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املســــــــــــابقة

كم �سع��رت بال�سعادة و�ل�سرور و�أن��ا �ألتقي نخبة 
م��ن �أ�سات��ذة كلي��ة �للغ��ات �لفائزي��ن مب�سابق��ة 
ف��ّن �ملقال��ة ، تل��ك �مل�سابق��ة �لثقافي��ة و�لعلمية 
�ل�سنوية �لتي تنظمها �سعبة �لإعالم و�لعالقات 

يف كليتنا .
   فرحت لأنها ��سبحت تقليد� جمياًل من �لتقاليد 
�لأكادميية �لتي نحر���ص على دميومتها بو�سفها 

ب�سمة �أخرى متيز هذه �لكلية .
�سعدت و�نا �أرى مالم��ح �ل�سرور و�لفرح و�لبهجة 
ترت�سم على وج��وه �لأ�ساتذة �لفائزين و�ع�ساء 

جلنة �لتحكيم .
قل��ت له��م : هك��ذ� ينبغ��ي �ن نتناف���ص يف حقول 
�لعل��م و�لثقاف��ة وتقدمي �لعطاء �ملع��ريف و�لز�د 

�لفكري .
�لأجم��ل يف تلك �مل�سابقة �نها �سورة م�سغرة عن 
كلي��ة �للغات بتخ�س�ساته��ا �للغوية وتدري�سييها 
�ملر�ت��ب  خمتل��ف   م��ن  و�لرج��ال  �لن�س��اء  م��ن 

�لعلمية .
�سحي��ح �ن �جلو�ئز و�لهد�ي��ا مل تكن ذ�ت قيمة 
مادي��ة كب��رة �لآ �إن �لأ�س��ح  �ن قيمته��ا تكم��ن 
�سع��ر  ح��ن  و�ملعن��وي  �لأعتب��اري  م�سمونه��ا  يف 
كل م�س��ارك �ن هن��اك م��ن ي�سجعه عل��ى �لأبد�ع 

و�لعطاء ويتابع نتاجهه �لعلمي و�لثقايف .
حتية ل�ساحبة �ملبادرة �سعبة �لعالم و�سحيفة 

لغات .
مبارك للفائزين ....  و�ىل مزيد من �لعطاء  

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

�أعلن��ت يف كلي��ة �للغات ي��وم �لأربعاء 9 
�أيار 2018 نتائج �لدورة �لثانية مل�سابقة 
ف��ن �ملقال��ة للتدري�سي��ن �لت��ي نظمته��ا 
و�سحيف��ة  و�لعالق��ات  �لع��الم  �سعب��ة 
لغ��ات خالل �حتفالي��ة برعاية �ل�سيدة 
عميد �لكلي��ة �أ.م.د. م��ي �إ�سطيفان رزق 

�هلل .
وبارك��ت �ل�سيدة مب��ادرة �سعبة �لعالم 
�لعلمي��ة  �لأج��و�ء  تفعي��ل  يف  ودوره��ا 

و�لتناف���ص �لثق��ايف ب��ن �لتدري�س�سين، 
و�أ�س��ادت باملكانة �لر�ئع��ة �لتي حققتها 

�سحيفة لغات يف �لو�سط �جلامعي .
�ىل ذل��ك ق��ال رئي���ص �سعب��ة �لع��الم 
�أ.م.د. ف��وزي ه��ادي �لهن��د�وي �ن هذه 
�مل�سابق��ة قد ��ستقطب��ت ��ساتذة �لكلية 
ودفعتهم �ىل �لبح��ث و�لقر�ءة من �جل 
تق��دمي مقالت ر�سينة وه��ذ� هو هدفنا 

من ور�ء تنظيمها .

و�لتقدي��ر  بال�سك��ر  �لهن��د�وي  وتق��دم 
�سف��ارة  يف  �لثقافي��ة  �مل�ست�ساري��ة  �ىل 
�لإير�ني��ة  �ل�سالمي��ة  �جلمهوري��ة 

لرعايتها هذه �مل�سابقة .
و�سه��دت �لحتفالية ق��ر�ءة بيان جلنة 
�لفائزي��ن  ��سم��اء  و�ع��الن  �لتحكي��م 
ومر�كزهم وتوزيع �ل�سهاد�ت �لتقديرية 

و�لهد�يا �لتذكارية .
�ىل ذل��ك �علنت جلنة �لتحكيم بيانها 

و�آلي��ات  �ه��د�ف  في��ه  �ل��ذي ح��ددت 
عملها .

وجاء يف �لبي��ان : �إنطالقا من م�سوؤولية 
�سعبة �لإعالم و�لعالقات يف كلية �للغات 
و�لعط��اء  �لثق��ايف  �حل��ر�ك  تفعي��ل  يف 
�لعلمي لأع�ساء هيئة �لتدري�ص وت�سجيعًا 
ملهار�ت �لفع��ل �لكتابي .. �أطلقت �لدورة 
�لثاني��ة مل�سابقة فن �ملقال��ة للتدري�سين 
عل��ى �أثر جن��اح �ل��دورة �لأوىل يف �لعام 

�ملا�سي .
    و�رتاأت �للجنة �مل�سرفة على �مل�سابقة 
�ن تخت���ص هذه �ل��دورة مبو�سوع و�حد 
يك��ون قا�سمًا م�سرتكًا للمقالت �مل�ساركة 
بامل�سابقة هو: �للغة هي �لهوية و�لذ�ت 
و�لوجود على �ن ترتك للم�سرتك حرية 

�ختيار �لز�وية �لتي يكتب من خاللها .

تفاصيل موسعه ص 8

اختتام املوسم الثقايف بتظاهرة علمية مميزة  

كلية اللغات تحتفي بأساتذتها املبدعني يف فن املقالة



2لـغــات

اللغة ودورها يف نشأة الهوية

اللغة وازمة الهوية

املقال الفائز باملركز الثاني يف مسابقة فن املقالة

املقال الفائز باملركز الثالث يف مسابقة فن املقالة

�.م.د. �أنور عبا�ص جميد 
 ق�سم �للغة �لفار�سية 

�للغة و�لهوية جز�أَين ل يتجز�أَن عن ت�سكيل 
يف  �لب�سري��ة  للمجتمع��ات  �لتحتي��ة  �لبن��ى 
و�ملجتمعي��ة.  �لفردي��ة  �لعالق��ات  عر�س��ة 
للغ��ة دورً� مهم��ًا ومتالحق��ًا يف  ولطامل��ا كان 
�إيج��اد و�إظه��ار �لهوي��ة. فف��ي ع�سر م��ا بعد 
�حلد�ث��ة وم��ع �ف��ول و�ندث��ار بع���ص مالمح 
و��س��ار�ت �لهوي��ة ومنها �لأ�س��ل و�لعرق فقد 
كان للغة �لدور �لأهم يف هذ� �جلانب، و�ليوم 
وم��ع �لث��ورة �لكب��رة يف �لقت�س��اد �ل��دويل 
وتر��س��ف و�سائ��ل �لعالم بكاف��ة م�سمياته 
وتنوعات��ه فاأنها قد �وجدت و�ن�ساأت تغر�ت 
عجيب��ة يف �نحاء �لع��امل، و�ن جمريات هذ� 
�لتغي��ر يع��ود على �ل��روة و�لق��وة و�لرموز 
و�لهوية وهو �سبب يف �نف�سال بع�ص �لهويات 
وخل��ق و�إيجاد هويات جدي��دة، ويعتقد هذ� 
�لجت��اه ويوؤي��د �ن �لهوي��ة وخا�س��ة �لهوية 
�لديني��ة �و �لقومي��ة ه��ي موج��ودة من��ذ �ن 

ت�سكلت �ملجتمعات �لب�سرية ) (. 
�إن للغ��ة ��ستخد�م��ات ومقا�س��د كث��رة فه��ي 
بالإ�ساف��ة �ىل كونه��ا و�سيل��ة �لرتباط بن 
بن��ي �لب�س��ر ف��اأن له��ا دورً� �خ��رً� مهم��ًا وه��و 
�إيجاد �لهوية يف �لفر�د وتذكرهم بالوفاء 
له��ا. فهي �لوعاء �ل��ذي يحتوي �لهوية، وهي 
دعامة �لفك��ر و�لثقافة، وتتخ��ذ حّيزً� مهّمًا 
�ملتع��دد �لجتاه��ات  �لتو��س��ل  يف منظوم��ة 
�لتي ترب��ط �ملجتمعات �لب�سري��ة يف ع�سرنا 

�حلايل، وهذ� ه��و �لفيل�سوف �لأملاين هيدكر 
يج�سد م��ا ذكرته حيث يق��ول : �إن لغتي هي 
م�سكن��ي، هي موطن��ي وم�ستق��ري، هي حدود 
وم��ن  وت�ساري�س��ه،  ومعامل��ه  �حلمي��م  عامل��ي 
نو�فذه��ا وم��ن خالل عيونها �أنظ��ر �إىل بقية 

�أرجاء �لكون �لو��سع. 
وللهوي��ة �ق�س��ام فمنه��ا �لقومي��ة، �لوطنية، 
�للغوية، �لديني��ة. �إن م�ساألة �لهوية و�للغة 
وكيفي��ة تعاملهم��ا ه��و مبثاب��ة جز�أَي��ن م��ن 
�أجز�ء �لبنى �لتحتية للمجتمعات �لب�سرية، 
ونظرً� لأهميتهما فقد دفع �لبع�ص من علماء 
�ملجتم��ع وحملل��ي �لعل��وم �لجتماعي��ة �ىل 
�لعتق��اد ب��اأن �ل�سع��وب ه��ي لي�س��ت ولي��دة 
نت��اج  حا�س��ل  �نه��ا  ب��ل  �جلدي��دة  �لع�س��ور 
�إعادة بن��اء �لهويات �لقدمي��ة يف �ملجتمعات 
�لب�سرية، حيث �ثرت فيها �لعاد�ت و�لتاريخ 
و�للغة و�لدين و�لعو�مل �ملحيطة و�جلغر�فيا 

وباخل�سو�ص �ل�ساطر . 
فالهوي��ة ه��ي متغ��ر �جتماعي مثل��ه مثل �أي 
متغر �آخر، وحماولة تقويتها وتثبيتها يكون 
من خ��الل �ملحافظ��ة عليها م��ن دون مبالغة، 
تك��ون  �أن  قب��ل  و�سل��وك  ممار�س��ة  فالهوي��ة 
خمزون��ًا ذهنيا، فال ي�ساأل ع��ن هوية �سخ�ص 
ما لأن��ه ميار�سها على �لو�ق��ع، ولكن يفرت�ص 
بالهوي��ة �أن متار�ص دوره��ا �لفاعل يف �لتاأثر 
و�أن تقوم بعمليات للهويات �لأخرى لتحافظ 

على خ�سو�سيتها ومتيزها.
ويط��رح �لعلم��اء يف �ملج��الت و�لتخ�س�س��ات 
�ملختلف��ة م�ستوي��ات متنوعة للهوي��ة، فمثاًل 

�ن  يقول��ون  فروي��د  �أمث��ال  �لنف���ص  علم��اء 
هوي��ه �لن�سان تاأخذ �سكله��ا يف مر�حل منوه 
�ملختلفة، وهذ� يعني ح�سب ر�أيهم �ن �لهوية 
تب��د�أ م��ن �مل�ست��وى �لف��ردي حت��ى و�سوله��ا 
بالطبق��ات  مت��ر  �ن  بع��د  �لكم��ال  مرحل��ة 
بالهوي��ة  �لإح�سا���ص  ومنه��ا  �لجتماعي��ة 
�لوطني��ة و�لت��ي تع��د م��ن �عل��ى م�ستوي��ات 

�لهوية .
�م��ا علماء �لجتماع فله��م ر�أي بهذ� �ملو�سوع 
حي��ث �ن �لهوية عندهم عب��ارة عن �مل�ساعر 
و�لعاطف��ة �لت��ي يح�س��ل عليه��ا �لف��رد م��ن 
�ملجتم��ع من خالل �مل�س��رتكات و�ملختلفات مع 
�ملجموعات �لأخ��رى يف �ملجتمع �ىل �ن ي�سل 

�ىل ��ستقالليته يف �إدر�ك وفهم �لهوية .
يف ح��ن �ن مفهوم �للغة ه��و �أو�سع من مفهوم 
�لهوي��ة بالرغ��م م��ن �لإ�س��ار�ت و�لعالم��ات 
�لد�ل��ة عل��ى عمق �لرت�ب��ط بينهم��ا، وميكن 
مث��اًل �ن ن��رى ه��ذ� �لرت�ب��ط يف �وربا خالل 
�لق��رن �لع�سري��ن حيث كانت �للغ��ة �ساحبة 
�لأث��ر �لكب��ر يف ظهور دول وبل��د�ن م�ستقلة 
بديلة ع��ن �ل�ساللت �مللكية و�لمرب�طورية 

و�متزجت ��سماوؤها بلغاتها.
ع�سوي��ة  و�رتب��اط  �سل��ة  ذ�ت  �للغ��ة  �إن 
وحيوي��ة بالتفكر خا�س��ة وبالثقافة عامة، 
ف��اإن تاأثرها يف �لهوي��ة �أعمق من غره، فقد 
�أدرك �ل�ستعم��ار �أهمية �للغ��ة منذ �ملر�حل 
�ملُ�سَتعِم��ر  لغ��ة  ت�ستخ��دم  فكان��ت  �لأوىل، 
ل�سه��ر لغة �مل�ستعَمر وذوبانها وبالتي ذوبان 
�ل�سخ�سي��ة، و�أيق��ن �ل�ستعم��ار �أن��ه �ذ� �أر�د 
�لتغلغ��ل يف �ملجتمع��ات �لو�قعة حت��ت وطاأة 
�لحت��الل فالب��د م��ن �ل�سيطرة عل��ى �للغة، 
وذل��ك برتوي��ج لغ��ة �أخ��رى، وم��ا �أن ت�ستقل 
وتتح��رر �لب��الد م��ن ه��ذ� �ملُ�سَتعِم��ر �إل �أنه��ا 
تبق��ى حتت وطاأتهم ثقافيا ومن حيث �للغة، 
حي��ث �ن �لهيمن��ة �للغوية تق��وم بال�سيطرة 
عل��ى �ملجتمع بتن��وع خمرجات��ه فتعمل على 
حي��ث  م��ن  بالتبعي��ة  ��سب��ه  حال��ة  تكوي��ن 
�لثقافة و�لفكر وتعمل على �حلد من �لتطور 

ل بل ت�سل �ىل عرقلته يف �أحياٍن كثرة. 
�إن �لهوية �ّللغوية قوة د�خلية تربط �لفرد 
�أو �جلماعة بلغة بعينها، وهي �سكل من �أ�سكال 
�لهوية يتنوع مثله��ا �إىل هوية لغوية فردية 

وه��ي �سع��ور �لف��رد بالنتم��اء �إىل جماع��ة 
كالمي��ة ووعي��ه به��ذ� �لنتم��اء وبالعالق��ة 
�لتي تربط��ه بلغة �جلماع��ة، وهوية لغوية 
�جتماعي��ة ه��ي وع��ي �أف��ر�د �جلماع��ة باأن 
بينه��م  �لر�بط��ة  �ّللغ��ة  ه��ي  بعينه��ا  لغ��ة 
و�ملعربة ع��ن �نتمائهم للجماعة، وبو��سطتها 
�أدو� �أو ي��وؤدون �أدو�ره��م �حل�ساري��ة )ما�ٍص 
حامل��ة  فه��ي  وعلي��ه  وم�ستقب��ل(،  وحا�س��ر 
لرت�ثه��م �لثقايف �ملوروث ع��ن �لأجد�د، وهي 
�أد�ة �لتفاع��ل و�لت�س��ارك بينه��م و�لكفيل��ة 
باملحافظة على وحدة �جلماعة و��ستمر�رها 
وتطوره��ا و�سياغ��ة نتاجه��ا �لثق��ايف. ووعي 
�أفر�د �جلماعة بالدور �لذي �أدته لغة بعينها 
��ستم��ر�ر  يف  ودوره��ا  �جلماع��ة  ت�سكي��ل  يف 
�جلماع��ة و�لتعبر عنه��ا هو جزء من وعيهم 
�لكامل بذ�ت �جلماعة �ل ذي ي�سكل هويتهم 

�لجتماعية .
وق��د نخل���ص �ىل ��ستنتاج وه��و �إن �للغة هي 
�لهوية، ولي�ص �لعك�ص، مبعنى �أن �للغة لي�ست 
هي �لأث��ر �لوحيد �ل��ذي يقوم �لهوي��ة، و�إن 
كان��ت �أهمها و�أكره��ا عمق��ًا وتركيبًا. حيث 
ميك��ن �لق��ول �إن �لعالقة بن �للغ��ة و�لهوية 
ه��ي عالق��ة �خلا���ص بالع��ام، فالهوي��ة �أكر 
�سموًل وعمومًا من �للغة فالهوية لها جتليات 
متنوع��ة ق��د تك��ون غ��ر موج��ودة يف �للغة 
فالهوية بب�ساطة لي�ست �سوى تلك �مل�سرتكات 
�أو �لكم �ملتفق عليه بن جمموعة من �لنا�ص، 
�للغ��ة  حي��ث مييزه��م ويوحده��م، ولي�س��ت 

وحدها من تقوم بهذه �ملهمة. 

�.م. رقية �ياد �حمد  
�سعبة �لتقومي �للغوي

  لكي نقي�ص معدل عمر وح�سار�ت وثبات �لدول ، لبد 
�ن ننظر �ىل لغتها ومدى �نت�سارها وثباتها وح�سورها 
عل��ى �ل�سن��ة �سكان �لعامل ، ولن ل��كل لغة عمرها �ذن 
فم��ن حقه��ا �ن تعامل معاملة �أي كائن ح��ي ، لها زمنها 
، ومكانه��ا ، ل بل �نه��ا حتمل طاب��ع متكلميها وطر�ئق 
نطقهم ، حتى ��سبحت هوية لهم ، هي �لتي تعرف بهم 
، ويعرف��ون بها ، عل��ى �لرغم من �نهم قليال ما يعرفون 

بها .
  �ن م��ا تقدم قد ي�سدق على لغات �لعامل �حلية مثلما 
ينطبق حتم��ا على لغتنا �لعربي��ة �ذ متكنت من عبور 
�لزم��ات �ل�سعب��ة ممثل��ة بح��رق �لكثر م��ن �ملوؤلفات 
�للغوي��ة و�لدبي��ة وما يتبعها من �لق�س��اء على تاريخ 
لغتنا على �يدي �ملحتل على مدى حقب طويلة مظلمة 
ف�سال عن دخ��ول �جلن�سيات �لخ��رى و�دخال �لكثر 
من �للف��اظ �لعجمية و�مل�سطلحات �لجنبية �ليها 
، فلعله��ا لي�س��ت لغة حي��ة فقط �منا ه��ي لغة حماربة 
طويل��ة �لنف���ص ، و�ين لخ�س��ى م��ا �خ�س��اه �ن �و�ن 
�سيخوخته��ا ق��د �ن ، و�ننا وببطول��ة منقطعة �لنظر 
ق��د �ساعدن��ا بالجه��از عليها ، مب��ا ن�سعه م��ن عو�ئق 
وحو�ج��ز �خ��ذت ت��زد�د م��ع تبن��ي �للغ��ات �لخ��رى 
و�لحاطة بها در��سة وعلما ، و�لت�سجيع على �لبتعاد 
عنها �سيئا ف�سيئا ، حتى �سارت هناك هوة عظيمة بن 
�لعربي��ة ومتكلميها ، متثلت ب�سعف �لت��د�ول �لكتابي 

�ول ، ، ث��م بق�سور �لجتاه �لفهام��ي و�لق�سدي ثانيا 
، و�ت�س��ور �ن هذي��ن �لعامل��ن هم��ا ��سا���ص �ل�سع��ف 
�ملرت�ك��م عندن��ا ، فحياة �لعربية مرهون��ة بانت�سارها 

ثم بتد�ولها .
  �ن �س��ر�ع �لبقاء م��از�ل قائما ماد�مت �للغة ، و�ن �أي 
تر�جع ي�سيبها ، يكون ور�ءه �سغف قو�عدها و�مالئها 
، وذل��ك ب�سبب كال�سيكي��ة تدري�سه��ا و�سو�هدها �لتي 
م��الأت بط��ون �لكت��ب ، حت��ى ��سبح��ت عن�س��ر� منفر� 
ملتكلميه��ا ، غ��ر �نه��ا ل حتف��ظ �ل بكال�سيكيتها  تلك 
، ف��اذ� كان��ت �لي��ات �لقر�ني��ة ودو�وي��ن �ل�سع��ر هي 
�لوحي��دة �مل�سوؤولة عن تقدمي �لنم��وذج �لرقى للغة 
، ف��ان ذلك �سيوف��ر ماأزق��ا حقيقيا لدر��سته��ا ، وحقال 
�سيقا حلفظها وتد�ولها ، لن زمنا �سحيقا يف�سل بيننا 
وب��ن هذه �ل�سكال �لتي �قل مايقال عنها �نها منطية 

وم�ستغلقة .
  يتب��ع ما تقدم �ملنحى �لفهامي و�لق�سدي �لذي مييز 
�لعربي��ة وحدها ، فمع �لتاأويل نكون وجها لوجه �مام 
م�سكلة تعدد �لوجه �لدللية و�لقدرة �ملحدودة على 
ف��ك �لرموز ، و�عمال �خلي��ال �ذ يت�ساعد �سيئا ف�سيئا 
حتى ن�سل باللغة  �ىل نظام من �ل�سار�ت ليتمكن من 

حتليلها وحل ما تعقد منها �سوى �لعربي .
  لذل��ك حتول��ت �للغ��ة م��ن جم��رد �لف��اظ ي�ستعمله��ا 
متكلموه��ا لج��ل �لتو��س��ل �ىل �سمة تتمثله��ا �لذ�ت 

�لعربية فقط .
     ولب��د �ن ننب���ص يف ق�سي��ة �لهوي��ة تل��ك ونو�ج��ه 
م�ساكلنا بو�سفها و�سفا دقيقا على �قل تقدير، فالكثر 
من��ا ليعل��م عل��ى وج��ه �لتحدي��د �ن لغتن��ا مرتبطة 

�رتباط��ا وثيق��ا بهويتن��ا وم��ن ث��م بوجودن��ا بو�سفنا 
عرب��ا ، وهذ� يعن��ي �ن �سي��اع �للغة ي��وؤدي بال�سرورة 
�ىل ��سمحاللن��ا وذوباننا بقوميات �خرى ، لذلك كان 
غياب �للغ��ة �لعربية و�لدعاية �سدها و�لتمرد عليها 
ب�س��كل مربم��ج �و طوعي ، �سكال من ��س��كال �ل�ستعمار 
�خلف��ي وغر �ملعلن ، وكاأنه �عالن ممول لقتل �لعربية 

بايدي حامليها .
  حقيق��ة نحن �م��ام مع�سل��ة طم�ص �لهوي��ة بو�ساطة 
�لهجرة �لطوعية للغة ، مندفعن نحو �للغات �لخرى 
بد�ف��ع �لنبهار و�لتاأنق بكلم��ات �جنبية ، ويف �لوقت 
ذ�ته نح��ن جنهل �سنع �ب�سط جمل��ة تعبرية و��سدد 
عل��ى لفظة تعبرية ، فبع��د مر�عاة �لنحو يف �جلملة 
�لعربي��ة ، وج��ب تقييمها فيم��ا �ذ� كانت ق��ادرة على 

�لتعبر، وهذ� ما ل ن�ستطيعه .
من �لو��س��ح �ننا ندور يف حلقة مفرغة ، لنخرج منها 
�ل باع��ادة �لربي��ق �ىل لغتن��ا ، و��سرتج��اع جمده��ا ، 
لي�ص بالكلمات ، �منا بالعمل و�لعمل �للكرتوين حتما 
ف��اأن �سبابنا ياخ��ذ قيم��ه  �للغوية من بو�ب��ة �لفي�ص 
ب��وك ، وبر�م��ج �لتو��س��ل �لجتماع��ي ، فياأخ��ذ منه 

خطاأه و�سو�به .
  ولب��د �ن �مل�ص ول��و برفق ، �سعرة �لتقليد عند �لن�سان 
�لعرب��ي ، ل�سيما تقلي��د �خلطاأ و�لقتد�ء ب��ه ، و�لعجز 
ع��ن حماول��ة ت�سحيح��ه �و عل��ى �لقل �سياغت��ه ب�سكل 
يت��و�ءم وثقافتن��ا �لعربي��ة �ذ �ننا بو�سفن��ا �سرقين لنا 
ميولنا �خلا�سة ومز�جنا �لذي كثر� ما يتبع م�ساعرنا .

مم��ا تق��دم تت�س��ح �وىل خطو�تنا نحو فق��د�ن �لذ�ت 
و�لهوي��ة ، وكاننا نعاين متالزم��ة نف�سية هي متالزمة 

�للغ��ة – �لهوي��ة ، �ذ طامل��ا تعر�س��ت لنكب��ات وويالت 
�لحتالل ، نذكر منها حركة �لترتيك و�لفرن�سة ....
�لخ ، و�خر� �حل��رب �للكرتونية �ملربجمة و�ملوجهة 
بخط��ط �سدي��دة �لدق��ة له��دم �لعريب��ة �ملرتبط��ة 

بالذ�ت .
  م��ن جه��ة �خرى ف��ان لل�سيط��رة �لر�أ�سمالي��ة و�تباع 
�سيا�س��ة �لعومل��ة يف كل �لعل��وم ، �ذ لب��د �ن تكون لغة  
فر���ص  يف  حا�س��رة  �مل�سيط��رة  �لر�أ�سمالي��ة  �ل��دول 
�سطوته��ا ب�س��كل حتم��ي عل��ى �لع��امل باأ�س��ره ، ممثلة 
بالنكليزي��ة و�لفرن�سية و�ل�سبانية ....�لخ، ومبا �ن 
�س��ر�ع �لديان �س��ر�ع قدمي جدي��د و�ن �برز ما ميثل 
�ل�سالم ويحتويه هي �لعربية ، ف�سال عن �نها �لعامل 
�مل�س��رتك �لوح��د ب��ن �لق��و�م �لعربية ، �س��ار لبد 
م��ن م�سادرتها �سيئ��ا ف�سيئا للق�ساء عل��ى �قوى ��سرة 

جتمعنا نحن �لعرب .
 ومن ��سباب �لهدم �ملربمج ، هي تلك �ل�ساعات �ملبثوثة 
يف �ل�س��ر و�لعلن بن �سبابنا ، �لت��ي يحملها طوعا دون 
�ن يعل��م م��ا ور�ءها من نب�ص ثقايف دقي��ق ، �ذن فنحن 
�م��ام �مرين �حالهما م��ر ، �لول ما ي�سري بن �لعامة 
من دعايات عن �سعوبة �لعربي وقدمها وق�سورها عن 
�لتم��دن ومو�كبة �حلد�ثة ، ومناذجه��ا �لتي ��سبحت 
م��ن �لكال�سيكيات ، لذلك �سار من �لوىل �لقبال على 

�للغات �لجنبية وجمانبة �لعربية ب�سكل قطعي .
   �م��ا �لم��ر �لث��اين وه��و �لتمك��ن م��ن عق��ول متكلمي 
�لعربي��ة وبا�سب��اب و��سح��ة كم��ا تقدم وع��ن طريق 
�لرتويج لدعايات م�سي�سة �لغر�ص منها هجر �لعربية 

متاما كما هجر �لن�سان �لعربي بالده .
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توظيف اللغة العربية يف اصطناع الذات اليهودية 

�.م.د. جناة عي�سى ح�سن 
ق�سم �للغة �ملانية

�أو  �للغ��ة  جم��ال  يف  �لكتاب��ات  ه��ي  كث��رة 
�لأدب �أو كالهم��ا، فهن��اك مثاًل َم��ن يتناول 
عمال �دبي��ا ليبن مو�طن �لق��وة �لتعبرية 
في��ه ويك�س��ف ع��ن ن�ساأت��ه وهيكل��ة بن��اءه 
و�سياغت��ه. وهن��اك م��ن يتن��اول عم��اًل م��ا 
لينق��د ��سل��وب موؤلف��ه وقدرت��ه يف جم��ال 
�لتاألي��ف �أو �لرتجم��ة. �أم��ا �ن تكون هناك 
كتاب��ات تعم��ل على توظي��ف �للغ��ة لإبر�ز 
�لن���ص  د�خ��ل  �ملكنون��ة  �لب�سري��ة  �ل��ذ�ت 

وتعرب عنه، فهذ� �سيء نادر.
ن�سن��ا �ل��ذي ب��ن يدي��ك عزيزن��ا �لقاريء 
�ليوم يط��رح �أمام��ك �سورة لغوي��ة �سعرية 
�دبية مل يركز فيها موؤلفِه على بحور �ل�سعر 
و�ل�ساليب �للغوية، بقدر تركيزه على ثيمة 
ن�س��ه ومقدرت��ه يف ت�سوي��ر �سخو�سه حتى 
ز�وَج م��ا ب��ن �لأدب و�ل�سيا�س��ة، لي�سب��ح له 
ثقاًل ثقافيًا �أ�سه��م يف تطور �لأيديولوجية 
وج��ه  عل��ى  و�لن�سوي��ة  عام��ة  �لب�سري��ة 
�لتحدي��د. �إن��ه ن���ص "�لإن�س��الخ" للكاتب��ة 
�لأجنبي��ة "فرين��ا �ستيفن"، �ل��ذي ن�ساأ يف 
�سبعيني��ات �لق��رن �ملن�س��رم وبالتحديد يف 
�لع��ام 1975، ليلع��ب دورً� كب��رً� يف �حلياة 
�لثقافية �لوربية، ب��دءً� من �ملانيا ومرورً� 

بفرن�سا وحتى �لحتاد �ل�سوفيتي �آنذ�ك. 

�إن م��ا مييز هذ� �لن�ص هو �نه ن�سا يف باديء 
�لأم��ر عل��ى �س��كل جمموع��ة م��ن �ملق��الت 
ن�سرته��ا �لكاتبة يف ُكتيب و�حد ق�سدت من 
ور�ءه �أن يك��ون مبثاب��ة ريبورتاجًا لتنظيم 
جه��ود �لن�س��وة �آن��ذ�ك، دون �ن تعل��م �أن��ه 
�سيتح��ول �ىل رو�ية و��سعة �ل�سه��رة عامليًا 

مت ترجمتها �إىل ثماين لغات �أوروبية.  
�إن �سبب �ل�سهرة �لو��سعة �لتي نالتها "�ملقالة 
�ملوؤلف��ة  �ن  �ىل  نع��زوه  تل��ك  �لرو�ئي��ة" 
حتدث��ت فيها عن جتاربه��ا �ل�سخ�سية �لتي 
عا�سته��ا وروته��ا ب�سيغ��ة "�لأن��ا �ل�سردية" 
عل��ى ل�سان بطلتها )فرو�س��كا(، �لتي هي يف 
�حلقيق��ة تعك�ص ل�س��ان حال �ملوؤلف��ة ذ�تها 
وتخربن��ا ع��ن كل م��ا ت��ر�ه �ل�سخ�سي��ة وما 
تفعله، مما يحق لنا ت�سميتها ب� "رو�ية �لأنا 

�ل�سردية".
�إن �لنج��اح �لآخ��ر �ل��ذي ُيح�س��ب �ىل تلك 
�لرو�ية �ل�سردية ه��و �ن ن�ساأتها �أ�سهمت يف 
�إر�ساء ُ��س�ص �لأدب �لن�سوي �لوربي �آنذ�ك، 
فل�سفته��ا  فيه��ا  قدم��ت  موؤلفته��ا  لن  ذل��ك 
�خلا�س��ة، �لت��ي ه��ي عب��ارة ع��ن خليط من 
مفاهي��م ومتطلب��ات قي��ام حرك��ة �لتغي��ر 
�لن�سوي��ة، ومن مباديء علم �لجتماع �لتي 
ت�سيطر على �ملجتمع �لذي تعي�ص فيه �ملر�أة 

ذ�تها. 
حتك��ي �لرو�ي��ة ع��ن �لتجرب��ة �حلياتي��ة 
للم��ر�أة �لبطل��ة �ملوؤِلف��ة �لت��ي تعي���ُص غر 

�آر�ءه��ا  ي�س��ادر  رج��ل  كن��ف  يف  ر��سي��ٍة 
ليح�س��ر  وكر�مته��ا،  حريته��ا  �ل�سخ�سي��ة، 
دوره��ا يف �حلياة يف �لفر����ص، يف �ملحافظة 
على نظاف��ة �لبيت، و�لهتمام بالطفال ل 
غر، �لأمر �لذي جعلها ت�سعر بعدم �أهميتها، 
وجت��د نف�سه��ا غ��ر جذ�ب��ة ب��ل وقبيح��ة. 
وعلي��ه ب��د�أت تبح��ث ع��ن هويته��ا وذ�تها، 
وتق��وم ]جم��ازً�[ ب�سل��خ "طبق��ات" من 
تفكره��ا "�لتي ل ترغ��ب فيها" و�حدة تلو 
�لأخرى، كي تتخل�ص من �لغرت�ب يف ذ�تها 

وتع��ود �ىل طبيعته��ا، وك��ي تفر م��ن �سلطة 
�لذك��ور �ىل ح�سه��ا �لنث��وي، لتتمك��ن م��ن 
تقري��ر م�سرها كاأم��ر�أة بنف�سها. ومن �أجل 
حتقي��ق ذلك قامت �أول برف���ص �للغة �لتي 
�أوجده��ا �لرج��ل يف �لتعام��ل معه��ا، لتكتب 
بلغ��ة خا�سة به��ا، وتبحث ه��ي بنف�سها عن 
كلم��ات جميلة ت�س��ف فيها نف�سه��ا وتتغزل 
بانوثته��ا، عل��ى غ��ر�ر تل��ك �لكلم��ات �لت��ي 

يوجدها �لرجل غالبًا لي�سف فيها �لنثى.
�إن ه��دف �لكاتب��ة م��ن ذل��ك ه��و �ن تكت��ب 
ب��ن �لن�س��اء ع��ن م�ساعره��نَّ و�أحا�سي�سه��نَّ 
بلغ��ة ت�سويري��ة مفعم��ة باجل��ر�أة لتمك��ن 
�لن�س��اء من �لتعبر عن م��ا يف دو�خلهن بكل 
حري��ة و�سر�ح��ة، وعلي��ه ب��د�أت �لكاتبة، 
ع��ن  بالبح��ث  "�ل�سعي��ف"،  �لكائ��ن  ذل��ك 
كلم��ات خا�س��ة به تع��رب بها عّم��ا بد�خلها، 
حتى تق��ررَّ مو�جهة �لظ��روف �لتي متر بها 
وتع��زم عل��ى �لتح��ول �ىل �سخ���ص �آخر كي 
تتمك��ن من �لتعاي�ص مع �لآخ��ر، لتبتعد عن 
ح�س��ن �لرجل �ل�سلط��وي �لنتهازي وحتط 
يف �ح�س��ان عامل �مل��ر�أة، لي�سبح �لن�سان يف 
حياتها هو "لغة �لأن��ا". وعليه عدَّ �لبع�ص 
تل��ك جريئ��ًا، و�عت��ربه  �لرو�ي��ة  مو�س��وع 
�لبع�ص �لآخر خمجاًل، فا�ستح�سنها �لبع�ص 
ورف�سه��ا �لبع���ص �لآخر. ورغ��م هذ� وذ�ك 
علين��ا �ن نتخيل كم كان��ت �ملوؤلفة جريئة، 
عندم��ا متكنت من توظيف �للغ��ة و�لكتابة 

م��ن �أج��ل مناه�س��ة �لت�سرف �لذك��وري كي 
ُتثب��ت ذ�ت �مل��ر�أة، حت��ى ��سبح��ت �ملوؤلف��ة 
�لوىل �لتي حطم��ت �حلاجز �للغوي ب�ساأن 
�لتحدث ع��ن مو�س��وع �جلن�ص علن��ًا لت�سهم 
يف  �لن�سوي��ة  �لكتاب��ة  حت��رر  يف  بالت��ايل 
جمتمع ذكوري، م�ستخدمًة يف رو�يتها �سورً� 
�سعري��ة، وحمطات م��ن �سرته��ا �ل�سخ�سية 
�أثن��اء عملها من �أجل حترر �لن�ساء و�إدخال 

�أحد�ثًا و�قعية �ىل رو�يتها. 
�إن ن���ص �لأن��ا �ل�سردي��ة غالب��ًا م��ا يك��ون 
ويوق��ظ  �لق��اريء  عل��ى  �سدي��ٌد  وق��ٌع  ل��ه 
�هتمام��ه، ويجعله ي�سعر متام��ا يف ما ت�سعر 
ب��ه �سخ�سيت��ه، فهو يع��رف ع��ن �ل�سخ�سية 
�لرئي�سة �كر من بقي��ة �سخو�ص �لرو�ية. 
وحامل��ا ي�سع��ر �لق��اريء بال�سخ�سي��ة فاأن��ه 
�ف�س��ل  ب�س��كل  �لق�س��ة  �سيفه��م  بالتاأكي��د 
و�أ�س��رع، وه��ذ� ه��و ق�س��د �لكاتب��ة، لأنه��ا 
تري��د �ن يكون �لقارئ يف م��كاٍن معٍن، حيث 
ي��رى بنف�سه ما ت��ر�ه �ل�سخ�سي��ة �لر�وية. 
وم��از�ل ق��ارئ �لي��وم يعت��رب تل��ك �لرو�ية 
�ل�سردي��ة مبثاب��ة ريبورتاج��ًا ثقافيا يوؤرخ 
�حلركة �لن�سوية يف �أوربا �سبعينيات �لقرن 
�لع�سري��ن، كونه��ا جت�س��د حقيق��ة تهمي���ص 
�لن�س��اء �آن��ذ�ك، وتن��ادي م��ن �ج��ل �إر�ساء 
�مل�س��او�ة ب��ن �جلن�س��ن متخ��ذًة م��ن �للغة 
و�سيل��ًة للتعب��ر عن ذ�ت �مل��ر�أة و�سخ�سيتها 

ومكنوناتها �لذ�تية.

