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

تلقت ال�سيدة عمي��د كلية اللغات 
اأ.م.د. مي اإ�سطيفان رزق اهلل �سيال 
من الته��اين والتربيكات مبنا�سبة 

ت�ليها م�س�ؤولية العمادة .
كت��ب  خ��الل  املهنئ���ن  واأع��رب 
وبرقيات ور�سائل ن�سية ومكاملات 
الكب��رة  ثقته��م  ع��ن  هاتفي��ة 
بنج��اح ال�سيدة العمي��د يف عملها 
والرتب���ي  والعلم��ي  الأكادمي��ي 
خلدم��ة م�سرة البن��اء والتط�ير 
العلم��ي يف بلدنا الع��راق العظيم. 
ودع���ا الب��ارئ �سبحان��ه وتع��اىل 
ان ي�فقها ويكّلل جهدها بالنجاح 
ال�س��ادة  اأب��رز  وم��ن   . والت�في��ق 
التعلي��م  وزارة  م�ست�س��ار  املهنئ��ن 
اأ.د.  العلم��ي  والبح��ث  الع��ايل 
عبد الرزاق عب��د اجلليل العي�سى 

ووكي��ل ال���زارة اأ.د. ف���ؤاد قا�سم 
البعث��ات  ع��ام  ومدي��ر  حمم��د 
اأ.م.د.  الثقافي��ة  والعالق��ات 
�س��الح ه��ادي الفت��الوي ورئي���س 
اأ.م.د.  للعل���م  الك��رخ  جامع��ة 
ثام��ر عبد الأم��ر ح�س��ن ورئي�س 
هيئة التعليم التقني اأ.م.د. عبد 
الكاظم جعفراليا�س��ري وم�ساعد 
لل�س���ؤون  بغ��داد  جامع��ة  رئي���س 
فا�س��ل  ا�سام��ة  اأ.م.د.  العلمي��ة 
عب��د اللطي��ف ومدير ع��ام مركز 
البح���ث النف�سي��ة اأ.م.د. فا�سل 
�ساك��ر ح�س��ن ال�ساع��دي وعمي��د 
اأ.م.د.  البيط��ري  الط��ب  كلي��ة 
ابراهي��م عبد احل�س��ن الزبيدي 
وعميد كلي��ة القان�ن اأ.م.د. علي 

مظفر عبد ال�ساحب .

عميد اللغات تتلقى سيال من التهاني والتربيكات

ثقة كبرية بالنجاح لخدمة مسرية العلم والبناء يف عراقنا الحبيب

جمعية املرتجمني تكرّم 
أوائل كلية اللغات

العراقي��ن  املرتجم��ن  جمعي��ة  كّرم��ت 
الطلبة الأوائل عل��ى اق�سام كلية اللغات 
خالل احتفالية ح�سرتها ال�سيدة عميد 
كلي��ة اللغ��ات اأ.م.د. م��ي ا�سطيف��ان ي�م 
الحد  15 اأيار 2016 .      وقالت ال�سيدة 
الوائ��ل  الطلب��ة  تك��رمي  ان   ( العمي��د 
ينبغ��ي ان يك���ن حاف��زًا له��م ولالآخرين 
لب��ذل املزي��د م��ن اجله�د وحتقي��ق اعلى 

م�ست�يات التف�ق العلمي( .
      من جانبه ذكر رئي�س اجلمعية  د.علي 

عدن��ان يف كلمت��ه )ان اجلمعية حري�سة 
على ت�سجيع امل�اهب الطالبية يف حق�ل 
الرتجم��ة واحت�سان املتف�ق��ن وتقدمي 
امتي��ازات خا�س��ة لدفعه��م اىل تق��دمي 

املزيد من العطاء الكادميي( .
    ومت تق��دمي �سهادات تقديرية وهدايا 
للطلب��ة الوائ��ل يف اق�س��ام كلي��ة اللغات 
وزارة  ممث��ل  الحتفالي��ة  وح�س��ر    .
بغ��داد  حماف��ظ  وم�ست�س��ار  اخلارجي��ة 

ل�س�ؤون الرتبية والتعليم 

مجلة كلية اللغات تحصل 
على معامل تأثري عاملي

حققت كلية اللغات اإجنازا علميًا جديدًا 
يف �سياق طم�حها لبل�غ م�ساف امل�ؤ�س�سات 

الكادميي��ة الراقي��ة يف الع��امل .
لكلي��ة  العلمي��ة  املجل��ة  فق��د ح�سل��ت     
 impact اللغات على معامل تاأثر عاملي
factor    منGlobal     ولأربع �سن�ات 
ي�سم��ل  العداد ال�س��ادرة خالل الأع�ام  

يف    2015-  2014  -  2013-  2012
م�ق��ع   Global .     وكان ال�سي��د رئي�س 
جامع��ة بغ��داد اأ.د. ع��الء عب��د احل�سن 
�سك��ر  كت��اب  وج��ه  ق��د  الر�س���ل  عب��د 
وتقدير لهيئة حترير جملة كلية اللغات 
لتميزها خ��الل عام 2015 كاأف�سل جملة 

ع��ن اخت�سا�س��ات العل���م الن�ساني��ة .

2لـغــات
كلية اللغات تشهد تظاهرة ثقافية وعلمية واسعة

املؤتمر العلمي الثامن يناقش 20 دراسة يف األدب والرتجمة واللغة

ترقية تدريسي

�سه��دت كلي��ة اللغ��ات ي��وم الثالث��اء 12 ني�س��ان 
2016 تظاه��رة علمي��ة وثقافي��ة وا�سعة متثلت 
باأنعق��اد املوؤمت��ر العلم��ي الثام��ن لها حت��ت �سعار 

)اللغة والرتجمة منهال لالأبداع والتجديد( .
     وبداأت اأعمال املوؤمتر بالن�سيد الوطني وتالوة 
معطرة من القراآن الكرمي ثم األقى ال�سيد معاون 
عميد الكلية اأ.د. منذر منهل حممد كلمة افتتاح 
املوؤمت��ر حي��ث اأكد عل��ى اأهمية تفعي��ل اجلوانب 
الثقافي��ة والعلمي��ة للو�سط الأكادمي��ي من اأجل 
تطوير واقع اخلط��اب الثقايف العراقي وحتقيق 
التفاعل مع معطيات الثقافة الن�سانية مبختلف 

اللغات الدولية.
واأ�س��اد بجه��ود ا�سات��ذة الكلي��ة الذي��ن اأجن��زوا 
بحوثه��م ودرا�ساتهم يف حقول الرتجمة والأدب 
الكادميي��ة  م�سوؤولياته��م  برغ��م  اللغ��ة  وعل��م 

والأدارية والعلمية الأخرى .
     و�سهدت اجلل�سة الوىل للموؤمتر مناق�سة )9( 
درا�س��ات ُقِدم��ت م��ن تدري�سيي الكلي��ة يف اق�سام 
اللغ��ات : الملاني��ة – العربي��ة – الفار�سي��ة – 
ال�سباني��ة - والرو�سي��ة  تناولت عّدة حماور من 
اأبرزها "الرتجم��ة التعاقبية" و" تاأثري الثقافة 
العربي��ة يف اللغ��ة الفار�سية"و"ا�ساليب ترجمة 

القراآن املجي��د " و"الرتجمة الفورية ودورها يف 
تنمية حوار احل�سارات" .

    اما اجلل�سة الثانية فقد �سهدت مناق�سة درا�سات 
ح��ول "ترجم��ة الرواية اجلدي��دة يف العراق"و 
درا�س��ة " الفرانكفوني��ة م��ن منظ��ور ثق��ايف" و 
"لهجة اأهوار جنوب العراق "و "تاأقلم املفردات 
النكليزي��ة الدخيلة عل��ى اللغ��ة الرو�سية" و " 

اأدب احلرب وتاأثريه على املجتمع الملاين" .
يف ح��ن خ�س�ست اجلل�سة الثالثة للموؤمتر لطرح 
ومناق�سة اأبحاث عن "اأ�ساليب التعجب يف اللغتن 
العربي��ة والملاني��ة" و" اأدب الرتجمة وترجمة 
الدب " و " انعكا�س اأمثال احل�سارة الفار�سية من 
القيم القراآنية "و " ترجمة ق�س�س الطفال" .

    وبل��غ ع��دد البحاث والدرا�س��ات التي نوق�ست 
خالل املوؤمتر ال��ذي اأمتد على مدى يومن بواقع 

ثالث جل�سات )20( بحثًا ودرا�سة .
    و�سه��د املوؤمتر ح�سورا لفتا ً وتغطية اإعالمية 
وا�سع��ة وافتتح��ت عل��ى هام�س��ه معار���س للكتب 
الت��ي  الثقافي��ة والعلمي��ة وال�س��ور العالمي��ة 
توثق اإجنازات كلية اللغات خالل العام الدرا�سي 
2015 – 2016 ولوح��ات فني��ة م��ن اإجناز طلبة 

الكلية .

�سدر امر جامعي برتقية التدري�سي بق�سم 
اللغ��ة الرتكي��ة يف كلي��ة اللغ��ات )عام��ر 

نعمة  حمد ( اىل مرتبة ال�ستاذية.
فق��د ا�سدر ال�سيد عميد كلية اللغات امرا 
بالرق��م 72 يف 27 / 4 / 2016  اداري��ا 
بال�ستناد اىل الم��ر اجلامعي املرقم 11 
/ 2707 يف 11 / 4 / 2016 مت مبوجب��ه 
الدكت��ور عام��ر نعم��ة اىل مرتب��ة ا�ستاذ 

اعتبارا من 19 / 1 / 2014 .

ح�س��ل التدري�سي بق�س��م اللغة الفار�سية يف كلي��ة اللغات اأ.م.د 
رحي��م مزه��ر العتابي على �سه��ادة تقديري��ة وم�سكوكة ذهبية 
م��ن امان��ة م�سجد الكوف��ة مل�ساركته يف م�سابقة �سي��د الو�سياء 

لالبداع الفكري والدبي.
وتات��ي ه��ذه امل�ساركة يف اطار احتفالي��ة  ختام عام المام علي 
)علي��ه ال�س��الم( ذكرى م��رور الف واربعمائة ع��ام على دخوله 

الكوفة عام 36 ه� واختيارها عا�سمة حلكومته العادلة.

شهادة تقديرية ومسكوكة ذهبية لتدريسي يف قسم اللغة الفارسية

ندوةعلمية تناقش الجذور املشرتكة للغات السامية
     نظم ق�سم اللغة ال�سريانية يف كلية اللغات ندوة بعنوان )اجلذور 
امل�سرتك��ة للغ��ات ال�سامية واللغ��ة ال�سريانية( ي��وم الأحد املوافق 
2016/4/10 .  �س��ارك فيه��ا ع��دد م��ن تدري�سي��ي الق�س��م ببحوث 

علمية وح�سور معاون عميد الكلية اأ.د. منذر منهل حممد.
     اأدار الن��دوة التدري�س��ي  اأ.م. به��اء عام��ر عب��ود  و�س��ار ببح��ث 
عنوان��ه » الفع��ال الال�سخ�سي��ة يف اللغ��ة ال�سرياني��ة«  وم�ساركة 
كال م��ن التدري�سي��ن : اأ.م.موؤي��د ح�س��ن من�سد  ببحث��ه املو�سوم » 
التباين اللغوي بن اجلذور الثنائية والثالثية يف اللغات ال�سامية« 
ام��ا  اأ.م. حمم��د را�سي زوير« قدم بحثا بعن��وان »اجلذور ال�سامية 
امل�سرتك��ة« كم��ا قدم��ت اأ.م. ا�س��واق ن�س��رت جا�س��م بحث��ا بعنوان 
»الألف��اظ الآرامية يف العامية العراقية« و اأ.م. عمار عبد الرزاق 
خليفة الذي �سارك ببح��ث عنونه »اختالف معاين مفردات اجلذر 

ال�سرياين يف �سوء الدرا�سة ال�سامية املقارنة« .
       و�سل��ط الباحث��ون ال�س��وء عل��ى ال�سراع اللغوي ال��ذي تعر�ست 
ل��ه اللغات ال�سامية منذ العهد القدمي من احتكاك اللغات املجاورة 
له��ا كاللغات الرتكية والكردية والفار�سية والعربية التي اأثرت يف 
مع��اين مفرداتها وتراكيبه��ا وقواعدها . مما نتج ع��ن تراكم عدة 
طبق��ات لغوي��ة للهجة العامية العراقية ع��رب التاريخ الذي مّر به 
الع��راق من��ذ الع�سور ال�سومري��ة والأكدية والآرامي��ة ) املندائية 

ال�سريانية(.
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بت��ويل  وزاري  اأم��ر  �ص��در 
م��ي  الدكت��ورة  ال�صي��دة 
مه��ام  اهلل  رزق  ا�صطيف��ان 
عمادة كلية اللغات بجامعة 
بغداد ، وقد با�صرت ال�صيدة 
يف  اعماله��ا  مه��ام  العمي��د 

الثامن من اأيار 2016 .
خ��ال  اهلل   رزق  وقال��ت 
الهيئ��ة  اع�ص��اء  م��ع  لق��اء 
التدري�صيية وموظفي الكلية 
الذي��ن قّدموا التهاين لها ان 
م�صوؤولي��ة  التكلي��ف  ه��ذا 
وطنية واأخاقي��ة ج�صيمة 
اأدعوا اهلل تعاىل ان يوفقني 

للنهو�ض باعبائه .
    وذك��رت ان جن��اح عم��ل 
العم��ادة يعتمد عل��ى تعاون 
اجلمي��ع كًا ح�ص��ب موقع��ه 
ب��روح  واجبات��ه  وتاأدي��ة 
الفري��ق اجلماع��ي الواح��د 
م�صرية اىل ان اأبواب عمادة 
مفتوح��ة  �صتك��ون  الكلي��ة 
ام��ام اجلميع م��ن تدري�صيني 
وطلب��ة وموظف��ني فاحل��وار 
ا�صا���ض  الآراء  وتب��ادل 
عملن��ا ب��اذن اهلل .   يذك��ر 
ان الدكت��ورة م��ي ا�صطيفان 
حتم��ل �صه��ادة الدكتوراه يف 

عل��م   – النكليزي��ة  اللغ��ة 
ا�صت��اذ  بدرج��ة  ال�ص��وت 
يف  خدم��ة  وله��ا  م�صاع��د 
املوؤ�ص�ص��ات اجلامعي��ة لأكرث 
يع��ود  فيم��ا  �صن��ة   36 م��ن 
عمله��ا كتدري�صي��ة يف كلي��ة 
 1987 ع��ام  اىل  اللغ��ات 
و�صب��ق له��ا ان تراأ�ص��ت ق�صم 
اللغة النكليزي��ة للمدة من 

. 2012 -2010
يف  التدري���ض  ومار�ص��ت 
الدرا�صات الولية والعليا يف 
جامعات بغداد وامل�صتن�صرية 
ع��ام  من��ذ  والتكنولوجي��ة 

1980 اىل الآن حيث تّدر�ض 
والأن�ص��اء  ال�ص��وت  م��واد 
وعل��م  ال�صوتي��ات  وعل��م 
اللغ��ة النف�ص��ي والتطبيق��ي 
والدرا�صات العليا لعلم اللغة 
اأخرى  . – �صوتيات وعلوم 

   وا�صرف��ت على اكرث من 15 
ر�صال��ة ماج�صتري واطروحة 
دكتوراه و�صاركت يف العديد 
الكادميي��ة  الن��دوات  م��ن 
واملوؤمت��رات العلمي��ة وور�ض 
واقلي��م  بغ��داد  يف  العم��ل 
كرد�صتان وتركيا والوليات 

املتحدة واملانيا وم�صر .

ن�صاط��ات  يف  وت�صاه��م     
الدوائ��ر احلكومي��ة كمجل�ض 
الرتبي��ة  ووزارة  ال��وزراء 
امل��دين  املجتم��ع  ومنظم��ات 
الرتجم��ة  ب�ص��وؤون  املتعلق��ة 
اللغ��ة  مناه��ج  وتطوي��ر 
النكليزي��ة وط��رق تدري�صها 
.وه��ي حا�صلة عل��ى ع�صوية 
جمعية املرتجم��ني العراقني 
وغرف��ة التج��ارة وال�صناعة 
العراقية الربيطانية وقامت 
باملراجعة العلمية الرتجمية 
لكّتاب ق�ص���ض عراقية جيل 
ال�صبعيني��ات ال�ص��ادر عن دار 

املاأمون عام 2014 .
له��ا ان ح�صل��ت عل��ى  و�صب��ق 
ال�صه��ادات  م��ن  العدي��د 
وكت��ب  وال��دروع  التقديري��ة 
بغ��داد  امان��ة  م��ن  ال�صك��ر 
وجامع��ة جورجيا المريكية 
للدرا�ص��ات  الدف��اع  وجامع��ة 
الع�صكرية واجلامعة العراقية 
واجلامعة امل�صتن�صرية وكلية 
الآداب وكلي��ة اللغات وجتيد 
اللغات العربي��ة والنكليزية 
والفرن�صية ون�ص��رت 8 بحوث 
علمي��ة  جم��ات  يف  علمي��ة 

حمكمة . 

الدكتوره مي اسطيفان تتوىل مسؤولية عمادة كلية اللغات
السيدة العميد : نعمل بروح الفريق الواحد والحوار اساس النجاح
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الدكتورة نجاة عيسى حسن تضيء مسارات األدب األملاني

إبداع إنساني يحرتق يف أتون الحروب واألزمات

ما مييز الأدب الأملاين عن غريه 
احرتاق��ه يف اأت��ون ال�صراعات 
واحل��روب والأزم��ات والنكبات 
وح��رب  النه�ص��ة  ع�ص��ر  من��ذ 
الثالثني عام��ًا ، حتى احلربني 
والثاني��ة  الأوىل  العامليت��ني 
وتق�صيم اأملانيا و�صور برلني. كل 
تل��ك الك��وارث انعك�ص��ت ب�صكل 
اأو باآخ��ر عل��ى الأدب الأمل��اين 
النعكا���س  ذل��ك  كان  فكي��ف   ،
وما م��دى تاأث��ريات احلروب يف 
اجنا�س الأدب الأملاين ومن هم 

اأعالمه ورم��وزه واجتاهات��ه ؟
لت�صليط الأ�صواء على م�صارات 
الأدب الأملاين وحتولته ، كان 
ه��ذا احل��وار م��ع رئي�ص��ة ق�صم 
اللغ��ة الأملانية بكلية اللغات – 
جامعة بغ��داد الدكتورة جناة 
عي�ص��ى ح�ص��ن احلا�صل��ة عل��ى 
الأدب  يف  الدكت��وراه  �صه��ادة 
جامع��ات  اإح��دى  م��ن  الأمل��اين 

اأملاني��ا.

ت�صلي��ط  املمك��ن  م��ن  ه��ل   •
الأ�ص��واء باإيج��از عل��ى ج��ذور 

الأدب الأمل��اين ؟

كان��ت اللغ��ة الالتيني��ة يف هي 
الع�ص��ر  يف  الأ�صا�صي��ة  اللغ��ة 
الو�صيط الأول والثاين، ولذلك 
و�صل��ت  الت��ي  الكتاب��ات  ف��كل 

مكتوب��ة بالالتيني��ة. \
بع��د  الثام��ن  الق��رن  وكان 
املي��الد ه��و بداي��ة ظه��ور هذه 
 ، الأملاني��ة  باللغ��ة  الكتاب��ات 
وه��ي لغ��ة تكون��ت م��ن اللغ��ات 
الأملاني��ة القدمي��ة ، وتط��ورت 
بع��د  فيم��ا  اللهج��ات  ه��ذه 
لت�صب��ح لغ��ة الع�ص��ر الو�صي��ط 
بظواهره��ا املختلف��ة. وكان��ت 
اأغلب الن�صو�س مكتوبة باللغة 
الن�صو���س  اأم��ا  الالتيني��ة، 
باللغ��ة  تكت��ب  كان��ت  الت��ي 
يفهمه������ا  ال�صع��ب  كان  الت��ي 
عليه����������ا  يطل��ق  وك������ان 
Theodiscalingcaفه������ي 
قليل����ة مقارن�����ة بالن�ص������و�س 
كلم��ة  وتط��ورت  الالتيني��ة 
الالتيني��ة   Theodisca
اأمل��اين  كلم��ة  منه��ا  لت�صت��ق 
كل  ف��اإن  ولذل��ك   deutsch
الن�صو���س املكتوب��ة بالأملاني��ة 
الف��رتة  تل��ك  اإىل  الت��ي تع��ود 
الأدب  مفه��وم  حت��ت  تن��درج 

الأمل��اين حتى لو كان��ت ن�صو�صًا 
�صيا�صي��ة اأو ديني��ة. وترك��زت 
عل��ى  اآن��ذاك  الن�صو���س  تل��ك 
الأ�صا�صي��ة  احلي��اة  جم��الت 
مث��ل الدي��ن والقان��ون وحي��اة 
له��ا  كان  وهك��ذا   ، املحارب��ني 
بالتاري��خ.  مبا�ص��رة  عالق��ة 
اأو  القدم��اء  وتع��د خمطوط��ة 
 Lieder–Edda اأده  اأغ��اين 
الت��ي  املخطوط��ات  اأ�صه��ر  م��ن 
تع��ود اإىل ذلك الع�صر واأكربها 

حجم��اً.
الأبط��ال  اأن�ص��ودة  اأم��ا 
 Hilde )هيلدبران��ت( 
Brandslied  فهي الأن�صودة 
الوحي��دة التي و�صل��ت مكتوبة 
باللغة الأملانية القدمية ، وهي 
م��ن  الأول  الن�ص��ف  اإىل  تع��ود 

الق��رن التا�ص��ع املي��الدي.
كارل  حك��م  ف��رتة  ويف 
الأكرب)�صارمل��ان( كتب��ت بع�س 
الن�صو���س الديني��ة كن�صو���س 
الأملاني��ة  باللغ��ة  الإجني��ل 
تاألي��ف  جان��ب  اإىل  القدمي��ة 
بع���س املعاجم بها وظهور ق�صة 
وق�صي��دة  التكوي��ن  اأو  اخلل��ق 
حي��اة  تق��دم  الت��ي  )هليان��د( 
ال�صي��د امل�صيح للعامل اجلرماين 
الع��امل(  )ن�ص��اأة  وق�صي��دة 
وكله��ا مدونة يف الق��رن التا�صع 

املي��الدي.
رواي��ة  اأول  )رودلي��ب(  وتع��د 
الق��رن  منت�ص��ف  يف  اأملاني��ة 
احلادي ع�ص��ر، وتدور اأحداثها 
ع��رب  الق�ص��ور  حي��اة  ح��ول 
ت�صوير حياة فار���س نبيل. اأما 
اأول �صاعر اأملاين يف ذلك الع�صر 
فهو )اوتغريد فون في�صنبورج( 
الذي كتب الهارمونية الجنلية 

بكتبه��ا اخلم�ص��ة.\

الأدب  موؤرخ��و  ير�ص��د   •
العدي��د م��ن املالح��م يف الأدب 

الأمل��اين .. م��ا اأبرزه��ا ؟

يزخر الأدب الأمل��اين بالعديد 
من املالحم��اأو الن�ص��ودات لعل 
)اإي��زو(  اأن�ص��ودة  اأبرزه��ا  م��ن 
الت��ي تق��دم موج��زًا تاريخي��ًا 
للعامل ، وق�صيدة )اأذكر املوت( 
التي تطال��ب النا�س بالزهد يف 
احلي��اة وتذكره��م بالآخ��رة ، 
وهناك ملحمة اأو اأن�صودة )اأنو( 
التي ت��روى ق�صة خل��ق العامل 

اإ�صافة اإىل امللحمة التاريخية 
)تاري��خ القيا�ص��رة( وملحم��ة 
ال�صكندر التي كتبت على غرار 
وج��اءت   ، الفرن�ص��ي  النم��وذج 
بعده��ا ملحمة )رولن��د( التي 
ن�ص��ج فيها موؤلفها الق�س كونراد 
على منوال امللحم��ة الفرن�صية 
ال�صهرية )اأغنية رولند(. كما 
كتبت ق�ص�س وحكايات �صعبية 
كثرية تغنى بها املغنون لت�صلية 
املل��ك  ملحم��ة  ومنه��ا  النب��الء 

روت��ر.
ولبد من الإ�ص��ارة اإىل ملحمة 
وملحم��ة  بران��د(  )هيل��د 
حتت��وي  الت��ي  )النيبلوجن��ن( 
عل��ى اأكرث من األف��ني وثالثمئة 
مغام��رة   39 ت�ص��ور   ، مقط��ع 
عليهم��ا  يطل��ق  جزاأي��ن  يف 
ملحم��ة )فريجفري��د وملحمة 

بورجون��د(.
وق��د اث��رت ب�ص��ور خمتلفة يف 
ملحمت��ني اأخريني هم��ا ملحمة 

ال�صك��وى وملحم��ة ك��ودرون.

