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اشراف عام
أ.م.د مي اسطيفان رزق اهلل  لـغــات
 مبدعون .. ومحرتفون

يعي�ش العامل املعا�ص��ر – ونحن جزء منه - ع�صر 
االإع��ام ، فنحن حتت رحمة االع��ام على مدار 
ال�ص��اعة، واجلامعة ب��ص��فها م�ؤ�ص�ص��ة اكادميية 
واجتماعي��ة  وترب�ي��ة  علمي��ة  وظائ��ف  ذات 
وثقافي��ة بحاج��ة اىل اإعام ن�ص��ط وفاعل قادر 
على بناء ج�ص���ر ت�ا�ص��ل مع البيئة الداخليىة 
اأي ال��ص��ط االكادمي��ي والبيئ��ة اخلارجي��ة اأي 

املجتمع . 
وح��دة  هلل  واحلم��د  جنح��ت  اللغ��ات  كلي��ة  يف 
االع��ام اجلامع��ي مبهمته��ا جناح��ًا اإنعك���ش يف 
تفعي��ل االأج���اء الثقافي��ة والعلمي��ة وحتفي��ز 
االأ�ص��اتذة والطلبة على حد �ص���اء على التعامل 
م��ع االع��ام والكتاب��ة او الرتجم��ة والن�ص��ر يف 

�صحيفة الكلية وم�قعها االألكرتوين .
عل��ى الرغ��م م��ن م�ص��اغلي االإداري��ة والعلمي��ة 
حر�صت على الت�ا�صل الي�مي مع وحدة االعام 
يف كليتنا ، مل اأت�دخل يف اجل�انب الفنية لعملهم 
االعامي لثقتي العالية بكفاءتهم واحرتافيتهم 
له��م  وترك��ت  العام��ة  بالت�جيه��ات  اإكتفي��ت   ،
التفا�ص��يل ، فاأبدع���ا برغ��م قل��ة االإمكاني��ات 

املادية وا�صتطاع�ا خلق البدائل .
قب��ل اأيام ق��دم يل رئي�ش حترير �ص��حيفة لغات 
املتميزي��ن  التدري�ص��يني  ا�ص��ماء  م��ن  جمم�ع��ة 
بالرتجم��ة والن�ص��ر يف ال�ص��حيفة طالبا ت�جيه 
كت��اب تثم��ني جله�ده��م ، وافق��ت عل��ى الف���ر ، 
باركت املبادرة ، فرحت الإهتمام ا�ص��اتذة الكلية 
بهذا اجلانب املكمل للن�ص��اط العلمي واالأكادميي 

، وكانت فرحتي با�صهامات الطلبة اأكرب .
بهذه املنا�صبة ، اأجدد الدع�ة جلميع التدري�صيني 
والطلبة للكتابة والن�صر يف حق�ل اخت�صا�صاتهم 
العلمية بعد ان ا�صبحت هذه ال�صحيفة جزًء من 
ه�ي��ة كلي��ة اللغ��ات وب�ص��مة ممي��زة يف العطاء 
واالب��داع ونال��ت االإعج��اب والتقدي��ر والثن��اء 
ال��ص��ط االكادمي��ي وخارج��ه الإنتظ��ام  داخ��ل 
�ص��دورها وج�دة اإخراجه��ا والقيمة الفكرية ملا 
تن�صره من م��ص�عات يف اللغة واالأدب والرتجمة 

والثقافات ب�صكل عام .
حتية اإعتزاز بالفريق االإعامي ال�ص��غري بعدده  

الكبري بعطاءه .
خلدم��ة  والتاأل��ق  النجاح��ات  م��ن  املزي��د  واىل 

ال�طن العزيز .

أ.م.د مي اسطيفان رزق اهلل
عميد كلية اللغات

اب��دى علماء لغ��ات واكادميي�ن 
ال�ص��امية  باللغات  متخ�ص�ص���ن 
العلم��ي  بامل�ص��ت�ى  اعجابه��م 
ال�صاتذة ق�ص��م اللغة ال�صرياين 

يف كلية اللغات .
جل�ص��ات  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
ومناق�ص��ات م�ؤمت��ر العام��ة " 
جربائيل القرداحي للدرا�صات 
يف  عق��د  ال��ذي  ال�ص��ريانية 
بريوت للمدة من 12 – 14 اذار 

. 2018
فقد ق��دم ثاثة من تدري�ص��يي 
ق�ص��م اللغة ال�صريانية درا�صات 
معا�صرة تخ�ش اللغات ال�صامية 
واللغة ال�صريانية ب�صكل خا�ش 

حيث عر�صت التدري�صية ي�صرى 
عبا���ش بحثها امل��ص���م االدوات 
ال�ص��امية  اللغ��ات  يف  النح�ي��ة 
وعر�ش اال�ص��تاذ امل�صاعد عماد 
حماد بحثه امل��ص�م اخل�صائ�ش 
ال�ظيفي��ة  للعط��ف الظريف يف 
كان  فيم��ا   ، ال�ص��ريانية  اللغ��ة 
بح��ث التدري�ص��ية ماري فا�ص��ل 
جب��� " اث��ر املكاف��ئ الرتجم��ي 
يف حتدي��د املعن��ى ب��ني الن���ش 

اال�صلي والن�ش املرتجم.
و�ص��هد امل�ؤمت��ر ح�ص���را وا�ص��عا 
باللغ��ات  ومتخ�ص�ص��ني  لعلم��اء 
العرب��ي  ال�ط��ن  م��ن  ال�ص��امية 

والعامل .

 دراسات معاصرة يف اللغة السريانية وادابها 

بحوث اساتذة اللغات تحظى بتقدير مؤتمر عاملي يف بريوت

اأحيت كلية اللغات ي�م املراة العاملي وعيد 
االم فيم��ا تقدمت ال�ص��يدة العميد بازكى 
التهاين واجمل التربيكات اىل الزميات 
وامل�ظف��ات  التدري���ش  هيئ��ة  ع�ص���ات 
والطالبات متمنية لهن ال�صعادة وال�صرور 
وت�ا�ص��ل العطاء واالبداع خلدمة وطننا 

احلبيب .
ونظم��ت عم��ادة الكلي��ة احتفالي��ة بهذه 

املنا�ص��بة حي��ث قدم��ت فيه��ا احلل�ي��ات 
وقط��ع كعك��ة وتق��دمي الته��اين بح�ص���ر 

جمع كبري من الزميات والزماء.
اىل ذل��ك تتق��دم �ص��حيفة لغ��ات  بباقة 
زه���ر واجم��ل الته��اين اىل جميع ا�ص��رة 
الكلية من الن�ص��اء واالمهات ب�صكل خا�ش 
بهذا الي�م ال�صعيد وتتمنى لهن املزيد من 

النجاحات على جميع اال�صعدة .

اللغ��ات  كلي��ة  عمي��د  ال�ص��يدة  ثمن��ت 
اأ.م.د. م��ي ا�ص��طيفان رزق اهلل جه���د 
بالن�ص��ر  املتميزي��ن  التدري�ص��يني 
ال�ص��حفية  والكتاب��ة  االعام��ي 
والرتجمة خال الربع االأول من العام 

احلايل .
ووجه��ت ال�ص��يدة العميد كت��اب تثمني 
جله�د  االق�صام العلمية والتدري�صيني 
الذين متي��زوا باملثابرة والت�ا�ص��ل مع 

وح��دة االع��ام والعاق��ات يف الكلية 
من خ��ال ن�ص��ر امل��ص���عات الثقافية 
واللغ�ي��ة واالأدبي��ة يف �ص��حيفة لغات 

خال االأ�صهر املا�صية .
     واأك��دت عل��ى اهمي��ة دور االع��ام 
يف اب��راز ال�ج��ه امل�ص��رق واالجن��ازات 
العلمية لكلية اللغات عرب فريق العمل 
االعام��ي وم��ن خ��ال �ص��حيفة لغات 

وامل�قع االألكرتوين للكلية .

اىل ذل��ك اأعلن��ت �ص��حيفة لغ��ات ع��ن 
الن�ص��ر  يف  العلمي��ة  االق�ص��ام  مراك��ز 
اللغ��ة  ق�ص��م  ح��ّل  حي��ث  االعام��ي 
الفرن�ص��ية يف املركز االأول فيما ح�صل 
ق�ص��م اللغ��ة اال�ص��بانية عل��ى  املرك��ز 
الث��اين  وجاء ق�ص��م اللغ��ة االأملانية يف 

املركز الثالث .
عل��ى �ص��عيد مت�ص��ل اأثن��ى اكادميي���ن 
املنج��ز  وخمت�ص���ن يف االع��ام عل��ى 

ال�ص��حفي الذي حققته �صحيفة لغات 
واملكان��ة املتميزة التي بات��ت متثلها يف 
االعام اجلامعي ، وذكروا ان �صحيفة 
مادي��ة  وباإمكان��ات  ا�ص��تطاعت  لغ��ات 
وفنية واعامية ب�صيطة ان ت�صتقطب 
االأ�صاتذة واملثقفني والكتاب من داخل 
الكلية وخارجها للكتابة فيها يف حق�ل 
الثقاف��ات واالآداب واللغات والرتجمة 

والفن�ن .

اللغات تحتفل بيوم املرأة وعيد االم

الفرنسية يف الصدارة واالسبانية تقتنع بدور الوصيفة
  تثمني جهود التدريسيني املتميزين بالنشر االعالمي

يف اطار التعاون بني كلية اللغات وم�ؤ�ص�صات الدولة واملجتمع ا�صرتك عدد من 
تدري�ص��يي ق�ص��م اللغة الرو�صية كمحا�ص��رين يف دورة تط�يرية اقامها املعهد 

العايل للتط�ير االداري واالمني التابع ل�زارة الداخلية .
وت�ص��منت الدورة القاء حما�ص��رات متخ�ص�ص��ة يف الرتجمة وتط�ير املهارات 

اللغ�ية ملاكات ال�زارة . وذلك خال املدة من 14 / 1 – 14 / 2 / 2018  .

دعت عميد كلية اللغات اأ.م.د. مي ا�ص��طيفان رزق اهلل اىل ت�ظيف احل��صبة 
االألكرتونية يف تنظيم �صجات املا�صرت�صيت املركزية عرب حت�يلها اىل �صجات 

األكرتونية ت�ثق ا�صتحقاقات طلبة الكلية وحتفظها من التلف او ال�صياع  .
واأك��دت خال تراأ�ص��ها جمل�ش الكلية ي���م االأحد 11-3-2018 على �ص��رورة 
�ص��يانة خمتربات ال�ص���ت وعق��د لقاءات م��ص��عة مع طلبة املراح��ل االأربعة 
لا�ص��تماع اىل احتياجاتهم . وناق�ش املجل�ش م��ص���عات عّدة كان من ابرزها 
ايجاد برنامج تدقيق ا�ص��تال االبحاث العلمية وور�ش عمل ت�صرح التعليمات 
اجلديدة للرتقيات العلمية وا�صراك التدري�صيني يف اللجان العلمية والرتب�ية 

وحتديد م�اعيد التقاط �ص�ر التخرج .

تدريسيو الروسية يقيمون دورة لغوية 
يف وزارة الداخلية

حوسبة سجالت اللغات
 عرب املاسرتشيت األلكرتوني



2لـغــات
سلمى املوسوي : يوم املرأة انتصار للسالم

العدي��د   2003 ع��ام  بع��د  ب��رزت 
م��ن الن�ص��اء النا�ص��طات يف حق�ل 
الدفاع عن حق���ق املراأة والدع�ة  
ا�ص��طلعّن  وق��د   ، ان�ص��افها  اىل 
ب��ادوار متمي��زة من خال و�ص��ائل 
الثقافي��ة  والتجمع��ات  االع��ام 
ومنظم��ات املجتمع املدين، من بني 
تلك االأ�ص�ات املتميزة االعامية 
وال�صاعرة �ص��لمى امل��ص�ي ، الأجل 
ت�صليط االأ�ص�اء على اآفاق واأبعاد 
ي�م املراأة العاملي كان لنا معها هذا 

احل�ار :
- كي��ف تقيمني دور امل��راأة املثقفة 

يف التغيري االجتماعي ؟
- دور  امل��راأة مهم ج��دا يف اإحداث 
تغ��ريات اجتماعي��ة تاريخي��ة .. 
في���م امل��راأة العاملي انبثق ب�ص��بب 
اإم��راأة ،، امل��راأة املثقفة تك�ن اكرث 
وعي��ا وادراكا من امل��راأة املحدودة 

الفك��ر وبامكانه��ا ايج��اد احلل���ل 
االأ�ص��رية  للم�ص��اكل  املنا�ص��بة 
اأم  كان��ت  �ص���اء  واالجتماعي��ة 
او زوج��ة او اإبن��ة او اأخ��ت وهن��ا 
ا�صت�ص��هد بق���ل ال�ص��اعر العرب��ي 
اأحم��د �ص���قي ) االأم مدر�ص��ة اإن 
طي��ب  �ص��عبا  اأع��ددت  اعددته��ا 

االأعراق( .
-  تعاين الن�ص��اء عم�ما من �صط�ة 
كي��ف   .. وهيمنته��ا  الذك�ري��ة 
تل��ك  عل��ى  التغل��ب  اىل  ال�ص��بيل 

الهيمنة ؟
ال�ص��راكة  تفعي��ل  يج��ب  هن��ا   -
الكامل��ة يف املجتم��ع ب��ني الن�ص��اء 
م�ص��اركة  وت�ص��جيع  والرج��ال 
احلي��اة  ن�اح��ي  كاف��ة  يف  امل��راأة 
يف  متثيله��ا  مع��دالت  ورف��ع 
ال�صلطات الق�ص��ائية والت�صريعية 
والتنفيذي��ة ا�ص��افة اىل تفعي��ل 

قان�ن حما�ص��بة الرجل او ال�صاب 
املتحر�ش بامل��راأة وفر�ش عق�بات 
فر���ش  اىل  ا�ص��افة   ، �ص��ارمة 
غرام��ة مالي��ة كب��رية او ت�عي��ة 
الفتاة يف كيفية الدفاع عن نف�صها 
وا�ص��تخدامها الرد املبا�صر يف اأخذ 

حقها .
الن�ص���ي  االأدب  ا�ص��تطاع  ه��ل    -
امل��راأة  هم���م  ع��ن  فع��ا  التعب��ري 

العراقية ؟
ثقي��ل  الع��بء   ان  الق���ل  اأود   -
العراقي��ة  امل��راأة  وهم���م  ج��دا 
كب��رية وكثرية مع ذل��ك نحن ناأمل 

االأف�صل .
- ماذا ميثل ي�م املراأة يف اأجندتك 

اخلا�صة ؟
عاملي��ا  انت�ص��ارا  ميث��ل  اج��ده   -
الت��ي  وامل��راأة  العامل��ة  للم��راأة 
كانت م�ص��طهدة ومعنفة ج�صديا 

ونف�ص��يا ... ففي الثام��ن من اآذار  
امل��راأة اأثبت��ت في��ه ق�ته��ا وه��ي 
حتم��ل ال�ص��اح واخلب��ز وال���رد 
�ص��ام  عل��ى  دالل��ة  له��ا  �ص��عارا 
ق�ص��يتها ، فكل عام ون�صاء العامل 
والن�صاء العراقيات ب�صكل خا�ش 

بالف الف خري .

-  ماهي امل��ص�عات التي ت�صته�ي 
ال�ص��اعرة �صلمى امل��ص�ي يف كتابة 

ال�صعر ؟
- امل��ص�عات كثرية ا�صتطيع الق�ل 
ان كل م��ا يتعلق باحلي��اة يثريين ، 
احل��ب ب��كل تفا�ص��يله وج�ارحه، 
وال�ج��دان  ال�ط��ن  ع��ن  كتب��ت 
ومي��زت امل��راأة باإط��ار خا���ش به��ا 
.   كتب��ت ع��ن الطف�ل��ة املغيبة يف 
بلدي اجلريح واول ق�صيدة ن�صرت 
يل بعن�ان )التعيدي الرتاتيل( .

       اعم��ل االآن عل��ى ن�ص��ر دي�اين 
ذل��ك فق��د  االأول باال�ص��افة اىل 
ب�ص���تي  يل  ق�ص��يدة  �ص��جلت 
ق�ص��يدة  وه��ي  عن�انها)الق�ص��م( 
حتاك��ي ال�ط��ن واالأم��ة وبث��ت يف 
اأك��رث م��ن اذاع��ة وخا�ص��ة اذاعة 
الداخلي��ة العراقي��ة وق��د الق��ت 

�صدى ً طيبًا .

ح�اء
�صلمى امل��ص�ي

اأ الأين جميلة 
ترميني من اأعلى ال�ص�ر ..

اأ الأين جميلة
تقتل يّف حق الكلمات ..

اأ الأين جميلة
ت�صلبني الغيمات

وترتكني دون مطر ورعد
اأحذرك ففي جعبتي فار�ش اأخ�صر

لي�ش جمااًل فقط ما وهبني ربي
بل هي العفة تطارحني غراما ف�ق 

ال�صرفات
ول��ن  فخ��ر  منه��ا  ويل  اأم��ي  ح���اء 

ي�صريين 
اإين خلقت من اإع�جاج 

اأنا اآهة يف �صدر يل�ذ بالنغمات 
�صابحا هائما كقطار 

اأجمل ما فيه ترانيم املحطات

او   approach(  ( ا�ص��ل�ب  وه��� 
يف  ي�ص��تخدم   )method( منه��ج  
تدري���ش اللغات االجنبية وقد ظهر 
يف  ال�ص��بعينيات  يف  اال�ص��ل�ب  ه��ذا 
الق��رن املا�ص��ي وذلك ك��رد فعل ازاء 
الط��رق االخ��رى التي ظه��رت قبله 
احلرفي��ة  الرتجم��ة  ا�ص��ل�ب  مث��ل 
واال�ص��ل�ب املبا�ص��ر وا�ص��ل�ب ال�صمع 
اللغ���ي الت��ي اثبت��ت ع��دم كف��اءة 
يف تدري���ش ه��ذه اللغ��ات لذل��ك راأى 
العلماء اللغة التطبيقية اىل وج�د 
حاجة ما�ص��ة لتطبي��ق منهج جديد 
قائ��م عل��ى نه��ج تعلي��م اللغ��ة ع��ن 
طري��ق التفاع��ل وتط�ي��ر امله��ارات 

الت�ا�صلية والكفاءة ال�ظيفية حيث يت�صف هذا املنهج بال�صفات التالية:
 Language as a medium اوال : تعترب اللغة ك��ص��يلة لات�ص��ال والت�ا�ص��ل

 of communication
ثانيا : يت�ص��من الت�ا�ص��ل جمم�عة من ال�ظائف التي ت�ص��مل البحث عن املعل�مات 
apologizing  والتعبري  seeking information  والتعب��ري عن االعتذار 

 )likes and dislikes expressions    عن ما نحب ونكره
ثالثا : ي�ص��تخدم اال�صل�ب الت�ا�ص��لي داخل ال�صف�ف الدرا�ص��ية وذلك لرفع قدرة 

الطلبة على ا�صتخدام اللغة الهدف بطريقة ت�ا�صلية ذات داللة ومغزى .
رابعا : املنهج الت�ا�ص��لي ه� منهج خم�ص�ش وم�جه للطلبة الأنه يعرب عن حاجاتهم 

واهتماماتهم .
خام�ص��ا: يّرك��ز اال�ص��ل�ب الت�ا�ص��لي عل��ى وظائف اللغ��ة ويجب عل��ى املتعلمني ان 
يك�ن���ا قادري��ن على الذه��اب اىل البل��دان االجنبية حتى يت�ص��نى لهم الت�ا�ص��ل 

واملعاي�صة هناك .
�صاد�ص��ا : ميكن املنهج الت�ا�ص��لي الطلبة من ا�صتخدام لغة ال�صرف ك��صيلة طبيعية 
 normal ( الإدارة وت�جيه ال�صف وهذا بدوره يعك�ش لنا اكت�صاب اللغة الطبيعي

 )  medium for classroom management
�صابعا : يّركز املنهج الت�ا�صلي على اول�ية املهارة اال�صغائية ال�صف�ية داخل ال�صف 

)  emphasis on oral and listening skills in the classroom
 errors are( ثامن��ا: ارت��كاب االخطاء ه��� جزء من تعل��م اللغة ب�ص��كل عف���ي

)natural part of learning language
تا�ص��عا : ال يقت�ص��ر املنهج الت�ا�صلي على ا�ص��تخدام املهارات ال�صف�ية فح�صب وامنا 
 reading and ) عل��ى مه��ارات الق��راءة والكتاب��ة لرف��ع ثق��ة الطال��ب بنف�ص��ه

 )  writing skills
 use ( عا�صرا : يت�صمن هذا املنهج ا�صتخدام م�صطلحات وتعابري �صعبية ولغة دارجة
)of idiomatic expressions ، slangs and everyday language
احدى ع�ص��را: ي�ص��عى املنهج الت�ا�صلي ال�صتخدام م�ص��ادر م�ث�ق بها مثل اجلرائد 

وال�صحف واملجات والن�صرات والدوريات والربامج التلفزي�نية .
ثاين ع�صرا : ا�صتخدام امل�ؤثرات الب�صرية وال�ص�تية وال�صمعية يف املنهج الت�ا�صلي 
 practical  ( العملي��ة  اللغ��ة  لاإ�ص��ارة اىل  وذل��ك  التعليمي��ة  البطاق��ات  مث��ل 

.  )  language

طالق الفاكساالســـلوب التواصــلي يف تدريــس اللغـــات

 ا�صتاذ حمم�د عطية فرحان
 ا�صتاذ اللغة والرتجمة 

ترجمة : م.م. براء خلف حمادي
فاجاأتني �صديقة الطف�لة ورفيقة درب الدرا�صة والزواج واالم�مة 
باأنها ) طلقت ( من زوجها ، وانها عادت من ال�صفر مع اوالدها لتجده 
قد ) �ص��حن ( ماب�ص��ها اىل منزل والدها واأر�ص��ل ورقة طاقها عرب 
الفاك���ش ، اأما هي فكل ما عليها ان تتقبل االمر ال�اقع وتتكيف معه 

بعد خم�صة ع�صر �صنة من الكفاح يف بيت الزوجية .
مثلم��ا لدينا الزواج ا�ص��بح الي���م طاق الفاك�ش ورمب��ا طاق االأ�ش 
اأم اأ�ش واالمييل ، وهكذا بقرار يتخذه الزوج ي�ص��تطيع ن�ص��ف البيت 
وت�ص��ريد االوالد والغ��در بالزوج��ة وال يحتاج حت��ى اىل تربير او 

اعتذار الن ذلك يدخل يف �ص��ياق حق�قه ال�ص��رعية – م�ص��كني ايها 
ال�صرع كم من اجلرائم ترتكب باأ�صمك !! وال افهم اذا كان الزواج ال 
ًا يف حال  يتم اال بر�ص��ا الزوجة ، ملاذا ال ي�ص��رتط ر�صا الزوجة اي�صً
قرار الزوج ف�صخ العقد واتخاذ قرار الطاق ؟ وملاذا يتم الطاق قبل 
اتخ��اذ االج��راءات التي حتفظ للم��راأة حق�قها املادي��ة واملعن�ية 
وكرامته��ا وتراع��ي م�ص��لحة االوالد ؟ وملاذا ال تك�ن الت�ص���ية قبل 
وق���ع الط��اق ال بع��ده ؟ حل�ص��ن ح��ظ �ص��ديقتي ان لها اأب وا�ص��رة 
مقتدرة ت�ص��تطيع ان ت�ص��اندها ، لكن ماذا عن احلاالت االخرى التي 

لي�ش لها معيل اال الزوج ؟

م.م. رغد فتاح را�صي 
وحدة الن�صاطات الفنية 

الت�ص��ميم ه��� عملي��ة التك�ي��ن واالبت��كار 
،اأي ان��ه جمع عنا�ص��ر م��ن البيئة وو�ص��عها 
يف تك�ي��ن معني الإعطاء �ص��ئ ل��ه وظيفة اأو 

مدل�ل .

خلط��ة  اإم��ا  ي�ص��تخدم  كا�ص��م  "ت�ص��ميم" 
)احل��ل( النهائ��ي )على �ص��بيل املثال ر�ص��م، 
تل��ك  تنفي��ذ  نتيج��ة  اأو  و�ص��ف(  من���ذج، 
اخلط��ة يف �ص��كل املنت��ج النهائي م��ن عملية 
الت�ص��ميم. فاملنت��ج النهائ��ي ميك��ن اأن يك�ن 
اإىل  واملج�ه��رات  اجل���ارب  م��ن  �ص��يء  اأي 
الر�ص���مية، والر�ص���م  امل�ص��تخدم  واجه��ات 
مث��ل  التخيلّي��ه  االأف��كار  حت��ى  البياني��ة، 
اله�ية امل�ؤ�ص�ص��ية والتقالي��د الثقافية، مثل 
االحتف��ال باأعي��اد معّين��ه تك���ن م�ص��ممة 

يف بع���ش االأحي��ان. ويف االآون��ة االأخ��رية، 
العمليات )ب�ص��كل ع��ام( كانت اأي�ص��ًا تعامل 
عل��ى اأنها من منتجات الت�ص��ميم، مما اأعطى 

معنى جديدًا للم�صطلح ت�صميم العمليات
و ال�صخ�ش الذي ي�ص��مم يدعى م�صمم، وه� 
اأي�ص��ًا م�صطلح ي�ص��تخدم لاأ�ص��خا�ش الذين 
يعمل���ن مهني��ًا يف اأح��د جم��االت الت�ص��ميم 
املختلف��ة، ويح��دد ع��ادًة جمال التخ�ص���ش 

اأزي��اء،  ال��ذي يتعام��ل مع��ه )مث��ل م�ص��مم 
م�صمم اأفكار اأو م�صمم على �صبكة االإنرتنت. 
اإن الت�ص��ميم غالبًا ما يتطلب من امل�ص��مم اأن 
ينظ��ر اإىل اجل�انب اجلمالي��ة وال�ظيفية، 
والعدي��د من اجل�ان��ب االأخرى يف الكائن اأو 
العملي��ة، وهي ع��ادة ما تتطلب ق��درًا كبريًا 
م��ن البح��ث، التفك��ري، التكي��ف التفاعل��ي، 

واإعادة الت�صميم.
العامة التجارية ملر�صيد�ش بنز

هي واحدة من اأقدم واأكرث عامات ال�صيارات 

اأن�ص��ئت  الت��ي  للجمي��ع  واملمي��زة  املعروف��ة 
يف الع��امل وال ت��زال م�ج���دة حت��ى الي�م. 
تتخذ مر�ص��يد�ش بنز م��ن النجمة الثاثية 
�ص��عارًا لها ،تاأتي فكرة النجمة الثاثية من 
فك��رة اآلة لا�ص��تخدام الثاثي )اأر�ش، ج�، 
بحر( اأما ا�صم مر�صيد�ش )النعمة اأو الربكة 
باللغة االإ�صبانية )، فه� يع�د اإىل مر�صيد�ش 
يلني��ك ابنة اإميل يلني��ك الذي كان ينظم 
�صباقات ال�صركة، ومبا اأنه كان يتفاءل با�صم 
ابنته كان ي�ص��مي به �ص��يارة ال�صباق، ونظرًا 
للف�ز املتكرر اأ�ص��بح ا�ص��م االبنة مر�ص��يد�ش 
الع��امل  يف  ال�ص��يارات  واأفخ��م  اأ�ص��هر  ا�ص��م 
والتي يقع مقرها االأم يف �ص��ت�تغارت جن�ب 
اأملانيا وهي �ص��ركة لها باع ط�يل يف �ص��ناعة 
ال�ص��يارات الفخم��ة ذات اجل���دة العالي��ة. 
 قام بت�ص��ميم هذا ال�صعار ج�تيليب دميلر
م��ن اأجل التعبري عن ق�ة حمركات �ص��يارات 
مر�ص��يد�ش بن��ز. والتي يعتقد م�ؤ�ص�ص��ها اإنها 
�ص���ف ت�ص��تطيع م�ص��تقبًا اأن حتلق يف اجل�، 

ومت�صي على االأر�ش واملاء.
 تتميز �صيارة املر�ص��يد�ش بالفخامة والق�ة 
وط���ل العم��ر، ويرك��ز العلماء واملهند�ص���ن 
فيه��ا عل��ى راح��ة ال�ص��ائق وال��ركاب واأم��ان 
الرحل��ة، اأم��ا ع��ن املح��ركات فه��ي الرائدة 
يف ت�ص��نيع حمركات الدفع اخللف��ي الق�ية 
والكبرية عل��ى هيئة مت�الي��ة اأو على هيئة 
V التي تعطي عزمًا اأكرب للمحرك، وميتاز 
حم��رك املر�ص��يد�ش بالع��زم الكب��ري وط���ل 
العم��ر اإذ اأنه من اأكرث املحركات بقاًء وط�ل 
خدم��ة. وق��د ظلت �ص��يارة املر�ص��يد�ش على 
م��ر العق���د �ص��يارة الزعم��اء وال�صخ�ص��يات 

املهمة.

تصميم الشعارات التجارية .... مرسيدس بنز انموذجا



3لـغــات
قراءة يف رواية " حول ما بقي " اليلي عامري

االعمال التطوعية وآثارها على فئة الشباب

الروائ��ي   ، عام��ري  ايل��ي  يع��د 
 ، االأ�ص��ل  العراق��ي  االإ�ص��رائيلي 
ط��رح  يف  البارع��ني  االأدب��اء  م��ن 
 ، م�ص���قة  ب�ص���رة  امل��ص���عات 
 ، االأخ��رى  روايات��ه  وبعي��دا ع��ن 
يعر�ش لن��ا عامري يف هذه الرواية 
ق�ص��ة حب عن طريق اال�صرتجاع 
)الفا�ش باك( ليعر�ص��ها ب�ص�رة 
يف  وتث��ريه  الق��ارئ  ت�ص��د  ممي��زة 

ال�قت ذاته .
يف  الرواي��ة  اأح��داث  ت��دور 
ت�ص��عينيات القرن املا�ص��ي ، البطل 
والقا���ش ه��� داني��ال ، وه��� رجل 
اأعمال ناجح ، يبلغ من العمر �ص��ت 
وخم�ص���ن عام��ا . ول��د يف القد�ش 
، اأ�ص��يب ب�ص��كتة قلبي��ة ، ويرق��د 
على �ص��رير املر�ش يف امل�صت�ص��فى ، 
ويب��داأ باحلدي��ث عن ق�ص��ة حبه 
. الت��ي تع���د اإىل م��ا قب��ل ثاثة 
عق���د ، وه��� يف الع�ص��رينيات م��ن 
العمر ، اإذ وقع يف ع�صق " ابيجيل" 
وه��ي طبيب��ة ا�ص��نان ، خمط�ب��ة 
م��ن رج��ل اآخ��ر . وهي ام��راة ذات 

ن��زوات وكث��رية العاق��ات ، تث��ري 
ال�ص��ه�ة ، اختف��ت عل��ى حني غزة 
م��ن حي��اة داني��ال ، ال��ذي وج��د 
�ص��الته يف " نيت�ص��ا " وهي عاملة ، 
الذي تزوجها وعا�ص��ا �ص�يا ط�ال 
ثاثة عق�د ، بيد انهما مرتبطان 
بعاق��ة ال طع��م فيه��ا وال رائحة 
عاقة كه�اء م�ص��احبة بعدد من 

االبناء.
رج��ل مري���ش ينظ��ر اإىل املا�ص��ي 
ال�ص��ه�اين  احل��ب   ، تناق���ش  ه��� 
واجلن�ص��ي ه��� تناق���ش ، ال�ص��راع 
بني ال�ص��باب والكه�لة ه� تناق�ش 
اأعم��ال وعامل��ة ب�ص��يطة  ، رج��ل 
ه�تناق���ش ، ام��راة عادي��ة تث��ري 
مي���ل  ذات  عا�ص��قة  م��ع  ال�ص��جر 
�ص��ه�انية ه��� تناق���ش . ال���الدة 
واالحت�ص��ار ه��� تناق�ش ، و�ص��ف 
حت���ي  الرواي��ة  يف  ال�صخ�ص��يات 
عل��ى التناق�ش . كذل��ك التناق�ش 
 ص��الب� وادي  اأح��داث  يف 
واحتجاج��ات الزن���ج يف الرواية 
. فان االحتجاجات قادتها نيت�ص��ا 
التي كان والدها من الي�ص��ار الذي 
�صارك مبظاهرة العمال يف ال�ادي 
ذات��ه ، وابنته العاملة الب�ص��يطة 

، �ص��اعدت الزن���ج بع��د عق��د م��ن 
 ، الب��ذاءة  اإىل  اإ�ص��افة   ، الزم��ان 
خ�ص��ص��ا عندما ت�ص��ف " ابيجيل 
ا�ص��تحمامها  حلظ��ة  لداني��ال   "
باملاكيفا قبل اإن تتزوج . يف تلك 
اللحظ��ات فك��رت يف دانيال ولي�ش 
يف ال��زوج املزمع ال��زواج منه  التي 
يحاول الكاتب اإن ي�صيف للرواية 
بع��دا �صيا�ص��يا تاريخي��ا ، وب��دون 
الرب��ط ب��ني احلي��اة االجتماعية 
وب��ني  الرواي��ة  بط��ل  لداني��ال 
ال�صيا�صة ، واأي�صا ال تخل� الرواية 
م��ن امل�ا�ص��يع الديني��ة ، الطه��ارة 
، اخلاع��ة واالمي��ان  والنجا�ص��ة 

فتق�ل له :
اخرت لك امراة جميلة! قالت له 
يجيبها : "لقد اخرتت م�صبقا!"

" ت�ق��ف ع��ن متزي��ق   : جتي��ب 
قلبي ".

واالماك��ن يف الرواي��ة ه��ي اماكن 
 ، امل�ص��رح   ، القه���ة   : خمتلف��ة 
غرف��ة الن���م ، امل�صت�ص��فى ، البيت 
، املدر�ص��ة . واال�ص��ا�ش هن��ا دائما 
ولي���ش  ال�ص��لبي  اال�ص��تخدام  ه��� 
االيجابي ، ف�صا عن امل�صروبات : 
القه���ة ، ف�دكا . انحطاط ودائما 

 " قلبته��ا   " م�ص��طلح  ماي�ص��تخدم 
لاإ�صارة اإىل العاقة اجلن�صية .