�ملدر�سة �ميان لفتة عزيز
ق�سم �للغة �لعربية

بد�أت فك��رة �حياء �للغة �لعربي��ة كو�سيلة جلمع يهود 
�لعامل منذ نهاية �لقرن �لثامن ع�سر مع ظهور �له�سكاله 
-حرك��ة �لتنوي��ر �ليهودي��ة- ويف نهاية �لق��رن �لتا�سع 
ع�س��ر �أ�سبح��ت �للغ��ة مهي��اأة �ىل ح��د ما لتك��ون عامل 
م�س��رتك بن �ليه��ود وخا�سة �ملهاجري��ن �ىل فل�سطن، 
حيث �أ�سبح �لتعليم باللغة �لعربية �لز�ميا للمهاجرين 
كج��زء من �ملخطط �ل��ذي ر�سمت��ه �ل�سهيونية يف مطلع 
�لق��رن �لع�سرين، �ذ مل يجد �ل�سهاين��ة قا�سما م�سرتكا 
ب��ن �ليه��ود �ملهاجري��ن �س��وى �للغ��ة �لعربي��ة �لتي مل 
يك��ن يتقنها �غلبهم لقت�ساره��ا على �لطقو�ص �لدينية 
لليهودي��ة منذ قرون فاللغ��ة �لعربية لغة مقد�سة عند 
�ليه��ود، يذكر �ملهاج��رون �لأو�ئ��ل �ن �ملجتمع �ليهودي 
�لذي تك��ون يف فل�سطن �نذ�ك حتدث بخليط من لغات 
�لبل��د�ن �لتي عا�سو� فيها، وكان��ت �لهويات �أي�سا خليط 
من �لبلد�ن �لتي جاوؤو� منها، بالتايل �نعك�ص �لمر على 
ق�سية وجودهم يف فل�سطن، تدبرت �ل�سهيونية ق�سية 
وج��ود �ليه��ود عل��ى �لأر��س��ي �لعربي��ة �لفل�سطيني��ة 
ودعت للحدي��ث فقط باللغة �لعربي��ة متهيد� لدولتهم 
�ملزعزمة، فاللغة مرتكز من مرتكز�ت �لهوية، ��ستخدم 
�ل�سهاين��ة �للغ��ة و�لتاري��خ لحي��اء �لوج��ود �ليهودي 
هن��اك قب��ل �ل�س��الح و�حل��رب، دع��و� باللغ��ة وطالبو� 
بالأر���ص ل�سرعن��ة وجودهم  �لذي لي�ص له��ا �أ�سا�ص من 
�ل�سحة كما يذكر �ملوؤرخ و�لكاتب �ليهودي �سلومو �ساند 
يف كتاب��ه )كيف ومتى �خرتعت �ر���ص ��سر�ئيل( �لذي 

ن�سر يف �لكيان يف عام 2012.
    ��ستم��ر �لتخب��ط ب��ن �ليهود حول ق�سي��ة �لهوية يف 
�لكي��ان �ل�سهيوين حت��ى بعد �عالن وجوده��م �لغا�سب 
ع��ام 1948، وب��رزت ق�سي��ة م��ن ه��و �ليه��ودي؟ من هو 
�لإ�سر�ئيلي؟ ما موقف بقية �ليهود يف �لعامل من �لذين 
خارج دولتهم �ملزعومة، وحتى �ليهود وخا�سة �لطبقة 

�ملثقف��ة يف �لكيان من �لذين تن�سلو� من �لدين �ليهودي 
و�علن��و� �حلاده��م م��ن �أي معتق��د، �أ�ستبدل��و� هوياتهم 
و�أ�سافو� �ىل ذو�تهم �بعاد� �أخرى ليخلقو� وجود� �خر 

يحوي �بعاد �سخ�سياتهم �ملتجددة.
    ��ستعر�ست يف هذه �ملقالة ب�سكل �سريع نتاجات مميزة 
لدب��اء يهود دعو� �ىل تاأ�سيل وجودهم يف �لكيان �و يف 
�لولي��ات �ملتح��دة باللغة وخل��ق �ل�ساط��ر، وبالعك�ص 
هناك �دباء يهود د�خل �لكيان عربو� باللغة و�لق�س�ص 
�لو�قعي��ة ع��ن �سياع �لهوي��ة مع غياب لغ��ة �حلو�ر بن 
�ليه��ود وب��ن �لف��ر�د و�ل�سلط��ة، لبي��ان دور �للغ��ة يف 
��سطن��اع  �جلذور لوجودهم يف �لكي��ان �و خارج �لكيان 
بع��د �ن ن�س��اأت ذو�ته��م و�كت�سب��و� هوياتهم م��ن هناك، 
وباملقاب��ل هن��اك �أهمي��ة للغ��ة يف �لتعب��ر ع��ن �سي��اع 

�لهوية و�لذ�ت و�لوجود لليهود د�خل �لكيان. 
      �يق��ن �ل�سهاين��ة باأهمي��ة �للغ��ة لتجذي��ر وجودهم 
يف فل�سط��ن وخل��ق هوي��ة تع��رب ع��ن ذو�ته��م فوجه��و� 
�ملاكن��ة �لإعالمية لذلك، وليخفى ما لالدب من دور يف 
�لتوجيه �لإعالمي، �ن كان �سيكتب ويقر�أ �و يتحول �ىل 
ع��امل �ل�سا�سات �ل�سغرة و�لكب��رة. كان هناك �لدباء 
منتم��ون لتيارت فكرية �سهيونية ر�سخ��و� باللغة لذلك 
يف فل�سط��ن مث��ل �لديب��ة و�ل�سحفية �سو�سن��ا �سرير�، 
�و م��ن ر�س��خ هويت��ه خ��ارج �لكي��ان وبن��ى ل��ه ذ�تا عرب 
عن��ه بلغة �لق�س�ص و�ل�ساط��ر مثل �لديب و�ل�سحفي 

�بر�هام ركل�سون.
   ع��رب �لدي��ب �لدي��ب ن�سي��م �ل��وين يف نتاجات��ه عن 
�نع��د�م لغ��ة �حل��و�ر يف �لكي��ان وح��اول �لبح��ث ع��ن 
هوي��ة يف جمتم��ع طبقي، كذل��ك هو �حلال م��ع �لديب 
و�ل�سحفي �بر�هام يهو�سع �ذ عرب هو �لخر عن ق�سية 
�لهوية و�لوجود �ليهودي يف فل�سطن باخلطاب �لدبي 
من خالل �لق�س���ص و�لرو�يات و�مل�سرحيات �لتي ناق�ص 
فيه��ا ق�سي��ة ت�ست��ت �لهوي��ة، وباخلط��اب �ل�سيا�سي من 
�ل�سيا�سي��ة يف  �ل�سح��ف و�خلط��ب  �ملق��الت يف  خ��الل 
�ملحافل �لثقافية يف �لكيان وموؤخر� يف �لبيت �لأبي�ص. 

ب��رزت ق�سايا �لذ�ت و�لهوية �لوج��ود يف �لدب تز�منا 
مع �هتمام علم �لفل�سفة و�لجتماع و�لنف�ص و�ل�سيا�سة 

بتلك �لق�سايا.
�لفل�سطيني��ة جي��ل م��ن �لدب��اء  ن�س��اأ يف �لأر��س��ي     
�ليه��ود �سمي بجي��ل �لر�ص كتبو� �أعماله��م �لأدبية يف 
�لثالثينيات و�لأربعينيت م��ن �لقرن �لع�سرين ووظفو� 
�قالمه��م وبالغته��م �للغوي��ة و�لدبي��ة من �ج��ل بناء 
�للغوي��ة  فل�سط��ن، وح��ددو� هويته��م  له��م يف  وج��ود 
و�لقومي��ة، وبذلو� ذو�تهم من �جل حتقيق هذ� �لهدف، 
م��ن �أولئ��ك �لدباء كان��ت �لديبة و�ل�سحفي��ة �سو�سنا 
�سرير� )1917-2003(، دعت �سرير� يف موؤلفاتها بلغة 
�ساعري��ة وبا�سلوب و�سف��ي �ىل �أر�ص فل�سط��ن، �سرير� 
و�سف��ت �مل��كان و�سف��ا ��سب��ه ما يك��ون باحللم م��ن �جل 
دع��وة باقي �ليهود �لعامل لتج�سيد �حللم �ل�سهيوين يف 

�ن�ساء دولة لليهود على �لأر��سي �لفل�سطينية. 
   ن�س��رت �سري��ر� جمموعته��ا �لق�س�سي��ة �لأوىل ع��ام 
1947 بعن��و�ن "�لني��ل �لأخ�س��ر" و�لت��ي �حت��وت 14 
ق�س��ة طويلة تنوعت بن ق�س�ص رومان�سية و��سطورية 
لرت�سي��خ �لوجود �ليهودي يف فل�سطن. ومن ق�س�ص تلك 
�ملجموع��ة كان��ت �لق�س��ة "ن�سف �سب��ار"، ناق�س��ت فيها 
�سو�سن��ا �سف��ات �ل�سخ�سي��ة �ل�سباري��ة �لت��ي �وجده��ا 
�ل�سهاين��ة يف فل�سط��ن، �ذ� �طلق��ت ت�سمي��ة "�ل�سب��ار" 
على �جليل �ملولود �و �لنا�سيء يف فل�سطن، و�ل�سبار نوع 
م��ن �لنبات �ل�سوكي للدللة على �لق��وة و�لتحمل، هذه 
�لت�سمية �لتي �طلقها �ل�سهاينة هي لتمييز ذلك �جليل 
ع��ن م��ن �أت��و� بالغ��ن م��ن �ليه��ود �ىل فل�سط��ن، وهذه 
�لت�سمي��ة هي هوية �مت��ازو� بها، �ذ عرب عنهم يف �لدب 
ب�سب��اب �أقوي��اء، م�سحن بذ�تهم ، موؤمن��ن بوجودهم، 
كم��ا ت�سفه��م �سو�سن��ا يف ه��ذه �ملقط��ع م��ن �لق�س��ة: " 
ل تتذك��ر ياف��ا متى �أت��ت �ىل �لأر���ص... وحامل��ا �نهت 
در��سته��ا �لثانوية، مل تفكر كثر� يف �إيجاد عمل خا�ص 
له��ا... كانت متو��سعة يف لبا�سه��ا..."، هذه �ل�سخ�سية 
�ل�سباري��ة على �لرغم من كل م��ا تو�جهه من �سعاب يف 
حياته��ا تبق��ى متما�سكة وقوية. وم��ن �ملجموعة ق�سة 
"مان��وح وروحما" ومانوح هو �بن �لتجمع �ل�ستيطاين 
�ليهودي �مل�سمى "كيبوت�ص"، ت�سرد �سو�سنا ق�سة تخليه 
ع��ن حبيبت��ه �لقادمة من �ورب��ا "ليا" و�ختي��اره لفتاة 
�لكيبوت�ص "روحما" لنها تعرب عن بنت �لأر�ص �لقوية 
و�مل�سحي��ة: "�ل�ساب �لعاق��ل، �لهادئ، لي���ص ذ� و�سامة، 
و�سحكت��ه خجل��ة، يعم��ل ب�سم��ت وليكر م��ن �لذهاب 
للمدين��ة"، كل ه��ذه �ل�س��ور �لتي تبثها �سري��ر� يف ذهن 
�لق��اريء لرت�سيخ �لهوية �ل�سباري��ة يف �جليل �لنا�سيء 
هن��اك، كما يذك��ر �لناقد �لفرن�سي دوب��ري ريجي�ص يف 
كتابة "حياة �ل�سورة وموتها" �ذ للمكان دور يف �سياغة 
�ل��ذ�ت �لإن�ساني��ة، ه��ذه �ل��ذ�ت �لت��ي طفق��ت تر�سمها 
�سو�سن��ا باللغة لت�سنع هوية ولرت�س��خ للوجود �ليهودي 

هناك.
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م��ن ��س��كال �لتعب��ر ع��ن �ل��ر�أي ��ستخ��د�م �لكتابة على 
�جل��در�ن لأنه��ا تعط��ي م�ساح��ة و��سعة للتعب��ر من دون 
�لك�س��ف ع��ن هوي��ة �لكات��ب و ه��ذه �للغة �سائع��ة يف كل 
بل��د�ن �لعامل و قد �سدرت �لعديد من �لدر��سات و �لكتب 
يف حتلي��ل نف�سي��ة و �سخ�سية �لذي��ن يجمعون بن جر�أة 
�لتعب��ر و كتابة كل ما يحل��و لهم و بن �خلوف من ك�سف 

هوياتهم.
و يعت��رب �لغر�فيت��ي ) �ي ف��ن �لكتاب��ة عل��ى �جل��در�ن( 
ف��ن قدمي ق��دم وجود �لن�س��ان على �لر���ص عندما بد�أ 
�لن�س��ان �لق��دمي باحلف��ر عل��ى ج��در�ن �لكه��وف و على 
حلاء �لأ�سجار وملا �سرع �ل�سومريون �لكتابة على �للو�ح 
�لبجدي��ة  �حل��روف  ظه��ور  �ىل  �نتق��ال  و  �لطيني��ة  
و  �لبوي��ة  �لأق��الم و فر���ص  �نته��اء�  �ىل  و  �مل�سماري��ة 
�لبخاخ��ات �لت��ي عج��ت بها حمط��ات �مل��رتو يف فرن�سا و 
جد�ر برلن قب��ل �نهياره لت�سطر كلمات تعرب عن حرية 
�ل�سب��اب و معان��اة �مل�سطهدي��ن و حق��وق م��ن �سلبت منهم 

�دنى حقوقهم .
و تظل لغة �جلدر�ن حتكي ق�س�ص �ل�سعوب على �ختالف 
جن�سياته��م و ع�سوره��م. و م��ا يعترب ل�سان ح��ال �لب�سر 
تلقت��ه �ورب��ا بالهتم��ام �ذ تد�ول��ت �ل�سح��ف و و�سائل 
�لع��الم تل��ك �لكتاب��ات و در�س��ت �لح��و�ل �لنف�سي��ة 
د�أب��ت  ح��ن  م�سامينه��ا.يف  خ��الل  م��ن  �لجتماعي��ة  و 
�حلكوم��ات �لعربي��ة �ىل �تخ��اذ �لج��ر�ء�ت �لر�دع��ة 
ليقاف مد هذ� �لفن �لتعبري من خالل فر�ص �لعقوبات 

و �لغر�مات على مرتكبيها.
و لغة �جلدر�ن �لت��ي بالمكان و�سفها لغة عاملية �سائعة 
بحاج��ة �ىل در��س��ة م�ستفي�س��ة و ميك��ن تناوله��ا م��ن 
ع��دة جو�نب منها جان��ب �للغة �لنف�سي��ة و جانب �للغة 
�لجتماعي��ة و جان��ب ن�ساأة �ملف��رد�ت �جلديدة و جانب 

دخول �لرموز �للغوية �لرقمية �ليها.
ف��اذ� تناولن��ا لغة �جلدر�ن م��ن �لناحي��ة �لنف�سية جند 

�ن �لفئ��ة �لعمري��ة �لت��ي ت�سي��ع عنده��ا �لكتاب��ات على 
�جل��در�ن تب��د�أ من عم��ر 13 و لغاية 28 و ه��ي �لجيال 
�لتي متي��ل �ىل �لعرت��ص و �لتم��رد و عندها ح�سا�سية 
مفرط��ة من �ية ظاه��رة �جتماعي��ة �و �سيا�سية و يكون 
لديه��ا �ندفاع لتفريغ �سحنات �لغ�سب على �جلدر�ن �لتي 
يعتربوها ورقة بي�س��اء متاحة يف �ي مكان مفتوح �سو�ء 
كانت ممتلكات عامة �و خا�سة  يف �ل�سو�رع �لعامة �و بن 

�لبنايات و حتى �حلمامات �لعامة.
و �ذ� عاجلن��ا لغ��ة �جل��در�ن م��ن �لناحي��ة �لجتماعية  
�سنج��د �ن �لذي��ن مييل��ون للكتابة على �جل��در�ن هم من 
�لطبق��ات �ملتو�سط��ة فاأدن��ى مم��ن ي�سطدم��ون بالفو�رق 
�لطبقية و �ملظاه��ر �لجتماعية �لتي يريدون �نتقادها 
بطريقته��م �خلا�س��ة و هن��اك م��ن يعاين م��ن ق�سة حب 
فا�سل��ة �و يتمن��ى ك�س��ب ود �لط��رف �لخ��ر فيلج��اأ �ىل 
كتاب��ة مكنون��ات نف�س��ه و ه��ذه �حلال��ة ل تك��ون ح�سر� 
عل��ى �لذك��ور دون �لناث كل ما يف �لم��ر �ن �لناث تلجاأ 
�ىل �لكتاب��ة يف �أماكن مغلقة �و بعيدة عن �لعيون بحكم 

�حلياء �ل�سرقي �ملتجذر عندهم .
و من جان��ب �آخر جند من بن �لكتابات مفرد�ت جديدة 
دخل��ت حديثا على �ملجتمع مثل ��ستعر�ب بع�ص �لكلمات 
�لغربي��ة �و ت��د�ول �أ�سم��اء �بط��ال �و ف��رق ريا�سي��ة �أو 
�ملزج بن كلمتن �حد�ه��ا بالف�سحى و �لخرى باللهجة 
�لعامي��ة لتظهر كلم��ة غريبة مل تكن موج��ودة م�سبقا. 
و ه��ذ� ي��دل �ن لغ��ة �جل��در�ن لي���ص عندها نظ��ام لغوي 
يحكمه��ا فقد جتد جملة ن�ساز لك��ن مفهومة و طبعا تلك 
�لعبار�ت غر خا�سعة للت�سحيح �للغوي �و �لمالئي على 

�أقل تقدير.
�م��ا �لرم��وز �لرقمي��ة جنده��ا ق��د �س��اع وجوده��ا ب��ن 
�لكتاب��ات عل��ى �جل��در�ن و ذل��ك لأغر����ص �ليج��از من 
جه��ة و من��ح �لعب��ار�ت �سف��ة �حلد�ثة من جه��ة ثانية. 
فلغ��ة �جل��در�ن مثل �ي��ة لغة �خ��رى خا�سع��ة للتطور و 
�لتجدي��د و دخ��ول مف��رد�ت جدي��دة لتمح��ي مف��رد�ت 
قدمي��ة ، و ه��ذ� م��ا يعطيه��ا �س��ورة ع�سري��ة و ل ميك��ن 
�جلزم بعدها باأفول هذه �للغة �حليوية �لتي ل تتال�سى 
ب��ل تت�سع و تاأخذ حيز� �كرب مع تعاظم �سعوبات �حلياة 

و زيادة �لح�سا�ص بخيبات �لأمل.
و م��ن خالل جم��ع بع�ص م��ن كتاب��ات �جل��در�ن �سو�ء يف 
بغ��د�د و �ملحافظ��ات مت �لتو�س��ل �ىل �خل�سائ�ص �لعامة 

للغة �جلدر�ن يف �لعر�ق:
- �جلمل ق�سرة و �سريعة

-ل وج��ود للرت�كيب �للغوية �ملعروفة باللغة �لعربية ل 
قو�عديا و ل �مالئيا

- �سيوع �للغة �لعامي��ة و �نت�سارها ل �سيما يف �ملحافظات 
�جلنوبية �و حتى مزج �للغة �لف�سيحة مع �لعامية

- �ملي��ل بكرة ل�ستخ��د�م ��سم��اء �لعلم �سم��ن �لكتابات 
�ملوجودة على �جلدر�ن

�لق��و�ل  و  �لغ��اين  م��ن  �لقتبا���ص  ح��الت  تك��ر�ر   -
�ملعروفة

 - ل تخل��و بع���ص �لكتابات من لغ��ة ف�سيحة عالية رغم 
قلة عددها

رغ��م �سي��ق ع��دد �لكتاب��ات �ملذك��ورة �ل �نن��ا بالمكان 

��ستنتاج بع�ص �ملالحظات �لتي تلفت �لنتباه، منها :
- �بتع��اد لغ��ة �جل��در�ن �لعر�قي��ة ع��ن ذك��ر عنا�س��ر 

�للو�ن
-  خلو �لكتابات عن ذكر �حل�سر�ت و �حليو�نات) ما عد� 
تلك �لتي تكتب لتحذير �لنا�ص من رمي �لنفايات يف غر 

�أماكنها( و �لنباتات
- لغة �جلدر�ن باتت تخلد �بطال جدد . يف �ل�سابق كان 
هن��اك ) عن��رت و عبلة ( و )جميل بثين��ة( و �ليوم ظهر 

على �جلدر�ن )�حمد و جنان( و عا�سق )مروة(
- تغر منط �لكتابة �حلالية عن تلك �لتي كانت موجودة 
قب��ل 10 �سن��و�ت �و �أكرعندم��ا �ساع��ت كتاب��ة عبار�ت 
�لتهج��ر �لق�س��ري و �لتهديد بالقتل و عب��ار�ت طائفية 

لثارة �خلوف و �لفنت بن �لنا�ص 
- عب��ارة )مطل��وب ع�سائري��ا(  من �ك��ر �لعب��ار�ت �لتي 
تثر حفيظة �لنا���ص و تعطي �نطباعا غام�سا عن م�سر 
�ساح��ب �ملح��ل �و �لبي��ت �لذي خطت عل��ى جدر�نه هذه 
�لعب��ارة. و هي من �لعبار�ت �لتي يكون لها وجود مفاجئ 
و �سادم على جدر�ن ل تخ�ص ممتلكات خا�سة بل و حتى 

عامة.
- من �لعبار�ت �لتي تثر غ�سب �لنا�ص و ل تت�سامح مع من 
يدونه��ا على �جل��در�ن و �لبو�ب  ح��رف )ن( �لتي تعني 
ن�س��ر�ين �و م�سيح��ي �ي يج��وز ��ستهد�فه��م، بال�ساف��ة 
�ىل عب��ارة  ) م�سادر لدولة �خلالفة( و كلتاهما تعود�ن 
للمرتزق��ة �لدو�ع���ص عندم��ا دخل��و� �ملو�س��ل و ب��د�أو� 

بتهجر �ملو�طنن من غر �مل�سلمن . 
لغ��ة �جلدر�ن م��ن �للغات �لتي ل تختف��ي و ل تهد�أ طاملا 
هن��اك �أنا�ص تريد �لتعب��ر بحرية عن كل ما يجابهها يف 
�حلياة �ليومية ،و هي من �للغات �لتي تتطور با�ستمر�ر و 
تنق��ل تقلبات �لتاريخ و كلما �ختفت عبار�ت حلت حملها 
عبار�ت �خرى . يف �لدول �لغربية بعتربوها حرية تعبر 
و يف دولن��ا �لعربية يعتربوها تخريب للمر�فق �لعامة و 
��س��اءة للذوق . م��ن �لأفكار �لبديل��ة �ملنا�سبة لحت�سان 
ه��ذه �للغ��ة و تروي���ص م�ستخدميها فكرة �جل��د�ر �حلر 
و فت��ح منافذ �ك��ر ليعرب �ل�سب��اب عن �ر�ءه��م و تفريغ 

�لطاقات �لتي تعج يف �سدورهم �ليافعة.

م. م. �ميان مط�سر عاجل
ق�سم �للغة �لفار�سية

هل نحن لغتنا ومل ؟ وكيف ؟
��سائ��ب م��اكان يقوله �لر�س��ام �لمل��اين �ل�سوي�سري بول 
كل��ي ) ��سلوب��ي هو �نا (،)�للغة ونح��ن : من ي�سكل من ؟( 
�م �نهما ر�أي��ان �سديد�ن معا �و باآخر ،�و ل�سبب �و لآخر؟ 

�م لفرق ��سال بن هذ� وذ�ك .
فاللغ��ة و�لهوي��ة ��سطالح��ان و��سح��ان لغب��ار عليهما 
�ل�ين �س��وف ل �ق��وم ب�س��رد تعريفهم��ا لكن��ى �ساأخ��رج 
مبح�سل��ة ) تعريف جديد للغ��ة معجون بالهوية ومفعم 
باحلي��اة مب��ا يحي��ل �للغ��ة �ىل �د�ة تن�سي��ط �لنزع��ة 
�لبد�عية و�لنتاجي��ة و�جلمالية و�لخالقية ( طبعا 
بع��د بل��ورة مقارب��ة تعريفي��ة جدي��دة ل��كل م��ن �للغ��ة 

و�لهوية .
ومن �أج��ل هذ� فقدت عم��دت �ىل ��ستعر��ص �لتعريفات 
بطريق��ة حتليل��ة جدي��دة ،عله��ا تقودن��ا �ىل �كت�س��اف 
بع���ص �ل�سكالي��ات �ملعتم��ة ، وبالفعل فلق��د خل�ست �ىل 
وج��ود ��سكالي��ات م��ن نوع مرك��ب نتجت ع��ن تعريف كل 
م��ن �للغ��ة و�لهوي��ة . مبعزل ع��ن �لخرى ، �لم��ر �لذي 
�سب��ب )تنافرً� ��سطالحيًا ( فيم��ا بينهما ، �دى �ىل خلل 
يف �لت�س��ور و�لفه��م لكل من �لهوية و�للغ��ة ؛ مع �ن كثر�  
م��ن �ملعطي��ات توؤكد �س��رورة �لتحام �للغ��ة بالهوية على 
�مل�ستوى �ل�سطالحى، على نحو يغذي مقومات �حتادهما 
�لفع��ل  باح��ة  �ىل  ي�س��ل  مب��ا  وتع�سدهم��ا  وتكاملهم��ا 
و�ل�سلوك ، وهو �ملن�س��ود يف نهاية مطافنا �ل�سطالحي . 

�لتعريف �جلديد �لذي ��سبو �ليه .

علم��اء �للغ��ة يعت��ربون وظيف��ة �للغ��ة ركن��ًا حموريًا يف 
تعريفه��ا ، بدء� م��ن �لتعريف��ات �لقدمي��ة كتعريف �بن 
جني �ل�سهر )مت��ويف 392 /1002 م() ��سو�ت يعرب بها 

كل قوم عن �غر��سهم (
وتعريف �بن �سنان �خلفاجي )466 / 1073 م ()عبارة 
عم��ا يتو��سع �لقوم عليه من �ل��كالم (مرور� بالتعريفات 
�حلديثة كتعريف دو�سو�سر )1857-1913( )نظام من 
�لدلئ��ل يعرب عما لالن�سان م��ن �فكار (،وتعريف �سيمون 
بوت��ر )نظ��ام ع��ريف م��ن �لرم��وز �ل�سوتي��ة ت�ستخدم��ه 

جماعة معينة بهدف �لت�سال (.
�ل �ين يج��ب �ن �ميز �لفارق ب��ن �للغة و�لكالم ، فاللغة 
حقيق��ة �جتماعية �و لنقل كائ��ن �جتماعي ، �ما �لكالم 
فهو عمل ف��ردي �و لنقل �سنيعة �لن�سان ، �ي �نه �سلوك 
بخ��الف �للغ��ة �لتي ه��ي مبثاب��ة �ملعاي��ر ل��ه و�ل�سابط 

لإيقاعه .
�م��ا ) �لهوي��ة ( م�سطل��ح م�ست��ق م��ن ��سل لتين��ي يفيد 
�ن �ل�س��يء ه��و نف�سه لي���ص �سيئا �خر وبعب��ارة �خرى �ن 
�ملوج��ود ه��و ذ�ت��ه �و ماعلي��ه ، �ي �ن هوي��ة �ل�س��يء = 

ماهيته . 
وقد ��ساع عامل �لنف�ص )�ريك �ريك�سون ( بع�ص ��سكاليات 
�لهوي��ة ك )�زمة �لهوية ( و )فو�س��ى �لهوية( ويرى �ن 
للهوية �سقن ، �حد�هما يعود �ىل �لن�سان نف�سه )هوية 
�لنا ( و�لخر يعود �ىل جمتمعه )هوية �لذ�ت ( ، حيث 
يقرر ب��ان �لهوية تعك���ص و�سعا د�خلي��ا مرتبطا مبا�سي 
�لن�س��ان وحا�س��ره وم�ستقبله ، ويت�سمن �سع��ور �لن�سان 
بالتف��رد و�لتكامل و�لتاآلف �لد�خلي وهنا علينا �ن منيز 
ب��ن )�لهوي��ة �ل�سخ�سي��ة (و )�لهوي��ة �لجتماعي��ة ( 
ف��الوىل تنبع من عو�مل �سخ�سية �سرفة ، وهي ترتبط 
مب��ا يع��رف ب)مت�س��ل �ل�سل��وك �لب��ن – �ل�سخ�سي ( �ي 
�ن هوي��ات �لف��ر�د تتفاعل فيم��ا بينها وف��ق �سخ�سيات 
��سحابه��ا ، �م��ا �لثانية فتت�سكل يف �ط��ار �نتماء �لن�سان 
جلماع��ة ما ، وم��ن ثم فه��ي ترتبط ب )مت�س��ل �ل�سلوك 
�لب��ن – جماع��ي ( فالهوي��ات تتفاع��ل وف��ق �نتماء�تها 

�لجتماعية و�لثقافية و�ل�سيا�سية و�لعلمية و�ملهنية .
هناك حتا�سد يف �ر�ء �لباحثن و�ملفكرين �لعرب لتاأييد 
�ن �للغ��ة هوي��ة ولي�س��ت جم��رد �د�ة تو��س��ل . وثم��ة 

مق��ولت ذ�ت دللت يف ه��ذ� �ل�سياق ، م��ن قبيل )هوية 
كل جمتم��ع تتاأ�س���ص عل لغته (، و )�للغ��ة هي �م �لرموز 
�لثقافي��ة �مل�سكل��ة لهوي��ة �لن�س��ان (، و )�لهوية تقع يف 
�سمي��م ما تعنيه �للغة ، ويف �لي��ة عملها ، وكيفية تعلمها 

.)
حيث يقول �لفيل�س��وف �لملاين مارتن هايدغر )1889-
1976()�ن لغت��ي ه��ي م�سكني وه��ي موطن��ي وم�ستقري 
وه��ي ح��دود عامل��ي �حلمي��م ومعامل��ه وت�ساري�س��ه ، ومن 
نو�فذه��ا ومن خالل عيونها �نظر �ىل بقية �رجاء �لكون 

�لو��سع (.
ووف��ق م��ا تق��دم �ن تعري��ف �للغ��ة ل يع��رتف مبحورية 
�لهوي��ة كم��ا �ن �ي تعري��ف للهوية ل ير�ع��ي �للغة فهو 
تعري��ف ناق���ص ، وه��ذ� مايدعوين �ىل �ق��رت�ح تعريف 
جديد للغة . �لتعريف �جلديد �سيتمحور حول )�لهوية 
( وه��ذ� ليعن��ي �ننا نتوج��ه �ىل �ز�لة فك��رة �ن )�للغة 
( ه��ي )�د�ة تو��س��ل ( و�منا بقائه��ا يف د�ئرة �لتعريف ، 
ولك��ن بوزن �قل ، مع �يالء �لهمية �لكرب ل)�لهوية (. 
وق��د مرت عملية �لبحث عن تعريف جديد للغة باطو�ر 
ثالث��ة ، تنقلت فيها من تعري��ف �ىل �خر ،فكانت ثالثة 

تعاريف :
�لتعري��ف �لول،�للغ��ة :رم��وز ترت�سيه��ا �ل��ذ�ت لنق��ل 

�فكارها وم�ساعرها يف قالب يتناغم مع هويتها.
�لتعريف �لثاين،�للغة : هوية معرب عنها برموز مفهومة 

.
�لتعري��ف �لثالث،�للغة : هوي��ة ناطقة . وهذ� �لتعريف 
يكتنز بقالب بالغي كافة �لدللت �لو�ردة يف �لتعريفن 

�لول و�لثاين .

م.م. مكي خالد عبد �لرز�ق 
ق�سم �للغة �لفار�سية 

ُتَع��دُّ �للغ��ُة وظيف��ًة �جتماعي��ة، تتمث��ل يف �لتعب��ر 
عّم��ا يوجد د�خ��ل �لفرد، فهي ل تنف�س��ل عن �لإطار 
�لجتماعي، وُتَعدُّ �ملَُعربرِّ عن هوية �جلماعة �للغوية 
�لت��ي تتكلمه��ا، و�أق��وى �ساهد عل��ى تاأريخه��ا �لفكري 
ظو�ه��ر  و�حل�س��ارة  و�ملجتم��ع  فاللغ��ة  و�حل�س��اري، 
مظاه��ر  �أْع��َرق  م��ن  و�للغ��ة  ومتكامل��ة،  متد�خل��ة 
اِنَعة  �حل�س��ارة �لإن�سانية، بل هي �أ�سل �حل�س��ارة و�سَ
ق��ي و�لتق��دم، وعالق��ة �للغ��ة باحل�س��ارة عالقة  �لرُّ
ُد �حل�سارة، كما �أنها  درِّ بن��اٍء وحتديد، �أي �أن �للغ��ة حُتَ
ُد به��ا، وهي ق��و�م �حلياة �لروحي��ة و�لفكرية  َتَتَح��دَّ
و�ملادية، بها يعمق �لإن�سان �سلته و�أ�سالته يف �ملجتمع 

�لذي يولد فيه.
ما هي �ألفاظ �حل�سارة؟

�لألفاظ:
لغ��ًة: ُيق��ال: َلَفْظ��ُت �ل�سيء م��ن فمي �ألُفُظ��ه لفًظا: 
بال��كالم  وَلَفْظ��ُت  ُلفاَظ��ٌة.  �ل�س��يء  وذل��ك  َرَمْيُت��ه، 
ْظُت به، �أي َتَكلَّْمُت به. و�للْفُظ: و�حُد �لألفاِظ،  وَتَلفَّ

وهو يف �لأ�سل م�سدٌر. 
��سطالًح��ا: �للفظ هو �حلاِمل �ملادّي و�ملُقاِبل �حِل�ّسيُّ 
�ملَْنط��وق للمعن��ى �ل��ذي ه��و فك��رة ذهني��ة جم��ردة، 
"و�لألف��اظ ت��ر�دف �لكلمات فال فرق بن �أن ُيقال: 
ف  �أح�سين��ا �ألف��اظ �للغة، �أو كلمات �للغ��ة". وقد عرَّ
�ب��ن مالك �لكلم��ة باأنها: "لفظ م�ستق��ل د�ل بالو�سع 

حتقيًقا �أو تقديًر�".
�حل�سارة: 

��رة خ��الف  �لَب��ْدو، و�حلا�سِ ��ُر: خ��الُف  لغ��ًة: �حَل�سَ
�لأم�س��اَر  ��رو�  َح�سَ �حلا�س��رة  �أه��ل  لأن  �لبادي��ة 

َر:  ِريٌّ على َلْفِظِه، وَح�سَ �سَبُة �إليه َح�سَ و�لدي��ار. و�لنرِّ
ارة بفتح �حلاء وك�سرها �ُسُكوُن  ر، و�حل�سَ �أََق��اَم باحَل�سَ

ِر. �حَل�سَ
��ارة من �أكر �ملفاهيم �لتي ثار  ��سطالًحا: ُتَعدُّ �حَل�سَ
حوله��ا �جَلَدل ب�ساأن تعريفه��ا وبيان معناها وحتديد 
جم��ال ��ستعماله��ا ومد�ه��ا، لتع��دد �لآر�ء و�خت��الف 
وجه��ات �لنظ��ر يف حتدي��د م�سطلحه��ا، حي��ث يق��ول 
�لدكت��ور �أحم��د مطلوب: "ولي���ص من �ل�سه��ل �لي�سر 
حتدي��د �لألف��اظ �حل�ساري��ة وح�سرها، فه��ي ت�سمل 
�لفن��ون �لأدبي��ة و�لعل��وم �ل�سيا�سي��ة و�لقت�سادية 
و�لجتماعي��ة و�لفني��ة، وق��د ت�سم��ل م��ا ي�ستعمل��ه 
�لإن�سان م��ن �أدو�ت لتحقيق �أغر��سه �ملختلفة. ولعل 
�لتف��اق على �مل�سطلحات �لعلمي��ة وو�سعها �أي�سر من 
�لتف��اق على �لألف��اظ �حل�سارية وو�سعها ملا يف ذلك 

من �ختالف وجهات �لنظر يف فهم �حل�سارة".