اأح��د  التعبريي��ة  �صكل��ت   •
اجتاه��ات الأدب الأملاين خالل 
الق��رن الع�صرين ، مباذا تعلقني 

عل��ى ذل��ك ؟

الع�صري��ن  الق��رن  بداي��ات  يف   
انطلق��ت املدر�صة التعبريية من 
اأملاني��ا اإىل الب��الد الأوروبي��ة ، 
وميك��ن اأن نع��د كال من : جورج 
بو�ص��ر وفران��ك فيدكن��د م��ن 

رواد ه��ذه احلرك��ة.
وق��د ا�صتن��د اأدب��اء التعبريية 
الرو���س  الأدب��اء  اإىل  الأمل��ان 
مث��ل تول�صت��وي ودو�صتوف�صكي 
كم��ا اأث��رت الأعم��ال ال�صعرية 
رامب��و  الفرن�ص��ي  لل�صاع��ر 
يف  حا�ص��م  ب�ص��كل  وبودل��ري 
املبك��رة  ال�صعري��ة  الأعم��ال 

لأن�ص��ار التعبريي��ة يف اأملاني��ا.
الأملاني��ة  التعبريي��ة  وعا�ص��ت 
كاأو�ص��ح ما تكون ف��وق امل�صرح ، 
وب�صب��ب تاأثري احل��رب العاملية 

الأوىل حت��ول اأدب التعبريي��ة 
اإىل اأدب �صيا�ص��ي ث��وري.

العدمي��ة  اإىل  وظه��ر الجت��اه 
واإىل ت�صوية القوالب املتوازنة 
بدرجة ت�صل اإىل حد الغرابة 
ب�صكل وا�صح يف حركة الدادية 
حي��ث ق��دم هوج��و ب��ال مث��اًل 
على ذلك بق�صيدة فار�س النهر 

وال�صم��ك الطائ��ر.
ويف ع��ام 1912 �صه��دت برل��ني 
مبوؤ�ص���س  حما�صي��ًا  احتف��اًل 
املدر�ص��ة امل�صتقبلي��ة الإيطايل 
نق��ل  ال��ذي  توما�صومارينت��ي 
الفن��ون  م��ن  امل�صتقبلي��ة 
الت�صكيلي��ة اإىل جم��ال الأدب. 
اأم��ا اأب��رز اأدب��اء التعبريي��ة يف 
اأملاني��ا فه��م : اأون�ص��ت ب��ارلخ ، 
جوتفريدي��ن ، ج��ورج ه��امي ، 
 ، ل�صكر�صول��د  كاي��زر،  ج��ورج 
كارل �صرت نهامي ، اأون�صت توللر، 

فران�س فرفل ، ج��ورج ت��راكل.

• ما هو موقع هرمان ه�صه يف 
الأدب الأمل��اين ؟

هرم��ان ه�صه اأح��د رموز الأدب 
الع�صري��ن  الق��رن  يف  الأمل��اين 
ع�صريني��ات  يف  اأ�ص��در  وق��د   ،
ذل��ك الق��رن ج��زءًا كب��ريًا من 
يف  عنه��ا  يق��ال  الت��ي  اأعمال��ه 
اأغلب الأحيان اأنها )رومان�صية 
ه�ص��ه  وتبن��ى   ، جدي��دة( 
املعارف التي و�ص��ل اإليها املحلل 
النف�ص��ي يون��غ. وكان كث��ريًا ما 
ي��ربز يف روايات��ه اأزم��ة القي��م 
الربجوازية من خالل ت�صويره 
ل�صخ�صية تعي�س منعزلة ، وقد 
ظهرت رواي��ة )دميان( وق�صة 
ع��ام  يف  زنكل��ري  اأمي��ل  �صب��اب 

1919 جمهول��ة املوؤل��ف.
وت��ربز ه��ذه الرواي��ة تاأثري 
احلرب يف املجتمع. اأما رواية 
فت�ص��ور  ال��رباري(  )ذئ��ب 
اإن�صان��ًا يعي���س �صراع��ًا ب��ني 
الفن والعامل الربجوازي مما 
يجعل��ه ممزق��ًا ي�ص��ف نف�صه 

بالف�صامي��ة ، وتو�ص��ح ه��ذه 
الرواي��ة كي��ف وظ��ف ه�ص��ه 
عمل��ه  يف  النف�ص��ي  التحلي��ل 
الأدب��ي. وق��د ح�ص��ل ه�ص��ه 
على جائ��زة نوب��ل يف الأدب 
عام 1946 ، ومن اأهم اأعماله 
 ، دمي��ان   ، العجل��ة  حت��ت   :
اأمي��ل زنكل��ري،  ق�ص��ة �صب��اب 
�صي��د هارتا ، ذئ��ب الرباري ، 
لعب��ة الكري��ات الزجاجية ، 

نرج���س وجولدمون��د.

اأح��داث  انعك�ص��ت  كي��ف   •
�صقوط جدار برلني وتوحيد 

الب��الد يف الأدب الأمل��اين ؟
كتب الكثري عن ماأ�صاة تق�صيم 
وع��ن  ال�ص��ور  وبن��اء  اأملاني��ا 
ال�صرتاكي  التطبي��ق  ماآ�ص��ي 
الفا�ص��ل وجرائ��م املخابرات 
ال�صري��ة ، مب��ا يعن��ي العودة 
اإىل الق�صي��ة املتج��ددة وهي 
حما�صب��ة ال��ذات عما يحدث 
ال�صائكة  الق�صي��ة  ومناق�صة 
يف عالقة الكاتب بال�صلطة.

وجتلى هذا يف روايات ويوميات 
ومذك��رات وثائقي��ة للكاتب��ة 
يف  فول��ف  كري�صت��ا  املعروف��ة 
روايته��ا )م��ا يبق��ى( واأعمال 
الكاتبني راير كون�صه واأري�س 
لو�صت والكاتبة مونيكا مارون 
يف روايته��ا )ال�صط��ر ال�صاد�س 
ال�صام��ت( اإ�صافة اإىل العديد 
م��ن الأعم��ال الأخ��رى مثل : 
بالد املراآة ، اأنا ، ك�صف ح�صاب 
�صب��اب يف برل��ني ، حت��ت ا�ص��م 

نورم��ا.
و�صارك اأدب��اء اأملانيا الغربية 
الأح��داث  ت�صوي��ر  يف 
فكت��ب  اخلط��رية  التاريخي��ة 
بيرت �صناي��در روايته )ف�صل( 
ع��ن تعامل جي��ل ال�صب��اب مع 
التوحي��د  واإع��ادة  التق�صي��م 
م�صرحي��ة  ظه��رت  كم��ا   ،
لبوت��و  الأخ��ري(  )الك��ورال 
�صرتاو���س التي تدور اأحداثها 
يف الليل��ة ال�صابقة على انهيار 
وم�صرحي��ة   ، برل��ني  �ص��ور 
اإىل  فيم��ار(  يف  )الغربي��ون 
�صخمت��ني  روايت��ني  جان��ب 
للكاتب��ني مارتن فال��ذر )دفاع 
عن الطفولة( ، وغنرت غرا�س 
وديوان��ني  وا�ص��ع(  )حق��ل 
 : وهم��ا  جرونياي��ن  لل�صاع��ر 
در���س عل��ى اأ�صا���س اجلمجمة 

وجتاعي��د وق�صائ��د.

حرك��ة  تري��ن  كي��ف   •
ترجم��ة الأدب الأمل��اين اإىل 

اللغ��ة العربي��ة ؟

هناك جه��ود جيدة لتعريف 
الع��رب ب��الأدب الأمل��اين اإل 

اأنه��ا ل زال��ت دون الطم��وح، 
لق��د ترجم��ت اأعم��ال مهمة 
يف امل�ص��رح وال�صعر والرواية 
، فف��ي ال�صع��ر ع��رف الق��ارئ 
العرب��ي اأعم��اًل متكامل��ة اأو 
مناذج خمتلفة من �صعر غوته 
و�صيللر وبع���س الرومان�صيني 
حرت رلكهوجورج��ه و�صعراء 
التعبريي��ة و�صع��راء م��ا بعد 
الثاني��ة،  العاملي��ة  احل��رب 
م�صاه��دة  اأمك��ن  امل�ص��رح  ويف 
اأملاني��ة حديث��ة  م�صرحي��ات 
م��ن  العدي��د  يف  ومعا�ص��رة 
كم��ا   ، العربي��ة  العوا�ص��م 
اأتاح��ت �صال�ص��ل الرتجم��ات 
ع��ن امل�ص��رح العامل��ي الطالع 
عل��ى ن�صو�س مهم��ة ل�صعراء 
وكت��اب مرموق��ني ب��دءًا م��ن 
لي�صنج وغوتهو�صيللروكالي�س
توهاوتيمانودورمن��ات وبيرت 
ناي�س وهاني�صميللر ودور�صت 

وغريه��م.
ويف الرواية ترجمت روايات 
توما���س  مث��ل  اأمل��ان  لكت��اب 
مان وهرمان ه�ص��ه و�صتيفان 
ت�صفايجوهيرث بول وغنرت 
غرا�س وهانركهو�صو�صكيند.

• م��ا ه��ي اآخ��ر اأعمالك يف 
حق��ل الرتجم��ة ع��ن اللغ��ة 

الأملاني��ة ؟
انتهي��ت موؤخ��رًا م��ن ترجمة 
جمموع��ة ق�ص�صي��ة للكاتبة 
اأن��ا  املعروف��ة  الأملاني��ة 
زيجر���س املول��ودة يف برل��ني 
عل��ى  وح�صل��ت   1900 ع��ام 
�صهادة الدكتوراه عام 1924 
بر�صالة عن الفنان الهولندي 
ومربانت ، ثم ا�صطرت للهرب 
ع��ام 1933اإىل فرن�ص��ا وم��ن 
ث��م اإىل املك�صي��ك وا�صرتك��ت 
املوؤمت��رات  م��ن  العدي��د  يف 

املناه�ص��ة للفا�صي��ة.
اإىل  ع��ادت   1947 ع��ام  ويف 
برل��ني ال�صرقية وتولت من�صب 
رئي�س احت��اد الكت��اب يف اأملانيا 
ال�صرقية. ومن اأعمالها : ثورة 
 ، بارب��را  �صان��ت  ال�صيادي��ن يف 
ال�صلي��ب ال�صاب��ع ، ترانزي��ت ، 
الأموات يظلون �صبابًا ، الفرار، 

الثق��ة.
وتع��د زيجر�س كاتب��ة ملتزمة 
حت��ى  ال�صيا�صي��ة  بالق�صاي��ا 
اأثن��اء بقائه��ا يف املهجر. تدور 
اأعماله��ا حول املهجر واملقاومة 
ال�صيوعي��ة للنازية ، كتبت عن 
الأو�ص��اع الكئيب��ة للمهاجرين 
املعن��ى  م��ن  �ص��يء  كل  وف��راغ 
ب�صب��ب الغ��رتاب ع��ن الوط��ن 
م��ن  اليق��ني  بع��دم  وال�صع��ور 

امل�صتقب��ل.

حوار: رئيس التحرير 

يعد األدب األملاني أحد أهم اآلداب األوربية إن لم نقل 
العاملية ، وهو ليس مجهوالً من القراء العرب الذين 

يعرفون بعض رموز األدب والفن األملاني أمثال بريخت 
وهيرمان هسه وغونتر غراس وغيرهم.



5لـغــات

أزمة الهوية 
يف ادب يهوشع

األدي���ب أ. ب. يهوش���ع أدي���ب وكاتب مس���رحي م���ن مواليد 
الق���دس1936، له مواقف���ه الصارمة إزاء سياس���ة الحكومة 
ف���ي األراضي المحتل���ة ، وهاجمها في منتديات كثيرة خارج 
إس���رائيل مما أدى إلى توجيه انتقادات كثيرة له بأن اليجرى 
ح���وارًا متعمق���ًا داخ���ل إس���رائيل ح���ول ه���ذه الموضوعات 
ويجريه في أجواء مريحة بالنس���بة له خارج إس���رائيل ، وكان 
م���ن الموقعين على مبادرة »چنيف«. عبر األديب الش���هير 
عن انفصال اإلسرائيليين عن اليهود في الشتات. دأبيهوشع 
بشرح فكرة: » يتم تحديد الهوية وفق األرض التي يعيش 

فيها اليهودي«
ولألدي���ب يهوش���ع قص���ة طويلة بعن���وان » صمت الش���اعر 
المستمر« كثيرا ما وصفت بالغامضة وذات دالالت متنوعة. 
وكأنها احد الغاز يهوش���ع - فق���د تميزت قصصه ورواياته 
كاف���ه بالغم���وض وال���دالالت المتنوع���ة- وف���ي الحقيقة من 
يتعمق في دراسة شخصية القاص ويرجع إلى أصول ثقافته 
وتوجهه السياسية ذو المبادئ العلمانية اليسارية -  يفهم ما 
أراد أن يصرح به يهوشع من أفكار مناهضة لسياسة الكيان 
الغاصب في فلسطين، ولكن هو ال يستطع أن يصرح وبشكل 
مباشر عن رفضه للواقعاالجتماعي والسياسيوالعسكري في 
الكيان ومنذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي والى أالن. 
وهنا كانت تصريحاته مش���فوعة بشيء من التحفظ،وكتاباته 
يلفها الغموض،وذلك يفس���ر أيضا استخدام يهوشعأسلوب 
الحداثة في س���رد أحداث قصصه بش���كل عام من استخدام 
لتيار الوعي والمونولوج وش���خصيات ثانوية تقود الرئيسية 
إذا »تميزت نتاجاته األولى ومنها كانت القصة صمت الشاعر 
المس���تمر1968 بوجود الصبية واألوالد وب���ادوار ثانوية«، 
وما ميز القصة ونتاجاته بش���كل عام الصور التي كانت أشبه 
ما تكون بصور ش���عرية منها من أسلوب سرد بسيط، صور 
رسمت الواقع االجتماعي للكيان امتألت بالمجاز واالستعارة 
و التش���بيه، وظفها جميعا يهوش���ع ليوضح حالة من األزمة 
ف���ي تحديد الهوية داخل الكيان وذلك ألنه » يعرف نفس���ه 
كمواطن ملحد إسرائيلي في كيان قام على أساس من دعوة 
دينية، وينتقد هروب البعض من هويته اليهودية ويش���به 
وا«)3(، يصنف  هويتهم كمعطف يس���تبدلونه متى ما ش���اء
يهوش���ع لدى بع���ض النقاد انه من أع���داء الدولة ألنه يدعو 

للسالم مع الفلسطينيين)4(. 
كان���ت حداث���ة يهوش���ع ممي���زة بأعترافه ل���إرث التاريخي 
للتجرب���ة اإلنس���انية، وبتوظيف دور الصبي���ة كاألمل لحفظ 
اإلرث وتحمل المس���ؤولية. وفي الختام يبدو إنأزمة يهوشع 
كالحداث���ة إذا قااللفيلس���وف األلمان���ي يورغ���ن هابرم���اس« 

الحداثة هو مشروع لم ينته بعد«.

م. ايمان لفته عزيز

هل تتصخر اللغة !
اذا مااراد المرء الس���فر في رحلة او االبحار في عالم االنترنت 
فان���ه يس���تطيع الوصول الى هدفه بش���كل اس���رع واس���هل 
ف���ي ح���ال كان يتح���دث لغ���ة او اكثر. وفي بع���ض المجاالت 
المهني���ة كالطب والهندس���ة وغيرها م���ن المجاالت االخرى 
فانه اليس���تطع ان يس���تغني عن اللغة م���ن يرغب بتحقيق 

اهدافه فيها. 
ف���ي ح���ال عم���ل مقارن���ة بين الش���خص ف���ي العال���م العربي 
والشخص االوربي فان الرؤيا المستقبلية تنتظر من المواطن 
االوربي المثالي  ان يس���تطيع على االقل التحدث بلغتين او 
اكثر. والس���ؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يتمكن المرء 

ان يتعلم اللغات االجنبية بشكل فعال؟ 
ف���ي هذا المجال بح���ث الخبراء ماذا يح���دث فعليا عند تعلم 

لغة اجنبية؟
وهنا س���وف نتناول اللغة االلمانية على س���بيل المثال. فمثال 
في االتحاد االوربي يعمل الماليين من الناس خارج بلدانهم. 
ففي المانيا وحدها يعيش اكثر من 15 ميلون انسان بشكل 
دائم. بالنسبة لهؤالء فان تعلم اللغة االلمانية يعتبر المفتاح 
ال���ذي يس���اعدهم في االندم���اج بالمحيط الجدي���د. حيث ان 
الكثير منهم يتعلم ويكتسبون هذه اللغة من هذا المحيط. 
م���ن هنا راق���ب علماء اللغ���ة عملية التعل���م الطبيعية هذه 
م���ن دون اخ���ذ اي محاض���رة لغة منتظمة وهذا ما يس���مى » 
اكتس���اب اللغة بش���كل غير موجه«. وق���د اضهرت البحوث 
المقارن���ة الت���ي اقيمت من قبل معه���د ماكس- بالنك في 6 
بلدان اوربية انه توجد هناك ثالث عوامل مهمة جدا تساعد 

على تعلم اللغة بنجاح وهي:
1. الدافع للتعلم.

2. الموهبة اللغوية للشخص.
3. توفر االمكانية او المدخل الى اللغة.

ولقد اكتشف الباحثون ان االجانب قد اكتسبوا اللغة االلمانية 
بسرعة وبحسب النموذج النمطي المعتمد من قبلهم. فهم 
ي���رون ان االجان���ب يتعلمون اوال االس���ماء واالفع���ال المهمة 
وكذل���ك الضمائ���ر الش���خصية مث���ل انا, ان���ت ....ال���خ. وفيما 
يتعل���ق بتصريف االفع���ال فهو مهمل. ف���ي المرحل التالية 
يتعلم���ون افع���ال الكيفية مثل يجب ,يس���تطيع, يرغب.... 
وبعد ذلك االفعال المس���اعدة »haben, sein«. وتجري 
عملي���ة التعل���م هذه في الس���نتين االولى. بع���د ذلك يتعذر 
على االشخاص الذين تجرى عليهم عملية االختبار مواصلة 
التعلم وتحس���ين لغتهم. وهنا تدخل عملية التعلم مرحلة 
التحج���ر وهذا يعني بان االش���خاص المتعلمي���ن يبقون على 

نفس المستوى الذي وصلوا اليه اول مرة دونما اي تطور.
ويختل���ف الموض���وع كلي���ا م���ع اطف���ال ه���ؤالء المهاجري���ن. 
فالذين يس���يطرون بش���كل تام على لغته���م االم يتعلمون 
اللغ���ة االجنبي���ة اس���رع بكثير م���ن والديهم. فه���م ينمون 
ويتواصل���ون باس���تمرار م���ع ه���ذا المحيط اللغ���وي وكذلك 
تاثره���م باصدقائه���م فيقوم���ون بتقليدهم لغوي���ا. فخوف 
االطف���ال من االغالط اق���ل بكثير من البالغي���ن. وهنا يلعب 
العامل البايولوجي الى جانب العامل االجتماعي والنفسي دورا 
مهما, فحتى سن 12 عشرة يتقبل االطفال اللغة االجنبية 
ويتعاملون معها بش���كل سلس    , ذلك الن المخ حتى هذه 
المرحل���ة العمرية تكون قدرته على االس���تعاب جيدة وهذا 
ينطبق ايضا على الممارس���ات الصوتية فانها تكون واضحة 
ومرنة. ومن هنا نالحظ ان االطفال يتحدثون اللغة االجنبية 

دون اي لكنة. 
اما في ما يتعلق بالمتعلمين البالغين فانهم ال يتعاملون مع 
اللغة بنفس العفوية والتلقائية وكذلك اليقلدون اللغة بنفس 
الطريق التي يقوم بها االطفال. فبينما يتعلم االطفال اللغة 
عن وكما اس���لفنا عن طريق التقليد والمش���اركة ويتفاعلون 
بش���كل كبي���ر مع نغمة الكلم���ة, يذهب الكبار ال���ى تحليلها 

البحث عن القواعد ,ترجمتها ومقارنتها بلغتهم االم.
اخت���الف آخر بين الصغ���ار والكبار هو ان البالغين يعتمدون 
كثي���را عل���ى عملية التدوين ويعتبرونها وس���يلة مس���اعدة 
للتذك���ر. وق���د اش���ارت التج���ارب والبحوث ان نس���بة تذكر 
المعلومات المسموعة هي 10%, وعند القراء تكون النسبة 
30% وعند المش���اركة بالحدث والتجربة تتصاعد النس���بة 

لتصبح %90. 
وف���ي النهاية وكنتيج���ة لعملية تعلم اللغ���ات االجنبية فان 
الباحثين ينصحون لمن يريد ان يتعلم لغة اجنبية ان يقضي 
بعض الوقت في ذلك البلد. اما بالنسبة للذين ال يستطيعون 
تحقي���ق ذل���ك فيمك���ن له���م ان يتعلموا اللغة ف���ي بلدانهم 
ع���ن طريق معاهد تعلي���م اللغة. وتوجد طرق اخرى لتعلم 
اللغ���ة مثال مناقش���ة بعض المواضيع باللغ���ة وعمل البحوث 
وتعتب���ر الطرق جزء من الكثير من الطرق التي يمكن للمرء 
اللج���وء اليه���ا لتعلم اي لغة حيث ان���ه ال توجد حدود للتعلم 

والتعليم.           

م. ميسون علي  
الفن العربي املعاصر يرسو بمركبه  يف مدريد

ترجمة: م.رناعبد الرحمن عزيز

نسمع مرارًا وتكرارًا الحديث عن متاحف 
دول���ة  قط���ر, نتيج���ة الرق���م القياس���ي 
ال���ذي وصل���ت اليه ففي بع���ض المزادات  
المث���ال [ تص���ل   العلني���ة عل���ى س���بيل 
احدى لوحات الرس���ام الفرنسي  )غاوغن
دوالر  300ملي���ون  ال���ى   )Gaugun
بينما تصل لوحةاخرى  للرس���ام الفرنسي 
)س���يزان  Czánne( ال���ى 250 دوالر 
.... ]فمث���ل هك���ذا لوحات فني���ة َدَفَعت 
ثمنها واقتنتها المتاحف القطرية  اال ان  
المس���ؤولين التنفيذيينعن تلك المتاحف 
ل���م يؤكدوا او  ُيَفن���دوا ذلك. ولكن قطر 
ذل���ك البل���د الصغي���ر الغن���ي بثرواته في 
الخليج العربي الذي يصل عدد سكانه الى 
مليوني مواطن هو  واحد من أكثر البلدان 
المهتم���ة  بجمع الفن العرب���ي المعاصر. 
لقد ش���اركت المتاحف القطرية بتشكيلة 
ُمختارة  ضمت 160 قطعة فنية عملها 
أربعة وثالثون فنانًاباإلمكان مش���اهدتها 
ف���ي قاع���ة الفن���ون التابع���ة  لمؤسس���ة 
»بنك س���انتاندر« في مدين���ة بواديا ديل 
)Boadilla del Monte(مونت���ي
في العاصمة االس���بانية  مدريد ويستمر 

عرضها  حتى التاس���ع عش���ر من حزيزان  
لهذا العام.