ت�ص��تمر هذه اللغة حتى منت�ص��ف 
الرواي��ة ، ليع���د عام��ري بن��ا اإىل 
لغته واأ�ص��ل�به املعروفني ، لت�صدك 
تراف��ق  الت��ي  االأح��داث  اإىل 
التح���الت والكلم��ات النابع��ة من 
�ص��خ�ش مري���ش على �ص��رير امل�ت 
يح��ن اإىل تل��ك اللحظ��ات التي لن 
تع�د اأبدا . حلظات تثري امل�ص��اعر 
، اأف��كار وذكري��ات ح���ل زوجت��ه 
وعل��ى ف�ص��ل زواج��ه . غريت��ه من 

ازواج ناجح��ني . تاني��ب ال�ص��مري 
عل��ى االأعم��ال الت��ي ق��ام به��ا يف 
�ص��بابه . فيق�ل دانيال يف و�ص��ف 

زوجته : 
" يف ال�قت الذي قبلت بها زوجة 
نيت�ص��ا - يل تنازلت يف  – يق�ص��د 
احلقيق��ة عن حلم ع�ص��قي الكبري 
، فف��ي احلقيق��ة مل ت��رثين كم��ا 
– يق�ص��د ابيجي��ل  فعل��ت االأوىل 
". هذا م��ص���ع مهم ، التغا�ص��ي ، 
م��ص�ع ي�ص��غلني وي�صغل الكثريين 
 ، اجلن�ص��ي  التغا�ص��ي   ، غ��ريي 
التنازل ع��ن احلياة ، ملاذا ي�ص��عب 
عل��ي اإن اك�ن اديبا ؟ رمبا ب�ص��بب 
ال�ص��ع�ر بان االأديب يعلم بان هذا 
 ، التن��ازل   ، رائ��ع  اأدب��ي  م��ص���ع 
ال�ص��ع�ر بان ج�هر امل��ص�ع ه� يف 
االأدب ال��ذي ق��راه االأديب ولي�ش 
يف احلياة . والكرث دقة : ال�ص��ع�ر 
ب��ان االأديب مل يفلح ب�هب حلظة 
حب ل�صكل قدمي ، لنقل �صع�ر باأنه 
االأول يف الع��امل الذي يتطرق اإىل 
هذا امل��ص�ع . باأنه املكت�صف االأول 
لتن��ازل ، من يبني هذا ال�ص��ع�ر من 
ال�ص��فر ه��ذا اأمر �ص��عب . ولكن مل 
يتج��راأ اح��د بالق���ل ب��ان تك���ن 

اديب��ا ذا مكان��ة عالي��ة ه��� ام��را 
ب�صيطا و�صها للغاية ".

هناك الكثري من اللحظات الرائعة 
يف الرواي��ة حتدث يف امل�صت�ص��فى ، 
وخ�ص��صا يف تلك التي ي�صف فيها 
عامري نزالء امل�صت�ص��فى الراقدين 
م��ع داني��ال ، فجميعه��م م�ص��اب�ن 
اأر�ص��ل  ، وامل���ت  بامرا���ش القل��ب 

اإليهم طلبا ، وحجز لهم تذكرة .
 تذكرن��ا امل�صت�ص��فى ببع�ش اجلمل 
�ص��ك�ت  )فران�ص��ي�ش  قاله��ا  الت��ي 
ك��ي فيتزجريال��د ( الت��ي يفك��ر 
به��ا البط��ل يف رواي��ة ) غات�ص��بي 
العظي��م ( : "وخط��ر بب��ايل باأنه 
ال فرق بني اإن�ص��ان وان�ص��ان ، ال يف 
اجلن���ش  يف  وال  واالدراك  الفه��م 
هم��ا  والتفك��ري  االإح�ص��ا�ش  وان   ،
املري���ش  ب��ني  كالف��رق  عميق��ان 
وال�صليم .ويل�ص�ن كان مري�صا اإىل 
درجة باأنه متهم ، متهم بدون ذنب 
بحمل  بالت�صبب  قام  ل�انه  – كما 
ام��راة (.  ي�ص��عر االإن�ص��ان املتعايف 
االإن�ص��ان  وب��ني  بين��ه  بالف��رق 
املري�ش ب�ص�رة اكرب من الفرق بني 
الغني والفقري ، االأ�ص�د واالأبي�ش ، 

العاقل واملجن�ن " .

م. رقية حمم�د جا�صم
االعم��ال التط�عية هي اجله�د التي يبذلها 
اي ان�ص��ان ب��ا مقاب��ل ملجتمع��ه. وهي اي�ص��ا 
اي ب��ذل م��ادي او معن�ي او ب��دين او فكري 
بق�ص��د اال�ص��هام يف اعم��ال اخل��ري واملتط���ع 
ه��� ال�ص��خ�ش الذي ي�ص��خر نف�ص��ه ط�اعية 
بق�ص��د م�ص��اعدة االخري��ن اما ه��دف العمل 
التط�ع��ي ه��� خل��ق روح ان�ص��انية تعاوني��ة 
واملجتمع��ات  ال�اح��د  املجتم��ع  اف��راد  ب��ني 
املختلف��ة. واالعم��ال التط�عي��ة دليل على 
القي��م االن�ص��انية احلي��ة ودلي��ل عل��ى مدى 
انتم��اء االف��راد ملجتمعاته��م وبلدهم ومدى 

اح�صا�صهم ببعدهم االن�صاين
االعمال التط�عية ان�اع

املهارات على  املعتمد  • التط�ع 
والك�ارث الط�ارئ  حالة  يف  • التط�ع 

االلكرتوين • التط�ع 
البيئي • التط�ع 

املجتمعي • التط�ع 
النامية الدول  يف  • التط�ع 

التط�عية االعمال  يف  االملاين  • النم�ذج 
االعمال التط�عية يف املانيا

ويعد العمل التط�عي اأو ما يطلق عليه حاليا 
"راأ�ش املال االجتماعي"، ظاهرة يف املجتمع 
االأملاين نظرًا لاأعداد الكبرية التي تنخرط 
يف اجلمعيات النا�صطة يف جماالت اخلدمات 
االإن�ص��انية واالجتماعية والثقافية. وت�صري 
بع���ش االإح�ص��ائيات اإىل اأن نح��� %45 م��ن 
عام��ا   15 اأعماره��م  تتج��اوز  مم��ن  االأمل��ان 
ينخرط���ن يف اأعمال تط�عية وتذكر بع�ش 
االح�ص��ائيات ااىل ان اك��رث م��ن 23 ملي���ن 
متط�ع يف كافة املجاالت واىل اقل من ملي�ن 
يف  خريي��ة  م�ؤ�ص�ص��ة  او  جمعي��ة  او  وح��دة 
خمتلف  االعمال حتى ت�صل اىل التط�ع من 
اجل ت�ص��ريح �صعر كبار ال�صن وغري القادرين 

او من لي�ش لديهم مال وكذلك ترميم البي�ت 
وطبخ الطعام للمدار�ش وكذلك يحل�ن مكان 
املعلم��ني املر�ص��ى يف ف��رتة االج��ازة وبع���ش 
االطب��اء يف عطله��م ي�ص��افرون اىل ال��دول 
النامي��ة من اج��ل القيام باعم��ال تط�عية. 
بع�ص��هم يت��م ت�ص��جيل ا�ص��مائهم يف ل�ح��ات 
ا�ص��ب�عية من اجل القي��ام باعمال تط�عية 
االعم��ال  م��ن  الع�ص��مى  الن�ص��بة  وتك���ن 
التط�عي��ة من قب��ل املتقاعدي��ن والعاطلني 
عن العمل وال�ص��باب وهناك منظمة معروفة 
وه��ي tatendrang  اي اندف��اع االعم��ال 
و�ص��عارها تربع��� بال�ق��ت ب��دل امل��ال وه��ي 
تتع��اون م��ع 200 وح��دة اخ��رى م��ن اج��ل 
القيام باالعمال التط�عية وكذلك ت�ص��اعد 
العامل��ني الذي��ن يبلغ���ن الثاث��ني بت�ف��ري 
�ص��اعتني �صهريا من اجل االعمال التط�عية 
كم��ا يذك��رون ب��ان التنب���ءات الت��ي ادعت 
ب��ان املجتمع �ص���ف يك���ن جمتم��ع اناين كل 
ف��رد يهت��م بنف�ص��ه فق��ط مل تتحق ب��ل على 
العك���ش اظه��ر املجتم��ع حبه العم��ال اخلري  
وطبع��ا لي���ش جمي��ع اف��راد املجتم��ع ولك��ن 
دول��ة مث��ل املاني��ا م��ن اك��رث ال��دول تط���را 
واق���ى االقت�ص��ادات ادرك��ت م��دى اهمي��ة 
االعمال التط�عي��ة.  . كما تكرث اجلمعيات 
االأملانية التي تن�صط يف اخلارج والتي تر�صل 
�ص��تى،  جم��االت  يف  لانخ��راط  متط�ع��ني 
م��ن  ال�ص��حية يف ع��دد  كتق��دمي اخلدم��ات 
ال��دول الت��ي تع��اين من وي��ات احل��روب اأو 
الك���ارث البيئي��ة. وتط��رح ه��ذه املنظم��ات 
�ص��عار "ق��درات خمتلفة...فر���ش متعددة"، 
من اأج��ل احلث عل��ى االإقبال عل��ى االأعمال 
التط�عية واكت�ص��اب مزيد م��ن املعارف. كما 
ان هن��اك منظم��ات تعنى بالتط���ع الفكري 
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االعم��ال  ان  �ص�ي�ص��را  يف  ان  نذك��ر  كم��ا 
التط�عي��ة يف بع�ش احلاالت  تك�ن الزامية 

ملن ه� من �صن 60-20
اكت�ص��اب  يف  الرغب��ة  املتط�ع��ني  اه��داف 
خ��ربات جدي��دة وتنمية اخل��ربات اجليدة 
اث��راء  يف  ت�ص��اعد  التط�عي��ة  االعم��ال 

�صخ�صية الفرد و�صقا لها
اما مايخ�ش االعمال التط�عية يف بلدنا

وطننا باأم�ش احلاجة اىل كل ان�اع االعمال 
التط�عية و�ص��بابنا اال باأم���ش احلاجة اىل 
االنخ��راط يف جمي��ع االعم��ال التط�عي��ة 
االث��ر  له��ا  التط�عي��ة  االعم��ال  ان  حي��ث 
الفاعل حماية ال�ص��باب م��ن االجنراف نح� 

املنظمات االرهابية
اجل�انب امل�صتفادة من االعمال التط�عية

ا�ص��ثمار طاقة ال�صباب وحما�صتهم يف اعمال 
اخلري

ع��دم تركهم الوقات الفراغ مما قد تت�ص��بب 
با�صتثمارها باعمال او منظمات م�صب�هة

عدم تركهم للياأ�ش واملعاناة من البطالة
زرع حب االيثار لدى ال�صباب وروح الت�صامح

االعمال التط�عية ت�صاعد على ردم الفج�ة 
بني ال�صباب وراأب �صدع الطائفية

ان االخت��اط مع خمتل��ف الفئات واالطاع 
اوق��ات  يف  خ�ص��ص��ا  النا���ش  اح���ال  عل��ى 
م��ن  ال�ص��باب  يحم��ي  والنزاع��ات  الك���ارث 
التح��زب  اىل  يدع���  م��ن  وراء  االجن��راف 

والتعن�صر
كم��ا ت�ص��اعد عل��ى بن��اء �صخ�ص��ية الف��رد، 
الف��رد  اإك�ص��اب  بنف�ص��ه.  ثقت��ه  وزي��ادة 
اخل��ربات.  اإعطاء الف��رد مكانة يف املجتمع. 
لعم��ل  املتط���ع  روح  يف  االإح�ص��ا�ش  تك�ي��ن 
اخل��ري وتقدمي اخلدم��ات لاآخرين. التط�ع 
يعمل على تق�ية الروابط االجتماعية بني 
الب�ص��ر. يق���م التط�ع على تق��دمي التعاون، 
واملنفع��ة لاآخري��ن التي تع�د عل��ى املجتمع 
بكامله. يعمل التط�ع على ت�عية امل�اطنني، 

والتقليل من ال�صل�ك ال�صيئ واملنحرف.

اعداد وترجمة 
علي حممد ر�صيد

كُل  اأمرٍء مرَتهٌن  فيما  يق�ُل
اأو  �َصَلْك ........

واأملرُء  قْد  حَتُكَمُه ... طيُب  اأخِل�صاُل  
اأذ  َمَلْك ........

اأو اأْن  تك�َن  �صادقًا
اأو  كاذبًا

فاالأمُر  لْك ......... 
لكنُه  عاٌر  اأذا  ...!

غدُر  االأحبِة  زاُدَك
اأو َمنهلْك .........

�صيك�ُن  غدُرَك  لاأحبِة  ثاِقٌل
هَ�  كاِهلْك ........

وَتك�َن  مْن  بنِي  األلذيَن  ت�صتت�ا
اأو  مْن  َهلْك .........

وكفاَك  ق�اَل :
األدهُر  غرَي  حاُلَك

اأو  اأبدلْك ..........
اأو  اأنَّ  ما  تلقاُه

اأدمى  كاِحلْك ..........
اأْن  مل  تكْن  فيَك  اخِل�صاُل قد اأرت�صْت

هذا  اجلح�ْد 
فالدهُر  لي�ش  ب��صعِه

اأْن  ُيبدلْك ...........
ماذا  تق�ُل  ؟

اأذا  ما جئُت  ي�مًا
اأ�صئلْك .........

اأو  اأ�صتكي  هذا  البعاُد
وعْن  األذي  قْد

اأبدلْك ..........
حتى  األعذوُل  اأ�صاءُه َغدُر  االأحبِة

ومْل  َيُعْد  ه�
عاذلْك ..........

هل تبقى كاحلرباِء  ُتبدُل  ل�َنها ؟

يْف  ُكِل  حنٍي  ل�ُنها
قْد ُيخذلْك .........

حمدًا  ملْن  ك�صَف  القناَع 
عْن  األذْي

دومًا  اأراَد  بزيفِه 
اأْن  ي�صغلْك .........

يبقى  األتقلُب  ديدنًا  اأو منهجًا
كْن  كال�صدوِق  ب�صدقِه ي�مًا

هلْك  .........
اأو  كالذي بالطيِب  يق�صي ي�مُه

ي�صعى  األيَك  بطيبِه
كي  ي�صملْك .......

الأ  كاللع�ِب تقلبًا  وتذبذبًا
يف  كِل  حنٍي  �صائٌر  

هَ�  يف فلْك ......
يامْن  �صغلَت  الباِل  دهرًا   قْد  م�صى

ما  عدَت  ت�صغُلني  ول�صُت
ب�صاِغلْك ........

هيهاُت  نرجُع  مثلما  كنا  بِه
اأو  اأْن  نع�َد  اأحبًة

فا األبعُد  لْك  .......
تبًا  لنا

تبًا  ملا  كنا  بِه
تبًا  اأيلَّ .... 

واألُف  تبَا  ِهي الْك ........

كُل  أمرٍء مرتَهنٌ
اأ.م. بهاء حمم�د عل�ان



4لـغــات
دور األدباء والنحات اليهود يف إحياء اللغة العربية

أثر األيديولوجيا يف عمل املرتجم

اأ.م.د جا�صم ر�صيد حل�
 ق�صم اللغة العربية

حينما اأقدمت احلركة ال�صهي�نية 
عل��ى اإحي��اء اللغ��ة العربية كانت 
هن��اك بع���ش امل�ؤث��رات الفكري��ة 
امل�ص��ت�حاة م��ن الفك��ر الغرب��ي يف 
الق��رن التا�ص��ع ع�ص��ر. فق��د كانت 
اللغة امل�ص��رتكة من اأه��م املق�مات 
واأبعده��ا اأث��را يف ن�ص��اأة الق�ميات  
يف الع�ص��ر احلدي��ث. فق��د اأدركت 
ال�صهي�نية اإن اليه�د الي�صتطيع�ن 
اأن يك�ن�ا �ص��عبا حي��ا اإال بع�دتهم 
اىل )لغ��ة االآب��اء( وا�ص��تخدامها 
يف الكتاب��ة والتخاطب بني الكبار 
وال�صغار. من هنا رفعت ال�صهي�نية 

�صعار )اأر�صنا ولغتنا(. 
    العربي��ة ه��ي اللغ��ة التاريخية 
الدين��ي  ال��رتاث  به��ا  كت��ب  الت��ي 
اليه�دي��ة  للجماع��ات  والروح��ي 
ع��رب االأجي��ال. فالعربي��ة كان��ت 
)اللغ��ة  اليه���د  عن��د  ت�ص��مى 
املقد�صة(. كما اإنها م�صدر للثقافة 
العربي��ة ل��كل اليه���د ع��رب اآالف 

ال�صنني.
الهج��رة  م�ج��ات  تدف��ق  م��ع       
وم��ع  فل�ص��طني،  اإىل  اليه�دي��ة 

تع��دد اللغ��ات االأ�ص��لية التي ن�ص��اأ 
عليه��ا ه���ؤالء املهاج��رون كان م��ن 
لغ��ة  عل��ى  االتف��اق  ال�ص��روري 
واحدة حتم��ل دالالت واإيحاءات 
�ص��هي�نية، لتمث��ل وعي��ا جدي��دا 
له�ؤالء املهاجرين، فكانت العربية 
خ��ري من يق�م بهذا الدور، خا�ص��ة 
ل��دى  م�ص��تغربة  تك��ن  مل  واأنه��ا 
يه���د الع��امل، فبها يق��راأ اليه�دي 
كتاب��ه املقد���ش. وحتى بع��د قيام 
احلك�م��ات  اأك��دت  اأ�ص��رائيل، 
عل��ى  املتعاقب��ة  االأ�ص��رائيلية 
اأهمي��ة �ص��عار )ب�تق��ة ال�ص��هر(، 
تل��ك الب�تق��ة الت��ي كان��ت اللغ��ة 
اأه��م مك�ناته��ا. فاأك��دت مل�اطنيها 
على اأن الرباط اللغ�ي يكاد يك�ن 
الراب��ط الق�م��ي ال�حي��د بينه��م 
ولي���ش الت���راة. فاللغ��ة العربية 
الق�مي��ة،  اللغ��ة  دور  تلع��ب  اإذن 
فل��م تع��د لغ��ة الدي��ن وال�ص��عائر 
والطق����ش وح�ص��ب، بل اأ�ص��بحت 
اأداة خلل��ق ال�حدة داخل املجتمع 
االأنتم��اء  واأداة  االأ�ص��رائيلي، 
وال���الء لاأر���ش. ويت��م ذل��ك من 
خال ال�صغط على املهاجرين باأن 
يتعلم���ا العربي��ة كلغ��ة رئي�ص��ة، 
فت�صجع بذلك االأنتقال اللغ�ي من 

لغاتهم االأ�صلية اإىل العربية. 
    وقد ربط بع�ش ال�ص��هاينة بني 
�ص��رورة اإحي��اء اللغ��ة العربي��ة 
وبني الدين اليه�دي م�صت�صهدين 
مبا ج��اء يف املدرا�ش ب��اأن )الرب 
خل���ش اليه���د م��ن �ص��تات م�ص��ر 
لبع���ش ف�ص��ائل حتل�ا به��ا ومنها 
املحافظ��ة عل��ى اللغ��ة الق�مي��ة 
ج��اء  وكم��ا  هجره��ا(.  وع��دم 
بالتلم���د االأور�ص��ليمي: )كل من 
يعي�ش يف اأر�ش اإ�ص��رائيل ويتكلم 
ل��ه  ت�ص��من  املقد�ص��ة،  العربي��ة 
احلي��اة االأبدي��ة يف االآخرة(. و 
)عندم��ا يبداأ الطف��ل يف الكام، 
بالعربي��ة  مع��ة  اأب���ه  يتكل��م 
املقد�ص��ة، واإن مل يفع��ل فه� كمن 

يدفنه حيا(.
اللغ��ة  اإحي��اء  جه���د  كان��ت  ومل��ا 
الن�ص��اط  يف  ت�ص��ب  العربي��ة 
اأول��ت  فق��د  والروح��ي  الفك��ري 
ال�ص��هي�نية الثقافي��ة الروحي��ة، 
التي اأر�ص��ى اأ�ص�ص��ها )اأح��د هعام( 
اأك��رب  اأهتمام��ا  جيرتب��رج،  اأ�ص��ري 
باللغ��ة العربي��ة واإحيائه��ا. فقد 
كان الأح��د هعام ن�ص��اط وا�ص��ح يف 
اإحياء اللغة العربية، حيث �صاهم 
يف اإن�ص��اء دار الكت��ب العربي��ة يف 

وار�ص��� اآحاي اآ�ص��اف ع��ام 1892. 
كما اأ�ص��در جملة اأدبية بالعربية 
ع��ام 1896 باأ�ص��م ه�ص��يل�ح. ومن 
االإجن��ازات الت��ي حققه��ا يف ه��ذا 
املج��ال اإن�ص��اء مدار���ش عربية يف 

فل�صطني وخارجها.
اللغ��ة  اإحي��اء  يف  االأدب  دور 

العربية:
مرحل��ة  يف  الع��ربي  االأدب  ق��ام   
)االإحي��اء الق�م��ي(، الت��ي بداأت 
ماحم��ه تظهر يف اأعق��اب تراجع 
اليه�دي��ة،  االأ�ص��تنارة  حرك��ة 
بتمهي��د ال�ص��بيل م��ن اأج��ل جه�د 
اإحياء اللغة العربية كلغة ق�مية. 
لقد لع��ب االأدب العربي دورا هاما 
يف تط�يع هذه اللغة لكي ت�صتطيع 
االإب��داع  متطلب��ات  ع��ن  التعب��ري 
االأدبي، وذلك قبل اأن ت�ص��بح لغة 
حية ت�صلح للحياة الي�مية، وتفي 
مبتطلبات احلياة الع�ص��رية. فقد 
ع��دة  االأثن��اء  ه��ذه  يف  تاأ�ص�ص��ت 
دوري��ات عربي��ة الأول م��رة ميك��ن 
لاأدب��اء اليه���د اأن ين�ص��روا فيه��ا 
اإبداعاتهم االأدبية ذات امل�ص��امني 
ال�ص��هي�نية، ومنه��ا اأول �ص��حيفة 
عربية هي  هت�صفريا(. وقد �صاهم 
اإزده��ار االأدب الع��ربي يف تنمي��ة 

اللغ��ة العربية وتط�يعها لت�ص��بح 
�صاحلة للتعبري عن االأفكار واملعاين 
احلديث��ة. فاالأديب الذي مل يجد 
يف الرتاث اليه�دي القدمي ماي�صد 
حاجته من الكلمات وامل�ص��طلحات 
كان ي�ص��طر اإىل اإ�ص��تعمال كلم��ات 
دخيلة م��ن الكلم��ات االأوربية، اأو 
ي�ص��تحدث كلمات عربية جديدة. 
ويف احلال��ة الثانية ي�ص��هم االأدب 
يف اإحي��اء العربية وتنميتها. ومن 
االأدب��اء املعروف��ني الذي��ن قدم�ا 
العربي��ة  للغ��ة  جليل��ة  خدم��ات 
وكان���ا يغارون عليها ويتحم�ص���ن 
بيالي��ك،  عنه��ا:  ويدافع���ن  له��ا 
و�صم�لن�ص��كني.  ت�صرينخ�ف�ص��كي 
وقد هاج��ر بع�ش االأدب��اء اليه�د 
ن�ص��اطهم  ومار�ص���ا  فل�ص��طني  اإىل 
االأدبي هناك. وكتب�ا نتاجاتاهم 
بالعربية، وقد بذل�ا جه�دا كبرية 
لتنميتها وت�ص��بح مائم��ة للتعبري 

عن االأفكار واملعاين احلديثة. 
التخاطب بالعربية:

ق��د  العربي���ن  االأدب��اء  اإذا كان 
�صاهم�ا ب�ا�صطة االأدب العربي، 
اإحي��اء  جه���د  يف  كب��ري  ب��دور 
اللغ��ة العربية ف��اإن هذه اجله�د 
ق��د ان�ص��بت يف املق��ام االأول على 

كتاب��ة  كلغ��ة  العربي��ة  اللغ��ة 
ومل تهت��م باللغ��ة العربية كلغة 
تخاط��ب. لذل��ك اخ��ذ ع��دد من 
املفكري��ن اليه���د عل��ى عاتقه��م 
مهم��ة االأهتمام باللغ��ة العربية 
كلغ��ة تخاطب وكان على راأ�ص��هم 
كان  ال��ذي  يه���دا،  ب��ن  اليعي��زر 
ي��رى اإن اإحي��اء العربي��ة ج��زء 
ال يتج��زء م��ن فك��رة ا�ص��تيطان 
فل�ص��طني. وح�ل ذل��ك يق�ل بن 
يه���دا: )اإذا كن��ا نري��د احلفاظ 
عل��ى االأم��ة، اإذا اأردن��ا اأن يك���ن 
اأبناوؤنا عربيني، فعلينا اأن نعلمهم 
اللغة العربية، واأن جنعلها اللغة 
االأ�صا�صية يف تعليم اأبنائنا، علينا 
اأن نن�ص��ي اأبنائن��ا وبناتنا اللغات 
اإرب��ا،  مزقتن��ا  الت��ي  االأجنبي��ة 
وجعلتن��ا ب��ا �ص��عب، وعر�ص��تنا 
واإحتقاره��م(.  االأغي��ار  لتغام��ز 
وكان ب��ن يه���دا ي��رى اإن اإحي��اء 
اأ�ص��ا�ش  االأل�ص��ن  عل��ى  العربي��ة 
االإحي��اء الق�م��ي. فق��د اأراد اأن 
يك���ن ق��دوة للمهاجري��ن فق��رر 
اأن يتكل��م العربي��ة فقط م��ع اأي 
يه�دي يقابله، كما كان بيته اأول 
بيت يتحدث اأفراده بالعربية يف 

فل�صطني.

ترجمة: م.م . مازن جمعه

لي���ش عيب��ًا اأن يك���ن االأن�ص��ان م�ؤمن��ًا بدي��ن اأو 
معتق��دًا بفكر حل�ص��ارة م��ا، اإذ من حق��ه اأن يك�ن 
ل��ه مثل ما لغريه من لغة وقي��م وفكر ...الخ. لكن 
لي�ش �صحيحًا اأن يتع�صب االأن�صان اىل احلد الذي 
ي��رى فيه �ص��رورة ه��دم االآخر ب�ص��تى ال��ص��ائل. 
وي��رى اأحم��د عفيف��ي يف كتاب��ه )اللغ��ة و�ص��راع 
اأو  اللغ��ة  اأو  “اأن االإمي��ان بالدي��ن  احل�ص��ارات(، 
ال�ط��ن والتحي��ز ل��كل ذل��ك لي���ش جرمي��ة عل��ى 
االإط��اق �ص��ريطة اأال )ي�ؤدي اىل ه��دم ( االآخر 

بتع�صب اأعمى بغي�ش،،. 
ج��اء مفه���م االأيدي�ل�جيا م��ن الفكر الفرن�ص��ي 
اأ�ص��هر  ي��د  عل��ى   1789 ث���رة  بع��د  وحتدي��دًا 
االأيدي�ل�جي��ني وه��� اأنط���ان د�ص��ت�ت دوت��راي 
تتك���ن   .)  Antone Destutt Detrauy(
 )Ideo( من كلمتني وهما ) Ideology( لفظة
والت��ي تعني )الفكرة( وكلم��ة )Logy ( وتعني 
)علم ( اأو )درا�ص��ة(، فهي تعن��ي )علم االأفكار(. 
امل��ص���عة  يف  االأيدي�ل�جي��ا  مفه���م  ورد  وق��د 
الرو�ص��ية بتعبري ح�صن اأال وه� اأن  االأيدي�ل�جيا 
ه��ي منظ�مة االأف��كار ووجهات النظر ال�صيا�ص��ية 
والقان�ني��ة واالأخاقي��ة واجلمالي��ة والديني��ة 
ه��ي  االأيدي�ل�جي��ا  ف��اأن  وعلي��ه  والفل�ص��فية. 
يف  ت�ؤث��ر  الت��ي  واملعتق��دات  االأف��كار  جمم�ع��ة 
نظرتن��ا لكل م��ا يف الع��امل، وهي اأي�ص��ا التقالييد 

واالأفكار امل�روثة وامل�صاعر التي نتم�صك بها.
كذل��ك فه��ي )االأيدي�ل�جيا( امل��راآة التي تعك�ش 
ال�ص���رة احل�صنة للطبقة ال�ص��ائدة، كي ترفع من 
�ص��اأنها وتعك�ش �ص�رة �صيئة عن الطبقات االأخرى 
وحت��ط م��ن �ص��اأنها وتبخ���ش م��ن قيمته��ا. وم��ن 
وظائف االأيدي�ل�جيا ال �صيما يف اجلانب الديني 
واالأخاقي اأن تهب قلبًا للعامل الذي لي�ش له قلب 

وروحًا لع�صر با روح.

وعلي��ه اأ�ص��بحت االأيدي�ل�جي��ا تزييف��ًا لل�ع��ي 
االإن�ص��اين، ال�صيما اأيدي�ل�جيا االأفكار والتقاليد 
امل�روثة التي ي�ص��تغلها رجال الدين واملت�ص��لط�ن 
يف تكري�ش م�صاحلهم والتحكم يف النا�ش وتغييب 
واالإدع��اء  االأ�ص��اطري  بن�ص��ر  وذل��ك  عق�له��م، 
باحلكم��ة االألهي��ة يف اإنق�ص��ام الب�ص��ر اىل اأحرار 

وعبيد.
االأيدي�ل�جي��ا  يف  حمم��د  جا�ص��م  باق��ر  وي��رى 
اأنه��ا ت�ص��ري اىل منظ�م��ة فكرية ورمزي��ة مبنية 
عل��ى جملة من االأ�ص���ش وامل�ص��لمات التي تتخذها 
اجلماعة الب�صرية، التي قد تك�ن جماعة دينية 
اأو عرفي��ة اأو طبقية اأو جه�ية اأو فئ�ية، منطلقًا 
واالإجتماع��ي  ال�صيا�ص��ي  العم��ل  له��ا يف  منهجي��ًا 
والثقايف يف مرحلة تاأريخية معينة. وهنا ُتطرح 

بع�ش االأ�صئلة وهي :
1. ه��ل اإن اأ�ص��كال الن�ص��اط االإن�ص��اين حتركه��ا 

االأيدي�ل�جيا ؟
2. متى يك�ن الفعل االإن�ص��اين اأيدي�ل�جيًا ولي�ش 

جمرد ثقافة ؟
3. ما الفرق بني الن�صاط االإن�صاين االأيدي�ل�جي 

والثقايف ؟

ويف م��ا يخ�ش االأث��ر االأيدي�ل�ج��ي يف الرتجمة 
االأيدي�ل�جي��ا  كان��ت  اإذا  اأن��ه  الق���ل  فيمك��ن 
م�ص��يطرة على كل م�قف اإن�ص��اين، فاأن الرتجمة 
�صت�ص��بح م��اأة باالإتهام��ات وال�ص��بهات. لذا ال بد 
م��ن االإنتباه اىل امل�قف ال��ذي يتخذه املرتجم يف 
 )Penord( عملية الرتجمة، كما يق�ل بين�رد
“دائم��ا م��ا يطل��ب منا عن��د الرتجم��ة اأن ناأخذ 
م�قف��ا منا�ص��بًا للثقافات واللغ��ات االأخرى، يجب 
علين��ا اأي�ص��ا اأن نحاف��ظ عل��ى اإنتباهن��ا لطبيع��ة 

امل�قف الذي نتخذه،،.
ال��ذي  اجل��دل  اأن  ف��ريى   )  Kelly( كيل��ي  اأم��ا 
كان يف الع�ص���ر ال��ص��طى وع�ص��ر النه�ص��ة ح�ل 
الرتجم��ة احلرفي��ة واحل��رة، كان وراءه حرك��ة 

املقد�ص��ة،  الن�ص����ش  �ص��يما  ال  اأيدي�ل�جي��ة، 
الغام�ص��ة واالأ�ص��لية منها. كذلك ي�ص��ف ن�رت�ن 
Norton ( التحك��م االأيدي�ل�ج��ي الدين��ي   (
اإخت��اف  اإب��ان  الرتجم��ة  الإ�ص��تخدام  اآن��ذاك 
الاه�ت��ني، فلق��د عار�ش اأتباع فران�ص��ي�ش االأول 
يف فرن�ص��ا من علم��اء الاه�ت، عار�ص���ا ترجمة 
العهد القدمي ترجمة حرفية، وال�صبب يع�د اىل 
اأن تل��ك الرتجمة تت�افق م��ع التقاليد اليه�دية 
يف ق��راءة الاه�ت بطريقة غ��ري رمزية وهذا ما 

يعار�ش التقاليد امل�صيحية.
لك��ن في��دروف )Fedorof ( متك��ن م��ن �ص��رف 
النظ��ر عن املي��ل اىل الرتجمة احلرفي��ة للكتاب 
املقد���ش، وال�ص��بب ه� التق���ى الكاذب��ة واخل�ف 
كان  الأن��ه  وذل��ك  االإجنيلي��ة،  الن�ص����ش  اأم��ام 
يكت��ب من وجه نظر مارك�ص��ية. واإن امل�ص��ري الذي 
الق�ه مرتجم� الكت��اب املقد�ش اأمثال الربيطاين 
دولي��ت  والفرن�ص��ي   )  Tyndale  ( تاين��دال 
ال�ت��د،  عل��ى  حرقهم��ا  مت  الل��ذان   ،)  Dolet(
كان وراءه اأيدي�ل�جي��ا ديني��ة. كذل��ك يف القرن 
الع�ص��رين حي��ث اإغتي��ل املرتج��م الياب��اين الذي 
ترج��م كتاب �ص��لمان ر�ص��دي ) اآيات ال�ص��يطان (، 
االأم��ر الذي اأدى اىل رف�ش م�ؤ�ص�ص��ة الن�ص��ر اإنتاج 

الرتجمة، وال�صبب ه� االأيدي�ل�جيا اأي�صا .

و�ص��ركز يف هذه الدرا�ص��ة على اجلانب ال�صيا�صي 
والدين��ي واالإجتماعي بالن�ص��بة لاأيدي�ل�جيا، 
حيث �صنطرح بع�ش االأمثلة الرتجمية التي يت�صح 

فيها جليًا االأثر االأيدي�ل�جي على املرتجم.

اخللي��ج   (  )  Der Persische Golf  (  •
العربي اأم اخلليج الفار�صي (

جمي��ع الدول العربية ال�ص��يما دول اخلليج تطلق 
ت�ص��مية ) اخللي��ج العربي ( على ه��ذا اخلليج، يف 
ح��ني اأن اإي��ران اأطلق��ت علي��ه ت�ص��مية ) اخللي��ج 

الفار�ص��ي ( وال تر�صى باأي ت�ص��مية بديلة له. يف 
االأمم املتح��دة يطل��ق على هذا اخلليج ت�ص��مية ) 
اخللي��ج الفار�ص��ي (، وعلي��ه ف��اأن ه��ذا االإختاف 
يف الت�ص��مية من �ص��اأنه اأن ينتج م�صكات كثرية يف 

ترجمتها.

) اأور�صليم  اأم  القد�ش   (  )Jerusalem( •
     كل الدول العربية وكذلك عددا من دول العامل 
تطلق ت�ص��مية )القد�ش( على مدين��ة القد�ش يف 
فل�ص��طني، لك��ن اإ�ص��رائيل ودول الغ��رب، ال�ص��يما 
ال�الي��ات املتحدة االأمريكية وبريطانيا ت�ص��ميه 
)اأور�صليم(، واأ�ص��باب هذا االإختاف يف الت�صمية 
تع�د اىل الدين وال�صيا�ص��ة، والتي تع�د بالتاأثري 
ال�ص��لبي على االأعمال الرتجمية ومدى تقبلها يف 

العامل العربي.