ف �ب��ن خل��دون �حل�س��ارة باأنه��ا: " تف��ن  وق��د ع��رَّ
يف �ل��رتف و�إح��كام �ل�سنائ��ع �مل�ستعمل��ة يف وجوه��ه 
ومذ�هب��ه م��ن �ملطاب��خ و�ملالب���ص و�ملب��اين و�لفر���ص 

و�لأبنية و�سائر عو�ئد �ملنزل و�أحو�له".
فها مالك بن نبي: " ِفْعٌل َتركيبي قو�مه �لإن�سان  وعرَّ

و�لرت�ب و�لزمن".
فها وليم جيم�ص ديور�نت: "نظام �جتماعي يعن  وعرَّ
�لإن�سان على �لزيادة من �إنتاجه �لثقايف، و�إمنا تتاألف 
�حل�س��ارة من عنا�س��ر �أربع��ة: �مل��و�رد �لقت�سادية، 
و�لنظ��م �ل�سيا�سي��ة، و�لتقالي��د �خللقي��ة، ومتابع��ة 
�لعل��وم و�لفنون؛ وهي تبد�أ حي��ث ينتهي �ل�سطر�ب 
و�لقل��ق، لأنه �إذ� ما �أِم��َن �لإن�سان من �خلوف، حتررت 
يف نف�س��ه دو�ف��ع �لتطل��ع وعو�مل �لإب��د�ع و�لإن�ساء، 
ت�ستنه�س��ه  �لطبيعي��ة  �حلو�ف��ز  تنف��ك  ل  وبعدئ��ذ 

للم�سي يف طريقه �إىل فهم �حلياة و�زدهارها".
وينطل��ق بع���ص �للغوي��ن لتحدي��د ماهي��ة "�ألف��اظ 
�حل�سارة" من ربط تل��ك �لألفاظ با�ستعمال �لإن�سان 
له��ا يف حيات��ه �لعامة، فيق��ول �لدكتور عب��د �لكرمي 
ع��ن  �لأردين-  �للغ��وي  �ملجم��ع  رئي���ص   – خليف��ة 
�ألف��اظ �حل�سارة: "ونحن عندم��ا نتحدث عن �ألفاظ 
�حل�س��ارة يف م�سروعن��ا �ملعجم��ي يف �لوق��ت �حلا�سر 
فاإمن��ا نعن��ي جميع �لألف��اظ �لتي ي�ستعمله��ا �لإن�سان 
�لعربي يف حياته �لعامة من ماأكل وم�سرب وملبو�سات 
وم��ا يتعل��ق به��ا، وم��ن من��زل و�أدو�ت منزلي��ة و�أثاث 
وم��ا يتعل��ق ب�س��وؤون �لبي��ت، وكذل��ك �أ�سم��اء �لأماكن 
�لعام��ة و�خلا�سة وما يتعل��ق بها، و�ملكات��ب و�أدو�تها 
و�أجهزته��ا، و�ملركبات وما يتعل��ق بها، و�حِلَرف و�أنو�ع 
�مله��ن و�ل�سناع��ات و�أدو�تها و�مل��و�د �مل�ستعمل��ة فيها، 
وكذلك ما يتعلق باحلي��اة �لفنية، وجمالت �لرتويح 
و�لزين��ة، ويتعدى ه��ذ� �ملدلول �لتعب��ر عن �لأدو�ت 

و�لأ�سي��اء �ملادي��ة �إىل �لتعب��ر عن �حلي��اة �لثقافية 
�لعامة �لت��ي تنم عن �حل�ص �حل�س��اري و�لجتماعي 
و�ل��ذوق �جلمايل يف �لتعامل بن �لأفر�د و�جلماعات 
و�سائ��ل  خمتل��ف  لغ��ة  ويف  �ليومي��ة،  حياته��م  يف 

�لت�سالت �جلماهرية".
و�أم��ا ع��ن �لعالقة بن �للغ��ة و�حل�س��ارة: فاللغة من 
�أْع��َرق مظاه��ر �حل�س��ارة �لإن�ساني��ة، ب��ل ه��ي �أ�س��ل 
قي و�لتق��دم، "فهي �لتي ُتوؤَلرِّف  اِنَعة �لرُّ �حل�س��ارة و�سَ
ة، بل  ��ة و�أمَّ �حَل��دَّ �لفا�سل بن �سع��ب و�سعب، وبن �أمَّ
بن ح�س��ارة وح�س��ارة؛ لأن �لأفر�د �لذي��ن يتكلمون 
لغ��ة و�ح��دة، ل يتفاهم��ون بي�س��ر و�سهول��ة فح�سب، 
و�إمن��ا هم ق��ادرون عل��ى �أن يوؤلف��و� جمتمًع��ا �إن�سانًيا 
موحًد� متجان�ًسا؛ لأن �للغة هي قو�م �حلياة �لروحية 
و�لفكرية و�ملادية، بها يعمق �لإن�سان �سلته و�أ�سالته 
يف �ملجتم��ع �ل��ذي يول��د فيه، حي��ث تخل��ق �للغة من 

ة متما�سكة �لأ�سول موحدة �لفروع". �أفر�ده �أمَّ
ول يت�س��ور قي��ام ح�س��ارة دون لغ��ة؛ لأن �لعالق��ة 
بينهم��ا متبادلة فيوؤث��ر كل منهما يف �لآخ��ر، فتتاأثر 
�للغ��ة  بح�س��ارة �لأم��ة وعقائدها ودرج��ة ثقافتها، 
فكل تط��ور فيها يرتدد �س��د�ه يف �أد�ة �لتعبر ولذلك 
ُتَع��دُّ �للغ��ة " �أ�س��دق  �سج��ل لتاأري��خ �ل�سع��وب وكلم��ا 
�ت�سع��ت ح�س��ارة �لأم��ة وك��رت حاجاته��ا ومر�ف��ق 
و�سم��ت  لغته��ا،  نه�س��ت  تفكره��ا،  و�رتق��ى  حياته��ا، 
�أ�ساليبها، وتعددت فيها فنون �لقول". وملا كانت �للغة 
هي �ملَُعربرِّ عن ثقافة �لأمة ومنتجات ح�سارتها، فاإننا 
ن�ستطي��ع �لقول �إن لغة كل �أمة ه��ي عنو�ن ح�سارتها 
ومقيا�ص رقيها، "فاإذ� �أردت �أن تعرف مبلغ كل �أمة من 
�لعل��م، و�ل�سناعة، و�لتج��ارة، و�ل�سيا�سة، وغر ذلك 
من �أحو�لها �لجتماعية فانظر يف لغتها، فاإنك تعرف 

بها مبلغها من ذلك كله".

�ملدر�سة رقية حممود جا�سم 
ق�سم �للغة �لملانية

 تعد �للغة هوية �ملتكلم ولن هوية �لن�سان هي عنو�ن 
وجوده يف �ملجتمع فاأي تاأثر على �للغة يعد تاأثر على 
هوية ووج��ود �لن�سان ومن هذ� �ملنطلق �ختر �لعنو�ن  
�لعوملة و�أثرها على �للغة �لعربية و�لملانية كما ت�سمن 

�أللهجة �لعر�قية يف �حدى �لرو�يات.
بد�ي��ة نتع��رف على �لعومل��ة كم�سطلح �لعومل��ة م�سطلح 
حديث دخل �ىل جميع �للغات �تى من �للغة �لنكليزية 
ث��م �نتق��ل �ىل جمي��ع �للغ��ات وهن��اك تعاري��ف كثرة 
للعومل��ة �ذ مل يت��م �لجم��اع عل��ى تعريف حم��دد ولكن 
ب�س��ورة و��سحة فان �لعوملة هي حتوي��ل �ل�سئ �ىل �سئ 

معروف ي�سطبغ بال�سبغة �لعاملية.
�م��ا �للغة فتعرف عل��ى �نها ن�سق من �ل�س��ار�ت و�لرموز 

وهي و�سيلة �لتفاهم بن �فر�د �ملجتمع �لو�حد.
ن�س��ر �ي جمتم��ع  ب��د�أت �قت�سادي��ا بغي��ة  �لعومل��ة  �ن 
ب�سائعه و�يجاد ��سو�ق جديدة لت�سريفها مما �دى �ىل 
�كت�س��اف طرق جدي��دة و��ستعمار �لب��الد ذ�ت �لفائدة 
للبلد �مل�ستعمر ثم �نتقل��ت �لعوملة �ىل �ملجال �ل�سناعي 
و�لتكنولوج��ي و�خر� و�سلت �ىل �لثقاف��ة و�للغة وهو 

مو�سوع �ملقالة.
نب��د�أ بتاأث��ر �لعومل��ة عل��ى �للغة�لعربية مب��ا �ن �للغة 

�لعربي��ة لغ��ة حي��ة فه��ي معر�س��ة للتاأثر مبا ي��دور يف 
�لب��الد �لعربي��ة و�لعامل م��ن تغير�ت �سريع��ة ل�سباب 
�سيا�سي��ة و�قت�سادي��ة وجتارية وثقافي��ة وقبلها كانت 
��ستعماري��ة عندما كانت �لدول �لعربي��ة م�ستعمرة من 
قب��ل بريطاني��ا وفرن�س��ا و�يطاليا وغرهامم��ا �دى �ىل 
ترك م��وروث غرب��ي على �ل��دول �لعربية وت��رك فيها 
�لكث��ر م��ن �لكلم��ات �لجنبي��ة عل��ى �لرغ��م م��ن تغر 
�للف��ظ �حيان��ا ع��ن �لكلم��ة �ل�سلية.وب�سب��ب تر�جع 
�لب��الد �لعربي��ة تكنولوجي��ا و�قت�سادي��ا وثقافي��ا مما 
�دى �ىل تق��دم �لدول �ساحبة �لتق��دم �لعلمي ولن من 
يتح��دث باللغة �لنكليزي��ة ي�سار �ىل �ن��ه �كر ثقافة 
مم��ا �دى �نت�س��ار �لكث��ر م��ن �لكلم��ات �لجنليزية بن 

�ل�سب��اب �و لنها ��سه��ل �و لن �لنكليزية ��سبحت لغة 
�لعلم. كم��ا �ن �لنرتنت وو�سائ��ل �لتو��سل �لجتماعي 

لها �يظا تاأثرها وتاأتي لرتكز تاأثر �لعوملة.
ناأتي �لن على تاأثر �لعوملة على �لملانية

على �لرغم من ك��ون �ملانيا من �لدول �لقوى �قت�ساديا 
�ل �نه��ا مل ت�سل��م م��ن �لعوملة وتاثرت لغته��ا مبا يحدث 
عاملي��ا فق��د طغ��ت �لجنليزي��ة على كث��ر م��ن �للغات. 
وبالرغ��م م��ن �ن �لعوملة �ي�سا م�سطل��ح حديث يف �للغة 
�لملاني��ة ومل يدخ��ل كا�ستخد�م �سائ��ع �ل يف �ستينيات 
�لق��رن �ملا�سي �ل �ن �ملتابع مل��ا يحدث يف �للغة �لملانية 
دخول كثر من �لكلمات �لجنليزية �ىل �للغة �لملانية 
ب��ل �ن هن��اك ظاهرة هي عبارة عن م��زج كلمات �ملانية 
و�جنليزي��ة و��س��م �لظاه��رة )denglisch( وهناك 
كلم��ات �جنليزي��ة ولك��ن ��ستخد�مه��ا �لمل��اين خمتلف 
ظه��ر  حقيب��ة  تعن��ي  بالملاني��ة   )bodybag( مث��ال 
ع�سري��ة حتم��ل ب�س��كل �فق��ي على �جل��زء �لعل��وي من 
�جل�س��م ولك��ن �ملعن��ى �لجنلي��زي �ن��ه كي���ص �جلث��ث. 
ومث��ل هذه �لكلمات تفر�ص على �ملرتجم �ن يكون مطلع 
عل��ى �للغتن ومطلع �يظا عل��ى �لتغير�ت و�ل مثل هذه 

�لكلمات توؤدي �ىل �خطاء يف �لرتجمة.
 ف��اأذ� كان ه��ذ� �لتاأث��ر عل��ى �للغ��ات �لر�سمي��ة فكي��ف 
باللغ��ات �ملحلي��ة �و �للهج��ات �لت��ي تكون �ق��ل �نت�سار�  
فانه��ا يف ظ��ل �لعوملة يف خط��ر. كما ي�س��كل خطر� على 
�لثقاف��ة و�لدب �ملكت��وب باللهجات فناأخ��ذ على �سبيل 

�ملث��ال رو�ية قيا م��وت و�لتي كتبت باللهج��ة �لعر�قية 
وحتت��وي عل��ى �لكث��ر م��ن �لتعاب��ر �ل�سوري��ة للبيئ��ة 
و�حلياة �ليومية وما يحدث للمجتمع و�لوقع �ملرير وما 
�نتجته حرب عام 2003 وما جرى بعدها �ل �نها لميكن 
�ن ت�سل للعاملية ب�سب��ب كتابتها باللهجة �لعر�قية لن 
هن��اك كثر من �لكلم��ات ليفهمها غ��ر �لعر�قي فكيف 
مب��ن �سيرتجمها وهناك كلم��ات حقيق��ة وبح�سب ر�أيي 
قد يكون فلتان لفظ��ي �و �سطحات وخارجة عن �لعرف 
�لدبي لنه من �ل�سعوبة �ن يتم ترجمتها وتبقى نف�ص 

�ل�سور �لتعبرية لنها �ستفقد من قيمة �لرو�ية.
و�خر� ميكن �لق��ول �ن �لعوملة حقيقة خطر ولي�ص لنا 
ق��درة عل��ى مو�جتها �و �حلد منها لنه��ا ��سبحت جزء� 
م��ن حياتنا �سئن��ا �م �بينا و�نه��ا  �ي �لعوملة �ستاأثر على 
بنية �للغة وتوؤدي عل��ى �سيطرة �للغة �لنكليزية على 
عموم �للغات قد يكون �ن ميزة �للغة �لعربية �لف�سحى 
بانه��ا لغ��ة �لق��ر�أن  �لك��رمي ولك��ن تاأث��ر �لجنليزي��ة 
�سيك��ون عل��ى �للغ��ة �ملتحدث��ة و�سيك��ون هن��اك فجوة 
بن �للغ��ة �لف�سح��ى و�للغ��ة �ملتحدثة.وح�سب در��سة 
مقدمةعربيا  و�ن ما يخيف �أكر يف طرح مو�سوعنا هو 
�عرت�ف �لعديد من �لدر��سات و�لأبحاث باأنه �ستختفي 
ما بن 3000 �إىل  4000  لغة قائمة �ليوم خالل �لقرن 
�لو�ح��د و�لع�سرين، وت�سر ه��ذه �لدر��سات مثال �إىل �أن 
ما جمموعه 73 لغة من �أ�سل 123، يف �لقارة �لأوروبية 

)بن�سبة 59.35%( يف طريقه �إىل �لختفاء،

اللغة واللهجة يف ظل العوملة 

لغة الجدران صوت و صدى
املقال الفائز باملركز الثالث يف مسابقة فن املقالة

املقال الفائز باملركز الرابع يف مسابقة فن املقالة
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ق�سم �للغة �لفار�سية

هل نحن لغتنا ومل ؟ وكيف ؟
��سائ��ب م��اكان يقوله �لر�س��ام �لمل��اين �ل�سوي�سري بول 
كل��ي ) ��سلوب��ي هو �نا (،)�للغة ونح��ن : من ي�سكل من ؟( 
�م �نهما ر�أي��ان �سديد�ن معا �و باآخر ،�و ل�سبب �و لآخر؟ 

�م لفرق ��سال بن هذ� وذ�ك .
فاللغ��ة و�لهوي��ة ��سطالح��ان و��سح��ان لغب��ار عليهما 
�ل�ين �س��وف ل �ق��وم ب�س��رد تعريفهم��ا لكن��ى �ساأخ��رج 
مبح�سل��ة ) تعريف جديد للغ��ة معجون بالهوية ومفعم 
باحلي��اة مب��ا يحي��ل �للغ��ة �ىل �د�ة تن�سي��ط �لنزع��ة 
�لبد�عية و�لنتاجي��ة و�جلمالية و�لخالقية ( طبعا 
بع��د بل��ورة مقارب��ة تعريفي��ة جدي��دة ل��كل م��ن �للغ��ة 

و�لهوية .
ومن �أج��ل هذ� فقدت عم��دت �ىل ��ستعر��ص �لتعريفات 
بطريق��ة حتليل��ة جدي��دة ،عله��ا تقودن��ا �ىل �كت�س��اف 
بع���ص �ل�سكالي��ات �ملعتم��ة ، وبالفعل فلق��د خل�ست �ىل 
وج��ود ��سكالي��ات م��ن نوع مرك��ب نتجت ع��ن تعريف كل 
م��ن �للغ��ة و�لهوي��ة . مبعزل ع��ن �لخرى ، �لم��ر �لذي 
�سب��ب )تنافرً� ��سطالحيًا ( فيم��ا بينهما ، �دى �ىل خلل 
يف �لت�س��ور و�لفه��م لكل من �لهوية و�للغ��ة ؛ مع �ن كثر�  
م��ن �ملعطي��ات توؤكد �س��رورة �لتحام �للغ��ة بالهوية على 
�مل�ستوى �ل�سطالحى، على نحو يغذي مقومات �حتادهما 
�لفع��ل  باح��ة  �ىل  ي�س��ل  مب��ا  وتع�سدهم��ا  وتكاملهم��ا 
و�ل�سلوك ، وهو �ملن�س��ود يف نهاية مطافنا �ل�سطالحي . 

�لتعريف �جلديد �لذي ��سبو �ليه .

علم��اء �للغ��ة يعت��ربون وظيف��ة �للغ��ة ركن��ًا حموريًا يف 
تعريفه��ا ، بدء� م��ن �لتعريف��ات �لقدمي��ة كتعريف �بن 
جني �ل�سهر )مت��ويف 392 /1002 م() ��سو�ت يعرب بها 

كل قوم عن �غر��سهم (
وتعريف �بن �سنان �خلفاجي )466 / 1073 م ()عبارة 
عم��ا يتو��سع �لقوم عليه من �ل��كالم (مرور� بالتعريفات 
�حلديثة كتعريف دو�سو�سر )1857-1913( )نظام من 
�لدلئ��ل يعرب عما لالن�سان م��ن �فكار (،وتعريف �سيمون 
بوت��ر )نظ��ام ع��ريف م��ن �لرم��وز �ل�سوتي��ة ت�ستخدم��ه 

جماعة معينة بهدف �لت�سال (.
�ل �ين يج��ب �ن �ميز �لفارق ب��ن �للغة و�لكالم ، فاللغة 
حقيق��ة �جتماعية �و لنقل كائ��ن �جتماعي ، �ما �لكالم 
فهو عمل ف��ردي �و لنقل �سنيعة �لن�سان ، �ي �نه �سلوك 
بخ��الف �للغ��ة �لتي ه��ي مبثاب��ة �ملعاي��ر ل��ه و�ل�سابط 

لإيقاعه .
�م��ا ) �لهوي��ة ( م�سطل��ح م�ست��ق م��ن ��سل لتين��ي يفيد 
�ن �ل�س��يء ه��و نف�سه لي���ص �سيئا �خر وبعب��ارة �خرى �ن 
�ملوج��ود ه��و ذ�ت��ه �و ماعلي��ه ، �ي �ن هوي��ة �ل�س��يء = 

ماهيته . 
وقد ��ساع عامل �لنف�ص )�ريك �ريك�سون ( بع�ص ��سكاليات 
�لهوي��ة ك )�زمة �لهوية ( و )فو�س��ى �لهوية( ويرى �ن 
للهوية �سقن ، �حد�هما يعود �ىل �لن�سان نف�سه )هوية 
�لنا ( و�لخر يعود �ىل جمتمعه )هوية �لذ�ت ( ، حيث 
يقرر ب��ان �لهوية تعك���ص و�سعا د�خلي��ا مرتبطا مبا�سي 
�لن�س��ان وحا�س��ره وم�ستقبله ، ويت�سمن �سع��ور �لن�سان 
بالتف��رد و�لتكامل و�لتاآلف �لد�خلي وهنا علينا �ن منيز 
ب��ن )�لهوي��ة �ل�سخ�سي��ة (و )�لهوي��ة �لجتماعي��ة ( 
ف��الوىل تنبع من عو�مل �سخ�سية �سرفة ، وهي ترتبط 
مب��ا يع��رف ب)مت�س��ل �ل�سل��وك �لب��ن – �ل�سخ�سي ( �ي 
�ن هوي��ات �لف��ر�د تتفاعل فيم��ا بينها وف��ق �سخ�سيات 
��سحابه��ا ، �م��ا �لثانية فتت�سكل يف �ط��ار �نتماء �لن�سان 
جلماع��ة ما ، وم��ن ثم فه��ي ترتبط ب )مت�س��ل �ل�سلوك 
�لب��ن – جماع��ي ( فالهوي��ات تتفاع��ل وف��ق �نتماء�تها 

�لجتماعية و�لثقافية و�ل�سيا�سية و�لعلمية و�ملهنية .
هناك حتا�سد يف �ر�ء �لباحثن و�ملفكرين �لعرب لتاأييد 
�ن �للغ��ة هوي��ة ولي�س��ت جم��رد �د�ة تو��س��ل . وثم��ة 

مق��ولت ذ�ت دللت يف ه��ذ� �ل�سياق ، م��ن قبيل )هوية 
كل جمتم��ع تتاأ�س���ص عل لغته (، و )�للغ��ة هي �م �لرموز 
�لثقافي��ة �مل�سكل��ة لهوي��ة �لن�س��ان (، و )�لهوية تقع يف 
�سمي��م ما تعنيه �للغة ، ويف �لي��ة عملها ، وكيفية تعلمها 

.)
حيث يقول �لفيل�س��وف �لملاين مارتن هايدغر )1889-

1976()�ن لغت��ي ه��ي م�سكني وه��ي موطن��ي وم�ستقري 
وه��ي ح��دود عامل��ي �حلمي��م ومعامل��ه وت�ساري�س��ه ، ومن 
نو�فذه��ا ومن خالل عيونها �نظر �ىل بقية �رجاء �لكون 

�لو��سع (.
ووف��ق م��ا تق��دم �ن تعري��ف �للغ��ة ل يع��رتف مبحورية 
�لهوي��ة كم��ا �ن �ي تعري��ف للهوية ل ير�ع��ي �للغة فهو 
تعري��ف ناق���ص ، وه��ذ� مايدعوين �ىل �ق��رت�ح تعريف 
جديد للغة . �لتعريف �جلديد �سيتمحور حول )�لهوية 
( وه��ذ� ليعن��ي �ننا نتوج��ه �ىل �ز�لة فك��رة �ن )�للغة 
( ه��ي )�د�ة تو��س��ل ( و�منا بقائه��ا يف د�ئرة �لتعريف ، 
ولك��ن بوزن �قل ، مع �يالء �لهمية �لكرب ل)�لهوية (. 
وق��د مرت عملية �لبحث عن تعريف جديد للغة باطو�ر 
ثالث��ة ، تنقلت فيها من تعري��ف �ىل �خر ،فكانت ثالثة 

تعاريف :
�لتعري��ف �لول،�للغ��ة :رم��وز ترت�سيه��ا �ل��ذ�ت لنق��ل 

�فكارها وم�ساعرها يف قالب يتناغم مع هويتها.
�لتعريف �لثاين،�للغة : هوية معرب عنها برموز مفهومة 

.
�لتعري��ف �لثالث،�للغة : هوي��ة ناطقة . وهذ� �لتعريف 
يكتنز بقالب بالغي كافة �لدللت �لو�ردة يف �لتعريفن 

�لول و�لثاين .

م.م. مكي خالد عبد �لرز�ق 
ق�سم �للغة �لفار�سية 

ُتَع��دُّ �للغ��ُة وظيف��ًة �جتماعي��ة، تتمث��ل يف �لتعب��ر 
عّم��ا يوجد د�خ��ل �لفرد، فهي ل تنف�س��ل عن �لإطار 
�لجتماعي، وُتَعدُّ �ملَُعربرِّ عن هوية �جلماعة �للغوية 
�لت��ي تتكلمه��ا، و�أق��وى �ساهد عل��ى تاأريخه��ا �لفكري 
ظو�ه��ر  و�حل�س��ارة  و�ملجتم��ع  فاللغ��ة  و�حل�س��اري، 
مظاه��ر  �أْع��َرق  م��ن  و�للغ��ة  ومتكامل��ة،  متد�خل��ة 
اِنَعة  �حل�س��ارة �لإن�سانية، بل هي �أ�سل �حل�س��ارة و�سَ
ق��ي و�لتق��دم، وعالق��ة �للغ��ة باحل�س��ارة عالقة  �لرُّ
ُد �حل�سارة، كما �أنها  درِّ بن��اٍء وحتديد، �أي �أن �للغ��ة حُتَ
ُد به��ا، وهي ق��و�م �حلياة �لروحي��ة و�لفكرية  َتَتَح��دَّ
و�ملادية، بها يعمق �لإن�سان �سلته و�أ�سالته يف �ملجتمع 

�لذي يولد فيه.
ما هي �ألفاظ �حل�سارة؟

�لألفاظ:
لغ��ًة: ُيق��ال: َلَفْظ��ُت �ل�سيء م��ن فمي �ألُفُظ��ه لفًظا: 
بال��كالم  وَلَفْظ��ُت  ُلفاَظ��ٌة.  �ل�س��يء  وذل��ك  َرَمْيُت��ه، 
ْظُت به، �أي َتَكلَّْمُت به. و�للْفُظ: و�حُد �لألفاِظ،  وَتَلفَّ

وهو يف �لأ�سل م�سدٌر. 
��سطالًح��ا: �للفظ هو �حلاِمل �ملادّي و�ملُقاِبل �حِل�ّسيُّ 
�ملَْنط��وق للمعن��ى �ل��ذي ه��و فك��رة ذهني��ة جم��ردة، 
"و�لألف��اظ ت��ر�دف �لكلمات فال فرق بن �أن ُيقال: 
ف  �أح�سين��ا �ألف��اظ �للغة، �أو كلمات �للغ��ة". وقد عرَّ
�ب��ن مالك �لكلم��ة باأنها: "لفظ م�ستق��ل د�ل بالو�سع 

حتقيًقا �أو تقديًر�".
�حل�سارة: 

��رة خ��الف  �لَب��ْدو، و�حلا�سِ ��ُر: خ��الُف  لغ��ًة: �حَل�سَ
�لأم�س��اَر  ��رو�  َح�سَ �حلا�س��رة  �أه��ل  لأن  �لبادي��ة 

َر:  ِريٌّ على َلْفِظِه، وَح�سَ �سَبُة �إليه َح�سَ و�لدي��ار. و�لنرِّ
ارة بفتح �حلاء وك�سرها �ُسُكوُن  ر، و�حل�سَ �أََق��اَم باحَل�سَ

ِر. �حَل�سَ
��ارة من �أكر �ملفاهيم �لتي ثار  ��سطالًحا: ُتَعدُّ �حَل�سَ
حوله��ا �جَلَدل ب�ساأن تعريفه��ا وبيان معناها وحتديد 
جم��ال ��ستعماله��ا ومد�ه��ا، لتع��دد �لآر�ء و�خت��الف 
وجه��ات �لنظ��ر يف حتدي��د م�سطلحه��ا، حي��ث يق��ول 
�لدكت��ور �أحم��د مطلوب: "ولي���ص من �ل�سه��ل �لي�سر 
حتدي��د �لألف��اظ �حل�ساري��ة وح�سرها، فه��ي ت�سمل 
�لفن��ون �لأدبي��ة و�لعل��وم �ل�سيا�سي��ة و�لقت�سادية 
و�لجتماعي��ة و�لفني��ة، وق��د ت�سم��ل م��ا ي�ستعمل��ه 
�لإن�سان م��ن �أدو�ت لتحقيق �أغر��سه �ملختلفة. ولعل 
�لتف��اق على �مل�سطلحات �لعلمي��ة وو�سعها �أي�سر من 
�لتف��اق على �لألف��اظ �حل�سارية وو�سعها ملا يف ذلك 

من �ختالف وجهات �لنظر يف فهم �حل�سارة".

ف �ب��ن خل��دون �حل�س��ارة باأنه��ا: " تف��ن  وق��د ع��رَّ
يف �ل��رتف و�إح��كام �ل�سنائ��ع �مل�ستعمل��ة يف وجوه��ه 
ومذ�هب��ه م��ن �ملطاب��خ و�ملالب���ص و�ملب��اين و�لفر���ص 

و�لأبنية و�سائر عو�ئد �ملنزل و�أحو�له".
فها مالك بن نبي: " ِفْعٌل َتركيبي قو�مه �لإن�سان  وعرَّ

و�لرت�ب و�لزمن".
فها وليم جيم�ص ديور�نت: "نظام �جتماعي يعن  وعرَّ
�لإن�سان على �لزيادة من �إنتاجه �لثقايف، و�إمنا تتاألف 
�حل�س��ارة من عنا�س��ر �أربع��ة: �مل��و�رد �لقت�سادية، 
و�لنظ��م �ل�سيا�سي��ة، و�لتقالي��د �خللقي��ة، ومتابع��ة 
�لعل��وم و�لفنون؛ وهي تبد�أ حي��ث ينتهي �ل�سطر�ب 
و�لقل��ق، لأنه �إذ� ما �أِم��َن �لإن�سان من �خلوف، حتررت 
يف نف�س��ه دو�ف��ع �لتطل��ع وعو�مل �لإب��د�ع و�لإن�ساء، 
ت�ستنه�س��ه  �لطبيعي��ة  �حلو�ف��ز  تنف��ك  ل  وبعدئ��ذ 

للم�سي يف طريقه �إىل فهم �حلياة و�زدهارها".
وينطل��ق بع���ص �للغوي��ن لتحدي��د ماهي��ة "�ألف��اظ 
�حل�سارة" من ربط تل��ك �لألفاظ با�ستعمال �لإن�سان 
له��ا يف حيات��ه �لعامة، فيق��ول �لدكتور عب��د �لكرمي 
ع��ن  �لأردين-  �للغ��وي  �ملجم��ع  رئي���ص   – خليف��ة 
�ألف��اظ �حل�سارة: "ونحن عندم��ا نتحدث عن �ألفاظ 
�حل�س��ارة يف م�سروعن��ا �ملعجم��ي يف �لوق��ت �حلا�سر 
فاإمن��ا نعن��ي جميع �لألف��اظ �لتي ي�ستعمله��ا �لإن�سان 
�لعربي يف حياته �لعامة من ماأكل وم�سرب وملبو�سات 
وم��ا يتعل��ق به��ا، وم��ن من��زل و�أدو�ت منزلي��ة و�أثاث 
وم��ا يتعل��ق ب�س��وؤون �لبي��ت، وكذل��ك �أ�سم��اء �لأماكن 
�لعام��ة و�خلا�سة وما يتعل��ق بها، و�ملكات��ب و�أدو�تها 
و�أجهزته��ا، و�ملركبات وما يتعل��ق بها، و�حِلَرف و�أنو�ع 
�مله��ن و�ل�سناع��ات و�أدو�تها و�مل��و�د �مل�ستعمل��ة فيها، 
وكذلك ما يتعلق باحلي��اة �لفنية، وجمالت �لرتويح 
و�لزين��ة، ويتعدى ه��ذ� �ملدلول �لتعب��ر عن �لأدو�ت 

و�لأ�سي��اء �ملادي��ة �إىل �لتعب��ر عن �حلي��اة �لثقافية 
�لعامة �لت��ي تنم عن �حل�ص �حل�س��اري و�لجتماعي 
و�ل��ذوق �جلمايل يف �لتعامل بن �لأفر�د و�جلماعات 
و�سائ��ل  خمتل��ف  لغ��ة  ويف  �ليومي��ة،  حياته��م  يف 

�لت�سالت �جلماهرية".
و�أم��ا ع��ن �لعالقة بن �للغ��ة و�حل�س��ارة: فاللغة من 
�أْع��َرق مظاه��ر �حل�س��ارة �لإن�ساني��ة، ب��ل ه��ي �أ�س��ل 
قي و�لتق��دم، "فهي �لتي ُتوؤَلرِّف  اِنَعة �لرُّ �حل�س��ارة و�سَ
ة، بل  ��ة و�أمَّ �حَل��دَّ �لفا�سل بن �سع��ب و�سعب، وبن �أمَّ
بن ح�س��ارة وح�س��ارة؛ لأن �لأفر�د �لذي��ن يتكلمون 
لغ��ة و�ح��دة، ل يتفاهم��ون بي�س��ر و�سهول��ة فح�سب، 
و�إمن��ا هم ق��ادرون عل��ى �أن يوؤلف��و� جمتمًع��ا �إن�سانًيا 
موحًد� متجان�ًسا؛ لأن �للغة هي قو�م �حلياة �لروحية 
و�لفكرية و�ملادية، بها يعمق �لإن�سان �سلته و�أ�سالته 
يف �ملجتم��ع �ل��ذي يول��د فيه، حي��ث تخل��ق �للغة من 

ة متما�سكة �لأ�سول موحدة �لفروع". �أفر�ده �أمَّ
ول يت�س��ور قي��ام ح�س��ارة دون لغ��ة؛ لأن �لعالق��ة 
بينهم��ا متبادلة فيوؤث��ر كل منهما يف �لآخ��ر، فتتاأثر 
�للغ��ة  بح�س��ارة �لأم��ة وعقائدها ودرج��ة ثقافتها، 
فكل تط��ور فيها يرتدد �س��د�ه يف �أد�ة �لتعبر ولذلك 
ُتَع��دُّ �للغ��ة " �أ�س��دق  �سج��ل لتاأري��خ �ل�سع��وب وكلم��ا 
�ت�سع��ت ح�س��ارة �لأم��ة وك��رت حاجاته��ا ومر�ف��ق 
و�سم��ت  لغته��ا،  نه�س��ت  تفكره��ا،  و�رتق��ى  حياته��ا، 
�أ�ساليبها، وتعددت فيها فنون �لقول". وملا كانت �للغة 
هي �ملَُعربرِّ عن ثقافة �لأمة ومنتجات ح�سارتها، فاإننا 
ن�ستطي��ع �لقول �إن لغة كل �أمة ه��ي عنو�ن ح�سارتها 
ومقيا�ص رقيها، "فاإذ� �أردت �أن تعرف مبلغ كل �أمة من 
�لعل��م، و�ل�سناعة، و�لتج��ارة، و�ل�سيا�سة، وغر ذلك 
من �أحو�لها �لجتماعية فانظر يف لغتها، فاإنك تعرف 

بها مبلغها من ذلك كله".

االمتزاج الوشائجي بني اللغة والهوية 

ألفاظ الحضارة

املقال الفائز باملركز الخامس يف مسابقة فن املقالة

املقال الفائز باملركز السادس يف مسابقة فن املقالة
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تأثري اللغة العربية أدبًا و شعرًا و ثقافة يف اللغة الفارسية 

اللغة البليغة رأسمال الرسل واملبلغني

م.د. رنا علي جميد
ق�سم �للغة �لفار�سية 

من �ملعروف �أن �لعالقة بن �لعرب و �لير�نين مل 
تب��د�أ ببد�ية �لفت��ح �لعربي لإي��ر�ن ، و �إمنا كانت 
هن��اك رو�بط جتارية و �سيا�سية قدمية ، يذكرها 
لن��ا �لتاري��خ ، قائمة ب��ن �ل�سعب��ن �ملتجاورين ، و 
على ه��ذ� يكون تاأثر �أحدهم��ا يف �لآخر ثقافيًا و 
�إجتماعي��ًا �أقدم بكثر من بد�ية دخول �لإ�سالم و 
�لعرب يف �إير�ن . ومن �مل�ستحيل �أن يعر �ملرء على 
لغ��ة ل�سعب ما مل تتاأث��ر بلغة �ل�سعوب �ملجاورة لها 
. و على هذ� �لإ�سا�ص جاءت مو�سوعات �إقرت��ص و 
�إ�ستعارة �مل�سطلحات و �لتعابر و �ملفرد�ت كاإحدى 

�ملو�سوعات �ملهمة يف علم �لل�سانيات . 
فاللغة �لفار�سية و لأ�سباب كثرة �� و منها �لدينية و 
�لإجتماعية و �ل�سيا�سية �� تاأثرت باللغة �لعربية 
و �أث��رت فيه��ا فجعلت �لتمازج بينهم��ا بعمق يحكم 
عل��ى �ملهتم مبطالعة �لأدب �لإير�ين �أن يكون على 
معرف��ة جيدة باللغ��ة �لعربية . وم��ن �ملعروف �أن 
�أو�ئ��ل كت��اب �للغ��ة �لفار�سية �حلديث��ة كانو� من 
ذوي �لل�سان��ن ، و ه��ذ� م��ا يف�س��ر لن��ا تاأث��ر �للغة 
�لفار�سي��ة بع��د �لفت��ح �لأ�سالمي باللغ��ة �لعربية 
�إىل �أبعد ح��دود �لتاأثر يف مفرد�تها و بالغتها بل 
و يف قو�ع��د �لنح��و �أي�س��ا، �إذ �أ�سبح م��ن �ل�سروري 
�أن ي�ستم��ل �لنح��و �لفار�س��ي على بع���ص �أبو�ب من 
�لنحو �لعرب��ي نتيجة دخول �لألفاظ و �لرت�كيب 

�لعربية يف ثنايا �للغة �لفار�سية . 
وق��د ��ستخ��دم �لير�ني��ون كث��رً� م��ن �ملف��رد�ت 
�لعربي��ة لأنه��ا كان��ت � يف بع���ص �لأحي��ان � �أ�سه��ل 
بكثر م��ن �لكلم��ات �لير�نية �لقدمي��ة ، �أو لأنهم 
مل يج��دو� مقاب��اًل له��ا يف لغته��م ، و يدخل يف هذ� 

�لديني��ة  �مل�سطلح��ات   : �ملف��رد�ت  م��ن  �ملو�س��وع 
و  �لديو�ني��ة  و  �ل�سيا�سي��ة  �مل�سطلح��ات  بع���ص  و 
�لعلمي��ة . وق��د �ساعدهم يف ه��ذ� �لأم��ر �أن �للغة 
�لعربي��ة م��ن �أغنى �للغ��ات بالأ�س��ول و بامل�ستقات 
�لناجت��ة ع��ن هذه �لأ�س��ول ، و �ملع��روف �أن �خلط 
�لعرب��ي قد �أ�ستعمل بدًل من �خلط �ل�پهلوى نظرً� 

ل�سهولته . 
و�إن من �أكر �لن�سو�ص �لعربية �لتي �أثرت يف �للغة 
�لفار�سي��ة ه��ي ن�سو���ص �لق��ر�آن �لك��رمي . فعالوة 
على �جلو�نب �لديني��ة و �لإعتقادية لهذ� �لكتاب 
، فاجلان��ب �لأدبي بكل وجوهه م��ن جهة �لبالغة 
و �لف�ساح��ة و�لإيج��از و �لأمثال و �حلكم هو �ملثل 
�لأعل��ى ملن يطل��ب منوذجًا يقتدي ب��ه يف نتاجاته 
. فم��ا �أك��ر �ل�سع��ر�ء و �لكتاب �لإير�ني��ن �لذين 
كتب��و� بالفار�سية �و باللغتن �و بالعربية مبا�سرة 
، ق��د ��ستف��ادو� � وماز�ل��و� ي�ستفي��دون � م��ن ه��ذه 
�لهب��ة �لإلهية . فر�سائ��ل �لدي��و�ن و �لإخو�نيات 
و �لر�س��الت و �لقطع��ات �لأدبية �لت��ي �إ�ستطاعت 
�أن تع��رب حدود �لتاريخ لت�س��ل �لينا �إمتازت يف ،ها 

حاولت تتبع �مل�سحف �لكرمي و �إ�ستلهام جمالياته 
لت�سبه يف عطاء و �سياغة �أدبية . 