���م التأريخي  حض���ر حفل االفتت���اح المقيِّ
عبدالله كروم، مدير المتحف العربي للفن 
الحدي���ث، وتضم القائمة الكاملة ألس���ماء 
الفناني���ن المعروضة أعمالهم بالمعرض: 
إيتي���ل عدن���ان و  منى حاطوم  و  حس���ن 
شريف  و  فرج دحام  و شيرين نجدت  و  
وائل شوقي  و  يوسف نبيل  وغادة . كما 
ضمت أعم���االاً لفنانين صينيين مثل  يان 
بينغ مينغ وتس���اي جوه تش���انغ، والفنان 
البلجيكي الس���ريالي رينيهماغريتبلوحته 

»شهرزاد«.
 وش���ارك ع���دة فناني���ن ع���رب ف���ي هذا 

المعرض  من بينهم فنانون من المغرب 
الع���راق  و  الجزائ���ر  و  لبن���ان  و  و مص���ر 
الفنان���ة  وش���اركت  وقط���ر.  الكوي���ت  و 
السعودية االصل منال الضويان/ ظهران- 
الس���عودية )1973(,بتجهي���ز مجس���م 
لمئ���ات م���ن الحمام���ات التي تحل���ق فوق 
المش���اهدين, رمزت فيها ال���ى ما تعانيه 

المراة السعودية  في بلدها.
وأك���د المدي���ر التنفي���ذي للمع���رض انه 
حاول التق���اط تنوع النظ���رات الموجودة 
ف���ي األماك���ن المختلف���ة و في الس���ياقات 
االجتماعية والسياسية في العالم العربي. 
ومن بين االعم���ال المميزة برزت واحدة 
من اللوح���ات  الفنية الت���ي حضتبإعجاب 
كبير في المعرض وكانت بعنوان« الربيع 
و الش���تاء ث���م الصي���ف والخري���ف«, وق���د 
جس���دت هوي���ة الحداثة ف���ي العالم الذي 
نعيش ب���ه,  هذه اللوحة رس���مها الفنان 
 Yan(الفرنس���ي الصيني ي���ان بينغمينغ
Pei-Ming(, وكذلك برزت تش���كيلة 
لكب���ار  لوح���ة   44 م���ن  مكون���ة  فني���ة 
السياس���يين, والمثقفين, والموسيقيين, 
والرياضيي���ن ممن لهم اث���ر في المجتمع 
العرب���ي ومن بينه���م مدرب ن���ادي ريال 
 Zinedine( مدريد  زين الدين زيدان

Zidane(.  وف���ي س���ؤال موجه للمدير 
التنفيذي للمعرض عن مدى تأثير الربيع 
العربي على العم���ل الفني لهؤالء الفنانين 
فض���ل عدم اإلش���ارة الى الحقب���ة الزمنية 
المحددة للتاري���خ الحديث في المنطقة. 

وأكتفى بالقول:
» ان المع���رض ه���و عودة إلع���ادة النظر 
من خ���الل ناف���ذة مفتوح���ة عل���ى العالم  
واعادة التفكير في العالقة بين القصص 
وفه���م عالم اليوم« . العديد من الفنانين 
المش���اركين ف���ي المعرض قدم���وا اعماال 
جميل���ة  وم���ن بينه���م  الفنان���ة اإليرانية 
 )Shirin Neshat( ش���يرين نش���أت
المقيم���ة ف���ي نيويورك عرض���ت لوحتها 
الموسومة«بيتنا يحترق«  وجسدت فيها 
تاريخ مص���ر الحديث  ُمظهرةاً من خالل 
صورها الش���كوك في الح���ب والحرية وان 
من األساليب السائدة لتحقيق العدالة هو 

العنف والموت. 
 Amal( اما الفنانة المصرية أمل قناوي
بعمله���ا  ش���اركت  فق���د   )Kenawy
الممي���ز ) الجماهير الصامتة( وهو عبارة 
ع���ن تمثال متك���ون من مئ���ة أنبوبة غاز 
زرقاء  اللون في إش���ارة منها الى جماهير 

الغاضبين والمؤيدين للثورة. 

أخ���ص به���ذا المق���ال كل مهت���م ومراقب 
للتط���ورات التي تطرا عل���ى تدريس اللغة 
االجنبي���ة بص���ورة عام���ة وعل���ى تدريس 
وأن  خاص���ة.  بص���ورة  االنكليزي���ة  اللغ���ة 
التوج���ه للكتاب���ة ف���ي ه���ذا المج���ال ه���و 
نتيج���ة مالحظ���ات ميدانية تش���ير الى أن 
هن���اك عدد م���ن متعلمي ومدرس���ي اللغة 
االنكليزي���ة ولغات أخرى وال أقصد الجميع 
ال يزال���ون في حيرة م���ن أمرهم حول دور 
النحو ف���ي تدريس اللغة االجنبية وربما ما 
زاد م���ن هذه الحيرة واالرباك صدور عدد 
من كتب النحو وأنعكاساتها على الدورات 
التطويري���ة والتدريبي���ة. وأن م���ا ص���در 
ويص���در ع���ن جامع���ة النكس���تر وجامعة 
أوكس���فورد وجامع���ات بريطاني���ة أخ���رى 
وبمعاون���ة المجل���س الثقاف���ي البريطان���ي 
من���ذ اواخر التس���عينيات وحتى يومنا هذا 
بخص���وص الع���ودة الى النح���و في تدريس 
اللغة االنكليزية وقبل ان يتس���ارع مدرسو 
اللغ���ة في اع���ادة وض���ع كتب النح���و على 
طاوالته���م مج���ددا ليدرس���وها تقليدي���ا 
ذل���ك  معتبري���ن   Traditionally
تماش���يا م���ع الحداث���ة كم���ا هو الح���ال في 
اعتم���اد بع���ض أقس���ام اللغ���ة االنكليزية 
في بعض الجامع���ات العراقية كتب النحو 
المق���ارن لطلب���ة الدراس���ات االولية أغلبها 
يمث���ل أطروح���ة الدكت���وراه لمؤلفيها مما 
يعن���ي أش���غال الطال���ب ف���ي عملية حفظ 
واس���تعراض القواع���د النحوي���ة ومقارن���ة 
المتش���ابه منه���ا والمختل���ف ف���ي محاول���ة 
 Linguistic نحوي���ة  معرف���ة  لخل���ق 
Knowledge قب���ل أكتس���ابه القدرة 
على أستخدام اللغة بوصفها أداة للتفاهم 
اي االداء اللغوي Performance  وهو 
 To امر اش���به بوضع العربة أمام الحصان
 put the cart before the
horse االمر الذي  جعلني أحاول  وبكل 
تواضع أضافة  جهدا اخر لمن س���بقني في 
التص���دي له���ذا الموض���وع واوجز اس���باب 
عودة النحو وطريق���ة تقديمه وفق االراء 

الحديثة بما يلي: 

1. سبب عودة النحو

يمكن ان نقول بأن النحو قد عاد الى واجهة 
تدري���س اللغ���ة االجنبية ولك���ن بطريقة 
جدي���دة ومختلف���ة نتيجة ل���الراء الحديثة 
التي تش���ير ال���ى أهمية االنظم���ة اللغوية 
)النحو( كونها االطار الذي يجعل متعلمي 
اللغ���ة يش���عرون بمغ���زى عملي���ة التعلم 
مم���ا يؤدي الى تنمية ق���درة المتعلم على 
الخل���ق واالب���داع Creativity . فاالراء 
الحديثة تؤكد صلة النحو المباشرة بتنمية 
االحاسيس والمشاعر المتعلقة باللغة مما 
يؤدي الى المشاركة العاطفية للمتعلم في 

عملية التعلم.

2.طريقة التقديم  

يجري حس���ب االراء الحديثة تقديم النحو 
بطريق���ة أق���ل تزمت���ا وتعصب���ا ذل���ك الن 
القدرة على أستخدام اللغة بشكل صحيح 
ال يعتم���د عل���ى مج���رد معرف���ة القواع���د 
النحوي���ة فقط بل ايضا وبش���كل أساس���ي 
عل���ى القدرة العالية في تش���غيل وتفعيل 
هذه االنظمة ضمن مواقف حية مستمدة 
م���ن الحياة اليومية ذات مغزى ومتعة مما 
يؤدي كما ذكرت مس���بقا الى تنمية قدرة 
الخلق واالب���داع لكل من المتعلم والمعلم.  
أي بمعن���ى أن يق���دم النحو بش���كل يظمن 
ويس���مح بأعطاء المتعلم فرص���ا للتحدث 
والكتابة حول مواظيع مختلفة كاالصدقاء 
واالق���ارب والعم���ل والس���فر وهواياته���م 
وطموحاتهم, ال���خ. مما يعني ان النحو قد 
ع���اد لكن بطريق���ة  تقدي���م مختلفة عن 
طريقة التقديم في الدرس التقليدي الذي 
اليخلق البهج���ة والمتعة لكل من المتعلم 

والمعلم على حدا سواء. 

  أجود ثامر

النحو بطريقة جديدة

6لـغــات
  شتاء

قصيـدة كتـــاب قـراءة
للشاعر و األديب األملاني 

أغنيـة العشق والضيــاع 
لفرقـة مونشنر فرايهايت 

ترجمة: المدرس جاسم عمران هاشم

شعشع الحقل بالثلج والبرد
السماء موحشة ومقبوضة

تحوم العقاعق فوق البركة
عاد الصيادون من الغابة

خيم السكون على القمم السوداء
بصيص نار مقود في األكواخ 

بين تارة وأخرى ترن الزالقة من بعيد
بزغ القمر الحالك بطيئا 

على أطراف الحقل ينزف حيوان برقة
أنقضت الغربان على الدم الجارف 

تهتز القصبة الصفراء, لكنها ظلت منتصبة 
صقيع ودخان وخطى تسمع في الغابة الجرداء

جورج تراكل ولد في مدينة س���التبورغ في النمسا بتاريخ 3 
ة  ش���باط ع���ام 1887, وكانت هوايته جم���ع الطوابع وقراء
األدب األلماني وكذلك األدب الروس���ي) دستوفسكي( وكتب 
أول قصي���دة ف���ي عم���ر 15 عاما وقرر بع���د ذلك أن يصبح 
كاتب���ا. درس الصيدل���ة ف���ي جامعة فين���ا والتح���ق بالخدمة 
العس���كرية كصيدل���ي في مستش���فى عس���كري ف���ي مدينة 
أنس���بورغ لمدة عام وبعد ذلك في مدينة فينا. والفترة بين 
ع���ام 1912 ولغاية 1914 أدمن عل���ى المخدرات وتوفي 

عام 1914 في مدينة كراكوا.

ترجم�������ة المدرس فاض�ل ص�الح الصمي��دع�ي

أكث�ر الكت�ب روع���ة وأجملها 
ه�و كت��اب الحب والعشق ،

قرأت�ه بعن��اي�ة فائق�ة وسجلت ما هو آت:
صفح��ات قليل�ة من المتع�ة ، 

دف�اتر كاملة من المرارة واأللم ، 
مقط�ع من الفراق .

اللق��اء مجددًا – فص�ل صغي�ر،
نث�رات ! مجلدات من الحيرة والقلق 

في شروح��ات مطول�ة ، 
ال نه�اي�ة له�ا وال قي�اس .

آه ، بل آه�ات لكنني في النه�اي�ة 
عث�رت على الطريق الصحي�ح ، 

من الذي يحل ما هو غير قابل للح�ل ؟ 
أحب���اء يلتق��ون ثاني�ة ويجدون أنفسه�م . 

أنت تعرفي�ن بأني أقف إلى جانب�ك حيثم�ا تذهبي�ن 
وأنت تع�رفي�ن ك�ل أفك�اري وما يخطر بب�الي

وأن����ا من جانبي أعرف دائم�ًا م���اذا تريدي�ن دون أن 
أسم�ع كلم�اتك

فعين���اك تبوح�ان لي بكل شيء وتفشي�ان أسرارك 
وأنت تستطيعي�ن أن تقرأي أفك�اري مثلما تقرأين 

في كت�اب 
وأن�ا أعرف دائم�ًا بأني عندم�ا أبحث عمن يس�اعدني 

فإنك ستكونين إلى جانبي
وتعملي�ن كل شيء من أج�لي  

العش���ق ، الضي�اع ، النس���ي��ان ، التس����امح ، الحق�د 
وترك اآلخ�ر

ولك�ن دون أن تمر دقيق�ة واح�دة لوح�دي ودون أن 
أندم على أي ثاني�ة معك

أنت تعرفي�ن كل أفك�اري وتعلمين بأني ال أستطي�ع 
من دونك 

فأنت كنت في كل األزمن�ة وال زلت جزء مني 
وسوف أعم�ل كل شيء من أج�لك ياجوهرتي و أغلى 

ما عندي
العش���ق ، الضي�اع ، النس���ي��ان ، التس����امح ، الحق�د 

وترك اآلخ�ر
ولك�ن دون أن تمر دقيق�ة واح�دة لوح�دي ودون أن 

أندم على أي ثاني�ة معك

الشاعر النمساوي: جورج تراكل 

يوهـان فولغانغ فـون غـوتـــه

فليم مطري الحمام يعكس حقبة من تاريخ يهود العراق
ترجمة : م. م علي محمد رشيد

يعكس الفلم اإلسرائيلي ) مطير الحمام – المطيرجي( 
حقبة من تاريخ يهود العراق ، وفي نفس الوقت شكل 
قفزة في تاريخ السينما اإلسرائيلية ، وهذا الفلم ، الذي 
ق���ام باخراجة المخرج » نس���يم دي���ان » و هو من اصول 
عراقية ، مقتبس عن رواية اإلسرائيلي – العراقي االخر 
) ايلي عامير ( ، الذي ذاق مرارة الشتات وحياة المعبرا 
واثره���ا على يه���ود العراق ، وأكثر م���ا يميز هذا الفلم 
ه���و لهجت���ه العراقية البحتة س���يما اللهج���ة البغدادية 
اليهودي���ة واللهج���ة العامية العراقي���ة. وتدور احداث 
ه���ذا الفل���م في خمس���ينيات القرن العش���رين  ، والذي 
يرويه���ا البطل ) كابي( وهو طال���ب في االعدادية يبلغ 
من العمر 16 سنة والذي انضم إلى الحركة الصهيونية 
ه زوجته الجميلة ،  بع���د اعتقال عمه والذي خل���ف وراء
وال���ذي وقع )كابي( اس���يرا في حبه���ا ، وفي مقابل ذلك 
، ف���ان الفل���م يصور لنا الصراع بي���ن الحركة الصهيونية 
والش���يوعية ال���ذي دار ف���ي تل���ك الحقبة ، ويس���جل لنا 
االنقسام الذي حصل بين اليهود حيث إنقسم المجتمع 
اليهودي الى فئتين احداهما مناصرة للشيوعية والثانية 

للصهيونية.
يص���ور لن���ا المخرج نس���يم دي���ان في ه���ذا الفلم لحظة 
تاريخي���ة للطائفة اليهودية العريقة في فلم هو االروع 
عل���ى االطالق في تاريخ الس���ينما اإلس���رائيلية ، والذي 
انقلب حالها راسا على عقب غداة الهجرة إلى فلسطين 
، عل���ى الرغ���م من ه���ذا ف���ان الفلم يعكس ق���در كبير 
م���ن طابع المجتمع اليهودي الذي كان متاثرا بالمجتمع 
العراق���ي ، و باالضاف���ة إل���ى التقاليد الس���ائدة من حرام 
وممن���وع  وال يج���وز، ق���ام بعرض العديد من مش���اهد 
العش���ق والشغف ، وحب الموس���يقى والتعلم ، وكذلك 
الق���ى الض���وء على الجانب االقتصادي ليه���ود العراق في 

تلك الفترة.
يعد الفلم بمثابة ملحمة تاريخية ، بطلته الرئيسية هي 
اللغ���ة ، تلك اللهجة اليهودية – العراقية ، التي تحوي 
العديد من المصطلحات من اللغة االرامية والس���ريانية 
، والمتبل���ة بتعابي���ر واق���وال ماثورة ، اغن���ت لغة الفلم 
واعطته طابعة مميزا ، على سبيل المثال التعبير الذي 

تفوهت به االم البنها وهي تحثه على الطعام (( 
 – ُأخذ س���جين واكتلن���ي » ، اعطى نكهة مميزة للفلم 
ولغته المهمش���ة في إس���رائيل ، تلك اللغة التي تحدث 
بها اليهود على مدار اجيال ، قد الغيت وطمرت تحت 
تعابير ومصطلحات الغرب بحجة الحداثة ، وهذا الفلم 

قد اخذ على عاتقه اعادتها إلى الحياة .
 وص���رح المخ���رج » نس���يم ديان » ، بأن���ه كان باالمكان 
إن اس���تعين بممثلين عرب يجي���دون اللهجة العراقية 
ببس���اطة ، ولكنن���ي اخت���رت ممثلي���ن م���ن إس���رائيل 
مش���هورين مثل ) منسا نوي واوري غابريئيلي – وهما 
بط���ال هذا الفلم( والذان ينبعان من اصول عراقية أيضا 
، اجبرته���م بالرج���وع إل���ى لغ���ة ابائهم ، وال���ذي ما زال 
طعمها وذوقها الجميل في افواهم رغم مرور السنين 
،  وما اجمل أفواههم عند نطقها ولفظها ، ومن ناحية 
غابرئيل���ي فق���د اب���دع بتقمص ش���خصية البطل ، وفي 
احد المشاهد اظهر وجهة نظر اليهود في تلك الفترة 
المناهض���ة للمش���روع الصهيوني برفضه���ا ترك العراق 
عندم���ا قال والطاقية على راس���ه ويرتدي الكالبية قال 
بلهج���ة عراقي���ة اصيل���ة: » إس���رائيل ال تعنين���ا ، فهي 
تنتم���ي إلى يه���ود اخرين » . إن الممثل االكثر ش���هرة 
في إس���رائيل قد ظهر على حين غرة ش���اب عربي ، ال 
بل ش���اب مس���لم ، وبذلك فانه يذكرن���ا بموقف اليهود 
ف���ي البالد العربية المناهضين للصهيونية واس���رائيل ، 
وانه���م كانوا عربا كما باق���ي الطوائف االخرى المنضوية 

تحت راية االسالم في البلدان العربية.
باالضافة الى م���ا تقدم ، فان اللغة العربية   
كان���ت هي اللغة الوحيدة ف���ي الفلم ، وفي الحقيقة ، ان 
ه���ذا الفلم احت���ل المراكز االولى في ش���باك التذاكر في 
ت���ل ابي���ب ، كما لو كان فلما عربي���ا جديدا ، على الرغم 
من معرفة ديان للس���ينما العربية ، اال انه يمكن القول 
بان���ه تاثر بالعديد م���ن المخرجين العرب مثل ) محمد 
خان ويوسف شاهين ( الذين كان لهما االثر الواضح في 
اخ���راج الفل���م ، ويذكرنا فلم » مطير الحم���ام » بالفلم 
المغرب���ي » ال���ى اين ذهبت يا موس���ى » وال���ذي اخرجه 
المخرج المغربي » حس���ن بنج���الن » والذي يتطرق الى 
هج���رة اليهود من المغرب في منتص���ف القرن الماضي 
، تمي���ز الفل���م باتق���ان وااليق���اع المت���وازن والتصوي���ر 
الرائ���ع ، ال���ذي اعطى الفل���م طابعا ممي���زا ، فديان هو 

م���ن المخرجين المتاثرين بالواقعية الجديدة االيطالية 
والموج���ة الجديدة الفرنس���ية باالضافة ال���ى المخرجين 
الع���رب . ويب���دو ان فك���رة كتاب���ة الفلم ق���د جاءت من 
الرغب���ة بالحدي���ث عن يه���ود العراق وع���ن معاناتهم 
ف���ي تل���ك الفترة ، لذلك ن���رى ان الكلم���ات قد اختيرت 
باتقان لتعبر عن االلم والجرح الش���ديد لليهود في تلك 

الفترة.
» اهوب���ا كي���رن » بطل���ة الفل���م والت���ي قام���ت  بتمثيل 
دور نعيم���ة أم كاب���ي وهي إمرأة متحفظ���ة بادئ األمر 
وغير متحمس���ة لموض���وع الرحيل ، لكنه���ا ما لبثت أن 
غي���رت رأيه���ا تدريجيا بع���د أن تم القب���ض على إبنها  
كاب���ي ومحاول���ة اس���تدراجه لإلعتراف بنش���اط الحركة 
الصهيوني���ة. وق���د قام���ت اهوبا بترجمة ه���ذا الفلم الى 
العربي���ة في مسلس���ل اذاعي ، وال���ذي اذيع على صوت 
اس���رائيل ، وحث���ت الممثلي���ن ف���ي الفل���م  عل���ى التكلم 
بلغ���ة ابائهم كما لو كانوا يعيش���ون في العراق ، وصرح  
الممث���ل القدي���ر) يغئ���ال ن���اؤر( الذي قام ب���دور الزوج 
س���لمان الخياط الذي س���بق وأن أدى دور صدام حسين 
في احدى مسلس���الت بي بي س���ي ، بانه ما اجمل العودة 
ال���ى تاري���خ االباء والى ايام الصبا الت���ي لم تعود ، عندها 
نادي���ت ف���ي داخل���ي الى ابي قائ���ال : » ابي انن���ي هنا بين 
الشناش���يل ابحث عنك ، هل ياترى مررت من هنا ذات 
ي���وم ؟ » ام���ا البط���ل » دانيال كي���د » فيظهر بصورة 
الش���اب اليافع المتمرد على العادات والتقاليد واالعراف 
، وخصوصا اليهودية منها ، وكثيرا ما ردد العبارة التي 
اعتبرها ردا على االقاويل واالفعال التي اثيرت ضده في 

الفلم » انة مو ولد زغي�ّ�ر ».
ل���م يكن ه���ذا الفلم االول الذي اخرج���ه دايان ، المخرج 
اليه���ودي الس���وري االصل ، انما ل���ه العديد من االعمال 
الفنية ) الش���رقية حصرا ( ، حيث قام بتحويل العديد 
من الروايات الى اعمال س���ينمائية ، مثل قيامه بتحويل 
رواية اليهودي الس���وري » امنون ش���اموش » » ميشال 

عزرا س���فرا وابنائه » الى مسلس���ل تلفزيون���ي ب��ُث على 
القناة االولى ، ويدور حول عائلة سورية يهودية وابرز 

الصعوبات التي واجهتها 
واجهت المخرج نس���يم ديان ع���دة تحديات في إخراج 
الفيلم الذي إس���تغرقه 3 سنوات ، منها  موضوع اللغة 
وموضوع الحمام الذي » ال يفهم أي لغة حسب تعبيره 
». كان عليه ايجاد ممثلين يتقنون اللهجتين وهو تحد 
لم يس���تطع إختراقه بش���كل تام. وكرس المخرج الذي 
كتب السيناريو إهتماما خاصا لتصعيد الهاجس الدرامي 
ما جعل المش���اهد ال يش���عر بوطأة ط���ول الفيلم البالغ 
105 دقائق . كما حرص المخرج على إستقدام ميزات 
العصر من ملبس وموضة وتسريحات شعر لدى النساء 
اضاف���ة ال���ى الدش���اديش الرجالية التي كان���ت خياطتها 
مقنعة تماما. اس���توردت بعض السلع الفنية من األردن 
وبغية خلق المش���هد البغدادي ش���مل التصوير العديد 
م���ن المواق���ع التي تم فيها تصوير المش���اهد الخارجية 
مثل األزقة واألس���واق ف���ي مدينة ع���كا والناصرة ويافا 
الت���ي كان���ت أقرب ما يمكن التوص���ل اليه إذا غض المرء 
الطرف عن الحجر المستخدم في البناء بدال من الطابوق 
البغدادي. كما برزت مجموعة من السيارات األنيقة من 
األربعين���ات اضفت على المش���هد المزي���د من الصدقية 
التاريخي���ة. وتجول���ت الكامي���را في االس���واق والمقاهي 
لتص���ور التخت البغدادي المش���هور ، وقام���ت الممثلة 
والمغني���ة القدي���رة مي���را ع���وض ب���أداء دور المطربة 
الش���هيرة سليمة باش���ا التي شغف بها سلمان والد كابي 
وتأثر بفراقها على خلفية األغنية  »قلبك صخر جلمود 

ما حن علي«.
وتج���در اإلش���ارة الى أن ه���ذا الفيلم كان ثم���رة تعاون 
بين ع���دد من رجال األعمال اإلس���رائيليين ذوي أصول 
عراقية الذين ساهموا بسخاء في ميزانية الفيلم إضافة 
الى اصحاب سينما سيتي األخوان إدري وصناديق تدعم 
األفالم اإلس���رائيلية. ومن المتوقع أن ُيعرض الفيلم في 

لندن في غضون األشهر القليلة القادمة.



