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اشراف عام
أ.د غيداء قيس ابراهيم  لـغــات

اللغات تؤهل خريجيها لدخول سوق العمل
دورات يف الرتجمة واملراسالت واملصطلحات والسري الذاتية 

والتقديم للشركات والجامعات العاملية 

اللغ��ات  كلي��ة  ر�س��الة  التقت�س��ر 
عل��ى تعلي��م طلبته��ا اللغ��ات العاملية 
ودرا�س��ة اآدابه��ا واإتقان تل��ك اللغات 
حمادث��ة وكتابة وق��راءة وقواعد ، 
امنا تتج��اوز ذلك لتاأهيل اخلريجني 
لدخول ا�سواق العمل واملناف�سة على 

الوظائف وفر�ص العمل .
     ويف ه��ذا ال�سي��اق تنه���ص وح��دة 
كلي��ة  يف  والتوظي��ف  التاأهي��ل 
اللغ��ات مبه��ام اإعداد طلب��ة املرحلة 
الرابع��ة يف جميع االق�س��ام العلمية 
وتزويده��م بجرع��ات مكثف��ة عل��ى 
وبرام��ج  متخ�س�س��ة  مناه��ج  وف��ق 

تراع��ي  وق�سدي��ة  بدق��ة  خمت��ارة 
متطلب��ات ا�س��واق العم��ل وحاج��ات 
ال�س��ركات واملوؤ�س�س��ات والدوائ��ر يف 
واحلكومي��ة  اخلا�س��ة  القطاع��ات 

داخل البلد وخارجه .
التاأهي��ل  وح��دة  مدي��ر  تذك��ر      
والتوظي��ف الدكت��ورة اآيات يو�س��ف 
ان الوح��دة وبالتعاون مع تدري�س��يي 
االق�س��ام العلمي��ة يف الكلي��ة اأع��دت 
طلب��ة  لتاأهي��ل  مكثف��ًا  برناجم��ًا 
املرحل��ة الرابعة ملمار�س��ة الوظائف 
وامله��ن الت��ي تتنا�س��ب م��ع موؤهالتهم 
ا�س��واق  واحتياج��ات  االكادميي��ة 

العمل .
ومن��ذ  الوح��دة  ان   .. وت�س��يف      
بداية الف�سل الدرا�سي الثاين بداأت 
باقامة ال��دورات املخ�س�س��ة لتاأهيل 
درا�س��تهم  اإكم��ال  بع��د  اخلريج��ني 
االأكادميي��ة حي��ث اأقام��ت الوح��دة 
العدي��د من الدورات وور�ص العمل يف 
كيفية كتابة ال�س��ر الذاتية لغر�ص 
احل�س��ول على وظيفة معينة او اآلية 
التقدمي للقبول يف اجلامعات العاملية 
وا�ستح�س��ال  تل��ك اجلامع��ات  بلغ��ة 
موافقات ال�س��فر وتاأ�سرات الدخول 
واالقام��ة ب�س��كل ر�س��مي ف�س��اًل ع��ن 

املرا�س��الت اخلارجية وفن الرتجمة 
وا�س��كالياتها كذل��ك اأقمن��ا دورة يف 
االعالمي��ة  امل�س��طلحات  ا�س��تعمال 
وال�س��حفية يف املوؤ�س�سات االعالمية 

ملن يرغب العمل ب�سفة اإعالمي .
      وترى الدكتورة اآيات ان ا�ستجابة 
الطلب��ة كان��ت ايجابي��ة ج��دا حيث 
تفاعلوا مع املحا�س��رات واأبدوا ردود 
فعل مر�سية الأن تلك الدورات مكملة 
واالأكادميي��ة  املعرفي��ة  لذخرته��م 
وت�س��ب يف �س��الح تاأهيلهم للمناف�سة 
عل��ى االأعم��ال والوظائ��ف واملهن يف 

امل�ستقبل .

حملة اعالمية لرتويج 
الربنامج الحكومي لوزارة 

التعليم العالي
ب��داأت �س��عبة االع��الم يف كلي��ة اللغ��ات بحمل��ة 
اإعالمي��ة لغر���ص الرتوي��ج لالأه��داف وامل�س��اريع 
والربامج اخلا�سة التي ت�سمنها الربنامج احلكومي 
للم��دة من 2018 – 2022 املتعلقة بوزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي وجامعة بغداد .
املوق��ع  عل��ى  الربنام��ج  ن�س��ر  احلمل��ة  وتت�س��من 
الت��ي  لغ��ات  �س��حيفة  ويف  للكلي��ة  االألك��رتوين 
ت�س��درها �سعبة االعالم وتوزيع ن�سخ من الربنامج 
والوح��دات  وال�س��عب  العلمي��ة  االق�س��ام  عل��ى 

االإدارية يف الكلية .
اىل ذل��ك ت�س��تعد �س��عبة االع��الم لعق��د ور�س��ة 

تناق�ص اأبعاد الربنامج واآفاقه امل�ستقبلية .

اللغات تشارك يف ندوة 
ملف القدس

�س��ارك التدري�سيان بق�س��م اللغة العربية يف كلية 
اللغات الدكتور جا�سم ر�سيد حلو و الدكتور رحيم 
را�س��ي عبديف ندوة مو�سعة بعنوان )ملف القد�ص 

يف عهد ادارة الرئي�ص االأمريكي ترامب( .
     نظمها مركز الدرا�سات االإ�سرتاتيجية والدولية 

يف جامعة بغداد .
وقدم التدري�س��يان ورقة بحثية تناولت ما ي�سمى 
ب�سفقة القرن من وجهة النظر االإ�سرائيلية ف�ساًل 
عن جتليات اال�س��تيطان اال�س��رائيلي وتوافقه مع 

امل�سروع االأمريكي حول القد�ص .
و�س��هدت الن��دوة مداخ��الت وا�س��افات وتعقيبات 
بتفاع��ل  حظ��ي  ال��ذي  املذك��ور  البح��ث  عل��ى 

احلا�سرين من الباحثني .

اللغات تضيف استاذة 
فرنسية

�سيف ق�س��م اللغة الفرن�س��ية يف كلية اللغات يوم 
االربع��اء 17 ني�س��ان 2019 اال�س��تاذة الفرن�س��ية 
الدكت��ورة كاتري��ن غ��رال اال�س��تاذة يف جامع��ة 
بيكارري الفرن�سية حيث األقت حما�سرة فديوية 
بعن��وان �س��ورة العامل يف الرواية املعا�س��رة – من 
اأج��ل بالغ��ة جدي��دة لل�س��ورة بح�س��ور ا�س��اتذة 

الق�سم وطلبة الدرا�سات العليا .
تناولت املحا�سرة تو�سيف ال�سورة الفوتوغرافية 
يف الن�س��و�ص الروائية والق�س�سية املعا�سرة التي 

تنحى منحى الواقعية .

    تتق��دم اأ�س��رة كلية اللغات باأح��ر التهاين واأجمل 
ابراهي��م  قي���ص  غي��داء  للدكت��ورة  التربي��كات 
عميد كلي��ة اللغات مبنا�س��بة ترقيته��ا اىل مرتبة 

اال�ستاذية.
فق��د �س��در االأم��ر اجلامع��ي  ذي الرق��م اأ/2637 
بتاريخ 2019/4/8 برتقية الدكتورة غيداء قي�ص 
ابراهيم اىل مرتبة االأ�ستاذية يف اخت�سا�ص اللغة 

اال�سبانية اأعتبارا من تاريخ 2018/8/31 .
اأن ا�س��رة اللغ��ات تدري�س��يني وطلب��ة وموظف��ني اأذ 
تهنىء الدكتورة غيداء بهذا املنجز العلمي ،تتمنى 
جلنابه��ا الك��رمي املزي��د م��ن النجاح��ات والتاأل��ق 
والتوفي��ق الأعالء مكان��ة كليتنا العزي��زة وحتقيق 
نه�س��ة ثقافية متميزه يف م�س��رة التعليم العايل يف 

عراقنا احلبيب.

أسرة كلية اللغات تبارك ترقية الدكتورة غيداء قيس أبراهيم اىل مرتبة االستاذية



2لـغــات العدد 19 - ايار 2019

هيئة تحرير مجلة اللغات تبحث سبل اإلرتقاء بالنشر العلمي
      بحث��ت هيئ��ة حتري��ر جمل��ة 
�ُس��بل  العلمي��ة  اللغ��ات  كلي��ة 
العلم��ي  بالن�س��ر  االإرتق��اء 
وحتقيق  والباحثني  للتدري�سيني 
متطلب��ات الو�س��ول اىل م�س��اف 

املجالت العاملية الر�سينة .
خ��الل  الهيئ��ة  وناق�س��ت       
 30 الثالث��اء  ي��وم  اجتماعه��ا 
ني�س��ان 2019 النق��اط املدرجة 
عل��ى ج��دول االجتم��اع وابرزها 
: مو�س��وع الن�س��ر باملجلة باللغة 
العربي��ة ، رقمنة اع��داد املجلة 
وحتويله��ا اإلكرتوني��ا لغاي��ة هذا 
العام ، اجور الن�سر للباحثني من 

خارج العراق .
     وج��رى التاأكيدعل��ى تنفي��ذ 
توجيه��ات وزارة التعلي��م العايل 
والبحث العلمي ورئا�س��ة جامعة 
بغ��داد ب�س��رورة الرتكي��ز عل��ى 
البحوث والدرا�س��ات التطبيقية 
الت��ي ت�س��هم يف اإيج��اد معاجلات 
يف  املجتم��ع  مل�س��كالت  علمي��ة 

املجاالت املختلفة .

ندوة طالبية تعرض مخاطر املخدرات وطرق الوقاية والعالج    

الدكتور رحيم الخزاعي معاونًا لعميد اللغات

نظمت وحدة االر�س��اد النف�س��ي والتوجيه الرتب��وي يف كلية اللغات 
بالتع��اون مع مركز بحوث ودرا�س��ات ال�س��رطة املجتمعي��ة يف وزارة 
الداخلي��ة ن��دوة تثقيفي��ة طالبي��ة بعن��وان : املخدرات اعرا�س��ها 
وا�س��باب تعاطيه��ا والوقاي��ة منه��ا ي��وم االأثن��ني 22 ني�س��ان 2019 

بح�سور عدد كبر من طلبة الكلية وتدري�سييها .
وت�س��منت الن��دوة حماور ع��ّدة ه��ي : تعريف املخ��درات واملوؤثرات 
العقلية ، خطر املخدرات �سحيا واجتماعيًا وتربويًا ، طرق الوقاية 
وكيفي��ة عالج االإدم��ان على املخدرات ، العقب��ات التي يجب التغلب 

عليها لعالج االدمان .
     وكان الهدف من الندوة التوعية مبخاطر اآفة املخدرات وحماربتها 
والوقاية منها من خالل خلق وعي طالبي و�س��بابي �س��دها وكيفية 

عالج املدمنني وتاأهيلهم واإعادتهم للمجتمع .
واأ�س��هم يف تقدمي حماور الندوة التدري�سية �سو�سن بهجت واال�ستاذ 
امل�س��اعد امي��ان لفتة مدير وحدة االر�س��اد النف�س��ي ومدير �س��عبة 
الدرا�س��ات والبحوث يف ال�س��رطة املجتمعية املهند�ص ح�س��ني عامر 

الربيعي .
و�س��هدت الن��دوة مداخالت من قب��ل الطلبة الذين اأبدوا �س��رورهم 

بعقد هذا الن�ساط التوعوي التثقيفي .

اخلزاعي مبسؤولية معاون عميد  راضي  رحيم  الدكتور  املساعد  االستاذ  بتكليف  امر جامعي  صدر 

كلية اللغات للشؤون االدارية واملالية ، وبهذه املناسبة تتقدم شعبة االعالم والعالقات واسرة حترير 

صحيفة لغات بأجمل التهاني واطيب التبريكات للدكتور اخلزاعي وتتمنى له النجاح والتوفيق في 

الف مبارك ومزيد من  احلبيب.  االكادميية في عراقنا  واملسيرة  اللغات  اجلديدة خلدمة كلية  مهمته 

التألق واالبداع. 
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محاضرة ثقافية عن 
تاريخ العراق القديم

    نظم ق�س��م اللغة ال�س��ريانية يف كلية اللغات جل�سة 
ثقافية بعنوان من تاريخ العراق القدمي .

      واألق��ى الدكت��ور اأحمد لفتة حما�س��رة عن تاريخ 
العراق القدمي �ساحبها اأفالم وثائقية عن املكت�سفات 

االآثارية يف العراق والتوزيع اجلغرايف  للمدن .
     وياأت��ي ه��ذا الن�س��اط يف �س��ياق رب��ط تعل��م اللغة 
ال�س��ريانية م��ع املوروثات احل�س��ارية يف ب��الد وادي 

الرافدين .
 
 

اللغات تضيف اجتماع 
وحدات التعليم 
األلكرتوني يف 
جامعة بغداد

      �س��ّيفت كلي��ة اللغ��ات االجتم��اع ال��دوري املو�س��ع 
ملدراء وحدات اإبن �سينا للتعليم االألكرتوين يف كليات 
جامع��ة بغ��داد بح�س��ور اال�س��تاذ امل�س��اعد الدكت��ور 
حممد �سادق �س��لمان مدير مركز ابن �سينا يف رئا�سة 
اجلامع��ة وذلك يوم االأحد املوافق 28 ني�س��ان 2019 
.     وبح��ث االجتم��اع النق��اط املدرج��ة على جدول 
االعمال واأبرزها تفعيل جتربة التعليم االألكرتوين 
وتعميمه��ا عل��ى جمي��ع االق�س��ام العلمي��ة بو�س��فها 
جترب��ة ترتق��ي بالتعليم اجلامع��ي يف جامعة بغداد 

اىل م�ساف اجلامعات الراقية .
     و اأك��د الدكت��ور حمم��د �س��لمان على �س��رورة بذل 
كل اجلهود والطاقات حلل جميع املعوقات احلا�س��لة  
لبع���ص الكلي��ات  واأو�س��ى باالإ�س��راع بالو�س��ول اىل 
اأف�سل النتائج التي تخ�ص برنامج املقررات الدرا�سية 
والربنام��ج احلكوم��ي  و حت�س��ني وتطوي��ر العملي��ة 
التعليمي��ة يف اجلامع��ات با�س��تخدام ا�س��رتاتيجيات 
مدعمه بالتكنلوجيا احلديثة يف جماالت احلا�س��وب 

وتكنلوجيا املعلومات والتعليم عن بعد . 

حلقة تعرض اشكاليات 
النقد الرتجمي

      نظم ق�س��م اللغة اال�س��بانية يف كلية اللغات حلقة 
نقا�ص تناولت مو�سوعة  ترجمة الدرا�سات النقدية 
املعوق��ات واحلل��ول ي��وم االربع��اء 24 ني�س��ان 2019  
بح�س��ور اع�س��اء هيئ��ة التدري�ص وطلبة الدرا�س��ات 

العليا يف الكلية .
     وقدم التدري�سي يف ق�سم اللغة اال�سبانية الدكتور 
ع�س��ام احمد نا�سر واملدر�سة اأ�سيل عبد اليمة ورقة 
بحثية ت�س��منت املح��اور التالية : مفهوم الدرا�س��ات 
النقدي��ة ، معوق��ات ترجم��ة الدرا�س��ات النقدي��ة ، 
اأهم احللول واملعاجلات املمكنة يف ترجمة الن�سو�ص 
النقدي��ة م��ن اللغة اال�س��بانية اىل اللغ��ة العربية . 
وعر�س��ت ا�س��كاليات ترجمة رواية اأنا واحلمار للغة 
العربي��ة ورواي��ة بداية ونهاية للغة اال�س��بانية وما 

رافق  ترجمتها من ا�سكاليات .
ع��ّدة  مداخ��الت  النقا�س��ية  احللق��ة  و�س��هدت       
اأغنت مو�س��وع النقا���ص موؤكدة عل��ى اأهمية ترجمة 
النت��اج النقدي العاملي و�س��رورته للثقاف��ة العربية 

املعا�سرة.

ورشة تقارن بني مناهج اللغة الرتكية 
يف الجامعات العراقية

عقد ق�س��م اللغة الرتكي��ة يف كلية 
اللغات ور�س��ة عمل بعنوان مقارنة 
ب��ني املفردات واملواد الدرا�س��ية يف 
اأق�س��ام اللغ��ة الرتكي��ة يف كلي��ات 
يف  اللغ��ات   – االآداب   – الرتبي��ة 
اجلامعات العراقية يوم االثنني 22 
ني�س��ان 2019  بح�س��ور تدري�سيني 
وباحثني وطلبة الدرا�سات العليا .

      تناول��ت الور�س��ة مقارن��ات ب��ني 
مناهج اق�س��ام اللغ��ة الرتكية التي 
تّدر���ص يف تل��ك الكلي��ات م��ن حيث 
واالأه��داف  واال�س��اليب  املف��ردات 

واملخرجات .
     وطرح��ت خ��الل الور�س��ة روؤى 
واأف��كار وت�س��ورات ب�س��اأن تطوي��ر 
مناهج اللغ��ة الرتكية واآدابها على 
واالآداب  اللغ��ات  كلي��ات  م�س��توى 

والرتبية .
واأو�ست الور�سة ب�س��رورة التوافق 
بني املنهج الدرا�س��ي وهوية الكلية 

العلمية .

ورشة معمقة بشأن 
تطبيقات نظام املقررات 

الدراسية
بتوجيه من جامعة بغداد عقد ق�س��م �س��وؤون الطلبة والت�سجيل ور�سة عمل 

لكليات اجلامعة يف كلية اللغات
     �س��هدت كلية اللغات ور�س��ة عمل معّمقة ب�س��اأن نظام املقررات الدرا�س��ية 

وكيفية تطبيقها .
  وتاأت��ي ه��ذه الفعالي��ة يف اإطار ا�س��تعدادت الكلية لتطبيق  نظ��ام املقررات 

الدرا�سية بدًء من العام الدرا�سي املقبل .
     فقد األقى مدير ق�سم �سوؤون الطلبة والت�سجيل يف جامعة بغداد الدكتور 
عدي كرمي لعيبي حما�سرة نظرية م�سحوبة بعر�ص عرب الداتو�سو الآليات 

نظام املقررات وتفا�سيل تنفيذه .
    وت�سمنت الور�سة حماور عّدة منها : مميزات نظام املقررات وم�سطلحاته 
ووحداته االإجبارية واالإختيارية  وعدد ال�س��اعات واالأ�س��ابيع والف�س��ول 

واملقت�سيات العلمية واالإدارية امل�ساحبه له .
     وح�سر الور�سة عدد كبر من تدري�سيي الكلية يف جميع االق�سام العلمية 
ف�س��ال عن روؤو�س��اء االق�س��ام واملقررين والطاقم الوظيفي العامل يف الكلية 
.وتاأت��ي ه��ذه الفعالية يف اط��ار ا�س��تعدادات الكلية لتطبق نظ��ام املقررات 

الدرا�سية بدء من العام الدرا�سي املقبل.

نظ��م ق�س��م اللغ��ة الفار�س��ية بكلي��ة 
اللغ��ات بالتعاون مع وح��دة التاأهيل 
متخ�س�س��ة  دورة  والتوظي��ف 
بامل�س��طلحات ال�سيا�سية واالإعالمية 
يف اإطار اإعداد خريجي الق�سم الأخذ 
فر�سهم يف اأ�سواق العمل بعد التخرج 
.وا�س��رتك يف الدورة طلب��ة املرحلة 
الت��ي  ال��دورة  وت�س��منت  الرابع��ة 
الدكت��ور  امل�س��اعد  اال�س��تاذ  اأداره��ا 

حما�س��رات  العتاب��ي  مزه��ر  رحي��م 
ع��ن كيفي��ة ا�س��تخدام امل�س��طلحات 
والتع��رف  واالعالمي��ة  ال�سيا�س��ية 
على اأهم تلك امل�س��طلحات املتداولة 
واملو�س��وعات  االخب��ار  ن�س��رات  يف 

ال�سحفية واالعالمية .
خريج��ي  الإع��داد  ال��دورة  وته��دف 
ال�س��حفية  امله��ن  ملمار�س��ة  الق�س��م 
واالعالمي��ة باللغ��ة الفار�س��ية بعد 

تخرجهم .

تلبية للدعوة املوجهة اىل اال�ستاذة 
الدكتورة غيداء قي�ص ابراهيم ع� /

عميد كلية اللغات من املوؤمتر العلمي 
الدويل جلامعة كربالء اأنابت معاون 
العمي��د لل�س��وؤون االداري��ة الدكت��ور 
افتت��اح  حل�س��ور  اخلزاع��ي  رحي��م 

املوؤمتر وامل�ساركة يف فعالياته .
تعميق��ا  اخلط��وة  ه��ذه  وتاأت��ي 
لعالق��ات التع��اون العلم��ي والثق��ايف 
واملوؤ�س��س��ات  اللغ��ات  كلي��ة  ب��ني 
والثقافية داخل  االأك�����������������ادميية 

العراق وخارجه .

اللغات تحضر املؤتمر الدولي 
لجامعة كربالء

دورة لتأهيل خريجي الفارسية 
للعمل بصفة اعالميني
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اإلعالم ودور املرأة يف التنمية

  حياة ريان  

  حسن الظن باهلل  

عسل مر 

م.	د.	�سهاد	عدنان		
�سعبة	االعالم	والعالقات	العامة	

يف ظ��ل الكثر من التحدي��ات التي تواجه 
دون  حت��ول  والت��ي  فئاته��ا  ب��كل  امل��راأة 
انطالقه��ا لت�س��ارك بفاعلي��ة يف حتقي��ق 
التنمي��ة ،  والو�س��ول اإىل مواق��ع الريادة ،  
تظهر �س��خامة امل�س��ئولية الت��ي تقع على 
عات��ق االإع��الم يف االرتقاء بو�س��ع املراأة 
العربية وتعزيز دورها ،  واإذا كان باالإمكان 
التح��رك به��ذا االجت��اه والدف��ع بامل��راأة 
لتكون �س��ريكا يف تنمي��ة عربية حقيقية 
م��ن اأج��ل اإحداث اال�س��الح املطل��وب فاإنه 

البد اأن يكون هذا التحرك �سريعا . 
اهتمت و�سائل االإعالم العربية املطبوعة 
وامل�س��موعة واملرئية بتخ�سي�ص م�ساحات 
تتمثل يف �س��كل اأبواب ثابتة، اأو �س��فحات 
خم�س�س��ة للم��راأة يف ال�س��حف اليومي��ة 
واالأ�س��بوعية، ف�س��ال ع��ن ذل��ك  املج��الت 
الن�س��ائية املتخ�س�سة او تخ�سي�ص برامج 
ن�س��ائية يومي��ة واأ�س��بوعية والت��ي تعمل 
جميع��ا عل��ى معاجل��ة م�س��كالت وق�س��ايا 

املراأة العربية 
وبرغ��م التق��دم املح��رز، فال ت��زال هناك 
فج��وات قائمة ته��دد اجله��ود التي تبذل 
الو�س��ائط  اأن  وتو�س��ح  ال�س��دد،  ه��ذا  يف 
االت�سالية مازالت مل تقم بعد مب�سئوليتها 

االجتماعية جتاه ق�س��ايا املراأة، خا�س��ة 
وج��ه  عل��ى  والتنمي��ة  امل�س��اواة  ق�س��ايا 
عوام��ل  اإىل  ذل��ك  ويرج��ع  اخل�س��و�ص. 
ودرا�س��تها  له��ا  الت�س��دي  متع��ددة، ميث��ل 
مطلب��ة هام��ة م��ن اأج��ل القي��ام مبهمته��ا 

وتعزيز دورها
فنالح��ظ ان الربام��ج املقدمة للم��راأة من 
خ��الل االإذاع��ة والتلفزيون، مب��ا يف ذلك 
الدرامي��ة،  واالأعم��ال  اأي�س��ا  امل�سل�س��الت 
وكث��ر م��ن الكتابات ال�س��حفية تعاين من 
ازدواجية االجتاه، فهي ترتاوح بني عر�ص 
املراأة يف �س��ورة تقليدية، تب��دو املراأة من 
خاللها مطيعة، خا�سعة، عاجزة، م�سحية 
و�س��ائل  تعر���ص  وبينم��ا  �س��لبية،  اأب��دا، 
االإع��الم هذه ال�س��ورة التقليدية، جتدها 
اأي�س��ا تعر���ص �س��ورة للم��راأة الع�س��رية،  
وامل�س��تقبلية الت��ي تبدو امل��راأة من خاللها 
ق��ادرة عل��ى اتخاذ الق��رار، معتم��دة على 
بن��اءة،  م�س��تقلة  �سخ�س��ية  ذات  نف�س��ها، 
معطاءة، منتجة، مبدعة، ت�سهم يف تنمية 
وطنه��ا عل��ى اأ�س��ا�ص م��ن العل��م والوع��ي. 
فوجود ال�س��ورتني املتناق�س��تني للمراأة ما 
يف اخلط��اب االإعالم��ي العرب��ي، يف وق��ت 
واح��د، ي��دل على غي��اب اال�س��رتاتيجية 
العام��ة لو�س��ائل االإع��الم ال ب��د اإذن م��ن 
لتن��اول  موح��دة  ا�س��رتاتيجية  وج��ود 
العرب��ي  اخلط��اب  يف  امل��راأة  مو�س��وعات 
االإع��الم،  و�س��ائل  يف  امل�س��تغلني  كل  ل��دى 

وخا�س��ة كت��اب ال�س��يناريو، واملخرج��ني، 
واملذيع��ني، وال�س��حفيني، ملا له��م من تاأثر 
بالغ يف تو�س��يل الر�س��الة االإعالمية. كما 
ان البع��د االجتماعي للخط��اب االإعالمي 
املوج��ه للم��راأة، تاأث��ر فعال يف م��ا يتعلق 
بتعدي��ل املفاهيم التي كانت �س��ائدة ردحا 
من الزمن مث��ل مفهوما الذك��ور واالأنوثة، 
واالأدوار املتعلق��ة به��ا، لذل��ك ال ب��د م��ن 
ت�س��افر اجلهود يف املج��االت االجتماعية 
والثقافية، الإر�س��اء ال�سيا�سات االإعالمية 
الت��ي ميك��ن اتباعه��ا الإقن��اع االأف��راد يف 
الت��ي  اجلدي��دة  باالجتاه��ات  املجتم��ع 
تنظ��ر اإىل الرج��ل وامل��راأة، باعتبارهم��ا 
وجهت��ني لعملة واحدة قوامها االإن�س��انية 
و�س��ائل  والن  والتكام��ل  والدميقراطي��ة 
االعالم اأكرث الو�سائل فاعلية يف خماطبة 
وتوعي��ة قط��اع امل��راأة يف الري��ف وامل��دن 
ال�س��غرة ،  يجب اإلقاء ال�سوء علي ق�س�ص 
النجاح اخلا�سة بهذا القطاع مع املحافظة 
عل��ى كرامة امل��راأة يف االأعمال االإعالمية 
املختلف��ة بعيدا ع��ن الرتكيز علي ال�س��ور 
النمطية ال�س��لبية لها ،  اأو ت�سويه �سورتها ،  
و�سرورة اإبراز امل�س��كالت التي تعاين منها 
نتيج��ة للمتغرات والتط��ورات املجتمعية 
م��ن  متكينه��ا  اإيل  باالإ�س��افة  املعا�س��رة ،  
التعبر احلر عن راأيها يف و�س��ائل االإعالم 
املختلفة ،  وخا�س��ة القنوات املحلية وذلك 

ما يدعم تنوع االآراء ويرثيها . 