و �لو�قع �أن ع�سر �لنه�سة �لإير�نية مل يقم معتمدً� 
عل��ى �للغ��ة �لفار�سية �خلال�سة يف ح��د ذ�تها ، بل 
كان �لكت��اب و �ل�سعر�ء ياأخذون من �للغة �لعربية 
بع�ص مفرد�تها و عبار�تها ، و يقتب�سون من �لقر�آن 
�لك��رمي و �لأحادي��ث �لنبوية و �حلك��م و �لأمثال 
�لعربية ، كما �إ�ستخدمو� يف �أ�سعارهم بحور �ل�سعر 
�لعرب��ي ، و ز�دو� عليها و غرو� فيها بع�ص �لتغير 
، و �إ�ستحدث��و� �س��ورً� �سعرية جدي��دة يف مقدمتها 
�ملثن��وي و �لرباعي . و لري��ب �أن �لعرو�ص �لعربي 
ق��د �أثر يف �ل�سعر �لفار�سي تاأث��رً� كبرً� ، و��ستعار 
�لإير�ني��ون من �لع��رب �لأوز�ن و �لبحور �ملختلفة 
، كم��ا �قتب�س��و� بع���ص �س��روب �لنظ��م كالق�سيدة 
و �لقطع��ة ، و ق��د و�سعوهم��ا عل��ى ن�س��ق �ملعلق��ات 
�جلاهلي��ة من حيث �ل�سياغ��ة و�لأ�سلوب و �إن كان 
قد �أ�سابهما �سيئ من �لتعديل على �أيدي �لإير�نين 
كما فعلو� �أي�سًا بالغزل فالغزل يف �أ�سل �للغة معناه 
: )حدي��ث �لن�ساء ، وو�سف �لع�س��ق معهن .... ( و 
�أم��ا من ناحية �لإ�سطالح فالغزل منظومة ق�سرة 
ت��رت�وح �أبياته��ا بن �سبع��ة �أبي��ات و خم�سة ع�سر 
بيت��ًا غالب��ًا ، و هي ت�سبه �لق�سي��دة من نو�ح كثرة 
، فالب��د �أن يك��ون مطلعها م�سرع��ًا ، و�أن ت�سر على 
قافي��ة و�ح��دة . و يختل��ف �لغ��زل ع��ن �لق�سيدة 
يف �ملو�س��وع و �لتخل���ص ، فمو�سوع �لق�سيدة يتعلق 
غالب��ًا باملديح �أو �لهج��اء �أو �لتعليم �أو �لفل�سفة �أو 
�لدين ، �أما �لغزل فهو ليتعلق �إل مبو�سوع غزيل �أو 
�سويف �� ويلتزم �ل�ساعر فيه بذكر لقبه �ل�سعري �أو 
تخل�سه ، كما يق��ول �لإير�نيون ، يف �لبيت �لأخر 
من��ه ولعلهم جل��اأو� �إىل ذلك ليجعل��و� �أ�سعارهم يف 
ماأمن من �أن ي�سطو عليه��ا �لغر فيدعيها لنف�سه �أو 

لعلها طريق��ة فار�سية �إمتاز به��ا �ل�سعر �لفار�سي و 
�سارت بعد ذلك من خ�سائ�سه و ميز�ته. و �لغزل و 
�لت�سبيب بطبيعة �حلال موجود عند �لعرب �سو�ء 
يف مطال��ع ق�سائد �ملديح �أو يف ق�سائد م�ستقلة عن 
�حل��ب كما جند عن��د كثر و عمر ب��ن �أبي ربيعه و 
جميل بثينة و غرهم ، و ميكن �أن يكون �لإير�يون 
ق��د �إقتب�س��و� نظم ق�سائ��د م�ستقل��ة يف �لغزل عن 
�لع��رب فق��د تاأث��رو� بالق�سي��دة �لغنائي��ة عن��د 
�لع��رب عمومًا ، �إل �أنهم جعل��و� للغزل هذ� �لطابع 
�ملمي��ز �ل��ذي ميت��از ب��ه ، و جعلوه حم��ددً� يف عدد 
�لأبيات و بالتخل�ص يف �آخره ، و هذه �لطريقة مل 
تك��ن موجودة عند �لع��رب .  وقد �أخذ �لإير�نيون 
كل م�سطلح��ات �لعرو���ص ع��ن �لع��رب كالأوتاد و 

�لفو��سل و �لأ�سباب و غر ذلك . 
و نتيج��ة له��ذ� �لتاأث��ر باللغ��ة �لعربي��ة و �أد�بها 
، فق��د �أ�سب��ح من غ��ر �ملمكن �أن يكت��ب �لكاتب �أو 
�ل�ساعر �لإي��ر�ين �سيئًا بالفار�سي��ة بحيث تكون 
كتابت��ه خالية م��ن �لألفاظ �لعربي��ة . و �لو�قع 
�أن �لتاأث��ر�ت �لعربي��ة �لت��ي نتح��دث عنه��ا يف 
�ل�سع��ر �لفار�سي لي�ست تاأث��ر�ت �سكلية فح�سب ، 
ب��ل ه��ي تاأثر�ت من حي��ث �مل�سمون �أي�س��ًا . فكل 
م��ن يق��ر�أ �ل�سع��ر �لفار�س��ي لب��د و �أن يج��د فيه 
كثرً� م��ن �لأفكار و �ل�سور و �لت�سبيهات �ملقتب�سة 
م��ن �ل�سع��ر �لعربي . فق��د كان �ل�سعر ه��و �مل�سدر 
و�لإله��ام �ل��ذي كان �لإير�ني��ون ي�ستوحون��ه يف 
�إن�س��اد ق�سائدهم . و كان��ت �لثقافة �لعربية هي 
�لثقاف��ة �لرئي�سي��ة بالن�سبة ل�سع��ر�ء �لفر�ص و 
كتابهم . و من هنا يت�سح لنا �أن ماجنده من تاأثر 
عرب��ي على �ل�سع��ر�ء �لإير�ي��ن ، ليكون جمرد 
تو�رد �أف��كار بن �ساعرين ، و�إمنا هو تاأثر عربي 

ل�سك فيه.

 م.علي ح�سن �لزبيدي
ق�سم �للغة  �لملانية

يجرنا �لتاري��خ وق�س�سه �إىل �لتعمق يف تفا�سيل ر�سل �هلل 
ج��ل جالل��ه ومبلغ��ي ر�سالته بحث��ا عن عالقته��م باللغة 
ك��ون �أن �إنتق��اء �ل��كالم ومفرد�ته ذ�ت �لوق��ع �لكبر على 
�ملتلقي و�سرورة متيزها كلغة �إقناع موؤثرة �إذ� ماعرفنا �أن 

�ملخاطب كان مت�سدد� ومتع�سبا لعبادته ومعتقده.
�إن �أ�سهل و�س��ف من قبل هوؤلء �ملتع�سبن جتاه �لنا�سحن 

هي نعتهم بال�سفاهة. 
و)�ل�سف��ه( يف �للغ��ة �لعربي��ة "�سد �حلل��م و�أ�سله �خلفة 

و�حلركة."
�إن��ا لرن�ك يف �سفاهة  "ق��ال �مل��الأ �لذين كفرو� من قومه 

و�إنا لنظنك من �لكاذبن." �لأعر�ف / 66.
فامل��رء �لذي يت��م توجيه تهم باطلة له م��ن جمتمع متع�سب 
لميل��ك يف مثل ه��ذه �حلال��ة �إل ل�سان��ا ناطقا بكلم��ات بينة 

مقنعة. فاللغة هنا هي �سبيل �لأقناع ور�أ�سمال �لناطق بها.
ها نحن ن�سرب �سفر �لتاريخ ونخو�ص يف بحره �للجي ون�سل 
�إىل بد�ي��ات �لأ�سارة ملن تكلم �أول مرة باللغة �لعربية من 
�لأنبي��اء و�لر�س��ل. وجدنا �أن �لدلئل ت�س��ر �إىل نبي �أهلل 

هود عليه �ل�سالم.
�لنبي هود عليه �ل�سالم �أول من تكلم �لعربية 

ه��و هود )عابر( بن �سالخ بن �أرفخ�سذ بن �سام بن نبي �أهلل 
نوح عليه �ل�سالم. يعني ذلك �أن �لنبي نوح عليه �ل�سالم هو 

جد جده لأبيه. 

لقد تو�ردت �لرو�يات عن �أن �أول �ملتكلمن باللغة �لعربية 
ه��و هود علي��ه �ل�سالم. وهنال��ك رو�يات تق��ول �أن �أول من 
تكل��م �لعربي��ة ه��و ن��وح وت�س��ر بع�سه��ا �إىل �أن �آدم علي��ه 

�ل�سالم هو من نطق �لعربية �أول مرة.
لك��ن مايهمن��ا هن��ا ه��و �أن ه��ود� علي��ه �ل�س��الم ق��د �إتخذ 
م��ن �للغ��ة ور�سانته��ا �سالح��ا دفاعيا �س��د تهكم��ات قومه 
�ملتزمت��ن. "قال ياق��وم لي�ص بي �سفاه��ة ولكني ر�سول من 

رب �لعاملن." �لأعر�ف / 67.
كان ق��وم ع��اد عربا عارب��ة جفاة عت��اة كافري��ن متمردين 
يعب��دون �لأ�سنام. �أر�سل �أهلل له��م �سخ�سا يدعوهم لعبادته 
�أي عب��ادة �هلل جل وعال فتنق�س��و� منه ومل يطيعوه بعد �أن 
�أمره��م بالع��ودة �إىل ر�سده��م باأ�سلوب �لرتغي��ب و�لرتهيب 
بنيل خ��ر �لدنيا و�لآخرة عند �لطاعة و�إل فعقوبة �لدنيا 
و�لآخرة حمتم��ة عليهم. كل ذلك ببالغ ناطق �سليم ف�سيح. 
حتى �سفهوه فلم ياأبه لهم جر�ء ثقته باهلل وبنف�سه وم�سعاه 
فلي�ص �لأمر كما كانو� يظنون �أو يعتقدون: "�أبلغكم ر�سالت 

ربي و�أنا لكم نا�سح �أمن." �لأعر�ف / 68.
�إن �إي�س��ال �لبالغ��ات يج��ب �أن تتم بلغ��ة ف�سيحة مركزة 
لتقب��ل �لتاأوي��ل باأ�ستخ��د�م عب��ار�ت موج��زة لت�سم��ح 

باأختالف �لتف�سر ولتولد �إ�سطر�با �أو �إرباكا للمتلقي.
وه��و يف كل ذل��ك ليطلب �أجر� ولمنزل��ة �إل من �أهلل جل 
وع��ال وهو من كان �لأمر بيده، غايته هدي �أمته و�ل�سفقة 
و�خل��وف على قوم��ه و�لن�سيحة له��م: " ياق��وم ل�أ�ساألكم 
علي��ه �أجر� �إن �أجري �إل على �لذي فطرين �أفال تعقلون." 

هود / 51.
وبع��د �أن �إتهم��وه باأنه �أخرق جمنون نتيج��ة لغ�سب بع�ص 

�آلهتهم عليه فتحد�هم بلغة بليغة �سارمة حد �ل�سيف.
عندم��ا لح��ظ قومه �لبالغ��ة و�لثقة و�لأ�س��ر�ر يف لغته 
�إ�ستغرب��و� ذلك حتى �أخربهم �أن��ه ر�سول �أهلل �إليهم لكنهم 
�إ�ستبعدو� �أن يبع��ث �أهلل ب�سر� ر�سول من عنده. فخاطبهم 
ببالغة �لل�سان: " �أو عجبتم �أن جاءكم ذكر من ربكم على 

رجل منكم لينذركم." �لأعر�ف / 63.
نع��م قال له��م �أنا رجل منكم �سدق��وين لم�سلحة يل �سوى 
لأبلغكم ر�سالة ربي بل�ساين فال جتادلونني �أكر من ذلك.

فاأنت�سرت بالغة �للغة على �لكرة و�لتع�سب.
�لنبي �إ�سماعيل عليه �ل�سالم �أول بليغي �لعربية

 �لول��د �لبكر خلليل �هلل �إبر�هيم عليه �ل�سالم، �أمه هاجر 
�لقبطية عليها �ل�سالم من م�سر.

�أول م��ن رو���ص �خلي��ل فركبه��ا بع��د �أن كان��ت حيو�ن��ات 
وح�سي��ة. ع��ن ر�س��ل �هلل حمم��د �سل��ى �أهلل علي��ه و�آل��ه 
بالتو�تر: " �إتخذو� �خليل و�عتقبوها �أي تو�رثوها، فاأنها 

مر�ث �أبيكم �إ�سماعيل."  
كان �إ�سماعي��ل عليه �ل�سالم �ساحب ل�سان بليغ فهو �أول من 
تكل��م �للغة �لعربية �لف�سيح��ة �لبليغة حيث �أخذ �لكالم 
و�لنط��ق ب��ه م��ن جرهم عندم��ا نزل��و� عند �أم��ه هاجر يف 
�حل��رم �إذ تو�ت��ر ع��ن ر�س��ول �هلل �سلى �أهلل علي��ه و�آله: " 
�أول م��ن فتق ل�سان��ه بالعربي��ة �لبينة �إ�سماعي��ل، وهو بن 

�أربع ع�سرة �سنة." 
�لعربي��ة  �للغ��ة  بالغ��ة  �مل�ستعرب��ة  �لع��رب  وتو�رث��ت 
وف�ساحته��ا من��ه علي��ه �ل�س��الم حت��ى و�سل��ت بالغته �إىل 
خ��امت �لأنبي��اء و�لر�سل حممد ب��ن عب��د �هلل عليه وعلى 
�آل��ه �ل�سالة و�ل�سالم وتوجها �أهلل مبعج��زة �لكالم �لقر�آن 

�لكرمي.
و�سل��ت بالغة �إ�سماعيل �للغوية قمتها عندما خاطب �أباه 
�إبر�هي��م عليهما �ل�سالم ملا �أمره �أهلل ب��اأن يذبح ولده وهي 
روؤي��ا يف �ملن��ام مطيعا لو�ل��ده بف�ساحة وثق��ة كبرة باأمر 
�خلال��ق: " يا�أب��ت �إفعل ماتوؤمر �ستج��دين �إن �ساء �هلل من 

�ل�سابرين." �ل�سافات / 102.
فق��د بل��غ ر�سال��ة �هلل �سبحان��ه وتع��اىل بكلم��ات وجي��زة 
ف�سيح��ة بالطاعة وتنفيذ �لو�جب ق��ادت �إىل �لعفو عنه 
م��ن قبل �هلل و��ستبد�له بذبح عظيم فاأ�ستمر ر�سول مبلغا 
ياأم��ر �أهل��ه بال�س��الة و�ل��زكاة ومنزلت��ه �لر�س��ا عند �هلل 
�إذ فت��ح ل��ه بابا �إىل �جلن��ة بعد مناجات��ه �لبليغة للخالق 

�ساكيا حر �سيف مكة.
وهاه��و بره��ان �آخ��ر عل��ى �أن �للغ��ة و�ل��كالم ه��ي �سف��ة 

�ملتكلم. 
لكن لنبي من بعدي 

قاله��ا خ��ر �لأن��ام حممد �سل��ى �هلل عليه وعلى �آل��ه: "�إن 
منزلت��ك عن��دي ياعل��ي كمنزل��ة ه��ارون م��ن مو�س��ى، لكن 
لنبي من بع��دي." خمتزل فيها �أن عليا هو هوية �لأ�سالم 

�لناطقة بل هو �لقر�آن �لناطق.
�سج��اع مق��د�م بلي��غ �لل�س��ان �سالح��ه م��ع �لق��وم �جلاهلن 
كلمات��ه وعظات��ه. هويته )نهج �لبالغ��ة( ول�سانه �لقر�آن 
�لناطق. �أ�سهر ممن يت�سفون بالبالغة �لأعجازية من غر 
�لر�س��ل و�لأنبي��اء. وهل يوج��د �أروع من �لكلم��ات �لتالية 
يع��ظ فيها �لنا�ص عن �لق��ر�آن: " وكتاب �أهلل بن �أظهركم، 
ناط��ق ليعي��ا ل�سان��ه، وبيت لته��دم �أركانه، وع��ز لتهزم 

�أعو�نه." 

املقال الفائز باملركز السابع يف مسابقة فن املقالة

املقال الفائز باملركز الثامن يف مسابقة فن املقالة



7لـغــات

العشق املمنوعتأثري اللغة العربية أدبًا و شعرًا و ثقافة يف اللغة الفارسية 

املثلثات كائن حي يمتلك ثالث لغات اللغة البليغة رأسمال الرسل واملبلغني

م.م. علي حممد ر�سيد
ق�سم �للغة �لعربية

من ب��ن �لرو�ئي��ن �ل�سر�ئيلي��ن �جل��دد ، �لرو�ئيون ذوو 
�ل�س��ول �ل�سرقي��ة ، جن��د بينهم رو�ئ��ي ��سر�ئيل��ي حاذق 
ومتمر���ص ينتقي مو�سوعات��ه بعناية وبدق��ة متناهية مل 
جن��د له��ا مثيل ل��دى �قر�ن��ه. �ن��ه �لرو�ئ��ي �لإ�سر�ئيلي " 
�يل��ي عامر " �ملنح��در من ��سول عر�قي��ة . عامر �بن حي 
�لبتاوي��ن يف بغ��د�د ، ميت��از  بدهائ��ه �ملنقط��ع �لنظ��ر يف 
��سلوب �لكتابة ور�ويا وعارفا باهله و جمتمعه وما يدور يف 
نفو���ص �نا�سه ، �ذ �نه  ذ�ق مر�رة �لظ��روف �ل�سيا�سية �لتي 
مر بها يهود �لعر�ق و�لتهجر �إىل �إ�سر�ئيل ، �ر�ص �لحالم 
و�مليعاد . ثم �ملكوث يف مع�سكر�ت �ليو�ء �أو ما ت�سمى بال� " 
�ملع��رب� "، �دت هذه �لأمور �إىل جعله �ن�سانا ملما بجر�حات 
�هل��ه وم��ا �مل بهم على مر عقود من �لزم��ان ، وما تالها من 
�نعكا�س��ات �ث��رت يف حياة �ملجتم��ع �ليه��ودي �جلديد منه 

و�ملعا�سر.
" " يا�سمن 

�س��درت رو�ي��ة " يا�سمن" ع��ام 2005 ، وتروي ق�سة ع�سق 
مل يكتب لها �لنجاح ب��ن "نوري" وهو جندي ��سر�ئيلي من 
�أ�س��ول عر�قية مع " يا�سمن " �لفل�سطينية �ملر�ة �ملثقفة ، 
ت��دور �أحد�ث �لرو�ية يف �لفرتة �لت��ي تلت حرب حزير�ن 
) ح��رب �لنكبة عام 1967 (. يف �حلقيقة فان هذه �لفرتة 
، ق��د �سغل �ملوؤلف فيها م�ست�سار لرئي�ص �لوزر�ء �لإ�سر�ئيلي 
ل�س��وؤون �لع��رب ، ون�س��ط على وج��ه �خل�سو���ص يف �لقد�ص 
�ل�سرقية . وت�ستعر�ص �لرو�ية ما يجول بخاطر �ملوؤلف يف 
تلك �لفرتة ، وما و�جهه فيها وما �سادفه من �ل�سكان �لعرب 
هن��اك . من خوف وهلع �إبان هزمية �جليو�ص �لعربية مرة 

�أخرى .
بط��ل �لرو�ية ، نوري ، هاجر من �لعر�ق مع عائلته ، يقطن 
و�ل��د�ه يف �لقد���ص ، �خاه يعم��ل جا�سو�سا ل�سال��ح �ملو�ساد ، 

و��سي��ب يف �ملعركة . �أم��ا نوري فقد عم��ل م�ست�سار� ل�سوؤون 
�لع��رب . يف �إطار عمله هذ� يحاول م�ساعدة �ل�سكان �لعرب 
بغي��ة تغير �لفكرة �ل�سائدة على �لحتالل �ل�سهيوين . �إذ 
�أ�سب��ح بذلك �سديقا للعديد م��ن �لعو�ئل �لعربية �لر�قية 
يف �لقد���ص �ل�سرقي��ة ، عل��ى �أثرها وقع يف ح��ب �بنة �حد 
�لتج��ار ، و��سمه��ا يا�سمن ، وهي م�سيحي��ة مثقفة ، حا�سلة 
عل��ى �سهادة �لدكتور�ه من فرن�س��ا ، يحاول و�لدها تفريقها 
ع��ن زمالئها يف �لدر��سة �ملن�سمون �إىل حركة فتح ، ويطلب 
من نوري �إن يجد لها عمال يليق بها . وفعال ، وجد لها عمال 
، وم��ع �لأيام �أخ��ذت عالقتهما بالنمو و�لتط��ور �إىل درجة 
�جلن��ون ، حت��ى �يقن �لثنان ب��ان هذ� �حلب ل��ن يكتب له 
�لنجاح . تنهي يا�سمن �لرو�ية مبقطع من �غنية �أم كلثوم 
". وي�س��ر عامر �إىل �ع��رت�ف بطله نوري  " �أن��ت عم��ري 
با�ستياق��ه �إىل بغ��د�د ونخله��ا ، وبكن��ه ياب��ى �لرجوع �إىل 

هناك كي ل ي�سبح مو�طنا من �لدرجة �لثانية : 
" �إنن��ي �ت��وق �سوقا لدجل��ة وللنخيل ولبيت��ي يف بغد�د ، 
بي��د �إنن��ي لن �ع��ود �إىل هن��اك �أبد� ، ف��ال �ر�س��ى �إن �كون 

مو�طنا من �لدرجة �لثانية " ) �ص 352 (
وهن��ا ميكنن��ا �إن نق��ول : �إن عام��ر يح��اول �إن يعر���ص لنا 
�س��ورة �لإ�سر�ئيلي �ملكّبل بقيود �ملا�س��ي ، ذلك �ل�سر�ئيلي 
�ل��ذي ينح��در من �أ�س��ول عربية وم��ا يالقيه م��ن �سعوبات 
بتاأرجح��ه ب��ن �ملا�س��ي �ل��ذي ل��ن يع��ود و�حلا�س��ر �ملري��ر 

و�مل�ستقبل �ملجهول .
�إن �لغاي��ة م��ن ��ستعم��ال �سخ�سي��ة �لن�س��اء �لعربيات �لتي 
يعر�سه��ا �لأدب��اء �ل�سرقي��ون �أمث��ال " �سام��ي ميخائي��ل ، 
�سمع��ون بال���ص و�يل��ي عام��ر " بو�سفه��ا جترب��ة حلري��ة 
�لثقافة �لإ�سر�ئيلية ، هي قدرتها على خلق وجود حقيقي 
لثقافة ��سر�ئيلية عريقة – على ما يبدو - . بيد �إن وجهة 
نظر هوؤلء �لأدب��اء �حلديثة ل ترتك جمال لل�سك حيال 
خلق مو�قف قومية و�سيا�سية . �إذ �إن �ل�سوؤ�ل حيال �لوجود 
�لإ�سر�ئيلي يف فل�سطن �أو �لوجود �لفل�سطيني يف �إ�سر�ئيل 

مل تظه��ر ب��ن �سفح��ات �لكت��ب وه��ذ� �ملوؤلف��ات �لأدبي��ة 
�لقّيم��ة. �إمنا تطرق��ت فق��ط �إىل �آلية �ل�س��ر�ع �لعربي – 

�لإ�سر�ئيلي ف�سال عن مو��سيع �جتماعية وثقافية فقط.
�أم��ا يف رو�ي��ة " يا�سم��ن" فاإنن��ا جن��د - ولول م��رة -  �إن 
ُترجم��ت  ق��د   ) �ليهودي��ة  �ملزدوج��ة )�لعربي��ة  �لهوي��ة 
للعالقة �ل�سيا�سية �ل�ساملة. �إذ تتطرق �لرو�ية �إىل �ل�سنة 
�لأوىل لنتهاء حرب �لنكبة ، ف�سال عن وجهة نظر �لعرب 
يف �لقد���ص �ل�سرقي��ة ، و�لت��ي يعر�سها عام��ر يف �سخ�سية 
�ب��و نبي��ل �مل�سل��م �ملتطرف و�ب��و ج��ورج �مل�سيح��ي �ملثقف ، 
ب��ن نظرتي تطرف وتط��رف �قل ، وعلى وج��ه �خل�سو�ص 
، وجه��ة نظ��ر يا�سمن ، �لت��ي ترّملت وهي ما ت��ز�ل �سغرة 
، ق�س��ت خم���ص �سن��و�ت م��ن �لدر��س��ة يف باري���ص ، وعادت 

للمكوث مع �هلها .
وم��ن وجهة �أخرى ، تتطرق �لرو�ي��ة �إىل وجهة نظر نوري 
، �ليه��ودي م��ن �أ�س��ول عر�قي��ة �ل��ذي ي�سغ��ل �لآن من�سب 
�مل�ست�سار ل�سوؤون �لع��رب ، �خلا�ص بالوزير �لذي قتل و�لده 
�أم��ام ناظري��ه قبل �سنو�ت . وكذلك عائل��ة نوري وو�لد�ه ، 
كما لو كانت �سورة جماعية تعر�ص �لختالف �ليدولوجي 
للوعي �لقومي  �لإ�سر�ئيلي و�لفل�سطيني من دون �إيجاد �أي 

ر�ب��ط م�س��رتك لالثنن . وبه��دف و�سف �حل��و�ر �ل�سيا�سي 
�لد�ئ��ر بن �جلانبن ، ف��ان �ملوؤلف قد ��سطر لقحام جمل 
ذ�ت جمالي��ة �أدبي��ة للح��و�ر ب��ن �ليه��ود �أنف�سه��م ، وب��ن 
�لعرب وبن �أنف�سهم ، مع ذكر �حلو�ر �ل�ساخن بن �لطرفن 
: �أحقي��ة �ليه��ود �ملزعوم��ة بفل�سط��ن ، و�حقي��ة �لع��رب 
�ل�سرعي��ة فيه��ا ورف�سه��م للوج��ود �ل�سهي��وين . ف�س��ال عن 
و�س��ف �لعاد�ت و�لتقالي��د لكال �جلانبن ب�س��ورة مف�سلة ، 
وخ�سو�سا يف تلك �لفرتة �لع�سيبة ، فرتة حرب �لنكبة وما 

تالها من �أحد�ث و�نهيار�ت �ملت باملجتمع �لفل�سطيني .
يف �حلقيق��ة ، مل تل��ق رو�ي��ة " يا�سم��ن" �لنج��اح �ملعه��ود 
له��ا لول �نت�س��ار �لكتابة �لذ�تي��ة يف �لأدب �لإ�سر�ئيلي يف 
�لآونة �لأخرة ، كما هو �حلال لدى كتب من �أ�سول عربية 
�أمث��ال ) يت�سحاق لئ��ور ، رونيت مطل��ون ، ميخال غوبرين 
و�آخ��رون ( ، �لت��ي تطرق��ت �إىل عالقة �حل��ب �ملتناق�سة ، 
�أي �ليه��ودي – �لعربي��ة ، �أو �لعرب��ي م��ع �ليهودي��ة ، ه��ذه 
�ملو��سي��ع �لت��ي حج��زت له��ا مكان��ا يف �لأدب �لإ�سر�ئيلي . 
بي��د �إن عام��ر يعار�ص �لكث��ر من �لأدب��اء يف طرحه لهذه 
�لرو�ي��ة ؛ فه��و يختل��ف ع��ن باق��ي �لأدباء بع��دم �قحامه 
لهويته �لعربية و�لأفكار �لرجعية ، �إمنا تطرق �إىل هويته 

بو�سفه ��سر�ئيلي – من �أ�سول عربية .
�إن معرف��ة عام��ر بالهوي��ة �ملزدوج��ة ، مكّن��ت ن��وري بطل 
�لرو�ية لعر�ص �خلالف �لناجت بن م�ساعر �لنابعة من بوؤ�ص 
�ملُحتلن وبن عمله �حلكوم��ي بو�سفه م�ست�سار� يف حكومة 
�لحت��الل . وبذلك ف��ان فهم �سعور �لنا���ص �لقابعون حتت 
وطئ��ة �لحتالل منعته م��ن ��سفاء ل��ون �ملحبة لالحتالل 
�لإ�سر�ئيل��ي وخ�سو�سا للفل�سطيني��ن �لذين ي�سطرون �إىل 
�لتفتي�ص و�ىل ممار�سات �لحتالل �لال �خالقية ، وهذ� ما 
دفع��ه �إىل تق��دمي ��ستقالته . ويف ح��و�ر د�ر مع نوري و�بو 
ج��ورج يعر�ص فيه �لآلم �ملو�ط��ن �لعربي �لفل�سطيني بعد 
�لحتالل : " طردمت �لآلف من �سعبنا و�حتللتم مقد�ساتنا 

�ص98(   ( "

م.م. ح�سام عبد �حل�سن عبد
ق�سم �للغة �لفار�سية

ُترى ماهي المثلثات ؟ أهي التي نس������مع بها في دروس الریاضیات 
؟ أم هي غیر ذلك ؟

المثلث������ات کائن حي یجی������د ثالث لغات ، ولدت م������ن رحم وجدان 
الشاعر الس������عدي الش������یرازي ، نمت وترعرعت في حضن ریاضه 
العبق������ة وتغذت من وحي أفکاره الصادقة ، أرادت ان تکون للناس 
موضع إفادة . فما رعوها ، فأصابها المرض ، فعاشت مهضمومة 
، یتیمة دهرها ؛ ال أخ یساعدها وال ُأخت تؤنسها وال ُأم تالعبها وال 
أب یغذیها . األمر الذي دعاني إلنقاذها من حیرتها فسألتها لماذا 
هذا العناء ؟ عرفیني بنفس������ك لعلي أجد لك دواء ، فقالت والخجل 

واضح علی محیاها بکل جالء : 
    تفرد الش������اعر الفارسي السعدي الشیرازي )1( )ت 690 ه� ( 
بملمع )المثلثات( فلم یکن له سابق وال الحق . هذا اللون الجمیل 
من الشعر ساقه السعدي بإسلوب رائع في میدان النصح واإلرشاد 

 .
  المثلثات لون شعري من ألوان األشعار الفارسیة الملمعة مختص 
بالش������اعر الکبیر السعدي الش������یرازي . تتکون المثلثات من أربعة 
وخمس������ین بیتًا علی هیأة ثماني عش������رة خانة ، کل خانة تتکون 
من ثالثة أبیات )من هنا جاءت تس������میة هذا اللون من الملمعات 
ب� المثلثات( ؛ بیته������ا األول فصیح یحمل هویة اإلنتماء العربي ، 
والثاني فصیح یحمل هویة اإلنتماء الفارسي ، والثالث عامي یحمل 
هویة اإلنتماء المناطیقي والجغرافي بلهجة أهل شیراز )آنذاك( . 
    مم������ا یؤس������ف له ؛ قلما تناولت أق������الم اأُلدباء الفرس ، فضاًل 
عن اأُلدباء العرب هذا الطراز من األدب الرائع الذي لیس له نظیر 

یماثله في االدب الفارسي . اذ یمکن القول : إّن مثلثات السعدي 
هي یتیمة األدب الفارسي . 

    هناك نکتة لطیفة ال بد أْن نشیر إلیها ؛ عندما جمعنا األبیات 
العربیة ، حصلنا علی نمط ش������عري بقالب المزدوج ، تحکي ترجمة 

هذا الملمع وهذا ما سنراه في نهایة هذه المقالة . 

نص المثلثات )2(  :
خلیلّی اله�������دی انج�������ی وأص����لح
ولکن م�����������ن ه������داه هللا أفل��������ح

نصیحت نیکبختان گ������وش گ������یرند
حکیمان پند درویش����������ان پذی�������رند
ُگش َاتُهن دار َاغت خاطر َنَرن��������ِزت
که ُثخت عاقلی َده ب���������ار ُاَثن�������ِزت
من استضعفت ال تغ�����������������لظ علیه
من استأس�رت ال تک������سر یدی�����������ه

چه نیکو گف�����ت در پای ش������تر مور
که ای فربه مکن بر الغ����������ران زور
ُکه منعم َبی مبر ُکول آتخ دروی�������ش

کو انش می ُبَنی ُدنَبل َمَزش ن�����������ی�ش
دع استنقاص من ط������ال احت�����رامه
فقوس الده�����������ر لم تفرع سهام�������ه
جراحت بند باش ار م����ی توان��������ی
ترا نیز ار بی�����������ندازد چه دان��������ی

ِببات ای ده���ر ُدهنرا تیر از ِای ُپشت
نه هم شی تیر َاَنه کمان ُبو ِکش ُای ُکشت

تأدب تستقم الط�������������ف تق���������دم
تواضع ترتفع ال ت�����������������عل تن�����دم

که دوران فلک بسیار بودس������������ت
در  ودی��������گ������ر  بخشودس������ت  ک������ه 

ربودست
نه ِکت تفسیر وِفق خواند ِاستی َاْبِهشت
َبِسم ِدی کَ�سُوری ماند َپی���������َذه ببذشت 

لیعف المهتدی عن سوء من ض��������ل
وال تستهز ک����������������������م من قائم زل
منم کافتادگان را بد نگف�������������������تم

که ترسیدم  که روزی خود بیف�����������ت�م
که مسکینی ُاَوست ُاش حق تو َبهریست

َمَخن َشزُدم َنواَخند انکه بگری�����������ست
متی زرت الفتی غّبا اجل����������������ک

فال تکثر حبی������������������������بک الیملک
ز بسیار آمدن ع�����������������زت بکاهد

چو کم بینند خاط���������������ر بیش خواهد
عزیزی ِکت ِهن ُاش ه����ردم َمُدو ِپش

که صحبت ِزز مالل آرت ِبش از ِب�����ش
تمیر فی فقیر یشته������������������ی الزاد
وال تحس�������������������������د غنیًا قدره زاد

وگر گویند آن جاه وق���������������در بین
تو پای روستایی در وح����������������ل بین
َو چه ترش ُرو  ِشِنه َترِغ خ����وان نی

تزان مسکی خبر ِهن ِکش ُخو نان ن����ی

املقال الفائز باملركز التاسع يف مسابقة فن املقالة

املقال الفائز باملركز العاشر يف مسابقة فن املقالة
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�ملركز �لأول منا�سفة بن :
- �ل�ستاذ �مل�ساع��د �لدكتورة جناة عي�سى ح�سن - 

ق�سم �للغة �لأملانية  
عن مقالها   " لغة �لذ�ت " 

- �ملدر�سة �إميان لفتة عزيز -
- ق�سم �للغة �لعربية 

ع��ن مقاله��ا "توظيف �للغ��ة �لعربي��ة يف �إ�سطناع 
�لذ�ت �ليهودية "

       
�ملركز �لثاين

�ل�ست��اذ �مل�ساع��د �لدكت��ور �أن��ور عبا���ص جميد – 
ق�سم �للغة �لفار�سية         عن مقاله " �للغة ودرها 

يف ن�ساأة �لهوية " 

�ملركز �لثالث منا�سفة بن :
- �ل�ستاذ �مل�ساعد ليلى فا�سل ح�سن – ق�سم �للغة 

�ل�سبانية
عن مقالها " لغة �جلدر�ن �سوت و�سدى "  

- �ل�ست��اذ �مل�ساع��د رقي��ة �أي��اد �أحم��د – �سعب��ة 
�لتقومي �للغوي

عن مقالها " �للغة و�أزمة �لهوية "  

�ملركز �لر�بع
 �ملدر�سة رقية حممود جا�سم

�ملركز �خلام�ص
 م.م. �ميان مط�سر عاجل 

�ملركز �ل�ساد�ص
 م.م. مكي خالد عبد �لرز�ق

 �ملركز �ل�سابع
 م.د. رنا علي جميد

�ملركز �لثامن 
 م. علي ح�سن �لزبيدي

�ملركز �لتا�سع 
 م.م. علي حممد ر�سيد 

�ملركز �لعا�سر 
م.م. ح�سام عبد �حل�سن عبد 

العدد الثاني عشر - آيار 2018

 �إنطالق��ا م��ن م�سوؤولية �سعب��ة �لإعالم 
و�لعالق��ات يف كلي��ة �للغ��ات يف تفعي��ل 
�لعلم��ي  و�لعط��اء  �لثق��ايف  �حل��ر�ك 
وت�سجيع��ًا  �لتدري���ص  هيئ��ة  لأع�س��اء 
ملهار�ت �لفعل �لكتابي .. �أطلقت �لدورة 
�لثاني��ة مل�سابقة فن �ملقالة للتدري�سين 
عل��ى �أثر جناح �ل��دورة �لأوىل يف �لعام 

�ملا�سي .
 و�رتاأت �للجن��ة �مل�سرفة على �مل�سابقة 
�ن تخت�ص هذه �ل��دورة مبو�سوع و�حد 
يكون قا�سمًا م�سرتكًا للمقالت �مل�ساركة 
بامل�سابقة هو: �للغة هي �لهوية و�لذ�ت 
للم�س��رتك  ت��رتك  �ن  عل��ى  و�لوج��ود 
حرية �ختي��ار �لز�وية �لت��ي يكتب من 

خاللها .
 وق��د تقدم��ت للتناف�ص م�س��اركات عّدة 
تطبيق��ًا  له��ا  �لأويل  �لفح���ص  وبع��د   ،
ل�سروط �مل�سابق��ة ��سُتبعدت �مل�ساركات 

غر �ملر�عية لتلك �ل�سروط .
   و��سرتك��ت يف �ل�سب��اق �لثق��ايف �ثنت��ا 
ع�سرة مقالة ، مت �خفاء ��سماء كاتبيها 
و�إحالل �أرق��ام حملها ، ومن ثم �حالتها 
درج��ات  �أعل��ى  ل�سم��ان  �ملحكم��ن  �ىل 
�حليادي��ة، وكان عم��ل كل منه��م �سري��ًا 

ليعرف به �ملحكم �لآخر.