• )Regime oder Regierung ( ) نظ��ام 
اأم حك�مة(

     ُع��رف نظ��ام احلك��م يف الع��راق لغاي��ة 1990 
بت�ص��مية ) احلك�مة العراقي��ة (، لكن بعد حرب 
اخلليج االأوىل اأ�ص��ُتبدلت هذه الت�صمية لدى عدد 
كبري من دول العامل باأخرى وهي ) نظام �صدام (. 
كذلك يف �ص�ريا فقد ا�صتبدلت ت�صمية ) احلك�مة 
ال�ص�رية ( بعد عام 2011 وب�صبب احلرب االأهلية 
واملعار�صة للنظام اأ�صبحت الت�صمية ) نظام ب�صار 

.)

اأم يابن  • )Son of a bitch( ) ايه��ا ال�غ��د 
العاه��رة (، ) Fuck you ( ) تب��ا ل��ك اأم م��اذا 

؟ (
     كث��ريًا م��ا جن��د عب��ارات ت�ص��تخدم ع��ادة يف 
املجتمعات الغربية، ال�ص��يما يف احلي��اة الي�مية، 
لكنها غري مقب�ل��ة يف املجتمعات العربية، وعليه 
وب�ص��بب ايدي�ل�جيا تلك املجتمعات ) العربية ( 

متت ترجمتها ب�صكل غري �صحيح.



5لـغــات
املحلة البغدادية يف نتاجات االدباء اليهود العراقيني

اأ.م.د. رحيم را�صي اخلزاعي

االأدبي��ة  النتاج��ات  نقل��ب  عندم��ا 
احلدي��ث  الع�ص��ر  يف  االإ�ص��رائيلية 
ونحاول ان نقرتب من العقل االإ�صرائيلي 
ال�صيا�ص��ية  االأح��داث  ي�ص��تلهم  وكي��ف 
اأدبي��ة  م��ادة  ويجعله��ا  والتاريخي��ة 
م�جه��ة اإىل ال��راأي الع��ام االإ�ص��رائيلي 
وخ�ص��ص��ا خماطبة االأجيال اجلديدة 
واحلق��ب  الف��رتات  تعا�ص��ر  مل  الت��ي 
ار�ص��ال ر�ص��الة  املا�ص��ية وكذل��ك عل��ى 
اإ�ص��رائيلي ملحاول��ة  الغ��ري  املتلق��ي  اإىل 
ا�صتمالتة اإىل اأحداث حدثت لليه�د يف 
العامل تعر�ص���ا فيها للظلم واال�صطهاد 

على مر التاريخ ح�صب و�صفهم .
ومن هن��ا لع��ب االأدب الع��ربي احلديث 
ال�صيا�ص��ي  اخلط��اب  يف  مهم��ا  دورا 
االإ�ص��رائيلي حي��ث اأ�ص��بحت النتاجات 
االأدبي��ة مبثاب��ة وثائق �صيا�ص��ية ت�ؤرخ 
ملرحل��ة م��ن مراح��ل ال�ص��راع العرب��ي 

االإ�صرائيلي.
ولكي ناأخذ مناذج من هذا امل��ص���ع املهم 
فقد حللنا بع�ش نتاجات االأدباء اليه�د 
الع��راق  هاج��روا  الذي��ن  العراقي��ني 
اأواخ��ر االأربعيني��ات وبدايات �ص��ن�ات 
اخلم�ص��ينيات من القرن الع�صرين حيث 
ق��ام ه���ؤالء االأدب��اء بن�ص��ر العديد من 
الت��ي  والرواي��ات  الق�ص��رية  الق�ص���ش 
وبغ��داد  الع��راق  يه���د  تاري��خ  جت�ص��د 
خ�ص��صا وا�صتعر�ص�ا احلياة يف حمات 
�ص���ارع  و  مناط��ق  يف  وازقته��ا  بغ��داد 
احلي��در خان��ه وال�ثب��ة وك��رادة مرمي 
و�ص��ارع الر�ص��يد وال�ص��عدون وغريها من 

مناطق بغداد ناقلني بطريقة وا�ص��ل�ب 
اأدب��ي �ص��ل�ش حركة و�ص��جيج احلياة يف 
تل��ك الفرتة وم��ن خال هذة الق�ص���ش 
يف  ال�صيا�ص��ية  االأح��داث  ا�صتعر�ص���ا 
الع��راق منذ تك�ي��ن الدول��ة العراقية 

وحتى هجرة اليه�د عام 1951 .
ومل تكتفي اإ�ص��رائيل بذلك واإمنا قامت 
برتجم��ة العديد من النتاجات االأدبية 
العراقي��ة الت��ي تتح��دث ع��ن واقعي��ة 
املجتمع العراقي وارها�ص��اته كما فعلت 
ذلك ال�صي مع نتاجات الكتاب امل�صريني 
ه��ذا  درا�ص��ة  ه���  ذل��ك  م��ن  واله��دف 
املجتمعات اجتماعيا ونف�ص��يا ال��ص���ل 
املجتمع��ات  تل��ك  تفك��ري  ماهي��ة  اإىل 
وكذل��ك  �صيا�ص��يا  منه��ا  لا�ص��تفادة 
خمابراتيا وهذا جزء مهم من �صيا�صات 
ال��دول الت��ي معرفة وحتليل م��ا يجري 
يف حميطه��ا ال�صيا�ص��ي وله��ذا اأ�ص��بحت 
العدي��د م��ن نتاج��ات االأدب��اء اليه���د 
�صيا�ص��ية  وثائ��ق  مبثاب��ة  العراقي��ني 

معتمدة يف 
.املنظمات العاملية

لق��د رك��زت ه��ذة االعمال عل��ى ت�ثيق 
االح��داث ال�صيا�ص��ية التي مت���ش حياة 
اليه�د يف املح��ات البغدادية من خال 
ر�صد والتقاط املنا�صبات املختلفة ومدى 
م�ص��اركة اليه���د به��ا يف تل��ك املرحل��ة 
والت��ي �ص��جلت العدي��د م��ن الفعالي��ات 
ال�صيا�ص��ية �ص��د االنظمة ال�صيا�صية يف 

بغداد .
االدبي��ة  االعم��ال  تل��ك  �ص��جلت  لق��د 
�ص��خب  العراقي��ني  اليه���د  لادب��اء 
احلياة البغدادية و�ص��جيجها با�ص��ل�ب 
�ص��ردي ي�ؤرخ ملراح��ل خمتلفة عا�ش بها 

اليه���د يف بغداد واندجم���ا مع املجتمع 
البغدادي يف كافة الفعاليات ال�صيا�صية 
اراد  اال�ص��ل�ب  وبه��ذا  واالجتماعي��ة 
ه���ؤالء االدب��اء نقل ال��رتاث او امل�روث 
ب�ص���رة  والع��راق  بغ��داد  يف  اليه���دي 
عامة لاجيال اجلديدة التي مل تعي�ش 
التالري��خ  م��ن  الزمني��ة  تل��ك احلقب��ة 
وهن��ا ن�ص��م رائح��ة د�ش ال�ص��م بالع�ص��ل 
فم��ن خال تل��ك االحداث التي ر�ص��مت 
يف اح��داث تلك النتاج��ات االدبية يتم 
ت�ثي��ق تلك احلقبة م��ن وجهة نظرهم 
يف االح��داث الت��ي دارت داخل املحات 
حادث��ة  ومنه��ا  البغدادي��ة  وال�ص���ارع 
املح��ات  بع���ش  كان��ت  الت��ي  الفره���د 

البغدادية م�صرحا لها .
تل��ك احلادثة امل�ص��ه�رة والتي اختلفت 
فيه��ا االراء يف حقيق��ة م��ا ج��رى نقلت 
ووثق��ت يف االعم��ال االدبي��ة العربية 
اال�ص��رائيلية  النظ��ر  جه��ة  و  ح�ص��ب 
وباالعتماد على ال�ص��رد الروائي حيث 
لل�صخ�ص��ية  ما�ص��اوية  �ص���رة  ر�ص��مت 
تل��ك  يف  اليه��ا  ن�ص��ب  مل��ا  البغدادي��ة 

ال�اقعة .
مل تتط��رق تل��ك االعم��ال االدبية اىل 
والت��ي  املحاي��دة  واالدل��ة  ال�ص��هادات 
تتحدث ع��ن تلك ال�اقع��ة وامنا ذهبت 
اىل ما تراة هي من وجهة نظرها وهذة 
�ص��هادة ع���راء واله��دف منه��ا �صيا�ص��ي 

لك�صب التاييد والدعم الدويل .
املهتم��ني به��ذا ال�ص��ان يع�ن ب��ان النتاج 
االدب��ي يعت��رب م��ن ال�ثائق ال�صيا�ص��ية 
الت��ي ت�ثق تاريخ ال�ص��ع�ب واالمم ومن 
هنا لع��ب االدباء العراقي��ني دورا مهما 
يف ت�ثي��ق البيئ��ة اليه�دي��ة يف العراق 

الع��راق  م��ن  هج��رمت  بع��د  وخ�ص��ص��ا 
والتي لعبت الدوائر ال�صيا�ص��ية يف تلك 
احلق��ب يف اجن��از ذل��ك  امل�ص��روع حيث 
اعط��ت م��ن خالة �ص���ر قلمي��ة ل�اقع 

احلياة يف تلك الفرتة .
ويف �ص��ياق اخر ا�ص��تطاع ه���ؤالء االدباء 
وم��ن خال نتاجاتهم بت�صل�ص��ط ال�ص���ء 
عل��ى مراح��ل مهم��ة م��ن تاري��خ العراق 
واب��رزوا ال��دور الكبري ليه���د العراق يف 
ان�صاء وتك�ين وبناء االقت�صاد العراقي 
والنظ��ام  التعليم��ي  النظ��ام  وكذل��ك 
املطلق��ة  �ص��بة  و�ص��يطرتهم  امل�ص��ريف 
عل��ى ع�ص��ب االقت�ص��اد العراق��ي وهذة 
اله��دف منه��ا حتفي��زذا ك��رة  الر�ص��ائل 
االجيال اجلديدة بعمق تاريخ االجداد 
وه��ذا بطبيع��ة احلال ه� ا�ص��ل�ب يجعل 
االخر يبحث يف ركام ال�ص��نيني لل��ص���ل 
البع��د  �ص��من  تدخ��ل  والت��ي  الهداف��ة 

ال�صيا�صي يف هذا املجال .
لقد �ص��جلت العدي��د من تل��ك النتاجات 
االدبية ارها�ص��ات احلياة البغدادية يف 
املنا�صبات االجتماعية والدينية وكيف 
كان اليه���د ي�ص��ارك�ن االخري��ن احياء 
تلك الفعاليات وبا�صل�ب �صيميائي الهدف 

منة التاثري واالقناع على املتلقي .
واقعية �صجيج املحلة البغدادية �صجلت 
العربي��ة  االدبي��ة  االعم��ال  اغل��ب  يف 
وخ�ص��ص��ا لادب��اء اليه���د العراقي��ني 
انن��ا  اال  فل�ص��طني  اىل  هجرته��م  بع��د 
جن��د ان العديد من ال�ص���اهد وال�قائع 
قد �ص��جلت وفق امل�ص��لحة اال�صرائيلية 
وال�ص��باب �صيا�ص��ية الهدف منها ت�صليط 
ال�ص���ء على ما تعر�ش لة اليه�د لك�صب 

الدعم والتاييد القامة دولتهم .

اأ.م.د. عمر ابراهيم ال�صال
وحدة حق�ق االن�صان

اأن اأه��م امل�ص��اريع ال��ري الت��ي نفذت يف 
العراق خال هذه املدة متثلت يف �ص��دة 
با�ص��ا  مدح��ت  ا�ص��تقدم  اإذ   ، الهندي��ة 
ع��ددًا م��ن املهند�ص��ني لدرا�ص��ة حال��ة 
الب��اد الزراعية، واليق��اف حت�ل مياه 
نه��ر الف��رات اىل �ص��دة الهندي��ة الذي 
اقلق الع�ص��ائر املقيمة على �ص��ط احللة 
، بب�ص��ب قل��ة جري��ان املياه يف ال�ص��ط ، 
بع��د ان حت�ل جمرى الف��رات اىل فرع 
الهندي��ة تقريب��ًا. وبع��د رحيل مدحت 
با�ص��ا ، قام ال�ايل �ص��ري با�صا)1890-

1891( باإكم��ال بن��اء �ص��دة الهندي��ة ، 
وقد �ص��رف معظم وقته يف هذا امل�صروع 
وابدى الكث��ري من العناية به . وابرمت 
ال�ص��فارة العثمانية يف باري�ش عقدًا مع 
املهند�ش �ص�ندرفر وم�صاعده دي� ووان ، 
اللذين و�صا اىل بغداد بناء على طلب 
 ، اأي؛ االأ�ص��غال-  النافع��ة -  م��ن وزارة 
وكان عليهما القيام بامل�صح الازم الإزالة 

الع�ائ��ق م��ن دجلة والفرات ، ودرا�ص��ة 
�ص��دة الهندي��ة . وقد و�ص��ا بغ��داد يف 
1888م(  اأيل���ل  م��ن  ع�ص��ر  )التا�ص��ع 
ودر�ص��ا مايتطلبه ال�ص��د واأجريا م�صًحا 
ملج��رى الف��رات و�ص��احيته للماح��ة 
خمتل��ف  يف  واحلل��ة  الهندي��ة  ق��رب 
الف�ص���ل ، وع��ادا اىل بغ��داد ، ور�ص��ما 
اىل  قدم��اه  تقري��رًا  واع��دا  خريط��ة 
وزارة  اىل  ب��ه  بعث��ت  الت��ي   ، ال�الي��ة 
اال�ص��غال العام��ة . ويظه��ر ان املهند�ش 
�ص���ندرفر راأى �صرورة ادخال تعديات 
على اخلطط التي و�ص��عها امل�صي� غاالن 
اال�ص��غال،  ل���زارة  الفن��ي  امل�صت�ص��ار   ،
وبني��ت ال�ص��دة بالطاب���ق ال��ذي كانت 
ال�ص��لطات احلك�مي��ة ق��د تعاق��دت مع 
روؤ�ص��اء قرى خمتلفة على تزويدها به 
من خرائب بابل ، وكانت م�صاريف �صدة 
الهندي��ة ق��د مت تدبريه��ا م��ن خزان��ة 
ال�الية ومن خزانة االأرا�ص��ي ال�ص��نية 
. واخ��ريًا اأجن��ز امل�ص��روع يف )احل��ادي 
ه���()   1308 االأول  ربي��ع  م��ن  ع�ص��ر 
اخلام�ش والع�ص��رين من ت�ص��رين االأول 
1890م(، وافتتحه ال�ايل �ص��ري با�ص��ا 

و�ص��ط احتفاالت �ص��خمة �ص��اركت فيها 
القطعات الع�صكرية ف�صا عن الع�صائر 
ووجهاء بغداد واحللة وكرباء  . وادى 
بناء تلك ال�ص��دة اىل رفع من�ص�ب املياه 
مبق��دار مرتي��ن، وبالتايل حت���ل ثلثها 
ف��رع  اىل  اي   ، اال�ص��لي  جمراه��ا  اىل 
يف  الباقي��ني  ثلثيه��ا  ودخ���ل   ، احلل��ة 
فرع الهندية، و�ص��اعد ذلك على اأحياء 
م�ص��احات كبرية م��ن االأرا�ص��ي مبا فيها 
اأرا�ص��ي ال�ص��نيةيف �ص��مال الدي�اني��ة.

وجدي��ر بالذك��ر ان تل��ك ال�ص��دة كانت 
ق��د انه��ارت يف �ص��نة )1903م( ، مم��ا 
ادى اىل  جف��اف ف��رع احلل��ة ، وحت���ل 
معظ��م مياه الف��رات اىل ف��رع الهندية 
)1908م(  �ص��نة  ويف  اأخ��رى.  م��رة 
اإنتدب��ت احلك�م��ة العثماني��ة املهند�ش 
وعينت��ه  ويلك�ك���ش  ولي��م  االنكلي��زي 
م�صت�صارًا ل�ص�ؤون الري يف العراق. وعلى 
اي��ة حال مت اعادة بناء �ص��دة الهندية 
، ومت افتتاحه��ا ي���م اجلمع��ة )الث��اين 
ع�ص��ر م��ن حم��رم 1332ه��� () الث��اين 
ع�صر من ت�صرين الثاين 1913م(، حيث 
جرى احتفال كبري برعاية وكيل وايل 

بغداد حممد فا�صل با�ص��ا الداغ�صتاين 
وبح�ص�ر كباراالمراء والقادة وقد كلف 
بناء ال�صد ن�صف ملي�ن لرية. ويرى فائق 
�ص��ربي ان قي��ام املهند�ش ولي��م ويلك��ش 
بتعمري �ص��دة الهندي��ة قد اأف��اد )%20( 
م��ن االرا�ص��ي الزراعية . واأ�ص��ار ل�رمير 
اإن ذل��ك )) اأ�ص��ر بداية ف�ص��ل جديد يف 
تاري��خ الزراع��ة يف الع��راق من��ذ مطل��ع 
القرن الع�ص��رين ، ففي �ص��نة ) 1903م( 
ن�ص��ر وليم ويلك�ك�ش درا�ص��ة مف�صلة عن 
م�ص��اريع الري يف العراق، وخال �ص��نتني 
)1904 و1905م( ا�ص��تدعي ويلك�ك���ش 
يف  ج�لت��ه  بع��د  وو�ص��ع   ، بغ��داد  اىل 
الع��راق م�ص��روعني حت�ص��رييني احدهما 
ع��ن دجل��ة واالأخر ع��ن الف��رات ، ووفر 
هذان امل�ص��روعان ا�صت�ص��اح ملي���ن اكر 
)5و7(  مقداره��ا  بكلف��ة  االرا�ص��ي  م��ن 
وا�ص��تدعي  اإ�ص��رتليني((  جني��ه  ملي���ن 
ويلك�ك�ش ثانية للعراق �ص��نة )1909م( 
لدرا�صة م�صاريع الري فرفع تقريرا جاء 
في��ه "اذا م��ا �ص��بطت في�ص��انات الفرات 
ودجل��ة �ص��بطا حقيقي��ا ف�ص��تبلغ دلت��ا 
النهرين درجة من اخل�ص���بة مل ي�صجل 

التاريخ نظريًا لها ، و�ص��رتى النا�ش ياأت�ن 
م��ن امل�ص��رق واملغ��رب ويجعل�ن من �ص��هل 
�ص��نعار مناف�صا الر�ش م�ص��ر.. و�صتغر�ش 
جنة عدن مرة اخرى".  واأ�ص��ارت اإحدى 
ال�ثائ��ق الربيطاني��ة وه��ي ر�ص��الة م��ن 
القن�ص��ل الع��ام الربيط��اين ل�رمي��ر اىل 
ال�صر ج . ل�ثر بتاريخ )احلادي والثاثني 
ال�ص��روليم  " ي��ص��ك  اآذار 1911م(  م��ن 
ويلك�ك���ش االن ان يق��دم اىل احلك�م��ة 
العثمانية جمم�عة من م�صروعات الري 
يف الع��راق يف �ص���رتها النهائي��ة ، وق��د 
�ص��لمني مقدمًا جدواًل بالنتائ��ج املالية ، 
يبني م��ا ياأم��ل حتقيقه اذا م��امت االخذ 
به��ذه املقرتح��ات ، ولق��د ق��دم ل�رمي��ر 
ماحظ��ة ه��ي ان ال�ص��ر ويلك�ك�ش ، عند 
حتديده كلفة امل�صروعات ، مل ي�صف كما 
ابلغن��ي )33%( فق��ط اىل امل�ص��روفات 
التقديري��ة عل��ى نح� ما معم���ل به يف 
م�ص��ر ، ولكن��ه �ص��اعف النتيج��ة الت��ي 
ت��ص��ل اليها، وان الهام���ش الهائل الذي 
يبل��غ )166%( ي�ص��مح بتغطي��ة ا�ص��عار 
الفائدة خال ت�صييد االعمال وتنمية 

الباد".                             

املشاريع العمرانية الكربى يف العراق قبل عام 1914 
سدة الهندية أنموذجًا

ترجمة: م.م. اإينا�ش جا�صم علي 
ق�صم اللغة الفرن�صية

منك اأب�صرُت الن�ر
اأنت التي منحتني احلياة
بهدهدِة حبك... تا�صت

خماوف الطف�لة كلها
وت�ارت اأحزاين 

على م�صارف قلبك يا اأمي
 املفعم باحلنان


اإيق��اف  باأبت�ص��امتك..حاولت  متعلق��ًة 

ال�صنني..
 واأن اأكرب بهدوء..

ويدفعني الزمان نح�
 رغباتي

وياأبى قلبي االبتعاد عن قلبك


اأنت التي �صنت طف�لتي
اأنرت �صباي

و�صت�صيئني كل ي�م وج�دي                                   

لل�ص��اعرة الفرن�ص��ية فريوني��ك اأودل�ن من 
دي�ان ) اأ�صعار( 2010

منكِ أبصرتُ النور



6لـغــات
يوم يف الذاكرة  ... ملعب "سانتياغو برنابيو" يف مدريد

املدر�ش حممد ها�صم الامي

 يف طريقنا انا وابني ي��صف اىل 
يف  برنابي���"  ملعب"�ص��انتياغ� 
العا�ص��مة اال�صبانية مدريد كان  
يحل��� يل وان��ا اتاب��ع الافت��ات 
عل��ى الطري��ق ان انط��ق ا�ص��ماء 
املناطق واالماكن التي عربنا بها 
واردها اىل ا�ص�لها  العربية قبل 
بنطقته��ا  اال�ص��بان  يحرفه��ا  ان 
مث��رية  زي��ارة  .كان��ت  احل��ايل 
وممتع��ة معًا،و�ص��لنا للملع��ب من 
خ��ال  خط  رق��م  10  يف ميرتو 
انفاق مدريد  وكان ي�صري بنا كاأنه 
راق�ص��ة  فامنك��� عل��ى خ�ص��بة 
م�ص��رح تتماي��ل بث�به��ا االبي�ش 
الذي قد يك�ن من �ص��جرة قطن 
نب��ت يف ال�ص��رق قب��ل ان يحملها 
فار�ش عربي م�ص��لم عرب م�ص��يق 
جب��ل ط��ارق  اىل ا�ص��بانيا . كان 
ي�م��ًا م�صم�ص��ًا م��ن ايام �ص��هر اب 
وعن��د و�ص���لنا وجدن��ا طاب���ر 
ط�يل من حمبى النادى وزائريه 
م��ن اأوروب��ا واأمري��كا الاتيني��ة 
تذاك��ر  عل��ى  للح�ص���ل  واآ�ص��يا، 

زيارة  امللعب.
  يق��ع  امللع��ب فى و�ص��ط مدريد، 
بداأ ان�ص��اء امللع��ب يف عام 1947 
ف��ى  املاع��ب  اأك��رب  م��ن  ويع��د 

اإ�ص��بانيا واأوروبا، ويت�ص��ع الكرث 
عن��د  و  متف��رج،  األ��ف   80 م��ن 
افتتاحه الول مرة �ص��مى با�ص��م 
و  اجلدي��د"،  "�ص��امارتني  ملع��ب 
�ص��امارتني ه��� احل��ي املدري��دي 
ال��ذي يق��ع في��ه امللع��ب ، وبع��د 
م��دة من الزمن ا�ص��تبدل اال�ص��م  
باال�ص��م  احلاىل تكرميًا لرئي�ش 
ذل��ك  ف��ى  االأ�ص��ط�رى  الن��ادى 

ال�قت "�صانتياغ� برنابي�".
يحت���ي امللع��ب عل��ى 59 ب�اب��ة  
لدخ���ل اجلماه��ري وخروجه��م 
وعلى 4 ابراج دائرية على مدار 
م�صاحة امللعب ومعار�ش للك�ؤو�ش 
وامليداليات وال�ص���ر وال�صا�ص��ات 
باإم��كان  الت��ى  الديجيت��ال 
الزائراأن يت�صفحها مل�صاهدة اأمتع 
اللقط��ات واالأه��داف واملباريات 

لنادى ريال مدريد منذ تاأ�صي�صه 
واىل ي�منا هذا وم�ص��اهدة ابرز 
لقط��ات الاعب��ني الذي��ن اأثروا 
ف��ى تاريخه وكانت لهم ب�ص��مات 
وا�ص��حة، مثل الاعب الفرن�صى 
زي��ن الدين زي��دان، واال�ص��باين 
والربتغ��اىل  ك�نالي��ث  راوؤول 

كري�صتيان� رونالدو.
  بداخل امللعب �ص��امل متحركة 

ومم��رات كثرية واآمن��ة، ال يعكر 
�ص��ف�ها اأى تزاح��م، رغم العدد 
الكبري الذى يزور النادى ، كما اأن 
هناك الفتات اإر�ص��ادية للتي�صري 
على اجلماهري والزائرين، فكانت 
حتركاتنا �صل�صةجدا، وال حتتاج 
ل�ص���ؤاله ع��ن  اأح��د  اإيق��اف  اإىل 
املحطة الثانية، وي�صم امللعب من 
الداخل  �ص��االت بامكان الزائر 

م�ص��اهدتها والتقاط ال�ص�ر فيها  
وهي : 

�ص��الة اأف�ص��ل ن��ادي يف التاري��خ 
ال�ص��حفية  امل�ؤمت��رات  و�ص��الة 
املاب���ش  غرف��ة  و  لاعب��ني 
اخلا�ص��ة بالاعب��ني و منطق��ة 
و  للملع��ب  الاعب��ني  �ص��ع�د 
ري��ال  ومتج��ر  الب��دالء  مقع��د 
 . الريا�ص��ية  لالب�ص��ة  مدري��د 
وه��ذا املتجر ميتد على م�ص��احة 
1500 مرتمربع، خم�ص�صة لبيع 
املنتجات الر�صمية، وم�زعة على 

ثاثة ط�ابق داخل امللعب. 
هك��ذا كان ي�من��ا يف ه��ذا امللعب 
حت��ف  م��ن  حتف��ة  يع��د  ال��ذي 
ا�ص��بانيا الريا�ص��ية واملعماري��ة 
والذي اينما حتل يف اي جهة من 
جهاته ت�ص��مع دائما ن�ص��يد ريال 

مدريد بعبارته التي تق�ل:
التاري��خ ال��ذي تكتب��ه الي�م ه� 

تاريخنا العتيد 
الحد يجاري رغبتك بالف�ز

ظه��را  تخ��رج  النج���م  جعل��ت 
وحتلق يف �صماء حي  ال�صمارتني 
كالرعد وكال�صاعقة هج�مك يا 

ريال مدريد

مدري��د  مدري��د مدري��د....... 
ها مدريد  وال�صي �ص�ى  مدريد

ترجمة
اأ�صيل عبد اليمة كاظم

اورب��ا  الل�ح��ة  ه��ذه  ق�ص��ة  جال��ت 
�ص��هرة  ونال��ت   ، املتح��دة  وال�الي��ات 
عاملي��ة ب�ص��فتها اه��م عمل فن��ي يرمز 
اىل رف�ش احل��رب يف العامل ، وكان لها 

مكانتها الفنية الكبرية .
كانت ا�صبانيا غارقة يف احلرب االهلية 
اجلمه�ري��ة  حك�م��ة  كلف��ت  عندم��ا 
الثاني��ة بيكا�ص��� عام 1937 ان ير�ص��م 
ل�ح��ة كب��رية وق��د ا�ص��تخدمت ه��ذه 
الل�ح��ة لتمثي��ل الدول��ة يف جناحه��ا  
باملعر�ش الدويل للفن وتقنيات احلياة 

املعا�صرة .
كان الفن��ان املع��روف بيكا�ص��� مقيم يف 
باري�ش يف بدايات القرن املا�صي  �ص�اء 
من اولئك الذين �صعروا بانهم مدين�ن 
لق�ة وتاثري الطليعيني او اولئك الذين 
الكا�ص��يكيات اجلدي��دة  راهن��� عل��ى 
. الت��زم الر�ص��ام م��ع اجلمه�ري��ة ع��ام 
1937 عندم��ا �ص��لم ل�حت��ني بعن���ان 
)احلل��م والك��ذب( لفرانك��� ولكنه مل 
يب��دا العم��ل يف الل�ح��ة الكب��رية اال 
عندم��ا علم باملذبح��ة التي حدثت يف 
يف  )الجريني��كا(  البا�ص��كية  القري��ة 
1937/4/26 من قبل الق�صف االملاين 

عليها على يد الفيلق ك�ندور .
بيكا�ص� الذي مل يزر القرية يف حياته 
، ومل يكن حتى على علم ب�ج�دها ،اأمله 

�صع�ر �صديد ملعرفته بالقتل الع�ص�ائي 
لابرياء و �ص��عر ان��ه البد ان يق�م مبا 
ي�ؤث��ر لي���ش يف هذه احل��رب فقط ، بل 
يف كل احل��روب يف الع��امل ، ف�ص��رع يف 
ور�ص��ته الكائنة يف �صارع )دي�ش غراند 
اوغ�صطني ( بعمل ل�حة دائرية كبرية 

تبدو وكانها رمز دائري كبري للعامل .
كثاف��ة العم��ل ال��ذي قام ب��ه ،والذي 
امتد ال�صابيع ظهرت من خال �صل�صلة 
م��ن االعمال التي قام بها بيكا�ص��� يف 
نف���ش ال�ق��ت ، قدم بيكا�ص��� الل�حة 

اىل العل��ن وتركز النق��د على الت�تر 
احلا�ص��ل ب��ني ال�ص��كل وامل�ص��م�ن  من 
قب��ل النقاد املارك�ص��ي�ن من ال�ص��باب 
وحتى ال�ص��اعر ل�ي�ش اراغ�ن  وذلك 
لرف���ش الر�ص��ام التجدي��د يف القالب 
ال��ذي اعاق��ه ع��ن حتقي��ق الكف��اءة 
االجتماعي��ة  الدالل��ة  يف  الرمزي��ة 
العاملي��ة  احل��رب  ،وبع��د  لل�اقعي��ة 
الثاني��ة خال �ص��هر ايار ع��ام 1938 
بهزمي��ة  اال�ص��بانية  احل��رب  انته��ت 
،عر�ص��ت  اال�ص��بان   اجلمه�ري��ني 

)فالنتاي��ن  معر���ش  يف  الغريني��كا 
جالريي( كرمز للن�صال �صد الفا�صية 
م��ن  الاجئ��ني  مل�ص��اعدة  وكاداة 
اىل  وحت�ل��ت  اال�ص��بان  اجلمه�ري��ن 
حتف��ه يف اورب��ا  ق��د اعطته��ا تل��ك 
ال�ص��معه الكبرية .حت�ل بيكا�ص� اىل 
ا�ص��ط�ره ثقافية يف القرن الع�ص��رين 
والتي��ارات  الكب��ار  معا�ص��ريه  ب��ني 
االخرى وفتحت اب�اب اجلدل ح�لها 
عنها الل�حة )ان الر�صم يف حد ذاته 

عمل اجتماعي ( .

ا.م.د. ع�صام احمد نا�صر

 بداخلي، يح�م �صعاع متجه 
نح�ي

يخرتق اعماقي ك�صعاع 
ال�صروق

انه اجتاه اخل�ف
اخل�ف من املجه�ل.

ا�صبح اخل�ف عندي �صرورة
انها ال�صريورة، انها ال�صريورة، 

انها ال�صريورة.
ينبغي، ينبغي، ينبغي،

ينبغي عدم اخلد�ش، ينبغي 
ال�صدق،

ينبغي اال يقال اكرث من 
النطق،

فمثلما اىل هذا العامل قدمت،
منه يجب ان ا�صري،
بقلب يغلي ا�صري،

من النق�ش الكثري.