�سارة	عمار	يو�سف
فتح��ت ري��ان  عينيه��ا عندما اأمه��ا ولدتها 
ومل تع��ي م��ا �س��يحدث له��ا م��ن م�س��اعب 
احلي��اة ، اأم ري��ان اأحب��ت اأبنته��ا قب��ل اأن 
تاأت��ي اىل الدني��ا وح�س��رت له��ا املالب���ص 
واحلاجيات اخلا�سة بها ، ويف يوم الوالدة 
كان هذا اليوم ع�س��را جدا على االم ،فقد 
اأبلغوها االطباء بان والدتها ع�سرة جدا 
واأثن��اء الوالدة اخرجوا املول��ودة وفجاأة 

ماتت االم .
م��رت ال�س��نوات واأ�س��بح عم��ر ريان ع�س��ر 
�سنوات ، قرر االب الزواج من اأمراأة اأخرى 
، وه��ذه امل��راأة متزوج��ة  �س��ابقا ولديه��ا 
ري��ان ح��وايل خم�س��ة  م��ن  اأك��رب  ول��دان 
�س��نوات، كان��ت زوج��ة االب تعام��ل ري��ان 
بق�س��وة وجف��اف وتكلفه��ا باعم��ال البيت 
كله��ا بالرغم من �س��غر �س��ن ري��ان ، حينها 
كانت يف ال�س��ف اخلام�ص االبتدائي، وهي 
حت��اول اأن جتم��ع ب��ني املدر�س��ة والبي��ت 
، لك��ن ب��دء م�س��تواها الدرا�س��ي بالت��دين 
�س��يئا ف�سيا ، ومرت االيام وال�سهور تعرفت 
ريان اىل �س��ديقة معها يف املدر�س��ة اأ�سمها 
روان كان��وا يتحدثون مع بع�س��هم البع�ص 
وبداأت ريان ت�سرد ق�ستها ل�سديقتها كيف 
زوجة اباه��ا تعاملها بق�س��وة واباها الذي 
كان �س��غله ال�س��اغل العمل حتى ي�س��تطيع 
ان يوفر لهم امل�س��توى املعا�س��ي اجليد. قر 
روا خ��الل العطل��ة الربيعية ان ي�س��افروا 
ويبق��وا ريان لوحده��ا ، فقالت ريان يالهم 
م��ن ق�س��اة القلب كيف ه��ان عليهم ابقائي 
لوح��دي وان��ا مل اأجت��اوز الثاني��ة ع�س��ر 
م��ن عم��ري ، فك��رت ب�س��وت ع��ايل كي��ف 
واأي��ن �ستق�س��ي العطلة ، حينه��ا قررت ان 
تذه��ب اىل بي��ت �س��ديقتها روان ، النه��ا 
ال تع��رف اأي اح��د م��ن اقاربه��ا  ، رحب��ت 
ام روان مبج��يء ري��ان اىل بيتهم وق�س��وا 

وقت��ا ممتع��ا مع��ا ويف الي��وم االخ��ر قبل 
جميئهم ب�س��اعات قليلة رجع��ت ريان اىل 
بيته��ا ، وعند و�س��ولهم اىل املنزل مل تقل 
لهم �س��يئا ع��ن ذهابها اىل بيت �س��ديقتها 
بفت��ح  وب��دوؤ  الوق��ت  بع���ص  ا�س��رتاحوا   ،
احلقائب وريان تنظر اليهم ع�سى ولعل ان 
يتذكروها بهدية ما،لكن لال�س��ف ال�سديد 
مل يفكروا بها اأبدا ، �س��عدت م�س��رعة اىل 
غرفته��ا وعيناه��ا مبتلة بالدموع ، ح�س��ت 
ب��اأمل ف�س��يع. وبع��د مرور �س��هر تعر�س��ت 
زوجة االب اىل �سدمة كبرة ب�سبب وفاة 
عائلتها جميعا ، ذهبوا بها اىل امل�ست�س��فى 
وكان��وا يذهب��ون كل ي��وم ويبق��ون ري��ان 
لوحده��ا ، حتى اباه��ا تغر عليها ب�س��بب 
هذه املراأة اللعينة ، بقت حوايل اأ�سبوعني 
. وقالت ريان ملا ال افت�ص عن اوراق ع�س��ى 
ولعل اجد �س��يئا عن اأمي ، فوجدت ورقة ، 
اخذته��ا وبداأت تقراأ م��ا فيها ، كيف كانت 
انها اأن�س��انة رائعة و�س��حت من اجلها لكي 
تعي���ص ري��ان ، وعن��د االنتهاء م��ن قراءة 
الورقة ، قررت يف قرارة نف�سها اأن تواظب 
اأكرث فاأكرث يف درا�ستها وت�سبح من الفتيات 
الناجح��ات يف حياته��ا ، عرف��ان وجمي��ل 
لوالداته��ا. �س��فيت زوج��ة االب ورجع��وا 
اىل البي��ت وعادوا اىل حياتهم الطبيعية 
. وذات يوم ليال وه��م نائمون دخل عليهم 
ل�س��و�ص قتل��وا كل العائل��ة و�س��رقوا كل 
م��ا لديه��م، ما عدا ري��ان كانت م�س��تيقظة 
و�سمعت �سوت الل�سو�ص وخافت فاختباأت 
حتت ال�س��رير املغطى ب�سر�سف كبر حتى 
عن��د دخوله��م مل يروها، بق��ت ريان حتى 
اي  ت�س��مع  ومل  الباكرخمتبئ��ة  ال�س��باح 
�س��وت لعائلتها ، فخرجت لرتى ماذا حدث 
، فوجدت عائلتها كلها مقتولة وم�س��روقة 
كل امل�سوغات الذهبية والنقود، فن�سدمت 
ملا ما راأت من منظر ب�س��ع ، �س��رخت ب�سوت 
عايل جدا �س��مع اجلران �سوتها فا�سرعوا 

باملج��يء و�س��اهدوا ان العائل��ة كله��ا ق��د 
ماتت ، ات�سلوا مبا�سرة بال�سرطة ، وخالل 
لك��ي   ، املن��زل  اىل  اأت��وا  دقائ��ق  ع�س��رة 
ياخذوا الب�س��مات لهذه اجلرمية الب�سعة 
، مل يج��دوا اي دليل اأو اأثر على ال�س��رقة 
، ب��دوؤ بحم��ل اجلث��ث ودفنه��ا يف مق��ربة 
قريبة وري��ان كانت ال تقوى على احلركة 
، واخذتها معها حتى ترعاها بع�ص ال�سيء 
، حل��ني ا�س��رتجاع عافيته��ا . م��رت االيام 
وقالت لهم بانها تريد ان تذهب اىل بيتها 
لرتى م��ا تبقى وتبح��ث يف االوراق ع�س��ى 
ان جت��د مذكرات لوالدته��ا او والدها عن 
اقاربها ، فرجعت اىل البيت وبداأت تفت�ص 
وفجاأة وقعت عيناها على �س��ندوق �س��غر 
فيه وردة بي�ساء وورقة مطوية يف داخلها 
قر�ص �سي دي ، فتحت ريان الورقة وقراأت 
ما بداخلها ، وتفاجئت مبا مكتوب " اأبنتي 
احلبيبة ا�س��معي ه��ذا ال���ص دي " ، ذهبت 
ريان م�س��رعة اىل  حمل انرتنت ل�س��ماع ما 
موجود يف ال�س��ي دي ، �س��لمت على �ساحب 
املح��ل ، اأن��ا لي�ص ل��دي نقود لك��ي اأدفع لك 
، واأنا احتاج منك اأن ت�س��اعدين ، تف�س��لي 
يا اأبنتي ، فتحت احلا�س��وب وو�سعت ال�سي 
دي يف املكان املخ�س���ص،هنا اأنده�ست ريان 
عند �سماعها الت�س��جيل ال�سوتي لوالدتها 
، اأبنت��ي العزيزة اأذا حدث لك �س��يء ما يف 
امل�ستقبل ، ات�سلي بعمتك وهذا رقمها وهي 
�سرتعاك. و�سرعان ما ات�سلت بعمتها ، الن 
عمتها لي�س��ت يف العراق وتعي�ص يف احدى 
ال��دول االوربي��ة ، حتدثت ري��ان ما جرى 
له��ا من م�س��ائب وه��ي مل تتج��اوز الثانية 
ع�س��ر من عمرها ، فورا عمة ريان حجزت 
تذكرة ذه��اب واياب ، حت��ى تاتي وتاخذ 
ريان معها ،. مرت ال�سنوات ب�سرعة فائقة 
وا�س��بحت ريان من الفتيات الناجحات يف 
حياته��ا وهي بذل��ك وفت بوعده��ا اأجتاه 

اأمها .

	د.	اآيات	يو�سف	�سالح	
         مت��ر عل��ى االن�س��ان يف حيات��ه كثر م��ن االمور احلياتي��ة التي قد 
ت�س��بب له بع�ص امل�س��اكل، واأغلبها تتعلق ب�سوء الظن باالخرين، حيث 
يقول ر�سول اهلل ) �ص ( عليه و�سلم      " اأياكم والظن ، فاأن الظن اأكذب 
احلديث ، وال حت�س�س��وا ، وال جت�س�س��وا ، وال حت�س��دوا ،    وال تدابروا ، 
وال تباغ�س��وا ، وكونوا عباد اهلل اآخوانا " ، اأي على االن�س��ان اأن يح�سن 
الظ��ن باالخرين ويجد له �س��بعني ع��ذرا عندما يتكل��م اأو يغيب عنه ، 
فذلك هو جزء من باالميان باهلل.                                                                                  

وعندم��ا نح�س��ن الظن باهلل �س��تكون حياتن��ا اأجم��ل وال ينتابنا القلق 
والو�س��وا�ص ، واالبتع��اد عن االفكار ال�س��لبية التي ت��وؤدي اىل التهلكة 
النف�سية وهذه تعد اأخطر م�سكلة قد يواجهها االن�سان بحياته، بحيث 
يعد �س��وء الظن باهلل خ�س��ارة للعبد امل�س��لم ، وح�سن الظن باهلل هو من 

ح�سن العبادة، باعتباره يعد ركيزة مهمة يف حياتنا. 
فالنف�ص اأالمارة بال�س��وء حتر�ص على البخل اأو احلر�ص ال�سديد ، واأن 
اأخذن��ا كمث��ال البخل فهو �س��فة مقيتة حقا وال تر�س��ي اهلل �س��بحانه 
وتع��اىل. األي���ص اهلل ه��و ال��رزاق ذو القوة املت��ني يرزق من ي�س��اء بغر 
ح�س��اب ، فلما البخل اأذن ؟ واأن رجعنا اىل كلمة احلر�ص ال�سديد ، فما 
ب��ال االن�س��ان يحر�ص على دني��ا فانية زائلة ، واهلل ه��و املدبر المورنا 
كلها وهو القادر على كل �سيء . اأذن الي�ست هذه ال�سفات من �سوء الظن 

باهلل ! .
فلرن�س��ي مبا كتبه اهلل لنا ، الأن الر�س��ا باهلل هو ال�سعادة احلقيقية يف 

الدنيا واالخرة.

	دعاء	عبد	الكرمي
ق�سم	اللغة	الرتكية	

 
�س��فقة غريب��ة بال ثمن قلبني اأحدهما وحيد و االخ��ر جمروح االأول لرجل 
�سيطاين الذكاء و الثاين ملراأة جميلة متتطي على ظهر اأحزانها لتنطلق بروح 
طفلة نحو موجعات احلياة . كالهما مل يلتقيا و مل يعلم انهما الن�سف االخر 
املفقود من �سل�س��لة افكارهما املتماثلة منذ االأزل . حلبيبته موا�سفات دقيقة 
اأن جتمع بني اجلمال و القد امليا�ص و البيا�ص النا�سع و اأن حتمل قلبا مغروم 
حتى الثمالة برجولته املميزة و ثقافة جتعلها تخو�ص نقا�ص �س��وداوي دون 
اأن تتزاحم الدموع يف عينيها لرتفع �س��وتها بقهقهة تثر اعجاب الناظرين 
. اأم��ا حبيبه��ا فق��د تركت��ه مل�س��يئة القدر ، فه��ي توؤم��ن اأن االق��دار املتاأخرة 
ه��ي االأجم��ل . امراة دع�س��ت على ج��روح قلب اأ�س��ناه النحيب عل��ى لوؤلوؤتها 
امل�سروقة يف ليلة �سوداء . اختار القدر لها اأن يكون لها حبيب هادىء ، يتلذذ 
ب�س��يجارة واحدة كل ليلة لكنه يدعى عدم االدمان . مل تكن حبيبته البتة 
لقد اأف�سح باأفعاله بني المباالة و اهمال . اأنيق باألوانه حنون مب�ساعره فقد 
كان يع�سق التاأمل بالقطط يف العا�سر من فرباير دون خجل لكنه مرتدد يكتم 
احل��ب يف جوف عينيه . رجل يحظى بقلب طائر يع�س��ق احلرية ، مفهومه ان 
للحب نظام مطابق للقمر مبراحله . رجل حترتق ذاتها املتيمة بالرومان�سية 
الب�س��يطة ، عطر حبيبته و حلظات بكائها بعينني مكتحلتني و تنهيدة طفلة 
وحي��دة . يجع��ل م��ن قلبه قطعة خ�س��ب ب��ال اح�س��ا�ص ، يث��ر جنونها بربود 
اأع�سابه و يرتقب حلظة ارتقائها اليه على �سلم اأفكارها البلهاء لتحرق قلبه 
بن��ار غرتها وفق مقيا�ص ع�س��قه اخليايل . مل تكتفي روحه املتقدة ب�س��رارة 
احلب لذا يوا�سل اأ�ساليبه املتجنية بادعائه باأنها بال عاطفة يتاأمل ل�ساعات 
دون كل��ل مبالم��ح مر�س��ومة تت�س��ف بها عندم��ا يحجب دخان �س��يجارته عن 
ناظريه اأجزائها يلوح بيديه بطريقة م�س��حكة . ماكرة جتعله رماد لع�س��قها 
ثم تنفخ يف روحه لتبحث عن جمرة �سغرة تاأجج عاطفته بطفولتها و تبداأ 
امل�س��ادة الكالمي��ة اأم��ام املال تتكلم معه ب��ال حتفظ من اأن��ت ؟ حبيبي ال .... 
اأن��ت جم��رد رجل ح��ذق نتبادل اأط��راف احلديث ب��ني احلني و االأخ��ر . بعد 
النقا���ص تختب��ىء يف ح�س��ن و�س��ادتها لتوؤن��ب كربيائها احلقر ال��ذي مينعها 
من اأن تطبع على وجنته قبلة من�س��ية. يحدثه��ا قلبها اأيتها املراأة احلمقاء اأ 
ترغبني اأن تكوين رقما يف ن�س��ائه الكثرات اأم حتتفظني باأمنياتك لنف�س��ك؟ 
. جتم��ع اأط��راف �س��عرها و مت�س��ح دموعها لتعتلي م�س��رح احلياة ب��روح تكتم 
ع�س��ق يعرتيه التناق�ص للحفاظ على امل�س��احة امل�س��موح بها . يرتنح كامللوك 
بع��د انتهاء معاركهم كلما اأنهى اجلدال معها لكنه اخلا�س��ر يف كل مرة ، �س��األه 
اأحده��م هل جمعت خيوط اأفكارها يبت�س��م قائال : تلك املحتالة لقد طوقت 
روحي باأطراف �سعرها الذهبي دون اأن اأ�سعر . �سائت االقدار اأن يقع اأحدهما 
بحب االخر لكنه ي�س��ع قلبها بني يديه مثل ع�س��فور يرجتف ، اأما هي حتمل 
كل اأحا�سي�سها داخل حمربة لتكتب عنه تغرقه يف احلرب ليال و تقبل اأعدائها 
الجل اأن تتاأمل يف وجهه املجهد كل �سباح ليحيي جذور ع�سقها . اأجمل �سمات 
احل��ب الكتم��ان كالهما يتقن��ان لغة العي��ون توحي اليه اين قد مت �س��وقا و 
يوح��ي اليه��ا اين اعلم ذلك لكني لن اأك��رتث اليك يا جميلتي . تبادال ع�س��ق 
م��ا يكرها حلب م��ا يحب اأحدهما االخر ، القهوة و رائحة ال�س��جائر . مغروم 
بخطواته��ا و ابت�س��امتها و اأفكاره��ا التافه��ة تعبث مبفاهيم احلي��اة . يجعلها 
تر�س��م حي��اة خيالي��ة تلونها بفو�س��ى حوا�س��ها ، حتدث��ه بلغة العي��ون ماذا 
يحدث يا �س��يدي لو كنت حبيبي، هل �ستغفو ال�سماء يف ح�سن االأر�ص؟ اأم هل 

�سترتك االأ�سماك البحر ؟ اأو هل �ستموت احداهن من �سدة الغرة
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اسني بالثيوس بني رسالة الغفران
 البي العالء املعري ودانتي االيطالي

ترجمة: أالستاذ املساعد الدكتورة
 شذى اسماعيل جبوري       

                               
امل�ست�س��رق  بالثيو���ص  ا�س��ني 
اال�س��باين اهت��م بدرا�س��ة بع���ص 
ال�سخ�س��يات العربي��ة املت�س��وفة 
وق��د كتب ر�س��الة الدكت��وراه عن 
وتوجهه��ا  الغ��زايل  �سخ�س��ية 
توال��ت  ث��م  والروح��ي  الفك��ري 
كتابات��ه، ففي الع��ام 1906 كتب 
االإ�س��راق  �س��يكولوجية   « ع��ن 
فني امل�س��لمني الكبار:  عند املت�س��وِّ
الغ��زايل وابن عرب��ي يف الثقافة 
بالثيو���ص  وق��ّدم  االإ�س��بانية«. 
ق��راءًة يف كتاب الغزايل املْو�س��وم 
ب�»املدخ��ل اإىل العل��وم«، ن�س��رتها 
جامعة �سرق�س��طة، ع��اَم 1924. 
وُن�س��ر ل��ه، مبدري��د، ع��ام 1925، 
بح��ٌث  جماع��ّي،  تاألي��ٍف  �س��من 
قواع��د  لعل��م  »ملخ���ص  عنواُن��ه 
احلق��وق ل��دى الغ��زايل«. واآخ��ُر 
اأعمال بالثيو�ص املن�سورة عن هذا 
االأخر هو »روحانية الغزايل )اأو 
مذهبه يف الت�سوف(«، �سَدر خالل 
فرتة احلرب االأهلية باإ�سبانيا، يف 
اأربعة اأج��زاء معظُمها عبارة عن 
ترجم��ة الأه��م ف�س��ول »اإحي��اء« 
ذل��ك،  قب��ل  وترج��م  الغ��زايل. 
يف  »االقت�س��اد  كتاب��ه   ،1929 يف 
ب�س��روحات  ُمْرَفق��ًا  االعتق��اد«، 

وتعليقات م�ستفي�سة.                                           
اهم اعمال بالثيو�ص الذي ا�ستهر 
به هو االخرويات اال�س��المية يف 

الكوميديا االلهية يف اال�سبانية 
باحلج��ة   في��ه  اك��د  وال��ذي 
 La escatología.»
 musulmana en la divina

«  comedia
الكات��ب  تاأث��َر  والربه��ان، 
باال�س��الم  الكبردانتي  االإيطايل 
وت�س��ويره  ملحمت��ه  تاألي��ف  يف   ،
االإلهي��ة«   اخلالد»الكوميدي��ا 
للعامَل االآخر بفردْو�سه وجحيمه، 
منطِلق��ًا مّم��ا الحظ��ه م��ن عمل��ه 
ت�س��اُبه كب��ر ب��ني م��ا ورد يف هذه 
الرائع��ة وبني ما ج��اء يف القراآن 
الكرمي ب�س��اأن االإ�س��راء واملعراج، 
وم��ا يف »ر�س��الة الغف��ران« الأب��ي 

الع��الء املعّري، التي ت�س��ّور رحلة 
يف  االآخ��ر  الع��امل  اإىل  متخّيل��ة 
قالب ق�س�س��ي، وم��ا يف بع�ص كتب 
اب��ن عربي، وال�س��يما »الفتوحات 
املّكية«، وهذه االعمال والكتابات 
�سابقة زمنيًا، على كوميديا دانتي. 
اإن هذه الن�س��و�ص جميَعها ت�سف 
الع��امل االآَخ��ر، بط��رق تعبري��ة 
خمتلفة، متاأثرًة، ب�سكل اأو باآخر، 
بق�سة املعراج االإ�سالمية، الواردة 
يف الق��راآن الك��رمي، والت��ي حتكي 
علي��ه  اهلل  �س��لى  النب��ي  �س��عود 
]واآله[ و�سلم، ليلَة االإ�ْسراء، 
على منت ال��رُباق، اإىل ال�س��ماوات 
��ْحبَة جربي��ل علي��ه  ال�س��بع، ب�سُ
ال�س��الم، وت�سف ما �ساهده، خالل 
رحلته، من اأح��وال اجَلّنة والنار، 
واأ�سناف املنّعمني واملعذبني.                                                                                                
وم��ن اأقوى ُنقاط الت�س��اُبه بني ما 
ورد يف ال��رتاث االإ�س��المي امل�س��ار 
»الكوميدي��ا  يف  ج��اء  وم��ا  اإلي��ه 
االإلهي��ة« اأن دانت��ي، كذل��ك، كان 
م�س��حوبًا، خالل رحلت��ه يف عمله 
ه��ذا ، مَب��ْن يدّل��ه عل��ى الطري��ق، 
رافقت��ه  الت��ي  »بياتري���ص«  وه��و 
اإىل ح��ّد معل��وم، قبل اأن يوا�س��ل 
به املَ�سر هاٍد اآخر هو »برناردو«. 
ومل تكن مهمة هوؤالء االأداّلء، يف 
الق�س�ص املذكورة، جمرد االإر�ساد 
والهداية، بل كانوا يْدعون الزائر 
ل امل�ساهد التي ترتاءى له،  اإىل تاأمُّ