7لـغــات
ما طول املدة التي ستعيشها ؟ 

قوة تصافحك تنبئ بطول مدة حياتك

قراءة يف رواية عربة املجانني لكارلوس ليسكانو

�صليب��ي  �صب��اح  د  ترجم��ة 
م�صطفى -بغداد

عندم��ا ت�صاف��ح  طبيب��ك يف امل��رة 
القادمة  كن حذرًا من انك �صتف�صي 
ل��ه �ص��رًا ينب��ئ مبتو�ص��ط عم��رك 
املتوقع . ففي درا�صةن�صرها  توا يف 
جمل��ة )الن�صت(الطبي��ة الدكتور 
جامع��ة  م��ن  لينون��ك(  داري   (
)ماكم�ص��ر( يف كندا نقل ما مفاده 
م��ن ان طريق��ة ب�صيط��ة لتقدي��ر 
درج��ة احتمالي��ة وف��اة ال�صخ�ص  
خ��ال  ال�صنوات القليل��ة القادمة  
تكمن يف فح�ص ق��وة قب�صة يديه 
.وقام الدكتور) لينونك( مع فريق 
م��ن امل�صاعدي��ن  يف انح��اء الع��امل 
يدوي��ا  يحم��ل  جه��از  با�صتعم��ال 
يع��رف ) بالدامنومي��ر( لفح���ص 
قب�صاتااليدي ملائ��ة واربعني الف 
�صخ���ص مم��ن تراوح��ت  اعمارهم 
�صبع��ني  يف  70عام��ا  اىل   35 ب��ني 
بل��دا . ثاث��ة م��ن تل��ك البل��دان 
واالم��ارات  وال�صوي��د  كن��دا   ه��ي 
بلدان��ا  كان��ت   املتح��دة  العربي��ة 
غني��ة . يف ح��ني ان اربع��ة اخرى، 
وهي بنكاد���ص والهند  وباك�صتان 

فق��رة،  بلدان��ًا  كان��ت  وزمباب��وي 
وان ع�صرا منه��ا ب�صمنها كولومبيا 
ق��د  افريقي��ا  وجن��وب  وبولن��دا 
ح��ددت على انها بل��داَن ذات دخل 
متو�ص��ط . بعدها تاب��ع الباحثون 
متطوعيهم مبتو�ص��ط اربع �صنوات 
اذ الحظوا  كم عدد الذين فارقوا 
احلي��اة واال�صباب التي  توفوافيها 

او من اجلها .
ب��ني  كب��ر  قوم��ي  تباي��ن  وثم��ة 
م��ا  عل��ى  فال�صويدي��ون  ال�صع��وب، 
يب��دو يتمتع��ون باق��وى درجة من 
الت�صاف��ح يف الع��امل، يف ح��ني يعد  
الباك�صتاني��ون  اال�صع��ف يف ه��ذا 
اجلان��ب، ولكن على العم��وم  كانت 
ق��وة قب�صة ي��د ال�صخ���ص  موؤ�صرا 
حقيقي��ا يف الواق��ع، ينبئ  بدرجة 
احتمالي��ة  ان��ه �صيم��وت يف اثناء 

�صر الدرا�صة  .
الي��د  قب�ص��ة  ق��وة  متو�ص��ط  كان 
الت��ي �صجله��ا فريق العم��ل ) 300 
نيوتن��اأو وح��دة الق��وة ( ) وه��ي 
وزن   لتحم��ل  املطلوب��ة  الق��وة 
6-30 كيلوغرام��ًا مقاب��ل جاذبية 
االر���ص(، وان اي انخفا���ص  يق��ل 
يرتب��ط  كان  نيوت��ن(    50( ع��ن 

بن�صب��ة  الوف��اة  خط��ر  بارتف��اع  
16%وبزي��ادة يف خط��ر التعر���ص 
للم��وت  ال�صيما م��ن امرا�ص القلب 
بن�صب��ة 17%. كم��ا انه��ا ترتب��ط 
اي�ص��ا بخط��ر اك��ر وبن�صب��ة %7 
يف اال�صاب��ة بجلط��ة قلبية )لكن 
لي���ص بال�ص��رورة الوف��اة ب�صببها( 
بجلط��ة  اال�صاب��ة  يف  وبارتف��اع 
ب��ني  وم��ن   .%9 بن�صب��ة  دماغي��ة 
اولئك امل�صاب��ني مبر�ص ال�صرطان 
ف��ان  املزمن��ة،  اأمرا�صالقل��ب  اأو 
اال�صخا���ص ذوي القب�ص��ة القوية 
كان��وا ق��د عا�ص��وا مدة اط��ول من 
�صعيفي القب�صة بدرجة احتمالية 
اك��ر.  وظل��ت العاق��ة   ثابت��ة 
له��ا   الباحثون با�صافة  عندما عدَّ
عوام��ل اخ��رى عرفت ان له��ا دورًا 
يف مع��دل الوفي��ات ب�صمنها العمر، 
وتعاط��ي  الدرا�ص��ي،  والتح�صي��ل 

امل�صروبات وتدخني ال�صجائر.
وال�ص��ي ال��ذي ال ميك��ن ان��كارة هو 
اأنَّ ق��وة قب�صة اليد ال تعد مو�صرا 
يعتم��د علي��ه كلي��ا يف  قيا���ص قوة 
الدكت��ور  يج��د  ومل  ال�صخ���ص. 
ح��االت  بع��دد  �صل��ة   ) )ليلون��ك 
دخ��ول اال�صخا���ص امل�صف��ى  الأجل 

ع��اج ذات الرئ��ة مث��ا، او مع��دل 
اال�صاب��ة مبر���ص ال�صك��ري، كم��ا 
مل تظه��ر  ب�ص��كل ف��ردي ذي �صلة 
بح��االت  الوفي��ات الناجم��ة ع��ن 
�صب��ب  وه��و  اال�صق��اط  ح��االت 
حل��دوث اجل��روح الت��ي رمب��ا  م��ن 
املفر�ص ان يكون ل�صعف الع�صات  

اأثر مبا�صر فيها .
ان تف�صرم��ا يجري تف�صرا دقيقا 
هو امر �صعب. والن الدرا�صة كانت  
درا�ص��ة تعتمد املراقبة وامل�صاهدة 
ب��دال من كونه��ا درا�ص��ة جتريبية 
فم��ن امل�صتحي��ل ان نع��رف ان كان 
�صع��ف الع�صا ت ي�صب��ب مر�صا اأم  
ان��ه  عار�صلمر���ص  ه��و موجود يف 
م��كان ما �صابقا. هذا م��ا يهمنا فان 
كان ال��راي ال�صابق �صحيحا فعنئذ  
رمب��ا يجنب  بناء الق��وة من خال 
كان  واذا  املبك��ر  امل��وت  التمري��ن 
الراي الثاين �صحيحا فان  بطاقات 
ال�صخ�ص الطبية �صتحدد احتماال 
ال ميكن الغاوؤه باأي �صكل. ويف اغلب 
االحتماالتف��ان ذل��ك يع��د جزءا 
من حالتني مع وج��ود قوة ع�صلية 
تك��ون عامة �صحيحة على تقادم 
العم��ر احلقيق��ي وبعب��ارة اخ��رى 

فه��و �صع��ف  بيولوج��ي كيمي��اوي 
عام يرتبط  ب�صكل غر تامبالعمر 

التقوميي لل�صخ�ص .
الت��ي  الطريق��ة  فائ��دة  وتكم��ن 
يف  ليون��ك(  الدكت��ور   ( تبناه��ا 
وتتمي��ز  التنفي��ذ.  �صهل��ة  كونه��ا 
امليكانكي��ة   الق��وة  قيا���ص  اأدوات 
بكونها  رخي�ص��ة الثمن وبامكانية  
ا�صخدامه��ا  بتدري��ب اأقل . وهكذا 
فقوة قب�صة اليد هي اب�صط تقومي 
لعامات اخرى لل�صعف مثل �صغط 
ال��دم العايل، ن�صب��ة الدهون يف يف 
اجل�ص��م او م�صتوي��ات �صك��ر الدم . 
واىل جان��ب  ح�ص��اب وزن اجل�ص��م 
ايدت��ه  ال��ذي   لل�صخ���ص  املث��ايل 
حديث��ا،  ن�ص��رت  اخ��رى،  درا�ص��ة 
والذي  ه��و اف�ص��ل مقيا�ص لوجود 
الت��ي حت��دث  الده��ون يف البط��ن 
املر���ص منبني  مو�ص��ر كتلة اجل�صم 
املره��ل  الت�صاف��ح  ف��ان  املال��وف 
االع�ص��اب ميك��ن ان يك��ون عامة 
حتذي��ر منانَّكل ما ذك��ر هو عامة 

غر �صحية .
������������������������������������������������ 

عن جملة االكونوم�صت 
الريطانية

ترجمة واعداد : 
ا.م.هديل عادل كمال

ح��ني �صاألوين ماذا اأحت��اج � عندما 
يف  كن��ت   � ال�صج��ن  م��ن  خرج��ت 
�ص��يء:  ل��كل  حاج��ة  يف  الواق��ع 
املاب�ص والعم��ل والدفء واحلنان 
اأ�صع��ر  اأك��ن  اأين مل  خا�ص��ة رغ��م 
اآل��ة  اأري��د  ب��اأين  اأجبته��م  بذل��ك 

كاتبة/كارلو�ص لي�صكانو
الثاني��ة  �ص��ن  الع��ام 1971 يف   يف 
والع�صري��ن، كان كارلو�ص لي�صكانو 
ثانوي��ة  در���ص  حي��ث  ع�صكرًي��ا 
الق��وات  يف  ودر���ص  ع�صكري��ة 
اأن��ه ان�ص��م الإح��دى  اإال  اجلوي��ة، 
احلركات الطابية التومبارو� التي 
تنا�صل �ص��د اآلة القم��ع الع�صكري 
اعتقال��ه.  فت��م  االأوروغ��واي  يف 
وال��ذي ق�ص��ى بعدها ثاث��ة ع�صر 
عاًم��ا يف ال�صجن والتعذيب ليخرج 

عام 1984
 يف العام 1984 اندلعت احتجاجات 
�صعبية وا�صعة النطاق �صد احلكم 
الع�صك��ري يف االأورغ��واي م��ا اأدى 
اإىل اإع��ان احلكوم��ة الع�صكري��ة 
خطة العادة احلكم املدين للباد. 
مب�صمون العفو العام يجد لي�صكانو 
نف�ص��ه اأمام اأحد معذبيه يف �صوارع 
يكت��ب  مونتيفيدي��و،  العا�صم��ة 
لي�صكان��و ع��ن جتربت��ه يف ال�صجن 
يف روايت��ه “عرب��ة املجانني” وقد 
ترجم��ت اأعمال��ه اإىل العدي��د من 

اللغ��ات االجنبية. لي�صكانو روائي 
و�صاع��ر وم�صرح��ي من اأه��م اأدباء 

اأمريكا الاتينية.
 التومب��ارو: حرك��ة حت��رر ثورية 
ي�صارية اعتمدت الن�صال الع�صكري 
وحرب الع�صابات لتحقيق اأهدافها 
الع�صكري��ة�  احلكوم��ة  �اإ�صق��اط 
بداي��ة  وحت��ى   1960 ع��ام  من��ذ 
احلرك��ة  انتهج��ت  ال�صبعيني��ات. 
ت�صفيته��ا  مت��ت  و  امل�صل��ح  الكف��اح 

واالنت�صار عليها عام 1974
العرب��ة  ه��ي  املجان��ني  عرب��ة   
الت��ي كان ينق��ل فيه��ا الع�صك��ر يف 
ال�صيا�صيني،  امل�صاج��ني  االأورغواي 
كارلو���ص لي�صكانو منا�صل �صابق يف 
"التوبامارو���ص" الي�صارية  حركة 
الت��ي تبنت اأ�صالي��ب الكفاح امل�صلح 
لقل��ب نظ��ام احلك��م يف االأورغواي 

وباقي بلدان اأمريكا اجلنوبية.
          دخ��ل لي�صكان��و ال�صجن كاأحد 
اأفراد حركة ثورية حتمل ال�صاح 
وخرج من��ه كاتبا روائي��ا و�صاعرا 
وم�صرحي��ا ينب��ذ العن��ف ويحك��ي 
ق�ص��ة �صجن��ه، ال�صج��ن ال��ذي مل 
يتاأقل��م معه يوم��ا ، مل يتكيف معه 
بق��ي  العك���ص  عل��ى  يتقبل��ه،  ومل 
ال�صج��ن وال�صج��ان �صاخ�صني اأمام 
لي�صكان��و  ، راح  عيني��ه با�صتم��رار 
يكتب �صجانه ال��ذي مل يره بعينه 

اإال يف فرة متاأخرة من املعتقل.
         امت��دت ف��رة �صج��ن لي�صكان��و 
ث��اث ع�ص��رة �صن��ة دخ��ل ال�صجن 

يف الثالث��ة والع�صري��ن م��ن العم��ر 
ي��وم ال�صاب��ع والع�صري��ن م��ن اأي��ار 
ال�صاد�ص��ة  يف  1972وخ��رج  �صن��ة 
والثاثني ، كان خروجه يف 14اآذار 
�صن��ة 1985، خرج ليجد كتاباته ، 
الت��ي كتبها �صرا يف ال�صجن وهربها 
يف قيث��ارة اأحد اأ�صدقائه ، يف بيت 
�صقيقت��ه الت��ي مت اعتقال��ه ليل��ة 
عيد مياده��ا ال�صاد�ص ع�صر ، كان 
لي�صكان��و قد ق��رر ، يف ال�صجن ، اأن 
يكت��ب ، يكت��ب الأنه ، كم��ا يذكر يف 
العزل��ة"،  "كلم��ات  كتاب��ه  خت��ام 
ع��ر على �صوت يحدثه عن الزمن 
الق��دمي، ذات ي��وم �صي��درك ه��ذا 
ال�ص��وت ب��اأن العاق��ة ب��ني الفرد 
املع��زول والكلم��ات له��ا م��ن القدر 
الأن  قابل��ة  يجعله��ا  م��ا  والقيم��ة 
ت�صرد ، ل��ذا �صاأكتب كلمات العزلة 
و�ص��وف اأوؤمن باأن هذا جل ما اأقوى 

عليه. "
 يحك��ي لي�صكان��و ع��ن جتربت��ه يف 
الكتابة يقول : "�صنة 1981، كان 
م�ص��ى عل��ى �صجني ت�صع��ة اأعوام ، 
ومل اأك��ن قد كتبت حرف��ا واحدا، 
ذات ي��وم ق��ررت اأن اأخ��ط بي��دي 
، ب�ص��ر وب��طء ، رواي��ة، ومل��ا كان 
يحظ��ر علينا الكتابة ، كنت اأخفي 
 ، اإخفاوؤه��ا  اأمك��ن  حي��ث  اأوراق��ي 
ومل اأجن��ح يوم��ا يف تخبئته��ا كم��ا 
ينبغ��ي اإذ من امل�صتحي��ل اأن تخبئ 

�صيئا يف زنزانة، ولكني على االأقل 
كن��ت اأحر���ص اأن تك��ون حمجوبة 
ع��ن االأنظ��ار، عق��ب تاأليف��ي تلك 
الرواي��ة اأدركت اأن هذا العمل كان 
يعينني على البقاء حيا، ومنذ ذلك 
احل��ني مل اأتوقف ع��ن الكتابة، يف 
12�صباط �صنة 1982دخل �صابط 
الرواي��ة  ف�ص��ادر  زنزانت��ي  اإىل 
وعددا كبرا من االأوراق التي كنت 
قد �صودتها حتى ذلك احلني، ومنذ 
ذل��ك الوق��ت مل اأر اأوراقي جمددا 

وال ال�صابط الذي �صادرها. "
 نواج��ه يف رواي��ة لي�صكانو عاقة 
ال�صجني بج�ص��ده ، عاقة غريبة 
، يف حلظات ي�صع��ر املعّذب بالتقزز 
، بع��د ف��رة طويل��ة  م��ن ج�ص��ده 
م��ن احلرمان م��ن امل��اء والتنظف ، 
ه��ذا التق��زز ح��ني "تف��وح رائحة 
ال�صق��اء االإن�صاين ، رائحة ال ميكن 
حتديدها ، ولكنها موجودة تطفح 
الع��امل  يف  التعذي��ب  قاع��ات  به��ا 
باأ�صره، هنا ، تفوح رائحة منوذجني 
من ال�صقاء : �صق��اء املعّذب و�صقاء 
هات��ان  تتماث��ل  ال   ، اجلادي��ن 
�صق��اء  مياث��ل  وال   ، الرائحت��ان 
، ولك��ن  املع��ذب �صق��اء اجلادي��ن 
يبق��ى االأمل ينال م��ن الكائن ذاته 
"، يهدف اجلاد جلعل هذا التقزز 
معذب��ا  لل�صج��ني،  مرافق��ا  معذب��ا 
من��ه، م��ن ج�ص��ده بال��ذات ، اإيغاال 
يف تعذيب��ه، لك��ن لي�صكانو يت�صالح 
مع ج�ص��ده ويت�صامن معه يقول يف 

عرب��ة املجانني "غر اأننا ال ي�صعنا 
اأن نطال��ب ج�صمن��ا مبقاومة االأمل 
واأن نق��ول له يف الوق��ت نف�صه اننا 
نتقزز منه، لذلك ن�صفق حلال هذا 
احلي��وان ، يثر تقززن��ا ولكننا نود 
اأن نحب��ه ، الأنه كل ما منلك ، والأن 
كرامتنا ، اأو بقية باقية من كرامة 
فينا ، تبق��ى مرهونة بقدرته على 
املقاوم��ة" ويق��ول "ال اأدري كي��ف 
اأف�ّص��ر حقيق��ة اأن مق��دار تقززن��ا 
م��ن ج�صمنا هو الذي يجعلنا ننظر 
اإىل اأنف�صن��ا عل��ى نحو مغاي��ر واأن 
نظرتن��ا هذه تازمنا طول العمر ، 
اأن نح��ب احليوان الذي نكونه لكي 

ن�صتمر يف كوننا ب�صرا،" ،
 عل��ى م��دار كتاب��ات لي�صكان��و كان 
يكتب عن جاديه كان يتغلغل اإىل 
اأعماقه��م ، وي�صل اإىل فهم ال�صقاء 
ال��ذي يعي�صونه، مل ي�صعر لي�صكانو 
يوم��ا اأنه �صحية يقول: "كان ذلك 
هو خي��اري ال�صيا�صي الذي اأحتمل 
م�صوؤوليته ، ومل اأ�صاأ اأن يبدو االأمر 
من قبي��ل ال�صكوى، واحلال اأنني ال 
اأ�صكو ، فاأنا ل�صت �صحية ، لقد جرى 
يل م��ا كان ينبغ��ي اأن يج��ري يل"، 
اإذن ل��ن نع��ر عل��ى �صحي��ة حتكي 
يف اأعم��ال لي�صكانو بل �صنعر على 
مع��ّذب وج��اد ، �صنتع��رف عليه��م 
ب�صكل قري��ب جدا ، عل��ى �صقائهم 
املزدوج ولكن املختلف ، ي�صل اإلينا 

حوار عميق بني املعذب وجاده.

ت
غــا

لـ

اد 
��د

بغ
ة 

مع��
جا

يف 
ب 

لآدا
ة ا

لي��
 ك

�ت
يف�

�ضّ
ي 

وز
ف��

د. 
م.

 اأ.
ات

لغ��
 ال

��ة
كلي

يف 
ي 

�ض��
دري

الت
ضم 

ق�
ها 

ظم
ة ن

دي
�ضر

ة 
ر�ض

ل و
خال

ي 
داو

لهن
ا

ري 
�ضت

اج
 امل

��ة
حل

مر
ة 

لب��
لط

ة 
بي��

عر
 ال

��ة
للغ

ا
. 2

01
ر 6

اأيا
 15

حد 
ال

وم 
ي

ة 
�ضي

دري
الت

ها 
رت

 اأد
تي

ة ال
ر�ض

الو
ت 

اول
تن

   و
   

ة 
واي

ب ر
يو

ل اأ
نفا

كر
د. 

م.
 اأ.

اب
لآد

ة ا
كلي

يف 
رة 

ضاد
ل�

ي ا
داو

لهن
ي ا

وائ
للر

ة 
فلت

من
ت 

غبا
ر

يف 
ضر 

ن�
وال

ة 
حاف

�ض
ة لل

جل
ر د

 دا
عن

�ا ً 
يث�

حد
د .

دا
بغ

ذا 
ت ه

اول
تن

�ل 
عم�

ق 
ورا

ة ا
طلب

 ال
دم

ق��
قد 

و
يم 

قي
وت

�د 
نق�

وال
يل 

حل
الت

ي ب
ائ��

رو
 ال

��ل
عم

ال
رد 

ل�ض
ت ا

نيا
تق

ت و
ما

لثي
ث ا

حي
من 

ره 
�ض

عنا
ى 

��ر
خ�

الأ
ة 

واي
لر

ر ا
�ض

عنا
ن و

ملكا
 وا

ان
زم

وال .
ذا 

ي ه
مل��

 ع
ان

ي 
داو

هن��
 ال

ال
ق��

�ه 
نب�

جا
�ن 

م�
ان 

مل 
ى اأ

عل
ىل 

لأو
ي ا

يت��
روا

عد 
ين ب

لثا
و ا

ه��
ة 

زي
كلي

لن
ة ا

للغ
ىل ا

ت ا
م��

رج
ي ت

الت
�ش 

عي
ن

حا 
جنا

ت 
قق

وح
 20

15
ام 

ا ع
ند

يف ك
ت 

در
�ض

و
وم 

ن ك
زو

اأما
قع 

مو
رب 

 ع
ه��ا

يق
�ضو

د ت
بع

ريا 
كب

ق 
وي

ت�ض
ي ل

عامل
قع 

مو
رب 

ك��
و اأ

وه
ين 

رتو
لك

الأ
ب .

