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أ.م.د مي اسطيفان رزق اهلل  لـغــات

موعد قطف الثمار

يقرتب العام الدرا�سي احلايل من نهايته بعد 
م�س��رة علمية تكللت بالنجاح��ات واجلهود 
امل�س��نية الت��ي بذله��ا طلب��ة كلي��ة اللغ��ات 

وا�ساتذتها .
فعلى مدار ال�سهور املا�سية كانت كليتنا خلية 
نحل تعمل بجد ون�ساط منقطع النظر على 
الأ�س��عدة العلمية والثقافية والرتبوية من 
خالل تنفيذ يومي ودقيق للربامج املو�سوعة 

من قبل العمادة والق�سام العلمية .
ثم��رة  كان��ت  املتحقق��ة  النجاح��ات  ان 
حل�س��يلة جه��ود من قبل اجلمي��ع من عمادة 
وتدري�س��يني وطلبة وموظفني، هوؤلء عملوا 
بروح تعاونية جماعية كاأنهم فريقا واحدا، 
وا�سعني ن�س��ب اأعينهم خارطة الوطن الذي 
ينتظ��ر منهم هذه الثم��رات املتمثلة يف بناء 
جي��ل �س��بابي م�س��لح باملعرف��ة الأكادميي��ة 

املتخ�س�سة .
مل يب��ق �س��وى مو�س��م المتحان��ات النهائية 
التي �ستكون باإذن اهلل م�سك اخلتام وب�سمة 
النج��اح احلا�س��م ، علينا جميعا ال�س��تعداد 
العلمي��ة  املمار�س��ة  ه��ذه  لإجن��اح  الكام��ل 
واللت��زام  والتف��وق  املثاب��رة  خ��الل  م��ن 
حتك��م  الت��ي  وال�س��وابط  بالتوجيه��ات 

المتحانات .
اإنني انا�س��د طلبتنا الأعزاء ان ي�سّمروا عن 
�س��واعدهم وي�س��تعدوا من الآن خلو�ض هذا 
التح��دي واجتي��از الع��ام الدرا�س��ي بنج��اح 

باهر .
اخ��را اق��ول ان الثم��رة ق��د اأينع��ت وح��ان 
اجله��د  ثم��رة  اق�س��د  الإقتط��اف،  موع��د 
والتع��ب والت�س��حيات ، فلنك��ون عل��ى موعد 
م��ع ه��ذا الختبار ال��ذي �س��نتفوق فيه على  
ذواتن��ا وعل��ى كل ال�س��عاب ونحتف��ل جميعا 

عندما تكون النتائج مب�ستوى الت�سحيات . 

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

اللغ��ات  كلي��ة  جمل���ض  ناق���ض 
العلمي��ة  ال�س��تعدادات 
ملو�س��م  واخلدمي��ة  والداري��ة 
الت��ي  النهائي��ة  المتحان��ات 
�سوف تبدا ال�سهر املقبل واتخذ 
باجن��اح  الكفيل��ة  الق��رارات 

العملية المتحانية.
وقال��ت ال�س��يدة عمي��د الكلية 
اهلل  رزق  ا�س��طيفان  م��ي  اأ.م.د 
ان العم��ادة وهيئ��ة التدري���ض 
حري�ستان على توفر الجواء 
لطلب��ة  تتي��ح  الت��ي  املنا�س��بة 
المتحان��ات  اداء  الكلي��ة 
هادئ��ة  بظ��روف  النهائي��ة 

ومريحة .
تروؤ�س��ها  خ��الل  وا�س��افت 
لجتم��اع جمل���ض كلي��ة اللغات 

 18 املواف��ق  الربع��اء  ي��وم 
اتخذن��ا  انن��ا   2018 ني�س��ان 
كاف��ة الج��راءات التي تخ�ض 
العملي��ة المتحاني��ة حيث مت 
المتحاني��ة  اللجن��ة  ت�س��كيل 
املركزية واللج��ان المتحانية 
الفرعي��ة يف الق�س��ام العلمية 
ا�س��افة اىل توجي��ه الوحدات 
الداري��ة باجناز امله��ام املوكلة 

اليها.
وم��ن جانب اخ��ر ناق�ض جمل�ض 
كلي��ة اللغ��ات امكاني��ة التحول 
اىل نظ��ام املق��ررات الدرا�س��ية 
مع��ايل  توجيه��ات  وف��ق  عل��ى 
وزي��ر التعلي��م الع��ايل والبحث 
العلمي وكتاب دائرة التخطيط 

والدرا�سات يف الوزارة .

دراسة امكانية التحول اىل نظام املقررات

استعدادات مبكرة النجاح موسم االمتحانات النهائية

يف اط��ار التعاون املتبادل بني كلية اللغات 
و موؤ�س�س��ات الدول��ة و تنفي��ذا لتوجيهات 
رئي���ض جامع��ة بغ��داد املح��رتم يف عق��د 
ال��دورات التعليمية و ال�س��هام يف تطوير 
الدوائ��ر  باق��ي  يف  العامل��ني  موؤه��الت 

الوزارية.
�سارك ا�ساتذة من ق�س��م اللغة ال�سبانية 
يف كلي��ة اللغات  ب��دورة مبتدئة يف املعهد 
العايل احد ت�سكيالت اأكادميية ال�سرطة 

امدها �س��هر و ن�س��ف ال�س��هر  ابت��داءا من 
. 2018/4/1

ُتلقى خالل الدورة حما�سرات يف القواعد 
و  الق��راءة  و  ال�س��تيعاب  و  املحادث��ة  و 
احل�س��ارة والتدري�سيون امل�س��اركون هم : 
اأ.م.د. عب��ر ح�س��ني عبد و اأ.م.د. �س��ذى 
كرمي عطه و اأ.م.د. ريا�ض مهدي جا�س��م 
و اأ.م.د. ع�س��ام اأحمد نا�س��ر و اأ.م. ليلى 

فا�سل ح�سن .

اإحتفلت اأ�سرة اللغات باليوم ال�سنوي للكلية 
من خالل فعاليات ثقافية وفنية وجتمعات 
طالبية تعبرًا ع��ن الإعتزاز واحلب الذي 

تكُنه هذه ال�سرة لكليتها العزيزة.
وباحاته��ا  الكلي��ة  اأروق��ة  �س��هدت  فق��د 
ثقافي��ة  ون�س��اطات  رائع��ة  احتف��الت 
باللغ��ات  م�س��رحية  وعرو�س��ًا  و�س��عرية 
ر  املختلفة عك�س��ت امل�ستوى العلمي والتح�سّ
والرق��ي ال��ذي يت�س��ف ب��ه طلب��ة اللغ��ات 

واإلتزامه��م بالتقالي��د الأكادميية العريقة 
جلامعة بغداد .

م��ن جانبه��ا ع��رّبت ال�س��يدة عمي��د الكلية 
اأ.م.د. مي اإ�س��طيفان رزق اهلل عن �سرورها 
بهذه املنا�سبة ال�سعيدة ودعت التدري�سيني 
والطلب��ة اىل حتوي��ل فرحه��م اىل عط��اء 
متوا�س��ل لتحقي��ق اأرقى م�س��تويات التفوق 
اىل  هدي��ة  النجاح��ات  وتق��دمي  العلم��ي 

�سعبنا العزيز ووطننا الغايل .

تدريسيو االسبانية  يحاضرون يف اكاديمية الشرطة

فعاليات ثقافية تعكس حب الطلبة لكليتهم وتمسكهم بالتقاليد األكاديمية
ǻǸǲƾǩƗ ƘǶǭǸǽ Ǽǝ ƞǾǵƗƹ ƞǪćƮƛ ƟƘǾǪǦǩƗ ƻǷƸǕ 

اإلتق��ت ال�س��يدة عمي��د كلي��ة اللغات 
اأ.م.د. مي اإ�سطيفان رزق اهلل برفقة 
رئي���ض واع�س��اء هيئ��ة التدري�ض يف 
ق�سم اللغة ال�سبانية مع �سفر دولة 

ا�سبانيا يف بغداد .
وف��د  زي��ارة  هام���ض  عل��ى  وتباحث��ا 
معهد ثرانت�ض الدويل ب�س��اأن التعاون 
العلم��ي والثق��ايف ب��ني كلي��ة اللغ��ات 
وق�س��م اللغ��ة ال�س��بانية م��ن جه��ة 
وال�س��فارة ال�س��بانية واملعهد املذكور 

من جهة اأخرى.
وقال��ت ال�س��يدة العمي��د : ان الكلية 

حري�سة على تعزيز التعاون الثقايف 
مع �سفارات الدول التي تدر�ض لغاتها 
امله��ارات  تطوي��ر  اأج��ل  م��ن  لدين��ا 
اللغوية لطلبة الكلية وفتح الفر�سة 
ام��ام ا�س��اتذة الكلية للح�س��ول على 
امل�س��ادر العلمية من البل��د الأم للغة 
علمي��ة  موؤمت��رات  يف  وال�س��رتاك   ،

ون�ساطات ثقافية هناك.
وياأت��ي هذا الن�س��اط يف �س��ياق �س��عي 
التفاقي��ات  لتفعي��ل  اللغ��ات  كلي��ة 
الثقافية بني جامع��ة بغداد والدول 

التي تدر�ض لغاتها يف الكلية.

 لقاءات لتفعيل االتفاقيات العلمية مع إسبانيا



2لـغــات
الصحفيون اليهود العراقيون و الصحافة االسرائيلية  

لغتي هويتي 

د. وداد جنم عبود
 كلية ال�سراء اجلامعة

ان اح��دى  اه��م التبعات اخلطرة الت��ي غذت كارثة 
احداث النكبة الفل�س��طينية املوؤملة  يف �س��نة 1948، 
فيه��ا  املتع��ددة  الثقافي��ة  الن�س��اطات  ه��دم  كان��ت 
والت��ي ب��داأت يف نهاي��ة الف��رتة العثماني��ة وم��ن ث��م 
ت�س��اعدها بوت��رة اك��ر كارثية يف ف��رتة النتداب 
اىل  التط��وراأدى  ه��ذا  توق��ف  وان  الربيط��اين)1( 
ن��زوح النخب��ة الثقافي��ة والفكري��ة منه��ا ، و حتول 
اغل��ب العاملني فيه��ا اىل لجئني يف ال��دول العربية 
املج��اورة مما انعك�ض  ب�س��ورة وا�س��حة وموؤثرة على 
احلي��اة الثقافية لأبن��اء القلية القومي��ة العربية 

الفل�سطينية ممن بقي يف اطار حدود ا�سرائيل.
ل�س��ك ان احد الن�س��اطات الثقافية والفكرية التي 
فجع��ت فيها الن�س��انية يف فل�س��طني كان��ت يف  جمال 
الن�ساط  ال�س��حفي ، حيث �سدرت ما يقرب من �ستني 

�س��حيفة على مدى فرتة الحت��الل الربيطاين منها 
احدى ع�س��رة �س��حيفة يومية ، وكان لتلك ال�سحف 
اهمي��ة ودور مه��م ج��دا يف تكوي��ن وت�س��كيل ال��راأي 
الع��ام وبل��ورة اجت��اه املجتم��ع الفل�س��طيني يف تل��ك 

الفرتة)2(
وبع��د ادعاءال�س��داقة املبطن��ة يف �س��نة 1949، 
العربي��ة  باللغ��ة  بال�س��دور  �س��حيفتان  وا�س��لت 
، هات��ان ال�س��حيفتان ا�س��تمرتا بال�س��دور حت��ى 
بعدالعالن عن قيام مات�سمى )بدولةا�سرائيل( 
اي�س��ا وهم��ا �س��حيفة )الوح��دة (، ل�س��ان ح��ال 
احلزب ال�سيوعي ال�سرائيلي و�سحيفة )حقيقة 
يف  العام��ة  العم��ال  نقاب��ة  ح��ال  ل�س��ان  الم��ر( 
ا�س��رائيل )اله�ستدروت(،  بال�س��افة اىل ا�سدار 
بع���ض املالحق بني احلني والخر باللغة العربية 
الناطق��ة  ال�س��حيفة  منه��ا : )املر�س��اد( ملح��ق 
بل�س��ان ح��ال ح��زب املاب��ام)3( وبع�ض ال�س��حف 
الديني��ة الن�س��رانية الت��ي كانت ت�س��در ب�س��ورة 

دوري��ة اخ��ذ عليه��ا حمدوديته��ا وع��دم ثباته��ا 
الدائم يف الظهور.

ال�س��حف الثالث��ة تلك مثلت ثالثة عنا�س��ر فاعلة ، 
يف ال�س��احة التي ن�س��طت فيها وجه��ات نظر خمتلفه 
ملل��يء الف��راغ ال��ذي ت�س��كل عق��ب توق��ف الن�س��اط 
الفكري��ة  ال�س��فوة  ون��زوح  الفل�س��طيني  العثم��اين 
ع��ن ا�س��رائيل  وكان املهاج��رون من ال��دول العربية 
املجاورة )بخا�س��ة م��ن العراق و م�س��ر( ، كانوا خر 
ع��ون يف متثيل تلك العنا�س��ر لأعادة بناء الن�س��اط 
ال�س��حفي باللغة العربية من جديد . كما كان اغلب 
املثقفني يف الو�س��اط العلمية قد ا�ستح�سنوا التعبر 
باللغ��ة لعربية ، كم��ا كان للبع�ض منهم جتارب غنية 

يف الن�ساط ال�سحفي يف بلدالنهم ال�سلية )4(
ان الغاي��ة من ه��ذا البحث يتمثل يف بحث ا�س��هامات 
اليهود العراقيني الناطقني باللغة العربية يف م�سرة 
اع��ادة بن��اء وجتديد الن�س��اطات ال�س��حفية باللغة 

العربية يف ا�سرائيل للفرتة ) 1967-1948( .

واث��ق  حمم��د  جن��ان  ا.م.د. 
ا�سماعيل العبيدي

ق�سم اللغة الفرن�سية

الن�س��ان  خلج��ات  ع��ن  تع��رب  اللغ��ة. 
وم�س��اعره وافكاره...وانن��ا ل��و اعتربن��ا 
ج��دل ان اللغة ل وج��ود لها فهي عدمية 
الفائدة ، فنعود اىل الع�سر الول للخلق 
اىل النب��ي ادم –ع-  لنبح��ث كي��ف كانت 
اللغة وكيف انبثقت وترعرت وانت�س��رت 
بخ�سو�س��ية غاي��ة يف العج��ب والغرابة 
...ولكننا وقبل �س��د الرحال  اىل ع�س��ر 
ابين��ا.. جن��د ان الية املبارك��ة ) وعلم 
عل��ى  عر�س��هم  ث��م  كله��ا  ال�س��ماء  ادم 
املالئكة فقال انبئوين با�س��ماء هوؤلء ان 

كنتم �سادقني( 30 البقرة
وحتى ل ي�سحبنا احلديث عن وجود خلق 
م��ن اجلن او من غره قبل – النبي ادم-ع- 
فلي���ض هنا جمال بحث��ه – بيد اننا ميكننا 
الق��ول ان املالئكة ابدوا وب�س��راحة عدم 

معرفتهم با�سماء اخللق ..
اذن م��ن هنا ميكن النط��الق نحو التي: 
ان ا�س��ماء الب�سر مل يعرفها من خلق قبل 

ادم.
وان اهلل �س��بحانه القادر على ذلك ، وهو 
مال��ك املل��ك ، فه��و اعلم حيث ي�س��ع راأيه 
وفكره وعلمه وكرم��ه فجميع املخلوقات 
ملكه- ب��ل ان اهلل تعاىل امر ادم ان يبلغ 
املالئك��ة با�س��ماء املالئك��ة. ) ق��ال يادم 

انبئهم با�سمائهم ..(
وذه��ل املالئكة  اخللق به��ذا الكم والنوع 
م��ن اخلل��ق م��ن ان�س��ان وحي��وان ونب��ات، 
ودورة املي��اه يف الطبيع��ة واهمية املاء ) 

وجعلنا من املاء كل �سيء حي9
ك��م لغة يف العامل ؟ ك��م لهجة يف منطقة 
هن��اك  ؟  للب�س��ر  ل��ون  ك��م  حم��دودة؟ 
م�سرتكات يف الب�س��ر انف�سهم وبني الب�سر 
يف  ذات��ي  اكتف��اء  ...هن��اك  واحلي��وان 
يف  كم��ا  للنف��اذ  قاب��ل  غ��ر  الطبيع��ة  
الهواء واملاء والزرع...ثم ت�س��خر بع�ض 
املخلوق��ات لبع�ض ث��م املوازن��ة  الرائعة 
العظيمة، فاذا مات كذا عدد من الن�سان 
احل�س��رات  او  النب��ات  او  احلي��وان  او 

والزواحف و فان عددا م�ساويا او  ....
وال�س��وؤال املهم الذي يفر�ض نف�س��ه هو..

مل��اذا اك��د �س��بحانه وتع��اىل عل��ى تعليم 
�س��يدنا ادم-ع- ال�س��ماء عموم��ا – مل��اذا 
قدم هذا المر على غره من المور التي 
ل تقل اهمية وخطورة  يف حياة الب�سر؟ 
مل��اذا عل��م اخلال��ق   . �س��ائل ي�س��ال  ورب 
العظيم و نبيه ادم ا�س��ماء قد لي�ستفيد 
منه��ا كله��ا؟  فه��و ي�س��تفيد مم��ا يت�س��ل 

مبا�سرة ببيتئته وموطنه وظروفه؟ 
وهن��ا موط��ن الر�س��الة الكرمية ل�س��يدنا 

ادم.
احلقيق��ة ان اللغ��ة ام��ا منطوق��ة وام��ا 
امي��اءات وب��كال احلالتني فانها تنح�س��ر 
يف كونه��ا لغة الن�س��ان امللبي��ة حلاجاته 

وطموحاته.
مهم��ه  يجده��ا  مداخل��ه  ي��ود  م��ن  ورب 
ومفي��ده فيق��ول) ان تعريف��ا غ��ر معقد 
يفي بالغر�ض وي�سرت�سل في�سيف: اللغة 
وبب�س��اطة �س��ديدة عب��ارة ع��ن ا�س��وات 
�س��درت م��ن كائ��ن ح��ي خمل��وق، بتقنية 
غاي��ة يف الروع��ة، فل��م يخل��ق خمل��وق 
النت��اج  ف�س��يكون  وال   ، اخ��ر  خملوق��ا 
يعاين من تلف و�س��عف، ولكن��ه من ) اله 

مقتدر ، ميلك اخللق اجمعه...(
ه��ذا املخل��وق ل��ه عق��ل راق ميي��زه ع��ن 
الكائنات الخرى وله �سخ�س��يه منفردة 
وا�س��حة فهو ا�سا�س��ا خلق من عنا�س��ر مل 
ي�س��رتك مع��ه اح��د به��ا . فهو م��ن تراب 
وغ��ره ، من نار ومن نور ... وبالتايل كان 
لب��د للحياة ان تبدا وان ترتعرع وتنمو 
ثم تزده��ر ...كان لبد له��ا من مقومات  
ر�س��يدة...ومنها ما يخ�ض مو�س��وعنا...

منها ال�سوات.
تقن��ني  ام  اعبثي��ة  ؟  ا�س��وات  اأي  ولك��ن 
وبرجم��ة؟ اا�س��وات متداخل��ة مل يك��د 
اح��د ميي��ز بع�س��ها مل��ن يع��ود؟ فكيف به 
ان يفه��م املراد م��ن املحادثة ! واحلقيقة 
ل��و تفكرن��ا به��دوء وروي��ة اىل الك��ون ، 
املجموعات ال�سم�س��ية، الف�سول الربعه، 
�س��نة اخللق ، عظمة اخللق اعتبارا من ) 

ج�سم املخلوق( 
نالح��ظ وعل��ى الف��ور الدق��ة املتناهي��ة 
واملوازنة  بني اع�ساء اجل�سم.  والبكرتيا 
وغرها... وهنا �س��نجد  فكرنا ين�س��حب 
م��ن �س��ان اىل  �س��رورة  ان الدق��ة  يجب 
ان تتوف��ر يف م�س��الة ) ال�س��وات( فهذه 

وم��ن  ؟  مب��اذا  ولك��ن  متي��زت   الخ��رة 
�س��نجد  العملي��ة؟  به��ذه   ونه���ض  ق��ام 
العملي��ة  وراء   اجلدي��د  املخل��وق  رق��ي 
اخلال��ق!  م��ن  بع��ون  البديعة...ولك��ن 
والدلي��ل و ان احليوان��ات اكتف��ت) بقدر 
حمدد ومعني( م��ن التعبر قانعة به غر 
مت�س��جرة ول معرت�سة، فلم جتد حاجة 

لتطوير وتهذيب  ا�سواتها.
ولو تفح�س��نا  بعملية وجترد بع�ض هذه 
ال�س��وات لوقفنا عل��ى امر حمر  بيد ان 
احل��رة هن��ا ايجابي��ة؟ وحت��ى ل يكون 
تعب��ري عقيما ول معقدا  ول م�س��تغربا 
..فمث��ال �س��ناخذ بع���ض ه��ذه ال�س��وات 
ون�س��جلها يف جهاز ت�س��جيل ونعيدها على 
ا�س��ماعنا اك��ر من م��رة ونح��ن يف غرفه 
ل �س��بابيك فيه��ا . مطلب��ه بالده��ان من 
الداخ��ل ..�س��نجد ان��ه مثال ) ان ال�س��د 
ي�س��وت  ..وو�سع الن�سان لت�سويته ا�سما  
وه��و ) زئر ، والذئ��ب – عويل .  والكلب 
نب��اح  واحلم��ام – هدي��ل ، وللع�س��فور – 

زقزقة. وللبلبل تغريد ولالفعى فحيح(
دعون��ا نبح��ر يف ذات املفردة واق�س��د يف 
مدلول حروفها ، كيف ا�ست�س��اغ  الن�س��ان 
العرب��ي و�س��ع كلم��ة – زئ��ر لال�س��د – 
نالحظ حرف الزاي  ال�س��ديد الت�سويت  
ذو الزي��ز الن��ربات والناف��ذ اىل الذن 

فم�ستنفرها وم�ستنفزها.
الت��الوة( م��ع  وه��ذا احل��رف يف ) عل��م 
حريف ال�سني وال�ساد- من حروف ال�سفر  
اأي الت��ي ي�س��احبها �س��غرا عن��د النطق 
به��ا وخا�س��ة عن��د الت�س��ديد والت�س��كني 
...وت�س��مى اي�س��ا ) احل��روف ال�س��لية(  
التي تخرج من ا�س��لة الل�سان ، اأي الطرف 
املدبب منه مثال ) انه ملن ال�ساد قني وكان 
من الزاهدينو ثم ا�ستوى على العر�ض (.

وع��ودة اىل م�س��الة ) زئر ال�س��د( فبعد ان 
جاء حرف الزاي ذو الت�سويت النافذ جاءت 
هم��زة القط��ع ولي���ض هم��زة الو�س��ل اللينة 
الرقيقة ، فنالح��ظ عند النطق بالكلمة ان 
الهم��زة تعرت�س��ها بقوة وعن��اد طالبة ابراز 

هويتها!
ث��م الياء الت��ي تك��ون ارادة وعدوانية ) 
الهم��زة( ...ويات��ي ح��رف ال��راء ال��ذي 
يج��ب ان ينط��ق هنا برتقي��ق مفاجيء . 
كانه ي�س��ور لن��ا ويامرنا ان ه��ذه املفردة 

تتمح��ور بني ) �س��دة احل��رف وتفخيمه، 
اىل  ينتق��ل  بالغر���ض  اليف��اء  وبع��د 
الرتقيق لطلب امل�س��احلة  بعد احل�س��ول 

على موافقة ارائه(
ونالحظ اي�سا ، الفرق الهائل. يف النطق 
واملعن��ى ذي الدللة الفوري��ة بني زئر و 
عوي��ل و نباح، و فحي��ح،..(  وبني) هديل  

وزقزقة و تغريد( 
الدلل��ة  دق��ة  يف  يلتقي��ان  الطرف��ان 
وبالغته��ا ، ف��كل كلمة ) زئ��ر او غرها(  
تدل  على الرقة واللطف واحلنو والبعد 

عن العدوانية والرعب. 
ول��و اجرين��ا حماول��ة املقارن��ة و�س��وؤال 
غ��ر الناطق��ني باللغة العربية و�س��الناه 
فو�س��عنا يف عمود كلمات : تقابلها اخرى  
وافهمناه انها ا�س��وات حيوان��ات  وطلبنا 
من��ه ان ي�س��ل  ب��ني كلم��ة زئ��ر  وبني ما 

يقابلها من ا�سم احليوان .
زئر        احلمام

عويل       الع�سافر 
نباح     الكالب 

فحيح     اليالبل
الهديل      ال�ض\

زقزقة     الذئاب 
تغريد     الفاعي 

العرب��ي   غ��ر  نتيج��ة  ان  عل��ى  لوقفن��ا 
املجردة م��ن املعرف��ة امل�س��بقة والبعيدة 
عن العواط��ف ...لوجدنا نتيجة قريبة 
للحقيقة ف�سيختار  بحد�سة وباملو�سيقية 
الرهيف��ة غ��ر املتاث��رة ب�س��يء  لظهرت 

احلقيقة على جتلياتها
ولع��ل يف البي��ت ال�س��عري ال��ذي يقول ) 
عوى ذئب ف�سا�ستان�س��ت  بالذئب اذ عوى   

و�سوت ان�سان  فكدت اطر
ان لن�س��ان ظلمه اهله وجمتمعه ..وقرر 
هج��ر اي م��كان  ي�س��كنه ان�س��ان ، ف�س��كن 
ال�س��حراء  ويف  ي��وم �س��مع �س��وت  ذئ��ب، 
فا�س��تان�ض ب�س��وت الذئ��ب الغ��دار ال...
ولكن��ه �س��مع فجاة �س��وت ان�س��ان  فتطر 
وانزع��ج وارتعدت فرائ�س��ه، لنه يعترب 
الن�س��ان اك��ر مك��را وغ��درا  م��ن الذئب 
...فنالح��ظ ) ال�س��تانا�ض ..والذئ��ب( 
تك�س��ف  فاللغ��ة  التطر...ان�س��ان(   و) 
ع��ن مكنوناتي ورغبات��ي وميويل ...فهي 

هويتي . دون ريب او �سك  .
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ترجمة: م.م. امرة ح�سني

ان الع��راق ، ال��ذي كان جزءا م��ن  المرباطورية 
العثمانية �س��ابقا ، احتلته اململك��ة املتحدة اأثناء 
احل��رب العاملي��ة الأوىل ، ويف ع��ام 1920، اأُعِل��ن 
ان��ه حت��ت انت��داب ع�س��بة الأمم ب��ادارة اململكة 
املتحدة. وح�س��ل العراق على ا�س��تقالله كمملكة 
يف  اجلمهوري��ة  قي��ام  ع��ن  واأُعِل��ن   .1932 ع��ام 
19٥8،   وادت اخلالف��ات م��ع اإي��ران اىل ح��رب 
مكلفة غر حا�س��مة اأمدها ثمان �سنوات )1980-
1988( . ويف اب اغ�س��ط�ض  1990، العراق احتل 
الكويت ولكن قوات حتالف الأمم املتحدة بقيادة 
الولي��ات املتح��دة  طردت��ه اأثناء ح��رب اخلليج 

كانون الثاين - �سباط 1991.
وبع��د حترير الكويت طالب جمل�ض الأمن الدويل 
العراق بالتخل�ض  من اأ�س��لحة الدمار ال�سامل كلها 
وال�س��واريخ البعي��دة امل��دى وال�س��ماح بعملي��ات 
التفتي���ض التحقيقي��ة من قب��ل الأمم املتحدة  . 
وق��د ادى ع��دم امتثال الع��راق لق��رارات جمل�ض 
الم��ن ال��دويل طوال اثني ع�س��ر عام��ا اىل غزو 

العراق بقيادة الوليات املتحدة يف اآذار 2003.
وبقي��ت الق��وات المريكية يف الع��راق بتفوي�ض 
مبوج��ب    2009 حت��ى  ال��دويل  الأم��ن  جمل���ض 
اتفاقي��ة ثنائي��ة ،للم�س��اعدة يف توف��ر الأم��ن 

وتدريب واإر�ساد قوات الأمن العراقية.
يف اكتوبر ت�سرين الول  200٥ ، وافق العراقيون 
على د�س��تور  ِعرب ا�س��تفتاء �س��عبي ، وح�سب هذه 
الوثيق��ة انتخب��وا 27٥ ع�س��وا  ملجل���ض الن��واب 
يف دي�س��مرب كان��ون الأول 200٥ .وواف��ق جمل�ض 

النواب العراق��ي على اأغلب وزراء جمل�ض الوزراء 
يف مايو ايار 2006 ، وذلك ميثل النتقال اإىل اأول 
حكوم��ة د�س��تورية يف الع��راق يف منت�س��ف ق��رن 

تقريبا.
بعد مايقارب ت�سع �سنوات على حرب اخلليج الثانية 
العملي��ات  املتح��دة   الولي��ات  اأنه��ت   ، الع��راق  يف 
الع�سكرية هناك منت�سف دي�سمرب 2011 ، هذا وقد 
جرت يف يناير كانون الثاين 2009  وابريل ني�س��ان 
2013 يف الع��راق انتخاب��ات للمجال���ض البلدية يف 
جمي��ع املحافظ��ات ما ع��دا املحافظات التي ت�س��كل 
حكومة اقليم كرد�س��تان وحمافظة كركوك . وقد 
اجرى  العراق انتخابات وطنية ت�سريعية يف مار�ض 
عا ملجل�ض نواب  اذار  2010 - حيث اختار 32٥  م�سرِّ
او�س��ع ، وبعد ت�س��عة ا�س��هر م��ن عدم اتخ��اذ القرار 
وافق جمل���ض النواب هذا عل��ى احلكومة اجلديدة 

يف دي�سمرب كانون الول  2010. 
انتخاب��ات  الع��راق  اج��رى   ،  2014 ني�س��ان  يف 
ت�س��ريعية وو�س��ع ممثلي جمل�ض النواب اىل 328 
ن��وري املالك��ي ع��ن حماولت��ه  عا . وتخل��ى  م�س��رِّ
لرئي���ض  املج��ال  ،فا�س��حا  ثالث��ة  ولي��ة  لني��ل 
ال��وزراء اجلديد حيدر العب��ادي ، للفوز باملوافقة 
يف  اجلدي��د  وزرائ��ه  جمل���ض  عل��ى  الت�س��ريعية 
�س��بتمرب اأيل��ول 2014 . ولكن الع��راق منذ 2014 
انخرط يف حملة ع�سكرية على داع�ض ل�ستعادة 
الأرا�سي التي فقدها يف اجلزء الغربي وال�سمايل 

من البالد . 