 وقر�أ �ع�س��اء جلنة �لتحكي��م �ملقالت 
�مل�ساركة قر�ء�ت  فاح�سة ودقيقة على 
وف��ق معاير ع��ّدة �برزه��ا �أهمية ثيمة 
�ملو�س��وع و�سالمة لغة �لكات��ب و��سلوب 
�مل�سابق��ة  بعن��و�ن  و�إلتز�م��ه  كتابت��ه 
وغ��ر ذلك، ثم و�سع��و� �لتقييمات �لتي 
ي��رون �نها منا�سب��ة لكل مقال��ة،  جرت 
بع��د ذلك عملية جمع درجات �ملحكمن 
وتق�سيمها لإ�ستخر�ج �لدرجة �لنهائية 

و�ملركز �لذي ت�ستحقه كل مقالة .
�ملق��الت  �أغل��ب  �ن  �لق��ول  وميكنن��ا   
�مل�ساركة ول نقول كلها متتلك �ل�سروط 
�ملو�سوعي��ة لف��ّن �ملقال��ة وتوؤك��د قدرة 
�لف��ّن  ه��ذ�  كتاب��ة  عل��ى  �ملت�سابق��ن 

�لإبد�عي �لأ�سيل .
 �إننا �إذ ننهي و�جبنا هذ� نتقدم بال�سكر 
و�لتقدي��ر للزميل رئي�ص �سعبة �لإعالم 
ورئي�ص حترير �سحيف��ة لغات �لدكتور 
ف��وزي �لهن��د�وي لثقت��ه بن��ا وناأم��ل �ن 

نكون قد وفقنا بهذ� �لتكليف.    
�سعي��د� ً  وحظ��ًا  للفائزي��ن  مب��ارك 
ل��كل �لزم��الء �لآخري��ن يف م�سابق��ات 

جديدة .
�هلل  ورحم��ة  عليك��م  و�ل�س���������الم 

وبركاته

بيان لجنة تحكيم مسابقة فنّ املقالة للتدريسيني

�لتدري�سية فرح موؤيد رئي�ص جلنة �لتحكيم

�لدكتور فوزي �لهند�وي ع�سو جلنة �لتحكيم�لدكتورة جنان  حممد و�ثق ��سماعيل ع�سو جلنة �لتحكيم
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��ستوقفتن��ي كلم��ات ب�سيطة م��ن �أغنية لكاظ��م �ل�ساهر من 
ق�سي��دة مدر�س��ة �حلب  وبقي��ت ترتدد  عل��ى م�سامعي هي:  
مل �أعرف �أبدً� �أن �لدمع هو �لإن�سان ..�أن �لإن�سان بال حزن 
ذك��رى �إن�س��ان ..  ُترى هل فعاًل �ن �لن�س��ان بال حزن ذكرى 

�ن�سان ؟
�لنا�ص �ليوم يف حالة م��ن �لتاأزم وتتد�عى عليهم �لأحد�ث 
�ملحزنة و�لقوى �ملهيمنة تعمل على �إ�سعال �ل�سر�ع بن بني 
�لب�س��ر، مم��ا ز�دنا هم��ًا و�كتئاب��ا  و�أ�سح��ت �يامن��ا  نعي�سها 
متذبذب��ن ب��ن  �ل�سر ونو�زعه  و �خل��ر وبو�ديه يف دنيا ل 
ندري �ىل  �أي كّفة منيل ؟ �أ للباطل �لذي يطغى ويطفو على 
�لب�سري��ة يف ع��امل ملي��ئ ب��كل �ملتناق�س��ات ، �أم للحق �لذي 
ب��ات بعي��د� و�سع��ب �ملنال ؟ ل��ذ�  ��سبحن��ا و�أم�سين��ا  نتغنى 
بزه��و ما�سي جميل رحل وّوىل باأمانه  وفرحه و�سعادته يف 

�لوجد�ن و�لقلب .
و�حلكم��ة تقت�س��ي �لآن  باأن نن�سى كل م��ا يجري حولنا من 
تد�خ��الت نف�سية و�سر�عات �سيا�سي��ة وم�ساكل �أ�سرية  كي 
نهناأ بعي���ص رغيد ، لنجد �إننا نقف على �أعتاب ع�سر جديد 
يف فهمنا خلاليا �ملخ �لتي تتحمل كل تلك �ملعاناة ، فقد �أمكن 
�لتو�سل �إىل و�سائل لتغر �ملز�ج و�حلالة �لعاطفية لالإن�سان 
بع��د �أن تو�سل �لعلم��اء �إىل �أن �ملخ هو نظام كيميائي مركب 
وميك��ن �لتدخ��ل باأدوي��ة لتغير �لرتكي��ب �لكيمائ��ي للمخ، 
وكذلك فقد تقدم��ت �لأبحاث �لعلمية حول طبيعة عملية 
�لتذكر وعملي��ة �لن�سيان، وتو�سلت �لأبح��اث �إىل �لو�سائل 
�لكهربائي��ة و�لكيمائية �لتي ت��وؤدى �إىل تن�سيط �لذ�كرة، 
ب��ل  و�س��ل طم��وح �لعلم��اء �إىل حد حماول��ة �لتو�س��ل �إىل 

و�سائل ت�ساعد على �لرتفاع مب�ستوى ذكاء�لن�سان.          
كما تو�س��ل �لعلم �ىل �إمكان �لتحكم يف �ملخ �لب�سري و�إمكان 
تغير �ل�سخ�سية، و�أمكن للعلماء �أن يجعلو� �لقط يخاف من 
�لف��اأر ويتحول �حليو�ن �ل�سر�ص �إىل حيو�ن �أليف، وجنحت 
جتارب مماثلة على �حليو�نات �لأخرى بعد �كت�ساف مر�كز 
�للذة و�ل�سع��ادة و�لأمل و�حلزن ومن �لكت�سافات �جلديدة 
م��ا �أعلن��ه �لربوفي�س��ور هينزفيم��ان م��ن جامع��ة ماكجي��ل 
ع��ن �لتو�س��ل �إىل عقار يق�سي عل��ى �ملي��ول �لعدو�نية عند 
�لإن�س��ان و�لبح��وث ح��ول �لذ�ك��رة ت�سر �إىل �إم��كان زيادة 

قدرة �لإن�سان على تذكر �ملعلومات �لتي يحتاج �إليها.
     ث��م تو�س��ل �لعلم��اء �ىل �أماك��ن تخزي��ن �ملعلومات يف �ملخ 
و�كت�س��اف �مل��ادة �لتي يف �ملخ و�لتي تق��وم بحفظ �ملعلومات، 
و�أ�سب��ح د�رج��ا  ب��ن �لعلم��اء �أن �لذكري��ات �لقريب��ة يت��م 
تخزينه��ا بطريق��ة كهربائي��ة، و�لذكري��ات �لقدمي��ة يتم 
تخزينه��ا كيميائي��ا عن طريق جزيئات م��ادة �أطلقو� عليها 
)�آر. �إن. �إي( وبنف���ص �لطريق��ة �لت��ي حتتف��ظ به��ا م��ادة 

)دي. �إن. �إي( باخل�سائ�ص �لور�ثية لالإن�سان.
       و بتق��دم �لبح��وث �لعلمية فاإن �مل�ستقبل يحمل لالإن�سان 
حي��اة �ستك��ون �أك��ر ر�ح��ة و��ستق��ر�ر� و�سع��ور� بالر�س��ا 
و�ل�سع��ادة، ولن ي�سكو من �لن�سيان �أو �حلزن �أو �لأمل، ولي�ص 
ذل��ك بعي��د� ف��ى �أن يبدل �حل��ال ويع��ود �إىل �ساب��ق عهده، 
ر��سي��ا ق��ادر� وموؤمنا بنف�س��ه وبقدرته عل��ى حتقيق كل ما 
يحل��م ب��ه ويتخل�ص من �حل��زن ... فلتهن��اأ وتقّر عين��ًا �يها 

�لن�سان .

إنسان بال حزن ...
ذكرى إنسان 

 دع��ت �ل�سي��دة عميد كلية �للغ��ات �أ.م.د. م��ي �إ�سطيف��ان رزق �هلل �أع�ساء  عو�طف يو�سف   
جلن��ة �لرتقيات �لعلمي��ة �ىل �عتماد �لدقة و�لتنظي��م يف �جناز معامالت 

�لتدري�سين طالبي �لرتقية �لعلمية .
 وقالت خالل �للقاء مع رئي�ص و�ع�ساء �للجنة �جلديدة للرتقيات �لعلمية 
عقد يوم �لأحد 6- 5 - 2018 ينبغي تق�سيم �لعمل بن �لأع�ساء و��ستثمار 
�لوق��ت وع��دم تاأخ��ر ��ستحقاق��ات �لتدري�سي��ن م��ع �لألت��ز�م بال�سو�بط 
و�لتعليم��ات �لناف��ذة وتفعي��ل م�سوؤولي��ات �ع�س��اء �لإرتباط م��ع �لأق�سام 

�لعلمية .
�ىل ذل��ك  ��ستعر���ص جمل�ص كلي��ة �للغات باجتماعه �ملنعق��د يوم �لربعاء 
9 �ي��ار 2018 �خ��ر �ل�ستع��د�د�ت ل�ستقب��ال مو�سم �لمتحان��ات �لنهائية 

وتوفر و�سائل �لر�حة و�لهدوء لطلبة �لكلية. 
وناق���ص �لجتم��اع �ل��ذي ر��ست��ه �ل�سي��دة عمي��د كلي��ة �للغ��ات �أ.م.د م��ي 
��سطيفان رزق �هلل تفعيل مكتب �سوؤون �ملو�طنن على وفق توجيهات �ل�سيد 
رئي���ص جامع��ة بغ��د�د و�لجن��از�ت �لت��ي متخ�ست خ��الل �لع��ام �لدر��سي 

�حلايل وتفعيل �ملنظومة �للكرتونية للطلبة و�لتدري�سين و�ملوظفن.

وجهت رئي�ص �ملوؤمت��ر �لدويل �لتا�سع 
ع�س��ر للغ��ات و�لرتجمة عمي��د كلية 
�مل�ستن�سري��ة  �جلامع��ة  يف  �لد�ب 
�سك��ر  كت��اب  جا�س��م  فري��دة  �.م.د 
�للغ��ات   بكلي��ة  للتدري�س��ي  وتقدي��ر 
تثمين��ا  �لهن��د�وي   ف��وزي  �.م.د 
جله��وده وم�ساركت��ه يف �أعمال �ملوؤمتر 
�ل��ذي عق��د يف �لثالث��ن م��ن ني�س��ان 

. 2018
كم��ا منح �لهن��د�وي درع �لتميز �لذي 
�ملتمي��زة  �لبح��وث  ل�سح��اب  مين��ح 
فق��ط ، وقد �س��ارك �لهند�وي ببحثه 
�ملو�س��وم " �ل�سر�ع �للغوي وتاثره يف 

تفتي��ت �لهوي��ة " عر���ص م��ن خالله 
مفه��وم �ل�سر�ع �للغ��وي وتاريخه وما 
�حدث��ه م��ن تد�عي��ات عل��ى �مل�سه��د 

�للغوي �لعاملي .
 و�أو�سح دور �لعومل��ة �لثقافية وثورة 
تقني��ات �لت�س��ال يف تهمي�ص �للغات 
وطغي��ان �للغ��ة �لنكليزية يف حقول 
�لقت�ساد و�لع��الم و�لبحث �لعلمي 
معاجل��ات  عر���ص  ث��م   ، و�لعم��ال 
مو�سوعي��ة وتو�سيات مهم��ة لعادة 
�لت��و�زن �للغ��وي يف �لع��امل .وحظ��ي 
�لبحث مبناق�سات ومد�خالت و��سعة 

من �مل�ساركن يف �ملوؤمتر.

عر���ص : �لدكتورة حور�ء 
حممد علي �ملربقع

ي�سطلع �لكادمييون مبهمة نبيلة 
�أز�ء جمتمعاته��م حن تعاين من 
�أزم��ات ته��دد م�سره��ا ووجودها 
وهويته��ا وتدف��ع ح�سارته��ا �ىل 
ه��ذه  و�ل�سي��اع،  �لإنهي��ار  حاف��ة 
�ملهم��ة تتمظهر م��ن خ��الل �إنارة 
�ملجتمع��ات  تل��ك  �أم��ام  �لطري��ق 
وطرح معاجلته��ا علميا ومو�جهة 

�لتحدياتاخلطرة .
�لن�ساني��ة  �لعل��وم  وتق��ف 
عل��م  وخا�س��ة  و�لجتماعي��ة 
�لنف���ص �لجتماع��ي يف مقدم��ة 

�سب��ل  باإيج��اد  �ملطالب��ة  �لعل��وم 
طري��ق  وخارط��ة  وتف�س��ر�ت 

للخروج من تلك �لأزمات .
ويف بلدنا �لذي يعاين �لعديد من 
�لتوتر�ت و�لأزمات �لجتماعية 
�لناجمة عن �لإرهاب وتد�عياته 
تكت�سب  و�لجتماعية  �لنف�سي��ة 

هذه �ملهمة �أبعادً� �أكرب.
    م��ن هن��ا تاأت��ي �أهمي��ة �لكت��اب 
�جلديد لال�ستاذة �لدكتورة �سناء 
عي�س��ى �لدغ�ست��اين �ملو�سوم علم 
�لنف���ص �لجتماع��ي - نظري��ات 

ودر��سات .
ن�س��ر  �ىل  يه��دف  �ملوؤل��ف  فه��ذ� 
�لوع��ي يف �ملع��ارف �لجتماعي��ة 
لفتح �آفاق �لتفكر و�لإدر�ك �مام 

�لف��رد و�جلماع��ات �لجتماعية 
من �أج��ل خلق فر�س��ة للمر�جعة 
�ملعتم��دة  �مل�س��ار�ت  وت�سحي��ح 
�ىل  و�س��ول  �لو�ق��ع  تف�س��ر  يف 

�لتو�فق مع �لآخر �ملختلف .

وتغط��ي ف�سول �لكت��اب م�ساحات 
و��سع��ة من مفرد�ت عل��م �لنف�ص 
�لجتماع��ي حيث ب��د�أت �ملوؤلفة 
بال�سل��وك �جلمع��ي كون��ه �سل��وكا 
تلقائي��ا لحتدده م�س��ار�ت متنباأ 
به��ا، مثلما هو تعبر ع��ن �سيطرة 
�حل�س��د  �سل��وك  عل��ى  �لنفع��ال 
و�سغ��ب  تاأث��ر�ت  م��ن  ومال��ه 
وتدم��ر ، �أو ث��ور�ث �و �إنقالب��ات 
.    �م��ا �لف�سل �لث��اين من �لكتاب 
فيتن��اول مفهوم �لإن�سي��اع وبيان 
م�ستويات��ه و�لعو�مل �ملوؤثرة فيه 
م��ع �أب��رز �لتج��ارب و�لتنظ��ر�ت 

�ملتعلقة به .
�لثال��ث  �لف�س��ل  و�خت���ص   
للجماع��ة  �لف��رد  با�ستقط��اب 

ونظري��ة �ملقارن��ة �لجتماعي��ة، 
يف ح��ن عر�ص �لف�سل �لر�بع من 
�لكتاب مو�سوع �لقيادة مبفهومها 
�حلديث �لذي يتنا�سب مع حاجة 
�لع�س��ر ف�ساًل عن تن��اول مو�سوع 

مجلس كلية اللغات يناقش تفعيل مكتب شؤون املواطنني

رزق اهلل تدعو اىل الدقة والتنظيم يف إنجاز معامالت الرتقية

درع املؤتمر الدولي للغات والرتجمة يمنح لكلية اللغات

علم النفس االجتماعي - نظريات ودراسات 

العدد الثاني عشر - آيار 2018

نظ��م ق�سم �للغ��ة �لفرن�سي��ة �سمرن ب�سان 
لوحات �لفنان �لفرن�س��ي �وجن فالند�ن 
�ل��ذي ر�س��م م�ساهد م��ن بغ��د�د يف �لقرن 
�لتا �سع ع�سر تعك���ص و�قع بغد�د يف ذلك 

�لوقت.
وقال �لتدري�سي يف �لق�سم �لدكتور فار�ص 
وعر���ص  �ل�سمن��ار  نظ��م  �ل��ذي  حكم��ت 
�للوح��ات �ن تلك �لر�سوم كانت قد ن�سرت 
قدمي��ة  فرن�سي��ة  ودوري��ات  جم��الت  يف 
ت�سم��ل 24 �س��ورة للوحات فني��ة ن�سنفها 

ع��ن مدينة بغد�د وم��دن �لخرى �ملو�سل 
و�حللة و�ربيل ��سافة �ىل لوحات جت�سد 
مر�ح��ل �لتنقيب��ات يف نين��وى وق��د نقلت 

�ىل متحف �للوفر �لفرن�سي.
و��س��ار �ىل �ن مو�سوع��ات �للوح��ات م��ن 
�لو�ق��ع وللي�س��ت م��ن �خلي��ال لن �لفنان 
مرت��ن  �لع��ر�ق  ز�ر  ق��د  كان  �لفرن�س��ي 
1841 وع��ام 1843 وهو �لفن��ان �لوحيد 
�ل��ذي ر�س��م م�ساه��د و�قعي��ة قب��ل ع�سر 

�لت�سوير.

مشاهد من بغداد .... سمنر ولوحات فنية بقسم اللغة الفرنسية
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االزدواجية اللغوية بني الكردية والعربية يف بغداد

توظيف التكنولوجيا يف تعلم اللغات االجنبية بعصر التقنيات

م.م. زينا �كرم ح�سن
ق�سم �للغة �لفرن�سية

تتمي��ز كث��ر م��ن �لبل��د�ن بالتن��وع 
�للغوي عل��ى �لرغم من �ن �ل�سيا�سة 
تع��ر  ل  �ل��دول  لبع���ص  �للغوي��ة 
�همية  لهذ� �لتنوع. وللتنوع �للغوي 
��سب��اب عديدة منه��ا : جتمع �فر�د 
�و �قليات تتكلم لغات متنوعة وهذ� 
�للغ��ات  تن��وع  �ىل  ي��وؤدي  �لتجم��ع 
�ملحلي��ة يف بلد مع��ن، وتنقل �لنا�ص 
د�خل �لدول و�لقار�ت وعربها لعدة 
�أ�سباب خمتلفة منها �لتجارة، ف�سال 
ع��ن �لهج��رة لأ�سب��اب �سيا�سي��ة �و 
�جتماعي��ة �و �قت�سادي��ة بحثا عن 
ظ��روف حي��اة �ف�سل و�ل��ذي بدوره 
وم��ن  �للغ��وي،  �لتن��وع  �ىل  ي��وؤدي 
�ن �ل�ستعم��ار يف  بالذك��ر  �جلدي��ر 
بلد ما له �ي�سا دور يف �لتنوع �للغوي 
ب�سب��ب فر�ص لغ��ة �ل�ستعم��ار على 
�ل�سعب �مل�ستعمر، كذلك �لتعليم هي 
و�سيلة لتعل��م �للغات وبالتايل يكون 
�لتعلي��م �سبب��ا للتن��وع �للغ��وي. و�ن 
وجود ملثل ه��ذ� �لتنوع يولد ظو�هر 
�زدو�جي��ة  ظاه��رة  منه��ا  عدي��دة 

�للغة وظاهرة ثنائية �للغة.   
مفه��وم  ب��ن  �لتميي��ز  لغر���ص 

�للغ��ة  وثنائي��ة  �للغ��ة  �زدو�جي��ة 
ب�سي��ط  تو�سي��ح  نعط��ي  �ن  ميكنن��ا 
ملفه��وم ثنائي��ة �للغ��ة : وه��ي قدرة 

�لفرد على �لتحدث بلغتن. 
�م��ا بالن�سب��ة �ىل �زدو�جية �للغة، 
وج��ود  تعن��ي  �للغ��ة  عل��م  يف  فه��ي 
يف  موجودي��ن  لغوي��ن  متغري��ن 
نف���ص �لبلد �و �ملنطق��ة، تعد �حدى 
ه��ذه �للغات لغ��ة غالب��ة و�لخرى 
لغ��ة مغلوب��ة وق��د يك��ون �ملتغرين 
�للغوي��ن ينتمي��ان �ىل ��س��ل جيني 
و�حد مثل �للغ��ة �لعربية �لف�سحى 
و�للهج��ات �لعربي��ة �ملحلي��ة �و ق��د 
يك��ون �ملتغري��ن �للغوي��ن  ينتميان 
�ىل لغ��ات خمتلف��ة �ي ل ينتمي��ان 
�ىل ��س��ل جين��ي و�ح��د مث��ل �للغة 

�لعربية و�للغة �لكردية.    
�ملق�س��ود باللغ��ة �لغالب��ة من وجهة 
ج��ون  )لوي���ص  �للغ��ة  ع��امل  نظ��ر 
كالف��ه( هي �للغة �لت��ي تتفوق على 
غره��ا يف رقع��ة من �لر���ص ويكون 
ع��دد �ملتكلم��ن به��ا �ك��ر م��ن عدد 
�ملتكلم��ن باللغ��ات �لخ��رى و تكون 
و�لثقاف��ة،  و�لد�رة  �ل�سلط��ة  لغ��ة 
�لتعلي��م  جم��ال  يف  متار���ص  فه��ي 

و�لدب.
 �م��ا �للغ��ة �ملغلوبة هي لغ��ة تتفوق 

م��ن  رقع��ة  يف  �خ��رى  لغ��ة  عليه��ا 
�لر���ص. حي��ث متار���ص يف �حلي��اة 

�ليومية ويف �لدب �ل�سعبي.  
يع��د �لع��ر�ق �ح��دى �ل��دول �ل��ذي 
يتمي��ز بوج��ود ظاه��رة �زدو�جي��ة 
�للغة وثنائية �للغة لوجود �قليات 
تتكلم لغ��ات متنوعة كما ذكرنا �نفا 
وب�سب��ب �لهج��رة �ي�سا، فق��د هاجر 
جمموعة كبرة من �لنا�ص لالأ�سباب 
�سيا�سية �و غ��ر �سيا�سية من مدنهم 
و��ستق��رو� يف بغ��د�د، وكان �لكر�د 
م��ن ب��ن ه��وؤلء  �ملهاجري��ن �ليه��ا. 
فقد و�جه �لكر�د عند ��ستقر�رهم 
لغ��وي  �جتماع��ي  و�س��ع  بغ��د�د  يف 
�سع��ب لنه��م وج��دو� �نف�سه��م �مام 
جمتم��ع حي��ث �للغ��ة �لعربي��ة ه��ي 
�للغة �ل�سائ��دة يف �ملجالت جميعها 
بع��د م��ا كان ه��وؤلء �ملهاج��رون يف 
جمتم��ع كردي و�للغ��ة �لكردية هي 
ه��ي  �لعربي��ة  كان��ت  و�ن  �ل�سائ��دة 
�للغ��ة �لر�سمية عنده��م. وبالتايل 
ف��ان �للغ��ة �لكردي��ة قابل��ت �سربا 
�لعربي��ة  �للغ��ة  وه��ي  �خ��ر  لغوي��ا 
وه��ذ� �لو�سع قد ح��دد مكانة �للغة 
�لكردية مما �دى �سيئا ف�سيئا �ىل �ن 
�نح�سار دور هذه �للغة ليقت�سر على 
وظيف��ة �لتو��سل �ملح�سور يف د�خل 

�ل�سرة و مبرور �لزمن لحظنا قلة 
ممار�س��ة �لكردية يف د�خل �ل�سرة، 
و�ن بع�ص �لكر�د ��سبحو� يتكلمون 
باللغة �لعربية فيما بينهم �سو�ء مع 
�لعائلة �و مع �ل�سدقاء وبالأخ�ص 
عن��د �جلي��ل �جلديد حي��ث �نهم مل 
يكت�سبو� �لكردي��ة بنف�ص �لطريقة 
�لتي �كت�سبه��ا �بائهم لن �نف�سالهم 
�جلغ��ر�يف عن مناطقه��م وحميطهم 
�لثقايف يح��ول دون تقاربهم كاأفر�د 
و�قلي��ات وه��ذ� بالتاأكي��د ل��ه تاأثر 
يف ممار�س��ة لغته��م �لعرقي��ة  وهذ� 
�لو�س��ع ب��ال �سك قد جعل م��ن �للغة 
�لكردي��ة لغ��ة مه��ددة  يف بغ��د�د. 
وبالنتيج��ة ��سبحت �للغة �لكردية 
ه��ي �للغة �لثانية بعدما كانت �للغة 

�لوىل يف مناطقهم �ل�سلية. 
ولك��ن عل��ى �لرغ��م م��ن �ن �نف�س��ال 
�لك��ر�د ع��ن مناطقه��م �لم �ثر يف 
مكان��ة �للغة �لكردي��ة لديهم �ي يف 
ممار�سته��م للغته��م �لعرقي��ة �ل �ن 
�للغ��ة �لكردي��ة مل تهم��ل �و ترتك 
ب�سورة كلية، و�ن كانت �لعربية هي 
لغة �حلو�ر يف �ملحيط �خلارجي و�ن 
كان��ت �لكردي��ة يف بغ��د�د لي���ص لها 
�ي و�س��ع ر�سمي، ولكنن��ا جند �غلب 
�ل�سر �لكردي��ة تعر �هتماما كبر� 

�لعرقي��ة  لغته��م  عل��ى  للمحافظ��ة 
ب��ل �ن حبه��م للغته��م جع��ل لديه��م 
��س��ر�ر� على نقله��ا من �لجد�د �ىل 

�لباء ومن �لباء �ىل �لبناء.     
 وعل��ى هذ� �ل�سا���ص ميكن �ن ن�سف 
بحال��ة  بغ��د�د  يف  �لك��ر�د  حال��ة 
و�لزدو�جي��ة  �للغوي��ة  �لثنائي��ة 
لن  نف�س��ه،  �لوق��ت  يف  �للغوي��ة 
بع���ص �لك��ر�د يتكلم��ون �لعربي��ة 
وميار�سون لغتهم �لكردية يف �لوقت 
ذ�ت��ه، ل��ذ� ف��ان ه��وؤلء ه��م ثنائيو 
�للغة. بينما �لبع�ص �لخر قليال ما 
ميار�سون �لكردي��ة و�غلب حديثهم 
يك��ون بالعربي��ة ب��ل �ن �لبع���ص ل 
يتكلمون �لكردية بل يفهموها فقط 
وهم جيل �ل�سباب �و �جليل �جلديد 
ل��ذ� ف��ان ه��وؤلء يكون��ون يف و�س��ع 

�لزدو�جية �للغوية.   
بالرغم من وجود ظروف �سيا�سية �و 
غ��ر �سيا�سية ت��وؤدي �ىل �زدو�جية 
�للغ��ة يف جمتمع �و يف بل��د ما وعلى 
�لرغم من �ن عامل �للغة )في�سمان( 
رب��ط ثنائي��ة �للغ��ة بالف��رد وربط 
�ن  �ي  باملجتم��ع  �للغ��ة  �زدو�جي��ة 
ظ��روف �ملجتمع كما �سبق و�ن ذكرنا 
هي �لتي توؤدي �ىل �زدو�جية �للغة 
ولكنن��ا ن�ستطيع �لقول بان �لفرد �و 

�لناط��ق باللغ��ة �ملغلوب��ة )�ي لغ��ة 
�لقلي��ة( هو �ي�سا م�سوؤول �مام هذ� 
�لو�سع وهو �لذي ي�ستطيع �ن يتخذ 
�ي  �للغت��ن  ب��ن  للت�سوي��ة  �لق��ر�ر 
لغت��ه �ملحلي��ة و�للغ��ة �ل�سائدة لن 
�ملحافظ��ة على �للغ��ة وحمايتها من 
�لندثار تعود �ىل �ر�دة �لفرد �ي�سا 

ولي�ص فقط �ىل ظروف �ملجتمع.  
هكذ�، تع��د �للغة �ل�سب��ب �لرئي�سي 
يف قي��ام �ل��دول و�ن�س��اء �ملجتمعات 
�ملختلف��ة فه��ي م��ن �ه��م  مقوم��ات  
�لهوي��ة �لثقافي��ة ب��ل ه��ي عن��و�ن 
�لوج��ود و�لنتم��اء فه��ي ت��دل على 
هوية �لف��رد وتك�سف عن ذ�ته ومن 
ه��و. وتعترب �للغة ج��زء من �لرت�ث 
�للغوي �لن�س��اين للبلد و�ن فقد�نها 
تعني فق��د�ن ثقافته��م �ل�سلية بل 
�ندث��ار ت��ر�ث �سع��ب م��ن �ل�سع��وب، 
وعل��ى ه��ذ� �ل�سا�ص ينبغ��ي حماية 
�للغات مبا فيها �للغات �لم لأقليات 
خ�سارته��ا  لن  عرقي��ة  �و  قومي��ة 
�و تر�جعه��ا مبثاب��ة نزي��ف للرت�ث 
و�لثقاف��ة و�لفك��ر �لن�س��اين، وم��ن 
ه��ذ� �ملطل��ق جند �نه م��ن �ل�سروري 
�للغ��وي  �لتن��وع  عل��ى  �حلف��اظ 
و�لثق��ايف للغ��ات �ملحلي��ة م��ن خطر 

�لندثار.  

م. نور �ل�سم�ص
ق�س���م �للغ���ة �لفرن�سي���ة

�ن �لعي���ص يف بيئ��ة متطورة تكنولوجي��ًا وتطور و�سائل 
�لت�س��الت و�ت�س��اع ��ستخ��د�م �لتو��س��ل �لجتماع��ي 
خ��الل �لعقد �ملا�س��ي كان �سببًا يف تط��ور تقنيات تعليم 
�للغات �لجنبية لغر �لناطقن بها ب�سكل �سريع، حيث 
��سبح ��ستخ��د�م تكنولوجيا �ملعد�ت و�لجهزة �سرورة 

من �سرور�ت عملية �لتعليم و�لتعلم .
يف  رئي�سي��ا  �سبب��ا  كان  �لتكنولوج��ي  �لتط��ور  ه��ذ�  �أن 
ظه��ور طرق جدي��دة يف عملي��ة �لتعلم غ��ر �ملبا�سرة و 
�لت��ي تعتم��د عل��ى توظي��ف م�ستحدث��ات تكنولوجي��ة 
متنوعة تختلف باختالف �حلا�سة �مل�ستقبلة للمعلومة 
و�ي�س��ا على توفر �وعدم توف��ر هذه �لو�سائل يف �لبيئة 
�لتعليمي��ة مث��ل تكنولوجي��ا �ل�سمعي��ات ، وتكنولوجيا 
�لفدي��و، و�حلا�س��وب و�مل��و�د �ملطبوعة �لت��ي تعد جزء 
ل يتج��ز�أ م��ن تعلي��م �للغ��ات. و�عتمدت �ي�س��ا تقنيات 
�خ��رى ،لتحقي��ق �ل�ستف��ادة �حلقيقة م��ن �لتكنوجليا 
يف تعل��م �للغات �لجنبي��ة ، منها ��ستغالل �ل�سف وذلك 
بجعل��ه بيئ��ة ديناميكية من خالل �لطال��ب �لذي يقوم 
م��ع زمالئه  بعمل جمموعات م��ع �سفوف �خرى من دول 
خمتلفة حول �لعامل ويتو��سلون مع بع�سهم �لبع�ص عن 

طريق �ل�سبكة �لعنكبوتية.
ولق��د لوحظ م��ن خالل در��س��ات �عدت يف ه��ذ� �ملجال 
�لعملي��ة  بتطوي��ر  �ساه��م  �لتكنوجلي��ا  توظي��ف  ب��اأن 
�لتعليمي��ة م��ن خ��الل ج��ذب �نتب��اه �لطال��ب وتر�سيخ 
�ملعلوم��ات �ملكت�سبة ، ورفع م�ست��وى �لطالب يف ��ستيعاب 
�ملاده وتنمية �لنطق �ل�سليم �لذي يعد من �هم �سعوبات 

تعلم �للغات لغر �لناطقن بها.
�ن �ه��م �ه��د�ف ��ستخ��د�م �لتكنولوجي��ا يف �سف تعلم 
�للغ��ات، بال�سافة �ىل �لرتفي��ه و �لتثقيف، هو حتفيز 
�لطال��ب وت�سجيع��ه عل��ى �لبح��ث و �لط��الع وزي��ادة 
تركي��زه وم�ساعدته يف ��ستيعاب �مل��ادة �لتعليمية �لتي 
يتلقاه��ا. كم��ا �نها ت�ساع��د على تنمية ق��در�ت متعلمي 

�للغ��ات جن��د مث��ال بع��د ��ستخ��د�م و�سائ��ل كالفالم و 
�لت�سجيالت �ل�سوتية يتمك��ن �ملتعلمون من �ملالحظة و 

�ملقارنة و �لتحليل و �لو�سف و �ل�ستنتاج.
ولك��ن للتعليم با�ستخ��د�م �لتكنولوجي��ا بع�ص �ملعوقات 
�لتى قد تعرقل �سر�لعملية �لتعليمية منها مدى تو�فر 
�سبكة �لأنرتنت فهي ل تتوفر باجلودة �ملطلوبة ومكلفة 
�ي�س��ا. ��سافة �ىل �ن �لتعليم با�ستخ��د�م �لتكنولوجيا 
ميك��ن �أن يقت�سر على م��و�د تعليمية حمددة وحمدودة 

. كم��ا �ن��ه ق��د يه��دد مه��ار�ت �لق��ر�ءة و�لكتاب��ة لدى 
�ملتعلمن با�ستم��ر�ر ��ستخد�مهم لتل��ك �لتكنولوجيا يف 

�لتعلم .
ويف �خلت��ام من �مله��م �ن ننوه �ىل �ه��م �ملعاير �ل�سكلية 
و �لفني��ة �لت��ي يج��ب عل��ى ��سا�سه��ا �ختي��ار �لو�سائ��ل 
�لتكنولوجي��ا �مل�ستعمل��ة يف تعل��م �للغ��ات، منه��ا كم��ال 
توظيفه��ا  و�سهول��ة  و�جلمالي��ة  �لفني��ة  �لناحي��ة 
و�ل�ستف��ادة منه��ا. ه��ذه �لو�سائ��ل يج��ب �ن تكون ذ�ت 

قيمة علمية �سحيحة وحديثة لتحقيق �هد�ف عملية 
�لتعل��م، كما �نه��ا يجب �ن تتنا�سب م��ع م�ستوى �ملتعلم و 
ثقافت��ه. وعليه فم��ن �ل�سروري مر�عاة ع��دة تفا�سيل 
مهم��ة عند �ل�سروع بتوظيف تل��ك �لو�سائل منها �لتنوع 
�ل��ذي يجنب �مللل ويعزز رغبة�ملتعل��م �ذ ل ميكن �سالح 
و�سيل��ة و�حدة فقط لال�ستخ��د�م ب�سكل م�ستمر، و�ي�سا 
مر�ع��اة �لف��روق �لفردي��ة للمتعلمن فمنه��م من تكون 

قدر�ته عالية ومنهم مادون ذلك.   
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توظيف التكنولوجيا يف تعلم اللغات االجنبية بعصر التقنيات