كت
ال

ة 
ان��

 اأد
��ل

مُتث
ة 

لت��
نف

ت م
ب��ا

رغ
ان 

�ر 
ذك�

  و
    

يخ 
تار

يف 
ة 

ضي��
قا�

ة 
ني��

زم
ة 

حل��
ملر

ة 
ح��

�ض
وا

ي 
الت

ت 
نيا

عي
ت�ض

د ال
عق

ي 
ي ه

اق
عر

ع ال
تم

ملج
ا

لح 
�ضا

ل ل
م��ا

جل
 وا

خلري
م ا

قّي��
ار 

نهي
ت ا

��د
�ضه

ت 
ور

 �ض
��د

وق
ر، 

�ض��
وال

�ح 
قب�

وال
ل 

مل��ا
ن ا

ي��ا
طغ

ق 
�ضو

ي م
رد

 �ض
وب

�ضل
 باأ

ات
ضار

ك�
لن

ك ا
تل��

كل 
ار 

حل��و
وا

ف 
�ض��

الو
د و

��ر
ل�ض

د ا
م��

عت
ري ي

مث��
و

ب 
ضلو

وا�
�ش 

لنا
ة ا

 لغ
من

ت 
رتب

اأق
ج و

ل��و
نو

وامل
ت 

كو
مل�ض

 وا
ور

�ضت
 امل

ضح
ف�

ت 
ضد

ق�
وت

م، 
ته��

حيا
ة 

يلي
طف

 ال
ات

بق
لط

 وا
�ب

خ�
الن

اة 
حي

يف 
نه 

ع
ار 

�ض��
حل

وا
�ر 

فق�
وال

وع 
جل��

ت ا
غل��

�ضت
ي ا

لت��
ا

ة .
قي

خال
ري ا

 غ
رق

بط
ها  

وات
ثر

ة 
مي

لتن
ل 

�او
ح�

ي 
ائ��

رو
 ال

��ل
عم

 ال
ذا

ه��
ان 

ف 
ض��ا

ا�
   و

 
ة 

ري��
ضح

ال�
ة 

عي��
اق

الو
ة 

�ض��
در

ي م
ك��

حا
ن ي

ا
عن 

اد 
تع

لب
ع ا

 م��
ه��ا

يات
قن

ش ت
���

بع
ف 

ظ��
يو

و
ة 

قاف
د ث

م��ا
عت

 وا
��ل

ملم
ب ا

ن��ا
لط

 وا
��ل

رته
ال

ي .
تلق

 امل
ىل

ى ا
عن

 امل
يب

قر
 لت

رة
�ضو

ال
ة 

لغ��
 ال

��م
ق�ض

يف 
ري 

ضت��
ج�

املا
ة 

لب��
ط

رح 
ط��

و
ة 

يئ��
جلر

 ا
اء

لآر
 ا

��ن
 م

��د
دي

الع
ة 

بي��
عر

ال
ة 

ني��
 بب

��ق
تعل

ي ت
لت��

ة ا
مي��

لعل
ت ا

ظ��ا
الح

وامل
هم 

فت
ثقا

ق 
عم

ين 
كد

موؤ
ها 

�ضر
عنا

ة و
واي

لر
ا

ة.
دي

نق
ال

ت 
رف

اأ�ض
ي 

لت��
ب ا

يو
ل اأ

ف��ا
رن

. ك
ت د

خل��
دا

وت
رب 

خت��
امل

رر 
مق��

ق 
ي��ا

�ض
يف 

ة 
�ض��

ور
ال

ى 
عل��

ت 
ثن

 واأ
يث

حلد
ت ا

ارا
�ض��

ه م
جي

تو
ي ب

رد
ل�ض

ا
م .

ته
ظا

الح
وم

ة 
طلب

 ال
ات

وح
طر

ى 
عل

اب
آلد

ة ا
كلي

فة 
ضيا

يف 
ت 

غــا
ر لـ

حري
س ت

رئي
تري

جس
املا

بة 
طل

ي ل
رد

لس
رب ا

خت
 امل

يف
قد 

الن
ل و

حلي
للت

ضع 
تخ

تة 
نفل

 م
ات

غب
ة ر

واي
ر

ية 
كال

اش
ن 

ر ع
ض

حا
د ي

مو
مح

اء 
به

ي 
يس

تدر
ال

ني
دي

ص ال
الن

مة 
رج

ت
ة 

للغ
م ا

�ض��
بق

ي 
�ض��

دري
الت

ك 
�ار

�ض�
�ش 

در
 امل

ات
للغ

ة ا
كلي

يف 
ة 

ني��
لملا

ا
وة 

ند
 ال

يف
ان 

ل��و
 ع

ود
م��

حم
اء 

به��
ن 

م��
رتج

امل
ة 

عي��
جلم

ة 
في��

ثقا
ال

ت 
حت��

ت 
��د

عق
ي 

لت��
ن ا

قي��
را

الع
ة 

م��
رج

ت
ة 

لي��
ضكا

)ا�
ان 

ن��و
ع

ة 
اني

لمل
ة ا

للغ
– ا

ي 
ين��

لد
ش ا

ن�
ال

ان 
ي�ض

2ن
ت 3

�ضب
 ال

وم
( ي

ج��ا
وذ

من
اأ

. 2
01

6
جم 

رتا
 ال

ىل
ر ا

�ض��
حا

 امل
رق

ط��
وت

ىل 
مي ا

��ر
لك

ن ا
راآ

لق��
ة ل

دد
تع��

امل
ة 

م��
رج

ا ت
نه��

وم
ة 

ني��
لملا

ة ا
لغ��

ال
ث 

اري
ي ي

ود
ين ر

مل��ا
ال

ق 
��ر

ت�ض
مل�ض

ا
�م 

ج�
رتا

 ال
��م

اه
�ن 

 م�
��د

ُتع
ي 

لت��
وا

�ن 
 م�

ه��ا
غري

ا و
�ار

�ض�
انت

��ا 
رثه

اك
و

ى .
خر

الأ
ت 

ما
رتج

ال
ت 

ليا
ضكا

ل�
ر ا

�ض��
حا

 امل
ول

ن��ا
وت

    
اآن 

��ر
لق

ة ا
م��

رج
ن ت

ع��
ة 

جت��
لنا

ا
ة 

لغ��
ا ِل

 مل��
��ة

اني
لمل

ىل ا
مي ا

��ر
لك

ا
ة .

الي
 ع

غة
بال

من 
اآن 

قر
ال

ت 
�ضا

نقا
وة 

��د
الن

ل 
�ال

خ�
ت 

دار
  و

 
ور 

�ض
حل

ن ا
 م��

قة
عم

ت م
�ال

خ�
دا

وم
اذ 

�ضت
ال

مي 
كر

مت ت
ام 

خلت��
يف ا

. و
ن 

م��
رتج

امل
ة 

عي��
جم

�ن 
م�

اء 
به��

وة 
ند

 ال
ية

اع
ن ر

قي
را

الع

9-
8

ية 
قاف

ة ث
الي

فع
يف 

ك 
شار

ى ت
يس

ة ع
جا

. ن
د

رة 
ص

الب
يف 

ت 
نيا

املا
ت 

يبا
ألد

ل 
عد

وال
ق 

لح
م ا

إما
دة 

وال
وم 

 بي
فل

حت
ت ت

لغا
ال

الم(
لس

ه ا
علي

ب )
طال

ي 
ن أب

ي ب
عل

ة 
هيئ

مع 
ون 

ع��ا
الت

وب
ت 

غ��ا
الل

ة 
كلي

ت 
م��

نظ
اء 

��د
�ضه

 ال
��د

�ضي
ب 

ائ��
كت

ي 
عب��

ل�ض
د ا

�ض��
حل

ا
ت 

حت
ي 

الب
لط

�ا ا
له�

تفا
اح

م( 
ضال

ال�
ة 

لي��
)ع

وم 
ة ي

لد
. و

د .
حل�ض

ش ا
ف�

 تن
جب

1 ر
ر 3

ضعا
�

ور 
�ض

بح
 20

16
ان 

ي�ض
2ن

ق 1
واف

 امل
�ش

مي
خل

ا
هل 

من
ذر 

من
د. 

 اأ.
ات

للغ
ة ا

كلي
يد 

عم
ون 

ع��ا
م

ضد 
حل�

ف ا
ي��و

�ض
من 

ري 
كب��

ور 
مه

وج
�د 

حمم�
ة .

كلي
 ال

بة
طل

ة و
تذ

�ضا
ووا

ي 
عب

ل�ض
ا

اآن 
��ر

لق
ن ا

ٍ م��
ي 

ة اآ
الو

بت��
�ل 

حلف�
ل ا

ته��
اأ�ض

    
ة 

لي��
لك

د ا
مي��

ع
��ا 

ده
بع

ى 
لق��

 اأ
مي 

��ر
لك

ا
ت 

لغا
 ال

��ة
كلي

�ل 
تف�

حت
( :

ه��ا
في

ل 
ق��ا

ة 
كلم

ي 
عب��

ل�ض
د ا

�ض��
حل

ة ا
يئ��

 ه
��ع

 م
ون

ع��ا
الت

وب
بن 

ي ا
عل

لم 
الع

ل و
عد

وال
ق 

حل
م ا

اإما
دة 

ول
ب

ام 
قد

 امل
طل

الب
م( 

ضال
ال�

�ه 
لي�

)ع
ب 

طال
ي 

اأب
ة 

ول��
بط

ال
ل 

ي��ا
لأج

ه ا
من��

�م 
عل�

تت
ي 

��ذ
ال

عن 
ن و

ط��
الو

دة 
ي��ا

 �ض
عن

��ا 
اع

دف
اد 

جله��
وا

ب 
دي

الأ
ي و

ب��و
رت

رال
فك

 امل
ل، 

��د
الع

ق و
حل��

ا
اء 

بن
ه اأ

من
لم 

تع
ي ي

��ذ
 ال

عي
�ضو

ملو
مل ا

لعا
وا

ة 
م��

حلك
وا

ب 
لأد

ر ا
ض��و

ع�
 ال

كل
يف 

��ا 
بن

�ضع
ىل 

و اإ
رن��

ي ي
لذ

و ا
ف��

الع
ب و

حل��
م ا

معّل
�ه 

ان�
ضر 

ب�
 ال

ّضم
ق�

ي ت
الت

يه 
بق

لط
ق ا

فو
ي 

ضام
ت�

ال
. )

ات
فئ

ت و
بقا

 ط
ىل

اإ
ت 

�وا
�ض�

ة ا
لي��

تفا
لح

يف ا
ت 

ح��
ضد

ا �
م��

  ك
  

ى 
كر

بذ
وا 

غن��
ن ت

ذي
 ال

اء
��ر

�ضع
 ال

من
ة 

خب��
ن

ة 
علي

ب )
ال��

 ط
بي

ن اأ
 ب��

لي
 ع

�ام
لم�

د ا
ول��

م
ين 

ورا
جل

ن ا
حم�ض

عر 
�ضا

 ال
م :

وه
م( 

�ال
�ض�

ال
ى 

طف
�ض

و م
�ل 

خي�
مي د

��ر
وك

�ح 
بي�

 �ض
�ري

ضم�
و�

ي .
�ضر

ليا
ا

ت 
لغا

 ال
ية

 كل
بة

طل
مي 

كر
ل ت

حلف
ل ا

خل
وت

    
ي .

عب
ل�ض

د ا
حل�ض

ف ا
فو

�ض
يف 

ن 
رك

�ضا
امل

ة 
الي

فع
ت ب

لغا
 ال

ية
 كل

 يف
ية

ملان
ال

ة 
للغ

م ا
ق�ض

�ش 
ئي

ن ر
�ض��

 ح
ضى

ي�
 ع

جناة
.د 

.م
ت اأ

ك��
ضار

�
ت 

نيا
لملا

ت ا
قفا

املث
من 

ة 
وع

جمم
ها 

ت ب
هم

�ضا
ي 

الت
اة 

حلي
ل ا

اج
من 

ة 
تاب

لك
- ا

نا 
اأنا

ون 
عي

ضر 
ق�

يف 
ة 

الي
فع

 ال
�ت

يم�
اأق

. و
ت 

ي��ا
�ضر

ت ب
را

ع��
�ضا

مع 
ون 

ع��ا
الت

ة ب
��ر

�ض
الب

ة 
ظ��

حماف
يف 

ي 
نز

 لي
ول

وي��
ت 

يد
�ضم

ين 
تر

 كا
��ة

يب
لد

ها ا
ت ب

م��
اه

و�ض
رة 

�ض��
الب

يف 
ون 

فن��
وال

ة 
اف��

ثق
ال

ت 
تبا

كا
ي و

بر
جلا

د ا
قن��

مر 
و�ض

ي 
�ضر

الب
يم 

اه
بر

ل ا
م��ا

 وا
ان

در
الب

�ش 
ا��

ين
ىل ا

ة ا
اف��

�ض
ا

ت.
ريا

اخ



10لـغــات
ورشة عمل تشرح آليات ترجمة االتفاقية العراقية الروسية

حضور متميز لقسم اللغة الروسية يف أروقة وزارة الخارجية

قسم اللغة االسبانية ينظم ندوة عن ترجمة 
النص الصحفي بوصفه وسيلة لالقناع

نظم ق�سم اللغة الرو�سية 
ور�س��ة  اللغ��ات  كلي��ة  يف 
فيه��ا  مت  تثقيفي��ة  عم��ل 
�سرح اآليات ترجمة  بنود 
االتفاقية التي وقعت بني 
ورو�سيا  العراق  جمهورية 

االحتادية موؤخرا . 
الت��ي  الور�س��ة  اأدار 
اخلمي���س  ي��وم  عق��دت 
رئي���س    2016/3/17
عب��د  اأ.م.د.  الق�س��م 
اجلب��ار حم�س��ن الربيع��ي  
الذي ق��دم بحث��ا عنوانه 
خ�سائ���س ترجمة الن�س 
القان��وين و عر�س اأ.م.د. 
�سام��ر اأك��رم ح�سني بحثه 
العملية  التجارب  املو�سوم 
الن�سو���س  ترجم��ة  يف 
القانوني��ة والوثائق فيما 
عر���س  م.د. عم��ار عودة 
قواع��د  بعن��وان  بحث��ا 
القانوني��ة  الرتجم��ة 
وتقنياته��ا ام��ا  م.د. علي 
عدن��ان فقد عر���س بحثا  
بعنوان ترجمة الن�سو�س 
م.د.  وق��دم   القانوني��ة 
ه�س��ام عل��ي حي��در بحث��ًا 

بعنوان االخطاء ال�سائعة 
يف ترجمة الوثائق .

عل��ى  البح��وث  اإن�سب��ت 
اآليات الرتجمة القانونية 
قانونيت��ني  لغت��ني  ب��ني 
نظام��ني  ع��ن  تّع��ران 

قانونيني خمتلفني . 
واأك��د الباحث��ون عل��ى ان 
امل�سطل��ح القانوين حمدد 
�سلف��ا بالنظ��ام القان��وين 
ال��ذي ينتم��ي الي��ه ذل��ك 
امل�سطلح، وبالتايل الميكن 
خ��ال  م��ن  االآ  ترجمت��ه 

النظام القانوين ذاته.  
م��ن  جمموع��ة  وكان��ت 
اللغ��ة  ق�س��م  ا�سات��ذة 
الرو�سية يف كلي��ة اللغات 
ق��د قامت برتجم��ة بنود 
االتفاقية التي وقعت بني 
جمه��ورة الع��راق ورو�سيا 

االحتادية .
وقال ال�سي��د رئي�س ق�سم 
اأ.م.د.  الرو�سي��ة  اللغ��ة 
حم�س��ن  اجلب��ار  عب��د 
ان  بع��د   ( الربيع��ي 
تقدم��ت وزارة اخلارجية 
العراقي��ة بطل��ب ر�سم��ي 

اىل كلي��ة اللغ��ات اأك��دت 
فيه حاجتها اىل ا�ساتذة 
باخت�سا���س  مرتجم��ني 
وه��م  الرو�سي��ة  اللغ��ة 
اجلب��ار  عب��د  اأ.م.د.   :
حم�سن الربيعي و  اأ.م.د. 
عبا���س  حم��زة  يا�س��ني 
اك��رم  �سام��ر  اأ.م.د.  و 
ح�س��ني و اأ.م.د. حت�س��ني 
رزاق عزيز و اأ.م.د. منى 
م.د.  و   جا�س��م  ع��ارف 
وم.د.  كاظ��م  م��ا  من��ذر 
م�سو���س   عدن��ان  عل��ي 
وم.د. ه�س��ام علي ح�سني 
وم.د. عم��ار عودة جوير 
الرتجم��ة  مبه��ام  للقي��ام 
والتحريري��ة  الفوري��ة 
االتفاقي��ة  لبن��ود 
وترجمة وقائ��ع اجلل�سة 
وكلم��ة  االفتتاحي��ة 
الرو�س��ي  الوف��د  رئي���س 
جمل���س  رئي���س  نائ��ب 
ال��وزراء ال�سي��د دمي��رتي 
اجلان��ب  وكلم��ة  غوزي��ن 
العراق��ي برئا�س��ة وزي��ر 
الدكت��ور  اخلارجي��ة 

ابراهي��م اجلعف��ري( .

 نظم ق�سم اللغة اال�سبانية 
ن��دوة  اللغ��ات  كلي��ة  يف 
)ترجمة  بعن��وان  ثقافي��ة 
و�سيل��ة  ال�سحف��ي  الن���س 
االربع��اء  ي��وم   ) لاأقن��اع 

املواف��ق 2016/2/24 .
م��ن  ع��دد  فيه��ا  �س��ارك 
تدري�سي��ي الق�س��م ببح��وث 
مع��اون  ال�سي��د  وبح�س��ور 
العلمي��ة  لل�س��وؤون  العمي��د 
منه��ل  من��ذر  والدرا�س��ات  
العمي��د  مع��اون  و  حمم��د 
لل�س��وؤون االداري��ة واملالية 
عط��ه  ك��رمي  �س��ذى  اأ.م.د 
التدري�سي��ني  م��ن  وع��دد 

والطلب��ة .
هدي��ل  اأ.م.  الن��دوة  اأدار 
عادل كمال  و�ساركت ببحث 
بعن��وان "ا�سالي��ب ترجم��ة 
م��ن  ال�سحفي��ة  الن�سو���س 
العربي��ة"  اىل  اال�سباني��ة 
و اأ.م. حن��ان ك��رمي عط��ه 
ها�س��م  حمم��د  م.م.  و 
اأ.م.د.  وعر�س��ت  حمي�س��ن 
عب��ر ح�س��ني عب��د  بحثه��ا 
املرتج��م  دور   " املو�س��وم 
اللعب��ة  ف�س��ح  يف  العراق��ي 
اجلدي��دة  اجليو�سيا�سي��ة 
 " االو�س��ط  ال�س��رق  يف 
فا�س��ل  ليل��ى  م.  وطرح��ت 

عب��د  اأ�سي��ل  وم.م.  ح�س��ن 
بعن��وان  بحثيهم��ا  اليم��ة 
ال�سحفي��ة  "الرتجم��ة 
ب��ني التمر���س واالح��رتاف 
فيم��ا  تطبيقي��ة"  درا�س��ة 
حمم��د  م.م.  بحث��ا  ق��دم 
مث��ال  م.  و   ذي��اب  داخ��ل 
احمد، وم.م. ابتهاج عبا�س 
"معاي��ر  بعن��وان  احم��د  
ال�سحفية  الرتجم��ة  جناح 

املثالي��ة " .
عل��ى  البح��وث  اإن�سب��ت   
الت��ي تواجه  ال�سعوب��ات 
الن�سو���س  ترجم��ة 
باعتباره��ا  ال�سحافي��ة 
املخت�س��رات  اىل  متي��ل 
للعب��ارات  باالألف��اظ 
واحلك��م  واالق��وال 
ا�سم��اء  او  واالمث��ال 
امل��دن  مم��ا يتوج��ب على 

اللغوي  االت�س��اع  املرتجم 
التحديث��ات  وا�ساف��ة 
الت��ي تطراأعل��ى االخبار 
االعامي��ة  والرام��ج 
الأهمية دورها يف املجتمع 

وتاأثره��ا عل��ى الق��ارئ .
عل��ى  االبح��اث  واك��دت   
اهمي��ة ا�ستيع��اب الن���س 
يف  وفهم��ه  اال�سل��ي 
ال�سحفي��ة  الرتجم��ة 

ال��ذي  الغمو���س  وازال��ة 
االلف��اظ  بع���س  يع��رتي 
عند ترجمتها من اال�سل 

اىل اللغ��ة العربي��ة.
اىل  الباحث��ون   وا�س��ار   
عن��وان  يك��ون  ان  �س��رورة 
املو�س��وع منا�سب��ا للن�س��ر يف 
ال�سحيفة و ي�ستمد من َمنت 
الن���س ليج��ذب م��ن خاله 
انتباه القارئ. م�سرين  انه 

لي���س بال�س��رورة ان  يلتزم 
املرتج��م – املحرر برتجمة 
م��ن  ال�سحفي��ة  امل��ادة  كل 
ب��ل  النهاي��ة  اىل  البداي��ة 
النم��ط  يخ��دم  م��ا  يخت��ار 
الذي ت�سر عليه ال�سحيفة 

وطريق��ة تفك��ر .
وا�ساف��وا ان االبتع��اد ع��ن 
الرتجم��ة احلرفية التعني 
ان يق�س��ي املرتج��م الن���س 
اال�سل��ي بتغ��ره يف النق�س 
اوالزي��ادة يف املعن��ى ، ومبا 
ال�سحافي��ة  الرتجم��ة  ان  
االخب��ار  نق��ل  اىل  ت�سع��ى 
م��ع  املعلوم��ات  وتقا�س��م 
القراء فقد يلجاأ )ال�سحايف 
ترجم��ة  اىل  – املرتج��م( 
تقت�سيه��ا  تلخي�سي��ة 
املخ�س�س��ة  امل�ساح��ة 
وه��و  اجلري��دة  يف  ملقالت��ه 
حمافظ��ًا  م��ادام  مقب��ول 
واالف��كار  املعن��ى  عل��ى 
الرئي�سي��ة دون ت�سوي��ه او 
عل��ى  م�سددي��ن   . حتري��ف 
الكلم��ات  ا�ستعم��ال  ع��دم 
والتعاب��ر النادرة واملعقدة 
ال�سحافي��ة  الرتجم��ة  يف 
الت��ي تقل���س ع��دد القراء 
م��ن  ع��دد  عن��ده  مث��رًة 

الت�س��اوؤالت املبهم��ة .
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ندوةعلمية تبحث الجهود اللغوية 

للعلماء السرّيان

ندوة ثقافية تناقش ظواهر
 لغوية وأدبية

االقرتاض اللغوي موضوع ندوة 
علمية باللغة الرتكية 

تدريسيو اللغة الفارسية يشاركون 
بدورة تعليمية يف إيران

اللغ��ة  ق�س��م  نظ��م 
كلي��ة  يف  ال�سرياني��ة 
بعن��وان  ن��دوة  اللغ��ات 
اللغ��ة  علم��اء  )دور 
اإحي��اء  يف  ال�سرياني��ة 
اخلمي���س  ي��وم  اللغ��ة( 
 2016/3/10 املواف��ق 
.  �س��ارك فيه��ا ع��دد م��ن 
تدري�سي��ي الق�سم ببحوث 

علمي��ة .
     اأدار الندوة ال�سيد رئي�س 
ق�سم اللغة ال�سريانية  اأ.د. 
ليث ح�سن حممد  وم�ساركة 
 : التدري�سي��ن  م��ن  كال 
عب��د  عل��ي  حمم��د  اأ.م.د. 
االم��ر اأ.م. حمم��د را�س��ي 
زوير و اأ.م. ا�س��واق ن�سرت 

جا�سم و اأ.م. ي�سرى عبا�س 
عب��د  و اأ.م. احم��د �سام��ي 

جا�س��م  .
    �سل��ط فيه��ا الباحث��ون 
ال�سوء على �س��رة علماء 
ومفكري��ن  وفال�سف��ة 
�سرّي��ان اأث��روا احل�س��ارة 
مبوؤلف��ات  االن�ساني��ة 
غزي��رة يف اللغ��ة والنحو 
واالأدب   وال�سع��ر  والن��ر 
ف�س��ال عن الط��ب والفلك 

والفل�سف��ة . 
الباحث��ون  تن��اول  كم��ا     
مرتجم��ن  حي��اة  �س��رة 
اث��روا اللغ��ة العربي��ة م��ن 
تفا�سر االأجني��ل و�ساهموا 
بتاألي��ف املعج��م الع�سك��ري 

يف ثالثين��ات القرن املا�سي 
م��ن  كت��ب  ترجم��ة  و   .
اليوناني��ة اىل العربي��ة يف 
واالأدب  والفل�سف��ة  الط��ب 

والنح��و. 
كم��ا تطرق��وا اىل  املكان��ة 
للق�سي��دة  العلمي��ة 
يف  وانواعه��ا  ال�سرياني��ة 
البحور ال�سعرية . واأ�سادوا 
ب�سرة حياة هوؤالء العلماء  
ودورهم  التاريخي والعلمي 
حن��ن   – اأمث��ال  املمي��ز 
انط��وان   – اإ�سح��اق  ب��ن 
التكريتي��ي – اإب��ن العرب��ي 
الره��اوي  يعق��وب  م��ار   –
 – ال�سرياين  اإف��رام  – م��ار 

وعب��د امل�سي��ح .

