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رئيس التحرير
د. فوزي الهنداوي 

اشراف عام
أ.م.د مي اسطيفان رزق اهلل  لـغــات
إنجازات متميزة وطموحات كبرية
خط��ت كلية اللغات خالل العام الدرا�سي احلايل 
العط��اء  مي��دان  خط��وات كب��رة وطموح��ة يف 
م��ن  واجل��ودة  الأداء  م�ستوي��ات  ورف��ع  العلم��ي 

خالل:
1. امل�ساركة الفاعلة لأ�ساتذة الكلية يف موؤمترات 

علمية عاملية ر�سينة عقدت يف دول عّدة .
2. جن��اح بع���ض التدري�سي��ن يف ن�س��ر اأبحاثه��م 
التاأث��ر  معام��الت  ذات  الدولي��ة  املج��الت  يف 

وامل�ستوعبات .
3. توا�س��ل اإ�س��دار الكت��ب العلمي��ة يف خمتل��ف 
والرتجمي��ة  والأدبي��ة  اللغوي��ة  التخ�س�س��ات 
والن�ساني��ة عموم��ا على وفق املقايي���ض العلمية 

املعتمدة يف الن�سر .
بانتظ��ام  العلمي��ة  املجل��ة  �س��دور  ا�ستم��رار   .4
ون�سرها لأبحاث التدري�سين بعد اإجراء عمليتي 
الإ�ست��الل واج��ازة اخلرباء املحكم��ن لر�سانتها 

واأ�سالتها .
5. تنفي��ذ مف��ردات اخلط��ة املركزي��ة للندوات 
م��ا  وف��ق  عل��ى  النقا�سي��ة  واحللق��ات  العلمي��ة 
خططت ل��ه عمادة الكلية وبع��د م�سادقة وزارة 
التعلي��م العايل والبحث العلم��ي ورئا�سة جامعة 

بغداد . 
6. الهتم��ام بالن�ساطات الطالبي��ة والفعاليات 
الثقافي��ة له��م واحت�سان املواه��ب وتطويرها يف 

حقول الثقافة والفنون والريا�سة .
7. ح�سول الكلية على مرتبة متقدمة )الثالثة( 
يف ميدان الن�ساط العالمي نتيجة العمل اليومي 
املب��دع ال��ذي يتج�س��د يف �سحيفة لغ��ات واملوقع 

الألكرتوين باللغتن العربية والنكليزية .
هذه ملحات �سريع��ة وعناوين عامة تر�سم مالمح 
امل�سهد العلمي والثقايف لكلية اللغات خالل العام 
الدرا�س��ي احل��ايل ، وهن��اك الكثر م��ن تفا�سيل 

النجاح والعطاء لي�سع املجال لذكرها .
اإننا اإذ نعر�ض تلك الجنازات ل نقول انها حققت 
م��ا نطم��ح الي��ه ، فطموحن��ا اأو�س��ع بحج��م حب 

الوطن وت�سحيات اأبطاله وال�سهداء الأبرار .
اإن م��ا حتقق وما �س��وف ينجز هو بف�سل اهلل اأوًل 
وبتف��اين املخل�س��ن الذي��ن يعمل��ون مث��ل خاليا 

النحل دون كلل .
امامنا امل�ستقبل اجلميل الذي �سن�سنعه لالأجيال 

اجلديدة وهي اأمانة يف اأعناقنا 

بغ��داد  جامع��ة  رئا�س��ة  كلف��ت 
ال�سي��دة عميد كلية اللغات اأ.م.د. 
بتمثي��ل  اهلل  رزق  اإ�سطيف��ان  م��ي 
اجلامع��ة الأم يف موؤمت��ر العالّم��ة 
العامل��ي  القرداح��ي  جربائي��ل 
للدرا�سات ال�سريانية الذي �سيعقد 
يف العا�سم��ة اللبنانية خالل �سهر 

اآذار 2018 .
وقالت ال�سي��دة العميد انه ل�سرف 
كب��ر يل ولكلي��ة اللغ��ات ان اأمث��ل 
جامعة بغداد به��ذا املوؤمتر العاملي 
املعني��ون  يلتق��ي  حي��ث  الكب��ر 
م��ن  ال�سرياني��ة  اللغ��ة  بدرا�س��ة 
ا�ساتذة وباحثن لبحث واقع هذه 

اللغة وتطور اآدابها .
اىل ذلك ي�س��ارك عدد من ا�ساتذة 
املذك��ور  باملوؤمت��ر  اللغ��ات  كلي��ة 

بدرا�سات وابح��اث وارواق بحثية 
تتناول ق�سايا ع��دة تتعلق باللغة 

ال�سريانية واآدابها وتاأريخها .
على �سعي��د اآخر انطلق��ت يف كلية 

الثق��ايف  املو�س��م  اللغ��ات فعالي��ات 
بع��د  احل��ايل  الدرا�س��ي  للع��ام 

الع��ايل  التعلي��م  وزارة  م�سادق��ة 
اخلط��ة  عل��ى  العلم��ي  والبح��ث 
العلمي��ة  للن��دوات  املركزي��ة 
وحلق��ات النقا���ض وور���ض العم��ل 

التي �سبق وان و�سعتها الكلية .
وتت�سمن اخلطة املركزية العديد 
م��ن الفعاليات العلمي��ة والثقافية 
والوح��دات  العلمي��ة  لالأق�س��ام 
وال�ُسع��ب عل��ى وف��ق تخ�س�ساته��ا 

الأكادميية .
الن��دوات  مو�سوع��ات  وت�ستم��ل 
والور���ض واحللق��ات عل��ى عر���ض 
ومناق�س��ة ق�ساي��ا لغوي��ة واأدبية 
برف��ع  تنته��ي  ع��ّدة  وترجمي��ة 
تو�سي��ات ت�سه��م يف تعزيز حركة 
امل�سه��د  العلم��ي وتطوي��ر  البح��ث 

الثقايف اجلامعي .

رزق اهلل تمثل جامعة بغداد بمؤتمر عاملي للدراسات السريانية 

إنطالق فعاليات املوسم الثقايف للعام الدراسي الحالي

بارك ال�سيد رئي�ض جامعة 
عب��د  اأ.د.ع��الء  بغ��داد 
الر�س��ول  عب��د  احل�س��ن 
ح�س��ول كلية اللغ��ات على 
املرتبة الثالثة يف الن�ساط 

العالمي .
رئي���ض  ال�سي��د  وق��ال 
اجلامع��ة يف كت��اب التثمن 
والعت��زاز  ال��ود  ببال��غ   :
نب��ارك لك��م ح�سولكم على 
ن�س��ر  يف  الثالث��ة  املرتب��ة 
اخب��ار ن�ساط��ات وفعاليات 
ت�سري��ن  ل�سه��ر  كليتك��م 
الول وتوا�سلكم العالمي 
امل�ستم��ر مع ق�س��م العالم 
والعالقات العامة يف رئا�سة 
اجلامعة متمنن لكم املزيد 
من التقدم والنجاح خدمة 

ل�سالح جامعتنا الم.
ال�سي��دة  بارك��ت  فيم��ا 

الجن��از  ه��ذا  العمي��د 
لوحدة العالم والعالقات 
وو�سفت��ه بان��ه ب�سارة خر 

الع��ام  مطل��ع  م��ع  وتف��اوؤل 
اجلديد.

فق��د اعل��ن ق�س��م الع��الم 

يف   العام��ة  والعالق��ات 
بغ��داد  جامع��ة  رئا�س��ة 
اجلامع��ة  كلي��ات  ترتي��ب 
على وفق ن�ساطها العالمي 
يف  اللغ��ات  كلي��ة  لتح��ل 

املراتب الثالث الوىل .
وذكر رئي�ض وحدة العالم 
ف��وزي  اأ.م.د.  والعالق��ات 
الهن��داوي ان ه��ذه   ه��ادي 
النتيج��ة ج��اءت تتويج��ا 
لعم��ل دوؤوب بكفاءة عالية 
ومهني��ة احرتافي��ة يبذله 
منت�سب��و الوح��دة من اجل 
الكلي��ة  مكان��ة  تعزي��ز 
بو�سفه��ا موؤ�س�سة اكادميية 
راقي��ة ذات ر�سالة تربوية 
وعلمية وثقافية ت�سعى ان 
تاخ��ذ مكانته��ا الالئقة يف 
عامل املوؤ�س�سات الكادميية 

املتقدمة يف العامل .

 رئيس جامعة بغداد يثمن جهود اعالم كلية اللغات

اأ. م. د. مي ا�سطيفان رزق اهلل
عميد كلية اللغات

 يف �سي��اق انفتاح عمادة 
عل��ى  اللغ��ات  كلي��ة 
الطلب��ة وال�ستماع اىل 
ومعاجل��ة  ق�ساياه��م 
التق��ت  م�سكالته��م 
اأ.م.د  العمي��د  ال�سي��دة 
رزق  ا�سطيف��ان  م��ي 
اهلل طلب��ة ق�س��م اللغة 
الرو�سي��ة ب��كل مراحله 
ي��وم الثن��ن 22 / 1 / 
معه��م  واج��رت   2018

دميوقراطي��ا  ح��وارا 
رئي���ض  بح�س��ور  بّن��اء 
الق�سم وعدد من اع�ساء 

التدري�ض.
وابت��داأت العميد اللقاء 
توجيه��ات  بط��رح 
تربوية تتعلق ب�سرورة 
حتقي��ق التف��وق العلمي 
والتميز واجادة مهارات 
اللغة وتطوي��ر الثقافة 
ث��م  للطال��ب  العام��ة 

اللت��زام  اىل  تطرق��ت 
والنظم��ة  بالتعليم��ات 

الكادميية.
ودع��ت رزق اهلل الطلبة 
اىل بن��اء ج�سور عالقة 
م��ع  وتفاع��ل  م��ودة 
وامل�ساهم��ة  ا�ساتذته��م 
القاع��ات  نظاف��ة  يف 
خ��الل  م��ن  الدرا�سي��ة 
حم��الت تط��وع جت�س��د 
ب��ن  العالق��ات  عم��ق 

ا�سرة الكلية.
ال�سي��دة  وا�ستمع��ت 
العمي��د اىل مالحظ��ات 
واوع��زت  الطلب��ة 
لرئا�س��ة الق�سم بتذليل 
اية �سعوبات تواجههم . 
و�سارك يف اللقاء معاون 
العمي��د ل�س��وؤون الطلبة 
ومدي��ر وح��دة الر�ساد 
الرتب��وي ورئي�ض �سعبة 

العالم والعالقات.

دعوات للتفوق والتميز والتفاعل مع االساتذة 
رزق اهلل تحاور طلبة اللغة الروسية

�س��ارك عدد م��ن تدري�سيي كلية اللغ��ات يف موؤمترات علمية 
عاملي��ة ع��رب تق��دمي اأبح��اث يف تخ�س�س��ات اللغ��ة والأدب 

والرتجمة والفنون الت�سكيلية والآثار والرتاث.
فق��د �ساركت التدري�سي��ة يف ق�سم اللغة الرتكي��ة اأ.د. �سهام 
عبد املجيد اأحمد باملوؤمتر الدويل الول للعلوم الجتماعية 
والن�ساني��ة وال��ذي مت عق��ده يف جامع��ة اأرجي���ض / كلي��ة 

الآداب.
و�سارك��ت التدري�سي��ة بق�س��م اللغ��ة النكليزي��ة د.ابته��ال 
مه��دي التميمي مبوؤمتر دويل نظمته كلية الداب – جامعة 

ارجبي�ض الرتكية للمدة من 31 / 1 – 2 / 2 / 2018.
و�سارك��ت التدري�سي��ة بوح��دة الن�س��اط الريا�س��ي يف كلية 
اللغ��ات  م.م. رغ��د فت��اح را�س��ي  باملوؤمت��ر ال��دويل الراب��ع 
للفنون الت�سكيلي��ة وخدمة املجتمع بالأق�سر يف م�سر . كما 
�سارك��ت كلية اللغ��ات يف اعمال موؤمتر دع��م الثار والرتاث 
ال��ذي نظمته جامعة الكوفة بالتع��اون مع الحتاد الوربي 

من خالل الرتجمة.
واختر التدري�س��ي بق�سم اللغة الرتكي اأ.م.د. جندت يا�سر 
م��راد البيات��ي لع�سوي��ة اللجن��ة العلمية للموؤمت��ر الدويل 

الرابع للعلوم ال�سالمية الذي عقد يف تركيا موؤخرا.

اساتذة اللغات يشاركون يف 
مؤتمرات علمية دولية 



2لـغــات
مبادرات تطوعية متواصلة 

مساعدات لاليتام وحمالت تنظيف وتوعية ضد املخدرات
كلي��ة  يف  التطوعي��ة  املب��ادرات  تتوا�س��ل 
العم��ل  ثقاف��ة  تعمي��ق  اج��ل  م��ن  اللغ��ات 

التطوعي.
فقد ق��دم ق�س��م اللغة الرتكي��ة م�ساعدات 
بغ��داد يف  ال�سلي��خ يف  دار  عيني��ة ليت��ام 
مب��ادرة تطوعي��ة ان�سانية توؤك��د التكافل 

الجتماعي بن اأبناء ال�سعب العراقي.
و زارت جمموع��ة من تدري�سيي ق�سم اللغة 
الرتكي��ة دار ال�سليخ لاليت��ام يوم الربعاء 
24 / 1 / 2018 وقدم��ت جتهيزات مالب�ض 
 . هن��اك  لاليت��ام  قرطا�سي��ة  م��ع  كامل��ة 
م��ن جانبه��م ع��رّب الأيت��ام ع��ن فرحته��م 

و�سرورهم بهذه املبادرة.
اإىل ذل��ك زار عدد من طلب��ة الق�سم املكتبة 
املركزي��ة جلامعة بغداد وتلق��وا توجيهات 

ب�سان منهجية كتابة البحوث العلمية.
كما نفذت وحدة الر�ساد النف�سي والتوجيه 
الرتبوي يف كلية اللغات حملة توعوية �سد 

املخ��درات والتدخ��ن موجه��ة اىل جمه��ور 
الطلب��ة للحد من ه��ذه الظاهرة التي تلوث 

نقائهم وت�سبب ا�سرارا ب�سحتهم.

و قام��ت الوح��دة بن�سر مل�سق��ات جدارية 
وبو�س��رتات مت��ت طباعته��ا بجه��د تطوعي 

من قبل .

و بادر طالب املرحلة الثانية م�سائي بق�سم 
اللغ��ة النكليزي��ة اإىل تنظي��ف القاع��ات 
وت�سلي��ح الن��ارة وتبديل ال�ستائ��ر لت�سبح 

اأكرث جمال ورونقا .
م��ن جانبه��ا ثمن��ت ال�سي��دة العمي��د ه��ذه 

املبادرة الطالبية وحّيت امل�ساركن فيها.

العدد التاسع - شباط 2018

نظم��ت وح��دة الر�س��اد النف�س��ي والتوجيه 
ثقافي��ة  ن��دوة  اللغ��ات  كلي��ة  يف  الرتب��وي 
واحل�سان��ة  )الره��اب  بعن��وان  تربوي��ة 

النف�سية لل�سباب اجلامعي( .
وت�سمنت الندوة عدة حماور تناولت مفهوم 
التع�س��ب يف ال�سلوك والره��اب اللكرتوين 
الناحي��ة  م��ن  الره��اب  مواجه��ة  وو�سائ��ل 

الرتبوية والفكرية .
و�س��ارك يف القاء البح��وث واوراق العمل كال 
م��ن اأ.م.د. �سناء الداغ�ستاين التدري�سية يف 
ق�س��م علم النف���ض يف كلي��ة الداب واأ.م.د. 
�سه��اد عب��د املجي��د مدي��ر وح��دة الر�س��اد 
الرتبوي يف كلية اللغات واأ.م.د. فوزي هادي 
الهنداوي رئي�ض وحدة العالم والعالقات .

     وعل��ى هام���ض الن��دوة افتتح��ت ال�سي��دة 
عمي��د كلية اللغات اأ.م.د م��ي ا�سطيفان رزق 
اهلل معر�س��ا لل�س��ور الفوتوغرافية للم�سور 
احلرب��ي علي الغرباوي من جري��دة ال�سباح 
يوث��ق انت�س��ارات قواتن��ا المني��ة البطل��ة 
واحل�سد ال�سعبي املقد�ض على فلول ع�سابات 

الرهاب املجرمة.

معرض فوتوغرايف يوثق انتصاراتنا على عصابات داعش

ندوة ثقافية عن الحصانة النفسية للشباب الجامعي ضد االرهاب

�س��در للطالب ال�ساع��ر علي رحمن م��ن املرحلة الثالث��ة ق�سم اللغة 
النكليزية بكلية اللغات ديوان �سعري بعنوان " ارواح خلف ال�سباك 

بغداد. يف  للن�سر  النواب  دار  " عن 
وت�سم��ن الدي��وان جمموعة من ق�سائ��د النرث اجلميل��ة . وال�ساعر 
ه��و من موالي��د 1997 وحائز عل��ى املرك��ز الول يف م�سابقة ال�سعر 
العربي والنكلي��زي التي اقيمت يف جامعة بغداد و�سارك يف الكثر 

من املهرجانات والم�سيات ال�سعرية.

ارواح خلف الشباك ديوان شعر 
لطالب يف قسم اللغة االنكليزية



تدريسية تحصل على الدكتوراه من جامعة تركية  

دبلوماسيون واكاديميون يف ضيافة كلية اللغات 

رسالة ماجستري تحلل اسلوب اشعار جون دون

ح�سل��ت التدري�سية يف كلية 
اللغ��ات ماآرب حمم��د �سنكور 
يف  الدكت��وراه  �سه��ادة  عل��ى 
اللغة النكليزية من جامعة 
كلي��ة    – دم��رال  �سليم��ان 
الداب و اللغ��ات الجنبي��ة 
الرتكية عن اطروحتها التي 
تتن��اول الكتابة الأكادميية 

باللغة الإنكليزية.
وطبق��ت الباحثة مو�سوعها 
ماج�ست��ر  ر�سال��ة   80 عل��ى 
لطلب��ة عراقين وامريكين 
يدر�سون يف جامعات عراقية 

وامريكية .
منهج  الباحثة  وا�ستخدم��ت 

والنوع��ي  الكم��ي  التحلي��ل 
اإىل  وتو�سل��ت  للبيان��ات 
جمموعة م��ن النتائج ب�سان 
م�سكل��ة الدرا�سة واقرتحت 
ملعاجل��ة  تو�سي��ات  ع��دة 

م�سكلة مو�سوع البحث.
     وح�سل التدري�سي يف كلية 
اللغات ق�سم اللغة ال�سريانية 
الفت��اح  عب��د  خا�س��ع  ب��الل 
عل��ى �سه��ادة الدكت��وراه عن 
اطروحت��ه املو�سوم��ة تاريخ 
النبي��اء يف ب��الد الرافدين 
مراقدهم  نبوءته��م  �سرهم 

من خالل التوراة والقران .
اخلمي���ض  ي��وم  مت��ت  فق��د 

 2018/1/11 امل�س��ادف 
املناق�سة العلنية لالطروحة  
والتي تناول��ت �سر الأنبياء 
يف ب��الد الرافدين وحماولة 
يف  التاري��خ  تزوي��ر  اليه��ود 
رب��ط  خ��الل  م��ن  الت��وراة 
النبي��اء باليه��ود وهذا مما 
دع��اين اىل ت�سحيح التاريخ 
م��ن خ��الل الق��ران الك��رمي 
م��ن  الطروح��ة  وتالف��ت 
اربعة ف�سول وي�سمل الف�سل 
مبحث��ن  عل��ى  �سم��ل  الول 
الواق��ع  الول  املبح��ث 
لبالد  والتاريخي  اجلغ��رايف 
الرافدي��ن واملبح��ث الث��اين 
النب��ي ادم والف�س��ل الث��اين 

الول  مبحث��ن  اىل  ق�س��م 
النب��ي ن��وح والث��اين النب��ي 
ابراهي��م اخللي��ل ع والغ�سل 
الثال��ث ق�س��م اىل مبحث��ن 
الول انبياء ارتبطو بالنبي 
الث��اين  واملبح��ث  ابراهي��م 
اللقو�س��ي  ناح��وم  النب��ي 
�سم��ل  الراب��ع  والف�س��ل 
املزارات الدينية يف العراق.

لي��ث  الطال��ب  ن��ال  كم��ا 
ح�س��ن  الك��رمي  عب��د 
يف  املاج�ست��ر  �سه��ادة 
ع��ن  النكليزي��ة  اللغ��ة 
حتلي��ل  املو�سوم��ه  ر�سالت��ه 
للموق��ف  نق��دي  ا�سلوب��ي 
ا�سع��ار  لبع���ض  العقائ��دي 

مناق�س��ة  بع��د  دون  ج��ون 
اخلمي���ض  ي��وم  الر�سال��ة 

.2018\1\25
باملوق��ف  الر�سال��ة  تعن��ى 
لل�ساع��ر  العقائ��دي 
الجنلي��زي "ج��ون دون" يف 
ثالثة م��ن ق�سائده املختارة 
مو�س��وع  عل��ى  لحتوائه��ا 
املوت . حيث تتبنى الدرا�سة 
احلالي��ة فرع��ا جدي��دا من 
ي�سم��ى  ال�سلوبي��ة  ف��روع 

النقدية" . "ال�سلوبية 
اىل  الر�سال��ة  ته��دف 
قي��ام  كيفي��ة  ا�ستك�س��اف 
الن�سو���ض اللغوي��ة بو�س��ف 

الع��امل من خ��الل ا�ستق�ساء 
اللغوي��ة  الط��رق  عدي��د 

امل�ستخدمة لهذا الغر�ض.
عر�س��ت الر�سال��ة اخللفي��ة 
والتاريخي��ة  النظري��ة 
الت��ي ول��د م��ن خالله��ا ف��رع 
ع��ام  ب�س��كل  ال�سلوبي��ة 
وال�سلوبي��ة النقدية ب�سكل 
خا�ض منتهية اىل اثبات ان 
الدوات التحليلية النقدية 
املتب��ع وال��ذي ه��و ذو توجه 
لغ��وي بح��ت ميتل��ك فعالية 
كيفي��ة  تبي��ان  يف  �سامل��ة 
ا�ستخ��دام الكات��ب للم��وارد 

اللغوية .

زار كلي��ة اللغ��ات موؤخ��را العديد 
الدبلوما�سي��ة  ال�سخ�سي��ات  م��ن 
والثقافي��ة والكادميي��ة واأب��دوا 
الكلي��ة  بن�ساط��ات  اعجابه��م 

واق�سامها العلمية .
وكان يف مقدم��ة الزائرين ال�سفر 
ال�سب��اين يف بغداد ووفد موؤ�س�سة 
�سعدي الثقافي��ة اليرانية ووفد 
املقد�س��ة  العلوي��ة  العتب��ة  م��ن 
وال�ست��اذ الرائ��د املتقاع��د عب��د 
ك��رم   �سه��اد  وال�ساع��رة  احل�س��ن 

وتالميذ رو�سة الب�سائر .
والتقى هوؤلء ال�سي��وف بال�سيدة 
عميد الكلية واإطلعوا على املكتبة 
 ، والعالق��ات  الع��الم  و�سعب��ة 
واأثن��وا عل��ى الن�س��اط العالم��ي 
وخا�س��ة �سحيق��ة لغ��ات موؤكدين 
انها نافذة اعالمية تعك�ض الوجه 
لكلي��ة  واحل�س��اري  اليجاب��ي 

اللغات .

3لـغــات
نتاجات ادبية جديدة 

لتدريسيتني باألملانية والروسية

�سدر للتدري�سية يف ق�سم اللغة الأملانية بكلية اللغات 
د. اأف��راح جمي��د الن�ساري كتاب جدي��د هو ترجمة 
لرواي��ة الثنائي لوت�ض للكات��ب الملاين اأري�ض ك�سترن 
. ولالأهمي��ة الجتماعي��ة للرواي��ة فق��د مت حتويلها 
اىل فيل��م �سينمائي م��رات عديدة يف املاني��ا واليابان 

وبريطانيا .
 اىل ذل��ك ن�س��رت التدري�سي��ة بق�سم اللغ��ة الرو�سية 
د. اآيات يو�س��ف �سالح مقاًل يف جملة الع�سرة كرا�سي 
اإلتفاتة عن ال�ساعر الرو�سي يفتو�سينكو وفل�سفته يف 

احلياة .
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قراءة يف رواية لعنة كني لالكاديمي فوزي الهنداوي
تميز مدهش وتوظيف رائع لالساطري

ا.م. رقية اياد احمد
شعبة التقويم اللغوي

و�سط روائين جدد بينهم من هو متمر�ض حاذق 
وبينه��م من هو م�ستجد ، يربز يربز عن�سر ثالث 
يتو�س��ط الثن��ن ، فه��و ح��اذق متج��دد ينتقي 
مو�سوعات��ه بعناي��ة م��ن متر�ض الكتاب��ة وداأب 
عليه��ا ،وخرب جمتمعه ونفو�ض انا�سه وتذبذبها 
، بع��د ان اف��اد م��ن الظ��روف ال�سيا�سي��ة الت��ي 
جعل��ت تغر م��ن طوبوغرافي��ة امل��كان ، فالتزم 
موق��ع املعلق عل��ى الحداث ينقله��ا بامانة دون 
التاأث��ر فيه��ا او عليه��ا عل��ى الرغم م��ن تقنعه 
بقناع البطل ، فلم يكن ذاك املثايل الذي يحكم 
ب�سي��ف الالمب��الة ول ذاك العبث��ي الذ�ض متر 
ب��ه اله��وال م��رور الك��رام ، ان��ه كاتبن��ا فوزي 
الهن��داوي كات��ب رواي��ة )لعن��ة ك��ن (، وه��ي 
تتعر���ض حلي��اة الغج��ر يف الع��راق او مبعن��ى 
ادق ) الكيولي��ة ( ، وه��م �سريح��ة اجتماعي��ة 
مهم�س��ة تعتا�ض من الرق���ض والغناء ومايتبعها 
، لي��كادون ي�ستقرون مبكان حت��ى ينتقلوا اىل 
اخر ، وه��م م�سدر الت�سلية ب��كل انواعها �سرط 
ال�سري��ة التام��ة ، يعتم��دون با�ستقرارهم على 
حم�سوبي��ة بع���ض املتنفذي��ن يف الدول��ة ، وان 
ال�سب��ب يف  ، �سيك��ون  اأي ازع��اج ي�س��در عنه��م 
رحيله��م فهم لميلكون اأي اوراق ثبوتية تخ�ض 
اجلن�سية او امتالكهم للعقار الذي ي�سغلوه ، مما 
يعني ان ل انتماء لديهم ل ملجتمع ول لر�ض .

انطالقة اسطورية 
عل��ى الرغم م��ن ان الرواية من الن��وع املتاأرجح 
ب��ن ال�سرة الذاتي��ة والتاأريخي��ة ، ال ان هذا 
لمينع م��ن ان تك��ون ال�سطورة بواب��ة الروية 
وب��وؤرة الن���ض التي ي��دور حولها �سب��ب احلكي ، 
عتبت��ه ال�سطوري��ة ه��ذه مكنت��ه م��ن الدخول 
ل��ه  وقدم��ت  الق���ض  مو�سوع��ة  اىل  ب�سال�س��ة 
م��ربرات ال�سرد لحقا ، لنه بع��د عر�سه لعدة 
ك��ن  ق�س��ة  يتكاأعل��ى  ان  الكات��ب  ارت��اأى  اراء 
املنب��وذ وامل�سرد يف الر�ض كي يكون مربرا كافيا 
للت�سرد وع��دم ال�ستقرار لورثته من ن�سله وهم 
الغج��ر حالي��ا ، وان ا�ستعرا���ض اك��رث من ق�سة 
ح��ول تف�س��ر النب��ذ والت�سري��د ، جع��ل كاتبنا 
اكرث مو�سوعية بطرحه ، ومن ثم يقدم معامال 
عاطفي��ا ي�ستهوي القاريء لنتاج ذاك التفاعل 
امل��راد م��ن ا�ستم��رار الق��راءة ، ويحف��ز ب��دوره 
حال��ة ان�سانية من الوعي العاطفي امل�سرتك مع 

ابطال روايتنا .
ولميكنن��ا عد ال�سط��ورة مت��كاأ ا�سا�ض يف �سلب 
الرواي��ة ، امن��ا ه��ي مفت��اح فق��ط ، فه��ي �س��الح 
ذو حدي��ن ، ح��د خ��رايف متمثل بلعن��ة الت�سرد 

ومابعده��ا ، وح��د واقع��ي متث��ل بتقب��ل ه��ذه 
الطبقة من املجتمع لواقعهم وقناعاتهم املبنية 

على فكرة ال�سطورة .
اما اذا عك�سنا المر على املتلقي فغالبا ما يكون 
قد اخذ متعته ال�سريعة من ال�سطورة لكنه مل 
ينب عليها توقعاته وانثيالته القرائية ، وكاأنه 
ق��د انته��ى من املتخي��ل القدمي ، و�س��ار لبد ان 
يعم��ل العقل لتف�س��ر بع�ض الح��داث ، " اذ مل 
تع��د ثقافتن��ا احلديثة بقادرة عل��ى النغما�ض 
يف هذا اجلو الذي نعتربه جوا �سحريا وخرافيا 

ولعقالني��ا"1  واقعي��ا  ول 
اقت�س��ار  يف�س��ر  م��ا  وه��ذا   ،
الكات��ب على �سفح��ات قليلة 
يعر�ض به��ا ا�سطورة الرواية 
، وب�س��كل غ��ر مبا�س��ر فق��د 
ج��اءت عل��ى ل�س��ان البطل��ة 
وع��ن طري��ق ال�سدف��ة ، ومل 
يق��ف عندها الكات��ب طويال 
اىل  بر�ساق��ة  انتق��ل  ب��ل   ،
م�سم��ون الرواي��ة ، ف��كان من 
الق��اريء  ليجع��ل  التمك��ن 
م�س��دودا بعاطفة بالغة نحو 
ه��ذه الطبقة ، التي ل ت�سعى 
ال لك�س��ب ق��وت يومه��ا غ��ر 
تبح��ث  ول   ، بالغ��د  مبالي��ة 
عن �سلطة او جاه ، را�ض مالها 

اللهو والغناء والرق�ض .

