
abasí, omeya y andaluza. Y la civilie

 zación árabeeislámica llegaba a su
 auge antes del inicio de la cuenta
atrás de la caída del Imperio Otoe

 mano en la mayoría de los países
árabes y luego siguió la ola de ocue

paciones europeas que se extendie
 eron por todos los países árabes, y
 el final de la era moderna o lo que
se llama el período de independene
.cia política de la ocupación
eLa escena literaria iraquí d         

 rante el siglo XX fue el testigo de un
 terrible destierro coaccionado de
 centenares de escritores iraquíes
 como el poeta Ahmed Safi Nayafi,
 y el gran poeta Mohammed Mahdi
Jewahery, Yamil Sidqi Zahawi, Abe
 dul Mohsin AleKazemi, Maarouf
AleRasafi, Mohammed Saeed Ale
.Haboubi y otros más
 Antes del golpe militar del 8 de
 febrero de 1963, Irak no fue testigo
 de emigraciones masivas como las
 que tuvo Irak desde la llegada del
 régimen del partido Baath. Después
 de esta fecha, la élite de poetas y
 novelistas iraquíes abandonaron
Irak, como Balend aleHaidari, Abe
 dul Wahab aleBayati, Saadi Yusuf,
 Muzaffar, Ghayeb Tohma Ferman.
La ausencia de estos nombres litere

 arios en el escenario iraquí es una
 prueba convincente de la represión
 del poder para sus ciudadanos y
 la ausencia de libertades políticas,
.sociales e intelectuales
 La mayoría de los  
 regímenes que gobernaron este
país, antigua y modernamente, ree

 forzó el control sobre los escritores,
científicos e intelectuales, y les obe
ligaron a ir a otros países que ofe
 recían a los ciudadanos la libertad
de opinión. Estos escritores escribie
eron lo que llamamos poesía o litere
atura del exilio, reflejando la nostale
 gia de la patria y anhelo de amigos y
 familiares. Desde entonces, hemos
 comenzado a leer poemas, cuentos
 y novelas que se llevaron a cabo en
 el exilio, pero la mayoría de ellos
 se inspiraron en los recuerdos del

 pasado y los eventos que tuvieron
 lugar dentro de las fronteras. Es
 raro leer obras literarias que traten
 temas sobre el país del exilio y la
 emigración. Ghayeb Tohma Ferman,
 por ejemplo, siguió escribiendo a
 Bagdad y sus problemas sociales
 y políticos a pesar de los años de
 exilio que había vivido en Moscú
 hasta su muerte allí. A pesar de la
 ausencia de libertades, la represión
de los regímenes iraquíes y la práce
 tica de esta represión, el concepto
 de exilio o emigración forzada no
 se extendió entre los intelectuales
 iraquíes que buscaban un margen
.de libertad más amplio
eCabe señalar que la ma  
 oría de las producciones literarias
 de estos escritores exiliados aún
dependen en sus fuentes y refere
 encias de los hechos iraquíes, con
excepciones limitadas, especiale
mente en los años ochenta y noe
venta del siglo pasado, que vivie
 eron las tragedias de las múltiples
guerras, tanto internas como exe
 ternas, como vivieron en una era
 de bloqueo económico injusto y
 una represión sin precedentes. Los
 más destacados de estos nombres
son Adnan aleSayegh, Abd aleRaze
 zaq aleRubaie, Mohammad Turki
 aleNassar, Nasser Munis, Salah
Hassan, Salam Sarhan, Hasan ale
Nawab, Adeeb Kamal aleDin, Base
 sem Furat, Hamid Qassem, Saad
 Jassim, Khaled Mutala AleNassar,
 Amal aleJubouri, Donia Mikhail, Naji
 Rahim, Mohammed aleAmin, Muhsin
 aleSarraj, Ali Rashid aleMusawi, y
 docenas de otros. Todos inspiraron
los temas de sus poemas en asune
 tos interiores (nacionales) y aún no
 han escrito verdaderos poemas de
 “exilio”. Sus aportaciones poéticas
 no son diferentes de las de sus
.colegas dentro de Irak

La literatura iraquí del exilio
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أدور حول محورك
   �سهاد كرم 

    اأجل���ش اأم��ام ال�رق��ة بحزنه��ا الب��اذخ ، 
مت�سخم��ة والكلم��ات متل��ئ فم��ي تعك���ش 
رغبت��ي اكت��ب ع��ن ا�سخا���ش تهاطل�ا من 
ذاكرت��ي بفعل خيبة ، اأق��اوم التفكري ثم 

اأكتب عنك .
    انه��ا طريقت��ي يف ندائك لي���ش بال�سيء 
الغري��ب ان نلتق��ي رغ��م زحم��ة احلي��اة، 
رمب��ا كان هن��اك �سيئ��ا ما يدفع��ك نح�ي 
وان هن��اك ا�سياء ُكرث كانت ت�سدين اليك 
جتذبني رغم امل�ستحيل الذي ميلئ قلبي ، 
ومن بن ه��ذه الأ�سياء ذاك الربيق الذي 
ينبثق م��ن اأق�سى كربيائك وذاك احلداد 
ال��ذي يف عيني��ك مل يكن اإلآ عل��ى كلمات 

وددت ل� مل اأبتلعها مع الزمن .
     ت��رى ه��ل كنت �ساأ�سه��م يف جعل حياتي 
تختل��ف ع��ن م�س��اري الآن؟ ك��م تاأخذين 
التخي��ات ! اأنق��اد اليه��ا يف كل وق��ت ، يف 
جميع املنا�سبات ، حتى وانا اطالع اق�الك 
متاما .. يبدو يل الأمر م�سابها ل�ل الذين 
يتقبل���ن هزائمه��م بعد وق��ت ط�يل ، كل 
م��ا اأمتن��اه ي�سل��ك الطري��ق املعاك���ش اىل 
رغباتن��ا اإذ ل رابط��ًا ب��ن الإنبهار والأمل 

لأن الأمل دائما ياأتي دفعة واحدة .
      ا�سي��اء جتعلن��ا نعي���ش املرحلة قبل ان 
نت�س�ره��ا وقبل ان ن�سادفه��ا مع ا�سخا�ش 
لك��ي نعترب ، انه��ا اأحد فخ��اخ القدر ، رمبا 
ل�سن��ا ب��ذاك القدر من ال��ذكاء لكننا على 
الأرجح نقّدر افعالن��ا جيدا ونطيل �سربا 
على الباء وُنح�سن تنف�ش ال�سعداء عند 

كل منعطف  يبتلع مرحلة ما يف حياتنا.
         اأج��ل ايه��ا ال�سديق الغائب عن املكان 
، احلا�سر يف ال�رقة ، اأنتبه دوما اىل تلك 
الرقعة الفارغة التي تتجّ�ل فيها افكاري 
جيئ��ًة وذهابًا ، اج��د ان الأمر مّر بك كما 
اين لزل��ت متعجبة من ه��ذا الإح�سا�ش ! 
ان��ك على الرغ��م من اح�سا�س��ك وعطفك 
جت��اه البع�ش ، جت��د اإين ابالغ  يف و�سفك 
اأق��ل �ساأن��ًا م��ن م�ساع��ري ، وان��ك ب�سرف 
النظر عما بذلته لتثبت كم تبدو يل مثل 
حم���ر ليك��ّف عن ال��دوران ح�ل��ه لأنك 
جعل��ت ا�سا�س��ي يكم��ن بتلك ال��دورة التي 
متنحن��ي احلياة حي��ث تتعاقب الف�س�ل ، 

ال�سم�ش والقمر والليل والنهار .
     هكذا بالفعل بعد اأ�سهر من احلركة الا 
اإرادي��ة ، ادركت اإين با ماأوى خارج قلبك 
، وانت ال�حيد ب��ن اجلميع اأجده ين�ساق 

مع اأفكاري .