من األعياد والطقوس الدينية يف املانيا
�لتدري�سية : �فر�ح جميد �لن�ساري

ق�سم �للغة �لالملانية

�لأعي��اد ظاه��رة �جتماعي��ة عامة 
وقدمية قدم �لإن�سانية ذ�تها، ومتثل 
مطلب فط��رى حتتاج �إلي��ه �لنفو�ص 
لت�سرتيح من عناء �حلياة وكدها، كما 
�أنها �سرورة �جتماعية ملا توؤدى �إليه 
م��ن تعزيز وح��دة �ملجتم��ع وتقوية 
�لرو�بط ب��ن �أفر�ده. فف��ي كل بلد 
وكل ثقاف��ة هناك ع��اد�ت وتقاليد 
و�مناط معينة غالبا ماتكون فريدة 
م��ن نوعه��ا متيز هذ� �لبل��د عن ذ�ك 
وتك��ون بديهية بالن�سب��ة لهم لنهم 
�عت��ادو� عليه يف �لوق��ت �لذي تثر 
�لده�سة و�ل�ستغر�ب لدى �لخرين 
م�ساهدته��ا.  �و  �سماعه��ا  عن��د 
فالعي��اد و�ملهرجانات و�لكرنفالت 
و�لثقافي��ة  �لديني��ة  و�لفعالي��ات 
حا�س��رة على م��د�ر �لع��ام يف �ملانيا، 
فيمكننا �حلديث عن طقو�ص دينية 
و�أخرى غ��ر دينية ميك��ن �عتبارها 
عل��ى  �لنا���ص  �عت��اد  �جتماعي��ة 
فعله��ا وتناقلته��ا �لأجي��ال من جيل 
�ىل �خ��ر حت��ى يومنا ه��ذ�، وهناك 
ع��اد�ت خا�سة باإقلي��م معن تعك�ص 
ثقاف��ة تل��ك �ملنطق��ة و�أخ��رى غر 
مرتبط��ة بتاريخ ووق��ت حمدد مثل 
 Polterabend ليلة �لت�سريرة ) 
( و�لت��ي ت�سب��ق ي��وم �لزف��اف ويتم 
و�خل��زف  �لفخ��ار  ك�س��ر  خالله��ا 
�عتق��اد� منه��م ب��ان ذل��ك يجل��ب 
�حل��ظ للعرو�س��ن وه��ي مبثاب��ة 

حفلة توديع حياة �لعزوبية.
�م��ا ع��ن �لطقو���ص �لدينية فبعد 
 )  Ostern  ( �لف�س��ح  عي��د 
وعي��د �لعن�س��رة �و عي��د �ملي��الد 
و�سع��ود   )  Weihnachten  (
 Himmelfahrt  ( �مل�سي��ح 
�و  �جل�س��د  )خمي���ص(  وعي��د   )
�لقرب��ان  بالعربي��ة  ماي�سم��ى 
 ،) Fronleichnam ( ملقد�ص�
وهو �هم �لأعياد �لتي يحتفل بها 
�لملان بطريقة تقليدية، فالملان 
يحتفلون بذكرى �سلب �مل�سيح ومن 
ث��م قيامت��ه وق��د �مت��زج بعاد�ت 

�سعبية وثقافية خمتلفة. 
ذك��رى �لع�ساء �لأخر �و ماي�سمى 
بخمي���ص �ل�س��ر�ر و�ل��ذي جم��ع 
�ل�سي��د �مل�سي��ح وتالمي��ذه للم��رة 
�لأخ��رة قي��ل �ن يت��م �عتقال��ه 
و�سلب��ه، يف �لع�س��اء �لأخ��ر �خذ 
�ل�سي��د �مل�سي��ح رغيف��ا م��ن �خلبز 
وباركه ثم �أعطاه للتالميذ �لذين 
�كل��و� م��ن �سح��ن �ل�سي��د �مل�سي��ح 
نف�س��ه، ونط��ور ه��ذ� �لتقليد فيما 
�لقرب��ان  تق��دمي  لي�سب��ح  بع��د 
�ملقد���ص �حد ركائ��ز �ل�سالة عند 
معظ��م �لطو�ئ��ف �مل�سيحية وفيه 
يق��دم رج��ل �لدي��ن قطع��ة �سغ��رة 

ورقيقة من �خلبز للموؤمنن.
جمع��ة  ي��وم  يف  �لمل��ان  وي�ستذك��ر 
�للم �و �جلمع��ة �لعظيم��ة �سل��ب 
ه��ذ�  يف  ودفن��ه،  �مل�سي��ح  �ل�سي��د 
�لي��وم تق��ام يف بع�ص مناط��ق �ملانيا 
��ستعر��سات للتذكر بهذه �ملنا�سبة، 

ومعظ��م �مل�سيحين �ملوؤمنن يف �ملانيا 
وخا�س��ة �لكاثولي��ك ي�سوم��ون هذ� 
�لي��وم، ومب��رور �لوقت حت��ول �سيام 
يوم �جلمعة وعدم �كل �للحم تقليد� 
�جتماعي��ا وديني��ا. ويختلف موعد 
حل��ول عي��د �لف�س��ح من ع��ام لآخر 
ب�سبب �عتماد ح�سابه على �لتقومي 
�لحتف��ال  مظاه��ر  وم��ن  �لقم��ري، 
بالعي��د �لأرن��ب، �ل��ذي يرمز حللول 
�لأر���ص. ويخب��اأ  �لعي��د وخ�سوب��ة 
بي���ص �لف�س��ح �ملل��ون، �ل��ذي يرم��ز 
لقيامة �مل�سيح، لك��ي يجده �لأطفال 
يف �سباح ي��وم �لأحد. ويقدم �لكعك 
عل��ى �س��كل حم��الن ترم��ز لعذ�بات 
�مل�سي��ح، وتوق��د �لكنائ���ص �ل�سم��وع 

وتقرع �أجر��سها.
  وبع��د 39 يوم��ا م��ن عي��د �لف�س��ح 
فتق��ام  �ل�سع��ود  بعي��د  يحتفل��ون 
�خلمي���ص،  ي��وم  للكني�س��ة  وليم��ة 
ويف ه��ذه �لعطل��ة �لر�سمي��ة يحي��ي 
�مل�سيحيون ع��ودة ي�سوع �ىل �ل�سماء 
ويحتف��ل �لعدي��د من �لرج��ال �أي�سا 
بيوم �ل�سعود ي��وم �لب، حيث تقام 

رحالت �و مهرجانات تقليدية.
وهن��اك مر��سي��م �أخ��رى لي���ص له��ا 
وقت حم��دد مثل �مليث��اق �و �لإقر�ر 
 Konfirmation  oder
�ن  ذل��ك  ويعن��ي   ))  Firmung
ي�سب��ح �سخ�س��ا م��ا ع�س��و� كام��ال يف 
�لكني�سة وجزء� من جمتمع �ملوؤمنن 
وه��و و�ح��د م��ن �ل�س��ر�ر �ل�سبع��ة 
للكني�سة �لكاثوليكية، و�لغر�ص من 
ذلك هو تعزيز �لميان و�لثبات على 
�لعقي��دة، وم��ن �لطقو���ص �مل�سيحية 
�و  �لتعمي��د  ه��ي  �لأخ��رى  �ملهم��ة 
قي��ام  وه��و   )  Taufe  ( �لغطا���ص 
�لو�ل��د�ن ب�سك��ب �ملاء عل��ى �جلنن 
�و غم��ره يف �مل��اء مم��ا يعن��ي دخول 

�مل�سيحية ومباركة �هلل.
وم��ن �لأعي��اد �ملهم��ة يف �ملاني��ا ه��و 
 Sankt – ( ي��وم �لقدي���ص مارت��ن
�لقدي�ص  وهو   )Martins - Tag

�ل�سه��ر مب�ساعدت��ه للفق��ر�ء، وم��ن 
�ه��م تقاليد هذ� �لعي��د �ن �لأطفال 
يحملون �لفو�ني���ص وي�سرون بها يف 
موكب عرب �ل�سو�رع �ملليئة باملحتفلن 

و��سو�ت �لطبول و�لغاين.

�ن �أي��ام �لعي��د �و �أي��ام �لحتفالت 
�لتق��ومي  يف  خا�س��ا  مكان��ا  حتت��ل 
�ل�سنوي ولها �أهمية كبرة �جتماعيا 
فاملد�ر�ص و�ملحالت �لتجارية مغلقة 
و�لنق��ل �لعام مقي��د، و�ن �ول عطلة 
ر�سمي��ة يف كل �سن��ة تقوميي��ة ه��و 
يوم ر����ص �ل�سنة �جلديدة وي�سادف 
�لأول من يناير حيث يحتفل �لنا�ص 
�لألع��اب  وتطل��ق  �جلدي��د  بالع��ام 
�لناري��ة و�ملر�ج��ل و�لنبي��ذ �لف��و�ر 
وعل��ى �مل�ستوى �ل�سيا�س��ي و�لكنائ�ص 
تلق��ى �خلطاب��ات وتع��زف �جلوقات 
وتنظ��م  و�لورك�س��رت�  �ملو�سيقي��ة 

حفالت ر��ص �ل�سنة. 
من��ذ ع��ام 1810 يق��ام �سنوي��ًا يف 
مدين��ة ميونخ وباقي م��دن ولية 
�لأملاني��ة،  �مل��دن  وبع���ص  بافاري��ا 
يوم��ًا  ع�س��ر  �ست��ة  م��د�ر  وعل��ى 

�حتف��ال �أوكتوبرف�س��ت. يرت��دي 
�لبافاري��ة  �لأزي��اء  �مل�سارك��ون 
ويرق�س��ون  ويغن��ون  �لتقليدي��ة 
وياأكل��ون  �جلع��ة  وي�سرب��ون 
�لتقليدي��ة  �لبافاري��ة  �ملاأك��ولت 
مثل �لدج��اج �ملقلي، حلم �خلنزير 
�مل�سوي، �لنقان��ق، فطائر �لبطاطا 
�أو �خلب��ز، �لأ�سم��اك �مل�سوية على 
خمل��ل  �ل�سعري��ة،  �جل��ن  ع�س��ا، 
�مللف��وف. وُيعت��رب �ملهرج��ان �أكرب 
مهرج��ان للجع��ة يف �لع��امل حيث 
�سبع��ة  مايق��ارب  ��سته��الك  يت��م 
مالين لرت من �لبرة، ويعترب هذ� 

�ملهرج��ان من �ه��م �لفعاليات �لتي 
تق��ام يف �ملاني��ا حيث ي�س��ارك فيه 
حو�يل �ستة مالين �سخ�ص �سنويا 
ويعترب جزء ل يتجز� من �حل�سارة 
�لبافاري��ة، ويرت��دي �لعدي��د من 

�لزو�ر �لأزياء �لتقليدية.
�لت��ي  و�لأمم  �ل�سع��وب  ه��ي  قليل��ة 
حتتف��ي ي��وم توحدها وت�سم��ي يوم 
وحدته��ا عي��د� تعطل في��ه �ملد�ر�ص 
و�ملوؤ�س�س��ات �لعمومي��ة وو�ح��دة من 

هذه �لدول هي �ملانيا. ففي 
�لثال��ث م��ن ت�سري��ن �لأول/�أكتوبر 
عل��ى  �لتف��اق  مت   1990 ع��ام  م��ن 
�إع��ادة توحي��د �أملاني��ا. من��ذ نهايات 
�أربعين��ات �لق��رن �لع�سري��ن وحت��ى 
ذلك �لتاريخ كانت �أملانيا مق�سمة �إىل 
دولتن: جمهورية �أملانيا �لحتادية 
وجمهوري��ة �أملاني��ا �ل�سرقي��ة. عيد 
�لوح��دة �لأملاني��ة ه��و ي��وم عطل��ة 
ر�سمي��ة ويحتف��ل �لأمل��ان بالذك��رى 
ر�سمي��ًا و�سعبي��ًا. ومن��ذ ع��ام 1997 
تفت��ح �مل�ساجد �أبو�به��ا للز�ئرين يف 
ما يعرف ب�"يوم �مل�ساجد �ملفتوحة" 
�لأملاني��ة.  �لوح��دة  ي��وم  نف���ص  يف 
وُتق��ام �لحتف��الت بي��وم �لوحدة 
�لأمل��اين يف عا�سم��ة �لولي��ة �لت��ي 
رئا�س��ة  �لتوقي��ت  ذل��ك  يف  تت��وىل 
 (  Bundesrat( جمل�ص �لوليات
ويع��د عيد �لوحدة �لأملانية من �هم 
�لأعي��اد يف �ملاني��ا حي��ث يح�سره��ا 

كب��ار قادة �لدولة ويت��م ��ستقبالهم 
من قب��ل �ل��زو�ر بالع��الم �لأملانية 
و�لذي ي�س��ل عددهم حو�يل ع�سرة 
�لف ز�ئ��ر وي�س��ارك يف �حلفل عدد 
وم��ن  �ل��روك  وف��رق  �ملغني��ن  م��ن 
�أ�س��ل  �سمنه��م �ملغن��ي �لأمل��اين م��ن 
�أ�س��در  �ل��ذي  �لدي��ن  لي��ث  عر�ق��ي 
خم�س��ة �ألبوم��ات منذ �لع��ام 2000 
�ملنف��ردة.  �لأغ��اين  م��ن  و�لعدي��د 
يعترب �أحد �ملغنين �لأملان �ملعروفن 
عل��ى �ساحة �لغناء باللغة �لأملانية ، 
ويف نهاي��ة �لحتفالت ُتطلق �ألعاب 

نارية على �سفاف نهر �لر�ين.



12لـغــات

م.م. رغد فتاح ر��سي 
وحدة �لن�ساط �لريا�سي و�لفني

 �إذ� نظرن��ا للع��امل م��ن حولن��ا، جن��د �أنن��ا 
�ألو�ن��ه  تتغ��ر  ل��وين  حمي��ط  يف  نعي���ص 
با�ستم��ر�ر، وقد تعلق �لإن�سان من �للحظة 
�لأوىل لوج��وده بالأل��و�ن، و��ستخدمها يف 

م�سنوعاته وجدر�ن م�سكنه.
وح�س��ب �مل�س��ادر �لتاريخي��ة، ��ستخدم��ت 
�حل�س��ارة  من��ذ  �لعم��ارة  يف  �لأل��و�ن 
�لد�خلي��ة  فر�غاته��ا  يف  �لفرعوني��ة 
كم��ا  و�لأ�سق��ف،  �حلو�ئ��ط  يف  وخا�س��ة 
�لعم��ارة  يف  �للوني��ة  �ملعاجل��ات  ظه��رت 
�لإغريقي��ة نتيجة ل�ستخ��د�م �جلر�نيت 

و�لرخام.
�أم��ا يف �لعم��ارة �لقوطي��ة، ف��اإن �لزج��اج 
�مللون كان له تاأثر جوهري على فر�غاتها 
�لد�خلية. وباملثل لعب �لرخام �مللون دور� 
متميز� يف دو�خل وخ��و�رج �لعمارة مب�سر 

وتركيا وغرهما من �لبالد �لإ�سالمية.
�لعم��ارة  يف  �لأل��و�ن  ��ستخدم��ت  كم��ا 
�ل�سعبي��ة يف �لع��امل كق��رى �لنوب��ة وقرى 
و�سط وجنوب �أفريقيا، �لتي تعترب �لتلوين 

طق�سا هاما من طقو�ص �لبناء.
  و�لديك��ور لي���ص جم��رد و�سيل��ة لإب��ر�ز 
جمال و�أناقة �ملنزل، بل �أثبتت �لدر��سات 
�لعلمي��ة �أنه يلعب دور� مهم��ا من �لناحية 
ميك��ن  �لديك��ور،  فبو��سط��ة  �لنف�سي��ة. 
توف��ر عو�م��ل كث��رة للر�ح��ة و�له��دوء 

و�ل�سرتخاء.
  و�ختي��ار �لأل��و�ن بح��د ذ�ت��ه وتن�سيقها 
يع��د �لتح��دي �لأهم �ل��ذي يو�جه م�سمم 

عو�م��ل  مر�ع��اة  م��ن  ب��د  ف��ال  �لديك��ور، 
عديدة عند �ختي��ار �لألو�ن، منها �لطابع 
�لعام �لذي يت�سم �ملنزل و�أوقات ��ستخد�م 
�حلج��رة، بالإ�ساف��ة للتو�ف��ق ب��ن ذل��ك 

وذوقك �خلا�ص و�لألو�ن �لتي تنا�سبك.
 فتاأثر �لألو�ن على �لأ�سخا�ص كبر جد�، 
و�إذ� جنح��ت يف �ختي��ار �لأل��و�ن �ملنا�سبة 
للم�ساح��ات �ملنا�سب��ة تنع��م بالر�ح��ة يف 

منزل �لأحالم.
 وثبت علميا يف �لدر��س��ات �ل�سيكولوجية 
لالأل��و�ن �أن لكل لون تاأث��ر� فطريا خا�سا 
يتاأث��ر ب��ه �لإن�س��ان فه��و ق��د يول��د حالة 
نف�سي��ة يزي��د �أو ينق�ص منها �س��و�ء كانت 
تثر �لف��رح و�ل�سع��ادة �أو �حل��زن، �أو ذ�ت 

تاأثر عاطفي �أو حالت �أخرى.
�مل��ادة  ح�س��ب  �لل��ون  تاأث��ر  ويختل��ف 
و�ل�ستعم��ال، فالتاأثر يف �أل��و�ن �لأقم�سة 
�س��و�ء للمالب�ص �أو �لأثاث يختلف لو كانت 

لألو�ن �حلائط �أو �ل�سيار�ت مثال.
وق��د يك��ون لالأل��و�ن دللت خمتلف��ة �أو 
متناق�س��ة لدى �لثقاف��ات �ملختلفة، فمثال 
�لكث��ر م��ن �ل�سع��وب و�لثقاف��ات �ملختلفة 
ترى يف �للون �لأبي�ص رمز� للطهارة و�لفرح 
بينم��ا �لأبي���ص يف �ل�س��ن رم��ز� للح��د�د 
و�حل��زن، بينم��ا تتح��د بع���ص �لأل��و�ن يف 
دللتها �لثابتة ملعظ��م �ل�سعوب، فالأزرق 
�لت�س��اع  �ح�سا���ص  يعط��ي  �ل�سم��اء  ل��ون 
و�ل�سع��ور �لالمنته��ي و�لعذوب��ة و�ل�سفاء، 
�لطبيع��ة  جم��ال  ميث��ل  �لأخ�س��ر  بينم��ا 

و�خلر و�لعطاء.
  وتو�سح �لذيب تاليا �لتاأثر �ل�سيكولوجي 

لالألو�ن �لأ�سا�سية لكل لون على حد�:
�للون �لأخ�سر:

و�لتو�ف��ق  بالت��و�زن  �لل��ون  ه��ذ�  يت�س��م 
و�لن�سج��ام لذل��ك يق��ع مبنت�س��ف �أل��و�ن 
�ل��دفء  ب��ن  ل��ون حماي��د  �لطي��ف وه��و 

و�لربودة.
وميثل �لل��ون �لأخ�سر �لتفاوؤل و�حليادية 
ويرم��ز للنعي��م و�جلن��ة و�لنم��و و�حلي��اة 
ل��ون قل��ب �ل�ساك��ر�  و�لنب��ل، وه��و ميث��ل 
)مد�خ��ل �لطاق��ة جل�سم �لإن�س��ان ح�سب 
عل��م �لطاقة( و�ملعالج �ل�س��ايف لكل �لأمور 
بالفوؤ�د. كذل��ك هو لون �لطبيعة وحر�رة 
�لعاطف��ة ويخف��ف �ل�سغ��وط �لنف�سي��ة. 
وي�ستح�سر فيالذ�كرة �لأجو�ء �خلارجية 
و�لأ�سج��ار  بالزه��ور  �ملزين��ة  �ملبهج��ة 
م��ن  ��ستخد�م��ه  و�لنبات��ات ولب��د عن��د 
تن�سيقة باألو�ن �لطبيعة وتوزيع �لنباتات 

يف �أركان �حلجرة.
�للون �لأحمر:

يرمز هذ� �لل��ون للحر�رة و�لدفء وتدفق 
�لريادي��ة  �ل��روح  ويحف��ز  �لعاطف��ة، 
و�لعاطفي��ة، �جلان��ب �جلي��د في��ه �أن ل��ه 
و�لخ��رت�ق  و�لهي��ام  �حليوي��ة  �سف��ة 
�لعاطف��ي فهو ل��ون �لقل��وب و�مل�ساع��ر، �أن 
ه��ذ� �لل��ون �لأحمر ي�س��د �لنتب��اه لذلك 
يو�س��ع بالأماك��ن �لت��ي حتت��اج �ىل جذب 
�مل�ساهد وتوجيهه للرتكيز على �سيء ما ذو 
قيم��ة، ويعط��ي ��ستخد�م��ه يف �ملفرو�سات 
و�لط��الء �نطب��اع �لرومان�سي��ة و�حليوية 

وي�سد �لز�ئر للمكان.
�للون �لأزرق:

ه��و رم��ز لل�سع��ور بالأم��ان و�لثق��ة. وه��و 
رم��ز لل�س��الم و�ل�سد�ق��ة و�حلكم��ة ول��ون 
�لتو��سل و�لتخيل، يعزز �لطاقة �لد�خلية 
�لد�خل��ي،  و�ل�س��الم  باله��دوء  �ملمتلئ��ة 

وي�سف��ي �للون �لأزرق عل��ى �ملكان هالة من 
�له��دوء و�ل�سكينة و�لدرجات �ملثالية منه 
لالأثاث و�لطالء هي درجات �ألو�ن �ل�سماء 
و�لبح��ر �لت��ي تنا�سب �مل�ساح��ات و�حلجر 
�لتي ت��ود ��ستخد�مها لال�سرتخاء و�لتاأمل 

وحلجر�ت �لنوم. 
وميت��از �لأزرق �أي�سا بال��ربودة، لذلك يعد 
لونا عمليا يف �لغرف ذ�ت �لأجو�ء �حلارة، 
وله��ذ� �للون تاأث��ر نف�سي ق��وي يف تهدئة 
�لأع�س��اب، وثب��ت �أحيان��ا �أن ل��ه تاأث��ر� 
على خف���ص �سغط �لدم وتهدئ��ة �لنف�ص، 
لذل��ك �س��اع ��ستخد�م��ه يف غ��رف �ملر�سى 

بامل�ست�سفيات.
لون �لرتكو�ز:

هو خليط م��ن �لأخ�س��ر و�لأزرق وهو لون 
م�سع ذو بريق �سبابي يعطي �لإح�سا�ص 

و�لتعب��ر،  و�لتو��س��ل  بالتدف��ق 
يف  ��ستخد�م��ه  �س��اع  لذل��ك 

وغ��رف  �ليافع��ن  غ��رف 
�ملح��ددة  �ملعي�س��ة 
ول�سق��ق  �مل�ساح��ة 

�ل�سباب.
�للون �لربتقايل:

�لل��ون  ه��و مزي��ج م��ن 
و�لأ�سف��ر،  �لأحم��ر 
بال��دفء  مرتب��ط 
و�لإث��ارة  و�حل��ر�رة 

و�مل��رح و�ل�سب��اب وه��و 
م��ن �لأل��و�ن �مل�سع��ة �لتي 

بالت�س��اع  �سع��ور  تعط��ي 
و�لرفاهية.

ويع��د م��ن �أل��و�ن �لت�سوي��ق و�لإب��د�ع 
ولون د�فئ وطموح، له �لقدرة على حت�سن 

�مل��ز�ج ورف��ع �ملعنويات، لذل��ك ي�ستعمل يف 
�أماكن �للهو و�لرتفيه �لجتماعي.

�للون �لأرجو�ين:
ه��ذ� �لل��ون �مللك��ي �لد�ف��ئ �لت��ي ��ستهرت 
ب��ه ق�سور روما، يج��ب ��ستخد�مه بحر�ص 
وتن�سيقه مع �لألو�ن �ملنا�سبة، فهو منا�سب 
و�لت��ي  �لفاخ��رة  �ل�ستقب��ال  حلج��ر�ت 
يتمي��ز �أثاثه��ا بالزخارف وحت��ف �لزينة 

�لثمينة.
�للون �لزهري:

ودفء  و�له��دوء  �ل��رب�ءة  ل��ون  ه��و 
بالهتم��ام  �لإح�سا���ص  يعط��ي  �لظ��الل، 
و�حلن��ان و�لعط��اء و�حلماي��ة لذل��ك �ساع 

ترجمة: م.م. عبد �ل�ستار عدنان ح�سن
ق�سم �للغة �لعربية

�أه��م �لطو�ئ��ف �ليهودي��ة يف �لعه��د �حلدي��ث، ول يجوز 
فلفظ��ة  �مل�سيحي��ة  �لأرثوذك�سي��ة  وب��ن  بينه��ا  �خلل��ط 
�لأرثوذك�سي��ة تعني باليونانية �ل��ر�أي �لقومي وت�ستعمل 
للدلل��ة عل��ى �لطو�ئ��ف �لديني��ة �ملتم�سك��ة بالقو�ل��ب 
�أو �لأ�سلي��ة للدي��ن. تنق�س��م �لأرثودوك�سي��ة  �لقدمي��ة 
و�ليهودي��ة  �حلديث��ة  �لأرثودوك�سي��ة  �ليهودي��ة  �إىل 

�حلريدية.
و من خ�سائ�ص �ليهودية �لأرثودوك�سية:

• �لتم�س��ك �ل�س��ارم بالهالخ��اه )�جل��زء �لت�سريعي من 
�لتلمود(.

• �لتقب��ل �ملحدد باحل�سارة �حلديث��ة، ورف�ص لأ�سناف 
�حل�سارة غر �لأخالقية.

�لكت��ب  لدر��س��ة  �حلديث��ة  �لأ�سالي��ب  ب��اأن  • �لإمي��ان 
�ليه��ود  بع���ص  ولك��ن  ومكف��رة،  خاطئ��ة  �ملقد�س��ة 

�لأرثودوك�ص يقبلون هذه �لأ�ساليب.
�ليهودية. لأركان  وتقبل  تقليدي  • تعليم 

وي�س��ار �إليه��ا باعتباره��ا »�لأ�سولي��ة �ليهودي��ة « حينما 
تطبق د�خل �لدولة �ل�سهيونية و�ليهودية �لأرثوذك�سية 
فرق��ة ديني��ة يهودي��ة حديث��ة ظه��رت يف �أو�ئ��ل �لقرن 
�لتا�س��ع ع�س��ر، وج��اءت ك��رد فع��ل للتي��ارت �لتنويري��ة 
و�لإ�سالحية بن �ليهود. وُتعترب �لأرثوذك�سية �لمتد�د 
�حلدي��ث لليهودي��ة �حلاخامي��ة �لتلمودي��ة. وم�سطل��ح 
»�أرثوذك�ص« م�سطلح م�سيحي يعني »�لعتقاد �ل�سحيح«. 
وق��د ��سُتخدم لأول مرة يف �إحدى �ملج��الت �لأملانية عام 
1795، لالإ�س��ارة �إىل �ليه��ود �ملتم�سك��ن بال�سريعة. وقد 

م �حلركة �ليهودية �حلاخام �سم�سون هر�ص. تزعَّ
�أورب��ا،  �س��رق  يف  �لأرثوذك���ص  ب��ن  �خت��الف  وثم��ة 
و�لأرثوذك���ص يف �أملاني��ا وغرب �أورب��ا، �إذ يعار�ص �لفريق 

يف  �أو  �ل��زي  يف  �س��و�ء  و�لتجدي��د�ت،  �لب��دع  كل  �لأول 
�لنظ��ام �لتعليم��ي، يف ح��ن َتبنَّى �لفريق �لث��اين �سيا�سة 
�حلف��اظ على من��ط �حلي��اة �لتقليدية، ولكن��ه يقبل مع 
هذ� �ل��زي �حلديث و�لتعلي��م �لعلماين �لع��ام، ولذ� ُي�سار 
�إليه��م ب��� »�لأرثوذك���ص �جل��دد«. وُيَع��دُّ �حل�سيديون من 
�ليه��ود �لأرثوذك���ص �ملتطرفن، كم��ا �أن فكرهم يعربرِّ عن 

�حللولية �ليهودية ب�سكل متبلور.
وق��د هاج��رت �ليهودي��ة �لأرثوذك�سي��ة م��ع �ملهاجري��ن 
م��ن يه��ود �ليدي�سية من �س��رق �أوربا )من �ستت��الت رو�سيا 
�ليدي�سي��ة،  �إل  يتحدث��ون  ل  كان��و�  �لذي��ن  وبولن��د�( 
و�لذي��ن مل يكون��و� قد تعرفو� �إىل �أف��كار حركة �لتنوير 

و�ل�ستنارة.
لي�ص هذ� وح�سب بل كانو� يطوفون �لرب و�لبحر من �أجل 
تهويد �إن�سان و�حد، وبذلك ي�سنعو� منه �بًنا جلهنم �أكر 
منه��م �أ�سعاًفا. )وهنا �إ�س��ارة �إىل �لتب�سر �لذي ينكرونه 
�لآن ويقول��ون �إن �ليهودية ديان��ة غر تب�سرية ومغلقة 

عليهم فقط.
وج��اء و�سفه��م عل��ى ل�س��ان �ل�سي��د �مل�سي��ح بالفاع��ي يف 

�جنيل متي 23 : 
َها �ْلَقاَدُة �ْلُعْمَياُن! �ْلَقاِئُلوَن: َمْن  يُّ وقي��ل فيهم: َوْيٌل َلُكْم �أَ
َحَلَف ِباْلَهْيَكِل َفَلْي�َص ِب�َسْيٍء، َولِكْن َمْن َحَلَف ِبَذَهب �ْلَهْيَكِل 

َيْلَتِزُم.
وَن  وَن �مْلَُر�وؤُوَن! لأَنَُّكْم ُتَنقُّ ي�ِسيُّ َها �ْلَكَتَبُة َو�ْلَفررِّ َوْيٌل َلُكْم �أَيُّ
ُلو�آِن �ْخِتَطاًفا  ْحَفِة، َوُهَما ِمْن َد�ِخل مَمْ َخاِرَج �ْلَكاأْ�ِص َو�ل�سَّ

َوَدَعاَرًة.
ْوَلَد �لأََفاِعي! َكْي��َف َتْهُرُبوَن ِم��ْن َدْيُنوَنِة  ��اُت �أَ يَّ َه��ا �حْلَ �أَيُّ

َم؟ َجَهنَّ
ومن هنا، متت �سهينة �لأرثوذك�سية، ومل يبق �سوى فريق 
�لناط��وري كارت��ا �لذي يد�فع عن �لروؤي��ة �لأرثوذك�سية 
�لتقليدي��ة قب��ل �سهينتها. وعملي��ة �ل�سهينة هذه لي�ست 
�أم��رً� غريب��ًا، فالروؤي��ة �حللولي��ة، يف �إح��دى مر�حله��ا، 

تخل��ع �لقد��سة على �ل�سعب و�إر�دته. ولذ� تبهت �لإر�دة 
�لإلهي��ة وترت�ج��ع وي�سب��ح م��ن ح��ق �ليه��ود �أن يعجل��و� 
الية �لتي يوؤمن بها  ، فاإن �ملنظومة �لقبَّ بالنهاية. وعلى كلٍّ
د �لذ�ت �لإلهية و�كتمالها مرهونًا  �لأرثوذك�ص جتعل َتوحُّ
باأفعال �ليهود ومدى �إقامتهم �ل�سعائر!وت�ستمدُّ �ليهودية 
�لأرثوذك�سي��ة قوتها من ق��وة �ليهودية �لأرثوذك�سية يف 
�إ�سر�ئيل وموؤ�س�ساتها، فهم �لفريق �لوحيد �ملُعرَتف به يف 
�لدول��ة �ل�سهيونية. ومعظم �ليه��ود �لأرثوذك�ص �أع�ساء 
يف جمعي��ة �أج��ود�ت �إ�سر�ئي��ل، �أو يف حرك��ة مزر�ح��ي. 
ل��ة يف �ملنظم��ة  و�لأوىل ل توؤي��د �ل�سهيوني��ة وغ��ر مُمثَّ
�ل�سهيوني��ة �لعاملية، ومع هذ� فله��ا �أحز�بها يف �إ�سر�ئيل، 
وممثلوها يف �لكني�ست. �أما حركة �ملزر�حي، فقد �ساهمت 
من��ذ �لبد�ية يف �لن�ساط �ل�سهيوين. وق��د ُك�سف �لنقاب 
موؤخ��رً� ع��ن �أن هرت��زل )�لالدين��ي( كان ور�ء تاأ�سي���ص 
حرك��ة �ملزر�حي، و�أنه دفع نفقات موؤمتر �ملزر�حي �لأول 
من جيبه. ومن �أهم �ل�سخ�سيات �ليهودية �لأرثوذك�سية، 
�سولوفايت�سي��ك رئي���ص �س��رف حركة مزر�ح��ي، و�إليعازر 
بركوفيت�ص �لذي يرى �أن �إن�ساء دولة �إ�سر�ئيل له دللت 

�أخروية عميقة.
وت�سيطر �ليهودية �لأرثوذك�سية على �حلياة �لدينية يف 
�إ�سر�ئي��ل، فهي ت�سيط��ر على د�ر �حلاخامي��ة �لرئي�سية، 
وعل��ى وز�رة �ل�سئون �لدينية، وعل��ى �لأحز�ب �لدينية، 
مث��ل: مزر�حي، وعم��ال مزر�ح��ي، و�أج��ود�ت �إ�سر�ئيل، 
وعمال �أج��ود�ت �إ�سر�ئيل، و�سا�ص. وه��ي �أحز�ب متار�ص 
�سلط��ة ل تتنا�س��ب باأي��ة حال م��ع �أحجامه��ا �حلقيقية، 
وذل��ك لأن �حل��زب �حلاكم يدخلها �لئتالف��ات �لوز�رية 
ن��ه من �لبق��اء يف �حلك��م. وهو يق��دم لها، نظر  �لت��ي متكرِّ
ذل��ك، كثرً� من �لتنازلت �لتي تطالب بها. ومن �أهم هذه 
�لتن��ازلت، ع��دم �ع��رت�ف �لدولة حت��ى �لآن بالزيجات 
�ملُختَلط��ة، �أو �لزيج��ات �لت��ي مل ي�س��رف عل��ى عقده��ا 

حاخامات �أرثوذك�ص.

م.د �سهاد عدنان
�سعبة �لعالم و�لعالقات �لعامة 

 
حظ��ي مو�س��وع �ل�سته��الك باهتم��ام 
كب��ر من قب��ل �لباحث��ن وخا�سة بعد 
�ل�ستهالكي��ة  �لنزع��ات  �أ�سبح��ت  �ن 
يف تز�ي��د مط��رد، وو�سل��ت ح��د ظهور 
ع��اد�ت و�سلوكي��ات ��ستهالكي��ة تدعو 
�ىل تغي��ر �ل�سلع��ة �مل�ستهلكة بن مدة 
و�خ��رى، وذل��ك متا�سي��ًا م��ع تط��ور�ت 
بعِده��ا  و�ملو�س��ة  و�لع�س��ر  �لزم��ن 
ومو�كب��ة  �لتحدي��ث  متطلب��ات  م��ن 
�لع�س��ر، �ذ �أ�سب��ح �ل�سته��الك �لهدف 
�لنهائ��ي ب��دًل من كونه و�سيل��ة للوفاء 
بالحتياج��ات فب��د� �لنا���ص يق�س��ون 
يف �أيامن��ا هذه عط��الت نهاية �لأ�سبوع 
و�لعط��الت يف مر�كز �لت�س��وق بدًل من 
�لذه��اب للتن��زه �أو �مل�سي عل��ى مهل يف 
�إىل  �لذه��اب  ��سب��ح  �حلديقة.حي��ث 
مر�ك��ز �لت�س��وق كعائل��ة لال�سرتخ��اء 
ولق�ساء وقت ممت��ع وبالتايل �أ�سبحت 
�لنزعة �ل�ستهالكي��ة جزء من ثقافة 
�لتاأث��ر  بات��ت عملي��ة  �لو�ق��ع، وق��د 
�ل�ستهالكي على �لأف��ر�د و�ملجتمعات 
خا�سع��ة ملعاي��ر معرفي��ة يتحكم فيها 

من ميتلك و�سائل �لإعالم وتكنولوجيا 
�لت�سال �حلديث��ة و�لذكاء �لتقني �ذ 
مت تطوي��ر و�سائ��ل �لإع��الم باأكمله��ا، 
ليك��ون  ومطبوع��ات،  تلفزي��ون  م��ن 
وظيفت��ه  للم�سوق��ن،  ت�سلي��م  نظ��ام 
م��ن  جمه��ور  �إنت��اج  ه��ي  �لرئي�س��ة 
�مل�سرتي��ن وي�ستخ��دم كل م��ا ه��و متاح 
ومغر بغ�ص �لنظ��ر عن منظومة �لقيم 
�لجتماعية و�لثقافي��ة �خلا�سة بكل 
جمتم��ع وكل ذلك بهدف �إثارة �لغر�ئز 
ثقاف��ة  وتر�سي��خ  لل�سل��ع  و�لرتوي��ج 
�ل�سته��الك وخل��ق تطلع��ات �إجبارية 
للت�س��وق �ل��رتيف عند �لأف��ر�د بالرغم 
من �ختالف �لإمكانيات �ملادية و�لفرق 
�ملتباين يف م�ستويات �ملعي�سة بن �أفر�د 
�ملجتم��ع �لو�حد بل ب��ن دولة و�أخرى 
وم��ن هنا �أ�سبحت ث��ورة �لإعالنات من 
�أه��م �لو�سائ��ل �لتي تعتم��د عليها تلك 
�ل�سركات يف دف��ع �لنا�ص ل�سر�ء �أ�سياء 
ل يحتاجون �إليها بالفعل. فالإعالنات 
تنت�س��ر يف كل م��كان، ول تخلو منها �أي 
و�سيل��ة �إعالمي��ة �س��و�ء يف �لتلفزيون 
�ل�سح��ف  �أو  �لإنرتن��ت  �أو  �لر�دي��و  �أو 
و�ملجالت و�سوًل �إىل �للوحات �لعمالقة 
�ملثّبت��ة عل��ى جو�نب �لط��رق وجو�نب 

�ل�سي��ار�ت وحاف��الت �لنق��ل . تعتم��د 
�لر�سال��ة �لإعالنية م��ن حيث �سياغة 
م�سمونه��ا عل��ى م��ا ي�سم��ى باملغري��ات 
�أو �ملي��ول �أو �لدو�ف��ع �أو �لرغب��ات �أو 
�حلاج��ات �أو �لأوت��ار، بحي��ث يخاطب 
�ملعلن �مل�ستهل��ك �مل�ستهدف معتمدً� على 
�ملنطق �أو �لعاطفة �أو كليهما، وبالتايل 
خلق �حلاجيات و�لأذو�ق لدى �لأفر�د 
وه��و ما خلق لديهم عاد�ت �ل�ستهالك 
وجعلهم يت�سابقون عليه، فال�ستهالك 
ل يتز�يد لإ�سباع حاجات قائمة بقدر 
لتمك��ن  م��ا تخل��ق حاج��ات جدي��دة 
من زي��ادة �ل�سته��الك وق��د كان لهذه 
�لظاه��رة �أث��ار بعي��دة عل��ى �ل�سل��وك 
�لجتماع��ي ب��د�أت تظه��ر يف �لف��رتة 
�لأخ��رة . و�ملو�سة �للبا�سية هي �حد 
�ملو�د �لأك��ر ��ستهالكا فتعددت دو�فع 
و�ملعاي��ر  �لقي��م  باخت��الف  �سر�ءه��ا 
�ملنتج��ة م��ن ط��رف �ملجتم��ع، فهن��اك 
م��ن ي�سرتي لغر�ص �س��روري و�حلاجة 
�إ�سب��اع  بد�ف��ع  ي�س��رتي  م��ن  ومنه��م 
�لأذو�ق وهن��اك م��ن ي�سرتي لأغر��ص 
ي�س��رتى  م��ن  وهن��اك  نف�سي��ة  ذ�تي��ة 
لأغر����ص �جتماعي��ة.، وهك��ذ� جن��د 
�زدياد عدد �مل�ستهلكن �لذين يتناولون 

�لأطعمة نف�سها يف جميع �أنحاء �لعامل 
 ، �ملو�سيق��ى  نف���ص  �إىل  وي�ستمع��ون   ،
ويرت��دون نف�ص �ملو�س��ات ، وي�ساهدون 
�لرب�م��ج �لتلفزيونية و�لأفالم نف�سها ، 
ويقودون �ل�سيار�ت نف�سها ، ويتناولون 
�لطعام يف �ملطاعم نف�سها ، ويقيمون يف 

نف�ص �لفنادق.
��ستهالك��ي  تثقيف��ي  م�س��ار  فالإع��الن   
ي�س��ر عقليات �لنا���ص يف �لجتاه �ملقرر 
م��ن قب��ل م�سمم��ي �لإعالن��ات كم��ا �أن 
م��ال  ر�أ���ص  ميث��ل  �لإع��الين  �لن�س��اط 
حقيق��ي لل�س��ركات و�لهيئات مم��ا يوؤثر 
عل��ى �لقت�س��اد �لقوم��ي �لأم��ر �ل��ذي 
يدع��و �لإع��الن �إىل �لقي��ام بوظائ��ف 
ويحقق �أهد�فا تتو�ف��ق و�لحتياجات 
�لقومي��ة ف�ساهم��ت بذل��ك يف ن�سر قيم 
�سلبي��ة �س��ارة باملجتمع تهت��م باملظاهر 
و�لق�س��ور وحلت حمل �لقيم �لإيجابية 
يف �ملجتم��ع. و�أ�سهم��ت يف �يج��اد جي��ل 
يلهث ور�ء تقلبات �ملو�سة يف كل �لأمور 
�لب�سيطة و�ملعقدة �ل�سرورية و�لتافهة، 
مبدًل �أمناطه �ل�سلوكية و�ل�ستهالكية 
�لأحي��ان  بع���ص  ويف  و�سهول��ة،  بي�س��ر 
ب�سرع��ة فائق��ة، وح�س��ب مات�سل��ه من 

�لدعايات �ملحفزة لذلك.