قاص ديمقراطي 
الكات��ب  براع��ة  تتجل��ى 
ومتكن��ه م��ن ادوات��ه ، يف انه 
�سخو�س��ه  عل��ى  الدوار  وزع 
يظه��ر  ل  غري��ب  بت��وازن 
 ، الق��راءة  اكتم��ال  البع��د 
واعني بالغريب هنا ، ان قلة 
م��ن الكت��اب م��ن ي�ستطيع��وا 
حتقيق امل�ساواة ال�سردية بن 
�سخو�ض الرواي��ة ، اذ اعطى 
كاتبن��ا لكل �سخ�سي��ة دورها 

الفاع��ل وم�ساحته��ا الكالمي��ة يف الن���ض ، دون 
زيادة او نق�سان ، بل جتاوز ذلك اىل ال�سخو�ض 
الهام�سي��ن يف الن�ض ، فال ميكن ال�سغناء عنهم 
او ا�ستبعاده��م ، فال وجود ل�سخ�سية ثانوية او 
ع�سوائي��ة ، وان اعتم��دت الرواي��ة على ا�سلوب 
)الفال�ض ب��اك ( ، او التذكر مما يتيح الفر�سة 

للن�سيان او ال�سهو .
ان ماتق��دم يجعلن��ا نوؤك��د ان الكاتب وهو يقدم 
الن�ض ، ل�سك يعك���ض جزءا او كال من مالحمه 
ال�سخ�سي��ة على اجراءات��ه الكتابية ، ومن ثم 
يحمله��ا �سخو�س��ه ، �س��واء كان متعم��دا او غ��ر 

متعمد ، فكاتبنا متميز ب�سكل مده�ض بال�ستماع 
والتقب��ل لفكر الخر ، مم��ا جعل يتيح الفر�سة 
ل�سخو���ض الرواي��ة بالف�س��اح ع��ن م�ساغرهم 
مهم��ا �سوؤل دورهم او �سعفت ثقافتهم ، فهياأ لهم 
امل�ساح��ة الكافية للتعبر عن انفعالتهم داخل 
الن�ض ، كما انه ابتعد عن فكرة الكاتب احلاكم 
وه��ذا م��ا يجعلن��ا متفق��ن م��ع �سارت��ر يف راي��ه 
ب��ان "الروائي علي��ه ان ليرتك ار���ض املعركة 
]......[وان ل يق��دم حكم��ا ب��ل علي��ه ان 

يكتفي بتقدمي �سخ�سياته"2.

   وجت��در ال�س��ارة هن��ا اىل ان كل �سخ�سي��ة يف 
الرواي��ة �س��واء كان رج��ال او ام��راأة او طف��ال ، 
يحم��ل ملمح��ا معين��ا من كات��ب الرواي��ة ، حبا 
او كراهي��ة ، �سعف��ا او ق��وة ،...ال��خ وه��ذا م��ا 
التم�ست��ه بدءا برواي��ة ) على ام��ل ان نلتقي ( 
وم��رورا ب) رغب��ات منفلتة(و)دفات��ر مفكك��ة 

الوراق ( واخرا )لعنة كن (.

ميزان عدل 
  كث��را من الروايات برزت بعد احلرب ) اق�سد 
الحت��الل المريكي ( وكثرا ما عاجلت ق�سايا 

ح�سا�س��ة كانت �سيا�سة الدول��ة متنع تداولها او 
التعاط��ي معها او عالجه��ا ، لذلك ظلت حبي�سة 
ال�س��دور حتك��ى يف اخلفاء وب�سكل �س��ري ، منها 
ق�سية الغجر التي ارتبط وجودها وا�ستقرارها 
موظفيه��ا  وكب��ار  الدول��ة  رج��الت  مبتع��ة 
والت�سلية عنهم ، اما اذا غ�سبوا عليهم �سردوهم 
وطاردوه��م كي لتقوم لهم قائمة ،ولعل كاتبنا 
ق��د فاتت��ه ق�سية ب�سيط��ة قلبت حي��اة الغجر 
فالنظام ال�سابق كان قد تبنى احلملة الميانية  
وم��ا جرته من من مطاردة بائع��ات الهوى ، ومن 
�سمنه��م الغجر ، ف�سكلت انعطافة 
، جعل��ت م��ن  اجتماعي��ة اخ��رى 
الغج��ر يختبئ��ون حت��ت م�سمى ) 

فنانات ( .
  يف الط��ار نف�سه ينتق��ل الكاتب 
العامل باحوال هذه الطبقة  عرب 
ا�سارات �سمنية للزمن ، كي ي�سكل 
منه انتقالة متت على اثر احداث 
�سيا�سية او اجتماعية �سنعت من 
حي��اة الغج��ر جم��رد انتق��الت ، 
وه��م لي��كادون ي�ستق��رون عل��ى 
ح��ال ، نظ��ر اليه��ا الكات��ب بع��ن 
العدال��ة والن�سرة م��ن غر حتيز 
او انقي��اد اىل جه��ة بعينه��ا ، ب��ل 
والتعاط��ف  الن�ساني��ة  بداف��ع 
م��ع فئ��ة طامل��ا تعر�س��ت للت�ستت 
اب�س��ط حقوقه��ا  م��ن  واحلرم��ان 
لع��ل ابرزها احل�س��ول على اوراق 
ثبوتية تخ�ض انتماءهم الوطني 

.
 اما اذا انتقلن��ا اىل مادة الكتابة 
، فان الكاتب برع بتوزيع الرواية 
ب��ن �س��رد وح��وار ، فتحق��ق ل��ه 
ال�سد القرائي ال��ذي على ا�سا�سه 
حقق التوا�س��ل القرائي والتتابع 
والث��ارة التي لبد لها من ادوات 
تت�س��كل عل��ى هيئة ح��وار تف�سح 
به ال�سخ�سيات عن نف�سها ، و�سرد 
يكم��ل و�س��ف ال�سخ�سي��ة واملكان 
ويحدد م�سارات الكتابة ، بلغ ذلك بلغة ب�سيطة 
مفهوم��ة تتخللها بع�ض  اللف��اظ العامية التي 
وردت عل��ى �سكل اغ��ان غنته��ا الغجرية فكانت 
مكمل��ة للن���ض يلتم���ض في��ه الق��اريء عراقية 
الن���ض ، ل�سيم��ا املقدم��ة فكان��ت البداي��ة م��ع 
اللهج��ة العامي��ة وه��ي تب��ث ال�سك��وى بكلم��ات 

ملتاعة .
  وم��ن جمي��ل ادوات الكتاب��ة ، ان كاتبنا يق�سم 
البطول��ة ب��ن رج��ل وام��راة ، وه��ذا م��ا يوؤك��د 
مو�سوعي��ة الكات��ب مرة اخرى ، كم��ا انه عامل 
امل��راة ب�سعة اف��ق وبعد نظر قلم��ا جندها عند 

نظرائه من الكتاب ، ولعل ميزته الكتابية هذه 
جعل��ت م��ن نتاجه عن�سر ج��ذب للجن�ض الخر 
، اذ ان احلي��اة لتكتم��ل ال بوج��ود املراةالتي 
متث��ل ثقال وا�سحا يف الرواي��ة  ، فبطلنا ينتقل 
ب�سرته عن طريق املراة فهي الخت ال�سديقة 
، وه��ي اجل��ارة الطيبة ، وهي الزميل��ة اللعوب ، 

وهي حب املراهقة ... الخ .

  محاورات نسائية 
للم��راأة  النف�سي��ة  الدهالي��ز  كاتبن��ا  يدخ��ل 
ويحاورها بذكاء ليق��ارن بكال�سيكية العالقة 
ب��ن اأي رجل وامراأة �سرقي��ن ، وكاأنه قد عا�ض 
ده��را يراقب ويدر���ض ت�سرفات امل��راأة ب�سورة 
عام��ة ، بخره��ا و�سره��ا ، ودهائه��ا وغبائه��ا ، 
لذلك كان من ال�سع��ب على �سخ�سية املراأة بكل 
ا�سكاله��ا الف��الت م��ن �سلط��ة الكات��ب ، فنجده 
يعل��ق  بل�سان البط��ل على كل �سخ�سي��ة انثوية 
النف�س��ي  املخ��رب  فيدخله��ا  الرواي��ة  يف  وردت 
، وه��و بذل��ك  خا�ست��ه لي�سعه��ا حت��ت املجه��ر 
يهيئها للدخول اىل عامل الرواية والتفاعل مع 

احداثها .
  مم��ا �سب��ق يت�س��ح ان الكات��ب ق��د خ��رب مقدما 
ت�سرف��ات امل��راأة عموم��ا ل بل جت��اوز ذلك اىل 
ا�سطن��اع ح��وارات ن�سائي��ة خا�س��ة ج��دا كانها 
منقول��ة عن الواقع ، ليخربنا ب�سكل غر مبا�سر 

ببواطن املراأة وحتولتها .
يف النهاي��ة اود ال�س��ارة اىل مف�سلن مهمن من 
مفا�س��ل ال�سرد وهما املكان والزمان ، فاملكان مل 
يتع��د اط��راف بغ��داد ، ل�سيما املنطق��ة م�سرح 
احداث الرواية التي كانت يف �سبعينيات القرن 
املا�س��ي  ،وان النتق��ال �سف��ة لتف��ارق الغج��ر 
، اذ مل يتع��د ا�ستق��را ر الغج��ر  امل��كاين  ف�س��ال 
ع��ن ال�ستق��رار الجتماع��ي  ال ثالث��ة عقود 
ا�ستعمله��ا الكات��ب بو�سفها مفا�س��ل احلركة او 
التغي��ر املرافق له��ذه ال�سريحة ، فبعد ع�سرين 
عاما تقريبا ، وحتدي��دا مع بداية الت�سعينيات 
تعر�س��وا للم�سايق��ات ال�سيا�سي��ة ، فق��د قام��ت 
جه��ات �سيا�سي��ة متنف��ذة باحل��د م��ن ن�ساطه��م 
وتنقالته��م ، لذل��ك كان الزم��ن عن��د الكات��ب 
يخت�سر با�سارات لحداث بعينها ، اما ارتباطها 
ب�سن��ة معينة او تاريخ حم��دد فذلك راجع اىل 
الق��اريء العراق��ي حتدي��دا ، ن�ستنت��ج من ذلك 
ان كاتبن��ا  يثب��ت عراقية الرواية  يف كل �سطر 

يكتبه .

* لعن��ة ك��ن رواية باللغ��ة االنكليزية 
صدرت يف كندا عن دار ماس��ر للنشر 

عام 2017 .
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ا. م. د. عمر ابراهيم الشالل
وحدة حقوق االنسان

كانت البدايات الوىل حلركة التمثيل يف العراق حمدودة 
ومقت�س��رة عل��ى ا�سخا�ض حمدودين ، واأقي��م التمثيل على 
�س��كل عرو���ض خا�س��ة يف الدع��وات والولئ��م، اإذ يجل���ض 
املتفرج��ون ويدخل املمثلون يف و�سطه��م ، ومل يزد عددهم 
ع��ن اثنن ، وي�ساأل احدهم ا�سئلة م�سحكة، فيجيب الخر 
ب�سكل هزيل فيثر �سحك الأخرين . ومن اأ�سهر هوؤلء ابن 
احلجامة يف بغداد . ومل يقت�سر التمثيل على هذة امل�ساهد 
، بل اخذ بالتطور والنمو وانت�سر بن �سفوف طلبة املدار�ض 
الهلية ومعلميهم خا�سة ، وعرف التمثيل ب� " الت�سخي�ض"، 

واأطلقت ت�سمية " امل�سخ�ض " على املمثل .

امت��دت جذور احلركة امل�سرحية يف العراق اىل الن�سف 
الث��اين م��ن الق��رن التا�س��ع ع�س��ر. وتع��د �سن��ة 1880 
البداي��ة الوىل لنطالقة احلرك��ة امل�سرحية ، عندما 
عني املب�سرون بامل�سرح واملدار�ض ، وكان هدفهم  من ذلك 
ن�سرالتعالي��م الدينية والخالقي��ة بن الأهايل . ولعل 
م��ن اأوائل امل�سرحيات التي مثلت يف العراق ، م�سرحية " 
نبوخ��ذ ن�سر" التي األفها اخلوري هرمز نور�سو الكلداين 
املاردين��ي ، وقدمت عل��ى م�سرح املدر�س��ة الكلركية يف 
املو�س��ل �سنة 1888. ويف ال�سي��اق نف�سه دعمت احلركة 
امل�سرحي��ة يف العراق ن�ساط الرتجمة ، اذ ترجمت عدد 
من ن�سو�ض امل�سرحيات الدبية الوربية اىل العربية ، 
وتع��د امل�سرحية " فام فلوكوالو�ض " ملدام دي بفوار اأول 
عم��ل معرب ع��ن الفرن�سية عربها نعوم فت��ح اهلل �سحار 
�سن��ة 1893 با�س��م " لطيف��ة وخو�ساب��ا " ، وبع��د اعالن 

الد�ست��ور العثم��اين مثل��ت م�سرحي��ة " �سهي��د الد�ست��ور 
مدح��ت با�س��ا " ، اذ عر�سه��ا ع��دد م��ن ال�سب��اب الوطني 
�سن��ة 1908 يف مدر�سة ال�سري��ان الكاثوليكي ، واحتوت 
خم�س��ة ف�سول وق��د تخلل العر�ض م�سه��د هزيل حتدث 
املمثل��ون فيه باللغة الفرن�سية . ويف �سنة 1909، قدمت 
م�سرحي��ة " �سل�س��رتا " لل�ساع��ر العثم��اين نام��ق كم��ال 
وعربه��ا حمي الدين اخلياط ، وقدمت م�سرحية " وفاء 
الع��رب " تاألي��ف انط��وان جمي��ل وطبع��ت يف م�سر �سنة 
1909، واب��رز الذي��ن عمل��وا يف بن��اء امل�س��رح العراقي ، 
حن��ا ر�سام واخل��وري هرمزنور�س��و الكل��داين وفتح اهلل 
�سحاروانط��وان زي��وين وحن��ا حب��ي وجرجي���ض قن��دل 

و�سليم ح�سون. 
     وعل��ى الرغم من قدم احلركة امل�سرحية يف العراق مل 
تظه��ر فرقة م�سرحي��ة ، احرتفت التمثي��ل ر�سميا، وامنا 

اقت�س��ر الم��ر عل��ى طلب��ة املدار���ض ، وعلى نح��و خا�ض 
يف بغ��داد واملو�س��ل . كم��ا اقت�س��ر التمثيل عل��ى العن�سر 
الرج��ايل ، اإذ مل ت�سم��ح الظ��روف الجتماعي��ة بظه��ور 
املراأة على خ�سبة امل�سرح، لذالك حر�ض املهتمون بامل�سرح 
على اختيار ن�سو�ض م�سرحية خالية من العن�سر الن�سوى 
، او تكلي��ف بع�ض ال�سب��ان بالقيام بالدوار الن�سائية. اإن 
اأول دار م�سرحية افتتحت  يف �سنة 1909 يف حملة امليدان 
ببغ��داد ، وكان تهاف��ت النا���ض عليه��ا �سدي��دًا ، واأ�س��ارت 
جريدة الرقيب يف حينه اىل اأن كثرًا من الفقراء �ساروا 
ينفقون معظم دخلهم عليها . ويف ال�ساد�ض والع�سرين من 
متوز 1909، قدم اول عر�ض لل�سور املتحركة ال�سامتة يف 
دار ال�سفاء ببغداد ، المر الذي اأثار اهتمام البغدادين ، 
وكان القب��ال على ال�سينما من قبل العراقين كبرا فاق 

بكثر اقبالهم على منتديات اللهو.   

املسرح والسينما يف بغداد قبل الحرب العاملية االوىل 1914
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ترجمة : ايمان قاسم ذيبان
ماجستري لغة فرنسية 

دار املامون للنشر 

لق��د تط��رق كث��ر م��ن كب��ار كت��اب 
العم��ال الدبي��ة للعن��ف طبيعي��ا 
كان ام عقلي��ا ...ولو�سف��ه ا�ستع��ان 
الروائي��ون بط��رق وا�سالي��ب فني��ة 
منوع��ة بدءا م��ن احل��ذف وانتهاءا 
بالو�سف الدقيق للغاية .ومهما يكن 
م��ن امر، ف��اأن اجلميع يهت��م بالعنف 
ونتائج��ه وبالكيفي��ة الت��ي تناولها 
ويب��دو   . عن��ه  للتعب��ر  الف��راد 
احلدي��ث ع��ن العن��ف م��ع الكاتب��ة 
ال�سنغالي��ة )م��اري ندي��اي( وكاأن��ه 
ك�س��ٌف ع��ن اجت��اٍه معاك�ٍض مل��ا نراه. 
فه��ي ام��راأة رقيقة اكرثمم��ا نتخيل 
اوج��ادة  هادئ��ة  فق��ط  .ولي�س��ت 
ور�سين��ة وه��ذه ه��ي حقيقتها وامنا 
متوا�سع��ة بعمق ولتك��ن العدائية 
وم��اان   . الإط��الق  عل��ى  لالآخري��ن 
تلتق��ي به��ا متنح��ك ه��ذه ال�سي��دة، 
اجلال�س��ه بتوا�س��ع عل��ى كنب��ه م��ن 
خ�س��ب هن��دي، الهتم��ام م��ع �س��ئ 
م��ن الطرفة وجتي��ب عل��ى ا�سئلتك 
دون اي اث��ر للقل��ق اوالته��ور . وم��ع 
ذل��ك،  ثم��ة عن��ف موؤك��د يف كت��ب 
هذه امل��راأة ذات الثن��ن والربعن 
عام��ا وه��ي تع��رتف به��ذا ال�س��ئ او 
بالحرى توؤك��د ان قرائها لحظوا 
يف  منه��ا  ق�س��د  دون  العن�س��ر  ه��ذا 
العن��ف  ليتج�س��د  اذا   . ادخال��ه 
لديه��ا بو�س��ف اغت�س��اب اأو جرمية 

بال�س��الح الأبي�ض وامن��ا با�ستخدام 
�سبي��ل  مبا�سر.فعل��ى  غ��ر  ا�سل��وب 
املث��ال ،يتعل��ق الم��ريف عمله��ا )يف 
م��كان �سي��ق يف قلب��ي ( ل��دار الن�سر 
املعروف��ة غاليم��ار ، مب�ساع��ر �سيق 
تتول��د م��ن مظاه��ر عدائي��ة و�سوء 
ني��ة وخب��ث ورف�ض ، وكذل��ك ال�سك 
لي��دور يف خلدن��ا ال�س��وؤال الت��ي : 
هل اجلرح ال��ذي وجدته املعلمه يف 
ج�سد زوجها حقيقي ؟ ام هو الرعب 
وخوفه��ا الذي جعلها ت�ست�سف �سورا 
مزيفه . ويع��د الرتدد وال�سك �سكال 
من ا�سكال العنف وكذلك النحراف 
ي�ستح��وذ  الذي��ن  لالف��راد  املتط��ور 
عليه��م ال�سع��ور بال�سيق مث��ل بطلة 
رواي��ة)روزي غ��ارب ( ال�سادرة عن 
واحلائ��زة  مين��وي(  الن�س��ر)  دار 
 .2001 لع��ام  فمين��ا  جائ��زة  عل��ى 
يف الوق��ت ال��ذي نالح��ظ يف عمله��ا 
)هيل��دا(، وه��ي واح��دة م��ن اجمل 
العم��ال املكتوبة يف امل�س��رح ، �سيئا 
م��ن النقياد والعبودية لبل وحتى 
ال�ستعب��اد ل�سخ���ض م��ن قب��ل اخر 
واملتمث��ل هن��ا با�ستعباد رب��ة البيت 
عل��ى ي��د مروؤو�سيها يف العم��ل . كما 
جن��د يف رواي��ة )لوح��ة فا�سح��ة( 
خلية عائلية م�سفحة بن�ض ي�سكب 
فيه املوؤلف قطرات من قلق ا�سم.مع 
ذلك �سرحت ماري ندياي يف مقابلة 
لها قائلة :"ليهمني مو�سوع العنف 
فهذا  امر غر مق�سود على الطالق. 
ب��ل اق��ول ان �سخو�س��ي لت�ستطي��ع 
النف��اذ الآ عرب عن��ف الو�ساع التي 
و�سفته��م فيها . ومايهمني بال�سا�ض 

يوّل��د  ال��ذي  العن��ف  ت�سوي��ر  ه��و 
احلرمان عادَة".

الكاتب��ة  ه��ذه  متتل��ك  ه��ل  ت��رى 
الوح�سي��ة  و�س��ف  يف  �سعوب��ة 
الغريزي��ة لالن�سان ؟ رمبا ولكن هذا 
�س��ئ  غرموؤك��د .اإذ ترك��ز الكاتب��ة 
وعل��ى  ال�س��كل  عل��ى  كتاباته��ا  يف 
مب��داأ الن�سج��ام متام��ا مث��ل خمرج 
، فهوميتل��ك  ي�س��ور م�سه��دا عنيف��ا 
الكث��ر م��ن ال�سي��اء الت��ي ياأخذها 
بعن العتبار مث��ل ال�سوء ودرجته 
بالطب��ع  الت��ي  وعنا�سرالت�سوي��ر 

توؤثر على ما ي�سوره.
عل��ى  الرتكي��ز  م�سطل��ح  وليع��د 
الكاتب��ة امنوذجا جاه��زا بالن�سبة 
له��ذه املراأة التي كر�ست نف�سها ومنذ 
�سباه��ا ل��الدب ب�س��كل كام��ل. فق��د 
اجتازت ، وبعد جناح روايتها الوىل 
)اإم��ا بالن�سب��ة للم�ستقب��ل  الباه��ر 
( ال�س��ادرة ع��ن مطبوع��ات مين��وي 
ال�سهرة  وكان عمرها انذاك �سبعة 
ع�س��ر عاما فقط، البكالوريا وقررت 
اإيقاف درا�سته��ا عند هذا احلد على 
الرغ��م م��ن هم��وم و�سج��ون وقل��ق 
والدته��ا املعلم��ة امل�ستم��ر. وتتذكر 
ندياي فك��رة رومان�سية مفادها انها 

�ستكون كاتبة ول �سيَئ اخر .
ل��ذا، مل ت�ستم��ر يف اكم��ال درا�ستها 
مانع��ة نف�سه��ا عن اي �س��ئ اخر غر 
التحدي��د  ه��ذا  .وح��ول  التاألي��ف 
بالفع��ل  م��اري  بن��ت   ، ال�سا�س��ي 
حياة)الكاتب��ة م��اري( اىل جان��ب 
زوجها الروائ��ي )جن ايف �سندري 
( وابنائه��م الثالثة . وكان ا�ستقرار 

ه��ذه ال�س��رة مبهم��ا نوعا م��ا وهذا 
هوامتياز الكتاب فقد تنقلت ا�سرتها 
لت�ستق��ر  خمتلف��ة  اماك��ن  يف  م��رار 
ولوق��ت غ��ر حم��دود يف برل��ن   . 
وخ�سعت هذه احلرية ، وعلى الرغم 
م��ن كل �سئ، للنظ��ام واللتزام، ومل 
ي�سب��ب اكم��ال الدرا�س��ة اي م�سكلة 
له��ا . فه��ي ت�سع��ر مب��ا ينبغ��ي فعله 
وتفعله حتى لو�سادفتها امور اجمل 
من التاألي��ف. ففي عينها هذه املهنة  
هي اللتزام اول ولبدلها من حتمل 
غالبي��ة  ان  الق��ول  وميك��ن  ثقل��ه. 
ن�سو�سه��ا تات��ي من �س��ور مرئية قد 
تاأملته��ا �سابقا. فهي تر�سد وتراقب 
ل�سهر دون القرتاب فعليا من القلم 
لرتى م��دى تاأث��ر مثل ه��ذا الر�سد 
عليه��ا. ويح��دث ان تبق��ى الكاتب��ة 
من دون كتابة لوقت طويل وهائمة 
يف قرائ��ة كتابن او اك��رث .واأحيانًا 
ت�س��در الفك��رة الروائية م��ن مكان 
ما ميكن ان يهمه��ا مثلما قالت:"لقد 
�ساعدتن��ي الماكن عل��ى خلق �سور 
مفيدة لالغتذاء الدبي . ومن اجل 
ذل��ك ، لب��د م��ن ان تك��ون النظ��رة 
جم��ددة ، فعندما نبقى لوقت طويل 
ولب�سع �ساعات ،�سي�سبح كل �سئ اقل 

غرابة واقل تاأثرا".
ومايهمنا هنا ه��و التذكر باأن فكرة 
الغراب��ة تظه��ر جلي��ًة يف اإعمالها ، 
وه��ي واحدة من امل�س��ادر ال�سا�سية 
للقوة واملاأ�ساة التي ي�سعر بها القارئ 
حي��ث يراود ال�سخو���ض ، ومعظمهم 
عل��ى الق��ل ، ال�سع��ور ب��اأن النا���ض 
�سروري��ا  �سيئ��ا  يعمل��ون  اجمعه��م 

الم��ر  وه��ذا   . بدوره��م  يجهلون��ه 
يخلق مناخا و�سكال للعنف. اذ لطاملا 
كان��ت ه��ذه ال�سخو�ض غ��ر متاأكدة 
على الط��الق من م�ساعره��ا ويف ما 
ام ل،  األن  اذا كان��ت قائم��ة حل��د 
وبالت��ايل ل بَد له��م من التحقق عن 
ماهي��ة كونه��م اأ�سخا�س��ًا عقالء...

فهم لي�سوا اأغبياء ول معتوهن.
يف النهاي��ة، طرحت علين��ا الكاتبة 
يف اعماله��ا فكرُة مفادها بان العنف 
يقع يف اخلارج ويف هذا العامل اخلداع 
واملخيب لالمال على الغلب ال انه 
ومع ذل��ك يكمن داخ��ل الفراد ويف 
خ�سم حرتهم وترددهم و�سعورهم 
الداخلي بالفو�سى.وهذا مات�سيطر 
 ) ندي��اي  )م��اري  الروائي��ة  علي��ه 

وبثقة ويقن منقطعي النظر.
امل�س��رح  وموؤلف��ة  الكاتب��ة  ول��دت   
)م��اري ندياي ( يف مدين��ة بيتفيزر 
يف ال�سنغ��ال ع��ام 1967. واأ�سبحت 
طالبه داخلي��ة يف فيال مر�سيل بعد 
اكمالها درا�سته��ا يف النحو . وحازت 
ع��ام 1991 وحتدي��دا بع��د �س��دور 
روايته��ا)يف العائل��ة( ، ل��دار الن�سر 
الع��رتاف  ة)مين��وي(،  املرموق��ة 
الدب��ي له��ا قب��ل ح�سوله��ا وعق��ب 
ع�س��ر �سن��وات عل��ى جائ��زة فمينيا 
غ��ارب(  )روزي  روايته��ا  لرائع��ة 
)مينوي( بينم��ا اأدرجت م�سرحيتها 
)عل��ى اأب��ي اإن ي��اأكل! ( يف قائم��ة 
الكوميدي��ا الفرن�سي��ة لع��ام 2003 
. وبغي��ة المل��ام ب�سخ�سي��ة واعمال 
ه��ذه الكاتب��ة �س��در عم��ل جماعي 
يحمل ا�سمها عن مطبوعات ال�سحف 

العاملي��ة ل�سينزي��ون وه��ي ن�سو���ض 
جمعه��ا كل م��ن )ان��درو ا�سب��رغ (و 

)�سري جوردان(. 
ملخ���ض رواية )يف مكان ما من قلبي 
، ل��دار الن�س��ر غاليم��ار : متته��ن   )
ال�سيدت��ان نادي��ة واوجن التعليم  يف 
املدر�سة البتدائية ذاتها والتابعةة 
ملدين��ة بوردو حيث نذرت��ا نف�سيهما 
ج�سدا وروحا خلدمة التالميذ . ويف 
احد اليام، �سع��رت نادية بت�ساعد 
وت��رة العدائية لديه��ا ا�سافة اىل 
الح�سا���ض بالرف���ض واحلقد بينما 
عادت اوجن اىل بيتها جمروحة حد 
الب��كاء . وعرب ه��ذه الق�سة، ن�سرت 
للغاي��ة  غريب��ة  حكاي��ة   ندي��اي 
ومث��رة للقل��ق ي�سودها ع��دم الفهم 
والح�سا���ض  والتناف��ر  والناني��ة 
الكب��ر بعن��ف موؤثر للغاي��ة . وثمة 
 : الق��ارئ  ت��راود  عدي��دة  ا�سئل��ة 
م��ن �س��رب اوجن واأي �س��ر حتم��ل يف 
داخله��ا ؟ ويف ه��ذه الرواية ،تتطور 
ب�سم��ت  ،املحاط��ة  ال�سخ�سي��ات 
ثقي��ل ومتما�س��ك يرافقه��ا يف اغلب 
الوق��ات، و�س��َط ع��امٍل م��ن الف�ساد 
والرذيل��ة بحي��ث يف�س��ل كل واحد 
في��ه اله��روب والختف��اء والتنق��ل 
اأنه��ا  بب�ساط��ة،  لخ��ر.  م��كان  م��ن 
بورود... املدينة الفا�سدة واملعطلة 
الت��ي يت�سّيده��ا ع��امُل قل��ق جم�سد 
باملدر�س��ة او ال�س��رة حيث تنحرف 

الغلبية وتفقد �سوابها.

عن صحيفة اللوموند الفرنسية 

العدد التاسع - شباط 2018

م.م. إيناس جاسم علي
قسم اللغة الفرنسية

الكتاب��ة و�سيل��ة م��ن و�سائ��ل التعب��ر ع��ن الذات 
ورحل��ة يف اأعم��اق النف���ض الب�سري��ة، هي حاجة 
الال�سع��ور  يف  والتاأم��ل  الغو���ض  عل��ى  وق��درة 
الإن�ساين والإح�سا�ض الكامل باحلياة وجزئياتها 

املختلفة.
للتعب��ر عن الذات عرب الكتابة طريقته اخلا�سة 
ودوافع��ه املتعددة، وهذا بالتحديد ما جلاأت اليه 
الكاتب��ة الفرن�سية اآين ايرن��و عندما اتخذت من 
الكتاب��ة و�سيلة لتعرب بها ع��ن مكنوناتها الذاتية 
الم��ن  مالذه��ا  له��ا  بالن�سب��ة  الكتاب��ة  ولتك��ون 

ووجهتها الأخرة.
ول��دت اآين ايرنو يف ع��ام 1940 من اأبوين ريفين 
يف منطق��ة )لي��ل بون( يف �سم��ال فرن�س��ا. اأكملت 
درا�سته��ا لت�سب��ح ا�ست��اذة جامعية تدر���ض الأدب 
احلدي��ث يف جامع��ة  )اإن�س��ي(. وه��ي متقاع��دة 
يف الوق��ت احلا�س��ر ولكنه��ا مازال��ت متار�ض عمل 

الكتابة الأدبية.
رواي��ات  ث��الث  م��ع  كان��ت  الدبي��ة  بداياته��ا 
)الدواليب الفارغة، ما يقولون اأو ل �سيء واملراأة 
املجمدة(وم��ن بعدها بداأت تتخذ كتاباتها منحًى 
اأخ��ر وه��و كتابة ال�س��رة الذاتية وم��ن جملة ما 
كتبت��ه) امل��كان )اذ ح�سل��ت ع��ن ه��ذا الكتابعلى 
جائرةRenaudot عام 1984(، اآمراأة، العيب، 
ال�سنن، الفتاة الخرى، كتابة احلياة وغرها(.