والكوِن الذي يبدو من ال�س��ماوات 
وعل��ى  ��غر.  ال�سِّ يف  غاي��ًة  العلي��ا 
غ��رار امل�س��ادر االإ�س��المية الت��ي 
��راط، بو�س��فها  تتح��دث عن ال�سِّ
طريق��ًا تتخلل��ه عقب��ات ي�س��عب 
اجتيازها      واملرور عليها.                                                                                                    
ويظل كتاب بالثيو�ص عن ح�سور 
االأخروي��ات االإ�س��المية يف عم��ل 
��د لق�س��ية  دانت��ي ، وموقف��ه املوؤكِّ
تاأث��ر الث��اين بتل��ك االأخرويات، 
اجلّي��دة  االإ�س��هامات  ب��ني  »م��ن 
اال�ست�س��راقي  الفك��ر  تاري��خ  يف 
املو�س��وعي؛ حي��ث فتح��ت اأع��نُي 
الكث��ر م��ن الباحثني، يف ال�س��رق 
ب��ه  اأ�س��همت  م��ا  عل��ى  والغ��رب، 
والثقاف��ة  العربي��ة  احل�س��ارة 
االإ�س��المية يف ال��رتاث االن�س��اين 
ب�سفة عامة«.                                                        

يتب��نّي لنا مما تقدم اأن  بالثيو�ص 
لل��رتاث  جّليل��ة  ِخْدم��ات  ق��ّدم 
العربي االإ�س��المي االأندل�س��ي، يف 
كث��ر من ميادي��ن املعرفة، توثيقًا 
ون�س��رًا ودرا�س��ة وترجم��ة؛ مم��ا 
ب��ّواأه مكان��ة مرموق��ة يف تاري��خ 
الت��ي  اال�ست�س��راقية  الدرا�س��ات 
ال��رتاث  ذل��ك  بتن��اول  ُعني��ت 
ه جزءًا  اخل�س��يب الذي كان يُع��دُّ
اأ�سا�سيًا من تاريخ اإ�سبانيا الفكري 
دًا م��ن  واالأدب��ي والعلم��ي، وحم��دِّ
حمددات ُهويته��ا الثقافية. وقد 
اأعان��ه على ذلك اطالُعه الوا�س��ع 

عل��ى ُكن��وز ذل��ك ال��رتاث املتوفر 
يف عدد م��ن املكتب��ات االإ�س��بانية 
املعروف��ة باحت�س��انها االآالَف من 
املخطوطات العربية واالإ�سالمية 
ومتع��ددة،  متنوع��ة  يف جم��االت 
ويف طليعته��ا مكتبة االإ�س��كوريال 
باللغ��ة  ومعرفُت��ه  مبدري��د، 
العربي��ة التي توىل تدري�س��ها يف 
جامعة مدريد مبنهج علمي ر�سني 
يف الدرا�س��ة اأ�ْس��َعَفه يف الو�س��ول 
اإىل جملٍة من النتائج املو�سوعية 
الكثري��ن.  ب�س��هادة  اجل��اّدة 
وان�سرفْت جملة وافرة من اأبحاثه 
وكتاباته اإىل اإبراز اأثر االإ�س��الم 
والثقاف��ة ال�س��رقية العربية، يف 
امل�س��يحية  االأندل���ص خا�س��ة، يف 
والفك��ر واالأدب االإ�س��بانينْي، ويف 
عم��وم الثقاف��ة االأوربي��ة، عل��ى 
امت��داد ق��رون طويل��ة، انطالق��ًا 
 ٍ مّم��ا كان يلحظه م��ن ت�س��اُبه بنيِّ
بينهما، يجعل��ه اأْمَيَل اإىل ترجيح 
م�س��األة تاأث��ر الثقاف��ة العربي��ة 
االإ�س��المية باالأندل���ص، غالبًا، يف 
نظرته��ا االإ�س��بانية واالأوربي��ة، 
واإْن كان ُيوؤَخ��ذ عل��ى اجتهاداته، 
يف هذا االإطار، افتقاُرها، يف غالب 
االأحي��ان، اإىل اآلي��ات حجاجي��ة 
اإقناعية قوّية، واتخاذها �س��ورة 
ملحات ونظ��رات وتخمينات اأثبت 
الدرا�س��ون، الحقًا، �سحة اأكرثها 
بالوثائق والرباهني الوا�سحة.             

د. منى عبد الكاظم نعمة 
 قسم اللغة االنكليزية

 
يقول ال�س��اعر: "ال�سعر دم القلب / ملح اخلبز/ 
م��اء الع��ني / يكت��ب باالأظاف��ر/ و املحاج��ر / 
واخلناج��ر".  لل�س��عر قيمة ثقافي��ة ووجدانية 
ل��دى مت��ذوق االدب ، فه��و يع��زز او يولد حاالت 
المتناهي��ة من م�س��اعر ال�س��غف ، الهيام ، احلزن 
،ح��ب الوط��ن ، ح��ب ال��ذات ، ال�س��جن وغره��ا 
الكث��ر. واأنطالق��ا م��ن اأهمية  ال�س��عر يف االدب 
العاملي ودوره الفاعل يف بناء �سخ�س��ية االن�سان 
قام موؤخرا ق�سم اللغة االنكليزية باإن�ساء منتدى 
ال�سعر الذي ُيعنى بعر�ص وبلورة نتاجات الطلبة 
من الق�سائد احلرة والعمودية. ورغم ان الفكرة 
)الت��ي اأقرتحته��اد. منى عبد الكاظ��م  ونفذتها 
مع ا�س��اتذة ال�س��عر يف الق�س��م ا.م.د. نادية علي  
وا.م.د اأ�س��يل عبد اللطي��ف( تتمحور بالدرجة 
اال�س��ا�ص ح��ول النتاج��ات باللغ��ة االنكليزي��ة 
ح�س��را ،  اال ان اال�س��اتذة انف��ي الذكرفتح��وا 
املجال ام��ام الطلب��ة لرتجمة الق�س��ائد املوؤلفة 
اواملنقول��ة م��ن اللغ��ة االم )العربي��ة( وكذل��ك 
عر�ص خمتارات من ق�س��ائد �س��عرائهم املف�سلني 
باللغتني االنكليزية والعربية ملا �سيكون يف ذلك 
م��ن دور يف تعزي��ز ح��ب الرتجم��ة ل��دى الطلبة 
واالط��الع عل��ى ف�س��ائات وا�س��عة م��ن املعرف��ة 

واال�ساليب املتنوعة يف كتابة ال�سعر.

منتدى الشعر يف قسم اللغة االنكليزية 
يرتجم قصائد الطلبة

دراسة نقدية 

لـغــات
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توليب القمركيف تعّكرت سريتي الوظيفية

�س��ابقا، عندم��ا كنت �س��ابا 
اأع��رف  اأك��ن  مل  مراهق��ا، 
با�س��تغالل  اأبت��دئ  كي��ف 
ال�س��حيح.  بال�س��كل  وقت��ي 
كان ذل��ك يف زم��ن النازية. 
"ورق تواليت؟"، �ساألُت اأمي 
بلهجة متو�سلة. لكنها كانت 

تهز راأ�سها فقط. 
يف ال�س��يف كن��ت اأجل�ص يف 
ال�س��يارات  واأع��ُد  ال�س��رفة 
الغربي��ة الت��ي كان��ت مت��ر 
حت��ت. كن��ت م��ن منتق��دي 
نظام احلكم. كانت ال�سرفة 
تقع يف مدينة كارل مارك�ص 
، وهي املدينة االأقل كثافة 
بال�س��يارات الغربية. كانت 
حيات��ي مملة اإىل ح��د ما. 
ال�س��يف.  يف  فق��ط  نع��م 
م�س��طرًا  اأك��ون  ال�س��تاء  يف 
ب�س��بب الربد اأن اأ�سع اأذين 
عل��ى �س��باك ال�س��رفة لكي 
اأتعرف على �سوت املحرك، 

ك��م �س��يارة غربي��ة متر من 
ق. كان  حتت. �س��ئ ال ٌي�س��دَّ
بال�س��يارات  يع��جٌّ  ال�س��ارع 
تعرف��ت  وق��د  الغربي��ة. 
اأي�س��ا عل��ى خمتل��ف اأن��واع 
ال�س��يارات. ودف��رت من ذلك 
احلني يثبت هذه املعلومات: 
17 كان��ون الث��اين 1985: 
17 �س��يارة مر�س��يد�ص و 15 
اأودي، 22 بي اأم دبليو و 65 

بور�سا!
الظاه��رة  ه��ذه  ب��داأت 
اأن  وق��ررت  ت�س��تهويني 
ت��راوح  ع��ن  رواي��ة  اأكت��ب 
عدد ال�س��يارات الغربية يف 
ال�سيف وال�س��تاء. وعندما 
�س��نوات  اأرب��ع  بع��د  اأنهي��ت 
كتاب��ة ال�س��فحة االأخرة، 

�سقط اجلدار . 
روايت��ي  اأن  اأدرك��ت  وق��د 
�س��تحقق ن�س��بة قليل��ة م��ن 
املبيع��ات يف ظ��ل الظ��روف 

املتغ��رة. البع�ص مل يعرف 
اجل��دار  �س��قوط  اأن  اأب��دًا، 
�س��وف لن يجل��ب معه فقط 
م��ا ه��و جي��د.  ق��د خنق��ت 
فظائ��ع الراأ�س��مالية  مهنة 
الكتابة الواعدة يف مهدها. 
مل اأفق منها بعد ذلك اأبدًا. 
عائ��ق تل��و العائ��ق يعيقني 

من الكتابة. 
له��ذه  ونتيج��ة  الي��وم 
فق��ط  اأ�س��تطيع  ال�س��دمة 
 . ق�س��رة  ن�س��و�ص  كتاب��ة 
والرواية لي�ست من �سمنها. 
الوقت االإ�س��ايف اأق�سيه يف 
ال�س��يارات  واأع��دُّ  ال�س��رفة 
ال�س��رقية. التي متر حتت. 
يف احلقيقة مل يتغر ال�سئ 

الكثر. 
)2001(

 . حالي��ا كيمنتس. وهو اِس��مها 
القديم. )املرتجم(

  . جدار برلني )املرتجم(

    تلك االمنيات اليت رميت أعماق البحر ،
 سألت البحر : ياترى ماذا ختيبء 

من اسرار؟
 كم من حبيب أتاك ورمى يف 

اعماقك سره !
وكم حامل رمى على ضفافك حلمه ؟

اسرح يف خيايل واكتب ما جيول يف 
خاطري ..

 رأيت تلك الزجاجات املرمية على ضفافك 
..

كم من رسائل دفنت يف داخلها 

من كتبها ؟

رجل عاشق أم إمرأة بائسة

أو شيخ عادت به الذكريات

مل ولن متوت

من ذا الذي أودع سره

بني أمواجك

هنضتُ وسرت

كانت النسمات

تؤنسين وصوت أمواجك

تطربين 

قصة مرتجمة عن اللمانية

للكاتب :روبرت ناومان

ترجمة : أ.م.د. محمد اسماعيل شبيب
    نبأ صالح 

األمل يف العيش
همام شاكر 

قسم اللغة االنكليزية  
االأمل يف العي�ص هي رواية كتبها الدكتور 
فوزي الهنداوي، هو كاتب رواية االأمل يف 
العي�ص، مت طباعته��ا يف بغداد – العراق، 
2014. تت�س��من هذه الرواية 21 ف�س��ل، 
تتح��دث عن ما ح�س��ل يف الع��راق يف عام 
رواي��ة  ه��ي  العي���ص  يف  االأم��ل   .2006
ترجم��ت م��ن قب��ل االأ�س��تاذ ح��ازم مالك 

حم�سن يف كلية اللغات.
 تع��د هذه الرواية؛ رواي��ة حب بني اأحد 
االأ�س��اتذة واإح��دى الطالبات وب��داأت من 
))حما�س��رة  عن��وان  يف  االأول  الف�س��ل 
تع��ارف((. ه��ذه الطالب��ة تدع��ى هوزان 
واالأ�ستاذ يدعى مازن، وبداأت العالقة مع 
بدء امل�س��اكل التي ح�س��لت بينه��م، وهذه 
العالقة تطورت لت�سبح �سداقة، تطورت 
بع�س��هم  يرا�س��لون  واأ�س��بحوا  العالق��ة 
االآخ��ر، واأخ��ذت عالقته��م جم��رى اآخ��ر 

لتدخل مبجرى احلب.
ع��ن  ك�س��فوا  الرواي��ة  ه��ذه  نهاي��ة  يف   
م�ساعرهم واأحا�سي�سهم، ولكن كان هناك 
عائقًا وقف اأمام حبهم وهو العقيدة، الأن 
بطلة الرواية هوزان وبطل الرواية مازن 

من خمتلف الطوائف.
ه��ذه  الهن��داوي  ف��وزي  الكات��ب  كت��ب   
الرواي��ة بنهاي��ة مفتوحة جل��ذب انتباه 
الق��راءة وجلعله��م يفك��رون باالأح��داث 

وماذا �سيحدث الحقًا. 
 اللغ��ة امل�س��تخدمة يف ه��ذه الرواي��ة هي 
لغ��ة ب�س��يطة وبكلم��ات وا�س��حة جلع��ل 

جميع القراء يفهمون الرواية.
 الر�س��الة التي اأراد الكاتب اأن ي�س��لها هو 
اأن ال �س��يء م�س��تحيل يف احل��ب، واحل��ب 
احلقيق��ي ال ميكن �س��يء اأن يك�س��ره حتى 

واإن كانت العقائد والطوائف.
 اإن يحبك �س��خ�ص وبعم��ق يعطيك القوة 
بينم��ا اأن حت��ب �س��خ�ص بعم��ق يعطي��ك 
ال�سجاعة. هناك بع�ص اجلنون يف احلب، 
وكذلك هناك اأ�سباب جتعلك تفقد عقلك 

وحتب.

نهاد محمد العيثاوي
قسم اللغة الفارسية 

#صبحٌ بائس وماضٍي ممزق
متى يزول ذلك املستحيل اعضائي 

الشاحب قهرا بعيين ينتابين شعورٌ قدا 
امات كل طيب بنفسي وقد سلب منها ماجيوب 

خباطري االشياء اجلميلة مل تزل موجودة كسابق 
عهدها يف مقتبل السابعة من عمري 

حينما شبت عند دخويل االبتدائية كنت 
ارى جدران املدرسة اجلميلة

الشبابيك واالبواب والنخيل الذي كنا نقطف 
منه مثرا جنيا الذهاب بالصباح والرجوع عند االفول 

حتظر وجبة االفطار من تلك اليد الزكية يد 
امي ترحيبها عند الرجوع هذه االشياء اختفت 
متاما بنفسي اصبحت اسري جبسد الروح 

فيها وال احاسيس كل ما قد حصل هو انين 
مللت

كل شيء بات باالمس مجيال

اما اليوم ههه اليوم سيء للغاية لكنه ممتع ! نعم انه 
ممتع للغاية برتويعي ممتع بتمزيقي جيدا مل يعد 
لدي الصبح كما كان يف الصغر مجيال 

فقد كهل اجلسم وانتحل القلب شيبا

عَلِمتُم من انا االن
انا ذالك الذي حمق االحسان بنفسه 

وعدم الطيب بذاته وغرس بنفسه اشد التنكيل 
واحلرمان ارتضى العزلة بنفسه لنفسه فلم 

يعد ماكان ولن يَعُد ابدا
هناد حممد

اضغاث اقالم 
واني احبث عن اهلدوء فلم اجده 

ترتاكم علي اوجاع الدنيا من كل حدب 
وصوب 

 سالمٌ على الذين تركوا بأنَُفسِنا بَصمٌة 
الحتمى

خُذالن 
خِداع
ومَكرٌ

اليوم ليس كالغد فاليوم يُوفى الكاذبون 
بقَطِعهَم

ههههه االمر مضحك جدا !!

غريب حيتوي املي ويصري مبؤازرتي 
يتمادى  عزليت  يتحاشى  , وقريبٌ 

بقطيعيت !!

االمر رغم مرارتهِ لكنهُ يَكشِفُ جيدا
لذا ال عَتب بعد اليوم فسنقرب الغريب ونَُغربَ 

القريبَ
فاليوم يوفى الثابتون اُجُورهم بغري عِتَاب

# اقالم_مبعثرة
غِب وانظر من حيبك !

الكل عند الغياب سَيظِِهرُ مدى حبه لك 

حننُ نَعِشُ ِبعَاملٍ اتََضفَ بالثنائية املتقلبه 

والَمزاجيَات املُفرطه فال تظهر اكثر مما ينبغي لك 

اظهاره فاجلميع راحلون والقليُل مِنهمُ سيصمد 

فال تكنّ امحقا ...

وَحُزنُ يعتلي تلك املالمح كاهالً 
على طياهتا تُحمل املتاعِبُ

يا راجيا صفوا الوداد مهالً 
على ريح الصبا يبان اخلليل املنشدُ

ذلك الحلم املستحيل 
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    تلك االمنيات اليت رميت أعماق البحر ،
 سألت البحر : ياترى ماذا ختيبء 

من اسرار؟
 كم من حبيب أتاك ورمى يف 

اعماقك سره !
وكم حامل رمى على ضفافك حلمه ؟

اسرح يف خيايل واكتب ما جيول يف 
خاطري ..

 رأيت تلك الزجاجات املرمية على ضفافك 
..

كم من رسائل دفنت يف داخلها 

من كتبها ؟

رجل عاشق أم إمرأة بائسة

أو شيخ عادت به الذكريات

مل ولن متوت

من ذا الذي أودع سره

بني أمواجك

هنضتُ وسرت

كانت النسمات

تؤنسين وصوت أمواجك

تطربين 

األهداف التعليمية للرتجمة األدبية

  اللغة والرتجمة الثقافية

أ . م. د. محمد اسماعيل شبيب

الرتجمة ظاهرة اأدبية اأ�سا�سية 
ومتع��ددة الثقافات. ي�س��ب فيها 
االأدبي��ة،  الرتجم��ات  تنا���ص 
اعتمادا على اختالف ال�س��ياقات 
الثقافي��ة، مب��ا يف ذل��ك التفاعل 
ب��ني الثقاف��ات. وهن��ا الب��د م��ن 
املزدوج��ة،  الغري��ة  مالحظ��ة 
الغري��ة  جان��ب  اإىل  فهن��اك 
ال�س��عرية  الغري��ة  الثقافي��ة 
اأي�س��ا. تعتمد نظري��ة الرتجمة 
اأمناط، مثل التمييز بني ترجمة 
،تغري��ب،.  وترجم��ة  ،توط��ني، 
ترجم��ة االأدب ميك��ن اأن تك��ون 
جزءا ال يتجزاأ من ِا�سرتاتيجيات 

الرتجمة بني الثقافات. 
للرتجم��ة  التعليمي��ة  االأه��داف 

االأدبية
يتعل��م الطلب��ة التن��وع   .1
اللغ��وي والثق��ايف يف بل��د اللغ��ة 

امل�سدر.
مبعنى يتعلمون فهم، اأن جمابهتهم 
باللغات والقيم الثقافية االأخرى 
ال يعن��ي فقط  فت��ح اأب��واب اأمام 
الثقاف��ات االأجنبي��ة، ب��ل اأي�س��ا 
التع��رف عل��ى بيئته��م الثقافية 
اخلا�س��ة من زاوية اأخرى. ويتم 
ذلك بالتاأكيد عن طريق املقارنة 

بني الفوارق الثقافية. 
2. يتعل��م الطلب��ة اأن اللغ��ة ه��ي 
لي�ست جمرد و�سيلة للتفاهم، بل 

هي وا�سطة من و�سائط الفن.
عل��ى  يح�س��لون  الطلب��ة  اأن  اأي 
نظرة ثاقبة �س��واء على م�س��توى 
البني��ة اأو عل��ى م�س��توى قابلي��ة 
ويكت�س��بون  التغ��ر  عل��ى  اللغ��ة 
اللغ��وي  التعب��ر  يف  املتع��ة 
ويكت�س��فون فيه اإمكانية تطوير 
عملي��ا  يناق�س��ون  اإبداعاته��م. 
والتمت��ع  اجلمالي��ة  الق�س��ايا 
بذل��ك ومقارنة جت��ارب حياتهم 
م��ع اإمكانيات �س��لوكيات وجتارب 
اإن�س��انية اأخ��رى. يتعلم��ون ب��اأن 
بيئ��ة  يف  دائم��ة  تن�س��اأ  اللغ��ة 
ثقافي��ة وتنقل لن��ا عادات وقيم 

ومعاير جمالية.   
املتع��ة  الطلب��ة  يتعل��م   .3

ويط��ورون  واللغوي��ة  الثقافي��ة 
ا�س��رتاتيجيات فه��م و تعب��رات 

لغوية. 
التعام��ل م��ع البني��ة والعب��ارات 
واال�س��تعارات اخلا�سة بكل لغة. 
وتتطل��ب  التفك��ر  تبن��ى  ت��ربر 
ت�ساهم  معرفية،  ا�س��رتاتيجيات 
يف التدري��ب املرك��ب واملت�س��عب. 
االأدبي��ة  الرتجم��ة  تتطل��ب 
الدقة والو�سوح والتنظيم ولكن 
االإبداع اخليال اأي�سا. فهي متّكن 

من املزج بني 
معاير التقييم

1. ه��ل فه��م املرتج��م جي��د م��ا 
يتناوله الن�ص االأ�سلي؟

2. هل هناك تناق�سات يف املعنى 

وعدم و�سوح؟
3. هل يتنا�س��ب ِاختي��ار املفردة 
وبناء اجلملة وخ�سو�سية الن�ص 
االأ�سلي مع قواعد اللغة الهدف؟
4. ه��ل اأدرك املرتج��م اخلوا�ص 
االأ�سلوبية ) املعجمية، النحوية، 
واالإيقاعية( وهل عك�سها ب�سكل 

منا�سب يف اللغة الهدف؟
5. هل اأدرك املرتجم التلميحات 
اللغ��ة  ثقاف��ة  خل�سو�س��يات 
االأ�س��لية؟ وهل هناك حماوالت 
ناجحة للوفاء بها يف الرتجمة؟

6. ه��ل ميكن اإيج��اد حلول ذكية 
يتعل��ق  فيم��ا  خا�س��ة  ومبتك��رة 
بالن���ص  اخلا�س��ة  بال�س��عوبات 

االأ�سلي؟ 

وسام سعد كمال 
قسم اللغة االسبانية 

اُللغ��ة فع��ل توا�س��لي يكت�س��بُه الف��رد 
ع��ن طري��ق البيئ��ة الت��ي يعي���ص فيها 
ع��ن  او   ، االم  اللغ��ة  اعتباره��ا  عل��ى 
طريق الدرا�س��ة االكادميية واخلربة 
امل�ستخل�س��ة م��ن جتربته ال�سخ�س��ية 
لغت��ه  غ��ر  اخ��رى  لغ��ة  مبمار�س��ة 

اال�سلية .
تعتم��د الكف��اءة اللغوية ملتعل��م اللغة 

الثانية على عن�سرين مهمني هما:
-  التوا�سل يف العملية التعليمية للغة 

وهذا مايدعى بالتعليم امل�ستمر.
العم��ل  مي��دان  يف  اللغ��ة  ممار�س��ة   -
التخ�س�سي واملق�سود هنا �سوق العمل.
يف كلت��ا احلالت��ني تبق��ى عملي��ة تعلم 
اللغ��ة غر متكاملة وعدمية اجلدوى ، 
كونها مل تتطور ومل تخرج من طابعها 
القواع��د  عل��ى  املرتك��ز  التقلي��دي 
اللغوي��ة والنحوي��ة البحت��ه وتت�س��ع 
للثقاف��ة  �س��مولية  درا�س��ة  باجت��اه 
ت�س��مل جمي��ع  اللغ��ة  لتل��ك  اللغوي��ة 
العنا�س��ر اللغوي��ة وغ��ر اللغوية مثل 
) التداولية ، اال�سلوبية ، علم النف�ص 
االجتماع��ي، عل��م اللغ��ة االجتماعي 
، عل��م الفل�س��فة ، الوراث��ة ، الزم��ان ، 

