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راية النصر الكبير
كان عام 2017 عام الن�صر الكبري وعام التحرير 
الناجز لرتبة الوطن العزيز وتطهريها من رج�س 
الإره��اب املج��رم ال��ذي اأراد اإطف��اء �صعل��ة النور 
واحل�ص��ارة واإيقاف م�صرية العل��م واملعرفة واعاد 
البل��د اإىل ع�صور اجله��ل والظ��ام، اإل اأن وحدة 
�صعبن��ا ب��كل اأطياف��ه و�صجاع��ة قواتن��ا الأمنية 
وح�صدنا املقد�س قد اأحبطت خمططات الأعداء 
اخلائب��ة، فكان يوم الن�صر الكبري بداية م�صرقة 
لتاريخ كتب بدماء ال�صباب الطاهرة فظل العراق 

موحدًا �صاخمًا باإذن اهلل.
ال�ص��وؤال امل�ص��روع هنا، كي��ف نكون اأوفي��اء ل�صناع 

الن�صر و�صهداء العراق؟
اإن الحتف��ال بالن�ص��ر لوح��ده ل��ن يك��ون كافي��ًا 
ل��رد الدي��ن لابط��ال اإن مل يقرتن ب��اإرادة قوية 
وت�صمي��م ثابت على العطاء والب��ذل والتفوق يف 

ميادين املعرفة العلمية.
نعم هكذا يكون ردنا، حتقيق املزيد من النجاحات 
يف حق��ول تخ�ص�صاتن��ا الأكادميي��ة ك��ي يتع��زز 
الن�ص��ر يف ميادي��ن القتال بن�صر اآخ��ر يف ميادين 
الن�ص��ر  العلم��ي جنم��ة تزي��ن  فالتف��وق  العل��م، 
��ع راية الوطن احلبيب، ه��ذا هو �صعارنا يف  وتر�صّ

العام 2018.

حتول��ت كلي��ة اللغ��ات بعمادته��ا 
واأ�صاتذته��ا  العلمي��ة  واأق�صامه��ا 
وطلبته��ا اإىل خلية عمل ون�صاط 
العلمي��ة  امليادي��ن  يف  متوا�ص��ل 
�صي��وف  اأ�ص��اد  فيم��ا  والثقافي��ة 
بكف��اءة  اأجان��ب  ودبلوما�صي��ون 
اأع�ص��اء هيئ��ة التدري���س وذكاء 

طلبة الكلية.
وت�صهد قاع��ات الكلية وباحاتها 
على م��دار الأ�صبوع عق��د ندوات 
ولق��اءات  عم��ل  وور���س  علمي��ة 
ثقافي��ة متوا�صل��ة بح�صور كبري 

من التدري�صيني والطلبة.
اإىل ذلك زار دبلوما�صيون و�صيوف 
اأجان��ب عمادة الكلي��ة واأق�صامها 
العلمي��ة وكان م��ن بينهم ال�صفري 
الرتكي ومعاون ال�صفري الإيراين 
ورئي�س موؤ�ص�صة �صعدي الإيرانية 
وال�صف��ري الفرن�ص��ي والعديد من 
ممثل��ي �صف��ارات ال��دول الأخرى 
عمي��د  ال�صي��دة  التق��وا  حي��ث 

الكلية وجرى حوار بهدف تفعيل 
التفاقي��ات العلمي��ة والثقافية 
م��ع تل��ك البل��دان واطلع��وا على 
واقع العملية التعليمية واأجروا 

لقاءات م��ع الطلبة حي��ث اأبدوا 
اأ�صات��ذة  بكف��اءة  اإعجابه��م 
الكلي��ة وامل�صت��وى العلمي املتقدم 

للطلبة.

على �صعيد اآخر تتوا�صل مبادرات 
الأق�ص��ام  يف  التطوع��ي  العم��ل 
عل��ى  احلر���س  به��دف  العلمي��ة 
اإيج��اد بيئ��ة اأكادميي��ة و�صهدت 

م��ن  العدي��د  املا�صي��ة  الأ�صه��ر 
الطابية  التطوعي��ة  املب��ادرات 
ل�صب��غ قاع��ات درا�صي��ة وتاأهيل 
اخلدم��ات الكهربائي��ة ف�صًا عن 

اأعمال التنظيف والتزيني.
اأم��ا عل��ى ال�صعي��د العلم��ي فق��د 
اأ�صهم تدري�صي��و الكلية يف اإغناء 
العلمي��ة  الن��دوات  م��ن  العدي��د 
يف  عق��دت  الت��ي  واملوؤمت��رات 
الكلي��ات واجلامع��ات واملوؤ�ص�صات 
الفكرية والثقافية الأخرى عرب 
واأوراق  ر�صين��ة  بح��وث  تق��دمي 

عمل نالت التقدير والإعجاب.
م��ن جهت��ه يوا�صل جمل���س كلية 
اللغات عقد اجتماعاته الدورية 
بانتظ��ام ليواك��ب اأداء الأق�ص��ام 
الإداري��ة  والوح��دات  العلمي��ة 
ويعال��ج املو�صوع��ات بع��د نقا�س 
ودرا�صة معمقة ويتخذ القرارات 
املنا�صب��ة لكل حال��ة تطرح على 

جدول الأعمال.  

فعاليات ثقافية وندوات علمية على مدار العام الدراسي

دبلوماسيون وضيوف أجانب يشيدون بكفاءة أساتذة اللغات وذكاء طلبتها

لرئي���س  العلم��ي  امل�صاع��د  ال�صي��د  تفق��د 
جامع��ة بغ��داد اأ.م.د. اأ�صام��ة فا�صل عبد 
اللطي��ف �ص��ري التدري�صات يف اق�ص��ام كلية 
اللغات خ��ال جولة ميدانية ق��ام بها يوم 
الأثنني املوافق 4 كانون الأول \2017 .

فق��د زار ال�صي��د امل�صاع��د العلم��ي القاعات 
الأملاني��ة  اللغ��ات  لأق�ص��ام  الدرا�صي��ة 
واإطل��ع  والعربي��ة  والرتكي��ة  والرو�صي��ة 
واإ�صتم��ع  للطلب��ة  العلم��ي  امل�صت��وى  عل��ى 
اىل ح��وارات بتل��ك اللغ��ات ب��ني الطلب��ة 

واأ�صاتذتهم .
واأب��دى ال�صيد امل�صاع��د اإعجابه بالقدرات 
اللغوي��ة والرتجمية لطلب��ة هذه الق�صام 
التدري�صي��ني  ماحظ��ات  اىل  واإ�صتم��ع   .
تطوي��ر  ب�ص��اأن  واقرتاحاته��م  والطلب��ة 

امل�صتوى العلمي لهم.
 اىل ذل��ك ح�ص��ر ال�صي��د امل�صاع��د اجتماع 
جمل�س الكلية الذي راأ�صته ال�صيدة العميد 
اأ.م.د. م��ي اإ�صطيف��ان رزق اهلل ... واأب��دى 
للع��ام  القب��ول  خط��ة  ب�ص��اأن  توجيهات��ه 

الدرا�صي املقبل وزيادة الهتمام مببادرات 
الطلب��ة والتفاعل معهم وم�صاهمة اأ�صاتذة 
وتفعي��ل  العل��م  ي��وم  فعالي��ات  يف  الكلي��ة 
التعاون الثقايف والعلمي مع �صفارات الدول 
الت��ي تدر�س لغاتها يف الكلية وتن�صيط دور 
اللجان العلمية يف الق�صام و�صرورة اعداد 
القي��ادات اجلامعية لتحمل م�صوؤولياتها يف 

امل�صتقبل .
م��ع  التوا�ص��ل  حتقي��ق  عل��ى  �ص��دد   كم��ا 
ال�صاتذة الّرواد وتذكري الطلبة مبا قدمه 
ه��وؤلء م��ن خدم��ات جليل��ة للكلي��ة خال 

خدمتهم فيها .
م��ن جانبه��ا اأعرب��ت ال�صي��دة العمي��د عن 
�صكره��ا وتقديرها لل�صي��د امل�صاعد العلمي 
عل��ى زيارته للكلي��ة واأكدت حر���س ا�صرة 
الكلية عمادًة وهيئ��ة تدري�س وطلبة على 
ال�صتمرار بتحقي��ق اأعلى معدلت النجاح 
يف احلق��ول العلمي��ة والثقافية والرتبوية 
وب��ذل كل اجله��ود لإب��راز الوج��ه امل�صرق 

لهذه املوؤ�ص�صة الكادميية .

ابته��ج ا�صاتذة كلية اللغات وطلبتها 
بي��وم الن�ص��ر الكبري ال��ذي حققته 
قواتن��ا الأمني��ة البطل��ة وح�صدنا 
الإره��اب  ع�صاب��ات  عل��ى  املقد���س 

خ��ال  م��ن  املجرم��ة  الداع�صي��ة 
قاع��ة  �صهدته��ا  كب��رية  احتفالي��ة 
ال�صهيد ف��وؤاد البياتي يوم اخلمي�س 
املواف��ق 14 / 12 / 2017 بح�ص��ور 

جم��ع غف��ري م��ن ا�صات��ذة  وموظفي 
وطلب��ة الكلي��ة تتقدمه��م ال�صي��دة 
العمي��د اأ.م.د. م��ي ا�صطيف��ان رزق 
اهلل تخلي��دا له��ذه امللحم��ة املنرية 

وامل�صرفة يف تاريخ الوطن العزيز.
وت�صمنت الحتفالية عزف الن�صيد 
الوطن��ي وق��راءة �ص��ورة الفاحت��ة 
ترحم��ا على ارواح ال�صهداء البرار 
والطلب��ة  العم��ادة  كلم��ة  والق��اء 
وهيئ��ة التدري�س وجميعه��ا ا�صادت 
الأمني��ة  قواتن��ا  اجنزت��ه  مب��ا 
واحل�صد ال�صعب��ي من انت�صار �صاحق 

وخالد على فلول الإرهاب املجرم.
بع��د ذل��ك ُقدم��ت انا�صي��د وطني��ة 
واغ��اين متجد ه��ذه امللحم��ة ف�صا 
ع��ن م�صرحي��ات طابي��ة وق�صائ��د 
اأبن��اء  ببط��ولت  تغن��ت  �صعري��ة 
اجلي���س البط��ل واحل�ص��د املقد���س 
بجمي��ع  الع��راق  �صع��ب  ووح��دة 
ملواجه��ة  واح��دًا  �صف��ًا  اطايف��ه 
الهجم��ة الرهابي��ة و�صحقه��ا ورفع 
راي��ة الوطن عالية خفاقة فوق كل 
�ص��رب مت تطهريه م��ن رج���س هوؤلء 

املجرمني. 

 املساعد العلمي لرئيس الجامعة يبدي 
أعجابه باملستوى العلمي لطلبة اللغات قصائد شعرية واناشيد وطنية ومسرحيات طالبية تمجد بطوالت الجيش والحشد

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

اح��رزت كلي��ة اللغ��ات املرتب��ة الثالث��ة يف 
الن�صاط العامي على كليات جامعة بغداد 
فيم��ا بارك��ت ال�صي��دة العميد ه��ذا الجناز 
لوح��دة الع��ام والعاقات وو�صفت��ه بانه 
ب�صارة خري وتفاوؤل مع مطلع العام اجلديد.

فقد اعل��ن ق�صم العام والعاق��ات العامة 
كلي��ات  ترتي��ب  بغ��داد  جامع��ة  رئا�ص��ة  يف 

اجلامع��ة على وفق ن�صاطه��ا العامي لتحل 
كلية اللغات يف املراتب الثاث الوىل.

اىل ذل��ك تلقت وح��دة الع��ام والعاقات 
ته��اين ال�صي��دة العمي��د وال�ص��ادة املعاون��ني 
وروؤ�ص��اء الق�ص��ام العلمي��ة وم��دراء ال�صعب 
والوحدات الدارية واع�صاء هيئة التدري�س 
به��ذا الجناز وعربوا خال مكاملات هاتفية 

ور�صائ��ل الكرتونية عن تثمينهم لدور اعام 
ماحق��ة  يف  اللك��رتوين  واملوق��ع  الكلي��ة 
وت�صلي��ط  والثقافي��ة  العلمي��ة  الفعالي��ات 
ال�صواء عل��ى مبادرات ال�صات��ذة والطلبة 

وابراز الوجه احل�صاري لكلية اللغات.
والعاق��ات  الع��ام  رئي���س وح��دة  وذك��ر 
ه��ذه   ان  الهن��داوي  ه��ادي  ف��وزي  اأ.م.د. 

النتيجة جاءت تتويجا لعمل دوؤوب بكفاءة 
عالي��ة ومهني��ة احرتافي��ة يبذل��ه منت�صبو 
الكلي��ة  م��ن اج��ل تعزي��ز مكان��ة  الوح��دة 
ذات  راقي��ة  اكادميي��ة  موؤ�ص�ص��ة  بو�صفه��ا 
ر�صال��ة تربوية وعلمي��ة وثقافية ت�صعى ان 
تاخ��ذ مكانته��ا الائق��ة يف ع��امل املوؤ�ص�صات 

الكادميية املتقدمة يف العامل.

كلية اللغات يف املراتب الثالث االوىل اعالميا

أسرة كلية اللغات تحتفل بالنصر الكبري 



2لـغــات
البحث عن الهوية يف رواية ليون االفريقي ألمني معلوف

ا.م.د.ذكاء متعب حسني
 قسم اللغة الفرنسية

يف  رم��وز  حي��اة  اإ�ص��اءة  ال�ص��روري  م��ن 
ح�صارتن��ا مم��ن عرفت بالنفت��اح وا�صتهرت 
ك�ص��ف  اإىل  والطم��وح  والتوث��ب  باملغام��رة 
املجه��ول والغام�س ومتثل اأم��ني معلوف احد 
تلك الرموز التي تع��د ج�صورا بني ح�صارات 
خمتلف��ة مثل��ه مث��ل  لي��ون الإفريق��ي. يعد 
ه��ذا الكاتب موؤرخ واأديب م��ن اأ�صول عربية 
م�صيح��ي الديان��ة. تربى يف جمتم��ع لبناين 
اأك��ره م�صل��م ث��م انتق��ل اإىل اأورب��ا واخ��ذ 
جن�صيت��ه الفرن�صي��ة. ب��رز من خ��ال كتاب 
واأعاد  اجتماعي  القاتلة" كمفكر  "الهويات 
ب�صكل مف�صل ما ج��ادت به الهوية ال�صردية 
م��ن اأف��كار روايت��ه لي��ون الأفريق��ي. �صاعد 
التنقل والهج��رة والنفي هذا الكاتب املحب 
لا�صتك�ص��اف عل��ى الرتكي��ز عل��ى التعددية 
الثقافية والتي بدونها مل يكن لروايته ليون 
الفريقي ذاك الت�صويق الذي ي�صد القارئ . 
مل يحتجز اأمني معل��وف �صخ�صيته يف �صورة 
جام��دة ب��ل انفت��ح عل��ى خمتل��ف الثقافات 
ب�صل��وك مييزه عن غريه. نادى بالهوية التي 
ه��ي عبارة ع��ن جميع الأماكن الت��ي يعي�صها 
الإن�ص��ان ويرتبط بها وتوؤث��ر عليه مبا�صرة 
ولي�ص��ت الهوية الت��ي تتعلق مب��كان الولدة 
اأو بالوطن الأ�صلي. وحينم��ا ي�صاأله البع�س 
ع��ن هويت��ه ؟ يعرف اأمني نف�ص��ه باأنه "يقف 
على مفرتق طرق بني بلدين ولغتني اأو ثاث 
لغ��ات وجمموعة من التقاليد الثقافية التي 
حتدد كيان��ه " لن بغري ذلك يكون كاذبا...

لق��د ول��د يف لبن��ان وكرب يف م�ص��ر وتكون يف 
فرن�ص��ا حي��ث فاز بجائ��زة الكونك��ور 1993 
ال��ذي ادخله �صفر اخلالدي��ن يف الأكادميية 
الفرن�صية وترك ب�صمة فخر لي�س للبنانيني 
فقط بل لكل الع��رب باأوربا ممن يحملون يف 
وجدانه��م هوية قومي��ة �صائعة. وظف هذا 
الكات��ب التاري��خ يف ليون الأفريق��ي ب�صورة 
الف��رتات  بع���س  �صياغ��ة  واأع��اد  مبتك��رة 
احل�صا�ص��ة  والت��ي تام�صت فيه��ا احل�صارات 
�صرقي��ة وغربي��ة ماب��ني 1488 اإىل 1527 
الف��رتة التي �صقطت فيها اآخر قاع امل�صلمني 
واأح��داث التاريخ الأوربي التي و�صعت اأوربا 

على درب احل�صارة والتاألق.

لإحي��اء  جدي��د  م��ن  معل��وف  اأم��ني  ياأت��ي 
ذك��راه يف رواية ب�ص��كل انطباعي حلد ما و 
رومان�ص��ي بالرتكيز على حياته ال�صخ�صية 
وحيات��ه اخلا�ص��ة انطاق��ا م��ن الأزمنة و 
الأمكن��ة التي زارها و عاي�صه��ا، يقول اأمني 
معلوف حينما �صئل عن �صبب اختياره لليون 
الإفريقي ” اخرتته لأنه �صخ�صية من�صية 
اإىل حد م��ا …. واأنا اعترب انه ينتمي اإىل 
التاري��خ ال��ذي اأن��ا انتمي اإلي��ه ؛ ولذا فاين 
ا�صع��ر بان هناك �صل��ة روحية بيني وبينه 
."،فمن هو لي��ون الإفريقي اأو الرومي ، من 

هو احل�صن الوزان؟
الرواية

عم��د معل��وف ) اأو لي��ون باعتب��اره كات��ب 
لأرب��ع  روايت��ه  تق�صي��م  اإىل  املذك��رات( 
كت��ب. الرواي��ة الوىلمن رحلت��ه الكربى 
يف غرناط��ة حي��ث يب��داأ ال��راوي حكايته 
ع��ن  ما�صي��ة  اأح��داث  جمموع��ة  ب�ص��رد 
تاريخ ولدت��ه فيحكي ق�صة والدته �صلمى 
احل��رة. وم��ن البداي��ة ياحظ الق��ارئ ان 
الغري��ب يف ه��ذه الرواي��ة اأن ال�صاردف�ص��ل 
ذك��ر اأ�صماء الأبوين حمم��د الوزان و�صلمى 
احل��رة و تخل��ى ع��ن لفظت��ي الأم و الأب 
ولعل��ه اتخ��ذ من ه��ذا الن��وع  و�صيلة جلعل 
الكتاب اأك��ر مو�صوعية.عام �صلمى احلرة 
قربن��ا م��ن غرناط��ة اجلن��ة املزدهرةومن 
اخلطر املحدق بها من جراء تناف�س امللوك 
و اقتت��ال الأبن��اء و الآب��اء. و م��ع كل عام 
اأو ف�ص��ل نتعرف على �صخ�صي��ات جديدة و 
اأحداث اأكر فمثا �صراع الفقهاءو العلماء 
و�صخ�صيتي ) ا�صتغفر اهلل املثرية و الطبيب 
اأبو عمر(.وجند كتاب ي�صرح �صبب �صقوط 
غرناط��ة ب�صب��ب التناو�س ب��ني اآخر ملوك 
الأندل�صاأبو عبد اهلل و اأمه من جهة و اأبيه 
و زوجته ثريا من جهة ثانية ،�صراع عائلي 
انتهى مباأ�ص��اة طالت اأمة بكاملها. ول جند 
يف هذا الكتاب �صخ�صية ليون حا�صرة بقوة 
ل�صغ��ر �صن��ه لهذا اعتم��د على م��ا نقلوه له 
اأب��وه وخاله فجاء الكتاب فقريا من ناحية 
وجه��ة النظ��ر ال�صخ�صي��ة للبطل.تنته��ي 
بالن��زوح  غرناط��ة  م��ن  الك��ربى  الرحل��ة 
الق�صري للعائ��ات امل�صلمة و اليهودية اإىل 

املغرب هربا من حماكم التفتي�س.
اأماالرواي��ة الثاني��ة فق��د كان��ت يف فا�س و 
اإن كان ال��وزان ن��زح اليه��ا ل�صب��ب اآخر وهو 

اله��روب بزوجت��ه الثاني��ة الرومي��ة وردة 
فتب��داأ الف��رتة املوؤ�ص�ص��ة ل�صخ�صي��ة لي��ون 
بفا���س وعذاباته��ا. وجن��د يف ه��ذا الكتاب 
ح�ص��ور ل�صخ�صي��ة ح�صن و بداي��ة تكوينه 
الدين��ي وحت��ى  و  الثق��ايف  و  الجتماع��ي 
�صراع��ه النف�ص��ي م��ع اأبي��ه بع��د روؤيته يف 
حان��ة و بع��د قبول��ه لتزوي��ج اأخت��ه مرمي 
ل�صخ���س �صيء.وتتط��ور عاقات��ه باأم��ه و 
زوج��ة وال��ده و باأخت��ه م��رمي كم��ا ين�صئ 
�صداق��ات �صرتتب��ط ب��كل حيات��ه. يق��وم 
�صفارات��ه  اأوىل  و  رحات��ه  ب��اأوىل  ح�ص��ن 
الأوىل  املب��ادئ  تعليم��ه  خال��ه  يت��وىل  و 
لل�صف��ارة في��زور تامبوكت��و ويتع��رف عل��ى 
�صع��وب يتمي��ز بع�صه��ا بالغن��ى الفاح�س و 
البع���س الآخ��ر يق��اوم رع��ب ال�صح��راء و 
الفق��ر. ت�صط��ر حي��اة ح�صن يف فا���س اآخر 
العهد الوطا�صي و بداي��ة �صعود ال�صعديني 
باملغرب الذي يوؤ�ص�ص��ه فعليا احد اأ�صدقاء 
طفولت��ه. و جن��د �صم��ن ف�صول��ه ق��راءة 
للحي��اة الجتماعي��ة للفا�صي��ني مبختل��ف 
م�صاربه��م و دياناته��م فيف��رد اأع��وام كعام 
احلم��ام و عام العارفني و عام العر�س وعام 
الأ�صدي��ن حي��ث كان��ت هناك اأ�ص��ود بقرب 
فا�س و هو ما يعرف باأ�صد الأطل�س املنقر�س 
حالي��ا. تتواىل الأح��داث يف ه��ذا الكتاب 
دافع��ة لي��ون للمنفى الإجب��اري من جديد 

فريحل باحثا عن مغامرات جديدة.
 ويف الرواي��ة الثالثة فيذهب اإىل القاهرة 
وياقي هن��اك  ماآ�صيالطاعون الذي ح�صد 
"كاملعت��اد"  ال��وزان   ي�ص��ادف  و   الآلف. 
فر�ص��ة احل�صول عل��ى ملجاأ. يب��داأ رحلته 
الكربى الثالثة يف القاهرة وي�صطدم لأول 
م��رة بع�صق يهز كيانه واأحامه حني يلتقي 
بال�صرك�صي��ة نور.ويخت��ار ال��وزان حماي��ة 
بايزي��د و اأمه حماي��ة تدفعه اإىل الرحيل 
جم��ددا بعد �صقوط القاه��رة باأيدي �صليم 
الأول، فيع��ود لفا�س املغربي��ة ليجد والده 
وق��د ت��ويف واأخب��ار مث��رية ع��ن ه��ارون و 
م��رمي فيتتبع اأث��ره اإىل اجلزائر.ثم ي�صل 
اأخ��ريا لروم��ا و يجد نف�صه اأم��ام حكمتها : 
يف ه��ذا الكت��اب تتغري حياة ح�ص��ن جذريا 
في��ذوق حمن��ة الأ�ص��ر بع��د اختطاف��ه من 
ط��رف قرا�صن��ة ي�صتغل��ون حل�ص��اب البابا 
لي��ون العا�صر. هذا الأخ��ري يتبناه ويعمده 
ويعطي��ه ا�صم��ه لي��ون ومينح��ه الفر�ص��ة 

لتعلم ثقافة جديدة و لغات اأكر و يتقرب 
م��ن الديانة امل�صيحي��ة على الرغ��م من اإن 
هذه الديانة اأجربت��ه �صابقا على الرحيل 
م��ن غرناط��ة. ل جن��د ه��ذه املقارب��ة يف 
الرواي��ة و كاأن ليون ق��د تنا�صى هذا الأمر 
و غ��رق يف حيات��ه اجلدي��دة ب��ل اأحب من 

جديد و اأجنب الولد من امراأة يهودية.
لي��ون  بع��ودة  الرابع��ة  الرواي��ة  تنته��ي   
الأفريق��ي لتون�س التي �صي�صتق��ر فيها بعد 
رحل��ة طويلة  مزقه��ا ال�صق��وط املثري لكل 
اأم��ر جعل��ه  عا�صم��ة يدخله��ا لي��ون وه��و 
يت�ص��اءل ع��ن دوره يف ه��ذا ال�صق��وط بع��د 
رفاهية و نعيم ويت�ص��اءل اأي�صا عن الهوية 
احلقيقية و �صياعها يف م�صميات الآخر كل 
هذا خل�ص��ه لولده يف �صبه و�صية اأخرية يف 
اآخر �صفحة من الكت��اب و كاأنه يورث ولده 

هم احل�صول على اأجوبة كل ما يحريه.
�صراع الهويات

قراءتي للرواية التي اأراها تاريخية اأكر 
م��ن اأي �صيء اآخر تب��ني اإن الكتاب يحتوي 
عل��ى الإجاب��ة عل��ى كثري م��ن الت�ص��اوؤلت 
حي��ال التقني��ة يف متيي��ع الهوي��ة وخل��ط 
كل الهوي��ات ودم��ج الروؤي��ة جت��اه الوط��ن 
بن��وع من "املثالية". يقدم لنا  اأمني معلوف 
ال�ص��راع يف البح��ث عن الهوي��ة ب�صخ�صية 
يف  الرغب��ة  كل  له��ا  منفتح��ة  حماي��دة 
الندم��اج . وتتك��ون الأح��داث نوع��ا م��ا  
بح��وار ب��ني الكات��ب والق��ارئ ي��دور حول 
وال�صيا�صي��ة  الديني��ة  الهوي��ات  مو�ص��وع 
ويب��ني ذل��ك فهر�ص��ت الكت��اب اإذا رجعن��ا 
اإليه. كل الإحداث ن�صجها معلوف بخيوط  
يف  ولفريقي��ا  ول�صي��ا  لورب��ا  تاريخي��ة 
�صخ�صي��ة رجل واح��د ال��ذي مل ينفك من 
اأن يت�ص��اءل ل�صعوري��ا م��رارا اأي��ن �صيكون 
انتم��اوؤه وماهي��ة هويت��ه؟ وه��ل �صي�صب��ح 
انتم��اوؤه لدين��ه ام للغت��ه اأم ملوطن ولدته 
اأم لاأر�س التي احتوته واأطعمته واأعطته 

كافة حقوقه؟
 كان تركيزالكاتب امني معلوف على احلياة 
الأمكن��ة  م��ن  انطاق��ا  لبطل��ه  اخلا�ص��ة 
والأزمن��ة الت��ي عا�صه��ا حي��ث ب��ني فيم��ا 
بع��د كي��ف اإن النف��ي والتهج��ري كان يدفع 
الرحال��ة للبح��ث ع��ن مغام��رات جدي��دة 
ومتنوع��ة او املروربتج��ارب موؤملة )تهجري 

وا�صر واختطاف وتعميد(.
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املوقع اجلغرايف: غرب و�صط افريقيا
م��ن  تع��د غيني��ا ال�صتوائي��ة واح��دة 
ال��دول اجلدي��دة يف الع��امل، لنه��ا مل 
تن��ل اأ�صمه��ا حتى ع��ام  1963 كم��ا انها 
مل تن��ل ا�صتقاله��ا حت��ى ع��ام 1968. 
تعد البلد الوحيد يف القارة الأفريقية 
يتح��دث  حي��ث  ا�صباني��ة  ثقاف��ه  ذات 
�صكانه��ا بع��دة لغ��ات ولك��ن الإ�صباني��ة 
تعد واحدة من اللغ��ات الر�صميةللباد

.                                                     .
ه��ذا الوط��ن الأفريق��ي ال�صغ��ري مكون 
 RIO( اأرا�ص��ي قاري��ة ت�صم��ى ب م��ن 

عل��ى  تق��ع  ج��زر  وخم�ص��ة     )Muni
املحيط الأطل�صي. كانتغينياال�صتوائية 
خا�صع��ة للحك��م الربتغ��ايل للفرتة من 
اأول حمل��ة  1471 اىل 1778. و�صل��ت 
ا�صبانية هناك عام 1778 وا�صبح البلد 
فيم��ا بع��د حتكم��ه ا�صباني��ا واىل ه��ذا 
يعزى �صبب التاأثري الإ�صباين يف كثريمن 
مظاهره��ا الجتماعي��ة. وبالرغ��م من 
اإل  الأدي��ان  حلري��ة  احلكوم��ة  دع��م 
امل�صيحي��ة  ه��ي  ال�صائ��دة  الديان��ة  ان 
1984عق��د  ع��ام  يف  الكاثوليكي��ة. 
الإ�صب��اين  الفريق��ي  الثق��ايف  املوؤمت��ر 
غيني��ا  حكوم��ة  في��ه  بحث��ت  الأول 
ال�صتوائية�صب��ل التعاي���س بني ا�صولها 
ثقاف��ة  ان  الإ�صباني��ة.  الأفريقي��ة 
اجلماع��ات العرقي��ة يف غيني��ا غني��ة 
ج��دًا وبالأخ���س تقليده��ا املو�صيقي اإذ 
تعترب القيثارة امل�صنوعة من اخليزران 
من الأدوات املو�صيقية الأكر �صعبية يف 

البل��د، والفن يف غيني��ا ال�صتوائية هو 
فن موؤث��ر. كما وتعد الأقنعة اخل�صبية 
البل��د  يف  املُع��ربة  الفني��ة  القط��ع  م��ن 
ويج��در بالذك��ر اي�ص��ًا اأن طع��ام غينيا 
ال�صتوائي��ة ب�صيط ج��دًا اإل اأنه لذيذ، 
العدي��د م��ن الأطباق حت��وي على حلم 
الغن��م اأو الدج��اج اأو ال�صم��ك وجميعها 
ُتَتب��ل بتواب��ل تنم��و يف غاب��ات البل��د. 
ركز الرئي���س املنتخب من��ذ عام 1996 
ق��واه  )Teodoro Obiang)كل 
واأمكانيت��ه يف برام��ج مهم��ة ، كان لديه 
هدف��ان مهمان وهما حت�ص��ني القت�صاد 
وا�ص��اح النظ��ام التعليم��ي، وم��ن ب��ني 
م�صاريع��ِه الثقافيه جتد اإن�صاء املتحاف 
اخلا�صة بالفن التقلي��دي وبرامج دعم 
اللغ��ات الأهليه وحلد الآن تلقي خطط 
البل��د  يزده��ر  اإذ  بثماِره��ا  الرئي���س 
الأفريق��ي ال�صب��اين ومي�ص��ي بحما�س 

نحو م�صتقبل اأف�صل.

العدد الثامن - كانون الثاني 2018

أزدواجية الشخصية

الن�صان بطبيعة حياتِه يدور ويبدع ويتكلم 
ويتكاث��ر وميلك اأكر م��ن راأي ومفهوم اجتاه 

احلياة اأعيد ليعي�س.
م��ن الأ�صب��اب الوا�صح��ة واملوثيقي��ة لبي��ان 
ازدواجي��ة ال�صخ�صية وكذلك تعود لأ�صباب 
وال�صراع��ات  الب�صري��ة  ال�صاح��ة  �صهدته��ا 

النف�صية واجلدالت الواقعية .
كذلك تعود لتداخل اللحظات الغريبة يف ) 
لغ��ة الم ( وامل�صطلحات مل انزل اهلل بها من 
�صلط��ان . اأ�صبح��ت حياتنا عب��ارة عن �صياع 
لقطي وانعدام اللغ��ة ال�صلية من اكرب ب�صر 

اىل اأ�صغر طفل يف و�صط البيت .
يف  او  واح��دة  دول��ة  يف  لغت��ني  تداخ��ل  ان 
جمتم��ع واح��د ذل��ك ح��دث من��ذ زم��ن بعيد 
ي�صهدها التاريخ وال�صاحة الب�صرية املا�صية 
اأث��رت يف  الت��ي  ال�صابق��ة  الق��رون  وكذل��ك 

نفو�س الب�صرية .
ويف التعليم العادات والتقاليد وحتى اجيال 
ال�صابقة والقادمة فاأمتد تاأثريها اىل يومنا 
ه��ذا . لي���س فق��ط ب��ل اىل تخل��ف العق��ل 
الب�ص��ري وتول��د عق��د لنهاي��ة له��ا . واي�صًا 
تقاليد غريبة مل��زوم تطبيق من قبل املراة 
والطف��ل وال�ص��اب والفت��اه وحت��ى املجتم��ع 

ب�صورة عامة .
ازدواجي��ة  اىل  ب��ه  الن�ص��ان  ي��وؤدي  فه��ذا 
ال�صخ�صي��ة وال��كام والتفكري اجت��اه اأ�صغر 
واب�ص��ط عم��ل مل��زوم قي��ام ب��ه اأخ��ري م��ن 
اب�صط عاج ازدواجية ال�صخ�صية هي ازالة 
القي��ود ع��ن امل��راة ورف��ع م�صتواه��ا يف املث��ل 
والأه��داف . وكذلك تقليل ف��رق الكبري بني 
اللغ��ة الدراجية واللغ��ة الم واخريًا تهيئة 
به��ا  ليعي�ص��وا  ريا�ص��ا  او  ماع��ب  الطف��ال 
احلي��اة ال�صاحل��ة فن�صتنت��ج ان ازدواجي��ة 

ال�صخ�صية داء دفني مبتبل به الن�صان .

زهراء فريد - قسم اللغة الكردية

غينيا االستوائية ...  البلد اإلسباني يف أفريقيا



للثقافة تأثريها على الفقر
ترجمة الطالبات:

مريم صاحب
عال رافد

صفا حيدر
اشراف: 

م.م. فرقد عبد الرحمن محمود

هل ثقافة الفقراء هي امل�صبب الذي يبقيهم 
عل��ى فقره��م؟ و ه��ل ي��ا ت��رى للثقاف��ة ان 
حتدد ن�ص��اط اأو ركود الفئات الجتماعية 

، بل و حتى المم؟ 
يع��د او�ص��كار لوي���س اول علم��اء الن�ص��ان 
ال��ذي  )النروبولوجي��ني(  اجلنائي��ني 
ق��ام ب�صياغ��ة تعبري "ثقاف��ة الفقر". ومع 
ذل��ك ، ف��اأن فك��رة وج��ود ظاه��رة معين��ة 
كظاه��رة ثقاف��ة الفق��راء يتداولها علماء 
نح��و  وعل��ى  ب�صخري��ة  النروبولوجي��ا 
وا�ص��ع . ال ان مفهوم "ثقاف��ة الفقراء" ل 
يزال يطفو على ال�صط��ح ، احيانا بطريقة 
�صمني��ة  يف املوق��ف ال��ذي يت��م تّبنيه عن 
الفق��راء او يف الُنه��ج ال�صيا�صي��ة ، واحيانا 
اخرى باأ�صلوب اكر و�صوحا كما هو احلال 
امل�صاهم��ات  بع���س  يف  املث��ال  �صبي��ل  عل��ى 
و"هانتينغت��ون"  "هاري�ص��ون"  موؤل��ف  يف 

)2000( املو�صوم ب� "امل�صائل الثقافية". 