فالكتاب��ة بالن�سب��ة له��ا جترب��ة ذاتي��ة تنقله��ا 

يف رحل��ة اىل اأعم��اق دواخله��ا النف�سي��ة وذاته��ا 
املتم��ردة على واقعها املل��يء  باملتغرات والفوارق 
الجتماعية والطبقية، وهي اأي�سًا بحُث متوا�سل 
ودوؤوب عن الهوية... هويتها ال�سائعة بن عاملن 
متناق�س��ن، ع��امل الب�ساط��ة والتلقائي��ة وع��امل 
التعقيد وال�سطحية املقنعة بقناع الأر�ستقراطية 

احلديثة.
تع��د كتاباته��ا وثيقة و�سفية مل�ستوي��ات اللغة يف 
املجتم��ع الفرن�س��ي، اذ ركزت الكاتب��ة يف اأعمالها 
عل��ى الواق��ع املعي�ض وح��وارات اأقاربها وحميطها 
اليه��ا  تنتم��ي  الت��ي   – املجتمعي��ة  الفئ��ة  ه��ذه 
الكاتب��ة – تع��اين ع��دم امل�س��اواة والتميي��ز بن 
الطبقات، طبق��ة مهيمنة واأخرى خا�سعة. ف�ساًل 
ع��ن ذلك تعرب اأعم��ال ايرنو عن معان��اة وجتارب 
عا�سته��ا الكاتب��ة بنف�سه��ا بلغ��ة ب�سيط��ة بعيدة 
ع��ن الرومان�سي��ة فه��ي ترف���ض الأدب التخيل��ي 
مركزة على الأدب الواقع��ي الذي يتناول احلياة 

والوجود الن�ساين ومعاناة النا�ض يف كل مكان.
الزم��ن مالحم��ه  ايرن��و بيدي��ن خ��ط عليهم��ا 
القا�سي��ة، تتنق��ل بر�ساقة الفرا�س��ة من ورقة 
لأخ��رى وب��ن �سطورجتربته��ا ال�سخ�سي��ة غر 
عابئ��ة ب�سن��ن العم��ر �سريعة اخلط��ى،  لتنقل 
واأحداث��ه  بتناق�سات��ه  ارهقه��ا  طامل��ا  واقع��ًا 
املتالحق��ة ولت�سن��ع تاريخ��ًا جم�س��دًا وموثق��ًا 
اأب��رز  ه��ي  حي��اة  جترب��ة  ع��ن  بذل��ك  معلن��ًة 
�سخو�سه��ا واإنها على الرغم مناأعوامها العديدة 
واإنه��ا  والب��داع  املوا�سل��ة  عل��ى  ق��ادرة  فه��ي 
بدخوله��ا ع��امل الأدب ا�سبح��ت اأ�س��رة �سح��ر 

الكتابة. 

 ايرنو ... وسحر الكتابة
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د. آيات يوسف صالح
قسم اللغة الروسية

تع��د الق�سة الق�سرة م��ن ا�سعب فنون 
الدب واأقدرها عل��ى التعبر. اذ يجب 
على الق�سا�ض مراعاة اليجاز والدقة 
مع��ا، وت�سوي��ر " املوق��ف " يف بع�س��ة 
ال�سخ�سي��ات  تق��دمي  وك��ذا  �سط��ور، 
وتطوي��ر احلدث . ف��كل كلمة ، بل وكل 
جمل��ة يج��ب ان تو�س��ع يف مو�سعه��ا .. 
ومهم��ا كان��ت ال�سورة الدبي��ة �سريعة 
عاب��رة، فعل��ى القا���ض اليهم��ل ابراز 

تفا�سيلها ودقائقها.
اهتمام��ات  الق�س���ض  ه��ذه  يف  جن��د 
ومتاع��ب واآم��ال اأح�ض به��ا وعرب عنها 
رج��ال ون�س��اء حقيقون ..اأنه��ا متاعب 
العمل والعبودي��ة والرا�سمالية .. اأنها 
اف��راح احل��ب واأتراح��ه واآلم احلرب 
املقيت��ة.  لهذا ف��ان الأق�سو�س��ة توؤثر 
الي��وم فين��ا بق��در م��ا نلم���ض فيه��ا م��ن 
ه��ذا الر�س��د ال�س��ادق م��ن الواقعي��ة 
الن�ساني��ة.. وهذا التج��اوب مع كافة 
الع�س��ور ع��رب احلي��اة ..تل��ك الع�سور 
الت��ي تهف��و النف�ض دائم��ا اىل التعرف 
على تاريخها وم��كان ظهورها.انه ذلك 
 " اخلال��دة  للعب��ارة  الق��دمي  ال�سح��ر 

يحكى اأن".
ه��ذا ال��رتاث الق�س�س��ي ب�سن��د الكاتب 
ال��ذي ينفعل ب��ه. وي�ساعده من ناحية 
املو�س��وع ، وم��ن ناحي��ة ال�س��ورة الت��ي 

تك��ون  اأن  النق��ل  �س��رورات  ت�ستل��زم 
�سريعة، وفعالة يف حرارة خيالها ومدى 
تاأثره��ا. متتاز ه��ذه الق�س�ض بروعة 
قومي��ة جليه كما متتاز باأ�سالة فريدة 
يف الل��ون واملو�سيقى وقوة التاأثر. كما 
اأنه��ا ترتبط يف نف���ض الوقت بكثر من 

الآداب القومية الخرى.
فلي�ض من قبيل ال�سدف اأن جند تقاربا 
كب��را بن ق�س�ض الكاتب الكبر " الن 
 " " وق�س���ض الكات��ب الفرن�س��ي  يل��ن 
األفون�ض دوديه " فاملو�سوع املحبب اىل 

كليهم��ا هو " الري��ف اجلميل " والتعلق 
باأر�س��ه ، ومت�س��ك الفالح بثم��ار ن�ساله 

اليومي يف �سبيل احلياة.
كذل��ك فان الق�سة املوؤثرة " هل يعود " 
للكاتب ال�سه��ر " ايفان فازوف تذكرنا 
الفرن�س��ي  للكات��ب  ال�سه��رة  بالق�س��ة 
الكب��ر " فيكت��ور هوج��و " " خطيب��ة 
متبالي��ه " انها ق�سة معروف��ة وموؤثرة 
، للم��راأة الت��ي تنتظ��ر حبيبه��ا ال��ذي 

انتزعته احلرب من اأح�سانها.
يتغن��ون   ، البلغ��ار  الكت��اب  ه��ولء  ان 

ببلده��م وب�سعبها. فه��م يعرفون جيدا 
كم��ا  ال�سعبي��ة  ورق�ساته��ا  اأغانيه��ا 
يعرف��ون اأتراحه��ا واآلمه��ا القا�سي��ة. 
وتلك الق�سة املوؤث��رة للكاتب "يوردان 
يوفوكوف " وامل�سماة " الطائر البي�ض 
" والت��ي تاأث��ر به��ا كث��ر م��ن الكت��اب 

ال�سبان مثل 
ق�ست��ه  " يف  منك��وف  " �سف�ستو�س��الف 
" يف  " " واميلي��ان �ستاين��ف  " اأ�سفل��ت 
ق�ست��ه " قل��ق ". " والطائ��ر البي�ض " 
هو ذل��ك الطائر ال�سح��ري الذي ميلك 

الي��ه  ت�سع��ى  املر�سى،وال��ذي  �سف��اء 
ال�سرة البائ�سة للفتاة املري�سة ..ويف 
رق��ه مثالي��ة ، تن��م الق�سو�س��ة ع��ن 
العتق��اد يف اخلرافات ال��ذي هو توؤام 
البوؤ���ض وال�سقاء، كم��ا تنم عن الخوة 
الت�سب��ث  وع��ن  اأجمع��ن  الب�س��ر  ب��ن 

بالمل ولو كان خيطا رفيعا واهيا.
�س��اروا  ال�سب��ان ق��د  البلغ��ار  والكت��اب 
عل��ى نهج تلك الواقعي��ة الب�سرة التي 
مقوم��ات  م��ع  املالءم��ة  مت��ام  تت��الءم 
الق�سو�سة األ وهي : اليجاز والدقة 
، واللون ، والذوق، والعاطفة اجليا�سة. 
فالق�سو�س��ة . جتري عل��ى ايديهم يف 
�سر ه��ادىء، ل يلب��ث ان ي�ستويل على 

لب القارىء.
وقا�س��ا  ...كاتب��ا  ف��ازوف  ايف��ان  كان 
ح��رب  اع��وام  غ�س��ون  ..يف  و�ساع��را 
التحرير البلغارية �سد �سلطنة احلكم 
الرتك��ي .. كم��ا يعت��رب اح��د موؤ�س�س��ي 

الدب البلغاري احلديث.
ول��د ايفان ف��ازوف يف البلق��ان مبدينة 
تع��رف الن با�س��م ف��ازوف ج��راد وقد 
تتلم��ذ عل��ى اي��دي ا�سات��ذة يف احلقل 
الدب��ي مث��ل اب��و الث��ورة الوطني��ة " 
يوب�سكوف"وال�ساعر"حر�ستوبوتيف" 

احل��ركات  يف  ف��ازوف  �س��ارك  وق��د 
يف  خالله��ا  عا���ض  الت��ي   .. الوطني��ة 
روماني��ا حيث بداأ يف ن�س��ر اأ�سعاره التي 
كانت تعرب يف عمق عن مقاومة �سعبه.

ميت��از ف��ازوف ب��ذكاء مف��رط ،وقل��ب 
�ست��ى..  مع��ارف  ب��ن  ،ويجم��ع  مله��م 

وق��د ا�ستط��اع ان يطلع عل��ى كل الدب 
الرو�سي وكذلك اآداب البلدان الغربية 
وخا�س��ة اعم��ال العمالق��ة م��ن امثال 
"ج��وت" ،"�ست�سل��ر"، "فيكت��ور هوجو 
"، "لمارتن "، كما ك�سب كذلك فر�سة 
التمعن يف الدب اليوناين الكال�سيكي.
واخ��را �س��ار م��ن الكت��اب وال�سع��راء 
الق��راء  جمه��رة  ل��دى  املحبوب��ن 
العري�س��ة.. ل�سيء واح��د فقط .. هو 
متكنه م��ن ت�سوير حي��اة �سعبه بدقة 
موؤلفات��ه  كل  تعت��رب  واحكام..كم��ا 
�سج��ال تاريخي��ا حي��ا ملقاوم��ة ال�سعب 
البلغ��اري م��ن اجل احلري��ة والوحدة 

القومية..
ام��ا اعمال��ه فم��راآة �سادق��ة لن�س��ف 
ق��رن م��ن حي��اة البلغاري��ن .. تبداأمن 
م��ع  ابري��ل 1876 وتنته��ي  انطالق��ة 
والث��ورة  الوىل  الكوني��ة  احل��رب 

الرو�سية..
واقع حرب  " ق�سة من  �سيعود  " وهل 
وق��د   1885 ع��ام  والبلغ��ار  ال�س��رب 
ن�س��رت يف ع��ام 1889.  تتح��دث ع��ن 
�ستوب��ان  ا�سم��ه  بالعم��ر  �س��اب �سغ��ر 
ذه��ب اىل احلرب لن�س��رة بلده ،فكتب 
لوالدته ر�سالة يقول فيها انتظريني يا 
اأمي �سوف اع��ود اليك حممال بالن�سر، 
وق��ال لأخت��ه �س��وف اأجلب ل��ك هدية 
جميل��ة، وق��ال لأخي��ه �س��وف اعلم��ك 
كي��ف ترمي بالندقية. هذه كلها كانت 
اح��الم ذل��ك ال�س��اب عن��د عودته من 

احلرب ، لكن املوت حال دون ذلك.

أ.م.د جاسم رشيد حلو 
قسم اللغة العربية

متهيد:
كان للثقاف��ة العربي��ة اأث��ر فع��ال يف الع�س��ور الو�سط��ى يف 
تنمي��ة اللغ��ة العربي��ة واملحافظة عليه��ا م��ن الأنقرا�ض. 
وقد داأب علماء اليهود الذين عا�سوا يف البلدان الأ�سالمية 
عل��ى تاأليف الكتب اللغوية على غ��رار املوؤلفات العربية يف 
قواع��د اللغة من �سرف وبالغة وعرو�ض. حتى لقد قر�ض 
ال�سعراء اليهود، ل�سيم��ا الأندل�سيون منهم، ال�سعر العربي 
وفقا لالأبحر ال�سعرية املاألوفة يف اللغة العربية. وتناولت 
فن��ون ال�سع��ر الع��ربي، يف ذل��ك احل��ن، جمي��ع الأغرا���ض 
املعروف��ة يف ال�سعر العربي من مدح، وهجاء، وفخر، ورثاء، 
وحكم��ة، وو�سف، وغزل، حتى لقد حاك��ى ال�سعراء اليهود 
ال�سع��راء الع��رب يف النظ��م العلم��ي التعليم��ي، ويف نظ��م 
الأحاجي والألغاز. واأنفرد ال�سعراء العربيون يف فن واحد 

هو احلنن اىل اأر�ض امليعاد.
     ومل يوؤلف اليهود كتبا علمية يف قواعد لغتهم اإل بعد اأن 
تتلم��ذوا للعرب وبعد اأن ن�سوؤوا يف مه��د الثقافة الأ�سالمية 
ن�ساأة مكنتهم من فهم العلوم العربية على اأختالف اأنواعها. 
اأواخ��ر الق��رن التا�س��ع �سعدي��ا )893- 942م(  فظه��ر يف 
وه��و �سعيد بن يو�س��ف الفيومي، فيل�سوف اليه��ود يف القرن 
العا�س��ر. وه��و اأول النح��اة العربين الذي��ن و�سعوا قواعد 
النح��و الع��ربي عل��ى غ��رار قواعد اللغ��ة العربي��ة. وجاء 
بعده مناحيم بن �سروق ودونا�ض بن لبرط ويونا بن جناح 
و�سلوم��و بن جب��رول واأبراهام ب��ن عزرا واآخ��رون. كذلك 
اأم��ر ال�سع��راء العربي��ن يف القرون الو�سطى يه��وذا هليفي 
امللق��ب باأبي احل�سن الالوي. وال��ذي بالأ�سافة ل�سعره األف 
كتاب بالفل�سفة الدينية )اخلوزري(، حيث األفه بالعربية 
ثم ترجم للعربية. كذلك نذكر مو�سى بن عزرا واآخرون. 

    لق��د كان الع�سر الأندل�سي الع�س��ر الذهبي الثاين لالأدب 
الع��ربي. وكان الع�سر الذهبي الأول ع�سر الكتاب املقد�ض. 
اإن ب��الد الأندل���ض، الت��ي اأزده��رت يف جمي��ع امليادي��ن اإبان 
احلكم العربي، والتي اأ�سبغت على �سكانها ثوبا ف�سفا�سا من 

الغن��ى والرخ��اء قد كان��ت ذات اأثر فعال يف اإط��راد اإزدهار 
ال�سع��ر العرب��ي. كذلك التقدم العلم��ي يف خمتلف فروعه. 
كل هذا وذاك قد كان له بالطبع تاثره القوي على اليهود 
الذي��ن يعي�س��ون اآن��ذاك يف ه��دوء ونعي��م يف ظ��الل احلكم 
العرب��ي. وما يعنينا يف هذا البح��ث هو تاأثر ال�سعر العربي 
بال�سع��ر العرب��ي. يقول الناق��د اليهودي مو�س��ى بن عزرا: 
ال�سعر عند العرب امر طبيعي، بينما هو عند �سائر ال�سعوب 
اأم��ر اأ�سطناع��ي. اأما الناقد يهودا احلري��زي فيقول: اإعلم 
اإن ال�سعر البديع، اململوء بالالآىلء، قد كان يف بادىء الأمر 
مل��كا مق�سورا على بني يع��رب وحدهم، وقد وزنوه مبوازين 
�سادقة. وهم يفوقون يف �سعرهم �سعراء العامل قاطبة... 
وم��ع اإن لكل اأم��ة �سعراءها، فاأن جمي��ع �سعرهم لقيمة له 
ول وزن، يف مقابل �سعر ال�سماعيلين )اأي العرب( فالعرب 
وحده��م ه��م امل�ستاأثرون بال�سعر الع��ذب يف لفظه، اجلميل 

يف فحواه ومعناه.
تاأث��ر ال�سع��راء اليهود بنظرائه��م العرب يف جم��ال ال�سور 

ال�سعرية:
     لق��د تاث��ر ال�سعر العربي بنظره العربي بكل جمالته: 
حي��ث نظم��ت القافي��ة بال�سع��ر الع��ربي عل��ى �س��وء تل��ك 
املوج��ودة يف ال�سع��ر العرب��ي. كذل��ك احل��ال فيم��ا يخ���ض 
الأوزان والبالغ��ة. لكن مايخ���ض ورقتنا هذه كيف تاأثرت 
ال�س��ور ال�سعرية العربية بال�س��ور ال�سعرية العربية: لقد 
�سدح��ت حناجر ال�سع��راء الع��رب باأفكار �سعري��ة كثرة ، 
وهي ثم��ار اخليال ال�سرق��ي اخلا�سة بهم. وق��د اخذ منهم 
تل��ك الأفكار ال�سعراء اليهود تاأث��را بهم. ومن هذه الأفكار 

اأو ال�سور:
1.الري��اح حتم��ل يف طياته��ا التحي��ات والأ�س��واق. يتخيل 
ال�ساع��ر بان الرياح القادمة م��ن مكان ال�سديق اأو احلبيبة 

حتمل يف طياتها ذكريات وحتيات منهم.
2.ال�سدي��ق ي�سك��ن يف قلب �ساحبه. فكرة ب��اأن ال�سديق اأو 
ال�سخ���ض العزي��ز ي�سك��ن يف اأعماق الف��وؤاد وب��ن الأ�سالع 
كان��ت موج��ودة يف ق�سائ��د ال�سع��راء العرب. وق��د اأ�ستقها 

منهم ال�سعراء اليهود.
3.الغ��راب كنذير للقلق اأو ال�س��وؤم. كان الغراب الذي يقف 
يف اأ�سطح البيوت، يحمل ب�سارة �سوؤم بالن�سبة للعرب. وكان 

ي�سم��ى )غ��راب البن(، وق��د ذكر ه��ذا الأم��ر يف الق�سائد 
العربية.

وال�سيخوخ��ة.  للطفول��ة  كرم��وز  واحلمام��ة  4.الغ��راب 
الغ��راب الأ�سود هو رم��ز ال�سبا اأي ال�سع��ر الأ�سود، وعك�سه 
متثل احلمامة البي�ساء ال�سيخوخة حيث ال�سيب الأبي�ض.

ال�ساع��ر  يعتربه��ا  الف��راق.  عل��ى  النائح��ة  5.احلمام��ة 
بالنائحة على فراق عزيز وهي تذكره مب�سيبة الفراق. 

6.العي��ون القاتلة بنظراتها. عي��ون املحبوبة اأو املع�سوقة 
الت��ي تثقب بنظراته��ا قلب العا�س��ق. طاملا تغن��ى ال�سعراء 

العرب وعلى اثرهم اليهود بتلك العيون.
7.اإحمرار خدود و�سفايف املع�سوقة من توهج حبها. اللون 
الأحم��ر للخ��دود وال�سفاي��ف للمع�س��وق اأو املع�سوقة ياأتي 

نتيجة تدفق دم الع�سق وال�سوق.
8.الوج��ه وال�سع��ر رموز لل�س��وء والظالم. الوج��ه الأبي�ض 
وال�سع��ر الأ�س��ود اأخ��ذوا حي��زا مهم��ا يف ق�سائ��د ال�سعراء 

العرب ، وتبع اأثرهم يف ذلك ال�سعراء اليهود.
9.�سع��ر الذق��ن ل�سن��ن م��رت وال��ذي ينب��ت عل��ى اخل��دود 
كالب��ذور يف حديق��ة الوج��ه. ال�سع��ر ال�س��ود ال��ذي يبدا 
بالظه��ور بوج��ه ال�س��اب عل��ى جانب��ي الوج��ه، فق��د تغنى 
ال�سع��راء العرب ب��ه كاأنه بذور الآ�ض. وق��د تغنى ال�سعراء 

اليهود بذلك.
ال�س��ود  ال�سع��ر  وخ�س��الت  جميل��ة  كحديق��ة  10.الوج��ه 
يو�س��ف  واأحيان��ا  حتميه��ا.  الت��ي  املالئك��ة  اأو  كالأفاع��ي 
ال�سع��راء الوج��ه اجلمي��ل كاأن��ه حديق��ة جميل��ة وخ�س��ل 
ال�سع��ر ال�سوداء كالأفاعي اأو املالئك��ة التي حتر�سها، حتى 

ليتقرب منها الغريب.
11.النبيذ الأحم��ر والكاأ�ض املر�س��ع. النبيذ الالهب 
والكاأ�ض املتجم��د. النبيذ والكاأ�ض اأ�ستخدما مبوا�سيع 
واأف��كار ال�سع��راء الع��رب واليه��ود الأندل�سي��ن. ل��ون 
النبي��ذ الأحم��ر والكاأ���ض الأبي�ض، لذلك ف��اأن النبيذ 
ميث��ل احلج��ر الك��رمي الأحم��ر. والكاأ���ض م��ن حج��ر 
مر�س��ع اأبي���ض. الكاأ�ض ب��ارد ومتجم��د والنبيذ لهب 
كالن��ار. وال�سع��راء اليه��ود اأ�سافوا على ه��ذا الو�سف 
مايل��ي: )الن��ار املتقدة بن ال��ربد( �سف��ر اخلروج 9: 
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م��ن  املنهم��رة  والدم��وع  بالقل��وب  املتق��دة  12.الن��ار 
العي��ون. الأمل واحل�س��رة يع��رب عنهما بالن��ار املتقدة 
يف القل��وب وبالدم��وع املذروف��ة من العي��ون، والأثنن 

ياأتيان متالزمن يف ال�سعر العربي والعربي.
13.ال�سح��ب املمطرة على القبور. فكرة اإحياء املوتى 
مرتبطة بالزرع املدفون بالر�ض والذي يخرجه املطر 
عل��ى �سكل اأزهار وثمار. هذه الفكرة كانت عند العرب 
عندم��ا يت�سرعون هلل لكي ميطر عل��ى القبور. لتنزل 
ال�سكينة والطماأنينة على اأج�ساد واأرواح املوتى. هذه 

الفكرة اأ�ستقها ال�سعراء اليهود من نظرائهم العرب.
14.كف��وف الك��رمي متط��ر �سخ��اء وك��رم. يف ق�سائ��د 
امل��دح والت��ي متثل اجل��زء الأكرب م��ن ال�سع��ر العربي 
والندل�س��ي، يتكل��م ال�سعراء دائما ع��ن يدي الكرمي، 

كفوفه متثل �سحب تنزل اأمطار كرم اأو وعطايا. 
يف  بالنج��وم.  يرع��ون  الن��وم،  مفارق��ي  15.الع�س��اق 
ق�سائد احلب يتكلم ال�سعراء على مفارقي م�ساجعهم. 
والذين ينظرون طول الليل اىل النجوم، ومبخيالتهم 
اإن تل��ك النج��وم ه��ي عب��ارة ع��ن قطيع م��ن اخلرفان 
املنت�س��رة عل��ى وج��ه الر���ض وان القم��ر ه��و الراعي 
ال��ذي يقود ذلك القطي��ع. واأحيانا يتخيل��ون اأنف�سهم 

هم الراعي لذلك القطيع.
 16.احلل��م ال��ذي يرى في��ه �سور املع�سوق��ن. الع�ساق 
�س��ور  اأحالمه��م  يف  ي��رون  لأنه��م  للن��وم.  ي�ستاق��ون 
مع�سوقيه��م  ي��روا  مل  ه��وؤلء  واأغل��ب  مع�سوقيه��م.  
باحلقيق��ة لك��ن مبخيلته��م، وي�سم��ى ذل��ك بالعرب��ي 
)الطي��ف(. وال�سعراء اليهود يف الأندل�ض تغنوا بتلك 

ال�سور مثلما تغنى بها ال�سعراء العرب.
17.مو�س��ع ال�سع��راء اأعلى من النج��وم العالية. يف ق�سائد 
التفاخ��ر يتعاىل ال�سعراء عادة اىل م�ستوى جنوم ال�سماء، 

هذا اأي�سا لميالأ طموحهم.  
ماذك��ر اآنفا غي���ض من في�ض مم��ا ا�ستمده ال�سع��راء اليهود 
م��ن نظرائهم الع��رب يف فرتة الع�سور الو�سط��ى. كان تاأثر 
العرب على اليهود يف تلك الفرتة على كافة الأ�سعدة. وقد 
ركزن��ا يف ورقتنا هذه على تاثر ال�سع��راء اليهود بال�سعراء 

العرب فيما يخ�ض ال�سور ال�سعرية... ومن اهلل التوفيق.

القصة القصرية يف حياة االدباء البلغار - الكاتب ايفان فازوف انموذجا -

أثر البيئة العربية يف رسم الصور الشعرية يف األدب العربي الوسيط
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7لـغــات
سامي ميخائيل يفتح ابواب غسان كنفاني املغلقة

م.م. بيداء علي عباس
قسم اللغة العربية

العراق��ي  الروائ��ي   ، ميخائي��ل  �سام��ي 
الن�س��اأة ، الإ�سرائيلي الهوية ، عزف على 
الوتر احل�سا�ض عند قيامه بفتح الق�سايا 
املغلقة لل�سراع العربي – الإ�سرائيلي يف 
روايت��ه " حمام يف ميدان طرافلجر "، اإذ 
قام باإ�ساف��ة عنا�سر جديدة ، تاريخية 
، ونف�سي��ة لل�سراع العرب��ي والإ�سرائيلي 
، ودخ��ل م��ن الباب ال��ذي اأغلقه من قبل 
غ�س��ان كنف��اين يف روايت��ه " عائ��د اىل 

حيفا ".
بالتاأكي��د ، هناك الكثر م��ن الت�ساوؤلت 
الت��ي اأثارته��ا رواية " عائ��د اىل حيفا" 
" غ�س��ان  ال�سهي��د  الفل�سطين��ي  للكات��ب 
كنف��اين " ، والتي ت��رك اإجابتها للزمن ، 
وم��ن بينه��ا كان اللقاء ب��ن الأب والبن 
مفه��وم  يف  حت��ول  نقط��ة  يع��د  وال��ذي 
ال�سراع العربي الإ�سرائيلي من الناحية 
الأدبي��ة ، ه��ذا اللق��اء ق��د اأع��اد فتحه 
�سام��ي ميخائي��ل يف روايت��ه " حم��ام يف 

ميدان طرافلجر " .
يك�سف ميخائيل يف روايته الأنفة الذكر 
واملخفي��ة  املبهم��ة  الأم��ور  م��ن  الكث��ر 
للقارئ ب�س��كل عام والق��ارئ الإ�سرائيلي 
ب�س��كل خا�ض ، وعل��ى النقي�ض من الأدب 
الع��ربي ب�سورة عامة ومن باقي الأدباء 
الإ�سرائيلي��ن ، الذي��ن تطرق��وا ب�سورة 
ق��ام   ، العرب��ي  �سخ�سي��ة  اىل  �سلبي��ة 
ميخائي��ل بعر���ض ال�سخ�سي��ة العربي��ة 
باأ�سالتها املعروفة وثقتها العالية ، واأكرث 
م��ا يثر الهتمام يف رواي��ة ميخائيل هو 
فك��رة اللق��اء ، وه��ي الفك��رة امل�سرتك��ة 
يف الروايت��ن ، "عائ��د اإىل حيف��ا"  و " 
حم��ام يف ميدان طرافلج��ر " ، ف�سال عن 
ذل��ك فان رواية الأخر قد ك��ُتبت ب�سكل 
رائ��ع ، فقد ا�ستعمل ميخائيل العديد من 
ع��دد م��ن التقني��ات ال�سردي��ة املختلفة 
 ، الداخل��ي  واملونول��وج   ، كالرت��داد 
وامل�سه��د احلواري ، والقف��ز ، والتلخي�ض 
، والو�س��ف .... وغره��ا ليمنحه��ا �سكال 

فنيا، ناجحا وموؤثرا يف نف�ض القارئ .
كما هو مع��روف فان غ�س��ان كنفاين يعد 
من الكتاب العرب الأوائل الذين �سخروا 
الفل�سطيني��ة  للق�سي��ة  الأدب��ي  عمله��م 
، ويع��رتف اغل��ب النق��اد الإ�سرائيلي��ون 
كان  الأدب��ي  واإنتاج��ه  غ�س��ان  اأدب  اأن 
متفاعال دائما م��ع حياته وحياة النا�ض 
وكل  كتاباته كانت ت�سور واقعًا عا�سه اأو 
تاأثر به ، واأما �سامي ميخائيل ، ال�سيوعي 
املع��روف باآرائه ونظريات��ه ، مل يتمل�ض 
م��ن الأ�سئلة التقليدي��ة والأ�سا�سية ، بل 
ح��ث القارئ عل��ى التمع��ن يف الواقع املر 
والرتكي��ز عل��ى الأ�سئل��ة املبهم��ة الت��ي 
تركه��ا كنف��اين يف روايت��ه " عائ��د اإىل 

حيفا ".
رواي��ة 'عائ��د اإىل حيف��ا' رمب��ا تكون يف 
اأنه��ا يف  اإل  روائي��ًا،  اأدبي��ًا  ن�سه��ا عم��اًل 
ن�سه��ا الإن�س��اين جترب��ة عا�سه��ا غ�سان 
كنف��اين وعا�سه��ا كل فل�سطيني، جتربة 
ج��رح وط��ن، وع��ذاب اإن�سان عان��ى قهرًا 
وظلم��ًا وحرمان��ًا وت�س��ردًا، اإل اأنه دائمًا 
ذاك  اإىل  الع��ودة  اأم��ل  يحم��ل  واأب��دًا 
الوط��ن ال�ساك��ن يف الوج��دان. وبذل��ك 
اأراد كنف��اين يف ه��ذه الرواي��ة اإن تكون 
مبثاب��ة �سرخ��ة امل عل��ى كل م��ن ظلم ، 
ونداء لكل من غفل عن �سماعه ، وكذلك 
احل��ال م��ع �سام��ي ميخائي��ل ال��ذي ذاق 
م��ر الهج��رة م��ن الع��راق والغرب��ة ب��ن 
البل��دان وم��رارة العي���ض يف )املع��ربا( ، 
الغربي��ن(   ( ال�سكن��از  اليه��ود  وظل��م 

لل�سف��ارد )ال�سرقي��ن( كان �ساه��دا على 
ه��ذه الأمور الت��ي ميكن �سم��ع �سداها يف 
روايت��ه العدي��دة ، ولك��ن ه��ذه الرواية 
تختل��ف عن �سابقاته��ا ، حيث فتح �سامي 
ميخائيل طريقا جديدا ، قد اوجد �سيئا 
ما يف ذلك اللقاء القدمي الذي حدث بن 
الب��ن والأب يف رواية " عائد اإىل حيفا 
" ليعود  " حمام يف طرافلجر  " ، عاد يف 
اأي�س��ا ب��ن الب��ن ال��ذي تركه اأب��واه يف 
يهودي��ة  عائل��ة  وتكفلت��ه   1948 �سن��ة 
ناجي��ة م��ن املحرق��ة، لتقدم��ه باللق��اء 
اجلدي��د اإىل الأبوين الأ�سلي��ن ، وبهذا 
اللق��اء قد اأثار ميخائي��ل �سورة جديدة 