ترجم��ة : ال�ستاذ ربيع 
�سالح

كلي��ة  يف  للتدري�س��ي  �س��در 
اللغات ق�سم اللغة النكليزية 
املرتج��م ربي��ع �سال��ح كت��اب 
جديد بعن�ان ر�سائل مار�سيل 
الرافدي��ن  دار  ع��ن  برو�س��ت 

للن�سر يف بريوت .
   ُتع��د ه��ذه الرتجم��ة وه��ي 
اإ�ساف��ة  ن�عه��ا  م��ن  الأوىل 
املكتب��ة  ت��رثي  ممي��زة 

نظ��را  العربي��ة  الأدبي��ة 
ملار�سي��ل  الكب��رية  للمكان��ة 
برو�س��ت �ساح��ب البحث عن 
الزم��ن املفق���د الت��ي ميثله��ا 
عام��ة  العاملي��ة  الآداب  يف 
والأدب الفرن�س��ي عل��ى وجه 

اخل�س��ش .
    تتيح ر�سائل برو�ست فر�سة 
لاط��اع عن كث��ب على عامله 
فيه��ا  اأنت��ج  الت��ي  والظ��روف 
اعمال��ه . يتاأل��ف الكت��اب من 
واأخ��رى  للمرتج��م  مقدم��ة 
اربع��ة  ع��ن  ف�س��ا  للنا�س��ر 

اأجزاء جاءت حتت العناوين 
ال�سب��اب  �سن���ات   : التالي��ة 
الأوىل ، احلياة الجتماعية 
 ، واحل��رب  �س���ان  طري��ق   ،

ال�سهرة وامل�ت .
     يذكر ان العديد من امل�اقع 
ق��د  الثقافي��ة  الألكرتوني��ة 
اأهتمت ب�سدور هذه الرتجمة 
املرتج��م  بحرفّي��ة  واأ�س��ادت 
وح�سن اختي��اره لهذا الكتاب 
والأدبية  الفكري��ة  لأهميته 

ال�ا�سحة .

موجز تاريخ اللغات 
السامية
   اأ.م اميان لفته عزيز

  �س��َدر لا�ستاذ الدكت�ر مه��دي �سالح �سلطان 
التدري�س��ي يف جامع��ة المام جعف��ر ال�سادق 
)عليه ال�س��ام( – كلية الآداب  كتاب جديد 
بعن���ان م�ج��ز تاري��خ اللغ��ات ال�سامي��ة عن 

مكتبة عدنان للن�سر يف بغداد .
    يتن��اول تاري��خ اللغ��ات ال�سامي��ة من خال 
13 بحث��ا علمي��ا ف�سا ع��ن مقدم��ة وخامتة 
.   ويذك��ر امل�ؤلف انه م��ن دواعي درا�سة هذه 
اللغ��ات ك���ن اللغ��ة العربي��ة تنتم��ي اإليه��ا ، 
فمعرفتها ت�ساعد على معرفة ما يحيط بنا .

      ان درا�س��ة م��ا �س��اع م��ن م�سطل��ح اللغ��ات 
ال�سامي��ة اهمي��ة كبرية يف معرف��ة ح�سارتنا 
العراقي��ة القدمي��ة ومعرف��ة املنطق��ة الت��ي 
نعي�ش عليها وارتب��اط هذا التاريخ باحلا�سر 
ال�سيا�س��ي والجتماع��ي والقت�س��ادي ف�سا 

عن ان يك�ن لغ�يا وثقافيًا .

سمنار يناقش أدب الرحالت 
الفرنسية يف أهوار العراق

     نظ��م ق�سم اللغة الفرن�سية بكلية 
بعن���ان  ثقافي��ًا  �سمن��ارًا   اللغ��ات 
)اأدب الرح��ات الفرن�سية يف اأه�ار 
ني�س��ان   14 الأح��د  ي���م  الع��راق( 

2019 بح�س�ر تدري�سن وباحثن .
حكم��ت  فار���ش  الدكت���ر  وق��ّدم      
باللغت��ن  مف�س��ًا  عر�س��ًا  الب��زاز 
العربي��ة والفرن�سية مع��ززا بال�س�ر 

الكاتب��ة  رحل��ة  ع��ن  التاريخي��ة 
الفرن�سية )جان دي�لف�( يف اأه�ار 
وت�ثيقاته��ا   1880 ع��ام  الع��راق 
للحي��اة الجتماعي��ة يف مدن بغداد 
وبابل وكرب��اء والكاظمية ومن ثم 
ن�سر هذه املذكرات يف كتب وجمات 
اىل  بع��د  فيم��ا  ترجم��ت  فرن�سي��ة 

اللغات العاملية .

وهم التفوّق
د. حوراء املربقع 

كلية الداب - اجلامعة امل�ستن�سرية 

مّن��ا نح��ن       يع��اين البع���ش 
الب�سر من حالة مر�سية يطلق 
عليه��ا علم��اء النف���ش )عقّدة 
التف���ق( اأو عق��دة )الب�س��رية 
العق��دة  ه��ذه  الجتماعي��ة(، 
النف�سي��ة تف�س��ي اىل ماي�سمى 

ب )ا�ستياء القّيم(.
     م�سم���ن ه��ذه العقي��دة او 
�ساحبه��ا  ان  بالتف���ق  ال�ه��م 
وه��ي  �سع���ر  علي��ه  ي�سيط��ر 
مري�ش بالتف�ق على الآخرين 

، يف الفه��م والآراء وامل�اق��ف ، 
ف��ا ي��رى الآ منطق��ه وحجته 
، يعتق��د ان��ه ميتل��ك احلقيقة 
ل�ح��ده ، نع��م كل احلقيق��ة يف 
فه��م  اأم��ا الآخ��رون   ، جعبت��ه 

�سفر على ال�سمال .
    وتنج��م ع��ن ه��ذه العق��دة 
العديد من الآثار ال�سلبية على 
�ساحبه��ا وعل��ى الآخري��ن من 
ح�له ، لي���ش اأخطرها اإق�ساء 
وال�ستب��داد  الآخري��ن  لآراء 
ب��راأي املري���ش ، م��ن هن��ا يرى 
علماء النف�ش الجتماعي انها 
تق�د اىل ا�ستب��داد القيم ، اأي 

القيم يا ُترى ؟
     انه��ا قي��م املت�ه��م بالتف���ق 
خاطئ��ة  كان��ت  مهم��ا   ، طبع��ا 
اأو جت��رب مائم��ة لاآخ��ر ، بل 
حت��ى وان كانت مدم��رة للفرد 

واملجتمع .
الب�س��ر  م��ن  ال�سن��ف       ه��ذا 
ع��ادة ً ما يت�س��ف بقلة تعليمه 
وحقيق��ة  ثقافت��ه  و�سحال��ة 
ال�سعبي��ة  اللغ��ة  تفك��ريه، ويف 
يطل��ق علي��ه تعب��ري )القافل( 
مناق�ست��ه  م��ن  لج��دوى  اي   ،
وح�اره ، فه��� قافل على جهله 
وحماقت��ه .      ي��س��ي العلماء 
ب�س��رورة عر�ش ه��ذا الن�سان 
على طبيب نف�س��اين ملعاجلته ، 
لكن كيف لنا اإقناعه مبراجعة 
طبيب وي��رى ويعتقد انه اأفهم 
من اجلميع مبا فيهم الطبيب !