قصة لوحة الغرنيكا للرسام االسباني بيكاسو   بداخلي
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عبدالرحم��ن  فرق��د  م.م. 
حمم�د التميمي

ياأت��ي ه��ذا املق��ال تزامن��ًا م��ع الي�م 
عام��ه  يف   ، للفرانك�ف�ني��ة  العامل��ي 
الثالث والع�ص��رين، وال��ذي ي�افق ال� 
20 م��ن اذار م��ن كل ع��ام ، ف�ص��ا عن 
ا�ص��ب�ع اللغة الفرن�ص��ية ال��ذي ميتّد 
 ، م��ن 17 اىل 22 م��ن ال�ص��هر ذات��ه 
الثقافي��ة  الن�ص��اطات  تتن���ع  حي��ث 
تنّظمه��ا  الت��ي  الفرانك�ف�ني��ة 
م�ؤ�ص�ص��ات خمتلفة يف انحاء �صتى من 

العامل احتفاًء  باملنا�صبة .
يف ال�اقع، ان ا�ص��ل مفردة   
القرن  اىل  "الفرانك�ف�ني��ة" يع���د 
التا�ص��ع ع�ص��ر ، وحتدي��دًا اىل ع��ام 
1880 حني ا�صتخدمت الكلمة للمرة 
"فرن�ص��ا  عن�ان��ه  م�ؤلَّ��ف  يف  االوىل 
اجلزائ��ر وامل�ص��تعمرات" ، وه� كتاب 
الفرن�ص��ي  اجلغ��رايف  الع��امل  اّلف��ه 
"اوني�ص��يم ريكل����ش" ، ت��داول في��ه 
وعّده��ا  الفرن�ص��ية  اللغ��ة  تنام��ي 
ال�ص��تمرارية  ال�ص��امن  حينه��ا  يف 
اال   . اال�ص��تعمارية  االمرباط�ري��ة 
ان املف��ردة مل ت�ص��تخدم حينئ��ٍذ اال 
ب�ص���رة و�ص��ّفية بحت��ة ، وق��د تغري 
ف�ص��يئًا  �ص��يئًا  ومفه�مه��ا  تعريفه��ا 
وب�ص��كل جزئي بفعل الع��دد املتزايد 

للناطقني بالفرن�صية.
يف مت�ز عام 1883 ، اأُن�ص��اأت م�ؤ�ص�ص��ة 
 Alliance الفرن�ص��ية  االليان���ش 
اهدافه��ا  م��ن  وكان   ،  Française
يف  الفرن�ص��ية  اللغ��ة  ن�ص��ر  االوىل 
فط���ى   ، وخارجه��ا  امل�ص��تعمرات 
مف��ردة  عل��ى  ذل��ك  بع��د  الن�ص��يان 
الفرانك�ف�ني��ة . وم��ن اج��ل ع���دة 
اقت�ص��ى   ، الت��داول  اىل  املف��ردة 

االم��ر االنتظ��ار حتى نهاي��ة احلرب 
العاملي��ة الثانية . اذ نت��ج عن نهايتها 
والدة العدي��د من البل��دان اجلديدة 
امل�صتقلة ، فبداأ ال�عي الفرانك�ف�ين 
يظهر ويتزايد �ص��يئًا ف�ص��يئًا ، وبدت 
يف  حا�ص��رة  الفرن�ص��ية  الثقاف��ة 
�صميم امل�ص��تعمرات ال�ص��ابقة ، وبرز 
له��ا منا�ص��رون جدد . وبهذا ال�ص��دد 
، يذك��ر ان العدي��د م��ن ال�صخ�ص��يات 
�ص��يدار  "لي�ب�ل��د  ال�ص��نغايل  ، مث��ل 
�ص��نغ�ر" ، نا�ص��لت م��ن اج��ل اقام��ة 
جمتمع فرانك�ف�ين جديد ، فُا�ّص�صت 
اوىل  وافتتح��ت  جدي��دة  جمال���ش 
مل�ص��اندة  الفرانك�ف�ني��ة  اجلامع��ات 
املجتم��ع اجلديد ذات��ه . وعلى غرار 
"�ص��نغ�ر" ، ا�صتفاد عدد من االدباء 
م��ن اللغ��ة الفرن�ص��ية ب��ص��فها اداة 
الي�ص��ال  له��م  بالن�ص��بة  جدي��دة 
"امي��ي  ومنه��م   ، االدبي��ة  اعماله��م 
�ص��يزر" م��ن املارتيني��ك و "غ�نرتاند 
ال�ص��ياق  ويف   . غيان��ا  داما���ش" م��ن 
ذات��ه ، ويف ع��ام 1970 ، مت تاأ�ص��ي�ش 
الثق��ايف والتقني"  التع��اون  "وكال��ة 
خ��ال اجتماع لزعم��اء بع�ش الدول 
وروؤ�ص��اء بع�ش احلك�مات يف النيجر 
. تل��ك االجتماع��ات بعينها هي التي 
�ص��تمّهد ملا ُيطلق علي��ه الي�م "القمم 

الفرانك�ف�نية" .
الفرانك�ف�ني��ة  ملفه���م  ا�ص��بح  لق��د 
ابع��ادًا كث��رية : اولها البع��د اللغ�ي 
الناطق��ني  اىل  املف��ردة  ت�ص��ري  اذ   ،
بالفرن�صية ، وثانيها البعد اجلغرايف 
، فهي ترمز اىل املجتمعات كافة التي 
تتداول الفرن�ص��ية اما ب��ص��فها لغة 
ام او لغة ر�ص��مية او لغة متداولة او 
لغ��ة ل��ادارة . اما البع��د الثالث فه� 
البع��د الروح��ي الن��اجت عن ال�ص��ع�ر 
باالن�صمام اىل جمتمع معني مت�صامن 

وجتمعه قيٌم م�صرتكة . 
للبل��دان  م�ؤمت��ر  اول  ان   
التي تت�ص��اطر اللغة الفرن�صية ُعقد 
يف مدينة فري�ص��اي �صنة 1986 وكان 
جدي��د  منت��دى  اقام��ة  اىل  يه��دف 
يف  املتقّدم��ة  البل��دان  ب��ني  للح���ار 
ال�صمال والبلدان النامية يف اجلن�ب 
، لغر�ش م�ص��اعدة البلدان املحرومة 
ورف��ع التحدي��ات الت��ي تق��ف عائقًا 
ث��م   . امل�ص��تقبلية  التقني��ات  ام��ام 
جاءت م�ؤمت��رات "كيبي��ك 1987" و 
 "1991 "باري���ش  و   "1989 "داكار 
االقت�ص��ادي  بالت�ص��امن  لتهت��م 
والق�صايا البيئية ف�صًا عن م�صكات 
التعليم والتاأهيل . بعد ذلك ، تبعتها 
م�ؤمترات "م�ري�ش 1993" و "ك�ت�ن� 
1995" و "هان�ا 1997" و "م�نكت�ن 
1999" لت�ؤكد انفتاح الفرانك�ف�نية 
على بلدان متّثل الفرن�ص��ية فيها لغة 
اقلية ، ولتتبنى ان�صاء م�ؤ�ص�صات تعمل 
عل��ى حت�ي��ل التح��رك اىل منظم��ة 
متعددة االطراف تاأخذ على عاتقها 
والدميقراطي��ة  التنمي��ة  م�ص��كات 
االثني��ة  وال�ص��راعات  ال�صيا�ص��ية 
يف ق��ارة افريقي��ا . وبذلك ا�ص��بحت 
واقع��ًا  الفرانك�ف�ني��ة  الثقاف��ة 
ملم��ص��ًا وبات��ت متاح��ة يف مكان��ات 
�ص��تى ويف جماالت خمتلف��ة كاالدب 

وامل��صيقى والفن الت�صكيلي ...الخ
لقد جعلت الفرانك�ف�نية   
م��ن الفرن�ص��ية لغ��ة �ص��من مرات��ب 
�ص��عيد  عل��ى  املتقدم��ة  اللغ��ات 
الت�ا�ص��ل العاملي ، فباتت الفرن�صية 
لغ��ة حمّكي��ة ومتداول��ة يف ق��ارات 
خم�ش . وبناًء على معل�مات ُن�ص��رت 
Duolingo ، وه���  عل��ى تطبي��ق 
يف  ا�ص��تخدامًا  االك��رث  التطبي��ق 
البلدان الفرانك�ف�نية ، فان درا�صة 

اجرتها املتخ�ص�صة "ب�زينا باجاك" 
بيان��ات  قاع��دة  عل��ى  ا�ص��تندت   ،
باالعتم��اد عل��ى 120 ملي���ن ع�ص��� 
يف انح��اء متفرقة من العامل ، اكّدت 
ان الفرن�ص��ية هي اللغة الثانية على 
�ص��عيد الدرا�ص��ة والتعل��م يف العامل 
  . ، متقدم��ة بذل��ك عل��ى االملاني��ة 
م�ق��ع  ن�ص��رها  ت�ص��نيفات  ووف��ق 
 Location Francophone
الي���م  "لغ��ة م�لي��ري" تعي���ش  ف��ان 
ازده��ارا وانت�ص��ارًا بع��د ان بلغ عدد 
الناطق��ني بها 274 ملي�ن �ص��خ�ش . 
وبح�صب امل�قع ، فانها حتتل املرتبة 
الثالث��ة على �ص��عيد لغ��ات االعمال 
م�ص��ت�ى  عل��ى  اخلام�ص��ة  واملرتب��ة 
اللغ��ات االك��رث حتّدث��ًا ، ف�ص��ًا عن 
ك�نها اللغة الثانية يف اطار االحتاد 
ان  ذات��ه  امل�ق��ع  وي��رى  االورب��ي. 
تقدم الفرن�ص��ية يف اوربا وانت�صارها 
يف افريقي��ا ُيب�ّص��ر مب�ص��تقبل زاه��ر 
املنظم��ة  الح�ص��ائيات  وطبق��ًا   .
العاملي��ة للفرانك�ف�ني��ة فان ثاثة 
بلدان اوربية حتت�صن العدد االكرب 
للناطقني بالفرن�ص��ية وهي : فرن�صا 
، بلجي��كا و ل�ك�ص��مب�رغ . وُيذكر ان 
للفرانك�ف�ني��ة  العاملي��ة  املنظم��ة 
الت��ي ترتا�ص��ها حالي��ًا الكندي��ة من 
 ، ج��ان"  "ميكائي��ل  هاييت��ي  ا�ص��ل 
الت��ي ي�ص��ارك يف ع�ص���يتها 84 بلدًا 
الفرعي��ة  وامل�ؤ�ص�ص��ات   ، وحك�م��ة 
التابعة لها ، هي التي تت�ىل متابعة 
الت��ي  الفرانك�ف�ني��ة  الن�ص��اطات 
تقيمها فعالي��ات خمتلفة يف العديد 
م��ن انح��اء الع��امل ، كما انه��ا تتبنى 
ومّت���ل الكثري م��ن م�ص��اريع التنمية 
�ص��من الف�ص��اء الفرانك�ف�ين الذي 
متثل��ه الدول املن�ص���ية يف ع�ص���ية 

هذه املنظمة.

د. مهاباد عبد الكرمي احمد
كلية الرتبية / ابن الر�صد 

ال يخف��ى ان  الك��رد القاطن��ني يف الع��راق و اي��ران و 
تركيا و �ص�ريا و االحتاد ال�ص�فيتي اغلبيتهم العظمى 
من امل�صلمني ، و بجانب اولئك هنالك القلة من اخ�اننا 

االكراد بق�ا على ديانتهم ال�صابقة اي امل�صيحية ...
فاالأعي��اد الديني��ة منه��ا عي��د الفط��ر املب��ارك وعيد 
اال�ص��حى وعي��د امل�لد النب�ي �ص��لى اهلل عليه و�ص��لم 
منزلة كربى لدى االكراد حيث يف تلك االيام يقيم�ن 
االف��راح ومن ع��ادة الكردي الب��د من ان ي��زود افراد 
عائلته يف العيد مباب���ش جديدة والقيام باحتفاالت 
ديني��ة ي�ص��مى بامل�ل��د النب���ي باالإ�ص��افة اىل اقامة 
روؤ�ص��اء الق��رى وغريه��م يف ي���م العي��د دع���ة تن��اول 

الغذاء الأغلبيه �صكان قريتهم .
ام��ا اخ�انن��ا امل�ص��يحني م��ن جانبه��م اي�ص��ًا متم�ص��كني 
باإقام��ة احلف��ات واملرا�ص��يم الدينية يف راأ�ش ال�ص��نة 
وعي��د الف�ص��ح وغريه��ا وان االح��رتام متب��ادل ب��ني 

االكراد امل�صلمني وامل�صيحني يف اعيادهم .
اما العيد الق�مي لاأكراد ه� عيد ن�روز الذي ي�صادف 
21 م��ارت م��ن كل �ص��نة فه��ذا العي��د بق���م ب�ص��عائره 
االكراد �ص���اء كان�ا من امل�ص��لمني او امل�صيحيني . وهذا 
العي��د م���روث قب��ل اال�ص��ام وباالأح��رى قبل امل�ص��يح 
باأالف ال�ص��نني واليزال االكراد يحرتم���ن هذا العيد 
باإقامة احلفات والدبكات ال�طنية وا�ص��عال النريان 
الت��ي من رم�ز هذا العيد عامة بالب�ص��ر والفرح ت�ص��ع 
ا�ص���اء تلك االن�ار ليًا  من جبال كرد�صتان ال�صاهقة 
ويف �صه�لها فت�صيء م�صافات ال تقدر باأميال ، فالب�صرى 
والفرح ي�ص���د اجلميع مبنا�صبة هذا العيد الذي يرمز 
من جهة االنتقال من ف�ص��ل ال�ص��تاء اىل ف�ص��ل الربيع 
ومن جهة اخرى فاأن هذا العيد من االعياد التي �صادت 
عندما كان االكراد معتنقني الديانة الزرد�ص��تية ومن 
ناحي��ة اخ��رى ان هذا الن���ر متثل الن���ر االلهي خالق 
الك�ن والب�صر وهذا ال�صعار اي ما يخ�ش بالن�ر االلهي 
مت�ص��ك به��ا االك��راد الأن��ه ال يخال��ف اأح��كام ديانتهم 

احلالية اي الدين اال�صامي احلنيف ...

االعياد يف كردستان  الفرانكوفونية . . نشأتها وامتدادها

م.م. لبنى عبد اهلل حممد 
ح�صن 

 ... احلديق��ة  رك��ن  يف   ... هن��اك 
جال�ص��ًا  منزوي��ًا...  مكان��ًا  اتخ��ذ 
القرف�ص��اء ، يتمت��م بكلم��ات غ��ري 
مفه�مة ... لقد ا�ص��ت�قفني منظر 
مل   – ال�ص��ن  يف  الكب��ري  الرج��ل 
اعت��د روؤيته هك��ذا – غالبًا ما كان 
ب�ص��تاين الكلية رجًا ن�ص��يطًا ق�يًا 
مرتدي��ًا   ... بنيت��ه  �ص��عف  رغ��م 
قمي�ص��ًا خفيفًا يف ال�ص��تاء القار�ش 
وغ��رتة حم��راء مرقط��ة ، حام��ًا 
منجله معه اينم��ا ذهب ... يتلقانا 
بتحية �صباحية ودودة ... ي�صاألنا 
ع��ن اح�الن��ا وداعيًا لنا بال�ص��حة 

وال�صرت ...
الي�م كانت دم�عه تتخلل اخاديد 

...كان  احلزي��ن  وجه��ه  وتعاري��ج 
ايقاع��ًا  �ص��بحته  ل�ص���ت طقطق��ة 
حزينًا... وقف حني روؤيتي قريبة 
من��ه ... ململم��ًا حال��ُه املتبعرث ... 
كان��ت نظرات��ي مت�ص��ائلة عما حل 
خمتن��ق  خاف��ت  وب�ص���ت  ؟؟؟  ب��ِه 
قال يل : �ص��ناء !! وب�صرعة الربق 
ح�ص��رتني �ص���رة الفتاة ال�ص��غرية 
الت��ي غاب��ًا ما كانت ترافقه �ص��يف 
، �ص��تاء ، اثن��اء عمل��ه يف احلديقة 
... مل تتجاوز �صناء ربيعها التا�صع 
... كان��ت �ص��غرية احلج��م ... ذات 
جدائ��ل ط�يل��ة �ص���داء ... ووجه 
ناعم املامح متلئُه الربئة والنظارة 
�ص���داوان  �ص��غريتان  وعين��ان   ...
حامل��ة   ، وفطن��ة  ذكاءًا  ت��ربق 
�ص��ناء  كان��ت   ... كي��ربة  احام��ًا 
�صعيدة مفعمة باحلي�ية والن�صاط 

تتب��ع ابيها حي��ث ذهب وت�ص��اعده 
وهي م�صتمتعة بالعمل معه ... كان 
يحدثن��ا بفخر عن حب��ه لها ك�نها 
اآخر العنق�د وق��د رزقه اهلل اياها 
عن كرب ... كانت جميلة بب�صاطتها 
... بفط��رة حركاته��ا ... ب�ص��دق 
تعابري وجهها ... حينما منر قربها 
غالب��ًا ما كنا نثن��ي عليها وناطفها 
ف��رتد- باأدب -  علينا بكلمات �ص��كر 

ب�جه مبت�صم رقيق ... 
 مل اأفه��م مل��اذا ذك��ر ا�ص��م  ابنت��ه 
اب��ادر  ان  وقب��ل   ... ال�ص��غرية 

بال�ص�ؤال ... قال : لقد رحلت !!! 
- اي��ن رحل��ت !! ومل��اذا !! وامتلئ��ت 
عين��اه بغ�ص��اوة ثقيلة م��ن الدم�ع 
االخادي��د  تل��ك  عل��ى  وانهال��ت 
املتعرجة التي خلفها له الزمن وما 
حمله معه من م�ص��قة وتعب احلياة 

... وا�ص��تند عل��ى ج��دار البناي��ة 
االجه��اد  علي��ه  يب��دو  كان   ...
والتع��ب ... وع��اد ايق��اع طقطق��ة 
�ص��بحته احلزين ... كعزف ناي... 
كاأجرا���ش كنائ���ش ... كقرع طب�ل 
تنذر من خطر قادم ... ومللم �صتات 
فكرةه وبداأ يروي ما حدث له قبل 
ي�م��ني ... كان جال�ص��ًا م��ع اخي��ه 
على عتبة البيت يتبادالن اطراف 
احلديث ... وفجاءة �ص��معنا �ص�تًا 
ق�يًا مدويًا منبعثًا من حمام املنزل 
... كان ال�ص��خان قد انفجر وبداأت 
كان��ت   ... احلم��ام  تلته��م  الن��ار 
ال�ص��غرية �ص��ناء داخل��ه ... وف���ر 
�ص��ماعهم ذلك ال�ص���ت املدوي هرع 
االب والع��م اىل احلم��ام الخ��راج 

الفتاة . 
- ق��ال يل مبت�ص��مًا بعينني باكيتني 

... ومل  �ص��ناء  ا�ص��تحيت  لق��د   ...
دم�ع��ي  اال  ا�ص��عر  مل   ... تخ��رج 
تنهم��ر ... مل اعرف مب��اذا اجيبه 
... هل كان علّي ان اوا�ص��ي فقدانه 
فلذة كبده وحبيبه روحه ام اهنئه 
على ما حملت��ه طفلته الربئية من 
حي��اء يقت��دى ب��ه يف زمن �ص��اعت 
في��ه احل�ص��مة وجت��ردت االخاق 

من احلياء ... 
لقد رحل��ت �ص��ناء تاركة لنا در�ص��ًا 
بليغ��ًا نفتقده يف هذه االيام ... اال 
وه� احلياء يف ال�ص��ل�ك والت�صرف 
والهن��دام  امللب���ش  يف  احلي��اء   ...
..... احلياء يف ال�ص��حكة وال�ص��ري 
يف الطرق��ات .... ياله��ا م��ن كلم��ة 
جميل��ة �ص��املة م��ا رافقت �صخ�ص��ًا 
اال وزانته وما فقدت من �صخ�ش ااّل 

و�صانتُه... 

يا لحيــاء ســـــناء ...
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فعاليات ثقافية ولوحات فنية ينجزها طلبة الفرنسية

 اطباق املطبخ الفرنسي تحضر يف اسبوع الفرانكفونية
احتفل ق�صم اللغة الفرن�صية بكلية 
اللغ��ات ي�م الثاثاء 20 اذار 2018 
با�ص��ب�ع الفرانكف�ني��ة العاملي عرب 
فعالي��ات ثقافي��ة وفني��ة اجنزه��ا 

طلبة الق�صم وهيئة التدري�ش.
وقالت رئي�ش ق�صم اللغة الفرن�صية 
ان  �ص��لمان  ح�ص��ني  لبن��ى  اأ.م.د 
الع�صرين من اذار ه� منا�صبة عاملية 
الناطق��ة  البل��دان  فيه��ا  حتتف��ل 
م��ن  الع��امل  يف  الفرن�ص��ية  باللغ��ة 
تعك���ش  ثقافي��ة  ن�ص��اطات  خ��ال 
احل�صارة الفرانكف�نية وتهدف اىل 
تعزيز الروابط الثقافية والتعاون 
العلمي بني تلك البلدان وق�صم اللغة 

الفرن�صية حري�ش على تعزيز دوره  
يف الثقافة الفرانكف�نية.

وا�ص��افت ان احتفالنا الي�م ت�صمن 
طلب��ة  اجن��از  م��ن  فني��ة  ل�ح��ات 
الق�ص��م وعر���ش اطب��اق م��ن املطبخ 
الفرن�ص��ي وفلم ثقايف عن احل�صارة 

الفرانكف�نية. 
وقد ا�ص��هم اع�ص��اء هيئة التدري�ش 
ه��ذه  كل  باع��داد  الق�ص��م  وطلب��ة 
الفعالي��ات التي تعك�ش منط احلياة 
ولدين��ا   ، الفرن�ص��ية  واحل�ص��ارة 
االدبي��ة  الفعالي��ات  م��ن  العدي��د 
كلي��ة  ي���م  يف  �ص��تقدم  والثقافي��ة 

اللغات. 

وتقدي��رًا  الطيب��ة  ل��اأم  اإكرام��ًا 
وت�ص��حياتها  االإن�ص��اين  لدوره��ا 
العظيم��ة .. نظ��م ملتق��ى املثقف��ني 
والنخب العراقية مهرجان  قارورة 
حب  يف مقر دائرة الثقافة والفن�ن 
ي���م  والريا�ص��ة  ال�ص��باب  – وزارة 

االأربعاء 21\3\2018 .
فني��ة  ل�ح��ات  املهرج��ان  ت�ص��من 
وح��رف يدوي��ة وفق��رات ثقافي��ة 

وفنية اخرى .
البغ��دادي  ب��ان  ال�ص��يدة  وقال��ت 
امل�ص��رفة عل��ى املهرج��ان : اإن ه��ذه 

الفعالي��ة جت�ص��د ابداع��ات ك�كبة 
وه��م  العراقي��ني  الت�ص��كيليني  م��ن 
واأنامله��م  بل�حاته��م  ير�ص��م�ن 
العراقي��ة  ل��اأم  رائع��ًا  اأمن�ذج��ا 
تقدم��ه  ال��ذي  والعط��اء  الرائع��ة 

للمجتمع .

قارورة حب يف عيد األم .. اعمال فنية بريشة تشكيليني عراقيني
اهدت الفنانة الت�ص��كيلية �ص��روق القباين ل�حة فنية 
جميلة اىل كلية اللغات و�صحيفتها مبنا�صبة ي�م املراة 

العاملي .
ويذك��ر ان الفنان��ة �ص��روق م��ن بني اب��رز الت�ص��كيليات 
العراقي��ات املعا�ص��رات وق��د ا�ص��رتكت يف العدي��د م��ن 

املعار�ش الفنية داخل البلد وخارجه .
بال�ص��كر  القب��اين  �ص��روق  للفنان��ة  نتق��دم  وبدرون��ا 
والتقدي��ر عل��ى هديته��ا ونتمنى له��ا املزيد م��ن التالق 
واالب��داع والعط��اء الفن��ي م��ن اج��ل االرتق��اء بالف��ن 

الت�صكيلي العراقي . 

الفنانة شروق القباني ترسم 
للمراة يف يومها العاملي
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اإحتف��ت كلي��ة اللغ��ات بن�ص��اطات املركز 
اال�ص��امي الثق��ايف م��ن خال اال�ص��تماع 
التعاي���ش  ب�ص��اأن  ت�ع�ي��ة  ملحا�ص��رة 
ال�ص��لمي ونبذ التع�ص��ب، كذل��ك االإطاع 
على مطب�عات املركز الثقافية والدينية 

التي ُعر�صت يف رحاب الكلية .
وقالت مديرة املركز ال�ص��ت فاطمة عبد 
اجلبار : اإننا �صعداء بزيارة كلية اللغات 
وامل��اكات  العمي��دة  بال�ص��يدة  واللق��اء 
التدري�ص��ية والطلب��ة ونت���ق اىل بن��اء 
امل�ؤ�ص�ص��ة  ه��ذه  م��ع  تع��اون  عاق��ات 

االكادميية املتميزة .
اال�ص��امي  الثق��ايف  املرك��ز  اإن  وذك��رت 
ال�ع��ي  ن�ص��ر  يف  امل�ص��اهمة  اىل  يه��دف 
والثقافة اال�ص��امية بني فئ��ات املجتمع 
وغر�ش قيم املحبة واالأخاق والتعاي�ش 

واحرتام االآخر لبناء جمتمع �صالح .
     وا�ص��افت انن��ا نهت��م برف��ع امل�ص��ت�ى 
الفك��ري والثق��ايف لل�ص��باب مل��ا لهم من 
دور ب��ارز يف تغي��ري ال�اق��ع و�ص��ناعة 

امل�صتقبل .

واأكدت على تعزيز دور املراأة لتاأخذ 
حقها الطبيعي يف امل�صاهمة الفعالة 

ببناء املجتمع .
وع��ن ن�ص��اطات املركز ذك��رت .. ان 
الفكري��ة  الن��دوات  يقي��م  املرك��ز 
التنمي��ة  ودورات  والثقافي��ة 

وحف��ظ  النف���ش  وعل��م  الب�ص��رية 
وجت�ي��د القراآن الكرمي ، كما يقيم 
معار���ش الكت��ب داخ��ل اجلامع��ات 
املعر���ش  ع��ن  ف�ص��ًا  وخارجه��ا 
الدائمي للكتاب يف �صارع املتنبي ويف 

بع�ش املحافظات .

واأ�ص��افت ان املرك��ز ل��ه اإ�ص��دارات 
فقهي��ة وقراآني��ة وا�ص��امية عامة 
اىل  باال�ص��افة  ه��ذا   .. متن�ع��ة 
دورات حم��� االأمي��ة ودرو�ش تعليم 
اللغ��ة والدورات ال�ص��يفية للفتيان 

والفتيات .
وب�ص��اأن زيارته��ا للكلي��ة ذكرت : ان 
هذه الزيارة جاءت بعد تن�ص��يق مع 
عم��ادة  كلية اللغ��ات لغر�ش اإطاع  
االأ�ص��اتذة والطلب��ة على ن�ص��اطات 
املرك��ز وا�ص��داراته الثقافي��ة كم��ا 
امل��ص���ي  به��اء  ال�ص��يد  دع���ة  مت 
ال��ذي القى حما�ص��رة قيّمة ب�ص��اأن 
التعاي�ش ال�ص��لمي ونبذ التع�صب من 

وجهة نظر ال�صريعة اال�صامية .
    وق��د ح�ص��ر الن��دوة جمه���ر كبري من 
اال�ص��اتذة والطلب��ة واأ�ص��ادوا بقيمته��ا 
الفكري��ة واهميتها يف حت�ص��ني الطلبة 
اجلامعيني �ص��د هذا التع�ص��ب وا�ص��اعة 
ثقافة احل�ار والت�صامح واحرتام االآخر 

وبناء املجتمع بناًء �صليمًا وح�صاريًا .

كلية اللغات تضيف املركز الثقايف االسالمي 

يف حلظات االإعرتاف 
وبعد انتظار الت�اريخ 

وهمًا .. �صدقت انتمائي له
.. واعرتفت 

اإين حتديت �صعفي
حتديت وهم النقاط ف�ق حرويف

دون �صابق اإنذار
ت�صاقطت كلماتي
ك�صهب من ال�صماء

يف ليلة قدرية 
حت�صنت ح�صنات اأحلى اجلمل 

اأدركت القليل منها
الأعلقها عند �صدرته

ترنيمة عا�صقة 
انتظرت زمان 

لتنطق
ال اأحد �ص�اك احبه

لحظة إعرتاف

اإميان ال�صما

روايته��ا  ه��ادي  مي�ص��ل�ن  الروائي��ة  وقع��ت 
اجلديدة – جان� اأنت حكايتي – ي�م اجلمعة 
16 اآذار 2018 يف حف��ل رائ��ع  بقاع��ة  ن��ازك 

املائكة  يف املركز الثقايف البغدادي .
ه��ذه الرواي��ة هي اخلام�ص��ة ع�ص��ر ملي�ص��ل�ن 
املجامي��ع  م��ن  العدي��د  ع��ن  ف�ص��ا  ه��ادي 
الق�ص�ص��ية ، وقد �ص��درت ع��ن دار احلكمة يف 
لندن وق��د �ص��بق وان فازت الكاتب��ة بجائزة 
كات��ان للرواي��ة العربية ع��ن روايتها العر�ش 
واجلدول التي �ص��درت بثاث طبعات عربية 

وانكليزية وفرن�صية عام 2016 .
م��ن اأب��رز رواياتها : جائ��زة الت�اأم ، �ص��عيدة 
ه��امن وي���م غد م��ن ال�ص��نة املا�ص��ية ، اأجمل 
حكاي��ة يف الع��امل ، زين��ب وماري ويا�ص��مني ، 
حفي��د البي بي �ص��ي ، �ص��اي العرو���ش ، نب�ءة 
فرع���ن ، احل��دود الربي��ة ، العي���ن ال�ص���د، 

ب�اقيت االأر�ش ، العامل ناق�صا واحد .

28 ق�ص��ة ق�ص��رية هي ح�ص��يلة اإبداع اال�ص��تاذ الكاتب كاظم ال�ص��عيدي 
�ص��منها كتابه اجلديد – تقا�صيم عباءة – ال�صادر عن دار اأمل اجلديدة 

يف دم�صق .
افتت��ح الكات��ب كتاب��ه هذا با�ص��اءة ه��ي مق�ل��ة ملاركيز : ع�ص��ت الأروي 
وكتبت الإحيا واأدركت ان القلم وق�ده الفكر وحربه احلاجة وكذلك هي 

احلياة.   
اإت�صمت ق�ص���ش املجم�عة باحل�ش االإن�صاين وامل�ص��اعر  الرقيقة املعربة 
عن ح�ش مرهف وروؤية وا�ص��حة املعامل ولغة ر�صيقة مكثفة وقدرة على 

ال��صف وااليجاز وا�صل�ب حديث يف كتابة الفن الق�ص�صي .
و�ص��بق لا�ص��تاذ ال�صعيدي ان اأ�ص��در جمم�عة ق�ص�ص��ية بعن�ان : خلف 
الق�صبان وكتابًا عن الطف�لة والرتبية احلديثة وله ح�ص�ر  يف ال�صاحة 
الثقافي��ة مبا ين�ص��ره من مقاالت وق�ص���ش يف ال�ص��حف واملج��ات . وه� 

ع�ص� يف العديد من الروابط واالإحتادات االأدبية .  

اأم��ل  لل�ص��اعرة  �ص��در 
اخلفاجي دي�انها ال�ص��عري 
االأول – لي���ش هناك �ص���اه 
ما ا�صميه البنف�صج ، اهدته 
اىل من تلّ�ن يف بريق عينيه 
اإبتهاالت��ي ومن بح��ر قلبه 
فنرثتها  حم��اري  ا�ص��طدت 

ل�ؤل�ؤًا يف حمرابه .
العدي��د  الدي���ان  ي�ص��م 

م��ن الق�ص��ائد ال�جداني��ة 
.تت�ص��در  وال�طني��ة 
للدكت�ر  الدي���ان مقدم��ة 
عل��ي ح�ص���ن لعيب��ي ق��ال 
ع��ن  ال�ص��اعرة  ان  فيه��ا 
ت�ص��اوؤل ه� : كي��ف ميكننا 
ان نحب بثبات اميان ووعي 
وكانت اجابتها :-  ال  حياة 
م�صتقرة و�صعيدة ومفرحة 

بدون التما�ص��ك احل�صاري 
املبني على حقائق التاريخ 

وفل�صفته .
 اأجل�صت باآخر ال�صف

اأالحظك بنظراتي 
ب�ص�قي و�صقاوتي 

يجن جن�ين
وانت متازح تلميذة اأخرى

اأثري غ�صبك بعنادي 

باأين مل اأفهم الدر�ش
تعيده مرات ومرات 

تطيل ال�صرح وال��صف
ا�صحك بخباثة 
فتت�ه بافكارك 

اأتر�صم ابت�صامتي
ام تر�صم حروف الدر�ش 

تداري عينيك عني مكابرة 
وروحك تذوب مبداراتي 

أمل الخفاجي تنثر عطر البنفــسج

جانو انت حكايتي ... آخر روايات ميسلون هادي تقاسيم عباءة مجموعة قصص 
قصرية لكاظم السعيدي    
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النعناع مضاد سرطاني

د ب�صرى حممد واثق 
كلية الطب البيطري 

جامعة الفل�جة

يف  وه��ي  جارت��ي  �ص��األتني 
معر�ش ت�صبثها و�ص�ؤالها عمن 
انت�ص��ار  وق��ف  اىل  ير�ص��دها 
مر�ش ال�صرطان قائلة)و�صف 
يل اأحده��م الكرف���ش واآخ��ر 
مل  اأين  الر�ص��اد..بيد\ 
اأ�صعر باأي حت�صن ( واحلقيقة 
اأن �ص���ؤالها دفعني لا�صتزادة 
يف  مم��ا  للتثب��ت  البح��ث  يف 
عهدتي وما اأمتلكه من خزين 
ينح�ص��ريف  وال��ذي  علم��ي 
نبات)النعن��اع( العدو اللدود 
لهذا املر���ش العدائي الكريه 
وكان ه� �صالتي وما كنت اأريد 
وه� بال�صبط ما كنت اأت�قعه 
وق��د اآليت عل��ى نف�ص��ي اأن ال 
اأجيب جارتي على �ص�ؤالهاامللح 
اال بع��د التاأكد والتثبت،وقد 
وفقت اىل ح�ص��يلة طيبة من 
املعل�م��ات املتناثرة يف الكتب 
ان�ص��رها  اأن  وراأي��ت  العلمي��ة 
الفائ��دة..  لتع��م  امل��اأ  عل��ى 
�ْعُنع      �ْعَنع اأو الُنّ �ْعَن��اع اأو الَنّ الَنّ
جن���ش  ه���    )Mentha(
م��ن النباتات يتبع الف�ص��يلة 
ال�صف�ية من رتبة ال�صف�يات. 
وي�صم ما بني 42 ن�عًا مقب�اًل 
وع�صرات االأن�اع غري امل�ؤكدة

املعم���رة  بق��اع  يف  ي��زرع 
خ�ص��صًا املناطق املعتدلة يف 
اآ�صيا واأوروبا، وح�صب التاريخ 
يذكر باأن االغريق والرومان 

كان�ا ي�صع�ن اأكاليل النعناع 
ف�ق روؤو�صهم يف احتفاالتهم 
النعناع  وو�ص��ع�ا  ووالئمه��م 
كم��ا  الطع��ام  م�ائ��د  عل��ى 
عم��ل الطه��اة عنده��م عل��ى 
خلط��ات  يف  النعن��اع  و�ص��ع 
 ، عنده��م.  وامل��رق  الطع��ام 
ه��ذا  بك��رثة  ا�ص��تعمل  وق��د 
الن���ع م��ن النعن��اع يف اأوروبا 
ب�ا�ص��طة االأطب��اء، ح���ايل 
منت�ص��ف القرن الثامن ع�صر 
مي��ادي. وذاع �ص��يت بع���ش 
يف  املن���رة  كاملدين��ة  امل��دن 
زراع��ة اأن�اع خمتلف��ة منه ؛ 
كالنعن��اع املغرب��ي والنعن��اع 
احل�ص��اوي والنعن��اع الُدو�ش 
والنعن��اع الفلفليي. وللنعناع 
اي  عاجي��ة  خ�ص��ائ�ش 
ال�عائ��ي  املركزي��ن  تنبي��ه 
والتنف�صي يف اجلهاز الع�صبي 
وهذا ناجت عن م��ادة املنث�ل، 
وه��� مه��دئ، وم�ص��كن ل��اأمل 
وي�قف  لالتهابات،  وم�ص��اد 
من� معظم البكترييا،وي�ص��هل 
التنف�ش عند التهاب امل�صالك 
التنف�ص��ية، وط��ارد للغازات، 
ول��ه مفع���ل مطه��ر، ومزي��ل 
للروائح الكريهة من الفم، كما 
يزيد ادرار ال�صفراء، وي�صكن 
احلك��ة اجللدي��ة يف ح��االت 
مفع���ل  احل�صا�ص��ية،وله 
للب�ص��رة)مربد(،  ملط��ف 
التاجي��ة  االأوعي��ة  وي��ص��ع 
الدورة  اأوجاع  للقلب،وي�صكن 
حي���ي  ومن�ص��ط  ال�ص��هرية، 
للجن���ش ام��ا اال�ص��تخدامات 
ي�ص��تخدم  الطبي��ة 
ال�ص��عب  الته��اب  يف  النعن��اع 

والته��اب احلل��ق،  اله�ائي��ة، 
وال��زكام، والرب��� الق�ص��بي، 
واأمرا���ش  واحل�صا�ص��ية، 
اله�ص��مي،واأمرا�ش  اجله��از 
وتقل�ص��ات  وامل��رارة،  الكب��د 
والغثيان  والغ��ازات،  املع��دة، 
يف  وي�ص��تعمل  والق��يء، 
ال�صغ�ط النف�ص��ية، واالأرق، 
واآالم االأع�ص��اب والع�ص��ات 
وال�صداع وال�صقيقة،وتق�ية 
رائح��ة  اللثة،وتطيي��ب 
م��ن  الكث��ري  والكث��ري  الف��م 
يحت���ي  اال�ص��تخدامات.  
مركب��ات  عل��ى  النعن��اع 
طي��ارة ذات فعالي��ة عالي��ة 
م�ص��اد   ، لاك�ص��دة  كم�ص��اد 
فط��ري،  م�ص��اد  بكت��ريي، 
الحت�ائ��ه  فريو�ص��ي  م�ص��اد 

 beta- carotene عل��ى 
 ، flavonoids
 apigenine ، ursolic
acid، luteolu وغريها من 
املركبات املهمة االخرى التي 
جعلته من االغذية املدرجه 
عامليا كم�ص��اد لل�صرطانحيث 
االبح��اث  بع���ش  اأوج��دت 
حقيقة ان بع���ش االنزميات 
املت�اج��دة بالنعناع ت�ص��اعد 
عل��ى ال�قاية من ال�ص��رطان 
�ص��رطان  وعاج��ه وخا�ص��ه 

الربو�صتات واجللد والرئة
اأكد باحث�ن طبي�ن يف ال�صني 
يف  تفي��د  النعن��اع  اأوراق  اأن 
تدم��ري اخلاي��ا ال�ص��رطانية، 
م�ؤكدي��ن اإمكاني��ة ا�ص��تخدام 
ن�ع من نبات النعناع لت�ص��نيع 

تدم��ر  كيميائي��ة  م��ادة 
االأوعية الدم�ي��ة التي تق�م 
بتغذي��ة االأورام ال�ص��رطانية 
مم��ا ي���ؤدي اإىل م���ت خاي��ا 
تل��ك االأورام  ع��ن طريق منع 
والتغذية  االوك�صجني  و�ص�ل 
الدم�يه اليها معتربين اأن هذا 
االكت�ص��اف قد ميه��د الطريق 
اأىل ظه�ر �ص��بل عاجية اأكرث 
جناح��ا يف مقاوم��ة االأمرا�ش 

ال�صرطانية.
واأ�صار الباحث�ن اإىل اأن جميع 
اأن�اع ال�صرطان حتتاج لتغذية 
م��ن ال��دم لتنم���، لذل��ك ف��اإن 
الق��درة على تدم��ري االأوعية 
الدم�ي��ة ي�ص��اعد على تدمري 
جمي��ع اأن�اع��ه ل��دى البالغني 

واالأطفال على ال�ص�اء

وق��د اثبتت بع�ش الدرا�ص��ات 
الت��ي اجري��ت عل��ى الفئ��ران 
النعن��اع  لزي��ت  ان  خمتربي��ا 
خا�ص��يه  ل��ه  )املنث���ل( 
غ��ري  النم���  اوتثب��ط  متن��ع 
 anti – للخاي��ا  الطبيع��ي 
 proliferative activity
خلايا �ص��رطان الرئه واجللد 
ذات  اخ��رى  درا�ص��ة  ويف   .
�ص��لة اجري��ت على ا�ص��خا�ش 
الربو�صتات  ب�صرطان  م�صابني 
وج��د ان م�ص��تخل�ش النعن��اع 
)املائ��ى والكح���يل ( ل��ه اثر 
تثبيط��ي يف من� ه��ذه اخلايا 
وقد او�ص��ت ه��ذه الدرا�ص��ات  
ا�ص��تخدام النعناع  للمعر�صني 
للعاج اال�صعاعي ملا له من دور 
حام��ي خلاي��ا القل��ب والكبد 
واخل�ص��يتني   العظ��م  ونخ��اع 
كما وف�ص��لت ا�ص��تخدامه على 
الع��اج الكيمياوي مل��ا لاخري 
من دور يف تدمري خايا اجل�صم 
ال�صليمة والتقليل من امل�صت�ى 
وت�ص��اقط  للج�ص��م  املناع��ي 
ال�صعر املتزايد اثناء العاج .