ترجمة: م. علي �سلمان �سادق 
ق�سم �للغة �لملانية 

 
ولدت هيدفغ كالين يف عام 1911 ، وهي �لبنة �لثانية 
لتاج��ر �لنف��ط �بر�ه��ام وولف كالي��ن وزوجت��ه ري�سا. 
وعندم��ا كان��ت طفلة وعمره��ا �أقل من خم���ص �سنو�ت، 
فقدت و�لدها، حيث �سقط يف �حلرب �لعاملية �لأوىل يف 

�أو�ئل �سيف عام 1916 على �جلبهة �ل�سرقية.
عملت هيدفغ كلن يف �لفرتة �لنازية على قامو�ص، �لذي 
كان ينبغي من خالله ترجمة  كتابات هتلر �مل�سيئة �ىل 
�للغة �لعربية. �ل �نه مل ينقذها من �ملوت، حيث ُقتلت 
كالي��ن ع��ام 1942 يف �أو�سفيت��ز. ولك��ن �لقامو�ص لقى 

جناحا كبر�،   دون �دنى ��سارة �إىل م�سرها.
" �مل�ساع��دة تاتي من �هلل فقط." هكذ� عربت هيدفغ 
كالي��ن ع��ن ثقته��ا، عندم��ا كان عمره��ا 27 عام��ًا. �إنها 
هامب��ورغ،  مدين��ة  م��ن  �ل�سالمي��ة  �لدر��س��ات  عامل��ة 
�لت��ي �ر�دت �أ�س��اًل �أن حتقق جناحات مهم��ة يف جامعة 
هامب��ورغ، ولكنه��ا و�جه��ت عقب��ة ل ميك��ن جتاوزه��ا: 

يهودية" . كلن  "هيدفيغ 
 وم��ن عل��ى �سط��ح �لباخ��رة ر�ونفل���ص، �لت��ي كان��ت قد 
�بح��رت من مين��اء هامبورغ متجه��ه نحو �لهن��د، كتبت 
هيدفيغ كلن يف 21 �أب 1939 بطاقة بريدية �ىل كارل 

�أوغ�ست ر�تينز، �لذي �سبق و�ن �ساعدها يف  �لهروب: 
يف  �لباخ��رة  م��نت  عل��ى  و�ن��ا  كب��رة  بر�ح��ة  "�أ�سع��ر 
ه��ذ� �لطق���ص �جلمي��ل، و�أن��ا حالي��ا ل�س��ت قلق��ة ب�ساأن 
�مل�ستقب��ل." ويف �لنهاي��ة، عملت على قامو���ص من �ساأنه 
�أن يك��ون �أ�سا�س��ا لرتجم��ة  كت��اب هتلر"كفاح��ي" �إىل 

�للغة �لعربية.
و يف ع��ام 1945 �كم��ل هانز فر�لقامو���ص حتت عنو�ن 
" �لقامو�ص �لعربي للغة �ملكتوبة �ملعا�سرة"، ولكنه مل 
ين�س��ر �إل بع��د مرور �سب��ع �سنو�ت، و ل ي��ز�ل يعد �حد  
�أف�س��ل �لقو�مي���ص �لعربي��ة يف �لع��امل. وم��ع ذلك، فال 
ي��ز�ل  �لق��ارئ ل يع��رف �ملزيد ع��ن م�س��ر "�لآن�سة د. 

كلن".
ح��اول �أ�ستاذه��ا �لقدمي �آرثر �س��اده �أن يحق��ق �سيًئا ما 
ل��� )كالي��ن(، حي��ث مكنها م��ن �للق��اء بع��امل �لدر��سات 
�لعربي��ة هان��ز ف��ر يف جر�يف�سفال��د، �ل��ذي �ن�سم �إىل 
�حل��زب �لن��ازي ) ح��زب �لعم��ال �لقوم��ي �ل�سرت�ك��ي 

�لأملاين )NSDAP يف عام 1940.

 و قد �و�سى هانز فر يف مقال له حكومة �لر�يخ بجعل 
"�لع��رب" حلف��اء �س��د �نكل��رت� وفرن�س��ا وكذل��ك �سد 
�ل�سهاينة يف فل�سطن. وت��رى حكومة �لر�يخ، وخا�سة 
وز�رة �خلارجي��ة، يف ف��ر �نه رجل مهم، و�نه يعمل على 
قامو���ص للغة �لعربية �ملعا�س��رة.  و يعترب �ملتخ�س�سون 
�ل�سرقيون يف وز�رة �خلارجي��ة �لملانية، �أن هذ� �لعمل 
ل غن��ى عن��ه  من �جل ترجم��ة ناجحة لكت��اب �أدولف 
هتل��ر " كفاحي"، �سيم��ا و�أن �لرتجمات، �لتي متت حتى 
�لآن،  غ��ر كافي��ة. وكان م��ن ر�يهم �س��رورة �أن ي�ساعد 
قامو�ص فر يف ذلك �لوقت يف �ختيار �لكلمات �ملنا�سبة، 
�لتي تخاطب �لقر�ء �لعرب، على �ن يتم متويل �مل�سروع 
باأم��و�ل حكومية. وكان من �ملوؤم��ل �ن ت�ساهم �ليهودية  

كالين  فيه . 
ثم ح��دث هذ� �لمر عل��ى �ر�ص �لو�قع، كم��ا �ت�سح من 
خالل �لر�سائل �ملحفوظة �سمن تركة �ساد.           وهكذ� 
قام��ت هيدف��غ كالي��ن بتقيي��م �أعم��ال �لأدب �لعرب��ي 
�حلديث من �جل �ملعجم. وكانت ت�سجل معاين �لكلمات 
على �أور�ق �سغرة وتر�سلها بالربيد �إىل �د�رة �لتحرير. 
وكان��ت حت�سل على 10 فنك كاج��ور لكل قطعة �سغرة 

من �لورق.
وق��د �أنقذه��ا عمله��ا هذ� م��ن �لرتحي��ل �إىل ريغ��ا يف 6 
دي�سم��رب 1941، حي��ث قامت بذلك �سرط��ة هامبورغ . 
قبل ذلك �لوقت بخم�سة �أيام  كتب �ساده �إىل �ل�سلطات 
�مل�سلح��ة  و�لدعاي��ة �حلربي��ة  �لق��و�ت  "�أن  �لمني��ة 
يعلق��ون �هتمام��ا كب��ر� للغاي��ة لإجن��از �لعم��ل". قال 
�س��اده: كانت �لن�س��ة كالين موؤهلة للعم��ل على �ملعجم 

"ب�سكل ر�ئع" ، �ل �نه "ل�سوء �حلظ ، �إن عدد �ملوظفن 
�لآري��ن �حلالي��ن لي���ص كافي��ا ". بع��د ذل��ك ��سبح��ت 
م�ساهمتها يف ذل��ك �مل�سروع "مو�سع �سك بحيث ��سبحت  

مهددة باإر�سالها �إىل �ل�سرق".
فف��ي 11 يولي��و 1942 ، مت نقل هيدفي��غ كلن بو��سطة 
�لقط��ار �لأول، �لذي غ��ادر هامب��ورغ �إىل �أو�سفيتز،  �ي 
مع�سك��ر �لعتق��ال و�لإب��ادة، ومل  تنج منه ه��ذه �ملرة، 

حيث مت قتل �أختها و�أمها وجدتها هناك .
ويف �ثن��اء �حل��رب ق��ام ��ست��اذ �لدر��س��ات �ل�سالمي��ة 
برتول��د �سبول��ر بتعبئ��ة �مل�سلمن للحرب �س��د �جلانب 
�لأمل��اين، حت��ى بن �أ�سرى �حل��رب �ل�سوفي��ت. منذ عام 
1948 �إىل ع��ام 1980 ، كان برتهول��د �سبول��ر �أ�ست��اذً�  

للدر��سات �لإ�سالمية يف هامبورغ. 
وكي��ف كان �حل��ال بالن�سب��ة لهان��ز ف��ر؟ كان علي��ه �أن 
يذه��ب �إىل �للجن��ة �لمني��ة لتدقي��ق �ل�سم��اء بع��د 
�حل��رب. ولتخفي��ف �لع��بء عن��ه كت��ب يف 20 يولي��و 
1947. "رفيق��ة �ملهن��ة �ليهودي��ة، �ل�سي��دة كالي��ن من 
هامبورغ، متكنت من �نقاذها 1941 قبل �أن يتم ترحيلها 
�إىل تريزين�ستات، �ذ طلب��ت من �ملخابر�ت �لملانية يف 
هامب��ورغ �بقاءها من �ج��ل �لعمل على ما من �سانه دعم 
�حل��رب، كما زعم��ت، وه��و �لقامو�ص �لعرب��ي. و هذ� ما 
مت تدوين��ه يف ملف �لتدقيق. �م��ا بالن�سبة لل�سيدهانز 
فر، فت��م �عتباره متعاونا، وهك��ذ� مت �لكتفاء بفر�ص 

غر�مة عليه  قدرها 36،40 مارك.
�ما قامو�سه، �لذي كان من �ملوؤمل ��ستخد�مه يف ترجمة 
كت��اب كفاح��ي لهتل��ر، مل يطب��ع قب��ل نهاي��ة �حل��رب. 
ن�س��ره يف ع��ام 1952. ويف مقدم��ة �لقامو���ص  ث��م مت 
�سكر ف��ر �لن�سة �لدكت��وره كالي��ن" مل�ساعدتها باجناز 
�لعم��ل. ولكن��ه مل يتط��رق �ىل م�سره��ا ول��و بكلم��ة 
و�ح��دة. و��سبح عن��و�ن �لقامو�ص " �لقامو���ص �لعربي 
للغة �ملكتوبة �ملعا�س��رة".  وهو يعد �ليوم �كر �ملعاجم 
�لعربية ��ستخد�ما على نطاق و��سع يف �لعامل. ويف عام 

2011  مت �إعادة طباعة �لطبعة �خلام�سة.
كل ه��ذ� ول ي��ز�ل �لقارئ ل يعرف �ملزي��د عن "�لآن�سة 
�لن�س��ر  د�ر  �علن��ت  منه��ا  �لطل��ب  وبع��د  كالي��ن".  د. 
�لتخطي��ط لإ�س��د�ر طبع��ة  يت��م  باأن��ه  هار��سوفت���ص، 
جدي��دة. وليته��ا �سال��ت �ملح��رر، �ذ� م��ا كان بامكان��ه 
�ل�س��ارة يف �لطبع��ة �جلدي��دة �ىل "�مل�س��ر �ملاأ�س��اوي 

لل�سيدة كالين"  .

االعالن ..ثقافة املستهك                                             

اليهودية هيدفغ كالين وكتاب هتلر " كفاحي"

ترجمة: م.م.  �لء �سنان ثابت
 ق�سم �للغة �لرو�سية

كوبري��ن  �لك�سن��در  �لرو�س��ي   �لكات��ب  ول��د 
26 �ب �سن��ة 1870يف مدين��ة كان��ت ت�سم��ى  
نروفجات)مدين��ة بينز� حالي��ا( تويف و�لده 
بع��د �سنة م��ن ولدتيه و�نتقل��ت و�لدته بعد 
ذلك �ىل مو�سكو حي��ث ق�سى طفولته و�سباه 

هنالك.
�ر�س��ل �ىل د�ر �ليت��ام عم��ره �س��ت �سن��و�ت   
وتخرج منه��ا يف �سن��ة 1880، ليلتحق بنف�ص 

�لعام باملوؤ�س�سة �حلربية
ويف �سن��ة ���ص1887 �لتحق مبعه��د �لك�سند�ر 
�لع�سكري وو�سف حياته �لع�سكرية بعدد من 
�لق�س�ص منها "يونركا" "حتطم �لرئي�ص" �ول 

نتاجاته �ل�سعرية ق�سيدة "�لظهور �لخر 
وكت��ب �لعدي��د م��ن �لق�س���ص "قم��ر �لي��ل " 
"مناوبة �ليلية" ويف 1894 كتب ق�سة"غ�سن 
لليل��ك" ون�سرت بنف�ص �ل�سنة مبجلة "�حلياه 

و�لفن".                          
كان��ت ردود �فعال �جلمه��ور و�لنقاد �يجابية 

جتاه هذ� �لنتاج 
وتويف ليلة 25 �ب �ثر ��سابته مبر�ص ع�سال 
ودف��ن يف مدين��ة �سانت بطر�ص ب��ورغ بجانب 

مقربة توركينف                   
غ�سن �لليلك

بطل  هذه �لق�سة يدعى  نيكولي �يفكروفج 
يف  يدر���ص  �س��اب  �ساب��ط  وه��و   �ملا�س��وف، 
�أكادميي��ة �لأركان �لعامة.على مدى �سنتين 
متتالي��ن يف�سل يف �جتياز �متحانات و�خر� 
يف �ل�سن��ة �لثالثة يجت��از جميع �لمتحانات       
بنج��اح وكان��ت زوجته فر� توف��ر له �لدعم 
ج��ل  كر�س��ت  فق��د   �لوق��ت،  ط��و�ل   �لزم  
وقته��ا   وحياته��ا م��ن �ج��ل  تهيئ��ة ظ��روف 
منا�سب��ة  لزوجه��ا لرف��ع معنويات��ه  و�كمال 
در��ست��ه. ع��اد �مل��ازوف �ىل �لبي��ت بعد �خر 
�متح��ان،وكان علي��ه �عد�د م�س��روع ملوقع ما 
يقدم��ه �ىل ��ستاذه يف �ل�سب��اح . عند �مل�ساء 
وبينم��ا كان �ملازوف يق��وم بر�سم �مل�سروع من 
�س��دة تعب��ه �سقطت نقطة �حل��رب على ورقة 
�لر�س��م ولج��ل �خفائه��ا ق��ام بر�س��م بع�ص 
�لت��ايل  �لي��وم  �ليل��ك . يف  �غ�س��ان �سج��رة 
عندم��ا عر�ص م�سروع��ه عل��ى �ل�ستاذ نظر 
بده�سًا قائال: �نا �عرف هذه �ملنطقة جيدة 
�ك��ر من �ي �ح��د كا معرفت��ي بر�حة يدي، 
لتوجد هنالك �ي �سجرة، فطرد �ملازوف من 
�لمتحان. عنده��ا فكرت زوجنه فر� برهن 
جمي��ع جموهر�ته��ا و�سافرت م��ع زوجها �ىل 
مكان �مل�سروع لجل �قناع فالح �لب�ستان بزرع 
�سجرة بنف�ص �ملكان �ملر�سوم على �خلريطة. 
لق��د تعاطف �لف��الح معهم وو�ف��ق على ذلك 
وق��ام بغر���ص �سجرة كما لو �نه��ا مزروعة يف 
ه��ذ� �ملكان م��ن مدة. يف �لي��وم �لتايل عندما 
نظ��ر �ل�ست��اذ �ىل م��كان �مل�س��روع تفاجاءة 
بوج��ود �ل�سج��رة، مم��ا دعاه��ه �ىل تق��دمي 
ب��دوره  �سع��ر  �ل��ذي  �مل��ازوف  �ىل  �عت��ذ�ره 
باخلج��ل ب�سب��ب حيلت��ه �لت��ي �نطل��ت عل��ى 
�ل�ست��اذ ومن حينه��ا ��سبحت زه��رة �لليلك 

هي �لزهرة �ملف�سلة لدى فر� . 

االديب الروسي الكسندر 
كوبرين وقصة "غصن الليلك"
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م.م. رغد فتاح ر��سي 
وحدة �لن�ساط �لريا�سي و�لفني

 �إذ� نظرن��ا للع��امل م��ن حولن��ا، جن��د �أنن��ا 
�ألو�ن��ه  تتغ��ر  ل��وين  حمي��ط  يف  نعي���ص 
با�ستم��ر�ر، وقد تعلق �لإن�سان من �للحظة 
�لأوىل لوج��وده بالأل��و�ن، و��ستخدمها يف 

م�سنوعاته وجدر�ن م�سكنه.
وح�س��ب �مل�س��ادر �لتاريخي��ة، ��ستخدم��ت 
�حل�س��ارة  من��ذ  �لعم��ارة  يف  �لأل��و�ن 
�لد�خلي��ة  فر�غاته��ا  يف  �لفرعوني��ة 
كم��ا  و�لأ�سق��ف،  �حلو�ئ��ط  يف  وخا�س��ة 
�لعم��ارة  يف  �للوني��ة  �ملعاجل��ات  ظه��رت 
�لإغريقي��ة نتيجة ل�ستخ��د�م �جلر�نيت 

و�لرخام.
�أم��ا يف �لعم��ارة �لقوطي��ة، ف��اإن �لزج��اج 
�مللون كان له تاأثر جوهري على فر�غاتها 
�لد�خلية. وباملثل لعب �لرخام �مللون دور� 
متميز� يف دو�خل وخ��و�رج �لعمارة مب�سر 

وتركيا وغرهما من �لبالد �لإ�سالمية.
�لعم��ارة  يف  �لأل��و�ن  ��ستخدم��ت  كم��ا 
�ل�سعبي��ة يف �لع��امل كق��رى �لنوب��ة وقرى 
و�سط وجنوب �أفريقيا، �لتي تعترب �لتلوين 

طق�سا هاما من طقو�ص �لبناء.
  و�لديك��ور لي���ص جم��رد و�سيل��ة لإب��ر�ز 
جمال و�أناقة �ملنزل، بل �أثبتت �لدر��سات 
�لعلمي��ة �أنه يلعب دور� مهم��ا من �لناحية 
ميك��ن  �لديك��ور،  فبو��سط��ة  �لنف�سي��ة. 
توف��ر عو�م��ل كث��رة للر�ح��ة و�له��دوء 

و�ل�سرتخاء.
  و�ختي��ار �لأل��و�ن بح��د ذ�ت��ه وتن�سيقها 
يع��د �لتح��دي �لأهم �ل��ذي يو�جه م�سمم 

عو�م��ل  مر�ع��اة  م��ن  ب��د  ف��ال  �لديك��ور، 
عديدة عند �ختي��ار �لألو�ن، منها �لطابع 
�لعام �لذي يت�سم �ملنزل و�أوقات ��ستخد�م 
�حلج��رة، بالإ�ساف��ة للتو�ف��ق ب��ن ذل��ك 

وذوقك �خلا�ص و�لألو�ن �لتي تنا�سبك.
 فتاأثر �لألو�ن على �لأ�سخا�ص كبر جد�، 
و�إذ� جنح��ت يف �ختي��ار �لأل��و�ن �ملنا�سبة 
للم�ساح��ات �ملنا�سب��ة تنع��م بالر�ح��ة يف 

منزل �لأحالم.
 وثبت علميا يف �لدر��س��ات �ل�سيكولوجية 
لالأل��و�ن �أن لكل لون تاأث��ر� فطريا خا�سا 
يتاأث��ر ب��ه �لإن�س��ان فه��و ق��د يول��د حالة 
نف�سي��ة يزي��د �أو ينق�ص منها �س��و�ء كانت 
تثر �لف��رح و�ل�سع��ادة �أو �حل��زن، �أو ذ�ت 

تاأثر عاطفي �أو حالت �أخرى.
�مل��ادة  ح�س��ب  �لل��ون  تاأث��ر  ويختل��ف 
و�ل�ستعم��ال، فالتاأثر يف �أل��و�ن �لأقم�سة 
�س��و�ء للمالب�ص �أو �لأثاث يختلف لو كانت 

لألو�ن �حلائط �أو �ل�سيار�ت مثال.
وق��د يك��ون لالأل��و�ن دللت خمتلف��ة �أو 
متناق�س��ة لدى �لثقاف��ات �ملختلفة، فمثال 
�لكث��ر م��ن �ل�سع��وب و�لثقاف��ات �ملختلفة 
ترى يف �للون �لأبي�ص رمز� للطهارة و�لفرح 
بينم��ا �لأبي���ص يف �ل�س��ن رم��ز� للح��د�د 
و�حل��زن، بينم��ا تتح��د بع���ص �لأل��و�ن يف 
دللتها �لثابتة ملعظ��م �ل�سعوب، فالأزرق 
�لت�س��اع  �ح�سا���ص  يعط��ي  �ل�سم��اء  ل��ون 
و�ل�سع��ور �لالمنته��ي و�لعذوب��ة و�ل�سفاء، 
�لطبيع��ة  جم��ال  ميث��ل  �لأخ�س��ر  بينم��ا 

و�خلر و�لعطاء.
  وتو�سح �لذيب تاليا �لتاأثر �ل�سيكولوجي 

لالألو�ن �لأ�سا�سية لكل لون على حد�:
�للون �لأخ�سر:

و�لتو�ف��ق  بالت��و�زن  �لل��ون  ه��ذ�  يت�س��م 
و�لن�سج��ام لذل��ك يق��ع مبنت�س��ف �أل��و�ن 
�ل��دفء  ب��ن  ل��ون حماي��د  �لطي��ف وه��و 

و�لربودة.
وميثل �لل��ون �لأخ�سر �لتفاوؤل و�حليادية 
ويرم��ز للنعي��م و�جلن��ة و�لنم��و و�حلي��اة 
ل��ون قل��ب �ل�ساك��ر�  و�لنب��ل، وه��و ميث��ل 
)مد�خ��ل �لطاق��ة جل�سم �لإن�س��ان ح�سب 
عل��م �لطاقة( و�ملعالج �ل�س��ايف لكل �لأمور 
بالفوؤ�د. كذل��ك هو لون �لطبيعة وحر�رة 
�لعاطف��ة ويخف��ف �ل�سغ��وط �لنف�سي��ة. 
وي�ستح�سر فيالذ�كرة �لأجو�ء �خلارجية 
و�لأ�سج��ار  بالزه��ور  �ملزين��ة  �ملبهج��ة 
م��ن  ��ستخد�م��ه  و�لنبات��ات ولب��د عن��د 
تن�سيقة باألو�ن �لطبيعة وتوزيع �لنباتات 

يف �أركان �حلجرة.
�للون �لأحمر:

يرمز هذ� �لل��ون للحر�رة و�لدفء وتدفق 
�لريادي��ة  �ل��روح  ويحف��ز  �لعاطف��ة، 
و�لعاطفي��ة، �جلان��ب �جلي��د في��ه �أن ل��ه 
و�لخ��رت�ق  و�لهي��ام  �حليوي��ة  �سف��ة 
�لعاطف��ي فهو ل��ون �لقل��وب و�مل�ساع��ر، �أن 
ه��ذ� �لل��ون �لأحمر ي�س��د �لنتب��اه لذلك 
يو�س��ع بالأماك��ن �لت��ي حتت��اج �ىل جذب 
�مل�ساهد وتوجيهه للرتكيز على �سيء ما ذو 
قيم��ة، ويعط��ي ��ستخد�م��ه يف �ملفرو�سات 
و�لط��الء �نطب��اع �لرومان�سي��ة و�حليوية 

وي�سد �لز�ئر للمكان.
�للون �لأزرق:

ه��و رم��ز لل�سع��ور بالأم��ان و�لثق��ة. وه��و 
رم��ز لل�س��الم و�ل�سد�ق��ة و�حلكم��ة ول��ون 
�لتو��سل و�لتخيل، يعزز �لطاقة �لد�خلية 
�لد�خل��ي،  و�ل�س��الم  باله��دوء  �ملمتلئ��ة 

وي�سف��ي �للون �لأزرق عل��ى �ملكان هالة من 
�له��دوء و�ل�سكينة و�لدرجات �ملثالية منه 
لالأثاث و�لطالء هي درجات �ألو�ن �ل�سماء 
و�لبح��ر �لت��ي تنا�سب �مل�ساح��ات و�حلجر 
�لتي ت��ود ��ستخد�مها لال�سرتخاء و�لتاأمل 

وحلجر�ت �لنوم. 
وميت��از �لأزرق �أي�سا بال��ربودة، لذلك يعد 
لونا عمليا يف �لغرف ذ�ت �لأجو�ء �حلارة، 
وله��ذ� �للون تاأث��ر نف�سي ق��وي يف تهدئة 
�لأع�س��اب، وثب��ت �أحيان��ا �أن ل��ه تاأث��ر� 
على خف���ص �سغط �لدم وتهدئ��ة �لنف�ص، 
لذل��ك �س��اع ��ستخد�م��ه يف غ��رف �ملر�سى 

بامل�ست�سفيات.
لون �لرتكو�ز:

هو خليط م��ن �لأخ�س��ر و�لأزرق وهو لون 
م�سع ذو بريق �سبابي يعطي �لإح�سا�ص 

و�لتعب��ر،  و�لتو��س��ل  بالتدف��ق 
يف  ��ستخد�م��ه  �س��اع  لذل��ك 

وغ��رف  �ليافع��ن  غ��رف 
�ملح��ددة  �ملعي�س��ة 
ول�سق��ق  �مل�ساح��ة 

�ل�سباب.
�للون �لربتقايل:

�لل��ون  ه��و مزي��ج م��ن 
و�لأ�سف��ر،  �لأحم��ر 
بال��دفء  مرتب��ط 
و�لإث��ارة  و�حل��ر�رة 

و�مل��رح و�ل�سب��اب وه��و 
م��ن �لأل��و�ن �مل�سع��ة �لتي 

بالت�س��اع  �سع��ور  تعط��ي 
و�لرفاهية.

ويع��د م��ن �أل��و�ن �لت�سوي��ق و�لإب��د�ع 
ولون د�فئ وطموح، له �لقدرة على حت�سن 

�مل��ز�ج ورف��ع �ملعنويات، لذل��ك ي�ستعمل يف 
�أماكن �للهو و�لرتفيه �لجتماعي.

�للون �لأرجو�ين:
ه��ذ� �لل��ون �مللك��ي �لد�ف��ئ �لت��ي ��ستهرت 
ب��ه ق�سور روما، يج��ب ��ستخد�مه بحر�ص 
وتن�سيقه مع �لألو�ن �ملنا�سبة، فهو منا�سب 
و�لت��ي  �لفاخ��رة  �ل�ستقب��ال  حلج��ر�ت 
يتمي��ز �أثاثه��ا بالزخارف وحت��ف �لزينة 

�لثمينة.
�للون �لزهري:

ودفء  و�له��دوء  �ل��رب�ءة  ل��ون  ه��و 
بالهتم��ام  �لإح�سا���ص  يعط��ي  �لظ��الل، 
و�حلن��ان و�لعط��اء و�حلماي��ة لذل��ك �ساع 

ترجمة: م.م. عبد �ل�ستار عدنان ح�سن
ق�سم �للغة �لعربية

�أه��م �لطو�ئ��ف �ليهودي��ة يف �لعه��د �حلدي��ث، ول يجوز 
فلفظ��ة  �مل�سيحي��ة  �لأرثوذك�سي��ة  وب��ن  بينه��ا  �خلل��ط 
�لأرثوذك�سي��ة تعني باليونانية �ل��ر�أي �لقومي وت�ستعمل 
للدلل��ة عل��ى �لطو�ئ��ف �لديني��ة �ملتم�سك��ة بالقو�ل��ب 
�أو �لأ�سلي��ة للدي��ن. تنق�س��م �لأرثودوك�سي��ة  �لقدمي��ة 
و�ليهودي��ة  �حلديث��ة  �لأرثودوك�سي��ة  �ليهودي��ة  �إىل 

�حلريدية.
و من خ�سائ�ص �ليهودية �لأرثودوك�سية:

• �لتم�س��ك �ل�س��ارم بالهالخ��اه )�جل��زء �لت�سريعي من 
�لتلمود(.

• �لتقب��ل �ملحدد باحل�سارة �حلديث��ة، ورف�ص لأ�سناف 
�حل�سارة غر �لأخالقية.

�لكت��ب  لدر��س��ة  �حلديث��ة  �لأ�سالي��ب  ب��اأن  • �لإمي��ان 
�ليه��ود  بع���ص  ولك��ن  ومكف��رة،  خاطئ��ة  �ملقد�س��ة 

�لأرثودوك�ص يقبلون هذه �لأ�ساليب.
�ليهودية. لأركان  وتقبل  تقليدي  • تعليم 

وي�س��ار �إليه��ا باعتباره��ا »�لأ�سولي��ة �ليهودي��ة « حينما 
تطبق د�خل �لدولة �ل�سهيونية و�ليهودية �لأرثوذك�سية 
فرق��ة ديني��ة يهودي��ة حديث��ة ظه��رت يف �أو�ئ��ل �لقرن 
�لتا�س��ع ع�س��ر، وج��اءت ك��رد فع��ل للتي��ارت �لتنويري��ة 
و�لإ�سالحية بن �ليهود. وُتعترب �لأرثوذك�سية �لمتد�د 
�حلدي��ث لليهودي��ة �حلاخامي��ة �لتلمودي��ة. وم�سطل��ح 
»�أرثوذك�ص« م�سطلح م�سيحي يعني »�لعتقاد �ل�سحيح«. 
وق��د ��سُتخدم لأول مرة يف �إحدى �ملج��الت �لأملانية عام 
1795، لالإ�س��ارة �إىل �ليه��ود �ملتم�سك��ن بال�سريعة. وقد 

م �حلركة �ليهودية �حلاخام �سم�سون هر�ص. تزعَّ
�أورب��ا،  �س��رق  يف  �لأرثوذك���ص  ب��ن  �خت��الف  وثم��ة 
و�لأرثوذك���ص يف �أملاني��ا وغرب �أورب��ا، �إذ يعار�ص �لفريق 

يف  �أو  �ل��زي  يف  �س��و�ء  و�لتجدي��د�ت،  �لب��دع  كل  �لأول 
�لنظ��ام �لتعليم��ي، يف ح��ن َتبنَّى �لفريق �لث��اين �سيا�سة 
�حلف��اظ على من��ط �حلي��اة �لتقليدية، ولكن��ه يقبل مع 
هذ� �ل��زي �حلديث و�لتعلي��م �لعلماين �لع��ام، ولذ� ُي�سار 
�إليه��م ب��� »�لأرثوذك���ص �جل��دد«. وُيَع��دُّ �حل�سيديون من 
�ليه��ود �لأرثوذك���ص �ملتطرفن، كم��ا �أن فكرهم يعربرِّ عن 

�حللولية �ليهودية ب�سكل متبلور.
وق��د هاج��رت �ليهودي��ة �لأرثوذك�سي��ة م��ع �ملهاجري��ن 
م��ن يه��ود �ليدي�سية من �س��رق �أوربا )من �ستت��الت رو�سيا 
�ليدي�سي��ة،  �إل  يتحدث��ون  ل  كان��و�  �لذي��ن  وبولن��د�( 
و�لذي��ن مل يكون��و� قد تعرفو� �إىل �أف��كار حركة �لتنوير 

و�ل�ستنارة.
لي�ص هذ� وح�سب بل كانو� يطوفون �لرب و�لبحر من �أجل 
تهويد �إن�سان و�حد، وبذلك ي�سنعو� منه �بًنا جلهنم �أكر 
منه��م �أ�سعاًفا. )وهنا �إ�س��ارة �إىل �لتب�سر �لذي ينكرونه 
�لآن ويقول��ون �إن �ليهودية ديان��ة غر تب�سرية ومغلقة 

عليهم فقط.
وج��اء و�سفه��م عل��ى ل�س��ان �ل�سي��د �مل�سي��ح بالفاع��ي يف 

�جنيل متي 23 : 
َها �ْلَقاَدُة �ْلُعْمَياُن! �ْلَقاِئُلوَن: َمْن  يُّ وقي��ل فيهم: َوْيٌل َلُكْم �أَ
َحَلَف ِباْلَهْيَكِل َفَلْي�َص ِب�َسْيٍء، َولِكْن َمْن َحَلَف ِبَذَهب �ْلَهْيَكِل 

َيْلَتِزُم.
وَن  وَن �مْلَُر�وؤُوَن! لأَنَُّكْم ُتَنقُّ ي�ِسيُّ َها �ْلَكَتَبُة َو�ْلَفررِّ َوْيٌل َلُكْم �أَيُّ
ُلو�آِن �ْخِتَطاًفا  ْحَفِة، َوُهَما ِمْن َد�ِخل مَمْ َخاِرَج �ْلَكاأْ�ِص َو�ل�سَّ

َوَدَعاَرًة.
ْوَلَد �لأََفاِعي! َكْي��َف َتْهُرُبوَن ِم��ْن َدْيُنوَنِة  ��اُت �أَ يَّ َه��ا �حْلَ �أَيُّ

َم؟ َجَهنَّ
ومن هنا، متت �سهينة �لأرثوذك�سية، ومل يبق �سوى فريق 
�لناط��وري كارت��ا �لذي يد�فع عن �لروؤي��ة �لأرثوذك�سية 
�لتقليدي��ة قب��ل �سهينتها. وعملي��ة �ل�سهينة هذه لي�ست 
�أم��رً� غريب��ًا، فالروؤي��ة �حللولي��ة، يف �إح��دى مر�حله��ا، 

تخل��ع �لقد��سة على �ل�سعب و�إر�دته. ولذ� تبهت �لإر�دة 
�لإلهي��ة وترت�ج��ع وي�سب��ح م��ن ح��ق �ليه��ود �أن يعجل��و� 
الية �لتي يوؤمن بها  ، فاإن �ملنظومة �لقبَّ بالنهاية. وعلى كلٍّ
د �لذ�ت �لإلهية و�كتمالها مرهونًا  �لأرثوذك�ص جتعل َتوحُّ
باأفعال �ليهود ومدى �إقامتهم �ل�سعائر!وت�ستمدُّ �ليهودية 
�لأرثوذك�سي��ة قوتها من ق��وة �ليهودية �لأرثوذك�سية يف 
�إ�سر�ئيل وموؤ�س�ساتها، فهم �لفريق �لوحيد �ملُعرَتف به يف 
�لدول��ة �ل�سهيونية. ومعظم �ليه��ود �لأرثوذك�ص �أع�ساء 
يف جمعي��ة �أج��ود�ت �إ�سر�ئي��ل، �أو يف حرك��ة مزر�ح��ي. 
ل��ة يف �ملنظم��ة  و�لأوىل ل توؤي��د �ل�سهيوني��ة وغ��ر مُمثَّ
�ل�سهيوني��ة �لعاملية، ومع هذ� فله��ا �أحز�بها يف �إ�سر�ئيل، 
وممثلوها يف �لكني�ست. �أما حركة �ملزر�حي، فقد �ساهمت 
من��ذ �لبد�ية يف �لن�ساط �ل�سهيوين. وق��د ُك�سف �لنقاب 
موؤخ��رً� ع��ن �أن هرت��زل )�لالدين��ي( كان ور�ء تاأ�سي���ص 
حرك��ة �ملزر�حي، و�أنه دفع نفقات موؤمتر �ملزر�حي �لأول 
من جيبه. ومن �أهم �ل�سخ�سيات �ليهودية �لأرثوذك�سية، 
�سولوفايت�سي��ك رئي���ص �س��رف حركة مزر�ح��ي، و�إليعازر 
بركوفيت�ص �لذي يرى �أن �إن�ساء دولة �إ�سر�ئيل له دللت 

�أخروية عميقة.
وت�سيطر �ليهودية �لأرثوذك�سية على �حلياة �لدينية يف 
�إ�سر�ئي��ل، فهي ت�سيط��ر على د�ر �حلاخامي��ة �لرئي�سية، 
وعل��ى وز�رة �ل�سئون �لدينية، وعل��ى �لأحز�ب �لدينية، 
مث��ل: مزر�حي، وعم��ال مزر�ح��ي، و�أج��ود�ت �إ�سر�ئيل، 
وعمال �أج��ود�ت �إ�سر�ئيل، و�سا�ص. وه��ي �أحز�ب متار�ص 
�سلط��ة ل تتنا�س��ب باأي��ة حال م��ع �أحجامه��ا �حلقيقية، 
وذل��ك لأن �حل��زب �حلاكم يدخلها �لئتالف��ات �لوز�رية 
ن��ه من �لبق��اء يف �حلك��م. وهو يق��دم لها، نظر  �لت��ي متكرِّ
ذل��ك، كثرً� من �لتنازلت �لتي تطالب بها. ومن �أهم هذه 
�لتن��ازلت، ع��دم �ع��رت�ف �لدولة حت��ى �لآن بالزيجات 
�ملُختَلط��ة، �أو �لزيج��ات �لت��ي مل ي�س��رف عل��ى عقده��ا 

حاخامات �أرثوذك�ص.