ان الغر���س م��ن ه��ذه املقال��ة ه��و تو�صي��ح 
والفق��ر،  الثقاف��ة  ب��ني  الرتاب��ط  م�صاأل��ة 
وه��ي تق��رتح مراجع��ة نقدي��ة للتحليات 
الت��ي اجريت اىل الن عن ه��ذه امل�صاألة يف 
اربعة جم��الت وهي : التف�صريات امل�صغرة 
)الت��ي اتخذت املجموع��ة بو�صفها م�صدر( 
للرواب��ط القائم��ة ب��ني الثقاف��ة والفق��ر 
، الرواب��ط املحتمل��ة م��ع عملي��ات النم��و ، 
الآث��ار املرتتبة عل��ى التقييم��ات املعيارية 

ف�صًا عن العواقب ال�صيا�صية. 
انن��ا ن�ص��ف يف ب��ادئ المر اح��دى مفاهيم 
ثقاف��ة الفقراء التي ت�صتند اىل خ�صائ�س 
الفئات الفقرية ونق��ول باأن �صياغة معينة 
للعاق��ة بني التاأث��ريات الثقافي��ة والفقر 
تع��د خاطئة ، وان ه��ذه ال�صياغة ميكن ان 
تكون م�صللة ب�صكل خطري للتقييم املعياري 
وملفهوم ال�صيا�ص��ات العامة على حد �صواء. 
يف الواق��ع، ان التحلي��ات الت��ي تندرج  يف 
منظ��ور ثقاف��ة الفق��ر تنطوي عل��ى ثاث 
م�ص��اكل كبرية : انها تتن��اول اخل�صو�صيات 
الثقافية للفئ��ات الفقرية دون مقارنتها مع 
خ�صو�صي��ات الفئات الخرى ؛ اأنها ت�صتهني 
بقابلية تكّيف ال�صلوكيات القت�صادية مع 
حكايات ثقافية قائمة بذاتها ؛ كما انها ل 
تاأخذ يف العتبار ب�صكل كاف قدرة الثقافة 
عل��ى التحول وفق��ا للظ��روف القت�صادية 

وال�صيا�صية والجتماعية. 
اننا نوؤكد للمرة للمرة الثانية ان الثقافة 

ه��ي، يف الواق��ع، م��ن ي�صن��ع الخت��اف 
و نق��رتح نهج��ا اآخ��رًا له��ذه امل�صاأل��ة : اذ 
ميكن للعوام��ل الثقافية ان تلعب دورا يف 
احلف��اظ على الفوارق ب��ني الطبقات من 
حيث الراء واملكان��ة وال�صلطة . و ميكن 
ملثل هذه التفاوت��ات ان ت�ّصكل املعتقدات 
والتطلعات والحكام امل�صبقة والروايات 
الجتماعي��ة والنظم الرمزي��ة وهياكل 
املعلوم��ات الت��ي تظه��ر خ��ال املنظم��ات 
ال�صلوكي��ات  خ��ال  وم��ن  اجلماعي��ة 
القت�صادي��ة او نف�صية الفرد . اذا كانت 
الآليات املعنية تعمل بحد ذاتها و ت�صتمر 
على مر الزمن فان امل�صاألة تتعلق بثغرات 
ه��ذه  مث��ل  فوج��ود  امل�ص��اواة.  انع��دام 
الثغ��رات يعن��ي ان املجموع��ات الثانوية 
�صتبق��ى يف حال��ة فق��ر ن�صبي��ة ومت�صل��ة 
ب�صلوكي��ات حم��ددة ثقافي��ا، او بهوي��ات 
مو�صوم��ة، كم��ا هو احل��ال يف الف�صليات 
الذاتي��ة التي حت��دد الآف��اق امل�صتقبلية 
لأفق��ر الطبقات الثانوية. و ميكن حلالة 
ت�ص��كل  ان  امل�صتم��رة  الن�صب��ي  احلرم��ان 
ثغ��رة للفقر، ال ان المر ميثل ت�صخي�صا 
مغلوط��ا ل�صبابه اجلذري��ة. ان تباينات 
الراء واملكان��ة بني الفئات الجتماعية 
الكام��ل  التداخ��ل  طري��ق  ع��ن  ت��دوم 
و  )الر�صمي��ة  القت�صادي��ة  للموؤ�ص�ص��ات 
غ��ري الر�صمي��ة( ، هي��اكل ال�صلط��ة و من 
ث��م العاقات الثقافية ب��ني اجلماعات . 

ل��ذا فمن الهمية  مب��كان ادراك حيوية  
النظام و التي ت�صمل الفعالية الثقافية و 
كيفية تفاعلها مع العمليات القت�صادية 

وال�صيا�صية. 
بع��د ذل��ك نتن��اول م�ص�األ��ة م��ا اذا كان 
مبق��دور الثقافة ان متار���س تاثريا على 
النمو القت�صادي. ان املنظور الذي ميكن 
من خال��ه لثقافة الفق��راء ان تتحدى 
جمموع��ة عوام��ل ثقافي��ة حم��ددة يف 
بلد مع��ني يتم عر�صه��ا ورف�صها. وتوؤكد 
بع���س الدلة، هنا اي�صًا، على ان العامل 
الثق��ايف يوؤث��ر يف العملي��ات املرتبط��ة 
بالنم��و، مهم��ا حاول��ت ه��ذه املقال��ة ان 
ت�صارب بهذا ال�ص��دد. ان بع�س المثلة 
عل��ى �صعي��د القت�ص��اد اجلزئ��ي تدعم 
الفر�صي��ة الت��ي تنط��وي عل��ى فكرة ان 
ثمة عملي��ات تفاعل بني ثغرات انعدام 
امل�ص��اواة الناجمة عن الثقافة من جهة 
و تراك��م راأ�س امل��ال الب�صري واملادي من 
جهة اخ��رى . وتبدو ه��ذه المثلة غري 
حا�صم��ة على �صعي��د القت�ص��اد الكلي، 
بعم��ق  التفح���س  املنا�ص��ب  م��ن  ان  ال 
ملعرف��ة املعي��ار ال��ذي ميك��ن م��ن خاله 
للهوي��ات اخلا�ص��ة بالفئ��ات ان تتفاعل 
م��ع العمليات ال�صيا�صي��ة باأ�صلوب تقييد 
النمو او حتفيزه.                                               

من مقالة للكاتب "مايكل والتون" 
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على ضفاف نهر سار

من خال اوراق ال�صجر دائمة اخل�صرة      
 ت�صمع ا�صاعات غريبة 

بني البحر واخل�صرة املتموجة
وق�صر حمبة الطيور

ارى من خال نافذتي 
املعبد الذي طاملا حلمت به

ل اريد القول اين احبه
فاأتاأرجح  دون هوادة وتهتز افكاري

ل�صك ان احلقد العنيد يعي�س 
جنبا اىل جنب مع احلب الذي يف �صدري

- مرة اخرى وبعد ال�صراع الذي بداأ بال�صت�صام
وعدم اليقني املرير 

كما امل�صافر الذي يتجول وليعرف اين �صينام غدا
وتلك اللهة احلار�صة والبدائية 
حيث ال�صكينة والراحة يف نف�صي 

- �صئ له هذه الراحة والنعومة
كئيب وبا طائل

يف ليلة �صامتة لكائن حمبوب يف الذاكرة
خليانات �صوداء وا�صعة 
حتدثنا عن وقت م�صى

انا ل ابكي، ولكني مثقلة بالتعب
واحيانا متعبة بروحي احلزينة

من �صجنه ال�صيق واملظلم
ليرتك الظام يغت�صل يف موجات 

ال�صوء الذي مياأ الف�صاء
ماذا لو انني قد وجدت يف ار�س غريبة 

خجولة وحاقدة 
اتاأمل من بعيد الغابات واملرتفعات 

وامل�صارات املنمقة
حيث انتظرت يف كل ركن

المل وهو يبت�صم
- ا�صمع �صوت يناديني 

مع ا�صداء الفجر املعلنة 
اي عناق حلو هذا

ومن �صعاع ال�صم�س الذهبية 
كان ينري اقامتي الهادئة 

الهواء النقي وال�صوء الوردي
اي ا�صتيقاظ �صعيد هذا 

الذي كنت قد راأيته بني الغيوم
ورائحة البخور هذه 
روؤًى باجنحة ذهبية 

كانت حتمل املعزوفة ال�صماوية
لاميان الذي كان ي�صع حول عينيه

     *****
دعنا نذهب حيث الطريق القدمي

الذي �صيلقي بنا اىل املجهول
على الرغم من احلزن العنيد وال�صحراء املقحلة

ليزال الطريق ملئ بال�صباح البي�صاء 
الذي يف زمن اخر كنا نعبده

 المل يف حياتي حزين ومتا�صي
لقد حان وقت الغروب

و�صكني مظلم وبارد ومفكك 
دعونا ننتقل خطوة خطوة

مع فرحته التي لتزيد من مرارتي 
وجمئ �صوء النهار البي�س

روساليا دي كاسرتو
ترجمة د. شذى اسماعيل جبوري 

قسم اللغة االسبانية

نظ��م ق�ص��م اللغ��ة ال�صباني��ة حما�ص��رة  
يوم اخلمي���س امل�ص��ادف 2017/12/21  
يف باحة ال�صباين حتت عنوان "ال�صتاذ 
املتمر���س الدكت��ور حكم��ت عب��د املجي��د 
ع��اوي معلم��ا ومربي��ا" بح�صورعاوي. 
وجاءت ه��ذه املحا�صرة وف��اءا وتقديرا 
يف  و�ص��ارك  ع��اوي.  الدكت��ور  لا�صت��اذ 
ه��ذه املحا�ص��رة نخبة من ا�صات��ذة ق�صم 
اللغ��ة ال�صباني��ة وعربواع��ن امتنانه��م 

و�صكره��م اجلزي��ل وا�صتعر�ص��وا خ��ال 
للعام��ة   الذاتي��ة  ال�ص��رية  م�صاركاته��م 
ع��اوي ونتاجات��ه العلمي��ة وا�صهامات��ه 
التعلي��م  م�ص��رية  يف  الوف��رية  الفكري��ة 
واالتاألي��ف. وح�ص��ر املحا�ص��رة عدد من 
ا�صات��ذة الق�صام العلمية يف كلية اللغات 
امل�صتن�صري��ة  اجلامع��ة  م��ن  وا�صات��ذة 
وكذل��ك ع��دد من موظف��ي كليتن��ا  و اأدار 

اجلل�صة الدكتور ريا�س مهدي  .

ا.م.د.نادية علي اسماعيل

ظه��رت ب��ني ال�ص��ود المريكي��ني 
يف ال�صن��وات بني احل��رب العاملية 
القت�ص��ادي  والك�ص��اد  الوىل  
الع�صري��ن  الق��رن  ثاثيني��ات  يف 
روح باهتم��ام متج��دد يف املا�ص��ي 
الفريق��ي وال��ذي مي��ز النه�ص��ة 
ب��ني  والجتماعي��ة  الثقافي��ة 
المريكي��ني م��ن ا�ص��ل افريق��ي. 
نف�صه��ا  ال��روح  ه��ذة  اظه��رت  
بحرك��ة متقدم��ة  ت�صم��ى نه�ص��ة 

ال�صود اجلديدة او نه�صة هارمل.
�صمي��ت هك��ذا لن ال�ص��ود وجدوا 
لفتخاره��م  جدي��د  معن��ى 
برتاثه��م مائه��م ب��روح ال�صرار 
والرغب��ة يف امل�ص��اواة ال�صيا�صية 
والقت�صادي��ة  حي��ث ان حبه��م 
ملجتمعه��م دفعه��م  اىل ال�ص��رار 
على ان يقبل ال�صود كم�صارك يف 

ر�صم احلياة المريكية.
�صجع��ت   عدي��دة   عوام��ل  هن��ك 
وغ��ذت ه��ذة ال��روح يف مقدمته��ا  
احل��رب  جترب��ة  يف  م�صاركته��م 
م��ن  زادت  الوىلالت��ي  العاملي��ة 
رغب��ة ال�صود  بامل�صارك��ة الفعالة 

يف احلي��اة المريكي��ة ولي�صمنوا 
فر���س او�ص��ع بحرية اك��رب .لقد 
ملئته��م امل�صاركة باحل��رب �صعورا 
بالفخر كونهم امريكيني �صود وان 
افريقي��ا مل تع��د بلده��م بالرغم 

من كونها البلد الم.
العام��ل الخر كان هج��رة ال�صود   
الريف��ي  اجلن��وب  مناط��ق  م��ن 
القت�صادي��ة  احلال��ة  ب�صب��ب 
ال�صعب��ة اىل املراك��ز املتمدنة يف 
ال�صم��ال يف العقدي��ن الول��ني من 
القرن الع�صرين لتح�صني حياتهم 
العبودي��ة.  بع��د  م��ا  ف��رتة  يف 
ت�صاعدت هذة الهجرة مع ازدياد 
الطل��ب للعمل يف امل��دن ال�صمالية 
والتي كان��ت ت�صهد تو�صع �صناعي 
العم��ل  اب��واب  فتح��ت  وبالت��ايل 
ام��ام ال�صود. ه��ذا ما دف��ع ال�صود 
احلق��وق  م��ن  باملزي��د  املطالب��ة 

واحلرية.
مدين��ة  يف  مرف��ا  باعتباره��ا 
نيوي��ورك ا�صبحت هارمل منطقة 
جتمع ال�صود من اجلنوب وافريقيا 
الغربي��ة لت�صب��ح  الهن��د   وج��زر 
ه��ارمل عن��وان احلري��ة وفر�ص��ة 
مرفهة.ا�ص��ف  بحي��اة  للتنع��م 
اىل ه��ذا حتول��ت  ه��ارمل مرك��ز 

للمثقف��ني وحل��م ملو�صيق��ى اجلاز 
والبلوز املعربة عن معاناتهم.

عامل اخر �صاعد يف  بلورة مفهوم 
ال�ص��ود بروح جدي��دة هي حالة 
الغ�ص��ب والت�ص��دد الل��ذان و�ص��ا 
اوجهم��ا يف  اعم��ال ال�صغ��ب  م��ع 
بداية القرن والذي فاجا البي�س 
ما ادى اىل اهتمام كتابهم بحياة 
وثقاف��ة ال�صود.ا�ص��ف اىل ه��ذا 
املفكري��ن  م��ن  العدي��د  ه��روب 
املحبط��ني  البي���س  واملثقف��ني  
ب�صبب م�صاكل  ع�صر التكنالوجيا  
اىل هارمل حيث الب�صاطة .ا�صبح 
ال�صود رمز لل�صلوك الطبيعي احلر 
والن�ص��اين حي��ث �صاع��د ال�ص��ود 
البي���س يف التخل�س من تعقيدات 
الثقاف��ة ال�صناعيةما دفعهم اىل 
تنا�ص��ي عق��م حياته��م وال�صع��ور 
باجلمال العف��وي لل�صود،حيث ان 
قربه��م م��ن الطبيع��ة مكنه��م  ان 
يكون��وا يف ارتب��اط م��ع حقيق��ة 

ال�صياء.
ت�صم��ن تن��وع املوؤث��رات يف تط��ور 
حرك��ة النه�ص��ة يف ه��ارمل ظهور 
ل��وك  وال��ن  ب��وا  دو  مث��ل  كت��اب 
وماركو���س ج��اريف كعامات بارزة 
يف الدف��اع ع��ن احلق��وق املدني��ة 

لل�صود.
يف كتابة)روح ال�صود( 1930فقد 
امت��دح دو ب��وا افريقي��ا بو�صفه��ا 
الفا�صل��ة(  بطبيعته��ا  )املدين��ة 
اخلاب��ة والب ال�صرع��ي لل�ص��ود 
فك��رة  اليه��ا  الرج��وع  ان  ال 
و�صفة.يوؤم��ن  ح��د  عبثية،عل��ى 
دو ب��وا بان ال�ص��ود امريكيني وان 
افريقي��ا ممك��ن ان ت�صاعده��م يف 
بن��اء امة جديدة يف امريكاحيث 
تزودهم بروح امل�صاواة والكرامة 
والتعاطف والتي هي غري موجودة 
يف الغرب المريكي املنعزل كونة 

اكر تعقيدا واقل امنا.
 ام��ا الن ل��وك ا�صت��اذ الفل�صفة يف 
جامعة هارفرد  فهو من  املفكرين 
الرواد  يف هذة احلقبة.ايد اعادة 
وال��ذي  ال�ص��ود  املواط��ن  ولدة 
اجلدي��د     ال�ص��ود  علي��ة  اطل��ق 
)The New Negro ( والذي 

ا�صبح �صعار للحركة.
اتب��اع  اىل  ال�ص��ود  ل��وك  ح��ث  
حتري��ر  خ��ال  م��ن  احلداث��ة  
انف�صه��م  م��ن العواق��ب النف�صي��ة 
للعبودي��ة واكت�ص��اب وعي جديد 
لقيمه��م كب�ص��ر و�ص��ركاء جديون 
للبي�س يف طري��ق الدميقراطية.

حي��ث �ص��دد عل��ى ان الجن��ازات 
الفني��ة  والثقافي��ة خطوة مهمة 
لتحقي��ق ه��ذا ل��رتك اي تربي��ر 
للبي�س ان ي�صتهزوا من ال�صود. مل 
يع��د النظر اىل ال�ص��ود كم�صكلة 

بقدر ما هو ان�صان.
 تاث��ر اغلب كتاب  هذة النه�صة 
الذي��ن   ال�ص��ود  باملفكري��ن 
علموهم  على التم�صك  بهويتهم  
بال�صاف��ة اىل حثه��م على ن�صر 
�ص��ود.  ن�ص��ر  دور  يف  اعماله��م  
مو�صوع��ة  عل��ى  يف تركيزه��م  
ال�ص��ود اجلمي��ل  فق��د ركز نقد 
جع��ل  يف  الغربي��ة  احل�ص��ارة 
ال�ص��ود ادنى عقليا من البي�س 
بال�صافة اىل نزعتة يف ارتكاب 

اجلرائم.
و�ص��ع  الهوي��ة  الرتكيزعل��ى  ان 
الدميقراطية على املحك ما دام 
ال�صود ق��رروا ان يكونوا احرارا 
تخلي���س  واجبه��م  م��ن  ان  راوا 
بلده��م م��ن التميي��ز العن�صري 
.ان  البق��اء  عل��ى  وم�صاعدت��ة 
روح ه��ذة النه�صة م��ا زال ي�صمع 
والع��امل  امري��كا  يف  �صداه��ا 
لنها نه�ص��ة  لان�صانية  .نه�صة 

لثبات الوجود والبقاء.

جلسة وفاء للدكتور حكمت عالوي

نهضة هارلم:كيف وملاذا؟
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الرتاكيب الثنائية يف األملانية والعربية
م.م. مازن جمعة عطية

                                                                                                       
وح��دات  الثنائي��ة  الرتاكي��ب  تعت��رب 
يف  ت�صتخ��دم  اإ�صطاحي��ة  تعبريي��ة 
والتحريري��ة  ال�صفوي��ة  اخلطاب��ات 
اإذ  والعربي��ة.  الأملاني��ة  اللغت��ني  يف 
عل��ى  الق��درة  الرتاكي��ب  ه��ذه  متتل��ك 
التعب��ري الإبداعي والدقي��ق لاأقوال. 
 Die(���ب الأملاني��ة  اللغ��ة  يف  ت�صم��ى 
اللغ��ة  يف  اأم��ا   ،)Paarformeln
خا�ص��ة  ت�صمي��ة  له��ا  فلي���س  العربي��ة 
به��ا، بل تقع من م��ا ي�صمى ب��� ) التعبري 
يف  هن��ا  و�صاأح��اول   .) الإ�صطاح��ي 
هذا املق��ال اأن اأوح ه��ذه الرتاكيب على 
امل�صتويني الدليل والنحوي، وكذلك اأن 
اأب��ني وظيفتها. لأن مث��ل هكذا درا�صات 
تخ��دم املرتج��م وتتي��ح للمتعل��م م��ادة 
مفي��دة لأج��ل تعل��م اللغ��ات الأجنبية 

واأق�صد هنا ) الأملانية اأو العربية (.
ب��اأن  تفي��د  الت��ي  للحقيق��ة  ا�صتن��ادًا 
الأملانية والعربية تعودان اىل عائلتني 
اىل  الأملاني��ة   ( خمتلفت��ني  لغويت��ني 
فتع��ود  العربي��ة  اأم��ا  الهندواأوربي��ة 
اىل العائل��ة اللغوية ال�صامي��ة (، ولأن 
التاأري��خ الثقايف ل�صع��وب هاتني اللغتني 
خمتل��ف، �صتظهر لن��ا اإختافات �صكلية 
ووظيفي��ة فيم��ا يخ�س ه��ذه الظاهرة 

اللغوية وهي الرتاكيب الثنائية.

متتل��ك التعاب��ري الإ�صطاحي��ة ميزات 
ينبغ��ي عل��ى كل متعلم لغ��ة اأن يعرفها، 
كي مييز بينها وبني غريها من التعابري. 
ال�صرفي��ة  ه��ي  املي��زات  ه��ذه  وم��ن 
اللغ��ة  فف��ي  والدللي��ة.  والنحوي��ة 
الثنائي��ة  الرتاكي��ب  تتاأل��ف  الأملاني��ة 
يف اللغ��ة الأملاني��ة، وكما ه��و وا�صح من 
ت�صميتها، من مفردتني ) نادرا ما تتكون 
من ثاث ( تعود لنف�س نوع املفردة، كاأن 
تكون��ان اإ�صمًا اأو فعًا اأو �صفة تربطهما 
رابط��ة لغوي��ة وغالب��ا ماتك��ون       ) 
 und ، weder .....noch، oder
 in، für، ( اأو م��ن خ��ال حرف مث��ل )

 : مثل   )  zu
Klipp und klar •

Tag für Tag •
 Schritt für Schritt •

وم��ن الناحي��ة الدللي��ة ف��اأن هنال��ك 
قراب��ة دللي��ة ب��ني مك��وين الرتاكيب 
الثنائي��ة، فه��ي اإما اأن تكون��ا مرتادفني 
اأو مت�صادين اأو اأن تكون هنالك عامات 
دللية مرتبطة معجميًا ومتطابقة بني 
مكون��ات الرتاكي��ب. وحدته��ا ال�صكلية 
تكون قوية جدًا بحيث يبدو جمموعة 
مفرداته��ا كاأنه��ا وح��دة واح��دة، وله��ا 
قافي��ة اإيقاعية نغمي��ة ) قافية تكون 
يف بداي��ة الكلم��ة اأو يف نهاي��ة الكلمة( 

مثل : 
Fix und fertig •

Kind und Kegel •
Klein aber fein •

Toll und voll •
واإذا كانت مف��ردات الرتاكيب الثنائية 
خمتلف��ة يف اأطواله��ا، ف�صيكون ترتيبها 
عل��ى اأ�صا�س التتابع الطويل اأي الق�صري 

ثم الأطول، مثل :
 Das Kommen und Gehen •

الذهاب والأياب             
عل��ى  يعتم��د  ال��ذي  املعي��ار  وهنال��ك 
القيم��ة ال�صمني��ة ملكون��ات الرتاكي��ب 
الثنائي��ة، وهن��ا ياأتي الأه��م ثم الأقل 

اأهمية، مثل : 
الأن�ص��ان    Mensch und Tier •

واحليوان                      
 وم��ن اأق�ص��ام ال��كام الت��ي تك��ون اأكر 
مائم��ة لبن��اء الرتاكي��ب الثنائية هي 
الأ�صماء وال�صفات والظروف، اأما بقية 
اأق�ص��ام ال��كام فتكون ن��ادرة احلدوث. 
الرتاكي��ب  م��ن  يل��ي جمموع��ة  وفيم��ا 
اللغ��ة الأملاني��ة م�صنف��ة  الثنائي��ة يف 

ح�صب مكوناتها :- 
1. الأ�صماء 

 )Das Wohl und Weh)e •
 والتي تعني : القدر

 Das Tun und Treiben •
 والتي تعني : الت�صرف / التعامل 

2. ال�صفات والظروف 

Null und nichtig •
 والتي تعني : خاوي القوى

 Klipp und klar •
 والتي تعني : وا�صح / ل لب�س فيه 

 Frank und frei •
 والتي تعني :  من دون خجل 

 Toll und voll •
 والتي تعني :  �صكران / يرتنح 

اأم��ا يف اللغ��ة العربية فبع��د البحث يف 
امل�صادر وجدن��ا اأن لي�س هنالك ت�صمية 
م�صتقلة وخا�ص��ة بالرتاكيب الثنائية، 
عل��ى الرغم م��ن وجود تل��ك الرتاكيب 
من حيث ال�صكل وال�صفات، لكنها تندرج 
حت��ت ت�صمي��ة �صامل��ة وه��ي ) التعب��ري 
الإ�صطاحي (، وهنا ميكن تق�صيم هذه 

الرتاكيب وفقا لأق�صام الكام اىل :-
1. الأ�صماء 

والفر  • الكر 
 والت��ي تعن��ي املراوغ��ة والق��درة على 
اجل��دال، و�صرع��ة التح��ول م��ن موقف 
اىل اآخ��ر )اأنظ��ر، داود، حممد، 2003 

، �س 123 (، فمثا نقول :
جتي��د  عني��د  حم��اور  م��ن  ل��ك  ي��ا   -  

الكروالفر
والداين • القا�صي 

وال�صم��ول  العم��وم  ع��ن  تع��رب  والت��ي   
بالنقي�ص��ني )اأنظر، امل�ص��در نف�صه، �س 

118 (، فمثا نقول : 

يف  البال��غ  اأثره��ا  للعومل��ة  �صيك��ون   -  
القا�صي والداين.

واجلزر  • املد 
وال�صع��ف  الق��وة  ع��ن  تع��رب  والت��ي   
والتح��ول م��ن حال��ة اىل اأخ��رى، وهي 
البحري��ة  الظاه��رة  م��ن  ماأخ��وذة 
املعروف��ة، فامل��د ميث��ل الق��وة واجل��زر 
ميثل ال�صعف )اأنظر، امل�صدر نف�صه، �س 

129 (، فمثا نقول :
- العاق��ة ب��ني الأ�صام والغ��رب مرت 

بفرتات من املد واجلزر.
 2. الأفعال 

واأزبد  • اأرغى 
       والت��ي تع��رب ع��ن ال��كام يف حال��ة 
الغ�ص��ب ال�صديد، وما ي�صوبه من تهديد 
وع��دم و�ص��وح الكلم��ات )اأنظ��ر، داود، 
حممد، 2003 ، �س 37 (، فمثا نقول :

 - ه��ذا القائ��د اأرغ��ى واأزب��د حتى دمر 
الباد.

3. احلال 
اآجًا  اأم  • عاجًا 

       والتي تعني لبد من حدوث ال�صيء 
 ،)  149 ���س   ، نف�ص��ه  امل�ص��در  )اأنظ��ر، 

فمثا نقول :
 - �صتحرر القد�س عاجًا اأم اآجًا.

باأول  • اأوًل 
       للدلل��ة عل��ى ال�صرع��ة يف اإجن��از 
ت�صوي��ف  اأو  تاأجي��ل  دون  الأعم��ال 
)اأنظر، امل�صدر نف�صه ، 2003 ، �س 157 

(، فمثا نقول :
 - تن�صر ال�صحف الأخبار اأوًل باأول .

) واأخريًا   ( واآخرًا  • اأوًل 
 والت��ي تعرب عن الأ�صا�س املهم يف جميع 
الأم��ور )اأنظ��ر، امل�صدر نف�ص��ه(، فمثا 

نقول :
عل��ى  واأخ��ريًا  اأوًل  النج��اح  يعتم��د   -

اجلهد واملثابرة .
 وعلي��ه وبالأ�صتن��اد مل��ا �صب��ق ن�صتنت��ج 

مايلي :-
1. اأن الرتاكيب الثنائية كظاهرة 
تعبريية اإ�صطاحي��ة موجودة يف 

كلتا اللغتني العربية والأملانية.
2. اأن الرتاكيب الثنائية موجودة 
غ��ري  لكنه��ا  العربي��ة،  اللغ��ة  يف 
ت�صمي��ة  حت��ت  اأنه��ا  اأي  م�صتقل��ة 
عام��ة وهي ) التعبري الإ�صطاحي 
(، ل��ذا لب��د م��ن اعطائه��ا ت�صمية 
جديدة خا�صة بها ، واأنا اقرتح لها 
ت�صميتني ) الرتاكيب الثنائية ( اأو 

) ال�صيغ الثنائية (.
3. اأن مف��ردات الرتاكيب الثنائية 
اأو  مرتادف��ات  تك��ون  اأن  اإم��ا 
مت�صادات اأو اأن لها عاقة اإرتباط 

معجمية.
اأو  دقي��ق  ت�صاب��ه  يوج��د  ل   .4
مكافىء تام بني الرتاكيب الثنائية 

يف اللغتني الأملانية والعربية.

فن املقامة العربية 
م. د. أفراح علي عثمان

شعبة التقويم اللغوي

 املقام���ة:
ه��ي اإح��دى فن��ون الأدب العرب��ي النرية 
املطعمة بال�صعر، وه��ي اأقرب اإىل اأن تكون 
ق�صة ق�ص��رية م�صجوع��ة ، وحكاية اأدبية 
بليغ��ة ينقله��ا راٍو م��ن �صنع خي��ال الكاتب 
يتكرر يف جميع املقام��ات ب�صورة وكاأنه قد 
عا���س اأحداثه��ا ، ولها بطل اإن�ص��اين م�صرد 
�صحاذ ظريف ذو اأ�صلوب بارع وروح خفيفة 
معين��ة  �صخ�صي��ة  م��رة  كل  يف  يتقم���س 
ي�صح��ك النا�س ، ويبكيهم ليخدعهم وينال 
م��ن اأمواله��م �صم��ن ح��دث ظري��ف فحواه 
ن��ادرة اأدبي��ة ، اأو جمموع م�صائ��ل دينية اأو 
مغام��رة هزلي��ة يحم��ل يف طياته��ا لون من 
األ��وان النق��د وال�صخري��ة و�صق��وط القيم 
لتمث��ل �ص��ورة م��ن احلي��اة الجتماعية يف 
الع�صر ال��ذي كتبت فيه وتقوم على التفنن 

يف الإن�ص��اء والهتمام باللف��ظ ، والأناقة 
اللغوية وجم��ال الأ�صلوب وهدفها الأ�صا�س 
تعلي��م النا�صئة اأ�صول اللغ��ة والقدرة على 
النظ��م والتف��نن يف الق��ول ، ق��ال �صاح��ب 
، و�صمي��ت الأحدوث��ة م��ن  �صب��ح الأع���س 
الكام مقام��ة كاأنها تذكر يف جمل�س واحد 
يجتم��ع في��ه جماعة م��ن النا���س ل�صماعها 

فمعنى املقامة يف اللغة )املجل�س(.
اأركان املقامة :

1- الراوي
2- البطل
3- النكته

1. ال��راوي : يك��ون يف كل مقام��ة راٍو معني 
ا�صم��ه يتك��رر يف جمي��ع املقام��ات ف��راوي 
مقام��ات الهمذاين مثًا هو عي�صى بن ه�صام 
، وراوي مقام��ات احلري��ري ه��و احلارث بن 
هم��ام وه��و م��ن ينقله��ا ع��ن املجل���س الذي 
تق��ع في��ه ينتم��ي يف غال��ب الأحي��ان اإىل 
طبقية اجتماعية متو�صط��ة يتابع البطل 
اأو ي�صادق��ه وميه��د اأحيانًا لظه��وره ويبدو 

وكاأنه يتبعه اأينما م�صى ، وي�صخط يف غالب 
الأحي��ان عل��ى اأخ��اق البط��ل واحتيال��ه 
وخداع��ه ول يكت�ص��ف اأمره اأحيان��ًا اإل يف 

نهاية املقامة.
جمموع��ة  ل��كل  ويك��ون   : البط��ل   .2
ال��ذي  ق�صته��ا  بط��ل  اأي�ص��ًا  مقام��ات 
ت��دور حوله، وتنته��ي بانت�صاره يف كل 
م��رة ، وه��و يتك��رر يف جمي��ع املقامات 
و�صخ�ص��ه  با�صم��ه  كال��راوي  متام��ًا 
فبط��ل مقام��ات احلري��ري ه��و )اأب��و 
زي��د ال�صروج��ي( وهو �صخ���س خيايل 
�صريح��ة  اإىل  ينتم��ي  خم��ادع  غالب��ًا 
الذي��ن  البلغ��اء  الأذكي��اء  املحتال��ني 
ي�صتخدمون احليلة والفطنة والدهاء 
يف ا�صتاب النا�س اأموالهم ، واحلقيقة 
اأن ال�صخ�صي��ة التي ي�صت�صعرها القارئ 
لي�صت �صخ�صية البطل الأ�صطوري اإمنا 
ه��ي �صخ�صية املوؤلف ، موؤل��ف املقامات 
ال��ذي ينبغ��ي اأن يكون وا�ص��ع الطاع 
عل��ى خمتلف الفن��ون والعل��وم ، قدير 

ق��وي  واخلطاب��ة  والن��ر  النظ��م  يف 
املاحظ��ة حاد ال��ذكاء وه��و يف نف�س 

الوقت هزل ، مرح.
3. النكت��ه :ت��دور كل مقام��ة م��ن املقامات 
عل��ى نكت��ه خا�ص��ة وفك��رة معين��ة ي��راد 
اي�صاله��ا عن طريق البط��ل ال�صحاذ وتكون 
عادة فكرة م�صتحدثة اأو ملحة م�صتظرفة 
وق��د ت�صتبطن فكرًا جريئ��ًا ل يدفع غالبًا 
اإىل تبن��ي ال�صلوك الإن�ص��اين الطبيعي ، اأو 
احل��ث عل��ى م��كارم الأخ��اق ومو�صوع��ات 
املقام��ة تك��ون خمتلف��ة فمنها ما ه��و ادبي 

وما هو فقهي اأو فكاهي.
مقومات ال�صكل :

تعتمد املقامة يف اأ�صلوبها على التزام ال�صجع 
والنح��راف يف ال�صف��ة اللفظيةوتوظيف 
غريب اللغة واملح�صنات البديعية املختلفة 
ل�صيم��ا اجلنا���س منه��ا ، وفن��ون الباغ��ة 
املتنوع��ة يف ت�صبيهات وكنايات وا�صتعارات 
واقتبا�ص��ات اأو مقابل��ة اأو موازنة اإىل ذلك 

فهو فن تزويق وتاأنق لفظي.

تراتيل يف حضرة املياح شاكر

اإِىَل َمْن مْل تفارْق ُروِحي ُروَحُه اأبدا
ْوُتُه ي�صدو مَب�ْصَمِعي  اإِىَل َمْن كان �صَ

اأجمَل الرتاتيل ، 
واأعذَب احُلُروِف 

اإِىَل املياِح ؛ اأَِبي الَكِبري.... 
اأَِبي ...

يْل. وِمِريُّ الأَ�صِ اأيها ال�صُّ
ْم�ِس !  َها املُ�َصاِفُر َبِعيًدا اإِىَل ُحُدوُد ال�صَّ اأَيُّ

ْهَوَة الَقَلِم. َيا َفاِر�ًصا قد اعتلى �صَ
ِف َحِبيَبَتِه.  َوَعا�ِصَقًا مَلْ َيَتَواَن َعْن َو�صْ

ِق ُم�ْصِرعا ،  َيا ُحُلمًا َمرَّ َكالرَبْ
َومَلْ َيْبَق يِل ِمْنُه 

�َصِوى الّن�ْصوى.
اأَِبي َيا ُعُذوَبة ال�صِط ، 

َوِدفَء ِدْجَلة والفراْت . 
اأَِبي َيا ُك�لَّ الِعَراْق.. 

اسيل شاكر املياح

أ.م. بهاء محمود علوان

إْن  تُكْن  قاسيَت  مْن  َهٍم
ً كثيرا

فأنا  قاسيُت  أكثرْ ........
فأنا  بالهِم   قْد  أقضي  نهاري

وسوادُ  الليِل  يُدمي
فتصورْ ...........

إْن  تكْن  عيناَك  قد  تذرُف  
دمعاً

فعيوني  تُذرُف  الدمَع 
دماًء

وفؤادي  يتفطرْ ........
كُل  همي ..... كيَف  ضاَع  

العمُر مني

وأنا  ارقُب  خيطاً من  دُخاٍن
فتبعثرْ ..........