التق��ومي  �سعب��ة  نظم��ت 
اللغوي يف كلية اللغات ندوة 
)ظواه��ر  بعن��وان  ثقافي��ة 
لغوية واأدبي��ة مقارنة(يوم 
االأربع��اء املواف��ق 6 ني�س��ان 
2016  بح�س��ور عميد كلية 
منه��ل  من��ذر  اأ.د.  اللغ��ات 
حمم��د. و�س��ارك يف الندوة 
الت��ي اأداره��ا اأ.م.د. حام��د 
جمموع��ة  عبا���س  كاظ��م 
االق�س��ام  تدري�سي��ي  م��ن 
د.عام��ر  وه��م:  العلمي��ة 

ناي��ف الهيت��ي - �سه��ام عبد 
ح�س��ون  �سعي��د   – احلمي��د 
ح�س��ن – حمم��د ا�سماعيل 
 – �سائ��ب  – �سه��ام  �سبي��ب 
داود �سلم��ان - ح�س��ام عب��د 
 – فا�س��ل  – ليل��ى  احل�س��ن 
ليل��ى منات��ي - اف��راح عل��ي 
– علي  ا�سماعي��ل  – �سف��اء 
ع��ارف – بت��ول احمد �سليم 
– ورود  – ر�س��ا طه حممود 
ناج��ي – علي حمم��د ر�سيد 

-  ابتهاج عبا�س احمد.

     و�سلط��ت االبح��اث الت��ي 
الن��دوة  خ��الل  األقي��ت 
اال�س��واء عل��ى العدي��د من 
واالدبية  اللغوية  الظواهر 
الت��ي ت�س��رتك به��ا اأكر من 
لغة من بن اللغ��ات العاملية 
ع��دة  الن��دوة  و�سه��دت   .
م��ن  وتعقيب��ات  مداخ��الت 
الذي��ن  احل�س��ور  ال�س��ادة 
الن��دوة  موا�سي��ع  اأغن��وا 
بطروحات وافكار من املمكن 

ان توؤ�س�س لندوات مقبلة .

عق��د ق�سم اللغة الرتكية 
ن��دوة  اللغ��ات  كلي��ة  يف 
االقرت�س  بعنوان  علمية 
اللغت��ن  ب��ن  اللغ��وي 
والعثماني��ة  العربي��ة 
املواف��ق  اخلمي���س  ي��وم 

.  2016/3/17
و�س��ارك يف الن��دوة الت��ي 
الق�س��م  رئي���س  اأداره��ا 
اأ.م.د. جن��دت يا�سر مراد 
تدري�سي��و الق�س��م وه��م : 
ب�سرى ط��ه - هدى ح�سن 
عزي��ز – زياد ط��ارق عبد 
عب��د  �سه��ام   – اجلب��ار 
عام��ر    - زنك��ي  احلمي��د 
احم��د   – حم��د  نعم��ة 

فرم��ان – وداد جا�س��م – 
عل��ي املفت��ي – يل��دز �سعد 
 – ف��الح  – ع��الء  الدي��ن 
– ملي��اء  ابت�س��ام عريب��ي 
كاظم – منال علي – �سعاد 
حمم��ود – حازم حممد – 
هدى ح�سن م�سري – هند 

طالب . 
الن��دوة  خ��الل  ومت 
لع��ّدة  ملخ�س��ات  عر���س 
درا�س��ات وابحاث تناولت 
الرتكي��ة  اللغ��ة  مراح��ل 
وان��واع  العثماني��ة 
اخلط��وط امل�ستعملة فيها 
االكادميي��ة  والدرا�س��ات 
املنجزة يف الع��راق ب�ساأن 

ه��ذه اللغ��ة .
    كم��ا تطرق��ت االبحاث 
اىل اال�سم��اء واحل��ركات 
يف  املتداول��ة  العربي��ة 
منا�س��ب العه��د العثم��اين 
فيه��ا  املنظم��ة  واال�سع��ار 
الرتكي��ة  والكلم��ات 
اللغ��ة  يف  امل�ستعمل��ة 
واالخط��اء  العربي��ة 
وترتي��ك  االمالئي��ة 
العربي��ة  امل�سطلح��ات 
العربي��ة  الكلم��ة  وبن��اء 
اللغ��ة  يف  امل�ستعمل��ة 

الرتكية العثمانية .

�سارك ع��دد من تدري�سيي 
الفار�سي��ة  اللغ��ة  ق�س��م 
اللغ��ات يف دورة  يف كلي��ة 
علمي��ة مبوؤ�س�س��ة �سع��دي 
اإي��ران  جمهوري��ة  يف 
ع�سرة  امده��ا  اال�سالمية 
ايام بتاأريخ 2016/2/1.

وجاءت هذه الدورة دعمًا 
التعليمي��ة  املراك��ز  م��ن 
اللغة  لتطوي��ر  والبحثية 
واالدب الفار�سي يف داخل 

ايران وخارجها ف�سال عن 
دعم البح��وث واالطاريح 
والكتب املتميزة يف جمال 
االدب واع��داد اال�ساتذة 
وذوي  االجان��ب  ال�سب��اب 
وت�سمن��ت  املواه��ب. 
الدورة برناجمن تعليمي 
وترفيهي وزي��ارة االماكن 
الثقافية والعلمية وزيارة 
املكتب��ة الوطني��ة ومركز 
اال�سالم��ي  والف��ن  الفك��ر 

كما ت�سمنت زيارة متحف 
الدف��اع املقد���س والق�سور 
الرتاثي��ة لع�سور خمتلفة 
ال��دورة  يف  .و�س��ارك 
التدري�سي��ون رئي�س ق�سم 
اأ.م.د.  الفار�سي��ة  اللغ��ة 
دم��اك  قا�س��م  خري��ة 
مزه��ر  رحي��م  اأ.م.د.  و 
عل��ي  رن��ا  م.د.  العتاب��ي 
جميد وم.م. اميان مط�سر 

وم.م. ماجد جا�سب .
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قسم اللغة االنكليزية يبحث 
التداخل بني اللغة والرتجمة 

ندوة تبحث ابعاد االبادة االجماعية

  قسم اللغة الفارسية يناقش 
أثرالرتجمة يف التنمية

   نظم ق�سم اللغة االنكليزية 
بعن��وان  علمي��ة  ن��دوة 
اأوج��ه التداخ��ل ب��ن اللغة 
الثالث��اء  ي��وم  والرتجم��ة 
 2016/3/15 املواف��ق 
العمي��د  مع��اون  بح�س��ور 
لل�سوؤون العلمية والدرا�سات 
منه��ل  من��ذر  د.  اأ.  العلي��ا 
حممد وعدد من التدري�سن 
اأدار الن��دوة رئي���س الق�س��م 
اأ.د. �سباح �سليبي م�سطفى 
خلي��ل  ريا���س  اأ.د.  و 
ابراهي��م وم�سارك��ة كل م��ن 
التدري�سي��ن اأ.م.د. مه��دي 
عناية كرمي ببحث  عنوانه 

املعج��م : امل�س��روع الو�سيط   
و املدر�س ربيع عامر بعنوان  
"الرتجمة من العربية اىل 
يف  وبالعك���س  االنكليزي��ة 
التعري��ف  ادوات  تدري���س 
– املعرفة والنكرة" و م.م. 
�سب��اح �س��امل جب��ار بعنوان 
"تداخ��ل االدب م��ع اللغ��ة 
والرتجم��ة"  و م.م. ه��دى 
رحيم ح�سن بعن��وان طرق 
م.م.  و  الرتجم��ة  تدري���س 
اأمرية ثعلب بعنوان الثقافة 

والرتجمة .
عل��ى  البح��وث  اإن�سب��ت 
الكت��ّاب  م��ن  جمموع��ة 

واالدباء ممن �ساهموا بنقل 
االإرث احل�ساري الكبري للغة 
احل�س��ارات  م��ع  والتداخ��ل 
جت��ارب  نق��ل  خ��الل  م��ن 
االعم��ال  يف  االآخري��ن 
الكال�سيكية املهمة مبختلف 
االدبية  واالبح��اث  العل��وم 
والنرثي��ة   وال�سعري��ة 
اأمث��ال:   والق�س�سي��ة 
 - وكري�ستوف��ر  �سك�سب��ري- 
ومارل��و وواي��ت - وه��وارد - 

وثوما�س رايل. 
   وتخللت الندوة تداخالت 
التدري�سي��ن  م��ن  علمي��ة 

وامل�ساركن يف الندوة .

االن�س��ان  حق��وق  وح��دة  نظم��ت 
ثقافي��ة  ن��دوة  اللغ��ات  كلي��ة  يف 
بعن��وان )االإبادة اجلماعية( يوم 
املواف��ق2016/2/23   الثالث��اء 
العمي��د  مع��اون  ال�سي��د  بح�س��ور 
لل�س��وؤون العلمي��ةاأ.د. منذر منهل 
التدري�سي��ن  م��ن  وع��دد  حمم��د 

واملوظفن .
اأدار الن��دوة رئي�س الوحدة م. د. 
فا�س��ل عبا���س املحمداويو�س��ارك 
ببح��وث  التدري�س��ن  م��ن  ع��دد 
وه��م : اأ.م.د. اإرواء فخ��ري عبد 
بهج��ت  �سو�س��ن  م.د.  و  اللطي��ف 
يون�س و م.د. ح�س��ن عبد الكاظم 
مزهر وم.د. عم��ر ابراهيم �سالل 

و م.د. عالء ح�سن جا�سم و م.م. 
مثنى حممد عبيد .

جرائ��م  الن��دوة  يف  نوق�س��ت  
انح��اء  يف  اجلماعي��ة  االإب��ادة 
العامل باعتبارها جرمية مبوجب 
القانون ال��دويل والتي بداأت منذ 
9 كان��ون االول ع��ام 1948 بع��د 
انته��اء احل��رب العاملي��ة الثاني��ة 
واملج��ازر التي ارتكب��ت فيها بحق 
االن�ساني��ة وكان ا�سهره��ا االبادة 
اجلماعي��ة التي قام بها النازيون، 
وجم��ازر الفرن�سي��ن يف اجلزائر، 
واب��ادة االأرمن، واالب��ادة يف جزر 
هريو�سيما وناكازاك��ي اليابانيتن 
واب��ادة البو�سن��ة، واملج��ازر التي 

الفل�سطيني��ن  بح��ق  ارتكب��ت 
وم�سلمي بورما .

اىل  احلاج��ة  االبح��اث  واأك��دت 
من��ع االبادة اجلماعي��ة ومعاقبة 
ع اهتم��ام املجتمع  مرتكبيه��ا مو�سِ
ال��دويل ملا اإت�سمت ب��ه من �سيا�سة 
القتل اجلماعي املُنظم على ا�سا�س 
قومي او عرقي او طائفي او اأثني 

او �سيا�سي او ديني .
التاري��خ  ان  الباحث��ون  وذك��ر     
االن�س��اين �سه��د ع��دة ح��االت من 
القت��ل اجلماع��ي ومار�س��ت بع�س 
املنظم��ات �ست��ى اأ�سالي��ب التطهري 
العرقي والديني وما العنف الذي 
متار�سه منظمة داع�س االرهابية 
يف الع��راق و �سوري��ا االآ و�سيلة من 

االبادة اجلماعية املنظمة.
وخرجت الن��دوة بتو�سيات مهمة 
منظم��ات  قي��ام  �س��رورة  وه��ي: 
املجتم��ع املدين بتنبي��ه ال�سلطات 
بخط��ورة  والع�سكري��ة  املدني��ة 
االب��ادة اجلماعي��ة وا�ساعة روح 
الت�سام��ح بن كل طوائف و�سرائح 
املجتم��ع الواح��د والرتكي��ز عل��ى 
الرتبي��ة الوطني��ة وزرع  ثقاف��ة 
التنّوع وتعدد القوميات والطوائف 
والتي تب��داأ  برتبي��ة الطفل على 
ح��ب الوط��ن واملواطن��ة ث��م �َس��ن 
قوانن اكرث ت�س��ددا للق�ساء على 
والديني��ة  العن�سري��ة  التفرق��ة 

االأثنية والطائفية ِ. 

     نظ��م ق�س��م اللغ��ة الفار�سية 
يف كلي��ة اللغ��ات ن��دوة بعنوان 
)الرتجم��ة واأثرها يف التنمية 
املواف��ق  االربع��اء  ي��وم   )
�س��ارك فيه��ا    .  2016/3/16
الق�س��م  تدري�سي��ي  م��ن  ع��دد 
ببح��وث علمي��ة . اأدار الن��دوة 
اللغ��ة  ق�س��م  رئي���س  ال�سي��د 
الفار�سية  اأ.م.د. خريية دماك 
قا�سم و اأ.د. غازي لعيبي �سويل   
وم�سارك��ة كال م��ن التدري�سين 
: اأ.د. ناه��ي عب��د ابراهي��م و 
اأ.م.د.  حمم��د قا�س��م خل��ف  و 
اأ.م.د. جا�س��م ردام حمم��ود و 
م.د. رن��ا عل��ي جمي��د  و م.د. 

باي�س جبار زيارة و م.د. حممد 
دواي   عبا���س  م.د.  و  ن�سي��ف 
و م.م.  ماج��د جا�س��ب  و م.م. 
عبا�س خ�سري  . اإن�سبت البحوث 
على م�سكالت الرتجمة االدبية 
التي واجهت عوامل اجتماعية 
وثقافية ولغوية ، فلكل جمتمع 
لغته وثقافته التي حتدد �سكل 
الن���س االدب��ي وال��ذي يحم��ل 
يف طيات��ه بع��دا ثقافيا يعك�س 
وال�س��ور  وامل�ساع��ر  االف��كار 
 . االدب��ي  للن���س  التعب��ري  يف 
وا�ساف��وا ان الرتجمة االدبية 
العم��ل  م��ن  الكث��ري  تتطل��ب 
واخليال  بنق��ل املعنى ومعرفة 

باملفاهي��م  �سائب��ة  الت�سوبه��ا 
اال�سلوبي��ة للغ��ة امل�س��در كم��ا 
يج��ب ان يك��ون عل��ى م�ست��وى 
الت��ي  اللغ��ة  ق��راء  توقع��ات 
يرتجم اليها،  والبد من معرفة 
ثقافي��ة توؤه��ل املرتج��م بنقل 
واحل��ب  والعاطف��ة  الفكاه��ة 
وامل�ساع��ر من الن���س اال�سلي . 
وتطرق الباحث��ون اىل م�سرية 
االدب املق��ارن  يف اإي��ران والتي 
مت نقله��ا ع��ن اللغ��ة العربي��ة 
يف  الت�ساب��ه  اأوج��ه  واوج��دوا 
م�س��رية االدب واالدب املق��ارن 
العربي يف الع�س��ور اال�سالمية 

االوىل .

بجهود طوعية .. إعادة تأهيل
 باحة لتصبح قاعة

م��ن عم��ادة    مبب��ادرة طوعي��ة 
كلي��ة اللغ��ات مت اع��ادة تاأهي��ل 
باح��ة ق�س��م اللغ��ة اال�سباني��ة 
بجه��ود وت��رع طوع��ي لت�سب��ح 
لالأ�ستخ��دام  �ساحل��ة  قاع��ة 
والن��دوات  لالأجتماع��ات 
ال�سي��دة  وقال��ت   . واملناق�س��ات 
مع��اون العميد لل�سوؤون االدارية 
واملالية اأ.م.د. �سذى كرمي عطه 
) مت تغلي��ف اجل��دران وتركيب 
القاع��ة  وان��ارة  ثان��وي  �سق��ف 
الكرا�س��ي  جتدي��د  ع��ن  ف�س��ال 

وال�ستائ��ر ب�س��كل طوعي وترع 
له��ذا  املترع��ن  م��ن  باالم��وال 
العم��ل التطوع��ي  وهذه اجلهود 
مل تكِل��ّف الكلية اي مبلغ مايل( 
. اإ�سافة اىل ذلك قام جمموعة 
م��ن طلبة ق�س��م اللغ��ة الرتكية 
مبب��ادرة تطوعية اأخ��رى حيث 
قام��وا  ب�سب��غ ج��دران الق�س��م 
الدرا�سي��ة  القاع��ات  واب��واب 
من خ��الل جهد تطوع��ي لطلبة 
الق�س��م با�س��راف رئا�س��ة الق�سم 

ومباركة عمادة الكلية .
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الرتجمة مصدر إلكتشاف اآلخر ندوة لقسم اللغة الفرنسية

قسم اللغة العربية يناقش تأثري الربيع العربي على املوقف االسرائيلي

اللغ��ة  ق�س��م  نظ��م 
كلي��ة  يف  الفرن�سي��ة 
ثقافي��ة  ن��دوة  اللغ��ات 
)الرتجم��ة  بعن��وان 
م�س��در لأكت�ساف الآخر( 
املواف��ق  الح��د  ي��وم 
2016/2/21  .  �س��ارك 
فيه��ا عدد م��ن تدري�سيي 
الق�سم ببح��وث وبح�سور 
جمهور من ا�ساتذة وطلبة 

الق�س��ام العلمي��ة.  
اأ.م.د  الن��دوة  اأدار 
حمم��د   احم��د  �سه��اب 
و�س��ارك ببح��ث بعن��وان 
تعليمي��ة  "طريق��ة 
الرتجم��ة"  لتدري���س 
ح�س��ن  اأ.م.د.  وعر���س 
�سرح��ان بحث��ه املو�س��وم 
تلقي  يف  الرتجمة  " دور 
 " الدبي��ة  الن�سو���س 
اأ.م.د.  بح��ث  كان  فيم��ا 
�سداد اأنور حممد  بعنوان 
والتلق��ي  "الرتجم��ة 
والدب " و عر�ست  م.د. 
فريال �سالح بحثها  "دور 
اكت�س��اف  يف  الرتجم��ة 

يف  الدبي��ة  الجنا���س 
الع��راق"   ام��ا بح��ث د. 
الكاظ��م   عب��د  ح�س��ن 
فكان  بعنوان " الرتجمة 
اآخ��ر  لأكت�س��اف  م�س��در 
ليل��ة  األ��ف  حكاي��ات   :
وليلة اأمنوذجا" واأ.م.د. 
ذكاء متع��ب ح�س��ن ع��ن 
�س��دى  الرتجم��ة  " نق��د 
لكت�س��اف الآخ��ر– علي 
ج��واد الطاه��ر اأمنوذجا 

 ."
تناولت الندوة الرتجمة 
عن الفرن�سية التي ظهرت 
النه�س��ة  م��ع  وتط��ورت 
احلديث��ة  الفكري��ة 
م��ن  العراق��ي  للمجتم��ع 
خالل ال�سحف واملقالت 
احلكاي��ات  وترجم��ة 
ذات  الخالقي��ة 
الطاب��ع الدين��ي وال�سعر 

الرومان�س��ي والن��ر .
البح��اث  �سلط��ت  كم��ا   
املعاي��ر  عل��ى  ال�س��وء 
عملي��ة  يف  الثقافي��ة 
واملعرف��ة  الرتجم��ة 

لثقاف��ات  التف�سيلي��ة 
وتقاليد البلدان  بتفعيل 
التوا�سل ب��ن املجتمعات 

اللغوي��ة املختلف��ة . 
الن��دوة  ا�ستخل�س��ت  و 
ان  ميكن��ه  الطال��ب  ان 
ويتع��رف  اللغ��ة  يجي��د 
على مفرداته��ا ويكت�سف 
م��ع  اللغوي��ة  املعوق��ات 
اخط��اء  يرتك��ب  ذل��ك 
عدي��دة يف الرتجمة مما 
يجعل الطال��ب يلجاأ اىل 
الرتجمة احلرفية كلمة 
بكلم��ة وبالنتيجة تكون 
الرتجم��ة رديئة التعبر 

وغ��ر مفهوم��ة . 
 ودع��ت اىل تتب��ع  فه��م 
ترجمت��ه  امل��راد  الن���س 
بتّمع��ن لتحدي��د نوعي��ة 
اجلم��ل  وفه��م  خطاب��ه  
ب��ن الرتجمة  واملقارن��ة 
يتوج��ب  كم��ا  والأ�س��ل 
علي��ه ممار�س��ة الن�س��اط 
وور���س  اليوم��ي  ال�سف��ي 

العم��ل .

نظم ق�س��م اللغ��ة العربية 
ن��دوة  اللغ��ات  كلي��ة  يف 
الع��الم  )نظ��رة  بعن��وان 
للربي��ع  ال�سرائيل��ي 
الثالث��اء  ي��وم  العرب��ي( 
 2016/3/29 املواف��ق 
م��ن  ع��دد  فيه��ا  �س��ارك    .
تدري�سي��ي الق�س��م ببحوث 

علمي��ة .
     اأدار الن��دوة التدري�س��ي 
�سبي��ب  عدن��ان  اأ.م.د. 
جا�س��م  وم�سارك��ة كال م��ن 
التدري�سي��ن اأ.م.د. رحيم 
را�سي عبد واأ.م.د. جماهد 
احمد عبد احلميد و  م.د. 
غ��زوان جمي��د ر�سي��د و م. 
عب��د الوهاب عب��د اجلبار  
و م. جمع��ة حم�س��ن تركي   
وم.م. جميد عبود رحيمة 

.
    �سلط��ت البح��اث ال�سوء 
املوق��ف  اإزدواجي��ة  عل��ى 
اأزاء  ال�سرائيلي  ال�سيا�سي 
الث��ورات العربي��ة امل�سماة 
اإذ  العرب��ي"  "الربي��ع 
اأظه��رت البح��وث التالعب 
اتخذته��ا  الت��ي  ال�سيا�س��ي 
يف  احلاكم��ة  الطبق��ة 
ا�سرائي��ل لأقن��اع املواط��ن 
بالربي��ع  ال�سرائيل��ي 
"�ست��اء  بان��ه  العرب��ي  
قار���س" او "�ستاء ا�سالمي 
متط��رف" . وان تاأثر هذه 
اأنظم��ة  خل��ق  يف  الث��ورات 
دميقراطي��ة امنا هو تاأثر 

�سلب��ي ط��ال بع���س بل��دان 
الربي��ع العرب��ي .