االلوان وتاثريها يف النفس البشرية 

اليهودية األرثودوكسية 
�ساره عمار يو�سف 

ذ�ت ي��وم كان��ت هن��اك فت��اة �سغ��رة عمرها 
�ح��د� ع�س��ر عام��ا ، وكان لدى �لفت��اة عائلة 
متكون��ة من �خت��ن و�خ �سغر جمي��ل . كانت 
د�ئما تبدو على �لفتاة مالمح حزينة ، ب�سبب 
�أنه��ا ت�سعر باحلزن �ل�سدي��د ، لعتقادها باأن 

ل �أحد يحبها يف �لعائلة. 
وت�سع��ر بظلم كبر و�قع عليها ، لأنها تظن �أن 
و�لديها يحبون �خو�تها و�خيها �ل�سغر �كر 

منها.
فقال��ت �لفت��اة يف نف�سه��ا ، يارب��ي ه��ل ه��ذ� 
�ل�سع��ور �سحيح �م ل ؟ وفجاأة دخل �لب �ىل 
غرفة �لفتاة ور�آها حزينة ! و�ساألها ملاذ� �نت 

حزينة يا �أبنتي �لعزيزة.
فقال��ت �لفتاة : ي��ا �أبي ملا ل �أح��د يحبني يف 

هذ� �لعامل! 
�آج��اب �لب : كال ي��ا �أبنت��ي �ل�سغ��رة ه��ذ� 
�لح�سا���ص غ��ر �سحي��ح ، و�أن كل م��ن ير�ك 
يحبك ، ب�سبب �ن �خالقك �حل�سنة وطاعتك 

لو�لديك. فاأنت فتاة متميزة عن غرك .
فب��ادر �لب بح�س��ن �بنت��ه ، وقال له��ا : �أنت 

فتاة ر�أئعة . 
�سمتت �لفتاة للحظة وفكرت بحديث و�لدها 
، وقالت لبيه��ا . �سكر� يا و�لدي �لعزيز على 
زرع �لثق��ة يف نف�س��ي ، و�ساأح��اول �أن �أغر من 

�أح�سا�سي �ل�سلبي.

الفتاة الحزينة 
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د. مهاباد عبد �لكرمي �حمد

�ن �لكر�د �لقاطنن يف �لعر�ق �و يف تركيا 
�و يف �ي��ر�ن �و يف �سوريا ورو�سيا �و غرها 
يف حياته��م �لجتماعية قدمي��ا وحديثا 
لي���ص هنالك ف��و�رق معين��ة بينهم فمنهم 
م��ن يقط��ن �لق�سم �جلبل��ي م��ن كرد�ستان 
�ل�سهل��ة  �لق�س��ام  يف  يقي��م  م��ن  ومنه��م 
و�لر��س��ي �خل�سب��ة ، ومنه��م م��ن ي�سك��ن 
�لق��رى و�مل��دن و�لآخ��رون كع�سائ��ر رحل 
ول�س��ك �ن �لقبائ��ل �لكردي��ة �لتي كانت 
تعت��رب م��ن �لع�سائ��ر �لرحال��ة �كريته��ا 
ق��د ��سبحت مبرور �لزم��ن ترتك �لبد�وة 
وت�سك��ن يف �لقرى ب�س��ورة تدريجية وقد 
��سبح��ت �لآن ه��ذه �لع�سائ��ر �مل�ستوطن��ة 
، فالزر�ع��ة وتربي��ة �حليو�ن��ات من �هم 
�مل��و�رد �و �لعم��ال �لتي مار�سه��ا �لكر�د 
�لكن��وز  �ىل  بالإ�ساف��ة  �لق��رون  ع��رب 
�ملعدني��ة �لو�ف��رة يف منطق��ة كرد�ست��ان 
�ل�سناع��ات  �لنف��ط كم��ا �متهن��و�  ومنه��ا 
�ليدوي��ة منه��ا �سن��ع �ل�سج��اد و�لن�سي��ج 
�خل��زف  و�سناع��ة  و�خلناج��ر  �ملحل��ي 
و�سناعة �لنحا���ص وغرها من �ل�سناعات 
�ملحلي��ة كدلي��ل �سري��ح على رق��ي �ل�سعب 
�لك��ردي يف �حل�س��ارة �لقدمي��ة وهن��اك 
دليل �آخر فان مالب�ص �لكر�د وم�ساكنهم 
يف �لق��رى �لتي ما ز�لت باقية على حالتها 
�ن قي�ست مبثلها يف �ل�سعوب �لخرى فاأنها 
حج��ة ثابتة �أخرى على رق��ي �ل�سعب من 
�لناحي��ة �لتاريخي��ة و�ن �ملالمح �لثابتة 
يف �حلي��اة �لجتماعية �لكردية ح�سيلة 

ما�سيه �لتاريخي �ملجيد .
      �ن �حلي��اة �لجتماعي��ة �لكردية �لتي 
كانت ت�سوده��ا قدميا �لروح �لقبلية حتت 
تاأث��ر �حل�س��ارة �حلديثة تط��ورت ومنت 
م��ن �ل�سع��ور �لقبل��ي �ىل �ل�سع��ور �لوطني 
�لقبلي��ة  حياته��م  يف  �لك��ر�د  �ن  حت��ى 
�لقومي��ة  بروحيته��م  متم�سك��ن  كان��و� 
ويق��ول �ح��د �لرحالة �لفرن�سي��ن �لذين 
ز�رو� كرد�ست��ان يف �سنة 1887 عن �حلياة 
�لجتماعية �لكردي��ة : )على �لرغم من 
ب��د�وة �لكر�د فاأنه��م يتمتع��ون مب�ساعر 
�لكر�م��ة ويتقي��دون كلي��ا بعهوده��م فاذ� 
ما وع��د �حدهم بانه �سيو�سل��ك �ساملا �ىل 

مكان فاطمئن �ليه دون تردد (
�قو�له��م  يف  م�ستقيم��ون  �لك��ر�د  �ن   
وم�س��رون يف �ر�دتهم ف��اذ� قالو� ل فلي�ص 
ح�س��ب  �ذن  فالأك��ر�د   نع��م  لن  �سبي��ل 
�حلق��رة  �لعم��ال  يكره��ون  طبائعه��م 
لنف�سياته��م و�نهم �سجع��ان وذوو قابليات 
فه��م  بال�سرع��ة  �لتعلي��م  قابلي��ة  وله��م 

��سدقاء حميمون لأ�سدقائهم .
 �نهم يعي�سون مع �لدب و�ملو�سيقى و�لذوق 
�لع��ايل ف��ان ن�ساء �لك��ر�د له��ن منزلتهن 
�لجتماعي��ة كم��ا له��ن دوره��ن يف �لعمل 

بالإ�سافة لأعمالهن �ملنزلية .

الصورة االجتماعية للحياة 
الكردية عرب التاريخ

�سارع �ملتنبي و��سو�ق �لهرج و�لغزل 
�سر�ئ��ح  ت�ستقط��ب  و�ل�سورج��ة 

متنوعة من �جلمهور
 يف كل م��دن �لع��امل �لأ�سيل��ة ذ�ت 
�لتاري��خ �لعري��ق ، ثم��ة م��ا يطل��ق 
علي��ه �حل��ارة �لقدمي��ة �و �ملدين��ة 
�لقدمي��ة . ه��ذ� �جلزء م��ن �ملدينة 
هو �ساهد تاريخ��ي على �أ�سالة تلك 
�ملدين��ة و�متد�دها يف عمق �لتاريخ 

�لجتماعي و�لثقايف و�حل�ساري .
وملتق��ى  �لدني��ا  حا�س��رة  بغ��د�د   
�لعم��ق  ذ�ت  �لن�ساني��ة  ح�س��ار�ت 
كان��ت  �ن  من��ذ  �ملتمي��ز  �حل�س��اري 
عا�سمة لدولة �ل�سالم لها حار�تها 
�لقدمية �لتي تعك�ص ن�ساطها �ملعريف 
و�لثق��ايف و�لتج��اري و�لجتماع��ي 
وتقالي��د �سكانه��ا و��سو�قه��م ومنط 

حياتهم وقيمهم .
     م��ع �سب��اح كل  يوم جمعة تنبعث 
ترحيبه��ا  لتعل��ن  �لقدمي��ة  بغ��د�د 
بابناء بغد�د �ملعا�سرة و�ل�سياح من 

كل حدب و�سوب .
�لقدمي��ة  بغ��د�د  خارط��ة  متت��د   
�لتج��اري  �ملرك��ز  وبالتحدي��د   ،
للمدين��ة م��ن �ساحة �ملي��د�ن حيث 
�لب��اب  �لر�سي��د �ىل  �س��ارع  بد�ي��ة 
�ل�سرق��ي مرور� بالأ�س��و�ق و�لأزقة 
�لتاريخي��ة  و�جلو�م��ع  و�حل��ار�ت 
و�لكنائ�ص �لقدمي��ة ومكتبات �سارع 

�ملتنب��ي و�سوق �ل�س��ر�ي و�ل�سورجة 
ظل��ت  �لت��ي  �ملو�ق��ع  م��ن  وغره��ا 
ق�س��ة  لالأجي��ال  حتك��ي  �ساخم��ة 

تاريخ بغد�د �حلبيبة .
    ب��د�أت جولتن��ا م��ن بناي��ة وز�رة 
�أب��و خز�م��ة  �لدف��اع حي��ث ط��وب 
وكان �س��وق �لهرج حمطتن��ا �لأوىل 
.. يف ه��ذ� �ل�س��وق جت��د كل �س��يء 
ق��دمي وحديث ، �نه تاريخ �لأدو�ت 

و�ملالب���ص  و�لتحفي��ات  و�ملقتني��ات 
�لقدمي��ة . في��ه ��سطو�ن��ات �لغناء 
�لقدمي �ىل حيث �آخر �نو�ع �جهزة 
– �لعم��الت  – �مل�ساب��ح  �حلا�س��وب 
و  و�مللكي��ة  �لعثماني��ة  �لنقدي��ة 
�جلمهوري��ة – قط��ع غي��ار لأجهزة 

�ملنزل .

     متعنت يف وجوه رو�د هذ� �ل�سوق، 
�غلبهم من كبار �ل�سن حيث يجدون 
متعة يف ��ستع��ادة ذكريات عمر قد 

مرت �سنو�ته .
 �جتزت �سوق �لهرج ب�سعوبة و�سط 
�أمو�ج �لكت��ل �لب�سرية �ملتجهة نحو 
و�س��ارع  �لغ��زل  و�س��وق  �ل�سورج��ة 

�ملتنب��ي، رجال ون�ساء، كب��ار و�سغار 
وطبقات��ه  �ملجتم��ع  �سر�ئ��ح  م��ن 
وطبقاته تبحث عن متعة وترفيه، 
ع��ن كتاب مفقود �و طيور جميلة �و 

�سلعة حتتاجها .
 توقف��ت قليال �مام حم��ل مرطبات 
�حلاج زيالة ومقهى �لزهاوي ومقهى 

ح�س��ن عجمي ثمة رج��ال يحت�سون 
�ل�س��اي ، مت�سول��ون يجل�س��ون عل��ى 
�لر�سي��ف ب�سمت بانتظ��ار �سدقات 

�ملح�سنن .
     جام��ع �حلي��در خان��ة �لعري��ق، 
ماز�ل منت�سب��ا، كانت �بو�به مغلقة 
�سباح��ًا . مه��ن متفرق��ة ت�سارع من 
�ج��ل �لبقاء وج��ذب �نتب��اه �لنا�ص 
له��ا، قف�ص يحب���ص طي��ور� تزغرد 
كاإنه��ا ت��رد حتي��ة �ل�سب��اح للم��ارة 
�لذين  ي�ستمتعون  مبنظرها ، �كو�م 
م��ن �لكتب على �لأر�سفة تنتظر من 
يق��ر�أ �سفحاته��ا، �دو�ت مو�سيقي��ة 

من كل �حلقب و�لع�سور .
      �نعطف��ت ميين��ا لأدخ��ل �س��ارع 
يعم��الن  �ساب��ن  و�جه��ت   ، �ملتنب��ي 
يف �ح��ى �لقن��و�ت �لف�سائي��ة ،كان��ا 
ي�س��ور�ن حت�س��ر� لو�ج��ب �سحفي 
مت�س��ول   ، ثقافي��ة  ن�ساط��ات  ع��ن 
ي�ستمي��ل  ذهبي��ة  حنج��رة  ميتل��ك 
�لنا���ص ب�سوته �لرخي��م وعبار�ته 
�ن��و�ع  يعر���ص  �س��اب   ، �مل�سجوع��ة 

�ملك�سر�ت  و�لتن �ملجفف .
    تقدم��ت  �ك��ر يف عم��ق �ل�س��ارع 
حي��ث يلق��ي رج��ل خطب��ة ع�سماء 
يحث �لنا�ص على �نتخاب �ملخل�سن 

، �ساب يعزف على �آلة �لناي .
 يف مقهى �ل�ساه��د بندر و�سل دخان 
�لأركي��الت �لذي غطى ج��و �ملقهى، 
مثقفون و�أدباء و�سعر�ء من خمتلف 
�حادي��ث  يتبادل��ون  �لدرج��ات 

�ل�سيا�سة و�ل�سعر  .
    يف �ملرك��ز �لثقايف �لبغد�دي عامل 
و�لثقاف��ة  بالفن��ون  يخت���ص  �آخ��ر 
و�لفك��ر، جل�س��ات �سعري��ة و�أخ��رى 
�حتفالي��ة تكرميا ملبدع �و �حتفاء� 

ب�ساعرة جديدة ز
دخلت قاع��ة نازك �ملالئك��ة، كانت 
توق��ع  ه��ادي  مي�سل��ون  �لرو�ئي��ة 
ن�سخ��ا م��ن رو�يته��ا �جلدي��دة وقد 
حتل��ق حوله��ا ع�ساق �لف��ن �لرو�ئي 
�أم��ال باحل�س��ول عل��ى ن�سخة حتمل 
بابت�سام��ة  ��ستقبلته��م   . توقيعه��ا 
وترحيب و��سلوب متح�سر، ظاهرة 

جمية ور�قية ت�ستحق �لتقدير 
قاع��ات �خ��رى �حت�سن��ت جمه��ور� 
مو�سوع��ات  يف  ملحا�س��ر�ت  ي�ستم��ع 
�ستى فيما تنبع��ث ��سو�ت �ملو�سيقى 

و�ملقام �لعر�قي بالقرب منه .
لوح��ات  تنت�س��ر  �ملرك��ز  ف�س��اء  يف 
فنية و�عمال يديوية و�ك�س�سو�ر�ت 
و�سط نافورة مياه ��سفت على �ملكان 

م�سحة جمالية .
     �ملحطة �لأخرة كانت �ساطئ نهر 
دجل��ة �خلال��د حي��ث ن�سي��م �لهو�ء 
�ملحمل بح��ب �لوطن ، متع��ة ر�ئعة 
�ختلط��ت فيه��ا �ملعرف��ة و�لثقاف��ة 
و�لفن��ون بالرتفي��ه ولق��اء �لأحبة 
�أ�سبوح��ة  كان��ت   . و�لأ�سدق��اء 

مميزة ل تن�سى .

االسلوب األدبي : املفهوم واألنواع

رسائل ليست مفقودة

قراءة نقدية يف ديوان الشاعرة سهاد كرم

�أ.م.د. فوزي هادي �لهند�وي

يق��ال لل�سطر من �لنخي��ل: �إ�سلوب ، وكل 
طري��ق ممتد ه��و ��سل��وب، و�ل�سلوب هو 
�لطريق، و�لوج��ه . يقال �أنتم يف ��سلوب 
�سوء ، ويقال �ي�سا: �أخذ فالن يف ��ساليب 

من �لقول .
تعريف �إبن خلدون لالإ�سلوب

   ه��و �ملنو�ل �لذي تن�سج فيه �لرت�كيب ، 
وهو �لقالب �لذي تفّرع فيه .

�ل�سلوب عند �لعرب و�ٌلقو�م �لأخرى
 عند �لعرب هو: �ل�سف و�ل�سطفاف 

وتعن��ي   stilus    : �ليوناني��ن  عن��د 
�لأزميل �لذي ي�ستعمله �لنحات .

�ل�سلوب يف �للغة �لالتينية : 
 Style وتعني خمرز �ملتابة ثم ��سبحت 

تعني طريقة �و فّن �لكتابة .
�ل�سل��وب : طريقة عي���ص �و ت�سرف ،�و 
تفك��ر، وبع��د حتوله��ا �ىل �ل�ستعم��ال 
�لأدبي �سارت م�سطلح��ا يعني : طريقة 

�لكتابة لهذ� �ل�ساعر �و ذلك �لكاتب .

�لإ�سلوب �لأدبي
 تعري��ف �لأدي��ب �لفرن�س��ي دي يوف��ون 
1707- 1788 : ه��و �لنظ��ام و�حلرك��ة 

�لتي ي�سنعها �ملرء لأفكاره .
يوفون هو �لقائل : �ل�سلوب هو �لرجل !

�لفيل�سوف �لروماين �سنكا  )�لقرن �لأول 
�مليالدي( يرى :

�إن ��سالي��ب �لنا���ص ت�سب��ه �أرو�حه��م .. 
�ل�سلوب وجه �لروح

�لكات��ب �مل�س��ري �حم��د ح�س��ن �لزّي��ات 
يقول : 

�لأفكار�أم��الك عام��ة لكن بع��د �ن ي�سعها 
كاتب يف ��سلوبه �خلا�ص ت�سبح ملكا ً له .  
ي��رى ماك���ص جاك��وب : �ن �ل�سل��وب هو 

جوهر �لن�سان يف لغته وح�سا�سيته .
�لفيل�سوف �سوبنهور : �ل�سلوب هو مالمح 

�لفكر 
تعريف كل��ودول: �ل�سلوب ه��و خا�سية 
نغ��م  ه��و   – لالإن�س��ان  توه��ب  طبيعي��ة 
ل  �لت��ي  �سوت��ه  ن��ربة  مث��ل  �سخ�سيت��ه 

تختلط بنرب�ت �لآخرين .
دي لوف��ر يعّرف �ل�سل��وب �لأدبي بانه : 

ب�سمات حتملها �سياغة �خلطاب .
ي��رى �لناق��د عل��ي ج��و�د �لطاه��ر �ن��ه 

لميك��ن �ن ُيعلم �ل�سل��وب �و يتعلم ، لأن 
�ل�سلوب �سوت �لكلمات على �لورق .

�أنو�ع �لأ�ساليب 
د�ئرة �ل�ساعر �لروماين فرجيل )�لقرن 

�لأول �مليالدي(
تق�سي��م �ل�سل��وب عل��ى وف��ق �لطبق��ات 

�لجتماعية
�ل�سلوب يف �لأدب �لعربي

1. �ل�سلوب �جلزل
�جل��زل هو �أج��ود �ل��كالم و�أرق��ه و�أكر 
حالوة، �لألفاظ فيه �سهلة �لنطق عذبة 

�لوقع على �لل�سان .
2. �ل�سلوب �ل�سهل 

هو ما خال من �لفاظ �خلا�سة ) �لنخب( 
و�رتف��ع عن �لفاظ �ل�سوقة ، هو : يجمع 

بن ُح�سن �ملعنى و�سهولة �للفظ .
3. �ل�سلوب �ل�سوقي

   �للفظ فيه باردة �و فاترة ، هو ��سلوب 
مهلهل ، م�ستهجن، �و مذموم ، مردود .

4. �ل�سلوب �حلو�سي �و �لوح�سي
�لألف��اظ فيه غريب��ة � و وح�سية حتجب 
 : و�إبه��ام  غمو���ص  في��ه  �ملعن��ى،  جوه��ر 
ه��و ��سل��وب م�ستهج��ن ، يق��ول �جلاح��ظ : 

�لوح�س��ي م��ن �ل��كالم يفهم��ه �لوح�سي من 
�لنا�ص كما يفهم �ل�سوقي رطانة �ل�سوقي .

�لتق�سيمات �حلديثة لالإ�سلوب 
ح�سب �ملو�سوع

�حلقائ��ق  لغ��ة   : �لعلم��ي  �ل�سل��وب   -1
�ملجردة و�لأرقام و�لح�ساء�ت .

�لعاطف��ة   : �ل�سع��ري  �ل�سل��وب   -2
و�لأح�سا�ص و�ملو�سيقى و�جلمال .

3- �ل�سلوب �لق�س�سي و�لرو�ئي : ��سلوب 
�ل�سرد �لنري .

4- �ل�سل��وب �لعالم��ي : لغة �ل�سحافة 
وو�سائل �لإعالم .

�ملد�ر���ص  وف��ق  عل��ى  �لأ�سالي��ب  �أن��و�ع 
�لأدبية

1- �ل�سلوب �لو�قعي 
2- �ل�سلوب �لررومان�سي

3- �ل�سلوب �حلو�ري
4- �ل�سلوب �ل�ساخر �لتهكمي 

مثال تطبيقي عن مبد�أ �لبد�ئل �للغوية 
يف ��سلوب �لكتابة :

1. �ده�سني �لرجل بفطنته �لفائقة .
2. �لرجل �أده�سني بفطنته �لفائقة 
3. بفطنته �لفائقة �ده�سني �لرجل 

حمي����د �ل�سود�ين    

�لبئ��ر ق�سائ��د،  �لأ�س��ى، د�خ��ل  بئ��ر حف��ره   هنال��ك 
�لق�سائد ماء، لها طعم ولون ور�ئحة ،هذه �لق�سائد من 
ريٍح ورطب وريحان �أن�سدها �ل�سمت وكتبها �لوجع وجع 
�لن�س��اء �لالت��ي عرف��ّن �لل��ذة يف �ملو�سيق��ى و�لوفاء يف 
�لكلمة و�لرحيل حن ت�سع �ل�ساعرة عنو�ن لق�سيدتها 

.
 هنال��ك بئ��ر ��سم��ه �حلب ، ف��وق �لبئ��ر �أور�ق، �لأور�ق 
و�ساي��ا، لها بد�ي��ة وربيع ونهاية ، ه��ذ� �لربيع هو فرح 
�لن�س��اء �لالتي كتّن �للي��ل و�لعر�ص و�سحكة �لزمن، يف 

�حلب �سر ، بل �أ�سر�ر حن مُتزق �لر�سائل .
    هنال��ك �ساعرة فقدت عتابها بالليايل �لتي  مل ت�سمح 
�سه��رز�د �أن حتكيه��ا، لأنه��ا تفه��م م��ن خ��الل �لروؤيا �ن 
يوم��ا ما،عامًا ما ، زمنًا ما �سوف يتغر كل �سيء ، �لأماين 
و�ل�سحوب و�لظنون و�ملالمح و�خلطايا و�لعناق و�لألفة 
و�نقا���ص �لآهات و�لدموع و�لفر�ق بالنهاية، �سهاد كرم 
تفه��م �أن �للحظات �أ�سبح��ت �سر�ب��ًا ، و�ل�ساعات رحيل 

بال زو�ل، وقر�ر�ت فا�سلة .
 �ل��ذي يعرف ن�س��اء �إفالط��ون �ملثالي��ات يف جمهورية 
�لغ��ّزل .. �سوف ينتم��ي �ىل فل�سفة �لبق��اء، فاحلزين 
ل يبك��ي عل��ى �حل��زن، ول �لر�حل يتبع��ه ر�حل، ول 
ع�س��ق يبقى بعي��د �ملنال، و�ل��ذي يقر�أ بامع��ان كتابة 
�سه��اد ك��رم �س��وف ي��رب�أ �ل��ربيء ومي�س��ي يف طريقه ، 
بالنور �لذي توهج من قر�ر �حلكم، و�لذي مي�سك قلب 
ه��ذه �ل�ساع��رة �سوف يج��د خمابئ �حالمه��ا �ل�سّرية 
، هنال��ك، ب��ن �ل�سر�ي��ن و�لن�سي��م "تقل��م �أ�سجاره��ا 
بالنهار" ُتعل��م �سغارها بقايا �لأ�س��و�ق ،، وتر�سم على 
�سفح��ات ما�سيه��ا ،، ��سمه وبري��ده وعنو�نه وم�سقط 

قلبه ورهبة �خليال .
     �ملا�س��ي �أ�سجاره��ا لوحده��ا ، حكاي��ة و�حدة د�خلها 
حكاي��ات ، ف��ر�ق، �إنعط��اف �ىل �سيميائي��ات جتمع فيها 
بذوره��ا و�جل��ذور �ملر�سوم��ة نب��ال ما�س��ي في��ه ق��درة 
�لبق��اء حتت �لنجوم دون نهار ، ما�س��ي ير�سم لر�سائلها 
�سج��ون م�سنوقة �لأب��و�ب .. لهذ� هناك �إمر�أة خمل�سة 

ملا يف هذ� �لعنقود من ندى �لعاطفة .
     �حلا�س��ر ممر�تها م��ع �لآخر، مع �مل�سافات �لوجودية 
�لت��ي ت�سطو على �سدى �أنينها �ل��د�يفء، ممر�ت ل تبد�أ 
ول تنتهي ، بل عناوين ملا تبقى من غرور ع�سقها �ملنفرد 
.. بالب��ل وقيثار�ت وهالهل و�أجر��ص مد�ر�ص وكربياء 
ق�س��رة �لرج��اء و�لعنو�ن �لأك��ر �إثارة "تع��ال ودعنا 

نغر �لأدو�ر" .
    �ن �ك��ون �ن��ا م��ن يرح��ل و�من��ح نف�س��ي )�لقلي��ل م��ن 
�لكربي��اء( ممر�ت بعي��دة عن �ملدن و�خليان��ة وبرودة 

�لأحياء .
 دي��و�ن ”عتاب يف ر�سائ��ل مفقودة" ن�سو���ص �سهاد كرم 
يبح��ث ع��ن �ملو�سيقى يف �آل��ة �لأمل ، وي�س��ف يف ثمانية 
و�أربع��ن ق�سي��دة " ع��ودة �ىل �س��ورة �ل�س��ور �ملتقدمة 
عل��ى �حلروف و�جلمل ، هنا .. رحلة �لرحيل من �لقلب 
�ملع��ذب هن��اك، د�ئم��ا �ل�ساع��رة تهاجم ث��م ل تد�فع، 
حت��زن لكنه��ا تقف على �أب��و�ب �لفرح، تب��د�أ من �أعايل 
�لع�س��ق وتن��زل يف �أعم��اق �لغرب��ة .... دي��و�ن مبل��ل 
باحلرب و�لدمع و�لدع��اء ،، ل ينتمي �ىل لغات �حلركة 

و�لعنف��و�ن وحلظ��ات �لن��وم �ل�سافي��ة ، بل ه��و تاأمالت 
�إمر�أة ، يف يوم ما ��سابها حظ �حلب �أ�سابها �خلروج من 
�لو�ق��ع �ىل �لأم��ل، هك��ذ� تبحث عن ظ��ل �و �سبح رجل 
�و ر�سال��ة ، لكنه��ا تذك��ر �سمعة تذيب لي��ايل �حلنن يف 

�سدرها .
 يف �لق�سائ��د ظن��ون، ونفو�ص ترق�ص عل��ى خجل بارد، 
عي��ون لتفهم ماهو �لعوم يف �لنار، و�سباحات تهدي ملن 
تلق��ي عليها نعا�سها، ويف �لق�سائ��د ��ستماع مبكر للبقاء، 
�رتفاع �لهم�ص وغ�س��ون �لرياح تنادي عليها ، من �جلها 
تن��ادي بالأ�س��م و�لهوي��ة .. رمب��ا هنال��ك �أجم��ل منك، 
�أ�سجع ، و�أط��ول، و�أغنى ، و�أروع، و�أف�سل ..و...و.. لكن 
ه��ذه �لق�سيدة تقول : ر�سيت بك، فالآتك خطوة فار�ص 
، وزم��ن فيه روح ، و�سلوعك �سع��ف �أخ�سر، و�نت فل�سفة 
�لند�ء و�لدفء �حلايف، و�ملكان �لذي ي�سغي يل .. فانت 
�لق�سي��دة، حت��ى لو �سار عم��ر فر�قنا ، تق��ول له : هل 

علمت ؟؟
هل علمت : �إن �لنور لينتمي لغيابك 

 ول �حلب له �إرث من هذ� �لع�سق 
وهل علمت : كم هو متعب وجودك

 كم حبًا تعي�ص وكم حبًا فيه منوت ..
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�سارع �ملتنبي و��سو�ق �لهرج و�لغزل 
�سر�ئ��ح  ت�ستقط��ب  و�ل�سورج��ة 

متنوعة من �جلمهور
 يف كل م��دن �لع��امل �لأ�سيل��ة ذ�ت 
�لتاري��خ �لعري��ق ، ثم��ة م��ا يطل��ق 
علي��ه �حل��ارة �لقدمي��ة �و �ملدين��ة 
�لقدمي��ة . ه��ذ� �جلزء م��ن �ملدينة 
هو �ساهد تاريخ��ي على �أ�سالة تلك 
�ملدين��ة و�متد�دها يف عمق �لتاريخ 

�لجتماعي و�لثقايف و�حل�ساري .
وملتق��ى  �لدني��ا  حا�س��رة  بغ��د�د   
�لعم��ق  ذ�ت  �لن�ساني��ة  ح�س��ار�ت 
كان��ت  �ن  من��ذ  �ملتمي��ز  �حل�س��اري 
عا�سمة لدولة �ل�سالم لها حار�تها 
�لقدمية �لتي تعك�ص ن�ساطها �ملعريف 
و�لثق��ايف و�لتج��اري و�لجتماع��ي 
وتقالي��د �سكانه��ا و��سو�قه��م ومنط 

حياتهم وقيمهم .
     م��ع �سب��اح كل  يوم جمعة تنبعث 
ترحيبه��ا  لتعل��ن  �لقدمي��ة  بغ��د�د 
بابناء بغد�د �ملعا�سرة و�ل�سياح من 

كل حدب و�سوب .
�لقدمي��ة  بغ��د�د  خارط��ة  متت��د   
�لتج��اري  �ملرك��ز  وبالتحدي��د   ،
للمدين��ة م��ن �ساحة �ملي��د�ن حيث 
�لب��اب  �لر�سي��د �ىل  �س��ارع  بد�ي��ة 
�ل�سرق��ي مرور� بالأ�س��و�ق و�لأزقة 
�لتاريخي��ة  و�جلو�م��ع  و�حل��ار�ت 
و�لكنائ�ص �لقدمي��ة ومكتبات �سارع 

�ملتنب��ي و�سوق �ل�س��ر�ي و�ل�سورجة 
ظل��ت  �لت��ي  �ملو�ق��ع  م��ن  وغره��ا 
ق�س��ة  لالأجي��ال  حتك��ي  �ساخم��ة 

تاريخ بغد�د �حلبيبة .
    ب��د�أت جولتن��ا م��ن بناي��ة وز�رة 
�أب��و خز�م��ة  �لدف��اع حي��ث ط��وب 
وكان �س��وق �لهرج حمطتن��ا �لأوىل 
.. يف ه��ذ� �ل�س��وق جت��د كل �س��يء 
ق��دمي وحديث ، �نه تاريخ �لأدو�ت 

و�ملالب���ص  و�لتحفي��ات  و�ملقتني��ات 
�لقدمي��ة . في��ه ��سطو�ن��ات �لغناء 
�لقدمي �ىل حيث �آخر �نو�ع �جهزة 
– �لعم��الت  – �مل�ساب��ح  �حلا�س��وب 
و  و�مللكي��ة  �لعثماني��ة  �لنقدي��ة 
�جلمهوري��ة – قط��ع غي��ار لأجهزة 

�ملنزل .

     متعنت يف وجوه رو�د هذ� �ل�سوق، 
�غلبهم من كبار �ل�سن حيث يجدون 
متعة يف ��ستع��ادة ذكريات عمر قد 

مرت �سنو�ته .
 �جتزت �سوق �لهرج ب�سعوبة و�سط 
�أمو�ج �لكت��ل �لب�سرية �ملتجهة نحو 
و�س��ارع  �لغ��زل  و�س��وق  �ل�سورج��ة 

�ملتنب��ي، رجال ون�ساء، كب��ار و�سغار 
وطبقات��ه  �ملجتم��ع  �سر�ئ��ح  م��ن 
وطبقاته تبحث عن متعة وترفيه، 
ع��ن كتاب مفقود �و طيور جميلة �و 

�سلعة حتتاجها .
 توقف��ت قليال �مام حم��ل مرطبات 
�حلاج زيالة ومقهى �لزهاوي ومقهى 

ح�س��ن عجمي ثمة رج��ال يحت�سون 
�ل�س��اي ، مت�سول��ون يجل�س��ون عل��ى 
�لر�سي��ف ب�سمت بانتظ��ار �سدقات 

�ملح�سنن .
     جام��ع �حلي��در خان��ة �لعري��ق، 
ماز�ل منت�سب��ا، كانت �بو�به مغلقة 
�سباح��ًا . مه��ن متفرق��ة ت�سارع من 
�ج��ل �لبقاء وج��ذب �نتب��اه �لنا�ص 
له��ا، قف�ص يحب���ص طي��ور� تزغرد 
كاإنه��ا ت��رد حتي��ة �ل�سب��اح للم��ارة 
�لذين  ي�ستمتعون  مبنظرها ، �كو�م 
م��ن �لكتب على �لأر�سفة تنتظر من 
يق��ر�أ �سفحاته��ا، �دو�ت مو�سيقي��ة 

من كل �حلقب و�لع�سور .
      �نعطف��ت ميين��ا لأدخ��ل �س��ارع 
يعم��الن  �ساب��ن  و�جه��ت   ، �ملتنب��ي 
يف �ح��ى �لقن��و�ت �لف�سائي��ة ،كان��ا 
ي�س��ور�ن حت�س��ر� لو�ج��ب �سحفي 
مت�س��ول   ، ثقافي��ة  ن�ساط��ات  ع��ن 
ي�ستمي��ل  ذهبي��ة  حنج��رة  ميتل��ك 
�لنا���ص ب�سوته �لرخي��م وعبار�ته 
�ن��و�ع  يعر���ص  �س��اب   ، �مل�سجوع��ة 

�ملك�سر�ت  و�لتن �ملجفف .
    تقدم��ت  �ك��ر يف عم��ق �ل�س��ارع 
حي��ث يلق��ي رج��ل خطب��ة ع�سماء 
يحث �لنا�ص على �نتخاب �ملخل�سن 

، �ساب يعزف على �آلة �لناي .
 يف مقهى �ل�ساه��د بندر و�سل دخان 
�لأركي��الت �لذي غطى ج��و �ملقهى، 
مثقفون و�أدباء و�سعر�ء من خمتلف 
�حادي��ث  يتبادل��ون  �لدرج��ات 

�ل�سيا�سة و�ل�سعر  .
    يف �ملرك��ز �لثقايف �لبغد�دي عامل 
و�لثقاف��ة  بالفن��ون  يخت���ص  �آخ��ر 
و�لفك��ر، جل�س��ات �سعري��ة و�أخ��رى 
�حتفالي��ة تكرميا ملبدع �و �حتفاء� 

ب�ساعرة جديدة ز
دخلت قاع��ة نازك �ملالئك��