برملان العراق
 نبذة تاريخية 



3لـغــات
متى وكيف ُأخرِتعت اسطورة الشعب اليهودي؟

اعداد وترجمة: م. اميان لفته عزيز
ق�سم اللغة العربية

  احلداثة وما بعد احلداثة القوا بظاللهم على مثقفي 
القرن الع�س��رين والق��رن الواحد والع�س��رين ولزالوا  
ونتاجاته��م،  افكاره��م  توجهاته��م،  عل��ى  يوؤث��رون 
ول�س��يما ق�س��ية الهوي��ة وال��ذات والأخ��ر، اذ وجدت 
�س��داها يف املجموعة الثالثية للمفكر واملوؤرخ �س��لومو 
زان��د التي بداأت بالعنوان "متى وكيف اخرتع ال�س��عب 

اليهودي؟".
 ول��د �س��لومو زان��د   يف النم�س��ا ع��ام 1946، هاجر اىل 
فل�س��طني مع والديه بعد املالحقه النازية ليهود اوربا 
عام 1948، الن هو اأ�س��تاذ التاريخ املعا�س��ر يف جامعة 
تل ابيب، عرف بكتاباته املناه�س��ه لل�سهيونية، �سرح 
يف مق��ال له ن�س��ر يف �س��حيفة الكاردي��ان الربيطانية 
متا�س��لة  العن�س��رية  "ان   :)The Guardian(
عميقا يف املدار�ض والكليات وعموم الدائرة الإعالمية 
يف اإ�س��رائيل". حق��ق زان��د لعق��ود يف تاري��خ الأف��كار 
والتاري��خ ال�سيا�س��ي والجتماعي للمفكري��ن وموؤخرا 

كانت اهتماماته بالتاريخ القومي.
     ن�س��ر زان��د يف العق��د الخ��ر موؤلفات اثارت �س��جة 

كبرة جلراءة الطرح املعرو�ض فيها، ا�س��بح له جمهور 
وا�س��ع من القراء عامليا و حققت كتب��ه اعلى املبيعات، 
م��ن موؤلفات��ه جمموع��ة )متى وكي��ف اخرتع ال�س��عب 
اليه��ودي؟( ع��ام 2008، ) متى وكي��ف اخرتعت ار�ض 
اإ�س��رائيل؟( ع��ام 2012 و ) مت��ى وكي��ف توقف��ت عن 
كوين يه��ودي؟( ع��ام 2013، ترجم��ت املجموعة اىل 
ع��دد من اللغ��ات احلية ومنه��ا العربي��ة، اأجريت معه 
العدي��د م��ن اللق��اءات يف القن��وات العاملي��ة وباللغات 
الإنكليزية، الفرن�سية والعربية - اللغات التي يتكلمها 
زان��د - حتى ان املفك��ر والداعية الفل�س��طيني عدنان 
اإبراهيم قد اأ�س��ار الية يف خطبة له بعنوان "فل�سطني 
غ�س��ة وكذب��ة" يف 2017/12/22 من النم�س��ا وكيف 
ان موؤلفات��ه التحقيقي��ة الث��الث تل��ك اث��ارت �س��جة 
كبرة لي�ض يف الأو�ساط اليهودية وح�سب بل يف اوربا 
والعامل. زاند وبعد ن�س��ره للمجموعة تعر�ض للتهديد 
بالقت��ل من قب��ل اأبناء جلدت��ه من جان��ب والكثر من 
الط��راء م��ن جان��ب اخ��ر لك�س��فه احلقائ��ق بالدلة 

والرباهني.
    فن��د زان��د يف الكت��اب الأول )مت��ى وكي��ف اخ��رتع 
ال�س��هيونية  القومي��ة  �س��ردية  اليه��ودي؟(  ال�س��عب 
الت��ي بنتها ال�س��هيونية ا�س��تنادا على ق�س���ض التوراة 
وا�س��طورة اجالء اليه��ود من قبل الروم��ان يف القرون 
الوىل، ويوؤكد ان اليهود مل يطردوا يوما من فل�سطني، 
وان العرب املوجودون يف فل�س��طني هم من ن�س��ل اليهود 
الذي��ن كانوا هناك لن اليهودية كان��ت الدين املوحد 
الأول الذي بداأ عملية التحول الديني اجلماعي، وان 
يهود ال�سكنازيني - اليهود من الأ�سول الوربية - هم 
من اأ�س��ول مملكة اخل��زر- مملكة امتدت ف��وق الدولة 
العبا�س��ية ورو�س��يا يف القرن ال�سابع امليالدي - وبذلك 
ينك��ر الأ�س��ول الكنعانية ليهود �س��رق اوربا وي�س��فهم 

باملجتمع��ات املتحول��ة، وان يه��ود اليمن يع��ودون اىل 
اململكة احلمرية يف اليمن، فاليهود لي�سوا �سعب غريب 
ومتنقل كما ت�س��فه حركة معاداة ال�سامية وجزء من 
ال�س��هاينة. زان��د يف ملخ�ض للكتاب يوؤيد �س��اأنه �س��اأن 
بع�ض من مثقفي اليهود امل�ستوطنني يف فل�سطني م�سروع 
الدولت��ني املنف�س��لتني )اإ�س��رائيل وفل�س��طني( لنه��م 
يرون ان لم�س��تقبل لدولتهم مع اق�ساء الفل�سطينيني 
ع��ن ار�س��هم. اه��دى زان��د الكت��اب اىل اأه��ايل قري��ة 
ال�س��يخ موؤن�ض، تل��ك القرية التي اختف��ت يف الثالثني 
م��ن مار�ض ع��ام 1948 وبني��ت عليها جامع��ة تل ابيب 
عرفان��ا منه باأحقية اأ�س��حاب الأر�ض الأ�س��ليني وهم 
الفل�س��طينيني. ترجم الكتاب لك��ر من 20 لغة حية 
وحاز على جائزة ال�س��حافة الفرن�س��ية 2009. يذكر 
زان��د يف كتاب��ه ان كلم��ة ) �س��عب يه��ودي( لتوجد يف 
الت��وراة باملعن��ى املت��داول الن كاأمة يهودي��ة وانه مت 
اخرتاعها من قبل ال�س��هيونية التي اوهمت العامل بان 
اليهود �س��عب وقومية وان ا�س��ولهم يف فل�سطني وان من 
حقه��م الرج��وع اليها وعلي��ه كان وعد بلفور امل�س��وؤوم 
وماتلت��ه من اح��داث اخره��ا ولي�ض اخره��ا حماولة 

ترامب جلعل القد�ض عا�سمة لل�سهاينة. 
   ناق���ض زان��د يف الكتاب الثاين ) متى وكيف اخرتعت 
ار�ض اإ�س��رائيل؟( ال�س��اطر الكبرة الت��ي لفت ار�ض 
فل�سطني وقد�سيتها يف الأديان الثالث وكيف ان م�سطلح 
"حق تاريخي" لليهود يف ار�ض فل�سطني هو اخرتاع من 
الربوت�س��تانت الجنيليني واليهود ال�سهاينة يف القرن 
التا�سع ع�سر كم�سطلح �سيا�سي حديث، ان اخرتاع هذه 
القومية هو الذي مكن من ال�س��تيطان و�س��ط ال�س��رق 
الأو�س��ط و�س��جع اليه��ود لل�س��فر لفل�س��طني واأدى اىل 
اإقامة الكيان الذي يخ�س��ى م��ن زواله اليوم. يف كتابه 
يق��ول زاند: "حتى ابونا اإبراهي��م )ع( وكبر انبيائنا 
مو�س��ى)ع( مل يكون��وا م��ن موالي��د فل�س��طني". ترجم 

الكتاب ال ثمان لغات عاملية .
   اك��د زان��د يف لق��اء ل��ه يف ه��ذا ال�س��اأن ان: "التاري��خ 
احلقيقي لتا�س��ي�ض املجتمع ال�س��رائلي هو عام 1924 
عندما قرر المريكان تعديل قوانني مكافحة الهجرة 
ومنع اليهود من الذه��اب لمريكا، فلول هذه القوانني 
ل��كان معظ��م اليه��ود املوجودون يف فل�س��طني يعي�س��ون 
الن يف اأمري��كا، وان يه��ود اوربا اج��ربوا للذهاب اىل 
فل�س��طني وان ل يوجد كتاب واحد يتحدث عن نفيهم، 
اليه��ود مل يط��ردوا م��ن فل�س��طني ومل يري��دوا العودة 
لفل�س��طني امن��ا ه��ي م��كان مقد���ض له��م". يري��د زاند 
بذلك ان لتخلط الأمور ب�س��بب العتقادات القومية 
الع�س��رية لل�س��هاينة، ويذكر ان ال�س��هيونية من ا�س��د 
اأع��داء اليهودية الت��ي ل توؤمن بدول��ة قومية لليهود 
واليهودي��ة لي�س��ت ال�س��هيونية وان جمي��ع املوؤ�س�س��ات 
اليهودية يف نهاية القرن التا�س��ع ع�سر وبداية القرن 
الع�سرين كانت �س��د ال�سهيونية". قطع زاند الروابط 
بني اليهود وار�ض فل�س��طني ويوؤكد ان فل�س��طني لي�س��ت 
ار���ض اليه��ود وامنا هي ار�ض مقد�س��ة لليهود وامل�س��يح 
وامل�س��لمني، ويو�س��ح اك��ر لليه��ود ان��ه: "كم��ا ليحق 
للم�س��لمني حول الع��امل باحتالل مكة او امل�س��يح حول 
الع��امل باحت��الل القد���ض، لي���ض هن��اك م��ن احقي��ة 

يف احت��الل اليه��ود للقد���ض، ه��و ي�س��رح بكفان��ا كذبا 
عل��ى انف�س��نا )اليه��ود(، كم��ا يدي��ن نف�س��ه يف الكتاب 
وال�س��هاينة ممن �س��اركوا يف ح��رب 1967 وجرائمهم 
�س��د الفل�س��طينيني وحت��ى م�س��اعدتهم يف اجلرائ��م 
املنظم��ة �س��د الفل�س��طينيني بع��د احلرب وانه��ا كانت 
نقطة حتول يف حياته لنه كان مرغم وال�س��الح يف يد 

زمالئه".
   اأ�س��ار زاند اىل ان: "قوة ال�سهاينة لي�ست يف املجتمع 
ال�س��هيوين فامريكا تدعمهم يف كل �سيء يفعلونه، لذا 
ترى ال�س��هاينة يحتلون �سعبا منذ اكر من ن�سف قرن 
م��ن دون حق مدين او �سيا�س��ي، واملجتم��ع الغربي كان 

وليزال يوؤيد الحتالل ال�سهيوين لر�ض فل�سطني".
    ناق���ض زان��د يف الكت��اب الثال��ث "متى وكي��ف توقفت 
عن كوين يهوديا؟" عدم وجود ثقافة يهودية علمانية 
ومميزاته��ا امل�س��رتكة ب��ني يه��ودي الع��امل العلماني��ني، 
لذل��ك ه��م عمليا لي�س��وا يه��ودا، ولك��ن اإ�س��رائيليون او 
امريكيي��ون وف��ق جن�س��يات بلدانهم التي يعي�س��ون بني 
ظهرانيه��م فقط. ذكر زاند ان الكيان ال�س��هيوين يدعو 
نف�سه منذ تا�سي�سه ب "الدولة اليهودية" وهو ل يطبق 
تعالي��م اليهودية وهذا تناق�ض. يق��ول زاند: "ان على 
الرغم من ان هتلر دمر ع�سكريا، لكن ايدلوجيته ن�سرت 

النظرية العن�سرية بني الكثر من اليهود".
   املجموع��ة الثالثية اثارت املخ��رج ايالن زيف لعمل 
فل��م �س��ينمائي عن الكت��اب الأول. وجدي��ر بالذكر ان 
�س��لومو �ساند هو املعني يف ق�سيدة ال�ساعر الفل�سطيني 
بالزناب��ق  يحل��م  ال��ذى  "اجلن��دي  دروي���ض  حمم��ود 
البي�س��اء" بع��د لق��اء جمعه��م �س��ويه بقوا عل��ى اثره 
اأ�س��دقاء من��ذ ع��ام 1967 اىل وفاة ال�س��اعر الراحل 
دروي�ض، الق�س��يدة ان�س��دتها الفنانة ماج��دة الرومي 

فيما بعد دعوة منها لل�سالم. 
   اخت��ار زان��د وه��و اجلن��دي "ال�س��رائيلي" يف ع��ام 
1967 فكرة الن�سقاق على احلرب، والنحياز لل�سالم، 
وتطلي��ق اأف��كار التع��ايل والق�س��وة والق��وة العمي��اء، 
واختيار الزنابق البي�ساء التي ترجمها بعلمه اىل كتب 

تاريخية حتقيقية مناه�سه لل�سهيونية البغي�سة.

اعداد : ا.م.د . رواء فخري عبد اللطيف 
وحدة حقوق الن�سان

تعد م��ن اغ��رب البح��رات يف العامل يعود ا�س��مها 
اىل اللغ��ة النبطي��ة والت��ي تعن��ي الوزة لل�س��به 
ب��ني �س��كلها و�س��كل ال��وزة . تق��ع بح��رة �س��اوة يف 
و�سط �س��حراء مدينة ال�سماوة يف اق�سى اجلنوب 
الغرب��ي من مرك��ز حمافظة املثنى جن��وب العراق 
املي��داين  امل�س��ح   . 282ك��م  بغ��داد  ع��ن  وتبع��د 
م�ساحتها 12 كم وطولها ٥،٥ كم وعر�سها 1،٥كم . 
ت�س��ل اىل البحرة 16 نوع من الطيور ا�سافة اىل 
ا�س��ماك ترتاوح طولها بني ٥-1٥ �س��م تتغذى على 
القواقع  الطحالب املوجودة يف البحرة . م�س��توى 
املياه ثابتا رغم مرور الزمن . وترتفع عن م�س��توى 
الر���ض حوايل ٥ امتار مما يح��ول دون روؤيتها ال 
من مكان قريب ويحيطها �ستار طبيعية من �سخور 

اجلب�ض والكربيتات .ءء
ذكره��ا املوؤرخ��ون وال��رواة كثرا يحبها امل�س��لمون 
كثرا لن يف في�سانها ب�سارة ولدة الر�سول العظم 
حمم��د )�ض( لذلك اعتربت ب�س��ارة خر ، يف حني 
كرها الفر�ض لنهم يربطون بني في�سانها وانك�سار 

عر�ض ك�سرى فهي نذير انهيار امرباطوريتهم .
م��ن  البح��رة واح��د  التاري��خ تع��د  وبعي��دا ع��ن 
الطبيع��ة  قوان��ني  تعان��د  فه��ي  الدني��ا  عجائ��ب 
والتف�س��رات الفيزيائي��ة وذل��ك خلم���ض ا�س��باب 
: اول: عل��ى الرغ��م م��ن الظ��روف الت��ي تعي�س��ها 
البح��رة اذ حتيطه��ا ال�س��حراء م��ن كل اجله��ات 
املمتدة من العراق وال�سعودية فان من�سوب مياهها 
مل يتغ��ر منذ وج��دت حلد الن فهو ثاب��ت . ثانيا 
: ل يوج��د اي منب��ع له��ذه البحرة لذل��ك يعتقد 
البع���ض انه��ا تعتمد عل��ى املي��اه اجلوفي��ة . ثالثا 
: م��ن الغرائ��ب التي متي��زت بها ه��ذه البحرة ان 
مياهها اذا �س��حبت اىل اخلارج تتحول اىل احجار 
كل�س��ية وكانه��ا ترف�ض مغادرة رح��م البحرة الم 
، و�س��انها �س��ان احليوانات التي تعو�ض اجزائها يف 
ح��ال اقتطاعها فان بحرة �س��اوة تعو�ض الماكن 
التي تتهدم من �س��ياجها الكل�سي بتكل�سات جديدة 
دون تدخل الن�س��ان يف ذلك . رابعا : من الناحية 
املختربية اكت�سف العلماء ت�سابه كبر بني بحرة 
�س��اوة وبح��ر قزوي��ن ول��ول البع��د اللف الكيلو 
م��رتات بني البح��ر والبح��رة لقال��و انها ت�س��تمد 
مياهها منه . خام�س��ا: ان كثافة املياه تفوق كثافة 
مياه اخللي��ج العربي وكثافة البح��ار عموما وهذا 
م��ا اده�ض العلماء ، اما ن�س��بة امللوحة فانها عالية 
ج��دا وتبل��غ 3600 ج��زء يف امللي��ون وه��ي بذل��ك 
ت�س��به البحر امليت مما جعلها بحرة غر �س��احلة 
لعي���ض احليوان��ات املائي��ة . ومن��ذ ازم��ان ع��رف 
بانه��ا ع��الج لالمرا�ض اجللدي��ة لوج��ود تركيبة 
كيميائي��ة فيه��ا يكر فيها الكربي��ت ، وما يزيد يف 
غرابة البحرة هذه ان ا�س��ماكها املكت�سفة وجدت 
عمي��اء وبالم��كان ان ت��رى هيكله��ا العظم��ي م��ن 
خالل جلدها ال�سفاف جدا وفور خروجها من املاء 
تذوب يف الكف مبا�س��رة مثل قطعة �س��من نباتي . 
ورغم هذه املمي��زات الغريبة لهذه البحرة ال ان 
الهتم��ام فيها لال�س��ف مل يك��ن بالدرجة الكافية 
ل يف زم��ن النظ��ام ال�س��ابق ول يف الوق��ت احل��ايل 
رغ��م ان علماء الطبيعة يطالبون بادراجها �س��من 

عجائب الدنيا ال�سبعة .

كنوز يف بالدي ... 
بحرية ساوة
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وسائل التواصل االجتماعي وصدمات اللغة الشبابية

 م.د. �سهاد عدنان جلوب
�سعبة العالم والعالقات

تعترب اللغ��ة الداة الفاعل��ة يف عملية 
التوا�سل بالن�س��بة للكائنات ب�سكل عام 
والإن�س��ان ب�س��كل خا�ض لأنها متكنه من 
الت�س��ال بالآخر وتبادل امل�سالح معه، 
ذل��ك لأن الإن�س��ان كائ��ن اجتماع��ي ل 
ي�س��تطيع اأن يوفر لنف�س��ه كل متطلبات 
الآخري��ن،  م��ع  التوا�س��ل  دون  العي���ض 
فمن املفرت���ض اأن تكون اللغ��ة العربية 
الف�سحى هي و�س��يلة التوا�سل احلياتي 
لك��ن  العربي��ة  ال��دول  يف  للمجتمع��ات 
يب��دو اأنه��ا ق��د تاأث��رت نتيج��ة تداخل 
مكوناته��ا  واخت��الف  املجتمع��ات 
والتح��ولت اأو التطورات التكنولوجية 
اللغ��ة  عل��ى  اإنعكا�س��اتها  اأف��رزت  الت��ي 
العربي��ة، وبالأخ���ض بع��د ظه��ور ذلك 
اخللي��ط اللغ��وي اجلدي��د ال��ذي يجمع 
بني الرموز واحلروف والأرقام وت�سكيل 

لغة �سبابية انرتنيتية جديدة.
 تاأتي هذه املقالة لت�س��ليط ال�سوء على 
الدور ال�س��لبيِّ الذي ت�س��طلع به و�سائِل 
يخ���ضُّ  فيم��ا  الجتماع��يِّ  التوا�س��ل 
ا�س��تخداَم اللغ��ة العربية بني او�س��اط 

ال�سباب .
تنت�س��ر اليوم يف خمتل��ف مناطق العامَل 
مواق��ُع ُتعَرف با�س��م و�س��ائِل التوا�س��ل 
م��ا  علين��ا  يخف��ى  ول  الجتماع��يِّ 
اأَْحَدَثْت��ه ه��ذه ال�س��بكات التفاعليَّة ِمن 
نقالت نوعية يف حياة النا�ض، فاأ�سبحوا 
يف  �س��عوبًة  ويج��دون  به��ا،  مهوو�س��ني 
َرْته لهم من  الإقالع عنها؛ ب�س��بِب م��ا وفَّ
اإمكان��ات. ول ميكن اأْن ننك��َر تاأثَر هذه 
املواق��ِع يف ا�س��تخدام اللغ��ة العربي��ة، 
ال�س��تغراب،  تث��ر  كلم��اٍت  كابتداُعه��ا 
زت اله��وة ب��ني اجلي��ل اجلدي��د ِمن  ع��زَّ
م�س��تخدمي هذه الو�س��ائل ولغة ال�ساد، 
الجتماع��ي  التوا�س��ل  مواق��ع  ولع��ل 
التي ب��رزت فيه��ا ظاهرة انته��اك لغتنا 

والع�س��ف باأ�س�س��ها وقيمته��ا لي�س��ت هي 
امل�س��كلة،  تلك��م  ع��ن  اأ�سا�س��ًا  امل�س��وؤولة 
واإمن��ا ه��ي التي �س��ّكلت م��راآة اأو �سا�س��ة 
نا�س��عة عك�س��ت جوانب الأزمة بو�سوح 
واأتاحته��ا اأمامنا على نحو موؤمل بعد اأن 
روجته��ا،  حيث قلبت و�س��ائل الت�س��ال 

احلديثة واملواق��ع الإلكرتونية موازين 
اللغ��ة العربي��ة، وانق�س��مت  ا�س��تخدام 
اإىل لغ��ات متع��ددة، وتفنن��ت يف ابتداع 
م�س��طلحات جدي��دة وكلم��ات دخيل��ة، 
فاقم��ت اله��وة ب��ني اجلي��ل اجلديد من 
م�ستخدمي التقنيات احلديثة والإعالم 

اجلديد ولغة ال�ساد.
العربي��ة  اللغ��ة  اأن  اخل��رباء  ويعت��رب 
يوم��ي  اقت�س��اد  لغ��ة  لغت��ني،  اأ�س��بحت 
باللهجة  يع��رب عنه  ما  �س��وق" اأو  "لغة 
املحلي��ة، والت��ي تختلف من بل��د عربي 
اإىل اآخ��ر. ولغ��ة حم�س��ورة يف البح��ث 
به��ا  واخت�س��ت  اللغ��وي،  الأكادمي��ي 
املعاهد واجلامعات، التي تهتم بالعربية 
واآدابه��ا وعلومها. وه��ي بدورها مل تعد 

كما كانت يف اخلم�سينات وال�ستينات من 
القرن املا�س��ي، اإذ اأثرت لغة ال�س��حافة 
واملرئ��ي  امل�س��موع  والإع��الم  املكتوب��ة 
تاأث��را بالغ��ا عليه��ا، فطغت عل��ى اللغة 

العربية الف�سحى وحلت حملها.
التوا�س��ل  و�س��ائل  �س��اعدت   و   

الجتماع��ي على تعمي��ق الفجوة بني 
اللغ��ة العربية واملجتم��ع ، حيث يلجاأ 
العتم��اد  اإىل  احيان��ا  م�س��تخدموها 
على لغ��ة هجينة جتمع ب��ني العربية 
عباراته��م،  لخت�س��ار  والالتيني��ة، 
وا�ستخدام اأقل عدد من الكلمات، وهي 
عبارة عن لغ��ة ومنط جديد اخرتعه 
منت�س��رة  مو�س��ة  اأ�س��بحت  ال�س��باب، 
يتدواله��ا ال�س��باب فيم��ا بينه��م  حيث 
اأن بع�ض ال�سباب يواكبون املو�سة دون 
التفك��ر بالعواقب ،كم��ا ان هذه اللغة 
مل تع��د تقت�س��ر على لغة ال�س��ات عرب 
النرتنت امنا دخلت يف �س��لب حياتهم 

اليومية .
اإن اختيار ال�س��باب ثقافة ولغة خا�سة 

يتعاملون بها من خالل �سبكات الت�سال 
النظ��ام  عل��ى  مت��رد  يع��د  احلديث��ة 
الجتماع��ي وحماولة ايج��اد بدائل ملا 
ه��و كائن يف جمتمعه��م، واعده عدد من 
الرتبوي��ون اأن ا�س��تعمال ال�س��باب لغ��ة 
خا�سة نوعا من الهروب من املجتمع واإن 

عل��ى الكب��ار التعامل مع ه��ذه الظاهرة 
بنوع من الفح�ض والرتوي.

ويف اخلت��ام اإن ِلُلّغة قيم��ة جوهرية يف 
حي��اة كل اأم��ة، فه��ي الأداة التي حتمل 
الأف��كار، وتنقل املفاهي��م، فُتقيم بذلك 
الأم��ة  اأبن��اء  ب��ني  الت�س��ال  رواب��ط 
الواح��دة. واللغ��ة ه��ي الرت�س��انة التي 
حتم��ي الأمة وحتف��ظ هويته��ا وكيانها 
ووجودها، وحتميها من ال�سياع والذوبان 
يف احل�سارات والأمم الأخرى. العربية 
ه��ي منبع البي��ان، ومراآة الفك��ر لأمتنا، 
فالعربي��ة ه��ي اللغة الأق��وى ثباًتا بني 
اللغ��ات من��ذ زمن، واأق��دم اللغات احلية 
عل��ى الأر�ض، فه��ي وعاء ثقاف��ة الأمة 

وتراثها وح�سارتها .

د.اآيات يو�سف �سالح
ق�سم اللغة الرو�سية

الهمي��ة  متزاي��دة  مكان��ة  با�س��تمرار  الدب  يحت��ل 
م��ع م��رور الزمن وتع��دد وج��وه التقدم ال��ذي يحققه 
الن�س��ان يف خمتلف جمالت احلي��اة، وذلك لرتباطه 
بحركة التاريخ وعملية التغير املقرتنة بها. ول تقلل 
من هذه احلقيقة حالت الوهن التي يبدو عليها الدب 
او اح��د انواعه يف ف��رتة ما او مكان ما م��ن هذا العامل 
املت�س��ل املتوا�س��ل. ويكفي ان يت�س��اءل املرء فقط عما 
ميكن ان تكون عليه احلياة لو ح�س��ر ن�ساط انباتها يف 
العلم وال�سيا�س��ية والقت�س��اد، مثال ، او يت�س��ورها من 
دونه، ليدرك حقيقة دور الدب و�س��رورته يف احلياة 

الن�سانية.
وهك��ذا فان اية نظ��رة اىل الدب او احد انواعه على 
انه ن�س��اط ا�س��تنفد م��ربرات وجوده وان��ه الن يخلي 
املكان لن�س��اط اآخر،هي ام��ا نظرة ل ترى اىل ابعد من 
دائرة اهتمامها املح��دود واما نظرة منطفئة تريد ان 

تطفىء العامل معها.
ترتب��ط حياة كل من الف��رد واملجتمع دائم��ا بالتغلب 
عل��ى جمل��ة م��ن امل�س��اكل والتناق�س��ات وال�س��عوبات. 

وي�س��كل التغلب على تلك التناق�سات امل�سرة املتقدمة 
للتاري��خ. فالتغل��ب عل��ى قيوده اخلا�س��ة وباكت�س��افه 
لقوان��ني احلياة، خلق الن�س��ان التاريخي ، وكان خالل 

عمله هذا ي�سال با�ستمرار. ما معنى احلياة ؟
وبالطب��ع ، لي���ض هن��اك ج��واب واحد فق��ط على هذا 
ال�س��وؤال الذي انبثق مع الن�س��ان. فق��د حاول خمتلف 
النا���ض يف خمتلف العه��ود الجابة على هذا ال�س��وؤال 
مبختلف ال�ساليب. وقد يكون كح�سيلة لهذا الت�سوف، 
واخلراف��ة،  ال�س��طورية  احلكاي��ة  اول  ظه��رت  ان 
وبالت��ايل، الدب والف��ن ب�س��كليهما الوظيفيني، لنهما 
اخلال��دة  الن�س��ان  حماول��ة  احلقيق��ة،  يف  متث��الن 
لكت�ساف وفهم العامل وجوهره. وهذه العملية وكذلك 

البحث عن جواب لكل منهما امر مطلق كاحلياة.
اننا نعي�ض يف ع�سر مت�سابك للغاية. فمن جهة ، هناك 
ق�س��م من اجلن�ض الب�س��ري قد حقق تل��ك الدرجة من 
احل�س��ارة بحي��ث ان الق�س��ية املائل��ة ملج��رد البق��اء 
املا�س��ي، وم��ن جه��ة  امل�س��تمر ق��د توغل��ت بعي��دا يف 
اخ��رى، يعي�ض معن��ا يف عامل واحد مالي��ني من النا�ض 
الذين ترتك��ز افكارهم على الن�س��ال من اجل خبزهم 
اليوم��ي. وه��ذا املوق��ف، ال��ذي ما ت��زال هناك ن�س��بة 
كبرة من الب�سر جتد نف�سها فيه، هو واحد من جرائر 
" والت��ي تعن��ي ال�س��يطرة او الهيمن��ة  الكولونيالي��ة 

والتاث��ر الذي تفر�س��ه الدولة امل�س��تعمرة على دولة 
اخرى " التي مل تنته بعد. 

لقد قال مارك�ض ان �سعبا ي�سطهد �سعبا اآخر ل ميكن ان 
يكون حرا، ونظرة دقيقة �ستك�س��ف بان العبد وال�سيد 
هما دائما مقيدان معا ب�سل�سلة العبودية. اننا ل ميكن 
ان نبقى ل مبالني جتاه حقيقة ان بقايا هذه الظاهرة 

الب�سعة وال�سائعة ما تزال قائمة يف الوجود.
 الت�س��امن والخاء الن�س��اين اأم��را طبيعيا بالن�س��بة 
ل��ه، ومن �س��من مهامنا ان نط��ور هذه الروح اخلال�س��ة 
يف كل جم��الت احلي��اة، ويف كل جتليات العمل والفكر 

الن�ساين.
ان الن�س��انية ، ب��دون نقا���ض، كان��ت دائم��ا وم��ا تزال 
ال�س��مة املمي��زة للفك��ر التقدمي يف كل الع�س��ور. ولكن 
الن�س��انية يف ع�س��رنا ه��ذا ، كم��ا يب��دو يل ، تكت�س��ب 
مغزى جديدا وبعدا جديدا. وينبغي لالدب الن�ساين 
التقدمي لع�سرنا هذا ان يذكر دائما الن�سان بعظمته، 
ان��ه عظي��م ل ب�س��بب عقل��ه وابداعات��ه  وبحقيق��ة 
الفكرية فح�سب، ولكن ب�سبب جمموع اخلا�سيات التي 

كانت ذات يوم تدعى الروح.
وق��د مكنتن��ا مناف��ع املجتمع ال�س��رتاكي من اكت�س��اف 
اخلط��ر الكام��ن يف وقت��ه، وهك��ذا كن��ا قادري��ن عل��ى 
حماي��ة الع��امل الداخل��ي لالن�س��ان من جعل��ه معيارا ، 

وعلى جع��ل الثورة الراهنة يف العل��م والتقنية تخدم 
الن�سان.

ان ه��ذا المر يعطي ق�س��ية الواقعية حمل ال�س��دارة 
. فتجرب��ة الدب ال�س��وفيتي تظه��ر ب��ان التاكيد على 
قاع��دة واقعي��ة ه��و وحده الق��ادر على متك��ني الدب 
من ت�س��وير احلياة بكل الوانها ومظاهرها وا�س��كالها. 
وكم��ا اعتقد، فان النزعات التقدمية يف الدب والفن. 
ينبغ��ي ان تكم��ن يف تفك��ر واقعي متزن يلت��زم موقفا 
مركزي��ا . ول ميك��ن ا�س��تبدال الواقعي��ة ب��اي �س��يء 
اآخ��ر م��ن دون التعر�ض خلطر احلاق ال�س��رر بالثقافة 

والدراك الفني للعامل والتقدم الخالقي للفرد.
اأنن��ا نع��د الواقعي��ة ال�س��رتاكية ال�س��لوب الك��ر 
تقدمي��ة يف الف��ن. ونعتق��د ب��ان كال م��ن الت�س��وير 
الفوتوغ��رايف للواقعي��ة، ال��ذي يج��رد الفن��ان م��ن 
اغتنائ��ه ، والرومان�س��ية الت��ي تقذف��ه بعي��دا ع��ن 
الع��امل، هم��ا اأمر طف��ويل، على حد �س��واء. فا�س��لوب 
الواقعي��ة ميك��ن الفن��ان م��ن ادراك النزع��ة قبل ان 
ت�سبح ظاهرة ، والتعبر عن موقفه من هذه النزعة. 
وهكذا فان الفنان الواقعي ل ي�ستطيع ان يغلق عينيه 
عن اي مظهر للحياة، �س��واء اكانت الظاهرة ايجابية 
احلقيق��ي  الت�س��ور  �س��يناق�ض  ه��ذا  لن  �س��لبية:  ام 

للواقعية.

 االدب التقدمي وانعكاساته على املجتمع السوفيتي

د. مهاباد عبد الكرمي احمد
كلية الرتبية 

 ابن الر�سد للعلوم الن�سانية

للغناء الكردي نغمات خا�سة ، رغم اختالف 
الغ��اين باخت��الف املناط��ق الكردي��ة ال 
انها من حيث ال�س��ول نغماتها ومقا�سدها 
واحدة فتلك الغ��اين اكريتها ترمز اىل 
البط��ولت والنب��ل والقدام وال�س��جاعة 
ومنها اغاين عاطفية منها ما تتعلق باحلب 
والع�س��ق والهيام الن�س��اين ومنها ما ترمز 
اىل و�س��ف الطبيع��ة او التع�س��ق بطبيع��ة 
منطق��ة كرد�س��تان م��ن جباله��ا ال�س��اهقة 
اخل�س��بة  ووديانه��ا  الزاه��رة  و�س��هولها 
وربيعها النظرة و�س��يفها املعتدل او البارد 

يف بع�ض الماكن كامل�سايف ..
          فالغناء الكردي ككل الغاين الخرى 
ترمز اىل املحيط الك��ردي وطبيعة بالده 
و�س��فات �سعبه . وان الغاين منها غناءها 
يك��ون منف��ردا وبع���ض الغ��اين ي�س��حبها 
املزم��ار ودق الطب��ول وبالأح��رى و�س��ائل 

املو�سيقى الكردية القدمية . 
     وهناك انواع من الغاين منها ما ت�س��مى 
) ب��الوك ( واغنية اخرى � ب�س��ته � وقتار � 
وحران  ول ميكن ح�س��ر ا�س��ماء وت�سيف 
تلك الغاين لتعدد اأنواعها . حيث وهناك 
العتيادي��ة  باحل��الت  خا�س��ة  اأغني��ة 
واغاين اخرى تقت�سر غناءها عند القيام 
بالدبكات واغاين اخرى خا�س��ة مبوا�س��م 

احل�ساد او اقتطاف ثمار احلا�سل  .