وقاكم اهلل �ص��يداتي �ص��ادتي 
�صر هذا املر�ش الفتاك..ومن 
م��ن ف�ص��له  �ص��بحانه  عليك��م 

مناعة و�صحة
تق��ف اأمام هذا الع��دو اللعني 
فتهزمه وت�ص��رعه، والت�ص��لح 
باالمي��ان وب��ان ال�ص��فاء منه 
منه،وه���  وب��اأذن  �ص��بحانه 
ال��دواء  ن���ع  اىل  اله��ادي 
وخا�ص��ة من �ص��من ما خلق..
النباتات،كم��ا  املقدم��ة  ويف 
وجدنا يف نبات – النعناع-..

لل�صاعر االأملاين هاير�ش هاينه  
ترجمة: مهدي رحيم طاهر

ال اأعرف ما معنى هذا
مِلَ اأنا حزين هكذا؟

انها حكاية من الزمان القدمي
ال احميها من الذاكرة

اله�اء رطب والدنيا مظلمة
ونهر الراين يجري بهدوء

قمة اجلبل تتاأالأ
يف �صم�ش الغروب

جتل�ش الفتاة اجلميلة
هناك ف�ق ال�صخ�ر 

وت�صرح ب�صعرها الذهبي امل�صع
مب�صطها الذهبي، وتغني اأغنية

ذات نغم �صجي عجيب
والبحار يف قاربِه ال�صغري

النغمة ت�صحرُه باأمل �صديد
ه� ال ينظُر اىل حافاِت ال�صخ�ر

امنا ينظُر اىل الفتاة فقط
اأعتقد اأن االأم�اج تبتلع 

البحار وقاربه اأخريا 

لوره الي أشهر 5 مهرجانات يف إسبانيا
ترجمة: م.د. م�ؤيد احمد علي

�ص��ن�ية  مهرجان��ات  ا�ص��بانيا  يف  تق��ام 
عديدة على م�صت�ى عايل من التنظيم. 
فات�ج��د �ص��يعة، او قري��ة، او مدينة 
اال ون��رى فيه��ا العرب��ات الت��ي تعل�ه��ا 
الدم��ى ذات االل���ان الزاهية، ون�ص��مع 
االغاين واهازيج الف��رح التي تعلن عن 
بداي��ة واحد من املهرجان��ات مع قدوم 
الربي��ع. م��ن بني ه��ذه اخرتنا خم�ص��ة 
مهرجان��ات ه��ي االك��رث �ص��هرة يف ه��ذا 

البلد االوربي.
مهرجان اغيا�ش: يق��ام هذا املهرجان 
يف مدينة م�ر�صيا من 3 اىل 24 من �صهر 
�ص��باط م��ن كل ع��ام. وي�ص��م املهرجان 
برامج متعة وت�ص��لية لي��ا ونهارا وعلى 
م��دى ا�ص��ب�عني، وعم��ر ه��ذا املهرجان 

اكرث من قرنني من الزمن. 
مهرجان قاد�ش: بدون �صك ان مهرجان 
قاد�ش ه��� واحد من ا�ص��هر املهرجانات 
املهرج��ان  ه��ذا  وي�ص��تمر  ا�ص��بانيا،  يف 
طيل��ة ع�ص��رة ايام خال �ص��هري كان�ن 

الثاين و�صباط.  
يف  ب��ه  ويحتف��ل  تناري��ف:  مهرج��ان 

مدين��ة تناري��ف عا�ص��مة اأقلي��م جزر 
الكن��اري. وه� ث��اين اك��رب مهرجان يف 
الع��امل، بع��د مهرج��ان ري��� دي جانريو 
دخ��ل   1987 الع��ام  يف  الربازي��ل.  يف 
كت��اب غيني�ش لارقام القيا�ص��ية ك�نه 
ي�صم اكرب عدد من امل�صاركيني من عامة 
الطل��ق  اله���اء  الرق���ش يف  النا���ش يف 

والذي ف��اق الع��دد ) 200000( مائتي 
الف �صخ�ش. 

مهرجان باداخ�ث: وه� مهرجان �صن�ي 
يق��ام يف مدين��ة باداخ�ث اال�ص��بانية. 
ح���ل  بامل��رور  ب��ه  امل�ص��اركني  ويق���م 
�ص��احات املدين��ة و�ص���ارعها واحيائها 
ال�صغرية مما يبعث على الفرح وال�صرور 

لدى �صكان املدينة وزوارها. 
مدين��ة  يف  ويق��ام  الث��ا:  مهرج��ان 
ك�رن�ص��ة، وه� من اق��دم املهرجانات يف 
مقاطع��ة غالي�ص��يا، وابط��ال املهرج��ان 
ه��م احلاقني الذي��ن يج�ل���ن املدينة 
اال�ص��رطة  مميزة،معلق��ني  باقنع��ة 

واالجرا�ش يف احزمتهم.
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ا.م.د. جنان حممد واثق 
ق�صم اللغة الفرن�صية

حرفان فاع��ان جذبا انتباه 
بدورهم��ا  املخت�ص��ني  بع���ش 
املميز والفاعل لبحث االن�صان 
اىل  تط���ره  مراح��ل  اأول  يف 
ملج��اأ  ع��ن  البح��ث  �ص��رورة 
اآم��ن ي��اأوي اليه وي�ص��تقر ثم 
الغ��ذاء  م�ص��األة  اىل  يتف��رغ 
واىل م�صاألة ت�ص��اهي الغذاء 
اهمي��ة اأال ه��ي البح��ث ع��ن 
ق���ة هائلة حتمي��ه  وال باأ�ش 
اأن كانت غام�صة فما عليه اال 
اأن رم��ز اليها لرتتاح خ�اجله 
وينام قرير العني  وي�صعر اأنه 
اأدى م��ا علي��ه وم��ا عليه االن 
اال التف��رغ لعائلت��ه وال��ذود 
عنها..واجلدي��ر بالذكرانن��ا 
تعلمن��ا كتابة لغتن��ا بحروف 
واح��دة  دفع��ة  تكتم��ل  مل 
وحت��ى ه��ذه م��رت مبراح��ل 
الت�ص���يرية  املرحل��ة  منه��ا 
فكان��ت اأن تبل���رت  م��ن واىل  
اأن  ف��كان   ) ه���ز...  )اأبج��د 
فكر االن�صان كما مر ب�صرورة 
ايجاد امل�ص��كن االآم��ن فاأوجد 
اأوائ��ل  م��ن  ال��دال  ح��رف 
احل��روف  املهمة  التي اخذت 
بيدن��ا مر�ص��دة اىل �ص��رورة 
ن  ف��كا ) ر ا د ( كلمة فة معر
زميل��ه  اىل  ي�ص��تاق  احل��رف 

ح��رف- االل��ف- ويعل��ن ع��ن 
�ص��رورة ال��ص���ل اىل معن��ى 
واال�ص��تقراروالقاء  اله��دوء 
وعل��ى  وال�ص��عن  الرح��ل 
�ص��رورة البح��ث ع��ن ح��رف 
امل��راد  املعن��ى  خلل��ق  مائ��م 
وه�  حرف – الراء- في�ص��بح 
دار.. اال وه��� ال�ص��كن حي��ث 
ال�صكينة واال�ص��تقرار .. اذن 
اأ مبث��ل هك��ذا ح��روف  الب��د 
لي���ش عل��ى حم���ش امل�افق��ة 
ولك��ن الي�ص��ال معن��ى حمدد 
ب��ان االن�ص��ان يبح��ث دائم��ا 
عن ماوى وا�صتقرار حيث انه 
ان تعل��م الكتابة ف��اول كلمة 

يكتبها هي  دار .
نف�ص��ه  يط��رح  �ص���ؤال  ولك��ن 
)مل يج���ل يف خاط��ري ه��ذا 
الن�صيج اللغ�ي بينما ابتدات 
كام��ي  بح��ريف املي��م والن�ن 

.؟(
ه��ل كنت اق�ص��د  ان احلرفني 
ان اجتمع��ا ك�ن��ا   كلم��ة   من 
؟  ه��ل ابح��ث عن �ص��خ�ش ما  
قام ب�صيء ما فادى اىل حيث 
ت�قفن��ا؟!    هل امليم ادى اىل 

الن�ن بق�صد ام ماذا؟
عندم��ا يات��ي طال��ب جامعي 
مل يح��رتم م�ع��د املحا�ص��رة  
في�ص��اله ا�ص��تاذه مل تاخ��رت  
فيجي��ب ) باللهجة العراقية 
اآين  )م���  �ص���جي  م���   )

ال�ص��بب.. اي�ص��ا ح��رف امليم 
قائ��ا  كام��ه  ..في�ص��تانف 

ب�صبب امل�ا�صات( 
ق��د  احل��رف  ه��ذا  ب��ان  ارى 
يتك��رر بل ان��ه تك��رر بالفعل 
عل��ى  �ص��لبي  ب�ص��كل  لا�ص��ف 
بع��د  �ص��تك�ن  اجي��ال  ل�ص��ان 
حني  يف مكانة امل�ص�ؤولية عن 
عائلة وع��ن عمل وغريها من 

م�ص�ؤوليات احلياة .
ولكن اين حرف الن�ن ..نحن 
و�ص��معنامن  وعدن��ا  ذهبن��ا 
احلج��ج الكث��ري كل ي���م م��ن 

طابنا ،ولكن هذه.
امل�ص��الة متك��ررة وتكاد تك�ن 
املي��م  ح��ريف  ...ان  معت��ادة 
والن�ن يلعب��ان دورا كبريا يف 
اي�ص��اح م��دى م�ص��ت�ى التعلم 
بل لرمبا انهما ي�صفان وبدقة 
وبجراة ما الينا اليه ...او ما 

ال اليه بع�ش �صبابنا .
ف��ان قمن��ا با�ص��تبدال حرف 
املي��م بالن���ن يف كلم��ة حم���  
ف�صت�ص��بح نح� ...فكنا نق�ل 
حم� االمي��ة واالن نذكر بان 
بع�ص��ا من هذه االجيال ت�صري 

حثيثة) نح� االمية(.
ان  احلرف��ني  تاث��ري  في��ال 
ا�ص��تبدال ولع��ب احدهما دور 

االخر .
مل    : الن���ن  خماطب��ا  املي��م 
اأي��ن  �صخ�ص��يتي؟من  تنتح��ل 

؟!اأال  اجل��راأة  ه��ذه  واتت��ك 
ت�ص��عر اأن��ك جتاوزته��ا اىل..
ال�قاح��ة؟! ان��ا هنا م�ص��تقر 
�صخ�ص��يتي  ويل  م��كاين  يف 
امل�ص��تقلة ،ث��م اأن��ا ق��ادر على 
م��ا ي��راد من��ي واال�ص��تجابة 
اأو عدمها! انا ال��ذي اأقرر!ان 
ال الإك��ر ببي��ع ممتلكات��ي وال 
امل�ص��ا�ش مبك�نات��ي  فاأن��ا م��ن 
اأن��ا! يل دور لعبت��ه منذ فجر 
التاأري��خ  كم��ا لع��ب احل��روف 
االخرى دورا رائدًا كما حدث 
للح��روف عام��ة ويف مقدمتها 
دار-..!   – كلم��ة  ح��روف 
مازل��ت انا م�ج�د ومازال  من 
كتبن��ي وا�ص��تخدمني قائم��ة 
فان��ا يف جمي��ع الكت��ب  احم� 
بق�ة وج�دي ما اأراه �صروريا 
تقاع�ص��ه  ب�ص��بب  للغي��اب 
ا�ص��محلت  ارادة  وخذالن��ه، 
مب��رور  وتاكل��ت  وت�ص��داأت 
الزمن فاق�م بدوري كممحاة 
ذاك��رة  م��ن  ومتح���  تزي��ل 
االجي��ال احلالي��ة والقادمة 
فك��رة الياأ���ش. و القن���ط!! 
ق�تي م��ن ارادة ق�ية متينة 
ت�ص��ارع الزم��ن فتحيلني اىل 
ميما فاعا بل فعاال . وهااأنذا 
اق���م ب��دوري دائم��ا ف��اأراين 
اهزم��ك ) يق�ص��د الن�ن( وال 
ات��رك لك متنف�ص��ا يف جمرد 
التفك��ري ب��ان تتج��را وحتتل 

مكانتي هذه.
الن���ن:) با�ص��تهزاء( .. لقد 
عف���ي  وب�ص��كل  ا�ص��تخدمت 
م��ن  ب��ني  مكانت��ي  فاتخ��ذت 
ب��االرادة  مي��دوك  ت�ص��نهم 
نا�ص��با كف��ي  والق���ة فقم��ت 
اجلهل حتى ازلتك من مكانك 
ون�ص��بت نف�ص��ي بق�ة ال�صمري 
م��ن  تغ��ذى  ال��ذي  اليق��ظ 
ان�صانيتي ردحًا من الزمن ومن 
وطنيت��ي الزاهي��ة والنزيهة 
ف��رتة اأخرى فاأنا اأعتا�ش على 
االحب��ة رم���ز ك��رام مرت يف 
االن...  ولك��ن  خل��ت  ع�ص���ر 
ولن يخيفني ماتق�ل فانا هنا 

مهما فعلت انت.
امليم: ان من ين�صا يف بلد العلم 
،ا�ص���ش عل��ى طل��ب العلم ومن 
ان�ص��اأ اوىل املكتبات يف تاريخ 
الب�ص��رية وم��ن عل��م الكتابة 
يق���ى  ان  الب��د  والق��راءة 
مبرور الزمن في�صتمد ا�صالته 
م��ن ق���ة التاريخ و�ص���اهده. 
يتاث��ر  ق��د  زم��ان  م��ر  ف��ان 
ب�عكة �ص��حية فان��ت يا ن�ن 
كاجلرث�م��ة  تت�ص��يد ال�هن 
فتغلب �ص��احبه.. ام��ا انا..! 
فانا القائم على �ص�ؤوين بق�ة 
حمكمة ورقابة �صارمة،قائم 
ال  بارادت��ي  ق���ي  بذات��ي 
اتطفل ب��ل يتطفل علي حتى 
يهزم م��ن انتح��ل �صخ�ص��يتي 

مت�هم��ا بان��ه االق�ى.ولي�ش 
هذا فح�صب اأن عيني ال تغفل 
عن مراقب��ة ما يحدث ح�يل 
الت��ي  العظم��ى  الق���ة  اأن��ا   !
ت�ق��ف م��ّد الدخ��اء وانا – 
احل��ب اجلاذب ل��كل خري ي�د 

البناء!
وال يهمني ما هذرت به ان ه� 
اال �ص��راب يح�ص��به ال�ص��ماآن 

ماء.
))فجاأة عزم –الن�ن – على 
ال��رد ولكن �ص���ته ب��دا عليه 
دورًا  ي��داه  ال�هن..ولعب��ت 
مل اأفهم��ه يف بداي��ة الام��ر 
!!ولك��ن �ص��رعان م��ا خرجت 
ي��ده م��ن جنب��ه وه��ي حتمل 

..الراية البي�صاء..((
وهكذا حالنا وح��ال احلياة.  
االمي��ة  حم���  ب��ني  ت�ص��ارع 
باحلياد  ونح�ها..واالدع��اء 
م�ص��ر متاما فانه يثبط الهمم 
فدع�ن��ا  االرادة..  وي�ص��عف 
فه��ي  املي��م  لن�ص��رة  نتع��اون 
كل  تعا�ص��د  .فكم��ا  الغالب��ة 
م��ن )الدال-االل��ف- الراء( 
لدرء اخلطر عن هذا املخل�ق 
اجلديد الذي يدعى االن�صان 
ي�ص��تحق  اأن��ه  اأثب��ت  وال��ذي 
واخلدم��ة.. االح��رتام 
الأيج��اد  اجله���د  فت�ص��افرت 
االم��ان  متطلب��ات  اأول 

واال�صتقرار... 

ترجمة : ليلى فا�صل 
  ق�صم اللغة اال�صبانية

خم��رتع  زامنه���ف  ل�دوي��غ  يعتق��د 
اال�صبريانت�) و هي لغة ا�صطناعية و�صعت 
يف عام 1887 ك��صيط دويل للتفاهم ، على 
اأ�ص��ا�ش جذور اللغات االأوروبية الرئي�صية 
( يعتق��د ان اله�ي��ات اللغ�ي��ة و الثقافات 
الق�ية و هي ما ت�ص��مى بالق�ميات ت�ص��كل 
م�ص��در تعا�ص��ة �صخ�ص��ية و اجتماعية . و 
م��ا يثب��ت هذا الق���ل م��ص���ع كت��اب )كم 
لغة نحتاج؟ اقت�ص��اديات التن���ع اللغ�ي( 
للكاتب��ان غين�ص��بريغ و ويربعندم��ا ذك��را 
ان النتيج��ة املبا�ص��رة ملث��ل ه��ذه اله�يات 
هي تع��دد اللغات و الثقاف��ات املتفاعلة يف 
االقت�ص��اد العاملي مم��ا يع�د بال�ص��رر على 

االقت�صاد باأكمله.
ف��اأن    ، بل��د  اي  داخ��ل  يف  ي�ص��يفان  و 
اللغ��ات  ملختل��ف  املكث��ف  "اال�ص��تخدام 
والتعددية اللغ�ية املفرطة يقيدان قدرة 
امل�اطنني على الت�ا�صل مع بع�صهم البع�ش 
و تعم��ل عل��ى تخفي��ف ال�ص��ع�ر بال�حدة 
واله�ي��ة ال�طنية". كم��ا يف - الهند وغانا 
ونيجريي��ا - و قد يفكر البع�ش يف اإ�ص��افة 

ال�اليات املتحدة اإىل االمثلة املذك�رة.
 واحدة من احلل�ل املطروحة فر�ش لغة اأو 

لغات ر�ص��مية على جمتمع متعدد الثقافات 
�صيا�ص��ية  ق�ص��ايا  يث��ري  ذل��ك  ان  رغ��م   ،
واقت�صادية – الأن الت�حيد يقابله حرمان 
من احلق�ق. يت�ص��اءل امل�ؤلفان عما اإذا كان 
الت�حيد اللغ���ي او فر�ش اللغة ال�احدة 
لغ��ات عل��ى جمم�ع��ة متن�ع��ة  اأو ب�ص��ع 
اىل  ام  ا�ص��تقرارها  اإىل  ي���ؤدي   ، لغ�ي��ا 
حرمانه��ا اقت�ص��اديا . وعن��د بالنظ��ر اإىل 
تاريخ كيبي��ك املتاأخر يف القرن الع�ص��رين 
اأو تاري��خ �ص��ريانكا االأح��دث عه��دًا ، ق��د 
يعطين��ا وقف��ة لدع��م الت�حيد القيا�ص��ي 
اأح��ادي اللغ��ة ؛ م��ع االأخ��ذ يف احل�ص��بان 
جميع الع�امل االقت�ص��ادية التي ن�ق�صت 
يف ع��دد اللغات الت��ي نحتاجها؟ كما يدع� 

اليه  غين�صبريغ و ويرب. 
و رغ��م م��ن اأن ه��ذا الكت��اب يرك��ز عل��ى 
النتائج االقت�ص��ادية ، اإال اأن غين�ص��بريغ و 
ويرب ياأخذان النظرية االقت�ص��ادية على 
امل�ص��ت�ى ال�صخ�ص��ي خا�ص��ة عند مناق�صة 
تكالي��ف تعل��م لغ��ة ثاني��ة )اأو ثالث��ة(. 
املبداأ االقت�ص��ادي االأ�صا�ص��ي ه�: الف�ائد 
التي تع�د على الفرد مبا يتنا�صب مع عدد 
االأفراد االآخرين الذي��ن ميكن اأن يتحدث 
معهم )او ي�ص��اركهم لغته��م(. و بعدها تتم 
مقارن��ة هذه الف�ائد م��ع التكاليف ؛ فعلى 
�ص��بيل املث��ال ، ما مدى �ص��ع�بة تعلم اللغة 

االأخرى؟

التن���ع  يعت��رب   ، العامل��ي  ال�ص��عيد  عل��ى 
اللغ���ي ام��ر ملح���ظ ، با�ص��تثناء احلالة 
امل�ص��رتكة للغ��ة االإنكليزي��ة. و ق��د اظهر 
 Ethnologue: Languages م�ق��ع 
of the World ج��دواًل لت�زيع اللغات 
ح�ص��ب منطق��ة املن�ص��اأ من��ذ ع��ام 2009 ، 

وه� بايجاز:
1. اأفريقيا: 2،110 لغة ، اي بن�صبة 30.5 

يف املائة من جميع اللغات 
بن�ص��بة  اي   ، لغ��ة  االأمريكت��ني: 993   .2

14.4  يف املئة من جميع اللغات 
3 - اآ�ص��يا: 322، 2 لغة ، اي بن�ص��بة 33.6 

يف املائة من جميع اللغات 
4. اأوروب��ا: 234 لغ��ة ، اي بن�ص��بة 3.4 يف 

املئة من جميع اللغات 
اي   ، لغ��ة   1،250 اله��ادي:  املحي��ط   .5

بن�صبة 18.1% من جميع اللغات
و م��ن الق�ص��ايا االخ��رى املث��رية لاهتمام 
يف الكتاب ه� الرتكيز االأ�صا�ص��ي على عدد 
اللغ��ات الت��ي نحتاجه��ا؟ اذ جن��د ان��ه م��ن 
�صمن امل�ؤ�ص��رات عدد الكتب املرتجمة اإىل 
لغ��ة معينة مم��ا يعك�ش هيمن��ة تلك اللغة 
يف املجتمعات متع��ددة اللغات. قد يتفاجاأ 
بع���ش الق��راء عن��د معرفته��م ، اأن��ه يت��م 
ترجمة العديد م��ن الكتب من الرويجية 
والفرن�ص��ية  وال�ص���يدية  والدامناركي��ة 

اأكرث من االإنكليزية. 
ت�صكل ق�ص��ايا التن�ع اللغ�ي واالقت�صادي 
يف االحت��اد االأوروب��ي حم���ر الكث��ري م��ن 
التي نحتاجه��ا؟" اذ ي�جد  اللغات  "ع��دد 
داخل االحت��اد االأوروبي حالًي��ا 27 دولة 
يتح��دث بها 234 لغة. م��ن ناحية اأخرى ، 
هناك 23 لغة معرتف بها ر�صميا. ولتطبيق 
معادالتها االقت�صادية - م�ازنة التكاليف 
�صد احلرمان – يطرح الكتاب حل لق�صايا 
التن���ع اللغ���ي يف االحت��اد االأوروب��ي من 
خال �ص��ت لغ��ات فق��ط ه��ي: االإنكليزية 
واالإيطالي��ة  واالأملاني��ة  والفرن�ص��ية 

واالإ�صبانية والب�لندية.
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للكاتب االأملاين لي�نهارد ت�ما
ترجمة املدر�ش امل�صاعد هال عبد احلمزة عبا�ش

ق�صة للمطالعة للم�صت�ى املبتداأ لتعلم اللغة االأملانية 
و  ُيعت��رب ه��ذا الكت��اب اأي�ص��ًا كتاب��ًا منا�صب��ًا وحمفزًا 

للمطالعة لذوي امل�صت�ى املتقدم.
ع��ادًة ما تك���ن جال�صة هنا اأمام حم��ل ال�ص�برماركت 
ال�ص��غري يف ال�ص��ارع، حيث اأ�ص��كُن منذ ب�ص��عة اأ�ص��ابيع 
وبجانبها كي�ش من البا�ص��تيك. اأنه��ا تك�ن مت�اجدة 
يف امل�ص��اء على وجه اخل�ص����ش.دائمًا تك�ن جال�ص��ة 
على ال�ُص��لم حتت واجهة املحل،ومعها كي�ش البا�صتك 

على الدوام.
اأنها تبدو ولل�هلة االأوىل كاأنها زب�نة يف املحل، ُتريح 

نف�صها من الت�ص�ق اأو تنتظُر اأحدًا ما.
يف ال�اق��ع �ص��األتها ذات م��رة يف اأول االأمر، فيما ل�كان 
عل��يَّ اأن اأحم��ل له��ا الكي���ش الثقي��ل اىل البيت.لكنها 
اأبت�ص��مت فقط وهزت راأ�ص��ها : ،، كا، كا، اأنا �ص��اأبقى 

هنا قليًا.،،
وبعده��ا كنت اأراه��ا هناك دائمًا وباأ�ص��تمرار، و�ص��يئا 
ف�ص��يئًا اأ�ص��بح االأم��ر جلي��ًا يل. غ��ري اأين مل اأكن على 

يقني متامًا.
اإنه��ا ال ت�ص��اأُل اأحدًا،وال تطلُب �ص��يئًا. ال ي�جد اأمامها 
علب��ة،وال حت��ى ورقة مكت���ب عليها بع���ش الكلمات.

اأحيانًا متُد ذراعها قليًا، اليد ن�ص��ف مب�ص�طة، لكنها 
بب�ص��اطة كانت ُت�ص��ند راأ�ص��ها اىل يديها غالبًا وتنظر 
بنظرة جدي��ة يف اأغلب االأحيان، غرُي ك��ِدرة واأحيانًا 

�صعيدة متامًا.
 تك���ن مبفرده��ا غالبًا. يق��ُف عندها �ص��خ�ش ما بني 
احلني واالآخر، ن�ص��اء من احلي. يتحدث�ن قليًا. غري 
اأين يف البداية مل اأ�ص��اهد اأبدًا، اأن �صخ�ص��ًا ما يعطيها 
نق���دًا. يف اأحد االأم�ص��يات جربت ذل��ك اأخريًا وهكذا 

بداأت ال�صعائر ال�صغرية هذه.
ما زلت اأعلم،اأردُت الذهاب اىل البيت وقبل ذلك اأردُت 
�ص��راء �ص��يئًا ما على وجه ال�صرعة. ال �ص��يما القه�ة. 
االأمر بالن�ص��بة يل ف�صيع، عندما اأ�صتيقُظ يف ال�صباح 
وال ت�جد هنالك قه�ة يف املطبخ. بدون القه�ة �ص���ف 
ل��ن اأك�ن يقظًا. ق�ص��دُت الذهاب اىل ال�ص���برماركت، 
لكن االأ�ص���اء كانت قد اأُطف��اأت، اأُغلقت االأب�اب. بعد 

ال�صاعة الثامنة بقليل.
ال�ق��ت كان متاأخ��رًا ج��دًا. الحظ��ُت بع��د ذل��ك، اأن 
ال�ص��يدة العج���ز ما تزال جال�ص��ة هنا، حت��ت واجهة 

املحل،وكي�ش البا�صتيك بج�ارها.
ت�قف��ُت، وقل��ُت ،، م�ص��اُء اخل��ري،، واأعطيته��ا قطع��ة 

نق�د.
مل يحدث �صيء يلفت االأنتباه يف بادئ االأمر.

اأخ��ذْت قطع��ة النق���د، ونظ��رت اإيلَّ للحظ��ٍة، غ��رُي 
متفاجئة، وغرُي ُم�ص��تاءة، مثلما كنُت اأخ�صى من ذلك، 

وقالت: ،،�صكرًا،،.
وبعد ذلك نظرْت قليًا اىل قطعة النق�د، مثلما يفعل 

الكثري من املت�ص�لني،وو�صعتها �صريعًا يف اجليب.
االأمر كان اإهانة، كما اأعتقدُت.

لك��ن وبينم��ا م�ص��يُت عدة خط���ات، �ص��معُت �ص���تها. 
كي�ص��ها  يف  فت�ص��ْت  واألتف��ُت.  اأخ��رى  م��رًة  ت�قف��ُت 
البا�صتيكي ورمقتني بنظرٍة غام�صة. ت�جَب عليَّ اأن 

اأع�د مرًة اأخرى.
�ص��افحتني  تل��ك،  اخل�ص��راء  االأوراق   رفع��ْت  فج��اأًة 
باإبت�صامة ماكرة وقالت: ،، النعناع، اإنه مفيد لل�صاي.

اىل اللقاء.،،
وبني حلظٍة واأخرى قامت بتبديل االأدوار.

هي تعطي واأنا اآخذ.
من��ذ ذلك احلني كان��ت هذه الطق��ش تتك��رر يف اأغلب 
االأحي��ان. مع��ي وبالطب��ع م��ع االآخري��ن، كم��ا كن��ُت 
اأالح��ظ. اأنه��ا وعلى الدوام ترتك ال�ص��خ�ش ي�ا�ص��ل 
�ص��ريه، وبعده��ا علي��ه الرج�ع،وم��ن ثم يك���ن هنالك 
دوم��ًا نعناع مع تلك االإبت�ص��امة. وهدي��ة النعناع هذه 

جتلُب لها متعة كبرية ب�صكٍل ملح�ظ.
عليَّ الق�ل، اأنا ل�ص��ت من حمبي ال�صاي بالنعناع ب�صكٍل 
بالغ. لقد قمُت باإعداده مرًة واحدة فقط يف ال�ص��باح 
الت��ايل حينه��ا. لقد كنت �ص��عيدًا، الأنن��ي مل يكن لديَّ 

�صيئًا يف البيت. وكان ال�صاي رائعًا.
لكن كما قلت،اأنني بحاجة اىل القه�ة �صباحًا.