جل�س��ة  ويف   ، م��رة  ذات      
البع���ش  �سّم��ت  اجتماعي��ة 
مم��ن ل معرف��ة �سابقة يل بهم 
م�س��اب  ب�سخ���ش  ا�سطدم��ت   ،
بعق��دة التف���ق ، مل اأك��ن ارف 

بحالت��ه . ظ��ل يط��رح املزي��د 
غ��ري  والأح��كام  الآراء  م��ن 
ملنط��ق  واملنافي��ة  ال�سحيح��ة 
بت�سحي��ح  رغب��ت  الأ�سي��اء، 
اأف��كاره ع��رب ح���ار م��س�ع��ي 
ه��ادئ ، الآ انه ثار وهاج واأ�سر 
على مايق�ل مدعيا انه العارف 

اللبيب بكل احلقائق والأم�ر.
     اأ�سعفتن��ي فطنت��ي لاإنتب��اه 
فرتاجع��ت   ، عقدت��ه  اىل 
ب�س���رة تدريجي��ة عم��ا قلته، 
وبطريقة م�سرحية ، تقم�ست 
دور اجلاهل الذي يت�ق للتعلم 
منه والف��ادة م��ن م��س�عيته 
يف  وزدت   ، طبع��ا(  )الزائف��ة 
التهك��م لدرج��ة اين قل��ت ل��ه 
انه وج�ده معنا فر�سة ذهبية 

للتعلم .
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السمات الداللية يف اللغة االنكليزية
اأ.م نادية خريي حممد �سعيد  

كلية الرتبية ابن الر�سد للعلوم الن�سانية
 احدىالط��رق الت��ي ميكن اأن تك���ن فيها درا�سة 
املعنىالت�س�ري الأ�سا�سي مفيدة ك��سيلة لتف�سري 
»الغراب��ة« الت��ي نلم�سه��ا عن��د قرائتن��ا جم��ا 

كمايلي :
 The hamburgerال�ل��د اكل  الهامب�رك��ر 

 .ate the boy
 The tableاملذي��اع اىل  من�س��دة   ت�ستم��ع 

 .listens to the radio
 The horse isاجلري��دة يق��را  احل�س��ان 

 .reading the newspaper
علين��ا اول ماحظ��ة ان الغراب��ة او ال�سذوذ يف 
ه��ذه اجلمل لياتي من قب��ل تركيبتها النح�ية 
،فه��ي جم��ل �سحيح��ة الرتكي��ب طبق��ا لق�اعد 
الرتكي��ب ال�سا�سية لتك�ين اجلم��ل النكليزية 

اذن فهي  جمل �سليمة الرتكيب.
NP V NP

The hamburger ate the boy
اجلملة اعاه �سحيحة نح�يا ولكن �ساذة دلليا  

The boyولن جملة اكل ال�لد الهامب�ركر

ate the hamburger ه��ي املقب�ل��ة  متاما 
،فلرمب��ا ن�ستطي��ع التع��رف عل��ى م�س��در امل�سكلة 
.ان مك�ن��ات املعن��ى الت�س�ري لا�س��م هامب�ركر 
الت��ي تختلف كثريا عن تل��ك لا�سم ولد متنع ان 
تك���ن فاعا للفعل اكل،لذا فان ن�ع ال�سم الذي 
ميك��ن ان يق��ع فاع��ا للفع��ل اكل يج��ب ان ي�سري 
اىل كائنات قادرة على الكل وال�سم هامب�ركر 

ليت�سم بهذه ال�سفة بل ال�سم ولد يتمتع بها.
ن�ستطي��ع جع��ل ه��ذه املاحظة  قابل��ة للتطبيق 
ب�س��كل عام وذل��ك مبحاولة حتدي��د املك�ن املهم 
او �سم��ه املعن��ى الذي يل��زم ال�سم لك��ي ي�ستعمل 
كفاع��ل للفع��ل اكل وقد يك���ن هذا املك���ن عاما 
مث��ل” كائن حي“م��ن  ثم ت�ستخدم ه��ذا الفكره 
ل��س��ف جزء من معنى الكلم��ات اما  ميتلك )+( 
او ل ميتل��ك)−( تل��ك ال�سم��ة املعين��ة، لذل��ك 
ال�س��م ولد يت�سم ب�سف��ة حي اي ي�سري اىل كائن 
حي وال�سم هامب�ركر يتمتع ب�سفة غري حي اي 

ي�سري اىل كائن غري حي. 
وه��ذا املث��ال الب�سيط ماه��� ال ت��سي��ح لعملية 
حتلي��ل املعن��ى  م��ن ناحي��ة ال�سم��ات الدللي��ة 
،فال�سمات مثل + حي ،−حي ،+ ان�سان ، −ان�سان 
،+ انث��ى ، −انث��ى عل��ى �سبيل املث��ال تعامل على 

انها العنا�سر ال�سا�سية املعنية يف متيز معنى كل 
كلمة يف اللغة  عن غريها من الكلمات، فاذا ُطلب 
منا ت�فري ال�سمات املميزة املهمة ملعاين جمم�عة 
من الكلم��ات النكليزي��ة مثل من�س��دة ،ح�سان ، 
ول��د، رجل ، فتاة ، امراأة ، فاب�ستطاعتنا ان نبدء 

مع املخطط التايل 

      woman girlmanboyhorse
                        table

            من�س��دة       ح�س��ان         ول��د              رج��ل             
فتاة           امراة

+  +  +  + animateحي− + 
+  +  + ان�سان− − +    Human

+  + − − − − انثى         female
    Adultبالغ       − + −           +            −               +

م��ن مثل حتليل اخل�ا�ش ه��ذه ، ميكننا الق�ل ان 
عل��ى القل ج��زءا من معنى كلمة فت��اة يف اللغة 
النكليزية يت�سم��ن املك�نات {+ ان�سان ، + انثى 
،  − بالغ }، كما ميكننا اي�سا متيز اخلا�سية التي 
تل��زم لأ�س��م لكي يظه��ر فاعل لفع��ل معن يدعم 

التحليل النح�ي مع ال�سمات الدللية. 

 The _____________
.is reading the newspaper

                                              ]N ]+human
�سيمدن��ا ه��ذا النهج بالقدرة على تنب���ؤ ال�سماء 
الت��ي جتع��ل اجلملة اعاه �س��اذة دللي��ا ومثال 
لن  وهامب�رك��ر  ح�س��ان،  من�س��دة،  ذل��ك  عل��ى 
لاحد من هذه ال�سماء ميتلك ال�سمة امل�ستلزمة 

وهي )+حي(. 
ليخل��� املنهج ال��ذي مت ايجازهالذي يعمل على 
حتلي��ل املك�ن��ات ال�سا�سي��ة ملعن��ى الكلم��ة م��ن 
اي م�س��اكل، وذل��ك ل�ج���د كثري م��ن الكلمات يف 
اللغ��ة  الت��ي ي�ست�سع��ب حتديد مك�ن��ات معانيها 
.ف��اذا حاولن��ا التفك��ر يف املك�ن��ات او ال�سم��ات   
 ، ن�سيح��ة  ال�سم��اء  لتمي��ز  ن�ستخدمه��ا   الت��ي 
تهدي��د ، حتذير على �سبيل املث��ال لرمبا �سنك�ن 
غ��ري ناجج��ن ج��دا يف ذل��ك . يب��دوا ان ج��زءا 
م��ن امل�سكل��ة ه��ي يف  املنهج الذي يت�سم��ن  كلمات 
يف اللغ��ة ه��ي مبثابة اوعي��ة التي حتم��ل معنى 
املك�ن��ات، فهنالك ب��س�ح و�سائ��ل اخرى للتفكر 
ف��ى معاين الكلم��ات غري هذه الن���اع ال�سا�سية 

لل�سمات الدللية. 