وتوهمُت  ... بأنَّ  املاَء  في 
الصحراِء

موجوٌد !!!!!!!!!
فكاَن  املاُء

وهماً
وسراباً

كلما  أُدنيُت منُه  يتغيرْ .........
وتوهمُت .......  بأنَّ  احلَب  قْد 

يصنُع
بعَض  املُعجزاِت

قكاَن  احلُب محضاً  مْن  كالٍم

ليَس  اكثرْ ............
فأيقنُت  بأنَّ  احلَب  وهٌم

سياُن  إْن جاء سريعاً
أو  تاخرْ ...........

يارفيَق  الروِح  قْل  لي :
كيَف  أوغلَت  بُجرحْي  ؟

وطعنَت   الظهرَ 
خْنجرْ .......

وتناشيَت  سروراً    !!!!!
ووقفَت  اليوَم  تنُظرْ .......
كيَف  للمجروِح  اْن يحيا

ويصبرْ ...........
يارفيَق  الروِح  قْل  لي :

عن  ذنوبي   !!!!!!
هْل   كاَن  ذنبي  عندما  كنُت  

عفيفاً ؟
صادقاً  ؟

احمُل  سيفي  مثَل  عنترْ  
..........

أم  تُرى  صدَق  النوايا
من  نواميس  احملبنَي

تبخرْ .........
يارفيَق  الروِح  قْل  لي :

كيَف  ضاَع  العمُر  مني ؟
هْل  أنا  ُحُر  اختياري ؟ 

هْل انا  مالٌك  امري ؟

أْم  انا  كنُت 
ُمسّيرْ ..........

ً كيَف  اضحى  ذلَك  احلُب   رمادا
كحكايا  وكالماً 
ليَس  يُنشرْ ......

آِه ........ من تلَك  احلماقاِت 
التي 

أفقدتني  ُجلَّ  عمري

وغدْت  كلَّ  رياضي مثَل   عودٍ
قْد  تََكسرْ  ......

هْل  تُرى  ميكُن  للمقتوِل  
أْن يحيا ؟

والفؤادُ  قد  تَنثرْ  .....

خيط الدخان



5لـغــات العدد الثامن - كانون الثاني 2018

فرانكشتاين ... يغادر بغداد ليحط يف تل أبيب
علي محمد رشيد

 
ظهرت يف منت�ص��ف العام املا�صي 
، ع��ام 2017 الرتجم��ة العربية 
للرواية العراقية " فرانك�صتاين 
احم��د  للكات��ب   " بغ��داد  يف 
�صعداوي ع��ن دار ن�صر " كينريت 
، لتحل مرتجمة  اأبيب  ت��ل  " يف 
رف��وف  عل��ى  العربي��ة  باللغ��ة 
وتق��ع  الإ�صرائيلي��ة.  املكتب��ات 
م��ن  �صفح��ة   320 يف  الرواي��ة 
القط��ع املتو�ص��ط. وج��اءت هذه 
اخلط��وة نتيج��ة للطل��ب الزائد 
وامل�صتمر من القارئ الإ�صرائيلي 
عل��ى النتاجات العربي��ة. الذي 
اأو  �صرقًي��ا،  يهودًي��ا  يك��ون  ق��د 
دار�ًصا لدرا�صات ال�صرق الأو�صط، 
اأو قارًئا لأدب متنوع. عمدت دور 
الن�ص��ر عل��ى اثره��ا بالفعل اإىل 
ترجم��ة العدي��د م��ن النتاجات 
العربي��ة. وج��اء اختي��ار ه��ذه 
يعر���س  »الكت��اب  لأن  الرواي��ة 
الف�صاد ال�صلط��وي، ويت�صمن كل 
ما ينذر بالتط��ورات التي تطغى 
عل��ى امل�صهد العراق��ي األن . كما 
حم��ررة  ب��ريي،  �صم��ادار  قال��ت 
�صحيف��ة  يف  العربي��ة  ال�ص��وؤون 
»يديعوت«، وهو اأمر يريد القارئ 
الإ�صرائيلي اأن يح�صل على مزيٍد 

من التفا�صيل بخ�صو�صه.
ويذكر "احمد فليت" وهو مدير 

مركز لتعليم اللغ��ة العربية : " 
اإنهم يتابعون كل ما ين�صر عربًيا 
مبعنى الكلم��ة، يرتجمون، حتى 
اأطف��ال، وكت��ب الأدب،  ق�ص���س 
فهم معنيون مبعرفة اآلية تفكري 
الأدب��اء العرب، والوق��وف على 
كل  ومعرف��ة  الكت��اب،  �صعبي��ة 
العرب��ي،  املجتم��ع  يف  ي��دور  م��ا 
ويرتجمون الدرا�صات ال�صيا�صية 
النكب��ة  من��ذ  والع�صكري��ة 
اأخ��رًيا  ُي�صي��ف  الفل�صطيني��ة«. 
»بدون ا�صتثناء، يرتجمون، حتى 
الإع��ام الهاب��ط، وامل�صل�ص��ات، 
والأف��ام العربي��ة، ب�صكل ميكن 

للمتابع ال�صتغراب منه"
بروري��ة   " املرتجم��ة  وكان��ت 
ا�صت��اذة  وه��ي   " هوربيت���س 
ق�ص��م الرتجم��ة يف جامع��ة ت��ل 
اأبي��ب قد قام��ت به��ذه اخلطوة 
الفري��دة ، وتذك��ر هوربيت���س : 
" لق��د در�صت اللغة والثقافة ل 
ب��ل حت��ى الديان��ة الإ�صامية ، 
ل��ذا احبب��ت عمل��ي وتخ�ص�صت 
يف جمال الرتجمة ، وانا اجد يف 
هذا املجال ر�صالة �صامية تهدف 
اإىل تقري��ب الدار�ص��ني للثقافة  
والو�ص��ط العربي ال��ذي ن�صرتك 
يف العي���س مع��ه . وق��د ح�ص��رت 
العديد من اللقاءات مع املهتمني 
العرب باللغة العربية واجريت 
الكث��ري م��ن احل��وارات البّن��اءة 

معه��م ، الأم��ر ال��ذي األق��ى على 
عاتق��ي مهم��ة جدي��دة بو�صفي 
دول��ة  يف  ومواطن��ة  اأكادميي��ة 
تبح��ث ع��ن احلقيق��ة والوجود 
ار���س  عل��ى  يعي�ص��ان  ل�صعب��ني  
العاق��ات  وتطبي��ع  م�صرتك��ة 

خدمة لاجيال القادمة".
"   قم��ت برتجم��ة   : وت�صي��ف 
العدي��د م��ن النتاج��ات الأدبية 
منه��ا  العربي��ة  اإىل  العربي��ة 
روايات ، ق�ص�س ق�صرية ، ق�ص�س 
اطفال ودواوين �صعرية ، اإ�صافة 
اإىل عمل��ي كخب��رية لغوي��ة فانا 

اأرى به��ذه اخلط��وة قف��زة مهمة 
لتحقي��ق الأه��داف الت��ي األقيت 

على عاتقي ".
ُيذكر اإن املرتجم��ة قد ترجمت 
العدي��د من النتاج��ات املهمة يف 
نذك��ر  املعا�ص��ر  العرب��ي  الأدب 
منه��ا ) عمارة يعقوبيان – عاء 
يو�ص��ف   - ، عزازي��ل  ال�ص��واين 
زي��دان ، زمن اخليول البي�صاء – 
اإبراهيم ن�صر اهلل ، والعديد من 

موؤلفات يو�صف ندمي وهبة( 
 " �صحيف��ة  ذك��رت  ذل��ك  اإىل 
اأن  الإ�صرائيلي��ة،  معاري��ف" 

ق��د  اإ�صرائيلي��ة،  مرتجم��ة 
عربي��ة  ترجم��ة  اأ�ص��درت 
 ( ال�صه��رية  العراقي��ة  للرواي��ة 
فرانك�صتاي��ن يف بغداد ( لاأديب 
العراق��ي احمد �صعداوي. وجاء 
ال�صب��ب يف اختيار ه��ذه الرواية 
لك��ون كاتبه��ا ق��د اأ�صب��ح اأح��د 
جن��وم الأدب اجل��دد يف املنطقة 
العاملي��ة  اجلائ��رة  ح��از  بعدم��ا 
للرواي��ة العربية )بوكر(. وقد 
مت ترجم��ة ه��ذه الرواي��ة اإىل 
الفرن�صي��ة  ومنه��ا  ع��ّدة  لغ��ات 
والإيطالية والإ�صبانية، ولذلك 

جاءت مب��ادرة الرتجمة من دار 
الن�ص��ر كينرييت-زامورة-دف��ري، 
الت��ي ق��ررت ترجم��ة الرواي��ة 

للعربية ون�صرها يف اإ�صرائيل.
واأو�صحت ال�صحيفة اأن الرواية 
ُتعطي نظرة توثيقية للو�صع يف 
الع��راق ما بع��د �صق��وط النظام 
ال�صاب��ق يف الع��ام 2003، واأثنت 
ال�صحيف��ة عل��ى الروائى احمد 
العم��ر  م��ن  البال��غ  �صع��داوي، 
44 عاًم��ا، وا�صف��ة اإي��اه باأن��ه ل 
يع��د روائًي��ا عادًيا ب��ل �صخ�صية 

�صيا�صة ذات طابع خا�س.

د. ساهرة ياسني حمدان
 

تعريفات��ه   بع���س  يف  املفه��وم  ه��ذا  يفرت���س 
امل�ص��اواة يف الفاعلي��ة والتفاع��ل ب��ني جمي��ع 
الثقاف��ات  ولداب،   عل��ى اخت��اف �صياقاتها 
التاريخية ...الجتماعية ،كما يتا�ص�س على 
اختاف  �صماته��ا الثقافية ، ومظاهر ا�صهامها 
الفك��ري واجلم��ايل لي��ربر باي ح��ال القول 
ب��ان احدهم��ا متث��ل موق��ع ) ال�صابق(،بينه��ا 
على الخ��رى ان تقنع بكونها جمرد )لحق(  
ون�صتطي��ع ان نرت��ب _ على ه��ذا ال�صا�س – 
ان ماميك��ن ان ي��دور ب��ني ال�صعوب م��ن تبادل 
ثق��ايف – ادب��ي امن��ا ه��و م��ن قب��ل التفاع��ل 
الثق��ايف او املثاقفة ، وه��ذا امل�صطلح املثاقفة 
لي���س عربي��ا – عل��ى اي ح��ال- ع��ن املقارنة 
فجوهره��ا املثاقف��ة ه��و املقارن��ة ، فيها يقول 
قامو���س  ع��رف  وق��د   : املنا�ص��رة  عزالدي��ن 
تب��ادل  –عربي(بان��ه  اجنلي��زي   ( امل��ورد 
ثقايف بني �صئ��ون خمتلفة وبخا�صة تعديات 
تطرء على ثقاف��ة بدائية نتيجة لحتكاكها 
مبجتم��ع اك��ر تقدم��ا ،حيث ناح��ظ ال�صل 
النروبولوج��ى للم�صطلح وال��ذي يقوم على 
فك��رة الحتكاك والتفاع��ل باعتباره قاطرة 
التق��دم. وان كان التقدم هن��ا يتم عن طريق 
�ص��رب خارج��ى ميثل��ه الط��رف الك��ر تقدما 
غ��ري ان امل�صطل��ح قد اعرتته تط��ورات كبرية 
ومهمة من��ذ ا�صتخدامه ال��ذي ميتد يف الزمن 
للدلل��ة  ا�صتخ��دام  1880حي��ث  ع��ام  ااىل 
عل��ى التفاعل احلا�صل ب��ني خمتلف الثقافات 

التاث��ري ول�صتيع��اب  امل�صتوي��ات  عل��ى كاف��ة 
والتمثيل والتعدي��ل والرف�صمن وجهة النظر 
النف�صية الجتماعية او النروبولوجية او 

التاريخية .
ام��ا حممد ب��رادة فيعرف املثاقف��ة ،بقوله > 
ه��ى م�صطلح �صو�صيولوج��ى ذو معان متداخلة 
وتقريبي��ة ،وب�صفة عامة يطل��ق على درا�صة 
التغ��ري الثق��ايف ال��ذي يك��ون ب�ص��دد الوق��وع 
نتيج��ة ل�ص��كل م��ن ا�ص��كال ات�ص��ال الثقافات  
)ال�صتعم��ار – املبادلت التجارية والثقافية 
– ال�صف��ار (وت��وؤدي املثاقف��ة اىل اكت�ص��اب 
عنا�ص��ر جدي��دة بالن�صب��ة لكلت��ا الثقافت��ني 
املت�صلت��ني. لك��ن الك��ر اهمي��ة يف تعري��ف 
برادة ان التغري ليتعرى طرفا ثقافا مبفرده 
بل يط��ال كلتا الثقافت��ني املت�صلتني ،واظن ان 
التعري��ف الكر ات�صاقا م��ع معنى ) املفاعلة 
(ال��ذي يتك��ئ على �صيغت��ه ا�صتق��اق املثاقفة 
مبعنى ا�صرتاك طرفني او اكر من فعل واحد 
. وم��ن ث��م يق��ع التغ��ري عليهم��ا مع��ا يف نف���س 
الوقت . الذي تع��ززه ، وقائع تاريخ  التفاعل 

الثقايف الن�صانى 
ولق��د حال عز الدين املنا�صرة حتديد املعانى 
املتع��ددة ل�ص��كال ه��ذا امل�صطل��ح ) املثاقفة( 

على النحو التاىل 
- اول : تتم املثاقفة بني طرفني .

- ثاني��ا: حتم��ل املثاقف��ة معن��ى التعاىلعند 
طرف والدونية عند الطرف الخر.

- ثالثا : تتم املثاقفة بالقوة او بالقول .
الف��رتات  معن��ى  املثاقف��ة  حتم��ل  رابع��ا:   -

النتقالية  وال�صراع بني طريف ال�صتعمار .

-  خام�ص��ا: حتم��ل املثاقف��ة معن��ى  الت�صال 
الثق��ايف  والتب��ادل  والنفت��اح   والتوا�ص��ل 

واليجابى .
- �صاد�ص��ا: حتم��ل املثاقف��ة معن��ى التاقلم مع 
ثقاف��ة الخر ، والندماج مع��ه في�صاعد ذلك 
يف ا�صافة عنا�صر جديدة اىل ثقافة الخر.

- �صابع��ا: ق��د ي��وؤدى ذال��ك اىل ازدواجية يف 
ال�صخ�صي��ة ، حيث تبقى حائ��رة بني عنا�صر 
الهوي��ة الوىل وبني العنا�صر اجلديدة ، وقد 
يف�ص��ى ذل��ك اىل رف���س الثقافت��ني دون طرح 

البديل او يتم الهروب باجتاه ثالث.
املعان��ى  ه��ذه  جمي��ع  ان  املنا�ص��رة  وي��رى 
لتتناق�صمع بع�صه��ا البع�س رغم ماهى عليه 
يف الظاهره بل تدل على املثاقفة ميكن ان تتم 
با�ص��كال �صلبي��ة او ايجابية ويوؤك��د املنا�صرة 
ان��ه ليوج��د تعريف مثاىل ملثاقف��ة مثالية. 
ويبق��ى ان احللق��ة املركزي��ة يف املثاقف��ة هي 

ال�صراع وفق قوانني متعددة ال�صكال. 
وبالطبع فانه من املمكن ت�صوركم ال�صطراب 
والتاه��ل والختاط ال��ذي ميكن ان يطرحه 
هذا امل�صطلح كما انه من املمكن اي�صا ت�صوركم 
التعقي��دات والعملي��ات املركب��ة والتفا�صي��ل 
الانهاية الكثرية الت��ى ميكنان تنطوي عليها 

عملية املثاقفة .
مي�ص��ل  الجتماع��ى   الباح��ث  ع��رف  وق��د 
الت��ى  التفاع��ات  جمم��وع  بان��ه  دوكو�ص��رتا 
حت��دث نتيج��ة �ص��كل  م��ن ا�ص��كال الت�ص��ال 
والتاث��ر  كالتاث��ري  املختلف��ة  الثقاف��ات  ب��ني 
والتمثي��ل  والرف���س  واحل��وار  وال�صت��رياد 
وغ��ري ذل��ك ، مب��ا ي��وؤدي اىل ظه��ور عنا�ص��ر 

جدي��دة يف طريقة التفك��ري وا�صلوب معاجلة 
الق�صاي��ا وحتلي��ل ال�صكاليات ،وه��و ما يعنى 
ان الرتكيبة الثقافية واملفاهيمية لميكن ان 
تبق��ى او تعود بحال من الحوال اىل ماكانت 

عليه قبل هذه العملية .
ان املثاقف��ة – ح�صب ه��ذا التعريف – تخطو 
اىل مناط��ق جدي��دة بحيث ميكنه��ا ان تعطى 
معانى او�صع وا�صم��ل من جمرد عملية التاثري 
والتاث��ر فت�ص��رتك معه��ا امن��اط اخ��رى م��ن 
والتمثي��ل  وال�صتيع��اب  كاحل��وار  التفاع��ل 

...الخ .
ان هذا امل�صطلح ، يف اغلب التعريفات ،خا�صة 
تعري��ف > ب��رادة ال�صابق اي��راده <- ح�صب 
راين��ا –ي�صعنا ام��ام ماميكن اعتب��اره و�صعيه 
العتم��اد الثقايف املتبادل بني جميع ال�صعوب 
الثقافي��ة  املركزي��ة  نك��رة  مايزع��زع  ،وه��و 

وال�صبق احل�صاري .
ويعترب د. مفت��اح ان ال�صا�س املكني للمثاقفة 
امن��ا هو اخليال حيث ي�صع��ى يف كتابة م�صكاة 
املفاهي��م . النقد املع��ريف واملثاقفة اىل تبيان 
وتط��وره  وطبيعت��ه  الن�صان��ى  اخلي��ال  دور 
ثواب��ت  هن��اك  ان  اثب��ات  فح��اول  وتغ��ريه 
م�صرتك��ة بني ه��ذه الثقاف��ات يف نظراتها اىل 
طبيع��ة اخلي��ال ومرتبت��ه ووظيفت��ه ، بقطع 
النظ��ر عن م��دى تاث��ري احدهم��ا يف الخرى 
وزم��ان  التاث��ري ومكانه��ا لي�ص��ل  اىل نتيج��ة 
الثقاف��ات  مفاده��ا...ان  جوهري��ة  يراه��ا 
تتفاعل وتتداخ��ل ويفرت�س بع�صها من بع�س 
بدون قيوداو �صروط اذا كان ما يفرت�س ب�صد 
�صرورات وحاجات  واما مازاد على ال�صرورات 

واحلاجات فان هناك اوليات نف�صانية تتدخل 
لتمديد كيفيات التعامل والفرتا�س.

نوعا املثاقفة واليات عملها:
اول: املثاقفة الطوعية:

واملق�ص��ود به��ا تل��ك املثاقف��ة الت��ى تدف��ع 
الجتماعي��ة  اللحظ��ة  ا�صئل��ة  باجتاهه��ا 
،التاريخية املحددة التى تعي�صها اجلماعة 
الب�صريةطارحة حاجتهاالثقافية الفعلية 
مبا يح��دد طبيع��ة وحدودتفاعلها الثقايف 
املثاقف��ة  اعتباره��ا  .وميك��ن  الخ��ر  م��ع 
م��ن  الت��ى  الطبيعي��ة  واملثاقف��ة   ، ال�ص��ل 
والدب  الفن��ون  جمي��ع  انتقل��ت  خاله��ا 
والعل��وم عرب ا�صقاع العامل املختلفة . وعن 
طريقها تكونت احل�صارات والبوؤر الثقافية 
التاريخية. فم��ن طريقها انتقل��ت الكتابة 
وال�صاطري والديانات واحلكايات ال�صعبية 
والطرائ��ق  واخل��ربات  والداب  والفن��ون 
التقني��ة ... والت��ى �صكلت مام��ح الطوار 
احل�صاري��ة املتعاقبة للجماع��ات الب�صرية 

كافة. 
ثانيا: املثاقفة الق�صرية :

واق�صد به��ا تلك املثاقفة الت��ى على فر�س 
امناط �صلوكية .واطار معرفية – مفهومية 
اجلماع��ة  اليه��ا  ولت�صع��ى  لتتطلبه��ا 
الب�صريةواملح��ددة يف طورها الجتماعى- 
نوع��ا  بذلكتع��د  املحدد،وه��ى  التاريخ��ى 
م��ن ان��واع الم��اء الثق��ايف ال��ذي يدع��م 
اغرا�ص��ا اخ��رى تت��درج يف اط��ار الهيمن��ة 
با�صكاله��ا املتداخلة الع�صكرية وال�صيا�صية 

القت�صادية   

املثاقفه بني االدبني العربي واالمريكى
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اعداد وترجمة: 
م. محمد هاشم محيسن   

قسم اللغة االسبانية
 

ل ريب ان ثمة احداث �صيا�صية واجتماعية 
واقت�صادية وجتارب طويلة اليمة تدخلت 
يف م�صائ��ر �صع��وب ق��ارة امري��كا الاتينية 
وبل��ورت ادبه��ا وخلقت ل��دى اأدبائه��ا ت�صور 
وا�ص��ع، فكتب��وا يف نتاجه��م الدب��ي كل م��ا 
ث��ورات  م��ن  �صدورمواطنيه��م  ب��ه  جتي���س 
وخيبات امل وخذلن  واحزان وافرح.ونحن 
يف تعريفين��ا مبام��ح الرواي��ة المريكي��ة 
الاتيني��ة واختيارنا لنماذج منها امنا نتيح 
للمهتم��ني بق�صاي��ا الدب وللق��راء فر�ص��ة 
الأط��اع على جوان��ب من ادب ه��ذه القارة 
وماحم��ه الب��ارزة واث��اره يف املجتمع. لقد 
اطل��ق روائيو امريكا الاتيني��ة املعا�صرون 
العن��ان ملخياته��م متخذي��ن ع��دة جوانب 
كاخلي��ال  الروائي��ة   اعماله��م  ل�صخو���س 
والف�ص��ل وخل��ق واق��ع بدي��ل الواق��ع الذي 
يعي�صون��ه . واغل��ب رواياته��م نقل��ت هم��وم 
مواطنيه��م �صيا�صيا واجتماعي��ا واقت�صاديا  
وحاول��ت ك�ص��ف اكاذي��ب احلك��م الف��ردي 
واطاق احلقائ��ق املخفية وانتقدت انظمة 

احلكم الطاغية.
�صم��اء  يف  الامع��ة  ال�صم��اء  اب��رز  وم��ن    
غارثي��ا  غابريي��ل   : احلديث��ة  الرواي��ة 
ماركي��ث  و ماريو  فارغا���س يو�صا واخرين.  
يف هذا البحث املوؤج��ز �صن�صلط ال�صوء على 
ابرز مام��ح رواياته الت��ي تناولت موا�صيع 
وجوانب من احلي��اة الجتماعية الواقعية 
عل��ى  قلي��ا  نع��رج  عنه��ا  احلدي��ث  وقب��ل 
كاتبه��ا  الروائي ماريو  فارغا�س يو�صا الذي 
يع��د واح��دا م��ن كبارالروائي��ني يف امريكا 
الاتيني��ة م��ن الب��ريو ويحم��ل اجلن�صي��ة 

ال�صبانية ،ولد يف البريو عام 1936 وهو من 
ال�صخ�صيات الدبية والثقافية وال�صيا�صية 
املرموق��ة  و واح��دا من املنا�صل��ني يف �صبيل 
احلرية والدفاع ع��ن املظلوين ب�صاح القلم 
، عرف بانتق��اده ال��اذع ل�صيا�صة احلكم يف 

باده  وباد امريكا الاتنية.
   ر�صح نف�صه لانتخابات الرئا�صية يف البريو 
ع��ام 1990 ال انه خ�صرها فعك�س اجلوانب 
ال�صيا�صي��ة يف اغل��ب اعمال��ه بو�ص��وح لدى 
القارئ واحيانا يذكره��ا بني ثنايا كتاباته 
وعن عاق��ة ال�صيا�صة بالأدب يقول يو�صا: 
)اإن الأدب يج��ب اأن يعرب عن جميع نواحي 
اخل��ربة الإن�صاني��ة، ف��كل م��ا ه��و موج��ود 
يف احلي��اة يج��ب اأن يك��ون جزًء م��ن الأدب 
والرواي��ة، وال�صيا�ص��ة لها تاث��ري كبري على 
يتجاهله��ا(.   ان  ل��ادب  ميك��ن  ول  النا���س 
ح��از على عدة جوائز ادبية ابرزها جائزة 
نوبل لاداب  عام 2010  وجائزة ثربانت�س  

ل��ادب  ال�صب��اين ع��ام 1993 ف�ص��ا ع��ن 
جوائ��ز اخرى. لديه اعم��ال ادبية عديدة 
من رواية ومقالة وق�صة ق�صرية وم�صرحية 

ومن ابرز اعماله الروائية: 
حدي��ث  و   )  1962( وال��كاب  املدين��ة 
الخ�ص��ر  والبي��ت   ) الكاتدرائي��ة)1970 
)1966 ( و ال�صمك��ة يف امل��اء )1993 (...   
روايته  املو�صومة "الزوايا اخلم�س ")2016 
( ه��ي اخ��ر ماكتب��ه حل��د الن .  وترجمت 
يف  لغ��ات   ع��دة  اىل  روايات��ه  م��ن  الكث��ري 
العامل. ان معظم  روايات امريكا الاتينية 
احلديث��ة ت�ص��رتك بعامل م�ص��رتك اذا انها 
تع��رب عن �صور م��ن واقع املجتم��ع الاتيني 
وحت��اول ك�صف م�ص��كات املجتمعات يف دول 
امري��كا الاتينية   وايجاد احللول للخروج 
م��ن الزم��ات ال�صيا�صي��ة او الجتماعي��ة و 
تبني معظم روايات امريكا الاتينية العنف 
ال�صلطوي الدكتات��وري والظلم والهواج�س 

املكبوتة وجند من خاله��ا درا�صة �صيا�صية 
موؤث��رة ع��ن املجتم��ع الب��ريوين عل��ى وجه 
اخل�صو�س وعن املجتمع الاتيني على وجه 
العم��وم   وم��ا كان يعاني��ه م��ن دكتاتوري��ة 

احلكم وا�صتبداد احلاكم.
عندما كتب يو�صا  روايته  "املدينة والكاب" 
ادخ��ل فيها �صي من مرحلة املراهقة وكل ما 
يج��ري خالها من جتارب قا�صية اأو �صعبة، 
ه��ي مرحلة مي��ر فيه��ا يف كّل اإن�صان، و ميكن 
الق��ول ان  يو�ص��ا يبحث دائما ع��ن املواقف  
الت��ي م��ر به��ا  وي�صرتجع ما تركت��ه فيه من 
اأث��ر ، ويف  اح��دى املقاب��ات التلفزونية مع 
ماريوبارغا���س ق��ال: ان "  رواي��ة املدين��ة 
وال��كاب" م��راة عك�ص��ت م�ص��كات الب��ريو 
ال�صيا�صي��ة والجتماعي��ة  الت��ي عاي�صته��ا 
الع�صكري��ة  الثانوي��ة  يف  التحاق��ي  خ��ال 
ع��ام 1950. كت��ب  يو�صا رواي��ة  )املدينة و 
ال��كاب( ع��ام 1962و جت��ري اأحداثه��ا يف 

ثانوي��ة  ع�صكري��ة التحق به��ا يف �صبابه يف 
اخلم�صيني��ات،. واب��رز يو�ص��ا التناق�س بني 
القمع املتمثل يف الن�صباط والنزعاج الذي 
يعاني��ه ال�صب��اب، واحلرية الت��ي تتفتح من 
حولهم يف املدينة. ترجمت رواية »املدينة 
وال��كاب« اإىل ثاثني لغة، وتدور اأحداثها 
يف الثانوي��ة الع�صكرية«ليون�صيو برادو« يف  
ليم��ا ، عندم��ا التق��ى املراهق��ون وال�صب��اب 
يف تل��ك الثانوية  حتت تعليم��ات ع�صكرية 
»املدين��ة  يو�ص��ا  اأعم��ال  باك��ورة  �صارم��ة. 
والكاب« مل تن�صر كاملًة يف اإ�صبانيا اإّل بعد 
رحيل اجل��رال فرانكو، وحذفت الكثري من 
�صفحاته��ا، كما اأ�صرمت الن��ريان يف العديد 
م��ن ن�صخها يف البريو، وهي رواية تقوم على 
حموري��ن اثنني القه��ر ال�صيا�ص��ي ال�ّصلطوي 
لاأحا�صي���س  انفج��ار  اإنه��ا  واجل�ص��دي، 
والآلم  املكبوت��ة،  والهواج���س  الدفين��ة، 
املرُبحة التي يعانيها الكائن الب�صري حيال 
نف�صه، وذاته، وكيانه، ووجدانه، والق�صر اأو 

القهر الديكتاتوري الذي يثقل بكاهله.
ال��رباءة املفق��ودة والب�صاط��ة  جن��د فيه��ا 
واحل��ب والكراهية والظل��م والعنف وال�صر 
واخل��ري جمتمع��ة يف مكان واح��د و يف�صلها 
لن��ا تف�صي��ا با�صل��وب روائ��ي ممت��ع  هدفه 
ال�صا���س  نبذ العن��ف والكراهي��ة واعطاء 
ح��ق احلري��ة لبن��اء املجتم��ع  م��ن اج��ل 

العي�س حياة كرمية.
ان  اغل��ب موؤلف��ات ماري��و فارغا���س يو�ص��ا 
تغو�س يف ال�صيا�صة، وواقع ال�صيا�صة املرير 
يف اأم��ريكا الاتيني��ة ب�ص��كل خا���س. يو�صا 
نف�صه  يقول ان الرواية هي و�صيلة لت�صوير 
احلي��اة وكل تفا�صيلها وبالت��ايل فال�صيا�صة 
ج��زء م��ن حي��اة الإن�ص��ان، فكي��ف اإذا كن��ا 
ف عنه اأنه م��ن العامل  ننتم��ي اىل بل��د ُيع��رَّ
الثال��ث اذ تلع��ب ال�صيا�ص��ة دورًا اأ�صا�صيًا يف 
حي��اة الف��رد عل��ى عك���س �صيا�ص��ات الدول 

العظمى. 

أ. د.  موفق محمد جواد املصلح

انطاقا من مقول��ة العامل القت�ص��ادي امل�صهور باوغارتن  
ف��ان الإعانات املتنوع��ة واملنت�صرة يف جمي��ع دول العامل 
وبا�ص��كال وال��وان واخراجات فنية متعددة ت��وؤدي اأدوارا 
مهم��ة يف املجتم��ع وتعك�س جوانب��ا �صيا�صي��ة واقت�صادية 
واجتماعي��ة، ناهيك ع��ن ذلك انها م��راآة �صادقة لطبيعة 
الع�صر وما يت�صمنه من منتوجات واكت�صافات و�صلع وب�صائع 
وخدم��ات ...وغريها، فكيف ٌتنتج الإعانات وٌت�صاغ لغتها  
واخراجه��ا للجمهور وماهي ر�صالتها ووظيفتهاوفق كل نوع 
م��ن الأنواع؟  انه مو�صوعمتع��دد اجلوانب وتوجد العديد 
من الدرا�صات والأبحاث والر�صائل اجلامعية املتنوعة                                           
لق��د اأ�صح��ت الإعان��ات بانواعها املتعددة ومن��ذ ع�صرات 
ال�صن��ني ج��زءا مهما من احلي��اة القت�صادي��ة وال�صيا�صية 
والجتماعي��ة لأغل��ب �صع��وب الع��امل وخ�صو�ص��ا ل�صعوب 
ال��دول الأوربية وال��دول املتقدمة اقت�صادي��ا، كما ت�صغل 
املواطن��ني حي��ث تتغلغل��ت ه��ذه  حي��زا كب��ريا يف حي��اه 
الظاه��رة يف اغل��ب اأن مل تق��ل يف جمي��ع جوان��ب احلي��اة 
وال�صيا�صي��ة...  والجتماعي��ة  القت�صادي��ه  املختلف��ة 
وغريه��ا، كما �صاهمت ب�صكل كبري يف �صياغة هذه اجلوانب  
فهناك الكثري من الكت��ب والإ�صدارات الثقافية والأعمال 

الفني��ة مل يعرفه��ا النا���س واأٌٌّهمل��ت ب�صبب ع��دم الإعان 
عنه��ا اأو مل يعل��ن عنه��ا ب�ص��كل �صحي��ح ويف وق��ت منا�ص��ب 
وبلغ��ه اإعاني��ه �صليم��ة وموفقه، كم��ا اإن املواط��ن يتعامل 
م��ع الإعان��ات يومي��ا وباأ�صكالها املختلف��ة كالإعانات يف 
ال�صحف واملج��ات واملن�صورات واملل�صق��ات اجلداريه.... 

الخ.
وحتى يف وقت فراغ��ه ووقت راحته  يتعامل املواطن مثا 
م��ع هذه الإعان��ات املتنوع��ة يف اأثناء م�صاهدت��ه للتلفاز 
ويف اأثن��اء م�صاهدته امل�صل�صات والأف��ام اأو عند �صماعه 

للراديو.
وم��ن الاف��ت للنظ��ر اأن جمل وكلم��ات الإعان��ات طبعت 
حي��اة املواطن��ني وخ�صو�ص��ا �صريح��ة ال�صب��اب واأ�صبحت 
جزءا من طريقه حماورتهم، كما قادت �صناعه الإعانات 
اإىل توجه عدد كبري م��ن ال�صابات وال�صباب للعمل يف هذه 

املهنة ملا تدره من اأجور عاليه. 
تاأ�صي�ص��ا على ذلك اأ�صبح��ت �صناعه تخ�ص�صيه لها �صماتها 
اأو  التلفزي��ون  وقوانينه��ا وذال��ك لن وق��ت الإع��ان يف 
وان  واأجزائه��ا  والث��واين  بالدقائ��ق  ُيح�ص��ب  الرادي��و 
امل�صاح��ة العاني��ه يف ال�صح��ف واملج��ات تكل��ف مبالغ 
كب��ريه خ�صو�صا يف ال�صح��ف واملجات الوا�صع��ة النت�صار 
كما اأن ثانيه بث الإعان يف التلفزيون تختلف اأن كانت يف 
بداي��ة امل�صل�صل اأو الفلم اأو يف و�صط اأو نهاية العر�س اأويف 

اأثن��اء ف��رته البث النه��اري اأو الليلي اأو يف وق��ت املنا�صبات 
الديني��ة مثا يف �صه��ر رم�صان اأو يف ف��رتة الحتفالت... 
وم��ا �صاب��ه ذل��ك، وان اأرب��اح الإعان��ات تغط��ي كث��ريا من 
خ�ص��ارات ال�صح��ف واملجات وعليه نلح��ظ اهتماما كبريا 
باأرب��اح ه��ذه الإعان��ات والت��ي ت�ص��كل اجلان��ب الأهم يف 

ميزانيه و�صائل الأعام املذكورة.
�صري��ع  بت�صوي��ق  الإعان��ات  وت�صاه��م  �صاهم��ت  لق��د 
�صري��ع  وبت�صوي��ق  والزراعي��ة  ال�صناعي��ة  للمنتج��ات 
للخدم��ات املعل��ن عنه��ا حينم��ا تك��ون ه��ذه الإعان��ات 
م�صمم��ه ب�صكل ناجح وبلغ��ه �صليمة وموؤث��ره ،اذ ي�صكل 
انتق��اء الكلم��ات واجلماأو انتق��اء املقول��ة ال�صائعة اأو 
المث��ال الدارجةعام��ا مهم��ا يف جن��اح الإع��ان، اإىل 
جان��ب ذل��ك ي�صاهم الإع��ان يف تعري��ف املواطنني عن 
حال��ه معين��ه اأو يحذر من مر���س مع��ني اأو الدعوة اإىل 
الذه��اب للتطعي��م �ص��د مر���س مع��ني اأو ن�ص��ر جوان��ب 
ثقافي��ه ع��ن ظاهره معينه اأو التعري��ف عن كتاب معني 
اأو ع��ن اأقامه ن�صاط معني اأو الإعانات التي تبني م�صار 
التدخ��ني اأو خماط��ر ا�صتخ��دام امل��واد الكيمياوي��ه اأو 
الوقاية من الألغام واملخلفات احلربية اأو بيان خماطر 
احلريق واأ�صبابه نتيج��ة ال�صتخدام املغلوط لاجهزه 
واملع��دات.... وهك��ذا فل��كل اإع��ان لغت��ه اخلا�ص��ة به 
اإىل جان��ب امتاك��ه خ�صائ�س اأ�صلوبي��ه معينه وح�صب 

و�صيل��ه الأعام امل�صتخدمة كو�صائ��ل الإعان ال�صمعية 
اأو الب�صرية. 