املكان... الخ، من العلوم االخرى( .
لعمل��ة  وجه��ان  والثقاف��ة  اللغ��ة  ان 
واح��دة ، فكثرًا مايفق��د طالب اللغة 
الثانية او املرتجم قدرته على تف�سر 
التعابر الثقافية للغة الهدف، ويقدم 
مف��ردة اخ��رى غ��ر متكافئ��ة للمعنى 
والتتالئ��م مع املوق��ف او نية املر�س��ل 
وه��ذا يع��ود الفتق��ار املتعل��م للمعرفة 
للمعرف��ة  امتالك��ه  رغ��م  الثقافي��ة 
اللغوي��ة والنحوي��ة. ل��ذا مل تتمك��ن 
ا�س��عافه يف  املعرف��ة االكادميي��ة م��ن 
ايج��اد حل��ول منطقي��ة لقل��ة املعرفة 

الثقافية املرتبطة بتلك اللغة .
ميكن ان ُنربز بع�ص اجلوانب الثقافية 
الت��ي يحتاجها املرتج��م وطالب اللغة 

الثاني��ة ، ال�س��تكمال عملي��ة التكام��ل 
املع��ريف الثق��ايف ب�ع��دة ام��ور اهمه��ا:  
البل��د  لذل��ك  التاريخي��ة  املظاه��ر   (
والبيئي��ة  اجلغرافي��ة  الطبيع��ة   ،
واالع��راف  والتقالي��د  الع��ادات   ،
االف��راد  �س��لوكيات   ، االجتماعي��ة 
املتوارث��ة  االجتماعي��ة  والعالق��ات 
ع��رب الزمن ، امل�س��توى االدبي والعلمي 
للمجتم��ع ، ثقاف��ة التعام��ل واحل��وار 
باللهج��ة املحلية ، الثقاف��ة الدينية ، 
النظ��ام القانوين والق�س��ائي ، الطابع 
، عل��م  ، االقت�س��اد  الف��ن   ، ال�سيا�س��ي 

النف�ص ، الفل�سفة... الخ ( .
والثقاف��ة  اللغ��ة  ب��ني  العالق��ة  ان 
متبادل��ة والميك��ن ف�س��لهما ، ومل يعد 
فع��ل الرتجم��ة م��ن لغ��ة اىل اخ��رى 
عملي��ة نق��ل �س��كلية للمعن��ى ب��ل ه��ي 
عملية توا�س��لية ، ات�س��الية ، معرفية 
ثقافي��ة ، جامع��ة للمع��ارف وامله��ارات 

واالجتاهات الثقافية املختلفة .
اللغ��ة  درا�س��ة  طال��ب  يتمك��ن  �س��وف 
الثاني��ة م��ن اكت�س��اب الثقاف��ة الت��ي 
يحتاجها عن طريق اللغة التي تعلمها 
حيث �س��تفتح امام��ه افاق وا�س��عة من 
والثق��ايف  العلم��ي  والبح��ث  االط��الع 
املوج��ه نح��و حتقي��ق اله��دف والغاية 
املرج��وة م��ن عملي��ة التعل��م وايج��اد 
املكافئ اللغوي ، وباملقابل �س��وف تقدم 
ه��ذه الثقاف��ة املكت�س��بة لغ��ة مهني��ة 
ور�س��ينة تلبي طموح��ات طالب اللغة 

الثانية .
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توؤكد الدرا�س��ات احلديثة على اهمية 
ا�ستحداث نظام علمي حديث، واعداد 
مناه��ج تعليمي��ة وتدري�س��ية موجه��ه 
ملواكب��ة االحتي��اج التعليم��ي اجلديد 
ملتعلم اللغة الثانية والذي يهدف غلق 
الثغ��رة يف املي��دان التعليم��ي مبج��ال 
طموح��ات  يلب��ي  ومب��ا  اللغ��ات  تعل��م 
الطالب امل�س��تقبلية وتلبية املتطلبات 
املهني��ة ل�س��وق العم��ل ، تل��ك الثغ��رة 

التعليمي��ة يف الثقاف��ة اللغوية توؤدي 
اىل نتيج��ة �س��لبية و�س��عف كام��ن يف 
التعاب��ر  لتف�س��ر  والكف��اءة  الق��درة 

الثقافية واالجتماعية .
هنال��ك ا�س��باب ادت اىل ح��دوث هذه 
الثغرات والق�سور املعريف من بينها : -
ال��دول  ب��ني  الثقاف��ات  اخت��الف    -
والبل��دان يف جمي��ع جم��االت احلي��اة 
رغم وجود بع�ص التقارب يف اال�س��ول 

امل�سرتكة بني بع�ص اللغات .
- خ�سو�س��ية بع�ص املفردات الثقافية 
التي ي�س��عب على املرتجم فك �سفرتها 
عن��د القيام بنقلها م��ن لغة اىل اخرى 
، عل��ى �س��بيل املث��ال ترجم��ة الكت��ب 
وال�س��عائر  الطقو���ص   ، ال�س��ماوية 
ا�س��عب  م��ن  تعت��رب  الت��ي  الديني��ة 
املفردات �س��عوبًة عل��ى املرتجم اثناء 

عملية الرتجمة .
- �سعف م�س��توى املعرفة لدى املرتجم 
الت��ي  اللغوي��ة  غ��ر  العنا�س��ر  يف 
�س��بق ذكره��ا والت��ي توؤث��ر يف عملي��ة 

الرتجمة.
والطبي��ة  العلمي��ة  املو�س��وعات   -
ومايرافقه��ا  احلديث��ة  والتقني��ة 
الناحي��ة  م��ن  م�س��تمر  حتدي��ث  م��ن 

القامو�سية .
مل�س��طلحات  امل�س��تمر  اال�س��تحداث   -
ثقافي��ة جدي��دة واندث��ار بع�س��ها يف 

فرتات زمنية متقاربة.
يف  مع�س��لة  م��ن  ماتق��دم  �س��وء  يف 
�س��حيح  ثق��ايف  مبفه��وم  اللغ��ة  نق��ل 

للم�سطلحات الثقافية يجب :
اكادميي��ة  حل��ول  ايج��اد   -
الثغ��رة  ل�س��د  �س��حيحة  ومنهجي��ة 
واعادة توجية م�س��ار عملية اكت�س��اب 
بالطري��ق  الثاني��ة  اللغ��ة  وتعلي��م 
ال�س��حيح وهنا يربز دور الكادر العلمي 

والبحثي املتخ�س�ص باللغة .
ا�س��رتاتيجيات  ا�س��تخدام   -
خا�س��ة بالرتجمة يتمكن م��ن خاللها 
ايجاد املكافئ اللغوي الثقايف واعطاء 
اللغ��ة  ثقاف��ة  وف��ق  املطل��وب  املعن��ى 
الهدف وان اليكتف��ي بعمليات القيا�ص 

الت��ي يجريه��ا م��ن خ��الل لغت��ه االم 
للو�سول اىل املعنى.

- نق��ل املحت��وى الثقايف با�س��وب �س��رح 
امل�سطلح.

- اال�س��تعانه برتجم��ات اخ��رى بلغات 
اخرى لنف�ص املفهوم الثقايف . 

يف �سوء ماتقدم يتبني ان لغة االن�سان 
وثقافت��ه يج��ب ان حت��رتم النها متثل 
�سخ�س��ية الف��رد واملجتم��ع ل��ذا يجب 
املحافظ��ة عليه��ا ، فه��ي فك��ر ان�س��اين 
وثقايف ُترتجم��ه وتنُقله الكلمات اىل 
الع��امل فاليجوز الحد التالعب بها او 
حتريفها او ا�ستبدالها لق�سور يف اللغة 

او الفهم املعريف .
ُتعترب اللغة والثقافة يف حالة تناغم 
م�س��تمر ف��كل ) رم��ز لغ��وي ، كلم��ة ، 
تعبر، ا�س��ارة  او جمل��ة( لها دالالتها 
اللغوية واملعرفية ولها تف�سر ظاهري 
اللغ��ة بح��ر وا�س��ع م��ن  وباطن��ي. ان 
الكلم��ات تزُخ��ر مبالي��ني املوجات من 
ل��ذا عل��ى متعل��م  املع��اين وال��دالالت 
اللغة ان ي�س��ل اىل م�س��توى من الوعي 
الثق��ايف الع��ايل باللغ��ة الثاني��ة التي 
ي��روم تعلمه��ا لي�س��اعده عل��ى الغو�ص 

اىل اعماق هذا البحر. 
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جمي��ع  تفعي��ل  يج��ب  اللغ��ة  التق��ان 
احلوا�ص ولي�ص فقط الل�س��ان )الع�س��و 
�س��بحانه  اهلل  خلق��ه  ال��ذي  الع�س��لي 
وتعاىل واملتخ�س���ص لل��كالم والتفاهم 
م��ع االخري��ن( لذا عل��ى متعل��م اللغة 
اخلارجي��ة  حوا�س��ه  تفعي��ل  الثاني��ة 
املعن��ى  اىل  للتو�س��ل  والداخلي��ة 
ال�س��حيح ال��ذي يريد املتح��دث بتلك 
اللغة قوله �س��واء كان خطابه دينيًا ، 

ادبيًا ، فنيًا ، علميًا ... الخ .
م�س��تويات  واللغ��ة  الثقاف��ة  حتم��ل 
حمددة وفق اطر معينة ح�سب املوقف 
واحلالة وعلى �س��بيل املثال، ا�ستخدام 
تعابر االحرتام لل�سخ�سيات الرفيعة 
او م��ن ه��و اعل��ى مرتب��ة علمية حيث 

يختل��ف احل��وار معه��م ع��ن املحادث��ة 
ب��ني  او  اال�س��دقاء  ب��ني  املتبادل��ة 
اف��راد العائل��ة الواح��دة ف��كل طبقة 
له��ا ثقافته��ا وه��ذا ينطبق اي�س��ًا على 

اللغة. 
ل��كل  خا�س��ة  وثقاف��ة  لغ��ة  هنال��ك 
م��ن )رج��ال الدولة م��ن ال�سيا�س��يني ، 
اال�س��اتذة وطلبة العلم ، رجال الدين 
، الك�س��بة وغره��م من ارب��اب احلرف 
... ال��خ(، قد تكون لغتهم االم واحدة 
بينه��م  فيم��ا  التفاه��م  طري��ق  ولك��ن 
حمكوم بالثقافة التي فر�س��تها عليهم 
)البيئ��ة والطاب��ع اجلغ��رايف ، العمق 
التاريخ��ي املتوارث بينهم وم�س��تواهم 
العلم��ي( . هن��ا ي��ربز دور املرتج��م يف 
تف�س��ر املعن��ى الثقايف بن��اًء على بنك 
املعلوم��ات املعرفية الت��ي ميتلكها لي�ص 
فق��ط يف اللغة الت��ي ينقل منه��ا وامنا 
م��ن لغته االم ف��اذا مل يكن ميتلك تلك 
املعرف��ة اللغوي��ة والثقافي��ة يف لغت��ه 
اال�س��لية لن يكون ق��ادرًا على العطاء 
يف جم��ال العمل التخ�س�س��ي كمرتجم 
او باح��ث وعليه يف هذه احلالة اعادة 
وان  التعل��م  ا�س��رتاتيجية  يف  النظ��ر 
يتخ��ذ اجتاه التعل��م اللغوي املعريف يف 

حياة املهنية .

اخلال�سة

الرتجمة الثقافية مبحث توا�س��لي ي�سعى 
اىل حتقيق نف�ص املفعول املوجود يف اللغة 
، وُتع��د كف��اءة املرتجم ومهارت��ه التقنية 
واملعرفي��ة عوام��ل ذهني��ة ا�سا�س��ية ق��د 
ُتي�س��ر او تزي��د يف تعقي��د الن�ص املرتجم 
،يف اال�س��ا�ص حتتاج الرتجمة اىل معرفة 
دقيق��ة بحياة الق��وم الذين نرتجم عنهم 
مثل )عاداتهم وتقاليده��م، معتقداتهم ، 
ح�س��اراتهم  ... الخ( للو�س��ول اىل املعنى 
الذي يرغب يف اي�س��اله للمقابل.ا�س��افة 

اىل امور اخرى اهمها :
- فهم الن�ص قبل بدء الرتجمة.

- فهم امل�سطلحات والرتاكيب.
ل�س��ياق  املنا�س��بة  املع��اين  اختي��ار   -

الن�ص.
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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

 Se difieren los geógrafos, los peregrinos y los investigadores musulmanes sobre el nombramiento de Bagdad, que es de origen no árabe, y lleva muchos metales, como después de su construcción se llamó con  •
.diversos nombres por ejemplo: La ciudad de la paz, la redonda, Al-Zawrae y la cazadora

 La construcción de Bagdad fue realizada por el Kalifa Abasi Abu Gafar Al-Mansur, 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 pretendientes; 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 Ibn-

 .Batuta, 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 nombres 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 determinar los números de  •
.sus mezquitas en los periodos 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 viajeros  •
.La información que tienen los geógrafos 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 Bagdad  •

 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

 Se distiguió Bagdad en todos sus aspectos, 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 civilización y su gran tradición, cada uno expresó su admiración en ella a través de textos inmortales que confirmaron las hazañas de esa ciudad tradicional, lo que refleja su autenticidad y valor entre
las civilizaciones islámicas.1
.....................

   .Veáse: Bagdad a través de los libros de geógrafos y viajeros musulmanes, Anis Mohamad Jasim Hamadi Al-Meshadani, artículo en la revista historiador Árabe, número 68 )Bagdad 1434H/2013DC( págs.158-159 )1(
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قصة قصرية       

 رجل املطر 
                              سهاد كرم  

ال�سيد �سعدون العبيدي مدير املوقع االلكرتوين يف كلية اللغات يت�سلم �سهادة 
تقديري��ة من ال�س��يدة عميد كلي��ة اللغات اأ.د غي��داء قي�ص ابراهي��م تثمينًا 

جلهوده يف اجناح املوؤمتر العلمي االول لق�سم اللغة العربية . 
وبه��ذه املنا�س��بة تتق��دم ا�س��رة حترير �س��حيفة لغ��ات بالته��اين والتربيكات 
ل��ه متمنية املزيد م��ن النجاحات والتوفيق لالأ�س��تاذ �س��عدون خلدم��ة كليتنا 

العزيزة. 

مبارك ملدير املوقع االلكرتوني

قسم االيطالية يشارك يف دورات عرض مسرحي لطلبة اللغة االنكليزية
تطوير موظفي املتحف الوطني

    ق��ّدم طلبة ق�س��م اللغة االنكليزية 
م�س��رحيًا  عر�س��ا  اللغ��ات  كلي��ة  يف 
املعدم��ون  املالئك��ة  بعن��وان  جدي��دًا 
عل��ى قاع��ة ال�س��هيد ف��وؤاد البيات��ي 
يف   2019 ني�س��ان   30 الثالث��اء  ي��وم 
�س��ياق اهتمام عم��ادة الكلية بتنمية 

الطاقات الطالبية يف حقول الثقافة 
والفنون .

     ويه��دف العر���ص امل�س��رحي ال��ذي 
الق�س��م  ا�س��اتذة  اإ�س��راف  حت��ت  كان 
اىل اإبراز �س��راع قّيم اخلر واجلمال 
�س��د ال�س��ر والقب��ح . وكان العر���ص 

امل�س��رحي من تاأليف واخراج الطالب 
عل��ي رحم��ن ومتثي��ل الطلب��ة : عبد 
العزيز �س��مر ، �س��ران جنم ، حممود 

حممد اأمني ، �سهيب عبد الوهاب ، 
ريا���ص داود ، ن��ور حاف��ظ ، فاطم��ة 

علي .

      �سارك رئي�ص ق�سم اللغة االيطالية 
الدكت��ور به��اء جنم حمم��ود يف حفل 
اختتام دورة اللغة االيطالية ملوظفي 
املتح��ف الوطني العراقي التي نظمها 
املرك��ز العراق��ي – االيط��ايل لعل��وم 
االآث��ار بالتع��اون م��ع جامع��ة تورينو 

االيطالية .
وكان الدكتور بهاء قد اأ�سهم يف القاء 
حما�س��رات يف تلك الدورة بخ�سو�ص 
تعليم موظفي املتحف ا�سا�سيات اللغة 
االيطالية وتطوير اأ�ساليب العمل يف 

حقل االآثار والرتاث .

وياأتي هذا الن�س��اط يف �س��ياق انفتاح 
كلية اللغات على املوؤ�س�س��ات الثقافية 

العراقية والعاملية لتقدمي 
اللغ��ات  تعلي��م  حق��ل  يف  خدم��ات 

العاملية .



ل�س��نا م�س��طرين الأن نك��ون اأقوي��اء عل��ى ال��دوام 

حمبوبني من اجلميع واقوياء يف كل وقت ، احيانا 

نحت��اج تلك اله�سا�س��ة اجلميلة ان نبكي الإحرتاق 

فنج��ان  ان�س��كاب  اأو  الجنيده��ا  الت��ي  الطبخ��ة 

ال�ساي الذي اعددناه الأننا ا�ستهينا بع�ص ال�سفاء 

نحت��اج احيان��ا ان نظه��ر للبع���ص كا�س��خا�ص غر 

ودودي��ن على االط��الق يف�س��لون العزل��ة ويرون 

ان التجمع��ات الب�س��رية جرمي��ة ت�س��لح كعق��اب 

او كذب��ة .   اأم اقنع��ت طفله��ا ان حقن��ة ال�س��ماد 

احليوي التوؤمل نحتاج ب�س��دة ان ن�سحك بال �سبب 

وا�سح من وقت الآخر نتغزل بوجوهنا املنتفخة يف 

املراآه بعد و�س��لة بكاء ليلي طويل ونقول " فديت 

هاتني العينني كم تورمتا فا�سبحتا اأجمل !" .

ال تعل��م م��ا اإذا كان مافعلت��ه هو �س��يء �س��ائب اأم 
خاطئ لكنها كانت تخرب نف�س��ها �س��رًا بانه اأ�سوب 
خط��اأ ق��د فعلت��ه . فل��م ت�س��تطع ان ت��راه هك��ذا 
وتظ��ل واقفة كان �س��متها يقتلها هي ال اأحد اآخر 
يف احلقيق��ة لطامل��ا كان �س��متها يقتله��ا لكنه��ا لن 
ت�س��تطيع ان تخطو خطوة اكرث لكنها كانت تذكر 
نف�سها دائما بان يقتلها  �سمتها اف�سل بكثر من ان 
يقتلها ّرد بارد و�سمت على كلمات كتبتها وجودتها 
واعادت فح�س��ها م��ّرة تلو املرة قبل ان تر�س��لها .    
كان��ت تخ��اف ان تكون عب��ئ عليه رمب��ا كانت وما 
زالت تخاف ان تنتظر ال�س��يء ملرتني يف احلقيقة  
انتظارها مل يكن مرت��ني فقط اأكون ظاملة للغاية 
اذ ما و�سفته هكذا رمبا هي ق�ست عمرها اأ�سال يف 

انتظار ما ال ياأتي .
    ايه��ا العزي��ز عل��ى القلب والذاكرة هل ت�س��دق 
اإين من فرط ا�ستياقي اليك مل اأعد اأتقن الكتابة 
اليك .. رمبا الأين مل اأعد اجد ما اقوله لك �س��وى 
اين اذك��رك كث��را كثرا لدرجة اين اجد نف�س��ي 
اعي�ص بتوقيت كل هواج�سك اليومية ال�سغرة .

      

بوح من القلب
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الشيشة األلكرتونية .. 

آفة جديدة
نور صباح
ظه��رت منذ �س��نوات اأنواع جديدة م��ن التدخني 
با�س��كال متع��ددة جذب��ت ال�س��باب اليه��ا ، وم��ن 
اجلن�س��ني مع��ًا ال�س��باب وال�س��ابات ، يطل��ق على 
اح��د هذه االنواع م�س��مى ال�سي�س��ة االلكرتونية 
التي بداأت باالنت�سار الكبر يف اأو�ساط املراهقني 

والبالغني .
    ال�سي�س��ة االلكرتوني��ة  تختل��ف عن ال�سي�س��ة 
التقليدي��ة املتكون��ة م��ن تب��غ بنكه��ات خمتلفة 
وفح��م وم��اء ، فاالألكرتوني��ة تتكون م��ن انابيب 
ممل��وءة بالنيكوتني وهو مادة كيميائية تختلف 
م��ن نوع اىل اآخ��ر ، والتطل��ق دخانا وامن��ا بخار 
اأق��ل ح��دة ، االآ ان ذل��ك له العديد من االأ�س��رار 
منها انتقال االأمرا�ص ب�س��بب م�س��اركة االآخرين 
بال�سي�س��ة ، كذل��ك م��ن خ��الل دخ��ول البكرتي��ا 
يف االأنابي��ب ، ا�س��افة اىل اث��ارة ح�سا�س��ية يف 
اجلهاز التنف�س��ي ب�س��بب احتوائها على عن�سري 
  propylene glycol الربوبيل��ني  جليك��ول 

واجللي�سرول glycerol بن�سبة عالية .
    ام��ا الزع��م ان ال�سي�س��ة االلكرتوني��ة الت�س��ر 
اأحدا والحتتوي على مواد �ساّمة فهو خدعة من 
البائع��ني لرتويج ه��ذه الظاهرة امل�س��رة وزيادة 

مبيعاتها لي�ص اإال . 
    ينبغ��ي عل��ى ال�س��باب االنتب��اه اىل خماط��ر 
ال�سي�سة بكل اأنواعها مبا فيها االلكرتونية نظرا 
الأ�سرارها ال�سحية اخلطرة التي قد توؤدي اىل 

املوت املفاجئ غالبًا .
     لذلك على ال�سباب االبتعاد عنها الأن الوقاية 
خ��ر م��ن الع��الج ، فنق��ول لل�س��اب او ال�س��ابة : 
ال�س��حة ت��اج ف��وق روؤو�ص االأ�س��حاء ف��ال تقعوا 
�س��حية تقليد مثل ه��ذه املظاهر ال�س��لبية بحثا 
ع��ن التمي��ز الزائ��ف .. كن كم��ا اأن��ت ومتيز مبا 

ي�ستحق فعاًل .
     
ألم الروح    

أمل الروح استشرى

واحلب أصبح ذكرى

جسدي كجسد املوتى

واحلال له يرثى

اجملنون على حايل يأسف

واألمل بدأ يتالشى 

الظل ينخفض

الطريق يتشظى

القلب خيوى

األذرع تتلوى

مل يبق مين إآل بلوى !

انتظرك
كل الورود فقدت 

عطرها
وانا انتظرك

حديقيت املفضلة رحلت 
وانا انتظرك

ماتت رسائل االنبياء
وانا انتظرك

كل الغيوم مطرت  
وانا انتظرك

هذه الروح ختشبت 
وانا انتظرك

كل الطرق التؤدي اليك

رغم هذا... !