لل�سراع العربي – الإ�سرائيلي .
البط��ل يف رواي��ة " عائ��د اىل حيف��ا  " 
لغ�س��ان كنفاين ه��و الأب " �سعي��د " وهو 
مواط��ن فل�سطيني ي�سك��ن يف حيفا ، ورام 
بيت��ه  بالذه��اب اىل  ق��ام   ، �سابق��ا  اهلل 
الق��دمي لروؤية ابن��ه البكر ، الذي تركه 
يف اأح��داث ع��ام 1948 وكان يبلغ حينها 
اأربع��ة �سه��ور وا�سم��ه " خل��دون " ، ومتر 
اإىل  الأ�س��رة  وتع��ود  وال�سن��ون  الأي��ام 
البي��ت بع��د ح��رب ع��ام 1967 لتفاج��اأ 
باأن 'خل��دون' قد اأ�سبح �ساب��ًا وان ا�سمه 
دوف، وه��و جمن��د يف جي���ض الحت��الل 

وق��د تبنت��ه اأ�س��رة يهودي��ة ا�ستوطن��ت 
البيت بعد نزوح 1948 وهنا تبلغ املاأ�ساة 
ذروته��ا بع��د اأن ع��رف الفت��ى احلقيق��ة 
اإذ اأ�س��ر عل��ى النحي��از اإىل جان��ب الأم 
اأك��رث  ب��ل  تبنت��ه.ل  الت��ي  ال�سهيوني��ة 
م��ن ذلك ، فق��د اخ��ذ باتهامه��م بالهوان 
وتركهم اإياه ب�سورة ل مبالية ملا �سيكون 
يف امل�ستقب��ل، ه��ذا ال�سراع ب��ن الثنن 
اأو�سله��م اىل احلقيقة امل��رة التي حاول 
الأبوان جتاهلها كل اأيام ت�سردهما ، وهي 

ل اأمل بالربط بن املا�سي واحلا�سر.
واأث��ار كنف��اين التهام عل��ى ل�سان البن 
املفقود ) خل��دون ( والإ�سرائيلي الن�ساأة 
) دوف( وال��ذي اته��م اأب��واه بالهرب من 
ابنه��م  وتركه��م  التاري��خ  وم��ن  الأر���ض 
 ، بنف�س��ه  م�س��ره  ليالق��ي  )امل�ستقب��ل( 

وجاء هذا التهام بل�سان خلدون بكلمات 
كان��ت مبثاب��ة ال�ساعقة عل��ى الأبوين " 

�سعيد و�سفية " :
حيف��ا  م��ن  تخرج��وا  األ  عليك��م  " كان 
كان  فق��د  ممكن��ا  ذل��ك  يك��ن  مل  واإذا   .
طف��ال  ترتك��وا  األ  ثم��ن  ب��اأي  عليك��م 
ر�سيع��ا يف ال�سري��ر . واإذا كان هذا اأي�سا 
م�ستحي��ال فقد كان عليك��م األ تكفوا عن 
حماولة الع��ودة .  تقولون اأن ذلك اأي�سا 
م�ستحي��ال؟ لق��د م�س��ت ع�س��رون �سنة يا 
�سيدي ! ع�سرون �سنة! ماذا فعلت خاللها 
كي ت�سرتد ابنك ؟ لو كنت مكانك حلملت 
ال�س��الح من اأجل هذا. اأيوجد �سبب اأكرث 
قوة ؟ عاجزون! عاجزون! مقيدون بتلك 
ال�سال�س��ل الثقيلة من التخل��ف وال�سلل! 
ل تق��ل يل اأنك��م اأم�سيت��م ع�سرين �سنة 
تبكون!...الدم��وع ل ت�س��رتد املفقودين 
ول ال�سائع��ن ول جترتح املعجزات ! كل 
دموع الأر�ض ل ت�ستطيع اأن حتمل زورقا 
�سغرا يت�سع لأبوين يبحثان عن طفلهما 
املفق��ود... ولق��د اأم�سي��ت ع�سرين �سنة 
تبك��ي... اأهذا ما تقول��ه يل الآن؟ اأهذا 

هو �سالحك التافه املفلول ؟".
وبه��ذه الكلم��ات القا�سي��ة م��ن البن ، 
اأيق��ن الأب باأن��ه ل جم��ال للح��وار مع 

، وعنده��ا توج��ه اىل  الإ�سرائيلي��ن 
زوجته قائال بان ابنهم الثاين ، املولود 
الوطن��ي  احل���ض  يع��رف   ، املخي��م  يف 
اأك��رث منهم��ا وعلي��ه فان��ه �سي�سمح له 
 ، الفدائي��ون  �سراي��ا  اإىل  بالن�سم��ام 
وعندم��ا قام للخ��روج م��ن البيت ومن 
ابن��ه الإ�سرائيل��ي اجلدي��د ، ا�ستنت��ج 
الأمر وق��ال : " "-ت�ستطيع��ان البقاء 
موؤقت��ا يف بيتن��ا ، فذل��ك �س��يء حتتاج 
ت�سويت��ه اىل ح��رب ."اأراد كنفاين اإن 
يحذر من احلرب بن الأخوين، ولكنه 
يف نهاي��ة الأمر قد ق��دم احلل الأخر 
ب��ان احل��رب ل مف��ر منه��ا ل�س��رتداد 
احلق��وق الت��ي اأخذت بالغ�س��ب .وانه 

ميكن لالأخ اإن يثار من اأخيه ال�سال.
ه��ذا اللق��اء ب��ن الأبن��اء والآباء قد 

اأع��اده �سام��ي ميخائي��ل يف روايت��ه " 
حم��ام يف ميدان طرافلج��ر "  ، والذي 
اأعطى القيادة للن�ساء بدل من الرجال 
، حيث التقت الأم اأخرا بابنها املفقود 
، وال��ذي تركت��ه ه��ي اأي�س��ا يف حيف��ا 
اأبان ح��رب 1948 ، وعل��ى العك�ض من 
كنف��اين ، فان اللقاء بن الأم )نبيلة( 
بطلة الرواية وابنها )بدير( وامل�سمى 
اإىل  يع��ود  اإن  اخت��ار  ق��د  )زائي��ف( 
اأح�سان الع��رب واىل قوميته وقومية 
وعل��ى   ، الإ�سالمي��ة  العربي��ة  اآب��اءه 
الرغم م��ن تزوج��ه من فت��اة يهودية 
متطرفة اإل انه ا�ستعاد يف نهاية الأمر 
عائلت��ه احلقيقية ، وقد التقى باخوه 
ك��رمي وعائلت��ه كما ل��و كان��وا اأ�سقاء 
اأبناء عائلة واح��دة ، واأقاما عالقات 
وبذل��ك   ، اأخ��وة  عالق��ة   ، ايجابي��ة 
ا�ستط��اع �سامي ميخائي��ل من التقريب 
ب��ن الأخوي��ن الل��ذان ق��ُت��ال �سويا يف 
نهاي��ة الرواية عل��ى اأيدي عنا�سر من 
�سيئ��ا  اأرى  " مل  النتفا�س��ة  نا�سط��ي 
مث��ل هذا م��ن قبل ، فك��رمي قد �سحى 
بنف�سه لأج��ل اليه��ودي ، لأجل اأخوه 
") �ض 259( ، وبعد برهة من الزمن 
اعرتفت نبيلة بطل��ة الرواية لبنتها 
�سن��اء قائلة " مل يتحق��ق رغبة اأبيك 
يا �سناء ، ه��ا قد التقى كرمي واإخوته 
�سوي��ا ، ومل يتقاتل��وا ، ل عل��ى العك�ض 
م��ن ذلك ، على العك���ض " ) �ض 261(. 
على ما يبدوا فان��ه يق�سد رغبة الأب 

يف رواية " عائد اإىل حيفا " .
لكلت��ا  املاأ�ساوي��ة  النهاي��ة  ت�س��ر  ل 
اإمن��ا  املوؤلف��ن،  اإىل ع��امل  الروايت��ن 
عل��ى الواقع املر الذي نعي�سه اإىل هذه 
اللحظة، فال وجود حلل قريب. وعلى 
الرغم م��ن اإن كنفاين  قد قلل من دور 
الن�س��اء يف رواي��ة اإىل ح��د اخل�س��وع 
اإىل العن�سر الرج��ايل ، فان ميخائيل 
قد جع��ل الأولوية للن�س��اء يف روايته 
 " للرواي��ة  اإه��داءه  ، حي��ث كت��ب يف 
باأنه��ا مهداة اإىل كل الأمهات يف العامل 
باعتباره��ن الأر���ض اخل�سب��ة لوجود 
ع��ن  ميخائي��ل  حت��دث   ،  " الإن�س��ان 
امراأت��ن ، عربية ويهودية ، واللواتي 
وقعن يف حب نف�ض الطفل الفل�سطيني 
– الإ�سرائيلي . حيث كان يف�سل بن 
نبيل��ة وابنه��ا زائيف – بدي��ر العديد 
والأ�س��وار  واجل��دران  الفوا�س��ل  م��ن 
، نبيل��ة ه��ي �سخ�سي��ة مثقف��ة وذات 
�سخ�سي��ة راقية ، قام��ت بالتفاق مع 
ابنه��ا باإع��ادة �سم��ل العائل��ة ، واتفقا 
عل��ى اإن يك��ون اللق��اء يف لن��دن بعيدا 
ع��ن التط��رف وري��اح امل��وت واأ�س��وات 
الر�سا�ض ) من هنا جاء ا�سم الرواية( 
، وهن��اك ُوطدت العالق��ات بن اأفراد 

العائلة ، والتي ات�سمت باليجابية.
ب�س��رورة  ي��رى  كان  كنف��اين   ، اإذن 
احلرب ل�سرتداد احلقوق املغت�سبة ، 
ول ميكن الربط بن املا�سي واحلا�سر 
، اأم��ا ميخائي��ل في�سدد عل��ى �سرورة 
ط��ي �سفحة املوت والبدء من جديد ، 
فالواقع الذي ر�سمه هو واقع ماأ�ساوي 
لكال الطرفن ، واملوت هو من ينجح يف 
�سمهما �سويا ، وعليه ميكننا القول اإن 
النهاي��ة املاأ�ساوي��ة لكلت��ا الروايت��ن 
دلي��ل على ع��دم وج��ود ح��ل منا�سب 
للطرفن ، حيث ح��ذا ميخائيل حذو 
كنف��اين من قبله – بطرح العديد من 
الأ�سئلة التي مل يج��ب عليها وتركها 
هو الأخر لري��اح الزمن . الأمر الذي 
اإن دل عل��ى �س��يء ، فاإمن��ا ي��دل عل��ى 
واأهمي��ة   املوؤلف��ن   م��ن  كال  براع��ة 

روايتهما .

 مصطلحات يف علم السياسة

ا�ستق��ت كلم��ة �سيا�سة م��ن اليونانية و تعن��ي الدولة 
املدني��ة و ال�سيا�س��ة ه��ي جزء م��ن حماول��ة الإن�سان 
م��ع  ، و عالقات��ه  نف�س��ه وحميط��ه  لفه��م  امل�ستم��رة 
الآخرين الذين يتعامل معهم . و ال�سيا�سة ب�سكل عام 
ه��ي درا�س��ة الدول��ة و موؤ�س�ساته��ا و اأجهزته��ا و املهام 
التي تق��وم بها هذه املوؤ�س�سات و كذلك هي البحث عن 

العدالة و مفهوم القوة و النفوذ و ال�سلطة.
والعل��وم ال�سيا�سي��ة ه��ي اإح��دى تخ�س�س��ات العل��وم 
الجتماعية التي تدر�ض نظرية ال�سيا�سة وتطبيقاتها 
وو�س��ف وحتليل النظم ال�سيا�سي��ة و�سلوكها ال�سيا�سي 
واأثره��ا عل��ى املجتم��ع و ه��ذه الدرا�س��ات غالب��ا م��ا 
تك��ون ذات طاب��ع اأكادمي��ي التوجه ، نظ��ري وبحثي. 
وم��ع تط��ور عل��م ال�سيا�سة تط��ورت مع��ه م�سطلحات 
ومفاهي��م ه��ذا العل��م و ا�سب��ح علم��ا م�ستق��ال بذات��ه 
يدر���ض يف اجلامعات والأكادميي��ات العاملية كعلم مهم 
ل��ه الثر الك��رب يف ادارة الدولة واإي�س��اح توجهاتها 
جت��اه الدول الخرى لذا نحن حن يتبادر اىل ذهننا 
قي��ام دول��ة ما باإقام��ة عالقات دبلوما�سي��ة مع دولة 
اخ��رى نت�س��اءل ع��ن ن��وع ال�سيا�سة الت��ي حكمت هذا 
الن��وع من التبادل وكيف عل��ى ا�سا�سه تبنى العالقات 
،وم�سطلح��ات عل��م ال�سيا�س��ة هي م�سطلح��ات �سائعة 
وكث��را ما يت��م تداولها بن النا�ض رغ��م ان بع�سهم ل 
يعرف بال�سبط بع���ض معانيها. فمثال ..الدبلوما�سية 

جند انه م�سطلح كثر التداول على ال�سعيد
ال�سيا�سي او ال�سعبي فهو فن وممار�سة اجراء املفاو�سات 

Diplomacy ، بن ممثلي جماعات او دول
ال�سل��وك  ذل��ك  التيكي��ت   )  Etiquette  ( ام��ا 
ال��ذي يح��دد التوقع��ات لل�سل��وك الجتماع��ي وفق��ا 
للمعاي��ر التقليدية داخل املجتم��ع املعا�سر والطبقة 
 Prestige ام��ا   . املجموع��ة  او  الجتماعي��ة 
)الرب�ستي��ج( : وه��ي كلم��ة ت�ستخ��دم ع��ادة لو�س��ف 
ال�سمعة او الحرتام والذي ينطبق على معنى يعتمد 
على ال�سياق التاريخي لل�سخ�ض الذي ن�ستخدم بحقه 
ه��ذه الكلم��ة وا�سبحت متداول��ة يف اللهج��ة املحلية 
والعامي��ة وتعن��ي ” الو�س��ع او الط��ار الجتماع��ي 
– و ما يتعلق به  “الذي و�سع م�ستخدمها نف�سه فيه 
م��ن امور تنا�س��ب املكانة او الو�س��ع الجتماعي الذي 

حدده ال�سخ�ض نف�سه – امام الآخرين .
وي�ستخ��دم Protocol الربوتوك��ول ع��ادة يف بي��ان 
والربوتوك��ول   ، القواع��د  او  التوجيهي��ة  املب��ادىء 
ب�س��كل عام ه��و جمموعة من ال�سواب��ط والطر التي 
حتدد كيفية القيام بن�س��اط اإن الربوتوكول يختلف 
م��ن جمتمع اإىل اآخر. ويتغ��ر مع تغر الأوقات. وكما 
اأ�سبح��ت احلي��اة الدبلوما�سية عموما اأك��رث ر�سمية ، 
واأدت و�سائ��ل ال�سفر احلديثة اإىل مزيد من الزيارات 
املتبادل��ة ، ف��اإن الربوتوك��ولت اأ�سبح��ت اأي�س��ا اأق��ل 

ر�سمية.
 ( Ethics وم��ن �سمن امل�سطلحات القل ت��داول هي
الفل�سف��ة الخالقي��ة ( فهي ف��رع من ف��روع الفل�سفة 
الت��ي تتن��اول الخ��الق كالف�سيل��ة والرذيلة واخلر 
وال�س��ر ، ال�س��واب واخلط��اأ والعدالة ، وه��ي �سكل من 
ا�سكال الوعي الن�ساين كما تعترب جمموعة من القيم 
و املب��ادىء وقد ترتقي اىل درجة ان ت�سبح مرجعية 
ثقافي��ة لتل��ك ال�سعوب لتك��ون �سندا قانوني��ا ت�ستقي 

منه الدول النظمة والقوانن.
وقد ظلت النظ��رة ال�سائدة اإىل علم ال�سيا�سة اإىل ما 
قب��ل احل��رب العاملية الثانية على اأنه ف��رع من العلوم 
الجتماعي��ة اأو الإن�ساني��ة الت��ي تهتم عل��ى وجه ما 
باحلي��اة ال�سيا�سي��ة واأن��ه لي���ض هناك مي��دان خا�ض 
للمعرفة ينفرد به علم ال�سيا�سة انطالقًا من اأن جميع 

العلوم الجتماعية والإن�سانية تتناول ال�سيا�سة
اإل اأن��ه عقب انته��اء احلرب العاملي��ة الثانية وما نتج 
ع��ن تلك احلرب من ظواهر �سيا�سية مل تكن موجودة 
م��ن قب��ل وانق�س��ام الع��امل اإىل كتلتن وقي��ام كيانات 
دولي��ة جدي��دة – كل ه��ذه العوام��ل اأك�سب��ت اأهمية 
لعل��م ال�سيا�س��ة وفتح��ت الب��اب للبح��وث ال�سيا�سي��ة 
والدرا�س��ات امل�ستقلة ، واأعطت لعل��م ال�سيا�سة اأبعادًا 

جديدة تربزه عن العلوم الجتماعية الأخرى.

  محمود عطية فرحان 
 استاذ اللغة والرتجمة 
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لـغــات

تفتخ��ر  ان  فرن�س��ا  ح��ق  م��ن  كان  اذا 
ب�سعراءها ومفكريها وفال�سفتها اأمثال: 
فولت��ر ورو�سو وايلوار و�ساغان و�سارتر 
وهيج��و وغ��ارودي وموري��اك وغرهم 
م��ن العباق��رة العظم��اء الذي��ن تركوا 
ب�سماته��م عل��ى �سطح التاري��خ ، فانه : 
يح��ق لق�س��م اللغ��ة الفرن�سي��ة يف كلية 
اللغ��ات ان يفتخ��ر بتاريخ��ه وحا�سره 
وبالأجيال الت��ي در�ست فيه وتخرجت 
الق�س��م  ه��ذا  قاع��ات  فمقاع��د   ، من��ه 
�سواهد على م�سرة الآلف  الذين كانوا 
طلب��ة يف ي��وم ما ث��م ا�سبح��وا اأ�ساتذة 
ومرتجمن وتبواأوا م�سوؤوليات مهمة يف 

موؤ�س�سات الدولة واملجتمع .
ه��ي  الب��ارزة  الفرن�س��ي  الق�س��م  مي��زة 
واحي��اء  بالثقاف��ة  املف��رط  اهتمام��ه 
فعالياته��ا، فال يخلو موؤمت��ر او ندوة او 
حلق��ة نقا�سي��ة م��ن م�سارك��ة لأ�ساتذة 

الق�سم فيها .
�سحيف��ة لغات ومن هذا الع��دد �ستكون 
له��ا جولت �سحفي��ة يف اأق�س��ام الكلية 
لت�سليط ال�سواء الكا�سفة على الواقع 
وتوثيق الن�ساطات ور�سد مزاج الطلبة 
والأ�سات��ذة اأزاء العملي��ة الدرا�سي��ة ، 

بداية جولتنا من الق�سم الفرن�سي .
كان��ت املحط��ة الوىل يف ه��ذه اجلولة 
مكتب رئي�س��ة الق�سم ال�ست��اذ امل�ساعد 
الدكت��ورة لبن��ى ح�س��ن �سلم��ان الت��ي 
ا�ستقبلتنا بابت�سامة وترحيب ورافقتنا 
خالل اجلولة يف اأروقة الق�سم وقاعاته 

الدرا�سية .
تعاون وعمل جماعي 

تقول الدكتورة لبنى التي تولت رئا�سة 
الق�س��م م��ع بداي��ة ال�سن��ة الدرا�سي��ة 
الزم��الء  م��ع  تعم��ل  انه��ا  احلالي��ة 

اجلماع��ي  العم��ل  ب��روح  والزمي��الت 
والفريق الواحد ال��ذي ي�سعى لتحقيق 
اهداف حمددة ه��ي رفع م�ستوى الأداء 
اجلامعي وحتقيق التفوق العلمي لطلبة 
الق�س��م وتعزي��ز الن�ساط��ات الثقافي��ة 
والعلمي��ة لأع�ساء هيئ��ة التدري�ض من 
خ��الل امل�س��اركات يف الن��دوات العلمية 
وحلقات النقا�ض وال�سيمنارات . وتذكر 
ان هيئ��ة التدري���ض تتك��ون م��ن حملة 
يف  والدكت��وراه  املاج�ست��ر  �سهادت��ي 
اخت�سا�س��ات اللغ��ة والأدب والرتجمة 
يتول��ون تدري�ض طلبة الق�سم مبراحله 

الأربعة .
وت��رى ان اب��رز اجن��از علم��ي وثق��ايف 
حقق��ه الق�س��م خ��الل الع��ام الدرا�س��ي 

احل��ايل هو امل�ساركة الفاعلة يف امللتقى 
الثق��ايف العاملي للوكال��ة الفرانكفونية 

اجلامعية الذي عق��د يف بروت موؤخرا 
ف�سال عن خطة الندوات املركزية التي 

تنف��ذ خ��الل الف�س��ل الدرا�س��ي الثاين 
، وت�ستب�س��ر خ��را بق��رب اع��ادة فت��ح 
الدرا�س��ات العلي��ا خ��الل الع��ام املقب��ل 
ل�س��خ دم��اء جدي��دة يف الق�س��م خا�سة 
مع وجود عدد ل با�ض به من الأ�ساتذة 

حملة الألقاب العلمية املتقدمة .
مكتبة جتذب الأنظ�������ار

من مكت��ب رئي�س��ة الق�س��م توجهنا اىل 
املكتب��ة الت��ي ت�س��رف عليه��ا جلن��ة من 
املوظف��ة  وتديره��ا  تدري�سي��ن  ع��دة 
رف��وف  ، �ساهدن��ا  الق��ادر  م��كارم عب��د 
الكت��ب وق��د رتب��ت باأناق��ة وجمالي��ة 

جتذب الأنظار .
مئات الكتب واملراج��ع وامل�سادر باللغة 
الفرن�سي��ة واآدابه��ا يف خدم��ة ا�ساتذة 

يف  منه��ا  لالإف��ادة  وطلبت��ه  الق�س��م 
اجناز البحاث وم�ساريع التخرج .

خمتربال�س��وت  اىل  املكتب��ة  م��ن 
و�سماع��ات  باحلوا�سي��ب  املجه��ز 
العملي��ة  الدرو���ض  لتلق��ى  ال�س��وت 
مبا يع��زز ملكة التح��دث والإ�سغاء 

واملهارات اللغوية الأخرى .
لدى جتوالنا يف القاعات الدرا�سية 
طلب��ة  م��ن  اجلمي��ع  �ساهدن��ا 
وتدري�سي��ن يف حال��ة اإنغما���ض م��ع 
ي�سف��ون  طلب��ة   ، العلمي��ة  امل��ادة 
يف  انهمك��وا  الذي��ن  لأ�ساتذته��م 
اي�س��ال املف��ردات املق��ررة با�ساليب 

وطرق تدري�ض ع�سرية .
م��ن املالحظ��ات اجلدي��رة بالذك��ر 

جدية الطلبة ومتكنهم من الرتجمة 
عن اللغة الفرن�سية اىل اللغة العربية 
مبه��ارة وحرفي��ة عالية حي��ث اأ�سهمت 
جمموعة من طلب��ة الق�سم يف ترجمة 
جري��دة  يف  ثقافي��ة  موا�سي��ع  ون�س��ر 
لغ��ات يف �سابقة حف��زت الآخرين على 

القتداء بهم .
خت��ام جولتن��ا كان ع��ودة للحديث مع 
رئي�س��ة الق�س��م الت��ي اأك��دت اعتزازها 
بق�سمها وافتخاره��ا باع�ساء التدري�ض 
والطلبة ، قال��ت : اأجد متعة يف العمل 
معه��م واكت�س��ب العزمية م��ن تفاعلهم 

وتعاونهم معي .
نقوله��ا  �سه��ادة  م��ن  لب��د  اخ��را 
العلم��ي  احل��راك  ان  مبو�سوعي��ة 
والثق��ايف لق�س��م اللغ��ة الفرن�سي��ة قد 
ت�ساع��ف بع��د ت��ويل الدكت��ورة لبن��ى 
م�سوؤولي��ة رئا�ست��ه ل�سيم��ا ت�سجيعه��ا 
لالأ�ساتذة والطلبة على حد �سواء على 

املبادرات الثقافية والعلمية .   

جولة صحفية يف رحاب قسم اللغة الفرنسية

لغة البالبل تنساب على شفاه محبيّ ساغان وسارتر

العدد التاسع - شباط 2018



لـغــات

طاملا اثارت اعجابي موقعها ال�سرتاتيجي يف 
جذب انتباه الفرن�سي��ن والزائرين الجانب 
حي��ث احتل��ت ه��ذه املكتب��ة مكان��ا ممي��زا يف 
ال�سارع الرئي�ض للمدينة وهو �سارع نا�سيونال. 
فكن��ت ان احتج��ت اىل كتاب ما ل اتردد ابدا 
للذه��اب اىل ه��ذه املكتبة ل�س��راءه. فوجدت 
ا�سب��ه  و�سع��ورا  اعجاب��ا  يف  اث��ارت  حرك��ة 
باخللي��ط ب��ن املا�سي ال��ذي ع�ست��ه يف بلدي 
وب��ن م��ا �سعرت ب��ه  وان��ا داخل ه��ذه املكتبة 
م��اذا ح��ل بنا و نح��ن اول من اخ��رتع الكتابة 

وا�س�ض اوىل املكتبات يف العامل .
 راي��ت يف مدخله��ا الكت��ب تتزاح��م يف ايجاد 
م��كان تعر���ض في��ه قدراته��ا فه��ي تتفاخ��ر 
فيم��ا بينه��ا اي منا ا�س��رع من الخ��ر للذهاب 
اىل متن��اويل ، فانن��ي ل��ن ابقى هن��ا طويال يف 
النتظ��ار لنني وبثق��ة عالية �ساب��دا رحلتي  
ب��ن قراءي. وكانني اتكل��م معها فا�ستمع اىل 
جم��ال حديثه��ا م�سغي��ة ل�س��ت ابه��ة مب��رور 
الوق��ت . لذا �سع��رت بانه قد ف��ات من عمري 
ق��رن من الزمن وان��ا يف انتظار ه��ذه الفر�سة 
لتن��اول كتاب��ا يف م��كان مه��يء للق��راءة 
ولكنن��ي كنت ان و�سع��ت يدي على احدها 
ت��اراآى امامي �سعر الكتاب فاين افكر كيف 

اتدبر ثمنه واتردد يف �سراءه.
 وفج��اة اقبل ايل م��ن يتكلم ب�سوت دايفء 

وه��اديء : مدام ماذا ا�ستطي��ع ان اعمل لك؟ 
ل ت��رتددي يف ان تطلب��ي اي معلومة فانا هنا 

لجيبك. 
ه��ل  يل  فق��ال  وباح��راج  �سك��را  ل  فاجب��ت 
تريدي��ن �سيئا معينا عن م��اذا تبحثن؟ فقلت 
جئ��ت لتعرف على ه��ذه املكتبة وان��ا طالبة 

دكتوراه يف اللغة الفرن�سية
فب��دا ي�س��رح يل نظ��ام املكتبة وق��ال : م�سرا 
بي��ده هن��ا جمموعة كت��ب الدب  م��ن روايات 
واعمال ادبية كثرة وهناك جمموعة الكتب 
املخت�س��ة يف التاري��خ والقت�س��اد وظ��ل ي�سر 

اىل الماكن بدون ان ميل او ي�سعر بال�سجر.
 فاحرتم��ت وب�سدة معاملته لن��ه يوؤدي عمله 
الطاب��ق  وا�س��ار يل بيدي��ه اىل  وباخال���ض. 
ال�سفل��ي  بانه خم�س�ض للكت��ب املنهجية التي 
يطلبها الطلبة عادة والجانب اي�سا يف جميع 
الخت�سا�س��ات. فنزل��ت اىل الطابق الر�سي 
وجه��ا  وكان  مي�سي��ل  ال�سي��د  عل��ى  وتعرف��ت 
�سبوح��ا يف اخلم�سين��ات م��ن عم��ره ليدخ��ر 
و�سع��ا يف تلبية احتياج��ات الزبائن. فيجيب 
وكان��ه من ال��ف الكتب حي��ث يحفظ عن ظهر 
قل��ب كل ركن يف املكتبة و�س��كل الكتب وكذلك 
جمي��ع التفا�سيل الت��ي تخ�ض نوعي��ة الكتب 

ودور الن�سر وغرها.
 ف��كان ه��ذا دي��دين كلم��ا اقبل��ت عل��ى ه��ذه 
املكتب��ة حت��ى اراين وبان�سيابية تكاد تو�سف 
ب الالوع��ي اجته اىل الطابق ال�سفلي لبحث 

ع��ن كت��اب جدي��د واتكل��م م��ع ه��ذا الرج��ل 
ل�ستعلم منه عن احدث كتب تعليم اللغة. 