اأنواع الو�صائل العانيه
نتيج��ة للتط��ور التقن��ي ال�صري��ع ظه��رت و�صائ��ل اإعانيه 
متع��ددة ول��كل و�صيل��ه م��ن ه��ذه الو�صائ��ل متت��از ب�صم��ات 
وخ�صائ���س حمدده وت��وؤدي كل واحده من ه��ذه الو�صائل 
وجم��ل  كلم��ات  ف��ان  وعلي��ه  معين��ه  اإعاني��ه  وظيف��ة 
وال�صياغ��ات ال�صلوبي��ه تختل��ف م��ن و�صيل��ه اإىل اأخ��رى 
فعندم��ا نري��د اأن ن�ص��ع اأعان��ا للرادي��و فعلين��ا اأن نخت��ار 
جم��ا وكلمات تختلف عن �صناعة الإع��ان للتلفزيون اأو 

ال�صحف واملجات.... وهكذا.
لق��د اأ�صبحت ال�صناعة العانيه علما م�صتقا بحد ذاته 
وُيدر���س يف بع���س اجلامع��ات املتط��ورة اإىل جان��ب وجود 
معاه��د ومراك��ز متخ�ص�ص��ة للتعري��ف به��ذا العل��م الذي 
يرتب��ط بعلوم متعددة فهو علم مرتبط بعلم لغة الإعان 
والفرن�صية..وغريه��ا( )النكليزيهوالعربي��ة  للغ��ات 
ومرتبط بقواعد تلك اللغة والعلوم اللغوية املرتبطة بها 
كعلم الأ�صلوب والباغة وال�صياغة وعلم ال�صرف والنحو 

وعلم الن�س وعلم الكلمة.... اىل اآخره.
اإىل جانب ذالك فان علم الإعانات مرتبط بالفن والر�صم 
واملو�صيق��ى وعل��وم و�صائ��ل الإع��ام املتع��ددة وخ�صو�ص��ا 

و�صائل الإعان ال�صمعيه والب�صرية. 

مالمح  روايات أمريكا الالتينية الحديثة

 لغة اإلعالنات

اإلعالن مرآة العصر وله ارتباطات بكل جوانب الحياة
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صورة املطر بني السياب و فرلني و أبولينري : 
دراسة مقارنة يف الشعر العراقي والفرنسي

ا.م.د. تغريد عبد الزهرة 
 قسم اللغة الفرنسية

اأجد من ال�صرورة تقدمي نبذة 
خمت�ص��رة ج��دا ع��ن ال�صعراء 
مدار بحثنا والتعريف بهم قبل 
البدء مبقارن��ة املعنى الدليل 
وال�ص��ورة الت��ي اتخذه��ا املطر 
وهن��ا  الأدبي��ة،  اأعماله��م  يف 
ان��وه ب��ان منه��ج بحثن��ا قائ��م 
عل��ى التحليل الن�صي للق�صيدة 
بعي��دا ع��ن حي��اة ال�صع��راء و 
اأنتمائتهم ال�صيا�صية والدينية 

اأو الفكرية.
اأب��دء اأول ب�صاعرنا الكبري بدر 
اأتوق��ف  ول��ن  ال�صي��اب  �صاك��ر 
عن��ده كث��ري لكون��ه غن��ي ع��ن 
التعري��ف، فال�صاعر من مواليد 
الب�ص��رة، ول��د يف ع�صريني��ات 
القرن املن�صرم يف اإحدى قراها 
اجلميل��ة )جيك��ور( و ترع��رع 
و  امل��اء  حي��ث  اأح�صانه��ا  ب��ني 
النخي��ل واملين��اء. ف��كان لهذه 
اجلميل��ة  الطبيعي��ة  البيئ��ة 
اث��ر عل��ى كتابات��ه ال�صعري��ة 
و  والت��ي اخ��ذ منه��ا �صهرت��ه. 
م��ا دي��وان اأن�ص��ودة املطر الذي 
�ص��در يف ع��ام 1962 األ �صاهد 
ال�صاع��ر  ينتم��ي  ذل��ك.  عل��ى 
الفرن�صي ب��ول فرلني للمدر�صة 
الرمزية التي ظهرت يف اأواخر 
الق��رن الع�صري��ن ولق��د تاأث��ر 
كث��ريا بال�صاع��ر �ص��ارل بودلري 
وهو م��ن موالي��د مدينة ميت�س 
الفرن�صية ولد فيها عام 1844 
وت��ويف يف باري���س �صنة 1896. 
اأبولين��ري فه��و م��ن  اأم��ا غي��وم 
اأ�ص��ول بولندي��ة ول��د يف روم��ا 
ع��ام 1880 و ت��ويف عام 1918 
اث��ر اأ�صابته باحل��رب العاملية 
الأوىل بع��د اأن اأ�صي��ب بوب��اء 

الأنفلونزا ال�صبانية.
تهدف درا�صتنا اإىل بيان املعاين 
و الرم��وز الت��ي اتخذه��ا املطر 
يف الق�صائ��د املدرو�ص��ة وبي��ان 
الخت��اف  و  التاق��ي  نق��اط 
بينها رغم التباعد الزمني بني 

ال�صعراء الثاثة.
اأن�صودة املطر واملوروث ال�صعبي 
اأود ت�صلي��ط ال�ص��وء اأول عل��ى 
�صاك��ر  لب��در  املط��ر  اأن�ص��ودة 
ال�صي��اب و مقارنته��ا مع ق�صائد 
يعت��رب  الآخري��ن.  ال�صاعري��ن 
ال�صعب��ي  مورثن��ا  يف  املط��ر 
م�ص��در  العربي��ة  وثقافتن��ا 
خ��ري وبرك��ة ويبع��ث هطول��ه 
عل��ى الفرح والتف��اوؤل لن فيه 
وكلن��ا  والع�ص��ب  ال��زرع  ينم��و 
لل�صاع��ر  املط��ر  ن�صي��د  يتذك��ر 
ال�صوري �صليمان العي�صى والتي 
حفظن��اه عن ظهر قل��ب ونحن 
�صغ��ار يف املراح��ل البتدائية 
: "مط��ر مطر مط��ر/ بالنعمة 

انهمر/ بالع�صب والثمر/ تهللي 
يا اأر�صن��ا ال�صمراء/ وا�صتقبلي 
مط��ر  مط��ر  ال�صم��اء/  هدي��ة 
قراأن��اه  م��ا  وه��ذا  مط��ر..." 
"اأن�ص��ودة  ومل�صن��اه يف ق�صي��دة 
املطر" لل�صياب التي متتزج فيها 
م�صاعر الفرح واحلزن واحلياة 
واملوت واجل��وع وال�صبع والأمل 
غ��ري  املط��ر  ان  ،غ��ري  والظل��م 
م�ص��وؤول عن م��ا يعاني��ه النا�س 
م��ن جوع وحرم��ان، حيث يلقي 
ال�صاع��ر بالائمة على حكامه 
اجل�ص��ع  عليه��م  يغل��ب  الذي��ن 
والطم��ع. في�ص��ف يف الأبي��ات 
جم��ال  الق�صي��دة  م��ن  الأوىل 
حبيبت��ه الت��ي ا�صمه��ا الع��راق 
وي�صاح��ب   ، الب�ص��رة  بجم��ال 
م��ن  جمموع��ة  الو�ص��ف  ه��ذا 
اجلميل��ة  ال�صعري��ة  ال�ص��ور 
الت��ي تذكرن��ا بلي��ايل املدين��ة 
وانبث��اق جمموع��ة  املتاألئ��ة، 
م��ن الأحا�صي�س التي تتباين ما 
بني اخلوف والرع�صة و البكاء، 
ُترجم��ت ه��ذه الأحا�صي�س من 
ملف��ردات  ا�صتخدام��ه  خ��ال 
تع��رب عن ه��ذه امل�صاع��ر ومنها 
: )وهن��ًا، تغرق��ان، ارتعا�ص��ة، 
امل��وت، الظام، رع�ص��ة البكاء، 
يع��ود  ث��م  خ��اف(.  وح�صي��ة، 
والأخ��ر  ب��ني احل��ني  ال�صاع��ر 
اإىل اأن�ص��ودة املطر ويف كل مرة 
ترتبط �صورته بالأمل فيتذكر 
ت��ارة اأخ��رى �صحك��ة الأطفال 

وزقزقة الع�صافري فالطفل هنا 
رمز للم�صتقبل و الأمل امل�صرق. 
كما اأن اختي��ار ال�صاعر للجمل 
ث��م  وم��ن  ال�صاكن��ة  ال�صمي��ة 
للجمل الفعلية التي تتزامن مع 
�صقوط املطر ورق�صة الأ�صواء 
وحرك��ة املج��ذاف دلي��ل عل��ى 
ارتباط ه��ذه امل�صاعر ب�صقوط 
املط��ر. فاحلرك��ة هن��ا باع��ث 
على جتدد احلي��اة. وبعد ذلك 
تق��رتن �ص��ورة املط��ر باحل��زن 
عندم��ا ي�صبه ال�صاع��ر هطوله 
بالدم��وع التي ت�صكب من عيون 
لأم��ه.  فقدان��ه  عن��د  الطف��ل 
وهنا اأ�ص��ارة وا�صحة اإىل نفيه 
تتغ��ري  ال��ذي  الع��راق  خ��ارج 
�صورته م��ن احلبيبة اإىل الأم. 
األ اأن ال�صاعر يبقى متفائا يف 
الأبي��ات الأخرية من الق�صيدة 
�صب��ب  لن��ا  يف�ص��ر  م��ا  وه��ذا 
امل�صتقب��ل  لزم��ن  ا�صتخدام��ه 
وهو يق��ول : " �صيع�صب العراق 
اقرتن��ت  ففي��ه  باملط��ر..." 
والغ��د  والتف��اوؤل  الب�صم��ة 

الفتي.
تتاأل��ف ق�صيدة "ان��ه يبكي يف 
قلب��ي" لل�صاع��ر الفرن�صي بول 
فرل��ني م��ن اثنت��ي ع�ص��ر بيت��ًا 
مقاط��ع  اأربع��ة  عل��ى  موزع��ة 
يف�ص��ل بينها فراغ ابي�س معلنا 
عن ب��دء املقطع الت��ايل. وهي 
ق�صي��دة ق�ص��رية ج��دا اإذا م��ا 
قارناها بق�صيدة ال�صياب. ومن 

خال ه��ذه املقارن��ة يت�صح لنا 
واملجتمعات  الثقافات  اختاف 
ال�صرق��ي  املجتم��ع  وخ�صو�ص��ًا 
ع��ن الغرب��ي. يت�ص��األ ال�صاعر 
الفرن�ص��ي يف املقط��ع الأول عن 
�صب��ب ه��ذا الأمل ال��ذي يع�صر 
قلب��ه وي��وؤدي ب��ه اإىل الب��كاء 
عند هطول املطر. و يبحث عن 
ال�صب��ب لكن ل يجد له تف�صريا 
مقنعا �صوى اأن حزن الطبيعية 
يف ف�ص��ل اخلري��ف ق��د تناغم 
مع حزنه واأمله الغري مربر. وما 
ا�صتخدام اجلمل ال�صتفهامية 
و التعجبي��ة و �صمائ��ر النكرة 
و ك��رة عام��ات التنقي��ط األ 
دليا قاطعا على عدم معرفته 
بال�صبب احلقيقي لهذا ال�صعور. 
يف حني اأن ال�صياب قد جلا اإىل 
الفعلي��ة  و  اخلربي��ة  اجلم��ل 
اأحا�صي�ص��ه.  �ص��دق  ليرتج��م 
ث��م ي�ص��ف ال�صاع��ر الفرن�ص��ي 
بال�صو�ص��اء  املط��ر  قط��رات 
الرقيق��ة الت��ي تت�صاقط على 
فيتفاق��م  وال�صط��وح  األأر���س 
والكتئ��اب.  باحل��زن  �صع��وره 
البح��ث  يف  ال�صاع��ر  وي�صتم��ر 
ج��دوى  دون  ال�صب��ب  ع��ن 
باْل�ص��وء  الأمل  ه��ذا  في�ص��ف 
من نوع��ه لكون��ه ب��دون عذر. 
يب��دو ال�صاعر هن��ا مت�صائما يف 
نظرته عند ت�صاق��ط الأمطار 
وهن��ا ي��ربز الخت��اف ماب��ني 
ال�صي��اب  و  الفرن�ص��ي  ال�صاع��ر 

ال��ذي يف�صر �صب��ب حزنه عند 
هطول املط��ر. فالأمر ل يتعلق 
اأو فردي��ة  مب�صال��ة �صخ�صي��ة 
يع��اين  بل��د  ق�صي��ة  ه��ي  ب��ل 
رغ��م  احلرم��ان  و  اجل��وع  م��ن 
خريات��ه التي كان املط��ر �صببا 
ه��و امل  ال�صي��اب  ف��اأمل  فيه��ا. 
اجتماعي ولي�س فرديا كما هو 
احلال عند فرلني الذي يقرتن 
حزن��ه بح��زن الطبيعة ب�صبب 
يف  لأوراق��ه  ال�صج��ر  فق��دان 
ف�صل اخلري��ف. اأم��ا املفردات 
ال�صاع��ر  ا�صتخدمه��ا  الت��ي 
للتعبري ع��ن كاآبته فهي قريبة 
م��ن دللت ال�صي��اب )"يبك��ي، 
نحيب، ح��داد، اأمل"(. ما مييز 
ال�صي��اب ع��ن فرل��ني اأي�ص��ا هو 
تف�صريه للعاق��ة التي تربطه 
بحبيبته الت��ي ا�صماها العراق 
فيع��رف نف�ص��ه ت��ارة باحلبيب 
ال��ذي  اأخ��رى بالب��ن  ت��ارة  و 
يبح��ث ع��ن اأم��ه، األ اأن �صورة 
تظه��ر  مل  الفرن�ص��ي  ال�صاع��ر 
هن��ا جي��دا فقد ظ��ل يف جميع 
علي��ه  يق��ع  متلقي��ا  الأح��وال 
تاأث��ري الفاعل وه��و املطر، فلم 
يلج��ا ال�صاع��ر اإىل ا�صتخ��دام 
ال�صم��ري املتكلم "اأن��ا" وظهوره 
كان مقت�ص��را عل��ى ا�صتخدامه 
 )  mon cœur( للتعب��ري 
)اأي قلب��ي( والذي يتكرر عدة 

مرات على طول الق�صيدة.
اأم��ا املط��ر فق��د اق��رتن عن��د 
غي��وم  الفرن�ص��ي  ال�صاع��ر 
ابولينري باملا�صي وذكرياته مع 
حبيبته التي يريد اأن ين�صاها 
يذك��ره  املط��ر  �ص��وت  اإن  األ 
" انه��ا متط��ر"  به��ا. ق�صي��دة 
ق�صرية ج��دا خالية من الوزن 
و القافي��ة، تتكون م��ن خم�س 
جم��ل ب�صيط��ة ترت�ص��م عل��ى 
�صط��ح الورقة كاملط��ر املتناثر 
من ال�صم��اء على الأر�س وهذا 
م��ا ن�صمي��ه باللغ��ة الفرن�صية 
واإذا   ."Calligramme"
باعث��ا  املط��ر  �صق��وط  كان 
ملا�ص��ي الي��م فهو اأي�ص��ا مب�صرا 
مل�صتقب��ل جدي��د وللق��اء ودي 
م��ع حبي��ب اأخ��ر. اأم��ا عاقة 
اأي�ص��ا  فه��ي  باملط��ر  ال�صاع��ر 
عاق��ة فردي��ة قائم��ة عل��ى 
التعبري عن ما يعانيه من فراق 
احلبيب لذا فان �صرخاته قد 
اقرتن��ت ب�صوت الرع��د ليعلن 
عن رف�صه على اأن يرتك هكذا 
وحي��دا. وهن��ا ي�صب��ه دموعه 
التي ي�صكبه��ا ب�صبب الهجران 
بهطول املط��ر. فالق�صية عند 
�صخ�صي��ة  ق�صي��ة  ابولين��ري 
ولي�ص��ت اجتماعي��ة كم��ا ه��و 
احل��ال عن��د ال�صي��اب. وهكذا 
دللت  اخت��اف  لن��ا  يتب��ني 
و  العرب��ي  ال�صع��ر  يف  املط��ر 

الفرن�صي. 

الدين والتدين يف املانيا

اأي  ان�ص��ان  ملي��ون   55 نح��و  ينتم��ي 
ثلث��ي عدد �ص��كان املاني��ا اىل املذاهب 
امل�صيحي��ة الرئي�صي��ة وهن��ا املق�ص��ود 
واملذه��ب  الربوت�صتانت��ي  املذه��ب 
الكاثوليكي. حيث يقدر اتباع املذهب 
يبل��غ  ح��ني  يف   26،3 الربت�صتانت��ي 
اتب��اع الكني�ص��ة الكاثوليكية يف روما 
26،6. وهن��اك 2 ملي��ون ينتم��ون اىل 
طوائ��ف م�صيحية خمتلفة. اأما الثلث 
الباقي فهو ل ينتمي لدين ما. وهناك  
جتمع��ات دينية اخ��رى يف املانيا مثل 
جتمعات امل�صلمني والتجمعات اليهود.

احلري��ة  المل��اين  القان��ون  وي�صم��ن 
التامة يف ممار�صة  التعاليم الدينية. 
م��ن اجلدي��ر بالذك��ر ان الكنائ���س يف 
تابع��ة  م�صتقل��ة متام��ا وغ��ري  املاني��ا 
للدولة وه��ذا يعني ع��دم وجود �صلة 
ب��ني الدارة احلكومية والكني�صة ول 
رقابة على الكني�صة من قبل الدولة. 
وتك��ون العاق��ة بينهم��ا قائم��ة على 
مب��داأ امل�صاركة ويحكم ه��ذه العاقة 
اىل جانب الد�صتور عدد من املعاهدات 
متوي��ل  يخ���س  وفيم��ا  والتفاق��ات. 
بتموي��ل  احلكوم��ة  تق��وم  الكنائ���س 
بع���س املراف��ق التابع��ة للكني�صة مثل 
واملدار���س. ويح��ق  ريا���س الطف��ال 
عل��ى  ال�صرائ��ب  فر���س  للكنائ���س 
اأتباعه��ا ولك��ن عادة ما تق��وم الدولة 
باأعم��ال اجلباي��ة مقابل اأج��ر يغطي 
تكاليف ذلك. ويج��ري اإعداد درا�صي 
ودرا�ص��ات علوم الاهوت يف اجلامعات  
العام��ة وللكني�ص��ة احل��ق يف امل�صاركة 

بقرار تعيني ا�صاتذة علم الاهوت.
الكبريت��ان  امل�صيحيت��ان  وللكني�صت��ان 
الكاثوليكي��ة والربوت�صتانتي��ة جهود 
الدول��ة  يف  حا�صم��ة  وم�صاهم��ات 
واملجتم��ع. حي��ث �صاهمت��ا يف اع��ادة 
بن��اء الهي��اكل الدميقراطية يف املانيا 
بع��د عام 1945حي��ث كان العديد من 
اتباع وممثلي هذه الكنائ�س جزءا من 
املعار�ص��ة ولعبوا دورا هاما يف تثقيف 

النا�س نحو الدميقراطية.
ويج��ب ال�ص��ارة اي�ص��ا اىل الن�ص��اط 
الجتماع��ي واخلريي ال��ذي تقوم به 
الكنائ���س ج��زءا ا�صا�صي��ا م��ن احلياة 
ع��ن  ال�صتغن��اء  ميك��ن  ول  العام��ة 
اخلدم��ات التي توؤديها يف امل�صت�صفيات 
ودور امل�صن��ني والعج��زة او يف تق��دمي 
كاف��ة  يف  والرعاي��ة  ال�صت�ص��ارة 
ومراك��ز  املدار���س  ويف  احلي��اة  ام��ور 

التدريب.

ميسون علي 



لـغــات

 

ان اهتم��ام ال�صع��راء الكب��ار وخا�ص��ة 
و�ص��ف  م��ن  يخل��و  مل  الكا�صيكي��ني 
�صع��ر  يف  نق��راأ  فمث��ًا   ، امل��راأة  جم��ال 
ن��ايل املت��ويف �صنة 1955 وه��و من كبار 
موؤ�ص�صي املدر�صة ال�صعرية الكا�صيكية 
اجلدي��دة يف ال�صع��ر الك��ردي ، حي��ث 

يقول :
�صعرك املنثور امللتف حول قدمك

ا�صراك مت�صابكة ل�صيد هائم مثلي 
كيف ل ابكي

وتك�صرين خاطري مائة مرة
اف��ا ين�صك��ب ال�ص��راب ...والقدح فيه 

مائة من ال�صدوع
مام�ص��ة  وراء  طوي��ًا  عم��رًا  توله��ت 

زلفك 

وواح�صرت��اه .. كان��ت عب��ث الح��ام 
وكذب الماين اتطلع اىل حمياك 

وانا يف ا�صمايل البالية
حرمان اليتيم من الدفئ 

 )1882-1806( مول��وي  ويق��ول 
ال�صاع��ر الكب��ري املتج��دد واملع��زول يف 
اح�ص��ان جبال هورام��ان يف ق�صيدة له 

بعنوان .. ربيع وت�صوف
انه الربيع ... ما ابهى حلله

وم��ا اجم��ل الزين��ة الت��ي تكت�ص��ي بها 
جباله ووهاده 

الورود تزداد رقة كوجه احلبيبة 
كدم��وع  ت�صي��ل   ... الذائب��ة  والثل��وج 

عيني 
مرحلة التجديد واملعا�صرة 

ويف بداي��ة الق��رن الع�صري��ن وحتى 
اواخر اخلم�صينات من القرن املا�صي 
يعا�صر ال�صعر الكردي �صعراء المم 

الخرى وخا�صة يف املنطقة ويتاثر 
بالنزع��ة القومية ويقع حتت تاثري 
ظه��ور ال�صحافة القومي��ة الكردية 
والتي كانت اولها "كرد�صتان" والتي 
كان��ت ولدته��ا يف 1898/4/22 يف 
القاه��رة وتاثر ُكتاب ه��ذه املرحلة 
الدب  برومانتيكي��ة  و�صعرائه��ا 
الورب��ي يف ال�ص��كل وامل�صمون وبعد 
ازدي��اد املطب��وع الك��ردي وو�صول��ه 
والفق��راء  الطلب��ة  اي��دي  اىل 
وازدي��اد ن�صب��ة الق��راء يف املجتم��ع 
بع���س  الك��ردي  ال�صع��ر  جت��اوز 
تل��ك اخل�صو�صي��ات وب��داأت تتمي��ز 
بالثقافات الجنبية وهذا ما جنده 
يف النتاجات ال�صعرية ل�صعراء تلك 
املرحل��ة مثل : بريةم��رَيد ، طوران ، 
كام��ران ، فائ��ق ثَيكة���س ، ه��ةردي   

واآخرون ُكر .

طبيعة كردستان الخالبة تنعكس يف الشعر الكردي

كيف يمكن 
ان تقرأ املدينة؟

م. رقية محمود جاسم 
 قسم اللغة االملانية

املدين��ة مث��ل كت��اب، ولك��ن الكت��اب ميك��ن قراآته 
فكيف ميكن ان نقراأ مدينة ما؟

ذاك �صه��ل ج��دا :بالعي��ون، ب��الذن، بالنف بكل 
احلوا�س. 

خال م�صيك يف اي مدينة ت�صطيع �صماع ال�صوات 
،الكلم��ات ،ال�صحك والبكاء  وت��رى اوجه النا�س. 
�صمك للهواء  واح�صا�صك به وانت واقف يف احدى 
وان��ت  وملم�ص��ه  باملط��ر  اح�صا�ص��ك  التقاطع��ات. 
تركب البا�س او املرتو. ل احد يتحدث.ال ت�صمع 
هنا غناء طفل؟ امراأة ت�صعد ورجل ينزل. من اين 
تاأت��ي هي واين يذهب هو؟ يجل���س او جتل�س على 
م�صطب��ة يف املحطةعلى �صبي��ل املثال زوج وزوجة 
واقف��ان مع��ا، طف��ان  يت�صاحن��ان، رج��ل كبري يف 
ال�ص��ن ينتظ��ر. نزلت درجات قدمي��ة ل�صل للنهر  
وجل�صت على ال�صفة وانا انظر للماء واحليوانات، 
هن��ا كل��ب وهن��اك ع�صف��ور .  ل افع��ل �ص��ئ �ص��وى 
النظ��ر والتاأمل.  بعد ذلك ذهبت اىل ال�صوق  ماذا 
ت�صم هنا التوابل غريبة  الفواكه ملونة  وال�صمك 
طازج  اكلت �صجق و�صربت الكثري من املاء  وان�صت 

اىل ال�صوات العالية واللغات الجنبية.
م�ص��اءا تب��داأ ال�صم���س تدريجي��ا بالف��ول ويبداأ 
القم��ر بالظه��ور وانريت ال�ص��واء يف املنازل وكان 
والماك��ن  ال�صيق��ة   ال�ص��وارع  ب��ان  �صع��ور  ل��دي 

الفارغة تروي حكاياتها.
هكذا فق��ط ت�صتطيع ق��راءة اي مدينة من خال 
التاأمل والح�صا�س باب�صط �صئ هواء او ماء �صجر 
اوب�ص��ر  ملم�صك لا�صياء بالنظ��ر فقط. ت�صتطيع 
�صماع ال�صوارع وهي تروي رواياتها بعد ان يختفي 
النا���س م�ص��اءا تخ��ربك ه��ذه ال�ص��وارع ك��م مرت 
عليه��ا ق�ص�س م�صحكة اوحزينة وبهذه الطريقة 
ت�صتطيع قيا�س مدى حبك لهذه املدينة. ول تن�صى 

ان لقراءة مدينة يجب ان ت�صتعمل حوا�صك.

ا.د.اسماعيل ابراهيم سعيد
م.مرتجم.سعاد مهدي حسني

�ص��درت للتدري�صي��ة ا�ص��راء را�ص��د مه��دي مو�صوع��ة لغوية 
جديدة عن دار دجلة للن�صر .

هذه املو�صوع��ة هي حماولة لت�صليط ال�ص��وء على ظواهر اأدبية 
والت��ي ه��ي البحر والقافي��ة ال�صعري��ة يف الق�صائ��د النكليزية 
واملعلق��ات العربية. هذه الدرا�ص��ة اأي�صا متعلقة ب�صكل وم�صمون 
البحر والقافية ال�صعرية يف ق�صائد كيت ومعلقات اأمروؤ القي�س. 
ته��دف ه��ذه الدرا�ص��ة اىل مناق�ص��ة كيفي��ة البح��ر والقافي��ة 
ال�صعرية قد توؤثر على ال�ص��كل وامل�صمون ال�صوتي والجتماعي 
ه��ذه  العربي��ة.  واملعلق��ات  النكليزي��ة  للق�صائ��د  وال�صلوب��ي 
الدرا�صة حتاول التحقق من اأهمية الظواهر الدبية من الناحية 
اللغوي��ة. ه��ذه الدرا�صة تفر�س ان هن��اك ت�صابه واختاف بني 
البحر والقافية بني اللغتني. هذه الدرا�صة تتناول اأهمية البحر 
والقافية والإيقاع املتعلقة بال�صعر النكليزي والعربي من خال 
ق�صيدت��ني خمتارة. هذه الدرا�ص��ة تفتح مبقدمة تو�صح اجلانب 
الن�صري املتمث��ل بامل�صح لعر�س بع�س املفاهي��م املهمة ثم حتليل 
البيانات للبحر والقافية ال�صعرية لق�صيدتني جلون كيت واأمروؤ 
القي���س. كم��ا تلقي ه��ذه الدرا�صة ال�ص��وء عل��ى دور اخل�صائ�س 
ال�صعرية يف تفعيل التحليل اللغوي للح�صول على اأوجه الت�صابه 
والخت��اف والت��ي مت التو�صل اليها يف النهاي��ة. كانت الق�صائد 
واحدة من الأ�صكال ال�صعرية الرائدة يف الفرتات الأدبية �صواء 
الإنكليزية والعربية والعديد م��ن الق�صائد الأكر �صهرة خال 

تلك الفرتات هي املعلقات مبا يف ذلك ق�صيدة كيت�س " 
معلق��ة العندليب " واأمروؤ القي�س "قفا نبك عن ذكرى 
حبيب ومنزول". واأختتمت هذه املو�صوعة الدرا�صة 
يف كيفي��ة اللغ��ة تع��رب ع��ن ثقاف��ة معين��ة وتوجد 
الرتاب��ط ب��ني جوان��ب اللغ��ة ومقوم��ات الثقاف��ة 

واحل�صارة.
حتتوي املو�صوعةالتية على�صبعة ف�صول.

الف�ص��ل الأول يتعل��ق بطبيع��ة عل��م اللغويات 
وفروعه��ا. اأم��ا الث��اين فهو يرك��ز علىطبيعة 
املفاهي��م الأدبي��ة. والف�ص��ل الثال��ث ه��و عن 
الف�ص��ل  املخت��ارة.  والق�صائ��د  ال�صع��راء 
معلق��ة  م��ن  البيان��ات  هوحتلي��ل  الراب��ع 
وجهةالنظ��ر  م��ن  عندلي��ب  ت�ص��ال  ك��ي 

اللغويةوالأدبية. 
اأماالف�صل اخلام�س فيظهر حتليل البيانات 
يف ق�صي��دة اأم��روؤ القي���س " قف��ا نب��ك عن 
النواح��ي  م��ن  ومن��زل"   حبي��ب  ذك��رى 
اللغوية والأدبية. اأما الف�صل ال�صاد�س يف 
تعلق بدرا�ص��ة تباينية بني معلقة كيت�س 
و معلقةاأم��روؤ القي���س املخت��ارة.  ويب��ني 
الف�ص��ل ال�صاب��ع اخلامت��ة والأ�صتنت��اج.  
واأخر النقاط الت��ي عر�صها املوؤلف هي 
املراجع واملاح��ق قامو�س امل�صطلحات 

والفهار�س.

موسوعه لغوية جديدة تسلط االضواء 
على ظواهر ادبية

تاليف : اسراء راشد مهدي
عرض : د. سهاد عدنان جلوب

ندوة ثقافية عن الحصانة النفسية للشباب الجامعي ضد االرهاب

معرض فوتوغرايف يوثق انتصاراتنا على عصابات داعش
النف�ص��ي  نظم��ت وح��دة الر�ص��اد 
والتوجيه الرتبوي يف كلية اللغات 
بعن��وان  تربوي��ة  ثقافي��ة  ن��دوة 
النف�صي��ة  واحل�صان��ة  )الره��اب 
لل�صب��اب اجلامع��ي( ي��وم اخلمي�س 
عل��ى   2017  /  12  /  28 املواف��ق 

قاعة ال�صهيد فوؤاد البياتي.
حم��اور  ع��دة  الن��دوة  وت�صمن��ت 
تناولت مفهوم التع�صب يف ال�صلوك 
وو�صائ��ل  اللك��رتوين  والره��اب 
الناحي��ة  م��ن  الره��اب  مواجه��ة 

الرتبوية والفكرية .
و�ص��ارك يف القاء البح��وث واوراق 
�صن��اء  اأ.م.د.  م��ن  كا  العم��ل 
الداغ�صت��اين التدري�صي��ة يف ق�صم 

الداب  كلي��ة  يف  النف���س  عل��م 
واأ.م.د. �صه��ام عب��د املجي��د مدير 
وح��دة الر�ص��اد الرتب��وي يف كلية 
ه��ادي  ف��وزي  واأ.م.د.  اللغ��ات 
الهن��داوي رئي���س وح��دة العام 

والعاقات .
افتتح��ت  الن��دوة  هام���س  وعل��ى 
ال�صي��دة عميد كلية اللغ��ات اأ.م.د 
معر�ص��ا  اهلل  رزق  ا�صطيف��ان  م��ي 
للم�ص��ور  الفوتوغرافي��ة  لل�ص��ور 
احلربي علي الغرباوي من جريدة 
ال�صب��اح يوث��ق انت�ص��ارات قواتنا 
المنية البطل��ة واحل�صد ال�صعبي 
ع�صاب��ات  فل��ول  عل��ى  املقد���س 

الرهاب املجرمة.
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لـغــات

تاليف: د. فوزي هادي الهنداوي
جاسم حسني  عالء  د.  عرض: 

اأحدثت تقنيات الت�صال الرقمي 
ث��ورة حقيقي��ة يف ع��وامل اللغ��ة 
والإع��ام،  الإن�ص��اين  والت�ص��ال 
الأف��كار  م��ن  العدي��د  وغ��ريت 
واملفاهي��م، لتح��ل حمله��ا مفاهيم 
جدي��دة و�صياق��ات خمتلف��ة ب��ل 
الت��ي  لتل��ك  اأحيان��ًا  ومتناق�ص��ة 
املجتمع��ات قب��ل  اعت��ادت عليه��ا 

تبلور الت�صال الرقمي. 
يف العقدين املا�صيينربزت عناوين 
تث��ري النتب��اه وت�صتح��ق التاأم��ل 
والدرا�ص��ة،  والتق�ص��ي  والبح��ث 
مث��ل: الكتاب��ة املح�ص��ة، الربي��د 
الدرد�ص��ة،  حلق��ات  الإلك��رتوين، 
ال���  ر�صائ��ل  املوازي��ة،  اللغ��ة 

الخ.  ...SMS
بفع��ل  النق��اب الت�ص��ايل  ه��ذا 
ثورة الإنرتن��ت والهواتف الذكية 
فع��ل فعل��ه يف اللغ��ة الت��ي وجدت 
مع��ه  للتكي��ف  م�صط��رة  نف�صه��ا 
وجمارات��ه، فظه��رت اإىل الوج��ود 
لغة جديدة لها قواعدها ورموزها 
الث��ورة  ه��ذه  وا�صتعمالته��ا، 
اللغوية هي حم��ور الكتاب القيم 
لاأكادمي��ي املتخ�ص�س بالت�صال 

اللغوي د. فوزي الهنداوي.
يتاألف الكتاب من مقدمة وخامتة 
وثاثة ف�صول ف�صًا عن املاحق.

لأ�صت��اذ  بتق��دمي  الكت��اب  يب��داأ 
الدرا�ص��ات ال�صيميائية والنظرية 
الأدبي��ة يف جامعة بغداد الدكتور 

يو�صف ا�صكندر.