انا انتظرك

         بغداد 
تذوقت العلقم دون شكوى

انفجرت بداخلي انواع األوردة ومل انزف ،
بكت داخلي صنابري دون دمع ،

واتسائل دائمًا ...
متى ينتهي جسدي من أكل 

املوتى ؟
متى يتوقف إشعال النار بروحي ؟

متى يعتقين ذلك الرب ؟
متى تزهو وجنيت وابتسم ؟

متى اختلص من رائحة الدخان 
العالقة بي ؟

متى تعمل هذه األجنحة وأطري ؟
والف متى ومتى 

فانا مازلتُ بغداد

نصوص 
سلوى صالح 

هند معالّ 
12

واحة الطلبة 
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اللغة والتفوق الثقايف 
 أ.م  أياد محمد حسني 

كان��ت وما ت��زال اللغة هي الرابط 
االأ�س��ا�ص يف العالق��ات االإن�س��انية 
وتع��د م��ن اأه��م و�س��ائل التوا�س��ل 
عليه��ا  ي�س��تند  الت��ي  الب�س��ري 
م��ع  العالق��ة  اإدام��ة  يف  االإن�س��ان 
اأف��راد املجتمع الواحد اأو مع باقي 
املجتمعات باختالف م�س��مياتها اأو 
كياناتها ، فاللغة هي اأداة التفاهم 
والتفهيم ، وعليها تبنى كل رابطة 
اجتماعي��ة . وكم��ا ذك��ر ابن جني 
رُب به��ا كُل قوٍم  )) اأنه��ا اأ�س��واٌت ُيعِّ
��هم ((. ل��ذا لعبت دورًا  عن اأغرا�سِ
احل�س��اري  االت�س��ال  يف  اأ�سا�س��يًا 
نق��ل  ويف  واالأمم  ال�س��عوب  ب��ني 
واالأف��كار  واالآداب  العل��وم  ون�س��ر 
ب��ني النا�ص على رغ��م من اختالف 
ومذاهبه��م  وجن�س��ياتهم  لغاته��م 

واأممهم . 
وظيفة اللغة مل تعد تقت�س��ر على 
ب��ني  والتفاه��م  التخاط��ب  نط��اق 
االأف��راد بل جتاوزت ذلك لت�س��بح 
به��ا  ويتعل��م  يفك��ر  الت��ي  االأداة 
االإن�س��ان ، فاملث��ل العرب��ي يقول ) 
قوة االإن�س��ان بعقله ول�سانه ( فهي 
تق��ود العقل وتوجهه لي�س��تدل من 
خالله��ا على ال�س��لوك الق��ومي مع 
اأفراد املجتمع ، حتى عّدها بع�سهم 
باأنه��ا من مقوم��ات بناء احل�س��ارة 
الو�س��يلة  واأ�س��بحت  االإن�س��انية 
الثق��ايف  ال��رتاث  عل��ى  للحف��اظ 
للكيان��ات واملجتمعات الب�س��رية . 
وم��ن الثابت اإن اخت��الف الكيانات 
والتجمعات الب�س��رية كان ال�سبب 
الرئي���ص يف تنوع واختالف اللغات 
واللهج��ات من مكان الأخ��ر، اإال اأنه 
مل يكن العائق الكبر يف التوا�س��ل 
بينها ، فكان لعامل الرتجمة الدور 

االأبرز يف الو�س��ل بينه��م وتقريب 
امل�سافات . 

ب��ني  الرابط��ة  وملعرف��ة العالق��ة 
اللغ��ة والثقاف��ة الب��د م��ن اإدراك 
الناحي��ة  م��ن  الثقاف��ة  مفه��وم 
اللغوية واال�سطالحية ، فالثقافة 
كم��ا وردت يف ل�س��ان الع��رب الب��ن 
منظور يف باب ثقف : ثقف مبعنى 
) حذق ( فقال : )) ثقف ال�س��يء 
ثقف��ًا وثقاف��ًا وثقوف��ة : حذقه . 
ورج��ل ثقف وثق��ف: ح��اذق فهم  
اأي   : ثقاف��ة  الرج��ل  وثق��ف   ...
�س��ار حاذقًا خفيف��ًا (( ، اأما املعنى 
اال�سطالحي فيعرفه االأ�ستاذ معن 
خلي��ل العمر يف كتابه علم اجتماع 
ال�س��خ�ص  ذل��ك  ان��ه  املثقف��ني )) 
الذي ميتلك ف��ن االإتقان واالإبداع 
يف  اأكان  �س��واء  املع��ريف  واالإمن��اء 
املج��ال التحليل��ي اأو النق��دي – ال 
التطبيقي – م�ستخدما هذه امللكة 
اإبداع��ه  يف  االآخري��ن  اإقن��اع  يف 
املعريف ولقبوله يف قناعة تلقائية 
تفك��ره  اأ�س��لوب  عل��ى  ويوؤث��ر 
و�س��لوكه بعيدًا عن اإ�سغاله من�سبًا 
موؤ�س�س��يًا ذا م�س��وؤولية ر�س��مية اأو 
نف��وذ  اأو  مالي��ة  ب�س��طوة  متتع��ه 
فئ��وي اأو حزب��ي (( ، بذل��ك تكون 
العالق��ة ب��ني اللغ��ة والثقافة هي 
عالقة تالزمي��ة ال ميكن التفريق 
بينهما ، وذلك ،الأن ثقافة �سعب اأو 
اأم��ة ، ما هو اإال �س��لوكيات وعادات 
ال�س��عب  ذل��ك  واأع��راف  وتقالي��د 
، اأم��ا اللغ��ة فه��ي املَُع��ربِّ احلقيق��ي 
ع��ن تل��ك ال�س��لوكيات والثقاف��ات 
، وال ميك��ن معرفته��ا واإدراكه��ا اإال 
ع��ن طريقه��ا ، اأ�س��ف اإىل ذلك اأن 
ثقافة ال�س��عب هي املَُمول الرئي�ص 
ملف��ردات ومع��اين وتراكي��ب اللغة 
والتي ت�سهم يف اإثرائها ، وما اللغة 

العربية و�س��عت املفردات واملعاين 
مث��ال  اإال  اللغوي��ة  قوامي�س��ه  يف 
وا�س��ح وجلي على ذل��ك ، ومن هنا 
ميك��ن ع��ّد اللغ��ة اإح��دى املكونات 
الثقافي��ة يف املجتمع��ات املختلفة 
ب��ل اأي�س��ا ميك��ن عّده��ا اأه��م تلك 
الكب��ر  �س��اعرنا  فه��ذا   ، املكون��ات 

�سفي الدين احللي يقول :
بق��دِر لغ��اِت امل��رِء يك��رُث نفع�������ُه،      

فتلَك ل�ُه عنَد امللماِت اأع�واُن
َتهاَفْت على ِحْفِظ الّلغاِت جُماهدًا،      

فكلُّ ِل�ساٍن يف احَلقيَقة ِ اإن�ساُن  
واالأدي��ب  ال�س��اعر  اأداة  فه��ي 
وال�س��حفي وال�سيا�س��ي و.... الخ ، 
وه��ي اأعج��از اخلال��ق للمخلوق يف 
قراآن��ه الك��رمي على يد امل�س��طفى 
ال��ذي  ر�س��ول اهلل )���ص(  حمم��د 
حتدى ب��ه الب�س��رية ، ح��ني كانت 
اللغ��ة اأب��رز م��وروث ثق��ايف يتغنى 
ب��ه العرب . واأ�س��تمر ه��ذا التاأثر 
لُيَمّي��ز احل�س��ارة االإ�س��المية التي 
اهتمت ب�سكل وا�سع مبو�سوع اللغة 
ومل يتوق��ف االهتمام عند حدود 
الكلمة واحلروف واأ�س��لوب نطقها ، 
بل تعدى ذلك اإىل املعنى وما وراء 
املعن��ى فن�س��جت عل��وم الفل�س��فة 
والتاأوي��ل  واالأ�س��لوب  واملنط��ق 
يف  اللغ��ة  دور  ع��ن  ف�س��ال   ،  ... و 
نق��ل العل��وم واملع��ارف االإ�س��المية 
وباق��ي  والريا�س��ية  والعلمي��ة 
العلوم  ؛ اإىل نطاق وا�سع من بلدان 
العامل . اأي�سا كان للغة دور مهم يف 
م�س��اركة عل��وم احل�س��ارات االأخر 
كاليونانية والرومانية والفار�سية 
مع احل�س��ارة االإ�سالمية من خالل 
ح��ركات الرتجمة الوا�س��عة التي 
ق��ام بها الع��رب ونقلوا عل��وم تلك 

احل�سارات اإىل اللغة العربية .
فاللغة هي من ت�س��ور لنا م�ساعرنا 

واأحا�سي�س��نا وهي امل�سور احلقيقي 
لالإبداع الفك��ري للفنون الثقافية 
ي�س��تطيع  وبر�س��انتها   ، االأدبي��ة 
الن���ص )�س��واء كان نظم��ًا  كات��ب 
ُيع��رّب ع��ن خلجات��ه  اأن  ن��رثًا(  اأم 
وم�س��اعره لر�س��م لنا لوحة فنية 
معربة تك��ون اأداته��ا اللغة وتكمن 
�سواخ�سها االإبداعية يف ا�ستعمال 
مفرداتها بط��رق غر ماألوفة عند 
ه��ذا  به��ا  فيتمي��ز  النا���ص  عام��ة 
الكاتب اأو ذاك كٌل ح�سب اإمكاناته 
املف��ردات  حتري��ك  يف  وقدرات��ه 
ولكن �س��من اإطار د�س��توري خا�ص 
بتلك اللغة ، ال ي�ستطيع فيه كاتب 
الن�ص التطاول واخلروج عن حدود 
املاأل��وف . وعل��ى هذا تك��ون اللغة 
اأه��م مكون ثق��ايف يف بناء موروثنا 
الت��ي  الو�س��يلة  وه��ي  احل�س��اري 
ت�س��وره لنا عل��ى الرغم من توغله 
يف الق��دم ، فال�س��واخ�ص االأثري��ة  
للم��دن التاريخي��ة القدمي��ة غ��ر 
كافية حت��ى تنقل لنا �س��ورة تلك 
احل�سارة واملجتمعات التي تقطنها 
ال��ذي  اللغ��ة  دور  ياأت��ي  وهن��ا   ،
ُل لنا الكثر من جزئيات تلك  ُيف�سِّ
املجتمعات واالأحداث التي ترافق 
تلك احل�س��ارات ، من خالل الرقم 
واملدون��ات  االأل��واح  اأو  الطيني��ة 
والنقو�ص املعربة واملخطوطات .     

وم��ن ال�س��مات الوا�س��حة واجللية 
يف كل ح�سارة من ح�سارات العامل 
الق��دمي واحلديث على حد �س��واء 
ه��ي لغته��ا الت��ي تت�س��م به��ا والتي 
فنالح��ظ   ، غره��ا  ع��ن  متيزه��ا 
احل�س��ارات القدمية كال�س��ومرية 
ولغته��ا امل�س��مارية وك��ذا الهندية 
ولغتها ال�سان�س��كريتية وامل�س��رية 
ولغته��ا الهروغليفي��ة ... وغرها 
من اللغات التي نقلت موروثات تلك 

احل�سارات لالأجيال الالحقة . اإن 
تعلم لغة يف جمتمع اإن�س��اين �سوف 
يفتح لنا اأبواب معرفية ومعتقدات 
اأ�س��يلة  يف املجتم��ع ، وه��ي اأي�س��ا 
ر�س��يد فكري ي�ساعدنا على التكلم 
والقراءة والكتابة واالطالع على 
م��ا خلف��ه لن��ا االأجي��ال ال�س��ابقة 
�سل�س��لة  يف  ت�س��عنا  فاللغ��ة  ل��ذا   ،
ثقافية ت�س��دنا اإىل ما�ٍص �سحيق ، 
وَتظهر معانيه��ا للمتحدثني بها يف 

امل�ستقبل .
ل��ذا ميك��ن و�س��ف اللغة   
بالكائ��ن احل��ي ، فهي ُتول��د وتنمو 
توف��رت  م��ا  اإذا  وتزده��ر  وتن�س��اأ 
 ، لذل��ك  الالزم��ة  الظ��روف  له��ا 
ويف املقاب��ل ق��د متر���ص في�س��يبها 
الدخي��ل واالقتبا�ص والت�س��مني ؛ 
اأو قد ي�س��يبها اال�س��محالل ، لكن 
جذورها ال متوت فقد تنبت وتزهر 
مرة اأخرى ، وتكون ب�سور واأ�سكال 
قد تختلف عن ما كانت عليه �سابقا 
، فاللغ��ة تنه���ص بنه�س��ة �س��عوبها 
وازدهار ح�س��ارتها ، اأو قد ي�سيبها 
االنح��دار والرتاجع تبع��ا لبيئتها 
، وم��ا ب��ني االزده��ار والرتاج��ع يف 
اللغ��ة يرافق��ه التف��اوت الثقايف ، 
فبنهو���ص االأم��ة تنه���ص ثقافته��ا 
وبرتاجعه��ا   ، لغته��ا  وتزده��ر 

ترتاجع ثقافيا وتنحط لغويا .
ويف اخلت��ام ميك��ن الق��ول اإن اللغة 
م��ع الثقاف��ة هي م��ا مييزنا كب�س��ر 
االأخ��ر،  املخلوق��ات  باق��ي  ع��ن 
وكم��ا يق��ول  نيقوال�ص او�س��تلر يف 
اإمرباطوري��ة الكلم��ة )) اإذا كانت 
اللغة هي التي جتعلنا ب�سرًا ، فاإنها 
هي الت��ي جتعلن��ا ب�س��رًا متفوقني 
(( ، واأق��ول اإذا كان��ت اللغ��ة ه��ي 
التي جتعلنا ب�س��رًا ، فاإنها هي التي 

جتعلنا ب�سرًا متفوقني ثقافيًا . 
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   اللغة بوصفها  مكونا  ثقافيا 

جنان عبد الحسن فوجان  
قسم اللغة االنكليزية       

تتواف��د االف��كار معلن��ة حتري��ر 
نف�س��ها  من بوتقة الزمان واملكان 
، وتت��واىل يف مواكب��ة االف��راد 
حت��ى تنف��رد يف قال��ب يق��ال له 
يف  الول��وج  قب��ل  ولك��ن   . اللغ��ة 
م�س��طلح مث��ل هذا يج��ب التفكر 
اي فئ��ة ي��دار حوله��ا الكالم الن 
و لال�س��ف  البع���ص من��ا يخل��ط 
تف�س��ر  يف  من�س��ف  غ��ر  خلط��ا 
ه��ذا امل�س��طلح و م��ا ي�س��ابه م��ن 
مفردات . اللغة تعرب عن و�سيلة 
تتفاع��ل  خالله��ا  م��ن  للتوا�س��ل 
االف��راد وال�س��عوب فيم��ا بينه��ا 
، وه��ل تقت�س��ر معرف��ة املف��ردة 
م��ن معرفة اال�س��وات التي تبنى 
عليه��ا الكلم��ات وتت�س��كل بعدها 
لتّك��ون  تتوج��ه  ث��م  االلف��اظ 
املجتم��ع الناط��ق لتل��ك اللغة او 
اح��دى اللغ��ات .ومن املوؤ�س��ف ان 
بع���ص اللغ��ات مل ت��ر الن��ور حلد 
االن  ثم ت�س��عف وتتال�س��ى �سيئا 
ف�س��يء ويكت��ب عليها امل��وت رغم 

حياتها .
نحن م��ن نوظف اللغ��ة ونحن من 
ن�س��رد مفرداته��ا ، جميل��ة ه��ي 
لغتي لكن ما ين�سج  حولها خميف 
وباالخ�ص  االعم عندما تندمج 
اللغ��ة بالثقاف��ة وتتبل��ور لتكون 
ومكنوناته��ا  مكوناته��ا  اح��دى 
وهن��اك م��ا اطل��ق عليه ت�س��مية 
ثقاف��ة ال�س��ادر وال��وارد ، ممكن 
ان��ه معنى غر دقي��ق لكن وروده 
وتداول��ه وارد حي��ث البع�ص منا 
يتقن��ع بقناع الوارد م��ن الثقافة 
وان كان �س��لبا ام ايجاب��ا . هن��ا 
نت�س��اءل م��ا م��دى تاث��ر اللغ��ة 
؟  باللغ��ة  والثقاف��ة  بالثقاف��ة 
وعل��ى �س��بيل املث��ال وم��ن خالل 
رحلتي اىل العالج يف دولة الهند 
، رايت انا�س��ا مل تكن لغة واحدة 
الرج��ل   ثقاف��ة  لك��ن  جتمعه��م 
الهن��دي كان��ت ممي��زه وم��ا كان 
مييزه��ا ه��و مت�س��كه بثقافة زيه 
وه��و داخ��ل موؤ�س�س��ة احلكومية 
عل��ى الرغ��م ان البنجابي ) وهو 
الزي الهندي الذي يعك�ص مدينة 
ابنائه��ا  مت�س��ك  وم��دى  بنج��اب 
بذل��ك ال��زي معلنني انف�س��هم ان 

مكوناته��ا  اح��دى   لغ��ة  لديه��م 
الثقافة( وال يقت�س��ر كالمي عن 
ب��الد الغ��رب لك��ن ما يعت�س��رين 
امل��ا ،عن��د م��ا  ي�س��ار للرج��ل يف 
بلدي بال�سخرية عندما يتحدث 
حماف��ل  يف  خا�س��ة  بالف�س��حى 
يك��ون فيه��ا   للغ��ة ن�س��يبا لك��ن 

الثقافة فيها يف مغيب .
يف نظ��ري لغ��ة مات��ت وه��ي على 
قي��د احلي��اة ، وثقاف��ة بث��ت لها 
احلي��اة وه��ي ميت��ة . وم��ا ان لنا 
ان نعل��م ان اللغ��ة يف البع���ص من 
مفرداته��ا ال متث��ل الثقافة  الن 
من الثقافة ما هو �س��يء  ال ميكن 
للغة ان تتبناه او حتط رحالها يف 
رحاله والعك�ص فان البع�ص لديه 
لغ��ة ولك��ن مل ميزجه��ا مبفه��وم 
الثقاف��ة ومن االمثل��ة على ذلك 
اح��رتام النف���ص االن�س��انية لكن 
بروز معنى االيدولوجية والذي 
من �سانه وظفت اللغة و ا�سبحت 
ت�س��اق عل��ى نح��و غ��ر مدرو���ص 
وهذا مما ال�سك وال ريب فيه من 

عيوب املجتمع غر �سليم .
وهن��ا �س��وؤال ميال لوح��ة افكاري 
ويتوج��ه نح��و الفئات الب�س��رية 
على حد �سواء اجلميع لديه لغة 
لك��ن ه��ل للجميع ثقاف��ة ؟ ميكن 
مالحظة كيفي��ة تعامل االفراد 
بع�س��هم مع بع�ص م��ن باب االطر 
الثقافي��ة الت��ي غالب��ا م��ا تفقد 
حتكمه��ا  حينم��ا  املوؤث��ر  ح�س��ها 
اعتباطي��ة الزم��ان وامل��كان غر 

مقيدين لكال املفهومني . 
كل م��ا نق��راه ونتعلمه  م��ا هو اال 
ترجمة ال احدى معاين  احلياة ، 
ان االجيال تن�سئ ن�سوءا �سحيحا 
اذا م��ا �س��يقت لبناتها االوىل من 
 . اللغ��ات  م��ن  اط��ر  الثقاف��ة يف 
ينتاب  للبع�ص ازدواجية يف فهم 
مو�س��وعات الثقافة وكما ا�سرت 
انفا ان بع�ص املو�سوعات تو�سف 
بانها واقع حال من خالل ما يبث 
م��ن ق�س��ايا علمي��ة وعملية  يتم 

فيها تطبيق املفردتني معا. 
بينم��ا  انظم��ة  ه��ي  اللغ��ات 
لتل��ك  املح��رك  ه��ي  الثقاف��ات 
االنظمة . ان بع�ص �سور الثقافة 
ق��د تك��ون حم��ورا مهما يت�س��نى 
االحاط��ة  و  الدراي��ة  للبع���ص 
غر م�س��بوقني الن فيهما موازين 

لالنطالق �س��وب املعنى ال�س��ريح 
تبن��ى  خالل��ه  م��ن  والوا�س��ح 

املجتمعات وتتهدم . 
املثق��ف ه��و اداة ترجم��ان للغ��ة 
فيما اذا كان نف�س��ه م��راة لعك�ص 
�س��ور احلياة والنظريات عديدة 
يف ه��ذا املجال . اما اللغوي حيث 
يتخذ من اللغة و�سيلة من خاللها 
تت�س��ح الكلم��ات ومعانيه��ا والتي 
ال تقت�س��رعلى الكت��ب العلمي��ة 
ب��ل وت�س��تمل كل  و االكادميي��ة 
�س��ياقات احلي��اة ، وال ميكننا ان 
ن�س��عد دورا دون  اخر النه بدون 
اللغة لي�ست للثقافة اي منهجية 

وا�سحة  .
ثقاف��ة احل��وار كث��را م��ا تلف��ت 
االنتب��اه الن يف طياته��ا ك��م غر 
م�س��بوق م��ن اللغة ،  وق��د يتبادر 
يك��ون  من��ا كي��ف  الف��رد  لذه��ن 
الرتاب��ط غ��ر من�س��اق اىل جهة 
م��ا ،ما ه��ي الدوافع احلق��ة التي 
جتع��ل من اللغة �س��ورة من �س��ور 
الثقافة  والتي من �سانها ان تكون 
بل��ورة ل��كل االفكار وعل��ى جميع 
.فمث��ال  الثقافي��ة  امل�س��تويات 
كيف نطرح م�س��كلة م��ا قد تكون 
رائج��ة ومربك��ة يف نف�ص الوقت 
،كيف ميكن للفرد منا ان يت�س��ور 
ت�سورا �س��حيحا من غر خلط او 
لب���ص ،كيف جن��د حلول مل�س��اكل 
الثقافة ون�سذب مفرداتها ،كيف 
ميكن لنا ان ن�س��وغ عنوانا ثقافيا 
�س��منيا من غر االحاطة باملنهج 
واللغة ال�سحيحني ، اننا بحاجة 
لرتجم��ة كل املعطي��ات  التي من 
خاللها يزدهر املجتمع ويتقدم . 
العلمي��ة  وجماالته��ا  اللغ��ة  ان 
والعملية والتطبيقية ومن بينها 
التحليل واملقاربة  ما هو اال عمل  
تك��ون رمزيته  الثقافية متفردة 
يف نوعه��ا .  فالت�س��ورات ناف��ذة 
وجم��اال  اللغ��وي  الواق��ع  ل�س��رب 
و  للوع��ي  اعم��ق  �س��ورة  لر�س��م 
ان  ميك��ن  جم��ال  وه��و  االدراك 
يرثى اذا ما اجتمع معا ، وت�س��ب 
ب��وادره لتو�س��يع دوائ��ر النظ��م 
اللغوي��ة  وال�سيا�س��ات  الثق��ايف 
املتبع��ة يف �س��تى جم��االت عل��وم 

احلياة و ا�ساليبها .
ونذك��ر �س��اهد لل��كالم يف مقولة 
الب��ن حيان التوحي��دي " الكالم 

عل��ى ال��كالم ي��دور عل��ى نف�س��ه 
ويلتب�ص بع�سه ببع�ص " )1( 

كل  لي�س��ت  ن�س��تنتج  ه��ذا  م��ن 
كان  اي��ا  اللغوي��ة  الت�س��ورات 
نوعه��ا او طبيعتها وتوجها تكون 
التق�س��ي  �س��هولة  عل��ى  باعث��ة 
وال�س��رح ، اللغة ومك��ون الثقافة 
لي�س��ت لهما حدود فا�سلة بل هي 
متداخلة وغالبا ما تتعمق لت�سل 
،احلي��اة  الواقع��ي  الوج��ود  اىل 
وجودي��ة  فل�س��فة  ع��ن  عب��ارة 
يخ�س��ى البع���ص خو���ص غمارها 
�س��نا منه ان كل نظري��ات الفكر 
واملعرف��ة غ��ر قابل��ة للتطبي��ق 
. بل ق��د يرف�س��ها البع���ص النها   
تتعار�ص مع م�ساحله ال�سخ�سية  
ويج��ب   . الفكري��ة  وتوجهات��ه 
اال�س��ارة يف هذا املو�سع ان اللغة 
ال تقت�س��ر عل��ى تولي��د اجلم��ل 
النحوية بل تتعدى اىل درا�سات 
باال�س��تعمال  متعلقة  واعتبارات 

والق�سد . 
اما من جان��ب  اخر فان اخلطاب 
العلم��ي يك��ون املتبن��ى لفه��م كال 
خ��ارج  ه��م  م��ن  �س��واء  املعني��ني 
الدائرة ال�سيقة لعلم الل�سانيات 
ام م��ن ه��م  عام��ة النا�ص .تن�س��ا 
اللغ��ة وتنتمي اىل هوي��ة الفرد 
ترتب��ط  فه��ي  االجتماعي��ة 
وتخ��ول  ال�سخ�س��ية  بامل�س��الح 
النا���ص للدخ��ول يف جدل علمية 

اللغة والثقافة معا .
ان م��ن ابرز املهام التي من �س��انها 
اخلط��اب  نوعي��ة  ب��ني  التمي��ز 
ال�س��احة  يف  ال�س��ائد  اللغ��وي 
االخ��ر  و  والثقافي��ة  الفكري��ة 
املتعل��ق بتوجي��ه ذل��ك اخلط��اب 
جم��ال  يف  الت�س��ورات  لي�س��مل 
االن�س��انية   و  االدبي��ة  الثقاف��ة 
م��ن جه��ة والل�س��انية م��ن جه��ة 
اح��كام  ا�س��تنباط  ان   . اخ��رى 
اللغ��ة تات��ي م��ن عدة ت�س��اوؤالت 
منه��ا : ما هي اف��كار النا�ص حول 
اللغة ماهي االزدواجية املركبة 
والتعدد اللغوي ، ما هي  املواقف 
ال�س��منية  والنظري��ات  االراء  و 
ودجمه��ا  اللغ��ة  معرفي��ة  لفه��م 
ثقافيا . ما نبحث عنه هو كيفية 
رب��ط  اللغ��ة بالثقاف��ة لي�س��بح 
مفهوما واح��دا الثقافة اللغوية 
linguistic  culture    خا�سة 