    وا�سافوا.. ان انعكا�سات 
عل��ى  العرب��ي  الربي��ع 
وجهات النظرال�سرائيلية  
ال�سيا�سي��ن  واآراء  اأزائه��ا 
ال�سرائيلي��ن يف الث��ورات 
البل��دان  الت��ي اندلع��ت يف 
خ��الل  م��ن   .. العربي��ة 
اخلطاب��ات  ا�ستق��راء 
املوجه��ة  ال�سيا�سي��ة 
ال�سرائيل��ي  للداخ��ل 
ل�سيما  ال��دويل  واملجتم��ع 
ال��وزراء  رئي���س  خطاب��ات 
وبع���س  نتياه��و  بنيام��ن 
ال�سحفي��ن  نظ��ر  وجه��ات 
واجلمهور اليهودي العربي 
تاأرجح��ا  اأظه��رت  والت��ي 
وا�سح��ا يف الروؤي��ة  مل��ا  اآل 
الي��ه الربي��ع العرب��ي م��ن 
تاث��ر �سلب��ي عل��ى الو�س��ع 

ال�سرائيل��ي .
اىل  الن��دوة  وخل�س��ت      
لأن��دلع  ا�سب��اب  جمل��ة 
اهمه��ا:  الث��ورات  ه��ذه 
احلاكم��ة  ال�سلط��ة  ف�س��اد 
املنطق��ة  دول  اأغل��ب  يف 
الع��ادل  الت��وازن  وع��دم 
لل��روات الطبيعي��ة له��ذه 
الدول م��ن جه��ة النظمة 
احلاكم��ة  الدكتاتوري��ة 
وال�سطه��اد  والقم��ع 
ع��ن  ف�س��ال  ال�سيا�س��ي 
الظ��روف وال�سب��اب لتلك 

الث��ورات .
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الرد على النص التوراتي 
لدى بعض األدباء اليهود

تعت��ر الن�سو���ص التوراتي��ة ن�سو�س��ا مقد�سة لدى 
اليه��ود، ومن تل��ك الن�سو���ص ي�ستم��دون �سريعتهم 
وعقائده��م وحتى اأفكارهم. لقد مثلت تلك الأفكار 
قي��دا ا�ستخدم��ه رجال الدي��ن اليه��ود الذين كانوا 
ي�سريون املجتمع اليهودي وفقا لروؤياهم وتوجههم. 
وظل��وا عل��ى تل��ك احلال��ة قرون��ا عدي��دة واليهود 
قابع��ن وراء عزل��ة فر�سته��ا عليه��م تل��ك الأفكار 
الفوقي��ة العالئية. يعتق��د اليهود انهم )�سعب اهلل 
املخت��ار( وان اهلل ق��د قط��ع عهده وميثاق��ه معهم، 
وان��ه جعله��م �سادة عل��ى الب�سر وان بقي��ة ال�سعوب 
ه��ي عبيد له��م، وتك��ون خا�سعة له��م، منطلقن من 
فق��رة يف الت��وراة، تل��ك الفقرة تتح��دث عن ق�سة 
النب��ي يعقوب )ع( واخيه العي�ص او عي�سو كما ورد 
يف الت��وراة. تق��ول الفق��رة : )عي�س��و رج��ل يعرف 
ال�سي��د ،ورج��ل حق��ل، ويعقوب يجل���ص يف اخليام(
)التكوي��ن 25،27(. يف�س��ر احلكماء اليهود ورجال 
الدي��ن  ه��ذه الفق��رة: ان عي�سو يعم��ل وان يعقوب 
يجل�ص يف اخلي��ام اي ان عي�سو يخدم يعقوب.وهذا 
يعن��ي ان ال�سعوب التي �سارت م��ن �ساللة عي�سو هم 
اليه��ود،  اإىل  اعماله��م  م��ردود  يعمل��ون ويجلب��ون 
�سلطته��م،  حت��ت  انف�سه��م  ويجعل��ون  ويخدمونه��م 
فاليه��ود ه��م �سالل��ة من يجل���ص يف اخلي��ام، فيجب 
ان يكون��وا مرفه��ن معززي��ن، لن اهلل يف�سلهم على 

غريهم وهم احباوؤه.
انت�س��رت يف القرن الثامن ع�سر اأف��كار التنوير التي 
�سادت يف اورب��ا واثرت على املجتمعات العاملية كلها 
اإذ ات�س��م ه��ذا الع�س��ر بظه��ور الأف��كار التنويرية. 
وكان ن�سي��ب اليهود يف نهفقرة الق��رن الثامن ع�سر 
اإذ ظهرت حرك��ة اله�سكاله )التنوير( وهي ن�سخة 
مقتب�س��ة من التنوي��ر العاملي الذي ظه��ر يف انكلرتا 
واملاني��ا وت��اله اأف��كار الث��ورة الفرن�سي��ة التي دعت 
اإىل منح احلريات لالن�سان ورفع القيود عن عاتقه. 
ال ان تل��ك احلرك��ة الت��ي ب��داأت يف املاني��ا على يد 
جمموعة من املثقف��ن اليهود على راأ�سهم مو�سي بن 
مندل�سون وزمالءه نفتايل هريت�ص فايزل وهريت�ص 
هومب��ورج، قام هوؤلء بالعمل عل��ى تثقيف املجتمع 
امل��وروث  م��ن  م�ستم��دة  عري��ة  بثقاف��ة  اليه��ودي 
والدب  الت��وراة  )ادب  الق��دمي  والدب  الع��ري 
الرباين والكتب الدينية( ،وقد دعا هوؤلء املثقفن 
اإىل اتب��اع طرق ومناهج جديدة يف التعليم العري 
لبناء اليهود خلل��ق جيل قادر على مواكبة الع�سر 
والثقافة العاملية. ولذلك كان لبد من احياء اللغة 
العرية والدب العري لكي تكتمل عوامل تثقيف 
املجتم��ع اليه��ودي ب�س��كل يحاف��ظ عل��ى اليهودية 
تطل��ب  الع��امل.  يف  اليه��ود  جمي��ع  يرب��ط  ككي��ان 
ه��ذا المر مناق�س��ة ومراجع��ة الكثري م��ن الأفكار 
والتقالي��د التي اعترها الأدباء واملفكرين اليهود، 
تقالي��دا بالية ل تخدم املجتم��ع اليهودي بل كانت 
عام��ال رئي�سي��ا يف تراج��ع املجتمع اليه��ودي و�سببا 
يف نبذه م��ن قبل املجتمعات التي كانوا يعي�سون بن 
ظهرانيه��ا. ولذلك طف��ق الأدباء اليه��ود املتنورون 
)امل�سكيلي��م( بنق��د الع��ادات والتقالي��د والوق��وف 
بوجهها لكي يت�سنى لهم ن�سر اأفكار التنوير. ولذلك 
دع��وا اإىل ت��رك الأف��كار التي م��ن �ساأنه��ا ان ت�سنع 
حواجز ب��ن اليهود وبن املجتمع��ات التي يعي�سون 
فيه��ا. ادت الأفكار التنويرية التي ت�سجيع الأدباء 
واملفكري��ن اليه��ود اإىل نق��د الن�سو���ص التوراتي��ه 
املقد�سة لديهم، بل و�سل بهم المر اإىل نقد التوراة 
نف�س��ه عل��ى الرغم م��ن القدا�س��ة الت��ي يح�سى بها 
عند بن��ي ا�سرائي��ل ومكانته ال�سامي��ة لديهم. لقد 
تاأثر الأدباء اليهود بالفال�سفة الوربين وابرزهم 
�سبين��وزا ونيت�س��ه وراح��وا ي�سمن��ون اأفكاره��م يف 
نتاجاته��م الدبي��ة �سع��را ونرثا. ان اب��رز من تاأثر 
بالأف��كار الفل�سفي��ة ونق��د التقالي��د اليهودية كان 
ال�ساع��ر يه��ودا لي��ف ج��وردن ودافي��د فري�سم��ان 
بردي�سف�سك��ري  وميخ��ا  �سف��ارمي  موخ��ري  ومن��ديل 
واخري��ن. ال ان ه��وؤلء الأدب��اء نق��دوا التقالي��د 
م��ن وجهة نظر يهودية اي انه��م نقدوا التقاليد من 
اج��ل ا�سالحها ومل يكن هناك جمال كاف للتغري او 

لالن�سهار داخل املجتمعات الوربية. 

أ.م.د عدنان شبيب جاسم    

العني الزجاجية قصة قصرية
م. جمعة الحاج محسن تركي

ق�سم اللغة العرية
اأن��ا اأ�سم��ي اأحم��د .طال��ب يف جامعة  

بغداد ،كلية اللغات ،املرحلة الرابعة 
، والوحيد لأهلي .

  غ��ادرت الكلي��ة الي��وم عائ��دا للبيت 
بالطلب��ة  اخلا���ص  البا���ص  .�سع��دت 
التحي��ة كالع��ادة :  القي��ت عليه��م   ،
ال�س��الم عليكم. جل�س��ت على الكر�سي 
خلف ال�سائق. اأ�سعر اليوم اأين مرهق 
جدا ،ومزك��وم ، وحمموم اأي�سا ب�سبب 
عودت��ي  املتاأخ��رة ي��وم اأم���ص، حي��ث 
اأم�سي��ة   اأق�س��ي  البي��ت  خ��ارج  كن��ت 
جميلة مع بع�ص ال�سدقاء حيث كان 
اجلو ممطرا وباردا بالأم�ص . حترك 
البا���ص �سيئ��ا ف�سيئا ، �سع��رت برغبة 
جاحم��ة  للنوم ثم غف��وت  دون وعي 

مني . 
  فج��اأة  اأيقظن��ي زميل��ي .قائال: هيا 
ننزل لقد و�سلنا البيت .قلت له : اآه. 
ما هذا كم كان الطريق ق�سريا ؟، لقد 
و�سلن��ا ب�سرع��ة! .قال��ت يل زميلتي: 
لق��د م�سى علين��ا ثالث �ساع��ات ن�سري 
ث��م نتوق��ف ج��راء زحم��ة الطري��ق  
حيث ا�سطدمت  عدة �سيارات  وذهلنا 
له��ول احل��ادث املاأ�س��اوي وق��د �سورنا  
ال�سيارات املحطمة ومت نقل ال�سحايا  
م��ن جرح��ى وقتل��ى  ب�سب��ب  اأخطاء  
فني��ة  يف ال�س��ارع ارتكبه��ا املقاول��ون 
الغري متخ�س�سن بهذا اجلانب  ،واأنت 
نائ��م  فق��د كن��ت تب��دو الي��وم كامليت 

متاما !.
  نزل��ت م��ن ال�سي��ارة بب��طء، فدخلت 
العزي��زة  والدت��ي  فوج��دت  البي��ت 
تنتظرين واقف��ة  كالعادة اىل جانب 
كر�س��ي خ�سبي ق��دمي ينت�س��ب و�سط 
ه��ذا  ويف  ال�سغ��رية  البي��ت  حديق��ة 
الطق�ص الب��ارد ، القيت التحية عليها 
،ث��م قبلت يدها، قال��ت يل : يا ولدي 
لقد تاأخرمت اليوم كثريا؟ اأجبتها نعم  
ي��ا اأمي كالع��ادة  اأنها زحم��ة الطريق 
،وي��دك كاأنها حممومة ج��دا هل انت 
مري���ص يا ول��دي ؟ ، هل ان��ت مري�ص 

؟. قل��ت له��ا : نعم  يا اأم��ي  اأنا مري�ص 
ج��دا  ، واأرغب بالراحة ، قالت : هيا 
نذه��ب اىل الطبيب ؟ ، قل��ت لها : ل. 
ل، �ساأتن��اول  حب��ة  ب��ار اأ�سيت��ول ثم 

اأنام وبعدها �ساأ�سبح بخري!   
  قالت الأم: ل تنم يا ولدي  فوالدك 
�سياأت��ي الآن ، لنذهب لزي��ارة بيت اأم 
انتظ��ار ! �ساألته��ا: وما �سب��ب  الزيارة 
الي��وم ي��ا اأم��ي ؟ واأنا مري���ص جدا  ل 
�ساأذه��ب   ، معك��م  الذه��اب  اأ�ستطي��ع 
لأخل��د اىل فرا�س��ي ف��ال توقظين��ي . 
ي��ا ول��دي �سنذه��ب خلطب��ة ابنتهم ! 
توقف لرهة  ثم التفت فت�ساءل وملن 
تخطبوه��ا ؟ اأجابت��ه  لك ي��ا ولدي ! 
م��اذا !! ومن طلب منكم ذلك ؟ قالت : 
اأنها جميلة  ولطيفة وموؤدبة .اأجابها 
:نع��م نع��م ل�س��ك يف ذل��ك ،ولك��ن ما 
ه��ذا ال��كالم ي��ا اأم��ي ل متزح��ي معي 
فهي تكرين بخم���ص �سنوات ،وعينها 
اليم��ن من الزج��اج ! اآه ي��ا ولدي األ 
تذك��ر اأنك كنت ال�سب��ب يف قلع عينها 
اجلميل��ة الزرق��اء ، ال تذك��ر عندما  
كنت �سغريا يف �سن الثانية من عمرك 
حينها كانت  تكتب واجباتها املدر�سية 
يف بيتنا عندما كان  والداها يرتكوها 
عندن��ا  ويذهبون للعم��ل  يف مطعمهم 
ال�سغ��ري ق��رب ال�س��وق ،حينه��ا  رميت 
بج�س��دك الثقي��ل عل��ى راأ�سه��ا وه��ي 
م�ستلقي��ة على بطنها تكت��ب فرو�سها 
تله��و  ان  تري��د  انه��ا  من��ك  اعتق��ادا 
مع��ك ،  فغرز القل��م يف عينها اجلميلة 
ففقاأه��ا ، ! انه��ا الوحي��دة لوالديه��ا ، 
ولديهم امل��ال الكثري والعم��ارات وهم  
اخل��ارج  اىل  ع��ام  كل  يف  ي�ساف��رون 
مرات ع��دة ! فالعمر ل يه��م يا ولدي 
املال �سيخت�سر لك  الطريق ، واملعاناة 
بعد التخرج  من الكلية ، �ستحبها بعد 
ال��زواج  �سدقن��ي يا ول��دي! فوالدك 
يكرين بع�سري��ن ربيعا ومل نلتق قط  
وتزوجنا ونحن  الآن نحب بع�سنا ومل 
نفرتق ابدا اأو نتخا�سم !... دعيني يا 
اأمي دعيني  فاأنا مري�ص جدا �ساأذهب 
لأرت��اح قلي��ال  فهذا ال��كالم  يزيد من 
مر�سي اأي�سا  ، لقد كنت حينها �سغريا 

�سيئ��ا عم��ا ح��دث  واين  اع��رف  ول 
لأ�سعر الآن بالأ�س��ى وال�سف عليها . 
ث��م ا�سرع نحو الفرا�ص م��ن فوره نحو 
الطاب��ق العل��وي وعين��اه مغرورقتان 

بالدمع  حماول األ تراه اأمه .
    دخ��ل الوال��د البيت ووجهه من�سرح  
ف�س��األ من فوره ، زوجت��ه اأين اأحمد ؟ 
قالت له اأنه ينام يف غرفته يف الطابق 
العلوي .ت�سائل الوالد  وما �سبب نومه 
يف ه��ذا الوقت ؟ ق��ال مت�سائال .قالت 
اأن��ه مري�ص! .اأج��اب الوالد ، مري�ص! 
مم ي�سكو؟ �سعد الوالد ال�سلم ثم فتح 
الب��اب به��دوء  وتق��دم نح��وه روي��دا 
روي��دا مناديا اأياه م��رات عدة ب�سوت 
ه��ادئ دون اأن يرد ،ثم  و�سع يده على 
جبهت��ه  فوج��ده حمم��وم ج��دا ،عاد 
م�سرع��ا  ف�سرخ بزوجت��ه اأنه حمموم 
ول ي�ستطي��ع التنف���ص !هي��ا  لناأخذه 

اىل امل�ست�سفى فورا.
   ذهب الوالد لتغري مالب�ص العمل ،ثم 
ليجيء بال�سيارة .فقال لها : اأيقظيه 
الأم   ذهب��ت  الكم��ادات!  ل��ه  و�سع��ي 
م�سرع��ة  واأخ��ذت معه��ا امل��اء الب��ارد 
والكم��ادات  ف�س��ارت توقظ��ه  �سيئ��ا 
ف�سيئ��ا ،لكن��ه مل يتح��رك ! حاول��ت 
مرة ثاني��ة ! فثالثة ،ثم و�سعت يدها 
عل��ى جبين��ه  فوج��دت ج�س��ده ب��ارد 
جدا جدا ، �سرخت الأم قائلة :يا اأبا 
اأحمد تعال ب�سرعة ، حبيبي .حبيبي 
ولدي ، ولدي اأ�ستيقظ هيا اأ�ستيقظ ! 

يا األهي  اأنه ل يتحرك !...
  �سع��د الوال��د ال�سل��م م�سرع��ا ، قال: 
مل��اذا ت�سرخ��ن اأيته��ا امل��راأة ؟ م��اذا 
حل  ب��ك ؟ اأجابته : ول��دي ! ولدي ! 
ج�سده ب��ارد جدا !!ول يتحرك ، قام 
الوال��د بتحريكه لكن��ه مل يتحرك ! 
�س��رخ الوال��د اأي�س��ا ، ول��دي!، ولدي! 
، ت�ساءل��ت الأم : م��اذا ح��دث لولدي 
العزي��ز؟ هل ه��و غائب ع��ن الوعي ؟ 
اأجابه��ا : ل. ل. ل، اأن��ه ل يتنف���ص 
رمب��ا ! رمب��ا ،ي��ا األه��ي ل. ه��ل م��ات 
ولدي الوحي��د ؟ يا األهي يا األهي ! اأنه 
ابن��ي الوحيد ، ثم اأخ��ذ ي�سغط على 
�سدره م��رات ومرات لأجراء التنف�ص 

ال�سطناع��ي لك��ن دون ج��دوى ،لأن 
نب�س��ه ق��د توق��ف  منذ ف��رتة طويلة 
عل��ى م��ا يبدو وهن��اك بقاي��ا دمع قد 

مالأت جفناه !. 
  �سرخت الأم باأعلى �سوتها ..يا ولدي 
ال�سغري ،يا ولدي العزيز ،لقد غادرت 
باكرا ،لقد غادرت �سريعا مل ت�سعفني 
لأف��رح بك  ، ملاذا تركتنا  ملاذا تركتنا 
؟ ل ت�سرخي  ل ت�سرخي اأنه مل ميت 
اأن��ه مل ميت بع��د هي��ا �ساعديني على 
حمله  نحو ال�سيارة  ب�سرعة  ب�سرعة 

هيا  .  
   فجاأة �سعرت بتوقف �سديد لل�سيارة 
،ث��م �سرخ ب��ي ال�سائق قائ��ال : هيا يا 
اأحم��د اأ�ستيق��ظ  لق��د و�سلن��ا بيتك ، 
لق��د من��ت الي��وم طويال وه��ذه لي�ست 

عادتك ،هل اأنت مري�ص؟ 
  رفعت راأ�سي فنظرت حويل  لأرى باب 
دارن��ا اأمام��ي مبا�سرة وتل��ك ال�سجرة  
املحرتق��ة  وال��دي  و�سي��ارة  العالي��ة 
اأن ق�سف��ت طائ��رات  من��ذ  واملعطل��ة 
الحتالل ذلك املق��ر الع�سكري  قرب 
املنطقة   عام 2003   ! ، قلت له :نعم  
نع��م اأن��ا مري���ص . نع��م . �سك��را لك ! 
احلم��د هلل احلم��د هلل ،اأن��ه كابو���ص 
مزع��ج  ،مددت يدي نحو باب ال�سيارة 
ث��م فتحته فنزل��ت  ببطء ،ثم م�سيت 
اأمت��ارا ع��دة  اأمتاي��ل مرتنح��ا ميين��ا 
ت��ارة وت��ارة �سم��ال ،وبال��كاد فتح��ت 
باب البيت فوج��دت والدتي العزيزة  
بجان��ب  احلديق��ة  يف  تنتظ��رين 
التحي��ة  القي��ت  كالع��ادة  الكر�س��ي  
عليه��ا  ثم قبلت يده��ا فدخلت البيت 
ثم اأخ��ذت ا�ستعيد ذلك احللم املزعج 
مت�سائ��ال هل حق��ا  فعلت ذل��ك الفعل 
ال�سنيع يف طفولتي ؟�ساأ�ساأل اأمي يوما 
ما  عن تلك احلادثة  وتلك البنت اأين 
حل بهم املقام ؟ فقد رحلوا  منذ �سنن 
عدة .هيا  ي��ا اأمي اأ�سعر باجلوع ! هيا 
ي��ا ولدي اأغت�س��ل وتع��ال اىل  املطبخ 
فق��د ح��ان ق��دوم ابي��ك لنع��د طعام 

الغداء لكم.... 

قبول بحث لتدريسي بقسم اللغة 
االيطالية للنشر يف مجلة عاملية

مت قبول بح��ث اجنزه الدكت��ور بهاء 
جنم حمم��ود التدري�س��ي بق�سم اللغة 
لغ��ات  جمل��ة  يف  للن�س��ر  اليطالي��ة 
واداب ال�س��رق والغ��رب اليطالي��ة ) 
LEA( والت��ي ت�س��در ع��ن امل�س��روع 

.)EMMA( الوربي
ويتعلق البحث املعرب بالديب العاملي 
) ماري��و فارغا�ص ليو�سا( احلائز على 

جائزة نوبل لالداب عام 2010 .
وقال د. بهاء جن��م ان الديب العاملي 
)ليو�س��ا( القى بحثه خ��الل مرا�سيم 
الدكت��وراة  �سه��ادة  عل��ى  ح�سول��ه 

فلورن���ص  جامع��ة  م��ن  الفخري��ة 
اليطالي��ة بح�س��ور رئي���ص اجلامعة 
وعدد م��ن ادباء ايطالي��ا و�سخ�سيات 
تر�سي��ح  مت  وق��د  اخ��رى.  اوربي��ة 
الدكت��ور به��اء جنم حمم��ود لتعريب 
هذا البحث والعمل �سوية مع باحثن 
عاملي��ن اخرين قام��وا بالوقت نف�سه 
برتجمت��ه اىل لغ��ات اخ��رى . وبع��د 
ان اطلع��ت اللجن��ة العلمي��ة امل�سرفة 
عل��ى املو�سوع قبل��ت التعري��ب املقدم 
من قبل الدكتور به��اء والذي �سين�سر 

قريبا �سمن امل�سروع الوربي.

د.حازم محمد حسني ينجز اطروحة 
عن الشاعر ناظم حكمت

اجنز التدري�سي يف ق�سم اللغة الرتكية 
حازم حممد ح�سن اطروحة دكتوراه 
ع��ن ال�ساع��ر الرتك��ي ناظ��م حكم��ت. 
ويع��د ناظ��م حكم��ت 1902- 1963م  
واح��دا من ب��ن اه��م واب��رز ال�سعراء 
امل�سرحين الت��راك الذين ظهروا يف 
ه��ذه الف��رتة وكان الدب الرتك��ي يف 
قمة تطوره وقد ترك ب�سماته بال�سعر 
وامل�سرح الرتك��ي، حيث مل يكن �ساعرا 
فح�س��ب وامن��ا كان كاتب��ا ،م�سرحي��ا، 
روائيا،مرتجم��ا ور�سام��ا وكان��ت له��ذه 
ال�سمولية ل��دى ال�ساع��ر الثر الكبري 

بتميز وتطور �سع��ره. حيث كان لتنوع 
اف��كاره ومو�سوعات��ه يف م�سرحيات��ه 
والت��ي ا�ستمده��ا م��ن املجتم��ع ونق��د 
املجتم��ع الرج��وازي وكذل��ك جت�س��د 
هموم الن�سان يف ا�سعاره وم�سرحياته.  
احت��ل ال�ساع��ر اآن ذاك قم��ة �سع��راء 
كان  حي��ث  تركي��ا  يف  احل��ر  ال�سع��ر 
لل�ساع��ر الدور الريادي  بهذا النوع من 
الدب ال�سعري وعلى هذا املنوال  فقد 
تغ��ري �سعره تغريا جذري��ا حيث ا�سبح 
م��ن رواد ال�سع��ر احلر يف ه��ذه الفرتة 

الع�سيبة يف تركيا. 