الغناء لدى االكراد 



5لـغــات

اسرار خفية وابتسامة غامضة
خفايا املوناليزا

م.م رغد فتاح را�سي 
الفن��ي  الن�س��اط  وح��دة 

والريا�سي

املونالي��زا (اأو اجليوكان��دا )لوح��ٌة 
فنيٌة ن�س��فيٌة تعود للقرن ال�س��اد�ض 
لي��زا  ِباأنه��ا  ُيعتق��ُد  ل�س��يدٍة  ع�س��ر 
الفن��ان  بر�س��مها  ق��ام  جوكون��دو، 
فين�س��ي،  دا  ليون��اردو  العامل��ي  
حيث ر�س��مها خالل ع�س��ر النه�س��ة 
الإيطالية. ا�س��تخدم دا فين�س��ي يف 
اإنهائه��ا طالءا زيتيا ولوحا خ�س��بيا 
ِمَن احلور الأ�سود. تعد هذه اللوحة 
ملكا للحكومة الفرن�سية حيث تعلق 
هن��اك عل��ى ج��دار متح��ف اللوف��ر 
خلف لوح زجاجي مقاوم للر�س��ا�ض 
ويف بيئ��ة يت��م التحك��م مبناخه��ا. 
ِباأنه��ا  اللوح��ة  ه��ذِه  ��فت  ُو�سِ لق��د 
"اأك��ر الأعم��ال الفني��ة �س��هرة يف 
تاري��ِخ الف��ن، واأك��ر عم��ل فني يتم 
الكتابة عن��ه، والتغني به، وزيارته 
��ا ِباأنها  من بينهم"، كما ُو�س��فت اأي�سً
"اأك��ر الأعم��ال الفنّي��ة التي متت 

حماكاتها ب�سكٍل �ساخر يف العاَل".
ا�سل الت�سمية

يعود اأ�س��ل ت�س��مية املونالي��زا بهذا 
جورجي��و  الف��ن  م��وؤرخ  اإىل  ال�س��م 

فا�ساري عندما كتب:
ت�س��وير  مهم��ة  ليون��اردو  "ت��وىل 

املوناليزا من اأجل فران�سي�س��كو ديل 
جيوكوندو، زوجته"

اإخت�س��ار  ه��ي   )Mona( وكلم��ة   
 )Ma donna( للكلمة الإيطالية
والتي تعني "�سيدتي" اأي اأن موناليزا 
تعني "�سيدتي ليزا"، وليزا هي على 
الأغل��ب مو�س��وع اللوح��ة. وكلم��ة 
)Ma donna( كانت تخت�سر بني 
عامة النا�ض يف احلديث اليومي اإىل 
)Mona(. اأم��ا ال�س��م اليط��ايل 
والفرن�س��ي   )La Gioconda(
)La Joconde( فاأ�س��لهما يع��ود 
 )jocund( اإىل الكلمة الإيطالية
والتي تعني "�س��عيد" اأو "مرح". كما 
اأن فيه��ا اإ�س��ارة اإىل ا�س��م زوج لي��زا 

الأخر، "جوكوندو".
مل حتظ��ى املونالي��زا بهذه ال�س��هرة 
حت��ى مطلع القرن الع�س��رين؛ حيث 
كان��ت يف ذل��َك الوقت جم��رد لوحة 
ِم��ْن ب��ني اللوح��اِت العدي��دِة الت��ي 
حظي��ت ِبتقديٍر عاٍل. ويعود �س��بب 
اأ�س��باب  ع��دة  اإىل  تل��ك  �س��هرتها 
خمتلفة م��ن اأهمها اإبت�س��امتها التي 
ومبهم��ة؛  غام�س��ة  ِباأنه��ا  ُو�س��فت 
حيُث حرت العديد ِمن الأ�س��خا�ض 
واأ�س��اتذة  فروي��د  �س��يجموند  ِمث��ل 
جامع��ة هارف��ارد . اإىل جانب ذلك؛ 
اإ�ستخدامه لطريقة الر�سم مبنظور 
اخللفي��ة،  يف  واح��دة  نقط��ة  م��ن 
وهنال��ك اأم��ر يتعل��ق بج��ل التكوين 

الفني لهذه اللوحة، والطريقة التي 
ا�ستخدمها يف ر�س��م املنظور اجلوي. 
حي��ث ي�س��اهم كل منه��م يف اإي�س��ال 

ال�سورة ال�ساملة لهذه اللوحة. 
املوؤك��دة  اأّن احلقائ��ق  ِم��ن  بالرغ��م 
والدقيق��ة ع��ن اللوح��ة قليل��ة، اإل 
اأن��ه ووف��ق ال�س��رة الذاتي��ة الت��ي 
كتبها فا�س��اري عن ليوناردو تو�س��ح 
املونالي��زا  ر�س��َم  ق��د  دا فين�س��ي  اأّن 
عندما كاَن يعي�ُض فيفلورن�س��ا وذلك 
عندما اأ�س��نَد اإليه فران�سي�س��كو ديل 
حري��ٍر  تاج��َر  وكاَن  جيوكون��دو، 
ت�س��وير  مهم��ة  ث��ري،  فلورن�س��ي 
زوجت��ه لي��زا جوكوندو ع��ام 1٥03 
، حي��ث كان��ا متفق��ني عل��ى تعليقه��ا 
على حائِط بيتهما اجلديد كنوٍع ِمَن 
الإحتف��ال باإحدى املنا�س��بتني: اإما 
مبنا�س��بة جميء مولودهم��ا الثاين 
اآندريا يف دي�سمرب عام 1٥02، وذلك 
بع��د وف��اِة ابنتهم��ا ع��ام 1499، اأو 
مبنا�س��بِة �س��رائهما املنزل اجلديد. 
ا�ستمَرّ دا فين�س��ي بالعمِل عليها اإىل 
اأْن اإنته��ى منه��ا ع��ام 1٥19. اأخذ دا 
فين�س��ي اللوح��ة مع��ُه ِم��ن اإيطالي��ا 
اإىل فرن�س��ا عندما انتقل اإىل هناك 
الأول  فران�س��وا  املل��ك  ِم��ن  بدع��وٍة 
وانته��ى ب��ِه املطاف باأّن ت��ويَف هناك 
فران�سي�س��كو  اإىل  ُي�س��لمها  اأّن  قب��ل 
جوكوندو اأو زوجته ليزا جوكوندو، 
و�سبب عدم ت�س��ليمه اللوحة لأحِد 

الزوج��ني حت��ى ذل��ك الوق��ت غ��ر 
معروف. 

هنال��ك الكث��ر ِم��ن الق�س���ض ح��ول 
كي��ف اأ�س��بحت اللوح��ة ُمل��ًكا مِلَل��ك 
فرن�س��ا فران�س��وا الأول اإل اأّن الأمَر 
الأكي��د ه��و اأّنه��ا اأ�س��بحت ُمل��ًكا ل��ه 
مت  الوق��ت  ذل��ك  يف   .1٥30 ع��ام 
الإحتف��اظ به��ا فيق�س��ر فونتينبلو 
نقله��ا  اأْن  اإىل  هن��اك  بقي��ت  حي��ث 
امللك لوي�ض الرابع ع�س��ر اإىل ق�س��ر 
فر�س��اي. وبع��د الث��ورة الفرن�س��ية 
-حتدي��ًدا يف ع��ام 1797- مت نقله��ا 
اإىل متح��ِف اللوف��ر حي��ث ل ت��زاُل 

موجودًة هناك منُذ ذلك احلني. 
�سر جمال املوناليزا

• اأه��م ما ميي��ز اللوحة عن غرها 
هي البت�س��امة الغام�سة التي ُتزين 
وج��ه املوناليزا، فقد ظل تف�س��رها 
تع��دد  رغ��م  الي��وم،  حت��ى  غام�س��ًا 
النظري��ات حوله��ا، فمنه��م من قال 
اأنها ابت�س��امة والدته، والبع�ض قال 
اأنها تعود لعواطف املوناليزا املعقدة 
يف تل��ك اللحظ��ة، اآخ��رون قالوا اأن 
ليوناردو كان ي�ستاأجر مهرج لُيبقيها 

ُمبتهجة طوال الوقت.
• لك��ن لي�ض ه��ذا ما يجعل اللوحة 
فري��دة م��ن نوعها فقط، فالأ�س��لوب 
ليون��اردو  ا�س��تخدمه  ال��ذي  املمي��ز 
يف ر�س��مها مل يك��ن معروف��ًا يف ذل��ك 
التقني��ات  اأح��د  كان  ب��ل  الوق��ت، 

اللوح��ات  ع��امل  يف  الثوري��ة 
ال�سخ�س��ية، حيث اعتاد الر�س��امون 
عل��ى ت�س��وير الأ�س��خا�ض من جانب 
يجع��ل  كان  م��ا  وه��و  فق��ط  واح��د 
اللوح��ة م�س��طحة ل حياة به��ا، اأما 
دافن�س��ي فق��د ا�س��تخدم التج�س��يم 
لأول م��رة، ثم قلده بعده��ا العديد 
ذل��ك  يف  املحرتف��ني  الفنان��ني  م��ن 

الوقت مثل رافئيل.
• كان��ت املوناليزا اأي�س��ًا اأول لوحة 
فعن��د  ال�س��بابية،  بتقني��ة  ُتر�س��م 
مالحظ��ة مالب���ض ال�س��يدة مث��اًل ل 
جتد اأي خطوط وا�سحة و�سريحة، 
بل جمموعة م��ن الألوان املتداخلة 
تعطي املظهر املطلوب، وهو عك�ض ما 

كان ُمتبع يف ذلك الوقت.
جن��د  للخلفي��ة  النظ��ر  وعن��د   •
تقني��ة اأخرى، وهي اإتب��اع ليوناردو 
للمنظ��ور حتى ُيعط��ي انطباع بعمق 
وجت�س��يم اخللفية ولي�ض ت�سطحها، 
فنجد اأن تفا�س��يلها ُت�سبح �سبابية 
عمقه��ا  ازداد  كلم��ا  اأك��ر  ومبهم��ة 

وابتعدت امل�سافة.
الراء حول اللوحة

ت�س��اربت الآراء حول التو�س��ل اإىل 
حقيق��ة اللوحة وفك �س��فرتها فكل 
واح��د م��ن العلم��اء ب��ات ينظ��ر لها 
م��ن زاوي��ة فني��ة جتذب��ه، ويق��ول 
احد الباحثني اليطاليني اإن ال�س��ر 
يف لوح��ة املونالي��زا ه��و ابت�س��امتها 

الب��اردة حي��ث اإنه��ا تعك���ض احلالة 
النف�سية لل�سخ�ض الذي ينظر اإليها 
فاإذا كنت �س��عيدا �ستجدها مبت�سمة 
ل��ك اأم��ا اإذا كن��ت حزين��ا ف�س��تجد 
احل��زن عل��ى مالحمها، كاأنها �س��ورة 
حي��ة تعك���ض انطباع��ك الداخل��ي 

. فقط اإذا ركزت 
 لك��ن يف كل م��كان ويف كل ثغرة يف 
الأر���ض جتد م��ن يعار���ض وينايف 
كالم الآخ��رون حت��ى م��ع اأح�س��ن 
يحب��ون  ل  م��ن  فمث��ال  الأ�س��ياء، 
دافن�س��ي  اأن  يقول��ون  اللوح��ة 
ر�س��م ه��ذه اللوح��ة من ف��راغ وان 
املونالي��زا مل تك��ن كم��ا ورد عنه��ا 
مل  واأنه��ا  والرواي��ات  امل�س��ادر  يف 
تك��ن زوجة لأح��د نب��الء ايطاليا 
ب��ل اإنها كان��ت فتاة لي��ل افتنت بها 
دافن�س��ي وق��رر اأن ير�س��مها وق��ام 
طبع��ا بحركة ذكية مم��ا جعل لها 
ابت�سامة باهتة حتى يظهر براءة 
الآخ��ر  الوج��ه  ويخف��ي  الفت��اة 

منها. 
ج��دل  لق��ت  الت��ي  الآراء  م��ن 
ع�س��اق فنون ع�سر النه�سة "حول 
املونالي��زا" اأن ليورن��ادو دافن�س��ي 
هيئ��ة  عل��ى  نف�س��ه  بر�س��م  ق��ام 
املونالي��زا، لكنن��ا نعتربه��ا مزحة 
حي��ا  دافن�س��ي  كان  ول��و  طريف��ة 
ي��رزق ل��كان ه��و اأول م��ن ي�س��حك 

على خدعته امل�سهودة.

م.م. جميد عبود رحيمة

 ( بعل��م  املهتم��ني  العلم��اء  اختل��ف  لق��د 
حي��ث  اللغ��ات،  اأ�س��ول  اإىل   ) اللغوي��ات 
يف  الكرمي��ة  الآي��ة  اإىل  البع���ض  ي�س��تنّد 
قول��ه تع��اىل: " وعّل��م اآدم الأ�س��ماء كّلها 
ثم عر�س��هم عل��ى املالئكة فق��ال اأنبئوين 
باأ�س��ماء ه��وؤلء اإن كنتم �س��ادقني "، لرى 
بع�س��هم اأّن اهلل ج��ل جالل��ه م��ن لق��ن اآدم 
عليه ال�س��الم اللغة والكالم منذ اأن خلقه، 
وعندم��ا ن��زل اإىل الأر���ض كان يتكلم لغة 

منطوقة م�سموعة.
املهتم��ني  م��ن  الآخ��ر  البع���ض  اأّن  اإّل 
والّدار�س��ني، يرون ب��اأّن الإن�س��ان كان منذ 
الق��دمي، ي�س��تخدم احل��ركات الإميائّي��ة 
والإ�سارات كاأدوات للتوا�سل مع الآخرين، 
ومل يلبث اأن �س��عى الإن�س��ان لتطوير لغته 
ه��ذه ع��ن طريق ا�س��تعمال ال�س��وت، وكان 
تقليده ل�س��وت احلي��وان واأي�س��ًا الطبيعة 
م��ن ب��رق ورع��د وه��واء، وحفيف اأ�س��جار 
وخري��ر املياه، وما اإىل هنالك من اأ�س��وات 
موج��ودة يف الطبيع��ة، ما ه��ي اإّل طريقة 
اأ�س��يفت اإىل لغة الإ�سارة، فبداأ با�ستعمال 
ال�س��راخ تفج��رًا حل��الت الغ�س��ب الت��ي 
ت�س��يبه، وبا�ستعمال النحيب متثياًل لالأمل 
ال��ذي يعتم��ره، وللقهقه��ة ب�س��وت مرتفع 
عند �س��عوره بالفرح، وا�س��تمر الإن�سان من 

تطويره اأدواته اللغوية حّتى ا�س��تطاع اأن 
يتلّفظ باأحرف وكلمات اأ�سبح يطلقها على 

م�سمياتها ح�سب راأيه
وبالّرغم من الدرا�س��ات الكث��رة التي قام 
به��ا الع��دد من الباحث��ني حول اأق��دم لغة 
موج��ودة، ما زالت ال�س��كوك حول حتديد 
ه��ذه اللغ��ة دون الأخ��رى، لنج��د تع��ّدد 
الآراء والرتجيحات، فيالحظ باأّن الكثر 
م��ن اللغات التي تخ���ضّ اأمّم معّينة اأو دول 
معّينة قد و�س��عت الأدّلة الكاذبة لتن�سب 
اأقدم لغة اإليها، وهذا ما وجدته من خالل 
قراءاتي حيث يزعم العربانيني باأّن اللغة 
العربّي��ة ه��ي اأّم اللغ��ات يف الأر���ض، ولكن 
هنال��ك الكث��ر من الدرا�س��ات الت��ي اأّكدت 
عل��ى اأّن اللغ��ة ال�س��ومرّية التي وجدت يف 
منطقة بالد الّرافدين، هي اللغة املكتوبة 
الأوىل، حي��ث تع��ود اإىل ع�س��ور م��ا قب��ل 
امليالد وحتديدًا اإىل الألف الرابع، اإّل اأّنه 
حتى الآن مل يتم التعّرف بدّقة عن تاريخ 
بدايتها، لنجدها قد انقر�ست عند بداية 
الألف الثانية ما قبل امليالد، ليحّل حمّلها 
اللغة الأّكادّية، حيث ا�ستمّرت هذه اللغة 
يف التعام��ل فيها كتابة وكالمًا حّتى القرن 
الأول ملا قبل امليالد، حيث كانت هي اللغة 

الأدبّية والدينّية للبالد.
اإّن اأق��دم اللغ��ات والتي انت�س��رت انت�س��ارًا 
كبرًا هي اللغات ال�ّس�امية، والتي تن�س�������ب 

ل� ) �س��ام بن نوح (، وقد تفّرعت اإىل لغات 
عدي��دة يف كّل منطق��ة ال�س��رق الأو�س��ط، 
لغتن��ا  وتاأت��ي  اأفريقي��ا،  ق��ارة  واأي�س��ًا يف 
العربّي��ة يف قائم��ة هذه اللغات ال�س��امية 
الأك��ر انت�س��ارًا والتي كان��ت بدايتها منذ 
ح��وايل ٥000 �س��نة، وم��ا زالت م�س��تمرة 
حّت��ى اأّيامن��ا ه��ذه، واأي�س��ًا هنال��ك اللغة 

العربّية وتعّد هذه اللغة الأقل انت�سارًا.

اأن اليه��ود ياأك��دون ان اللغ��ة العربيه هي 
اأنه��ا )الأم(  اق��دم لغ��ة عرف��ت يقول��ون 
...ومنها انطلق��ت باقي اللغات ...!!وهذا 
ال��كالم يناق���ض الأدله الت��ي تثبت عك�ض 

ذلك ..
اأول : اجل��ذر اللغ��وي ...اللغ��ه العربي��ه 

حتوي على 16000 جذر ..
اما العربيه فتحوي على 2٥00جذر ..

اما اللغه الالتيني��ه فهي فقره يف اجلذور 
حيث حتوي فقط على 700جذر ...

ثانيا: حتوي اللغه العربيه على 28حرف 
..

بينما حت��وي اللغه العربيه على 19حرف 
..

يف  تق��ع  العربي��ه  اللغ��ه  ان  اإىل  ا�س��افه 
امل�ستوى الأول من اللغات ..

اما اللغه العربيه فتقع يف امل�س��توى الثالث 

...
 + الآرمي��ه  اللغ��ه  الث��اين  امل�س��توى  ويف 
كنعاين اإ�س��افه اإىل لغه ثالثه مل ت�سعفني 
الذاك��ره باإ�س��مها .. ()اللغ��ه الآرميه هي 
التي تكلم بها اب��و الأنبياء ابراهيم عليه 

ال�سالم (
ثالثًا : الغنى يف الإ�ستقاق ...

تتميز اللغه العربيه بغناها يف الإ�س��تقاق 
ان  ن�س��تطيع  واح��ده  كلم��ة  م��ن  ..حي��ث 
ن�ستخرج كم هائل من الكلمات الأخرى ..

يف ح��ني اللغ��ه الأجنليزيه...فقره جدا 
يف الإ�ستقاق ..

مثال ..كلمة جيد بالعربي ...
ن�س��تق منه��ا مايل��ي ... جي��د : م�س��تجد : 
يجي��د : اج��اد : ج��اد : جي��اد : ج��وده : 

جّود : اأجياد : ..............األخ 
يف املقاب��ل كلم��ه good يف الإجنليزي��ه 
))لحظوا وجه ال�س��به بني الكلمتني (( 

!!goodness مل ي�ستق منها اإل كلمة
كذلك كلمة طول يف اللغه العربيه ..

ن�س��تق منه��ا مايل��ي ...ط��ول : طوي��ل : 
ط��ال   : م�س��تطيل   : يطي��ل   : ا�س��تطال 
ط��ول  ذا   : طيل��ة   : اط��وال   : يط��ال   :

........األخ ..
الإجنليزي��ه  يف   tall كلم��ة  املقاب��ل  يف 
ب��ني  ال�س��به  وج��ه  لحظ��وا  ))اي�س��ًا 
كلم��ة  اإل  منه��ا  ي�س��تق  مل   )) الكملت��ني 

!!tallr
رابع��ًا : تتميز اللغه العربي��ه يف التعبر 
ع��ن اللغ��ه يف كلم��ات قليل��ه ج��دا مقارنًا 

بغرها من اللغات الأخرى ...
مثال..

جملة : لن اذهب ...
يقابلها يف الإجنليزي )حتتاج اإىل كلمات 
 i...)) اكر لك��ي ن�س��ل للمعنى املطل��وب

shall not go
خام�سًا : تتميز اللغه العربيه مبا ي�سمى 

بذاتيه احلرف ورمزيته ...
اي انه بذاته يعرب عن جمله ...

مثال لذلك : حرف اخلاء : لنالحظ اول 
الكلمات التي يحويها هذا احلرف ..

خ��وف و خزي و خجل و خيانة و خالعة 
و خنوث��ة و خ��ذلن و خنف�ض و خرقة و 
خلط و خبط و خرف و خ�س��ة و خ�سي�ض 

و خم و خلع و خواء ... 
فنجد ان حرف اخلاء يرمز اإىل كل ماهو 

هو كريه و �سيء و منفر....
نالح��ظ اي�س��ا يف احل��روف القطعي��ه (( 
اي احل��روف الت��ي تبداأ بها بع�ض ال�س��ور 
)) وه��ي 14حرف ...وت�س��مى باحلروف 

النورانيه ...
�س��منها  م��ن  ليدخ��ل  اخل��اء  ان  جن��د 
...))مالحظ��ه ..بقية احلروف ت�س��مى 

احلروف الظلمانيه ((

ماهي أقدم لغــة يف العالم ؟



6لـغــات
االديبة االسبانية مبدعة القرن العشرين .. أنا ماريا ماتوتي 

ترجمة:ا.م. د. �سذى ا�سماعيل جبوري
ق�سم اللغة ال�سبانية

                                                                                           
 Ana Maria( ان��ا ماري��ا ماتوت��ي بال�س��بانية
Matute ) اديب��ة و�س��حفية ا�س��بانية وع�س��و 
يف موؤ�س�س��ة الكادميية امللكية ال�س��بانية ، ولدت 
يف ع��ام 192٥ يف بر�س��لونة با�س��بانيا وهي البنة 
الثانية من خم�سة ابناء لعائلة تنتمي للربجوازية 

الكاتالونية املحافظة واملتدينة.
وكان��ت ماتوت��ي قد حازت على جائ��زة ثرفانت�ض 
الدبي��ة يف ع��ام 2010 لتكون بذلك ثال��ث امراأة 
تن��ا ل اجلائ��زة الرفيع��ة بع��د ال�س��اعرة الكوبية 
دولثي ماريا لويناز عام 1992 واملفكرة ال�سبانية 

ماريا ثامربانو عام 1988.
وق��د بلغ��ت موؤلف��ات ماتوت��ي الت��ي تع��د واح��دة 
م��ن اهم الكت��اب يف فرتة م��ا بعد احل��رب الهلية 
ال�س��بانية 1936-1939، والت��ي حازت على عدد 

كب��ر م��ن اجلوائ��ز الدبي��ة اك��ر م��ن 40 عم��ال 
ادبي��ا تناول��ت فيها مو�س��وعات الطفول��ة والظلم 
الجتماعي واحلرب الهلية ال�س��بانية من ا�سهر 

اعمالها رواي��ة )اجلنود يبكون باللي��ل(و )الفخ( 
و)النهاي��ة(. عمل��ت كا�س��تاذة جامعي��ة زائرة يف 
وجامع��ة  انديان��ا  وجامع��ة  اوكالهوم��ا  جامع��ة 
فرجيني��ا. وتع��د ماتوت��ي م��ن اب��رز الروائيني يف 
ويراه��ا  الع�س��رين،  الق��رن  يف  ال�س��باين  الدب 
الكث��رون واحدة من اف�س��ل الروائيني يف فرتة ما 

بعداحلرب الهلية ال�سبانية.
تتناول ماتوتي يف كتاباتها العديد من املو�سوعات 
ال�سيا�س��ية والجتماعي��ة والخالقي��ة يف خ��الل 
انتاجه��ا  وميي��ل  الهلي��ة،  احل��رب  مابع��د  ف��رتة 
الن��ري اىل الطابع الغنائي والعملي. وت�س��تخدم 
يف كتاباته��ا تقني��ات ادبي��ة مرتبط��ة برواي��ات 
�س��ريالية ورواي��ات متعلق��ة باحلداث��ة. وم��ع كل 
ه��ذه المكانيات واملوهبةالدبية التي متتلكها ال 
انه��ا تعت��رب كاتبة واقعي��ة. وتتن��اول يف كتاباتها 
واملراهق��ة  الطفول��ة  ماب��ني  احلياتي��ة  املرحل��ة 

وحتى مرحلة الر�سد.
ويع��د الت�س��اوؤم فكرة اأ�سا�س��ية يف كتاب��ات ماتوته 

حي��ث اأنه يعط��ى لأعماله��ا نظرة اأو�س��ح من واقع 
انع��دام  اخلب��ث،  الغ��رتاب،  النف��اق،  احلي��اة. 
الأخالقي��ات ه��ي خ�س��ائ�ض م�س��رتكة موج��ودة 
دائمًا يف اأعمالها.اأما اأكر اخل�سائ�ض املتداولة يف 
اأعمالها هي ا�س��تخدام الثالثية. والثالثية عبارة 
ع��ن عمل اأدبي مكون من ثالثة روايات اأو ق�س���ض 
ذات �س��فات م�س��رتكة اأو خمتلف��ة. وي��رى معظ��م 
النق��اد اأن اأف�س��ل عمل اأدب��ي للكاتبة ه��و ثالثية 
التج��ار واملكون��ة م��ن ثالث��ة رواي��ات: الذاك��رة 
الأوىل واجلن��ود يبك��ون لي��اًل والف��خ. كذلك قيل 
ع��ن اأعماله��ا اأنه بالرغم م��ن اأن اأحداث كل رواية 
م�ستقلة بذاتها، اإل اأن الفكرة الأ�سا�سية امل�سرتكة 
يف جميع اأعمالها: هي احلرب الهلية ال�س��بانية 
وفكرة املجتمع امل�س��يطر عليه املاديات وامل�س��لحة 

ال�سخ�سية.
وق��د رحلت الديب��ة ال�س��بانية ماتوتي عن عمر 
يناهز 89 عاما وه��ي تعد واحدة من ابرز الوجوه 

الدبية يف ا�سبانيا.

 حمم��ود عطي��ة فرحان / ا�ستاذ اللغة والرتجمة
كلية الرتبية ابن ر�سد / ق�سم اللغة النكليزية 

 
الجتماع��ي  اللغ��ة  عل��م  ُيع��ّرف 
)Sociolinguistics( عل��ى ان��ه ف��رع من 
الل�س��انيات يتن��اول اللغ��ة باعتباره��ا فعاَل او 
عماَل اجتماعي��َا وظاهرة اجتماعي��ة وُيّركز 
الهتم��ام عل��ى ح�س��ور املجتم��ع مب�س��توياته 
 . اللغوي��ة  املتغ��رات  حتدي��د  يف  وجتليات��ه 
وهنال��ك العديد من املجالت او امل�س��طلحات 
الت��ي تدخ��ل �س��من عل��م اللغ��ة الجتماع��ي  
وحتدي��د املتغ��رات اللغوي��ة ال�س��ائدة نذكر 

منها ما يلي :
 Vernacular هو م�سطلح ي�ستخدم يف علم 
اللغة الجتماعية لي�س��ر اىل لغة وطنية او 
حملي��ة او لهج��ة حملي��ة ومث��ال على ذلك تل��ك امل�س��تخدمة يف ليفرب��ول وجامايكا 

وكذلك اللغة املحلية التي ي�ستخدمها ال�سود يف امركا 
Jargon  وه��ي عب��ارة عن كلمات او تعابر م�س��تخدمة من قبل جمموعة معينة 
م��ن النا�ض او لغة اهل مهنة خا�س��ة مليئة بامل�س��طلحات اخلا�س��ة ومث��ال على ذلك 

تلك التعابر امل�ستخدمة من قبل الطباء واملحامني وا�سحاب املهن الخرى.
Slang  وه��ي عب��ارة ع��ن كلم��ات او تعاب��ر عامية او �س��عبية تكون م�س��تخدمة 
ب�س��كل وا�س��ع يف اللغة الدارجة ملجموعة معينة وخا�س��ة مثل الطف��ال واملراهقني 

واملجرمني واجلنود 
Colloquial  وهي عبارة عن كلمات او لغة م�ستخدمة يف املحادثة او احلوارات 

ولكن غر موجودة يف الكالم او الكتابة .
Speech community   وه��ي جماع��ة تتكّل��م لغات معين��ة او لهجات معينة 

ومثال على ذلك الرو�ض الذين ي�ستخدمون لغة معينة او لهجة معينة يف ا�سيا .
Pidgin  وهي م�سطلح ي�ستخدم يف علم اللغة الجتماعي ي�سر اىل لغة هجينة 
خالي��ة م��ن الرتاكي��ب النحوي��ة حي��ث تعترب لغة م�س��رتكة ب��ني جماعت��ني او اكر 

وذلك لغر�ض التوا�سل الجتماعي والقت�سادي .
Diglossia   وه��و ا�س��تقاق لغ��وي اأي وج��ود �س��كلني خمتلف��ني للغ��ة واح��دة يف 

جمتمع واحد .
Code –switching  وهو م�س��طلح ي�س��تخدم يف علم اللغة الجتماعي لي�س��ر 
اىل النتق��ال م��ن لهج��ة اىل اخ��رى او م��ن لكن��ة اىل اخ��رى ب��ني املتكلم��ني وذل��ك 
بالعتم��اد على طبيع��ة املتكلمني وطبيعة املكان وطبيعة و�س��كل اللغة امل�س��تخدمة 

ومثال على ذلك اللغة امل�ستخدمة يف ويلز ولندن وا�سكتلندا .
معينة  النا�ض يف منطقة  من  تتكلمه جمموعة  الذي  اللغة  �س��كل  وهو     Dialect
ويك��ون الخت��الف بني ه��ذه املجامي��ع يف القواع��د واملف��ردات وال�س��وت ومثال على 
ذل��ك ه��و الفرق ب��ني اللهجة التي ي�س��تخدمها الأمري��كان عن تلك التي ي�س��تخدمها 

الربيطانيني.
Accent  وه��و �س��كل اللغ��ة ال��ذي يتكلمه جمموعة يف م��كان او بلد واحد يكون 
الخت��الف قائم عل��ى التنّوع يف اللفظ مثال على ذلك الفرق ب��ني اللكنة التي يتكّلم 

بها اللندنيني  وتلك التي يتكلم بها يورك �ساير.

بعض مصطلحات علم اللغة 
االجتماعي 

اأ. م. د. ابتهال مهدي التميمي
ق�سم اللغة النكليزية

 تلع��ب المث��ال )Proverbs ) دورا مهما 
يف لغ��ة وثقافة اأي �س��عب من ال�س��عوب فهي 
تعك�ض ما لديه من فل�س��فة وحكمة �س��ائعة  
وكذل��ك تع��د ر�س��يد اأي اأم��ة م��ن التجارب 
واخل��ربات وم��راآة �س��افية تعك���ض م��ا لدى 

هذه الأمة من معتقدات وتقاليد.
فاملث��ل ه��و الو�س��يلة الت��ي تعرب به��ا الأمة 
ع��ن جتربة عا�س��تها وحكم��ة اأجمعت على 
�س��دقها ومعنى اأحبته  وتعلقت به و�س��ورة 
اجتماعية ر�س��متها واهتمت بها، بالإ�سافة 
اإىل ما يحويه املثل من معنى عميق وفل�سفة 
رائعة فاإنه يتميز باللغة ال�سل�سة والأ�سلوب 
الأدب��ي الرائ��ع والإيج��از البلي��غ والتعبر 
والكناي��ة  اجلمي��ل  والت�س��بيه  ال�س��ائب 
اجليدة.ومن خالل درا�س��ة الأمثال يتمكن 
الطال��ب اأو الباح��ث يف  التعم��ق يف معرف��ة 
ثقاف��ة اأي �س��عب م��ن ال�س��عوب وفھم روح 
يف  اأ�س��لوبه  عل��ى  والتع��ّرف  ال�س��عب  ھذا 
التفك��ر والتعبر ع��ن جتارب��ه وخرباته. 
الأمث��ال يف اللغ��ة العربي��ة  هي جم��ع َمَثل 
وِمْثل ومثيل، وهذا الأ�سل يف اللغة العربية 
ي��دل على املماثلة، اأو على مناظرة ال�س��يء 
لل�سيء، من قولك: هذا ِمْثل ال�سيء ومثيله، 
كما تقول: �ِسبهه و�سبيهه، ماأخوذ من املثال 

واحلذو، �س��ّبهوه باملثال الذي ُي�س��رب عليه 
غ��ره. ويق��ول الزخم�س��ري )ت ٥38ه���( 
يف مقدم��ة كتاب��ه »امل�ستق�س��ي م��ن اأمث��ال 
الع��رب«: »واملََث��ل يف اأ�س��ل كالمه��م مبعن��ى 

املِْثل والنظر«.
ه به  واملث��ل ه��و القول ال�س��ائر ال��ذي ُي�س��بَّ
حال الثاين بالأول، اأو الذي ي�سبه َم�سِربه 
مَب��وِرِده، وامل��راد بامل��ورد احلال��ة الأ�س��لية 
الت��ي ورد فيه��ا ال��كالم، وبامل�س��رب احلالة 
امل�س��بهة الت��ي اأري��دت بال��كالم. ويقولون: 

»الأمثال حُتكى، يعنون بذلك اأنها ت�سرب
ُتغ��ر  ول  الع��رب،  ع��ن  ج��اءت  م��ا  عل��ى 
�س��يغتها«. وامل��راد ب�س��رب املثل ه��و اعتبار 

ال�سيء بغره ومتثيله به.
وعن حقيقة املثل و�سيوعه و�سرورته يقول 
املرزوقي)ت421ه���( يف »�س��رح الف�س��يح«: 
»املثل جملة من القول مقت�س��بة من اأ�س��لها، 
اأو مر�سلة بذاتها، فتّت�سم بالقبول، وت�ستهر 
بالت��داول، فُتنقل عما وردت فيه اإىل كل ما 
ي�س��ح ق�س��ده بها م��ن غر تغي��ر يلحقها يف 
لفظه��ا، وعّما يوجبه الظاهر اإىل اأ�س��باهه 
ُجهل��ت  واإن  ت�س��رب  فلذل��ك  املع��اين؛  م��ن 

اأ�سبابها التي خرجت عليها«.
ولع��ل اأك��ر التعريف��ات اإحاط��ًة و�س��موًل 
ملفه��وم املث��ل ق��ول اأب��ي اإبراهي��م اإ�س��حاق 
الفاراب��ي )ت3٥0ه���(: »املث��ل ما ترا�س��اه 
العام��ة واخلا�س��ة، يف لفظ��ه ومعناه، حتى 
ابتذلوه فيما بينهم، وفاهوا به يف ال�س��ّراء 

وال�سّراء،
وا�س��تدّروا ب��ه املمتنع من الّدر، وو�س��لوا به 
اإىل املطال��ب الق�س��ية، وتفّرج��وا ب��ه ع��ن 
الكْرب واملْكُربة، وهو من اأبلغ احلكمة؛ لأن 
��ر  النا���ض ل يجتمع��ون على ناق�ض اأو مق�سِّ
يف اجل��ودة، اأو غ��ر مبالغ يف بل��وغ املدى يف 

النفا�سة«.
ويف ال�س��طالح ع��رف العرب ثالث��ة اأنواع 
م��ن الأمثال ه��ي: املثل ال�س��ائر، وهو املراد 
عن��د التعمي��م والإطالق. واملثل القيا�س��ي، 
وهو »�س��رد و�س��في اأو ق�س�س��ي اأو ت�سويري 
لتو�س��يح فك��رة، ع��ن طريق ت�س��بيه �س��يء 
ب�س��يء، لتقري��ب املعق��ول م��ن املح�س��و�ض، 
لغر���ض التاأديب، اأو التهذيب، اأو الإي�س��اح، 

اأو غ��ر ذل��ك. اأم��ا الن��وع الثالث فه��و املثل 
اخلرايف وهو ق�س��ة ق�سرة ب�سيطة رمزية 
غالب��ًا، له��ا مغزى اأخالقي، وق��د تكون على 
األ�س��نة احليوانات، كق�س�ض »كليلة ودمنة« 
الت��ي نقله��ا اإىل العربية ابن املقف��ع، ومثل 
ق�س��ة الأرنب وال�س��ب، وكق�س���ض ال�س��اعر 
الفرن�سي لفونتني .ويختلف املثل اخلرايف 
عن القيا�س��ي يف اأن الأحا�س��ي�ض الإن�سانية 
في��ه تن�س��ب اإىل غ��ر الإن�س��ان. اأم��ا املث��ل 
القيا�س��ي فاحليوانات فيه، واإن ا�ستخدمت، 
فال تعدو اأن تك��ون جمرد اأداة للفكرة، ويف 
الأول ت�س��تخدم احليوان��ات عل��ى اأنها رموز 
اإىل نا�ض، اأو اإىل اأمور، اأو اإىل اأ�سياء اأخرى، 
اأو يوؤت��ى  الث��اين فتق�س��د لذاته��ا،  اأم��ا يف 
به��ا لتو�س��يح الفكرة ع��ن طريق الت�س��بيه 

والتمثيل.
وال�سخ�س��يات  الأح��داث  جان��ب  واإىل   
التاريخي��ة كانت مادة الأمث��ال تدور حول 
الَبِح��ْرة،  احليوان��ات كالإب��ل )ال�س��ائبة، 
والكل��ب  والفر���ض،  احلام��ي(،  الو�س��يلة، 
ية. اأو كانت  ونظائ��ر ذلك من حيوانات الربِّ
ت��دور ح��ول القبائ��ل واملوروث��ات الدينية 
والده��ر،  الطبيع��ة،  ومظاه��ر  القدمي��ة، 

واملاأكول وامل�سروب.
بع���ض  ترجم��ة  ا�س��كالية  هن��ا  �س��نتناول 
باحلي��وان  املتعلق��ة  النكليزي��ة  المث��ال 
العدي��د  اذ هنال��ك   . العربي��ة  اللغ��ة  اىل 
من المث��ال النكليزي��ة املتعلقة باحليوان 
والت��ي ميكن ترجمته��ا با�س��تخدام العديد 
املتبع��ة يف ترجم��ة  ال�س��رتاتيجيات  م��ن 
الت��ام  املكاف��ئ   : اهمه��ا  وم��ن  المث��ال 
ال�س��كل  Total equivalence)حي��ث 
وامل�س��مون مت�س��ابهان ( واملكاف��ئ اجلزئ��ي 
ج��زء  Partial equivalence)حي��ث 
م��ن ال�س��كل خمتل��ف وامل�س��مون مت�س��ابه( 
 Non-Equivalence والالمكاف��ئ  
)حيث ال�س��كل وامل�س��مون خمتلف��ان متاما( 
ا�س��تخدام  ميك��ن  الالمكاف��ىء  حال��ة  ويف 
املكاف��ئ الوظيف��ي. وم��ن هنا ميكن تق�س��يم 
المث��ال املتعلق��ة باحليوان الكر �س��يوعا 
وا�س��تخداما اىل ث��الث اق�س��ام م��ن حي��ث 

امكانية ترجمتها اىل اللغة العربية .