ترجمة : م. اميان لفتة عزيز

تعد امللحمة ال�صعرية "كلكام�ش" من اأقدم 
االأعم��ال االأدبية  التي وجدت يف ال�ص��رق 
القدمي عرث عليها �ص��دفة بهيئة ال�اح من 
الط��ني مكت���ب عليها باخلط امل�ص��ماري يف 
حفري��ات نين�ى ع��ام 1853، تلك االل�اح 
الطينية عددها اثنا ع�ص��ر ل�حا م�ج�دة 
االن يف املتحف الربيطاين، ُنِظمت االل�اح 
ب�ص��كل ال�صعر احلر وحتكي عن ال�صخ�صية 
حك��م  ال��ذي  كلكام���ش  املل��ك  التاريخي��ة 
ال�ص���مرية  املدين��ة   – اوروك  مدين��ة 
البابلي��ة على �ص��فاف الف��رات - يف القرن 

26 قبل املياد.
   حتك��ي امللحم��ة ق�ص��ة �ص��راع كلكام���ش 
م��ع القدر واالل��ة وق�ة االإرادة الب�ص��رية 
ورحلت��ه  اخلل���د،  يف  االن�ص��ان  ورغب��ة 
للبح��ث ع��ن اخلل���د يف احلي��اة، ويخل���ش 
يف النهاي��ة ان اخلل���د يف االعم��ال ال يف 
االعم��ار. ترجمت امللحمة ال�ص��عرية اىل 
لغ��ات عاملية عدي��دة منها اللغ��ة العربية 
من قبل ال�ص��اعر �ص��اوؤل ت�صرنخ�ف�صكي يف 
ع��ام 1924 واالن تعيد �ص��ياغتها �ص��رييل 
غرايت���ش دكت�رة عل��م اال�ص���ريات فمنذ 
عام 2016 بداأت بكتابة �صل�ص��لة مغامرات 
يف  لل�ص��غار  العربي��ة  باللغ��ة  ق�ص�ص��ية 

االأرا�صي املحتلة.
الق�ص�ص��ية  ال�صل�ص��لة  فك��رة  ج��اءت    
لغرايت���ش عندما كانت تدر���ش الدكت�راة 
يف علم اال�ص�ريات يف ق�صم االأثار وال�صرق 
الق��دمي يف جامعة بن غ�ري���ن يف النقب، 
اذ تق���ل انها ق��رات الكثري م��ن النتاجات 

الرائعة يف ا�ص��اطري ال�صرق القدمي، ومنها 
كان��ت ملحم��ة و�صخ�ص��ية املل��ك كلكام�ش، 
عل��ى  فحافظ��ت  الكتاب��ة  يف  الهمته��ا  اذ 
ح�ص���ر ال�صخ�ص��يات وامل�ا�ص��يع املح�رية 
يف امللحمة البابلية و�ص��اغتها يف مغامرات 
�ص��احرة من اال�ص��اطري العجيب��ة يف ار�ش 
�ص���مر العريقة قبل 5000 �ص��نة، وكما يف 
الكت��ب القدمي��ة كتبت غرايت���ش عناوين 
الف�ص�ل باللغة امل�ص��مارية ودعت االأوالد 
لفك رم�زها بعد ان بينت يف بداية الكتب 
ل�ح االحرف امل�ص��مارية ومايقابلها باللغة 

العربية.
   �صدر الكتاب االأول من املجم�عة بعن�ان 
"كلكام�ش ال�صغري احلديقة امل�صح�رة" عام 
2016 وي��روي ق�ص��ة ا�ص��تجابة كلكام���ش 
ال�صغري لتحدي مع احد ا�صدقاءه وك�صره 
ل�ص��نم االل��ه وه��ذا يع��د خط��اأ فادح��ا يف 

ال�ص��ماء  �ص���مر، تن��زل االأل��ه م��ن  ار���ش 
لتعاق��ب كلكام�ش فيق�م كب��ري االله انليل 
باأر�ص��اله اىل حديقة م�ص��ح�رة فيها رجل 
بريري ا�صمه انكيدو وتطلب منه ان يجده 
اآن��ذاك،  املتح�ص��رة  احلي��اة  اىل  ويعي��ده 

يتاألف الكتاب من 81 �صفحة.   
    �ص��در الكت��اب الثاين " كلكام�ش ال�ص��غري 
والرحل��ة ل�ص���ؤول" يف اأيار 2017 وي�ص��رد 
مغامرة خروج كلكام�ش مع �صديقه انكيدو 
م��ن احلديق��ة امل�ص��ح�رة، ولك��ن يف طريق 
خروجهما يلتق�ن بك��ص��اريك� فيخرجهم 
ع��ن طريقه��م، ويخط��ف االأخ��ري انكي��دو 
اىل �ص���ؤول، ي�ص��عر كلكام�ش بالذنب الأ�صر 
�صديقه، هنا تبداأ املغامرة بنزول كلكام�ش 
�ص��ديقه،  الإنق��اذ  �ص���ؤول  اىل  ال�ص��غري 

ويخ��ص�ن التجربة هذه املرة �ص�يا.   
و�صي�ص��در قريبا الكت��اب الثالث "كلكام�ش 
ي��روي  الغ�رزال��ني"  وخاط��ف  ال�ص��غري 
مغام��رة كلكام�ش و�ص��ديقه انكيدو عندما 
را���ش  ل��ه  ا�ص��ط�ريا  خمل�ق��ا  ي�ص��ادف�ن 
طائ��ر  وج�ص��م  الن�ص��ر  وجناح��ي  االأ�ص��د 
ويطل��ب منهم��ا ان ي�ص��اعداه يف تخلي���ش 
خ�مباب��ا،  امل�ص��خ  م��ن  الغ�رزال��ني  اأوالده 
يخ��رج البطان يف البحث ع��ن الغ�رزالني 
وتن�ص��م اليه��م يف الرحلة �ص��احرة تدعى 
جي، ت�ص��تمر املغامرة وي�ص��ل�ا غابة االأرز 

مكان امل�صخ. 
   ا�صتح�ص��رت الدكت�رة غرايت�ش عامل 
اال�صاطري ال�صاحر لباد مابني النهرين 
القدمية يف مغامرات ق�ص�صية  تتنا�صب 
مع روح القرن ال�احد والع�صرين وبلغة 
ب�صيطة �صهلة حمركة متكن كل االعمار 

من قراءتها، مع �ص�ر ت��صيحية جميلة 
م��ن بروفي�ص���ر الدرا�ص��ات االإن�ص��انية 
والفن�ن يف جامعة ال�ص�رب�ن يف فرن�صا 
االدي��ب والر�ص��ام اأوريال زوه��ر الذي 
اأ�صاف بر�ص�ماته اثراء ي�صاهي كتابة 
الن���ش، فه� االأخ��ر ماأخ�ذ بح�ص��ارات 
ال�ص��رق القدمي، وعلق��ت غراي�ش على 
انه��ا كان��ت تق�ص��ي �ص��اعات ط���ال م��ع 
زوهر للر�ص��مة ال�احدة لتقدمي ر�ص�م 
م��ا وج��د يف االل���اح الطيني��ة  متث��ل 

وماتبقى من اثار مابني النهرين. 
ال�صل�ص��لة      طب��ع الكت��اب االأول م��ن 
عل��ى النف��ق اخلا�ص��ة لغرايت���ش وم��ن 
التربعات اذ ذك��رت الكاتبة اأن اأي من 
دور الن�ص��ر مل ترغ��ب بن�ص��ره اآن��ذاك 
يف  وجدوه��ا  الت��ي  االإمكاني��ات  م��ع 
الكت��اب، ف��كل اال�ص��اطري املروج��ة هي 

عن اال�ص��اطري الي�ناني��ة والرومانية، 
وبعد ن�ص��رها الكت��اب االأول وانت�ص��اره 
يف االأرا�ص��ي املحتل��ة، �ص��جع الكاتب��ة 
لكتابة الكتاب الثاين ون�صره، و�صي�صدر 
الكتاب الثالث يف �ص��هر اي��ار من العامل 
احل��ايل، االن ه��ي تعد للكت��اب الرابع 
ام��ا اخلام�ش فتق�ل ان��ه تكملة للكتاب 
الرابع لتكمل �صل�صلة الكتب اىل الكتاب 
ال�صاد�ش، وذكرت غرايت�ش ان ال�صل�صلة 

�صترتجم اىل 27 لغة عاملية. 
يف ه��ذه ال�صل�ص��لة الق�ص�ص��ية ك�ص��فت 
غرايت���ش لاأوالد ال�ص��غار ثقافة باد 
وادي الرافدين القدمية ب�ص�رة الهمت 
ال�ص��غار ف�ص���ل التعرف اكرث على تلك 
احل�ص��ارة. وت�ص��يف ان ما ي�صعدها مع 
النج��اح الباه��ر ل�صل�ص��لتها الق�ص�ص��ية 
ه��� حبه��ا للرتوي��ج للثقافة وح�ص��ارة 
وادي الرافدين القدمية وال�ص��يما انها 
ن�ص��رت قب��ل اربع��ة اأع���ام  رواية عن 
الن�ص��اء يف ب��اد ماب��ني النهري��ن قب��ل 
ح�ايل 4000 �ص��نة بعن�ان "هي تكتب 
 She" على الط��ني" باللغة االإنكليزية
Wrote on Clay"، وت�ص��يف انه��ا 
كان��ت تعمل كمر�ص��دة يف متحف ق�ص��م 
ال�ص��رق الق��دمي وكان��ت ت�ص��تمع بق�ش 
الق�ص���ش ع��ن ثقاف��ة وادي الرافدين، 
واأ�ص��افت اأن اأه��ايل االأوالد ق��د كتب�ا 
لها ع��ن تعل��م االأوالد ال�ص��غار للكتابة 
االن  وه��م  الق�ص���ش  م��ن  امل�ص��مارية 
يتبادل���ن بطاق��ات التهنئ��ة مكت�ب��ة 
باللغة امل�ص��مارية والبع�ش منها ار�ص��ل 

اليها وهذا ممتع جدا.

ترجمة : م.د. فريال �صالح 
ق�صم اللغة الفرن�صية

كلمة ) التاريخ( هي احد امل�ص��طلحات االكرث ا�صتخداما 
الكات��ب  للم�ؤل��ف و  ال�ص��حفية  الكتاب��ات  املق��االت و  يف 
الفرن�ص��ي البري كام� اذ تتكررت كلمة )تاريخ( يف روايته 
املعروفة )الطاع�ن( التي يتم تقدميها كرواية وقائع او 

اخبار. 
فللكلم��ة ع��دة مع��اين بالتاكيد و املعن��ى ال�ص��امل لها هي 
االح��داث �ص���اء اكان��ت خيالي��ة او حقيقي��ة . فاملعن��ى 
ي��دل عل��ى االح��داث اخليالي��ة ، عندما يت��م روايتها من 
قب��ل الكات��ب او )م��دون اخبار( فيت��م تقدميها كاحداث 
حقيقي��ة تع���د اىل التاري��خ الذي ه� يف ط�ر الت�ص��كل، و 
رواي��ة ه��ذه االحداث من قب��ل امل�ؤلف يع���د اىل التاريخ 

املا�صي. 
ي�صتخدم كام� و كذلك الراوي يف رواية ) الطاع�ن ( كل 
ال��ص��ائل العطاء ) ق�ص��ة الفئ��ران ( اخليالية )التعبري 
مت ا�ص��تخدامه مرات متعددة يف بداية احلكاية ( �ص��فة 

وقائع اي اخبار حقيقية .
فه��ذا ال��راوي و ال��ذي ال يك�ص��ف عن ا�ص��مه حت��ى نهاية 
الرواية ، يتم و�ص��فه كم�ؤرخ ي�ص��تخدم و ميتلك وثائقه . 
مثا) تارو Tarrau( احد �صخ�صيات رواية )الطاع�ن( 
و ال��ذي يجمع املاحظ��ات ح�ل احداث غ��ري مهمة او ال 
معن��ى له��ا. يقال ان��ه ) داأب على ان يك���ن م�ؤرخا لكل ما 

لي�ش له تاريخ(.
ت��ارو نف�ص��ه، يف اعرتاف��ه للطبيب )ري��� Rieux ( بطل 
الرواية ، يعلن ) النه ميتنع عن القتل ، فان االخرين هم 

من ي�صنع�ن التاريخ( . 
و يف هذا االطار و عندما يتمكن الكاتب من خال براعة 
اال�ص��ل�ب ان يك�ص��ب خياالت��ه �ص��فة احلقيق��ة ، علي��ه 
القب�ل مب�ص���ؤولياته امام التاريخ ، وه��ذا ما كان )كام�(

يذكر به دوما.
كان��ت املق��االت و الكتاب��ات ال�ص��حفية لكام� عب��ارة عن 
ا�ص��تفهام مت�ا�ص��ل و متكرر ح�ل معنى و ال معنى التاأريخ 
 L e Mythe de �ص��يزيف  )ا�ص��ط�رة  يف  الف��ردي 
Sisyphe( و ح���ل التاأريخ اجلماعي يف )ر�ص��ائل اىل 
 )Lettres à un ami allemand امل��اين  �ص��ديق 
يف  و   )L'Homme révolté املتم��رد  االن�ص��ان  و) 

.)Les Actuelles الي�ميات(
ت�ص��رتك جميع املقاالت و كذلك احلال بالن�ص��بة لرواية 
)الطاع���ن( فيطرح ه��ذه الت�ص��اوؤالت و كانت ا�ص��تفهاما 
اي�ص��ا ح���ل ح�ص���ر ال�ص��ر يف التاأري��خ. فكام��� مل ين���ش 
 Saint اب��دا ه��ذا الت�ص��اوؤل املقل��ق )للقدي�ش )اوك�ص��نت
 )Confessions ( يف كتابه ) اعرتافاتAugustin

: ) من اين ياأتي ال�صر؟(.
بع���ش التعب��ريات املاأخ���ذة م��ن ) االن�ص��ان املتم��رد( و 

)الي�ميات اجلزء الثاين Les Actuelles II ( و
) الي�ميات اجلزء الثالث Les Actuelles III( ت�ص��ري 
اىل ه��ذه الفك��رة: ) خ��ادم او خ��دام التاأري��خ (، ) قادة 
التاريخ (، ) روؤ�ص��اء التاأريخ (، ) �صنع التاأريخ ( ، ) اعادة 

�صنع التاأريخ ( ،) الع�دة اىل التاأريخ (، 
 (  ،) التاأري��خ  ا�ص��تعجال   (  ،) التاأري��خ  اىل  الدخ���ل   (
االمت��داد يف التاأري��خ (،) �ص��جناء التاأري��خ (  ، ) تق��دم 
التاأري��خ ( ، ) نهاية التاأريخ (، ) اكم��ال او انتهاء التاأريخ 
(، ) �ص��ري التاأريخ (، )باأ�صم التاأريخ (، حيث يذكر الكاتب 
) احلرك��ة غري املحددة ال�ص��كل و الثائ��رة للتاأريخ (، اذن 

فهذه احلركة لي�صت غريبة و ال تده�ش.
و يف م�اجهة التاأريخ مييز كام� ثاثة م�اقف ا�صا�ص��ية: 
م�قف فل�ص��فة اخلل�د، و امل�قف ال��ذي يجعل من التاأريخ 
حقيق��ة مطلق��ة و اخ��ريا م�ق��ف االختي��ار �ص��د اهلل و 

التاأريخ ،م�قف الفرد ال�صاهد.
ه��ذه امل�اق��ف الثاث��ة مت تقدميها مرت��ني ) او مرة بعد 

اخرى ( بطريقة مت�ص��ابهة تقريب��ا يف ) اجلزءاخلام�ش 
م��ن املذك��رات Cahier V des Carnets(، و ظه��رت 
ه��ذه امل�اق��ف يف رواية ) االن�ص��ان املتم��رد ( حيث مثلت 

اهم و اكرب ال�قائع يف الرواية. 
فل�صفة اخلل�د تعترب ان التاأريخ حمك�م بالعناية االلهية 
، فالتاأريخ يلعب دوره بالن�ص��بة اىل االن�ص��ان و هذا الدور 
يع�د اىل احرتام املحظ�رات الدينية، و اىل اخل�ص���ع ملا 
وراء نط��اق املعرف��ة. يف الديان��ة امل�ص��يحية ، التاأريخ له 
بداي��ة و ه��ي بداية اخلل��ق، فاحل��دث اال�صا�ص��ي هنا ه� 
والدة ال�ص��يد امل�ص��يح . كم��ا ان للتاأري��خ نهاي��ة ، تل��ك هي 
ع�دة ال�صيد امل�صيح و اقامة مملكة اهلل. ث�رة يف ما وراء 
الطبيع��ة ) او الفل�ص��فة التجريدية ( ه��ي احلركة التي 
�ص���ف تبطل �صفة القدا�صة عن التاأريخ، و تعار�ش اهلل و 

الطبيعة باأ�صم العدالة. 
امل�ق��ف الث��اين ه��� ذل��ك امل�ق��ف ال��ذي يفّع��ل الث�رة 
التاأريخي��ة او الث���رة و الذي انتج يف النهاية ما ي�ص��مى 
بالتاأريخية ) كل حقيقة تتط�ر مع التاأريخ ( : فالب�صر 
يحاول���ن اقناع بع�ص��هم البع���ش ب��ص��ائلهم او طرقهم 
اخلا�ص��ة و كل ال��ص��ائل تنته��ي اىل ان تك���ن جي��دة و 
عندها �ص���ف تك�ن و�ص��ائل م��ربرة من خ��ال النهاية ، 
و تل��ك هي حتقيق العدالة للمجتم��ع ، املجتمع املت�افق 
املت�صالح مع نف�صه او املجتمع اخلايل من الطبقات و اىل 

بناء املدينة املن�ص�دة. 
اال  التغل��ب عليه��ا  و ال ميك��ن  ال�ص��ع�بات  ه��ي  كث��رية 
باللج���ء اىل العن��ف. و من املنا�ص��ب حتى يف امل�ص��اريع 
االك��رث تطرفا ، اال�ص��راع باللج���ء اىل الفكرة القائلة 
ب��االرادة التي ميكن ان تقرر حتى من خال عنف اكرب 

، الزمن الذي ي�ؤدي اىل املدينة املتاألقة.
يبقى م�قف الفرد ال�صاهد، الذي يرغب ه� اي�صا بهذه 
املدين��ة و لكنه ي�ص��ك بتحققه��ا، و ال يخ�ص��ع لفكرة ان 
جنع��ل التاأريخ م�ص��تبدا او مطلقا، او ان من�ت ك�ص��حايا 

على هيكله: فال�ص��اهد الفرد يحتفظ بذاكرة، ويعتقد 
بانه اذا كانت احلرية بدون العدالة لي�ص��ت مقنعة فان 
العك�ش �صحيح اي�صا. ال�صاهد احلقيقي لكام� ه� الفنان 
الذي يث�ر �ص��د االلهة او �صد الطبيعة، و لكنه يف نف�ش 
ال�ق��ت يت�اف��ق م��ع جم��ال الع��امل : فخل��ق ال�ص��اهد ) 
االن�ص��ان ( يك���ن بت�ص��ابق م��ع اخلل��ق االله��ي، عندم��ا 
يتج��ه ه��ذا اخللق لت�ص��حيح اخلل��ق االخر. ال�ص��ع�بة 
له��ذا الفن��ان تكمن يف انه ال يبتعد عن ن�ص��رائه عندما 
يح��اول احلف��اظ عل��ى امل�ص��افة ال�ص��رورية اللهام��ه ) 

الق�ة امل�حية (. 
وب�صكل عام ، فان ال�صاهد ه� يف ال�قت نف�صه ) يف و �صد 
التاأري��خ ( ، ) االن�ص��ان اخ��ريا لي�ش مذنبا ب�ص��كل كامل، 
فه��� مل يبداأ التاأري��خ . و كذلك فه� لي���ش برئ النه ه� 

الذي يجعل التاأريخ ي�صتمر (. 
) االن�صان املتمرد (. 

االجتاه التاريخي:
اث��رت جمم�عة االفكار التي تتعلق مبفه�م ) التاأريخية 
(على فكر كام� منذ نهاية احلرب العاملية الثانية ، و لكن 
الكاتب ال ي�صتخدم امل�صطلح اال نادرا : مرة يف ) االن�صان 
 Francis ل�ص��ديقه  اجل���اب  يف  مرت��ني  و   ) املتم��رد 

 .Jeason
 Les Actuelles ويف كت��اب ) الي�مي��ات اجلزء الث��اين
II( ظه��رت كلم��ة ) �ص��د التاأريخية ( م��رة واحدة ، و 
ث��اث م��رات يف ) الدف��اع ع��ن االن�ص��ان املتم��رد ( بينم��ا 
يظهر م�ص��طلح ) تاأريخ ( يف كل م��كان : و كلمة تاأريخية 
عاقته��ا  يف  االح��داث  درا�ص��ة   ،)  Historicité  (
م��ع االو�ص��اع التاأريخي��ة اي�ص��ا ه� ن��ادر اال�ص��تخدام يف 
م�ؤلفاته، ) ثاث مرات يف االن�ص��ان املتمرد و مرة واحدة 
يف املذك��رات اجل��زء الث��اين Les Carnets II( و مل 

 . )  Les Actualités يذكرها يف ) الي�ميات

سيدة النعناعقصة قصرية
ترجمة : م.م منتهى فا�صل عبد

ياحلظ نهر ال�صني                                               
الينتابه قلق

يتدفق بعذوبة 
�صباحك كم�صاءك

يتدفق من منبعه بعذوبة
 دون جلبة

ال ينتابه قلق 
�صائرا نح� جمراه

�ص�ب البحر 
خمرتقا باري�ش

ياحلظ نهر ال�صني
الينتابه قلق

 و عندما يتج�ل 
على ط�ل مرافئه

بث�به االخ�صر اجلميل
وا�ص�ائه املتلئلئة

كني�صة ن�تردام غي�رة
مت�صمرة و قا�صية

من اعلى قمتها احلجرية
 ترمقه بريبة

لكن ال�صينا ي�صخر منها 
ال ينتابه قلق 

 يتدفق بعذوبة 
ال�صبح كامل�صاء

�صائرا نح�  هارفر
�ص�ب البحر
مارا كاحللم 

يف عقر ا�صرار ب�ؤ�ش باري�ش

انشودة السني

ا.م.د. نادية علي ا�صماعيل
والي��ة  يف  تي��ت)1979-1899(  ول��داالن 
اىل  ينتم��ي  االمريكية.كم�اط��ن  كنتاك��ي 
اجلن���ب االمريكي مل يكن تي��ت راغبا ان يك�ن 
كم�اطني��ة الذي��ن مل يك�ن�ا يدرك���ا عي�بهم. 
لق��د ادرك تيت ان ع��دم االمي��ان بالتقاليد ه� 
مر���ش ق��د ا�ص��اب العق��ل املعا�ص��روالذي ح�ل 
احلي��اة اىل جحيم بان�اع العذاب��ات. لهذا فقد 
ا�ص��بح اهتمامة باحلرك��ة الزراعي��ة نداء اىل 
م�اطنية للرج�ع اىل تقاليدهم. انها ث�رة �صد 
احلرك��ة ال�ص��ناعية كق�ة م�ص��تعبدة وحمطمة 

ومهددة ل�ج�د املجتمع االن�صاين.
اثبتت حركة تيت الزراعية بانها �ص�رة للحياة 
التي يجب ان يعي�ص��ها االن�ص��ان، حياة ممزوجة 
بالتقالي��د واالميان،التقالي��د مبعناه��ا الديني 
والتاريخي والتي مثلت روح االحتجاج يف �صعره 
�صد ن�ع احلياة التي ا�صهمت باالنق�صام الروحي 

لان�صان املعا�صر. 
لقد عم��ل تيت ما مل يعمله اي من املهتمني بهذه 
احلركةحي��ث ح���ل االهتم��ام اىل بح��ث ع��ن 
اله�ي��ة واجل��ذور الروحية مما جع��ل اهتمامه 
باحلرك��ة الزراعية دفاع عن ال�الء ال�صخ�ص��ي  

مب�صم�ن تاريخي واجتماعي و ديني.
تي��ت  ال��ن  م��ن  جعل��ت  الزراعي��ة  احلرك��ة  ان 
ان�ص��ان متكامل يبح��ث عن احلقيق��ة كاملة. مل 
يج��د نف�ص��ة يف التاري��خ ل�ح��دة وال��ذي اغن��ى 
ب�ص��ريتة حلد كبري بل ه� االميان  الذي او�صلة 
اىل احلقيق��ة الت��ي يبح��ث عنها ما دام م�ص��كلة  
االن�ص��ان املعا�ص��ر ه��� فق��دان االمي��ان   وال��ذي 

يح�ل دون وق�فة على ار�ش �صلبة...

شعر الن تيت 
 بحث عن الحقيقة

م. جمعه احلاج حم�صن تركي

عن ع�صرة االف ليلة وليلة! 
يحك��ى يف االث��ر ويف عه��د ال�ص��اطني 
قدمي��ا ويف غاب��ر الزم��ان، كان هن��اك 
اخ�ة ولد وبنت وه��م من عائلة الغجر 
تدع��ى الي���م بالكاولي��ه اق���ام رح��ل 
ي�ص��نع�ن الف��رح والكي��ف للنا���ش لقاء 
اجر وجماورة ال�جهاء طلبا للحماية!  
�ص��جروا من مهنة اب�يهما وق�مهما، من 
الرق���ش واله�ص��تك ب�ص��تك! ب��ني خل��ق 
اهلل، ل��ذا ق��رروا اله��رب م��ن اج��ل ان  
يتعلم���ا مهنة جدي��دة �ص��ريفة ياأكل�ا 
من كدها اخلبزة احلال ،وفعا تعلم�ا 
القراءة والكتاب��ة وجنح�ا يف حياتهم 
وتخ�ص�ص���ا برواية االخبار، فقدر لهم 
ان �ص��مع �ص��لطان زمانه��م فا�ص��تدعاهم 
اىل ق�صره املنيف ،من اجل �صماع اخبار 
النا���ش والرعي��ة واحِلك��م م��ن علمهما 
الرث والغزير ،نزل ال�ص��اب مع ال�صلطان 
ال�ص��لطانة…  م��ع  والبن��ت  ق�ص��ره  يف 
ومرت االيام وال�ص��ن�ن ور�صى ال�صلطان 
وال�ص��لطانة عليهم��ا حت��ى و�ص��ل ه��ذا 
بحي��ث  ي��ص��ف  ال  ح��د  اىل  الر�ص��ى 
�ص��ارت بنت ال�صلطان تغرم  باحلك�اتي 

ابن الكي���يل حلاوته وح��اوة كامة 
وغزارة علمه وحكاياته وحكمه الرثة 
لك��ن ال�ص��لطان االخ��رق ق��رر ان يزوج 
ابنت��ه من ذلك احلك�ات��ي ! بالرغم من 
ال�ص��لطان  رف���ش حا�ص��ية وم�صت�ص��اري 
لكنه ا�صر وا�ص��در امرا �صلطانيا يق�صي 
باأمتام هذا ال��زواج ! مت االمر بني ليلة 
و�ص��حاها وتزوج��ت االمرية العا�ص��قة 
ال�لهانة حل�ص��ن احلك�ات��ي ،وتزوجت 
اخ��ت احلك�اتي قائد حر�ش ال�ص��لطان 
،وا�ص��تمرت  حياته��م جت��ري على قدم 
و�ص��اق ،اىل ان طال امل���ت والفناء روح 
ال�صلطان ،وعمت اجللبة ق�صر ال�صلطان 
! رف���ش اجلمي��ع زوج  �ص��يخلفه  فيم��ن 
االم��رية الكي���يل ،لكن اخته حر�ص��ت 
عل��ى  لل�ص��غط  احلر���ش  قائ��د  زوجه��ا 
احلا�صية وتهديدهم اذا مل ي�ل�ا اخيها 
وبعد �صد وجذب وافقت احلا�صية   على 
م�ص���ش وت�ىل الكي�يل احلكم ،وانطلق 
اجلمي��ع نح� االمن واالم��ان ،وذات ي�م 
ان  بع��د  اخيه��ا  ال�ص��لطان  اخ��ت  زارت 
تذكرت والديها  وع�ص��ريتهم واقرتحت 
عليه ان ي�صتدع�ا اىل مدينة ال�صلطان 
عليه��م  وت���زع  امل��ال  له��م  وي�ص��رف 
االرا�ص��ي واالنع��ام كي يغ��ريوا مهنتهم 

،فاأ�صتح�صن ال�ص��لطان كامها وامر امرا 
ناف��ذا بالتع�ي���ش وبن��اء البي���ت له��م 
وتقريبه��م من الق�ص��ر امللك��ي كي يك�ن 
رقيبا عليهم ويق�ص��ي ح�ائجهم ، وذات 
ي�م قرر ال�صلطان زيارة اهله وع�صريته 
�صرا حتت جنح الظام ومعل�م ان النا�ش 
ال تع��رف انه��م اأهله وخا�ص��ته ،فدخل 
القرية ليا ،فلم يجد احدا فيها! �ص��األ 
ال�ص��لطان اين ه�ؤالء الفق��راء?  فقال�ا 
له يا �صيدي ال�صلطان انهم ياأت�ن بداية 
ال�ص��هر ثم يغادرون احلي وال نعرف لهم 
وجهة! تعجب ال�صلطان، فار�صل عي�نه 
ليتق�ص�ا امر ه�ؤالء الق�م فجاء اخلرب 
ان ه���ؤالء الفقراء يع���دون اىل اماكن 
�صكناهم االوىل فيق�ص�ن ال�صهر باأكمله 
ثم يع���دون لي�ص��تلم�ا هبات ال�ص��لطان 
ث��م يع���دون لكارهم اله�ص��تك ب�ص��تك! 
ال�ص��لطان  غ�ص��ب  ا�ص��تد  اخ��رى،  م��رة 
ه��ذه  لت��دارك  اخت��ه  ف�ص��اور  عليه��م 
امل�صيبة وكيف �صيت�صرف معهم، اال انه 
ن�ص��ي نف�صه وقرر قطع الهبات وترحيل 
الغجر! من ح�ل الق�ص��ر املنيف، ف�صمع 
الغج��ر بقرار ال�ص��لطان! فج��اءوا اليه 
ي�ص��تعطف�نه ويتقرب���ن الي��ه ببناتهم 
وانه��م �ص��يمل�ؤون عليه الق�ص��ر بالفرح 

مقاب��ل  والدع��ة،  وال�ص��رور  والراح��ة 
الرتاج��ع ع��ن ق��راره الظ��امل! ، لكن��ه 
رف���ش العر���ش ،واثن��اء ذلك كان��ت اأم 
ال�ص��لطان ق��د عرف��ت ابنته��ا ،فب��داأت 
البنت تق�ش حكايتها واخيها وكيف َمّن 
عليهم القدر ف�ص��اروا �ص��اطني ! َفِهمت 
ف�ره��ا اىل  م��ن  الق�ص��ة فذهب��ت  االم 
ال�ص��لطان وطلبت التقرب من��ه لتهم�ش 
باأذنه �ص��يئا، ف�صمح لها وتقربت منه ثم 
هم�صت باأذنه! ف�صعق ال�صلطان وقام من 
مرتعب��ا، ثم غ��ادرت العج�ز ال�ص��مطاء 
قاع��ة ال�ص��لطان م��ع حا�ص��يتها! فقالت 
ال تخاف�ا �ص��نبقى هنا و�ص��نبقى ن�صتلم 
هبات ال�صلطان! وبر�صاه، وبعد ي�م من 
امر الرتحيل قرر ال�ص��لطان العتيد ذي 
الن�ص��ل الر�ص��يد، ق��رار عط��ف ورحمة 
ق�ص���رهم  يف  الق���م  باإبق��اء  يق�ص��ي 
ث��م اغ��دق عليه��م الهب��ات و�ص��مح له��م 
بالدخ���ل واخلروج عليه متى ما �ص��اوؤا 
، لكن ما يحري الكاتب والقارئ والتاريخ 
ه��� ،ما ال��ذي هم�ص��ت به تل��ك العج�ز 
ال�ص��مطاء باأذن ال�ص��لطان ?وماذا قالت 
ل��ه ? ثم غادرت واثقة من الغاء فرمان 

ال�صلطان ? 
احزروا!  ماذا قالت?