وا�ستعلمت منه ع��ن  العمار التي ترتدد على 
املكتب��ة كنت اظ��ن يف باديء الم��ر انه لرمبا 
العم��ار هي من كب��ار ال�سن كما ه��و احلال يف 
جمتمعن��ا حي��ث تقهق��ر ع��دد الق��راء للكتب 

وانح�سر يف فئة عمرية واحدة . 
 فكان جواب��ة بان العم��ار متنوعة وعديدة 
فبالن�سب��ة اىل كتب الدب  واحلي��اة العملية 
وكت��ب ال�سب��اب ف��ان ن��وع الزبائن يك��ون على 
اغلبه��م من الن�س��اء  ويبدا من عم��ر الربعن 
فم��ا ف��وق. ام��ا  بالن�سب��ة للرج��ال فرغب��ون 
وكت��ب  اجلميل��ة  والفن��ون  التاري��خ  كت��ب  يف 
البتكارات وترتاوح اعمارهم من اخلم�سينات 

فما فوق .. 
وم��اذا عن الطفال ؟ فاج��اب :ق�سم الق�س�ض 
املتحرك��ة   والر�س��وم  لالطف��ال  املر�سوم��ة 
والكتب املدر�سية فان املهتمن بهذه املجموعة 

م��ن ال�سب��اب  النا�سئ��ة وكذل��ك ن�ستطي��ع ان 
نق��ول ب��ان العدد تقريب��ا يك��ون منا�سفة بن 
ه��ذه الفئة وبن فئة الب��اء الذين يرتددون 

ل�سراء هذا الكتب لولدهم. 
العل��وي خم�س���ض لفئت��ي  حي��ث ان الطاب��ق 
الطفال والنا�سئة الب��اء يرافقون اطفالهم 
ليعرفوه��م عل��ى املكتب��ة اي انه��ا ب��ذرة العلم 
واملعرفة فيرتكون له حرية اختيار املجلة او 

الق�سة التي يرغب بقرائتها.
ان ال�سب��اب النا�سئ��ة يقبل��ون وب�س��كل كب��ر 
عل��ى الكتب التي تنا�س��ب اعمارهم  حيث انك 
ت�ستطي��ع ان جت��د ان ت�سني��ف الكت��ب وفق��ا 

لالعمار. 
وا�سرت�س��ل يف اجابت��ه قائ��ال : فيم��ا يخ���ض 
الكتب اجلامعية وكت��ب القانون فعليها اقبال 
م��ن قب��ل الطلب��ة اجلامعي��ن الت��ي ت��رتاوح 

اعمارهم فوق الع�سرينات. 
جواب��ه هذا اثار يف خلدي �س��وؤال اخر عندما 

املكتب��ة  يف  الن  وان��ا  ال�سب��اب  ع��ن  تكلم��ت 
واراهم يرتددون وب�س��كل م�ستمر تقريبا فهل 
ان ن�سبته��م تع��د الغلب م��ن الزبائن ام ماهو 
تقدي��رك للفئة العمرية الك��رث اقبال على 

اقتناء  الكتب؟
فاجابن��ي ان فئة ال�سب��اب  ي�سكلون القل من 
ب��ن الفئ��ات ولكنهم ي��رتددون من اج��ل اداء 
العم��ال التي يكلفون به��ا يف املدر�سة وتعترب 
ه��ذه فر�س��ة له��م لالط��الع عل��ى حمتوي��ات 
املكتبة وتكون منا�سب��ة جلذبهم اىل القراءة 
فتك��ون هنا املدر�سة ه��ي امل�سبب لالطالع ....
يطلبوه��ا؟   الت��ي  الكت��ب  نوعي��ة  ماه��ي  اذن 
الكت��ب الكال�سيكي��ة والدب  يطلب��ون ع��ادة 

وامل�سرح.
 و�سالت��ه ع��ن الجانب  مب��اذا يهتمون ؟ بكتب 

الدب ام حقوق الن�سان  ام ماذا ؟
اجابن��ي ب�س��يء م��ن الدق��ة واملنطقي��ة فقال 
ب��ان الجان��ب يهتم��ون باقتن��اء كت��ب تعل��م 
اللغة الفرن�سية وكذلك كتب الدب الفرن�سي 
والقليل منهم م��ن يهتم بكتب التاريخ وحقوق 

الن�سان.
ومم��ا اث��ار انتباه��ي اي�س��ا ان هن��اك ق�سم��ا 
بجانب املكتبة خم�س�ض لعمل طلبيات و�سراء 
الكت��ب م��ن خ��ارج فرن�س��ا ف��كان ه��ذا الق�س��م 
مفي��دا جدا ويوف��ر ت�سهي��ال يف احل�سول على 

الكتب مب�سوؤولية هذه املكتبة.

 وعندم��ا قم��ت بطلب لكت��اب قام��ت املوظفة 
بالبح��ث عن��ه وقال��ت يل بان��ه ل يتوفر الن 
يف املكتب��ة وهن��اك امكاني��ة عم��ل طلبي��ة ان 
كنت ارغ��ب بذل��ك فوافقت بالتاكي��د وقامت 
ال�س��م    : من��ي  املعلوم��ات  بطل��ب  املوظف��ة 
والميي��ل ورق��م الهات��ف . واخربتن��ي عن��د 
و�سول الكتاب �ستق��وم بار�سال ر�سالة يل على 
الربي��د اللك��رتوين . ف�سالته��ا ان  ت�سفح��ت 
الكت��اب وت��رددت يف �س��راءة فه��ل بالم��كان 
اعادت��ه.... فقال��ت يل نع��م بالتاكي��د خالل 
ف��رتة زمني��ة ب�سيط��ة طبعا.. وكان��ت حتاول 
ايج��اد �سب��ل ع��ده ت�سه��ل يل طل��ب املعلوم��ة 
الفر�س��ة  تتي��ح  املكتب��ة  �سيا�س��ة  ان  فقال��ت 
للطلبة والتدري�سين با�ستعارة الكتب داخليا 
اي ال�سع��ود اىل الطابق العل��ى حيث يوجد 
ق�س��م كتب النا�سئة وبجانبه كافرتيا ب�سيطة 
وه��ذا املكان خم�س�ض للقراءة . فهذه امكانية 

ملن يريد ان يقرا كتابا ول ميتلك ثمنه.
هن��اك  ان��ه  ت�سجيعه��م  �سم��ن  م��ن  ف��كان   .  
تخفي���ض ب�سع��ر الكت��اب للطال��ب وللمدر���ض 
واي�س��ا  بامكان اجلميع عن��د �سراء عدة كتب 
يتمت��ع بن�سب��ة تخفي���ض 5 باملائ��ة . فالنه��م 
يهتم��ون بالثقافة فالقراءة ه��ي غذاء العقل 
نراهم ل يدخرون و�سعا ليجاد فر�ض لدعوة 
ال�سب��اب للقراءة ارج��و ان تتوفر يف جمتمعنا 

مثل هكذا فر�ض تدعم القراءة.

كتب االطفال واالدب واملسرح االكثر قراءة

صحيفة لغات تتجول بمكتبة صندوق الكتب يف مدينة تورز الفرنسية
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ا�ستطالع : ا.م.د جنان حممد واثق العبيدي 
ق�سم اللغة الفرن�سية

تع��د قرطب��ة م��ن ا�سه��ر امل��دن 
ال�سبانية، كان��ت ت�سمى قدميا 
عا�سم��ة ا�سباني��ا امل�سلم��ة تقع 
عل��ى نه��ر         ال��وادي الكبريف 
ا�سباني��ا  م��ن  اجل��زء اجلنوب��ي 
ح��وايل             �سكانه��ا  ع��دد  ويبل��غ 

)Guadalquivir(
330 الف ن�سمة.                                                                                          
عندم��ا فت��ح امل�سلم��ون قرطبة 
بقي��ادة القائ��د العرب��ي ط��ارق 
ب��ن زياد �سن��ة 711م بداأت منذ 
ذل��ك احل��ن قرطب��ة كمدين��ة 
ح�سارية عاملي��ة. وكانت منارة 
 ، اورب��ا  يف  والثقاف��ة  للعل��م 
وتعت��رب عا�سم��ة م��ن عوا�س��م 
العربي��ة  والثقاف��ة  الدب 
وال�سالمي��ة حيث ول��د فيها يف 
تلك احلقبة ال�ساعر ابن زيدون 

وال�ساع��رة الموي��ة ولدة بنت 
اب��ن ح��زم  والفقي��ه  امل�ستكف��ي 
الندل�سي �ساح��ب كتاب )طوق 
 El collar de la .  )احلمامة
palomaال�سهر والذي ي�سمى 

بال�سبانية 

تق��ع يف مدينة قرطب��ة العديد 
م��ن املواق��ع الثري��ة ال�سه��رة 
ومنه��ا اجل�س��ر الروم��اين الذي 
يقط��ع نهر الوادي الكبر والذي 
مت ترميم��ه يف الع�سر ال�سالمي 
كما يوجد متحف تاورينو الذي 

ي�سم تاريخ وبداية م�سارعة ال
ثران.                                                                                 

كم��ا يوج��د فيها جام��ع قرطبة 
الكب��ر وال��ذي يعت��رب م��ن اه��م 
اثار مدين��ة قرطبة وهو اجمل 
ما ابدع��ه امل�سلمون يف الندل�ض 
حتف��ة  امل�سج��د  ه��ذا  ويعت��رب 
فنية من حيث زخارفه والفنون 

العمرانية فيه.      
عل��ى  قرطب��ة  �سق��وط  ورغ��م 
ع��ام  يف  فرنان��دو  املل��ك  ي��د 
امل�سج��د  بق��ي  )1236م( 
حمتفظا بكامل مع��امل امل�ساجد 
العربي��ة ال�سالمية من زخارف 
ولك��ن  رائع��ة.  ونقو���ض  واي��ات 
م��كان ال�س��الة امت��الأت جدرانه 
بال�سور والر�سوم��ات والتماثيل 
الكاثوليكي��ة ومت تغير بوابات 
امل�سج��د ومعامله يف عهد امللك فر
ناندو.                                                                                                    
وم��ن املواقع الثري��ة املهمة يف 

قرطب��ة قلع��ة كاله��ورا وه��ي 
قلعة ا�سالمية تقع على اجلنوب 
للوادي الكبر عند نهاية اجل�سر 
الروماين وقد حتولت يف الوقت 
احلا�سر اىل متحف.                       

وتقع مدين��ة الزهراء على بعد 

قرطب��ة  م��ن  كيلوم��رت  ثالث��ن 
الندل�سي��ة  املدين��ة  وه��ي 
امللكية امل�سه��ورة والتي ا�ستهرت 
بعمارته��ا وحيث ا�ستخ��دم فيها 
الذه��ب والرخ��ام. ق��ام ببنائها 
اخلليف��ة الموي عب��د الرحمن 

مليئ��ة  مدين��ة  وه��ي  الثال��ث 
والبناي��ات  الثري��ة  بالتح��ف 
وال�سوار ال�ساهقة. ا�ستقر فيها 
ثالث��ة  قراب��ة  الندل���ض  ولة 
ق��رون حت��ى �سق��وط اخلالف��ة 
ال�سالمية يف الندل�ض.                                

قرطبة لؤلؤة اسبانيا املسلمة 
ترجمة/ د. �سذى ا�سماعيل جبوري

 ق�سم اللغة ال�سبانية
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10لـغــات
نعيم قطان والبحث عن الهوية ما بني العربية و الفرنسية

ا.م.د. تغريد عبدالزهرة عبود

يعل��م  كم��ا  الفرانكوف��وين  يع��رف الدب 
اجلمي��ع بانه النت��اج الدبي ال��ذي يكتب 
باللغ��ة الفرن�سية من قب��ل كتاب يحملون 
 : الفرن�سي��ة  غ��ر  اخ��رى  جن�سي��ات 
كالبلجيكي��ة والكندي��ة و ال�سنغالي��ة او 
اجلزائري��ة واملغربية...�سن�سلط ال�سوء 
هن��ا يف هذه املقال��ة الوجي��زة على كاتب 
كن��دي اكت�س��ب �سه��رة وا�سع��ة يف اخلارج 
ال ان��ه ظل مغمورا وغ��ر معروفا يف بلده 
ه��و  ذل��ك  الدين��ي  انتمائ��ه  ب�سب��ب  الم 
الكاتب الكندي من ا�سول عراقية " نعيم 
قط��ان"، ال��ذي ا�سطر اىل ت��رك موطنه 
ال�سل��ي " الع��راق" وال�سف��ر اىل اخل��ارج 
لكونه يه��ودي ال�س��ل. وبالرغم من ذلك 
باأحل��ى الذكري��ات  فلق��د بق��ي يحتف��ظ 
حي��ث  وازقته��ا  و�سوارعه��ا  بغ��داد  ع��ن 
عا�ض ه��و و عائلته يف احياءه��ا ال�سعبية 
القدمية احلى اي��ام طفولته و�سبابه بن 
ا�سدقائه من امل�سلمن و امل�سيحين. وهذا 
م��ا تعك�س��ه لنا كتابات��ه الروائي��ة و منها 
) وداع��ا باب��ل : مذكرات يه��ودي عراقي 
فيه��ا اىل  الكات��ب  1975(، حي��ث ميي��ل 
الذاتية ال انها تفتح يف الوقت ذاته باب 
احل��وار ام��ام الدي��ان ال�سماوية الخرى 
والطوائف املختلفة بعيدا عن العن�سرية 
او الطائفي��ة، كم��ا تعت��رب نقط��ة تالق��ي 
ب��ن املدن الثالث��ة التي اثرت ب��ه وكانت 
حمط��ة مهمة يف حياته ال وهي : بغداد، 
باري���ض، مونرتي��ال. كم��ا يح��اول الكاتب 
اي�س��ا ان ين�س��ج رواب��ط مهم��ة بينه��ا من 
خ��الل ال�سارة اىل ما تعر�ض اليه اليهود 
م��ن معاناة �سواء يف املجتمعات العربية او 
الغربي��ة. وهذا م��ا جعله يرف���ض ال�سفر 
المل��اين  الحت��الل  اثن��اء  باري���ض  اىل 
لفرن�سا فاختار الرحيل اىل كندا والبقاء 

فيها لتكون بديال عن بلده الم. 
ول��د نعي��م قط��ان ع��ام 1928 يف بغ��داد 
ودر���ض وتعل��م يف مدار�سه��ا حي��ث اح��ب 
اللغة الفرن�سية لت�سبح لغته الثانية بعد 
العربي��ة غ��ر مبالي��ا يف النكليزية التي 
تعترب اللغة الثانية يف العراق لكونه بلدا 
انكلوفونيا. اي مبعنى ان الكاتب قد رف�ض 
من��ذ الب��دء جمي��ع الت�سهي��الت الت��ي قد 
توفرها له اللغة العاملية الوىل يف الكون 
مبا فيها امكاني��ة اللجوء اىل )ا�سرائيل( 
واملكوث فيه��ا اىل البد ال انه قد رف�سها 

رغم ان عائلته قد �سبقته اىل هناك.
تابع الكاتب درا�سته اجلامعية يف جامعة 
ع��ام  ب��ن  احلق��وق  در���ض  حي��ث  بغ��داد 
يلتح��ق بجامع��ة  ان  1945-1947 قب��ل 
ال�سوربون ب��ن عامي 1947-1957 حيث 
ح�س��ل فيه��ا عل��ى �سه��ادة املاج�ست��ر يف 
الدب الفرن�س��ي ليتوج��ه بعده��ا وب�سكل 
نهائ��ي اىل كن��دا حي��ث يقي��م حالي��ا يف 
)اونتاري��و( منذ عام 1967 والتي نال فها 
�س��رف ادارة  ق�س��م الآداب والن�سر التابع 

ملجل�ض الفنو الكندي.

رغ��م ان كتاب��ات نعي��م قط��ان معظمها يف 
اللغ��ة الفرن�سية ال انه ل ينفك ان يكرر 
ويك��رر م��رارا ب��ان العربية �ستبق��ى لغته 
الوىل وه��ي لغ��ة الم وه��ذا م��ا ي�س��رح 
به دائم��ا يف لقاءات��ه التلفازية، وهذا ما 
نحرتمه فيه اي�سا ونق��دره فكان �سببا لنا 
للتعرف عليه عن قرب و تعريف جمهورنا 
املثقف به للحف��اظ على مثقفينا وكتابنا 
بدل م��ن التفريط بهم. لق��د ظل الكاتب 
وفيا ملدينته بغداد وحلمه الوحيد هو ان 
يع��ود يوما م��ا اليها بن اح�س��ان احيائها 
القدمية التي ترعرع بها. اي انه لي�ض من 
اولئك الكتاب الذين يتخلون عن هويتهم 

ب�سهولة.
نال��ت روايت��ه ) وداع��ا باب��ل : مذك��رات 
ا�ستح�س��ان   )1975 عراق��ي  يه��ودي 
الو�سط الثقايف العراقي عندما ظهرت يف 
مكتب��ات �سارع املتنبي يف ت�سعينيات القرن 
املن�س��رم، ولك��ن لالآ�س��ف مل تل��ق رواج��ا 
كب��را ب�س��ب الو�س��اع ال�سيا�سي��ة اآنذاك 
ولكون نعيم قطان كاتبا جمهول بالن�سبة 
لل�سارع و اجلمهور العراقي. لذا فان دورنا 
يكم��ن يف تقدمي��ه للق��ارئ العراق��ي م��ن 
خ��الل الدعوة اىل قراءة كتب��ه ودرا�سة 
موؤلفات��ه وحتليله��ا. فاله��دف وا�سح جدا 
يتبل��ور من خ��الل احلف��اظ عل��ى العقول 
الن��رة يف هذا البل��د باعتبارها جزءا من 

الرث الوطني.
لالأدب��اء  الع��ام  م��ن الحت��اد  نام��ل  كم��ا 
العراقين بتوجيه دعوة للكاتب العراقي 
نعي��م قطان للح�س��ور وامل�ساركة يف احدى 
فعالي��ات الحت��اد مل��ا ل��ه م��ن دور كبر يف 
انفتاح الع��راق نحو الخ��ر وتعزيز دوره 
يف املحاف��ل الوطني��ة و الدولي��ة و اعتقد 
نح��ن باأم���ض احلاجة ملثل هك��ذا ن�ساطات 
ه��ذه الوق��ات ال�سعبة  التي من��ر بها من 

حياتنا.

م.م. لبنى عبد اهلل محمد حسن 
قسم اللغة الفرنسية 

ان الف��ن الت�سكيلي هو كل ما ينقل 
من واقعنا اليومي و ي�ساغ بطريقة 
جدي��دة اي ي�س��كل �س��كال جديدا 
اجتاه��ه  و  ميول��ه  ر�س��ام  ل��كل  و 
اخلا�ض ملدر�سة فنية معينة  مهما 
كان��ت التقني��ة امل�ستخدمة )قلم 
ر�سا���ض، فح��م، البا�ستي��ل، اقالم 
خ�سبي��ة، ا�سب��اغ زيتي��ة، ا�سب��اغ 
مائية، اكرل��ك... ال��خ(. فعندما 
يب��دع الر�سام يف و�سع فكرة ما من 
خيال��ه يف لوحته، نق��ول عنه انه 

قدم لنا عمال فنيا �سرياليا . 
ب��اأدق  الفن��ان  يهت��م  عندم��ا  و 
عن��ه  نق��ول  الر�سم��ة،  تفا�سي��ل 
ان��ه ينتمي للمدر�س��ة الواقعية  و 
هكذا فان كل ر�س��ام –مبتدئا كان 
اط��ار  �سم��ن  يك��ون  حمرتف��ا-  او 

مدر�سة فنية معينة .
الف��ن  مدار���ض  تلخي���ض  ميكنن��ا 

الت�سكيلي مبا يلي: 
1- املدر�س��ة الواقعي��ة: و هو نقل 
م��ا ت��راه اعيننا م��ن جم�سم��ات و 
مناظ��ر طبيعية نقال طبق ال�سل 
كال�س��وارع و الزق��ة و الدوات و 

ال�سخا���ض، متاما مثل م��ا تر�سد 
الفوتوغرافي��ة  الكام��را  عد�س��ة 

ال�سياء.
رواد ه��ذه املدر�س��ة ه��م : هون��ور 
دومي��ه ، ج��ون فران�س��وا ميل��ت ، 

كو�ستاف كوربيه. 
2- املدر�سة الكال�سيكية: ج�سدت 
اجل��ادة  املواق��ف  املدر�س��ة  ه��ذه 
با�سلوب ج��اد . و قد جرت العادة 
على اطالق لفظ��ة كال�سيكي على 
كل �سيئ تقليدي و قدمي بل تطلق 
اي�سا على ال�سخ�ض الذي يتم�سك 
بالنظم ال�سابق��ة التقليدية دون 
اي تغي��ر او ا�ساف��ة. و م��ن رواد 
ه��ذه املدر�سة ليون��اردو دافن�سي ، 

مايكل اجنلو ، نيكول بو�سان.
3- املدر�س��ة الرمزي��ة : تعتم��د 
متيي��ز  عل��ى  املدر�س��ة  ه��ذه 
ال�سياء من خالل اللون و ترميز 
الو�سعية للحالة املر�سومة. اهم 
فن��اين الرمزية: جيم�ض و�سلر ، 
دانتي روزيت��ي ، غو�ستاف مورو . 
و تعد لوحة )بياتري�ض( للفنان 
دانت��ي روزيتي م��ن ا�سهر لوحات 
– و ه��ي لوح��ة  ه��ذه املدر�س��ة 
تذكاري��ة ر�سمها لوف��اة زوجته- 
حلظ��ة  الفن��ان  فيه��ا  ج�س��د 
ل��كل  و   . ال�سم��اء  �سعوده��ا اىل 

ل��ون ا�ستخدم��ه يف لوحته معناه 
الوا�سح يف الرتميز . 

و   : التعبري��ة  املدر�س��ة   -4
فك��رة ه��ذه املدر�س��ة يف ال�سا���ض 
ه��ي ان الف��ن ل يتقي��د بت�سجي��ل 
النطباعات املرئية فقط بل عليه 
ان يع��رب عن التجارب العاطفية و 
القي��م الروحي��ة . و يع��د ه��رني 
املدر�س��ة  رواد  اول  م��ن  ماتي���ض 
التعبري��ة و ياأت��ي بع��ده ه��رني 

رو�سو، اميل نولده، بيكا�سو. 
5- املدر�س��ة التجريدي��ة : تقوم 
فل�سفته��ا عل��ى اخت��زال ال�سكال 
بالل��وان  الفك��رة  جت�سي��د  و 
و   . اخلط��وط  تو�سي��ح  ب��دون 
يعت��رب رول�سكو م��ن اول رواد هذه 

املدر�سة. 
6- املدر�س��ة النطباعي��ة : قامت 
على ي��د جماع��ة م��ن الفرن�سين 
املتع��ارف  التقلي��د  عل��ى  مت��ردوا 
علي��ه يف الر�س��م و ابتع��دوا ع��ن 
ر�س��م ال�س��ورة الواقعية ج��دا ، و 
اجته��وا اىل ر�س��م اللوح��ات التي 
تعترب العامل الرئي�ض فيها كل من 
ال�سوء و �سربات الفر�ساة القوية 
و الل��وان الزاهي��ة و املتناق�سة. 
كل��ود  املدر�س��ة:  ه��ذه  رواد  م��ن 
موني��ه، م��اري كا�س��ت ، ف��ان كوخ ، 

�س�سيلي . 
7- املدر�س��ة ال�سريالي��ة : تق��وم 
او   ، الفن��ان  يت�س��وره  م��ا  عل��ى 
بال�س��ح عل��ى م��ا يت�س��وره العقل 
الباطن للر�سام م��ن افكار خيالية 
، او واقعي��ة و لك��ن يت��م دجمه��ا 
باخلي��ال، و ه��ي يف معظمه��ا �سور 
م�سوه��ة للواق��ع او مبال��غ فيه��ا . 
من رواد املدر�سة : �سلفادور دايل ، 

خوان مرو .
تق��وم   : الوح�سي��ة  املدر�س��ة   -8
عل��ى املبالغ��ة يف ا�ستعم��ال اللون 
دون تقيد باللون ال�سا�سي لل�سيئ  
و الرتكي��ز عل��ى جوه��ر الفك��رة 
او ال�س��كل. و يع��د ه��رني ماتي�ض 

رائدا لهذه املدر�سة . 
9- املدر�سة التكعيبية : اعتمدت 
هذه املدر�سة على اخلط الهند�سي 
فا�ستخ��دم   ، �س��كل  ل��كل  ا�سا�س��ا 
و  امل�ستقي��م  اخل��ط  ه��ا  فنان��و 
اخل��ط املنحن��ي فكان��ت ال�س��كال 
ام��ا ا�سطواني��ة او كروي��ة. و ق��د 
كان �سي��زان امله��د الول لالجت��اه 
التكعيبي، اما الدعامة الرئي�سية 

فهو الفنان بابلو بيكا�سو . 
امل�ستقبلب��ة  املدر�س��ة   -10
اىل  املدر�س��ة  ه��ذه  ته��دف  و   :
مقاوم��ة املا�س��ي  و لذل��ك �سمي��ت 

اهت��م فنانوه��ا  و    . بامل�ستقبلي��ة 
يالفاعلي��ة  املتمي��ز  بالتغي��ر 
امل�ستم��رة و ع��ربوا عنه باحلركة 
و ال�سوء ف��كل ال�سياء تتحرك و 
تتغر ب�سرعة. ومن روادها كارلو 

كارا ،جينو �سيفرين.
 : الرومان�سي��ة  املدر�س��ة   -11
تعتمد هذه املدر�سةعلى العاطفة 
و اخليال و اللهام اكرث من املنطق 
. كما ا�ستهرت باملناظر الطبيعية 
و  بالحا�سي���ض  املليئ��ة  املوؤث��رة 
العواط��ف مم��ا ادى اىل اكت�س��اف 
ق��درة جديدة حل��ركات الفر�ساة 
الناب�س��ة   الل��وان  يف  املندجم��ة 
باحلياة . من ا�سهر فناين املدر�سة 

الرومان�سية يوجيه دي لكروا .
كان   : الدادائي��ة  املدر�س��ة   -12
هن��اك فنان يدع��ى �سفيرتتز جلاأ 
اىل الر�سف��ة و �سناديق القمامة 
و اىل كل م��ا يخ��دم غر�سه لعمل 
قطع��ة فني��ة م��ن �سائ��ر املهمالت 
 ) )الك��ولج  عم��ل  يف  القدمي��ة 
البقاي��ا  ه��ذه  م��ع  تعام��ل  حي��ث 
خلوا���ض  اياه��ا  منتقي��ا  بحن��ان 
مظهري��ة �س��كال و لون��ا و ن�سيج��ا 
دون ان يخف��ي هويته��ا ال�سلي��ة 
مطلق��ا. و م��ن رواد املدر�سة زيورغ 

هانز ، حان ارب .  

نظرة علىلسانيات املدونات اللغوية

-Corpus Lingui اللغوي��ة   املدون��ات  ل�ساني��ات  )تع��د 
tics( ث��ورة جدي��دة يف الل�سانيات وهي احد فروع الل�سانيات 
احلديث��ة بل احدثها ن�سبيا ،وي�سنفه��ا البع�ض �سمن الل�سانيات 
وله��ا   ،  Computational Linguistics(( احلا�سوبي��ة 
ت�سمي��ات خمتلفة وه��ي : املدونات اللغوي��ة ، الذخائر اللغوية 

او الن�سية ، املكانز اللغوية واملتون اللغوية.
لقد حظيت هذه الل�سانياتباهتمام كبر من طرف الباحثن منذ 
ع��ام 1980. ويهتم هذا التخ�س�ض الأل�سني بدرا�سة الن�سو�ض 
اللغوي��ة يف �سياقه��ا اخلا�ض ويعتمد على مدون��ات ن�سية بحيث 
اأنه��ا تعتم��د عل��ى الدرا�س��ة الو�سفي��ة والتطبيقي��ة للخيارات 
اللغوي��ة الت��ي ينطقها اأو يكتبه��ا املتكلم  ، وميك��ن تعريفها على 
انه��ا  درا�س��ة اللغ��ة املجموع��ة واملو�سحة يف م��ن اأو مكنز ن�سي 
اذ ته��دف اىل و�س��ف الواقع اللغوي ا�ستن��ادا اىل جمموعة من 
الن�سو���ض الت��ي متّثل الواق��ع اىل حد بعيد وٌتع��د احد م�سادر 
درا�س��ة اللغ��ة . وام��ا ان تك��ون مكتوب��ة او منطوق��ة وم��ن اهم 
ميزاته��ا انها الكرتونية وت�ستخ��دم لأغرا�ض البحث والدرا�سة 
والتعلي��م . متثل هذه الطريقة نهج موج��ز ل�ستخال�ض قواعد 
جم��ردة تخ�سع لها اللغة الطبيعية. كانت هذه الدرا�سة تتم اأو 
تعال��ج يدويا يف ال�سل لك��ن الآن تتم درا�ستها  بعمليات موؤمتته 

.)automated process(
الكوربو�ض )Corpus(  وميكن ترجمته اىل املن او املحتوى او 
املكن��ز الن�سي وهي جمموعة كبرة  من الن�سو�ض )التحريرية 
وال�سوتي��ة( املاأخ��وذة م��ن الواق��ع )تخ��زن على هيئ��ة قواعد 
بيان��ات يف احلا�س��وب اأي جممعة ومعاجل��ة الكرتونيا ( ويجري 
مم��ت خ�سي�س��ا لالأغرا���ض  حتليله��ا بوا�سط��ة )براجمي��ات �سُ
اللغوي��ة ( وم��ن ث��م يخ��رج الربنامج بقائم��ة من النتائ��ج التي 
ت�س��كل ا�سا�سا لدرا�سة ال�ستخدام��ات اللغوية الفعلية يف �سياق 
او تخ�س���ض مع��ن وامن��اط التغ��ر يف �سل��وك اللغ��ة الواح��دة 
او ع��دة لغ��ات يجري املقارن��ة بينه��ا او لعمل حتلي��ل اح�سائي 
واختب��ار فر�سي لفح�ض مقدار ظهور او �سحة القواعد اللغوية 

يف جمال حمدد .
يعتقد خمت�س��و لغويات املدونات اأنه اأف�س��ل حتليل للغة ويكون 
موثوقاوميك��ن ظه��وره يف عين��ات املدون��ات املجمع��ة يف جم��ال 
حم��دد )مثل ال�سحف اأو الخبار اأو الطب... الخ( يف �سياقاتها 

الطبيعية مع القليل من التدخل التجريبي.
ق��د يحتوي املن او املدونة على ن�سو�ض من لغة واحدة وت�سمى 
)monolingual corpus( او ن�سو���ض بياني��ة م��ن لغ��ات 
متع��ددة وت�سم��ى )multilingual corpus(  اما تلك التي 
-aligned parallel co )ن�سق��ت من اجل املقارنة فت�سم��ى 

)pora
وق��د تب��واأت هذه الدرا�س��ات  مكان��ا مرموقا لي�ض فق��ط كمنهج 
لر�س��د وا�ستق�س��اء الظاه��رة الأل�سني��ة ولكن اأي�س��ا كتخ�س�ض 
األ�سن��ي م�ستق��ل اأ�سبح��ت تعتمد علي��ه الرتجم��ة وامل�سطلحية 
  COBUILD معج��م  ه��ذا  عل��ى  دلي��ل  وخ��ر  واملعجمي��ة 
-co ).وي�ستند هذا التخ�س�ض الأل�سني على منهج ا�ستنتاجي 
pus-based-deductive( يعتم��د على املتون للربهنة اأو 
corpus-driven-( لتفني��ذ فر�سي��ة ما ومنه��ج ا�ستقرائ��ي
اللغوية دون  اإىل ا�ستك�س��اف املعطي��ات  inductive( يه��دف 
اأح��كام م�سبق��ة. ويتي��ح ه��ذا النه��ج درا�س��ة تك��رار املتالزمات 
 key(اللفظي��ة والبحث عن الكلمات الأ�سا�سي��ة ح�سب ال�سياق

.  .)words in context/KWIC
-para املتوازي��ة املت��ون  الرتجم��ة  جم��ال   وي�ستعم��ل 
SL/(اله��دف امل�سدر/اللغ��ة  (اللغ��ة   )lel corpus
)comparablecorpus(املقارن��ة TL(واملت��ون 
املمي��زة  اخلا�سي��ات  مبعرف��ة  ت�سم��ح  الت��ي 
)explication(املرتجمةالتو�سي��ح للن�سو���ض 
-avoi التك��رار  simplification)وجتن��ب  )التب�سيط
ance of repetition((،  )normalization( وه��و ما 
-Universals of Transl  اأطل��ق علي��ه كلي��ات الرتجم��ة

.tion
S.Hunston ) 28:2002 ( وعالوة على هذا، ت�سر الباحثة
اإىل اأن : " املتون��او املدون��ات تتيح معلوم��ات مفيدة للمرتجمن 
اأك��رث مم��ا قد يتب��ادر اإىل الذه��ن لأول وهل��ة. فه��ي ل تقت�سر 
عل��ى تقدمي اأدلة حول كيفي��ة ا�ستعمال الكلمات يف �سياق معن 
وماه��ي الرتجم��ات املمكنة لكلم��ة اأوجملة معين��ة، فح�سب، بل 

اأي�سا تتيح التب�سر بعملية وطبيعة الرتجمة ذاتها.