ي��رى الدكتور ا�صكن��در يف تقدميه 
للكتاب " اأن اأهمي��ة كتاب الدكتور 
الهريوغليفي��ة   – الهن��داوي 
الت�ص��ال  لغ��ة   – اجلدي��دة 
الرقم��ي ع��رب الر�صائ��ل الق�ص��رية 
��ب نف�صه  SMSتكم��ن يف اأن��ه ن�صّ
التطبيقي��ة  الدرا�ص��ات  حق��ل  يف 
م��ن جان��ب، وان�ص��ّب اهتمامه على 
درا�ص��ة ظاه��رة لغوي��ة حّية، تقع 
يف التخ��وم ب��ني ال�ص��وت وال�صورة 
والكتابة من جانب اآخر، وهي لغة 

الر�صائل الإلكرتونية الق�صرية.
الدرا�ص��ة  ه��ذه  اأن  وي�صي��ف 
تتنازعها �صمت��ان بارزتان حتددها 
طبيعة املو�صوع نف�صه، هما ال�صمة 
الل�صاني��ة املح�ص��ة م��ن جه��ة، اإذ 
مو�ص��وع  اأن  يف  �ص��ك  م��ن  لي���س 
الدرا�ص��ة ظاهرة لغوية تتطلب 
حتقيق��ًا ل�صاني��ًا وه��و م��ا ق��ام 
به الباح��ث الك��رمي على اأمت 
بامل�ص��ادرات  م�صتعين��ًا  وج��ه 
واملفهوم��ات الل�صاني��ة الت��ي 
وفرته��ا مدار���س الل�صاني��ات 

اأن  وميك��ن  الجتماعي��ة، 
نطلق عل��ى ال�صمة الأخرى البارا- 

ل�صانية من جهة اأخرى.
يف الف�ص��ل الأول ال��ذي يبح��ث يف 
الثقاف��ة واللغة يف ع�صر املعلومات 
ي�صتعر���س املوؤل��ف اأهمي��ة البنية 
الثقافي��ة  املنظوم��ة  يف  اللغوي��ة 
حيث ل ميكن ف�صل البنية اللغوية 
عن الثقافة؛ لأن اللغة لي�صت اأداة 
حمايدة، فا ميكن عزل خ�صائ�صها 
الثقافية عن خ�صائ�صها البنيوية، 
م��ن  اللغ��ة  علي��ه  ت�صتم��ل  م��ا  اأي 

تراكيب وما تفعله.

ويوؤك��د املوؤل��ف اأن م��ا م��ن ح�صارة 
نه�ص��ة  �صاحبته��ا  اإل  اإن�صاني��ة 
لغوي��ة، وما م��ن �صراع ب�ص��ري، اإل 

ويبقى يف جوفه �صراع لغوي.
ويو�ص��ح الكت��اب يف ه��ذا الف�ص��ل 
يف  اللغ��وي  العام��ل  دور  اأي�ص��ًا 
جمتمع املعلومات، ويق�صد مبجتمع 
املعلوم��ات جمم��ع ال�ص��وق 
املالية 

والعومل��ة 
واحلتمي��ة  القت�صادي��ة 

التكنولوجية الإعامية.
وي�صري املوؤلف اإىل اأن اللغة يف ع�صر 
ث��ورة املعلوم��ات والنفجار املعريف 
وث��ورة الت�ص��الت ق��د اأ�صبح��ت 
اأب��رز مامح الع�ص��ر اجلديد حيث 
ات�صعت حركة تناقل الأفكار، مما 

يتطلب لغة ثرية ووا�صعة.
اأما الف�صل الث��اين من الكتاب فقد 
رك��ز عل��ى لغ��ة الت�ص��ال الرقمي 
حي��ث تن��اول فيه��ا مفاهي��م ع��دة 

ع��رب  اللغ��وي  الت�ص��ال  منه��ا: 
الو�صائ��ط املتعددة، طغي��ان اللغة 
الإنكليزي��ة على �صبك��ة الإنرتنت، 
بروز الكتابة املح�صة التي تختلف 
ع��ن �صفاهة الت�ص��ال، والتي يرى 
املوؤل��ف اأنه��ا �صتك�ص��ف النقاب عن 
مناطق بقي��ت جمهولة يف عاقات 

ال�صفاهة بالكتابة.
م��ا ي�صم��ى  اإىل  الكت��اب  ويتط��رق 
مبرحلة )ما بع��د الكتابة( 
حيث ميت��زج فيه��ا املكتوب 
واملرئ��ي  امل�صم��وع  م��ع 
ر�صال��ة  مكون��ًا  ال�ص��ور  م��ن 

ات�صالية كثيفة املعلومات.
ح��وار  حم��ددات  ويو�ص��ح 
الو�صي��ط  م��ع  الإن�ص��ان 
الإلك��رتوين اأو م��ا يطل��ق عليه 
الب�ص��ري-  )احل��وار  املوؤل��ف 
الآيل(، وهو احلوار الذي �صيفوق 

الت�صال بني الب�صر.
يف ج��زء اآخ��ر م��ن الف�ص��ل ي�ص��رح 
املوؤلف تقنيات و�صمات لغة الكتابة 
الرقمي��ة واملبادئ امل�صتن��دة اإليها 
وعنا�صره��ا واأبرز �صفاته��ا، مثل: 
تفق��ري الن���س، اجلم��ل الق�ص��رية، 
ال�صخ�صن��ة  واملبا�ص��رة،  الو�ص��وح 
والأن�صن��ة، الخت�ص��ار، التب�صيط، 

الربط.
يف الف�صل الثالث من الكتاب ينتقل 
التطبيق��ي  اجلان��ب  اإىل  املوؤل��ف 
اأن  م��ن درا�صت��ه الل�صاني��ة، وبع��د 
الر�صائ��ل  مبو�صوع��ات  يع��ّرف 
اأ�صكاله��ا  ويعر���س  الإلكرتوني��ة، 
اللغوي��ة، ودور الو�صائط ال�صمعية 
ع��ن  ويك�ص��ف  فيه��ا،  والب�صري��ة 
التقني��ة  ودوافعه��ا  خ�صائ�صه��ا 

يب��داأ  الجتماعي��ة،  ومربراته��ا 
بعر�س خطواته املنهجية: م�صكلة 
اأهدافه��ا،  اأهميته��ا،  الدرا�ص��ة، 
م��واد وط��رق البح��ث التطبيق��ي، 
واأخ��ريًا نتائ��ج احلق��ل التطبيق��ي 
م��ن الدرا�صة، حيث يق��دم النتائج 
ويناق�صه��ا  ويحلله��ا  ويف�صره��ا 

لينتهي بتقدمي التو�صيات.
املوؤل��ف  اأن  اإىل  ن�ص��ري  اأن  ينبغ��ي 
ق��د اخت��ار عين��ة ممثل��ة ملجتم��ع 
بحث��ه م��ن خ��ال خم�ص��ني ر�صالة 
م��ن هواتف ذكي��ة ومواقع توا�صل 
واأخ�صعه��ا للبح��ث والتحلي��ل م��ن 
الناحيتني الل�صانية والجتماعية 
حتلي��ل  منه��ج  عل��ى  بالعتم��اد 
امل�صمون، وهو من املناهج احلديثة 
امل�صام��ني  درا�ص��ة  يف  والدقيق��ة 

اللغوية والت�صالية.
وافي��ة  بخا�ص��ة  الكت��اب  وخت��م 
باللغ��ة  ملخ���س  م��ع  ومرك��زة 
امل�ص��ادر  قائم��ة  م��ع  الإنكليزي��ة 
واملراجع التي اعتمد عليها املوؤلف 
يف كتاب��ه وملح��ق مف�ص��ل عن لغة 
الفي���س ب��وك واإيقون��ات التوا�صل 

الرقمي عرب مواقع التوا�صل.
كت��اب  اأن  الق��ول  ميك��ن  اأخ��ريًا 
الأكادميي فوزي الهنداوي جاء يف 
وقته املنا�صب ليلب��ي حاجة مهمة 
ل��دى دار�صّي الل�صاني��ات والت�صال 
اللغوي، وليك�صف عن طاقة علمية 

واثقة.
اإن كت��اب الهريوغليفي��ة اجلديدة 
يعد ب�صمة اأخرى مميزة للهنداوي 
الأخ��رى  ب�صمات��ه  اإىل  ت�ص��اف 
والإعام��ي  الروائ��ي  الإب��داع  يف 

والأكادميي عمومًا.

الهريوغليفية الجديدة .. 

تفكيك شفرات الرسائل اإللكرتونية

9-8
تجربة مميزة يف بريوت

ل تقا���س كفاءة اجلامعات عل��ى وفق معيار واحد 
فق��ط، بل هناك حزمة من املعايري التي تدخل يف 
تاأ�ص��ري مدى جن��اح النظام اجلامع��ي، من بني تلك 
املعاي��ري العاملي��ة م�صاهم��ة املوؤ�ص�ص��ة الأكادميي��ة 
يف الن�ص��اط املجتمعي يف حق��ول الثقافة والفنون 

والآداب والعلوم.
اللغ��ة  لق�ص��م  كان  القاع��دة  ه��ذه  م��ن  انطاق��ًا 
اأك��ر م��ن مب��ادرة يف النفت��اح عل��ى  الفرن�صي��ة 
املوؤ�ص�صات الثقافية املحلية منها والعاملية وت�صجيل 
ح�ص��ور لفت ومتميز، اآخر ه��ذه امل�صاركات اإ�صهام 
وف��د الق�ص��م يف فعالي��ات الوكال��ة الفرانكفوني��ة 
اجلامعية العاملية الت��ي عقدت يف بريوت موؤخرًا. 
وقد اأعّد الق�صم لهذه الفعالية كل اأ�صباب النجاح 
واأج��رى حت�ص��ريات وا�صع��ة تتنا�ص��ب م��ع اأهمية 
ه��ذا الن�ص��اط الثق��ايف حي��ث يلتق��ي اأكادميي��ون 
واأدباء وطلبة جامعات من الدول الناطقة باللغة 

الفرن�صية فهو لقاء عاملي بامتياز.
جن��ح وفد الق�صم الفرن�ص��ي يف اأداء مهمته وعك�س 
�ص��ورة ايجابية عن البلد وجامعاته وطلبته اأمام 
الع��امل من خال طروحاته واختياراته امل�صتندة 
اإىل ثقاف��ة اأكادميية يحر�س اأ�صاتذة الق�صم على 

تنميتها لدى الطلبة.
اإن جن��اح تل��ك الزي��ارة وم��ا حققت��ه م��ن نتائ��ج 
اإيجابي��ة مل يكن ثم��رة عمل فردي، ب��ل ح�صيلة 
جهد جماعي لرئا�ص��ة الق�صم واأ�صاتذته وطلبته، 
جهد منظ��م وخمطط له ب�صكل مدرو�س منذ وقت 

مبكر.
امللتق��ى  ه��ذا  يف  طلبتن��ا  م�صارك��ة  اأع��ادت  لق��د 
الثقايف الدويل الثقة اإىل نفو�صهم بعد اأن اأ�صابت 
اختياراتهم اأهدافه��ا، واأ�صبحت الأبواب م�صرعة 
اأمامه��م لانفت��اح والتفاع��ل مع طلب��ة اجلامعات 

العاملية، وتلك ثمرة اأخرى من ثمار التجربة.
رئي�س التحرير

�ص��ددت ال�صي��دة عمي��د كلي��ة اللغ��ات اأ.م.د. مي 
دور  تفعي��ل  اأهمي��ة  عل��ى  اهلل  رزق  اإ�صطيف��ان 
الطلب��ة  ظ��روف  ومتابع��ة  الرتب��وي  الإر�ص��اد 
واإحت�صان املبادرات الطابية يف خمتلف امليادين 

ورعايتها .
واأكدت خال ح�صورها اجتماع جمل�س ق�صم اللغة 
الفرن�صي��ة ي��وم الربع��اء املواف��ق 2017/12/6 
على �صرورة ان تاخذ اللجان العلمية يف الق�صام 

دورها يف تن�صيط الفعاليات العلمية والثقافية .
واأ�صادت بامل�صاهمات الثقافية التي ينجزها ق�صم 
اللغ��ة الفرن�صي��ة ل�صيم��ا م�صاركت��ه الأخ��رية يف 
م�صابقة جائزة الوكال��ة الفرانكفونية يف بريوت 
وم��ا قام به وف��د الق�صم من ن�صاط ثق��ايف اإنعك�س 

اإيجابيا على احلراك العلمي داخل الق�صم.
م��ن جانبه��ا قدمت رئي���س ق�صم اللغ��ة الفرن�صية 
اأ.م.د. لبن��ى ح�ص��ني �صلمان عر�ص��ًا ل�صري العملية 
الدرا�صي��ة يف الق�ص��م وطبيع��ة مناهج��ه وخطته 

الثقافية للعام الدرا�صي احلايل .
ا�ص��رة  ب��ني  والن�صج��ام  التواف��ق  ان  واأ�صاف��ت 
الق�ص��م كان عام��ًا مهما يف جن��اح الق�صم واجنازه 
لواجبات��ه الرتبوية والثقافية والعلمية وقدمت 
ال�صك��ر والتقدي��ر لل�صي��دة العميد عل��ى متابعتها 
امليداني��ة ل�ص��وؤون الق�ص��م موؤكدة ت�صمي��م رئا�صة 
الق�صم وهيئة التدري���س وطابه على ال�صتمرار 

يف ابراز املكانة الأكادميية لكلية اللغات .
      ويف خت��ام الجتم��اع ق��دم الق�ص��م طبق��ًا م��ن 

املعجنات اأُعدت على الطريقة الفرن�صية .

 رئيسة القسم: االنسجام والتعاون عامل مهم
 يف تحقيق النجاحات 

لو علمت بع�صقك يل 
لأكت�صفته منذ زمن طويل 

و لكن عندما اعرتفت يل به 
�صعرت باخلوف العميق 
ف�صعدُت اجلبال عاليًا 
�صفقُت و غنيُت فرحًا 

ذهبُت لل�صاطيء م�صاءًا
و بكيت.. بكيت..

كان قلبي كال�صم�س متوهجًا 
يخفق هم�صًا 

ليغرق يف بحر احلب 
عمقًا و�صغفًا ..

رزق اهلل تحضر اجتماع مجلس قسم اللغة الفرنسيةلم اعلم انك تعشقني

لألديب االملاني: هاينرش هاينة
ترجمة: أ.م.د. نجاة عيسى حسن

العدد الثامن - كانون الثاني 2018
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الرتجمة ودورها يف تنمية حوار الحضارات 

 الحيوان يف االمثال الفرنسية 

  أ.م. حنان كريم عطه 

  تع��د الرتجمة م��ن الناحية التاريخية بناء 
ح�صاري فعال، ا�صتطاعت من خالها ح�صارات 
متع��ددة النهو���س، فجزء كبري م��ن احل�صارة 
العربي��ة انت�صر من  خال بيت احلكمة الذي 
اأن�ص��اأه اخلليف��ة املاأم��ون للرتجم��ة وم��ا كان 
لأورب��ا اأن تكتب تاريخه��ا احل�صاري وتت�صدر 
الأمم لول الرتجمة عن الآثار العربية، فقد 
جتن��د امل�صت�صرقون لرتجمة الآث��ار العربية 
يف الط��ب والنف���س والريا�صي��ات والهند�ص��ة 
والتاري��خ واجلغرافي��ا وال�صيا�ص��ة والت�صوف 
وغريها لأعام العرب كابن خلدون وابن ر�صد 
وابن �صينا والغزايل والفارابي وغريهم كثري. 
وم��ا كان للياب��ان اأن يقام لها �ص��رح اقت�صادي 
ح�ص��اري ل��ول البعث��ات الطابي��ة اإىل اأوربا 
والرتجمة ع��ن الإرث احل�صاري الغربي، فكل 
ه��ذه الدول امل�صار اإليه��ا عرفت كيف ت�صتثمر 
راأ�صماله��ا الب�صري يف التنمي��ة، وت�صتفيد من 
خ��ربات �صبابها وطلبته��ا وتوفر لهم الظروف 

املنا�صبة للبحث العلمي. 
زم��ن  يف  بغ��داد  يف  املرتجم��ني  ملدر�ص��ة  كان 
اخلاف��ة الأموية  دورا بارزا يف احلفاظ على 
ن�صو�س الإغريق القدمية من خال ترجمتها 

الن�صو���س  ه��ذه  اأن  لدرج��ة  العربي��ة  اإىل 
العربية بق��ت ال�صاهد الوحيد على احل�صارة 
الإغريقي��ة  الن�صو���س  لأن   ، الإغريقي��ة 

الأ�صلية قد �صاعت و اندثرت .
ام��ا مدر�صة املرتجم��ني يف طليطة  ال�صبانية  
والت��ي ا�ص�صه��ا املل��ك الفون�ص��و العا�ص��ر الذي 
حكم يف الفرتة ) 1252 م – 1284 م (والذي 
كان  معجب��ا باحل�ص��ارة العربي��ة ، حيث بذل 
طيل��ة حيات��ه جه��دا كب��ريا لدم��ج اإبداعات 
احل�ص��ارة  العربي��ة   يف الثقاف��ة الأ�صبانية . 
و ب�صب��ب جه��وده املبذول��ة ح��ول العلوم عند 
الع��رب  وترجمته��ا ح�ص��ل عل��ى لق��ب » امللك 

احلكيم. » 
بع�س الكتب العربية املرتجمة التي ترجمت 

يف هذه  املدر�صة 
 القانون – لإبن �صينا 

 مفاتيح العلوم  للفارابي 
 القراآن الكرمي

 كتاب كليلة و دمنة
التاريخي��ة  العربي��ة  الكت��ب  م��ن  وغريه��ا   

والعلمية والدبية .
 ميك��ن القول ب��ان الرتجمة هي �ص��وق لتبادل 
القي��م ب��ني ال�صع��وب والقبائ��ل، ن�صتطي��ع من 
احل�صاري��ة  الأوعي��ة  اإىل  التع��رف  خاله��ا 
لدول وجمتمع��ات متعددة، ونغ��ري من خالها 

�صلوكياتن��ا ونظراتنا للع��امل والأ�صياء، فلول 
الرتجم��ة لبق��ي الفرد عند ح��دود املعطيات 
الجتماعي��ة  تن�صئت��ه  علي��ه  متليه��ا  الت��ي 
وم��ا تقدم �ص��ربا اإىل الأم��ام معرف��ة و�صلوكا 
وقيما، فالرتجمة لي�صت نقا حرفيا للمدونة 

اللغوية، بل هي ديوان ح�صاري .
اأم��ام ه��ذه التعددي��ة يف قي��م الرتجم��ة      
وجتلياتها، فاإنها لي�صت �صيئا ي�صريا كما يعتقد 
البع���س، ب��ل لبد فيه��ا من المتث��ال لاأ�ص�س 
الرتجمي��ة، اإذ لب��د للمرتجم م��ن يكون ملما 
بقواعد الرتجمة التي اأ�صا�صها املعرفة التامة 
باأ�ص��ول اللغة امل�صدر �صوت��ا و �صرفا وتركيبا 
ودللة وت��داول، عارفا بثقاف��ة املجتمع لأن 
اللغ��ة لي�ص��ت مدون��ة م��ن الكلم��ات تربطه��ا 

عاقات ما مع اأ�صياء يف العامل اخلارجي.
تزداد جغرافي��ا املعرفة ات�صاعا عندما نذكر 
ع�ص��ر  اخلام���س  الق��رن  يف  اأوروب��ا  ترجم��ة 
لل��رتاث الأندل�ص��ي الواف��د عليها م��ن البلدان 
الإ�صامي��ة. جميع هذه الأمثلة متثل �صواهد 
عميقة و دالة عل��ى دورالرتجمة  و فاعليتها 
يف التقري��ب  بني احل�صارات  و ال�صعوب و فتح 
اأب��واب الكوني��ة عل��ى م�صرعيه��ا اأم��ام جميع 
اللغ��ات حتى يت�صنى للمعرفة و العلم و الفكر 
اأن ميار�س حقه يف فر�س وجوده داخل جميع  

اللغات  يف العامل.

م.م. منتهى فاضل عبد  
قسم اللغة الفرنسية    

 هن��اك عدة تعاري��ف للمثل  ، فاحلديث 
ع��ن املث��ل ومفهوم��ه مل يكن ولي��دا هذا 

الع�صر.
 يقول ال�صيوطي يف تعريف املثل نقا عن 
املرزوقي �صاحب كت��اب »�صرح الف�صيح« 
اإن��ه: »جمل��ة م��ن الق��ول مقت�صب��ة من 
اأ�صلها اأو مر�صلة بذاتها، فتت�صم بالقبول 
وت�صته��ر بالت��داول فتنتقل عم��ا وردت 
في��ه اإىل كل ما ي�صح ق�صده بها، من غري 
تغي��ري يلحقه��ا يف لفظه��ا وعم��ا يوج��ه 
الظاه��ر اإىل اأ�صباهه من املعاين، فلذلك 
ت�صرب واإن جهلت اأ�صبابها التي خرجت 
عليه��ا، وا�صتجي��ز م��ن احل��ذف وم�صارع 
�ص��رورات ال�صع��ر فيها م��ا ل ي�صتجاز يف 

�صائر الكام.          
 تعريف املثل يف معجم املعاين اجلامع 

 املث��ل جملة من  القول  موجزة من كام 
او مر�صل��ة بذاتها تنق��ل ممن وردت فيه 
اىل م�صابه��ة . وفي��ه ث��اث  ممي��زات: 
اإيجاز اللف��ظ ، اإ�صابة املعنى وح�صن ال

ت�صبيه.                                 
والثق��ايف  الفك��ري  فاملث��ل ميث��ل الرث 
ال��ذي   ل�صع��ب م��ا و املتح��دث الر�صم��ي 
يتح��دث عن  قيم��ه ،عادات��ه  ومعاناته 
با�صل��وب يح��وي �صت��ى ان��واع البي��ان  . 
ل��ذا يحتل املث��ل اهمية كب��رية يف حياة 
جمالي��ة  �ص��ور  م��ن  في��ه  مل��ا  ال�صع��وب 
وابداعي��ة فكاأن��ه ان�ص��ان تع��دى حدود 
الن�ص��ح  لن��ا  لي�ص��دي  امل��كان  و  الزم��ان 

باأعذب الحلان. 
تعريف املثل يف اللغة الفرن�صية

 عب��ارة موج��زة   تع��رب ع��ن الن�ص��ح او 
توؤك��د جترب��ة  حقيقية مبعن��ى جميل 
ذاع �صيتها ب��ني النا�س.وعرف اللغويون 
املثل  بكون��ه جملة �صيغت وفقا لقوانني 

باغية و �صكلية. 
احليوان يف المثال الفرن�صية

يحت��ل احلي��وان يف المث��ال الفرن�صي��ة  

الق��ط  ذك��ر  ورد  فق��د   كب��رية  اهمي��ة 
،الثعل��ب  ،الذئ��ب  ،الف��اأر  ،احل�ص��ان 

ال�صد،اىل اخره.
ي�ص��كل كل واحد منها رمزا للعاقات ال 
ن�صاني��ة ت��ارة او رم��زا  يراد ب��ه الن�صح 

تارة اخرى مثل :
 احل�صان 

المث��ال  يف  كث��ريا  احل�ص��ان  ذك��ر  ورد 
الفرن�صية  للتعبريع��ن  �صرورة احرتام 
اىل  يرم��ز  حي��ث  ن�صاني��ة  ال  القي��م 

الهدية  :
 A cheval  donné، ne lui

.regarde  pas en bouche
الهدية تقبل على عاتها.

ال��ذي   و يرم��ز اىل الن�ص��ان ال�صج��اع 
ياقي �صتى الهوال :

 Il n’est si bon cheval qui ne
.bronche

لكل جواد كبوة .
ال��ذي  الب�صي��ط  الن�ص��ان  ع��ن  ويع��رب 

ي�صتغله النا�س :
 On a touché toujours sur le

 .cheval qui tire
كلنا يركب الفر�س الذلول .                                   

 احلمار
 يرمز احلمار للب�صاطة واىل   العاقات 
الن�صاني��ة احيان��ا. ويعرب ع��ن الكادح 
والف��اح ال��ذي يعمل ليا و نه��ارا  دون 

ان يجني ثمرة عمله  مثل :  
  L’âne  de la montagne porte

le vin et boit de l’eau
كالعي�س يقتلها الظماأ                      و فوق 

ظهورها املاء  حممو ل 
 و يعرب اي�صا عن الن�صان وان كان غبيا 

يعلمه التكرار:  
 Un âne ne trébuche  pas
 deux fois   sur la même

pierre
التكرار  يعلم احلمار.

و يع��رب اي�صا عن الن�ص��ان الذي يكابد 
�صتى اجلروح دون ان ي�صعر به احد :

 Nul ne sait mieux  que
l’âne  où le bât le blesse

ل يعلم اجلرح ال من يكابده.  

القط 
يعرب عن العاقة بني القوي و ال�صعيف  

التي ت�صود املجتمع   مثل  :
 Quand le chat n’est pas là

.les souris dansent
غاب القط العب يا فاأر.      

ويف  مثل اخر  يرمز   اىل الطبع :
 Qui naquit chat court

.après les souris
.ا لطبع يغلب التطبع

ويف مثل اخر يرمز للفتنة :
 Ne réveillez pas le chat qui

  .dort
 الفتنة نائمة لعن اهلل من ايقظها

  وي�صتعمل املثل القط كرمز للحث على 
ال�صدق و عدم النفاق:

.Appeler  un chat un chat
  قل لاعور اأعور بعينه.

وهنال��ك امث��ال كث��رية و متنوعة  فهي 
م�صابي��ح اله��دى ن�صتخل���س منه��ا �صتى 
الدرو���س و الع��رب و �صتخل��د  م��ا طلعت 
�صم���س و م��ا ب��زغ قم��ر  لنه��ا الن�ص��ان 
ال��ذي ابت��دع البيان ال��ذي ا�صمع بيانه 
ال�ص��م و انطق احلجرمل��ن القى ال�صمع 

وتدبر . 

ملن عاب ويعيب لغتنا 

وغرب��ت  �صرق��ت  ن�صائي��ة  ح��وارات  و�ص��ط 
بالباد واهلها ، علمت ان الباد الوربية كي 
حتافظ على لغتها ، جعلتها معيارا للتدرج يف 
الدرا�ص��ة ، ومن ثم احل�ص��ول على الدرا�صات 

العليا 
وان   ، مث��ال  النكليزي��ة  و�صعن��ا  اذا  ام��ا   ،
فانه��م   ، ليتقنونه��ا  ال�صلي��ني  متكلميه��ا 
يكفيه��م فخرا ، انهم جعل��وا منها لغة عاملية 
يتقنها حتى الطفال ، اىل جانب الفرن�صية 
وال�صبانية ، واللتان تتميزان بقواعد لغوية 

�صعبة ، ت�صاهي ب�صعوبتها العربية .
اذن لي�س من باب التع�صب او التحزب لقوميتنا 
الت��ي حتمله��ا العربي��ة ، ان ن�صعه��ا معي��ارا 
لتقدمن��ا �ص��واء يف الدرا�ص��ة او التوظيف او 
التقدم يف العمل ، وان لندع جمال لحتال 
اخر وجد له ار�صا خ�صبة لينمي درناته فيها 
، وغزون��ا اليوم ع��ن طريق ل�صانن��ا ، ولنقف 
قليا وقفة حزن م��ع انف�صنا لنت�صاءل كيف 
تط��وع الكثري منا وبكل ممنونية كي ينال من 
لغتنا وعروبتنا ، فريميها بالبالية والقدمية 
وال�صعبة جدا وغ��ري ال�صرورية ، يف حياتنا 
العملي��ة والدرا�صي��ة ، لنج��د انف�صن��ا وق��د 
خ�صرن��ا حا�صرنا وما�صين��ا وهويتنا ومعاملنا 
اله��م  فقدن��ا  كم��ا   ، املتف��ردة  العربي��ة 
عاطفتن��ا املتوهجة الت��ي طاملا تعلقت ب�صكل 
مطرد بق��راءة الق�صيد العرب��ي الكا�صيكي 
والتاأثر بالفاظه و�ص��وره ومو�صيقاه ، يجرنا 
ذل��ك اىل اجله��ل بق��راءة الق��ران الك��رمي 
كتابن��ا املقد���س ، والكتفاء مب��ا نحفظه من 
�صط��ور تفر�صه��ا علين��ا املناه��ج الدرا�صي��ة ، 
اذ يب��دو ذل��ك وا�صح��ا م��ن خ��ال الخطاء 
المائي��ة اجل�صيمة الت��ي يرتكبها متكلموا 
العربية وكاأن ه��زة زلزلت مفا�صل املجتمع ، 
بافتقادنا لغتنا رويدا رويدا ، على الرغم من 
ان العربي��ة هي اقدم لغة يف العامل حافظت 

على ا�صالتها ودميومتها . 

ا.م. رقية اياد احمد 

او�ص��ح م�صوؤول��ون حكوميون وطلب��ة ابعاد العم��ل التطوعي واهميت��ة يف بناء 
القيم الخاقية والرتبوية لدى ال�صباب وتعزيز روح املواطنة.

وا�صتعر�صوا خال ندوة ثقافية اقامتها وحدة ال�صوؤون العلمية يف كلية اللغات 
ي��وم اخلمي���س امل�ص��ادف 21 / 12 / 2017 اآلي��ات تعزي��ز العم��ل التطوعي يف 

اجلامعات وتو�صيع دائرة اأنت�صاره بني او�صاط الطلبة.
واأو�ص��وا بت�صكي��ل ف��رق طابي��ة جماعي��ة تنظ��م مب��ادرات التط��وع وت�صرف 
عليها.و�ص��ارك يف الن��دوه م�ص��وؤول �صعبة �ص��وؤون املتطوعني يف املرك��ز الوطني 
للعم��ل التطوعي ب��وزارة ال�صباب ال�صيد عقيل لطيف عب��د ال�صتار ا�صافة.اىل 
الطالب��ني يف كلي��ة اللغ��ات مرت�صى �صعدون عب��د الر�صا و عبا���س لطيف قاهر 

.وح�صر الندوه ال�صيد املعاون الداري اأ.م.د زياد طارق عبد اجلبار.

فرق طالبية تقود العمل التطوعي
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 االضافة يف اللغة العربية
طالب صاحب دوحان

جامعة منسك    
         

 Термин »Идафа«، который           
 означает буквально
 »присоединение«، можно
 перевести на русский
 язык как »несогласованное
 определение«. Иногда этот
 термин переводят как
 »изафетное сочетание«،
 или обозначают
  латинским названием
 statusconstructus«.»Идафа«
 – это сочетание двух слов،
 второе из которых всегда
 стоит в родительном
 падеже и является
 владельцем )или как бы
 владельцем( того، на что
 указывает первое слово.

:Например
الباِب ключ двериمفتاُح 

فاطمة كتاُب   Книга Фатима
املدر�صِة Школа стеныحائُط 

)Рубашка Mухамад)1قمي���س 
حممِد

ال�صاف��ة ه��ي ن�صب��ة ب��ني ا�صم��ني عل��ى 
تقدي��ر حرف اجل��ر ،توجب ج��ر ال�صم 

الثاين اأبدَا نحو
< والتقدي��ر  >ه��ذا كت��اب الطال��ِب      
كت��اب للطال��ِب ،>  لب�ص��ت خ��امت ذهِب<    
والتقدي��ر خ��امت م��ن ذهِبي�صم��ى ال�ص��م 
الث��اين  ال�ص��م  وي�صم��ى  م�صاف��ا  الول 
م�صافا الي��ه ،فامل�صاف  وامل�صاف اليه هما 
ا�صم��ان بينهما حرف ج��ر     مقدر وعامل 
اجل��ر يف امل�صاف اليه هو امل�صاف ل حرف 

اجلر املقدر بينهما.                          
اق�ص��ام  اربع��ة  اىل  ال�صاف��ة  تق�ص��م 
)ا�صافة لمي��ة وا�صافة بيانية وا�صافة   

ظرفية وا�صافة ت�صبيهية(
تقدي��ر  عل��ى  ماكان��ت  فالامي��ة: 
الخت�صا���س  او  املل��ك  )الام(وتفي��د 
احم��د  ح�ص��اُن  >>ه��ذا  نح��و  ف��الول 
بلج��اِم  <<والثاين>>اأخ��ذُت 
عل��ى  :ماكان��ت  الفر�ِس<<والبياني��ة 
يك��ون  ان  >من<و�صابطهم��ا  تقدي��ر 
امل�صاف اليه جن�صا للم�صاف،بحيث يكون 
امل�ص��اف  بع�صا من امل�صاف اليه نحو: >> 
هذا باُب حديِد << ،>>ذاك �صوارذهِب 
<<    فجن�س الباب هو احلديد والباب 
بع�س م��ن احلديد وكذلك ال�ص��وار بع�س 
من الذه��ب، واحلديد بنًي جن���س الباب، 
والذهب بنًي جن�س ال�صوار .اما ال�صافة 
البيانية ي�صح فيها الخبار بامل�صاف اليه 
عن امل�صاف .وال�صافة الظرفية :ماكانت 
ان  <<و�صابطهم��ا  >>يف  تقدي��ر  عل��ى 
للم�ص��اف. ظرف��ا  الي��ه  امل�ص��اف  يك��ون 
نح��و:  مكان��ه  او  امل�ص��اف  زم��ان  وتفي��د 
م�صِن<<و>>قع��وُد  اللي��ِل  >>�صه��ُر 
نق��ول  ذل��ك  خممِل<<وم��ن  البي��ِت 

 << املدر�صِة<<و  رفي��ُق  اأحمد  >>كان 
�صدي��ُق الياِم ال�صعب��ِة<< اما ال�صافة 
الت�صبيهية:ماكان��ت عل��ى تقدي��ر )كاف 
الت�صبيه(و�صابطهم��ا ان ي�ص��اف امل�صب��ه 
ب��ه اىل امل�صب��ه نحو:>>والري��ح تعب��ُث 
بالغ�ص��وِن وقد جرى ذه��ب ال�صيِل على 

جلنِي املاِء<<
ال�صافة املعنوية وال�صافة اللفظية                                
  فال�صاف��ة املعنوي��ة :ماتفي��د تعري��ف 
ان  .و�صابطهم��ا  تخ�صي�ص��ه  او  امل�ص��اف 

يكون امل�صاف غري
 و�ص��ف م�ص��اف اىل معمول��ه .ب��اأن يكون 
غري و�صف ا�صا: كمفتاح البيت او يكون 
و�صف��ا م�صاف��ا اىل غ��ري معمول��ه ككاتب 
القا�ص��ي ، وتفيد تعري��ف امل�صاف ان كان 
امل�صاف اليه معرفة ،نحو:>> هذا كتاُب 
نك��رة  كان  ان  ،وتخ�صي�ص��ه  حمم��ِد<< 
نحو: >>هذا كتاُب تلميِذ<<الاذا كان 
متوغ��ا يف البهام،ف��ا تفي��ده ا�صافت��ه 
اىل املعرفة تعريف��ا نحو:>>جاء رجل 
املعنوي��ة  ال�صاف��ة  غريك<<وت�صم��ى 
اي�ص��ا >>ال�صاف��ة احلقيقي��ة <<وقد 
�صمي��ت معنوية لن فائدته��ا راجعة اىل 
املعنىمن حيث انها تفيد تعريف امل�صاف 
او تخ�صي�صهوق��د �صمي��ت حقيقي��ة لن 
الغر���س منه��ا ن�صبة امل�ص��اف اىل امل�صاف 
اليه.وه��ذا ه��و الغر���س احلقيق��ي م��ن 

ال�صافة 
ال�صاف��ة اللفظية:م��ا لتفي��د تعري��ف 
الغر���س  وامن��ا  تخ�صي�ص��ه  ول  امل�ص��اف 
منها التخفيف يف اللفظ،بحذف التنوين 
ون��وين التثني��ة واجلمع.و�صابطهم��ا ان 
يك��ون امل�صاف ا�صم فاع��ل او مبالغة ا�صم 
فاع��ل ،او ا�صم مفع��ول ،او �صف��ة م�صبهة 
،ب�ص��رط ان ت�ص��اف ه��ذه ال�صف��ات اىل 
فاعلها او مفعولها يف املعنى نحو :>>هذا 
ال�صاُب طالُب علِم<< والدليل على بقاء 
امل�ص��اف فيها على تنك��ريه انه قد و�صفت 
به نك��رة وانه يقع ح��ال واحلال لتكون 
با�ص��ُم  حمم��ٌد  نحو:>>ج��اَء  نك��رة  ال 