ترجم���ة املدر�س فا�سل �سالح 
 ق�سم اللغة الأملاني��ة 

رمبا �سائل ي�ساأل ويق�ل: ما هي حق�ق 
الّطف��ل؟ ولاإجابة على ه��ذا ال�س�ؤال 
يق���ل الباحث���ن انها قائم��ة حتت�ي 
عل��ى جمي��ع احلق���ق الت��ي يحتاجها 
الأطف��ال وال�ّسب��اب مّمن ه��م دون �سّن 
الثامن��ة ع�سرة على ح��ٍدّ �س�اء، حيث 
مّت تنظيم ه��ذه القائمة التي ت�ستمل 
عاملّي��ًا  املقب�ل��ة  املعاي��ري  اأك��رث  عل��ى 

حلق���ق الّطفل من ِقبل الأمم املُّتحدة 
الطف��ل،  حق���ق  اتفاقي��ة  مب�ج��ب 
كم��ا ا�ستمل��ت اأي�س��ًا عل��ى جمم�ع��ة 
م��ن احلق���ق الت��ي تراعي تط��ّ�ر منّ� 
الأطفال يف جمي��ع املراحل العمرّية، 
تتف��ّرع  اأّنه��ا  بالّذك��ر  اجلدي��ر  وم��ن 
لت�ستم��ل عل��ى كّل م��ا يتعّل��ق بالأم���ر 
ال�سحّية، والتعليم، واحلياة الأ�سرّية، 
والّلع��ب، والرتفيه، والتمّت��ع مب�ست�ى 
معي�سي لئق، بالإ�سافة اإىل احلماية 
م��ن الأذى.وقد ك�ان ع�ام 1979 »ع�ام 

الطف��ل«. م��اذا يعن��ي ه��ذا؟ ه��ل هذا 
يعن��ي اأن ع�ام 1979 ه��� األط�ف قليًا 
بالن�سب��ة لاأطفال م��ن ذي قبل اأو من 
بع��د؟ اأو هل م�سم�ح له���ؤلء الأطفال 
ب��اأن ي�س��دروا الأوامر للح�س���ل على 
�س��يء ما؟ كا �س�ف لن ي�سعر الأطفال 
يف ال�ق��ت احل��ايل ب�سيء يذك��ر فيما 
يتعل��ق ب��� »ع���ام الطف��ل«. اإن الأم��ر 
يتعلق هن�ا باأنه يت�جب على الكبار يف 
جمي��ع اأنح�اء الع��امل اأن يقلق�ا ح�ل 
و�س��ع اأطف��ال الي���م والغ��د و نظامهم 

الغذائي و تعليمهم و �سحتهم و جميع 
حق�قهم. نعم ، الأطفال لديهم حق�ق 
، وه��ي ع�س��رة حق���ق مت��ت �سياغته�ا 

بطريق�ة رائع�ة!
- احل��ق يف ال�سح��ة ، بغ�ش النظر عن 
العرق اأو الدين اأو الأ�س�ل اأو اجلن�ش.

ال�سح��ي والعقل��ي  النم���  - احل��ق يف 
والبدين.

ال�س��م  عل��ى  احل�س���ل  يف  احل��ق   -
واجلن�سية.

- احل��ق يف التغذية الكافي��ة وال�سكن 
والرعاية الطبية.

- احل��ق يف الرعاي��ة اخلا�س��ة اإذا م���ا 
كان الطفل معاقًا.

- احلق يف احلب والتفاهم والرعاي��ة 
و الهتمام.

- احل��ق يف التعلي��م املج��اين واللع��ب 
وال�ستجمام.

يف  الف�ري��ة  امل�ساع��دة  يف  احل��ق   -
حالت الك�ارث والط�ارئ.

الق�س���ة  م��ن  احلماي��ة  يف  احل��ق   -
والإهمال وال�ستغال.

- احل��ق يف احلماي��ة م��ن ال�سطه��اد، 
الإخ����ة  ب��روح  الرتبي���ة  يف  واحل��ق 

وال�سام العاملين.

م. د. ر�سا عبد الر�سا �سعيد
ق�سم اللغة النكليزية

ذك��ر  بتن�سئ��ة  قام��ا  وال��دان  اي 
ب��ان  انث��ى ممك��ن ان يخ��ربان  او 
هن��اك بع���ش الف��روق الرئي�سية 
اكت�سابه��م  عن��د  اجلن�س��ن  ب��ن 
لق��د  الم.  اللغ��ة  وتط�يره��م 
بدات درا�سة اختاف اجلن�سن يف 
املجالت الدراكية والجتماعية 
واخل�سائ�ش ال�سخ�سية منذ بداية 
الق��رن الع�س��رون 1900. اذ وجد 
ان هناك اختاف��ات يف الكثري من 
امله��ارات الدراكية وجمم�عة من 
اخل�سائ���ش ال�سخ�سي��ة، حيث ان 

البع���ش منه��ا يك�ن وا�س��ح للعيان 
من��ذ ف��رتة الر�ساع��ة، والبع���ش 
الخر ل تبدا بال�سه�ر حتى فرتة 
متاخ��رة عن��د الطف�ل��ة او ف��رتة 
املراهق��ة. لقد ت��سل العلماء بان 
هناك خط زمني لتط�ير الطفال 
يختلف ما بن الذك�ر والناث منذ 
بداي��ة م�س�اره��م احلياتي وحتى 
قبل مرحلة اكت�ساب اللغة. حيث 
وجدوا ان الناث ت�سبق الذك�ر من 
ن�احي عديدة مثل الروؤيا وال�سمع 
والذاكرة والرائحة واللم�ش. كما 
ان الن��اث يك��َن اجتماعي��ا اك��رث 
الب�سري��ة  لا�س���ات  ا�ستجاب��ة 
وال�ج�ه، وانهن يبك��ن ا�ستجابة 

نتيج��ة  اخ��ر.  ر�سي��ع  ب��كاء  م��ع 
لذل��ك فانه��ن ق��د ي�سبق��ن الذك�ر 
يف مرحلة اكت�ساب اللغة. من هذا 
املن���ال قم��ت با�ستك�س��اف �سح��ة 
او ع��دم �سح��ة ه��ذه الفر�سي��ة. 
حيث ت�سمن��ت الدرا�سة امل�ا�سيع 

التالية:
- املراح��ل التي مير به��ا الطفال 

يف مرحلة اكت�ساب اللغة
- الف��روق ما بن الذكر والثى يف 
اكت�س��اب اللغة وتط�ي��ر القدرات 

الت�ا�سلية
وراء  تكم��ن  الت��ي  ال�سب��اب   -
الختاف��ات والتي �سملت املهارات 

الداراكية ومعاملة ال�الدين

- بع���ش ال��ساي��ا لل�الدي��ن ع��ن 
كا  معامل��ة  او  تن�سئ��ة  كيفي��ة 

اجلن�سن 
ت��سل��ت الدرا�س��ة اىل ان��ه عل��ى 
الرغم م��ن اأن الإناث تظهر تف�ًقا 
اللغ��ة  اكت�س��اب  يف  الذك���ر  عل��ى 
يف وق��ت مبكرفيم��ا يخ���ش نط��ق 
الكلم��ة الأوىل ، وعدد املفردات ، 
وتعقيد اجلمل��ة ، وو�س�ح التعبري 
، ف��اإن هذا الف��رق ل جتاوز ال�سهر 
اأو ال�سهري��ن فقط ويختفي يف �سن 
الرابع��ة. ع��اوة عل��ى ذل��ك ، قد 
تتف���ق النث��ى اي�س��ا يف ق�اع��د 
اللغ��ة والتهجئة ال ه��ذا التف�ق 
ف��رتة  يف  يختف��ي  م��ا  �سرع��ان 

��ا اأن الآباء  املراهق��ة. وج��د اأي�سً
يلعب���ن دوًرا حي�ًي��ا يف اكت�س��اب 

اللغة. 
اذ مييل الب��اء اىل اللعب البدين 
مع الذك�ر، بينما تتحدث الفتيات 
اأكرث مع امهاتهن واباءهن ً. تق�ل 
لكت�س��اب  النف�سي��ة  الدرا�س��ات 
يط���ر  البن��ات  دم��اغ  اأن  اللغ��ة 
بع�ش ج�ان��ب اللغة ب�س��كل اأ�سرع 
م��ن الأولد. والعك���ش �سحيح اذا 
ان هن��اك ج�ان��ب اأخ��رى تك���ن 
اأك��رث تط�رًا عن��د الأولد. اأخرًيا 
، حت��دث الختاف��ات يف الكفاءة 
الت�ا�سلي��ة عن طري��ق الأ�ساليب 
التي يكت�سبها الأطفال من اآبائهم 

و / اأو جمم�عات الأقران.