أ. م. د. ابتهال مهدي التميمي

العدد التاسع - شباط 2018

املدارس التشكيلية ترسم مالمح املشهد الفني 



11لـغــات
 رحلة يف الالمعقول  لدى السياب و البري كامو

م.م. منتهى فاضل عبد 
قسم اللغة الفرنسية         

يعد ال�سياب و البر كامو من عمالقة الفل�سفة الوجودية  
.مذه��ب يدع��و الإن�س��ان اإىل التخل���ض م��ن كل م��وروث 
عقائدي، اأو اأخالقي، وممار�سة الإن�سان حلياته بحرية 
مطلق��ة دون اأي قي��د، وينت�س��ر ه��ذا املذه��ب يف فرن�س��ا 
بوجه خا�ض، وبالد الغرب بوجه عام،يوؤمن الوجوديون 
بحري��ة الإن�سان املطلق��ة، واأن له اأن يثب��ت وجوده كما 
ي�ساء، وباأي وجه يري��د، دون اأن يقيده �سيء، واأنه على 
الإن�سان اأن يطرح املا�سي وينكر كل القيود؛ دينية كانت 
اأم اجتماعي��ة اأم فل�سفي��ة اأم منطقي��ة! ويقول املوؤمنون 
��ا احلياة مب��ا فيها   ي��ن حمل��ه ال�سم��ر، اأمَّ منه��م: اإن الدِّ

خا�سعةلإرادة ال�سخ�ض املطَلقة.
جن��د هذه الفل�سف��ة متجلية يف نتاجاتهم��ا الدبية ول 
�سيم��ا ق�سيدة املوم�ض العمياء لل�سي��اب و رواية الغريب 

للبر كامو.
ق�سيدة املوم�ض العمياء.

 عنوانه��ا وحده وت��ر حزين يع��زف �سيمفوني��ة �سامتة 
ت��كاد تقتل��ع العق��ل م��ن مكان��ه. اأن 
تبي��ع املراأة ج�سدها من اأجل اخلبز، 
ه��و كارث��ة بح��د ذات��ه، واأن تبيعه 
وه��ي ل ترى وجه م�سرتي��ه اإمنا هو 
تراجيدي��ا ل ميل��ك الإن�س��ان اإل اأن 
يق��ف عنده��ا ومي�س��ح دموع��ه التي 
البائ�س��ات. الأر���ض  ن�س��اء  تبك��ي 
هدف��ه اإن يعر���ض ال�سق��اء الب�سري 
ال��ذي ل م��ربر ل��ه، ويع��ري الظل��م 
الواق��ع يف الدني��ا. فل��و كان الع��دل 
ي�س��ود املجتم��ع لزال من��ه كّل �سقاء 
. لكن البناء الجتماعي غر عادل، 
ول�سيما يف توزيع الرثوة وال�سلطة، 
لذلك فاأن ال�سقاء منت�سر بن النا�ض 
حيث يلتقط ال�ساع��ر �سورة لمراأة 
بائ�س��ة فري��دة يف و�سعه��ا النف�س��ي 
واجل�س��دي وي�سخ���ض م��ن خالله��ا ، 
بوؤ���ض كل ال�ساقط��ات ، واأمل امل��راأة 
الدف��ن الت��ي يدفعها املجتم��ع دفعًا 
اإىل ال�س��ر م��ن خالل الظل��م والذى 
وه��و بن �سورة الواق��ع املّر واملا�سي 
ال��ربيء لطفل��ة من��ت لتك��ون امراأة 
�ساقط��ة . وتتلخ�ض فكرة الق�سيدة 
يف   � التاأريخ��ي  كيانه��ا  حي��ث  م��ن   �
�سطور حيث كانت هناك فتاة ا�سمها 

�سليمة، من اأ�سل عربي �سريح، عا�ست 
يف كن��ف اأب فق��ر، كان يعم��ل حا�سدًا باأج��ر، وذات يوم 
�سمع��ت طلق��ًا ناريًا يف احلقول، فهرع��ت ت�ستطلع اخلرب، 
وقلبه��ا يحدثها اأن والدها رمب��ا �ساد بطة لت�سلح طعامًا 
له��م يف ذل��ك الي��وم، ولكنها جت��د اأباها غارق��ًا بدمائه ، 
حي��ث قتل��ه اإقطاعّي اإتهمه باأنه دخ��ل حقله ي�سرق من 
قمح��ه النا�س��ج، والفالحون من حول��ه يهم�سون يف ذلة 

مرددين تلك التهم( .
فين�سد ال�سياب :

طلق
في�سمت كل �سيء 

ثم يلغط يف جنون 
هي بطة فلم انتف�ست ؟ وما ع�ساها اأن تكون ؟

ولعل �سائدها اأبوك، فاأن يكن ف�ست�سبعون
وتخّف راك�سة حيال النهر كي تلقى اأباهاهو خلف ذاك 

التل يح�سد
�سوف يغ�سب اإن راآها

مّر النهار ومل تعّنه ولي�ض من عون �سواها 
وتظل ترقى التل وهي تكاد تكفر من اأ�ساها

وعيون فالحن ترجتف املذلة يف كواها 
والغمغمات : " راآه ي�سرق " ، واختالجات ال�سفاه 

يخزين ميتها، فت�سرخ : يا اإلهي ، يا اإلهي 
.

وتن�س��ب احل��رب ويج��يء اآلف اجلن��ود اإىل الع��راق ، 
فت�ستباح اعرا�ض، وتقع �سليمة فري�سة لهذا املد العاتي، 
وت�سبح بغية حمرتفة ، ويكون القبال عليها يف �سبابها 

كبرًا
فيقول بدر �ساكر ال�سياب :

كان الزبائن باملئات ، ومل يكونوا يقنعون 
بنظرة قمراء تغ�سبها من الروح الك�سرة 

لرت�ض اأفئدة الرجال بها، وكانوا يلهثون 
يف وجهها املاأجور، ابخرة اخلمور ، وي�سرخون 

كالرعد يف ليل ال�ستاء
لكنها ت�س��اب بالعمى وحت�ض بوط��اأة ال�سنن الزاحفة ، 
كم��ا يتغر ا�سمها بع��د فقد الب�سر فيدعونه��ا " �سباح" ، 

فيقول عنها: 
هي- منذ اأن عميت – " �سب���اح " 

 وبعد قراءة هذه الق�سيدة، جند اأن ال�سياب اإمنا يحكي 
ق�س��ة الإن�س��ان، ال��ذي يفق��د براءت��ه يف وج��ه ق�س��وة 
احلي��اة، وه��ذه املوم�ض، ،  �سحي��ة لكل م�ست��رت وم�ستهي 
ميل��ك امل��ال اأو ال�سلط��ة. وتبق��ى اأقف��ال حدي��د اأبواب 
احلي��اة املغلقة  عليها ميوت يف �ساأم �سداها، الأبواب �ض، 
كذل��ك الظالم ال��ذي يغ�سى عينيه��ا، كحياته��ا وبوؤ�سها، 
يف مكان م��ا مظلم قامت بارد.انها �سحي��ة الفقر والظلم  
والن�سالخ عن القيم الخالقية فكل �سي مباح . وت�سبح 
فري�س��ة ال�سي��ب و ج��ور ال�سن��ن ،تتكال��ب عليه��ا البغاة 
فت�سلبه��ا كرامته��ا  و زهرة �سبابه��ا دون رحمة او �سمر، 
فاحلياة لديهم رغبة و ا�ستهاء ثم موت و فناء.                                                                        

مقتطفامتن ق�سيدة املوم�ض العمياء
ما بن ليلك والنهار، ولي�ض، ثم، �سوى الوجود

�سوى الظالم، ووطء اأج�ساد الزبائن، والنقود،
ول زمان، �سوى الأريكة وال�سرير، ول مكان
مل ت�سحبن لياىل ال�ساأم امل�سهدة الرتيبه؟

ما العمر؟ ما الأيام؟ عندك، ما ال�سهور؟ وما
ال�سنن؟

ماتت ""رجاء"" فال رجاء ثكلت زهرتك احلبيبه
بالأم�ض كنت اإذا ح�سبت فعمرها هي حت�سبن

كانت عزاءك يف امل�سيبه،
وربيع قفرتك اجلديبه

كانت نقاءك يف الفجور، ون�سمة لك يف الهجر،
وخال�سك املوعود، والغب�ض اللهي الكبر

ما كان حكمه اأن جتيء اإىل الوجود واأن متوت؟
األبر كامو والالمعقول

ولد يف 1913يف اجلزائر اإبان الإحتالل الفرن�سي لعائلة 
من امل�ستوطنن الفرن�سي��ن. كانت والدته تعود لأ�سول 

اأ�سبانية، وتوفى والده يف احلرب العاملية الأوىل
كات��ب وموؤلف وفيل�سوف فرن�س��ي وواحد من اكرب جنوم 

التيار الوجودي اىل جانب جان بول �سارتر
 كاب��د األب��ر كام��و الفق��ر والعوز،ال�س��يء ال��ذي دفع��ه 

لال�ستغال باعمال يدوية ب�سيطة خالل درا�سته،
يف عام 1949م عادت اليه اثار مر�ض ال�سل التي التقطها 

يف وقت �سابق ومت عزله يف م�سح ملدة عامن.
اإن اأه��م اجن��ازات كام��و الفل�سفي��ة ه��ي فك��رة العبث اأو 
ع��ن  الناجت��ة  معقول:الفك��رة  ال 
املعن��ي  و  الو�س��وح  اإىل  حاجتن��ا 
يف ع��امل مل��ئ بظ��روف ل تق��دم ل 
الو�س��وح و ل املعن��ى.و ه��ي الفكرة 
الت��ي اأب��دع يف تقدميه��ا يف اأ�سطورة 
�سيزي��ف، و يف الكث��ر م��ن اأعمال��ه 
الأدبي��ة. البع���ض ي��رى اأن كامو مل 

يكن وجوديا بقدر ما كان عبثيا.
اأحداث الرواية

ينطل��ق كام��و بن��ا يف ه��ذه الرواية 
اجلدي��دة من حيث انتهت "اأ�سطورة 
يعر���ض  رتي��ب  ب�س��كل  �سيزي��ف" 
م�سل�س��ل م��ا م�س��ى بح��ركات يومية 
ميكانيكي��ة فقد �سع��ر مور�سو "اأحد 
اأفراد الرواية" اأن وعيه جاف،ممل، 
وم�سجر ل��ذا كان ي��ردد "اإن الأمور 

عندي �سواء" .   
يالزم��ه  كث��را  رتي��ب  هك��ذا  ه��و 
الالوعي من )اأكل، و�سرب، وغره... 

مما نفعله ويتوجب يومياً(.
وغر هذه الأح��داث من فقدان اأمه 
التي بات ي�سهر كل ليلة اىل جانبها 
اأو  احل��زن  �سع��ور  يتملك��ه  اأن  دون 
الأ�س��ى املعتاد.وير�سف قهوته بكل 
هدوء،ون��رى م��ن جهة ثاني��ة حبه 
مل��اري الذي مل ينف��ع يف اإخراجه من 

هذا اجلمود واخلمول.   
وباملح�سلة يحكم على مور�سو بالإعدام لقتله عربي وما 
كان ذلك ال حم�سل��ة لأحداث ال�ساطئ،واأحداث كثرة 

توالت على مدار الرواية،
لكن العبث والالمبالة يبقى جوهر الرواية ولبها..

اأ�سلوب الرواية
تنق�س��م الرواي��ة اىل جزئي��ن مت�ساوين،يكم��ن الأول 
يف اإدراك��ه لعن�س��ر الزمن،تلك الفرتة الت��ي يتحقق بها 
مور�س��و اأن وجوده لي�ض له اأي معنى رغم اأنه يجاوب مع 
الإح�سا���ض بالفعل، لكن �سرعان ما يغي��ب هذا الإدراك 

بعد قتله للعربي.     
تت�س��ف الأج��زاء ال�ست��ة الأوىل من الرواي��ة باحلدث 
الرتيب اليومي مثل النهار والليل والنجوم وال�سماء.                     
تنتمي رواية الغريب اىل الطور العدمي لأن كامو ي�سور 
فيه��ا اخلواء الإن�س��اين بري�سة �سوداء،فه��و مثل فولتر 
ي�سل بال�سخرية من عبث العامل اىل حدود املاأ�ساة.                                                                                        

مفهوم غاري سنايدر 
للطبيعة:ِ شعر ام وجود

ولد  كاري �سنايدر )1930-  ( يف �سان فران�س�سكو 
خالل فرتة الك�ساد القت�سادي.عندما كان طالب 
يف الثانوي��ة ان�سم اىل جمتمع الربية بال�سافة 
اىل جتربت��ة كحار���ض وحط��اب   ومتزل��ج الت��ي 
اغن��ت معرفتة بع��امل الطبيعة م��ن حوله. طور 
ه��ذا لدي��ة اح��رتام  للطبيع��ة واح�سا���ض عميق 
بانتهاكه��ا من قب��ل التكنالوجيا .يدع��و �سنايدر 
اىل تكنالوجيا  مالئمة ت�ساعد يف بقاء الطبيعة 
حية وم��الذ حلرية روح ان�سان فه��و كنا�سط يعي 
قوة احلاج��ة اىل ان�سجام داخلي ميكن احل�سول 

عليه بالبقاء قريبا من الطبيعة.
    ان مفهوم �سنايدر  للبيئة  يختلف عن النا�سطن 
الخرين الذين يهتمون ب�سورة ا�سا�سية بالربية 
املثالي��ة حي��ث ان��ه م��زج الربي��ة م��ع الدرا�س��ة 
الفل�سفي��ة والثقاف��ات املختلفة لك��ي يبلور نظرة 
ال��روح الن�ساني��ة بدق��ةان  �سيا�سي��ة ولتقيي��م 
مفهوم��ه يك�س��ف ع��ن احلواجز الداخلي��ة للعقل 
لك��ي يت�سنى ل��ه الربط ب��ن املحيط��ن الداخلي 

واخلارجي.
ان حي��اة �سناي��در وقيم��ة قدمت بدي��ل للثقافة 
المريكي��ة .مل يج��د �سناي��در نف�س��ة يف اجت��اة 
واحدللمعرف��ة بل دمج ثقاف��ات متعددة لغناء 
حيات��ة و�سعرة.كون��ة نا�سط��ا بيئي��ا �س��كل ق��وة 
اجتماعي��ة �ساع��د النا���ض عل��ى اع��ادة التفكر 
يف ا�سا�سي��ات احلي��اة ووجعله��م يفهم��وا معنى ان 
يكون��وا ب�سرا.هك��ذا اقرتب �سنايدر م��ن املقيا�ض 
احلقيق��ي لال�سي��اء �سد عدم الت��وازن واجلهل يف 
احلي��اة الع�سري��ة.ان هدفة ه��و ان يجعل  حياة 
لبق��اء  تفائل��ة  اىل  بال�ساف��ة  اف�س��ل  النا���ض 
اجلن���ض الب�سري.وبه��ذا اع��اد �سناي��در تعريف 
قوة ال�ساعر ومكانت��ة يف املجتمع الذي خرج عن 
الطريق ال�سوي.                                                                                                     

ل��كل  م�ساندت��ة  اع��الن  اىل  يه��دف  نق��دة  ان 
املخلوق��ات يف الطبيع��ة لن��ة يع��ي احلاجة اىل 
ان  ملعرف��ة  احلاج��ة  الروح��ي.ان  الن�سج��ام 
الطبيع��ة تعط��ي معن��ى حلي��اة الن�س��ان ولي���ض 

ال�سراع للتفوق عليها.
ي��رى �سناي��در ان ال�س��راع �سي�ستمر م��ع ا�ستمرار 

تدمر التكنالوحيا للطبيعة.
ما احوجنا لفهم هذة الفل�سفة...

ا.م.د. نادية علي اسماعيل
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12لـغــات
السميائية يف املسرح الحديث - دراسة يف مسرحية نصب الحرية لخزعل املاجدي -

ا.م. د. ذكاء متعب حسني

الع�سري��ن  الق��رن  خم�سيني��ات  من��ذ 
تغرت النظ��رة الكال�سيكي��ة للم�سرح 
بو�سفهالف��ن الذييعتم��د عل��ى الن���ض 
الن���ض  �سلط��ة   ( امل�سرحيللموؤل��ف 
وهيمنة اللغة واحل��وار الأدبي(. كان 
املوؤل��ف ه��و �ساح��ب ال��دور الرئي�س��ي  
يف اإنت��اج العر���ض امل�سرحي و مفردات 
العم��ل الفني.كان �سغل اللغ��ة اإي�سال 
اأف��كار كات��ب امل�س��رح الكال�سيكي على 
وال�سك��ون  الثب��ات  م�س��رح  خ�سب��ة 
وال�سخب احلواري والرثثرة اللغوية. 
ظهرت يف الآف��اق امل�سرحية �سراعات 
يف    املخ��رج  دور  تعاظ��م  اإذ  حديث��ة 
اأدوات  وامتل��ك  امل�سرح��ي  العر���ض 
جدي��دة اأ�سيف��ت لإبداع��ه ال�سخ�سي  
وملكات��ه الفردي��ة . ثم  ظه��رت اأنواع 
م��ن  ا�ستف��ادت  امل�س��رح  م��ن  جدي��دة 
والبت��كارات  احلديث��ة  املخرتع��ات 
الفني��ة وال�سناعي��ة والتكنولوجية . 
ويف  اإط��ار �سع��ي رجل امل�س��رح الدائب 
اإىل خلق لغة م�سرحية ل تعتمد على 
اللغ��ة املنطوقة بق��در اعتمادها على 
عنا�س��ر العر���ض امل�سرح��ي الأخرى.  
ب��رزت اأهمية الرتكيز عل��ي الدللت 
الب�سري��ة املختلفة �سعيا للو�سول اإيل 
اجلوهر احلقيقي للم�سرح والعودة به 
اإيل منابعه الأوىل انطالقا من املرئي  
اأي انطالقا  من اللوحة ل من الكلمة . 
ومن هذه النظرة العلمية للن�ض تبنى 
التحلي��ل ال�سيميائي نف�ض النهج الذي 
�سلكه ال�سكالنيون الرو�ض والبنيويون. 
و راأى رائد مدر�سة باري�ض ال�سيميائية 
ج. غرميا�ض j.Greimas �سرورة اأن 
يك��ون حتليل الن�سو���ض  مقت�سرا على 
فح���ض عنا�س��ر املعن��ى، دون اعتب��ار 
للعالق��ة الت��ي يقيمه��ا الن���ض م��ع اأي 
ا�ستف��اد  عن��ه".   خارج��ي  عن�س��ر 
غرميا���ض مما ج��اء به ال�س��كالين ف. 
ب��روب V. Prop، املوؤ�س���ض احلقيقي 
لل�سيميائي��ات ال�سردي��ة يف الدرا�سات 
الوظائفي��ة  ونظريت��ه  الأ�سطوري��ة 
ف�س��ال ع��ن مالحظ��ات الأنرثبولوجي 
كل��ود ليف��ي �سرتاو�ض. متي��زت قراءة 
غرميا���ض مل�سروع ف. ب��روب الوظيفي 
بالتعديل والتطوير الذي ي�سجل نوعا 
م��ن التوا�سلي��ة ب��ن م�سروعيهم��ا يف 
تعريف الوظيفة عند بروب. و�سملت 
نظريت��ه يف الت�س��ور ويف التحليل و يف 
قدرته��ا عل��ى ا�ستيع��اب عنا�س��ر �ستى 
�سردي��ة  نظري��ات  ع��دة  اإىل  تنتم��ي 
�سابق��ة. وق��ام غرميا���ض با�ستئ�س��ال 
ب��روب  اأمن��وذج  مواط��ن الغمو���ض يف 
ع��ن  يخ��رج  ل  ال��ذي  الوظائف��ي 
واأ�س��اف  اخلرافي��ة  احلكاي��ة  نط��اق 
ت�سحيح��ات لزم��ة و�س��ل م��ن خاللها 
اإىل اختزال  هذه الوظائف من اإحدى 
وثالث��ن وظيف��ة اإىل �ست��ة عوام��ل. 
و�سه��دت الدرا�س��ات النقدي��ة املهتمة 
بال�س��رد م��ع جم��يء غرميا���ض حتول 
جذري��ا يف ت�سكي��ل املث��ال الوظائف��ي 
للتطبي��ق  قاب��ال  لي�سب��ح  وتطويع��ه 
عل��ى كل الأمن��اط ال�سردية.وم��ن ثم 
التوا�س��ل  �سيمي��اء  كورتي���ض  جت��اوز 
ورولن  دو�سو�س��ر  فردينان��د  عن��د 
بارت وج��ورج مونان وبرييتو واآخرين 
نح��و �سيميائي��ة الدللة الت��ي اأ�س�سها 
جولي��ان  رميا�ض يف درا�ساته واأبحاثه 
ال�سيميائية العدي��دة و خا�سة كتابه 
Du sens("  اذ يعتمد  " يف املعنى) 

كورتي�ض يف منهجيته ال�سيميائية على 
املقارب��ة الو�سفية العلمي��ة الر�سينة 
ال�ستق��راء  عل��ى  فيه��ا  تع��ول  الت��ي 
وال�ستنب��اط منتق��ال م��ن م�ستوى اإىل 
املنهج��ي  الت�س��ور  ب��ن  جامع��ا  اآخ��ر 
والتحلي��ل التطبيقي ب�س��كل تعليمي. 
فال�سيميائي��ة يف م�سروع هذه املدر�سة 
ه��و تاأ�سي���ض نظري��ة عام��ة لأنظم��ة 
الدلل��ة. وم��ن التي��ارات ال�سيميائية 
�سيميائي��ة  درا�س��ة  يف  تدخ��ل  الت��ي 
امل�س��رح: �سميائي��ة الدلل��ة ل��رولن 
ب��ارت و�سميائي��ات التوا�س��ل لروم��ان 
جاكوب�سون وجورج مونان و  �سميائية 
الثقاف��ة مع امربت��و ايك��و و �سميائية 

الفن مع جون موكاروف�سكي.

تاريخ سميائية املسرح وتطورها
مل تظه��ر الدرا�س��ات ال�سيميائي��ة يف 
جمال امل�س��رح والدراما اإل مع مدر�سة 
ب��راغ ال�سكالنية يف بداية الثالثينات 
وامت��دت ع��رب �سن��وات الأربع��ن م��ن 
هن��اك  تك��ن  مل  الع�سري��ن.و  الق��رن 
قبل ذلك �س��وى درا�سات نقدية اأدبية 
معياري��ة، اأو درا�س��ات فني��ة و�سفي��ة 
تنطلق من مبادئ اأر�سطو املعرو�سة يف 
كتابه ) ف��ن ال�سعر(. جاءت �سميائية 
كرميا�ض باط��ار جديد اذ اخرجها من 
�سكله��ا الفل�سف��ي بتطبي��ق منهج علمي 
م�سمون وقام بتحليل دقيق للن�ض على 
ا�سا�ض معريف بدرا�سة علمية للمعنى. 
انبه��ر الباحثون به��ذا التحليل بعدما 
كان��وا حمبطن من النق��د النطباعي 
ال��ذي تبنته اجلامع��ات يف ال�ستينيات 
م��ن القرن املا�سي. كان��ت النطباعية 
ه��ي الو�سيل��ة املنهجي��ة الوحي��دة يف 
مفاهيم التعلي��ق الإي�ساحي والتقييم 
ال��ذي يجع��ل منه��ا منه��ج  ال�سخ�س��ي 
كرميا���ض  م�س��روع  ه��دف  معي��اري. 
اىل ا�ستثم��ار ا�س��كال وتراكي��ب عامة 
واق��رتح ان يقي��م مو�سوعي��ة علمي��ة 
موثوق��ة  ت�سب��ح  لك��ي  التحلي��ل  يف 
فق��د  ال�سا���ض  ه��ذا  وعل��ى  ومعمم��ة 
لل�سميائي��ة  م�ستق��ال  �س��كال  �سم��ن 
وخ��رج به��ا م��ن نط��اق اللغوي��ات ومن 
�س��كل احلكاي��ة ال�سعبية.ج��اءت م��ن 
بع��ده مدر�س��ة باري���ض ال�سميائي��ة يف 
اواخ��ر ال�ستين��ات و�سم��ت جمموع��ة 
من باحث��ن وطلبة جولي��ان كرميا�ض 
يف جامعات باري�ض وموؤ�س�ساتها العليا. 
كانت اطروحته��م قائمة على ما جاء 
ب��ه التحلي��ل املحايث ك��ردة فعل على 
اإطار  بدرا�س��ة  تعن��ى  الت��ي  "املناه��ج 
الأدب وحميطه واأ�سبابه اخلارجية"، 
ودع��ا اأن�س��ار ه��ذا املنه��ج اإىل �سرورة 
الرتكيز عل�ى اجلوهر الداخل�ي للن�ض 
الأدب��ي لوج��ود من��ط خا���ض ونظ��ام 
متعل��ق ب��ه. كان الأدب بالن�سب��ة له��م 
لغ��وي م�ستق�ل و نظام  "كي��ان وج�سد 

م��ن الرموز وال��دللت الت��ي تول�د يف 
الن���ض وتعي�ض في���ه دون ان يكون لها 
هن��اك �سل�ة بخ�ارج الن���ض". فالأدب 
بالن�سبة له��م ان ل يتناول ل املجتمع 
ول نف�سي��ة الأديب، ب��ل مو�سوعه هو 

الأدب نف�سه.

سمات املسرح السيميائي 
يف  وا�سع��ا  حي��زا  ال�سميائي��ة  �سغل��ت 
عل��وم الأدب ل�سيما يف نظرية ال�سرد 
ودرا�سته��ا للن���ض الأدب��ي لتبحث فيه 
عل��ى غ��رار بحثه��ا يف اللغ��ة فتح��دد 
فيه عالمات��ه واأ�سكال ه��ذه العالمات 
وانتظامها يف عملية اإبداعية طرفيها 
واملحت��وى  التعب��ر  واملدل��ول  ال��دال 
الظاه��رة واجلوه��ر ومب��ا اأن امل�س��رح 
عب��ارة ع��ن جمموعة عالم��ات لغوية 
و�سوتي��ة و�سمعية وب�سري��ة ورمزية 
وا�سارية وايقونية خمتلفة ومتنوعة 
ل��ذا تق��وم الدرا�س��ة ال�سيميائي��ة يف 
امل�سرح على تفكيك الن�سو�ض الدرامية 
وتركيبه��ا  امل�سهدي��ة  والعرو���ض 
العر���ض  مكون��ات  وف��ق  �سيميائي��ا 
امل�سرحي و�سمات��ه الفنية واجلمالية 
املعرو���ض  العم��ل  ف��ان  والوظيفي��ة. 
يت�سم بالتفكك والهدم والغمو�ض على 
جمي��ع امل�ستويات ل�سيم��ا بعد التخلي 
عن الوح��دات  التقليدي��ة يف امل�سرح. 
ويك��ون العر�ض مرتكزا عل��ى ال�سورة 
امل�سرحي��ة املفكك��ة بعدم��ا الغ��ي دور 
بفر�سي��ة  عن��ه  لي�ستعا���ض  املخ��رج 
الذاك��رة اأو ذاكرة الروؤي��ة الب�سرية 
للمتلق��ي. اأ�سبح العمل جتريبي قائما 
على تداخل الأزمنة كما يف الأ�ساطر 
اأو الأحالم ) زمن غر اآيل دون �ساعات  
كزمن الذكري��ات ( امل�سوؤول عن تك�سر 
الأماك��ن  وتن��وع  الأح��داث  منط��ق 
ل�سيم��ا بعد اإلغ��اء جغرافية اخل�سبة 
امل�سرحي��ة. اأي اإن ه��ذا امل�س��رح مين��ح 
املتلقي فر�سة ا�ستخ��دام عقله لإنتاج 
ق��راءات متع��ددة ملا يزخر ب��ه الن�ض 
من دللت. ت�سبح اللغة لغة الأحالم 
ال�سعائري��ة  والطقو���ض  والأ�ساط��ر 
بعي��دا ع��ن املنط��ق والعق��ل وتتعط��ل 
وظيفته��ا وت�سب��ح عالم��ات ومل�سقات 
ومتي��ل  مدل��ولت  اإىل  تفتق��د  ودوال 
اإىل الن��زواء والتهمي�ض وال�سمت ول 
حتت��ل موقع��ا مهم��ا يف بني��ة العر�ض 
الرئي�س��ي  ال��دور  �س��ار  امل�سرح��ي. 
للمتلق��ي ال�سيميائ��ي ال��ذي ينبغي اأن 
يك��ون موؤلفا وخمرج��ا ومفكرا حينما 
يعي��د كتاب��ة العر���ض امل�سرح��ي على 
اأ�سا���ض اله��دم والبن��اء متتبعا ذلك يف 
عمليت��ي التحلي��ل والتاأوي��ل. وحتدد 
اجلمهور م��ن النخب��ة الر�ستقراطية 
والق�سا�س��ن  الر�سام��ن  اأمث��ال 
وال�سع��راء واملو�سيقي��ن مم��ن ي�سم��ح 
تل��ك  اأج��واء  اإىل  بالدخ��ول  ل��ه 

ال�سري��ة الثقافي��ة املتقدم��ة. و�س��ار 
امل�س��رح ال�سيميائ��ي مع��روف بامل�س��رح 
احلرك��ي ال�سوري القائم على التحول 
مرك��ب  ف��ن  والتج��اوز.اأي  والنف��ي 
بامتي��از، تتداخ��ل في��ه جمموعة من 
الفن��ون واملواد.وم��ن ث��م، يخ�سع هذا 
والتحوي��ل.  التولي��د  لعمليت��ي  الف��ن 
وبالت��ايل، فاملعنى امل�سرح��ي هو معنى 
ا�سطناع��ي، م��ادام ينت��ج ع��ن عملي��ة 
ع��الوة  ومعق��دة.  مركب��ة  �سناعي��ة 
على ذل��ك، يت�سمن العر���ض امل�سرحي 
عالم��ات  العالم��ات:  م��ن  جمموع��ة 
�سوتي��ة و�سمعي��ة ناجتة ع��ن احلوار 
والت�سخي���ض واملو�سيق��ى والت�سوي��ت، 
وعالم��ات حركي��ة واإميائي��ة ناجت��ة 
وعالم��ات  الكوريغرافي��ا،  لغ��ة  ع��ن 
ب�سرية مرتبط��ة بالتاأثيث والديكور 
وال�سينوغرافي��ا الت�سكيلية، وعالمات 
ب�سعري��ة  مقرتن��ة  وجمالي��ة  فني��ة 
الن���ض وهيكليت��ه، وعالم��ات ف�سائية 
مرتبط��ة بالزم��ان وامل��كان، وعالمات 
الرا�س��د  بعالق��ة  تتعل��ق  تاأويلي��ة 
بالعر�ض واملمثل.وتطور امل�سرح و�سار 
يدر���ض عل��ى اأ�سا�ض معطي��ات ال�سورة 
ال�سيميائية امل�سرحية التي تتفرع اإىل 
عدة �سور منها �سورة) املمثل واجل�سد 
واللغ��ة واحلركة والف�س��اء واخل�سبة 
وال�سمعي��ة  والإمي��اءة  واليق��ون 
والإخراجية  واملو�سيقي��ة  وال�سوتية 

فاملعن��ى  وال�سينوغرافية(.وعلي��ه 
امل�سرح��ي ه��و معنى ا�سطناع��ي مادام 
ينت��ج ع��م عملي��ة �سناعي��ة مركب��ة 
ومعقدة. فلو اأخذنا العر�ض امل�سرحي 
املتكون من جمموعة عالمات)�سوتية 
و�سمعي��ة ناجتة عن احل��وار والتمثيل 
واإميائي��ة  حركي��ة  و)   ) واملو�سيق��ى 
و)  الكوريغرافي��ا(  لغ��ة  ع��ن  ناجت��ة 
ب�سرية مرتبط��ة بالتاأثيث والديكور 
وال�سنوغرافي��ا والت�سكيلية( و)فنية 
فنية جمالية مقرتنة ب�سعرية الن�ض 
مرتبط��ة  و)ف�سائي��ة  وهيكليت��ه( 

بالزم��ان وامل��كان( و) تاأويلي��ة تتعلق 
بامل�ساهد الرا�سد للعر�ض وللممثل(.