الثغِر<<)2(
ا�صم��ني  ب��ني  ارتب��اط  ه��ي  ال�صاف��ة: 
لتعرب معه عن فك��رة تامة وامنا ي�صاف 
�ص��يء اىل �ص��يء لريبطهم��ا مبثابة �صيء 
واح��د  فيكت�ص��ب الول م��ن الث��اين ماله 
كالتعري��ف  واخل�صائ���س  ال�صف��ات  م��ن 

والتخ�صي�س .
قال:نون��ا  تلي الع��راب او تنوينا     مما 

ت�صيف احذف كطور �صينا  
ا�ص��م  اىل  ا�ص��م  ا�صاف��ة  اردت  اذا  ان��ك 
حذفت م��ايف امل�صاف من ن��ون تلي عامة 
العراب او تنوي��ن و�صمل املثنى واجلمع 
عل��ى حده وما احل��ق بهما نحو) غاماك 
وابنا زي��د و�صاحبو حممد واهلو احمد( 
.ال�صافة غري املح�ص��ة يعني انها ت�صمى 
لفظي��ة  لن فائدتها راجع��ة اىل اللفظ 
فق��ط وه��ي اي�ص��ا ت�صمى جمازي��ة وغري 
حم�صة وال�صارة اىل اول الق�صمني يعني 
انها جتيء حم�ص��ة اي خال�صة  لفادتها 
التخ�صي���س او التعري��ف وت�صم��ى اي�ص��ا 
معنوي��ة لفادته��ا معن��ى التخ�صي���س او 
التعري��ف .قد يكت�ص��ب امل�ص��اف التاأنيث 

م��ن امل�ص��اف الي��ه  اذا كان موؤنث��ا وذل��ك 
ب�صح��ة ال�صتغن��اء بالث��اين ع��ن الول 
وه��و املنبه علي��ه بقول��ه ان كان احلذف 
موؤها اي اذا كان امل�صاف �صاحلا  للحذف 
وال�صتغناء عنه بالثاين كقول ال�صاعر:                              
م�ص��ني كما اهتزت رم��اح ت�صفهت  اعاليها 

مر الرياح النوا�صِم   )3(
ال�صافة تنق�صم اىل:                                                                                       

اأ.معنوية . 
او  لفظي��ة  وت�صم��ى  حم�ص��ة  ب.غ��ري 

جمازية ولها ملحقات.                            
ب��ني  فيه��ا الت�ص��ال  م��ا كان  ف��الوىل: 
الطرفني قويا ولي�صت على نية النف�صال 
ل�صالته��ا ،ولن امل�ص��اف يف الغال��ب خال 
من �صمريم�صترتيف�صل بينهما،والكران 
املخت�ص��ة  ال�صاف��ة  يف  امل�ص��اف  يك��ون 
                                                                                     : ياأت��ي:     مم��ا             واح��دا 
اأ.ا�صم من ال�صماء اجلامدة الباقية على 
جمودها كامل�صادر وا�صماء ال�صارة وكثري 
من    الظروف واجلوامد الخرى ،نحو :) 
ليت��م ح�صن الكاِم ال بح�ص��ن العمِل،لو 
ا�صتعان النا�س كعون النمل ماوجد بينهم 
�صق��ي ولحمروم ،عن��د ال�صدائ��د تعرف 
الخوان ،ل�صان العاق��ل وراء قلبه وقلب 
الحم��ق وراء ل�صان��ه(.        ب.امل�صتق��ات 
ال�صبيهة باجلوامد : وهي امل�صتقات التي 
لتعم��ل اب��دا ولت��دل عل��ى زم��ن مع��ني 
ك�صيغ) ا�صماء الزمان، املكان،الآلة (مثل 
}م�صكن،مزرعة،حمراث،منجل،  الكلمات 
مذراة،مغ��رب يف نح��و :امل��زارع كالنحلة 
م�صكن��ه  ،يغ��ادر  النافع��ة  ال��دوؤوب 
مزرعته،يعم��ل  ال�صروق،قا�ص��دا  قب��ل 
عل��ى  قاب�ص��ا  ال  ،فات��راه  ويك��د  فيه��ا 
او   ، فاأ�ص��ه  عل��ى  منحن��ي  حمراث��ه،او 
حا�ص��دا مبنجل��ه،او مذري��ا مبذرات��ه،او 
متعهدا زرعهويظل على هذه احلال حتى 
املغ��رِب {ويدخل يف هذا الن��وع امل�صتقات 
خوا���س  وفق��دت  اعام��ا  �ص��ارت  الت��ي 
ال�صتق��اق ب�صبب ا�صتعماله��ا يف الت�صمية 
مث��ل الع��ام) حمم��ود ،حام��د ،ح�صن(                                                                     
ج.امل�صتق��ات الت��ي لدليل معه��ا على نوع 
الزمن الذي حتقق فيه معناها نحو:قائد 
الطيارة ماأم��ون القيادة.فكلمة قائد هي 
ا�ص��م فاعل م�صاف ولي�س يف اجلملة دليل 
عل��ى نوع زم��ن القيادة اه��م يف املا�صي ام 
احلال ام يف امل�صتقب��ل وكلمة ماأمون ا�صم 
مفع��ول وت�صمى ه��ذه امل�صتق��ات اخلالية 

من الدللة الزمنية.                           
د.امل�صتقات الدالة عل��ى زمن ما�ٍس فقط 
نحو:عاب��ر ال�صح��راء ام���س كان مملوء 

النف�س اأمنا واأطمئنانا.         
ه�.افع��ل التف�صيل : على ال��راأي امل�صهور 
التي لها بع�س عمل مثل:اعجبت ب�صوقي 
وقوله��م  ع�ص��ره  يف  ال�صع��راء  ،ا�صه��ر 
اكم��ل املوؤمن��ني اميانا اح�صنه��م اخاقا.                                                                    
و.ا�صاف��ة الو�ص��ف اىل الظرفم��ع وجود 
عل��ى  او  امل�ص��ي  عل��ى  الدال��ة  القرين��ة 
ال��دوام مثل:ازال �صاط��ع ال�صباح البهيج 
حال��ك اللي��ل البهيم،وكقول��ه تعاىل عن 

نف�صه :>>مالك يوم الدين<<
ح��الت  جمي��ع  يف  :لب��د  ماحظ��ة 
ال�صافة م��ن ان يكون امل�صاف ا�صما وكذا 

امل�صاف اليه)4(
املجرور بال�صافة يق�صم اىل ق�صمني : 

�صف��ة  امل�ص��اف  يك��ون  ل  احداهم��ا:ان 
وامل�ص��اف الي��ه معم��ول لها .ويخ��رج من 
ذل��ك ث��اث �ص��ور احداهم��ا ان ينتف��ي 
المران معا ك���> غاُم حممِد< والثانية 
ان يك��ون امل�صاف �صفة وليك��ون امل�صاف 
الي��ه معمول لتل��ك ال�صفة نحو:> كاتب 
القا�ص��ي < والثالث��ة:ان يك��ون امل�ص��اف 
الي��ه معم��ول للم�ص��اف ولي���س للم�ص��اف 
الولِد<.وه��ذه  نحو:>�ص��رُب  �صف��ة 
النواع كلها ت�صمى ال�صافة فيها ا�صافة 
معنوي��ة وذل��ك لنه��ا تفيد ام��را معنويا 
وهو التعريف ان كان امل�صاف اليه معرفة 
ان  حممِد<والتخ�صي���س  نحو:>غ��ام 
نحو:>غ��ام  نك��رة  الي��ه  امل�ص��اف  كان 

امراأة<. 

�صف��ة  امل�ص��اف  يك��ون  ان  وثانيهم��ا: 
ال�صف��ة  لتل��ك  معم��ول  الي��ه  وامل�ص��اف 
وله��ذا اي�ص��ا ث��اث �ص��ور ا�صاف��ة ا�ص��م 
احم��ِد<او  �ص��ارب  ك�>ه��ذا  الفاع��ل 
ا�صافة ا�ص��م املفعول نحو:>ه��ذا معمور 
الداِر<وا�صاف��ة ال�صف��ة امل�صبه��ة باأ�ص��م 
ح�ص��ن  رج��ل  نحو:>ه��ذا  الفاع��ل 
الوجِه<وت�صم��ى ا�صاف��ة لفظي��ة لنه��ا 
تفي��د امرا لفظيا وه��و التخفيف ولذلك 
ن��رى >�صارب احمِد<اخ��ف من >�صارب 
احمدَا<ولتفي��د تعريفا ولتخ�صي�صا.  

)5(
تعت��رب ال�صافة يف نظر علماء النحو من 
املع��ارف ال�صبع��ة وهي عب��ارة عن عاقة 
بني ا�صمني يع��رف ال�صم الول باأ�صافته 
اىل ا�صم اآخر ويكت�صب منه التعريف بعد 
ان كان نكرة قبل ال�صافة وي�صمى ال�صم 
الول بامل�ص��اف وي�صم��ى ال�ص��م الث��اين 
بامل�ص��اف اليه ويك��ون حمله من العراب 
اجل��ر دائم��ا وليج��وز تعري��ف امل�ص��اف 
ب��األ التعريف لكونه ا�صي��ف اىل معرفه 
اك�صبت��ه التعريف.وغ��ري جائ��ز ا�صاف��ة 
ال�صم امل�صاف اىل ال�صفة،ويجوز الف�صل 

بني امل�صاف وامل�صاف اليه  بالظرف. 
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كلي��ة  .خري��ج  دوح��ان  �صاح��ب  طال��ب 
اللغات.ق�ص��م اللغ��ة الملاني��ة –جامع��ة 
اللغ��ة  فق��ه  2004-ماج�صت��ري  بغ��داد 
الملاني��ة جامعة من�صك احلكومية للغات 
البي�ص��اء2014. رو�صي��ا  –جمهوري��ة 
) دكت��وراه- ال�صن��ة الرابع��ة (/جامعة 
للغات-جمهوري��ة  احلكومي��ة  من�ص��ك 

رو�صيا البي�صاء 

نحلم بألوان الربيع

يف �صب��اٍح جمي��ل من �صباح��ات بغداد 
الرائع��ة، اأط��ل علين��ا �صي��اء ال�صم�س 
لن��ا  واأع��اد  و�ص��رورًا  بهج��ًة  ليماأن��ا 
الأم��ل من جديد بحي��اٍة حلوة مفعمة 
بالتحدي واملوا�صل��ة. نفحات ال�صباح 
ندي��ة وجميل��ة كجمال��ك ي��ا �صيدتي 
الغالي��ة، وباقات الورد مت��اأ الأمكنة 
وخط��وات النا�س املتجهة اىل اأعمالها 
�صريعة وواثقة . م��ا اأجملها من حياة 
عندم��ا نك��ون جميعن��ا �صع��داء . اإنه��ا 
احلي��اة كما يجب اأن تكون وكما اآن لها 

ان ت�صبح.
�صوارع��ك  ي��ا بغداد ف�صيح��ة، مت�صعة 
كاأت�صاع الأمل يف داخلي وملونة كاألوان 
احللم الذي يراودين، حلم بغٍد م�صرق 

واأياٍم تخلو من اخلوف.
اأع�صق��ك يا ب��ادي واأنت ح��رة، اأبية، 
اآراك  مر�صي��ة.  را�صي��ة  �صعي��دة، 
تبت�صمني م��ن جديد يا �صيدة الأمكنة 
وي��ا قدمي��ة الزمن��ة وي��ا حا�صرة ل 

تغيب.
الدني��ا  كان��ت  حزين��ة  كن��ت  عندم��ا 
باألوان احلداد مت�صحة ودموع ال�صماء 
ل تتوق��ف ع��ن الأنهمار.وقف��ت بع��د 
التع��ب والأعي��اء وكان��ت ال�صم�س لك 
ينب��وع البق��اء، فعدتي ي��ا غاليتي من 
جديد اأجم��ل واأقوى و�ص��دى غناءك 

ي�صمع من بعيد... 
ل حت��زين اب��دًا... ل تقلق��ي اأب��دًا.. 

فاأنت قوية ومتلكني اأذرٍع من حديد.
 ف�صام عليك يا بادي .. يا مهد اأوىل 
احل�صارات يف العامل ويا منارة البداع 
والتميز.ولتع�س �صاملًا هانئًا يا موطني 
فدول��ُة اخلوف زال��ت وزال��ت معها كل 
كوابي�س الأم�س... ومل يبقى األ حلٌم 

باألوان الربيع.

م.م. إيناس جاسم علي
قسم اللغة الفرنسية
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ماكيافيللي والثقافة العربية

الرتجمة بوابة للعالم

د. بهاء نجم محمود 

اود  ه��ذا  ال�صغ��ري  مق��ايل  بداي��ة  يف 
العت��ذار من الق��ارئ الكرمي عن ق�صر 
املعلوم��ة عن الدي��ب اليطايل العاملي 
ل�صبب��ني  وه��ذا  ماكيافيلل��ي،  نيكولل��و 
رئي�ص��ني هم��ا: الول ل�صي��ق امل�صاح��ة 
الت��ي  الرائع��ة  املجل��ة  ه��ذا  يف  هن��ا 
تقت�صر عل��ى اعطاء معلومات خمتزلة 
وا�صا�صية بعيدا عن ال�صهاب. وال�صبب 
الث��اين وق��د يك��ون اله��م ه��و ك��وين 
خمت�صا اك��ر باعمال الديب والقا�س 
اليطايل جوفاين بوكات�صيو وعاقته 
م��ع الع��رب والع��امل الدب��ي العربي��اآ، 
فق��د اكملت اطروح��ة الدكت��وراه عن 
ه��ذا الخري يف ايطالي��ا وتبعتها مقال 
حت��ت  والن  ميان��و  مدين��ة  يف  ن�ص��ر 
الي��د انتهي��ت تقريب��ا م��ن مق��ال اخر 
ع��ن �صف��ر الرواي��ة عاملي��ا ولقائه��ا مع 
بوكات�صي��و يف مدينة ناب��ويل يف القرن 
الراب��ع ع�ص��ر، و�صيتبع��ه ان �ص��اء اهلل 
ف�ص��ا بالنكليزي��ة �صين�صرمن جامعة 
مي�صي�ص�صيب��ي المريكي��ة �صم��ن كتاب 
بوكات�صيو وال�ص��ام مب�صاركة ا�صاتذة 

ايطاليني كبار. 
ماكيافيلل��ي  ع��ن  ملو�صوعن��ا  ع��ودًة 
والع��امل العرب��ي، يع��د ه��ذا الروائ��ي 
اليط��ايل واحدا من اه��م ال�صخ�صيات 
ع�ص��ر،  ال�صاد���س  الق��رن  يف  الدبي��ة 
ا�صتهر دوليا خا�ص��ة بعد كتابه المري 
الذي يعترب واح��دا من اهم م�صادر فن 
ال�صيا�ص��ة حي��ث لق��ى رواج��ا �صريع��ا 
والواقع��ي  اجل��ريء  ملحت��واه  نظ��را 
ان��ذاك. لن يك��ون هذا املق��ال املختزل 
به��ذا  �صري��ع  ال عب��ارة ع��ن تعري��ف 
الديب واعماله و�ص��رية حياته وذلك 

م��ن معرفت��ي املبا�ص��رة بالبيئ��ة الت��ي 
ن�ص��اأ وترع��رع فيها يف مدين��ة فلورن�س 
اينم��ا اعي���س من��ذ 10 �صن��وات متنقا 
بينها وبني بغ��داد حيث اقوم بتدري�س 
اللغ��ة اليطالي��ة للطلب��ة العراقيني. 
ولد ماكيافيللي يف مدينة فلورن�س عام 
1469 يف نف���س العام ال��ذي ت�صلم فيه 
حك��م املدينة اليطالية اح��د رموزها 
 Deواعم��دة �صلطة عائلة دي ميدجي
Medici  التي حكمت بقوة وب�صيا�صة 
تبّني الدب والنتاج الفني وهو المري 
 Lorenzo il العظي��م  لورين��زو 
ثقافية  بيئة  يف  ن�ص��ا   .Magnifico
وم�صت��وى ادب��ي جيد رغ��م ان املكتبات 
تفتق��ر  نف�صه��ا  اليطالي��ة  واملراج��ع 
ملعلومات ع��ن املعّلم ال��ذي تربى فكريا 
على يدي��ه )كم��ا كانت الع��ادة �صائدة 
ان��ذاك جلمي��ع الدب��اء العامليني(. يف 
الع��ام 1498 ا�صبح م�ص��وؤول للقن�صلية 
وم�ص��وؤول  فلورن���س  ملدين��ة  الثاني��ة 
قان��ون العدالة التي ومن هذه املنا�صب 
ا�صتطاع البحار يف العمل الدبلوما�صي 
والع�صك��ري لتل��ك الدويل��ة القوية يف 
فرتة ع�صور النه�صة الوروبية ولفرتة 
14 عام��ا. ق��ام بلق��اءات دبلوما�صي��ة 
كث��رية حت��ى خ��ارج فلورن���س واثن��اء 
احلرب م��ع مدينة بيزا القريبة والتي 
تعت��رب الع��دو التاأريخي الل��دود ل�صعب 
فلورن���س. من خال لقاءات��ه العديدة 
اطل��ع اي�ص��ا على ا�صل��وب حاكم مدينة 
اوربين��و الواقع��ة يف و�ص��ط ايطاليا يف 
اق�صاء واخف��اء مناف�صي��ه ال�صيا�صيني 
مم��ا ادى اىل تبلور اف��كار جديدة عند 
ماكيافيلل��ي �صتظهر فيما بع��د بو�صوح 
 il يف كتاب��ه ال�صهري املذك��ور انفا الأمري
Principe . يف الع��ام 1513 ا�صب��ح 

متهما باملوؤامرة من قبل حكام فلورن�س 
مم��ا ادى اىل �صجن��ه وتعذيبه من قبل 
خروج��ه  وبع��د  ميدج��ي،  دي  عائل��ة 
م��ن ال�صجن ق��رر الن�صحاب م��ن العمل 
ال�صيا�ص��ي والعت��كاف للعم��ل الدب��ي 
يف ري��ف مدين��ة فلورن���س وبالتحدي��د 
يف رب��وع اري��اف منطق��ة �ص��ان كا�ّصان��و 
اجلميل��ة، وهن��اك الف اجل��زء الكرب 
م��ن انتاجات��ه الدبي��ة: كت��اب المري 
 I discorsiوالعمل��ني  ،1513 يف 
 sopra prima Deca di Tito
  La Mandragolaو  ،Livio

امل�صرح��ي بني الع��وام 1517-1515، 
والق�ص��ة الق�ص��رية الوحي��دة ل��ه ع��ن 
الع��ام  يف  بيلفاغ��ور  ال�صياط��ني  كب��ري 
مل  خ��رى  اعم��ال  ع��ن  ف�ص��ا   ،1518
يكمله��ا نهائيا. ويف الع��ام 1525، وبعد 
اهدائه كتابه ال�صهري الخر املكون من 
8 اج��زاء ع��ن التاري��خ الفلورن�صي اىل 
الباب��ا كليمنت��ي ال�صابع بغي��ة التقرب 
من جديد من امل�صهد القيادي للمدينة، 
ت�صل��م بع���س املنا�ص��ب الر�صمية. تويف 
يف الع��ام 1527 بع��د ان متنى احل�صول 
عل��ى منا�صب اعل��ى وامل�صاركة يف بلورة 

العم��ل ال�صيا�صي حتى اخلارجي ملدينة 
فلورن���س. به��ذا اخل�صو���س نذك��ر ل��ه 
واحدة م��ن جمله التي بقيت عالقه يف 

الذهان وهي: 
 La natura ha creato gli“
 uomini in modo che
 possono desiderare ogni
 cosa، e non possono

.”conseguire ogni cosa
بطريقة  الرجال  خلقت  الطبيعة  "ان 
�ص��ي،  كل  متن��ي  به��ا  ي�صتطيع��ون 

ولي�صتطيعون بها احل�صول كل �صي"
اإن ال��كام ع��ن ماكيافيللي ق��د ياأخذنا 
لع�ص��رات ومئ��ات ال�صفح��ات الخ��رى 
دون النتهاء منه ومن افكاره ال�صيا�صية 
والدبي��ة ولك��ن �صنكتف��ي هن��ا بذك��ر 
تقارب��ه مع العام العرب��ي واملو�صوعات 
التي ممك��ن ان تك��ون عناوينا لبحاٍث 
طويلة ومعمق��ة م�صتقبا، ول ن�صتبعد 
العمل عليه��ا �صخ�صيا  بعد النتهاء من 
كتاباتن��ا عن جوف��اين بوكات�صيو رائد 
الق�صة الوروبية ومعلم فن احلكاية. 
نظرت��ه  ه��و  الول  التق��ارب  وج��ه 
مل�صته��ا  والت��ي  لل�صيا�ص��ة  الواقعي��ة 
�صخ�صيا م��ن خال متابعت��ي للندوات 
اليطالي��ني  والكّت��اب  ب��ه  املخت�ص��ة 
املتجذري��ن اكادمييا بف��ن ادبه، حيث 
العرب��ي  الع��امل  يف  البع���س  يعتق��د 
بك��ون هذه النظرة ذات ا�صول عربية 
وم�صتلهم��ه م��ن اطاع اليط��ايل على 
ع��ن  الغني��ة  خل��دون  اب��ن  مقدم��ة 
التعري��ف وال��ذي �صبق به��ا اليطايل 
بق��رن م��ن الزم��ن. اهت��م ماكيافيلل��ي 
بكتابات��ه ع��ن الم��راء بالبتعاد عن 
النظرة ال�صابقة والت��ي كانت تتحكم 
به��ا الف��كار اخليالي��ة امليتافيزيقية 

املكتوبة ولي�ص��ت امللمو�صة. اجته اىل 
�صرد الو�ص��ع الجتماعي معتمدا على 
الواق��ع املعا���س م��ن قب��ل ال�صخا�س، 
م�صتن��دا يف ا�صلوبه ه��ذا على جتاربه 
وم��ن  امل�صت��وى  الرفيع��ة  ال�صخ�صي��ة 
مواق��ع �صيادي��ة كم��ا ا�صلفن��ا الذك��ر 
انف��ا. هنال��ك �صب��ه كب��ري ب��ني اراآئ��ه 
خل��دون  اب��ن  العرب��ي  �صلف��ه  واراآء 
يف منط��ق الط��رح و واقعيت��ه. ذه��ب 
الف��كار  ن�ص��خ  امكاني��ه  ايل  البع���س 
من قب��ل اليطايل لكن بع���س الكتاب 
الغربيني اكدوا بعدم وجود ادلة على 
اطاع ماكيافيللي على مقدمة العربي 
وامنا يتعل��ق المر بكون الثنني رغبا 
بط��رح الفك��ر الواقع��ي به��دف ايجاد 
املعا�ص��ر  املجتمع��ي  للواق��ع  احلل��ول 
له��م. الختاف املوج��ود بني الثنني 
ه��و كون اب��ن خلدون اك��ر ف�صلفة من 
اليط��ايل وذلك لن��ه كان يهدف اىل 
بن��اء عل��م اجتم��اع قادرعل��ى ان يغري 
م��ن الواقع �صيئا ويخل��ق نهجا جديدا 
ي�ص��ري علي��ه القادمون، فق��د كان اكر 
ه��ذا  رغبت��ه،  يف  وا�صتدام��ة  �صم��وًل 
ف�صا ع��ن �صب جميع جت��ارب حياته 
كان  ماكيافيلل��ي  بينم��ا  اعمال��ه.  يف 
بعيدا عن فل�صف��ة الواقع وفكرة خلق 
عل��م با�صمه: اليط��ايل كان اقرب ما 
ميكن و�صف��ه به هو خب��ريا اجتماعيا 
املجتم��ع  بواق��ع  عميق��ة  نظ��رة  ذو 
و�صب��ل عاج��ه، حت��ى ع�صكري��ا. ام��ا 
ابن خل��دون ف��كان خب��ريا وفيل�صوفا. 
على اي حال ليهم يف النهاية من قراأ 
من وامنا كيف ا�صتطاع هوؤلء الثنني 
بق��رب افكاره��م من تغي��ري املجتمعات 
ون�صح احلكام والمراء وخلق م�صارات 
جديدة ت�صري عليها ال�صعوب وقادتها. 

م. أمل طه محمد أمني عبد اهلل
م��راآة  و  الأف��كار  م�صت��ودع  ه��ي  اللغ��ة 
الأم��ة  ثقاف��ة  ت��صتوع��ب  احل�ص��ارة، 
وتعك�س فكره��ا وروؤيتها للعامل املحيط 
به��ا. وقد ع��د اأفاط��ون اللغ��ة جمرد 
وعاء لفظي، والكلم��ات جم�رد اأغلف�ة، 
ت�صتخدم للقب�س على الفكرة والتعبري 
عنها، لكن القول باأن اللغة وعاء الفكر 
ومراآت�ُ��ه، اإمن��ا يوحي بوج���ود عاق�ة 
اأحادي�ة اجلانب ترب��ط الفكر باللغة، 
عاقة تكون فيها اللغة مفعمة بالفكر، 
ل فاعلة فيه، فاملراآة تعك�س ولتكون.                                                                            
بف�ص��ل الرتجم��ة بتن��ا قادري��ن عل��ى 
الزم��ن،  وم�صابق��ة  امل�صاف��ات  تقري��ب 
بال�صتف��ادة م��ن جت��ارب الآخري��ن يف 
مواجه��ة متطلب��ات عملي��ة التنمية، و 
تعرفنا على في�س من امل�صطلحات التي 
حتمل مفاهيم جديدة ميك�ن العتماد 
الب�صري��ة  التنمي��ة  عملي��ة  يف  عليه��ا 
والإدارية، والتجاري�ة والقت��صادية.

ل�م يع���د دور الرتجمة يقت�صر اإذًا على 
ت�صهي��ل التوا�صل، كما ه���و احل�ال م�ثًا 
ف���ي املرا�ص�ات والتب��ادلت التجارية، 
ب��ل تعداه ملا ه��و اأهم من ذل��ك واأو�صع. 
فالرتجمة اإح�دى الأدوات الأ�صا�صية يف 

عملية تاأهيل القوى الب�صرية وتدريبها 
عل���ى ح��صن الإدارة وا�صتخدام اآخر ما 
تو�صل��ت اإليه النظري��ات احلديثة ف�ي 
عل�م الإدارة، اذ ينق�ل خا�ص�ة جتارب 
الآخرين وثمرة خربتهم.                                                                                                        
حال��ة  الرتجم��ة،  ظه��ور  يعت��رب   
تط��ور  ذل��ك  تب��ع  للب�ص��ر،  ن�ص��اط 
الإن�ص��ان، ومازال��ت اأداة اأت�ص��ال بني 
الأمم وال�صع��وب الت��ي لديه��ا لغ��ات 
املرتج��م  ظه��ر  وبذل��ك  خمتلف��ة، 
نتيج��ة لن�صاطات الإن�ص��ان، الدينية 
والقت�صادي��ة والع�صكري��ة. كان له 
القدرة على اخلروج من ال�صعوب ومن 
حدوده��ا اجلغرافي��ة لك��ي يتفاع��ل 
مع جريان��ه.   تبنى املرتجم دوٌر مهم 
يف انت�ص��ار التعلي��م، والإنت��اج الفن��ي 
التفاع��ل  عل��ى   و�صاع��د  والأدب��ي، 
منه��ا   ، القدمي��ة  احل�ص��ارات  ب��ني 
الآ�صوري��ة والفينيقي��ة والفرعونية 

والإغريقية. 
ليوج��د يف احلقيق��ة مرتجم مثايل 
كما لتوجد ترجمة مثالية. ما يوجد  
جيدي��ن  حقيقي��ني،  مرتجم��ني  ه��و 
)اأكر كفاءة( م��ن غريهم،  لتح�صني 
الرتجم��ة ونوعيتها لبد م��ن ايجاد 
اأ�صالي��ب جي��ده، حي��ث الرتجمة لها 
اجتاه��ات اجتماعيةواخت�صا�صي��ة، 

وهذا يقت�صي العمل ب�صمري اجتماعي 
لزي��ادة نوعي��ة الرتجم��ات. مدر�س 
او م�صم��م برام��ج الرتجم��ة ل يقوم 
بتعلي��م مادته مث��ل �ص��يء ميكانيكي 
فقط ولكن اأيجاد �صل�صلة من التقنيات 
�ص��رورة  تب��ني  الت��ي  والتكتي��كات 
الأنظم��ة  يف  والتدري���س  التعلي��م 
الأخ��رى. اذ  تتبن��ى الرتجم��ة دور 
فع��ال يف انت�صار وتطوي��ر املجتمعات 

للمعلومات واملعرفة.
تنمي��ةولأن  اأداة  الرتجمةه��ي 
جترب��ة �صعب م��ا تخت�ص��ر وتتج�صد 
للواق���ع،  روؤيت���ه  وتعك���س  لغت��ه  يف 
ف�اإن الرتجم��ة تنقل ه��ذه التجربة 
فتطع��م الروؤى وتغذيه��ا. و يربز هنا 
عملي��ة  يف  احلا�ص��م  الرتجم��ة  دور 

التنمية الفكرية.
دور الرتجم��ة يف ه��ذا ال�صي��اق دور 
ثاثي الأبع��اد: لغوي معريف فكري. 
حلق��ة  يف  مرتابط��ة  اأبع��اد  وه��ي 
مت�صل�صل��ة متكاملة يوؤدي اأحدها اإىل 

الآخر. 
دور الرتجم��ة اللغوي��ا ينح�ص��ر يف 
اإيجاد مق�اب��ات عربي�ة مل��صطلحات 
اإىل  يتع��داه  ب��ل  جدي��دة،  علمي��ة 
دللي��ًا  اللغ��ة   تطوي��ر  يف  التاأث��ري 
وتركيبي��ًا. ام��ا ال��دور املعرفييتجلى 

بنق��ل املع��ارف ونت��اج الفك��ر العلمي 
اللغ��ات  ع��ن  والثق��ايف  والأدب��ي 
واحل�صارات الأخ��رى. وهذا يقت�صي 
التعري��ف مبفاهي��م  و روؤى جدي��دة 
بدق��ة  املعا�ص��رة  دللته��ا  وذك���ر 
و�صرحه��ا دون لب���س �صم��ن �صياقه��ا 
الن��ص��ي و�ص�ياقها الفك�ري العام. ول 
ت�صتق��ي الرتجمة اأهميته��ا من كونها 
تاأت��ي مب�صطلح��ات جدي��دة يف �صتى 
حق�ول العلم واملعرف��ة، بل من كونها 
ناقل��ة للمفاهي��م ع��ن طري��ق �ص��رح 
واإدراج  امل�صطلح��ات  تل��ك  دللت 
الفكري��ة  املنظوم��ة  يف  مدلولته��ا 
العربي��ة. وهذا يقودن��ا اإىل احللقة 
الثالث��ة يف ه��ذه ال�صل�صل��ة األ وه��و 
دور الرتجم��ة يف التنمي��ة الفكري��ة 
وتراكي���ب  م��صطلح��ات  فا�صتيع��اب 
واإيج��اد  جدي��دة  ا�صطاحي��ة 
مف��ردات عربي��ة مقابل��ة له��ا و�صرح 
دللتها وتي�صري ت�داولها ي�وؤدي اإىل 
رفد الفك��ر العربي مبفاهيم حمدثة 
وممار�ص��ات جدي���دة كان���ت غائب���ة 
عن��ا وتوجيهه��ا للعمل وف��ق منهجية 
حم��ددة، وم��ن ثمخل��َق واق��ع فكري 
و�صلوك��ي جدي��د ي�نه���س باحلا�ص��ر 

ويوؤ�ص�س للم�صتقبل. 
اأي اإن��دور الرتجم��ة ل يقت�صر على 

باألف��اظ  واإغنائه��ا  اللغ��ة  تطوي��ر 
وم�صطلح��اٍت جديدة،عل��ى اأهمي��ة 
اإىل  يتع��داه  ب���ل  ال���دور،  ه���ذا 
التاأث��ري يف من��ط التفك��ري ومقاربة 
الأمور، ومن ث���م النظرف�ي طبيع�ة 
الأداء. ومنهجي��ة  ال��صل��وك 
ظاه��رة  الرتجم��ة  دام��ت  وم��ا 
�صابق��ة ومرافق��ة لعملي��ة النه�صة 
احل�صاري��ة. فقد جتل�ّ��ت يف الرتاث 
العربي العلم��ي والثقايف العام فعًا 
ح�صاري��ًا ن��اجت م��ن امت���زاج الفك���ر 
اليون���اين بالفك��ر العرب��ي، فاأزه��ر 
�صع��ت  اإ�صامي��ة  عربي��ة  ح�ص��ارة 
بنوره��ا عل��ى الإن��صاني��ة جمع���اء. 
ويف ع�ص��ر النه�ص��ة ال��ذي يرى فيه 
بع�صه��م "ع�ص��ر تكوي��ن ث��اٍن للعقل 
العرب�ي كما ذكره " )حممد حممود 
بيوم��ي،يف "مل��اذا نرتج��م؟"،  العدد 
الرتجم��ة  ن�صط��ت   ،)28 239،���س 
الديني��ة والأدبي��ة يف ب��اد ال�صام، 
ويف م�ص��ر عده��ا حمم��د عل��ي با�صا 
و�صيلة م�ن و�ص�ائل حتديث الدولة، 
فقام��ت عليه��ا احلرك��ة النه�صوية 
الت��ي اأخرج��ت الع��رب م��ن مرحلة 
اجلهل التي امتدت لق��رون وما زلنا 
نعاين م��ن تبعاته��ا، وو�صعتهم على 

طري�ق ن�ور العل�م والتحديث.
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بكاء القلب

ا�صتقت فبداأ القلب بالبكاء وياله من بكاء 
كان اق�صى من اي بكاء تذرفه العيون 

قلت لُه ما بالك تبكي هل ي�صتحقون كل هذه الدموع 
                   قال وهل جربت ال�صتياق اىل من هم عن يديك راحلون 

�صاَد ال�صمت يف انحاء ج�صدي وما من كلمات لكي اوا�صي 
فاأي كلماِت توا�صي وتنفع هذا القلب الذي متزق على مر القرون 

كان يظُن ظنًا جيدًا حول كل �صخ�س ولن يوؤمن 
 مبقولتي ان ل احد يدمي لأحد ولكن لاأ�صف خابت كل هذه الظنون

�صل ال�صمت �صائدًا بيننا طويًا ول احد منا يبادر 
     بخطوة او بكلمة تزيل الهم وتعيد ذلك القلب احلنون 

وبقيت افكر اي حب يحبهم هذا القلب فبكِل فرحِه وحزنِه
احبهم و�صوف يتخلى عن كل �صيء ولكن يالهم من ب�صر ل يح�صون 

فهل هكذا جعلتهم يادنيا با اح�صا�ِس 
                    ول �صيء ينفع معهم ولهم ي�صعرون

وكان القلب يفكر هل ي�صتحقون كل ما فعلناه معهم فبقت الدموع 
    على حافة العني من غري نزولها وهكذا بقى ال�صكون 

بقى ال�صكون يف العني فا دموع جتدي ول حتى العتاب يجدي
                    فهم من اأرادوا ان يبتعدون 

بقى يفكر اأي�صًا يف ان يعود اىل ما كان عليه باردًا ولكنُه 
                    ن�صى ان املا�صي اذا رحل فاأننا معُه راحلون 

فا لتغيري الذي يحدثُه الزمن فينا ب�صبب اأ�صخا�ِس 
                   او حتى املواقف يبقى تاأثريُه فينا لهذا نحن متغريون 

مع هذا ل تنظر اىل املا�صي وتعلم منه ان
                   ل احد يدمي لأحد ول ت�صدق كل ما يقولون

ا.م. مي ابو جلود
قسم الرتجمة - الجامعة املستنصرية

)القم��ر  يف ب��رج ال�صرط��ان ..خط��وة جدي��دة 
تنتظرك��م( ) موالي��د اجل��وزاء ..ال�صم���س يف 
البي��ت الثام��ن ، ح��اذروا النفق��ات ال�صافية ( 
بعب��ارات كه��ذه واخ��رى غريه��ا جت��ذب برامج 
وكت��ب الب��راج العدي��د م��ن املتابع��ني يف َهو�س 
بالفلك  يطاردنا يف التلفزيون  والكتب وحتى يف 
املوبايل .وا�صبحت ليل��ة راأ�س ال�صنة )لفّتاحي  
الف��ال ( تتناف�س القن��وات الف�صائية لأجتذاب 
ال�صه��ر منه��م ، ويتناف�ص��ون ه��م فيم��ا بينه��م 
لتوّق��ع الكوارث واملفاجاآت وعندما يعطون راأ�س 
اخلي��ط لفاجعة م��ا وي�صتزيده��م املذيع ، يكون 
اجل��واب دائم��ا ) العل��م عن��د اهلل (!  . مايث��ري 
اأ�صتغراب��ي  اأن البع�س ممن يّت�صل بهذه الربامج 
ي�صاأل ا�صئلة �صخ�صية لميكن لي عبقري فلكي 
اأن يجيبه��ا  فف��ي اح��دى امل��رات �صاأل��ت مت�صلة 
ع��ن العاق��ة بينها وب��ني زوجه��ا ! وكان �صوؤالها 
حتدي��دا ) �صلون��ه التفاهم مع زوج��ي ؟ ( وبعد 
ا�صئل��ة من مق��ّدم الربنامج اأت�ص��ح انها متزوجة 
م��ن 15 عاما ولهما اربعة اأبن��اء !! فهل يعقل اأن 
ِع�صرة ال�صنوات ال�صابقة مل تكن كفيلة مبعرفة  
م�صتوى ) التفاهم ( مع ال�صريك وهلُيعقل اأنتظار 
اجلواب من �صخ�س لميلك �صوى معلومات فلكية 
وخرائ��ط عام��ة لتق��ف عن��د ادق التفا�صي��ل 

والظروف ال�صخ�صية ..
ولأن املعلومات الفلكي��ة اأ�صبحت مو�صة رائجة 
تناف���س اخبار الفنانني والح��داث ال�صيا�صية ، 
ا�صب��ح كثري من��ا يرتّقب دخول كوك��ب احلظ ) 
امل�صرتي( لربج��ه وينتظر مايحمل��ه من غنائم 

وب�صائ��ر  ونختب��اأ ك��ي ليران��ا )زح��ل( كوك��ب 
النح�س والتعب وامل�صاكل ،ونفتح البواب بحذر  
ل) اأورانو���س( �صاح��ب التغي��ريات واحل��ركات 
واللب��كات . اأنه اخلوف من امل�صتقبل الذي ي�صّلنا 
احيان��ا ع��ن التفكري املنطق��ي وح�ص��اب النتائج 
املتوقع��ة ويجعلن��ا نبح��ث ع��ن )بن��ج مو�صعي( 
يحملن��ا على �صحابة الآمال واحل��ام و )الرزق 
الوف��ري الذي ينتظرن��ا( و)عري�س الغفلة الذي 
�صي�ص��رتي ن�صف كيلو زن��ود ال�صت ويطرق الباب 
بعد قلي��ل (و) املدير الذي �صنخل�س منه قريبا 
لن زح��ل �صيكب���س عل��ى اأنفا�ص��ه( . ت�صب��رية 
حل��وة لنتج��ّرع م��رارة مانتذوق��ه ، ورمب��ا ه��و 
ال�ص��وق واللهف��ة ملا�صيح��دث ورغبتن��ا بامتاك 
ك��رة �صحرية كالتي تظه��ر يف الفام اخليالية 
لن�صاه��د فيه��ا مايفرحن��ا ويطم��اأن قلوبنا على 
اأحبائن��ا ويبعد املر�س عن العزاء ونحن ُن�صهر 
لفت��ة مكت��وب عليه��ا ) مطل��وب �صم��اع خو���س 

اأخبار( وال فالعودة للواقع اأكرم واف�صل .
لي���س التنجيم مبو�صة جديدة ب��ل لطاملا كانت 
جزءا من حياة النا�س يف املا�صي وحا�صرة حتى 
يف العمال الدرامية ، وكلنا يتذكر دور العراف 
يف م�صرحية )يوليو�س قي�صر( عندما حّذره من 
اأن حيات��ه �صتنته��ي يف تاريخ حم��دد ومنعه من 
ح كام العراف بالنهاية  ح�صور اجتماع ما ،لي�صّ
وُيقت��ل قي�ص��ر يف التاريخ ذات��ه .يف الثمانينات 
راج��ت يف الخب��ار ف�صيح��ة اأ�صتعان��ة الرئي�س 
الفرن�ص��ي  وقرين��ه  ريغ��ان  رونال��د  المريك��ي 
فران�ص��وا مي��رتان مبنّجم��ة �صه��رية لتخربه��م 
ال�صحيح من اخلطوات ال�صيا�صية . اأمل اقل لكم 
اأنن��ا – بدون اأ�صتثن��اء- نبحث ع��ن مايطمئننا 
وير�صدن��ا  ولطامل��ا كان��ت النج��وم مر�صدن��ا يف 

التيه . 