اشكالية ترجمة بعض االمثال االنكليزية املتعلقة 
بالحيوان اىل اللغة العربية
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متع��ب  ذكاء  د.  ا.م. 
ح�سني

ق�سم اللغة الفرن�سية
 و�س��حت الكاتب��ة ه��ذا النمط 
م��ن الكتابة يف مقابل��ة اإذاعية 
يف ع��ام 1962 قائل��ة : "ما كان 
م��ن  ان��ه مبق��دور اي  يعجبن��ي 
اجلمه��ور اأن يق��ول لنف�س��ه اأنه 
كان��ت لديه الو�س��يلة لقوله اإل 
ان��ه مل يقل��ه حينما �س��نحت له 
الفر�سة.)...( فحينما يقولوا 
رواي��ة  يف  اخلادم��ة  ب��ان  يل 
احلديق��ة العام��ة ال�س��غرة ل 
تتح��دث طبيعي��ا. بالتاأكي��د ل 
تتح��دث طبيعي��ا لأين اجعله��ا 
اإن  �س��تتحدث  كم��ا  تتح��دث 
لق��د  تتح��دث.  اأن  ا�س��تطاعت 
كانت حماطة من جميع اجلهات. 
ول يعجبن��ي اأن اجعلها واقعية 
لن زم��ن الواقعي��ة انتهى .. ".  
لق��د ظهر هذا امل�س��رح كرد فعل 
للحوار الراف�ض ملفاهيم احلدث 
امل�سرحي. جدد امل�سرح اجلديد 
تعريف مفه��وم احلبكة والفعل 
دورا���ض   بذل��ك  �س��رحت  كم��ا 
نف�س��ها يف مقابلة بعن��وان " عن 
ع��ام  امل�س��رح رغم��ا عن��ي"  يف 
19٥6 قائلة : "امل�سرح ي�سعرين 
باملل��ل. اأج��ده كث��ر الرث��رة. 
اأيده�س��ك اأن اأقول ذلك اذ جتد 
تتكل��م  امل�س��رحية  �سخ�س��ياتي 
يل  بالن�س��بة  العر���ض!  ط��وال 
امل�س��رحية املثالية ه��ي التي ل 
تنباأ بالكارثة ولي���ض لها نهاية 
الت��ي تك��ون  اأو بالأح��رى ه��ي 
مق��رتح  واإمن��ا  م�س��رحية   ل 
م�س��رحية  وتتوقف حيث يبداأ 

امل�سرح املاألوف."
دورا���ض  مرغري��ت  يل��زم  كان 

الواق��ع  ذات  لتج��د  الوق��ت 
رواي��ة  يف  املتج�س��د  امل�س��رحي 
ال�س��غرة"  العام��ة  "احلديق��ة 
اأن  ت�س��تطع  اأنه��ا مل  امل�س��كلة   .
لل�س��كل  التبعي��ة   م��ن  تتح��رر 
يف  علي��ه  املتف��ق  امل�س��رحي 
ن�س��ها الأول املكت��وب خ�سي�س��ا 
للم�س��رح والذي اأع��ادت كتابته 
قناط��ر   " يف   1960 ع��ام   يف 
ال�س��ني اي وازي". ف��كان تاأث��ر 

م�س��رح العبث وا�س��حا يف حوار 
م�سرحها ويف العالقات الغريبة 
بني �سخ�س��ياتها. وا�س��تمر هذا 
التاأثر قويا يف م�سرحيتها  ذات  
اللغة الهزلية "املياه والغابات" 
الت��ي ن�س��رت يف 1963.  اأك��دت 
عل��ى  الكاتب��ة  بع��د  فيم��ا 
خ�سو�س��ية كتابته��ا م��ن خالل 
الت��ي  املو�س��يقى  م�س��رحيتها  
عر�ست على م�سارح ال�سانزلزيه 

يف عام 196٥. فقد ا�س��تطاعت 
ابت��داع لغة م�س��رحية خا�س��ة 
ومعروف��ة به��ا دون غره��ا م��ن 
يف  املقت�س��بة  طريقته��ا  خ��الل 
التعب��ر ويف القدرة عل��ى اإثارة 
موق��ف مكت��وب بنط��اق واقعي  
مث��ل عاطف��ة اأو ح��ب ل مي��وت 
اأبدا. كان��ت دورا�ض قادرة على 
اأن تعربعم��ا تع��ذر بيان��ه عند 
غرها من املوؤلفني. ومع اإن بحث 

دورا�ض ال��دوؤوب يف الكتابة عن 
�س��كل روائي اأو م�سرحي يقربها 
كان��ت  اأنه��ا  اإل  معا�س��ريها  م��ن 
ل  به��ا  خا�س��ا  طريق��ا  ت�س��لك 
ميكن ح�س��ره يف البن��اء اللغوي 
اأو ال�س��كلي ول حتى يف التنازل 
ع��ن اخليال الذي تخفي فيه ما 
ل ميك��ن بيانه اإل  بقدرتها على 
خلق اأ�سكال حقيقية اأ�سطورية 
يف عامل روائي م�س��تقل  ي�سميه 
البع���ض "دورا�س��ي"   يقوم على 
تطويرمواطن اخليال الوهمي. 
و�سف جاك لومار�ساند الأ�سلوب 
"الدورا�سي" يف احدى مقالته 
يف جري��دة الفيغارو الأدبية يف 
نف�ض فرتة اإخراجها مل�س��رحية 
 " املو�س��يقى  ومدحه��ا قائ��ال : 
مل ي�س��بق يل اأن �س��معت اأح��دا 
يذكر �س��يئا عما يوؤثر بامل�ساعر 
ول للرواب��ط التي يخلقها ذلك 
الواق��ع يف امل�س��رح ) يف العي���ض 
لذلك الختيار اأو لتلك الذكرى 
اأو الواقع  العابر( دون م�ساعدة 
الو�س��ائل الأخرى الر�سينة اإل 
اأنن��ي اأجد اأن كاتبة م�س��رحية 
املو�س��يقى تعي متام��ا بيان هذه 
الرواب��ط مب�س��اعرها ب��ل وانها 
جنح��ت  باإظه��ار م��ا كان يتعذر 
بيان��ه قبلها م��ن امل�س��رحيني." 
"اختطاف  وم��ع �س��دور كتابه��ا 
 1964 ع��ام  يف  �س��تاين"  ل��ول 
دورا���ض  مرغري��ت  التزم��ت 
ب�سكل نهائي وحا�سم للباقي من 
موؤلفاتها بهذا النوع من الكتابة 
حيث عرفته يف كتابها  الكتابة 
ال��ربي  بامل��كان   1993 ع��ام  يف 
ال��ذي  املجه��ول  و  والوح�س��ي 
تربز فيه الأ�س��خا�ض �ساخ�س��ة 
واملواقف فار�س��ة نف�سها اأمامها 
لدرج��ة ل ت�س��تطيع ه��ي ذاتها 

من اأن تفهمه.

ا.م.د. ع�سام احمد نا�سر
 ق�سم اللغة ال�سبانية

ن�س��لط ال�س��وء، يف هذا املقال، على مو�سوع نعتقد 
باهميت��ه، ال وه��و النتاج الدب��ي يف دول امركا 
الالتينية. وي�ستهر ادب الالتيني برائه وميكننا 
ال�س��تدلل عل��ى ذل��ك م��ن ع��دد الدب��اء الكبار 
احلائزي��ن عل��ى جائ��زة الداب والت��ي تع��رف ب 
)جائزة نوبل لالداب(، والتي متنحها الكادميية 

ال�سويدية، وهم �ست ادباء.
وقب��ل اعط��اء تبذة ع��ن الدب��اء احلائزين على 
اجلائ��زة، ن��ود ال�س��ارة ان جائ��زة نوب��ل منحت 
لول م��رة ع��ام 1901 ومت��ل تخ�س�س��ات عديدة 

ويعود ا�سم )نوبل( اىل )الفريد نوبل(.
ون��درج ادناه الدباء احلا�س��لني على اجلائزة من 

دول امركا التينية وح�سب الت�سل�سل الزمني:
 Lucila(( لوثي��ال ك��ودوي الكاي��اكا  .1
بل��د  م��ن  ام��راة   :Godoy Alcayaga
ت�س��يلي وتع��رف عاملي��ا با�س��م كابرييال م�س��رتال 
اعماله��ا،  ب��ني  م��ن   .)Gabriela Mistral(
ت��ربز اعماله��ا ق�س��ائد "Tala" و "الفق��دان" و 

.194٥ عام  اجلائزة  على  "التعوي�ض" ح�سلت 
 Miguel Angel( 2. ميكيل انخل ا�س��توريا�ض
Asturias(:  ولد يف كواتيمال. عمل يف ال�سلك 
الدبلوما�سي ل�سنوات عديدة. ابرز اعماله الدبية 
 El Seňor "president" الرئي���ض  "ال�س��يد 
 ."Hombres de maίz" "ال��ذرة "رج��ال  و 
متيزت اعماله بامل�س��مون الجتماعي وال�سيا�سي 

الكبر. ح�سل على جائزة نوبل عام 1967.
 Ricardo( 3. ري��كاردو الي��ر نيفت��ايل ري���ض
عاملي��ا  يع��رف   :)Eliezer Neftali Reyes
ذو   .)Pablo Neruda( ن��رودا بابل��و  با�س��م 
ميول ي�سارية يف ال�سيا�سة. اجنز مهام دبلوما�سية 
لبل��ده. امتازت اعماله الدبية باحل�ض ال�س��عري 
والرومانطيقي��ة. تربز، من بني اعماله "الغنية 
اليائ�سة"، "م�س��كن يف الر�ض"، "العرتاف الذي 
ع�س��ته" و "تخلي��د اجلزيرة ال�س��وداء". ح�س��ل 
عل��ى جائ��زة نوب��ل ع��ام 1971 نتيج��ة لغ��زارة 

نتاجه الدبي.
 Gabriel( ماركي��ث  كارثي��ا  كابريي��ل   .4
معروف  كولومبيا،  من   :)Garcίa Márquez
با�س��م كابو )Gabo(. متيزت اعماله بال�سلوب 
الدبي املعروف ب "الواقعية ال�س��حرية" والذي 
مه��د حل�س��وله عل��ى اجلائ��زة. م��ن ب��ني اعمال��ه 
ي��ربز "مائ��ة ع��ام م��ن العزل��ة" و " ح��ب يف زم��ن 

الكولرا".
م��ن   :)Octavio Paz" ب��اث  اوكتابي��و   .٥
املك�س��يك. ا�س��تهر بغ��زارة نتاجه الدب��ي والذي 
امتد من املقالة اىل ال�س��عر وال��ذي امتاز باتقانه 
للن���ض الدبي وللتناغم الذكي يف ا�س��عاره. يربز، 
م��ن ب��ني اعمال��ه، "متاه��ة الوح��دة" و "يناديها 

دوبال".
 Mario Vargas( 6. ماري��و باركا���ض ليو�س��ا
الدبي��ة  نتاجات��ه  بداي��ة  متي��زت   :)LLosa
باعمال روائية تروي ق�س�س��ا مرتبطة بتجربته 
ال�سبابية. من بني اعماله الدبية، تربز "املدينة 
وال��كالب" "حماورة يف الكتدرائية" "حرب نهاية 
العامل" " اجلنة يف زاوية اخرى" "حلم الكالتي"  

النني الدائم".

ادباء التينيون مرغريت دوراس واملسرح الجديد  
حائزون على نوبل

ج 2

 �س��اركت كلية اللغات ممثلة ب�سعبة العالم يف 
اأعم��ال املوؤمتر العلمي اخلام���ض لكلية العالم 
يف اجلامعة العراقية التي عقدت يف الثاين من 
ني�سان 2018 حتت �سعار العالم بني امل�سوؤولية 

املهنية والإلتزامات املجتمعية .
     فق��د ق��دم رئي���ض �س��عبة الع��الم اأ.م.د. 
فوزي هادي الهنداوي بحثًا اىل املوؤمتر املذكور 
لل�س��حافة  الجتماعي��ة  امل�س��وؤولية  بعن��وان 
العراقية اأزاء ال�س��لم الأهلي حظي مبناق�س��ة 

مو�سعة خالل اجلل�سة الثانية للموؤمتر .
     وط��رح البح��ث دور ال�س��حافة العراقي��ة - 
�س��حيفة ال�س��باح اأمنوذجا – يف تعزيز ال�سلم 
الهل��ي وامل�س��احلة الوطنية وتر�س��يخ ثقافة 
احل��وار و الالعنف يف الو�س��اط الجتماعية 
. وق��دم الباح��ث جمل��ة تو�س��يات للالإرتق��اء 

بالأداء املهني لل�سحافة العراقية .
     وا�سرتك يف النقا�ض عميد كليىة العالم اأ.د. 
عب��د اهلل احلديثي وع��دد من اأع�س��اء املوؤمتر 

الذي��ن اأثن��وا عل��ى فك��رة البح��ث ومنهجيت��ه 
العلمية واهمية امل�سكلة التي تطرق لها .

    وعق��د املوؤمتر يف قاع��ة نقابة الأطباء 

يف  ملتخ�س�س��ني  كب��را  ح�س��ورا  و�س��هد 
العالم م��ن خمتلف اجلامع��ات يف بغداد 

واملحافظات .

اللغات تشارك بمؤتمر كلية االعالم يف الجامعة العراقية
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كتاب شكر ودرع مؤتمر اللغات الدولي لرئيس تحرير  
كرنفال علمي متميز يف كلية آداب املستنصرية 

مبادرة تطوعية تثمر عن قاعة انيقة بقسم اللغة العربية

 جنح��ت عم��ادة كلي��ة الآداب يف 
بتنظي��م  امل�ستن�س��رية  اجلامع��ة 
موؤمتري��ن علمي��ني دولي��ني خالل 
�سهر ني�سان 2018 ا�ستقطبا نخبة 
م��ن العلم��اء والباحث��ني الع��رب 
والجانب ف�س��ال عن ا�س��اتذة من 
املوؤ�س�سات الكادميية العراقية .

كلي��ة  عمي��د  ال�س��يدة  وقال��ت 
امل�س��اعد  ال�س��تاذ  الآداب 
الدكتورة فريدة جا�سم ان كليتنا 
نظمت املوؤمتر التخ�س�سي الدويل 
الول يف علوم الجتماع والنف�ض 
والنروبولوجيا منت�سف ني�سان 
حت��ت عن��وان الن�س��ان العراق��ي 
واعادة البناء كما عقدت املوؤمتر 
الدويل التا�س��ع ع�س��ر املتخ�س�ض 
يف اللغات والرتجمة حتت عنوان 

التوا�سل بني الثقافات .
حري�س��ة  كليتن��ا  ان  وا�س��افت 
العلمي��ة  الج��واء  تفعي��ل  عل��ى 
ومالحق��ة التط��ورات يف خمتلف 
ف��روع املعرفة لال�س��هام يف ايجاد 
روؤي��ة علمية ومعاجل��ات جذرية 
للتحدي��ات الفكري��ة والثقافي��ة 

التي يواجهها بلدنا العزيز .
يف  التدري�س��ي  من��ح  ذل��ك  اىل 
كلي��ة اللغ��ات ا.م.د. فوزي هادي 
الهنداوي رئي�ض حترير �سحيفة 
التمي��ز  �س��كر ودرع  كت��اب  لغ��ات 

م��ن عم��ادة كلي��ة الآداب تثمينا 
لبحث��ه املو�س��وم ال�س��راع اللغوي 
وتاثراته يف تفتيت الهوية الذي 
ال��دويل  املوؤمت��ر  خ��الل  عر�س��ه 

املتخ�س�ض باللغات .
م��ن جانبها قدمت التدري�س��ية يف 
ق�س��م اللغ��ة الفرن�س��ية يف كلي��ة 
الآداب ال�ستاذ امل�ساعد الدكتورة 
الته��اين  ال�س��عدي  كاظ��م  ملي��اء 
اللغ��ات  كلي��ة  اىل  والتربي��كات 
حل�س��وله  الهن��داوي  والدكت��ور 
عل��ى �س��كر وتقدير املوؤمت��ر ودرع 

التميز .
العلمي��ة  بالر�س��انة  وا�س��ادت  
وتو�س��ياته  وا�س��الته  لبحث��ه 
املهم��ة لع��ادة الت��وازن للم�س��هد 

اللغوي العاملي .

افتتحت ال�س��يدة عمي��د الكلي��ة اأ.م.د مي 
ا�س��طيفان رزق اهلل قاعة جديدة يف ق�سم 
اللغة العربي��ة متاإعادة تاهيله��ا وتاثيثها 

بجهود تطوعية ل�ساتذة الق�سم.
وق��ال رئي���ض الق�س��م اأ.م.د رحي��م را�س��ي 
عبد اإن الهيئة التدري�س��ية يف ق�س��م اللغة 
ل�س��راء  بالم��وال  تربع��وا  ق��د  العربي��ة 
م�ستلزمات القاعة ومواد ال�سبغ والرتميم 
اإ�س��افة اإىل قيامهم بالعمل بانف�س��هم دون 

ال�ستعانة باأي جهد خارجي.
واأ�س��اف اإن الدافع وراء اإعادة تاهيل هذه 

القاع��ة ه��و ا�س��تخدامها لعق��د الن��دوات 
العلمية واحللقات النقا�س��ية وور�ض العمل 
ومناق�سات الدرا�سات العليا �سواء للق�سم اأو 

للكلية.
وا�س��ادت ال�س��يدة العمي��د واحل�س��ور م��ن 
التطوعي��ة  املب��ادرة  به��ذه  تدري�س��يني 
وتع��اون  ان�س��جام  اك��دت  الت��ي  الرائع��ة 
الهيئة التدري�س��ية مع رئي�ض الق�سم الذي 
جنح اإث��ارة عزميتهم وحثهم عل��ى التقدم 
العلم��ي مما ي�س��ب مب�س��لحة الع��راق اأول 

واجلامعة والكلية ثانيا.

لـغــات

�ساركت التدري�سية بق�سم اللغة النكليزية د. ابتهال 
التميمي باملوؤمتر الثالث ع�سر لق�سم اللغة النكليزية 
يف كلية الرتبية للبنات – جامعة بغداد ببحث حتت 
عنوان " ال�س��كاليات املعجمية يف ترجمة الن�سو�ض 

التاريخية والنكليزية ".
وتناول البحث اهم ال�سكاليات املعجمية يف ترجمة 
الن�س��و�ض التاريخية العربية مثل ترجمة ال�سماء 
واللق��اب وا�س��ماء امل��دن وال��دول وبع���ض العبارات 
 . اللفظي��ة  واملتالزم��ات  والمث��ال  ال�س��طالحية 
وتو�س��ل البح��ث اىل ان هناك جمموع��ة من الطرق 
الرتجم��ة  مث��ل  ال�س��كاليات  ه��ذه  مث��ل  لرتجم��ة 
احلرفي��ة ال�س��كلية والتعري��ب واملكاف��ئ الوظيف��ي 

واملكافئ اللفظي.

نظ��م ق�س��م اللغ��ة الملاني��ة بكلي��ة اللغات �س��يمنارا 
علمي��ا ي��وم الح��د 8 / 4 / 2018 حتدث��ت خالل��ه 
التدري�س��ية يف الق�س��م اأ.م.د جناة عي�س��ى ح�سن عن 
البح��ث الذي اجنزته خالل م��دة تفرغها العلمي يف 

املانيا.
وتن��اول البح��ث �سخ�س��ية احلكواتي وف��ن احلكاية 
العربي ومقارنته مع الدب الملاين . وقالت د. جناة 
ان البح��ث در���ض �سخ�س��ية ال��راوي او احلكواتي او 
الق�س��ة خون عل��ى وفق الت�س��ميات املحلية يف الدول 
العربي��ة ودوره يف �س��رد احلكايات وبي��ان مدى تاثر 
الدبي��ة  الظاه��رة  به��ذه  المل��ان  والدب��اء  الدب 
م�س��رة اىل ان الكات��ب الملاين املعروف بري�س��ت قد 
تاثر بذلك خا�س��ة يف م�س��رحيته دائرة الطبا�س��ر 

القوقازية .
وا�س��افت ان ق�س�ض الف ليلة وليلة قد مت حماكاتها 
يف الدب المل��اين مع ا�س��تبدال ا�س��ماء ال�سخ�س��يات 

ب�سفات اخرى.

مناقشة بحث د. نجاة عيسى خالل تفرغها العلمي التميمي تشارك بمؤتمر تربية البنات
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افتتح �س��عادة ال�س��فر الرتكي يف بغداد ال�س��يد 
فاحت يل��دز مبنى ق�س��م اللغة الرتكي��ة يف كلية 
اللغ��ات بع��د اع��ادة تاهيل��ه م��ن قب��ل الوكالة 
الرتكي��ة للتع��اون والتن�س��يق ال��دويل التابعة 

للحكومة الرتكية.
وج��رى الفتت��اح خ��الل حف��ل برعاي��ة ممثل 
رئي���ض جامع��ة بغ��داد ال�س��يدة عمي��د كلي��ة 
العل��وم للبنات الدكت��ورة احالم حممد فرحان 
يف الراب��ع من ني�س��ان 2018 وح�س��ور ال�س��يدة 
عمي��د كلي��ة اللغ��ات اأ.م.د. مي ا�س��طيفان رزق 
اهلل وعدد كبر من ا�ساتذة الكلية وطلبة ق�سم 

اللغة الرتكية.
والقيت خالل احلفل كلمات لل�سادة وال�سيدات 
ممث��ل رئي�ض اجلامعة وال�س��فر الرتكي ومدير 
اهمي��ة  عل��ى  اك��دت  بغ��داد  يف   tika وكال��ة 
التع��اون الثق��ايف والعلم��ي بني الع��راق وتركيا 
بو�سفهما بلدين جارين جتمع بينهما م�سرتكات 

ح�سارية واجتماعية واقت�سادية .
و�س��كرت ال�س��يدة ممثل رئي���ض اجلامعة جهود 
دائ��رة  تو�س��يع  اىل  ودع��ت  الرتك��ي  اجلان��ب 
التع��اون العلمي بني جامع��ة بغداد واجلامعات 

الرتكية

افتتاح مبنى قسم اللغة الرتكية بعد اعادة تاهيله

لالإبداع الكتابي �س��روطه ومقت�سياته ال�سا�سية 
،دون ه��ذه العوام��ل لن يكون هن��اك اإبداعا ، هي 
مثل الأوك�س��جني واملاء وال�سوء للنبات، ميوت ان 
مل تتوفر، بها ينمو وي�س��تد عوده ليقف منت�س��بًا 
��ر وتتفت��ح اأوراده وتت�س��ع  معاف��ى بع��د ان يخ�سّ

اأوراقه .
فما هي تلك املقت�سيات البداعية ؟

ي��رى كبار الكّتاب واملبدعني ان تلك ال�س��روط 
هي : 

1- اللغ������ة : هي كلمة ال�س��ر يف عملي��ة الإبداع 
، هن��ا ل نق�س��د طبع��ا التمك��ن م��ن اللغ��ة نحويا 
وامالئي��ًا ، فه��ذا اأم��ر مف��روغ من��ه ، امنا الق�س��د 
متثل روح اللغة ، اأي ان تكون لغة املبدع مطواعة 
ان  الكات��ب  ي�س��تطيع   ، ال�س��طناعي  كالط��ني 

ي�ستثمرها ويعرب من خاللها ب�سهولة.
وف��ّن  طريق��ة  ه��و   : )التقني��ة(  ال�س��لوب   -2
الكتاب��ة ال��ذي مييز كات��ب عن اآخر، هو ب�س��مة 
خا�س��ة ب��ه مثلما هو طريق��ة تعامله م��ع العامل 
وم��ع احلي��اة ومع الآخري��ن ا�س��افة اىل طريقة 

التعامل مع اللغة .
3- الروؤي��ة : ل كتاب��ة نا�س��جة م��ن دون روؤي��ة 
نا�سجة، الروؤية م�سدرها الثقافة ، العمل الأدبي 
هو خطاب ثقايف بالأ�س��ا�ض . على املبدع ان يكون 
�س��احب روؤي��ة نا�س��جة اىل احلي��اة، واىل فع��ل 

الكتابة نف�سها وان ي�سمن روؤيته يف كتاباته.
4- املخيل��ة : اخلي��ال اخل�س��ب مه��م يف الفع��ل 
الكتابي البداعي، فالبداع لي�ض توثيقا للواقع 
، تل��ك وظيف��ة املوؤرخ��ني، الب��داع اإع��ادة انتاج 
الواق��ع ممتزج��ا باخلي��ال ، لي���ض هن��اك خي��ال 

مطلق فكل خيال يتكاأ على واقع .
    املخيلة اخل�سبة تاأتي من الإلهام ، وهي تدريب 
اي�س��ا، التدريب ياأتي من خالل املراقبة اليومية 

حلركة العامل واملجتمع . 
       تلك��م اأه��م �س��روط امت��الك نا�س��ية الكتابة 
البداعي��ة، وم��ن الطبيعي ان يتباي��ن املبدعون 
يف امتالكه��ا بدرجات على وفق اجتهادهم وعمق 

ثقافتهم واخال�سهم و�سغفهم بالكتابة .

مقتضيات الكتابة 
االبداعية

رئي�ض التحرير
اإفتتحت ال�س��يدة عميد كلية اللغات اأ.م.د. مي اإ�س��طيفان رزق اهلل معر�ض 
اللوح��ات الفنية ملر�س��م الكلية ح�س��يلة العام الدرا�س��ي احل��ايل لنتاجات 

طالبية يوم الثنني املوافق23\4\2018 يف رواق الكلية .
وق��ال مدير �س��عبة الن�س��اطات الطالبية م.د. اإ�س��ماعيل قا�س��م جميل ان 
الوح��دة الفني��ة يف الكلية قام��ت من خالل ه��ذا املعر�ض بتهيئ��ة واعداد 
فنان��ني حمرتف��ني وخلق �سخ�س��ية متكاملة  للطال��ب الفنان فكرا و�س��لوكا 
وتنمي��ة ن�س��اطه ومواهب��ه وخل��ق روح البت��كار والإب��داع لدي��ه يف جمال 

الفنون الت�سكيلية .
واأ�ساف  مدير الوحدة الفنية ال�سيد عادل هادي عبد اهلل اإن دور الوحدة 
الفني��ة )املر�س��م( يف الكلي��ة .. هو تقدمي ال�ست�س��ارات العلمي��ة والفنية 
وربط ذلك بتطور ح�سارة وادي الرافدين واإبراز القيم احل�سارية  باأ�سلوب 
ين�سجم مع احلا�سر من خالل �سقل الرغبة واملوهبة لدى الطالب وتزويده 
باملعرف��ة العلمية  وتهيئة طاقات اإبداعي��ة حمرتفة ترفد املجتمع املدين 
باأعم��ال فني��ة منوذجية وخل��ق طاقات موؤهلني يف اإ�س��غال املراك��ز الفنية 

الت�سكيلية يف خمتلف دوائر الدولة.

افتتاح معرض فني لنتاجات تشكيلية طالبية

بحث وفد من معهد ثربانت�ض ال�س��باين الدويل م��ع كلية اللغات امكانية 
عق��د اتفاقي��ة تعاون علمي ثقايف م��ع جامعة بغداد لتعزي��ز التعاون مع 

ق�سم اللغة ال�سبانية.
فق��د زار وف��د املعهد برئا�س��ة مدير ف��رع الردن ال�س��يد انطوني��و لثارد 
وم�ساعدته ال�س��يدة �ساندرا ريبا�ض وممثل ال�س��فارة ال�سبانية يف بغداد 
ال�س��يد خوليو كيخادا كلية اللغات يوم الثالثاء 17 ني�سان 2018 والتقى 
رئي�ض ق�س��م اللغة ال�سبانية واع�س��اء هيئة التدري�ض فيه وناق�ض معهم 
اف��اق التع��اون الثق��ايف والعلمي ب��ني اجلانب��ني واطلع الوفد عل��ى مناهج 

التدري�ض وخمتربات اللغة ال�سبانية واملكتبة .
ويع��د معه��د ثربانت�ض موؤ�س�س��ة دولية تعن��ى بالثقافة ال�س��بانية خارج 

ا�سبانيا

األق��ت التدري�س��ية يف جامع��ة 
العالمة الطبطبائي اليرانية 
الدكت��ورة زينب ال�س��ادات نور 
على  ع��ّدة  �سادقيمحا�س��رات 
طلب��ة ق�س��م اللغة الفار�س��ية 
مبوا�س��يع  اللغ��ات  كلي��ة  يف 
املحادثة والرتجمة وال�س��وت 

والقواعد .
وياأتي هذا الن�س��اط العلمي يف 

اإطار زيارتها للكلية التي ت�س��تمر 4 اأيام يف �س��ياق التن�س��يق بني كلية اللغات 
وامللحقية الثقافية اليرانية يف بغداد ومركز قلم للتعليم والرتجمة .

واأب��دت ال�س��تاذة اليراني��ة اعجابه��ا بامل�س��توى العلمي لطلبة ق�س��م اللغة 
الفار�سية وتفاعلهم مع املادة العلمية و�سرعة تقبلهم للمهارات اللغوية .