  Schiffman ببحوث �س��يفمان
درا�س��ته  خ��الل  فم��ن    2002
ث��الث  يف  اللغوي��ة   لل�سيا�س��ات  
دول متع��ددة اللغ��ات ه��ي الهند 
املتح��دة  والوالي��ات  وفرن�س��ا 
االمريكي��ة حيث بني �س��يفمان "  
ان ال�سيا�س��ة اللغوي��ة ه��ي بن��اء 
اجتماعي ثان يتا�س�ص على بناء 
اجتماع��ي ثق��ايف اول م��ا متلكها 
انظم��ة   االعتقادات واملواقف و 

اال�ساطر اللغوية"
ان ال�سيا�س��يات اللغوية تت�س��كل 
�سمن الت�سورات املتجذرة لثقافة 
اللغة . ولر�سم العالقة بني اللغة 
م�س��تويات  وح�س��ب  والثقاف��ة 
الث��الث التي يتبنى م�س��روعيتها 
 ،  2002  ،Schiffman  (
تك��ون  ان  ام��ا  فاللغ��ة   )   7.p
وال�س��رفية  �س��وتية  جمموع��ة 
تت�س��كل  والداللية  والرتكيبي��ة 
م��ع املعجم اال�س��ا�ص  ال��ذي يولد 
كل اجلم��ل النحوية ، اما املفهوم 
انت�س��ارا  اك��رث  فيك��ون  الث��اين 
الت��ي  الدرا�س��ات االن�س��انية   يف 
تت�سدر اخلطابات والن�سو�ص ال 
ادب الثقاف��ة اللغوية وكما ا�س��ر 
 Schiffman( املفه��وم  له��ذا 
اللغ��ات  "ف��ان   )   57.p،2002،
او  التعلي��م  يف  امل�س��تعملة  غ��ر 
تل��ك الت��ي مل تخ�س��ع للتقي���ص  
اوال تتكلمها  اال اقليات مهم�س��ة 
�س��تبدو ادن��ى قيم��ة يف الثقافة 

اللغوية " .
فيق�س��ي  منهم��ا  الثال��ث  ام��ا 
بالتميي��ز بني الن�س��و�ص متخذة 
ا�سا�س��ا ملعاير ال�سواب اللغوي او 

الربعة يف االداء والتعبر . 
وكم��ا يو�س��ح �س��يفمان " جمم��ل 
واالعتق��ادات  والقي��م  االف��كار 
واملواق��ف و االح��كام امل�س��بقة و 
اال�س��اطر وااللتزامات الدينية 
الت��ي  الثقافي��ة  الع��دة  وكل 
يجلبها املتكلمون من ثقافتهم اذا 
يتعاملون باللغة "  وكما يكت�س��ب 
الطفل لغت��ه االم امنا هو بداية 
ال انطالق��ة جدي��دة  م��ن خالل 
ب��دوره حمال��ة  وال��ذي  الن���ص  

لثقافة اللغة .
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الثقافة وقوة تأثري اللغة   
ح�سني	حمي	اأحمد	نعمة

ق�سم	اللغة	الفار�سية
اإَنّ هذه الوريقات من �ساأنها تعريف 
الثقاف��ة واللغ��ة وتداخلهما ومن 
اللغ��ات  تاأثرهم��ا يف طلب��ة  ث��َمّ 
ب�سورة عامة، وطالب ق�سم اللغة 
الفار�سية خا�سة، حيث من خالل 
تقدمي �س��رح ب�س��يط وموجز عن 
الثقاف��ة، توؤه��ل الطال��ب اللغوي 
اللغ��ة  م��ن  لينه��ل  مر�س��اه،  ني��ل 
الت��ي لطاملا ت��ذوق �س��عرها واأثار 
اأدبه��ا م�س��اعره اأو اأُعجب بثقافة 
ناطقوه��ا. اإَنّ هذه الوريقات التي 
ا�ستدل كاتبها الكثر من املعلومات 
»الدكت��ور  ن�س��رها  مقال��ة  ع��ن 
اإ�س��ماعيل �س��اكر« اأحد اأ�س��اتذة 
جامعة قرق قلعة برتكيا بعنوان 
)خل��ق الوعي الثق��ايف يف تدري�ص 
كت��اب  يف  االأجنبي��ة(   اللغ��ة 
)ا�س��رتاتيجيات  ه  مع��ُدّ اأ�س��ماه 
وق��د  الثاني��ة(   اللغ��ة  تدري���ص 
كات��ب  باأكمل��ه  الكت��اب  ترج��م 
ه��ذه املقال��ة م��ن الفار�س��ية اإىل 
العربية، عالوة اإىل اإ�سافة بع�ص 
املالحظ��ات والن�س��و�ص الإي�س��ال 
الفك��رة التام��ة ع��ن دور الثقافة 
يف اللغ��ة والعك�ص. من �س��اأن هذه 
املقال��ة درا�س��ة تداخ��ل اللغة يف 
الثقاف��ة، وكي��ف على اأ�س��تاذ اأية 
لغ��ة اأن يق��وم بتعري��ف الثقاف��ة 
تام��ة،  بانحيادي��ة  الطال��ب  اإىل 
فئ��ة  اإىل  اأو جن��وح  انحي��از  دون 
اأو مذه��ب اأو ديان��ة معين��ة. ومن 
ث��م م��ن �س��اأن الوريق��ات ه��ذه اأن 
تو�س��ل اإىل االأ�س��تاذ التدري�س��ي، 
ب�س��ع مالحظات لتنمي��ة قدراته 
وخربات��ه يف التدري�ص، الإي�س��ال 
ع��ن  واالأف�س��ل  االأدق  الفك��رة 
ثقاف��ة اللغ��ة املطل��وب تعليمه��ا، 
لي�س��عر الطال��ب اأَنّ اللغ��ة امل��راد 
تعلمها و�سيلة اأخرى للو�سول اإىل 
ف على  اأهداف��ه ال�س��امية، وللتعَرّ
�س��عوب وديان��ات اأخ��رى، اأو رمب��ا 
يق��ود طالب اللغة هذا اإىل اإيجاد 
ثورة ثقافية يرفع بها جميع تلك 
املتعلقات واالإ�سكاليات التي كانت 

بني ثقافته وثقافة الوجهة.

منهجية الدرا�سة:
ي�س��تلزم لدرا�سة مو�س��وع عالقة 
اللغ��ة باعتباره��ا مكوًن��ا ثقافًي��ا، 
مراح��ل  ث��الث  اإىل  التط��رق 
املع��امل  تو�س��يح  ُبغي��ة  حتليلي��ة 
كل  ك��ون  للمو�س��وع،  الرئي�س��ة 
مرحل��ة تع��ُدّ قاعدة اأ�سا�س��ية يف 
عملي��ة البح��ث وت�س��اعدنا عل��ى 
عنا�س��ر  خمتل��ف  ب��ني  الرب��ط 
املو�سوع بطريقة منطقية، تتمثل 

هذه املراحل:
1- حتدي��د االإطار الذي جعل من 
اللغة العن�س��ر االأه��م يف الثقافة 
واملجتمع، وعالقاتهما، عالوة اإىل 
التطرق اإىل هوية اأي العن�سرْين، 
وحتديد ه��ذه العالقة من وجهة 
نظر االأنرثبولوجيا وعلمي اللغة 

النف�سي واالجتماعي.
2- حتدي��د االإط��ار ال��ذي ُيحدد 
الثقافة باللغة وحماولة �سبطه، 
لنق��ل  و�س��يلة  اللغ��ة  باعتب��ار 
الثقاف��ة، وم��ن ث��م الو�س��ول اإىل 
نتيج��ة هي اأَنّ اللغة هي العن�س��ر 
االأه��م يف مهم��ة التوا�س��ل ما بني 

الثقايف.
التوا�س��ل  اإ�س��كالية  درا�س��ة   -3
املجتمعي يف ظ��ل العوملة والتطور 
التكنولوجي يف و�سائل االت�سال.

 التمهيد
تعريف اللغة والثقافة:

ا�ستق مفهوم اللغة من )لغا، يلغو، 

لغًوا اي ق��ال باطاًل. ُيقال: لغوت 
مث��ل  ال�س��وت  والَلّغ��ا:  باليم��ني، 
الَوغا، وَلغَي به، اأي َلِهَج به( ، اللغا 
��ا اب��ن منظور  مبعن��ى ال�س��وت، اَمّ
فيقول اللغة ه��ي فعلت، من لغوت 
اأي تكلم��ت واأ�س��لها هو لغوة. ومن 
ق��ت الع��رب بني  ه��ذا املنطل��ق فَرّ
اللغة باعتباره��ا كل الكالم الذي 
يحمل معنى ايجابي ومفيد، وبني 
اللغ��و ال��ذي يق�س��د من��ه ال��كالم 
من��ه.  فائ��دة  ال  ال��ذي  املهم��ل 
ن��وري جعف��ر  الدكت��ور  فه��ا  ويعِرّ
باأَنّه��ا )ظاه��رٌة فكري��ٌة ع�س��ويٌة 
خا�س��ٌة باالإن�س��اِن دون غ��ره من 
الكائن��اِت احلية، فهي اإذن �س��فٌة 
مميزٌة للجن�ِص الب�سري( . كما اأَنّ 
اللغة �س��رورة ملحة وهي عن�س��ر 
ا  مهم للتوا�س��ل بني الثقاف��ات. اأَمّ
للثقافة معاين خمتلفة الأ�سخا�ص 
منظ��ور  م��ن  فتع��ُدّ  خمتلف��ني، 
)النظام  باأَنّه��ا  االأنرثوبولوجي��ا، 
التعليم��ي ال��ذي يق��وم بالرتكيب 
ب��ني �س��لوك االإن�س��ان البيولوجي 
واملتخ�س���ص واالأنظم��ة اللفظية 
وغر اللفظية ل�س��لوكيات التعبر 
التي تب��داأ عنده من��ذ الوالدة( . 
وجت��ري االإحاط��ة به��ذا النظام 
ال�س��امل كثقاف��ة اأ�س��لية، وه��ذه 
العملية التي ميكن اأن يطلق عليها 
ت�سمية )التن�سئة االجتماعية(، 
��ل  م��ن �س��اأنها تهيئ��ة الف��رد لتقُبّ
االأمن��اط اللغوي��ة وغ��ر اللغوية 
املقبول��ة يف املجتمع ال��ذي يعي�ص 

فيه. 
الثقاف��ة مبفهومها العام، هي تلك 
الع��ادات والتقالي��د اأو باالأح��رى 
به��ا  ينم��از  الت��ي  االأ�س��اليب 
جمموعات النا�ص يف جمتمع يتبع 
اأو مذهًب��ا معيًن��ا، وتع��ُدّ  قومي��ة 
اللغ��ة �س��رورة ملح��ة الأَنّه��ا ن��وع 
من اأنواع التوا�س��ل بني الثقافات، 
واإَنّ الثقاف��ة واللغ��ة متداخلت��ان 
بق��وة وغ��ر قابلت��ان لالنف�س��ال 
عن بع�سهما، الأَنّ اللغة هي اإحدى 
و�س��ائل التعب��ر ع��ن الثقافة، بل 
ه��ي اأهمه��ا. تع��ُدّ الثقاف��ة جزًءا 
مت�س��ابًكا يف وجودنا وبعمق كبر، 
ولكَنّ اللغة هي و�س��يلة للتوا�س��ل 
بني اأع�س��اء ثقافة م��ا وتعُدّ اأكرث 
الثقاف��ة  ع��ن  التعب��ر  و�س��ائل 
واأكرثه��ا اإتاحة، وبه��ذا ميكن اأن 
تخت��َلّ النظرة العاملية لل�س��خ�ص 
التفك��ر  واأنظم��ة  وهويت��ه 
والتوا�س��ل  وال�س��عور  والتمثي��ل 

لديه من ثقافة اإىل اأخرى. 
بالطبع كما نعلم جميًعا باعتبارنا 
اأكادمييني يف تعلم اللغات وتعلمها 
اأَنّ م��ن غر ممكن تعليم اللغة اإىل 
الطال��ب اإال بتعري��ف ثقافة لغة 
ة  الوجه��ة اإليه��م بانحيادي��ة تاَمّ
دون التميي��ز واجلن��وح الأ�س��باب 
تتعلق اإما بنظرة �سخ�س��ية جتاه 
تل��ك الثقاف��ة، اأو اأي �س��بب اآخ��ر 
مث��ل ن�س��وب ح��رب ب��ني جمتمعي 
الثقافتني. اأحياًنا ال يهتُمّ الطلبة 
اإىل  االأ�س��اتذة  بع���ص  وكذل��ك 
اأهمي��ة الثقافة، وق��د يظن بع�ص 
م��ن الطلب��ة اأَنّ تعل��م الثقافة قد 
توؤدي اإىل اكت�س��اب تقاليد اللغة 
واقع��ه  يف  وجت�س��يدها  الثاني��ة 
املجتمع��ي، ونق��ل تل��ك التج��ارب 
ولكن��ه  جمتمع��ه،  اإىل  ه��ي  كم��ا 
خمطئ يف هذا الت�س��ور، الأَنّ تعلم 
الثقاف��ة بطريقته��ا ال�س��حيحة، 
كيفي��ة  يف  احلق��ة  املعرف��ة  ه��ي 
التعامل مع املجموعات املجتمعية 
يف تل��ك الثقاف��ة، بطريقة يرون 
املتعلم واحًدا منهم، واإليهم ولهم. 
كثًرا ما جربنا اأثناء تعلمنا للغة 
جمتم��ع ما )الفار�س��ية اأمنوذًجا( 
الب��الد،  ه��ذه  يف  نك��ون  حينم��ا 
خا���ص  اهتم��ام  لالإيراني��ني  اأَنّ 

بن��ا، الأنه��م يرونن��ا نهت��م بلغتهم 
وثقافته��م ونه��ُمّ بتعلمها ومعرفة 
اإىل  لننق��ل  كاف��ة،  تفا�س��يلها 
جمتمعنا االأفكار ال�سحيحة دون 

انحياز اأو زيادة اأو نق�سان. 
ع��ن  خمتلف��ة  نظري��ات  هن��اك 
نظري��ة  منه��ا  واللغ��ة  الثقاف��ة 
اأَنّ  وه��ي   »1999  Tang«
)الثقاف��ة ه��ي اللغ��ة واللغ��ة هي 
الثقاف��ة. اق��رتح تان��غ م��ن اأج��ل 
عل��ى  ق��ادًرا  ال�س��خ�ص  يك��ون  اأن 
التح��دث بلغة ما، علي��ه اأن يكون 
ق��ادًرا عل��ى التفكر بتل��ك اللغة. 
الأَنّ الفكر ق��وي جًدا. واللغة هي 
روح البل��د والناطقني بها. واللغة 
ببع�س��هما  مرتبطت��ان  والثقاف��ة 
ال  بنح��و  ينف�س��مان،  ال  بنح��و 
ن�سكك يف اإدراج الثقافة اأو حذفها 
يف مناه��ج اللغة االأجنبية ولكننا 
يتحت��م علينا االهتم��ام بطريقة 
الق�س��ايا  اإىل  املتعل��م  ���ص  تعِرّ
الثقافي��ة اأن يك��ون واعًي��ا له��ا اأو 
غ��ر واع.( ، باخت�س��ار، الثقاف��ة 
 ،Brown( هي طريق��ة احلي��اة
ه��ي  الثقاف��ة   .)1994:163
البيئة الت��ي نعي�ص فيها، نفكر مع 
االآخري��ن ون�س��عر بهم ونتوا�س��ل 
ال�س��مغ  ت�س��به  الثقاف��ة  معه��م. 
م��ن  جمموع��ة  برب��ط  ال��ذي 
النا���ص ببع�س��ها. ميك��ن تعري��ف 
الثقاف��ة كمنهجي��ة كامل��ة تقوم 
يف  النا���ص  �س��لوكيات  بتوجي��ه 
ن��ة يف احلياة  املجتم��ع وه��ي متكِوّ
االأ�س��رية. ت�س��رُف الثقاف��ة على 
�س��لوكنا يف املجموع��ة املجتمعية 
نك��ون ح�سا�س��ني  اأن  وتت�س��بب يف 
للق�س��ايا املتعلقة باملوقع والو�سع 
وت�ساعدنا على معرفة ما يتوقعه 
ا وماذا �س��يحدث اإذا  االآخ��رون مَنّ
مل ن��رِق اإىل م�س��توى توقعاته��م. 
لذلك، ت�ساعدنا الثقافة يف معرفة 
حدودن��ا يف احلري��ة وم��ا واجبنا 
اأم��ام املجموع��ة. فاالط��الع على 
الثقافة بجانب اللغة املراد تعلمها 
ي�س��مح للمتعل��م ا�س��تخدام اللغ��ة 
مبه��ارة وواقعي��ة اأك��رث. وينبغي 
د  اأن تكون من اأه��داف املعلم التاأُكّ
م��ن اأَنّ االختالف��ات الثقافي��ة لن 
تعي��ق املتعلم م��ن جتربة الثقافة 
ب��ل  التوا�س��ل،  واإيج��اد  الثاني��ة 
اأن ي�س��تخدمها يف تعزي��ز الوع��ي 
الذاتي والتفاهم الثقايف. فاإَنّ من 
اإحدى اال�سرتاتيجيات التي ميكن 
ا�س��تخدامها يف الف�س��ول اللغوية 
ه��ي ن�س��اط لع��ب االأدوار لتعزيز 
احل��وار ب��ني الثقاف��ات والرتويج 
لها. فيمكن لالأ�ستاذ ا�ستخدام هذه 
التقنية مب�ساعدة تقنيات اأخرى 
مث��ل ق��راءة الن�س��و�ص واالأفالم 
واالألع��اب  واملح��اكاة  والتقلي��د 
وم��ا على �س��اكلتها يف املحا�س��رة. 
وهناك م�ساألة اأخرى وهي اأَنّ على 
االأ�س��تاذ ا�س��تغالل نقاط ت�س��ابه 
االأ�س��خا�ص، لرتغيب املتعلمني يف 
تعل��م ثقافات اأخ��رى. اإىل جانب 
اللغوي��ة  القواع��د وامل�س��طلحات 
ويوؤك��د  النحوي��ة،  والقواع��د 
الكات��ب اأَنّ التفك��ر التحليل��ي يف 
الثقافة االأ�س��لية ال يق��ل اأهمية 
عن تعُلّم الثقافة امل�س��تهدفة الأَنّ 
االختالف املوج��ود بني الثقافات 
قد ي�سبب �سوء الفهم. وُي�سار اإىل 
تعلي��م الثقاف��ة من خ��الل اللغة، 
روؤى  ظه��ور  اإىل  ي��وؤدي  وال��ذي 
ثقافي��ة، وميك��ن للمتعل��م اللغوي 
االأمن��اط  تاأث��ر  عل��ى  ف  التع��ُرّ
الثقافية يف �سلوك االآخرين ومن 
َثَمّ تاأثرها يف اأفكاره واأن�س��طته. 
وبه��ذا تعم��ل اللغ��ة كج�س��ر ب��ني 
يغ��ِرّ  بنح��و  اإدراكي��ني  نظام��ني 
طرًق��ا  وي�س��يف  �س��لوكه  املتعل��م 
حديثة وقيًما جديدة من احلياة 

اإىل �سلوكه ال�سابق. 
��د  موحَّ اأمن��وذج  باأّنه��ا  الثقاف��َة 
حي��ث  االإن�س��ان،  ل�س��لوكيات 
ي�س��مل اأفكاره وعالقات��ه ولغاته 
وقيم��ه  ومعتقدات��ه  واأفعال��ه 
واأ�س��اليب  وتقالي��ده  واآداب��ه 
االأ�س��خا�ص  ودور  تعامل��ه 
املحمودة  وال�سلوكيات  والعالقات 
��ة  االجتماعيِّ املجموع��ات  يف 
��ة والعرقي��ة،  ��ة والقوميِّ والدينيِّ
ه��ذه  كل  نق��ل  مق��درة  وكذل��ك 
الق�س��ايا اإىل االأجي��ال القادم��ة 
ب��راون  �س��وكالينغم،  )ج��وود، 
وجون��ز 2000م(. وه��ذا يعني اأَنّ 
اللغ��ة ال تع��ُدّ جزًءا م��ن تعريف 
تعك���ص  ب��ل  فح�س��ب،  الثقاف��ة 
��ا. فم��ن هذا املنطلق  الثقافة اأي�سً
ال ميك��ن تعلي��م الثقاف��ة املتعلِّقة 
��ٍة عرب ع��دد قليل من  بلغ��ٍة خا�سِّ
واأن��واع  املحاف��ل  الدرو���ص ح��ول 
واالأزي��اء  ال�س��عبيِّة  املو�س��يقى 
باملنطق��ة  ��ة  اخلا�سِّ التقليدي��ة 
الت��ي ت�س��ود فيها تل��ك اللغة، الأنَّ 
اأو�س��ع  مفهوًم��ا  تعن��ي  الثقاف��ة 
اللغ��ة  عل��م  مبفاهي��م  وترتب��ط 
يج��ري  والت��ي  وثيًق��ا  ارتباًط��ا 
تدري�س��ها يف �س��فوف تعليم اللغة 

الثانية. 
تعليم الثقافة عن طريق اللغة 

ما يثر الف�س��ول الذهني للمتعلم 
طرًق��ا  هن��اك  اأَنّ  اكت�س��افه  ه��و 
م�س��اعره  ع��ن  للتعب��ر  اأخ��رى 
ورغبات��ه واحتياجات��ه يف االأدب 
االأجنب��ي. وم��ن اأجل فه��ٍم اأعمٍق 
للثقاف��ة، م��ن ال�س��روري اأن ن��رى 
كي��ف تتفاعل ه��ذه االأمن��اط مع 
بع�س��ها ويج��ب اأن يج��ري تقييم 
مكان��ة ه��ذه االأمن��اط يف النظام 
الثق��ايف. ينبغ��ي من طال��ب اللغة 
اإدراك تاأثر الثقافة يف �سلوكيات 
حتدي��د  اإىل  ع��الوة  االآخري��ن، 
تاأثر اأمناط الثقافة العميقة يف 
اأفكاره ون�ساطاته واأ�سكال تعبره 
اللغ��وي، وذل��ك م��ن اأج��ل اإيج��اد 
توا�س��ل يف امل�س��توى ال�سخ�سي مع 
الوجه��ة.  ثقاف��ة  م��ن  اأ�س��خا�ص 
ويج��ب اأن ي�س��اعد تعليم الثقافة 
امل�ستهدفة على خلق التوا�سل بني 
الثقافات. وميك��ن اأن يتحقق هذا 
اله��دف من خ��الل اإع��داد قائمة 
منظم��ة ت�س��تمل عل��ى اجلوان��ب 
اللغوي��ة وفوق اللغوي��ة الثقافية 
يف لغة الوجهة. به��ذه الطريقة، 
ميك��ن Hن تك��ون اللغ��ة مبثاب��ة 
ج�س��ر رابط بني نظام��نْي اإدراكنْي 

 .)1968 ،Seelye(
الت��ي  اللغ��ات  جمي��ع  اأَنّ  يب��دو 
ج��رت درا�س��تها ع��ن كث��ب، لديها 
القدرة عل��ى التعبر ع��ن االأفكار 
واملعتقدات، اإ�سافة اإىل اإمكانيتها 
االختالف��ات  عل��ى  التع��رف  يف 
اأن  يج��ب   .)1982  ،Rivers(
يتعر���ص املتعلم��ون له��ذه الفروق 
قدر االإمكان يف حما�س��رات اللغة 
االأجنبي��ة، وبالتايل فاإَنّ اأ�س��باب 
باالأج��زاء  الط��الب  تعري��ف 

الثقافية هي كما يلي: 
مه��ارات  تطوي��ر   -

االت�سال.
اإدراك االأمناط اللغوية   -
وال�سلوكية وفهمهما لكل من اللغة 
الثاني��ة يف م�س��توى  االأم واللغ��ة 

اأكرث معرفة.
الثق��ايف  التفاه��م  اإيج��اد   -

والدويل.
اأو�س��ع  منظ��ور  اعتم��اد   -

لفهم الواقع.
- جعل املحا�سرات التعليمية اأكرث 
متع��ة، لرف��ع الوع��ي باالأخط��اء 
املحتملة التي قد حت�سل يف الفهم 
واإيج��اد  والرتجم��ة  والتف�س��ر 

التوا�سل.