مريم عصام نعمة
قسم اللغة الفرنسية

ترجمة :ايناس صادق حمودي

متح��ف دي��ل ب��رادو يف مدري��د عا�صمة 
اإ�صباني��ا ه��و متح��ف ومعر���س الفن��ون 
واأحد اأه��م املتاحف على م�صتوى اأوروبا 
اإذ يحت�ص��ن العدي��د من الكن��وز الفنية، 
واح��دة م��ن اأروع جمموع��ات العامل من 
الف��ن الأوروبي، من الق��رن الثاين ع�صر 
وحت��ى مطل��ع القرن التا�ص��ع ع�صر، وقد 
�صي��د يف عه��د امللك �ص��ارل الثالث. وكان 
ي�صتخ��دم مق��را وخمزن للب��ارود لقوات 

نابليون اثناء حرب ال�صتقال.
يحت��وي هذا املتح��ف على عدد كبري من 
الوح��ات، املنحوتات، العم��ات املعدنية 
القدمي��ة،  الر�صوم��ات القيم��ة لعمالقة 
عبقري��ة  وتتج�ص��د  ال�صب��اين  الف��ن 
ه��وؤلء الفنان��ني الأ�صب��ان يف اللوح��ات 
الت��ي  العدي��دة،  واملنحوت��ات  الزيتي��ة 
ه��ذه  وتزي��د  املتح��ف،  ه��ذا  ي�صمه��ا 
ر�ص��م  اآللف  الثاث��ة  ع��ن  الأعم��ال 
زيت��ي، بالإ�صافة اإىل ما يربو على 400 
منحوت��ة، وجمموع��ة م��ن املجوه��رات 
وقطع نادرة من البور �صلني والكري�صتال 
وامل�صغ��ولت الذهبية وع��دد من القطع 
اخلزفية....ا�صته��ر مل��وك اإ�صباني��ا يف 
لاأعم��ال  بحبه��م  الو�صط��ى  ع�صوره��ا 
الفني��ة وخ�صو�صا من اللوحات الزيتية 
الت��ي كان��ت تزين ج��دران ق�ص��وره، ويف 
الواق��ع فان زيارة متح��ف الربادو تفتح 

للتع��رف عل��ى  الب��اب عل��ى م�صراعي��ه 
اأ�صول واإجنازات الفن الغربي باأكمله.

اإل اأن متحف الربادو يف بداية �صنواته 
خا�ص��ة  جمموع��ه  اإل  يك��ن  مل  الأوىل 
للملك فرديناند ال�صابع يرعاها ويتكرم 
بال�صماح للنا�س بزيارتها، وكانت الزيارة 

ليوم واح��د يف الأ�صبوع ثم �صارت يومني 
هما الأربعاء وال�صبت.

ويذكر ملبنى املتحف فخامته و�صخامته 
واللت��ان فاقت��ا كل و�ص��ف اإل ان اأ�صلوب 
الإ�ص��اءة في��ه كان��ت غري مائم��ة مثل 
باقي املتاح��ف القدمية، وعندما ن�صبت 

احل��رب الأهلي��ة الأ�صباني��ة يف اأوائ��ل 
الثاثين��ات من القرن املا�صي، مت تعيني 
الر�صام العبقري بابلو بيكا�صو امينا على 
املتحف، لكنه مل ي�صتطع النجاح يف هذه 
املهمة، ومت نقل مقتنيات املتحف عندما 
اأغلق يوم 30 اأغ�صط�س، اإىل فالين�صيا يف 

البداية، ث��م اإىل كتالونيا قبل اأن تودع 
يف النهاي��ة يف جنيفتحت رعاية ع�صبة 
المم املتحدةوظل��ت هناك حتى عادت 

يف عام 1939 اىل مدريد.
مرحل��ة  ال��ربادو  متح��ف  و�صه��د 
حت�ص��ني  وج��رى  جدي��دة،  تاريخي��ة 
وتطوي��ر العدي��د م��ن قاع��ات املبن��ى 
الت��ي مت تزويدها بامل��واد الواقية من 
احلريق ملن��ع وقوع اأية ح��وادث ميكن 
باأكمله��ا،  املجموع��ة  عل��ى  تاأت��ي  اأن 
وح�ص��ل املتحف بعد ذلك على العديد 
م��ن القط��ع الفني��ة �ص��واء م��ن خال 
الإه��داءات اأو امل�صرتي��ات وكانت تلك 
القطع الفنية حم�صورة فقط لأعمال 
ر�صامي الباط ور�صامي )البورتريه( 
الر�صميني، الذين ينتمون اإىل الباط 
امللك��ي من��ذ عهد فيلي��ب الثاين وحتى 
اقتن��ى  الرابع،ث��م  كارلو���س  ع�ص��ر 
املتحف يف وقت لحق اأعمال لر�صامني 
الفلمنكي��ة  املدر�صت��ني  اإىل  ينتم��ون 

والإيطالية.
ويف ع��ام 1946�صم املتح��ف ولول مرة 
لوح��ات روماني��ة، كم��ا �ص��م العديد من 
العمال الفنية ملدار���س )الباروك( يف 
قرطبة، غرناط��ة، ا�صبيلية، وفالن�صيا، 
مم��ا �صاه��م يف تو�صيع الط��ار التاريخي 
والفن��ي لهذا املتح��ف العري��ق. وتعترب 
قاع��ة ريب��ريا، قاع��ة اجلريك��و، قاعة 
فيازكيز، قاع��ة موريللو، وقاعة جويا 

من اهم قاعات املتحف.

متحف الربادوا اهم املتاحف االسبانية يف مدريد

زحل الذي نخشاه ..
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حازم مالك محسن يكشف عن اشكاالت الرتجمة املعاصرة :

عملية تبادل ثقايف تتسم بخصوصية النص املنقول وهويته الحضارية
حوار : د. فوزي الهنداوي

مل تع��د الرتجمة در�صا اكادميي��ا يف اجلامعات 
واملعاهد املتخ�ص�صة بل ا�صحت ج�صرا للتقارب 
والتفاعل بني خمتلف الثقافات واحل�صارات يف 
العامل ، وق��د ت�صاعف دورها يف العامل املعا�صر 
الت�ص��ال  و�صائ��ل  يف  الكب��ري  التط��ور  بفع��ل 
والطفرة التكنلوجية التي جعلت العامل قرية 

�صغرية يحتاج كل طرف فيها اىل الآخر .
      ويف الع��راق ب��رز العدي��د م��ن املرتجم��ني 
حرك��ة  اث��راء  يف  ا�صهم��وا  الذي��ن  املتميزي��ن 
العاملي��ة اىل العربي��ة  اللغ��ات  الرتجم��ة م��ن 
، وكان م��ن ب��ني ه��وؤلء املرتجم��ني البارع��ني 
الكادمي��ي ح��ازم مال��ك حم�صن ال��ذي ا�صتطاع 
عل��ى  وا�صح��ه  ب�صم��ة  ر�ص��م  فردي��ة  بجه��ود 
خارط��ة النت��اج الرتجم��ي العراق��ي . يف ه��ذا 
اللق��اء ي�صل��ط املرتج��م ح��ازم مال��ك حم�ص��ن 
ال�صواء على ابرز الظواهر املتعلقة باجتاهات 

الرتجمة وا�صكالياتها .

خصوصية ثقافية للغة
 ���س: كي��ف ت��رى الرتجم��ة بو�صفه��ا م�صروعًا 

ح�صاريا يف ظل العوملة؟
ج: لبد، بداية، من ماحظة حقيقة تاريخية 
مفاده��ا ارتب��اط حرك��ة النهو���س احل�ص��اري 
بازده��ار الن�ص��اط الرتجم��ى وعملي��ة التاقح 
الفك��ري ب��ني اللغ��ات. فق��د ازده��رت الدول��ة 
العبا�صي��ة وبلغ��ت اوج ن�صجه��ا وعطاءها حتى 
ا�صتحقت ان تو�صف بالع�صر الذهبي يوم ن�صط 
"بيت احلكمة العبا�صي" يف نقل الرتاث الفكري 
اليوناين والهندي والفار�صي، وارتبطت حركة 
النه�صة الأوربية وبزغ ع�صر التنوير يف القارة 
الأوربية حني ن�صطت حركة الرتجمة والنقل 
"ل�صيما من العربية اإىل الاتينية و�صواها من 
اللغ��ات الآوربية". فالرتجم��ة عملية "تناقل 
ثق��ايف" قبل ان تكون تناق��ًا لغويًا، لأن الن�س 
املنقول، اأيا كان، هو جزء ممثل للثقافة املنقول 
من لغتها وما عملية الرتجمة اإّل اعادة توطني 

للن�س املرتجم يف ثقافة اللغة الهدف. 
     غ��ري ان عملي��ة النقل هذه، عل��ى ال�صعيدين 
اللغوي والثقايف، لتلغي اخل�صو�صية الثقافية 
للغة واملجتمع والثقافة املنقول منها اأو املنقول 
اإليها. الرتجمة عملية تعّرف بالآخر املختلف 
ح�صاري��ًا وتعريف ب�صمات��ه الثقافية اخلا�صة 
به مع احلف��اظ على خ�صو�صيت��ه وتفرده. اما 
العومل��ة كما افهمها فهي حماول��ة لألغاء �صمات 
الآخر املميزة ل�صخ�صه وثقافته ومنهج حياته 
والعم��ل عل��ى ا�صب��اغ �صم��ات موح��دة لتباي��ن 
بينها ول خ�صو�صي��ات متيز الواحد عن الآخر 
عل��ى الثقافات املختلفة والو�صول بها اإىل منط 

ثقايف وح�صاري واحد. 
���س: هناك العديد من املدار�س والإجتاهات يف 
احلرك��ة الرتجمي��ة.. اأي من تل��ك الإجتاهات 

تراها الأكر جدية وفاعلية؟      
ج: ب��رزت يف اثن��اء ن�صاط احلرك��ة الرتجمية 
يف الع�صر العبا�صي مدر�صتان يف الرتجمة دعت 
اولهم��ا اإىل اي��اء ال�ص��كل الإهتم��ام الأوف��ر 
ول��و كان ذل��ك عل��ى ح�ص��اب املعن��ى، وكان م��ن 
نتائ��ج هذا الإجتاه ادخ��ال الكثري من املفردات 
الأجنبية، ل�صيما اليونانية، بلفظها الأجنبي 
اإىل العربية، رمبا مع �صيء من التغيري ال�صوتي 
مبا ين�صج��م والنظام ال�صوتي للعربية  اما لأن 
املرتج��م مل يفه��م متام��ًا املعنى امل��راد بالفظة 
املعني��ة اأو لأن��ه مل ي�صتط��ع ان يبتك��ر اللفظة 
للفظ��ة  مكافئ��ًا  بو�صفه��ا  املنا�صب��ة  العربي��ة 
الأجنبي��ة، كم��ا يف ترجم��ة مف��ردة "هيويل" 
يف  ال�صرتاتيجي��ة  ه��ذه  اثم��رت  وق��د  مث��ًا. 

الرتجم��ة ترجم��ات تت�صم بالرّك��ة والغمو�س 
اجلمل��ة.  اأو  بالعب��ارة  امل��راد  و�ص��وح  وع��دم 
ولع��ل ه��ذا الإجت��اه يف الرتجم��ة كان اأق��رب 
مايك��ون اإىل مايدع��ى الي��وم "الرتجمة مابني 
ال�صط��ور"، ويراد ب��ه ترجمة املف��ردة مبفردة 
دون الإهتم��ام بالبني��ة القواعدي��ة النحوية 

وال�صرفية للغة امل�صتقبلة.
     واجته��ت املدر�ص��ة الثاني��ة اإىل و�ص��ع املعنى 
يف املق��ام الأول وايائ��ه الإهتم��ام الأوف��ر يف 
العملي��ة الرتجمية فيم��ا يل يح��َظ ال�صكل اإّل 
ان اهتم��ان ه��ذه  اأي  م��ن الإهتم��ام،  بالي�ص��ري 
املدر�ص��ة كان من�صبًا على امل�صمون دون ال�صكل. 
وق��د تك��ون ه��ذه املدر�صة اأوف��ر حظ��ًا واقرب 
اإىل ال�ص��واب ل�صيما يف الن�صو���س املعلوماتية 
والعلمي��ة والإخبارية، لكن ن�صيبها من النجاح 
ليك��ون واف��رًا عند نق��ل الن�صو���س اجلمالية 
الأدبي��ة م��ن �صعر ونر فني يحت��ل ال�صكل فيها 

املقام الأول.
     ورمب��ا كان الإ�صل��وب الأوف��ر جناحًا والأكر 
حتقيق��ًا للفائ��دة والأدق يف النق��ل الإ�صل��وب 
ال��ذي ي��وازن ب��ني ال�ص��كل وامل�صم��ون ومراعاة 
الرتاكيب اللغوي��ة يف اللغة امل�صتقبلة وطبيعة 
الن���س قيد الرتجمة، م��ع الأخذ باحل�صبان ان 
الرتجم��ة يف حم�صلته��ا النهائي��ة ه��ي عملي��ة 
تبادل ثقايف تت�ص��م بخ�صو�صية الن�س املنقول 

الثقافية وهويته احل�صارية.

مبادرات فردية وانتقاء ذاتي
�س: هل يعتمد م�صروعك الرتجمي على مايقدم 
لك اأم انت الذي يختار وبح�صب اأي اعتبارات؟   
ج:ت��كاد امل�صاري��ع الرتجمي��ة لدين��ا ان تك��ون 
م�صاري��ع فردي��ة يف املق��ام الأول، نظ��رًا لغياب 
اجله��ة الراعي��ة للن�ص��اط الرتجم��ي املوجهة 

ل��ه. وان وج��دت م�صروع��ات ترجمية خمطط 
له��ا وتقوده��ا جهة ما فم��ا ذل��ك اإّل على �صبيل 
كم�ص��روع  معين��ة،  منا�صب��ة  ويف  الإ�صتثن��اء 
"بغ��داد عا�صمة الثقافة" على �صبيل املثال ل 
احل�ص��ر. اأما اجمايل العم��ل الرتجمي يف بلدنا 
فيق��وم على ا�صا�س املب��ادرة الفردية والإنتقاء 
الذات��ي. وتق��ف وراء ا احل��ال ا�صب��اب عدة يف 
املقدمة منها غي��اب "ثقافة الرتجمة" و"وعي 
اهمي��ة الرتجم��ة". ولع��ل مم��ا يذك��ر هن��ا ان 
العرب��ي  الوط��ن  يف  التنمي��ة  ب�ص��دد  تقري��رًا 
مل  الع��رب  "ان  يذك��ر  املتح��دة  ل��اأمم  اع��د 
اإّل  الي��وم  اإىل  املاأم��ون  زم��ن  من��ذ  يرتجم��وا 
ماترتجم��ه ا�صبانيا يف �صن��ة واحدة"، منذ زمن 
املاأم��ون اإىل الي��وم الف �صن��ة، اأي ان العرب مل 
يرتجموا يف ال��ف �صنة اإّل ماترتجم��ه ا�صبانيا 
الع��رب  ان  اخ��رى  بعب��ارة  واح��دة،  �صن��ة  يف 

يرتجم��ون كتابًا واح��دًا مقاب��ل كل الف كتاب 
وخميف��ة،  هائل��ة  ن�صب��ة  الإ�صب��ان!  يرتجم��ه 
وت��زداد الفجوة هوًل اذا اخ��ذت بالإعتبار ان 
الإ�صب��ان لي�ص��وا اكر م��ن �صد�س �ص��كان الوطن 
العرب��ي. له��ذا ال�صب��ب ولأ�صب��اب ع��دة اأخرى 
تغيب "الثقاف��ة الرتجمية والوعي الرتجمي" 
ع��ن �صاحتنا كما يغيب "الراعي الرتجمي" فا 

تظل �صوى "املبادرة الفردية"
     واملرتج��م يعل��م �صلف��ًا ان امل�ص��روع الرتجمي 
يرتج��م  لآن��ه  اقت�صادي��ًا،  "خا�ص��ر"  م�ص��روع 
الكت��اب ويطبعه وين�صره عل��ى نفقته اخلا�صة 
لدوافع ثقافية وح�صارية ذاتية. اما اختياري 
الكت��اب به��دف ترجمت��ه فتق��ف وراءه ا�صباب 
ودواف��ع �صت��ى منه��ا م�صمون��ه العلم��ي كم��ا يف 
اختي��اري ترجم��ة كت��اب "الرتجم��ة القائمة 
عل��ى املعن��ى" ال��ذي �ص��در ع��ن بي��ت احلكم��ة 
وزارة  جائ��زة  ون��ال   2008 ع��ام  جزئ��ني  يف 
يف  الرتجم��ة  يف  لاإب��داع  العراقي��ة  الثقاف��ة 
دورته��ا الأوىل 2009 اأو كتاب "ق�ص�س اآرن�صت 
هيمنغ��واي الق�صرية: مق��الت نقدية" ال�صادر 
اأو  ع��ن دار ال�ص��وؤون الثقافي��ة العام��ة 2013 
للتعريف مبادة لنعرف عنها اإّل الي�صري كما يف 
اختيار ترجمة "تعالي��م بوذا" ال�صادر عن دار 
ال�ص��وؤون الثقافية العامة 2008 وكتاب "تاريخ 
الياب��ان احل�صاري" ال��ذي يتن��اول تاريخ الفن 

الياباين ال�صادر عن دار الأرقم 2014
�س: يعد كتاب "ازمة الإ�صام" من ابرز املوؤلفات 
التي ترجمتها. هل تعتقد انه حظي بالدرا�صة 
والتحلي��ل يف الأو�صاط الفكري��ة والأكادميية 

العربية؟
ج: "اأزمة الإ�ص��ام" من الكتب املهمة على اكر 
م��ن م�صت��وى، فه��و موؤل��ف ميث��ل نظ��رة اليم��ني 
وموؤلف��ه  الإ�ص��ام،  اإىل  املتط��رف  الأمريك��ي 
�صهيوني��ة  يهودي��ة  �صخ�صي��ة  لوي���س  برن��ارد 
ب��ارزة وم��ن بني �صن��اع الق��رار الأمريك��ي، وقد 
با�صر و�صع ف�صوله يف اعقاب احدات 11 ايلول 
ون�صره على هيئة مقالت �صحفية يف ال�صحافة 
الأمريكي��ة. م��ن هن��ا يكت�ص��ب الكت��اب اهميته 
اخلا�ص��ة ب�صفته كتابًا يعاي���س الو�صع الراهن 
وينطلق منه ومن خلفية معادية لاإ�صام. واما 
مدى اهتم��ام الأو�صاط الفكري��ة والأكادميية 
العربي��ة ب��ه فا اظن انه حظ��ي بهكذا اهتمام 
لآ�صباب �صتى منها ان هذه ال�صريحة النخبوية 
الطليعي��ة التي تعنى مبا يج��ري يف العامل ويف 
الوطن العربي �صريحة �صيقة اآخذة بالت�صاوؤل 
التدريج��ي ومهم�صة �صيا�صيًا واجتماعيًا وتنوء 
حتت �صغط ق��وى اجتماعية هائلة تتجه نحو 
"ت�صطي��ح" الثقاف��ة وتهمي���س الوعي الفكري 
وال�صيا�صي و�صرذمته وت�صتي��ت القوى الواعية 

واحلد من تاأثريها الإجتماعي.
�س: ه��ل هناك توازن ب��ني حركة الرتجمة يف 
الع��امل العرب��ي وما ي�ص��در من موؤلف��ات باللغة 
الإنكليزية يف الع��امل اأم ان هناك خلًا يف هذا 

املجال؟
ج: ل اظ��ن ان مف��ردة "خل��ل" تو�صيف منا�صب 
باللغ��ة  موؤلف��ات  م��ن  ماي�ص��در  ب��ني  للعاق��ة 
الإنكليزي��ة اأو �صواه��ا من اللغ��ات وبني حركة 
الرتجم��ة، ان كان��ت ثم��ة حرك��ة ترجمة، يف 
الع��امل العرب��ي. رمب��ا كان الأ�ص��وب تو�صي��ف 
هذه العاق��ة ب "اجلف��وة" اأو "القطيعة" اأو ما 
�صاب��ه ب�صب��ب غياب اجله��ة الراعي��ة للحركة 
الرتجمي��ة يف الوط��ن العرب��ي وغي��اب الوع��ي 
الرتجمي اللذان ا�ص��رت اليهما اآنفًا. ان حركة 
التاألي��ف يف البلدان الناطق��ة بالإنكليوية ويف 
العدي��د م��ن البل��دان الناطق��ة بلغ��ات اخ��رى 
بوتائ��ر  وم�صتم��رة  ودوؤوب��ة  نا�صط��ة  حرك��ة 
مت�صاع��دة يف �صتى امليادي��ن املعرفية والأدبية 
وخمتل��ف احلق��ول اجلمالي��ة والإبداعية، اأما 
حرك��ة الرتجم��ة يف البل��دان العربي��ة ب�صفة 
عام��ة فانها لاأ�صف ال�صديد تغط يف نوم عميق 
لأ�صباب وظروف متباينة منها ماهو �صيا�صي وما 
ه��و اجتماع��ي اأو اقت�صادي اأو غ��ري هذا. ورمبا 
ليرتجم اإىل العربية �صوى كتاب واحد مقابل 
كل ب�صع��ة اآلآف كت��اب ي�ص��در بالإنكليزية، اذ 
لي�س ثمة مايحفز الرتجمة يف الو�صع الراهن. 
واأم��ا املب��ادرات وامل�صاريع الرتجمي��ة الفردية 
ف��ا تف��ي باملطل��وب م��ن الرتجم��ة والتثاق��ف 

واحلراك احل�صاري بني ال�صعوب والأمم. 

تغريد خارج السرب
���س: كان��ت ترجمت��ك لرواي��ة "عل��ى اأم��ل ان 
ترجم��ة  �صعي��د  عل��ى  الأوىل  ه��ي  نعي���س" 
الن�صو�س الإبداعية. ملاذا مت اختيارها وماذا 

ت�صيف لك وللمتلقي الغربي؟   
ج: �صب��ق يل الق��ول ان الرتجم��ة عندن��ا تقوم 
على ا�صا���س املبادرة الفردية واختيار املرتجم 
للكت��اب ال��ذي يروقه ل�صبب م��ا ويرغب بنقله 
اإىل اللغ��ة اله��دف. ومن ب��ني الأ�صب��اب املهمة 
م��ا  ن���س  اختي��ار  اإىل  املرتج��م  تدف��ع  الت��ي 
لرتجمت��ه م�صم��ون ذل��ك الن���س وم��ا ينط��وي 
علي��ه م��ن قيم��ة علمي��ة اأو فني��ة اأو ابداعية 
والفل�صف��ة الت��ي تق��ف وراء ذل��ك امل�صم��ون. 
واإىل ه��ذا، فثم��ة الرغب��ة بالتعري��ف بالأدب 
العراقي على وج��ه اخل�صو�س والأدب العربي 
عموم��ًا وتقدميه اإىل القاريء الغربي، ل�صّيما 
ح��ني ينط��وي العم��ل الإبداعي عل��ى م�صامني 
ان�صانية نبيلة يف املقدمة منها فل�صفة الت�صامح 
بامل�صتقب��ل  التف��اوؤل  وروح  الإن�ص��اين  والبع��د 
والعمل عل��ى قهر الظروف ال�ص��اذة والدخيلة 
الغريب��ة عل��ى العقلية العربي��ة والإ�صامية. 
"على اأمل ان نعي�س" للكاتب د.فوزي الهنداوي 
اقرب اإىل ان تكون "ق�صة مطولة" منها اإىل اأن 
تك��ون "رواي��ة" لأ�صباب فنية منه��ا حمدودية 
ال�صخ�صي��ات واحليز املكاين واحلبكة الرئي�صة 
ال��خ، لكنها عمل ينطوي على اب��راز ال�صخ�صية 
العراقية- العربية الإ�صامية ومدى ماتنطوي 
عليه من ت�صامح ودماثة خلق وقوة عزمية على 
جتاوز ال�صلبي��ات والت�صدي للظروف الطارئة. 
عم��ل يحمل تبا�صري غد اكر ا�صراقًا وم�صتقبل 
واع��د. ف�صًا ع��ن انها عم��ل يت�ص��م بالواقعية 
ورمب��ا �صيء من الت�صجيلي��ة ال�صحفية لظروف 
خانق��ة احاق��ت بالب��اد والعب��اد. فه��ي عم��ل 
واقع��ي يتن��اول مف��ردات ه��ذه الظ��روف دون 
تنميق وتزوي��ق من جهة ودون مبالغة وتهويل 
م��ن جه��ة اخرى، ولكنه��ا من جه��ة اخرى تربز 
اخل�ص��ال الأ�صيلة يف املواطن العراقي وقدرته 
عل��ى حتدي ال�صع��اب وجتاوزه��ا واميانه بنبذ 

العنف واتخاذ �صبي��ل املحبة والت�صامح �صاحًا 
ملواجهة ال�صعاب.

الفل�صف��ة وه��ذا املوق��ف       ق��د تب��دو ه��ذه 
اإّل  "تغري��دًا خ��ارج ال�ص��رب" يف زم��ن ليوؤمن 
بالعن��ف والإقتت��ال، لك��ن هذه القل��ة "املغردة 
خ��ارج ال�صرب" هي الأقرب اإىل �صمري العراقي 
و�صخ�صيته املميزة على مدى التاريخ، وهي التي 
اثبتت �صواب منطلقاتها، وما تزال تثبت ذلك، 
يوم��ًا بعد ي��وم، وما ات�صاع قاع��دة هذه الروؤية 

الآخذ بالإزدياد اإّل دليبل على ذلك.
الروائ��ي  بروؤي��ة  الإمي��ان  ف��ان  وعلي��ه،       
التن�صام��ح  وروح  بامل�صتقب��ل  وا�صتب�صارات��ه 
والتغا�ص��ي عن ال�صغائ��ر، والعزم على مواجهة 
العن��ف والإقتت��ال باملحبة والرغب��ة بتعريف 
القاريء الغربي بحقيقة ال�صخ�صية العراقية 
كان��ت عوام��ًا مهم��ة يف اختي��ار ه��ذه الرواية 

وترجمتها اإىل الإنكليزية. 
���س: كي��ف ت��رى املرتج��م العراق��ي الآن وهل 
ا�صتطاع ان يناف�س املرتجمني العرب يف م�صتواه 

وادواته؟       
ج: ل اج��د املرتج��م او الطبي��ب اأو املهند���س 
اأو الفن��ان العراق��ي، ب��اأي اعتب��ار، ادن��ى من 
او  املرتج��م  العاملي��ني.  او  الع��رب  نظرائ��ه 
العراق��ي  النح��ات  اأو  املعم��اري  اأو  اجل��راح 
ان�ص��ان مب��دع ومتمكن من ادوات��ه وقادر على 
العم��ل الإبداع��ي، ب��ل وق��ادر عل��ى ان يب��ّز 
الكث��ري م��ن نظرائه العاملي��ني. ولك��ن امل�صاألة 
م�صاأل��ة ظ��روف. خ��ذ اأي ج��راح عامل��ي مبدع 
و�صع��ه حت��ت وط��اأة الظ��روف الت��ي يعي�صه��ا 
نظريه العراقي اأو افعل العك�س ووفر للجراح 
العراق��ي مايتوافر لنظ��ريه الأجنبي ومن ثم 
احك��م عليهم��ا وعل��ى ابداعهما. ل��و توافرت 
للمرتج��م العراق��ي الظ��روف الت��ي يعمل يف 

ظله��ا اأي مرتجم عربيًا كان اأم عامليًا فا �صك 
عن��دي ان اداء املرتج��م العراق��ي ل��ن يك��ون 
ادن��ى م��ن اداء نظرائه ان مل يتف��وق عليهم. 
والأم��ر ذات��ه ي�صح عل��ى الطبي��ب واملهند�س 

والروائي وكل ذي مهنة. 
الرتجمي��ة  م�صاريع��ك  اب��رز  م��ا  ���س: 

امل�صتقبلية؟
ج: كان مانقلت��ه حت��ى الآن م��ن الإنكليزي��ة 
العربي��ة يف��وق مانقلت��ه بالإجت��اه املعاك���س 
م��ن العربية اإىل الإنكليزي��ة، ولذلك، وبغية 
ا�ص��اح خل��ل الت��وازن ه��ذا وبه��دف تعريف 
املتلق��ي الأجنبي بجانب م��ن الأدب العراقي 
ا�صع��ى حالي��ًا اإىل ترجم��ة طرف م��ن الأدب 
العراق��ي، �صع��رًا ون��رًا اإىل الإنكليزية. ول 
اجد ماي�صّوغ ت�صمية هذه الأعمال الآن لأنها 
ماتزال قيد الإجن��از وبظهر الغيب، فمتى ما 

اكتملت اف�صحت هي عن نف�صها. 
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عالم األزياء يف اسبانيا

ثمة م�صممني معروفني دوليا يف عامل 
الأزي��اء ال�صباني��ة مث��ل كري�صتوبال 
بالينثي��اكا وكارولين��ا هريي��را  الذين 
كان لهم اإثرهم الكبري يف تطور املاب�س 
الع�صرية .وكانت ت�صاميمهم معروفة 
واأ�صاد بي��ه يف باري�س ونيويورك ودور 

عر�س اأخرى  لاأزياء الدولية.
امل�صمم كري�صتوبال بالينثياكا )1895 
-1972 (ه��و م��ن مدين��ة  خيتاريا يف 
 . اإلبا�ص��ك  لإقلي��م  تابع��ة  مقاطع��ة 
ا�صتهرت اإعماله من املعاطف والأزياء 
اخلط��وط  م��ن  كب��ري  ع��دد  بوج��ود 
امل�صتقيم��ة فيها .على امت��داد حياته 
املهنية كان بالينثي��اكا يقوم بت�صميم 
الأزياء لل�صخ�صيات امل�صهورة ومن هذه 

ال�صخ�صيات هي ملكة بلجيكا.
يف   )1936( ول��ده  هريي��را  كارولين��ا 
فنزوي��ا م��ن اأ�ص��ل ا�صب��اين .وكان��ت 
باجلم��ال  تتمي��ز  ماب�صه��ا  ت�صامي��م 
والب�صاط��ة دون اإن تن�ص��ى التفا�صي��ل 
بالأناق��ة  اأ�صلوبه��ا  .ويتمي��ز  املهم��ة 
والفخام��ة وكانت ه��ذه م�صتوحاة من 

بالينثياكا.
عل��ى الرغ��م م��ن اإن الأزي��اء الدولية 
املاب���س  عل��ى  كب��ري  تاأث��ري  له��ا  كان 
وج��ود  اإىل  .بالإ�صاف��ة  اليومي��ة 
العديد م��ن التاأثريات التقليدية التي 
لها دور مه��م يف اأ�صلوب املاب�س .فمثا 
يف اأج��زاء كثرية من اأمريكا الاتينية 
م��ن ثقاف��ات  املاب���س مزي��ج  تعك���س 
خمتلفة وخ�صو�صا الثقافات الأوربية 

واملحلية .
فمث��ا ال��زى ال�صين��ي بوب لن��ا وهي 
واح��دة م��ن املاب���س الأك��ر  تعب��ريا 
ع��ن مت��ازج الأجنا���س ال�صتعماري يف 
املك�صي��ك .هذا ال��زى مكون من قمي�س 
تن��وره  م��ع  ق�ص��رية  باأكم��ام  ابي���س 
ملون��ة ومطرزة كان��وا يرتدنها اخلدم 
والطهاة يف القرن التا�صع ع�صر ت�صمى 
�صينيني  عن  عبارة  "وهم   Chinas"
انطل��ق  هن��ا  وم��ن  ق��رى  يف  عا�ص��وا 
ت�صميته��م بال�صيني��ة ب��وب لن��ا .وان 
هذا الزى اأ�صبح زى التقليدي الوطني 

يف املك�صيك.