 

وفد معهد ثربانتس الدولي يبحث 
التعاون الثقايف مع كلية اللغات

استاذة ايرانية تحاضر على طلبة الفارسية

بقلوب منك�س��رة ودموع منهمرة تنعى �س��عبة العالم والعالقات يف كلية 
اللغ��ات فقيدته��ا املغفور لها ب��اذن اهلل املرحومة املوظفة اينا�ض �س��داد 

وتبتهل اىل الباري عز وجل ان يتغمدها بف�سيح جناته.
انن��ا اذ ن�س��تذكر اينا�ض  يعت�س��ر قلوبنا المل 
وال�س��ى لفقدانه��ا فق��د كان��ت مث��ال يحت��ذى 
للموظفة امللتزمة ذات اخللق الراقي وال�سلوك 

املتح�سر طوال عملها معنا يف �سعبة العالم.
الرحم��ة للفقي��دة وابنته��ا وال�س��فاء العاجل 

لزوجها .
انا هلل وانا اليه راجعون

شعبة االعالم تنعي الزميلة 
املرحومة ايناس شداد
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ترجمة: احمد �سعيد عبيد
ق�سم اللغة العربية

رواي��ة تتح��دث ع��ن يه��ودي مثقف 
بق��ي يف بغ��داد اإب��ان ف��رتة ح��رب 
احل�س��ار  وف��رتة  الثمانيني��ات 

وماتالها من احتالل 
�س��امي  ا�س��م رواية  " هي  " عاي��دة 
ميخائي��ل الت��ي �س��درت عر���ض من 
خالله��ا اأحالم��ه الوردي��ة بالعودة 
اإىل الع��راق يوم��ا ... بي��د اإن ه��ذا 

مل ولن يحدث .
تدور اأحداث الرواية حول اليهودي 
�س��حفي ومقدم  " زك��ي ديل" وه��و 
برامج تلفزي��وين معروف ، يبلغ من 
العمر �ستون عاما ، يف اإحدى الليايل 
يجد فتاة جميلة ملقاة على اعتاب 
منزل��ه فاق��دة الوع��ي ، ب��ال ا�س��م 
ول هوي��ة ، وهن��ا يبدا ال�س��راع ، اإذ 
يتثاقل منها خ�سو�سا بوجود اأفراد 

من املخابرات يراقبون بيته ، ف�سال 
من �سديقه �سابط املخابرات " نزار 
" الذي يبدا بلومه حيال ا�ستقباله 

لها يف منزله .
طبع��ا ، اإن ه��ذه امل��راأة ه��ي طريدة 
اأجه��زة الأم��ن ، اإذ جنحت بالهروب 
م��ن قب�س��ة رج��ال الأم��ن ودفعه��ا 
حظه��ا اإىل الوق��وع اأم��ام بي��ت زكي 
، زك��ي املحظ��وظ ، بوجود �س��ديقه 
نزار الذي مثل ل��ه غطاء عن الأمن 
منزل��ه  يف  البن��ت  بابق��اء  جن��ح   ،
ومعاجلته��ا ، م��ع قريب��ه الطبي��ب " 
جالل " الذي ا�ست�س��لم بغية البقاء 
عل��ى قي��د احلياة يف الع��راق – كما 
ي�س��وره ميخائي��ل – خ�س��ية القتل 
متاثله��ا  وبع��د   . ب��ه  التنكي��ل  اأو 
لل�س��فاء وثب��وت فقدانه��ا للذاك��رة 
قرر ت�سميتها خ�سية من الت�ساوؤلت 
التي �ستثار حولها ، وهنا اختار ا�سم 

" " عايدة 
اإن اختي��ار ا�س��م "عاي��دة " ه��و بال 

�سك تف�سر لحالم الأديب امل�ستاق 
ل�س��راخته  وا�س��تمرارا   ، لوطن��ه 
�سخ�س��ياته  خ��الل  م��ن  املوجه��ة 
املعربة ع��ن الأم الغرب��ة يف روايته 
" ، واحوال املهاجر  " بوق يف وادي 
البائ�س��ة يف روايت��ه " مي��اة تقب��ل 
مي��اه " ، والذكري��ات التي لن مُتحى 
 " لتات��ي   ." " فكتوري��ا  روايت��ه  يف 
عايدة" وتخربنا عن احوال العراق 
والحت��الل  احل��رب  عق��دي  اإب��ان 

الأمريكي .
وملن ي�س��ال عن البداع يف الرواية ، 
جند مثيلتها ل��دى الأديب الفغاين 
الطائ��رة   "  " ح�س��يني  خال��د   "
اإىل  التط��رق  دون  " م��ن  الورقي��ة 

النظام ال�سيا�سي والذكريات.
ل  ح�س��يني   الأدي��ب  اإن  واأي�س��ا   
ميكنه الكتابة يف افغان�ستان نف�سها 
. بغي��ة اإن تك��ون الكتاب��ة مذهل��ة 
فانه يج��ب على الأدي��ب ، يف بع�ض 
 ، بل��ده  ع��ن  يبتع��د  اإن   ، الأحي��ان 

هذا الأم��ر الذي ميتزج مع ال�س��وق 
الروائ��ي  ل��دى  يخل��ق  والغرب��ة 
اح�سا�س��ا ودافع��ا للكتاب��ة ب�س��ورة 
الآلم  ت�س��وبها  كتاب��ة   ، مغاي��رة 
ب�س��رخات  وم�س��احبة   ، واله��ات 
مكبوتة ، ف�س��ال عن حن��ني منقطع 
النظر ، ي�س��ل بال قيود اإىل اأعماق 
القارئ الذي يتفاعل مع هذه الآلم 
ويعط��ي حكمه على النت��اج الأدبي 

ب�سفة الروعة.
لميك��ن ل�س��امي ميخائي��ل ان يكتب 
ميكن��ه  ول   . الع��راق  يف  روايت��ه 
الرج��وع اىل هن��اك . ل��ذا يعد هذا 
ال�س��عور م�سكلة بحد ذاتها وموتيف 
ف�س��ال   ، نتاجات��ه  جمي��ع  يف  ن��راه 
ع��ن التغير احلا�س��ل بتغي��ر لغته 
ووط��ن  و�س��عب  لغ��ة  اىل  ووطن��ه 
جديد ، جميع هذه المور قد دفعت 
ي�س��وبها  بلغ��ة  للكتاب��ة  ميخائي��ل 
المل واحل�س��رات عل��ى وط��ن وزمن 

وانا�ض قد ولوا بال عودة. 

ترجمة: م. منال علي ح�سني
ق�سم اللغة الرتكية

عندم��ا كان��ت ام��ي عل��ى فرا���ض املوت 
كان هن��اك ف�س��تانًا احم��ر اىل جان��ب 
مالب�س��ها الغامق��ة الل��وان املعلق��ة يف 
خزان��ة مالب�س��ها حي��ث انه��ا كان��ت ل 
ترت��دي غ��ر ه��ذه املالب���ض الغامق��ة  
ط��وال حياته��ا . ج��ذب هذا الف�س��تان 
الحم��ر انتباه��ي كث��رًا اذ اين مل اَر 
والدت��ي يف ي��وم ترتدي هكذا ف�س��تانًا 
. عندما اخ��ربوين ان امي على فرا�ض 
امل��وت قدمت لزيارته��ا وادركت حينها 
انه��ا الي��ام الخ��رة لأم��ي وعندم��ا 
راأي��ت الف�س��تان الحم��ر ال��ذي جذب 
انتباهي �س��األتها ياله من ف�ستان جميل 
يا امي ! لكني مل اراك يف يوم تلب�سينه 

فاأجابت الم : لأين مل الب�سه ابدا .
واجل�س��ي  ابنت��ي  ي��ا  تع��ايل  وقال��ت  
بجانب��ي فاقرتب��ُت م��ن ام��ي فقال��ت : 
اري��د ان اعطيك در�س��ًا يف احلياه قبل 

ان افارقها .
اأخذت اأُمي نف�سًا عميقًا جدًا وقالت انا 
اعل��م ان هذه ه��ي ايامي الخرة كنت 
اعتق��د ان كلما علمتك��م كلما فعلته يف 
هذه احلياه هو �سحيح ال انني تو�سلت 
ل�سيء بهذه احلياة . لقد علمتكم بع�ض 
ال�سياء اخلاطئة . لي�ض كلما علمتكم 

اياه كان �سحيحًا بهذه الدنيا.
ف��ردت البن��ة : كيف تقول��ني هذا يا 

اأمي ؟
امل��راأة  ان  اعتق��د  كن��ت  لين   : الم 
اجلي��دة هي امل��راأة الت��ي ل تفكر قط 
بنف�س��ها ورغباته��ا كن��ت دائم��ا افك��ر 
باجلمي��ع قبل نف�س��ي والب��ي طلباتكم 
كله��ا باإكمل وج��ه . ام��ا رغباتي كانت 
ل اهمي��ة له��ا ام��ام رغباتك��م . كن��ت 
على امل ان يومًا ما �س��تتحقق رغباتي 
به��ذه الدنيا . ال ان هذا اليوم مل ياأِت 
ابدًا ومرت حياتي بتقدمي الت�سحيات 
م�س��خرة  حيات��ي  كل  كان��ت   . فق��ط 

لزوجي واولدي .
ردت البنة : نعم يا والدتي لقد قدمِت 
لن��ا كل ما ت�س��تطيع الوالدة ان تقدمه 
من ت�س��حيات. نعم ي��ا ابنتي ، ولكن مل 
اقدم اي �سيء لنف�سي وحلد الن ، وانا 
بهذا الو�س��ع وبع��د ان علم والدِك بان 
ايام��ي مع��دودة به��ذه احلي��اة . ج��اء 
يق��ول يل ) ل ت�س��تطيعي ان متوت��ي ، 
هل ت�سمعيني ، ما الذي �سيحل بي بعد 

وفاتك ؟ (.
نعم اعلم ان موتي �سيكون �سعبًا عليِه 
، لن��ه ل يعل��م حت��ى مب��كان ال�س��حن 
يف املطب��خ ، ولك��ن م��ا ال��ذي بي��دي ؟ 
لق��د كن��ت اخ��ر م��ن ين��ام واول م��ن 
ي�س��تيقظ بهذا البي��ت ل جلكم وكنت 
اتن��اول الق�س��م املح��روق م��ن اخلبز ، 

وات��رك الباقي لك��م ، واتناول القطع 
ال�سغرة من املعجنات واترك الكبرة 
قر���ض  اآخ��ر  حت��ى  و�س��رفت   . لك��م 
ل��ديَّ ل جلك��م ول جل درا�س��تكم ومل 
اخ��رج مرة للت�س��وق لنف�س��ي عدا هذا 
ا�س��رتيته  ال��ذي  الحم��ر  الف�س��تان 
العام املا�سي لنف�سي حني كنت ذاهبة 
لأ�س��لح غ�سالة البيت وكان عندي 20 
دولرًا ، فجذب هذا الف�س��تان الحمر 
انتباهي فا�سرتيته ، وعندما عدت اىل 
البي��ت وبخن��ي ابوِك و�س��رخ بوجهي 
قائ��اًل : اين �س��رتتدين هذا الف�س��تان 
هل �س��تذهبني لالوپ��را ؟  واعتقد انه 
كان حمقًا ومل ارتِد هذا الف�ستان قط 
ع��دا يف الي��وم الذي جربت��ه يف حمل 

الزياء .
كنت اعتقد ان من ي�س��حي بهذه الدنيا 
�سربح الخرة ال انني ل اعتقد بهذا 
الن واعتقد ان اهلل �س��بحانه وتعاىل 
يري��د من��ا ان نحقق ما نطم��ح له بهذه 
الدنيا ليت هناك معجزة حتى ا�ستطيع 

النهو�ض من فرا�ض املوت هذا .
كان هذا اخر ما �سمعته من امي .

عدين��ي يا ابنتي باأن��ك لن تفعلي مثلي 
به��ذه الدني��ا ول بد ان نعي���ض كل يوم 
وكان��ه يومن��ا الخ��ر به��ذه الدني��ا . 

حتى نعلم قيمة احلياة وجمالها .
ووعدت امي بان ل ا�سر على خطاها ، 

وبعدها توفيت .

ال�ساعرة: زينب �سايف عبا�ض

يا كاأ�ض اليا�سمني
ون�سف الطني 

يانبية العط������اء
اأمطري .. اأمطري

علينا زهرك خبزك والإباء
يا – يا - يا 

يا اأنت ياكلهم
كبرهم و�سغرهم

وحتى الذي مل يولد قبلهم
اأيتها ال�سبية 

طرزي بدمي حالوة اللقاء
واكتبي اأم�سي 

وغدي يف كتب التاأويل 
وم�سودة الأ�ساطر

اأنت .. انت
يا انا .. ياكلها 

منذ اأعوام واأنت تتبخرتين يف فمي
اأيتها البهية �سانعة الرجال

يا نور النور 
يا اأم البتول 

�سلى عليك الر�سول
 يا – يا - يا 

يا نبية العط�������اء 

يا نبيـة 
العطـــــــاء 
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م.م. عبد ال�ستار عدنان ح�سني
ق�سم اللغة العربية

ملعرف��ة  اليه��ود  جه��ة  م��ن  والدواف��ع  الطلب��ات  ك��رة 
حمتوي��ات الق��راآن وحظ��ر ترجمته من قب��ل احلكماء 
والرباني��ون يف احي��ان ادى اإىل ظه��ور بع�ض الرتجمات 
املث��رة لالهتم��ام للكتاب ال�س��ماوي الأكر قد�س��ية يف 

الإ�سالم.
اأدى الهتم��ام الكب��ر بالق��ران اإىل ترجمت��ه اإىل كل 
لغ��ات الع��امل تقريب��ا، واإىل العربّي��ة اأي�س��ا، وهي لغة 
التوراة، رغم حظر ترجمة القراآن. اذ يحاول املثقفون 
املختلف��ون ترجم��ة الق��راآن اإىل العربّي��ة من��ذ قرون. 
وردت على اثرها حماولت ترجمة القراآن الأوىل اإىل 
العربية، قبل مئات ال�سنوات، من لغات مثل الالتينية اأو 
الإيطالية، ورغم اأنه يف املائتني عاما املا�س��ية، يحر�ض 
املرتجم��ون اإىل العربّي��ة على العتم��اد يف ترجماتهم 
على اللغة العربية، لغة امل�س��در للقراآن، فال ي�ّسهل هذا 

على عملهم.
القراآن واحد ولكن ملاذا هناك الكثر من الرتجمات؟

متثل كل ترجم��ة جديدة للقراآن ن�س��خة اأكر حداثة 
ومالءم��ة للغ��ة العربّي��ة احلديثة، وللتق��دم يف اأبحاث 
القراآن وفهمه، التي ما زالت ت�س��غل بال خرة الباحثني 

يف يومنا هذا.
تتج�س��د اإحدى ال�س��عوبات الكب��رة يف ترجمة القراآن 
اإىل لغة اأخرى يف الأ�س��لوب اللغ��وي. تنقل لغة القراآن 
العربية اإىل قرائها �سعورا بالقدا�سة وال�سعادة وهي ل 
ُت�س��تخدم يف احلياة اليومية. بهدف العثور على اأ�سلوب 
لغوي مواز، حاول املرتجمون ا�س��تخدام اللغة اليهودية 
املقد�س��ة وهي لغة التوراة. لذا، اأ�سلوبيا، اأ�سبح القراآن 

باللغة العربية اأ�سبه بالكتب املقد�سة اليهودية.
تكمن امل�س��كلة يف اأن لغة الق��راآن كما هي احلال مع لغة 
التوراة لي�ست متاحة اأمام كل الناطقني بالعربية. فهي 
لغة بليغ��ة وتختلف جدا عن العربّية املعا�س��رة. بناء 
على هذا اأ�س��بح جزء من الق��راآن املرتجم اإىل العربّية 
�س��عبا للقراءة من قبل القارئ الإ�سرائيلي، الذي لي�ست 

متوفرة اأمامه تف�سرات ي�ستعني بها.
تت�س��من الرتجمة �س��رحا للمعنى اأي�س��ا، ويت��م اختيار 
معن��ى واحد م��ن بني معان كث��رة اأثن��اء الرتجمة. من 
هنا، اأ�ساف مرتجمو القراآن اإىل العربّية م�سادر لل�سيغ 
املقابل��ة للق��راآن يف اليهودي��ة وامل�س��يحية، مالحظ��ات 
تاريخية، معلومات حول �سخ�سيات مذكورة يف القراآن، 

وملحة عن تف�سرات خمتلفة.
اأدت ال�سعوبات الكثرة يف ترجمة القراآن اإىل العربّية 
وامله��ارة الكبرة املطلوبة اإىل اأن يكون مرتجمو القراآن 
خ��رباء دائًما تقريبا، واأن يكر�س��وا وقتا طويال للبحث 

يف الكتاب املقد�ض، قبل اأن يجراأوا على ترجمته.
مث��ال، عم��ل امل�ست�س��رق اليه��ودي والباح��ث يف �س��وؤون 
الإ�س��الم، يو�س��ف ريفل��ني، والد رئي���ض الدولة احلايل، 

على ترجمة القراآن طيلة �سنوات، وح�سل على ا�ست�سارة 
مكّثفة من ال�س��اعر الوطني الإ�سرائيلي، حاييم نحمان 
بيالي��ك. كان يع��د الق��راآن الذي ترجم��ه اإىل العربية 
وُن�س��ر يف عام 1936 طيلة ع�س��رات ال�سنوات الرتجمة 
��لة. يتح��دث الرئي���ض  الكال�س��يكية، الرائع��ة، واملف�سّ
ريفيلن متفاخرا عن عمل والده هذا مع امل�س��لمني يف كل 

فر�سة.
ما هو الهدف من ترجمة القراآن اإىل العربّية؟

م��ا ه��ي الدافعية لدى مرتجم��ي الق��راآن اإىل العربّية؟ 
هل الهدف هو دين��ي اأي اأن يتنور اليهود اأكر ويعتنقوا 
الإ�س��الم، اأم لأ�س��باب علمية، بهدف البحث الأكادميي؟ 
ه��ل الهدف هو توفر اأدوات لالدعاءات الدمياوغوغية 
والواقعي��ة �س��د املوؤمن��ني امل�س��لمني اأو امل�س��احلة ع��رب 

التعّرف اإىل الدين الإ�سالمي ب�سكل مبا�سر؟
قال املرتجم امل�سلم الوحيد للقراآن اإىل العربية، �سبحي 
ع��دوي، الذي ُن�س��رت ترجمات��ه ع��ام 2016 يف مقابله 
مع��ه: "ل تهدف ترجمة الق��راآن اإىل توجيه انتقاد اأو 
اإثارة ا�س��تفزاز �س��د اأحد بل اإىل و�س��ع �س��يغة اأ�س��لية 
م��ن القراآن باللغة العربية ب��ني اأيدي القارئ اليهودي. 
ُيق��ال اإن الإ�س��الم لدي��ه عالق��ة بالإره��اب، الرتهيب، 
و�س��فك الدماء. هذا لي�ض �س��حيحا. فهو يت�سمن عبارة 
معادي��ة للتطرف خالفا ملا يعتقدون ]اليهود[. اإنه 
يدعو اإىل الت�س��اُمح وال�س��الم. لكنه ل ي�سجع على قتل 

الب�سر - وهذا املفهوم خاطئ".
وقال �س��بحي اأي�س��ا: "لي�س��ت لدي اأية م�س��لحة دينية 
اأو �سيا�س��ية"، مو�س��حا اأنه ل يطمح اإىل اأن يوؤثر يف اأي 

يهودي لعتناق الإ�سالم من خالل ترجمته للقراآن.

وفق اأقوال الربوفي�س��ور اأوري روبني الذي ُن�س��ر القراآن 
بالعربي��ة يف ع��ام 200٥ بع��د اأن ترجم��ه، اإن اله��دف 
هو: "خلق ن�س��خة عربية تعك�ض التف�س��رات الأف�س��ل 
بني مف�س��ري القراآن امل�س��لمني". اأهم ما كان يطمح اإليه 
روب��ني عندما ترجم القراآن ه��و اأن يعر�ض على القراء 
اليه��ود كيف يف�ّس��ره املوؤمنون امل�س��لمون ورج��ال الدين 

امل�سلمني.
ما هي ردة فعل اليهود عند قراءة القراآن بالعربية؟

مثال، ميكن اأن نالحظ كيف علق ناقد الأدب الإ�سرائيلي، 
مناحي��م بن، الذي ل يتح��دث العربية ولي�ض خبرا يف 
الإ�سالم، عندما قراأ اإحدى ترجمات القراآن بالعربية: 
ال�س��عب الإ�س��رائيلي، العمل  اأبناء  "كل ما علينا، نحن 
علي��ه وف��ق الق��راآن ه��و اأن نوؤم��ن بالت��وراة، ولك��ن اأن 
نح��رتم اإمي��ان العرب"، هذا ما كتبه قبل ب�س��عة �س��هور 
يف �س��حيفة "هاآرت�ض". "وفق النبي حممد، فاإن القراآن 
ما هو �س��وى توراة مو�س��ى بال�س��يغة العربية اخلا�سة: 
وَن  ِبيُّ ْوَراَة ِفيَها ُهًدى َوُن��وٌر ھ َيْحُكُم ِبَها النَّ اإِنَّ��ا اأَْنَزْلَنا التَّ
ا  ��وَن َواْلأَْحَباُر مِبَ اِنيُّ بَّ الَِّذي��َن اأَ�ْس��َلُموا ِللَِّذيَن َه��اُدوا َوالرَّ
ِ َوَكاُن��وا َعَلْيِه �ُس��َهَداَء ھ َفاَل  ا�ْس��ُتْحِفُظوا ِم��ْن ِكَت��اِب اهللَّ
وا ِباآَياِتي َثَمًنا َقِلياًل  ا�َض َواْخ�َسْوِن َوَل َت�ْسرَتُ َتْخ�َس��ُوا النَّ
ُ َفاأُوَلھِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن"  ا اأَْنَزَل اهللَّ ھ َوَمْن مَلْ َيْحُكْم مِبَ

)�سورة املائدة، الآية 44(.
يتمت��ع ناق��د الأدب، ب��ن بق��راءة الق��راآن. حت��ى اأن��ه 
تطرق اإىل الدعاءات وال�سائعات وكاأن القراآن يت�سمن 
ت�سجيعا على كراهية اليهود، وكتب: "الأقوال الكاذبة 
وكاأن��ه ورد يف الق��راآن اأن اليهود هم من ف�س��يلة القردة 
واخلنازير، كاذبة حق��ا وتهدف اإىل الدعاية الفظيعة 

لن�س��ر الكراهية بني �س��عوب العامل، يف حني اأن حقيقة 
الإ�سالم وفق القراآن تختلف متاما".

الكث��رة  ال�س��جب  اأق��وال  من��ا  الكث��ر  يع��رف  "رمب��ا 
ولك��ن  اليه��ود.  �س��د  الق��راآن  يف  ال��واردة  وال�س��عبة 
ه��ل نع��رف جيدا الآي��ات الت��ي تتحدث عن الت�س��اُمح 
الهام يف القراآن؟"، هذا وفق ما كتبه لعب ال�س��طرجن 
البارز وحما�س��ر اللغ��ة العربية يف جامع��ة تل اأبيب، 
ي�س��رائيل �سرنت�س��ل، يف �س��حيفة "هاآرت���ض"، مقدم��ا 
ا�َض يِف امْلَْه��ِد َوَكْهاًل َوِمَن  مث��ال على الآيات: َوُيَكلِّ��ُم النَّ
قِّ  نَي  ) 3 :  46 (، "َواأَْنَزْلَن��ا اإَِلْي��َك اْلِكَت��اَب ِباحْلَ ��احِلِ ال�سَّ
ًقا مِلَا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِهۖ  َفاْحُكْم  ��دِّ ُم�سَ
ا َجاَءَك  ِب��ْع اأَْهَواَءُهْم َعمَّ ۖ  َوَل َتتَّ ُ ا اأَْن��َزَل اهللَّ َبْيَنُه��ْم مِبَ
��قِّ ھ ِلُكلٍّ َجَعْلَن��ا ِمْنُكْم �ِس��ْرَعًة َوِمْنَهاًجا ھ َوَلْو  ِم��َن احْلَ
ًة َواِحَدًة َوَلھِك��ْن ِلَيْبُلَوُكْم يِف َما  َعَلُك��ْم اأُمَّ ُ جَلَ �َس��اَء اهللَّ
ِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا  اِت ھ اإِىَل اهللَّ ْرَ اآَتاُكْمۖ  َفا�ْسَتِبُقوا اخْلَ
��ا ُكْنُت��ْم ِفي��ِه َتْخَتِلُف��وَن" ) ٥ :  48 (، واآية  ُئُك��ْم مِبَ َفُيَنبِّ
اإَِلْيِه  ا  َنّ ِ َواإِ اإَِنّا هلِلَّ ��يَبٌة َقاُلوا  ��اَبْتُهْم ُم�سِ اإَِذا اأَ�سَ "اَلِّذيَن 

َراِجُعوَن" ) 2 :  1٥6 (.
تو�سل �سرنت�سل اإىل ال�ستنتاج غر املفهوم �سمنا ملن مل 
يقراأ القراآن وهو اأنه ميكن فهم القراآن ب�س��فته و�س��يلة 
للتحري���ض والعنف، وو�س��يلة لل�س��الم على حد �س��واء. 
اأن التغي��رات الفكرية  اأفك��ر يف  "اأن��ا ل�س��ت غبيا لأن 
الت��ي اأمتناها اأنا والكثرون من اليهود والإ�س��الم، باتت 
ق��اب قو�س��ني اأو اأدن��ى. قال الكث��رون �س��ابقا اإن الدين 
ثنائي الوجهني: فهو يت�س��من اأجزاء ت�ساهم يف رفاهية 
ُت�س��بب التط��رف،  اأج��زاء  الإن�س��ان وجم��ده، وكذل��ك 

الكراهية، والأعمال الرهيبة".

ا.م . نادية خري حممد �سعيد  
كلية الرتبية ابن ر�سد 

يف بع�ض المثلة التي اخذت بنظر العتبار 
هنالك الت�س��اق لكلمتني منف�س��لتني جلعل  
كلم��ة واح��دة منف��ردة. وبالت��ايل جتم��ع 
الكلمت��ني "دخيلة" و "كلم��ة" لإنتاج كلمة 
دخيلة يف اللغة      . .الملانية. تعرف هذه 
العملي��ة التجميعي��ة فنيا با�س��م الرتكيب 
ج��دا  �س��ائعة  وه��ي   compounding
يف اللغ��ات، مث��ال الملاني��ة و الجنليزي��ة. 
ولك��ن اقل عمومية يف اللغات الفرن�س��ية و 
ال�سبانية. املركبات  الجنليزية ال�سائعة  
ه��ي خزانة الكت��ب، مقب�ض الباب، ب�س��مة 

ال�سبع، �سربة �سم�ض، كتاب، ورق جدران، 
�سلة نفايات و فرا�ض مائي. كل هذه المثلة 
هي ا�س��ماء، ولكن ميكن خلق �سفات مركبة 
اي�س��ا مثل )جميل املظهر، منخف�ض الجر 
( و مركبات من ال�س��فة )�سريع( مع ال�سم 
)طع��ام( كما يف مطعم الوجبات ال�س��ريعة 

او وظيفة بدوام كامل.
��روف  الظُّ العربي��ة  للغ��ة  بلن�س��بة  ام��ا 
ب��ة: وه��ي ظ��روف ا�س��تعملْتها العرب  املركَّ
ب��ًة، ك��� "بنَي ب��نَي"، و"�س��باَح م�س��اَء"،  مركَّ
و"يوَم ي��وَم"، و"حنَي حنَي"، تقوُل: �س��قط 

بنَي بنَي؛ اأي: بنَي  بني اي بني هذا وذاك.
املنت��ج  امل�س��در  ه��ذا  توثي��ق  مت  وق��د 
اللغ��ة  يف  اجلدي��دة  للم�س��طلحات  ج��دا 

الجنليزي��ة و الملانية ، ولكن ميكن ايجاد 
هذه امل�س��طلحات اي�س��ا يف لغ��ات غر ذات 
�س��لة كليا، مث��ال همونغ )يت��م التحدث بها 
يف جنوب �س��رق ا�س��يا(، والت��ي جتمع هوج 
)"وعاء"( مع كاي�ض )"�س��نبور"( لإخراج 
املركب��ات  )ابري��ق(.  هوجكاي���ض  كلم��ة 
م��ع كو���ض  ب��اج )"وردة"(  ه��ي  احلديث��ة 
)"الف�س��ار"(  باجكو���ض  لكلم��ة  )"ذرة"( 
و ن��اب )"حقيب��ة"( م��ع راو )"ي�س��ع"( و 
نتاوف )"ورقة" او "كتاب"( لإخراج كلمة 

نابراونتاوف )"حقيبة مدر�سية"(.
ويف اللغ��ة النكليزية توجد افعال مركبة 
اإىل  حتت��اج     .  )Phrasal Verbs(
مفع��ول ب��ه، ول ميكنك ا�س��تخدامها بدون 

اإتباعه��ا مبفعول ب��ه منا�س��ب، اإل اإذا كنت 
ت�ساأل �سوؤاًل:

 I came across some nice
restaurants in London - �سادفت 

عددًا من املطاعم اجلميلة يف لندن.
 What did you come across in

لندن؟ يف  �سادفت  ماذا   - ?London
 cut : وكذلك كل من الأفعال التالية
 cut down ع��ن،  يتوق��ف   -   out
 -  check out يخفف/يقل��ل،   -
يتحق��ق م��ن. ام��ا الن��وع الث��اين م��ن 
الفع��ال املركبة  حتت��اج هذه الأفعال 
اإىل مفع��ول ب��ه اأي�س��ًا، لك��ن وبعك���ض 
النوع الأول من الأفعال املركبة، ميكن 

جلزئيه��ا اأن ينف�س��الن ع��ن بع�س��هما. 
مثال :

 Please write down your name
1     -on the top left

 Please write your name down
 on the top left corner of the
العلوية  الزاوية  ا�سمك يف  page-   دّون 

الي�سرى لل�سفحة رجاًء.
ونالح��ظ هن��ا اأن املعنى ل يتغ��ر اأبدًا بني 

املثال الأول والثاين :.
واإلي��ك بع���ض الأمثل��ة ع��ن ه��ذا الن��وع:  
 -  Clean up  ، ُي�س��ّعد   -Cheer up
 figure ، ي�ستبعد  -cross out    ،ُينظف

 . – يفهم    out

      Compounding   الرتكيب
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بقلم : �سموئيل اأفنري 
ترجمة اأ. د. �سباح ناجي ال�سيخلي 

من اأبرز النق�س��امات الطائفي��ة القدمية 
امل�س��توطنني  �س��من جتم��ع  املتج��ددة   _
اليه��ود يف اإ�س��رائيل، هي وج��ود طائفتني 
اأ�سا�س��يتني هما الطائفة الإ�سكنازية التي 
ينتم��ي اأفرادها اليهود اإىل اأ�س��ول اأملانية، 
اأوربي��ة واأمريكي��ة وله��م لغتهم اخلا�س��ة 
بهم الت��ي تعرف باليدي���ض – وهي خليط 
من اللغ��ة الأملاني��ة والعربية وال�س��ربية 
– وقد تركت هذه اللغة تاأثرها الوا�سح 
يف العربي��ة احلالي��ة. ويتمت��ع اأفراد هذه 
الطائف��ة بالراء والوجاهة و�س��ط اأبناء 
جلدته��م لذلك تب��ووؤوا املنا�س��ب واملراكز 
املهمة يف اإ�س��رائيل على الرغم من ن�سبتهم 
املتوا�س��عة اإذ كان لهم ق�سب ال�سبق يف كل 

�سيء.  
الطائف��ة  فه��ي  الثاني��ة  الطائف��ة  اأم��ا 
ال�س��فرادية اأو ما يع��رف باأبناء اجلاليات 
اليهودية الذين عا�سوا يف اأ�سبانيا ومناطق 
البح��ر الأبي���ض املتو�س��ط ويندرج �س��من 
هذه الطائفة اأي�س��ًا يهود ال��دول العربية 
الطوائ��ف  اأبن��اء  عليه��م  يطل��ق  الذي��ن 
ال�سرقية الذين كانت لهم لغة خا�سة بهم 
اأي�س��ًا هي لغة الالدينو يف اأ�س��بانيا – وهي 
م��ن الأ�س��بانية والعربي��ة- ولأن  خلي��ط 
غالبية اأبن��اء هذه الطائف��ة ينتمون اىل 
ب�س��متهم  ترك��وا  فق��د  العربي��ة  ال��دول 
عل��ى العربية من خ��الل معرفته��م باللغة 
العربي��ة وتاأثرهم فيها فج�س��دوا ذلك يف 
كتاباته��م واأعماله��م الأدبي��ة والفني��ة. 
الكب��رة  اأعداده��م  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
ون�س��بتهم التي تفوق ن�س��بة الإ�س��كنازمي، 
اإل اأن اأكره��م كان من اأرباب احلرف ومن 
الطبق��ة الو�س��طى التي مل حتظ��ى بتاأثر 
كب��ر يف جتم��ع امل�س��توطنني يف اإ�س��رائيل 
الأم��ر ال��ذي جعلهم بعيدون عن املنا�س��ب 
املهم��ة واملوؤث��رة اإل يف احلقب��ة الالحقة، 
ه��ذا ف�س��اًل ع��ن النظ��رة الدوني��ة الت��ي 
يواجهونه��ا من ابن��اء جلدتهم الإ�س��كناز. 
لذلك فقد جت�س��د هذا النق�س��ام بالعديد 
من امل�س��اكل وامل�س��ادمات اخلطابية. ومما 
يلفت النتباه اإليه يف هذا املجال ما �س��در 

عن بيال��ك ال�س��اعر املعروف يف اإ�س��رائيل 
م��ن مقول��ة – هي مو�س��وع املق��ال املرتجم 
احل��ايل – هناك م��ن يوؤكده��ا وهناك من 
ي�س��جبها وين�سبها اإىل �س��خ�ض اآخر وذلك 
بالع��رب  ال�س��فرادية  الطائف��ة  بت�س��بيه 
وكاأنهم من جن�ض ب�س��ري اآخر. واحلقيقة 
ه��ذا  يف  تختلف��ان  ل  الطائفت��ني  اأن  ه��ي 
الأم��ر اإذ هن��اك �س��فة عام��ة ميت��از به��ا 
اأغلب الأدباء اليهود هي نظرتهم الدونية 
للع��رب ونعتهم باأقبح ال�س��فات واأحقرها. 
وقبل ا�س��تعرا�ض املقال مو�س��وع ترجمتنا 
الذي يتناول مقولة بيالك بهذا ال�س��اأن ل 