يف  الرئي�س��ة  املالحظ��ات  بع���ص 
م��ا يخ�ص مو�س��وع تنمي��ة الوعي 

الثقايف 
كم��ا ج��رت االإ�س��ارة يف ما �س��بق، 
الط��الب  يفه��م  اأن  اأج��ل  م��ن 
يف  النا���ص  اأَنّ  املعلم��ني  وكذل��ك 
الع��امل مبداأ »لي�س��وا مثل��ي متاًما« 
االختالف��ات  يفهم��وا  اأن  عليه��م 
الثقافية واأَنّهم لي�س��وا مت�س��ابهني 
وهن��اك اختالف��ات حقيقية بني 
 ،Brown( والثقاف��ات  الفئ��ات 
1994:167(. لذلك، ال ي�ستطيع 
مدر�س��و اللغة الوقاية من انتقال 
الت�س��ورات والتاأث��رات الثقافية 
االأخرى اإن �سعر الطالب بذلك اأم 

 .)1981:315 ،Rivers( ال
تط��ور  م��ع  بالتزام��ن  وينبغ��ي 
حما�س��رات  يف  الثق��ايف  الوع��ي 
اللغ��ة االإجنليزي��ة كلغ��ة ثانية، 
يج��ري  االأم  اللغ��ة  اأَنّ  اللح��اظ، 
تعلمه��ا جنًب��ا اإىل جنب م�س��ارات 
املجموعة االجتماعية ومواقفها، 
ويجري التعبر عن هذه امل�سارات 
واملواق��ف م��ن خ��الل املجموع��ة 

االجتماعية نف�سها. 
تدري���ص  اأثن��اء  �س��يلي   يق��رتح 
اللغ��ة  طري��ق  ع��ن  الثقاف��ة 
اأن   )cf. Rivers  :323-4(
يب��نِيّ الطالب باأنهم قد اكت�س��بوا 
ت�سورات وقدرات ونظرات خا�سة 

مثل:
- اأَنّ النا���ص يعمل��ون بالطريق��ة 
الت��ي ي�س��مح به��ا املجتم��ع لتلبية 
احتياجاتهم اجل�سدية والنف�سية 

االأ�سا�سية.
املتغ��رات  اأَنّ   -
االجتماعية، مثل العمر واجلن�ص 
والطبقة االجتماعية واالإقامة، 
توؤث��ر يف الطريقة الت��ي يتحدث 

بها النا�ص ويت�سرفون بها.
- ما يفعله اأهل ثقافة الوجهة يف 
اأب�س��ط ظ��روف احلي��اة واملواقف 

املتاأزمة.
بالثقاف��ة  املتعلق��ة  ال�س��ور  اأَنّ   -
مرتبطة باأكرث الكلمات والعبارات 

�سيوًعا وتداواًل.
- باأنهم قادرون على تقييم القوة 

الن�سبية لثقافة الوجهة.
- اأَنّهم اكت�س��بوا امله��ارات الالزمة 
الثقاف��ة  حمتوي��ات  الإيج��اد 
امل�س��تهدفة وتنظيمها من املكتبة، 
اأو �س��بكات التوا�سل اجلماعية اأو 

الفردية. 
البح��ث  ك  حم��ِرّ لديه��م  اأَنّ   -
الوجه��ة  ثقاف��ة  ع��ن  ��ي  والتق�سِّ
والتعاطف واملودة لناطقي ثقافة 

الوجهة. 
يه��دف اأداء ه��ذه الن�س��اطات اإىل 
زيادة وعي املتعلمني وخلق �س��عور 
��ي جت��اه ثقاف��ة  البح��ث والتق�سِّ
الوجه��ة وثقافتهم وم�س��اعدتهم 
عل��ى املقارن��ة ب��ني الثقافتني. ال 
تعن��ي ه��ذه املقارن��ات باأَنّن��ا نربز 
اأًي��ا م��ن الثقاف��ات التي تعر�س��ت 
اإىل الدرا�س��ة والتحليل باأَنّها غر 
مهم��ة، ب��ل اإَنّ اله��دف ه��و اإثراء 
مع��ارف الط��الب واطالعهم، رغم 
الثقافي��ة  العنا�س��ر  بع���ص  اأَنّ 
اآخ��ذة يف العومل��ة، ولك��ن ال يزال 
هناك تنوع بني الثقافات. ويجب 
اإدراك ه��ذه االأ�س��ناف وفهمه��ا، و 

اأن ال نتجاهلها اأبًدا. 
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�سيف	احمد	جمعة
ق�سم	اللغة	الفار�سية

ب��ني  التوا�س��ل  مفت��اح  ه��ي  اللغ��ة 
ال�س��عوب وبه��ا حُتدد هوي��ة املجتمع 
الأنه��ا جزء من ثقافت��ه، فكل جمتمع 
ميتل��ك لغ��ًة خا�س��ة تعك���ص هويت��ه 
وح�س��ارته واإن�س��انيته وه��ي رمز له 
يفخ��ر به��ا ع��رب خمتل��ف االأجي��ال 
املتالحق��ة، جيل ي��ورث اجليل الذي 
بع��ده ح��ب لغت��ه واحلف��اظ عليه��ا 
وجع��ل قيمته��ا كقيم��ة الَعَل��م الذي 
ميثل هذه الدولة وهذا ال�سعب. فاإذا 
�س��اعت اللغة �س��اعت هذه الرمزية 
و�ساعت الثقافة املتوارثة وانقطعت 
هذه ال�سل�سلة التي او�سلت اللغة اإىل 
جيلن��ا احل��ايل.ال اري��د التكل��م عن 
اأ�س��ل اللغ��ة ومفهومه��ا وتركيباته��ا 
وقواعده��ا فقد اأُ�س��بع هذا املو�س��وع 
ع��رب االآف ال�س��نني، لك��ن نح��ن هن��ا 
ب�سدد التكلم عن مو�سوع حمدد وهو 

)اللغة بو�سفها مكونًا ثقافيًا(.
عّرف الكث��رون الثقافة باأنها جميع 
الت��ي  املادي��ة واملعنوي��ة  النتاج��ات 
اأنتجته��ا املجتمع��ات ع��رب تاريخه��ا 
حتى و�سلت اإىل يومنا هذا. وو�سفها 
البع�ص االآخر باأنها اأ�سلوب يف التفكر 
واأمن��اط  ال��روؤى  م��ن  وجمموع��ة 
ال�س��لوك والُع��رف االإجتماع��ي  م��ن 
والرتاث��ي فهي حم�س��لة قي��م مادية 

وروحي��ة. وميك��ن الق��ول اأي�س��ًا اأنها 
للف��رد  املكت�س��بة  ال�س��فات  جمي��ع 
واملجتمع م��ن خالل اأح��داث وتاريخ 
م��ّرت عليه �س��اعدت يف بن��اء ثقافة 
معين��ة ح�س��ب قيمة ه��ذه االأحداث 
وه��ذا التاري��خ. فه��ي نت��اج اإن�س��اين 
يخت�ص ب��ه االإن�س��ان دون غ��ره م�ن 
املخلوقات االأخ�رى. فاالأمم التي لها 
تاريخ عريق يج��ب اأن تكون ثقافتها 
عريقة بعراقة ه��ذا التاأريخ واللغة 
تاأت��ي معه��ا ونتيج��ة له��ا ف��ال ميك��ن 
الف�س��ل بني اللغ��ة والثقاف��ة. يقول 
الدكتور ن�س��ر الدي��ن اإدري�ص جوهر 
)خمت�ص بتعلي��م العربية للناطقني 
اللغوي��ة  الناحي��ة  م��ن  بغره��ا(: 
تختلف اللغات على امل�ستوى ال�سوتي 
وال�س��ريف والنح��وي، وم��ن الناحية 
الثقافية تختل��ف اللغات يف طريقة 
للقي��م  تبع��ًا  االأف��كار  ع��ن  التعب��ر 

والعادات التي يعي�سها اأبناوؤها. 
اإذن اللغ��ة ه��ي و�س��يلة للتعب��ر ع��ن 
ثقافة معينة ف��اإن كانت اللغة قوية 
كان��ت الثقاف��ة قوية والعك�ص اي�س��ًا 
�س��حيح. تق��ول الدكت��ورة االأملاني��ة 
)اللغ��ة  كتابه��ا  يف  كرام���ص  كل��ر 
والثقاف��ة( : عندما ن�س��تخدم اللغة 
يف �س��ياقات التوا�س��ل تنعقد ال�س��لة 
بينه��ا وب��ني الثقاف��ة يف ن��واٍح كثرة 
ومت�سابكة. فالكلمات التي ينطق بها 
النا�ص ت�سر اإىل اخلربات امل�سرتكة، 
الأنها ت�س��ر اإىل خمزون م��ن املعرفة 

بهذا العامل ي�سرتك فيه اآخرون. كما 
تعك�ص مواق��ف كّتابه��ا ومعتقداتهم 
ووجهات نظرهم، فاللغة ت�س��طلع يف 
احلالت��ني بالتعبر ع��ن واقع ثقايف. 
كما اأنها ن�سق من العالمات ذات قيمة 
ثقافي��ة الأن املتحدث��ني يعربون عن 
هويته��م وهوية االآخري��ن من خالل 

ا�ستخدامهم لها. 
وعلى �س��بيل املثال ال احل�س��ر ها هي 
امتنا العربية وها هي لغتها العريقة 
تزه��و جيال بعد جي��ل على ما مر بها 
م��ن م�س��ائب وك��وارث ع��رب خمتل��ف 
الع�س��ور اأحداث لو م��رت على غرها 

من االأمم لطم�ست ثقافتها ولغتها . 
يتب��ادر  العربي��ة  اللغ��ة  ذك��ر  عن��د 
اىل ذهن ال�س��امع )الق��راآن الكرمي( 
املنزل��ة  ه��ذه  فتخيل��وا  مبا�س��رًة 
الرفيع��ة له��ذه اللغة الت��ي نزلت من 
فوق �س��بع �س��ماوات بل�س��ان َمَلك اىل 
قلب رجل عربي �سلى اهلل عليه و�سلم 
ثم نطقها بل�سانه ال�سريف اإىل اأمته، 
وتخيل��وا كيف �س��تكون ثقاف��ة هذه 
االأّم��ة اإذا كان��ت هذه منزل��ة لغتها. 
وعند ا�س��تذكار اأحداث وتاريخ اأمتنا 
جنده��ا موازي��ة للغتها فه��ي اأحداث 
م�سّرفة َبنْت ثقافة لدى ابنائها قّلما 

ميتاز بها غرهم من االأمم.
وهنا يتبادر اإىل االأذهان �س��وؤال عام 
ه��ل بتغ��ّر الثقاف��ة تتغر اللغ��ة اأو 

ت�سعف؟ 
ثقاف��ة  يف  يح��دث  تغي��ر  اأي  اإن 

عدي��دة  لعوام��ل  نتيج��ة  املجتم��ع 
بثقاف��ات  املبا�س��ر  االت�س��ال  منه��ا 
جدي��دة �س��واء ع��ن طري��ق التجارة 
اأو ال�س��ياحة اأو العومل��ة اجلديدة او 
بفع��ل االإحت��الالت، اأو بفعل التاأثر 
يف  تغي��ر  اىل  �س��يوؤدي  الدين��ي، 
املجتمعات ح�سب مبداأ االأقوى فرنى 
ثقافة ال��دول االأقوى �س��تطغى على 
ثقافة املجتمعات ال�سعيفة وبالتايل 
�س��يوؤدي اىل تغي��ر ثق��ايف بل وحتى 
لغ��وي يف ه��ذه املجتمع��ات. واأق��رب 
مثال على هذا التغر الثقايف واللغوي 
م��ا ن��راه اليوم يف ثقاف��ة ولغة بع�ص 
البل��دان بع��د الفت��ح االإ�س��المي له��ا 
فنج��د اأن هذه الدول اأ�س��بحت االآن 
وبالت��ايل  اإ�س��المية(  )ثقاف��ة  ذات 
اأ�س��بحت اللغة العربي��ة متثل جزءًا 
كب��رًا من مفردات لغتها كما ن�س��اهد 
حي��ث  فار���ص  ب��الد  دول  يف  الي��وم 
اأن حروفه��ا عربي��ة ون�س��بة كب��رة 
م��ن كلماته��ا امل�س��تخدمة الي��وم هي 
العربية واندثرت الكثر من الفاظها 
الثقافي��ة  و�سواخ�س��ها  االأ�س��لية 
فاأ�س��بحت بثقاف��ة ا�س��المية بحتة، 
للعومل��ة  ونتيج��ة  الوق��ت  وبنف���ص 
اجلدي��دة جن��د اأن ه��ذه ال��دول هي 
نف�س��ها االآن تخ�س��ع لثقاف��ات الدول 
الغربي��ة ولغاته��ا وبداأت ت�س��تخدم 
بع�ص املفردات الغربي��ة نتيجة الأن 
الغ��رب اليوم ولالأ�س��ف اق��وى بكثر 
من جمتمعاتنا االإ�س��المية والعربية 

"وبغ�سة مريرة" نذكر اي�سًا التغير 
الذي ح�س��ل يف ثقافة بع�ص البلدان 
العربي��ة يف لغته��م وثقافته��م بفعل 
م��ن  ب��دءًا  املتتالي��ة  االحت��الالت 
ثقافته��م حت��ى و�س��ل اإىل تغي��ر يف 
لغتهم االأم فنجد اأنهم يتكلمون بلغة 
االأقوى واأ�س��بحت اللغ��ة العربية يف 
حمل �س��عف لالأ�سف. وهذه التجارب 
ه��ي دلي��ل وا�س��ح عل��ى اأن اللغة هي 
مك��ون ثقايف فعندم��ا تغرت الثقافة 
تغرت االأل�س��ن واختل��ت اللغة االأم. 
لك��ن بف�س��ل كت��اب ه��ذه االأم��ة فاإن 
لغتن��ا العربي��ة على وج��ه التحديد 
لن متوت الأنها مرتبطة بدين �سماوي 

باٍق حتى نهاية العامل.
اللغ��ة  اأن  وا�س��حًا  اأ�س��بح  اإذن 
هي)مك��ون ثق��ايف( وه��ي قابل��ة 
اأو التغي��ر تبع��ًا لتاأث��ر  لل�س��عف 
اأن  علين��ا  ل��ذا  املجتم��ع.  ثقاف��ة 
له��م  ونحف��ظ  ابناءن��ا  نثق��ف 
هويته��م ولغتهم من خ��الل حثهم 
عل��ى الق��راءة والتعل��م والبح��ث 
ل��ه  جي��ل  لن��ا  ليخ��رج  امل�س��تمر 
�سخ�س��ية وثقافة ولغ��ة يعتز بها 

وقادٌر على احلفاظ عليها. 
يف اخلت��ام اأذك��ر مقول��ة الأل��ربت 

اأين�ستاين تعجبني جدا: 
الثقافة هي ما يبقى بعد اأن تن�سى 

كل ما تعلمته يف املدر�سة..

ب�سرى	عبد	االمري	

تعد اللغ��ة ظاه��رة اجتماعي��ة تتطور 
وتتغ��ر تبع��ا لتط��ور املجتم��ع وتغ��ره، 
وي�س��فها البع���ص بانه��ا كائ��ن متحرك 
متح��ول، التبق��ى على �س��كل ، والتثبت 

يف اإطار.
ال�س��ريع  للتغ��ر االجتماع��ي  ونتيج��ة 
ب��ات التجديد يف اللغة م�س��األة حيوية 
ومطلوب��ة لتواك��ب املتغرات املعا�س��رة 

التي تت�سم بال�سرعة واملباغتة.
     ومتثل اللغة احدى العنا�س��ر املنتجة 
للن���ص الروائي ، فه��ي التي حتكم عليه 
بالنج��اح او الف�س��ل عل��ى وف��ق حيوية 
لغة الكاتب ومدى الغناء او الفقر الذي 

تنطوي عليه .
ومن خ��الل ا�س��تعرا�ص �س��ريع وقراءة 
حتليلي��ة فاح�س��ة لع��دد م��ن االعم��ال 
الروائي��ة احلديث��ة ميك��ن للباح��ث ان 
ي�س��جل املالحظ��ات االآتي��ة عل��ى تل��ك 

االأعمال من الناحية اللغوية :

1. الوقوع يف فخ االأالعيب اللغوية :
    ينزل��ق الروائ��ي احيان��ا يف م�س��يدة 
تل��ك االأالعي��ب عل��ى ح�س��اب االأف��كار 
في�س��تعر�ص ثقافت��ه اللغوي��ة يف ح��ني 
يفرت���ص في��ه االإنتب��اه اىل االإقت�س��اد 
اللغ��وي والرتكيز على االف��كار والتزام 
م��ع  املت�س��اوق  اللغ��وي  االإن�س��باط 
عل��ى  تتع��اىل  الت��ي  اللغ��ة  مو�س��يقية 

البالغة امل�سطنعة .

تعاب��ر  ذات  فج��ة  لغ��ة  ا�س��تعمال   .2
�سوقية :

الروائي��ني  بع���ص   الن�س��ياق  نتيج��ة   
ب�س��كل اأعم��ى نح��و املوج��ات الروائي��ة 
التي تو�س��ف مب��ا بعد احلداث��ة والتي 
جتعل ال�س��رد الروائي قائم��ا على ن�ص 
الب�س��رية  املجتمع��ات  ق��اع  م��ن  م�س��تل 
ولغته��ا الفج��ة وتعابره��ا ال�س��وقية ، 
نق��ول نتيج��ة ذلك ينجرف ه��وؤالء اىل 
التقلي��د واال�ستن�س��اخ فيوظف��ون ه��ذه 
الن�س��و�ص يف اعماله��م م��ن خ��الل لغة 
خ�سنة جتري على األ�س��نة ال�سخ�سيات 
اأدن��ى  يف  احلي��اة  مبتطلب��ات  املهموم��ة 
ا�س��كالها الغرائزي��ة . ويعم��د الروائي 
هنا اىل ا�ستخدام لغة تهزاأ بالرتاكمات 
الثقافية والفل�سفية وتعدها ان�سغاالت 
اليوم��ي  الف��ردي  اله��ّم  عل��ى  متعالي��ة 
ومفارق��ة ل��ه . ويتمظه��ر ه��ذا امل�س��عى 
ع��رب توظيف مفردات القب��ح والبذاءة 

وكل ما ي�سيع يف قاع املجتمع .

اال�س��خا�ص  لغ��ات  ب��ني  اخلل��ط   .3
احلقيقيني واخلياليني:

 ي�س��تمل الن�ص ال�س��ردي على اأ�سخا�ص 
حقيقيني ي�س��اركون يف عملية التوا�سل 
هما الكاتب والقارئ واأ�سخا�ص خياليني 
يبدون انهم يتوا�سلون يف الن�ص الروائي 
وامل��روي له ، مع ان الق��ارئ عموما مييل 
اىل اإحال��ة ال�س��وت ال�س��ردي يف الن�ص 

اىل كاتب الن�ص نف�سه .
      ال ميك��ن للكات��ب اخلل��ط بني القارئ 

احلقيق��ي الواقع��ي وامل��روي ل��ه ال��ذي 
يتوجه اليه الراوي يف م�س��توى احلكي ، 
كما الينبغي اخللط بني الراوي واملوؤلف 

فلكل طرف لغته املميزة .

لغ��ات  عل��ى  الكات��ب  لغ��ة  اإ�س��قاط   .4
�سخ�سيات الرواية :

 ينغم���ص الكات��ب يف بع���ص االأحيان يف 
م�س��غله ال�سردي فين�س��ى نف�سه فال يعد 
مييز بني �سخ�س��يته ولغة ثقافته ولغة 
ال�سخ�سيات وم�ستواها الثقايف التعليمي 
في�س��قط لغت��ه عل��ى تل��ك ال�سخ�س��يات 
بغ�ص النظر ع��ن درجة وعيها وطبيعة 
والثقافي��ة  مرجعياتهااالجتماعي��ة 
مما يفقد العم��ل الروائي ميزة االإقناع 

وال�سدق الفني .

5. ع��دم التمييز بني لغ��ة الرجل ولغة 
املراأة :

من املع��روف يف علم النف�ص االجتماعي 
والعل��وم  االجتماع��ي  اللغ��ة  وعل��م 
ال�سلوكية عامة ان للرجل لغة خمتلفة 
عن لغة املراأة يف كل املواقف احلياتية ، 
فلكل منهما قامو�سه ومفرداته وتعابره 

اللفظية .
لغ��ة  ب��ني  الف��رق  اللغوي��ون  وي�س��ف   
الرج��ل ولغة امل��راأة بقوله��م ان الرجل 
من املريخ واملراأة من الزهرة ، لكن بع�ص 
الروائيني المييز بني اللغتني مما يفقد 
العم��ل الروائ��ي حيويته ورومان�س��يته 

ومتعته .
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Laila Al-Attar
 Fatin Said Hussein , 4.
Studienjahr

 
 Laila Al-Attar ist eine
 irakische Künstlerin. Sie
 wurde 1944 in Bagdad
 geboren . Sie liebte das
Zeichnen seit ihrer Kin -
 heit und gewann viele
Auszeichnungen ، da -

 unter den Internationalen
 Kinderwettbewerb ، der
 in Indien stattfand ، als sie
 nur 7 Jahre alt war. Sie war
absolvent von der Aka -
 emie der Künste im Jahre
 1964/1965 . Sie fand ihre
erste persönliche Ausste -
lung im Jahre 1968 und a -
dere 5 persönliche Ausste -
 lungen statt . Sie nahm an
 zahlreichen Ausstellungen
 in innern und außern des
Iraks teil und gewann zah -
 reiche Auszeichnungen in
 Kuwait، Bahrain، Ägypten
 und der Internationalen
 Ausstellung im Jahre 1988
. Sie arbeitete als Dire -
torin des Nationalmus -
 ums für moderne Kunst ،
 Direktorin des Zenterums
 für Kunst . Sie nahm an die
 Ausstellung »Das Goldene
Segel« bei der 7. Kuwait-

 Biennale und nahm an
 Kairo Biennale 1984 teil .
Sie starb wegen eines R -
 ketenangriffs auf ihr Haus
 in Mansour im 27 Juni
.1993
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Lamia Abbas Umarah

 Ein Blick auf die Geschichte des Iraks
  während Britischer Kolonialzeit

  Die Studentin
 Sareen Sinan, Viertes
Studienjahr
Eine  irakische Dic -

  terin، Sie wurde im jahre
 1929 geboren.Sie wurde
 in einer hochreligiösen
subitischen  Familie g -
boren. )Umara( Ihr T -

 tel stammt aus der Stadt،
 in der ihr Vater geboren
 wurde. Sie ist auch die
 Cousine des berühmten
 Dichters Abdul Razzaq
 Abdul Wahid، der in
 seinen Memoiren viel
 über sie geschrieben
 hat. Sie hatte eine starke
 Persönlichkeit aus ihren

 berühmten Gedichten ist
 )ich bin ein Iraker(. Sie
 schrieb dieses Gedicht،
während sie in alma -
bid's Festival für Ged -
 chten im Irak war، wenn
 ein Dichter sie mit den
 Worten herausfordert
)rauchen، trinken، ta -
 zen(، wer sind Sie dann?
 Sie antwortete، indem
 ich sagte، dass ich ein
 Iraker bin. Sie begann
 seit ihrem 12. Lebensjahr
 Gedichte zu schreiben.
 Sie schickte ihre Pemos
zu dem berühmten  D -
 chter Ilya Abu Madi، die
mit ihrem Vater befr -
 undet war und über sie

 schrieb )Im Irak gibt es
 solche Kinder، was für
 eine Poesie-Größe der
.)Irak bestimmt ist
Sie schrieb in den G -

 dichten der Frommen
 und der Öffentlichkeit،
 wo sie großartig war
und einige ihrer Ged -

 chte zu Liedern werden،
die bis heute von Me -

 schen gesungen werden.
 Einige ihrer berühmten
:Diwanen  sind
Die leere Ecke1960

 Ishtars Lieder  1969
 Die letzte Dimension
 1988
 Nennen sie es Liebe
1972

Vorgelegt von der Studen-
tin :-NOORHAN MUDHA-
FAR JAPAR

 Während des ersten
 Weltkriegs marschierten
 britische Truppen ein und
 besetzten am 11. März
1917 ohne großeren Wi -
erstand durch die osmani -
.che Armee Bagdad
Der britische Befehlsha -
er General Sir “Frede -
 ick Stanley Maude” sagte

 in einer Erklärung am
19.März 1917 zu den B -
 -:  wohnern Bagdads
 Unsere Armeen sind(
 nicht Eroberer oder Feinde
 gegen euch sondern wir
 sind Befreier.Einwohner
 Bagdads،vergesst nicht
 : Seit 26 Generationen
 leidet ihr unter fremden
 Tyrannen، die alles dafür
 taten،dass ein arabisches
 Haus gegen ein anderes
stand،damit sie von e -

 rer Uneinigkeit profitieren

.konnten
Diese politik ist absc -
eulich für Großbritann -
 ern und seine Alliierten
 ،denn es kann weder
 Frieden noch wahlstand
 geben،wo Feindschaft oder
 eine Schlechte Regierung
).herrscht