همسة الشمطاء بإذن السلطان

صور املأساة يف أدب نجيب محفوظ
د. �صاهرة يا�صني حمدان 

اأدب حمف���ظ يع��رب ع��ن ماأ�ص��اة عنيف��ة ك��ربى، واأول �ص���ر 
للرتاجيدي��ة  الت��ى عرب عنه��ا جنيب حمف�ظ متت��د اىل واقع 
الطبقة ال��ص��طى وظروفها القا�صية – اي �ص�رة ه�ؤالء الذين 
يحاول�ن ال�ص��ع�د اىل اأعلى فكثري من اأفراد الطبقة ال��ص��طى 
مياأه��م القل��ق والطم���ح ،وه��م يحاول���ن دائم��ا االرتفاع عن 
م�ص��ت�اهم االجتماعي .  وبالطبع عندما نفكر يف هذه ال�ص�رة 
نتذك��ر عل��ى الف�ر البط��ل ح�ص��نني يف رواية "بداي��ة ونهاية" 
...وكذال��ك بطل رواي��ة " القاهرة اجلدي��دة"  وهذه النماذج 
تر�ص��م لنا بق�ة �ص���رة ملجتم��ع تنعدم فيه  الفر���ش املتكافئة، 
وتق���م احلياة فيه على التناف�ش الطبقي املرير . والي�ص��تطيع 
االإن�ص��ان في��ه اأن  يتق��دم اإال عل��ى جث��ث االخري��ن . والذي��ن 

يحاول�ن ال�صع�د اإىل اأعلى  يف روايات جنيب حمف�ظ  يك�صف�ن 
عن ماأ�صاة جمتمع باأكمله. جمتمع القيمة فيه اإال للنجاح باأي 

ثمن حتى ل� كان هذا الثمن ه� االنتهازية ال�صارخة .
 ه��ذه ال�ص���رة م��ن املاأ�ص��اة تت�ص��ل به��ا �ص���رة اخرى ميك��ن اأن 
ن�صميها ماأ�صاة " ال�صعف االقت�صادي ": فعندما يك�ن ال�صخ�ش 
�صعيفا من الناحية االقت�صادية يك�ن قابا الأن يت�صكل ح�صب 
اإرادة من ه� اأق�ى منه اأقت�صاديا، وحميدة بطلة "زقاق املدق" 
متث��ل هذا النم�ذج . وهذه الق�ص��ة لي�ص��ت ق�ص��ة >حميدة < 
فقط، بل هي ماأ�ص��اة االإن�ص��ان  يف اي جمتمع ال يعطيه فر�ص��ة 
للحي��اة ال�ص��ليمة الطبيعي��ة فيحرمه م��ن اي ق�ة اقت�ص��ادية 
،بينما يعطى هذه الق�ة ملجم�عة من االأ�صرار املنحرفني الذين 
يري��دون الله� واال�ص��تمتاع واالحتفاظ باإمتيازاتهم اخلا�ص��ة 

واليريدون لاإن�صان اي خري .
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ترجمة : م. اميان لفتة عزيز

تعد امللحمة ال�صعرية "كلكام�ش" من اأقدم 
االأعم��ال االأدبية  التي وجدت يف ال�ص��رق 
القدمي عرث عليها �ص��دفة بهيئة ال�اح من 
الط��ني مكت���ب عليها باخلط امل�ص��ماري يف 
حفري��ات نين�ى ع��ام 1853، تلك االل�اح 
الطينية عددها اثنا ع�ص��ر ل�حا م�ج�دة 
االن يف املتحف الربيطاين، ُنِظمت االل�اح 
ب�ص��كل ال�صعر احلر وحتكي عن ال�صخ�صية 
حك��م  ال��ذي  كلكام���ش  املل��ك  التاريخي��ة 
ال�ص���مرية  املدين��ة   – اوروك  مدين��ة 
البابلي��ة على �ص��فاف الف��رات - يف القرن 

26 قبل املياد.
   حتك��ي امللحم��ة ق�ص��ة �ص��راع كلكام���ش 
م��ع القدر واالل��ة وق�ة االإرادة الب�ص��رية 
ورحلت��ه  اخلل���د،  يف  االن�ص��ان  ورغب��ة 
للبح��ث ع��ن اخلل���د يف احلي��اة، ويخل���ش 
يف النهاي��ة ان اخلل���د يف االعم��ال ال يف 
االعم��ار. ترجمت امللحمة ال�ص��عرية اىل 
لغ��ات عاملية عدي��دة منها اللغ��ة العربية 
من قبل ال�ص��اعر �ص��اوؤل ت�صرنخ�ف�صكي يف 
ع��ام 1924 واالن تعيد �ص��ياغتها �ص��رييل 
غرايت���ش دكت�رة عل��م اال�ص���ريات فمنذ 
عام 2016 بداأت بكتابة �صل�ص��لة مغامرات 
يف  لل�ص��غار  العربي��ة  باللغ��ة  ق�ص�ص��ية 

االأرا�صي املحتلة.
الق�ص�ص��ية  ال�صل�ص��لة  فك��رة  ج��اءت    
لغرايت���ش عندما كانت تدر���ش الدكت�راة 
يف علم اال�ص�ريات يف ق�صم االأثار وال�صرق 
الق��دمي يف جامعة بن غ�ري���ن يف النقب، 
اذ تق���ل انها ق��رات الكثري م��ن النتاجات 

الرائعة يف ا�ص��اطري ال�صرق القدمي، ومنها 
كان��ت ملحم��ة و�صخ�ص��ية املل��ك كلكام�ش، 
عل��ى  فحافظ��ت  الكتاب��ة  يف  الهمته��ا  اذ 
ح�ص���ر ال�صخ�ص��يات وامل�ا�ص��يع املح�رية 
يف امللحمة البابلية و�ص��اغتها يف مغامرات 
�ص��احرة من اال�ص��اطري العجيب��ة يف ار�ش 
�ص���مر العريقة قبل 5000 �ص��نة، وكما يف 
الكت��ب القدمي��ة كتبت غرايت���ش عناوين 
الف�ص�ل باللغة امل�ص��مارية ودعت االأوالد 
لفك رم�زها بعد ان بينت يف بداية الكتب 
ل�ح االحرف امل�ص��مارية ومايقابلها باللغة 

العربية.
   �صدر الكتاب االأول من املجم�عة بعن�ان 
"كلكام�ش ال�صغري احلديقة امل�صح�رة" عام 
2016 وي��روي ق�ص��ة ا�ص��تجابة كلكام���ش 
ال�صغري لتحدي مع احد ا�صدقاءه وك�صره 
ل�ص��نم االل��ه وه��ذا يع��د خط��اأ فادح��ا يف 

ال�ص��ماء  �ص���مر، تن��زل االأل��ه م��ن  ار���ش 
لتعاق��ب كلكام�ش فيق�م كب��ري االله انليل 
باأر�ص��اله اىل حديقة م�ص��ح�رة فيها رجل 
بريري ا�صمه انكيدو وتطلب منه ان يجده 
اآن��ذاك،  املتح�ص��رة  احلي��اة  اىل  ويعي��ده 

يتاألف الكتاب من 81 �صفحة.   
    �ص��در الكت��اب الثاين " كلكام�ش ال�ص��غري 
والرحل��ة ل�ص���ؤول" يف اأيار 2017 وي�ص��رد 
مغامرة خروج كلكام�ش مع �صديقه انكيدو 
م��ن احلديق��ة امل�ص��ح�رة، ولك��ن يف طريق 
خروجهما يلتق�ن بك��ص��اريك� فيخرجهم 
ع��ن طريقه��م، ويخط��ف االأخ��ري انكي��دو 
اىل �ص���ؤول، ي�ص��عر كلكام�ش بالذنب الأ�صر 
�صديقه، هنا تبداأ املغامرة بنزول كلكام�ش 
�ص��ديقه،  الإنق��اذ  �ص���ؤول  اىل  ال�ص��غري 

ويخ��ص�ن التجربة هذه املرة �ص�يا.   
و�صي�ص��در قريبا الكت��اب الثالث "كلكام�ش 
ي��روي  الغ�رزال��ني"  وخاط��ف  ال�ص��غري 
مغام��رة كلكام�ش و�ص��ديقه انكيدو عندما 
را���ش  ل��ه  ا�ص��ط�ريا  خمل�ق��ا  ي�ص��ادف�ن 
طائ��ر  وج�ص��م  الن�ص��ر  وجناح��ي  االأ�ص��د 
ويطل��ب منهم��ا ان ي�ص��اعداه يف تخلي���ش 
خ�مباب��ا،  امل�ص��خ  م��ن  الغ�رزال��ني  اأوالده 
يخ��رج البطان يف البحث ع��ن الغ�رزالني 
وتن�ص��م اليه��م يف الرحلة �ص��احرة تدعى 
جي، ت�ص��تمر املغامرة وي�ص��ل�ا غابة االأرز 

مكان امل�صخ. 
   ا�صتح�ص��رت الدكت�رة غرايت�ش عامل 
اال�صاطري ال�صاحر لباد مابني النهرين 
القدمية يف مغامرات ق�ص�صية  تتنا�صب 
مع روح القرن ال�احد والع�صرين وبلغة 
ب�صيطة �صهلة حمركة متكن كل االعمار 

من قراءتها، مع �ص�ر ت��صيحية جميلة 
م��ن بروفي�ص���ر الدرا�ص��ات االإن�ص��انية 
والفن�ن يف جامعة ال�ص�رب�ن يف فرن�صا 
االدي��ب والر�ص��ام اأوريال زوه��ر الذي 
اأ�صاف بر�ص�ماته اثراء ي�صاهي كتابة 
الن���ش، فه� االأخ��ر ماأخ�ذ بح�ص��ارات 
ال�ص��رق القدمي، وعلق��ت غراي�ش على 
انه��ا كان��ت تق�ص��ي �ص��اعات ط���ال م��ع 
زوهر للر�ص��مة ال�احدة لتقدمي ر�ص�م 
م��ا وج��د يف االل���اح الطيني��ة  متث��ل 

وماتبقى من اثار مابني النهرين. 
ال�صل�ص��لة      طب��ع الكت��اب االأول م��ن 
عل��ى النف��ق اخلا�ص��ة لغرايت���ش وم��ن 
التربعات اذ ذك��رت الكاتبة اأن اأي من 
دور الن�ص��ر مل ترغ��ب بن�ص��ره اآن��ذاك 
يف  وجدوه��ا  الت��ي  االإمكاني��ات  م��ع 
الكت��اب، ف��كل اال�ص��اطري املروج��ة هي 

عن اال�ص��اطري الي�ناني��ة والرومانية، 
وبعد ن�ص��رها الكت��اب االأول وانت�ص��اره 
يف االأرا�ص��ي املحتل��ة، �ص��جع الكاتب��ة 
لكتابة الكتاب الثاين ون�صره، و�صي�صدر 
الكتاب الثالث يف �ص��هر اي��ار من العامل 
احل��ايل، االن ه��ي تعد للكت��اب الرابع 
ام��ا اخلام�ش فتق�ل ان��ه تكملة للكتاب 
الرابع لتكمل �صل�صلة الكتب اىل الكتاب 
ال�صاد�ش، وذكرت غرايت�ش ان ال�صل�صلة 

�صترتجم اىل 27 لغة عاملية. 
يف ه��ذه ال�صل�ص��لة الق�ص�ص��ية ك�ص��فت 
غرايت���ش لاأوالد ال�ص��غار ثقافة باد 
وادي الرافدين القدمية ب�ص�رة الهمت 
ال�ص��غار ف�ص���ل التعرف اكرث على تلك 
احل�ص��ارة. وت�ص��يف ان ما ي�صعدها مع 
النج��اح الباه��ر ل�صل�ص��لتها الق�ص�ص��ية 
ه��� حبه��ا للرتوي��ج للثقافة وح�ص��ارة 
وادي الرافدين القدمية وال�ص��يما انها 
ن�ص��رت قب��ل اربع��ة اأع���ام  رواية عن 
الن�ص��اء يف ب��اد ماب��ني النهري��ن قب��ل 
ح�ايل 4000 �ص��نة بعن�ان "هي تكتب 
 She" على الط��ني" باللغة االإنكليزية
Wrote on Clay"، وت�ص��يف انه��ا 
كان��ت تعمل كمر�ص��دة يف متحف ق�ص��م 
ال�ص��رق الق��دمي وكان��ت ت�ص��تمع بق�ش 
الق�ص���ش ع��ن ثقاف��ة وادي الرافدين، 
واأ�ص��افت اأن اأه��ايل االأوالد ق��د كتب�ا 
لها ع��ن تعل��م االأوالد ال�ص��غار للكتابة 
االن  وه��م  الق�ص���ش  م��ن  امل�ص��مارية 
يتبادل���ن بطاق��ات التهنئ��ة مكت�ب��ة 
باللغة امل�ص��مارية والبع�ش منها ار�ص��ل 

اليها وهذا ممتع جدا.

ترجمة : م.د. فريال �صالح 
ق�صم اللغة الفرن�صية

كلمة ) التاريخ( هي احد امل�ص��طلحات االكرث ا�صتخداما 
الكات��ب  للم�ؤل��ف و  ال�ص��حفية  الكتاب��ات  املق��االت و  يف 
الفرن�ص��ي البري كام� اذ تتكررت كلمة )تاريخ( يف روايته 
املعروفة )الطاع�ن( التي يتم تقدميها كرواية وقائع او 

اخبار. 
فللكلم��ة ع��دة مع��اين بالتاكيد و املعن��ى ال�ص��امل لها هي 
االح��داث �ص���اء اكان��ت خيالي��ة او حقيقي��ة . فاملعن��ى 
ي��دل عل��ى االح��داث اخليالي��ة ، عندما يت��م روايتها من 
قب��ل الكات��ب او )م��دون اخبار( فيت��م تقدميها كاحداث 
حقيقي��ة تع���د اىل التاري��خ الذي ه� يف ط�ر الت�ص��كل، و 
رواي��ة ه��ذه االحداث من قب��ل امل�ؤلف يع���د اىل التاريخ 

املا�صي. 
ي�صتخدم كام� و كذلك الراوي يف رواية ) الطاع�ن ( كل 
ال��ص��ائل العطاء ) ق�ص��ة الفئ��ران ( اخليالية )التعبري 
مت ا�ص��تخدامه مرات متعددة يف بداية احلكاية ( �ص��فة 

وقائع اي اخبار حقيقية .
فه��ذا ال��راوي و ال��ذي ال يك�ص��ف عن ا�ص��مه حت��ى نهاية 
الرواية ، يتم و�ص��فه كم�ؤرخ ي�ص��تخدم و ميتلك وثائقه . 
مثا) تارو Tarrau( احد �صخ�صيات رواية )الطاع�ن( 
و ال��ذي يجمع املاحظ��ات ح�ل احداث غ��ري مهمة او ال 
معن��ى له��ا. يقال ان��ه ) داأب على ان يك���ن م�ؤرخا لكل ما 

لي�ش له تاريخ(.
ت��ارو نف�ص��ه، يف اعرتاف��ه للطبيب )ري��� Rieux ( بطل 
الرواية ، يعلن ) النه ميتنع عن القتل ، فان االخرين هم 

من ي�صنع�ن التاريخ( . 
و يف هذا االطار و عندما يتمكن الكاتب من خال براعة 
اال�ص��ل�ب ان يك�ص��ب خياالت��ه �ص��فة احلقيق��ة ، علي��ه 
القب�ل مب�ص���ؤولياته امام التاريخ ، وه��ذا ما كان )كام�(

يذكر به دوما.
كان��ت املق��االت و الكتاب��ات ال�ص��حفية لكام� عب��ارة عن 
ا�ص��تفهام مت�ا�ص��ل و متكرر ح�ل معنى و ال معنى التاأريخ 
 L e Mythe de �ص��يزيف  )ا�ص��ط�رة  يف  الف��ردي 
Sisyphe( و ح���ل التاأريخ اجلماعي يف )ر�ص��ائل اىل 
 )Lettres à un ami allemand امل��اين  �ص��ديق 
يف  و   )L'Homme révolté املتم��رد  االن�ص��ان  و) 

.)Les Actuelles الي�ميات(
ت�ص��رتك جميع املقاالت و كذلك احلال بالن�ص��بة لرواية 
)الطاع���ن( فيطرح ه��ذه الت�ص��اوؤالت و كانت ا�ص��تفهاما 
اي�ص��ا ح���ل ح�ص���ر ال�ص��ر يف التاأري��خ. فكام��� مل ين���ش 
 Saint اب��دا ه��ذا الت�ص��اوؤل املقل��ق )للقدي�ش )اوك�ص��نت
 )Confessions ( يف كتابه ) اعرتافاتAugustin

: ) من اين ياأتي ال�صر؟(.
بع���ش التعب��ريات املاأخ���ذة م��ن ) االن�ص��ان املتم��رد( و 

)الي�ميات اجلزء الثاين Les Actuelles II ( و
) الي�ميات اجلزء الثالث Les Actuelles III( ت�ص��ري 
اىل ه��ذه الفك��رة: ) خ��ادم او خ��دام التاأري��خ (، ) قادة 
التاريخ (، ) روؤ�ص��اء التاأريخ (، ) �صنع التاأريخ ( ، ) اعادة 

�صنع التاأريخ ( ،) الع�دة اىل التاأريخ (، 
 (  ،) التاأري��خ  ا�ص��تعجال   (  ،) التاأري��خ  اىل  الدخ���ل   (
االمت��داد يف التاأري��خ (،) �ص��جناء التاأري��خ (  ، ) تق��دم 
التاأري��خ ( ، ) نهاية التاأريخ (، ) اكم��ال او انتهاء التاأريخ 
(، ) �ص��ري التاأريخ (، )باأ�صم التاأريخ (، حيث يذكر الكاتب 
) احلرك��ة غري املحددة ال�ص��كل و الثائ��رة للتاأريخ (، اذن 

فهذه احلركة لي�صت غريبة و ال تده�ش.
و يف م�اجهة التاأريخ مييز كام� ثاثة م�اقف ا�صا�ص��ية: 
م�قف فل�ص��فة اخلل�د، و امل�قف ال��ذي يجعل من التاأريخ 
حقيق��ة مطلق��ة و اخ��ريا م�ق��ف االختي��ار �ص��د اهلل و 

التاأريخ ،م�قف الفرد ال�صاهد.
ه��ذه امل�اق��ف الثاث��ة مت تقدميها مرت��ني ) او مرة بعد 

اخرى ( بطريقة مت�ص��ابهة تقريب��ا يف ) اجلزءاخلام�ش 
م��ن املذك��رات Cahier V des Carnets(، و ظه��رت 
ه��ذه امل�اق��ف يف رواية ) االن�ص��ان املتم��رد ( حيث مثلت 

اهم و اكرب ال�قائع يف الرواية. 
فل�صفة اخلل�د تعترب ان التاأريخ حمك�م بالعناية االلهية 
، فالتاأريخ يلعب دوره بالن�ص��بة اىل االن�ص��ان و هذا الدور 
يع�د اىل احرتام املحظ�رات الدينية، و اىل اخل�ص���ع ملا 
وراء نط��اق املعرف��ة. يف الديان��ة امل�ص��يحية ، التاأريخ له 
بداي��ة و ه��ي بداية اخلل��ق، فاحل��دث اال�صا�ص��ي هنا ه� 
والدة ال�ص��يد امل�ص��يح . كم��ا ان للتاأري��خ نهاي��ة ، تل��ك هي 
ع�دة ال�صيد امل�صيح و اقامة مملكة اهلل. ث�رة يف ما وراء 
الطبيع��ة ) او الفل�ص��فة التجريدية ( ه��ي احلركة التي 
�ص���ف تبطل �صفة القدا�صة عن التاأريخ، و تعار�ش اهلل و 

الطبيعة باأ�صم العدالة. 
امل�ق��ف الث��اين ه��� ذل��ك امل�ق��ف ال��ذي يفّع��ل الث�رة 
التاأريخي��ة او الث���رة و الذي انتج يف النهاية ما ي�ص��مى 
بالتاأريخية ) كل حقيقة تتط�ر مع التاأريخ ( : فالب�صر 
يحاول���ن اقناع بع�ص��هم البع���ش ب��ص��ائلهم او طرقهم 
اخلا�ص��ة و كل ال��ص��ائل تنته��ي اىل ان تك���ن جي��دة و 
عندها �ص���ف تك�ن و�ص��ائل م��ربرة من خ��ال النهاية ، 
و تل��ك هي حتقيق العدالة للمجتم��ع ، املجتمع املت�افق 
املت�صالح مع نف�صه او املجتمع اخلايل من الطبقات و اىل 

بناء املدينة املن�ص�دة. 
اال  التغل��ب عليه��ا  و ال ميك��ن  ال�ص��ع�بات  ه��ي  كث��رية 
باللج���ء اىل العن��ف. و من املنا�ص��ب حتى يف امل�ص��اريع 
االك��رث تطرفا ، اال�ص��راع باللج���ء اىل الفكرة القائلة 
ب��االرادة التي ميكن ان تقرر حتى من خال عنف اكرب 

، الزمن الذي ي�ؤدي اىل املدينة املتاألقة.
يبقى م�قف الفرد ال�صاهد، الذي يرغب ه� اي�صا بهذه 
املدين��ة و لكنه ي�ص��ك بتحققه��ا، و ال يخ�ص��ع لفكرة ان 
جنع��ل التاأريخ م�ص��تبدا او مطلقا، او ان من�ت ك�ص��حايا 

على هيكله: فال�ص��اهد الفرد يحتفظ بذاكرة، ويعتقد 
بانه اذا كانت احلرية بدون العدالة لي�ص��ت مقنعة فان 
العك�ش �صحيح اي�صا. ال�صاهد احلقيقي لكام� ه� الفنان 
الذي يث�ر �ص��د االلهة او �صد الطبيعة، و لكنه يف نف�ش 
ال�ق��ت يت�اف��ق م��ع جم��ال الع��امل : فخل��ق ال�ص��اهد ) 
االن�ص��ان ( يك���ن بت�ص��ابق م��ع اخلل��ق االله��ي، عندم��ا 
يتج��ه ه��ذا اخللق لت�ص��حيح اخلل��ق االخر. ال�ص��ع�بة 
له��ذا الفن��ان تكمن يف انه ال يبتعد عن ن�ص��رائه عندما 
يح��اول احلف��اظ عل��ى امل�ص��افة ال�ص��رورية اللهام��ه ) 

الق�ة امل�حية (. 
وب�صكل عام ، فان ال�صاهد ه� يف ال�قت نف�صه ) يف و �صد 
التاأري��خ ( ، ) االن�ص��ان اخ��ريا لي�ش مذنبا ب�ص��كل كامل، 
فه��� مل يبداأ التاأري��خ . و كذلك فه� لي���ش برئ النه ه� 

الذي يجعل التاأريخ ي�صتمر (. 
) االن�صان املتمرد (. 

االجتاه التاريخي:
اث��رت جمم�عة االفكار التي تتعلق مبفه�م ) التاأريخية 
(على فكر كام� منذ نهاية احلرب العاملية الثانية ، و لكن 
الكاتب ال ي�صتخدم امل�صطلح اال نادرا : مرة يف ) االن�صان 
 Francis ل�ص��ديقه  اجل���اب  يف  مرت��ني  و   ) املتم��رد 

 .Jeason
 Les Actuelles ويف كت��اب ) الي�مي��ات اجلزء الث��اين
II( ظه��رت كلم��ة ) �ص��د التاأريخية ( م��رة واحدة ، و 
ث��اث م��رات يف ) الدف��اع ع��ن االن�ص��ان املتم��رد ( بينم��ا 
يظهر م�ص��طلح ) تاأريخ ( يف كل م��كان : و كلمة تاأريخية 
عاقته��ا  يف  االح��داث  درا�ص��ة   ،)  Historicité  (
م��ع االو�ص��اع التاأريخي��ة اي�ص��ا ه� ن��ادر اال�ص��تخدام يف 
م�ؤلفاته، ) ثاث مرات يف االن�ص��ان املتمرد و مرة واحدة 
يف املذك��رات اجل��زء الث��اين Les Carnets II( و مل 

 . )  Les Actualités يذكرها يف ) الي�ميات

اسطورة كلكامش تلهم االطفال يف فلسطني املحتلة

مفهوم التاريخ عند البري كامو
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اإذا عرف��ت الرواية انقابا جذريا 
ف��ان  اخلم�ص��ينيات  خ�ص��م  يف 
امل�ص��رح ه��� االآخ��ر اأ�ص��بح اآنذاك 
خمت��ربا للتج��ارب اجلدي��دة التي 
امل�ص��رحية  الكتاب��ة  عل��ى  ث��ارت 
التقليدي��ة. عرف��ت ه��ذه الث���رة 
العب��ث  مب�ص��رح  �ص��يء  كل  قب��ل 
و�ص��كلت كتابة م�ص��رحية "املغنية 
ال�ص��لعاء" للكاتب ي�جني ي�ن�صك� 
"يف  وم�ص��رحية   1950 ع��ام  يف 
انتظ��ار غ���دو" للكات��ب �ص��ام�يل 
اخلط���ات  اأوىل   1953 يف  بكي��ت 
اجل��دل  اإث��ارة  يف  ت�ص��ببت  الت��ي 
ل�ص��الح امل�ص��رح اجلديد. ومن ابرز 
اجلدي��د  امل�ص��رح  ب��ني  اخلاف��ات 
اأن مل تع��د ال�صخ�ص��ية  والعبث��ي  
والتي هي اإحدى عنا�صر امل�صرحية 
التقليدي��ة  بق��ادرة عل��ى اأن متثل 
تعي���ش  واأ�ص��حت  متما�ص��كا  كيان��ا 
م�ص��تتة  يف اأزمة نف�ص��ية ويف عامل 

ي�ص�ده التفكك. واأول من ا�صتخدم 
كان  اجلدي��د   امل�ص��رح  م�ص��طلح 
الكاتب والناق��د االنكليزي مارتن 
ا�صلن يف عام 1962 كي مييز جزءا 
من النتاج امل�ص��رحي اجلديد الذي 
ظه��ر يف امل�ص��رح الطليع��ي مل��ا بع��د 
احلرب . كان واقع امل�صرح اجلديد 
غري م�ص��تقر م�ص��رحيا  م��ن جهة و 
معتمدا على االأ�صياء التي اأعطاها 
احلي��ز االأك��رب م��ن جه��ة اأخ��رى. 
واأ�صحت امل�ا�صيع املتناولة للكتاب 
امل�ص��رحيني اجلدد غ��ري حمددة و 
اللغة عاجزة عن اأن تق�م بدورها 
لات�ص��ال بني االأ�صخا�ش ومل يعد 
الكلم��ات  ب��ني  م��ا يرب��ط   هن��اك 
واالأ�ص��ياء عل��ى الرغم من ت�ص��بث 

ال�صخ�صيات بها دون جدوى. 
 �صاعدت ال�ج�دية  اآنذاك جميء 
مفردة "العب��ث" التي كان لها دورا 
يف نقد االأ�صكال امل�صرحية اجلديدة 
وعبثية ال�ج�د االإن�ص��اين اإال اأنها 
تبدلت مبفردة "امل�ص��رح اجلديد" 

امل�ص��رح  ال���اردة يف كت��اب تاري��خ 
اجلدي��د للكاتب��ة جنفي��ف �ص��ريو 
يف ع��ام 1966.  ب��دت هذه املفردة 
اأك��رث مائمة من العبث يف تعريف 
�ص��كل و ف��ن امل�ص��رح اجلديد. �ص��م 
جت��ارب  اجلدي��د  امل�ص��طلح  ه��ذا 
م�ص��رحيات اأخرى اأكرث تن�عا كما 
يف كتاب��ات روب��ري بنج��ه ونات��ايل 

اجلدي��د  امل�ص��رح  و�ص��ار  �ص��اروت. 
قبل كل �ص��ي م�ص��رحا للمقرتحات 
) االأخطاء ولل�صك�ت املتكرر والا 
حتدي��دات( عل��ى غ��رار الرواي��ة 
اجلدي��دة التي م��ن ميزاتها ان "ال 
تقرتح اأي معنى جاهز". وتطبيقا 
مب��ا ج��اء ب��ه  ال��ن روب غرييه يف 
الرواية فان امل�ص��رح اجلديد خلى 
املع��دة  ال�صخ�ص��يات  م��ن  كل  م��ن 
و  ال�ا�ص��حة  واحلبك��ة  م�ص��بقا  
احل���ار املتف��ق عليه و�ص��ار الن�ش 
اإذا مل ي�ص��اهم  ناق�ص��ا ومقط�ع��ا 
امل�صاهد اأو القارئ باإكماله . يف عام  
1988 اخذ اآرن� راينكر  امثلته من 
م�صرح بنجه و�ص��اروت ودورا�ش يف 
كتاب��ه م�ص��ارح الرواي��ة اجلديدة 
للمقارنة ب��ني االنطباعات الق�ية 
امل�ص��تمع  نف���ش  يف  تظ��ل  الت��ي 
للم�ص��رح  امل�ص��اهد  او  للم��ص��يقى 
اجلدي��د حي��ث ق��ال: "وق��ع ه��ذه 
الكتابة - ن�عا ما – عند م�ص��اهدة 
م�ص��رحية وكاأن��ك ت��رتك العن��ان 

". و م��ن  ملخيلت��ك كم��ا امل��ص��يقى 
ه��ذا "الاحتديد" بداأت مرغريت 
دورا���ش الكتاب��ة امل�ص��رحية بتلك 
لكتاب��ة  قادته��ا  الت��ي  ال�ص��دفة 
م�ص��رحية امل��صيقى  يف عام 1955 
م�صب�قة بكتابة روايتها اجلديدة 
ال�ص��غرية(  العام��ة  )احلديق��ة 
املعروفة بح�ارها امل�صرحي والتي 
اأعادت كتابتها للم�ص��رح يف ال�ص��نة 
الاحق��ة بطل��ب من املخ��رج كل�د 
مارت��ن وحت��ى ذك��رت انه��ا مل ت��ع 
اأ�ص��ا اإنها كتبت م�ص��رحية حينما 
اأنته��ت تاأليفه��ا. ، كتب��ت دورا���ش 
عل��ى  القائ��م  احل���ار  م��ن  ن�ع��ا 
الا�ص��يء م��ن جه��ة واجلام��ع بني 
ال�اقعي��ة والتجريدي��ة م��ن جهة 
اأخ��رى. ومع هذه ال�ص��دفة اأ�ص��بح 
مل�ص��رح مرغريت دورا�ش م�ص��تقبا 
منت�ص��ف  يف  يع��د  اأ�ص��ل�بها  الن 
الطري��ق ب��ني ما ه��� روائ��ي كامل 
رف�ص��ا  البع���ش  يرف���ش  م��ا  وب��ني 

مطلقا على انه م�صرح. 

د.اآيات ي��صف �صالح

ول��د كارا�ص��اف�ف يف ا�ص��رة م��ن الفاح��ني،وكان عليه منذ 
القا�ص��ية..  الريفي��ة  احلي��اة  ي�اج��ه  اأن  اأظاف��ره  نع�م��ة 
فا�ص��تغل مدر�ص��ا ولك��ن �ص��رعان ما ف�ص��ل م��ن عمله،فالتحق 
بكلي��ة الزراعة ولكنه طرد كذلك من اجلامعة ف�ص��افراىل " 
ت�صيك��صل�فاكيا "حيث تابع درا�صته العليا وعمل اىل جانب 

ذلك بناءا ليجلب ق�ت ي�مه.
ويع��د " ج�رج��ي " واحدا م��ن ا�ص��رة الكتاب البلغ��ار الذين 
برزت م�هبتهم وتفانيهم يف �ص��يبل ال�طن اأبان حرب 1914 

ال�اقع. بهذا  االدبية  م�ؤلفاته  وارتبطت   1918 –
وامتاز باأ�صل�ب يتجاوب مع املفاهيم ال�اقعية اال�صرتاكية يف 
الف��ن واالدب ، واأبدع م�ؤلف��ات ذات قيمة كبرية من الناحية 
الفكرية واجلمالية..بل واالكرث عطاء يف االدب ال�اقعي.

الناحي��ة  م��ن  �ص���اء   ، ل�صخ�ص��ياته  الرائ��ع  التجدي��د  وان 
م��ع  جن��ب  اىل  جنب��ا  ي�ص��ري   ، ال�صيا�ص��ية  اأو  االجتماعي��ة 
حتليل نف�ص��ي عميق م�ص��بع بالرمانتيكية. وانطلق يف طريق 
ال�اقعية بف�صل احاطته العميقة بال�اقع الذي يعي�ش فيه، 
وا�ص��تطاع اأن يدرك حتى امل�ص��اعر، واالحتدامات الداخلية 

واملي�ل املعقدة واملتناق�صة لدى االن�صان.
ومن اأ�صهر م�ؤلفاته " اأبناء ال�صارع"،"مراكز احلرا�صة"،رواي

ة"نات�ل"،"�صريوجيل�ف".
وع��ن ال�ص��ن�ات االربع التي ق�ص��اها حتت �ص��ماء " فاندر�ش 

"مل ي�صتطع ان ين�صى عادته هذا املهند�ش دام�ف واراد ان 
ياخذ ام�ال والده املت�يف من الفاحني بكل ما اوتي من ق�ة 
،وفع��ا ح�ص��ل على تل��ك االم�ال و�ص��يئا ف�ص��يئا تعرف على 
ه��ذه املدينة التي كان يعي�ش بها والده وبعد هذه ال�ص��ن�ات 
الكثرية ،وبالرغم من كل هذه الظروف املختلفة هاه� ي�صافر 
ملنزل��ه مرة اخرى على العربة متاما كما كان ي�ص��تعملها منذ 
ان كانت احلياة �صهلة ، عندما كان يحلق بخياله كطري يله�. 
وعلى نف�ش الطريقة القدمية ،امتا قلبه با�صتعادة ذكريات 
ال�ص��باب التي التن�ص��ى. ويف الطري��ق بدا عل��ى املهند�ش قد 
�ص��مع �ص��يئا، فقد كان كرجل وجد نف�ص��ه فجاأة يف مكان �صاذ 
غري��ب غ��ري ماأل���ف كلي��ة.اذا كان ه��ذا اجلزء م��ن املدينة 
،م��ن قبل،�ص��ها عاريا واأر�ص��ه مليئ��ة باحلف��ر العميقة غري 
املمهدة من الطمى.. حيث كان دام�ف يلعب فيها حينما كان 
طالبا باملدر�ص��ة االولي��ة. ويف الطريق بدا على املهند�ش قد 
�ص��مع �ص��يئا، فقد كان كرجل وجد نف�ص��ه فجاأة يف مكان �صاذ 
غري��ب غري ماأل�ف كلي��ة.اذا كان هذا اجلزء من املدينة ،من 
قبل،�ص��ها عاريا واأر�صه مليئة باحلفر العميقة غري املمهدة 
م��ن الطمى.. حيث كان دام�ف يلعب فيه��ا حينما كان طالبا 

باملدر�صة االولية.
ا�ص��تمر الع��م الي��ا بقي��ادة العرب��ة ع��رب احلق���ل واملدين��ة 
اجلدي��دة الت��ي تغريت متام��ا وب��دت اجمل مما كان��ت عليه 
�صابقا ،حتى ان دام�ف يف الطريق تذكر الكثري من احل�ادث 
والتي الميكن ا�ص��تعادتها، وكم من اال�ص��خا�ش الذين احبهم 

يف ه��ذا ال�ق��ت ، يعي�ص��ي�ن يف فك��ره ، والميكن ان ين�ص��اهم ، 
فقد تا�صى �صع�ره بكل ذلك.

اأم��ا مقابات��ه املخجلة ،البن��ة الطحان العني��دة الميكن ان 
تن�صى ابدا ف�ص�رتها اجلذابة البعيدة املنال الحت تلمع من 
جهة اخ��رى جافة ،باردة جفاف روح��ه!.. االن ميكن روؤية 
�ص��طح الطاح�ن��ة االبي�ش ، خلف �ص��جرة البل���ط العج�ز، 
جتاه ف��روع اأ�ص��جار ال�ص��ن�بر اخل�ص��راء، واأكالي��ل الزه�ر، 
وارتعا���ش ال�ص��باب احلل��� واالي��ام اجلميل��ة الت��ي قفزت يف 

قلبه من جديد.
انت�ص��ب ال�ص��اب املهند���ش " دام�ف " ع��ن مقع��ده قليا مادا 
ب�صره اىل االمام ، وكاد ان يغمى عليه عندما تلم�ش بب�صره 
�ص��يئا حاول ان يعرث عليه وعبثا حاول ذلك ، اذ انه مل يعرث 
ل��ه عل��ى اأث��ر. لق��د اختف��ت الطاح�ن��ة ومل يب��ق اال حجر 
اال�صا�ش الذي بدا على ال�صفة املقابلة،وف�ق املرج ، ا�صتقرت 
بع���ش ا�ص��جار ال�ص��ن�بر، هذا ه��� كل ما ترك لي��دل على ان 
الطاح�ن��ة قد كانت هنا. وهناك كان حقل االرز املمتد على 
مرمى الب�ص��ريحرتق ب�ص���اظ ا�ص��عة ال�ص��م�ش ،وكاأنها تن�ء 
منحنية حت��ت وطاأة ثق��ل ثمارها.ا�ص��ت�قفهم رجل كبري يف 
ال�ص��ن وق��ال لهم ب��ان الطريق الق��دمي قد ح��رث متاما ومن 
غري املمكن ال��ص���ل الي��ه ،فظل احل�ذي بائ�ص��ا حزينا ، اما 
دام���ف املهند���ش فق��د غمرت��ه فرحة كب��رية برج�عه اىل 
مدينت��ه حيث امل�ص��اكن الرائعة وال�ص���ارع املعب��دة وجمهرة 

النا�ش وهكذا انتهت االع�ام االربعة برج�عه .