بد اأن نعرف مْن هو بيالك؟  
املول��ود  بيال��ك-  نحم��ان  حايي��م  ُيع��د     
يف التا�س��ع م��ن كان��ون الث��اين ع��ام 1873 
ع��ام  حزي��ران  م��ن  الراب��ع  يف  واملتوف��ى 
1934- م��ن كب��ار ال�س��عراء العربي��ني يف 
مق��ال،  كات��ب  وه��و  احلديث��ة،  احلقب��ة 
مرتج��م وحم��رر، واأث��ر كث��را يف الثقافة 
اليهودي��ة احلديث��ة. وق��د حظ��ي بيالك 
بلق��ب "ال�س��اعر القوم��ي". وكت��ب الناقد 
الع��ربي باروخ كورت�س��فايل ال��ذي ُيعد من 
مف�سريه الالمعني، عن بيالك "اأنه ي�ساهي 
اأعظم اأدباء العامل اأي�س��ا، جراء احلداثة 
احلقيقية الكامنة يف ق�سائده ول�سيما يف 
�س��عره ال�سخ�سي ويف ق�س��ائد املحن". لقد 
فق��د بيال��ك والديه وملا يزل يف ال�ساد�س��ة 
ج��ده  م��ع  للعي���ض  انتق��ل  اإذ  عم��ره  م��ن 
احلاخ��ام يعقوب مو�س��يه بيالك الذي كان 
�سارما ومتم�سكا بحبل الدين. وقد جت�سد 
يتم��ه وانطباعات��ه م��ن م�س��اهد اخلم��ارة 
التي كان ميتلكها والده يف اأعماله الأدبية 
اآن��ذاك منها "ق�س��ائد �س��عري" و"اليتم". 
واأراد بيال��ك وه��و يف ال�س��ابعة ع�س��رة من 
عمره اكت�س��اب املع��ارف وتعل��م اللغات من 
الديني��ة  املدر�س��ة  اإىل  ان�س��مامه  خ��الل 
اليهودية اإل اأنه تفاجاأ باأنه لن يتعلم �سوى 
التلم��ود، ومع ذلك فق��د اندمج مع املجتمع 
"امل�س��كيلي- اأي املوؤمن بحركة اله�س��كاله 
التنويري��ة اليهودي��ة" ال��ذي كان �س��ائدا 
يف املدر�س��ة الدينية واأ�س��بح بيالك بذلك 
معروفا على امل�ستوى ال�سعبي �سمن جمتمع 
التالميذ "امل�س��كليم". وكان تاأثر املدر�سة 
الدينية يف بيالك تاأثرا عميقا اإذ انعك�ض 
ذلك يف ق�س��ائده اأي�س��ا. �س��ارك بيالك يف 

الأع��وام  يف  ُعق��دا  �س��هيونيني  موؤمتري��ن 
1907 و1913. وزار بيالك فل�س��طني لأول 
مرة عام 1909 اإذ نزل يف �ساطئ يافا وقد 
منطق��ة  الي�س��وف-  م�س��توطنو  اأ�س��تقبله 
األ�س��تيطان – اليهودي ال�سغر الذي كان 
متواجدا يف فل�س��طني برتحاب كبر. وقام 
بجول��ة يف مدن فل�س��طني يرافق��ه الأديب 
ال�س��اب �س��موئيل يو�س��ف عكنون املقيم يف 
ياف��ا. ومل يهاج��ر بيالك اإىل فل�س��طني اإل 
عام 1924 اإذ انتقل للعي�ض يف البيت الذي 
�ُس��يد له ب�س��كل خا�ض يف تل اأبيب. واأ�سهم 
بيالك يف ا�س��تقرار ه��ذه املدينة بتحويلها 
اإىل مركز ثقايف واأدبي ملنطقة ال�ستيطان 
اليه��ودي. وتزعم بيال��ك يف بيت )خيمة 
اهلل( م��ا ُيعرف بتقليد مباهج يوم ال�س��بت 
}حفلة تقام بعد ظهر ال�س��بت جتري فيها 
املداول��ة يف اأم��ور الت��وراة وتن�س��د خاللها 
اأنا�سيد ال�سبت{- لقاءات ثقافية للفنانني 
والأدباء. وقد �س��ّيد املتربع �سموئيل بلوم 
يف عام 1933 م�س��رح "خيمة اهلل" ا�سهاما 
من��ه يف اليوبيل ال�س��تيني لذك��رى حاييم 

نحمان بيالك. 
   وقد يكون اأف�س��ل ا�س��هام خدم به بيالك 
ن�س��اطه  ه��و  جلدت��ه،  واأبن��اء  اإ�س��رائيل 
ال��دءوب يف حتدي��ث اللغ��ة العربي��ة م��ن 
خ��الل اإيجاد مف��ردات جديدة وا�س��تقاق 
موج��ودة  ج��ذور  م��ن  حديث��ة  كلم��ات 
اأ�س��ال. فق��د �س��رع بيال��ك عمل��ه ه��ذا وملّا 
اليهودي��ة يف  الديني��ة  املدر�س��ة  ي��زل يف 
فلوجني اإذ وا�س��ل اهتمام��ه يف هذا املجال 
ط��وال حيات��ه. كم��ا اأن��ه كان ي�س��ارك يف 
موؤمترات ا�س��تحداث الكلم��ات يف جمالت 
مث��ل ال�س��حة، الكهرب��اء، الأم��ور التقنية 
والطباعة. وعلى �س��بيل املثال، ا�س��تحدث 
بيال��ك يف اأعمال��ه الأدبي��ة كلمات عربية 
ا�س��توعبت اللغة العربية ع��ددا منها ومن 
تل��ك الكلم��ات – ماطو���ض مبعن��ى طائرة، 
كحليلي��ت  فع��ل...،  ردة  مبعن��ى  تكوف��اه 
مبعن��ى حباح��ب اأو �س��راج الليل، �س��لداك 
مبعن��ى رف��راف قاون��د، وم��ا اإىل ذل��ك من 

كلمات. 
   كذل��ك اأ�س��هم بيال��ك يف جم��ال الغن��اء 
الأغ��اين  م��ن  العدي��د  كت��ب  اإذ  الع��ربي 
العربي��ة الت��ي حُلن��ت ولق��ت ا�ستح�س��انا 
من اجلمهور اليهودي. وا�س��تطاع بيالك اأن 

يحظى برتحيب جماهري كبر كما حظي 
بتاأثر اجتماعي وا�س��ع يف احلياة العامة، 
وحت��ى الآن ُتدّر���ض اأعمال��ه الأدبي��ة يف 
املدار���ض البتدائي��ة والثانوية اليهودية 

ويف خمتلف اجلامعات العربية. 
   عل��ى الرغ��م م��ن كل ذل��ك، تبق��ى هناك 
نقطة �س��وداء يف م�س��رة حيات��ه الأدبية 
والعام��ة، تل��ك ه��ي م��ا ي�س��فها مري��دوه 
بالتلفي��ق املن�س��وب اإليه ب�س��اأن موقفه من 
وال��ذي  ال�س��رقية  اليهودي��ة  الطوائ��ف 
�س��نقدم ترجمت��ه يف اأدناه ح�س��بما ورد يف 
�س��حيفة هاآرت�ض الإ�س��رائيلية التي جاء 

فيها الآتي : 
   } تبادل��ُت اأط��راف احلدي��ث، يف لقاء 
عر�س��ي ُدعيُت اإليه موؤخرا مع �س��خ�ض 
لطيف احلدي��ث واملُحيى كان مهتما مبا 
ُعنيُت فيه. وحينما حكيُت له عن العمل 
يف دار بيالك بدا يظهُر بع�ض المتعا�ض 
عليه، وبعد �سمت قليل، �سخر بانزعاج 
" مل يك��ن بيال��ك ودودا اإىل  قائ��ال : 
هذا احلد. �س��حيح ؟ " وحينما اأ�س��اف 
بلهج��ة مثقل��ة ي�س��وبها احتقار خمفي 
قال : " كان��ت له – قوايف – مثلما كان 
لعمه امنوذجا. حقا ؟ " وعلى ما يبدو، 
مل يحدد حمدثي ب�سكل �سريح، ب�سبب 
النزعاج املقولة امل�سجوبة التي ن�سبت 
اإىل بيالك وملّا يزل يف احلياة التي جاء 
فيه��ا: "اأنا اأكره العرب لأنهم ي�س��بهون 
اليهود ال�سرقيني- ال�سفرادمي". وعلى 
نح��و مماثل لذلك، اأف�س��ى موؤخرا اأحد 
احلا�سرين اإىل دار بيالك "ال�سر" على 
الرغم من ذلك، تاأبى زوجته الن�سمام 
اإليه يف زياراته اإىل دار ال�س��اعر، لأنها 
غ��ر م�س��تعدة اأن تط��اأ عتب��ة بي��ت من 
اأهان اأبناء طائفتها اليهود ال�سرقيني. 
واأك��ر من ذل��ك، علمت يف ه��ذه الأيام 
اأن تلمي��ذا يف اإحدى مدار���ض تل اأبيب 
اأعم��ال  درا�س��ة  وج��وب  عل��ى  احت��ج 
العن�س��ري ورم��ى يف غ�س��ون  ال�س��اعر 
ذلك كتاب ق�س��ائد بيالك اأر�سا وب�سق 

عليه.  
   لقد اأخذت املقولة العن�س��رية املن�س��وبة 
احلي��اة  يف  عميق��ا  بالتج��ذر  لبيال��ك 
والأدب، حت��ى اأ�س��حت بديهي��ة ل يوج��د 
مْن ينق�س��ها. لكن، كيف ومت��ى قال بيالك 

مثل تل��ك الكلمات؟ ومل اأج��د اإجابة على 
هذا ال�س��وؤال ل يف اأحاديث املدافعني عنه، 
ول يف اأي م�س��در �س��عيت اإىل ا�ستق�س��ائه 
اإىل  ا�س��تنادا  و�س��اأحاول  في��ه.  والبح��ث 
وكتبه��ا،  بيال��ك  قاله��ا  الت��ي  الأق��وال 
وبوا�سطة �س��هادات مبا�سرة وغر مبا�سرة 
اأحلق��ت اإىل تل��ك الأق��وال- تو�س��يح اإىل 
اأي م��دى كان بيال��ك بعيدا عن كره اليهود 
ال�سرقيني وكيف وقع �سحية فرية تبعتها 
اإهانة عبثي��ة لأجيال ارتبطت باأقوال مل 

ينطقها بيالك باملرة اأو يتفوه بها. 
"مقول��ة  اإزاء  ال�س��غينة  انت�س��رت  لق��د    
بيالك" ب�س��كل رم��زي و�س��ارم للغاية قبل 
حوايل خم�ض وثالثني �سنة، عندما انربى 
م�س��رف اإ�س��رائيل لإ�س��دار ورق��ة نقدية 
فئ��ة ع�س��ر ل��رات تت�س��من �س��ورة لوج��ه 
بيال��ك. و�س��ارك يف اجلدل امل�س��تعر الذي 
�س��اد اآنذاك مواطنون عاديون ومت�سررون 
اأي�س��ا من تلك املقولة، متحرين يف ر�س��ائل 
بعثوه��ا اإىل هيئ��ات حترير ال�س��حف عن 
اأهانته��م، وداع��ني مبحا�س��بة م��ْن اأ�س��موه 
مبنتى الأ�س��ى "ال�س��اعر القومي". وهكذا، 
على �س��بيل املثال راأى يهو�س��ع يل- اأون، اأن 
اأوراق نقدية حتمل �س��ورة بيالك  "طب��ع 
غ��ر املحبب��ة – ُيع��د ازدراًء وا�س��حا اآخر 

للطوائف ال�سرقية يف اإ�سرائيل". 
واأن�س��م اإلي��ه دان هريئي��ل الذي اأف��اد اأن 
�س��جارًا وقع بني عامل اأ�سكنازي و�سفرادي 
به��ذا ال�س��اأن،  اإذ دع��ا املت�س��رر ملن��ع طب��ع 
الورق��ة النقدي��ة "لأن اليهود ال�س��رقيني 
ل يري��دون زي��ارة الرج��ل الذي �س��اواهم 
"ال�س��اعر  عن��وان  حت��ت  بالعرب")مق��ال 
هارت���ض  �س��حيفة  النقدي��ة"  والأوراق 
اأع��رتف  احلقيق��ة  ويف   .  )2-12-1968
كات��ب يف �س��حيفة اأخ��رى يدع��ى يه��ودا 
ليف��ي،  اأن��ه م��ن امل�س��كوك فيه م��ن وجهة 
نظ��ره �س��دور تل��ك املقول��ة فعاًل م��ن َلُدن 
بيال��ك – لكن��ه ح��دد يف الروحي��ة ذاتها 
بع���ض الأمور املف��روغ منها بقول��ه :"لي�ض 
امله��م بامل��رة اإذا ق��ال بيال��ك م��ا من�س��وب 
بيال��ك  ه��و"اأن  الأ�س��ا�ض  اأن  اإل  اإلي��ه"،  
اأ�س��بح بنظر ال�سفرادمي واأبناء الطوائف 
ال�س��رقية رمزًا لالن�سقاق وبغ�ض الأخوان 
عندما و�س��عنا مع العرب يف اإدعاء التهام 

ذاته" . 

اأ.د.علي ح�سن مزبان
يتداخل يف ع�س��رنا احلا�سر م�س��طلحان : فقه اللغة، 
وعلم اللغة، واذا تتبعنا م�س��طلح فقه اللغة يف تراثنا 
القدمي وجدنا اإن هذا امل�س��طلح ورد يف كتابني، اولهما 
لإبن فار�ض اللغوي )ت 39٥ه�( املو�سوم ب� )ال�ساحبي 
يف فقه اللغة(. وثانيهما للثعالبي )ت 429ه�( بعنوان 
فق��ه اللغ��ة و�س��ّر العربية ، وهن��اك كت��اب ثالث مهم 
ج��دا هو )اخل�س��ائ�ض( لأب��ي الفتح عثم��ان بن جني 
املو�س��لي )ت392 ه���( فقد وردت في��ه مباحث لطيفة 
وا�س��رار دقيق��ة لفق��ه اللغ��ة اعتمد عليه��ا املحدثون 
يف كتاباته��م وم��ا يزال��ون ، وق��د جم��ع ج��الل الدين 
ال�سيوطي )ت911ه�( هذه املباحث واأودعها يف كتابه 

)املزهر( .
      ويف الع�س��ر احلدي��ث األف��ت كت��ب كث��رة يف جم��ال 
فقه اللغة و�س��اأعر�ض لأغلب هذه الكتب بغية معرفة 
حقيقي��ة م��ا فيها ومن هذه الكتب فق��ه اللغة للدكتور 
علي عبد الواحد وايف،درا�س��ات يف فقه اللغة للدكتور 

العربي��ة  وخ�س��ائ�ض  اللغ��ة  فق��ه  ال�س��الح،  �س��بحي 
لال�ستاذ حممد املبارك، درا�سات يف فقه اللغة العربية 
للدكتورال�س��يد يعقوب بكر، من ا�س��رار اللغة للدكتور 
ابراهيم اأني�ض ، فقه اللغة يف الكتب العربية للدكتور 
عبدة الراجحي، ومقدمة لدرا�سة فقه اللغة للدكتور 
اأحم��د اب��و الف��رج، وكت��اب ف�س��ول يف فق��ه العربي��ة 
للدكت��ور رم�س��ان عب��د الت��واب، وفق��ه اللغ��ة املق��ارن 
للدكت��ور ابراهي��م ال�س��امرائي، وفقه اللغ��ة العربية 
وخ�سائ�س��ها للدكتور اأميل بدي��ع يعقوب، والوجيز يف 

فقه اللغة ملحمد الأنطاكي .
       وكت��ب مل حتم��ل عن��وان فقه اللغ��ة لكنها تناولت 
مبحثا فاأفا�س��ت القول فيه مثل )الإ�ستقاق( لال�ستاذ 
عبد اهلل اأمني و)الإ�ستقاق( للدكتور فوؤاد حّنا ترزي، 
و)ال�س��تقاق والتعري��ب( لعبد الق��ادر املغربي .  هذه 
اأنف�س��هم فجمع��وا  الكت��ب املذك��ورة اأجه��د موؤلفوه��ا 
لن��ا مادة كب��رة تناولت الّغث وال�س��مني ف�س��ال عن اإن 
الالحق��ني منهم رددوا ماقاله ال�س��ابقون من دون نقد 
او حتلي��ل وبع��د تط��ور الدر���ض اللغ��وي احلديث برز 

عل��م اللغة علمًا م�س��تقاًل ل��ه مو�س��وعاته التي متيزه 
م��ن فق��ه اللغة ، اإذ  ذك��ر )دي �سو�س��ور( ان علم اللغة 
يدر�ض اللغة لذاتها اأي : انه يعنى بدرا�سة اأي لغة من 
لغات العامل على وفق امل�س��تويات الأربعة : الأ�سوات، 
البنية، الرتكيب، الدللة، ا�سافة اىل املناهج اللغوية 
احلديث��ة كاملنهج الو�س��في ، واملنهج املعي��اري، واملنهج 

التاريخي، واملنهج التقابلي، واملنه املقارن .
          لكنن��ا ن��رى ان كت��ب فق��ه اللغ��ة الت��ي ذكرناها 
ل حتتوي يف اثنائها اإلآ على �س��يء ي�سر ، فقد تكلم 
د. �س��بحي ال�س��الح عل��ى الأ�س��وات عن��د القدم��اء 
وبخا�س��ة عند اب��ن جني، وعلى الظواه��ر الدللية 
م��ن ت��رادف م�س��رتك واأ�س��داد، واف��راط يف الكالم 
عليه��ا علم��ا انه��ا م��ن مو�س��وعات علم اللغ��ة ل فقه 
اللغة، وكذلك فعل ال�ستاذ حممد املبارك والدكتور 
رم�س��ان عبد الت��واب، والدكتور اأمي��ل بديع يعقوب، 
اأم��ا الدكت��ور عب��دة الراجح��ي ف��كان كالم��ه نق��دا 
لهذي��ن املنهج��ني وكان اأغلب كالمه على مو�س��وعات 
عل��م اللغة ، فق��د عالج ال�س��وت والبني��ة والرتكيب 

والدلل��ة وهي مو�س��وعات ل عالقة لها بفقه اللغة 
كما يعرف الدار�سون .

     وبقي��ت ه��ذه الكت��ب اىل يومن��ا ه��ذا حتمل اخللط 
الوا�سح يف مباحثها ويدر�سها الطالب يف كليات الآداب 

او الرتبية يف اق�سام اللغة العربية .
     اأقول : اإن مباحث فقه اللغة ت�س��مل )ن�س��اأة اللغة( 
وهو مو�س��وع خمتل��ف فيه ب��ني الباحث��ني املحدثني ، 
اأه��و م��ن مو�س��وعات علم اللغ��ة ام فقه اللغ��ة، لكنني 
اأرج��ح ان��ه من مو�س��وعات فق��ه اللغ��ة ، وال�س��تقاق، 
والإع��راب ، واللهج��ات العربي��ة، واللغ��ات ال�س��امية، 
والقيا���ض، واملعّرب والدخي��ل ، واملعجمات العربية .. 
هذه مو�سوعات فقه اللغة وما عداها ل ميت اىل فقه 

اللغة باأية �سلة .
    وق��د األفن��ا كتابن��ا املو�س��وم درا�س��ات يف فق��ه اللغة 
العربي��ة ع��ام 1993 وطبع ث��الث طبعات ث��م كتابنا 
مباح��ث يف فق��ه اللغة عام 2002 ، وكتابنا ف�س��ول يف 
عل��م اللغة ال��ذي طب��ع 1996اأربع طبع��ات ، من اأجل 

ف�سل علم اللغة عن فقه اللغة ... واهلل املوفق . 

  اأ.م عماد حماد عبد
ق�سم اللغة العربية

 

ال�س��ريانية ه��ي لهجة م��ن الآرامي��ة التي 
تنتمي اإىل عائلة اللغات ال�س��امية. والتي 
امتلكت موروثا ح�ساريا مهما تاألف من اأدب 
غن��ي جدا مدون ومكتوب على خمطوطات 
يرج��ع تاريخها اإىل القرن الثاين امليالدي 
. . وعل��ى الرغ��م م��ن وج��ود كتاب��ات غر 
ديني��ة، ف��اإن الغالبية العظمى م��ن الأدب 
طبيعته��ا  يف  لهوتي��ة  ه��ي  ال�س��رياين 
واأق��رب اىل الطبيع��ة الطق�س��ية مبا فيها 
الرتجم��ات والتعليق على العهدين القدمي 
واجلديد والكتابات الدينية ذات ال�سلة. 
والتاري��خ،  الاله��وت  تغط��ي  وم�س��امينه 
وال�سعر، واللغة والقواعد ، واملعاجم اأي�سا 
، وم��ن اجلدير بالذكر ان القرن الع�س��رين 
ق��د �س��هد حرك��ة فاعل��ة لإحي��اء الأدب 
ال�س��رياين، اإ�س��تملت على زيادة يف اإ�سدار 
الرتجم��ات  القواع��د،  وكت��ب  اأملعاج��م، 
والتعلي��ق عل��ى الكتاب��ات ال�س��ابقة . لكن 
عل��ى الرغ��م م��ن وج��ود ه��ذه الوف��رة يف 
املحفوظ��ات  التاريخي��ة ، اإل اأن البح��وث 
البح��وث املبدئي��ة التي متت املبا�س��رة بها 
يف اللغوي��ات ال�س��ريانية مازالت حمدودة 

جدا .
ه��ذا �س��حيح ب�س��كل خا���ض  فيم��ا يتعل��ق 
بالفئ��ة النحوية عن الإق��رتان الظريف : 
م��ع ا�س��تثناء ب�س��يط ،  مل اأك��ن قد وجدت 
عن��د البحث ، اأي مناق�س��ة حول الأقرتان 
ه��ذا  ال�س��ريانية  يف كل  اللغ��ة  الظ��ريف  
الأدب. بالإ�س��افة اإىل ذل��ك، مل اأك��ن ق��د 
وجدت اأي مناق�سة طوبوغرافية تنطوي 
على حتليل التفرعات ، العمليات النحوية 
املعقدة ، النظريات ال�سوتية اأو ال�سرفية 
، اأو البح��ث ال��دليل اأو العمل��ي . معظ��م 
اللغ��ات مع هذا الك��م املتنوع  والوا�س��ع من 

الآدب كال��ذي متتلك��ه اللغ��ة ال�س��ريانية 
��عت ل�س��نوات من  - ورمب��ا حتى اأقل-اأُخ�سِ
البح��ث يف جميع هذه املجالت ، مع حلول 

خمتلفة ومداخل اىل الأ�سئلة ذاتها 
حتى اللغات ال�س��امية ذات ال�س��لة �سهدت 
متابع��ة  اأن  . ل�س��ك  التحق��ق  ه��ذا  مث��ل 
البح��ث ح��ول الق��رتان الظ��ريف – ول��و 
باحل��د الأدنى م��ن اجلهد - ع��ادة ما ينتج 
مناهج لغوية متعددة ل�سرح هذه الظاهرة 
اخلا�س��ة ، جتذب علوم ال�سوت وال�سرف ، 
بناء اجلملة، الدللت، اأو الرباغماتية ) 

اأو مزيج من هذه املناهج( .
ال�سريانية لي�ست لغة عازلة و كلغة �سامية 
ت�س��نف علمي��ا عل��ى اأنه��ا لغة ت�س��ريفية 
لتعر�ض ات�س��اعا دلليا يف املعنى ب�س��كله 
اخلط��ي الأفقي . لكن وم��ن خالل  تطبيق 
م��ع  املعا�س��رة  اللغوي��ة  الأمن��اط  بع���ض 
التحلي��ل الكم��ي مل�س��كلة اليح��ث ، �س��وف 
اح��اول ان اأو�س��ح اخل�س��ائ�ض الوظيفي��ة 
لالأقرتان الظريف با�س��تخدام بع�ض اأدوات 
اىل   تنتم��ي  الت��ي  البالغي��ة  اخلط��اب 

الكلمات املقيدة يف النحو التكميلي.
لق��د ح��اول النح��اة واللغوي��ون عل��ى حد 
�س��واء حتدي��د تعري��ف عامل��ي واح��د  اأو 
"كلم��ة" "كاأ�س��غر وح��دة لغوي��ة  و�س��ف 
بع���ض  باأ�س��تثناء  ذل��ك،  وم��ع  معن��ى  ذات 
اأو بع���ض التكمي��الت  الفئ��ات املتناق�س��ة 
القابل��ة للمقارن��ة ، ف��اإن م�س��األة حتدي��د 
العن�سر املعجمي "كلمة" يف اأي لغة معينة 
معق��دة عل��ى الأق��ل ال�س��وتية ، الإم��الء 
، والكلم��ات ال�س��رفية النحوي��ة املقي��دة، 
والفئ��ات ال�س��رفية / الأنعكا�س��ية )على 
الزمني��ة،  الفع��ل  �س��يغة  املث��ال،  �س��بيل 
وجه��ة الفعل، اأح��وال الفع��ل ، اجلن�ض، و 
املطابق��ة( تختل��ف م��ن لغ��ة اإىل اخرى  ، 
وبخا�س��ة فيم��ا يتعلق بالأق��رتان الظريف 
)اقرتان لفظ م�س��تقر فيه فاعله(. لذلك 
يبدو من املنطق مع وجود هذه التقاطعات 

والتعقي��دات اللغوية ان ياأخ��ذ بالأعتبار 
عند تعري��ف "الكلمة"، التواف��ق الكتابي 
يف متيي��ز الكلمة الإمالئية عند اإ�س��راكها 
يف البنية ال�س��رفية – النحوية للجملة ، 
مبعنى : انتظامها وفقا للقواعد ال�سرفية 
الأ�سا�س��ية املبنية على �سبط الكلمات وما 
يعر���ض لها من ت�س��ريف واإع��الل واإدغام 
واإب��دال وبه��ا نع��رف م��ا يج��ب اأن تك��ون 
علي��ه بني��ة الكلمة قب��ل ترتيبها مبوجب 
الإع��راب  حي��ث  م��ن  األعنا�س��رالنحوية 
والبن��اء. اأي م��ن حي��ث م��ا يعر���ض لها يف 

حال تركيبها بعد انتظامها يف اجلملة.
 ومن املعروف ان انتظام الرتاكيب النحوية 
يف جمل��ة م��ا ، ي�س��رتط وج��ود ح��روف اأو 
اأدوات - )احل��روف املعنوي��ة وما ي�س��بهها( 
- وه��ي عبارة عن األف��اظ ، وتراكيب، تقوم 
بعملية الربط بني اأجزاء اجلملة الواحدة 
اأو ب��ني فق��رات؛  اأو ب��ني جم��ل متتالي��ة،   ،
حت��ى �س��ياغة الن�ض ب�س��كله النهائ��ي. اأما 
الغاي��ة منه��ا فهي لتح�س��ني ترتي��ب عر�ض 
الأفكار يف اإن�س��اء اخلطاب وحتقيق التاأثر 
املطل��وب لدى املتلقي ، يطل��ق علىيها اأدوات 
الت��ي   ، الظرفي��ة  العواط��ف  اأو  الرب��ط 
متث��ل ظروف��ا رابطة ب��ني عنا�س��ر اجلملة 
، اإل اأنه��ا عل��ى خ��الف الرواب��ط الأخ��رى ، 
لي�س��رتط فيه��ا اأن ت�س��غل اخلان��ة الأوىل 
يف ت�سل�س��ل عنا�س��راجلملة  " لت�سغل اأبدا 
، اإل ا�س��تثناءًا فق��ط ، بداي��ة اجلمل . و يف 
منا�س��بات نادرة جدا تت�سدر العبارة " وهي 
احلالة التي متثل ظاهرة  الآقرتان اللفظي 
ت�س��غل خان��ة  الكلمات،الت��ي  مث��ال  عل��ى   ،
حم��ددة يف جملة م��ا ، لكنها مقي��دة بكلمة 
اخ��رى-  وبال��كاد متثل مورفيم��ات مقيدة  ، 
تعام��ل عل��ى م�س��توى العب��ارة يف اجلملة   ، 
ولكنه��ا لتتطابق مع معي��ار تعريف الكلمة 
بكونه��ا احلد الأدنى من �س��يغة حرة ، لأنها 

لميكن اأن تظهر ب�سيغة حرة .
اإن اأه��م  املداخل الرئي�س��ة اإىل تنجذب 

يف   حللوله��ا  الظرفي��ة  العواط��ف  اليه��ا 
اإمن��ا تنتم��ي  افرتا�س��ا  الث��اين   املوق��ع 
اىل �س��يغ نحوي��ة و�س��رفية وتطريزية 
ولتو�س��يح   ، خمتلف��ة  )فوقطعي��ة( 
البني��ة النحوي��ة – ال�س��وتية البيني��ة 
لتل��ك  الث��اين  للموق��ع  )الأفرتا�س��ية( 
الأدوات ، لب��د ان مني��ز يف املق��ام الأول 
ب��ني ال�س��كال املقي��دة التنبوؤي��ة )تل��ك 
العب��ارة  بني��ة  قواع��د  يف  َتْعَل��ق   الت��ي 
/ املك��ون ( وب��ني ال�س��كال غراملقي��دة 
التنبوؤي��ة )تل��ك الت��ي َتْعَل��ق يف الكلم��ة 
الأوىل( والتاأكي��د كذلك على اإن "اإعادة 
الظرفي��ة  " العواط��ف  مواق��ع  ترتي��ب 
يف اخلط��اب لي�س��ت عملي��ة نحوي��ة .بل  
تطريزية )فوقطعية( .ت�ستلزم حتييد 
اإج��راءات ترتي��ب الوح��دات النظمي��ة 
ن  املك��وِّ م�س��توى  )رف��ع  اأي  املتوالي��ة 
اأعل��ى م��ن العاطف الظ��ريف ( لأن��ه "من 
امل�س��تحيل  احلف��اظ عل��ى تل��ك   الكلمة 
على اليم��ني... مت نقلها هناك من خالل 
حتويل النمط النظمي   وبالإ�سافة اإىل 
ذلك، فاإنها ت�س��تبعد عملية خف�ض موقع 
العواطف الظرفية النحوية اىل الي�سار 
يف الرتتي��ب اخلط��ي لبن��اء اجلمل��ة اأي 
بالتعاك�ض النظم��ي للمواقع    ، وبالتايل 
اللغ��ة  يف  الظرفي��ة  العواط��ف  ف��اأن 
ال�س��ريانية  ه��ي الأخرى َتْتَب��ع "  نظميا 
 ، ��وتيًا  و�سَ  ، الأ�س��تهاللية  التعب��رات    ،
َتْتَبع �سيطرة الكلمة الأوىل " اإن حتديد 
مواقع الق��رتان االظريف �س��من نطاقها 
يرجع اىل " تعيني املكون النظمي امل�سبق 
املج��الت  اإىل  النحوي��ة  املكون��ات  م��ن 
ال�سوتية"، وبخا�سة عندما يكون املكون 
الأول ال�س��ابق له��ا منب��ورا . ففي احلالة 
هذه ت�س��غل العواط��ف الظرفية املرتبة 
الثانية �سمن العبارة  )اجُلَمْيَلة( عادًة. 
مع الأخذ بنظر الأعتبار، األ�ستناد على 
ه��ذا التف�س��ريف ر�س��م املعادل��ة اخلطية 

للرتتي��ب اجلمل��ي ب��دءا م��ن  التهجئ��ة ، 
مرورا بالكلمات التطريزية )فوقطعية( 
وانتهاء باملجالت الفونيمية احلاكمة ) 
يع��د كل منه��ا كلم��ة خطية واح��دة تلو 
الآخ��رى لتحدي��د املوق��ع اخلط��ي له��ا( 
كم��ا يف الآمثلة التالية م��ن اإجيل " لوقا 
11:16" ان ه��ذه العنا�س��ر املعجمية لها 

وظيفة ومعنى مماثل بح�سب كاتبيها :
ْلِم، َفَمْن    َف��اإِْن مَلْ َتُكوُنوا اأَُمَن��اَء يِف َماِل الظُّ

؟ قِّ ُنُكْم َعَلى َماِل احْلَ َياأْمَتِ
كذل��ك نالح��ظ عند ترجم��ة األآ ية 9 من 
اإ�س��حاح 6 من اإجنيل متي التغير نف�سه يف 
اإ�س��تخدام العواطف الظرفية بالأ�س��افة 
اىل تغي��ر ترتيب اجلملة بح�س��ب كاتبها 

اي�سا :
اَلِة: اأََباَنا الَِّذي  ��لُّوا اأَْنُتْم ِمْثَل َهِذِه ال�سَّ  َف�سَ

�ِض ا�ْسُمَك! َماَواِت، ِلَيَتَقدَّ يِف ال�سَّ
ومبا اأن القرتان الظريف ممثال يف الإمالء 
كمادة معجمية منف�سلة ، فاإنه من ال�سعب 
متيي��ز متجهات املرفق��ات املتعلقة به على 
اأنها �سريحة اأو �سمنية بالن�سبة للمرتكز 
اخلا���ض بها ومع ذلك، ف��اإن املعايرللموقع 
بع��د[  اأو  اإ�س��تهالل  والث��اين ]  الأول 
رمبا هي اأكر و�سوحا حني القول اأنها متثل 
ادوات "عاطف��ة "  " عواط��ف جميلي��ة". 
طاملا تظهر هذه الأدوات  تناق�س��ا اأكرب يف 
الأدب عند اعتبارها  "اأدوات عاطفة "، اأو 
بع�سا من الظروف ؛ وعلى الرغم من اأن كال 
من ه��ذه العواطف ميكنها ربط  اجلميالت 
) العب��ارات( وظيفي��ا ، اإل اأن له��ا وظيفة 
داخلي��ة اأخ��رى اأي�س��ا  " داخ��ل اجلميل��ة  
األ وه��ي الظرفي��ة ب��دل ع��ن العطفية".  
مزدوج��ة،  نحوي��ة  بوظائ��ف  وتت�س��ف 
ظرفي��ة وعاطف��ة لت�س��بح عاط��ف ظريف 
وفق��ا لذل��ك . وه��و تعدي��ل للم�س��طلحات 
الأخ��رى امل�س��تخدمة يف كلم��ات مماثلة : 
 "  ،" "الفعل الرابط"  "الأدوات الرابطة 

تعبرات اإ�سارية " وروابط اخلطاب .

قراءات يف األقرتان الظريف باللغة السريانية

متنزهات بغداد قبل الحرب العاملية االوىل
ابراهي��م  عم��ر  د.  م.  ا. 