 Die Statue von General
 Stanley Maude، 1923 in
 Bagdad zu Ehren erbaut،
wurde von den Demo -

 stranten nach dem Putsch
.vom 14. Juli 1958 zerstört
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 Al-Sayab..Sehnsucht nach Jaikor und die vermisste Liebe

Der Dichter Muhammed Al- jawaheri

  Irakisches Museum  

 Schaimaa Abd AlJabbar
- Viertes Studienjahr

  Unter der Betreuung
von:  Ali H.  Abdulmajid

 
 Al-Sayab..Sehnsucht
nach Jaikor und die ve -

 misste Liebe
 Schaimaa Abd AlJabbar
- Viertes Studienjahr
Unter der Betre -

 ung  von: Herrn Ali
.H.Abdulmajid
 Er ist am 25.12.1926 in
AlBasrah )Jaikor( geb -
.ren
Im zwanzigsten Jah -

hundert  war er sehr b -
 kannt in der arabischen
.Welt
 Er war  Dichter und  
 Schriftsteller und schrieb
 .viele Gedichte
 Seine Grundschule hieß
Bab Sulieman in Ba -
.dad

  In Basrah  studierte er
  .das Gymnasium
Sein Fach war die ar -
bische Sprache und ve -
 brachte er 2 Jahren ، um
 die arabische Literatur
 zu studieren aber das
 wurde im Jahre 1945
 geändert und studierte
.  die Englische Sprache
 Er liebte den Irak sehr
 und er hatte immer den
 nationalen Kampfgeist
 ،damit der Irak befreien
.werden muss

 Er unterrichtete die
englische Sprache in A -

 rumadie  aber wurde er
 davon getrennt wegen

seiner politischen Ne -
 gungen. Dann wurde er
 verhaftet، danach bekam
 .er seine Freiheit wieder
 Im Jahre 1952 musste
 er den Irak verlassen
 und ging nach dem Iran
.dann nach  Alkuwait
Im Jahre 1954 Kam A -

 sayab in seine Heimat
 zurück und wohnte in
 Bagdad aber die Lage
 gefiel ihm nicht. Er hatte
 immer Sehnsucht nach
.)dem Dorf )Jaikor

  Wegen seiner Sehnsucht
 nach Jaikor schrieb er
 dieses Gedicht. Wo ist
Jaikor

 
 Jaikor“ mein poetischer‘‘
.Diwan
 Ein Termin  zwischen  
 den Blatte meines Sargs
 .und meinem Grab
 Seine Werke sind Hymne
 des Regens ، Waffen und
 Kinder ، die Legenden
.usw
 Im Jahre 1962 war er im
  Krankenhaus in Beirut،
denn er hatte Rüc -
  .schmerzen
 Er hat unter dieser
 Krankheit bis seinem
 Sterben im Jahre 1964
.gelitten

 Der Student Ayad Alshuraifi
/ 4. Studienjahr

 Betreut von: Assist. Prof.
Bahaa M. Alwan

 
 Al- jawaheri wurde am
 26 Mai 1899 von einer
 Religiösischen und
 literarischen  Familie
 geboren . Sein Vater
 hieß Abd Al - hussen ،
 der wissenschaftler war
 . Al -jawaheri stammt
 von einer berühmten
 Familie ab . Sie heißt Al
 - Jawahr .  Er ist in der
 20ten Revolution gegen
 der Britischen Besetzung
 teilgenommen . Als er 25
 jahre alt war ، schrieb er
 eine literarische Gruppe
unter den Titel ) Die li -

 erarische Gedanken in

Liebe، Heimat und L -
 ben( . Danach schrieb
 er I'm Hagee 1928 das
ersten literarische D -
 wan ) zwischen dem
Gefühl und der Leide -
schaft(. Al-Jawaheri a -
 beitete eine kurze Zeit
 im Schloss des ersten
 Königs Faisel . Danach
 verließ er seinen Beruf
 wegen seines Gedichtes )
 Probiere mich aus( ، weil
 er durch sein Gedich die
Gesellschaft und die Tr -
 ditionen herausfordern

 war . Nach kurzer Zeit
arbeitete er in den Jo -
 nalistik und begründte
er die Zeitung der E -
 phrat ، die die Regierung
geschlossen hat ، d -
shalb lehrnte er in G -
undschulen und Obe -
 schulen in vielen Städte
 im Irak. Im jahre 1936
begründete er ) die Ze -

 tung Putsch ( nach dem
 militärischen Putsch .
Er wurde ins Gefän -

 nis für drei Monaten
geworfen، weil er g -

 gen dem Putsch war .
 Nach dem Verlassen des
 Gefängnises، wurde die
Regierung gefallen، ö -
 nete er ) die allgemeine
 Meinung Zeitung(. Al -
 jawaheri Artikels hatten
 großesten Gründe für
die Schließung der Ze -

 tung vielmals، Deshalb
 emigrierte er nach dem
 Iran wegen des Stresses
und kehrte er nach wen -

 ger Periode nach dem
 Irak zurück. Im jahre
 1946 erschient im Irak
 viele Aufforderung ،
 um sie die Freiheit und
die Dimokratie zu er -

 alten und das war eine
 gute Grundlage، die
 Regierung Taufik Al-
 suidis zu bilden . Am
 23 Februar 1946 wurde
 die Nationale Partei
 gegründet ، deshalb war
Al - jawaheri ein der e -
 sten Mitglieder in dieser
 Partei. Im Aperil hat der
 Partei die Allgemeine
 Zeitung als offizielle
 Zeitung herausgegeben
und wegen der Probl -
men zwischenden Mi -

gliedern der Partei ve -
 liess Al- jawaheri seinen
 Beruf in dieser Partei im
 August 1946 . Im jahre
1947 wurde er als Mi -
 glied in der irakischen
 Parlament ausgewählt
 und er verliess diesen
Beruf auch ، weil er g -
gen dem Vertarg Bort -
 moth war und wegen
 des Vertrags wurde sein
 Bruder getötet، daher
 schrieb er ein Gedicht
 ) mein Bruder Jaafer(.
 Al- Jawaheri wurde im
 jahre 1997 in Damescus
 gestorben . Ich wollte
 sein Gedicht ) Dijlat
 Al- Khair ( übersetzen ،
 aber es tut mir so leid .
 Ich werde das nicht tun
wegen des Unfalls Al-
.  Musel

 Übersetzt von :- Riham Noori
– Viertes Studienjahr
Das irakische Nationalm -

 seum oder das sogenannte
 Bagdad-Museum ist ein altes
archäoligisches und hist -
risches Museum in Bagdad/

 Irak . Es zeigt Sammlungen
und Artefakte der Mes -

 potamienszivi l isationen
 und auch die Denkmäle der
Steinzeit. Es ist ein der älte -
ten ، größeren ، und wichti -

 sten Museumen im Irak . Es
 kommt an zweiter Stelle nach

 dem Ägyptischen Museum،in
 Bezug auf die Gründung und
 nicht weniger als in Bezug auf
 den historischen Wert der
Auswirkungen،die die Zivil -

 sation des Iraks und seine
 Geschichte repräsentieren.
 Es stammt aus den Jahren
 1923-1924 . Dort sammelte
 die britische Archäologin
) Gertord Bell ( die Au -
 wirkung des Irak und stellte
 ihn auf kleinstem Raum
 im Gebäude der ) Sarei und
 Qischla ( auf . Im Jahre 1926
wurde Aufgrund der A -

 häufung vieler Monumente

und beengter Platzverhäl -
 nisse ein weiteres Gebäude
 in der Al-Ma‘amoun-Straße
 eröffnet . und Alle Spuren
 wurden auf ihm übertragen.
 )Getrod Bell ( wurde zum
 Museumdirektor und dann
 ) kock ( ernannt . Im jahre
1966 auch wegen Platzgrü -
 den beschloss die irakische
 Regierung ein Museum zu
 bauen  und Entsprechend
 zu den Spezifikationen von
 Weltmuseum und ist an
 einem geeigneten Ort . Die
 neue Gebäude wurde in der
 Ort Alawi errichtet und bei

 dieser Gelegenheit wurde es
das irakische Nationalmus -

 um genannt،nachdem es als
Bagdad Museum auf Anti -
uities bekannt war .Das M -
seum enthält wertvolle R -
 likte der mesopotamischen
 Zivillsation. Teile und Stücke
archäologischer Sammlu -
 gen wurden während und
 nach der  US-Regierung des
 Iraks im jahr 2003 geplündert
 ،dann trugen internationale
 Bemühungen dazu bei viele
Artefakte wiederzuerla -
 gen. Das irakische Museum
 hat eine Bibliothek،die 1933

 gegründet wurde und viele
 Bücher ، Zeitschriften und
 Zeitungen in allen Sprachen
enthält. Es gibt auch  ein Ki -
dermuseum ،das ein Minta -
urmuseum mit Bildungs -

 wecken ist . Es vermittelt
 den Kinder die Vorstellung
 ،wie der alte Menschen gelebt
 hat،wie er die schrift und die
 Baue des Dorfes gelernt und
 erfunden hat .Die Idee ihrer
 Gründung stammt von 1974
 bis 1975 und es wurde im
.Jahre 1977 eröffnet



التصميم واالخراج الفني: مصطفى أحمد مهدي
عواطف يوسف سكرتارية التحرير: سعدون العبيدي  

                 

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

نظم ق�سم اللغة الرو�سية بكلية اللغات معر�ص الكتاب ال�سنوي وا�ستمر لـغــات
ملدة ا�سبوع .وعر�ست يف املعر�ص جمموعة من نتاجات ا�ساتذة الق�سم 
يف حقول التاأليف والرتجمة ا�س��افة اىل عر�ص اكرث من 125 عنوانا 
لكت��ب ومعاج��م يف جم��االت االأدب والرواي��ة والل�س��انيات والتاري��خ 
والرتجم��ة والريا�س��ة وال�س��حافة .ويه��دف املعر���ص اىل تعري��ف 
الطلب��ة بالنتاجات الثقافية وت�س��جيع ثقافة القراءة واالطالع على 

اجتاهات الثقافة االن�سانية يف العامل .

معرض كتاب لقسم اللغة الروسية

العدد 19 - ايار 2019

مشاركة مميزة لتدريسيات الرتكية
 يف مؤتمر العلوم االجتماعية الدولي

يف وداع عواطف

      �س��اركت اأربع تدري�س��يات من ق�س��م اللغة 
الرتكي��ة يف كلي��ة اللغ��ات يف املوؤمتر الدويل 
ال�س��اد�ص للعلوم االجتماعي��ة الذي عقد يف 
جامعة ع��الء الدين الرتكي��ة للمدة من 18 

.  2019 ني�سان   20 –
     فق��د قدمت الدكتورة وداد جا�س��م حممد 
يف  االأبط��ال  ح��ول  درا�س��ة  بعن��وان  بحث��ا 
حكاي��ة النافذة اخل�س��بية للكات��ب الرتكي 
م�س��طفى ميا���ص اأوغلو  الذي ُيع��د من كّتاب 
الق�س��ة املعروفني يف االأدب الرتكي احلديث 

حيث ا�س��تهر بتناوله ق�سايا ال�سباب الرتكي 
، وحكاي��ة النافذة اخل�س��بية هي جمموعة 
ق�س�س��ية ع��ن ق�س��ة ح��ب طال��ب جامع��ي 
يتخلى عن حبيبته ب�سبب الفوارق الطبقية 

بينهما .
    اما التدري�سية �سعاد حممود علوان فقدمت 
بحث��ا اىل املوؤمت��ر بعنوان )درا�س��ة التعابر 
املو�س��وم  الكت��اب  يف  تك��ررات  هيئ��ة  عل��ى 
التعابر واالأمثال يف ال�س��عر ولغة النا�ص من 
القرن الثالث ع�س��ر اىل يومنا هذا . وتناول 

البحث درا�س��ة تلك التعابر من ناحية بناء 
الكلمة واملعنى وعلم ال�سوت وبناء اجلملة .    
يف ح��ني كان بحث التدري�س��يتني وفاء جبار 
وملي��اء كاظ��م بعنوان )درا�س��ة ان��واع حرف 
ال��كاف يف كتاب دليل الن�س��و�ص العثمانية( 
. وتناول البحث اأنواع حرف الكاف و�س��وره 
يف اللغ��ة الرتكية العثمانية وكيفية كتابته 
وتلفظ��ه يف تلك املرحلة من خالل ن�س��و�ص 

عثمانية خمتارة .

د.	فوزي	الهنداوي

 اآه ك��م اأكره الوداع، ما اأ�س��عب 
الكتابة عند حلظة وداع، وداع 
اإن�س��ان عزيز او م��كان تربطنا 
ب��ه ذكري��ات ، طقو���ص ال��وداع 

اآالم واوجاع مدمرة .
من��ذ الطفولة �س��دمني الوداع 
دار  م��ن  اإجتثاث��ي  مت  ي��وم   ،
اللع��ب  وا�س��دقاء  الطفول��ة 
وزمالء املدر�س��ة، حت��ى كلبتي 
العزيزة منعُت من ا�س��طحابها 
معي، كم كنت اأحُبها ، قا�سمتني 
طفولتي وبراءتي و�سباحاتي 

اجلميلة و�سط احلقول اخل�سراء .
   ظل��ت حمط��ات الوداع املّر تت��واىل علينا عرب مراحل العم��ر، مع كل وداع 

تثلم اأرواحنا ال�سفافة وجترح نف�سياتنا جروحًا التندمل اآثارها .
    اأق�س��ى طق���ص وداع كن��ت �س��اهد عيان علي��ه منظر �س��اب يجل�ص بجانبي 
يف حافلة الرحيل نحو املجهول يبكي ب�س��مت وقبالته على الر�سيف �سابة 

تنزف دموعها بغزارة .
بعد ان �سارت احلافلة ، �ساألته :

- من هذه التي تبكي ؟
- خطيبتي

- �ساألني ال�ساب:
- ملاذا مل ياأِت اأحد لوداعك ؟

- ال اريد ان ابكي مثلك 
يظل ال�سوؤال املطروح، هل يعو�سنا البكاء عن فراق ان�سان عزيز قا�سمنا 

ذكريات االفراح واالأحزان ، الغ�سب وال�سرور ؟ هل تّطهر الدموع اأرواحنا 
من االأ�سى واالأمل وال�سعور بالذنب جتاه من نودع ؟ هل كتب الوداع علينا 

قدرًا، بانتظار ان نودع احلياة ؟
الي��وم يب��داأ العد التن��ازيل لتودي��ع زميلتنا العزي��زة االعالمي��ة الراقية 
ال�سيدة عواطف بعد حفنة �سنني من الرفقة والزمالة واملعاي�سة اليومية،   
ال تربطن��ا بعواط��ف عالقة زمال��ة عادية تنته��ي بانتهاء �س��اعات العمل 

اليومية ، ما بيننا �سداقة جميلة بعيدة عن امل�سالح الو�سيعة القذرة 
تعرفون كم هي �س��عبة و�س��اقة ان تبني �س��داقة يف زمن امل�س��الح والزيف 
، خا�س��ة مع زمي��ل او زميلة عمل، ت�س��طر ملحا�س��بته او حما�س��بتها احيانا 
ملقت�س��يات م�س��لحة العم��ل االداري .. بن��اء ال�س��داقة قد ينج��ح، لكن َمن 

ي�سمن ا�ستمرارها ودوامها يف ظل االإحتدام بني العمل وال�سداقة ؟
عواط��ف جنحت يف االختبار ال�س��عب، ف�س��لت ب��ني متطلب��ات العمل وروح 

ال�سداقة ، هنا تكمن الفطنة والذكاء والنزاهة .
    اأعوام طويلة مّرت علينا كالربق ، بني توافق واإختالف ، ان�س��جام ونفور، 
االآن دق جر�ص الوداع لي�سدل ال�ستار على �سحبة جميلة انق�ست يف خدمة 

�ساحبة اجلاللة .
     عواطف لي�ست موظفة مثل زميالتها االأخريات، ممكن تعوي�سها ب�سهولة، 
عواط��ف خرج��ت م��ن املحيط الوظيف��ي الرتي��ب املتخ��م بالبروقراطية 
االداري��ة لتدخل اجل��و االعالمي اجلميل ، االأني��ق ، املتمرد على كل ما هو 

ماألوف وم�ستهلك ، فرق كبر بني املوظف واالإعالمي كما تعرفون .
مل اأكن من ا�ساتذتها االأكادمييني ابدًا لكني اأفتخر باأين حولتها من موظفة 
اىل اإعالمية باهرة ، وما اأ�س��عب ذلك، مل اعطها حما�س��رات يف ال�س��حافة 
اإطالقًا ، هي من كانت تتابع ، تر�سد ، تكت�سف ، تتعلم يوما بعد يوم ... اىل 

ان بلغت �سن الر�سد واالحرتافية االعالمية .
طاقت��ك  ف��وق  حملت��ك  الأين  اعت��ذر   ، لعواط��ف  االإعت��ذار  وق��ت  ح��ان 

االن�سانية.
اعتذرالأنك حتملتي مزاجيتي وقلقي وحر�سي املفَرط و�سرعتي املبالغ 

فيها يف اجناز الواجبات.
اخرًا اأهديك عبارات  اأحالم م�ستغامني  اجلميلة :

   ما اأجمل ماحدث بيننا
   ما اأجمل ما مل يحدث 
   ما اأجمل ما لن يحدث 

	فاطمة	امل�سكور
ق�سم	اللغة	الرتكية

م��ات الوف��اُء ف��ال رف��ٌد وال طم��ع يف 
ا���ِص مل يب��َق اإال الياأ���ُص واجل��زُع  النَّ
فا�س��رْب عل��ى ثق��ٍة ب��اهلِل وار���صَ به 

بُع . فاهلُل اأكرُم َمن ُيرجى وُيتَّ
علي بن ابي طالب )عليه ال�سالم(.

اأع��رف جي��دًا، اأنن��ي ل�س��ت اأول م��ن 
ولكنن��ي  املو�س��وع،  ه��ذا  يف  حت��دث 
�ساأ�س��تخدم روعة البيان، وف�س��احة 
الكالم، حول ما يدور بخاطري جتاه 
ه��ذا املو�س��وع، اإىل اأف��كار ومعلومات 
مل��ا  االأوراق،  �س��فحات  عل��ى  قيم��ة 
له��ذا املو�س��وع من معنى قي��م يجهله 

البع�ص.
�س��غرة  كلم��ة  ه��ي  وف��اء  كلم��ة 
اأربع��ة ح��روف ولكنه��ا  تتك��ون م��ن 
يج��دد  املعنى،بالوف��اء  يف  كب��رة 
ي��ح  ير و ، مل ال فعا ير و ، يق لطر ا
ال�سديق ومفتاح ال�سداقهال�سادقه. 
ق��ال تع��اىل يف كتابه الكرمي »ب�س��م 
}َواأَْوُف��وا  الرحي��م«:  الرحم��ن  اهلل 
��اَي  َواإَِيّ ِبَعْهِدُك��ْم  اأُوِف  ِبَعْه��ِدي 
�س��ورة   }40 االآي��ة}  َفاْرَهُب��وِن{ 

البق��رة. الوف��اء �س��فة كرمي��ة وهو 
�س��فة ُخلقي��ة، اجتماعي��ة، وه��و اأن 
ته��ب ذاتك من اأجل ق�س��ية اأو فكرة 
اأه��م  م��ن  وه��و  حتب��ه،  �س��خ�ص  اأو 
ال�سفات االإن�س��انية، وقد جعله اهلل 
ع��ّز وج��ّل من �س��فات القوامة ل�س��ر 
احلياة، و�س��فاء العي�ص ب��ني عباده، 
اأن  تنتظ��ر  وال  تعط��ي  اأن  الوف��اء 
تاأخ��ذ مقاب��ل ذلك العط��اء، ويعترب 
الأّن��ه  الب�س��ر؛  �س��عادة  �س��ر  الوف��اء 
يعم��ق الثق��ة ب��ني الط��رف والطرف 
االآخ��ر، والوفاء هو ع��دم التنّكر ملن 
�س��نع معك معروف��ًا، واالع��رتاف له 
باجلمي��ل وعدم النك��ران واجلحود، 
اإلي��ك  اأح�س��ن  مل��ن  تقدي��رك  وه��و 

و�سعورك باالمتنان ال�سادق له، وهو 
املروءة التي جتعل��ك كبرًا يف عيون 
اأ�س��دقائك فكن وفيًا بالوعد وثابتًا 

على العهد.
عل��ى  الوف��اَء  اإنَّ   : ال�س��اعر  وق��ال 
مق��روٌن  واللُّ��وؤُْم  فري�س��ٌة  الك��رمِي 
ب��ذي االإخ��الِف وت��رى الك��رمَي مل��ن 
يعا�س��ُر من�س��ًفا وترى اللَّئيَم جمانَب 

االإن�ساِف.
هناك ق�س��ة جت��ول يف خاطري منذ 

مدة طويلة، يحكى ان...
كان هن��اك حطاب��ًا ي�س��كن يف ك��وخ 
�سغر ، وكان يعي�ص معه طفله وكلبه 
وكان كل ي��وم وم��ع �س��روق ال�س��م�ص 
يذه��ب جلم��ع احلط��ب وال يع��ود اإال 
قبل غروب ال�س��م�ص تاركا الطفل يف 
رعاية اهلل وث��م الكلب لقد كان يثق 
يف ذلك الكلب ثقًة كبرة ، ولقد كان 
الكلب وفيًا ل�ساحبه ويحبه ويف يوم 
من االأيام وبينما كان احلطاب عائدا 
من عمل يوم �س��اق �س��مع نب��اح الكلب 
م��ن بعي��د عل�ى غ��ر عادته، فاأ�س��رع 
يف امل�س��ي اإىل اأن اق��رتب م��ن الكل��ب 
ال��ذي كان ينب��ح بغرابة قرب الكوخ 
كان فم��ه ووجه��ه ملطخ��ا بالدم��اء 

ف�س��عق احلطاب وعل��م اأن الكلب قد 
، فانت��زع فاأ�س��ه  خان��ه واأكل طفل��ه 
من ظهره و�س��رب الكلب �س��ربة بني 
عيني��ه خ��ر بعدها �س��ريعا ومبجرد 
دخوله للكوخ ت�س��مر يف مكانه وجثى 
على ركبتيه وامتالأت عيناه بالدموع 
عندما راأى طفله يلعب على ال�س��رير 
وبالق��رب من��ه ثعبان هائ��ل احلجم 
ملطخ��ه بالدم��اء وق��د لق��ت حتفها 
بع��د معركة مهولة م��ع الكلب ،رك�ص 
وه��و  كلب��ه  اىل  م�س��رعا  احلط��اب 
يبكي ف��راأى عينا الكلب ق��د تالأالأت 
الدم��وع فيه��ا وكاأمنا تق��ول للحطاب 
لق��د اتيت��ك فرحا احمل لك ب�س��رى 
الن�س��ر منتظ��را من��ك ان ت�س��كرين 
وان��ت ها ق��د قتلتني يا اب��ن اآدم بال 
تفك��ر. م��ن مينح��ك قلب��ه ،،حب��ًا ،، 
�س��يغة  علي��ه  ،،التكت��ب  واإمتنان��ًا 
اخلذالن اأمنحه اأنت اأبجدية الوفاء 

واالإنتماء.
ل��كل بداي��ة نهاي��ة وها نحن و�س��لنا 
لنهاية مو�س��وعنا اليوم، وكان �سرف 
يل ب��اأن اأحتدث يف مثل هذا املو�س��وع 
ملا له من قدر كبر، ولذلك فاأمتني اأن 

ينال اإعجابكم.

 ماتَ الوفاُء فال رفدٌ وال طمع...  