ترجمة: م.أسيل ارزوقي وهيب

الفلسفة الوجودية يف رواية الخيميائي _ لباولو كوليو
ا.م.هديل عادل كمال

الكات��ب  تاألي��ف  م��ن  الرواي��ة 
الربازيلي "باولو كويلو" ، ون�صرت 
لأول م��رة عام 1988 ، وقد اأ�صاد 
كاإح��دى  و�صنفوه��ا  النق��اد  به��ا 
ا�صتله��م  املعا�ص��ر.  الأدب  روائ��ع 
الكات��ب حبكة الق�ص��ة من ق�صة 
الأرجنتين��ي  لاأدي��ب  ق�ص��رية 
بورخي���س"  لوي���س  "خورخ��ي 

بعنوان "حكاية حاملني".
وترجم��ت الرواي��ة اإىل 67 لغة، 
مو�صوع��ة  تدخ��ل  جعله��ا  مم��ا 
جيني�س لاأرقام القيا�صية لأكر 
كت��اب مرتج��م ملوؤل��ف عل��ى قي��د 
احلياة. وقد بي��ع منها 65 مليون 
ن�صخ��ة يف اأك��ر م��ن 150 بل��ًدا ، 
مما جعلها واحدة من اأكر الكتب 

مبيًعا على مر التاريخ.
 - اخليميائ��ي  رواي��ة  اح��داث 

لباولو كويلو
راع  ع��ن  الق�ص��ه  ه��ذه  تتح��دث 
اأندل�ص��ي يدع��ي �صانتياغ��و، كان 
كب��ري  لقطي��ع  راعي��ا  �صانتياغ��و 
وقد كان حمب للرتحال وال�صفر، 
وكان �صانتياغ��و مهت��م بالق��راءة 
واملطالعة ب�صكل كبري، كان ي�صكن 
م��ع خراف��ه يف كني�ص��ة مهج��ورة 
حتتوي عل��ى �صج��ره يف الو�صط. 
يجل���س  كان  عندم��ا  ي��وم  وذات 
كان  بعج��وز  التق��ى  املدين��ة  يف 
بالواق��ع امللك ملكي �صادق ، الذي 
اخ��ربه ان��ه �صيحق��ق اأ�صطورت��ه 
ال�صخ�صي��ة و�صيع��ر عل��ى الكنز 
قرب الأهرام��ات مع وجود بع�س 
يف  �صت�صاع��ده  الت��ي  الإ�ص��ارات 
العثور على الكنز ، دخل ال�صاب 
يف �ص��راع اإما البق��اء مع قطيعه 
اأو الذهاب للعثور على ما ي�صمى 
"الأ�صطورة ال�صخ�صية"، اإل انه 
يف النهاي��ة يق��وم ببي��ع قطيعه 

وي�صافر للبحث عن الكنز.
       م��ن هنا ب��دات الق�صه حيث 
ع��رب م�صي��ق جب��ل ط��ارق م��ارا 
اأن و�ص��ل اإىل  اإىل  باملغ��رب ... 
م��ن  طريق��ه  تخل��و  ومل  م�ص��ر 
ال�ص��ارات الت��ي ت��دل عل��ى انه 
�صيحقق ا�صطورت��ه ال�صخ�صيه. 
ع��ده  طريق��ه  يف  واج��ه  وق��د 
كل  ت�صن��ع  كان��ت  �صعوب��ات 
واح��ده منه��ا عقب��ه متنع��ه من 
كان  ولكن��ه  الرحل��ه،  متابع��ه 
يجد الو�صيله الت��ي ت�صاعده يف 

جتاوز هذه العقبات.
عم��ل  الف��رته  ه��ذه  بع��د         
وق��ام  للبل��ور  متج��ر  يف  ال�ص��اب 
بو�ص��ع ع��ده اف��كار زادت يف رب��ح 
املتج��ر كتق��دمي ال�ص��اي للزب��ون 
يف كوؤو���س من الكري�صت��ال واي�صا 
�صنع خزان��ه للعر�س حتى تلفت 
انتباه املاره،كل ذلك قدم له مال 
كث��ريا وبع��د فرته عل��م ان هناك 
الهرام��ات  اىل  ذاهب��ه  قافل��ه 
عل��ى  هن��اك  وتع��رف  فق�صده��ا 
رج��ل اجنلي��زي يري��د الو�ص��ول 
اىل ا�صطورت��ه ال�صخ�صي��ه اي�صا، 
ع��ن  كت��ريا  تعل��م  طريق��ه  ويف 
وق��ام  وخمادعه��ا،  ال�صح��راء 
بقراءه عده كتب من الكتب التي 
كان��ت مع الجنلي��زي حيث كانت 
تتح��دث ع��ن الكيمياءفل��م يفهم 

منها �صيئا.
ن�صب��ت  طوي��ل  �صف��ر  وبع��د       
احلروبات بني القبائل فا�صطرت 
اح��دى  تدخ��ل  ان  اىل  القافل��ه 
الواح��ات حت��ى تنته��ي احلروب 
وهناك تعرف عل��ى احلب الكبري 
فاطمه وهن��اك اي�صا تعرف على 
خيميائي، وبعدها دخل يف �صراع 
ام��ا البق��اء بجان��ب حبيبت��ه او 
الذه��اب للبح��ث ع��ن الكن��ز ال 
ان��ه يف النهاي��ه ق��رر ال�صف��ر م��ع 
خيميائ��ي وخ��ال ه��ذه الرحله 
تعلم ا�ص��رار كثريه م��ن خيميائي 
كالتع��رف عل��ى لغ��ه المل و روح 

العامل.
       ويف ي��وم م��ن الي��ام مل يب��ق 
لي�ص��ل  اي��ام   3 ال  �صف��ره  عل��ى 
امام��ه  فوج��د  اله��رام  اىل 
جي�ص��ا كب��ريا حيث ق��ام اجلي�س 
باعتقاله��م واخذوه��م اىل قائد 
اجلي�س ال��ذي �صالهم عن هويتهن 
وع��ن �صب��ب وجوده��م هن��ا فقال 
خيميائ��ي انه اح�صر له كي�صا من 
النق��ود لكي ي�ص��رتوا ب��ه ا�صلحه 
ت�صاعدهم يف احل��رب وقدم اليه 
كي�س الفتى املليء بالنقود و�صاأله 
عن الفتى ال��ذي معه فاجيب انه 
خيميائي ي�صتطيع ان يتحول اىل 
ري��اح يف اأي وق��ت وي�ص��رب خي��م 
الع��دو ف�صح��ك اجلمي��ع، فطل��ب 
اخليميائي من القائد مهله 3 ايام 
لكي يربهن له ان��ه ي�صتطيع فعل 

ذلك فوافق القائد على ذلك.
الأولن وه��و  اليوم��ان  م��ر         
يتام��ل يف ال�صح��راء ويفكر ماذا 
�صيفع��ل حت��ى يتح��ول اىل رياح، 
ويف اليوم الثال��ث اجتمع اجلي�س 
حت��ى يرو م��اذا �صيح�صل، فتقدم 
م��ع  اول  يتح��اور  وب��داأ  ال�ص��اب 
ال�صح��راء ث��م مع الري��اح ثم مع 
ال�صم�س ويف النهايه جنح يف ذلك 
وحت��ول اىل ري��اح، فق��ام القائ��د 
باط��اق �صراحهم��ا وبع��ث معهما 
امل��كان  اىل  لتو�صله��م  حرا�ص��ا 

الذين يريدون الو�صول اليه. 
ان  اىل  كام��ا  نه��ارا  �ص��ارا        
فطل��ب  قبط��ي  دي��ر  اىل  و�ص��ا 
خيميائ��ي م��ن احلرا���س الع��وده 
وق��ال للفت��ى انه من هن��ا �صيكمل 
طريقه لوحده وا�صتاأذن الراهب 
يف ا�صتعم��ال مطبخ��ه ف��اذن له��م 
فقام با�ص��ار كميه م��ن الر�صا�س 
وو�صعه��ا يف ق��در كب��ري و�صهره��ا 
ثم اخذ من جيب��ه بي�صه �صفافه 
الل��ون واخ��ذ منها كمي��ه مبقدار 
فوقه��ا  وو�صعه��ا  واح��ده  �صع��ره 
وبع��د مده من الزم��ن حتولن اىل 
ذه��ب فعج��ب الفت��ى والراهب ملا 
بتق�صي��م  خيميائ��ي  وق��ام  راأوه، 
الول  اق�ص��ام:   4 اىل  البي�ص��ه 
للراهب والثاني��ه للفتى والثالثه 
له والرابع��ه تركها عند الراهب 
يف حال��ه رجع الفت��ى دون عثوره 

على الكنز.
ال�صح��راء  يف  الفت��ى  انطل��ق 
فحدث��ه قلب��ه ان��ه �صيج��د كنزه 
عندم��ا تن��زل دموعه ف�ص��ار اىل 
ان و�ص��ل اىل كثب��ان كبري عندما 
فاخ��ذ  الهرام��ات  راأى  ت�صلق��ه 
يبك��ي وا�صرتجع الح��داث التي 
ح�ص��ل مع��ه، وبعدها ب��داأ يحفر 
يف امل��كان الذي وقع��ت يف دموعه 

وق��د تكب��د الكث��ري منالعن��اء يف 
ه��ذا احل��ف فكانت الري��ح ترجع 
الرم��ال الت��ي ازاله��ا ايل احلفره 
الت��ي  اجل��روح  اىل  بال�صاف��ه 

ا�صيب بها .
م��ن  هرب��وا  رج��ال   3 ب��ه  وم��ر 
نق��ودا  يري��دون  وكان  احل��رب 
فقامو بتفتي�ص��ه ومل يجدوا معه 
ال قطعه ذهبي��ه فقاموا ب�صربه 
حتى كلت يداهم وبعدها اخربهم 
عن احلل��م وعن ذل��ك امللك الذي 
اخ��ربه ان��ه �صيج��د كن��زه ق��رب 
اله��رام، فالتفت علي��ه قائدهم 
وق��ال ل��ه لقد حلم��ت حلم��ا بان 
هن��اك كن��زا يف الندل�س موجود 
يف كني�ص��ه قدمي مهجوره حتتوي 
ج��ذع  فاذاحف��ر  �صج��ره  عل��ى 
ال�صج��ره التي هن��اك يجد كنزا، 
ال ان��ه لي�س بذل��ك الغباء حتى 
يع��رب ال�صحراء حت��ى يعر على 
كنز،وق��د كان املكان الذي و�صفه 
الرئي���س امنا هو املكان الذي كان 

ينام الراعي مع قطيعه.
تل��ك  اىل  الندل���س  اىل  فع��اد 
الكني�ص��ه التي كان ين��ام فيها مع 
خرافه لك��ن هذه املره با خراف 
امنا معه جمرف وبدا بجفر جذع 
ال�صج��ره حتى وج��د الكنز ففرح 

فرحا كبريا.
وق��ال ل ب��د ان املل��ك كان يعرف 
ان الكن��ز هنا فلم��اذا مل يخربين 
ف�صم��ع �صوت��ن الري��اح تق��ول ان 
هذا اف�صل حيث انه راأى األأهرام 
ذل��ك  وكان  ج��دا  جميل��ه  وه��ي 

ال�صوت �صوت اخليميائي.
ث��م ق��ال يف نف�صه:"ه��ا ان��ذا، يا 

فاطمه اين قادم". 
"اخليميائ��ي"  رواي��ة  تق��وم 
عل��ى  كويل��و  باول��و  للربازيل��ي 
�ص��رد ق�ص��ة �ص��اب اإ�صب��اين يعمل 
راعيًا ويقراأ بنه��م، يقرر اأن يتبع 
حلم��ه ال��ذي راآه يف ليل��ه مقمرة 
حت��ت �صج��رة جميز ب��ني اأنقا�س 
كني�ص��ة قدمي��ة. ي�صاف��ر ال�صاب 
"�صانتياغو" من مدينته "طريفه" 
و  "طنج��ة"  اإىل  اإ�صباني��ا  يف 
منه��ا اإىل الأهرام��ات بحث��ًا ع��ن 
كن��ز اأحام��ه، يقاب��ل يف طريقه 
�صخ�صيات فري��دة و متنوعة، من 
الغجري��ة التي ف�ّص��رت له حلمه 
املل��ك  اإىل  كن��زه،  ع�ص��ر  مقاب��ل 
ال�صريد، ملك مملكة �صامل، الذي 
اأعط��اه حج��رّي اأومي��م و توميم 
لري�ص��داه �صبيل��ه، طالب��ًا مقاب��ل 
ذل��ك ع�ص��ر قطيع��ه، اإىل فر�صان 
ال�صحراء العرب و قادة الع�صائر 
املتحارب��ة و حمبوبت��ه "فاطمة" 

التي يلتقيها يف ال�صحراء.
باأ�ص��رار  الع��امل  اخليميائ��ي،  و 
الك��ون، ي�ص��ل اأخ��ريًا اإىل كن��زه 

الذي حلم به.
ُيظه��ر ال�ّص��رد يف الرواي��ة تاأّث��ر 
العرب��ي  بالتاري��خ  الكات��ب 
والإ�صامي يف الأندل�س بطريقة 

ل تخلو من الإعجاب.
تتمح��ور الرواي��ة ح��ول النف�س 
الكلي��ة و الكون و ال�صعي لتحقيق 
الأح��ام بدون ت��ردد، و باأن لكل 
من��ا اأ�صطورت��ه اخلا�ص��ة وحلمه 
علين��ا  يتوج��ب  ال��ذي  الفري��د 
متابعت��ه مهم��ا كان خياليا لن�صل 
اإىل  م�صتندي��ن  مرادن��ا،  اىل 

نوايان��ا الأكيدة واإميانن��ا املطلق 
به��ذه الأح��ام و�صعي��ا لتحقيقها 
باذلني كل ما منلك بدون تردد ما 
يجعل كل ما يف طريقنا عامة ما 
للو�ص��ول اىل ما ن�صع��ى اإليه فكل 
�صيء كما يق��ول الكاتب هو �صيء 
واح��د ولي���س علين��ا اإّل اأن نتب��ع 

العامات.
ل يلجاأ باولو كويلو اإىل احلوارات 
الطويل��ة واململ��ة، ب��ل ي�صتخ��دم 
لغة مقت�صدة للتعبري عن جتربة 
بح��ت  اإن�ص��اين  عم��ق  اأو  فري��دة 
بجم��ل خمت�ص��رة و مفيدة ت�صلح 
اأو  متداول��ة  اأمث��ال  تك��ون  لأن 
ا�صت�صهادات اأو خا�صة فكر تطور 
عرب �صن��وات، و كاأن الكاتب يقدم 
لنا خا�صة اأفكاره و حياته بلغة 
�صفاف��ة تام���س ال��روح و ت��رتك 
الق��اريء وكاأنه يعي���س التجربة 
الكلم��ات  اأ�صعفت��ه  ول��و  بنف�ص��ه، 

لقال وكتب ما قاله الكاتب.
ل يهتم كويلو كث��ريا بالتفا�صيل، 
بتفا�صي��ل  الق��اريء  يره��ق  ف��ا 
لاأمكن��ة  وطويل��ة  ممل��ة 
وال�صخ�صي��ات بقدر م��ا يعمد اىل 
ت�صوي��ر امل�صهدي��ة الكلي��ة له��ذه 
الأمكن��ة وال�صخو���س كما يراهم 
�صانتياغ��و احل��امل بعيونه، و كاأّن 
الع��امل حتال��ف لأجل��ه و لتمهيد 
فالعام��ات  حلم��ه  اإىل  طريق��ه 
الت��ي تر�صده اإىل دربه تتجلى يف 
كل مكان و يف تفا�صيل كل حديث 
يدور ط��وال رحلت��ه م��ن اإ�صبانيا 
اإىل الأهرام��ات و التي ا�صتغرقت 
�صخ���س  كل  و  العام��ني  ح��وايل 
اإلتقاه هو �صخ�س يحلم ب�صيء ما 
فمنهم من �صعى و و�صل اإىل مراده 
في�صد م��ن اأزره و منهم من تكا�صل 
و لكنه ما زال يذكر حلمه فيحبذ 
فتان��ا اأن ي�صل��ك طريق��ا مغاي��ره 
للرتاجع فيم�ص��ي قدما و يتحفنا 
الكات��ب اأثناء ال�ّصرد بق�ص�س من 
ال��رتاث الق��دمي ت��ري الق�صة و 

تدغدغ اخليال
فبع��د اأن ي�صع��ى �صانتياغ��و وراء 
حلمه يبي��ع قطيعه م��ن الأغنام 
كام��ًا و ي�صحي بج��راأة و ي�صافر 
اإىل طنج��ة في�ص��رق من��ه ماله و 
ي�صط��ره ه��ذا للعمل ل��دى تاجر 
زجاجيات و يفك��ر يف العوده اإىل 
ب��اده بعد اأن يجم��ع ما يكفي من 
م��ن  التاج��ر  اأّن خ��وف  اإّل  امل��ال 
حتقي��ق حلم��ه باحل��ج اإىل مك��ة 
خوف��ًا م��ن اأن ينته��ي لدي��ه دافع 
يحج��م  ال�ص��اب  يجع��ل  العم��ل 
ع��ن الع��ودة ليق��ول لنف�ص��ه اأّن��ه 
ا�صتغرق عاما كام��ا ليجمع املال 
و ليع��ود اإىل باده فل��م ل ي�صعى 
نحو حلمه و ه��و قد بداأ الطريق 
اإليه ي�صري �صانتياغو مع قافلة يف 
طريقه��ا اإىل م�ص��ر ليقابل رجًا 
اإجنليزي��ا عامل��ا باخليمي��اء و هو 
عل��م حتويل الر�صا���س اإىل ذهب 
و ي�صاف��ر ليبحث عن ع��امل يقال 
اأّن��ه بل��غ من العم��ر مائت��ي عام و 
ميل��ك حج��ر الفا�صف��ة و اأك�صري 
احلي��اة و مل يك��ن فتان��ا يعل��م ما 
ه��ي اخليمي��اء و يف الطريق ي�صد 
ع��ن  الباح��ث  و  احل��امل  ال�ص��اب 
ال�صح��راء  �صح��ر  اإىل  العام��ات 
الامنته��ي  التاأم��ل  و  هدوئه��ا  و 
كي��ف  و  ات�صاعه��ا  و  هدوئه��ا  يف 

تتحول من م��كان ف�صيح ل حدود 
ل��ه اإىل �صجن �صيق عندما تن�صب 
العربي��ة  القبائ��ل  ب��ني  احل��رب 
و يحج��ز ال�ص��اب يف الواح��ة .. 
املتنف���س احل��ي و الغن��ي بامل��اء و 
الكاأ يف و�ص��ط ال�صحراء ليقابل 
اخليميائي ال�صهري الذي ي�صاعده 
يف فهم النف�س الكلية و �صر الكون 

الذي هو �صر واحد يف النهاية
ف��كل �ص��يء ه��و واح��د، واأ�صرار 
الك��ون يف ذرة رم��ل �صغرية و كل 
اإن�ص��ان يحم��ل اأ�ص��رار الك��ون يف 
داخل��ه و م��ا يلزم��ه ه��و التاأمل 
فق��ط و فه��م العام��ات فتظه��ر 
نت��اج ه��ذه الفك��رة يف نبوءت��ه 
الت��ي يراه��ا يف اقتت��ال �صقرين 
يف ال�صم��اء مم��ا يدفع��ه ليخ��رب 
قائد القبيل��ة اأّن حربا �صتن�صب 
ح��دث  م��ا  ه��ذا  و  مع�صك��ره  يف 
فع��ا يقاب��ل ال�صب��اين فاطم��ة 
العربية الت��ي تاأ�صره و ت�صد من 
اأزره لي�ص��ري يف طري��ق حلمه من 
ا�صتع��ال  رغ��م  في�صاف��ر  جدي��د 
ح��رب القبائ��ل م��ع اخليميائ��ي 
الطري��ق  يف  و  الأهرام��ات  اإىل 
يقع��ان اأ�صريين لبع���س الفر�صان 
يظنونهم��ا  الذي��ن  و  املقاتل��ني 
فيب��ادر اخليميائ��ي  جا�صو�ص��ني 
ه��و  �صانتياغ��و  اأّن  بالق��ول 
اخليميائ��ي و ي�صتطي��ع التحول 
اأي��ام  ثاث��ة  خ��ال  ري��ح  اإىل 
ي�صطرب ال�صاب و لكّنه ي�صتجمع 
ق��واه و اأف��كاره و اأحام��ه و بعد 
و  ال�صح��راء  يف  طوي��ل  تاأم��ل 
�صم��ت عمي��ق يتوحد م��ع الكون 
ليتحدث م��ع ال�صح��راء والّريح 
و ال�صم���س و تع�ص��ف الّري��ح من 
اأجل��ه و ي�صبح اأ�صط��ورة للرجل 
ال��ذي حت��ول اإىل ريح، ف��كل من 
ي�صري يف الطري��ق اىل اأ�صطورته 
ال�صخ�صية يعلم ما يحتاج اإليه و 
ي�صتطيع فع��ل كل ما يلزم لي�صل 
اإىل م��ا يج��ب عليه فعل��ه يكمل 
ال�ص��اب ال�صف��ر م��ع اخليميائ��ي 
احلكي��م الذي يح��ول الر�صا�س 
اإىل ذهب و يتقا�صمه مع ال�صاب و 
راهب الكني�صة القبطية يف م�صر 
لعتن��اءه باحلجيج و ينف�صان 
عل��ى مقربة من الأه��رام لي�صل 
و  الق��دمي  حلم��ه  م��كان  اإىل 
هن��اك  و  في��ه  احلف��ر  يب��داأ 
يقاب��ل قطاع��ني ط��رق يظنونه 
ميل��ك كن��زًا و ي�صرق��ون قطعته 
الذهبي��ة و يو�صعون��ه �صربا مما 
ي�صط��ره اأن يحدثه��م عن حلمه 
و �صف��ره الطويل في�صخرون منه 
و يخ��ربه قائدهم اأّن��ه و يف هذا 
املكان ال��ذي يحفر في��ه قد راأى 
حلم��ا مرت��ني عن �صج��رة جميز 
كني�ص��ة  اأنقا���س  ب��ني  عماق��ة 
قدمي��ة يف اإ�صبانيا تخبيء كنزا 
اإىل  �صانيتاغ��و  فيع��ود  اأ�صفله��ا 
يعط��ي  و  كن��زه  يج��د  و  ب��اده 
ع�ص��ره للملك ال��ذي اأر�صده اإىل 
الطريق كما وعده و عند �صوؤاله 
للمل��ك ع��ن �صب��ب ع��دم اإخباره 
مبكان الكنز منذ البداية اأجابه 
اأّنه لو فعل ملا �صافر عرب اإفريقيا 

لريى الأهرامات.
يحمل �صانتياغ��و كنزه بني يديه 
و يف روح��ه ليع��ود اإىل حمبوبته 

فاطمة.



عنف اللغة يف سلوكنا

ه��ل باتت اللغ��ة هي الاع��ب الأب��رز يف حياتنا؟ 
وه��ل اأ�صبحنا اأ�ص��رى ل�صطوته��ا وجربوتها؟ وهل 
هي من يتحكم بكيمياء �صلوكنا احلياتي على وفق 

ما ت�صتهي وما تريد؟
ت�ص��اوؤلت �صعبة تبح��ث عن اإجاب��ات مقنعة بعد 
اأن ا�صتفح��ل عن��ف اللغ��ة ليزي��ح رقته��ا ولطفه��ا 
وعذوبته��ا. عن��ف اللغة كما يعرف��ه اللغويون هو 
اجل��زء املنب��وذ واملهم��ل وامل�صكوت عنه م��ن اللغة 
ال��ذي ي�صتدع��ى ح��ني تنفج��ر ث��ورة النفعالت 
وينفل��ت من عقاله��ا ليخر�س العق��ل وينت�صر على 

املنطق فيلغى احلوار الهادئ املتح�صر.
عن��ف اللغة مر�س م��ن اأمرا�س اللغ��ة، نعم مر�س 
مع��دي يكت�صح اجلموع ليخلق م��ا ي�صمى بال�صلوك 
اجلمعي الذي يغّيب اإرادة الفرد فيذوب يف اجلمع 

با اإرادة اأو وعي.
بالعن��ف  امل�صح��ون  الهتياج��ي  اجل��و  ه��ذا  يف 
والعدواني��ة، ي�صم��ت الإن�صان فتتكل��م اللغة بدًل 
لتع��رب ع��ن نزع��ة عدائي��ة تلغ��ي الآخ��ر  عن��ه 

وتق�صيه. 
هكذا تك��ون اللغة اأداة منح��ازة ولي�صت حمايدة، 
وكب��ح  بلغت��ه  التحك��م  امل��رء  مبق��دور  ه��ل  لك��ن 

جماحها؟
نع��م، ميك��ن ذلك لكن لي���س لكل متكل��م بها، وحده 
املثق��ف – الإن�ص��ان الواعي مال��ك الإرادة والعقل 
املنفت��ح والفكر الن��ري من ي�صتطي��ع النت�صار على 

اللغة واإخ�صاعها لإرادته.

د. فوزي الهنداوي

التصميم واالخراج : ايهاب علي عباس
لـغــات

تصدر عن وحدة العالقات واالعالم في كلية اللغات اخبارية ثقافية شهرية

العجوز فرانسيس والشراع األبيض : قصة موهبة 
استاذة جامعية تعشق الرسم وتسرد حكايتها االوىل مع الفن 

لب��د ل��كل �ص��يء يف حياتن��ا من 
بداي��ة ... ق��د تك��ون البداي��ة 
فك��رة، تكرب هذه الفك��رة وتنمو 
وترت�ص��خ جذوره��ا ث��م تتج�ص��د 

لنجدها بعد ذلك حقيقة ... 
ه��ي  ق�ص��ة،  موهبت��ي  ولبداي��ة 
اإمن��ا  اخلي��ال  ن�ص��ج  م��ن  لي�ص��ت 
ه��ي ق�صة قدمي��ة ت��روي حدثًا 
�صغ��ريًا عندم��ا كن��ت يف املرحلة 
البتدائية حي��ث كنا يف �صحبة 
والدي اأثن��اء درا�صته الدكتوراه 
يف فرن�ص��ا، حينه��ا كن��ا ن�صك��ن يف 

�صقة يف الدور ال�صابع.
كان م�صي��و فران�صي���س جارن��ا يف 
الطابق نف�صه، رج��ل يف الثمانني 
م��ن عمره ... ه��ذا الرجل غالبًا 
م��ا كان منزعجًا وممتع�صًا ويبدو 
علي��ه اأن��ه ل يح��ب الأطف��ال .. 
واأع��زي ال�صب��ب لل�صو�ص��اء التي 

كنا نحدثها يف �صقتنا.
اأب��دًا مبعطف��ه  لطيف��ًا  يب��دو  ل 
ذي الط��راز الق��دمي ال��ذي يعود 
للحرب العاملي��ة الأوىل ... كنت 
اأن��ا واإخوت��ي ن�صي��غ ل��ه ق�ص�ص��ًا 
مرعبة م��ن ن�صج اخلي��ال ونلقبه 
بال�صب��ح والرج��ل الغام���س، فله 
وكان  كوابي�صن��ا.  يف  ال�ص��دارة 

يعي���س وحي��دًا يف �صك��ون دائ��م 
منغلقًا على نف�صه، عبو�صًا متجهمًا 
... كن��ت اأحب���س اأنفا�ص��ي عنم��ا 
اأ�صادف��ه، وكلبه الأ�ص��ود املرعب 
ال�صخم، يف م�صعد العمارة. يومها 
كنت عائدة من املدر�صة حقيبتي 
ورق��ة  الأخ��رى  ويف  ي��دي  يف 
م��ن الكارت��ون الأ�ص��ود كن��ت قد 
ر�صمُت عليها زورقًا �صاكنًا يف بحٍر 
هادئ و�صم�ص��ًا م�صرقة بخطوط 
ف�صق��ط   ... بدائي��ة  طفولي��ة 
خاف��ت  وب�ص��وت  عليه��ا،  نظ��ره 
�صاألني: " اأن��ِت من ر�صمها؟". لقد 
�صعقُت وكاأين اأراه للوهلة الأوىل 
اأ�صتيقظ من �صبات عميق!!! كان 

يبدو عليه الهتمام بالر�صم ... 
لقد اأجبته ب�صرعة: " نعم! ".

ق��ال يل بع��د اأن تناولها من يدي 
متاأم��ًا: " اإنها جميل��ة! ". وكاأن 
الطواب��ق ال�صبع��ة اأ�صبح��ت األفًا 
.. وت�صاأل��ت كي��ف له��ذا الر�ص��م 

الع�صوائي الب�صيط اأن يعجبه؟
بدون تفكري كنت اأحاول اأن اأجد 
تربي��رًا لب�صاط��ة ر�صمت��ي فقلُت 
الأوىل  حماولت��ي  ه��ذه   " ل��ه: 
املائي��ة  الأل��وان  با�صتخ��دام 
ه��ذا  " اإذًا  متعجب��ًا:  ق��ال   ..."
ميكنن��ي  ه��ل  ل��ِك؟!!  عم��ل  اأول 
يك��ن  مل   .. ب��ه؟!"  الحتف��اظ 
اإب��داع  اأو  اإتق��ان  اأي  ر�صمت��ي  يف 

�ص��وى األوان��ًا متع��ددة وم�صمون��ًا 
مك��ررًا، ومل اأمان��ع م��ن اإعطائ��ه 
وف��ور   ... املتوا�صع��ة  ر�صمت��ي 
و�ص��ويل �صقتنا ق�ص�صُت على اأمي 
م��ا �صادف��ُت يف نه��اري خمتتم��ًة 

بجارنا العجوز...
بعد ب�صع��ة اأي��ام �صادفته ثانية 
 .. خمتلف��ًا  كان  �صقت��ه،  اأم��ام 
ن��اداين  ودودًا   .. مبت�صم��ًا  كان 
بع��د اأن فت��ح ب��اب �صقت��ه ن�ص��ف 
فتح��ة لريين��ي زاوية م��ن جدار 
�صالته وقد مل��ئ بلوحات �صهرية 
رائعة .. �صخم��ة .. بل عماقة 
بروعته��ا  حيات��ي  يف  اأَر  مل   ...
وروي��دًا  األوانه��ا...  وتنا�ص��ق 
لأرى  الب��اب  فت��ح  اأكم��ل  روي��دًا 
ر�صمت��ي معلقة �صم��ن جمموعته 
الفنية الرائعة ... كانت �صغرية 
الأخري��ات  باللوح��ات  مقارن��ة 
وكان ق��د اأطره��ا باإط��ار جمي��ل 
فاخ��ر اأ�صفى عليها رونقًا وبريقًا 
بنظ��رة  ر�صمت��ي  راأي��ُت  لق��د   ..
جدي��دة وكاأين مل اأره��ا من قبل 
... ق��ال يل: ل��ن يك��ون قارب��ك 
وحي��دًا �صتبق��ى لوحت��ك معلقة 
هنا لتك��ون لِك ولأعمال��ِك دافعًا 
.. لق��د ماأين ثق��ة مبوهبتي ... 
وع��دُت م�صرع��ة، اأروي لأم��ي ما 
ح��دث يف نه��اري مبت��داأًة بجارنا 
العجوز وم��ا اأ�صاف��ه اإىل حياتي 
.. ومن��ت ثقت��ي وبات��ت تدفعني 
لأ�ص��ارك يف م�صابقات على نطاق 
املدر�صة ... رغ��م ت�صجيع الأهل 
والأ�صدق��اء ... ولك��ن لت�صجي��ع 
م�صي��و فران�صي���س اأث��ر م��ن ن��وع 

اآخر.
فران�صي���س  م�صي��و  ل��ك  �صك��رًا 

لت�صجيعي ولتقديرك فني

اللغ��ات  كلي��ة  طلب��ة  يوا�ص��ل 
للموؤ�ص�ص��ات  امليداني��ة  زياراته��م 
الثقافي��ة بهدف زي��ادة معرفتهم 

وتعزيز توا�صلهم الجتماعي.
فق��د قام طلب��ة املرحلة الرابعة 
لق�ص��م اللغ��ة الفرن�صي��ة بجولة 
التاري��خ  متح��ف  يف  ميداني��ة 
الطبيع��ي برفق��ة رئي���س الق�صم 
وبع���س اع�ص��اء هيئ��ة التدري�س 
واطلعوا على موج��ودات املتحف 
وا�صتمع��وا اىل ايجاز من امل�صرف 

على املتحف.
اىل ذل��ك زار طلب��ة ق�ص��م اللغ��ة 
الفن��ون  كلي��ة  النكليزي��ة 

اجلميل��ة حي��ث التق��وا ا�صات��ذة 
ق�ص��م امل�صرح و�صاه��دوا تدريبات 

درا�صته��م  لت�صتكم��ل  م�صرحي��ة 
ملادة امل�صرحية ورافقتهم يف تلك 

الزي��ارة رئي���س الق�ص��م  وبع���س 
التدري�صيني.

 تتقدم هيئة تحرير صحيفة لغات بالش���كر والتقدير للس���يدة عميد كلية 
اللغات أ.م.د. مي اس���طيفان رزق الله والس���يد المعاون االداري أ.م.د. زياد 
ط���ارق عبد الجبار والس���يد مدير الموارد االبش���رية علي حس���ين الزبيدي 

لمتابعتهم النش���اط االعالمي وحرصهم على توفير س���بل نجاحه . 
كم���ا نش���كر جمي���ع الزم���الء والزميالت اعض���اء هيئة التدريس ف���ي الكلية 
لتعاونه���م وتفهمه���م لظ���روف العم���ل  االعالم���ي ونق���در وقفته���م مع 

الصحيف���ة .

صحيفة لغات تشكر السيدة العميد واملعاون االداري

العدد الثامن - كانون الثاني 2018

م. م. لبنى عبداهلل شرب

طلبة اللغات يواصلون زياراتهم للمؤسسات الثقافية والعلمية

قدم��ت التدري�صية اأ.م.د. �صهام �صائ��ب بع�س �صبل مواجهة 
ظاه��رة ال�صرق��ات العلمي��ة .ج��اء ذلك خال ن��دوة علمية 
اأقيم��ت ي��وم الربع��اء 27 / 12 / 2017 عل��ى باح��ة اللغة 

ال�صبانية بح�صور عدد من ا�صاتذة الكلية.
وا�صتعر�ص��ت الباحث��ة مفهوم ال�صرق��ات العلمية والتعريف 
به��ا وا�صبابه��ا وطرقه��ا وا�صه��ر ال�صرق��ات يف الأدب القدمي 

واملعا�صر.
ث��م عر�صت ط��رق الك�صف ع��ن ال�صرق��ات العلمي��ة وكيفية 
مك��ي  د.اله��ام  الن��دوة  وادارت   . الظاه��رة  ه��ذه  معاجل��ة 

املوا�صي. 
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