ال�سالل      
وحدة حقوق الن�سان

مل تنظ��م املتنزه��ات يف الع��راق 
 ،  1914 �س��نة  بداي��ة  حت��ى 
واقت�س��ر الم��ر عل��ى احلدائ��ق 
العامة التي اأن�ساها مدحت با�سا 
وبع���ض ال��ولة الذي��ن اعقب��وه 
فق��د  املقاه��ي  ام��ا   ، بغ��داد  يف 
انت�سرت يف انحاء العراق وكانت 
مبثابة النوادي التي يلتقي فيها 
معظ��م اله��ايل �س��واء ال�س��يوخ 
بع�س��ها  يف  وتلق��ى  اوال�س��باب، 
الق�س���ض ال�سعبية، حيث يجل�ض 
رج��ل يف حم��ل مرتف��ع ، ويق���ض 
عل��ى النا�ض اخبار اأبطال العرب 
مث��ل عن��رتة العب�س��ي واأب��ي زيد 
اله��اليل وغر ذلك من الق�س���ض 
التي اأك��دت البطولة ودعت اإىل 
الفخ��ر . وكان��ت املاله��ي كذلك 

اأماك��ن لتجم��ع ا�س��حاب احلرف 
واللتق��اء ب��ذوي احلاج��ة م��ن 
النا���ض ، وغالب��ا ما تك��ون داخل 
ال�س��واق . اما املقاه��ي الخرى 
الواقعة يف اطراف املدينة فكان 
معظمه��ا للت�س��لية والرتويح عن 

النف�ض. 
     مل يك��ن يف العراق حتى نهاية 
القرن التا�س��ع ع�س��ر اأي ملهى اأو 
مرق�ض من النمط املتعارف عليه 
الن . ويف اأوائل القرن الع�سرين 
ظه��ر ن��وع �س��اذج م��ن املاله��ي يف 
بغداد يف بع���ض املقاهي الواقعة 
ح��ول �س��احة املي��دان اأو قريب��ا 
اأن  ذك��ره  يج��در  ومم��ا  منه��ا، 
ذل��ك  يف  كان��ت  املي��دان  �س��احة 
احل��ني مبثابة متنزه ع��ام لهل 
�س��نة  في��ه  غر�س��ت  اذ   ، بغ��داد 
1889 حديق��ة عام��ة وبن��ي يف 
عل��ى  يحت��وي  حو���ض  و�س��طها 
بع���ض  و�س��ار   ، للم��اء  ناف��ورة 

النا���ض يق�سدونهاع�س��ر كل يوم 
للتن��زه ، اما فيم��ا يتعلق بدخول 
فيب��دو   ، املقاه��ي  اىل  ال�س��اي 
ان��ه ح��دث بعد �س��نة 189٥ ؛ اذ 
اأ�سار �س��ليمان في�س��ي يوم �سربه 
 ، حيات��ه  يف  م��رة  لول  ال�س��اي 
عندم��ا �س��حبه �س��ديقه حممد 
زي��ن العابدين اىل بيت��ه ، فقدم 
له �س��ائل غريب وعندما لحظ 
اأه��ل البي��ت ده�س��ته ، دعوُه اىل 
الكاأ���ض  فتن��اول   . م�س��اركتهم 
و�س��ربه ، ومل يك��ن هذا ال�س��ائل 
الغري��ب �س��وى ال�س��اي ، واجلهاز 
الالم��ع مل يكن �س��وى ال�س��ماور ، 
اما القداح فكانت ال�ستكانات ، 
وقد جلبت جميعها من اإيران ، اذ 
مل يكن احد من اهل البلد يعرف 
ال�ساي او ي�سربه ، ومل تكن مرت 
ب�س��ع �س��نوات على احلادث حتى 
�س��ار تناول ال�س��اي عادة �سائعة 
والندي��ة  املقاه��ي  يف  يق��دم 

وي�سربه الغني والفقر. 
الغرب��ي  اجلان��ب  يف  كان        
من �س��احة امليدان مقهى عرف 
با�س��م �ساحبه �سبع، ويعد �سبع 
اأول موؤ�س�ض للمالهي يف العراق 
ق��د  ام��ره  اول  يف  �س��بع  وكان 
جعل يف مقهاه جوقًا مو�س��يقيا 
حملي��ا م��ن الن��وع ال��ذي �س��مي 
 .  " البغ��دادي  اجلالغ��ي   " ب��� 
ويف �س��نة 1907 ا�س��تهر املقهى 
ب�س��بب وجود غالم و�سيم جدًا 
يرق�ض في��ه ، وكان هذا الغالم 
ا�س��مه نعي��م وه��و م�س��يحي من 
حل��ب ، متتع بجمال وجاذبيته 
كث��ر  لهتم��ام  حم��ط  كان��ت 
ليل��ة  ، وذات  البغدادي��ني  م��ن 
ثم��ل احد املفتون��ني به املدعو 
ابراهي��م مني��ب الباج��ه جي ، 
ففقد �سوابه واطلق النار على 
نعيم واأرداه قتياًل يف قهوة �سبع 
. وكان له��ذه احلادث��ة �س��دى 

كبر يف بغداد، فكتبت ال�سحف 
بحقه��ا  وقيل��ت  كث��را  عنه��ا 
الق�سائد والب�ستات ومن جملة 
الق�س��ائد التي نظمت ق�س��يدة 
ملعروف الر�س��ايف بعنوان وجه 

نعيم ، يقول فيها: 
ا�سبغ اهلل نعيم احل�سن

يف وجه نعيم 
قمر اأغني يف ال�سراق

عن ليل بهيم 
�س��نة  الد�س��تور  اعل��ن  وعندم��ا 
1908 واطلق��ت احلري��ة للنا�ض 
، تق��دم �س��بع مبقه��اه نح��و اللهو 
خط��وة اخ��رى ، اذ ا�س��تقدم م��ن 
ا�س��مها  ح�س��ناء  راق�س��ة  حل��ب 
"رحل"، و�س��ارت هذه احل�س��ناء 
ترق�ض ع�س��ر كل ي��وم يف املقهى 
، وجن��ت رحل و�س��بع مال كثرا. 
�س��جع جن��اح مقه��ى وملهى �س��بع 
عل��ى تو�س��يع مقاهي اأخ��رى ، اإذ 
اأقدم ح�سن �س��فو �ساحب املقهى 

املع��روف ب� "قهوة ال�س��ط" ، على 
ا�س��تقدام مغني��ة كان لها �س��يت 
"ط��رة  ه��ي  يوم��ذاك  عري���ض 
جري��دة  وو�س��فت   . امل�س��رية" 
الرقي��ب البغدادي��ة يف عدده��ا 
م��ن  ع�س��ر  الراب��ع  يف  ال�س��ادر 
تهاف��ت   1909 الأول  ت�س��رين 
النا�ض على قهوة ال�سط مل�ساهدة 
عرو�س��ها . وقد و�س��ل عدد رواد 
�س��خ�ض. ويف  املقه��ى نح��و 700 
�س��نة 1913 قررت بلدية بغداد 
حدي��ث  ترفيه��ي  م�س��رح  بن��اء 
للرق���ض والغن��اء لأه��ل بغداد ، 
فاأقامتة خارج بغداد يف املو�س��ع 
املحط��ة  علي��ه  �س��يدت  ال��ذي 
القدمي��ة لقطار كركوك بالقرب 
من كلي��ة الآداب حاليًا ، وعملت 
فية املغنية بديعة لطي واختها 
خامن لطي، وا�س��تمر هذا امللهى 
احل��رب  قي��ام  حت��ى  بالعم��ل 

العاملية الوىل. 
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بقلم : �سموئيل اأفنري 
ترجمة اأ. د. �سباح ناجي ال�سيخلي 

من اأبرز النق�س��امات الطائفي��ة القدمية 
امل�س��توطنني  �س��من جتم��ع  املتج��ددة   _
اليه��ود يف اإ�س��رائيل، هي وج��ود طائفتني 
اأ�سا�س��يتني هما الطائفة الإ�سكنازية التي 
ينتم��ي اأفرادها اليهود اإىل اأ�س��ول اأملانية، 
اأوربي��ة واأمريكي��ة وله��م لغتهم اخلا�س��ة 
بهم الت��ي تعرف باليدي���ض – وهي خليط 
من اللغ��ة الأملاني��ة والعربية وال�س��ربية 
– وقد تركت هذه اللغة تاأثرها الوا�سح 
يف العربي��ة احلالي��ة. ويتمت��ع اأفراد هذه 
الطائف��ة بالراء والوجاهة و�س��ط اأبناء 
جلدته��م لذلك تب��ووؤوا املنا�س��ب واملراكز 
املهمة يف اإ�س��رائيل على الرغم من ن�سبتهم 
املتوا�س��عة اإذ كان لهم ق�سب ال�سبق يف كل 

�سيء.  
الطائف��ة  فه��ي  الثاني��ة  الطائف��ة  اأم��ا 
ال�س��فرادية اأو ما يع��رف باأبناء اجلاليات 
اليهودية الذين عا�سوا يف اأ�سبانيا ومناطق 
البح��ر الأبي���ض املتو�س��ط ويندرج �س��من 
هذه الطائفة اأي�س��ًا يهود ال��دول العربية 
الطوائ��ف  اأبن��اء  عليه��م  يطل��ق  الذي��ن 
ال�سرقية الذين كانت لهم لغة خا�سة بهم 
اأي�س��ًا هي لغة الالدينو يف اأ�س��بانيا – وهي 
م��ن الأ�س��بانية والعربي��ة- ولأن  خلي��ط 
غالبية اأبن��اء هذه الطائف��ة ينتمون اىل 
ب�س��متهم  ترك��وا  فق��د  العربي��ة  ال��دول 
عل��ى العربية من خ��الل معرفته��م باللغة 
العربي��ة وتاأثرهم فيها فج�س��دوا ذلك يف 
كتاباته��م واأعماله��م الأدبي��ة والفني��ة. 
الكب��رة  اأعداده��م  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
ون�س��بتهم التي تفوق ن�س��بة الإ�س��كنازمي، 
اإل اأن اأكره��م كان من اأرباب احلرف ومن 
الطبق��ة الو�س��طى التي مل حتظ��ى بتاأثر 
كب��ر يف جتم��ع امل�س��توطنني يف اإ�س��رائيل 
الأم��ر ال��ذي جعلهم بعيدون عن املنا�س��ب 
املهم��ة واملوؤث��رة اإل يف احلقب��ة الالحقة، 
ه��ذا ف�س��اًل ع��ن النظ��رة الدوني��ة الت��ي 
يواجهونه��ا من ابن��اء جلدتهم الإ�س��كناز. 
لذلك فقد جت�س��د هذا النق�س��ام بالعديد 
من امل�س��اكل وامل�س��ادمات اخلطابية. ومما 
يلفت النتباه اإليه يف هذا املجال ما �س��در 

عن بيال��ك ال�س��اعر املعروف يف اإ�س��رائيل 
م��ن مقول��ة – هي مو�س��وع املق��ال املرتجم 
احل��ايل – هناك م��ن يوؤكده��ا وهناك من 
ي�س��جبها وين�سبها اإىل �س��خ�ض اآخر وذلك 
بالع��رب  ال�س��فرادية  الطائف��ة  بت�س��بيه 
وكاأنهم من جن�ض ب�س��ري اآخر. واحلقيقة 
ه��ذا  يف  تختلف��ان  ل  الطائفت��ني  اأن  ه��ي 
الأم��ر اإذ هن��اك �س��فة عام��ة ميت��از به��ا 
اأغلب الأدباء اليهود هي نظرتهم الدونية 
للع��رب ونعتهم باأقبح ال�س��فات واأحقرها. 
وقبل ا�س��تعرا�ض املقال مو�س��وع ترجمتنا 
الذي يتناول مقولة بيالك بهذا ال�س��اأن ل 

بد اأن نعرف مْن هو بيالك؟  
املول��ود  بيال��ك-  نحم��ان  حايي��م  ُيع��د     
يف التا�س��ع م��ن كان��ون الث��اين ع��ام 1873 
ع��ام  حزي��ران  م��ن  الراب��ع  يف  واملتوف��ى 
1934- م��ن كب��ار ال�س��عراء العربي��ني يف 
مق��ال،  كات��ب  وه��و  احلديث��ة،  احلقب��ة 
مرتج��م وحم��رر، واأث��ر كث��را يف الثقافة 
اليهودي��ة احلديث��ة. وق��د حظ��ي بيالك 
بلق��ب "ال�س��اعر القوم��ي". وكت��ب الناقد 
الع��ربي باروخ كورت�س��فايل ال��ذي ُيعد من 
مف�سريه الالمعني، عن بيالك "اأنه ي�ساهي 
اأعظم اأدباء العامل اأي�س��ا، جراء احلداثة 
احلقيقية الكامنة يف ق�سائده ول�سيما يف 
�س��عره ال�سخ�سي ويف ق�س��ائد املحن". لقد 
فق��د بيال��ك والديه وملا يزل يف ال�ساد�س��ة 
ج��ده  م��ع  للعي���ض  انتق��ل  اإذ  عم��ره  م��ن 
احلاخ��ام يعقوب مو�س��يه بيالك الذي كان 
�سارما ومتم�سكا بحبل الدين. وقد جت�سد 
يتم��ه وانطباعات��ه م��ن م�س��اهد اخلم��ارة 
التي كان ميتلكها والده يف اأعماله الأدبية 
اآن��ذاك منها "ق�س��ائد �س��عري" و"اليتم". 
واأراد بيال��ك وه��و يف ال�س��ابعة ع�س��رة من 
عمره اكت�س��اب املع��ارف وتعل��م اللغات من 
الديني��ة  املدر�س��ة  اإىل  ان�س��مامه  خ��الل 
اليهودية اإل اأنه تفاجاأ باأنه لن يتعلم �سوى 
التلم��ود، ومع ذلك فق��د اندمج مع املجتمع 
"امل�س��كيلي- اأي املوؤمن بحركة اله�س��كاله 
التنويري��ة اليهودي��ة" ال��ذي كان �س��ائدا 
يف املدر�س��ة الدينية واأ�س��بح بيالك بذلك 
معروفا على امل�ستوى ال�سعبي �سمن جمتمع 
التالميذ "امل�س��كليم". وكان تاأثر املدر�سة 
الدينية يف بيالك تاأثرا عميقا اإذ انعك�ض 
ذلك يف ق�س��ائده اأي�س��ا. �س��ارك بيالك يف 

الأع��وام  يف  ُعق��دا  �س��هيونيني  موؤمتري��ن 
1907 و1913. وزار بيالك فل�س��طني لأول 
مرة عام 1909 اإذ نزل يف �ساطئ يافا وقد 
منطق��ة  الي�س��وف-  م�س��توطنو  اأ�س��تقبله 
األ�س��تيطان – اليهودي ال�سغر الذي كان 
متواجدا يف فل�س��طني برتحاب كبر. وقام 
بجول��ة يف مدن فل�س��طني يرافق��ه الأديب 
ال�س��اب �س��موئيل يو�س��ف عكنون املقيم يف 
ياف��ا. ومل يهاج��ر بيالك اإىل فل�س��طني اإل 
عام 1924 اإذ انتقل للعي�ض يف البيت الذي 
�ُس��يد له ب�س��كل خا�ض يف تل اأبيب. واأ�سهم 
بيالك يف ا�س��تقرار ه��ذه املدينة بتحويلها 
اإىل مركز ثقايف واأدبي ملنطقة ال�ستيطان 
اليه��ودي. وتزعم بيال��ك يف بيت )خيمة 
اهلل( م��ا ُيعرف بتقليد مباهج يوم ال�س��بت 
}حفلة تقام بعد ظهر ال�س��بت جتري فيها 
املداول��ة يف اأم��ور الت��وراة وتن�س��د خاللها 
اأنا�سيد ال�سبت{- لقاءات ثقافية للفنانني 
والأدباء. وقد �س��ّيد املتربع �سموئيل بلوم 
يف عام 1933 م�س��رح "خيمة اهلل" ا�سهاما 
من��ه يف اليوبيل ال�س��تيني لذك��رى حاييم 

نحمان بيالك. 
   وقد يكون اأف�س��ل ا�س��هام خدم به بيالك 
ن�س��اطه  ه��و  جلدت��ه،  واأبن��اء  اإ�س��رائيل 
ال��دءوب يف حتدي��ث اللغ��ة العربي��ة م��ن 
خ��الل اإيجاد مف��ردات جديدة وا�س��تقاق 
موج��ودة  ج��ذور  م��ن  حديث��ة  كلم��ات 
اأ�س��ال. فق��د �س��رع بيال��ك عمل��ه ه��ذا وملّا 
اليهودي��ة يف  الديني��ة  املدر�س��ة  ي��زل يف 
فلوجني اإذ وا�س��ل اهتمام��ه يف هذا املجال 
ط��وال حيات��ه. كم��ا اأن��ه كان ي�س��ارك يف 
موؤمترات ا�س��تحداث الكلم��ات يف جمالت 
مث��ل ال�س��حة، الكهرب��اء، الأم��ور التقنية 
والطباعة. وعلى �س��بيل املثال، ا�س��تحدث 
بيال��ك يف اأعمال��ه الأدبي��ة كلمات عربية 
ا�س��توعبت اللغة العربية ع��ددا منها ومن 
تل��ك الكلم��ات – ماطو���ض مبعن��ى طائرة، 
كحليلي��ت  فع��ل...،  ردة  مبعن��ى  تكوف��اه 
مبعن��ى حباح��ب اأو �س��راج الليل، �س��لداك 
مبعن��ى رف��راف قاون��د، وم��ا اإىل ذل��ك من 

كلمات. 
   كذل��ك اأ�س��هم بيال��ك يف جم��ال الغن��اء 
الأغ��اين  م��ن  العدي��د  كت��ب  اإذ  الع��ربي 
العربي��ة الت��ي حُلن��ت ولق��ت ا�ستح�س��انا 
من اجلمهور اليهودي. وا�س��تطاع بيالك اأن 

يحظى برتحيب جماهري كبر كما حظي 
بتاأثر اجتماعي وا�س��ع يف احلياة العامة، 
وحت��ى الآن ُتدّر���ض اأعمال��ه الأدبي��ة يف 
املدار���ض البتدائي��ة والثانوية اليهودية 

ويف خمتلف اجلامعات العربية. 
   عل��ى الرغ��م م��ن كل ذل��ك، تبق��ى هناك 
نقطة �س��وداء يف م�س��رة حيات��ه الأدبية 
والعام��ة، تل��ك ه��ي م��ا ي�س��فها مري��دوه 
بالتلفي��ق املن�س��وب اإليه ب�س��اأن موقفه من 
وال��ذي  ال�س��رقية  اليهودي��ة  الطوائ��ف 
�س��نقدم ترجمت��ه يف اأدناه ح�س��بما ورد يف 
�س��حيفة هاآرت�ض الإ�س��رائيلية التي جاء 

فيها الآتي : 
   } تبادل��ُت اأط��راف احلدي��ث، يف لقاء 
عر�س��ي ُدعيُت اإليه موؤخرا مع �س��خ�ض 
لطيف احلدي��ث واملُحيى كان مهتما مبا 
ُعنيُت فيه. وحينما حكيُت له عن العمل 
يف دار بيالك بدا يظهُر بع�ض المتعا�ض 
عليه، وبعد �سمت قليل، �سخر بانزعاج 
" مل يك��ن بيال��ك ودودا اإىل  قائ��ال : 
هذا احلد. �س��حيح ؟ " وحينما اأ�س��اف 
بلهج��ة مثقل��ة ي�س��وبها احتقار خمفي 
قال : " كان��ت له – قوايف – مثلما كان 
لعمه امنوذجا. حقا ؟ " وعلى ما يبدو، 
مل يحدد حمدثي ب�سكل �سريح، ب�سبب 
النزعاج املقولة امل�سجوبة التي ن�سبت 
اإىل بيالك وملّا يزل يف احلياة التي جاء 
فيه��ا: "اأنا اأكره العرب لأنهم ي�س��بهون 
اليهود ال�سرقيني- ال�سفرادمي". وعلى 
نح��و مماثل لذلك، اأف�س��ى موؤخرا اأحد 
احلا�سرين اإىل دار بيالك "ال�سر" على 
الرغم من ذلك، تاأبى زوجته الن�سمام 
اإليه يف زياراته اإىل دار ال�س��اعر، لأنها 
غ��ر م�س��تعدة اأن تط��اأ عتب��ة بي��ت من 
اأهان اأبناء طائفتها اليهود ال�سرقيني. 
واأك��ر من ذل��ك، علمت يف ه��ذه الأيام 
اأن تلمي��ذا يف اإحدى مدار���ض تل اأبيب 
اأعم��ال  درا�س��ة  وج��وب  عل��ى  احت��ج 
العن�س��ري ورم��ى يف غ�س��ون  ال�س��اعر 
ذلك كتاب ق�س��ائد بيالك اأر�سا وب�سق 

عليه.  
   لقد اأخذت املقولة العن�س��رية املن�س��وبة 
احلي��اة  يف  عميق��ا  بالتج��ذر  لبيال��ك 
والأدب، حت��ى اأ�س��حت بديهي��ة ل يوج��د 
مْن ينق�س��ها. لكن، كيف ومت��ى قال بيالك 

مثل تل��ك الكلمات؟ ومل اأج��د اإجابة على 
هذا ال�س��وؤال ل يف اأحاديث املدافعني عنه، 
ول يف اأي م�س��در �س��عيت اإىل ا�ستق�س��ائه 
اإىل  ا�س��تنادا  و�س��اأحاول  في��ه.  والبح��ث 
وكتبه��ا،  بيال��ك  قاله��ا  الت��ي  الأق��وال 
وبوا�سطة �س��هادات مبا�سرة وغر مبا�سرة 
اأحلق��ت اإىل تل��ك الأق��وال- تو�س��يح اإىل 
اأي م��دى كان بيال��ك بعيدا عن كره اليهود 
ال�سرقيني وكيف وقع �سحية فرية تبعتها 
اإهانة عبثي��ة لأجيال ارتبطت باأقوال مل 

ينطقها بيالك باملرة اأو يتفوه بها. 
"مقول��ة  اإزاء  ال�س��غينة  انت�س��رت  لق��د    
بيالك" ب�س��كل رم��زي و�س��ارم للغاية قبل 
حوايل خم�ض وثالثني �سنة، عندما انربى 
م�س��رف اإ�س��رائيل لإ�س��دار ورق��ة نقدية 
فئ��ة ع�س��ر ل��رات تت�س��من �س��ورة لوج��ه 
بيال��ك. و�س��ارك يف اجلدل امل�س��تعر الذي 
�س��اد اآنذاك مواطنون عاديون ومت�سررون 
اأي�س��ا من تلك املقولة، متحرين يف ر�س��ائل 
بعثوه��ا اإىل هيئ��ات حترير ال�س��حف عن 
اأهانته��م، وداع��ني مبحا�س��بة م��ْن اأ�س��موه 
مبنتى الأ�س��ى "ال�س��اعر القومي". وهكذا، 
على �س��بيل املثال راأى يهو�س��ع يل- اأون، اأن 
اأوراق نقدية حتمل �س��ورة بيالك  "طب��ع 
غ��ر املحبب��ة – ُيع��د ازدراًء وا�س��حا اآخر 

للطوائف ال�سرقية يف اإ�سرائيل". 
واأن�س��م اإلي��ه دان هريئي��ل الذي اأف��اد اأن 
�س��جارًا وقع بني عامل اأ�سكنازي و�سفرادي 
به��ذا ال�س��اأن،  اإذ دع��ا املت�س��رر ملن��ع طب��ع 
الورق��ة النقدي��ة "لأن اليهود ال�س��رقيني 
ل يري��دون زي��ارة الرج��ل الذي �س��اواهم 
"ال�س��اعر  عن��وان  حت��ت  بالعرب")مق��ال 
هارت���ض  �س��حيفة  النقدي��ة"  والأوراق 
اأع��رتف  احلقيق��ة  ويف   .  )2-12-1968
كات��ب يف �س��حيفة اأخ��رى يدع��ى يه��ودا 
ليف��ي،  اأن��ه م��ن امل�س��كوك فيه م��ن وجهة 
نظ��ره �س��دور تل��ك املقول��ة فعاًل م��ن َلُدن 
بيال��ك – لكن��ه ح��دد يف الروحي��ة ذاتها 
بع���ض الأمور املف��روغ منها بقول��ه :"لي�ض 
امله��م بامل��رة اإذا ق��ال بيال��ك م��ا من�س��وب 
بيال��ك  ه��و"اأن  الأ�س��ا�ض  اأن  اإل  اإلي��ه"،  
اأ�س��بح بنظر ال�سفرادمي واأبناء الطوائف 
ال�س��رقية رمزًا لالن�سقاق وبغ�ض الأخوان 
عندما و�س��عنا مع العرب يف اإدعاء التهام 

ذاته" . 

اأ.د.علي ح�سن مزبان
يتداخل يف ع�س��رنا احلا�سر م�س��طلحان : فقه اللغة، 
وعلم اللغة، واذا تتبعنا م�س��طلح فقه اللغة يف تراثنا 
القدمي وجدنا اإن هذا امل�س��طلح ورد يف كتابني، اولهما 
لإبن فار�ض اللغوي )ت 39٥ه�( املو�سوم ب� )ال�ساحبي 
يف فقه اللغة(. وثانيهما للثعالبي )ت 429ه�( بعنوان 
فق��ه اللغ��ة و�س��ّر العربية ، وهن��اك كت��اب ثالث مهم 
ج��دا هو )اخل�س��ائ�ض( لأب��ي الفتح عثم��ان بن جني 
املو�س��لي )ت392 ه���( فقد وردت في��ه مباحث لطيفة 
وا�س��رار دقيق��ة لفق��ه اللغ��ة اعتمد عليه��ا املحدثون 
يف كتاباته��م وم��ا يزال��ون ، وق��د جم��ع ج��الل الدين 
ال�سيوطي )ت911ه�( هذه املباحث واأودعها يف كتابه 

)املزهر( .
      ويف الع�س��ر احلدي��ث األف��ت كت��ب كث��رة يف جم��ال 
فقه اللغة و�س��اأعر�ض لأغلب هذه الكتب بغية معرفة 
حقيقي��ة م��ا فيها ومن هذه الكتب فق��ه اللغة للدكتور 
علي عبد الواحد وايف،درا�س��ات يف فقه اللغة للدكتور 

العربي��ة  وخ�س��ائ�ض  اللغ��ة  فق��ه  ال�س��الح،  �س��بحي 
لال�ستاذ حممد املبارك، درا�سات يف فقه اللغة العربية 
للدكتورال�س��يد يعقوب بكر، من ا�س��رار اللغة للدكتور 
ابراهيم اأني�ض ، فقه اللغة يف الكتب العربية للدكتور 
عبدة الراجحي، ومقدمة لدرا�سة فقه اللغة للدكتور 
اأحم��د اب��و الف��رج، وكت��اب ف�س��ول يف فق��ه العربي��ة 
للدكت��ور رم�س��ان عب��د الت��واب، وفق��ه اللغ��ة املق��ارن 
للدكت��ور ابراهي��م ال�س��امرائي، وفقه اللغ��ة العربية 
وخ�سائ�س��ها للدكتور اأميل بدي��ع يعقوب، والوجيز يف 

فقه اللغة ملحمد الأنطاكي .
       وكت��ب مل حتم��ل عن��وان فقه اللغ��ة لكنها تناولت 
مبحثا فاأفا�س��ت القول فيه مثل )الإ�ستقاق( لال�ستاذ 
عبد اهلل اأمني و)الإ�ستقاق( للدكتور فوؤاد حّنا ترزي، 
و)ال�س��تقاق والتعري��ب( لعبد الق��ادر املغربي .  هذه 
اأنف�س��هم فجمع��وا  الكت��ب املذك��ورة اأجه��د موؤلفوه��ا 
لن��ا مادة كب��رة تناولت الّغث وال�س��مني ف�س��ال عن اإن 
الالحق��ني منهم رددوا ماقاله ال�س��ابقون من دون نقد 
او حتلي��ل وبع��د تط��ور الدر���ض اللغ��وي احلديث برز 

عل��م اللغة علمًا م�س��تقاًل ل��ه مو�س��وعاته التي متيزه 
م��ن فق��ه اللغة ، اإذ  ذك��ر )دي �سو�س��ور( ان علم اللغة 
يدر�ض اللغة لذاتها اأي : انه يعنى بدرا�سة اأي لغة من 
لغات العامل على وفق امل�س��تويات الأربعة : الأ�سوات، 
البنية، الرتكيب، الدللة، ا�سافة اىل املناهج اللغوية 
احلديث��ة كاملنهج الو�س��في ، واملنهج املعي��اري، واملنهج 

التاريخي، واملنهج التقابلي، واملنه املقارن .
          لكنن��ا ن��رى ان كت��ب فق��ه اللغ��ة الت��ي ذكرناها 
ل حتتوي يف اثنائها اإلآ على �س��يء ي�سر ، فقد تكلم 
د. �س��بحي ال�س��الح عل��ى الأ�س��وات عن��د القدم��اء 
وبخا�س��ة عند اب��ن جني، وعلى الظواه��ر الدللية 
م��ن ت��رادف م�س��رتك واأ�س��داد، واف��راط يف الكالم 
عليه��ا علم��ا انه��ا م��ن مو�س��وعات علم اللغ��ة ل فقه 
اللغة، وكذلك فعل ال�ستاذ حممد املبارك والدكتور 
رم�س��ان عبد الت��واب، والدكتور اأمي��ل بديع يعقوب، 
اأم��ا الدكت��ور عب��دة الراجح��ي ف��كان كالم��ه نق��دا 
لهذي��ن املنهج��ني وكان اأغلب كالمه على مو�س��وعات 
عل��م اللغة ، فق��د عالج ال�س��وت والبني��ة والرتكيب 

والدلل��ة وهي مو�س��وعات ل عالقة لها بفقه اللغة 
كما يعرف الدار�سون .

     وبقي��ت ه��ذه الكت��ب اىل يومن��ا ه��ذا حتمل اخللط 
الوا�سح يف مباحثها ويدر�سها الطالب يف كليات الآداب 

او الرتبية يف اق�سام اللغة العربية .
     اأقول : اإن مباحث فقه اللغة ت�س��مل )ن�س��اأة اللغة( 
وهو مو�س��وع خمتل��ف فيه ب��ني الباحث��ني املحدثني ، 
اأه��و م��ن مو�س��وعات علم اللغ��ة ام فقه اللغ��ة، لكنني 
اأرج��ح ان��ه من مو�س��وعات فق��ه اللغ��ة ، وال�س��تقاق، 
والإع��راب ، واللهج��ات العربي��ة، واللغ��ات ال�س��امية، 
والقيا���ض، واملعّرب والدخي��ل ، واملعجمات العربية .. 
هذه مو�سوعات فقه اللغة وما عداها ل ميت اىل فقه 

اللغة باأية �سلة .
    وق��د األفن��ا كتابن��ا املو�س��وم درا�س��ات يف فق��ه اللغة 
العربي��ة ع��ام 1993 وطبع ث��الث طبعات ث��م كتابنا 
مباح��ث يف فق��ه اللغة عام 2002 ، وكتابنا ف�س��ول يف 
عل��م اللغة ال��ذي طب��ع 1996اأربع طبع��ات ، من اأجل 

ف�سل علم اللغة عن فقه اللغة ... واهلل املوفق . 

بيالك والطوائف اليهودية الشرقية : "تشريح" لفرية وإهانة عبثية

مناهج فقه اللغـــــــة بني القديم والحديث
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ترجمة الطالبتني :                               
ارجوان داخل جواد  

تبارك فتاح كرمي
با�سراف التدري�سية :

نهلة حميد جميد

رائع !
بداأت هذه الق�سة بعد ظهر الربعاء.

كن��ت يف املن��زل مع اخ��ي الكبر، و كنت ا�س��عر 
بامللل.

ومل تكن لدي الرغبة يف القراءة و ل الر�س��م 
و ل م�ساهدة التلفاز 

كان باإم��كاين م�س��ايقة اخي، لكن��ه كان يوؤدي 
واجباته،

فتوجب علَي ان اتركه مبفرده.
اذًا راودتن��ي فكرة: ماذا لو قمت بعمل مقالب 

با�ستخدام الهاتف؟ 
طبعا والداي يرددون القول علي دوما:

ل تلم���ض الهاتف ! انه لي�ض بلعبة ! انه مكلف 
كثرا !

و م��ن ثم ماذا! انا ل�س��ت بعاقل جدا ول مطيع 
جدا.

ل ابايل بالوعود التي قطعتها 
رفع��ت �س��ماعة الهات��ف وادخل��ت ع��دة ارقام 

بع�سوائية يف الهاتف.
يف البداية ع�سرًة، �سفرًا، �سبعًة، و�سفرًا اخرًا 

ويف النهاية واحدًا ثالث مرات.
و بع��د حلظ��ة �س��معت رن��ني ورف��ع اح��دًا م��ا 

ال�سماعة: 
 tout -( كرات��ي  ت��و  جمعي��ه  هن��ا  ؟  اآل��و   -

اخدمك؟ ان  ا�ستطيع  مباذا   )  gratis
انا، قررت ان ا�س��خر من جميبي، فكان جوابيو 

اجبت: 
- يوم �سعيد، اريد التحدث مع ال�سيد لھرونوي 

! )lagrenouille (

جاء اجلواب : 
- ل يوج��د �س��خ�ض با�س��م لھرون��وي عندنا، 

قال ال�سوت. هنا جمعيه تو كراتي.
حاولت ان ابقى جديًا، وقلت:
- لدى جمعيتكم ا�سم غريبا.

ت��و  ا�س��منا  املتح��دث.  اج��اب   ! بالطب��ع ل   -
كرات��ي، لأنن��ا نوف��ر لعمالئن��ا باملج��ان كل ما 

يرغبون به. بهذه الب�ساطة، اأ لي�ض كذلك؟
ح�سنًا، بداأت بالت�س��اوؤل اذا كان هذا ال�سخ�ض 

ي�سخر مني اي�سا.
ه��ذا  كام��ال؟  باملج��ان  �س��يء  كل  تعط��ون   -

م�ستحيل، ل توجد جمعية تفعل هذا.
- جمعيتنا ، اذا �سجلت معنا.