للعر���ض  ال�سيميائ��ي  التحلي��ل  منه��ج 
امل�سرحي

يكون الأ�سا�ض يف البدء ال�ستفادة من 
اآراء غرميا���ض وت�سورات��ه النظري��ة 
وال�سكلي��ة  البنيوي��ة  والتطبيقي��ة 
فيما يتعل��ق بالبنية العاملية املتكونة 
م��ن )املر�س��ل واملر�س��ل اإلي��ه وال��ذات 
واملو�سوع وامل�ساعد واملعاك�ض( تفكيكا 
وتركيب��ا للبحث عن البن��ى ال�سورية 
تولي��د  يف  تتحك��م  الت��ي  واملج��ردة 
البن��ى ال�سطحي��ة والبني��ة العاملي��ة 
والدللي��ة.  الرتكيبي��ة  وامل�ستوي��ات 
ال�سميائي��ة عن��د  املقارب��ة  وتتوق��ف 
بدرا�س��ة  امل�سرح��ي  ال�س��كل  دلل��ة 
والتوق��ف  واملمثل��ن  ال�سخ�سي��ات 
واملاكي��اج  والإ�س��اءة  الأزي��اء  عن��د 
ال�سوتي��ة  واملوؤث��رات  واملو�سيق��ى 
اللغوي��ة  ال�سينوغرافي��ا  ودرا�س��ة 
والت�سكيلي��ة  واحلركي��ة  والب�سري��ة 
وحتليل الكوريغرافيا امل�سهدية وتتبع 
عملي��ات الر�سد والتلق��ي وال�ستقبال 
الفن��ي واجلم��ايل. وينطل��ق الدار���ض 
م��ن  امل�س��رح  يف  ال�سردي��ة  لل�سيمي��اء 
مبختل��ف  التوا�س��ل  �سميولوجي��ا 
والإجرائي��ة  النظري��ة  توجهاته��ا 
والرج��وع لتفكي��ك العر���ض امل�سرحي 
املتك��ون م��ن رم��وز واإ�س��ارات وعالمات 

وايقونات ب�سريه ث��م تركيبه بنيويا 
التوا�سلي��ة  اأبع��اده  يف  وقراءت��ه 
وال�ساري��ة ) للك�سف عن دور العالمة 
امل�سرحي��ة يف ن�سخ عالق��ات توا�سلية 

وا�سحة بن اخل�سبة وال�سالة(.

 مسرحية نصب الحرية للكاتب 

خزعل املاجدي
م��ن  الرتاجيدي��ة  امل�سرحي��ة  تك��ون 
يف  اأحداثه��ا  تق��ع  م�ساه��د.  خم�س��ة 
بغ��داد بع��د ع��ام 2003 ويك��ون ن�سب 

احلري��ة خلفي��ة الن���ض للتعب��ر ع��ن 
روؤي��ة خزع��ل املاج��دي يف ا�ستق��راء 
الع��راق يف ظ��ل و�س��ع مت��اأزم.  واق��ع 
�سخو���ض امل�سرحية م��ن الراق�سن اأو 
املمثلن  ب��اأدوار اتخ��ذوا البانتومامي 
والتعبر اجل�س��دي والرق�ض الدرامي 
اأدوات للحرك��ة عل��ى امل�س��رح .  تب��داأ 
امل�سرحية ب�س��وت م�سجل على �سريط  
ك�سوت نب�سات قلب تنخف�ض تدريجيًا  
ليتك��رر الرقم  �سبع��ة )لل�سمعة مرات 
ولتعوي��ذه من ال�سر م��رات اأخر( بهذا 
الإيقاع ال�سوتي  فمثال وتكرار الرقم 
�سبع��ة وع��رب ه��ذه الإ�س��ارة الرمزية 
اإىل عراقي��ة املنا�سب��ة ليب��ن الكاتب 
اإن لي��ل الع��راق م��ازال طوي��اًل ونهاره 
م��ازال حتد الرماد وبه��ا يربر حديثه 
عن حرية عراقية م�ستباحة ويتخلل 
اللوحات الفا�سل��ة للحوار مو�سيقى اأو 
رق�ض اإميائي يعط��ي دللت واإ�سارات 

للقارئ لفهم الن�ض.
ي�س��ر الن���ض اأك��رث م��رة اإىل  اإن 
الب��الد مثقوب��ة لالإ�س��ارة اإىل ان 
الب��الد مباحة وخمرتق��ة من كل 
م��كان وعلى وجه اخل�سو�ض رموز 
ناله��ا  الت��ي  واجلم��ال  احل�س��ارة 
م��ا ناله��ا بع��د 2003 وهن��ا تاأتي 
القيمة الفكرية ل�ستخدام ن�سب 
للم�سرحي��ة.   كجوه��ر  احلري��ة 
م�سم��م  روح  املاج��دي  يتخي��ل 
الن�س��ب الفن��ان " ج��واد �سلي��م " 
وه��ي حت��اول اأن ت�سك��ن يف اح��د 
مكون��ات الن�س��ب فتح��ل م��رة يف 
"ج�سد  "الن�س��وة النائحات" و يف 
ال��ذي  "اجل��واد"  ويف  الطف��ل" 
الإعاق��ة  ملح��اولت  يتعر���ض 
والإ�سكات، فتعود روح الفنان اإىل 
مكانها يف الن�سب. تلعب �سخ�سية 
"الرجل"  دور املنقذ  اإذ ينزل من 
الن�س��ب اإىل خ�سبة امل�س��رح.  اأما 
امل��راأة فهي املنكوب��ة ب�سياع ابنها 
وه��ي الب��الد التي تبح��ث عن من 
ي�سندها. يب��دو احلوار بن اغلب 
رم��وز الن���ض وروح الفن��ان الت��ي 
تبحث ع��ن ماأوى ذو ابعاد وطنية 
الن��ازل  الرج��ل  مطلق��ة ليخت��ار 
م��ن الن�س��ب م�سر ال�سهي��د الذي 
يجود بنف�سه من اجل البالد. ول 
نن�س��ى دلل��ة عن��وان امل�سرحي��ة 
ن�س��ب احلرية و فكرت��ه املقد�سة 
الوج��ود  اأ�سا���ض  اإن احلري��ة   يف 
عن��وان  ف��اأن  لذل��ك  الإن�س��اين 
ن�سب احلري��ة يعد من من الن�ض  
ويبن حر���ض املوؤلف على اإي�سال 
ر�سال��ة اإىل املتلق��ي يف الدفاع عن 
معن��ى احلري��ة املفق��ودة . اأخ��ذ 
امل�س��رح ال�سيميائ��ي بع��د تط��وره 
ت�سمي��ة "م�سرح ال�س��ورة"  فنجد 
ان ن�س��ب احلري��ة للماج��دي قد 
�سم ع��دة فنون كال�سع��ر والر�سم 
والدرام��ا وال�سينم��ا اذ كانت لغة 
امل�سرحي��ة �سع��را وطعمها خزعل 
املاجدي بنحت الن�سب التذكاري 
وباملو�سيقى والرق�ض. وعليه فان 
م��ا يعر���ض يف ه��ذا امل�س��رح لي�ض 
العر���ض النهائي للمخ��رج بل هو 
النط��الق نح��و عرو���ض ب�سرية 
تعتمد على اإعادة تكوين ال�سورة 
امل�ساه��د  ذه��ن  يف  حت��دث  الت��ي 
ح�سرا يف اختيار م��ا يتالءم منها 
وخربات��ه وهك��ذا يك��ون م�س��رح 
ال�س��ورة م�سرح��ا معا�س��را �سبيه 

.)  )puzzle مب�سرح البازل
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13لـغــات
الـــــى أمي

اعتدُت ان ارفَع را�سي عاليًا
واإح�سا�سي هَو اأي�سًا قا�ٍض وعنيد قلياًل

فلو راين امللك بذاته وجها لوجه
لن ارخي جفوين

ولكن، اأمي العزيزة، ب�سراحة اوُد ان اأقوَل لِك:
كيَف تتال�سى وبقوة حتى �سموخ �سجاعتي

يف حالوِة واني�ِض قربِك ال�سعيد
فكثرًاماتهُزين رهبٌة خا�سعة

هل هي روحِك التي تهزمني يف اخلفاِء،
ام روحِك ال�سامية التي تخرتُقبجراٍة كل �سيء،

وحتلُق لمعًة نحو نور ال�سماِء؟

هل ياترى توؤملني ذكرى ماقرتفتُه
كتلَك التي كدرت قلبِك؟

ذلك القلب اجلميل الذي احبني كثرًا

ترجمة : م. افراح مجيد االنصاري
للشاعر هاينرشهاينة

ترجمة: علي عبد الصاحب
للكاتب االملاني هاينرش بول

كن��ا يف مزاج متعكر ،حيث يطول الوداع دون اأن يكون 
هن��اك ف��راق ، لتاأخر و�س��ول القط��ار. قاعة املحطة 
كان��ت ككل املحط��ات ، ق��ذرة وهوائه��ا ملي��ئ باأبخرة  

و�سو�ساءاملحركات 
   وقف��ت �سارلوت اىل ناف��ذة الدهليز الطويل متلقيتًا 
الدفع��ات من اخلل��ف واجلانب من اجلم��وع املتدافعة 
، ورغ��م ال�سب��اب الكث��ر م��ن حوله��ا ،  متكن��ا اأن نفهم 
بع�سن��ا يف حلظ��ات ال��وداع الأخ��رة، لي���ض من خالل 
التلوي��ح م��ن املق�س��ورة املكتظ��ة ، فكان��ت تل��ك اأغلى 

اللحظات يف حياتنا.
- من اللطيف حقًا اأن متر بي.

-اأرجوك،منذ متى ونحن نعرف بغ�سنا، خم�سة ع�سرة 
�سنة.

م��ن  الثالث��ن  يف  الآن  فنح��ن   ، بالتاأكي��د  اأج��ل     -
العمر... ولداعي . .

- اأ�سمتي، رجاًء ، نعم نحن الآن يف الثالثن من العمر 
، بعمر الثورة الرو�سية. .
-  بعمر القذارة واجلوع.

-   اأ�سغر قليالآ.
�سحكت قائلة :

-    اأنت حمق، نحن يافعين ب�سكٍل مرعب .
قالت بع�سبية لأنها �سدمت بحقيبة من  اخللف:

- هل قلت �سيئًا؟
- كال كانت هذه رجلي.

- يجب اأن تفعل �سيًئ حيالها 
- نعم يجب اأن اأفعل �سيئًا ، اأنها تتكلم حقًا كثرًا.

- على العموم األزلت ت�ستطيع الوقوف عليها ؟
- نع��م . . . باحلقيقة اأردت اأن اأ�سارحها بحبي، لكني 
مل اأتط��رق اىل هذا املو�س��وع منذ خم�سة ع�سرة �سنة 

 . . .
- ماذا؟

اأذن اىل  - ل�سي��ئ . . .  ال�سوي��د . .  .  �ستغادري��ن 
ال�سويد 

- نع��م اأنا خجلة بع�ض ال�سي��ئ . . . يف احلقيقة يعود 
هذا اىل طريق��ة ، القذارة الأنقا�ض والأوغاد، اأ�سعر 
باخلجل بع�ض ال�سيئ ، فيطراأ على بايل ب�ساعة . . . 

- عبث��ًا اأن��ت تنتم��ن اىل هناك ، اأبته��ِج ب�سفرك اىل 
ال�سويد . . .

- بع�ض الأحيان اأفرح بهذا اأي�سًا، اأنت تعرف ، الطعام 
الفاخر ، كل �سيئ على مايرام ، وهو يكتب بحما�ض.

الأ�س��وات الت��ي تعلن ع��ن  القط��ارات املغ��ادرة ،دوت 
الآن يف الر�سي��ف القري��ب من��ي ، فاأ�سابن��ي الرعب ، 
ولكنه��ا مل تك��ن حمطتن��ا ، فاأعلنت عن مغ��ادرة قطار 
دويل متج��ه م��ن روت��ردام اىل ب��ازل، ويف اأثناء ذلك 
نظ��رت اىل حمياها الب�ض ال�سغر، فطراأت على بايل 
رائح��ة ال�سابون والقهوة ،ف�سع��رت بتعا�سة ، بتعا�سة 

فظيعة.
للحظ��ة طويلة مل تواتني ال�سجاعة ، اأن اأ�سحب هذا 
املخل��وق ال�سغر احلجم بب�ساطة من النافذة واأبقيها 

هنا ، فهي يل على كل حال ، نعم فلطاملا اأحببتها.
- ماذا ؟

- ل�سيئ متتعي برحلتك لل�سويد .  . .
- بالتاأكي��د فهو يتمتع بطاقة هائلة، األتعتقد ذلك؟ 
لق��د ق�سى ث��الث �سنوات اأ�سرًا يف رو�سي��ا، ثم مغامرة 

الهروب ، والآن يلقي حما�سرات هنا عن روبن�ض.
- رائع حقًا رائع.

- اأن��ت اأي�س��ًا يتوج��ب علي��ك فع��ل �سي��ئ عل��ى الأقل 
احل�سول على الدكتوراه.

- اأغلق فمك !
- ماذا؟ �ساألت َفِزَع بوجه �ساحب .

- ع��ذرًا ، قلت هام�سًا، كنت اأق�سد رجلي ، فاأنا اأحتدُث 
اليها اأحيانًا.

- مل تب��دو كر�سومات روبن�ض على الأطالق ، بل حتى 
اأنه��ا ب��دت كر�سوم��ات بيكا�س��و ، غالب��ًا ماكن��ت اأ�ساأل 
نف�س��ي ، مل��اذا ترغب بال��زواج منها، فه��ي مل تكن ذات 

يوم جميلة ، وكنت اأحبها.
ع��م ال�سكون على الر�سي��ف ، فالكل توقف عن الكالم 
، ماع��دا زوجن كن��ا يقف��ان يودعان بع�سهم��ا. كانت 
الأ�س��وات الت��ي تعلن ع��ن مغ��ادرة القط��ارات وكاأنها 
�ستعل��ن عن مغادرة قطاره��ا يف كل حلظة . وبدت كل 

حلظة وكاأنها  الأخرة.
- يتوجب عليك فعل �سيئ ، اأي �سيئ ،ليجب اأن تبقى 

على هذه احلال.
اأجبتها :  - كال.

كان��ت تبدوا  على العك�ض من لوحات روبن�ض ، ر�سيقة  
، ذات رجل��ن طويلت��ن ، نزقة ، وكب��رة بعمر الثورة 
الرو�سي��ة ، كبرة كاجل��وع والقذارة يف اأوربا واحلرب 

. . .
- لاأ�ستطيع الت�سديق اأبدًا . .  ال�سويد . .  يبدو هذا 

كاحللم .
- بالتاأكيد فكل �سيئ حلم .

- تق�سد؟
- بالتاأكي��د ، م��رت خم�س��ة ع�س��رة �سنة ث��م اأ�سبحت 
ثالث��ون �سن��ة ، و�ستنق�س��ي ثالث��ون اأخ��رى ، اأهداأي 

عليك اللعنة !
- تتحدث اىل رجلك ؟ 

- اأجل .
- ماذا تقول ياترى؟

- اأ�سغي

كنا �ساكنن متامًا ، ننظر اىل بع�سنا مبت�سمن ، وبحنا 
ماب�سرائرنا دون اأن نتفوه بكلمٍة واحدة.

   
      قالت يل مبت�سمة :  

- هل فهمت الآن ، هل هذا جيد ؟
- اأجل . . .  اأجل .

- حقًا؟
- اأجل . . اأجل .

- اأراأي��ت –  ث��م وا�سل��ت ال��كالم هام�سة – م��ن املوؤكد 
اأن الأ�سي��اء لتبق��ى عل��ى حالها وليبق��ى النا�ض مع 
بع�سه��م  لالأب��د ، بالتاأكي��د اأن ه��ذا ليح�س��ل ، األي�ض 

كذلك؟

كان��ت الأ�س��وات التي تعلن ع��ن املغادرة فوق��ي متامًا 
الآن ،معلن��ة ه��ذه امل��رة ب�س��وت ر�سم��ي ووا�س��ح ع��ن 
مغ��ادرة القط��ار ،فاأ�سابتن��ي رع�س��ة ،وكاأنه��ا �سوط��اأ 

ر�سميا ا�سوداأ كبراأ يلوح متارجحاآ يف القاعة .

:- اىل اللقاء
:- اىل اللقاء

ث��م اخ��ذ القطار يتح��رك متاأهب��ًا خمتفي��اأ يف عتمة 
النفق .

وداع

ترنيمة الطفل املفقودوجـــدتها

قصائد من الشعر االملاني

يف آيار الجميل

العدد التاسع - شباط 2018

قصة قصرية

لالأديب الملاين: يوهان فولفجاجن غوتا

م�سيت يف الغابة وحيدًا
مل يجول بخاطري 

البحث عن �سيء
حتى راأيت يف ظالل ال�سجار 

وردة مفعمة ...
جميلة كالنجوم متالألئة 

اأردت قطفها 
فقالت يل بلطف:   

 " لأذبل؟  تقطفني  " اأ 
فحملتها معي لبيتي اجلميل 

وغر�ستها يف م�ك�ان ه��ادئ
فازدهرت من جديد

و مازالت تزدهر ....

لالديب الملاين: فريدر�ض روكرت

اراك يف النهار ظاًل
و يف الليل تنر قمرًا 
ل تفارق ح�سراتي 

و حتيا ابدا يف فوؤادي
 ت�سكن معي يف خيمتي 

دومًا ت�راف�ق�ني  
و عندما افت�ض عنك 

اأجدك يف �سكواي 
ول تفارق قلبي 

فاأنت يف النهار ظاًل 
و يف الدجى قمرًا

ت�سك�ن اآه�اتي 
لتحيا ذكراك يف قلبي

لالديب الملاين: هايرن�ض هاينة

    
يف �سهر اآيار اجلميل

وبينما الرباعم تنمو
منا حبك يف قلبي 

يف ذلك اآيار اجلميل 
و مع زقزقة الع�سافر 

اعرتفت لك بحبي 
و �سوقي لك ورغبتي ..

ترجمة: اأ.م.د. جناة عي�سى ح�سن



14لـغــات
اللغة الفرنسية بني 
الفصيحة واملحكية

الرتجمة يف زمن العوملة

اللغ��ة الفرن�سية ل تختلف كث��را عن بقية 
اللغ��ات م��ن حي��ث تع��دد م�ستوي��ات الداء 
اللغ��وي ، ب��ل على العك�ض من ذل��ك قد تكون 
ه��ذا  يف  اأك��رث  مت�س��ددة  الفرن�سي��ة  اللغ��ة 

املجال. 
فمن يدر�ض تلك اللغة يتعرف على م�ستوياتها 
والت��ي ي�سنفها البع���ض ب3 واأخر ب 4 ورمبا 

ب5 اأي�سا.
 فهن��اك لغة املثقفن اأو اللغ��ة الأدبية وهي 
اأرق��ى م�ستوي��ات اللغة ُت�ستخ��دم يف الكتابة 
الأدبي��ة وخطاب��ات الطبق��ة املثقف��ة حيث 
البالغ��ة والرتكيب��ات القواعدي��ة املعق��دة 

ويقابله يف اللغة العربية  الف�سحى. 
ياأت��ي بعدها امل�ستوى الذي ي�سمى بالدارج اأو 
بالنموذج��ي والذي يقابل اللغ��ة الف�سيحة 
عندن��ا وميث��ل اللغ��ة املهذب��ة واملعم��ول بها 
يف الأو�س��اط الر�سمي��ة والعائلي��ة، مثال بن 

الأ�ستاذ وطالبه.
وهن��اك امل�ستوى العام��ي وال�سعبي وي�ستعمل 
ال�سعبي��ة  والأو�س��اط  الأ�سدق��اء  ب��ن 

والطبقات الفقرة والعاملة.
 ويوؤك��د الفرن�سي��ون عل��ى ا�ستخ��دام اللغ��ة 
الر�سمي��ة يف الأو�ساط الر�سمية التي تتميز 
اأي�سا با�ستخدام �سمر انتم )vous( مع من 
ه��و ارفع منزلة ومكانة اأو مع ال�سخ�ض الذي 

ل تربطهم به عالقة معرفة. 
وق��د انعك�ض ذلك جليا يف النتاجات الأدبية 
الفرن�سي��ة، فهناك م��ن كتبها بلغ��ة مب�سطة 
كم��ا فع��ل الفون���ض دودي��ه يف ق�س�س��ه. اأما 
فيكت��ور هيجو فقد حاكى يف روايته ال�سهرة 
» البوؤ�س��اء » جمي��ع فئ��ات املجتم��ع تقريب��ا 
وب��ن التنوع اللغوي ب��ن طبقات املجتمع من 
الطبق��ة الفق��رة اإىل الطبق��ة الربجوازية 

ومن الفالحن والعمال  اإىل اأبناء املدن.
ومل تك��ن ه��ذه الرواي��ة ملحمي��ة باإحداثها 
فق��ط واإمن��ا بالتن��وع اللغ��وي ال��ذي ج�س��د 

الفوارق الطبقية بن اأبنائها. 
وق��د عقب فكتور هيجو عل��ى ذلك بان مهمة 
الروائ��ي ه��ي جمع كل لغ��ات ع�س��ره لر�سم 
حقيقًة مالمح ذلك الع�سر. مار�سيل برو�ست 
من جهته ا�ستخدم لغة �سعبة ومعقده يهابها 
الفرن�سي��ون اأنف�سه��م لكنه��ا عك�س��ت يف نف�ض 
الوقت لغة الطبقة الر�ستقراطية واملثقفة 
الت��ي عرب عنه��ا يف روايته ال�سخم��ة الأنفة 

الذكر.

ن�سل��ط  املق��ال،  ه��ذا  خ��الل  م��ن 
ان  ميك��ن  مو�س��وع  عل��ى  ال�س��وء 
ن�سف��ه باله��ام، ال وه��و الرتجمة 
وعالقته��ا بظاه��رة العوملة، والتي 
نعي�سه��ا ونعي�ض ابعادها يف حياتنا 
يف  ندخ��ل  ان  وقب��ل  اليومي��ة. 
العالق��ة، ل ب��د من تن��اول العوملة 
كمفه��وم وم��ن بع��د ذل��ك، نتن��اول 

العالقة بينها وبن الرتجمة.
عند البحث ع��ن ظاهرة "العوملة" 
اىل  ي�س��ر  ان��ه  جن��د  كمفه��وم، 
اك��رث م��ن اجت��اه، فهناك م��ن يرى 
العومل��ة على انه��ا "ل تهدد الهوية 
او الهوي��ات الثقافي��ة بالفن��اء او 
او  ب��ل تعي��د ت�سكيله��ا  التذوي��ب، 
تطويره��ا للتكي��ف م��ع الع�س��ر". 
اخ��رون ذهب��وا اىل حتديد مفهوم 
ال�ست��الب   " انه��ا  عل��ى  العومل��ة 

الثق��ايف وتدمر الهوي��ة الوطنية 
وانبياء العوملة وفال�سفتها ل يكون 
�س��وى الحتق��ار للثقافات الخرى 
ي�سفونه��ا  وه��م  الر�سمي��ة  غ��ر 
بانه��ا مناق�س��ة للتق��دم وللعل��م" . 
م��ن خ��الل هذي��ن املفهوم��ن، جند 
ازاء  بينهم��ا  اخت��الف  هنال��ك  ان 
و�سف ظاه��رة العوملة. ومن هذين 
اىل  ندخ��ل  املختلف��ن،  املفهوم��ن 
اجتاه��ن خمتلف��ن عن��د حتدي��د 
العالقة بن الرتجمة والعوملة، اذ 
يرى البع�ض ان "التقريب فيما بن 
اللغات ه��و، يف الوقت ذاته، ابعاد، 
وان الرتجمة، اذ توجد بن اللغات، 
خل��ق  عل��ى  ذات��ه  بالفع��ل  تعم��ل 
الختالف بينهما واذكاء حدته"، 
وبتعب��ر اخ��ر، ن�ستطي��ع القول ان 
الرتجمة، ت��ارة، تقرب بن لغتن، 

من خالل عملي��ة التي ت�ستند على 
الفك��رة، اي انها تق��رب بن الذات 
م��ن الخر، تبق��ي امل�ساف��ة بينهما 
دومن��ا الغاء لع��دم امكانية الغائها 
با�ستعمال الرتجم��ة وبدليل بقاء 

ال  " انا والخر".
ن�ستخل���ض  ذك��ره،  تق��دم  م��ا  م��ن 
م��ع  يتنا�س��ب  العومل��ة  درا�س��ة  ان 
مقت�سي��ات الرتجم��ة، م��ن جان��ب، 
ومع طبيع��ة العالق��ة التي تربط 
الرتجم��ة بالعومل��ة، خا�س��ة فيم��ا 
التعلي��م  دور  بت�سجي��ع  يتعل��ق 
الن�ساني��ة  القي��م  تنمي��ة  به��دف 
ت�ساع��د يف  والت��ي  والجتماعي��ة 
ان تك��ون املنطق��ة باكمله��ا قادرة 
على حتدي ما اوجدته قيم العمل 
والنتاج امام تراجع قيم  الت�سامح 

وال�سالم.