ترجمة : علي عبد ال�صاحب
للكاتب : هاير�ش ب�ل

كل �ص��يء يب��دو كم��ا كان يف ال�ص��ابق م��رًة 
اأخرى ، فالقرية تغرٌق يف �صك�نها من جديد، 
القدمي��ة  �ص���ى االأ�ص���ات  والي�ص��مُع فيه��ا 
ذاتها، كطقطة عرب��ٍة متجهة نح� احلق�ل 
اأو عائ��دًة منه��ا ، اأون��داء اأح��د الفاح��ني 
حاثًا العمال على العمل يف �ص��ك�ن منت�ص��ف 
النه��ار، ال�ص���ت ال�حي��د ال��ذي كان يك�ص��ر 
ال�ص��مت، ه� �ص�ت املن�صار الكهربائي الدوار 
املتحدي، والذي يقطع ب�صريره الكر�صتايل 
عقد خ�ص��ب الزان ال�صاكنة ، عندها ترتفع 
ا�ص���اته ال�ح�ص��ية عاليًا بغ�صب حتت قبة 
ال�ص��ماء ال�ص��اكنة ، وكاأنه��ا تريد اأن ته�ص��م 
ه��ذا  يف  قطع��ه  وتن��رث  الرم��ادي  �ص��طحه 
ال�ص��ك�ن العميق،ولك��ن ه��ذا كان الي�ص��اهي 
غ�صبه الذي كان ي�صبه على اخل�صب  ، الذي 

الح�ل والق�ة له.
  مل يع��د هن��اك وج���د لزجم��رة الدبابات 
اخل�ص��بية ، واللع�اء العج��ات املخن�ق وال 

الرج��ع البعي��د املرع��ب ل�ح��دات امل�ص��اة ، 
والت��ي كانت حت��اول النجاة ب��ا جدوى من 
اأم��ام الهج�م الكا�ص��ح ، لتع�د بع��د الظهرية 
نف���ش  عل��ى  ج��دد  وق��ادًة  جدي��د  ب�ص��اح 
الطريق، لين�ص��حب�ا منه هاربني مرًة اأخرى 

يف الليل.
  مل يع��د هن��اك اأزي��ز الطائ��رات اخلاف��ت 
املرع��ب ، والت��ي تندف��ع يف دوائر�ص��اعدة 
بطريقة مرعبة ر�صيقة كالطي�ر اجلارحة 
ف�ق القرى ، منق�صًة بزعيق مفاجئ وع�يل 

وح�صي على اأهدافها.
  لق��د ع��ادت الروائ��ح اىل �ص��ابق عهده��ا ، 
فاختلطت عف�نة االأر�ش الرطبة الرقيقة 
املت�هج��ة  احلرائ��ق  دخ��ان  رائح��ة  م��ع   ،
وامل�صطربة ، التي تلتهم االأع�صاب ، فتت�صكل 
يف بع�ش االأحيان غي�م �صاحرة خابة ،اأما 
عندما كان ي�ص��تعل �ص��جيج املعركة حميطًا 
باالأف��ق م��ن كل االجتاه��ات ، وي�ص��يق اأكرث 
فاأك��رث كاأن�ص���طة امل�ص��نقة. ينت�ص��ر غب��ار 

االأ�صلحة مغطيَا البي�ت واالإ�صطبات .
  كل مايت�ق��ع من��ه اأدن��ى فائدة م��ن حطام 

املعرك��ة ، كان ينت�ص��ل اأويف��كك اأو يقل��ع من 
قب��ل الفاح��ني ،وم��ن ث��م تنم��� االأدغ��ال 
عل��ى املدرعات والدبابات املدمرة ال�ص��دئة 
الذي��ن  الف�ص���لي�ن  االأطف��ال  يج��د  ومل   ،
اليكل���ن اأثن��اء لعبهم ول�مل��رة واحدة فيها 
�ص��يئًا ميكن تفكي��ه اأو ا�ص��تخدامه يف اللعب 
، فحتى فتحات االإنق��اذ وف�هات املدافع قد 
�ص��دت باالأع�ص��اب ، و االأماكن ، التي اقتلعت 
فيها ال�ص��ظايا االأ�صجار ، غر�صت من جديد ، 
وقد اخذت هذه الغر�ص��ات اجلديدة بالنم� 
مك�نًة اأغ�صانًا ، وب�صكٍل مده�ش اختفت تلك 
الفراغ��ات ومل تع��د ترى. رممت الكني�ص��ة 
ب�ص��رب يث��ري االأعج��اب ، فقرميدها اجلديد 
بل���ن قرميده��ا الق��دمي ، واأخ��ذت عق��ارب 
�ص��اعتها ت��دور بدقة م��رًة اأَخ��رى ، وعندما 
يلتقي��ان عن��د ال�ص��اعة الثانية ع�ص��ر تقرع 

اأجرا�صها.
البي���ت يف المباالته��ا ك�ص��ابق    ترتاخ��ى 
عهده��ا ، بعدم��ا ا�ص��تقبلت يف زم��ن احل��رب 
ح��اول  والت��ي   ، ع�ص��كريٍة  هيئ��اٍت  ع��دة 
�ص��باطها التحكم مب�ص��ري املعركِة من خال 

رنني التليف�ن االأبدي وال�ص��راخ وح�صرجة 
اأ�ص�اٍت غري مفه�مة فيه ، وكذلك من خال 

ال�صراخ املت�ايل فيه ، باأيٍد مت�صنجة.
اأُْخِرَج  رجال كثريون من هذه البي�ت اأي�صَا ، 
و�صيق�ا اىل بلدان بعيدة ، تزرع يف اأرا�صيها 
 ، اأي�ص��ًا  والفا�ص���ليا  البطاط��ا  ال�ص���داء 
واأن�اعًا اأخرى كثرية الحت�ص��ى م��ن نباتاٍت 
اليعرف�نه��ا، كنبت��ة زهرة عباد ال�ص��م�ش اأو 
�ص��جريات الليم���ن ، وغر���ش العدي��د منهم 
يف ه��ذه ال��رباري الامتناهي��ة ، الت��ي لي�ش 
له��ا اأُفق��ًا حم��ددًا ، فكانت االأر�ش وال�ص��ماء 
واالأف��ق �ص��يًء واح��دًا ، ملب��دة ب�ص��حٍب يف 

الفراغ ، مليئًة ب�مي�ٍش رمادي خانق.
    الكث��ري من ه���ؤالِء الرجال مل يع�دوا اىل 
بي�ته��م م��رًة اأُخ��رى ، َرق��دوا حت��ت اأر���شٍ 
املقاب��ر  اأماكنه��م  ت  َفَم��اأَ  ، غريب��ٍة عنه��م 
��ِدئٍة ،  ، يرق��دون هن��اك حت��ت خ���ذاٍت �صَ
تت�ص��ابه اأ�ص��كالها املختلف��ة داِئم��ًا واأب��دًا ، 
فه��ي تعانقهم كلما هما َمَط��ٌر خفيٌف وهبت 
ن�ص��اِئم لطيف��ة اأو َزَخت ِبغ��زارٍة وهبت ريًح 

فة. عا�صِ

مرغريت دوراس واملسرح الجديد  

جورجي كاراسالفوف وقصته االعوام االخرية 

مرة أخرى يف القرية

ترجمة: اأمل طه حممد اأمني عبداهلل

تتاأل��ف اللغ��ة االإ�ص��بانية م��ن املف��ردات الت��ي يظه��ر 
عليه��ا الت�ص��ديد باللفظ تقريبا 80%عل��ى املقطع قبل 

االأخري.
وتنق�صم بقية الكلمات بني الت�صديد على املقطع االخري  
)17%( ، و الت�ص��ديد على املقطع ما قبل االخري بحرف 
اأ�صا�ص��ا ال متثل اال 3% من املفردات على الرغم من اأنها 
اأك��رث جاذبي��ة يف اخلط��اب. وهذا �ص��يء خمتلف متاما 
عم��ا يح��دث مع اللغ��ات االأوروبي��ة االأخرى امل�ص��تمدة 
اأي�ص��ا م��ن نف���ش اجل��ذر. فف��ي االإيطالية، على �ص��بيل 
املثال، الكلمات يكرث الت�صديد فيها على املقطع االخري،  

والفرن�صية يكرث الت�صديد فيها على املقطع االول.
ه��ذا الع��دد الكبري م��ن الكلم��ات امل�ص��ددة باملقطع قبل 
االخ��ري يعط��ي اللغة االإ�ص��بانية نغمة خا�ص��ة مييزها 
ع��ن اللغ��ات االأخ��رى، حت��ى عندما يك���ن امل�ص��تمع ال 

يتكلم  و ال يفهم االإ�صبانية. 
ويعرف التج�يد اللغ�ي با�ص��م )علم العرو�ش(، وهذا 
امل�ص��طلح ياأتي من الي�نانية، والذي يدل على )ال�صياق 
الق��دمي(. وم��ع ذل��ك، وعل��ى الرغ��م م��ن ق��رون مرت 
على درا�ص��ة هذا امل��ص���ع، فالباحثني ال يت�قف�ن عن 

اال�صارة لهذه ال�صفة املميزة للغة االإ�صبانية.
اأو�صحت ل�ال ب�ن�ش، اأ�صتاذة اللغة االإ�صبانية يف جامعة 
اإ�ص��بيلية، يف حديث لها مع هيئة االإذاعة الربيطانية، 
اأن االإيقاع)علم العرو�ش( يف الكام لي�ش ظاهرة ميكن 
ن�صخها بالكتابة بي�صر، هذا ت�صبب يف �صع�بة احل�ص�ل 
عل��ى ط��رق لتحليل تط���ر التج�يد باللغة االإ�ص��بانية 
حتى بظه�ر اأجهزة الت�ص��جيل ال�ص�تي يف نهاية القرن 

التا�صع ع�صر، مل يكن ي�صريًا.
له��ذا ال�ص��بب، واح��دة م��ن النظري��ات االأكرث انت�ص��ارا 
بني اخلرباء ين�ش على اأن انت�ص��ار الكلمات امل�ص��ددة يف 
املقطع القب��ل االخري حدث عندما حت�ل��ت الكلمة من 
الاتيني��ة اإىل االإ�ص��بانية. حيث فق��دت اأحرف العلة 
، الت��ي لي�ش لها �ص��دة اأو جت�يد، و و�ص��عت يف منت�ص��ف 

الكلمة.
وي�ؤك��د م�ؤلف�ن اآخرون اأنه عندم��ا اختفت اللغات ما 
قب��ل الروماني��ة وتاألقت الاتيني��ة، مت االإبقاء على 
�ص��كل التج�يد للغة ال�ص��ابقة يف ال�ص��يغة اجلديدة. 
وهذا يف�صر، على �صبيل املثال، خمتلف ان�اع التج�يد 
التي مل تقت�صر على اللغة االإ�صبانية يف �صبه اجلزيرة 

االإيبريية واإمنا يف بلدان اأمريكا الاتينية.
يف  االإجنليزي��ة  اللغ��ة  م��ع  يح��دث  ال�ص��يء  نف���ش 
املناط��ق مثل) الهن��د وجن�ب اأفريقيا اأو اأ�ص��رتاليا(. 
تل��ك االأماك��ن تتح��دث باللغ��ة م��ن االإمرباط�ري��ة 
الربيطاني��ة القدمي��ة، التي تنا�ص��ب �ص��فة التج�يد 

املميزة.
هذا الرتاكب يف اللغات ي�ص��مح لدرا�ص��ات علم ال�ص�ت 
اأن تن�ص��اأ لي�ش فق��ط بني للغة واخ��رى خمتلفة عنها 
، ولك��ن حتدث يف اللغة ال�اح��دة يف اأماكن جغرافية 
خمتلف��ة. وحتى االختاف��ات ميكن اأن ين�ص��اأ باللغة 
واح��دة وفقا للهجات خمتلف��ة يتحدث�ن بها يف نف�ش 

املنطقة اجلغرافية.
من ه��ذا املنطل��ق، اأج��رت اآن��ا اليجابيتيه، األك�ص��ندر 
اإريب��ار و روزا مريي��ن باغ���ال، م��ن جامع��ة دي��ص��ت�، 
درا�ص��ة ح���ل عل��م العرو���ش يف اللغة االإ�ص��بانية يف 
فيزكاي��ا ، حيث مت التح��دث اإىل امراأتني من منطقة 

واحدة لتقراأ  �صل�صلة من اجلمل اال�صتفهامية.
وكان الفرق اال�صا�ص��ي بني امل�صاركتني اأن واحدة اأتت 

من بيئة ريفية واالأخرى من املدينة
واأظه��رت الدرا�ص��ة اأنه عل��ى الرغم م��ن االإيجابيات 
كانت مت�صابهة جدا، ظهرت االختافات اأكرث و�ص�حا 
يف االأج��زاء االأخرية من اجلمل اال�ص��تفهامية. مثل: 
م��دة املقط��ع، وت�ص��ديد على احل��رف العل��ة االخري و 

تغري التج�يد.

نغمات تميز االسبانية 
عن اللغات االخرى

ج1
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طموحات شبابية بعد التخرج 
خريجو الفرنسية .. عني على العمل واخرى صوب الدراسات العليا

اللغ��ات  كلي��ة  طلب��ة  تغن��ى 
بحب ال�طن وار�ص��ه الطيبة 
وقيم اخلري واجلمال وال�فاء 
وذكري��ات احلي��اة اجلامعية 
م��ن خ��ال ق�ص��ائد �ص��عرية 
خال مهرج��ان طابي اقيم 
ف���ؤاد  ال�ص��هيد  قاع��ة  عل��ى 
البيات��ي ي�م الثاث��اء 13 / 

. 2018 / 3
االر�ص��اد  وح��دة  وا�ص��رفت 
النف�ص��ي والت�جيه الرتب�ي 
يف كلي��ة اللغ��ات عل��ى اعمال 
املهرجان الذي ح�ص��ره عدد 
االق�ص��ام  طلب��ة  م��ن  كب��ري 
العلمي��ة و�ص��اركت يف الق��اء 
الق�ص��ائد نخب��ة م��ن الطلبة 
جم��دت  الت��ي  ال�ص��عراء 
البا�ص��ل  جي�ص��نا  بط���الت 
وح�ص��دنا املقد�ش .. ثم تلتها 
ا�ص��عار رثاء ل�ص��هداء ال�طن 
بدمائه��م  �ص��ح�ا  الذي��ن 

ال�ط��ن  اأج��ل  م��ن  الزكي��ة 
الغايل .

 : ه��م  امل�ص��ارك�ن  والطلب��ة 
الطالب �ص��فاء جا�صم الق�صم 

�ص��تات  اآل  و�ص��فيان  االأمل��اين 
وعل��ي  ال�ص��رياين  الق�ص��م 

حامد  وب�صار الربيعي الق�صم 
الرتكي  .

يفك��ر  م��اذا  االأب���اب  عل��ى  التخ��ّرج 
اخلريج�ن بعد ان يح�صل�ا على �صهادة 
بالعم��ل  يفك��رون  ه��ل  البكال�ري����ش، 
باكم��ال  ام  بال�ص��فر  اأم  وال�ظيف��ة  

درا�صتهم العليا ؟
ن�ص��لط  ال�ص��ريع  االإ�ص��تطاع  ه��ذا  يف 
االأ�ص���اء عل��ى م�ص��اريع الطلب��ة بع��د 

تخرجهم :- 
ثانيا ج�اد : م�صروعي بعد التخرج ان 
�ص��اء اهلل ه��� تط�ير لغتي الفرن�ص��ية 

ذاتي��ًا م��ن خ��ال الربام��ج و االنرتنت 
والبحث عن عمل ينا�صبني �ص�اء �صمن 
اخت�صا�ص��ي او ال واطمح لدخ�ل كلية 

ثانية اعام او عل�م �صيا�صية 
مروة ماجد : لدي الكثري من اال�ص��ياء 

لفعلها بعد التخرج 
الفرن�ص��ي  املعه��د  يف  ا�ص��جل  ان  اوله��ا 

واكمل الك�ر�صات
وبعدها ك�ر�ش لغه انكليزيه وحا�صبات 
م��ن اج��ل ال�ظيف��ه. جاه��زه النها من 

اال�صياء ال�صرورية ولها اول�يه.
وان �صاء اهلل �ص��تنفتح الدرا�صات العيا 
واكم��ل املا�ص��رت لكي ا�ص��بح مدر�ص��ه او 

ا�صتاذه .
 علي عبداهلل : اطمح بعد نيل �ص��هادة 
البكل�ري����ش م��ن جامع��ه بغ��داد اىل 
االلتحاق ب�ص��ف�ف الكلية الع�ص��كرية 
وطن��ي  خدم��ة  يف  لرغبت��ي  تلبي��ة 
احلبي��ب وحفظ امنه ، ا�ص��افه اىل ان 
الع�ص��كرية �ص��غف الطف�ل��ة بالن�ص��بة 

ايل .......
 ا�صعد طالب : دخلت كلية اللغات ق�صم 
اللغ��ة الفرن�ص��ية النني مل��م بالثقافة 
واللغ��ة الفرن�ص��ية ملعرف��ة املزيد، بعد 
التخرج �ص�ف احاول ال�صفر لهذا البلد 

وانظ��ر ع��ن كث��ب حلياته��م وثقافتهم 
ولغته��م و�ص���ف ازاول عمل��ي كنا�ص��ط 

مدين . 
اآي��ة علي : التخرج ه��� حلم كل طالب 
يرغب يف بناء م�صتقبل زاهر، فامل�صروع 
ال�ص��ائد لدي ول��دى اآخري��ن  من طلبة  
اللغ��ات ه�  العم��ل كمرتجم��ني باللغه 
التي ندر�ص��ها وم�ص��روعي ال�صخ�صي ه� 
افتت��اح متج��ر لبي��ع الكت��ب والزه���ر 
مع��ا لك�نه �ص��يئا نادرًا الأن��ه  مبقدوري 
ان اجم��ع اك��رب ق��در ممكن م��ن النق�د 
ال�صتخدامها مل�ص�صاعده من هم بحاجه 
له��ا اك��رث كالتكف��ل ب��ان اعي��ل عائل��ه 

المتلك احدًا ليعيلها .
م��رمي �ص��احب : افك��ر بع��د التخ��رج  
املا�ص��رت  وادر���ش  درا�ص��تي  اكم��ل  ان 
وبعدها ا�ص��بح ا�ص��تاذه يف كلية اللغات 
الفرن�ص��ية  اللغ��ه  ق�ص��م  وبالتحدي��د 

بع�ن اهلل .
_ �صفا حيدر : ا�صعى الأكمل الدرا�صات 
العلي��ا بع��د تخرجي ولن اعم��ل اال يف 
جمال تخ�ص�صي ودرا�صتي التي ام�صيت 
اللي��ايل فيه��ا لك��ي ازي��د معل�مات��ي يف 
اللغ��ه الفرن�ص��ية والزلت ارغ��ب يف ان 

اك�ن متحدثه بطاقه بهذه اللغة .

ا�صتطاع: عا رافد

كلية اللغات .. اإ�صتمارات قب�ل .. طاب يجتمع�ن 
يف قاع��ة ال�ص��هيد املزدحم��ة بهم اآن��ذاك، حيث 
كن��ت اأنا اجل���ش على مقاعد التقدمي يف �ص��ف�ف 
الط��اب م��ع وال��دي ال��ذي رافقن��ي اىل الكلي��ة 
كنت وقتها اأَملي املعل�مات املطل�بة يف ا�ص��تمارتي 
وحينما اأجنزت املعل�مات وّدعت الكلية على اأمل 

ان اأع�د لها جمددا .
    يف غ�ص���ن اي��ام قليل��ة مت فرز ا�ص��ماء الطاب 
ح�صب ت�صل�ص��ل قب�لهم ، حيث مت قب�يل يف ق�صم 
اللغ��ة الفرن�ص��ية ال��ذي مل يكن رغبت��ي يف بادئ 
االأم��ر ومل اكن احبه ، لي�ش ل�ص��ئ معنّي بل الأنني 
مل اكن اأعرف اية معل�مة يف اللغة الفرن�صية من 
جه��ة وكام الط��اب عنها .. �ص��األتهم ع��ن اللغة 
حدث�ين عن �ص��ع�بتها يف تل��ك اللحظة انتابني 
�ص��ع�ر اخل�ف وقلت يف نف�ص��ي  هل ياترى كامهم 
�ص��حيح ؟ ب��داأت االي��ام مت�ص��ي وبداأت اأق��راأ عن 
ثقاف��ة اللغ��ة الفرن�ص��ية واهميتها فعلم��ت بانها 
ثالث اأكرب لغة يف االحت��اد االأوربي وهناك اكرث 
م��ن خم�ص��ني بل��دا  ناطقا بها واي�ص��ا بانه��ا اللغة 

الر�صمية لثاثة وثاثني دولة يف العامل .
     ب��داأ �ص��غفي يح��ب الفرن�ص��ية وازدادت رغبتي 
فيه��ا فا�ص��تمريت يف درا�ص��تي وتعلق��ت بها �ص��يئا 
ف�ص��يئا من ناحية ت�ص��جيع والدي يل ومن ناحية 
اأخرى حتفيز االأ�صاتذة واإقامتهم حفا ترحيبيا 
�ص��غريا للطاب اجلدد وحديثهم معنا عن اأهمية 
ه��ذه اللغة فقررت ان اك�ن جادة يف درا�ص��ة هذه 
اللغة وعل��ى اأمل ان اأنهي درا�ص��تي بنجاح وتف�ق 
وتذُك��ري دائما ان " اأحب ما تعمل حتى اأعمل ما 

حتب " .

عشــق الفرنسية 

الطالبة: مرمي �صاحب
ق�صم اللغة الفرن�صية

الطالبة: نباأ مازن �صبيح

الطالب: ا�صعد طالب ال�صلطان

صرخة عاشق

تمهلي

ترجمة : �صيماء عبد اجلبار حمم�د
ا�صراف د. علي ح�صني عبد املجيد  الزبيدي

من الذي ميتطي ب�قت متاأخر خال ليلة وريح                             
انه االب مع طفله                                             

�ص��م ال�ص��بي جيدَا بني ذراعيه  ام�ص��كه باأمان واعتنى 
به بدفء                  

االب يتكلم 
يا بني   ماذا يحجب وجهك هكذا بخ�ف 

اال ترى يا ابي ملك اجلان بتاج ورداء 
يا بني   انها كتلة �صباب 

يتحدث ملك اجلان 

يا طفلي احلبيب تعال واذهب معي  والعب العابا جميلة 
انا وانت

لدين��ا زه�ر مل�نة على ال�ص��احل  وامي لديها بع�ص��ًا من 
االردية الذهبية 

اب��ي اب��ي اال ت�ص��مع  م��ا ال��ذي وع��دين به مل��ك اجلان 
ب�ص�ت منخف�ش 

ك��ن هادئ��ا وابق��ى هادئ��ا ي��ا طفل��ي انها الري��ح حترك 
االوراق الياب�صة 
ملك اجلان يتكلم 

هل تريد ان تذهب معي يا ايها  الطفل اللطيف 
فتيات��ي بانتظ��ارك . فتيات��ي يحي��ني ليل��ة عل��ى نه��ر 

ال�صاين 

يهدهدن ويرق�صن ويغنني لك
ابي ابي  اال ترى هناك  فتيات ملك اجلان يف املكان املظلم 
ي��ا بن��ي اين ارى متام��ًا انه��ا ا�ص��جار ال�صف�ص��اف تب��دو 

رمادية 
ملك اجلان يتكلم 

احب��ك وي�ص��حرين �ص��كلك اجلمي��ل وان ال ترغ��ب اذا 
�صاأجلاأ اىل العنف  

يا ابي يا ابي انه مي�صكني االن  فملك اجلان قد اآملني
ا�صبح االب مرتعبا وا�صرع بالفر�ش  مم�صكا باالبن املتاو 

بني ذراعيه
وم��ا ان و�ص��ل االب اىل فن��اء البي��ت بجه��د وعناء كان 

الطفل قد مات          

غوته ملك الجان 

مهرجان شعري طالبي بعنوان سنة التخرج



 أكاديمي 
بنكهة 
متميزة

قل���ة م���ن الناس من تظ���ل مواقفه���م عالقة في 
الذاك���رة ترف���ض النس���يان وتق���اوم اإلندث���ار او 
التقادم الزمني . قد يكون ذلك راجعًا لنش���ئتهم 
االجتماعية او الس���مات الفردية لشخصياتهم او 
لعمق ثقافتهم وثراء ارواحهم ورقي س���لوكهم 

االجتماعي والوظيفي .
م���ن ه���ذه القل���ة تظه���ر ش���خصية األكاديم���ي 
القدير الدكتور منذر منهل محمد اس���تاذ اللغة 
االنكليزي���ة وآدابها الذي س���وف يغ���ادر مقعده 
االكاديم���ي بعد أش���هر لبلوغ���ه الس���ن القانوني 

للتقاعد .
أم���ر ه���ذا الرج���ل حيرني كثي���رًا .. يجمع س���لة 
تف���اح في يٍد واحدة دون ان تس���قط واحدة من 
تفاحات���ه .. إنضباط وظيف���ي مفرط، ُخلق رفيع 
يضع���ك في موقع الحياء منه، تواضع َجم، ثقافة 
علمي���ة عالي���ة مواكب���ة لتط���ورات عل���وم اللغة 
ومناهجه���ا ف���ي العالم ، قدرة هائل���ة على إدارة 
الفريق الذي يعمل معه وتحريكه في ظل أجواء 

تشع مسؤوليًة والتزامًا.
اق���ول هذا ال���كالم اآلن بعد س���نوات على انتهاء 
عالقت���ي الوظيفي���ة ب���ه وقبل اش���هر قليلة من 
مغادرته للكلية، كي تكون ش���هادة للتاريخ دون 

مصلحة او زيف او نفاق .
كم كانت س���نوات عملي اإلداري بمعيته ممتعة 
ومنتظم���ة ، اس���تطاع تروي���ض فوضويت���ي في 

بودقة إنضباطه .
اقولها صراحة ، ل���م ألتزم بتقاليد الوظيفة التي 
اكرهه���ا اآل حي���ن عملت مع���ه، حبًا ل���ه واعجابًا 

باسلوب تعامله .
الل���ه ،، ل���و اعرف س���ّر نج���اح هذه الش���خصية ، 
كيف جمعت االنضباط الوظيفي بالثقافة العالية 

والسلوك االنساني الراقي ؟ 
لم���اذا يخفق آخرون وانا في مقدمتهم فيما نجح 

فيه هذا الرجل ؟
من المؤكد ان رعاية الباري عّز وجّل وراء ذلك .

االس���بوع الماضي كنت استمع اليه وهو يتحدث 
عن االس���لوبية والتداولية، جئ���ت متأخرا للندوة 
العلمية التي يديرها، افتعلت س���ؤاال ألس���تمتع 
بحديثه، رّد على س���ؤالي باجابات سريعة لكنها 

عميقة عمق ثقافته .
ة علمي���ة  األل���م ، أيعق���ل ان كف���اء اعتصرن���ي 
واكاديمية بهذا المس���توى الراقي س���تغيب عن 

الجامعة ؟

د. فوزي الهنداوي

هل يج���د الطبيب متس���عًا من الوقت 
لكتابة نص سردي في خضم إنشغاالته 
؟ وإن وجد مثل هذه الفسحة الزمنية، 
ه���ل يمتل���ك أدوات الكتابة في اصعب 

فن أدبي – اقصد الرواية - ؟ 
هذان السؤاالن  اجابت عنهما الطبيبة 
د. تهاني محم���د اجابة تطبيقية عبر 
روايته���ا األول���ى – م���ا زلت اعش���قها 
– الص���ادرة عن دار بابل للنش���ر عام 
2018.   والدكت���ورة تهان���ي طبيبة 
وكاتب���ة ش���ابة نش���رت مجموع���ة من 
القص���ص القصي���رة ألكتروني���ًا منها : 
سلس���لة أزمات زوجي���ة باربعة أجزاء ، 

يوم في حياة متعصب .
ال����ى  تهان����ي  الدكت����ورة  تحدث����ت 
جمهوره����ا من النخ����ب المثقفة خالل 
جلس����ة توقي����ع روايته����ا ي����وم الرابع 
م����ن آذار 2018 عل����ى  والعش����رين 
الم����رأة  بي����وم  االحتف����االت  هام����ش 
العالم����ي وعيد األم ، تحدثت بطالقة 
الروائي����ة ودقة الطبيب����ة عن روايتها 

ه����ذه ونظرته����ا الى الحياة واالنس����ان 
وقيم الخير والجمال والحب .

اس���تطاعت تقدي���م نفس���ها كمثقفة 
مقنعة صاحبة رس���الة أدبية فضال عن 

رسالتها االنسانية .
ظلت تجيب عن اس���ئلة محاورها بكل 
ثقة وانسيابية ، وحين بدأت مداخالت 
الحض���ور واغلبهم من الكتاب واألدباء 
ردت عل���ى كل مالحظ���ة م���ن خ���الل 
فهمه���ا لمتطلب���ات الفن الس���ردي ما 

أثار اإلعجاب بثقافتها .
تش���ير احدى عتب���ات الرواي���ة الى ان 
احداثه���ا مس���توحاة م���ن قص���ة حب 
حقيقي���ة عاش���ها ابطاله���ا وش���هدت 
بغ���داد  بنهرها  واش���جارها وحرائقها 

على ذلك الحب.
وت���رى المؤلف���ة ان الرواية تعاملت مع 
ش���خصيات مختلف���ة ومتناقض���ة ف���ي 

وجهات نظرها وفي فهمها للحياة .
من حيث الجانب الفني تميزت الرواية 
بلغته���ا المتماس���كة ومتنه���ا الحكائي 

الرصي���ن وقدرته���ا على كش���ف خبايا 
النفس االنس���انية ورصد تحوالتها في 

كل االوقات السعيدة والتعيسة .
وقد أش���اد عدد من النق���اد الحاضرين 
تمتلكه���ا  الت���ي  الحيوي���ة  بالطاق���ة 
الدكتورة تهاني حيث كس���ب الوس���ط 
األدب���ي روائي���ة جدي���دة ق���ادرة على 
اإلضاف���ة النوعية للمش���هد الس���ردي 

العراقي .

طبيبة تقتحم الفن الروائي وتشخص أمراض الواقع 
د. تهاني محمد : بوح ومشاعر محتدمة وتشخيص ذكي لدواخل النفس 

التصميم واالخراج : ايهاب علي عباس
سكرتارية التحرير: 

علي محمد رش���يد       عواطف يوس���ف       س���عدون العبيدي

لـغــات
تصدر عن شعبة العالقات واالعالم في كلية اللغات اخبارية ثقافية شهرية العدد العاشر - آذار 2018

ش���اركت التدريس���ية ف���ي قس���م اللغ���ة االلماني���ة م. رقي���ة محم���ود 
جاس���م ببح���ث في المؤتمر العلم���ي الدولي الثاني ببحثها الموس���وم )) 
المخطوط���ات واثرها في الحفاظ على الموروث الثقافي- المخطوطات 
المرقمن���ة في المانيا انموذجا ((. للفت���رة من 21-2018/2/22 في 
القاه���رة ولق���د كانت االفتتاحية في دار االوبرى المصرية. كما ش���ارك 
العدي���د من اس���اتذة الع���راق من مختل���ف الجامعات في ه���ذا المحفل 
الدولي. ولقد كانت البحاث االس���اتذة العراقيين اضافة جميلة للمؤتمر 
كم���ا قدم���ت معلوم���ات جديدة وقيمة واف���اد منها االخ���رون كما حاز 
اعجاب رؤس���اء الجلس���ات وقد تعدى ذلك الى طلب البعض نس���خا من 

بحوث التدريسية لالطالع عليها واالستفادة منها . 

تدريسية تشارك بمؤتمر عاملي يف مصر

ش���اركت التدريسية بقس���م اللغة االلمانية 
أ.م.د. نجاة عيس���ى حسن في عدة فعاليات 
ثقافي���ة وادبية اقيمت في المانيا خالل مدة 
تفرغه���ا العلم���ي في جامع���ة هولمبولت – 

برلين .
فق���د القت محاض���رة في معهد الدراس���ات 
البحثي���ة ف���ي جامع���ة اليبزك ام���ام باحثين 
العربي���ة  بالدراس���ات  مهتمي���ن  اجان���ب 
واالستش���راقية ، كما شاركت في سيمينار 
اكاديمي بعنوان " الية االش���راف على طلبة 
الدكتوراه وما بعد الدكتوراه " اقامته هيئة 

. daad( التبادل الثقافي االلمانية
الى ذلك ساهمت في امسية ادبية بعنوان " 
االدب النس���وي العراق���ي " اقيمت في اتحاد 
االدب���اء االلمان في برلين بمش���اركة كاتبات 
عراقيات حيث قامت بالترجمة من العربية 
ال���ى االلماني���ة وبالعكس ، كما ش���اركت في 
المؤتم���ر الدول���ي ال���ذي اقيم تح���ت عنوان 
"وجهات نظر دولية جديدة حول مؤهالت 
التدريس���ي المهنية " ال���ذي اقامته جامعة 
هامبورغ الس���اتذة اللغ���ة االلمانية بمختلف 
انحاء العالم، كذلك شاركت في ورشة العمل 
الت���ي اقامها بي���ت الش���عر االلمان���ي احتفاء 
ب���االدب العراقي بعنوان " كاتبات عراقيات 
ضيف���ات في الماني���ا " . يذكر ان د.نجاة قد 
عادت الى كليتها وباش���رت عملها في قسم 

اللغة االلمانية. 

د.نجاة عيسى تتألق بفعاليات 
ش���هدت كلية اللغات حلقة نقاش���ية بعنوان : التعايش السلمي ونبذ التعصب ودوره في تحصين ثقافية وادبية يف املانيا

الطلب���ة ضد اإلرهاب ي���وم الثالث������اء الموافق 6\3\2018 عقدتها الكلي���ة بالتعاون مع المركز 
اإلسالمي الثقافي .

وإلق���ى الس���يد بهاء الموس���وي محاضرة تن���اول خاللها عّدة مح���اور منها: أساس���يات التعايش ، 
اسباب التعصب وانواعه، كيفية معالجة الشريعة للتعصب . وعلى هامش الحلقة عرض المركز 

مطبوعاته، الثقافية واألدبية .
م���ن جانبه���ا تقدمت مديرة المركز الس���ت فاطمة عبد الجبار بالش���كر والتقدي���ر لعمادة الكلية 

ووحدتي اإلرشاد النفسي واإلعالم والعالقات لتعاونهم مع المركز .

ش���ارك عدد من تدريسيي كلية اللغات بمؤتمر 
االحواز الدولي الثاني حول القضايا الراهنة للغات 
واللهج���ات وعل���م اللغ���ة الذي عقد ف���ي مدينة 

االهواز مؤخرا.
فقد ش���ارك التدريسيون بقسم اللغة الفارسية 
م.د عب���اس داوي وم.د. محم���د نصيف جاس���م 
ببحثهم���ا الموس���وم )دراس���ة مقارنة لترس���يم 
الشخصية في رواية السمكة والغواص لمحمود 
كيان���وش والش���اهدة والزنج���ي لمهدي عيس���ى 
الصق���ر(  حي���ث تناوال بالنقد والتحليل اس���اليب 
ترس���يم الش���خصية الت���ي اس���تخدمها الكاتبان 
ف���ي روايتيهم���ا فض���ال عن اه���م المش���تركات 
واالختالف���ات . وتطرق���ت م.د رن���ا عل���ي مجيد 
وم.م. ايمان مطش���ر عاجل ببحثهما الموس���وم 
)دراسة علم المعنى في مستوى اللفظ والجملة( 
ال���ى بن���اء الجمل���ة الفارس���ية والدالل���ة النحوي���ة 

للكلم���ات . بينم���ا تط���رق بح���ث التدريس���يين 
م.م. عل���ي س���فاح عيس���ى وم.م. ماجد جاس���ب 
مل���ك الموس���وم )الجناس اللفظي بي���ن الكلمات 
العربي���ة والفارس���ية( ال���ى جمالي���ة ه���ذا النوع 
االدب���ي ومقارنته بين اللغتين . والى ذلك اش���ار 
التدريس���ي م.م. عباس خليف عليوي في بحثه 
الموس���وم وجوه اس���تعمال والتغيي���ر المعنوي 
لكلم���ة )زمي���ن( )االرض( ومرادفاتها في اللغة 
الفارس���ية المعاص���رة الى التغي���ر الداللي لهذه 
الكلمة في الفارس���ية الحديثة ومدى اس���تخدام 

الكلمات المرادفة لها.
و ش���اركت التدريسية بقس���م اللغة العبرية أ.م.د 
ش���يماء فاضل حمودي ببحثها الموس���وم )اأُلسس 
الش���رقية ف���ي نتاجات ُأدباء يهود إيران( مش���يرة 
الى البيئة الش���رقية له���ؤالء وتاثيرها ودور االدباء 
اليهود من ا صول ايرانية في االدب االسرائيلي . 

حلقة نقاشية عن التعايش السلمي 

تدريسيو  الفارسية يشاركون 
بمؤتمر لغوي يف ايران