نصوص مختارة لغونرت هـينش و كريستل كـراوس 
حتـى األطفــال لديهم حقـوق

ملخص بحث القي يف املؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية الرتبية ابن رشد

الفروق بني الجنسني يف التواصل املبكر واكتساب اللغة 
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الشعر العربي ووهم الحداثة
اأحمد علي رحيم

ق�سم اللغة الإنكليزية

يطراأ تغ��ري على احلي��اة وظ�اهرها 
الأ�سي��اء  اىل  نظرتن��ا  فتتب��دل 
وت��ربز الفن���ن لت�س�ر ه��ذه الروؤية 
اأن  جميع��ا  الفن���ن  طبيع��ة  فم��ن 
ذات  وتط���رات  ت�سهدحت���لت 
اأبع��اد خمتلفة �ساأنها �س��اأن الب�سرية 
تط���ر  قابلي��ة  وح�ساراتهافلي���ش 
بذات��ه  الإن�س��اين  والفك��ر  احلي��اة 
لكنم��ا كل تط���ر  م��س�ع��ا جدلي��ا 
ل��ه عامات�دلئل�ل ب��د واأن يخ�سع 
لدرا�سة وحتليل يف ا�سبابه ونتائجه 
ياأتياحلدي��ث  هن��ا  وم��ن  وغايات��ه 
م��ن  احلداث�ي�مكان��ه  فيال�سع��ر 
ال�سع��ر العرب��ي والبيئ��ة العربيةاإذ 
يع��د ال�سع��ر احلرتغي��ريًا حا�سمًا يف 
لرتباط��ه  العرب��ي،  ال�سع��ر  تاري��خ 
بتح��ّ�ل عمي��ق عل��ى �سعي��د البن��اء 
امل��سيقي، واأمن��اط التعبري الفكرية 
املخا���ش  كان  وق��د  والإبداعي��ة، 
ه��ذا  من��ه  انطل��ق  ال��ذي  احلقيق��ي 
الع��راق  ال�سعريعربي��ا يف  الأ�سل���ب 
عل��ى ي��د ن��ازك املائك��ة يف ق�سيدة 
الك�لريا، املن�س���رة يف ت�سرين الأول 
�سن��ة 1947م، وعل��ى يد ب��در �ساكر 
ال�سي��اب يف ق�سيدته )هل كان حبًا( 
ال�س��ادر  ذابل��ة،  اأزه��ار  دي�ان��ه  يف 
يف كان���ن الأول �سن��ة 1947م. ث��م 
احلداث���ي  العرب��ي  اجلي��ل  تبعه��ا 
حمدث��ن انقابا على املفه���م الذي 
اأ�س�ست له متحرري��ن متاما من ال�زن 
الق�سي��دة  فق��دت  حت��ى  والقافي��ة 
الإيق��اع وامل��سيقى الل��ذان مييزانها 
ال�سع��ر  فظن���ا  الفن��ي  الن��رث  ع��ن 
ن��رثا ونظم���ا املقط�ع��ات املنث���رة 
عن�س��را  فاأ�ساع���ا  �سع��را  ودع�ه��ا 
اأ�سا�سي��ا م��ن خ�سائ���ش ال�سع��ر وه� 
م��سيق��ى التفعيلة.فمفه���م ال�سع��ر 
احلر ال��ذي ابتكرته ن��ازك املائكة 
يبن��ي عل��ى اأنه �سع��ر ذو �سطر واحد 
لي���ش له ط�ل ثاب��ت واإمن��ا ي�سح اأن 
يتغري ع��دد التفعيات من �سطر اإىل 
�سطر ويك�ن هذا التغيري وفق قان�ن 
عرو�س��ي يتحك��م في��ه ال�سع��ر احلر 
العرو�سي��ة  الق�اع��د  وف��ق  يج��ري 
للق�سي��دة العربية ويلت��زم  بها ، ول 
يخ��رج عنه��ا اإل م��ن حي��ث ال�سكل ، 
والتح��رر م��ن القافي��ة ال�اح��دة يف 

اأغلب الأحيان
فاعات��ن  فاعات��ن  فاعات��ن 

فاعاتن
فاعاتن فاعاتن

فاعاتن فاعاتن فاعاتن
فاعاتن

ف��اإذا اأراد ال�ساع��ر اأن ين�سج ق�سيدة 
م��ا عل��ى بحر مع��ن وليك��ن ” الرمل 
يلتزم يف  اأن  ا�ست�جب عليه  ” مث��ا 
ق�سيدت��ه به��ذا البح��ر وتفعيات��ه 
من مطلعها اإىل منتهاها. وفيما ياأتي 
بع�ش م��ن مقاطع ق�سي��دة “هل كان 
��ا” لل�ساع��ر ب��در �ساك��ر ال�سياب  حبًّ
ن�سجه��ا عل��ى تفعيلة بح��ر الرمل يف 

ال�سعر احلر: 
َن الذي األَقى هياما؟ هل ُت�سمِّ

اأَْم جن�نًا بالأماين؟ اأم غراما؟

؟ َنْ�ًحا وابت�ساما؟ ما يك�ن احلبُّ
اأم ُخف���َق الأ�سل��ِع احَل��ّرى اإذا ح��اَن 

التاقي
ف��رارًا  فاأطرق��ُت  عينين��ا،  ب��ن 

با�ستياقي
عن �سماٍء لي�ش ت�سقيني اإذا ما

جئُتها م�ست�سقًيا اإّل اأواما
العي���ن احل���ُر ل��� اأ�سبح��َن ظ��ًا يف 

�سرابي
ِت الأقداُح يف اأيِدي �سحابي جفَّ

دون اأن َيْحظَن حتَّى باحلباِب
هيئ��ي يا كاأ�ُش م��ن حافاتك ال�سكرى 

مكانا
تتاقى فيه ي�ًما �سفتانا

يف خف�ٍق والتهاِب
وابتعاٍد �ساَع يف اآفاقِه ظلُّ اقرتاِب

يف ال�اق��ع فاإن �سع��ر التفعيلة و�سعر 
ع��ن  انف�سالهم��ا  يف  �سي��ان  الن��رث 
�سخ�سي��ة ال�سعر العرب��ي احلقيقية 
وم��سيق��اه ول� بتفاوت معت��رب اإذ اأن 
جم��رد �سي���ع حرك��ة ال�سع��ر احل��ر 
ب��ن الأو�ساط الأدبي��ة احلداث�ية 
وتبنيها من �سعراء ال�سباب ل يجعل 
منبثق��ة  جتديدي��ة   حرك��ة  منه��ا 
ع��ن اأدب ال�سع��ر العرب��ي ... بل هي 
ونظري��ات  اأدب��ي  تداخ��ل  ظاه��رة 
مت�سارب��ة م��ن الأدب الغربي طارئة 
نت��اج  ج��اءت  العرب��ي  الأدب  عل��ى 
�سع��ف واأزم��ة وج�دي��ة عان��ت منها 
الأم��ة العربي��ة امت��دت اإىل الأدب 
واللغ��ة مبا يحماه من تاأريخ وتراث 

فكري.
ب��ن  الأدب��ي  التداخ��ل  ظاه��رة  اإن 
الأن���اع الأدبي��ة وانح��ال احلدود 
بينه��ا يف الغ��رب ه��ي ظاه��رة اأزم��ة 