- انا؟ ا�سجل؟
- نعم. اعطنا ا�سمك و �ست�سبح احد عمالئنا. 
و �سيكون مبقدورك ان تطلب منا كل ما ترغب 

به،
بالتاأكيد،

اخرا 
حتم�ست، و قبلُت 

 Thierry( فالت��و  ت��ري  ه��و  -ا�س��مي 
 )Valleteau

-متام ! اجاب ال�سوت
-الن يجب علي ان اعلمك بالقاعدة الوحيدة 

التي يجب عليك اتباعها.
عن��د الطل��ب، مين��ع ا�س��تخدام الكلم��ات التي 

 )eur( تنتهي باملقطع
حلظ��ة، ه��ذا غري��ب... واذا فعلته��ا على اية 

حال؟ 
ال�سوت الذي اجابني اثار لدي ال�سك:

-هنالك احتمالن.
اما ترجع كل ال�سياء التي طلبتها من البداية 

اىل النهاية
او �س��يحكم عليك ان تبقى تعمل عندنا طوال 

.)Tixar( حياتك على كوكب تك�سار
�ستعمل على ت�سنيع ال�سياء يف م�سنعنا.

و ب�س��ماعي لهذا، انا ل�س��ُت متاأك��دا ، ولكن قلُت 
:

 ! اك��ون ح��ذرًا  ان  ان��ا فق��ط عل��ي  - ح�س��نا، 
اأا�ستطيع الن تقدمي  طلبي الول؟

- بالطب��ع ولكن..... لديك احلق بالطلب مرة 
واحده باليوم.

فكرت ملدة ثانية
و قلت ب�سوت مرتفع:

- اجلب يل �ساحنة بال�ستيكية !
و ح�سل �سيٌء غريب:

بدا دخان اأزرق باخلروج من �سماعة هاتفي
و ال��ذي اتخ��ذ �س��كل فقاع��ة ا�س��تقرت عل��ى 

الب�ساط.
يف النهاي��ة اختف��ى ت��اركًا امل��كان لل�س��احنة: 

�سفراء، رائعة، ذات عجالت �سوداء.
ما حدث ل ي�سدق !

تقربت من الهاتف و�ساألت: 
-اخربين...ماذا فعلت؟ 

-انه �سر !
كل طرودنا �سوف يتم ار�سالها بهذه الطريقة.
و بالأخ�ض ل تن�سى القاعدة الوحيال�سخ�ض:م 

.)eur( طلب ال�سياء التي تنتهي ب
هدايا، هدايا!

بالطب��ع ، مل اق��ل اي كلم��ة لوال��دي ع��ن هذه 
املغامرة الرائعة.

و بعد اللعب ب�س��احنتي، خباأتها عميقا يف قاع 
�سندوق اللعاب.

يف الي��وم الث��اين ، اخ��ذت الهات��ف و ادخل��ت 
الرقم : ع�سرة ، �سفر...

�س��وت  نف���ض  �س��معت  و  الهات��ف،  جر���ض  دق 
ال�سخ�ض :

الو ؟ هنا، جمعية تو كراتي. ماذنف�سي:ين ان 
افعل خلدمتك؟

و بقليل من التوتر، قدمت نف�سي :
 )thierry valleteau( انا تري ڤاليتو -

ال�سوت بدى �سعيدا :

- �س��باح اخل��ر، �س��يد ڤاليت��و ! ب��ال �س��ك لقد 
ات�سلت ل جراء طلب جديد؟

نعم، هذا �سحيح.
- و م��اذا ترغ��ب الي��وم ؟ ه��ل تريد احل�س��ول 

على �ساحنة)tracteur( �سغرة.
كنت على و�سك ان اقول >نعم< لكن يف حلظة 

تذكرت القاعدة الغريبة :
 >eur< ل ميكن الطل��ب بالكلمات املنتهية ب

!
فقلت ب�سوت مهذب جدا :

- �سكرًا جزياًل ! انا ل اريدها !
 )ventilateur( ِمروح��ة  تف�س��ل  ه��ل   -

�سغرة ؟
- كال انا اريد طائرة.

و بهذا اخرا، مل اخاطر ب�سيء.
- جي��د ج��دا ! ق��ال ال�س��وت. طائ��رة ب�س��كل 
�س��اروخ، م��ع مفاع��الن )réacteurs( اثنان 

كبران، هذا ينا�سبك ؟
و م��رة اخ��رى كن��ت عل��ى و�س��ك القب��ول، لكن 

ا�ستطعت ان اتالفى اخلطاأ يف اخر حلظة : 
- هذا هو متاما ما ار...  ... ما ل ارغب به! انا 

اريد طيارة اعتيادية فقط !
- هذا ما ترغب به !

اج��اب ال�س��وت، ماذا ع��ن طيارة باأن��ف مدبب 
مرن و حمركان )moteurs( اثنان �سخمان 

حتت كل من اجنحتها؟
- نعم !نعم ! مع مح...

ادركت خطاأي ،و اجبت ب�سرعة :
 )hélices( ل ! ان��ا اريده��ا م��ع مروحت��ني -

كبرتان، هذا هو!
مع مروحتني !

اجاب ال�سوت بنربة ع�سبية :
- جيد جدا، هذا طلبك.

و حتققت املعج��زة مرة اخرى، دخان ازرق من 
�س��ماعة الهاتف و عل��ى الر�ض. و بعد ثواين، 

حتول اىل طيارة رائعة، جديدة متاما.

كنت �ساأ�س��كره باأدب، لك��ن يف هذه اللحظة 
اكتلنف�سي:جُميبي قد اغلق الهاتف.

و حينم��ا كن��ت الع��ب بطائرت��ي اجلديدة، 
قلت لنف�سي : 

> ال�سوت يحاول خداعي للفظ احد هذه 
 .>eur< الكلمات امل�سوؤومة التي تنتهي ب

يجب عليه ان اكون حذرا جدا<
ات�س��ل،  م��رة  التالي��ة، و يف كل  يف الي��ام 

ال�سوت يحاول ايقاعي يف فخ و يقول :
م�ستك�س��ف  زي  متتل��ك  ان  يعجب��ك   -

)explorateur( ؟
او :

- انا متاأكد انك حتب احل�سول على حقيبة 
! )docteur(طبيب

- حقا ؟ انت ل تريد احل�سول على حمرك 
بخاري )vapeur( ؟

لكن ال�س��ك مل يغ��ادرين ! لن اقب��ل الهدايا 
اب��دا بدون التفكر لوق��ت طويل، و لن اقع 

يف اخلطاأ ابدا.
�س��ندوقي اخلا�ض بالألعاب قد امتالأ، و انا 
مرغم ان اخباأ اللعاب اجلديدة يف خزانة 

مالب�سي او حتت �سريري.
مل اتوقف عن الت�سال يف كل اليام لطلب 

ا�سياء اخرى. و... و... بعد كل هذا،
َفِلَم ل ا�ستغل هذه الفر�سة مبا انها جمانية 

!
و انها ممتعة !

ولك��ن يف نهاي��ة املطاف مل تكن م�س��لية كما 
يف البداية،

و ذلك لأنه منذ ذلك احلني ح�س��لت يل ا�سياء 
فظيعة،

و الن ان��ا ن��ادم  مبرارة لكوين ا�س��بحت زبونا 
لهذه اجلمعية ال�سيئة.

 منذ ان بداأت ت�س��لني ا�س��ياء ف�س��يعة ، والن 
تندم��ت مب��رارة لك��وين ا�س��بحت زب��ون لهذه 

اجلمعية ال�سريرة تو كراتي.

الكلمة املحظورة

ترجمة: الطالب غازي احلديثي

ان��ت ل متل��ك �س��بابًا ول عم��رًا غ��َر اّنك حتلم 
بكالهما بعد غفوة الع�ساء 

ها انا ذا، رجل عجوز يف �سهر بائ�ض
يذكرونني امام طفل يرقُب املطَر

مل اكن عند بوابة اجلحيم
ومل اقاتل يف املطر اخلفيف

ومل اتبلل ولو قلياًل يف امل�ستنقع املالح
ال��ّوح ب�س��يف املالح��ني او يقر�س��ني الذب��اب   

واقاتل
 بيتي متهالك

ول يزال ميلكه؛ الع�س��فور ال��ذي يقرف�ض امام 
نافذته 

يبي�ض يف بع�ض املقاهي النتويربية 
يفق�ض يف بروك�سل و يطر يف لندن 

يف الليل، 
�سوُت العنزِة عند احلقل

و  احلدي��د،  و  والطحال��ب،  ال�س��خور،  ف��وق 
الرميم.

ام��راأٌة يف املطب��خ تع��د ال�س��اي وتثق��ب املرزاب 
القا�سي 

انا رجل عجوز 

* مدينه يف بلجيكا 
*عا�سمة بلجيكا

اأ�سيل �ساكر 

�س��داد  اإينا���ض  احلبيب��ة  �س��ديقتي 
الرقيق��ه ال�س��فيفه �س��احبة القل��ب 
انع��اك  ان��ا الآن  النق��ي الطي��ب ه��ا 

..انع��ى قط��رات الن��دى انع��ى نفحة 
عبر م��رت يف خاطري وزرعت �س��وق 
وحب��ا له��ا انع��ى حمب��ة تتج��ول يف 
روح��ي انع��ى فرا�س��ة حلق��ت لب��الد 
بي��ع  وط��ن  اأوج��اع  حتم��ل  الغرب��ه 

م��ن اأق�س��اه اإىل اأق�س��اه لق��د غادرت 
م�س��رعة قب��ل اأوان��ك ... ق�س��ر هو 
خ��رب  الوفي��ه  اأيته��ا  ال��ورود  عم��ر 
رحيل��ك ه��ّد رك��ن ق��واي وانهم��رت 
دموعي جمرا حترق بروحي واأ�س��د 

منه رحيلك دون وداع ..
�س��الم عل��ى روح��ك الطيب��ه ورحم��ه 
مث��واك  واجلن��ة  ور�س��وان  اهلل  م��ن 
يا�س��هيدة الوج��ع وال�س��رب وال�س��لوان 

لاهلك واأولدك وحمبيك   .

الطالبة: عال رافد
ق�سم اللغة الفرن�سية

هنالك الكثر من املواهب لدى طالب 
اللغ��ة  ق�س��م  وحتدي��دا  اجلامع��ات 
الفرن�س��ية. برغ��م ظ��روف احلي��اة 
ال�س��عبة و م��ا مي��ر ب��ه الطال��ب م��ن 
�سراعات كثرة بني العمل و الدرا�سة 

فهو ليزال ميار�ض مواهبه.
ح�س��ني مطر:�ساب ذو الع�سرينات من 
الربع��ة و  العمر،طال��ب يف املرحل��ة 
لدي��ه عمل بعد ال��دوام  وبرغم ذلك 
م�ستمر يف الدرا�سة و العمل و مزاولة 
موهبته التي هي الكتابة. بداأت هذه 
املوهب��ة عندما كتب اول ن�ض له منذ 
اربع �س��نوات وهن��ا اكت�س��ف موهبته 
يف الكتاب��ة و ا�س��تمر به��ا اىل الن و 

الف كتابا "انه انا". يطمح م�س��تقبال 
بتاألي��ف رواي��ة  بع��د ان ان يكون قد 

تطور مبا فيه الكفاية.
املرحل��ة  يف  �س��باح:طالبة  �س��جى 
الثالث��ة  لديها موهبة كتابة خواطر 
النكليزي��ة.  و  العربي��ة  باللغتي��ني 
فقد وجدت الكتاب��ة طريقة للتعبر 
عن الذات و امل�س��اعر، وكانت تلتم�ض 
عن��د قراأته��ا للكت��ب بع���ض الكلمات 
الت��ي تعطيه��ا ال�س��غف ملزاول��ة هذه 
الروائ��ي  ملهمه��ا  كان  و  املوهب��ة 

ديكنز". "ت�سارلز 
املرحل��ة  ط��الب  �س��الح:احدى  نب��اأ 
الرابعة لديها موهبة الكتابة اي�س��ا 
لك��ن فيما يتعلق بكتاب��ة احلكايات و 
الرواي��ات. ب��داأت ه��ذه املوهبة منذ 
ارب��ع �س��نوات بع��د ان م��رت ببع���ض 

الظ��روف ال�س��عبة يف حياتها وكانت 
للتعب��ر  الوحي��د  ملجاأه��ا  الكتاب��ة 
عم��ا يجول يف خاطره��ا. وقالت انها 
�ست�س��مر يف موهبته��ا و �ستن�س��ر كتابا 
بعن��وان "توليب القمر" يف امل�س��تقبل 

القريب ان �ساءاهلل.
الق�س��م  طالب��ات  علي:اح��دى  اي��ة 
الكتاب��ة  موهب��ة  لديه��ا  املتمي��زات 
مبختلف النواع )عدا ال�س��عر(. فهي 
تعت��رب الكتاب��ة ج��زءا عم��ا يعرب يف 
داخلها واي�س��ا  هي �س��الح للدفاع عن 
حق��وق املظلوم��ني ونق��ل معاناته��م. 
وان كتاباته��ا لي�ض فق��ط للتعبر عن 
امل�س��اعر و احل��ب بل وحتى موا�س��يع 
جم��الت  جمي��ع  ت�س��مل  اخ��رى 
احلياة.ب��داأت موؤخ��را بكتابة رواية 

"عنقاء".

م��رمي جا�س��م:و اخ��را نختمه��ا م��ع 
الطالبة م��رمي، موهبتها هي الر�س��م 
ال�س��غوفني  وم��ن  ع�س��اقه  م��ن  وه��ي 
به.فهو احد اهم ال�سياء يف حياتها، 
تعت��ربه ال�س��يء الوحيد ال��ذي يعرب 
ر�س��وماتها  م�س��اعرها.اغلب  ع��ن 
ر�س��ومات  له��ا  و  اخلي��ال  وح��ي  م��ن 
ل�سخ�س��يات كارتوني��ة  خا�س��ة به��ا. 
امتنى ان تتطور موهبتك اكر فاكر 
وخ�سو�س��ا اين ا�سرتك معك يف نف�ض 

املوهبة فاأنا من حمبيها.
هكذا هم طالبنا كلهم امل م�ستمرين 
م��ا  كل  برغ��م  متفائل��ني  احلي��اة  يف 
يح��دث فيم��ا حوله��م. ام��ل لك��م كل 
ت�س��تمروا  ان  و  النج��اح  و  التوفي��ق 

مبواهبكم وان يتم تطويرها.

الكرب

رثاء يف حب صديقتي

مواهب طالبية .. التعرف الحدود

ج 1قصة مرتجمة عن الفرنسية



15لـغــات واحة الطلبة

طلبة االملانية يف دور مسرحي خالل اليوم السنوي لكلية اللغات 

ال������م وف����راق وح��ن��ي�������������ن
و�س���������وق يقت����������������له النني

وح����زن على ما م����س�������������ى
وع�������ي��ون ملئى ب�������������ال�سى

تت���ملكه ت���عابر من الح��������زان
وق��لب امت�����الأ بكل معاين اخلذلن
ف�ل��ن�ن�سى ونع��ض ما ت��بقى من قدر

ون�رى الط�ب�يع�ة ال�ن�قي�ه وال��س�جر
ن��ب���ق���ي اآلم��نا م��ق��ي�دة ل�الأب��د

ون�ب��داأ ح�ي�اة ج��دي�دة ب��ال ح��ق��د
وت��ب�دا ال��س�ع��ادة ت��م�لئ الق��ل�وب

والن�سيم والعطور لالم�اكن يج���وب
ونعي�ض عي�سا هانئا ونتنا�سى الهموم

ون�تخل�ض من كل ان�واع ال�س�م����وم
ونع��ي��ض ت��ح��ت راي���ه الآم�������ال

راية تن�سر كل ال�سعادة و اجلم������ال
وت���خ�ف�ي ف�ي ط�يات�ها ال��ج�����روح

ويكفي فقط ان يت�سنى لنا ال������هروب
من ع����امل امت�����لئ باحل����������روب

وت���������سحيات بنفو�ض ملئتها الدروع
وذل��ك ال��وجه الذي ب���ال دم���������وع

كله ان��ق������سى وك�����������������له ا�سى
ورج���������ل عجوز يبكي على ما تبقى

من وط������ن �س������ابه الع�������������فن
وما ت�������بقى م������������نه كله يف كفن

لك���������نها �ستنتهي، �ست�ن�تهي احلروب
وك������ل �سي ي�سبح ما�س��يا يف دروب

ون��������عي�ض يف �سعاده هنئى بال نح�يب
بال ا�سى بال ح���������������زن بال طب�ي�ب

زهراء فريد
ق�سم اللغة الكوردية

 ان كل حمطة من حمطات حياه طالت ام ق�سرت 
ل تع��دوا ان تك��ون م�س��رة وعب��ورًا، وكذل��ك كل 
حلظة متر بالن�س��ان قد تعترب من املا�س��ي ، وكل 
ما�س��ي �س��رورة منه يف كل حلظة ن�سرف بها على 
امل�س��تقبل ونلتهم��ه التهام��ًا يظ��ل النور م�س��تمرًا 

ليفي�ض حياتنا بال�ستمرارية .
 نف���ض احل��ال ق��د ياأخذ ح��ال الطال��ب اجلامعي 
وقد يبداأ من املرحلة الوىل يحوك لي�سل نهاية 
م�سواره يدوم اأربع �س��نوات ويحلم وي�سارع ويقراأ 
ويقل��ق والهم تكون له عائلة ثانية قد تت�س��من 
ووف��اء  عائلي��ة  عالق��ات  اجلامعي��ة  العالق��ات 

وكذلك اوا�سر ن�سب وزواج وم�ستقبل زاهر .
 ان احلياه اجلامعية ل تخلو من امل�ساعب وامل�ساكل 
لنهاتقت�سيها حكمه احلياه، فاإن الن�سان ينطوي 
عل��ى خم��زون الق��درات والطاق��ات ويحت��اج اىل 
دواف��ع وحوافز ي�س��تثر امكانياته وتقوم به اىل 

تنفيذ حلمه على الواقع امليداين .
ه��ا هو الطال��ب اجلامعي يبحث عل��ى من يقوم به 

لتنفيذ حلمه .
 انته��ت ارب��ع �س��نوات انته��ت ب��اأمل وح�س��رة على 
ف��راق عائلتنا وا�س��اتذتنا وكل حلظ��ة باجلامعة 
حتم��ل ق�س��ة وذك��رى .. ان م��ا ينتظ��ره املتخرج 
بع��د اجلامع��ة .. الجابة املعتاد عليها م�س��تقباًل 
جمه��ول ، األي���ض كلم��ه جارحة ؟ حتط��م الطالب 

ول نعرف العتب والتق�سر مبن . 
 وداع��ًا يا بيتن��ا الثاين وداع��ًا يا م�س��وار حياتي 
، وداع��ًا يا ن�س��ف حياتن��ا ، واخ��رًا امتنى اخلر 
الواف��ر وامل�س��تقبل الزاه��ر ل��كل طال��ب جامع��ي 

متخرج .

أمــــــل
�سفا حيدر فا�سل

ق�سم اللغة الفرن�سية

الطالبة: اآية علي قدوري
ق�سم اللغة الفرن�سية

للم��راأة قد�س��ية تاأبى اخل�س��وع 
لل��ذل والوه��ن .. لميلك الرجل 
اأي ح��ق يف تروي���ض عاطف��ة او 
نقاء املراأة  وت�سكيلها على ح�سب 
م��ا يري��د، اح��رتام امل��راأة دلي��ل 

وع��ي ورجول��ة .. واهانتها دليل 
تخلف ورج��وع لزمن الوح�س��ية 
.. ان تك��وين ام��راأة يعني كونك 
نقاء و�س��فافية عظمى ل تدن�ض 
 ... وكالمه��م  الغ��ر  بافع��ال 
كون��ك ام��راأة ه��و �س��يء مقد�ض 
اخلو���ض  دون  احرتام��ه  علي��ك 
يف النح��الل الغرب��ي او الأفكار 

امل�سوهة لنقائك .. حفاظك على 
ت�س��رفاتك  ،،نف�س��ك،،  اف��كارك 
ولغ��رك  لنف�س��ك  احرتام��ك   ،،
دلي��ل براءة ما حتمل��ني من قلب 
.. كوين �ساكرة لنعمه رُزقتي بها 
من رب اجلمال .. �سكرا هلل الذي 
خلقني من اأرقى واأنقى خملوقات 

الأر�ض .

الطالبة: نباأ �سالح حمي الدين
ق�سم اللغة الفرن�سية

دع��وين اروي اليكم هذه احلكاية : 
تلك الفتاة التي قطعت على نف�س��ها 
عه��دا ان تك��ون اق��وى م��ن زمانه��ا 
وج��رح الن�س��ان ، ووع��دت نف�س��ها 
ب��اأن تب��داأ بحي��اة جدي��دة بعي��دة 
عن عاملها اململوء بالوعيد والكالم ، 
الذي مل يفعل منه �سيء �سوى القيل 
والق��ال . قال��ت : انن��ي ومن��ذ هذا 

اليوم �س��تكون يل بداية جديدة .. 
�س��وف ابتعد ول اق��رتب حتى انني 

لن ابحث عنهم ... لكن ؟ 
ح��ني راأتهم تغ��ر كل �س��يء فيها .. 
كاأن كل اجزائه��ا ترك�ض نحوهم .. 
تقول بني نف�سها يا بنت ماذا تفعلني 

؟؟؟ اثبتي ..
 ملاذا ل تتذكرين دموع الليل وحزن 
النهار وبعدهم عنك وعدم ال�س��وؤال 
.. كي��ف لك الن تذهبي وتتحدثي 

عنهم ..

 اين كالمك وحكمك واقوالك ..
 قلتي ل اهتم ل اذهب ..

 مل��اذا كل هذا الرتباك والرجتاف 
بالنب�سات وملعة العني ..

 كي��ف تن�س��ني من يجرح��ك ويقول 
م��ا لي�ض فيك .. انتبهي انت القوى 
حت��ى ل��و كان كل �س��يء �س��دك .. 
ل��و  حت��ى  طريق��ك  يف  ا�س��تمري 
م��ن  اي��اك  لك��ن   .. كن��ت  وح��دك 
الع��ودة اىل  ذل��ك الع��امل .. اخلر 

لك لو بعد حني ......  

قدسية إمرأة

حكاية فتاة نهاية مشوارنا

ا�سعد طالب ال�سلطان                     
ق�سم اللغة الفرن�سية

َدعني ا�سرتق �سمعًا 
َدعني اخطف النظرى 

َدع روحي حتاكيها 
لت�سكي �سوقها اجلمرى 

َدع �سربي يحدثها 
باأن ال�سرب قد اجنب ال�سربى 

َدع قلبي يعانقها 
ليخرب قلبها امرا 
باأن القلب يحرتق 

اذا مرت بها الع�سرى 
وع�سقي غر منتهيا 
مثل املد واجلزرى 

ففي مد يفي�ض ال�سوق خافقتي 
ويف اجلزر القى ال�سد و ردى 

حرقة شوق 
ترجمة: مرمي �ساحب �سلمان 

ق�سم اللغة الفرن�سية 

انِت التي حملتني واعطتيني ال�سوء
داعبتني ولطفتيني ، انِت التي احبتني دائمًا

عزتني وهزتني...
انها من خففِت دموعي و اآلمي

انِت من اعطتني ا�سلحتي الأوىل �سد احلياة 
و�سوء احلظ!

انِت من ت�سندين طوال الوقت
وتعطيني ال�سعادة وجتعلني ابت�سم

هذا انا الذي يعطيك هذا ال�سرف قليال 
جلعلك �سعيدة ...

انها انتِ!



قفا 
نتحاور !

الحوار ثقاف���ة بوصفها نمط حياة، الحوار تحّضر 

وتمّدن وسلوك راق . 

الح���وار يفص���ح عن هوية  المتحاوري���ن، بالحوار 

نقت���رب م���ن بعضن���ا البع���ض، ونج���د مس���احات 

مشتركة للتفاهم والتفاعل .

الحوار ضرورة للتعايش الغنى عنه وال مناص، اآل 

ان الحوار ان لم يكن مسيجًا بضوابط ينقلب جداًل 

او خصاما او صراعا ومن ثم الى إقصاء وتفرد .

عل���ى العكس م���ن الحوار، فان الج���دل يفضي الى 

العداوة والصراع، اما الحوار فيبقي المجال مفتوحا 

ً، ان لم يحصل االتفاق بين المتحاورين .

الحوار فعل انس���اني مرتب���ط بالحداثة والتحضر، 

ق���د يكون الحوار بالنقد او بالترس���يخ ، بالمحّو أو 

بالتأسيس، ثم يكون مع اآلخر في ابداعاته ، في 

روحه السمحة ، في ثقافته النيرة .

الح���وار هو قبول لإلختالف والتعدد، نفهم اآلخر 

بان���ه ه���و ذاتنا األخ���رى ... الحوار يب���دأ بمحاورة 

ال���ذات، ثم مح���اورة اآلخر وقبول���ه واحترامه في 

إط���ار التس���امح واعتم���اد المرون���ة ف���ي التعامل 

والتفاعل االنساني وتبادل المصالح .

المش���كلة ان البع���ض يخلط الذات���ي بالموضوعي 

خالل الحوار  فان جهت له مالحظة نقدية تخص 

عمله بهدف االصالح والتطوير، فهم مالحظتك 

كأنه���ا تم���س ذاته وتخدش صورت���ه، فيزمجر و 

يرعد ويس���تجمع خزين���ه الثقافي وعنفه اللغوي 

للني���ل من���ك واظه���ارك ام���ام اآلخري���ن بمظهر 

الخصم ... عندئذ يتحول الحوار الى جدل، وخير 

وسيلة لكسب الجدل هي ان تتجنبه، هكذا ينتهي 

الح���وار او يقت���ل قب���ل ان يثمر ع���ن نتائج طيبة 

تنفع الناس .

نقطة البدء في الحوار هي التسليم بانني ال امتلك 

كل الحقيقة لوحدي ، وال اآلخر كذلك ، المس���ألة 

نسبية، وجهات نظر تطرح، نتفاعل للوصول الى 

نقطة مش���تركة.  علينا ان نؤمن بالحوار ونتعلم 

ثقافت���ه وننبذ التعصب ف���ي كل المجاالت ونترك 

األحكام المس���بقة الجاهزة ك���ي نتفاعل مع اآلخر 

وصواًل الى الرأي السديد .

د. فوزي الهنداوي

أثارت الدراس���ة العلمية المتميزة 
الت���ي قدمته���ا الدكت���ورة ح���وراء 
محم���د عل���ي المبرق���ع األس���تاذة 
في قس���م عل���م النف���س بالجامعة 
المستنصرية انتباه أعضاء المؤتمر 
الدول���ي األول المتخص���ص بعل���وم 
واألنثروبولوجيا  والنفس  االجتماع 
الذي عقد منتصف نيسان 2018 
لما تمي���زت به م���ن أهمية بحثية 
باالضطرابات  تتعل���ق  وتوصي���ات 
الس���لوكية ل���دى أطف���ال المناطق 
المحررة من غزو عصابات تنظيم 

داعش اإلرهابية.
فقد أثبتت دراسة الدكتورة حوراء 
أن األح���داث الصادمة الناجمة عن 
سيطرة مس���لحي داعش اإلرهابي 
على مساحات ومحافظات وما رافق 
ذل���ك من عملي���ات قت���ل وتدمير 
ون���زوح ومش���اهد مختلف���ة ألنواع 
العن���ف ق���د انعكس���ت تأثيراته���ا 
عل���ى الوضع النفس���ي ألطفال تلك 

المناطق.
وذك���رت أن األطف���ال ه���م أكث���ر 
النواح���ي  م���ن  تض���ررًا  الفئ���ات 
والصحية  والفيزيولوجية  النفسية 

والتعليمية حيث أن النتائج السلبية 
ق���د تؤدي إلى تش���كيل ضغوطات 
نفس���ية ش���ديدة وخبرات صادمة 

على األطفال.
وأك���دت الدراس���ة أن���ه ال يمك���ن 
وكينونت���ه  الطف���ل  لش���خصية 
تحم���ل هذه األح���داث التي تفضي 
إلى اضطرابات نفس���ية وس���لوكية 
تجعله يتجه نحو سلوك غير الذي 
كان عليه، إذ ال يس���تطيع العودة 
إلى سلوكه السابق للحدث الصادم، 
ذل���ك أن تل���ك األحداث له���ا آثارها 

الس���لبية التي تمس النمو النفس���ي 
للفرد، وتؤثر على صحته النفسية 

على المدى القريب والبعيد.
اإلصاب���ة  احتم���ال  أن  وأضاف���ت 
النفس���ية،  االضطراب���ات  ببع���ض 
مثل: االكتئاب، والقلق، والمخاوف 
السلوكية  المرضية، واالضطرابات 

واالنفعالية واردة.
ودع���ت الدكت���ورة ح���وراء األطباء 
والباحثين والمرش���دين النفسيين 
والتربويي���ن إلى العم���ل على وفق 
اس���تراتيجية للوقاي���ة م���ن تل���ك 

لصح���ة  المه���ددة  االضطراب���ات 
األطفال النفسية عبر إعداد برامج 
عديدة ومتنوع���ة تخدم األطفال 

نفسيًا وتؤهلهم اجتماعيًا.
وأوصت الدراس���ة بدمج األطفال- 
وأنش���طة  برام���ج  ف���ي  الضحاي���ا 
ترفيهية إلعادة التوازن النفس���ي 
له���م وتقوي���ة ثقتهم بأنفس���هم 
عن طريق إعادة الش���عور باألمان 

لهم.
وطالبت الباحثة بتش���كيل وحدات 
للعالج النفسي تقوم بإعادة تأهيل 

الصحة النفس���ية ألطفال المناطق 
التي تعرضت لغزو داعش في ضوء 
خط���ط منهجي���ة وبرامج نفس���ية 
وتربوية واجتماعية تس���اعد على 
تخلي���ص األطف���ال من الش���حنات 

السلبية المكبوتة في أعماقهم.
وأكدت الدراسة على أهمية تظافر 
الجه���ود من أجل تحس���ين الوضع 
النفس���ي واالجتماع���ي لألطفال في 
س���ن الدراس���ة وتبني المتضررين 

منهم.
واقترحت إجراء دراسات أخرى عن 
تأثي���رات األح���داث الصادمة على 
المراهقين والش���رائح االجتماعية 

األخرى.
إل���ى أن الدكت���ورة ح���وراء  يش���ار 
محم���د علي المبرقع أس���تاذة علم 
النف���س في كلي���ة اآلداب بالجامعة 
المستنصرية كانت قد أنجزت عدة 
أبح���اث ودراس���ات علمية معتبرة 
فيم���ا تناولت أطروحته���ا العلمية 
موضوعًا جديدًا يتعلق باالختراق 
بتنظي���م  وعالقت���ه  االجتماع���ي 
الخصوصية لدى مستخدمي شبكة 

التواصل االجتماعي.  

أول دراسة علمية عن اضطرابات سلوك أطفال املناطق املحررة
اكاديمية عراقية تدعو إىل إعادة التأهيل النفسي لضحايا داعش 

التصميم واالخراج : ايهاب علي عباس
سكرتارية التحرير: 

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

لـغــات
تصدر عن شعبة العالقات واالعالم في كلية اللغات صحيفة اخبارية ثقافية شهرية العدد الحادي عشر - نيسان 2018

اعلن���ت رئيس لجنة التحكيم التدريس���ية فرح 
مؤي���د عيس���ى ان نتائ���ج مس���ابقة ف���ن المقالة 
للتدريس���يين - ال���دورة الثاني���ة س���وف تلعن 

قريبا .
وقال���ت ان لجن���ة التحكي���م المؤلفة من اس���اتذة 
تقيي���م  انه���وا  واللغ���ة  ب���االدب  متخصصي���ن 
المشاركات المقدمة للمسابقة ومنحوا التقييمات 

عل���ى وف���ق معايي���ر المس���ابقة وتعامل���وا م���ع 
المش���اركين بكل حيادية حيث اخفيت االس���ماء 

لتحل محلها ارقام سرية .
واضاف���ت ان النتائ���ج س���تعلن خ���الل احتفالي���ة 
برعاية الس���يدة عميد كلية اللغات تمنح خاللها 
الجوائز والهدايا التذكارية للفائزين مع شهادات 

المشاركة .

الشاعرة : سلمى الموسوي

في صباح يوم مخملي
خرج الشاطر حسن

يفتش عن كسرات خبز ليسد بها 
جوع أوالده الصغار
البرد مازال قارصا 

وهولم يحتطب منذ أيام وأيام
مطٌرغزير غزى أرض السواد

بينماهو في بودقة الحياة
َسَرح بصره وزاغ

مّر في خاطره هاجس أخضر 
وأمنية بلون السماء

ظّن ان رخاء حيث أصاب
فاذا به يقف امام سبعة أبواب

بسبعة ألوان
الباب تلو الباب

كلما تخطى بابًا تغير جلباب
إختلطت األلوان كإختالط الذَمم

واألعراف
جوع .. ألم..حرمان ..تسويف ..

حيرة ..

ضياع ..
غير أن أماًل نديًا ألَم به بعد ان تساقط

رذاذ الماء المتطاير

أثر لعب صبية صغار 
ليكمل طريقه

في عراق الشّمم واإلباء
متناسيا المتاهة الهوجاء

رئيس لجنة التحكيم : 
نتائج مسابقة املقالة تعلن قريبا

ُأمنيـــــــــــة

اللغات يف املراكز 
املتقدمة بتنس الجامعة

 حص���ل الطال���ب عب���د العزيز س���مير من قس���م اللغة 
االنكليزي���ة بكلية اللغات على المركز الثاني في بطولة 
التن���س المقامة على مالعب الجادري���ة لنهائي البطولة 

على مستوى الجامعات.
وحصلت الطالبة حنين ايس���ر من قس���م اللغة التركية 
عل���ى المرك���ز الثالث في بطول���ة التن���س للطالبات من 

البطولة ذاتها.