ا.م.د. لبنى حسني سلمان

الصورة يف الدراسات النقدية القديمة
أ.م.د. حامد كاظم عباس

شعبة التقويم اللغوي
النق��د  يف  ال�س��ورة  م�سطل��ح  ب��رز 
العرب��ي يف العقدي��ن الأخري��ن م��ن 
الق��رن املا�سي، حيث اأختل��ف النقاد 
والدار�س��ون العرب يف فهمه وحتديد 
الرغ��م  وعل��ى  النقدي��ة،  دللت��ه 
من ك��رثة الدرا�س��ات النقدية والتي 
دارت حول��ه فلي���ض عن��اك تعري��ف 
متف��ق عليه لهذا امل�سطل��ح، فال�سورة 
تف��اوت  الباحث��ن  درا�س��ات  يف 
اأنواعها وتع��ددت اأ�سماوؤها وتباينت 
اإّن  نق��ول:  اأْن  وميك��ن  دللته��ا. 
ال�سورة تركيبة خيالية ت�ستند اإىل 
عنا�س��ر واقعي��ة، اأو بعب��ارة اأخ��رى 
اإنَّ ال�س��ورة ه��ي م��ا تث��ره الألف��اظ 
يف الن���ض ال�سع��ري م��ن خي��الت يف 
ذهن املتلقي تختل��ف بح�سب ثقافته 
ومقدار وعي��ه بالأ�سياء، فهي -اإذن- 
ح�سيل��ة لثالث��ة عنا�س��ر مت�سابكة، 
اللغ��ة واملب��دع واملتلق��ي، وعن طريق 
ال�س��ورة يح��اول ال�ساع��ر اأْن يعك���ض 
اإح�سا�س��ه مب��ا حول��ه اأو نق��ل ذل��ك 
الإح�سا���ض بطريق��ة غ��ر مبا�س��رة 
يف اأك��رث احل��الت م�ستخدم��ًا لأج��ل 
اأ�سالي��ب ع��دة مث��ل الت�سبي��ه  ذل��ك 
والت�سخي���ض  والرم��ز  وال�ستع��ارة 
والتج�سي��د... وغره��ا حم��اوًل من 
خالل تل��ك الأ�ساليب بن��اء عالقات 
لغوي��ة تبتعد عن املاأل��وف واملتداول 
لي�سور روؤيته اخلا�سة. وال�سورة بكل 
اأ�سكاله��ا املجازي��ة ومبعناها اجلزئي 
والكلي، الب�سيط واملعتقد هي جت�سيد 
يح��اول  ال��ذي  الإح�سا���ض  لذل��ك 
ال�ساع��ر اأْن ينقله اإلين��ا، ول يقت�سر 
عم��ل ال�س��ورة عل��ى نق��ل اأحا�سي���ض 
ال�ساع��ر، ولكنها تنقل اأي�س��ًا الفكرة 
الت��ي انفعل به��ا، فال�ساعر ينقل عرب 
ال�س��ورة انفعالت��ه وم�ساع��ره عل��ى 

نح��و موؤث��ر. و�سنح��اول اأْن نلق��ي يف 
ه��ذه العجل��ة – نظ��رة �سريعة على 
مفهوم ال�سورة يف الدرا�سات النقدية 

القدمية. 
اإنَّ الإهتم��ام بال�س��ورة ظه��ر ب�س��كل 
بارز يف الدرا�سات النقدية املعا�سرة، 
ومع ه��ذا جند يف الدرا�سات النقدية 
والبالغية القدمية من تناول ال�سورة 
بالإ�سارة والتحديد واإْن مل يكن هذا 
التناول �ساماًل وعميقًا مثلما هو عليه 
يف الوق��ت احلا�سر، ولكي نو�سح ذلك 
�سنعر���ض لدرا�س��ة مفه��وم ال�س��ورة 
القدام��ى،  نقادن��ا  م��ن  اثن��ن  عن��د 
اجلرج��اين  القاه��ر  عب��د  وهم��ا: 
ح��ازم  ح�س��ن  واأب��و  )ت471ه���(، 
ه��ذا  ويف  )ت684ه���(.  القرطاج��ي 
املعنى يقول عبد القاهر اجلرجاين: 
)واعل��م اأنَّ قولن��ا ال�س��ورة اإمّن��ا هو 
متثيل وقيا�ض مل��ا نعلمه بعقولنا على 
راأين��ا  فلم��ا  باأب�سارن��ا،  ن��راه  ال��ذي 
البينون��ة بن اآح��اد الأجنا�ض تكون 
م��ن جهة ال�س��ورة ف��كان ب��ن اإن�سان 
م��ن اإن�س��ان... ثم وجدنا ب��ن املعنى 
الآخ��ر  البيت��ن وبين��ه يف  اأح��د  يف 
عربن��ا  وفرق��ًا،  عقولن��ا  يف  بينون��ة 
البينون��ة  وتل��ك  الف��رق  ذل��ك  ع��ن 
ب��اأْن قلن��ا للمعنى يف ه��ذا �سورة غر 
�سورت��ه يف ذل��ك(. فاجلرج��اين يف 
قول��ه ه��ذا ق��د جع��ل لل�س��ورة روؤية 
ال�س��يء  لي�س��ت  فال�س��ورة  جدي��دة، 
نف�س��ه، واإمّنا هي تل��ك املميزات التي 
متيزه عن غ��ره من الأ�سي��اء، والتي 
تك��ون يف ال�س��كل اأو امل�سم��ون. وق��د 
و�س��ع اجلرج��اين ه��ذا املذه��ب ومل 
يتقب��ل اآراء النقاد الذين جهلوا �ساأن 
ال�س��ورة، وقالوا اإّنه لي���ض اإل املعنى 
جاهل��ن  لهم��ا،  ثال��ث  وال  واللف��ظ 
املع��اين  ب��ن  يجم��ع  ثالث��ًا  عن�س��رًا 
ال�س��ورة.  عن�س��ر  وه��و  والألف��اظ 
اللف��ظ  ق�سي��ة  لدرا�ست��ه  ونتيج��ة 
واملعنى خرج علين��ا بنظرية النظم، 

ومل يقي��م عب��د القاه��ر اجلرج��اين 
كب��ر وزن لالألفاظ يف ذاتها من حيث 
ت��الوؤم حروفه��ا وخقته��ا  يف النطق، 
واإمّنا تظه��ر مزية الألفاظ عنده يف 
تاأليف الكالم؛ لأّنها و�سائل الت�سوير 
للمعن��ى املدل��ول علي��ه بال�سياغ��ة، 
كم��ا اأّن قيم��ة الكلمة تظه��ر بح�سب 
املوق��ع  وبه��ذا  اجلمل��ة  يف  موقعه��ا 

تتاأثر ال�سورة �سلبًا وايجابًا.
واإذا انتقلن��ا اإىل القرطاج��ي وجدناه 
يتحدث عن ال�س��ورة يف كتابه -منهاج 
البلغاء و�س��راج الأدباء- وال�سعر عند 
حازم اإثارة تخيلية لنفعالت املتلقي 
يق�س��د به��ا دفع��ه اإىل اإتخ��اذ وقف��ة 
�سلوكي��ة خا�س��ة، ويف تعريف��ة لل�سعر 
نلمح اإ�سارت��ه اإىل البعد النف�سي الذي 
يتحق��ق من خ��الل ال�س��ورة اإذ يقول: 
)ال�سع��ر كالم م��وزون مقفى م��ن �ساأنه 
اأّن ُيحبب اإىل النف�ض ما ق�سد حتبيبه 
اإِليه��ا، ويك��ّره اإِليه��ا ما ق�س��د تكريهه 
لتحم��ل بذل��ك عل��ى طلب��ه او اله��رب 
من��ه مبا يت�سم��ن من ح�س��ن تخييل اأو 
حم��اكاة م�ستقل��ة بنف�سه��ا اأو مت�سورة 
بح�س��ن هي��اأة تاألي��ف ال��كالم، اأو ق��وة 
اأو مبجم��وع  اأو ق��وة �سهرت��ه  �سدِق��ه 
ذل��ك(. ومبعنى اأخر اأنَّ �س��ور ال�ساعر 
تث��ر جانبًا م��ن ال�س��ور املختزنة عند 
املتلقي، فتن�سط قواه املتخيلة وتربط 
ب��ن خمي��الت ال�سع��ر وم��ا اأُ�ستثر من 
�سور قدمية، وهذا يوؤدي اإىل اأْن يتخذ 
املتلق��ي الوقفة ال�سلوكية التي حتدث 
عنها حازم، وال�سورة عند حازم مل ُتعد 
ت�سر اإىل جمرد ال�سكل واإمّنا اأ�سبحت 
حم��ددة يف دللة نف�سي��ة خا�سة، فهو 
يقول: )اإّن املعاين هي ال�سور احلاملة 
يف الأذه��ان عن الأ�سي��اء املوجودة يف 
الأعي��ان، ف��كل �س��يء له وج��ود خارج 
ل��ه  ح�سل��ت  اأُدرك  اإذا  فاإّن��ه  الذه��ن 
�سورة يف الذه��ن تطابق ملا اأُدرك منه، 
ف��اذا ُعرَب عن تل��ك ال�س��ورة الذهنية 
احلا�سل��ة ع��ن الإدراك اأق��ام اللف��ظ 

املعرب به هيئة تلك ال�سور الذهنية يف 
اأفهام ال�سامع��ن واأذهانهم(. فال�سورة 
-اإذن- ترتاف م��ع ال�سرتجاع الذهني 
ملدرك ح�ّسي غ��اب عن جمال الإدراك 
ال�س��ورة  اأّن  ح��ازم  وي��رى  املبا�س��ر. 
منت�س��رة هن��ا وهن��اك وال�ساع��ر ه��و 
الذي يجمع عنا�سرها بعملية الت�سور 

الذهني من خالل قوى ثالث:
وتك��ون  احلافظ��ة  الق��وة  الأوىل: 
)�س��ورة الأ�سي��اء مرتب��ة فيه��ا على 
ح��د ما وقعت علي��ه يف الوجود، فاإذا 
فكاأن��ه  ت�سوره��ا  يف  خاط��ره  اآج��ال 
اجتل��ى حقائقه��ا(، والق��وة الثاني��ة 
مائزة، وه��ي التي )مييز بها الإن�سان 
ما يالئم املو�سع والنظم والأُ�سلوب(. 
والقوة الثالث��ة ال�سائغة، وهي التي 
)تت��وىل العمل يف �س��م بع�ض اأجزاء 
والرتكيب��ات  واملع��اين  الألف��اظ 
النظمي��ة واملذاهب الأ�سلوبية(. ول 
ين�س��ى حازم اأَهمية عن�س��ر املفاجاأة 
ال�س��ورة،  جمالي��ة  يف  وال�ستغ��راب 
الغراب��ة والتعج��ب  فكلم��ا اقرتن��ت 
بالتخيل كان اأبدع، فاإنَّ )الإ�ستغراب 
والتعج��ب حركة للنف�ض اإذا اقرتنت 
انفعاله��ا  ق��وّى  اخليالي��ة  بحركته��ا 

وتاأثرها(.
وم��ن ه��ذا كل��ه يت�س��ح لن��ا اأّن النقد 
الق��دمي واإْن مب يجن��ح اإىل حتدي��د 
م�سطل��ح ال�س��ورة بو�سف��ه م�سطلحًا 
فني��ًا اإل اأّن الق�سايا التي تثار حوله 
موجودة ب�سكل اأو باآخر يف الدرا�سات 
القدمي��ة،  والبالغي��ة  النقدي��ة 
ومبعنى اآخ��ر اأنَّ الإح�سا�ض بال�سورة 
موج��ود يف درا�س��ات القدم��اء، ولكن 
ه��ذه اجله��ود ظل��ت جه��ودًا مبعرثة 
ومل تخ��رج ب�س��كل درا�س��ات نقدي��ة 
منظم��ة كما هي احل��ال يف الدرا�سات 
ال�س��يء  املعا�س��رة. وه��ذا  النقدي��ة 
تعرفه الثقافة الإن�سانية؛ اإذ تتبلور 
املعرف��ة حت��ى تغ��دو علمًا ل��ه كيانه 

وقوامه.
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ا.م.د. عصام احمد ناصر

>>

>>
من ما تقدم ذكره, نستخلص 
ان دراسة العوملة تتناسب مع 

مقتضيات الرتجمة, من جانب, 
ومع طبيعة العالقة التي تربط 

الرتجمة بالعوملة 
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لغة الجسد

عن��وان للع��دل جت�سي��د في��ِه كل مع��اين ال��روح املخفية لدى 
الن�س��ان ، تل��ك  رواي��ة فيها �سغ��ف واح�سا�ض عمي��ق للتعبر 

اكرث حرية عن غرائزنا وما يدور يف داخلنا .
خ��الل جت��ويل يف ذل��ك العم��ل حتملت م��ا حتمل��ت وكانت يل 
املنب��ه وايقاظ من غف��وة دامت ل�سنوات رواي��ة كانت نتيجة 
معان��اة �سخ�سية واأمنية مل تتحق��ق بعد قد كتبت من اعماق 

قلب خال من اجواء ال�سعادة .
اأرجو من اهلل )�سبحانه وتعاىل( اأن يدوم ذلك اخليال الوا�سع 

واجلميل لدى الكاتب . لن اخليال مفتاح الكاتب الناجح .
عن��د قراءت��ي تل��ك الرواي��ة �سجل��ت يف خميلت��ي الكثر من 
ال�سئل��ة والنقد وعالم��ات اأ�ستفهام وال�س��وق الذي مل ينتهي 
لقراءة نهاي��ة الرواية . كان الرتكاز على اجلمال هو املحور 
ال��ذي مل يع��ر اهمي��ة للن�س��اء لن مل يك��ن مفتاح��ا او ال�سر 
للنج��اح يف حياته��ا او اعجاب رج��ل لها . وذل��ك امنية �سيف 
مل تتحق��ق اكت�سف ان اجلم��ال واجلاه وامل�سال��ح والنقود مل 

تكن كل �سيء .
رواي��ة رائعة بلمحة ب�سر جتول بك اىل الواقع قد و�سعت 
ط��راز احلي��اة الزوجي��ة لأ�سح��اب املراك��ز واملراتب كيف 

ت�سر .
رواي��ة فيه��ا حكم��ة ان املظه��ر ل يكف��ي او الل�س��ان ل يكف��ي 
ملعرف��ة الن�سان امنا املعا�سر هي الت��ي تعرفك مبكان وعقلية 

الن�سان وفيها ج�سدت حياة القرى وانواع الن�ساء . 
ختام��ا ... اعم��اق �سطور تل��ك رواية عفوية رائع��ة ... كلنا 
هارب��ن م��ن ما�سينا م��ن حقائقنا م��ن واقعنا انت ه��ارب وانا 

هاربة . الهرب حل موؤقت بانتظار م�ستقبل جمهول .

الطالبة زهراء فريد
قسم اللغة الكردية

فوائد املالبس املضغوطة يف التمارين الرياضية 
ترجمة الطالبة عال رافد

قسم اللغة الفرنسية

م�سال��ة  القي��ود  ا�ستخ��دام  ان 
الع�س��ور  ا�ستخدامه��ا من��ذ  مت 
و  الطب��ي.  املج��ال  القدمي��ة 
الع�س��ر  و�سائ��ل  م��ع  بالطب��ع 
)الربط��ة(. �سمنه��ا  يف 

وفيم��ا بع��د، م��ع و�س��ول املواد 
املرن��ة ،والطبيعي��ة  وم��ن ث��م 
ط��ورت  فق��د   ، ال�سطناعي��ة 
الن�سج��ة  ت�سني��ع  �س��ركات 
الطبي��ة اجه��زة التعقي��د ب��ل 
وحت��ى اجه��زة ال�س��د،  لع��الج 
و  الوريدي��ة  ال�سطراب��ات 
حت��ى  يج��رى  و  اللمفاوي��ة. 
الي��وم ا�ستخ��دام العدي��د م��ن 
انواع املالب�ض امل�سدودة ب�سورة 
الطب��ي،  املج��ال  يف  منتظم��ة 
ول�سيما على م�ستوىالطراف 
ال�سفلي��ة )عل��ى �سبي��ل املثال ، 
ال�س��روال الطوي��ل و الق�س��ر، 
والكمام ، واجلوارب(. ان هذا 
�ساهم يف زيادة  �سعبية مالب�ض 
ال�سد يف العديد من الريا�سات 
امل�س��ي  �سب��اق  ، و خ�سو�س��ا يف 

، ه��ي الفك��رة القائل��ة ان هذا 
ان  ميك��ن  املالب���ض  م��ن  الن��وع 
يف  خمتلف��ة  جوان��ب  يح�س��ن  
الداء الب��دين. م��ع ذل��ك فان 
الثار اليجابي��ة على الداء 
الب��دين م��ا زال��ت مو�سع جدل 
و  العلمي��ة.  املجتمع��ات  يف 
ميك��ن ان يعزى ب�سورة جزئية 
،  تباي��ن النتائ��ج اىل التن��وع 

الكب��ر للتدريب��ات الت��ي حتت 
 ، امل��دة  حي��ث  م��ن   ، درا�سته��ا 
النكما���ض  ان��واع  و  ال�س��دة  و 
الع�سلي ، و اىل حالة التدريب 
عل��ى املو�سوع��ات ، و اىل جزء 
اجل�س��م الذي ت�س��ده املالب�ض ، 
و م��دة و ف��رتة )اثن��اء/ وبعد 
التمري��ن(  ا�ستخدامه  و �سدة 
حت��ى  ب��ل   . امل�سل��ط  اجله��د 

ب�سورة جزئية اىل الت�سخي�ض 
املح��دد  لالجه��زة امل�ستخدمة  

يف الدرا�سة.

ثاثراتها على الداء
مكف��ول  الوري��دي  العائ��د  ان 
بالي��ات خمتلفة ت�سمل ب�سورة 
رئي�سي��ة على متاري��ن ال�سغط 
و  فخذه��ا  و  ال�س��اق  لربل��ة 

التن��ازيل  الرتتي��ب  ح�س��ب 
م��ن الهمي��ة ، كم��ا ه��و ح��ال 
عل��ى  الوريدي��ة.  ال�سمام��ات 
ال�سفلي��ة  الط��راف  م�ست��وى 
، ف��ان العائ��د الوري��دي �سوب 
القل��ب تقوم به ب�س��كل رئي�سي 
العميق��ة  الوريدي��ة  لل�سبك��ة 
ال�س��اق  م�ست��وى  عل��ى  ام��ا   ،
ف��ان ح��وايل 90% م��ن احلجم 
يكفل��ه ه��ذا النظ��ام املعمقفي 
احلقيق��ة ، ابتداء م��ن  الفخذ 
يتعل��ق  الم��ر  ف��ان  امل�س��رتك 
ح�س��را بال�سبكة املعمقة اذ ان 
ال�سبك��ة ال�سطحي��ة ب�سدد يف 
ال�سبك��ة املعمق��ة. ان ممار�سة 
بال�سغ��ط  يتعل��ق  ايل  عم��ل 
اخلارج��ي م��ن خ��الل ارت��داء 
جوارب �س��د �سفلية طبية هذا 
ا�ستثنائي��ا  ه��و ح��ال عالجي��ا 
لع��الج الق�سور الوريدي املزمن 
او لبع���ض احل��الت  او احل��اد 
املر�سية الخرى مثل الوذمة. 

جزء من مقالة فرن�سية
فرق��د  م.م.  با�س��راف: 

عبدالرحمن
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اأغار عليها
من القلم 
من احلرب

من ورق يالم�سها 
بن ال�سطر وال�سطر 

حت�سن القلم باأ�سابعها
فيجف الدم يف قلبي ول يجري 

ايا قلما اأما تدري ؟
لعلك جاهالأ اأمري

ف�سيفي يقطع النحري
واأو�سالك اقطعها اللى اربًا

من البحر اىل النهر 
ويل عذري فاين عا�سقًا جمنون

واملجنون ل يفقه ول يدري

الطالب اسعد طالب السلطان 
قسم اللغة الفرنسية

أغار عليها
ترجمة : مثال احمد الجميلي

عل��ى  غط��اء  جم��رد  لي�س��ت  القبع��ة 
الراأ���ض، بل حتم��ل يف ثناياه��ا العديد 
من اأ�سرار ال�سعوب التي ترتديها، فلكل 
قبع��ة ق�س��ة وحكاي��ة فري��دة متيزها 
ع��ن غرها، فهي تعك�ض تنوع الثقافات، 
وتاريخ ال��رتاث احل�ساري لهذا ال�سعب، 
كم��ا ت�س��ر اإىل طبيع��ة الطق���ض الذي 
يعي�س��ون في��ه، وم��ا ه��ي الثقاف��ة التي 

ينتمون اإليها.
وينت�سر ارتداء القبعات بن كل �سعوب 
العامل، حيث اأ�سبحت لها اأ�سواق خا�سة 
وم�سانع وماركات عاملية وجتارة رائجة 
تق��در مبلي��ارات ال��دولرات، واأ�سهرها 
جتاري��ا ه��و )كاب البي�سب��ول(، والذي 
فر���ض انت�ساره على الألعاب الريا�سية 

ب�سبب ارتداء الالعبن له يف املباريات 
الر�سمية للعب��ة البي�سبول، الكريكيت، 
ولعبي التن�ض الأر�سي واجلولف، مما 

جعله متداول بن ال�سباب والفتيات.
اأما القبع��ة املك�سيكية فرتتبط مبعظم 
�سع��وب اأمري��كا اجلنوبية، حي��ث كانوا 
ي�ستخدمونها يف احلماي��ة من ال�سم�ض، 
وه��ي م�سنوع��ة م��ن اخلو���ض املجدول 
وي�ستخدمه��ا  الثم��ن  رخي�س��ة  وه��ي 

املزارعون والعمال.
وتعد العمامة م��ن اأكرث اأغطية الراأ�ض 
�سه��رة يف ب��الد ال�سرق، وه��ي ت�سنع من 
الكت��ان ح�س��ب  اأو  القط��ن  اأو  ال�س��وف 
الدول��ة، التي �سنعت فيه��ا واأ�سهرها يف 
اأفغان�ستان والهن��د ولها طقو�ض وربطة 
معينة وت�س��ر كل عمام��ة اإىل جهة اأو 
قبيل��ة اأو طائف��ة، كما توج��د العمامة 
العربي��ة، وتعرف يف اجلزيرة العربية 

وم�س��ر وال�س��ودان، وهي تقلي��د وتراث 
عريق.

وتنت�س��ر القبعة الآ�سيوي��ة بن �سعوب 
عديدة يف �س��رق اآ�سيا ارتبطت جميعها 
بالعمل ال�ساق يف حقول الأرز يف ال�سن 
والفلب��ن وفيتن��ام و�سنع��ت م��ن اأج��ل 
احلماية من حرارة ال�سم�ض والأمطار، 
وي�ستخدمه��ا الفالح��ون والعم��ال على 
ح��د �س��واء، وت�سن��ع من اخلو���ض وهي 
م��ن اأرخ���ض اأن��واع القبع��ات واأكرثه��ا 

انت�سارا.
)القلن�س��وة(  اأو  الفرن�س��ي  البري��ه 
والت��ي متث��ل جانًبا كب��ًرا م��ن الثقافة 
الفرن�سي��ة الراقي��ة )فكرًي��ا(، حي��ث 
منا�سباته��م  يف  الفرن�سي��ون  يرتديه��ا 
الثقافي��ة والر�سمية، واأ�سهر من ارتدى 
البري��ه الفرن�س��ي املمث��ل العاملي الن 
كم��ا  بلومون��دو،  ب��ول  وج��ان  ديل��ون، 

الفرن�سي��ة  بالثقاف��ة  تاأث��ًرا  ارتداه��ا 
الأدي��ب الراحل توفي��ق احلكيم طوال 

حياته.
اأم��ا الأو�سان��كا فه��ي القبع��ة الرو�سية 
الراقي��ة والأغل��ى ثمًنا ب��ن القبعات، 
وه��ي ت�سنع من ف��راء املن��ك الطبيعي، 
الطوي��ل  رو�سي��ا  �ست��اء  م��ن  للحماي��ة 
القار���ض، كم��ا اأن له��ا ت�سميًم��ا فريًدا 
ومميًزا، حي��ث بخ��الف القبعة يتدىل 

منها غطاء الأذنن لزيادة الدفء.
��ا م��ن فئات  والقبع��ة الإجنليزي��ة اأي�سً
القبع��ات الراقي��ة، والت��ي ت�سن��ع م��ن 
ال�س��وف الإجنليزي الطبيعي، كما تعد 
القبعة الأمريكية التقليدية من اأ�سهر 
القبعات يف العامل، والتي متثل الثقافة 
الأمريكي��ة التقليدي��ة للفالح��ن م��ن 
�سكان الغرب الأمريكي، والذين عرفوا 

ب�«رعاة البقر«.

القبعة املكسيكية تتحول اىل رمز وطني



طريق الكتابة من أين يبدأ ؟

يرغ��ب الكث��ر من الأ�سخا���ض، بل يتمن��ى ان يكون كاتبا 
او اديب��ا، ليعرب عن اف��كاره او يعر���ض جتاربه وخرباته 

احلياتية ، لكنه ليعرف من اأين يبداأ ؟ وكيف ؟ .
�سحيح ان الكتاب��ة، والكتابة الأدبية منها ب�سكل خا�ض، 
لي�س��ت عملي��ة �سهلة، ب��ل تتطلب وجود مه��ارات حمددة، 
لكن امل�ساألة لي�ست م�ستحيلة اذا وجدت الرغبة وال�سغف 

والرادة بخو�ض تلك املغامرة .
اعود لل�سوؤال : من اأين يبداأ طريق الكتابة ؟

يجي��ب على ه��ذا الت�ساوؤل العديد من الأدب��اء والكّتاب : 
اإن نقط��ة البت��داء يف حياته��م كانت توثي��ق مذكراتهم 
اليومية الب�سيط��ة، يوميات او مذكرات ت�سجل الحداث 

والوقائع والتجارب ال�سغرة لهم ولالآخرين . 
يف هذا ال�ساأن تق��ول الروائية ايلينا فرانتي وهي جتيب 
عل��ى ذات ال�س��وؤال : " داأب��ت على كتاب��ة مذكراتي لعدة 
�سن��وات وان��ا فت��اة �سغرة ، كن��ت مراهق��ة خجولة، وكل 
م��ا اجيد قوله هو كلمة نع��م، ومعظم الأحيان كنت ابقى 
�سامت��ة، ام��ا يف مذكراتي، فق��د كان الأم��ر خمتلفا، كنت 
ات��رك لنف�س��ي العن��ان واأ�س��رد بالتف�سي��ل م��ا يحدث يل 
يومي��ا ، حتى ال�سياء ال�سغرة ج��دا والغاية يف ال�سرية 
وكل م��ا كان يخط��ر ببايل م��ن افكار جريئ��ة كنت ادونه 

على الورق ".
ان امت��الك الن�س��ان ملذك��رات يومي��ة متوا�سل��ة تك��ون 
مبثابة م��ادة خام ا�سا�سية لبدء مغام��رة الكتابة خا�سة 
اذا كان��ت تل��ك اليومي��ات �سادق��ة ومعربة ع��ن مكنونات 
ذاته ومواقفه جتاه ال�سياء والنا�ض واحلوادث التي متر 

به يف حياته وحياة الآخرين .
   بالتزام��ن م��ع ه��ذه اخلط��وة املهم��ة، ينبغ��ي اخلو���ض 
يف ق��راءات كث��رة لأعم��ال ادبي��ة متع��ددة وخمتلف��ة 
ال�سالي��ب والتوجه��ات لإكت�س��اب ث��روة لغوي��ة وتنمية 
اخليال و�سياغة ال�سلوب اخلا�ض واملميز للكاتب نف�سه.

   املح��اولت الوىل لتج��ارب الكتابة لي�س��ت للن�سر طبعا 
، بق��در ماتك��ون متارين متهيدية قب��ل اخلو�ض يف عملية 
الكتاب��ة، ل باأ�ض ان يَطلع القريبون من الكاتب من زمالء 
وا�سدق��اء واقارب على كل املح��اولت لإبداء الراأي فيها 
ويف�س��ل ان يطل��ع عليه��ا كاتب حم��رتف لغر���ض التقييم 

والتقومي .
   ال�سرار على تكرار حماولت الكتابة اأمر مهم و�سروري 
للتوا�س��ل بعيدا عن وجه��ات نظر الآخري��ن او حماولت 

الإحباط او التقليل من �ساأن ما يكتب.
   عل��ى العموم ، فان الكتابة متع��ة و�سغف وارادة تتطلب 
بذل جهد مدعم مبه��ارات ثقافية وتقنية تكت�سب مبرور 

الوقت . 

د. فوزي الهنداوي

التصميم واالخراج الفني: ايهاب علي عباس
سكرتارية التحرير: علي محمد رشيد

عواطف يوسف 

تصدر عن وحدة العالقات واالعالم في كلية اللغات اخبارية ثقافية شهرية

لـغــات
رحلة شعر من الصويرة اىل بغداد  

شابة تحوّل مكابدات كلكامش اىل ابداع
زارت كلي��ة اللغ��ات ال�ساع��رة �سهاد كرم 
حتمل معها حمبته��ا جليل ال�سباب ، هذه 
املحبة جت�سدت يف ق�سائد ديوانها الأول 
)عت��اب يف ر�سائ��ل مفق��ودة( . واب��دت 
الثقافي��ة  بالفعالي��ات  اعجابه��ا  �سه��اد 
والدبية التي ت�سهدها الكلية ومتنت ان 
تكون له��ا م�ساركة يف اجلل�سات ال�سعرية 

والنقدية .
�سحيف��ة لغ��ات ا�ستغل��ت ه��ذه الزي��ارة 
ال�ساع��رة  اىل  ال�سئل��ة  بع���ض  لتوج��ه 

�سهاد :
؟ ال�سعر  مع  بدايتك  كانت  • كيف 

- من��ذ طفولت��ي وان��ا مولع��ة بالق��راءة 
وتاأم��ل الطبيعة بجماله��ا الأخاذ ومياه 
دجلة املن�سابة ورب��وع الريف اخل�سراء 
، هذه املعطيات خلق��ت لدّي ملكة ال�سعر 
فاجته��ت اىل مطالع��ة الدواوين قدميها 

وحديثها .
• ماه��ي املو�سوع��ات املف�سل��ة لديك يف 

كتابة الق�سائد ؟
ال�سع��ر  اكت��ب  اأجن��دة  هن��اك  لي���ض   -
مبوجبه��ا ، امنا تاتي الق�سيدة يف حلظة 
وج��داين  عل��ى  نف�سه��ا  فتفر���ض  تاأم��ل 

وقلمي .
؟ ال�سعري  منجزك  • ماهو 

- �س��در دي��واين الأول عت��اب يف ر�سائ��ل 
مفق��ودة العام املا�سي ع��ن دار اأ�ض ميديا 
للن�س��ر يف بغداد وق��د حظي بقبول كبر 
م��ن قب��ل ال�سع��راء والنق��اد ، و�سي�س��در 
ح��ب  بعن��وان  الث��اين  الدي��وان  قريب��ا 
ب��ال اأوردة حي��ث ا�سرتك��ت ب��ه مب�سابقة 
احت��اد  نظمه��ا  الت��ي  ال�سب��اب  الأدب��اء 

الأدباء .

• ما الذي لفت انتباهك يف كلية اللغات 
وما �سبب زيارتك لها ؟

- لق��د حرمت من اكم��ال درا�ستي ب�سبب 
التزامات��ي الأ�سري��ة وتربي��ة اطف��ايل 
لكن بقت رغبتي م�ستعلة باكمال درا�ستي 
واأجد العزاء بزيارة اجلامعة واللقاء مع 

املثقفن وال�سعراء والأدباء فيها .
كلية اللغات مث��ل واحة خ�سراء جميلة 

تزخ��ر باملناظ��ر الرائع��ة وق��د اأعجبت 
يف  يوفقن��ي  ان  اهلل  وادع��وا  به��ا  ج��دا 
ي��وم ما لأن اك��ون طالبة فيه��ا لأنهل من 
معارف الأ�ساتذة واملثقفن الكبار الذين 

التقيتهم .
الأخرة  كلمتك  • ماهي 

�سك��را لكلي��ة اللغ��ات الت��ي ا�ستقبلتن��ي 
برتحيب امتنى لكم التوفيق والنجاح  .

ال�سع��ر  ترجم��ة  ا�س��كالت  متخ�س�س��ون  اكادميي��ون  ناق���ض 
املعا�س��ر يف حلق��ة نقا�سية نظمه��ا ق�سم اللغ��ة النكليزية يف 

كلية اللغات يوم اخلمي�ض املوافق 22�سباط 2018 . 
وطرح التدري�سيون كال من اأ.م.د. ابتهال مهدي وا.م.د. ب�سمة 
حرب��ي  وم. ربيع عامر �سال��ح و م.م. ب�سار معارج ق�سايا عّدة 
ب�ساأن ترجمة ال�سع��ر العربي احلديث بن النجاح والخفاق 

وفقدان وتعوي�ض املعنى يف ترجمة ال�سعر .
اللفظي��ة  واملح�سن��ات  ال�س��ّور  نق��ل  ال�سات��ذة اىل  وتط��رق 

وال�ستعارة والت�سبيه التي يبدع ال�سعراء يف ر�سمها ونحتها .

حلقة نقاشية تبحث اشكاالت ترجمة الشعر املعاصر
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ال�سابة منى خالد ا�سغر روائية يف العراقا�ساتذة ي�ستعدون خلو�ض مباراة ريا�سية يف  الكليةطالب اللغة الفرن�سية يطالعون يف مكتبة الق�سم 

صورة وتعليق

كيف تعرف بداية ؟ ان هذا احلب 
اجلديد

�سيكون موجة هائلة من �ساأنها ان 
تنقل الروح اىل حالة ال�سكر مع 

العاطفة، واىل اي مدى �ستبوح 
ب�سرها ؟

او �سيغو�ض يف جنون الأمل ال�سرمدي
يف بنات افكاره ، بينما دخلت علينا 

اإمراأة حيث كنا �سعداء ، قلنا يف 
عبارات نحو اأي �سعادة؟ متيل لها 

خطواتنا...
اأم�سية مقمرة ...حلظة من الرقة 

وحلم من اجل�سد !
حيث يبدو العامل ب�سيطا وخياليا 

واأ�سبحت املراأة كالرثوة 
املبهجة لتلبي رغباتنا ، واأوهامنا 
ترق�ض من حولنا كرق�سة الباليه

هناك حيث بريق اأ�ساء يف احلبيبة 
هلو�سنا اإذ تكرب وتخباأ ف�سائلها 

وتخفي �سحرها القدمي ...

الحب الجديد
ترجمة : الطالبة مريم صاحب سلمان 

قسم اللغة الفرنسية 
للشاعر الفرنسي الفونس بوركار