ح�سارية مهدتلمرحلة حت�ل و�سع�د 
ح�ساريانتقل��ت اىل بيئة ا�سمحال 
ح�س��اري م�سابه هي البيئة العربية 
يف الق��رن الع�سري��ن حي��ث اجلن���ح 
اىل التح��رر والتم��رد والفردي��ة ما 
مه��د لعملية ا�ستع��ارة وت�طن لتلك 
الظاه��رة وعلى ه��ذا الأ�سا�ش قامت 
الث�رة الأدبية العربية احلديثة ل 
كردة فعل على جم�د اأ�س�يل عربي 
ول انحط��اط الق��دمي الذي مل يرى 
قدمي��ا  الأدب��ي  التداخ��ل  يف  رواده 
م�سكلة ومل يذه��ب بالنقاد القدامى 
النظري��ات  م��ع  �س��راع  دوام��ة  اإىل 
كالي�ناني��ة  الغربي��ة  والفل�سف��ات 
رغ��م اطاعهم عليه��ا ومتا�سهم معها 
تعريف��ات  و�س��ع  يف  ي��رتددوا  فل��م 
خمتلف��ة متباين��ة للباغة والفن�ن 
ال�سعرية من دون اخلروج على ال�زن 
والقافي��ة وتابعه��م ادب الحياء يف 
الع�س��ر احلدي��ث. اإن ولدة ظاه��رة 
التداخل ب��ن الأن���اع الأدبية لدى 
نح���  الأدب��اء  واجن��راف  الغ��رب 
اإل�س��اق الأدب الن��رثي بال�سع��ر ومن 
ث��م ا�ستع��ارة رواد احلداث��ة العرب 
له��ذه التجرب��ة  رغ��م ان الغ��رب ل 
يتزام��ن ح�ساريا م��ع الأمة العربية 
يدعم��ه اأ�سب��اب عديدة منه��ا: اأول 
اإن الف��س��ى الأدبية يف الغرب كانت 
ردة فع��ل على ال�سرامة الكا�سيكية 
الرومان�سي��ة  م��ع  ظه��رت  ولذل��ك 
ال��سعي��ة  الق�ان��ن  عل��ى  الثائ��رة 
وامل�ؤمن��ة بالفردي��ة ث��م ت��ا ذل��ك 
الأزم��ات الفل�سفي��ة ال�ج�دية بعد 
احلرب��ن العامليت��ن وفق��دان الأمل 
بالث�اب��ت والقي��م ما بداأ ث���رة على 
القيم وامل�سلم��ات الأدبية. وملا كانت 
الإمي��ان  عل��ة  ه��ي  الفردي��ة  عل��ة 
بامل�س��اواة املطلقة وال�س��راع الدائم 
ب��ن الطبق��ات فق��د  دخ��ل الكت��اب 
مرحل��ة فردي��ة مفرط��ة او�سلته��م 
اىل خلق م�س��اواة قيمية بن ا�سكال 
لي���ش  فيه��ا  ال���زن  وال�سع��ر  الن��رث 
العن�سر اجل�هري يف حتديد ماهية 
التماي��ز  يك��ن  مل  ح��ن  يف  ال�سع��ر 
عل��ى  والن��رث  ال�سع��ر  ب��ن  الن�ع��ي 
اأ�سا���ش ال���زن خا�سيةاإبداعي��ة ول 
اجتاه��ا نقديا عربي��ا خال�سا بل ه� 
ظاه��رة اإن�ساني��ة م�سرتك��ة يف اآداب 
بيته�ف��ن  ي��رى  املختلف��ة  ال�سع���ب 
النغم على اأنه حياة ال�سعر احل�سية 

جميع��ا وال�سع��ر احلر عل��ى ال�سعيد 
الأدبي اأي اجلمالية ال�سعرية. 

ثاني��ا: وراء �سيطرة ه��ذه الظاهرة 
الغ��رب  عل��ى  الف��س�ي��ة  النقدي��ة 
ومن ثم امتداداه��ا اىل ال�سرق رغم 
غي��اب التزام��ن احل�س��اري ه� ظه�ر 
الأدب  م��كان  �سغ��ل  جدي��د  عام��ل 
وظيفي��ا وبالأخ���ش ال�سعر م��ا �سكل 
حتدي��ا لاأدب باأن�اع��ه كلها األ وه� 
عامل الفن ال�سينمائي الذي اختزل 
امكاني��ات الفن���ن وهم�سه��ا جميع��ا 
م��سيقي��ة وت�س�يري��ة وا�ستبعده��ا 
م��ن ال�ساح��ة الأدبي��ة اإىل الذاتية 
واجلمال املتعلق بال��ذات وفل�سفاتها 
املنغلق��ة. اهتمت ال�سينم��ا بالتعبري 
الفردي��ة  الأغرا���ش  جمي��ع  ع��ن 
واجلماعي��ة حتى اأ�سبح الفيلم رمزا 
للق��رن الع�سري��ن فاأم��ا ال�سع��ر فق��د 
الأدب  تاري��خ  متاح��ف  اىل  ان��زوى 
ورف���ف املكتب��ات املتهالك��ة منط�يا 
على الذات واأما ما كان مادة لل�سينما 
كالرواية فقد �سهدت تط�را ورواجا 
وتن�ع��ت م��س�عاته��ا. وتب��ع ذل��ك 
اخلف�ت ال�سعري ا�ستح�اذ الف��سى 
على ال�سعر وهيمن��ة الإنتاج الأدبي 
الن��رثي باأن�اع��ه وا�ستح��ال ال�سعر 
ن��رثا عند ال�سعراء لك��ن اإلي�ت  ا�سر 
عل��ى ا�ستبع��اد الق���ل البلي��غ امل�ؤثر 
م��ن خان��ة ال�سعر على عك���ش الكثري 
من الأدب��اء الذين يعتربون كثري من 

النرث �سعرا خالقن بذلك ف��سى.
ثالث��ا واأخ��ريا اخللط ب��ن مفه�من 
»�سع��ر« و »�سع��ري« وق��د ول��د ه��ذا 
اخلل��ط م��ن النق��د الغرب��ي اإذ غل��ب 
ا�سط��اح »�سع��ري« و�س��ار ي�ستخدم 
يف التعب��ري ع��ن القيم��ة اجلمالي��ة 
الأدب  يف  ل  املختلف��ة  الفن���ن  يف 
وح��ده و�س��اع ا�ستخدام��ه يف و�س��ف 
اإزاء املث��ريات  الإح�سا���ش اجلم��ايل 
اجلمالي��ة عم�م��ا ليت�سع جمال هذه 
الكلم��ة خالق��ا اإ�سكالي��ة يف املج��ال 
النق��دي والأدب��ي حتى �س��ار ال�سعر 
يرى يف كل م�ؤلف جيد الكتابة ولي�ش 
العرتا�ش على هذه الكلمة بل على 
يف  املغل���ط  ا�ستخدامه��ا  تداعي��ات 
حق��ل الأدب اإذ اإن كلم��ة �سع��ري مل��ا 
و�سع��ت بدي��ا لكلم��ة ادب��ي او بليغ 
او جميل ح�س��رت القيمة اجلمالية 
بال�سع��ر وربطت الأثر الذي حتدثه 
الأن���اع الأخ��رى مبق�م��ات �سعرية 
خا�سة غري م�ج���دة فجعلت ال�سعر 

و�سنف��ت  اأدبي��ا  وطم�ح��ا  معي��ارا 
تلقائي��ا الأن���اع الأدبي��ة  ت�سنيف��ا 
جمالي��ا يتزعمه ال�سع��ر بحيث �سار 
عل��ى الأن���اع جميعه��ا اأن ترقى اىل 
مكانته وملا ا�ست�ىل هذا الت�س�ر على 
الأذه��ان بعيدا ع��ن ال�عي ب�ظيفة 
كل ن���ع اأدب��ي وتفاوت��ه الأ�سل�ب��ي 
ف�س��ار على الأن���اع الأدبية اأن تتبع 
ال�سع��ر حيثم��ا �سار ورغ��م اأن ال�سعر 
والن��رث ي��دوران يف م��دار واحد وه� 
الأدب لك��ن تبق��ى اخل�ا�ش الذاتية 
ل��كل منهم��ا منعك�س��ة عل��ى البني��ة 
اللغ�ية له. يرى اإلي�ت »اأن كل ع�سر 
يتطل��ب اأ�سي��اء خمتلف��ة م��ن ال�سعر 
لك��ن ب��ن املتطلب��ات وال�ستجاب��ات 
املختلف��ة جميعه��ا.. هنال��ك دائم��ا 
عنا�س��ر دائم��ة وم�سرتك��ة كم��ا اأن 
هن��اك م�ست�ي��ات للكتاب��ة احل�سنة 
والكتاب��ة ال�سيئ��ة م�ستقلة عن حب 