ت�ش��كل  الفرن�شي��ة  اللغ��ة  فف��ي 
واح��دا  �شوت��ا  ح��روف  ع��دة 
وهن��اك اأي�ش��ا ح��روف ال تلفظ 
ولك��ن تكتب فق��ط. لذل��ك اأراد 
كنو اإزالة هذه العقبات لتقلي�ص 
الفج��وة بني لغ��ة الكتابة ولغة 
فق��د  ال�شع��ر  يف  ام��ا  ال��كالم. 
ا�شته��رت ق�شائد ج��اك بريفري 
بب�شاط��ة لغته��ا ومو�شوعاته��ا. 
الق�شائ��د  ه��ذه  اأث��ارت  حي��ث 
حينه��ا,  يف  كث��رية  انتق��ادات 
ونعتوه��ا بق�شائد اأغني��ات. اأما 
يف الوق��ت احلا�ش��ر فيع��د احد 
اب��رز �شع��راء الق��رن الع�شري��ن 
وك��رم بطب��ع ديوان��ه    كالم   يف 
دار الن�ش��ر  بلي��اد  وهي من اكرب 
وم��ن  فرن�ش��ا.  يف  الن�ش��ر  دور 
الوا�شح اإن ب�شاط��ة لغة اأ�شعاره 
مقرونة ب�شور �شعرية بليغة من 
االأ�شب��اب الت��ي اأدت اإىل انت�شار 
ق�شائ��ده ال�شيم��ا يف الدول غري 
الناطق��ة بالفرن�شية. يف العامل 
العرب��ي الق��ت ق�شائ��ده رواجا 
كب��ريا الن بريف��ري كتبه��ا بلغ��ة 
يفهمه��ا اجلمي��ع �ش��واء الناطق 
به��ا اأو املتعل��م لها اأو م��ن يقراأها 
مرتجمة. يف احلقيقة لقد ميزت 
هذه اللغ��ة ق�شائد بريفري وهي 
لغ��ة مب�شطة وقريب��ة من اللغة 
املتداولة يف احلوارات اليومية. 
وبذلك �شاه��م ال�شاعر بتقريب 
امل�شاف��ات ب��ني اللغ��ة الف�شح��ى 
واللغ��ة الدارج��ة و�شاع��د على 
اإنتاج لغة �شل�شل��ة وغري متكلفة 
ف��كان له��ا دورا كب��ريا يف انت�شار 
ق�شي��دة    وباالأخ���ص  ق�شائ��ده 

باربارا يف العامل.
يف ه��ذه الق�شي��دة, يدعو جاك 
بريف��ري  بارب��ارا  اإىل ا�شت��ذكار 
املا�ش��ي اجلميل. فريينا ال�شاعر  
بارب��ارا,  تلك امل��راأة اجلميلة (
حواء) مت�شي �شعيدة, مبت�شمة, 
مبلل��ة حتت املط��ر الغزير الذي 
كان يغمر املدينة فرحا و�شعادة. 
احت�شن��ت  الت��ي  املدين��ة  تل��ك 
اأزقته��ا لقاءات االأحب��ة, وذلك 
ال�شاه��د ال��ذي ع��رب ع��ن حب��ه 
اإياه��م  لالأ�شخا���ص مبخاطبت��ه 
ب�شمري املخاط��ب  اآنت والذي ال 
الفرن�شي��ة  اللغ��ة  ي�شتخ��دم يف 

اإال ملخاطبة االأ�شدق��اء واأفراد 
دور  ال�شاع��ر  اتخ��ذ  العائل��ة. 
وعل��ى  احل��دث  عل��ى  ال�شاه��د 
عل��ى  ط��راأت  الت��ي  املتغ��ريات 
املدين��ة ب�شب��ب احل��رب. فنق��ل 
لنا �شورته��ا يف ال�شلم وكذلك يف 
احل��رب. تراوح��ت مو�شوع��ات 
الق�شيدة ب��ني الذكرى واحلنني 
اإىل املا�شي واحلرب وب�شاعتها. 

النحوي��ة  الرتكيب��ة  متي��زت 
بخلوها من التعقيد وبا�شتخدام 
اأن��ا  املتح��دث   ل�شم��ري  ال�شاع��ر 
اأن��ت  املخاط��ب  و�شم��ري    (  )je
)tu(  ل��دى خماطبت��ه بارب��ارا 
وال��ذي �شاه��م باإ�شف��اء اأج��واء 
التواد والتق��ارب. اأما ا�شتخدام 
ال�شاع��ر لالزمن��ه غ��ري املعق��دة 
املرك��ب  واملا�ش��ي  كامل�ش��ارع 
 présent,( الناق���ص  واملا�شي 
 passé composé et
كثريا  �شاع��د   )l>imparfait
على ان�شيابي��ة الفكرة و�شال�شة 
االأول  ال�شط��ر  فتمي��ز  اللف��ظ. 
م��ن الق�شيدة با�شتخ��دام اأزمنه 
املا�ش��ي  ال�شت��ذكار  املا�ش��ي 
ال�شعي��د حي��ث احل��ب وال�ش��الم 
مي��الأن اأج��واء مدين��ة بري�ش��ت 
ال�شط��ر  ومتي��ز   .)Brest(
الثاين م��ن الق�شي��دة يف الغالب 
با�شتخ��دام زمن امل�ش��ارع لو�شف 
احلا�شر املري��ع املتمثل باحلرب 
حي��ث الدمار واخل��راب واحلزن 
واحل��داد. وق��د تنوع��ت اجلمل 
والتعجبي��ة  اال�شتفهامي��ة  ب��ني 
وا�شتخ��دام  االإثب��ات  وجم��ل 

اأفعال اخلطاب اللفظية. 
يف  الق�شي��دة  مف��ردات  جنح��ت 
الت��ي  ال�شعري��ة  ال�ش��ور  ر�ش��م 
ع��ن  للتعب��ري  ال�شاع��ر  �شاغه��ا 
الت��ي  واحل��رب  ال�شل��م  حالت��ي 
عا�شتها املدينة. احتوى ال�شطر 
االأول م��ن الق�شي��دة عل��ى �شور 
من املا�ش��ي توحي بحياة هادئة 
يف  باحل��ب  مفعم��ة  وم�شتق��رة 
مدين��ة �شعي��دة. فكان��ت دع��وة  
بارب��ارا  ال�شتذكار ذل��ك  املا�شي 
بلق��اء  متث��ل  وال��ذي  اجلمي��ل 
االأحب��ة حت��ت املط��ر. وت�ش��ف 
الث��اين  ال�شط��ر  يف  الق�شي��دة 
احل��رب وب�شاعتها واآث��ار الدمار 

نتيج��ة الق�ش��ف الوح�شي الذي 
وانع��دام  املدين��ة  ل��ه  تعر�ش��ت 
وامل�ش��ري  فيه��ا  احلي��اة  مظاه��ر 
فتنوع��ت  للمحب��ني.  املجه��ول 
الف��رح  مع��اين  ب��ني  املف��ردات 
واحلب يف ال�شطر االأول واحلزن 
والدم واملوت والع��دم يف ال�شطر 
الث��اين. جلاأ ال�شاع��ر اإىل �شورة 
املط��ر للتعبري عن �ش��دة الق�شف 
ال��ذي عان��ت من��ه املدين��ة مم��ا 
بليغ��ة  �ش��ورة  ر�ش��م  يف  �شاع��د 
ل�ش��راوة احلرب. يف حني اأ�شفى 
بداي��ة  يف  للمط��ر  ا�شتخدام��ه 
الق�شيدة مالم��ح جميلة مل�شاعر 
اإن�شانية وملقارنه و�شع املدينة يف 
كلتي احلالتني ال�شالم واحلرب. 
احتفظت  بارب��ارا  رغم ب�شاطة 
و�ش��ور  عميق��ة  مبع��اين  لغته��ا, 
بليغ��ة وهذا ما فند ع��رب الزمن 
جمي��ع املزاع��م الت��ي قلل��ت م��ن 
�شان ق�شائد بريفري.                       

ال�شعري��ة  البني��ة  ات�شم��ت   
البي��ت  با�شتخ��دام  للق�شي��دة 
ال��وزن  ع��ن  واالبتع��اد  احل��ر 
والقافي��ة. كم��ا ا�شتبعد بريفري 
ومتي��ز  التنقي��ط.  عالم��ات 
بالتعب��ري ع��ن  ال�شاع��ر  اأ�شل��وب 
ال��ذات وعما يحب وع��ن موقفه 
م��ن االأخ��ر وم��ن احل��رب. فكان 
حا�ش��را م��ن خ��الل �شم��ري االأنا 
ال�شيم��ا يف خماطبت��ه لبارب��ارا 
وو�شفه ملظاه��ر ال�شالم واحلياة 
واختف��اء  بري�ش��ت.  يف  واحل��ب 
هذه االأن��ا اأي التعبري عن الذات 
اإىل  الق�شي��دة  حتول��ت  عندم��ا 

ومل  والدم��ار.  احل��رب  و�ش��ف 
تظه��ر اإال عرب تعبري غري مبا�شر 
عند ا�شتخدامه لكلمة حماقات   
ه��ذه  لو�ش��ف   )conneries(

احلرب املريعة.         
اخت��ار بريفري لق�شيدته مدينة 
بري�ش��ت ) Brest ( الفرن�شي��ة 
غ��رب  �شم��ال  يف  تق��ع  الت��ي 
فرن�ش��ا, وتع��د مين��اءا ع�شكريا 
مهم��ا اآن��ذاك وه��ذا رمب��ا يف�شر 
الق�شف العنيف ال��ذي تعر�شت 
له اإبان احل��رب العاملية الثانية 
وال��ذي عرب عن��ه ال�شاعر ب�شور 
�شعري��ة موؤث��رة. اإن ذك��ر بع�ص 
 rue( املع��امل املميزة يف املدينة
 de Siam, l>arsenal,
 )bateau d>Ouessant
ب��ان  انطباع��ا  املتلق��ي  يعط��ي 
جي��دة  معرف��ة  عل��ى  ال�شاع��ر 
بهذه املدين��ة ومبا�شيها ال�شعيد 
حيث عا���ص فيها النا���ص ب�شالم 
ذل��ك  بع��د  ينتق��ل  وحمب��ة.  
احلا�ش��ر,  الزم��ن  اإىل  ال�شاع��ر 
زمن احل��رب حيث الدمار واملوت 

يعمان اأرجاء املدينة.
يف وقتن��ا احل��ايل ميك��ن اأن تعد 
ق�شي��دة بارب��ارا دع��وة لل�ش��الم 
ونب��ذ العنف ولي���ص فقط دعوة 
ال�شت��ذكار ما�ش��ي ق��د رح��ل من 
خ��الل مقارن��ة املا�ش��ي اجلميل 
كذل��ك  الدام��ي.  باحلا�ش��ر 
دع��وة لتحدي��ث اللغة من خالل 
ا�شتخ��دام لغة مب�شط��ة ت�شاهم 
واإي�ش��ال  احل��وار  اإقام��ة  يف 
الفكرة يف ع�شر العوملة وانت�شار 

و�شائ��ل التوا�ش��ل االجتماع��ي. 
فالتق��ارب يعن��ي التوا�شل لذلك 
يحت��اج املتكل��م اإىل لغ��ة �شل�شلة 
ووا�شح��ة بعي��دة ع��ن التعقي��د 
ليفهمها اجلمي��ع. ن�شتطيع القول 
من خالل ه��ذا التحليل للغة جاك 
بريف��ري يف ق�شي��دة  بارب��ارا  باأنه 
لغ��ة  ا�شتخ��دام  اإىل  ي�شع��ى  كان 
فرن�شي��ة مب�شط��ة , رمب��ا لت�شهي��ل 
تعلمها وفهمها من قبل كافة طبقات 
املجتم��ع ولغ��ري الفرن�شي��ني اأي�شا. 
فما العربة م��ن ن�شر موؤلفات اأدبية 
و�شعري��ة لطبقة معين��ه فقط ؟ ملا 
ال تكون هذه املوؤلفات جلميع فئات 
املجتمع؟ تفهمها الفئات الب�شيطة 
قبل النخب املثقف��ة وال�شغار قبل 
الكب��ار. فهوؤالء هم حق��ا من يجب 
ينه���ص  لك��ي  باأيديه��م  ياأخ��ذ  اأن 
معاف��ى  �شليم��ا  وي�شب��ح  املجتم��ع 
ال  والبن��اء  العط��اء  عل��ى  ق��ادرا 
التدم��ري واخلراب. له��ذه االأ�شباب 
جمتمعه رمبا القت ق�شائد بريفري 
رواج��ا يف الع��امل العرب��ي و�شدرت 
الدرا�ش��ات  م��ن  الكث��ري  ب�شاأنه��ا 
واملقاالت. فباالإ�شافة اإىل �شال�شة 
لغته��ا و�شهول��ة ا�شتيعابه��ا وفهمها 
متي��زت هذه الق�شي��دة اأي�شا بعمق 
معانيه��ا وبالغة �شورها ال�شعرية. 
العق��ل  فخاطب��ت الوج��دان قب��ل 
وداعب��ت االإح�شا�ص قب��ل املنطق. 
فلم تختبئ انفعاالت ال�شاعر خلف 
لغ��ة معقدة غري قادرة على اإي�شال 
ال�ش��ورة اإىل القارئ. ب��ل بالعك�ص 
ومعانيه��ا  ال�ش��ور  ه��ذه  اقتحم��ت 
اإدراك املتلق��ي واجتذب��ت انتباهه 

بف�شل لغتها املب�شطة العفوية. 

15لـغــات
جاك بريفري  و محاوالت تحديث اللغة الفرنسية

قصيدة باربارا .. لغة مبسطة سهلة الفهم بعيدة عن التعقيد
ا.م.د. لبنى حسني سلمان

قسم اللغة الفرنسية

يف الق��رن املاضي حاول بعض األدباء تحديث اللغة الفرنس��ية من 
خ��ال التقريب بني اللغة العامي��ة واللغة الفصحى لذلك دأبوا يف 
كتاباتهم على اس��تخدام مفردات اللغة العامي��ة وتركيباتها. لقد 
ح��اول ريموند كنو التقريب ب��ني اللفظ والكتابة فتعمد يف روايته  

زازي يف املرتو, كتابة الكلمات على أس��اس طريقة لفظها. 



أين 
نقدنا 

الثقايف ؟

   
يش����كل غي����اب النق����د الثقاف����ي أح����د اب����رز التحدي����ات 
الت����ي تواج����ه الحي����اة الثقافي����ة والفكرية ف����ي العراق ، 
وال ارغ����ب هن����ا التفصيل بش����رح ابع����اد النق����د الثقافي 
ببعدي����ه األكاديم����ي واالبداع����ي، انما أري����د التنبيه الى 
الحاج����ة الماس����ة لمث����ل ه����ذا النقد الذي يف����كك ويحلل 
وي����درس العدي����د من المحط����ات الثقافية ف����ي مجتمع 
ب����دأ البناء الفكري والثقافي فيه صحيحًا ثم إنتكس بعد 
حك����م األنظمة العس����كرية والديكتاتوري����ة وصوال الى 
طغي����ان الظواهر الطائفية واألصولي����ة التي أفضت الى 
الموت التدريجي لثقافة االنفتاح والليبرالية والتس����امح 

م التقن����ي ف����ي العال����م الح����ر. والتّحضر ومواكبة التق����ّدّ
ل����م يبرز لدينا مثقف تنويري بوزن علي الّوردي ليكمل 
مس����يرته ويقدم لن����ا وصفات عالج جذري لمش����كالتنا 
الت����ي تحول����ت الى أزم����ات وجود تهدد حض����ارة عريقة 

وثقاف����ة أصيل����ة .
تظهر بين حين وآخر كتابات مهمة تحاول التأس����يس 
لنقد ثقافي اآل أنها محاوالت فردية خارج سياق مشروع 
او منظومة متكاملة تهدف الى تفكيك وإعادة تركيب 

ثقاف����ة عراقي����ة متوازن����ة.
ويمكن ان نش����ير هنا الى محاوالت األكاديمي المغترب 
كوك����ب س����ّيار الجميل وحيدر س����عيد وميث����م الجنابي 
وهادي العلوي وغيرهم .  مناسبة هذا الحديث صدور 
كت����اب الباح����ث يوس����ف محس����ن الموس����وم )الفائضون 
المثقف����ون، الدولة،المجتم����ع في العراق( الذي يس����لط 
األض����واء الكاش����فة عل����ى تاري����خ الفكر العراقي وفش����ل 
الظواه����ر  م����ن  العدي����د  مش����اريع االص����الح وي����درس 

السياس����ية .
انن����ا فع����ال بحاج����ة الى مس����ح منهجي علم����ي موضوعي 
منظ����م للحقل الثقافي العراقي وفش����ل النخب الثقافية 
ف����ي ان تك����ون ق����ّوة تنويري����ة ف����ي المجتم����ع العراقي 
وبالتال����ي غياب نس����ق ثقاف����ي يوحد المجتم����ع وينقذه 

م����ن األزم����ات .

د. فوزي الهنداوي

العدد السادس - ايار 2016

التصميم واالخراج : مصطفى أحمد مهدي

لـغــات
تصدر عن وحدة العالقات واالعالم في كلية اللغات اخبارية ثقافية شهرية

املساعد االداري لرئيس الجامعة يشكر 
رئيس ومنتسبي وحدة اعالم اللغات

االعالمي���ة بالنش���اطات  الجامع���ة  رف���د  ف���ي  الوح���دة  جه���ود  تقدي���رًا 
ثمنت رئاسة جامعة بغداد جهود وحدة العالقات واالعالم في كلية اللغات ودورها 
في متابعة وتغطية النشاطات الثقافية والعلمية خالل العام الدراسي الحالي 
ورفد قسم االعالم والعالقات برئاسة الجامعة باالخبار والتقارير االعالمية،
فق���د وج���ه المس���اعد االداري لرئيس الجامع���ة أ.د. ري���اض خليل خماس 
كت���اب ش���كر وتقدي���ر ال���ى منتس���بي وح���دة االع���الم والعالق���ات ف���ي 
كلي���ة اللغ���ات كال م���ن : رئي���س الوح���دة أ.م.د. ف���وزي ه���ادي الهن���داوي 
والتدريس���ي علي محمد رش���يد والمحررة عواطف يوسف محمود تثمينا 
لجهوده���م االعالمي���ة ورفدهم رئاس���ة الجامع���ة بالنش���اطات االعالمية.

كلية اللغات بالتعاون مع دار املرتضى 
تقيم معرضا للكتب الثقافية

أقام����ت دار المرتض����ى للكتاب 
معرض����ًا  بغ����داد   – العراق����ي 
واالدبي����ة  الثقافي����ة  للكت����ب 
كلي����ة  رواق  ف����ي  والعلمي����ة 
اللغات في سياق توجه عمادة 
ة  الكلية لإلش����اعة ثقافة القراء
وتش����جيع الطلب����ة عل����ى اقتناء 
ثقافته����م  لتعزي����ز  الكت����ب 

العام����ة .
وقال المس����ؤول ع����ن المعرض 
الس����يد عب����د الرحم����ن يحيى : 
ان دار المرتض����ى حريصة على 
التواص����ل م����ع جمه����ور طلب����ة 

الجامع����ات بوصفه����م ش����ريحة 
واعي����ة ومثقف����ة وله����ا صالت 

عميق����ة م����ع الكت����اب .
واضاف ان هذا المعرض يضم 
بي����ن  تت����وزع  عن����وان   400
الرواي����ة والنقد االدب����ي واللغة 
والفلس����فة والفن����ون ومختل����ف 
صن����وف المعرف����ة، مش����يرا الى 
أن المع����رض أقي����م للم����دة من 
8-12 أيار 2016 .   وأشاد 
وطلب����ة  التدريس����يين  باقب����ال 
كلي����ة  اللغ����ات عل����ى المعرض 
مم����ا يعكس ثقافتهم العالي����ة 

قسم اللغة االملانية ينظم ندوة ثقافية بشأن 
دور الرتجمة يف تالقي الحضارات

نظم قسم اللغة االلمانية في كلية 
اللغات ن���دوة علمية بعنوان )دور 
الترجم���ة ف���ي تالقي الحض���ارات( 
ي���وم الثالث���اء المواف���ق 5 نيس���ان 
عمي���د  مع���اون  2016بحض���ور 
الكلي���ة أ.د. من���ذر منه���ل محمد .  
القس���م  رئي���س  الن���دوة  وأدارت 
حس���ن  عيس���ى  نج���اة  أ.م.د. 
بمش���اركة تدريس���يي القسم وهم 
: أ.د. موفق محم���د المصلح م.بهاء 
محم���ود عل���وان وم. ميس���ون علي 
. محم���ود  رقي���ة  م.  و  أرزوق���ي 
عيس���ى  نج���اة  د.  بح���ث  وتن���اول 
بوصفه���ا  الترجم���ة  م���ن  نم���اذج 
وس���يلة تعبي���ر للحوار م���ع اآلخر 
موضحة الوس���ائل المتع���ددة التي 
يلج���أ اليه���ا المترج���م م���ن اج���ل 
التعبير عن اآلخر والتعرف عليه.
وتن���اول بح���ث د. موف���ق بع���ض 
التماري���ن ع���ن الترجم���ة الفورية 
فيما ركز بحث م. بهاء محمود على 
ترجم���ة االمثال باللغتي���ن العربية 

وااللمانية مبينا انواع هذه الترجمات.
اما بحث م. ميسون علي فقد تناول 
ظاهرة الحذف في اللغتين العربية 

وااللماني���ة ف���ي حي���ن تطرقت م. 
رقية محمود الى وظائف النصوص 
وانواعه���ا واثره���ا ف���ي الترجمة.

العدي���د  الن���دوة  وش���هدت 
بش���أن  المداخ���الت  م���ن 
الموضوع���ات الت���ي ت���م تناولها .

حصل طالب الدراس����ات العليا بقسم 
اللغة العبرية رعد حسن علي العتابي  
على شهادة الدكتوراه عن اطروحته 
الموس����ومة ب� )أثر إزدواجية الهوية 
في اسلوب شمعون بالص – دراسة 
ف����ي بع����ض اعمال����ه األدبي����ة( والتي 
نوقش����ت األثني����ن 2016/5/16 .

      ت����رأس لجن����ة المناقش����ة أ.د. 
صب����اح ناج����ي احمد و ضّم����ت اللجنة 
ف����ي عضويتها كال م����ن: أ.م.د. عامر 
محم����د س����ليم  أ.م.د. فائ����زة عب����د 
االمي����ر ناي����ف  و أ.م.د. س����تار عب����د 
الحس����ن جب����ار و أ.م.د. مجاهد احمد 
عب����د الحميد و أ.م.د. عدنان ش����بيب 

جاس����م  مش����رفاً . أنصب البحث على 
موضوع ازدواجية الهوية واالغتراب 
لدى الجالي����ة اليهودية العراقية في 
إس����رائيل الس����يما الطبق����ة المثقفة 
من المهاجري����ن في عام  50 19- 

.  1951
التحلي����ل  ف����ي  البح����ث  اهت����م  كم����ا 

النفس����ي لألعمال األدبية لش����معون 
بالص اليه����ودي العراقي الذي عانى 
م����ن االزدواجي����ة واالغت����راب والتي 
اس����ُتنتجت في اعماله التي أثبتت ان 
الطبق����ة اليهودية الزالت متمس����كة 
بهويتها الشرقية والتقاليد واالعراف 

العراقية السائدة.

اطروحة دكتوراه تناقش إزدواجية الهوية ألسلوب شمعون بالص األدبية