وكراهية اأي منا«
ياأبى ال�سمري اأن يزاحم حق الإبداع 
بال�ج���د ب��ل اإن م��ا نذه��ب اإليه من 
كل ذل��ك ه� اأن ال�سعر احلر باأن�اعه 
واأ�سكال��ه ول �سيم��ا م��ا متخ�ش عنه 
م��ن ت�جه��ات نح��� ف��س��ى  لحق��ا 
فكري��ة ولغ�ي��ة  لي���ش اأب��دا ببديل 
منا�سب ع��ن ال�سعر العرب��ي الأ�سيل 
ول انبث��اق من��ه ب��ل ه��� ادب مغاير 
م��ن  احلداثي��ة  اأبجديات��ه  ا�ستم��د 
الفك��ر الغرب��ي وحقيق��ة اأن تيارات 
اأن  ا�ستطاع��ت  احلداث���ي  الأدب 
ت�س�د وتزي��ح الأدب الكا�سيكي عن 
ال�ساحة فذلك لي���ش دليل مائمتها 
احل�ساري��ة وقيمته��ا الذاتية ولي�ش 
الثق��ايف  انت�ساره��ا  عل��ى  حج��ة 
والأخاقي، فالأكرثية تتبع الأفكار 
مب�ؤ�س�س��ات  املدع�م��ة  املنت�س��رة 
وثقافي��ة  واجتماعي��ة  �سيا�سي��ة 
تهي��اأت له��ا فر���ش الن�س��ر والرتويج 
الإعام��ي، فهي لعبة الق���ة التي ل 
منطق له��ا يف فل�سف��ة الأدب. كذلك 
ف��اإن م��ا يح�سل م��ن تغاي��ر وتقاطع 
ب��ن الفل�سف��ات الأدبي��ة امل�ستع��ارة 
وواقع الدب العربي ل يربر تاأ�سيل 
ه��ذه الفل�سف��ات الأدبي��ة فحقيق��ة 
انن��ا مل نتمك��ن م��ن اأن ن��اأت بجدي��د 
خا���ش بن��ا قب��ل اأن يتكف��ل الغ��رب 
بحمل��ه اإلين��ا يفه��م من��ه اأمريناإم��ا 
لأن ظرفنا احل�ساري مل يكن مائما 
وه��ذا يق�سي على دع�ى اأ�سالة هذه 
واإم��ا  اجلدي��دة  الأدبي��ة  التي��ارات 
اأن��ه كان مائم��ا فلم عجزن��ا اإذا عن 
احلقيق��ة  ذاتي��ا.  ل��ه  ن�ستجي��ب  اأن 
اأنن��ا ظللنا ط�ال ق��رن كامل ن�ستعري 
م��ن الغ��رب ما ن�س��رت ب��ه عجزنا عن 
جماراة ظرفنا وواقعنا.واإذا كان فن 
ال�سع��ر والن�سان يرحت��ان �س�يا يف 
رحلة رقي الفكر والعاطفة واحلياة 
الجتماعية فا ميكن حينها تقرير 
حال��ة ال�سع��ر ومكانت��ه يف مرحل��ة 
م��ا دون النظ��ر اىل باق��ي ج�ان��ب 
يف  وتقريره��ا  احلياتي��ة  الإن�س��ان 
�سي��اق واح��د فاأي��ن الأم��ة العربية 
خ��ال الق��رن املا�س��ي م��ن مقايي���ش 
الغلبة والتط�ر الذاتي يف اأي ميدان 
من ميادين ال�سيا�سة والعلم اأو الأدب 
اأوال�سناع��ة اأو املجتم��ع  ليتاأت��ى او 
ينعك�ش منه  اأي جتديد اأو تط�ركما 
اإنانبث��اق حرك��ة جتديدية يف عامل 
الأدب ل يفرت���ش بال�سرورة تخلف 

ما كان او تقدم ما يجد.
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التصميم واالخراج الفني: مصطفى أحمد مهدي
عواطف يوسف سكرتارية التحرير: سعدون العبيدي  

                 

تصدر عن شعبة العالقات واالعالم في كلية اللغات صحيفة اخبارية ثقافية شهرية

      �سق��ط �سه���ًا اإ�س��م الزميل املدر�ش مهدي رحيم طاه��ر التدري�سي بق�سم اللغ��ة الأملانية عن م��س�عة لـغــات
املن�س���ر يف ملح��ق ب�ابة ع�ستار يف الع��دد ال�سابع ع�سر من �سحيفة لغات حتت عن���ان )اجلنائن املعلقة 

يف بابل(.
  واإذ تاأ�سف هيئة التحرير عن هذا اخلطاأ الفني غري املق�س�د تتقدم بالإعتذار جلنابه الكرمي وتتمنى 

له املزيد من العطاء والإبداع .
ا�سرة حترير �سحيفة لغات

تنويه واعتذار                            

العدد 18 - نيسان 2019

اإلرهاب والثقافة املجتمعيةمهرجان ثقايف بيوم اللغة الروسية
     اأقام ق�سم اللغة الرو�سية بكلية اللغات 
املهرجان ال�سن�ي اخلا�ش بي�م الق�سم يف 
احل��ادي ع�سر من ني�س��ان 2019   وقدمت 
طلب��ة  ح�س��ره  ال��ذي  املهرج��ان  خ��ال 
الق�س��م وا�ساتذته العديد م��ن الفعاليات 

الثقافية والأدبية والفنية .
     والق��ى رئي���ش الق�س��م الدكت���ر يا�سن 
تاري��خ  فيه��ا  ا�ستعر���ش  كلم��ة  حم��زة 
الق�س��م وابرز اإجن��ازات م�سريته العلمية 

والأكادميية ..[
 وحفل املهرج��ان بالق�سائد وامل�سرحيات 
والأغاين قدمها الطلبة باللغة الرو�سية 
�سه��ادات  بت�زي��ع  املهرج��ان  واختت��م 

تقديرية للم�ساركن يف الفعاليات .

ال�ستاذة وداد احل�سناوي

ظاه��رة  اأ�سح��ت        
الرهاب ظاهرة عاملية 
نتيج��ة التداخات بن 
م�س��كات حملية لبع�ش 
م�س��كات  م��ع  البل��دان 
يف  خا�س��ًة   ، عاملي��ة 
بلدان ال�س��رق الأو�سط 
الت��ي تعاين م��ن �سعف 
الأمني��ة  امل�ؤ�س�س��ات 
البن��اء  وا�سرتاتيجي��ة 
وا�سطراب  والتخطيط 

التعلي��م وقل��ة الثقاف��ة 
املجتمعية، والرهاب يف ابع��اده ال�سيا�سية والثقافية ه� 
ج��زء من منظ�م��ة ال�ستعم��ار احلديث الذي ب��داأ ي�سلك 
ط��رق جدي��دة غ��ري الط��رق املاأل�ف��ة يف ار�س��ال جي����ش 

لتحتل البلدان .
     الي���م ا�سبح��ت ال�س���اق ، خا�سة ا�س���اق النفط ق�ى 
�ساغط��ة عل��ى البل��دان التي تنتجه��ا ، مما يعن��ي ان هذا 
امل���رد املادي ال��ذي ي�سكل ع�سب ال�سناع��ات العاملية كلها 
لميك��ن ترك��ه بيد بل��دان الع��امل الثال��ث دون ان تهيمن 
الق���ى الراأ�سمالي��ة علي��ه ، ومل��ا كان��ت الط��رق املاأل�ف��ة 
باحل�س���ل عل��ى النف��ط غ��ري كافي��ة ل�س��د احتياج��ات 
ال�سناع��ة ، جلاأت الدول الرا�سمالي��ة وعرب �سركاتها اىل 
خل��ق اأزمات داخلية وخارجي��ة ، ان هذه الأزمات ووج�د 
ق���ى تدمريية داخلية بحج��ج خمتلف��ة لاإ�ستياء على 

الرثوات عرب طرق العنف والإرهاب وال�سرقة 
      ولذلك جند ان الرهاب لي�جد يف البلدان املتما�سكة 
الأنظم��ة ، بل يف البلدان ال�سعيفة البنية الأمنية والتي 

لت�ستطيع ال�سيطرة على حدودها واأمنها الداخلي .
     لي���ش العراق وح��ده من عانى ويعاين الرهاب لقد بداأ 
يف افغان�ست��ان وال�سي�س��ان واجلزيرة العربي��ة وال�س�دان 
وم��ن ثم انتقل اىل ال�سرق الأو�سط العراق و�س�ريا وم�سر 
ولبن��ان وغريه��م ، ول� متعنا جيدا يف نظ��م هذه البلدان ، 
جندها متاأرجحة بن ان تك�ن نظم ا�ستبدادية او ق�مية 
او ديني��ة ، مما ي�سهل الأمر على ال�س��ركات الأجنبية مبا 
متتلك��ه من خربة ط�يلة يف هذه النظم وبالتايل الهيمنة 
عل��ى الثقاف��ة ال�سائدة وتغلي��ب فئات عل��ى اأخرى وخلق 
اأزمات داخلية مع بلدان اجل�ار مما ي�ؤدي اىل حروب كان 
من نتائجها تدمري الن�سيج الجتماعي وزرع ثقافة م�سادة 
لاآخ��ر وفيه��ا ا�س��كال م��ن الكراهي��ة امل�سح�ب��ة بالعنف 
والإلغاء والتهمي�ش خا�سة لبع�ش الفئات الجتماعية .

           والي���م تعي���ش املنطقة كلها يف اأزمة ارهابية دم�ية 
لميك��ن اخلا�ش منه��ا باآليات  ثقافي��ة وفكرية قدمية ، 
مث��ل ه��ذه الأو�س��اع اجلديدة حتت��اج اىل اآلي��ات ثقافية 
جدي��دة وحديثة  كي تكافح بها ه��ذا املد الأرهابي الذي 
حت�ل من منطقة ال�سرق الأو�سط اىل العامل ومن ي�ستقراأ 
م��ا يح��دث يج��د ان ق���ى عاملي��ة واقليمي��ة تق��ف وراء 
انت�سارظاه��رة الأرهاب الذي ا�سب��ح خماطره لتخت�سر 
عل��ى نهب الرثوات بل على متييع اله�ية ال�طنية للعديد 

من البلدان .

صرح الهوى
زينب �سايف عبا�س 

وبنيت لك صرحًا للهوى

بدمي فهوى

كعرائش من بيض احلمائم 

حبًا فاستوى

لعلك الصايف التعرفها

عشقها سرمدي احملتوى

تاهلل اقسم السويداء 

أنك فيه السلوى

وما زلت انوحك عشقًا 

بسنني أحرقتها البلوى

اختالف العقول ثراء 
فاطمة مثنى فار�س
ق�سم اللغة الرتكية

ي�سري الإن�سان يف هذه احلياة 
بخط���ات �سجاع��ة حم��اوًل 
ق��در م��ا ي�ستطي��ع اأن يثب��ت 
وج���ده، من��ذ الق��دم حف��ر 
ال�سخ��ر ليك���ن اب��ن الي�م. 
طبيع��ة الإن�سان ه��ي ال�سعي 
ه��ذا  والتاأم��ل يف  واحلرك��ة 
ومعرف��ة  الكب��ري،  ال�ج���د 
القم��ر  ومن��ازل  احل�س��اب 
وتاأثريه��ا  ال�سه���ر  ون�عي��ة 
لي���ش  ف�س��ل،  كل  يف  علي��ه 
غريب��ًا عل��ى ه��ذا الكائن اأن 
ال�ج���د  اأعم��اق  يغ����ش يف 
ملعرف��ة ذات��ه وكي��ف يعي�ش 
عل��ى ه��ذه الأر���ش الطيب��ة 
وكي��ف ي�فر ق���ت ي�مه، ه� 
النمط الق��دمي نف�سه، لكنه 
الي���م متط�ر، خم��رتع و�سل 
و�س��ربه  بذكائ��ه  للف�س��اء 

واجتهاده عرب الع�س�ر.
الآي��ة  خ�سائ���ش  وم��ن 
الكرمي��ه احلرك��ة والتغ��ري، 
ومن اآيات اهلل – تعاىل – يف 
خلق��ه: اخت��اف النا�ش يف: 
َخْلقهم، وُخُلقه��م، وَملكاتهم، 
واأل�انه��م،  وخ�سائ�سه��م، 
وُلغاتهم، وطرائق تفكريهم، 
الإدراكي��ة؛  وقدراته��م 
َم��اَواِت  ِم��ْن اآَياِت��ِه َخْل��ُق ال�سَّ
ْل�ِسَنِتُكْم  َواْلأَْر���شِ َواْخِتَاُف اأَ
َواأَْلَ�اِنُك��ْم اإِنَّ يِف َذِل��َك َلآَي��اٍت 

ِلْلَعامِلَِن ]الروم: 22[.
والب�سر خمتلف�ن يف الطبائع 
وال�سخ�سي��ات والروؤى، وهذا 
م��ن حكم��ة اهلل ب��اأن وهبن��ا 
عق�ًل لها اأبعاد خمتلفة عن 

بع�سه��ا يف كل ع�س��ر ويف كل 
جمتمع ويف كل بيئة �سغرية، 
ه��ي وح��دة ممي��زة خمتلفة 
عن الأخرى، هذا الختاف 

لاإب��داع  ث��ري  والتن���ع 
والتط�ر، لأنه عقل متحرك 
متنقل من زوايا عدة، واأبعاد 
فكري��ة وح�سي��ة واإدراكي��ة 
متن�ع��ة ت�سي��ف لاإن�سانية 
الت�ق��ف  الكث��ري.  ال�س��يء 
عل��ى فك��رة واح��دة اأو ن���ع 
واح��د ه� اجلم���د وامل�ت يف 
ح��د ذات��ه، التن���ع يف الفكر 
والروؤي��ة يف احلي��اة �ساع��د 
يف تق��دم الب�سري��ة، ول��� كل 
جمتمع مكث يف فكر واحد اأو 
�سني��ع واحد اأو هدف واحد، 
ذات��ه وحتم��ًا  لنغل��ق عل��ى 
�سي�سيخ وينتهي به املطاف يف 

املكان نف�سه.
:”الخت��اف يف الراأي �سمة 
ودلي��ٌل  النا�سج��ة،  العق���ل 

وفه��م  وخ�س�ب��ة  ل��رثاء 
الق�سايا املطروحة..”

ال��راآي  اخت��اف  ثقاف��ة  اإن 
ثقافة مهم��ة لبناء وتط�ير 

اأي كياٍن ي�سعى اأ�سحابه اإىل 
اأن ي�سبح قبلة للباحثن عن 
الأفكار النا�سجة التي تعترب 
حج��ر الأ�سا���ش يف التط�ير 
يع��اين  ع�س��ر  يف  والبن��اء، 
م��ن تكمي��م الأف���اه وخن��ق 
احلريات. اإنن��ا بدون ثقافة 
الخت��اف �سنفقد جملة من 
الأف��كار املهمة الت��ي كان من 
املمكن اأن ت�سه��م يف النه��ش 

بالدول واملجتمعات.
ل��ذا يف اخلت��ام، يج��ب علينا 
التن���ع  وج���د  ب��اأن  الق���ل 
الفكري يف الفرق وامل�ؤ�س�سات 
يف  �سُي�سه��م  ككل،  واملجتم��ع 
ات يف �سل�كنا،  اإح��داث تغ��ريُّ
قابلي��ة  اأك��رث  و�سيجعلن��ا 

للتط�ر والبتكار والبداع.


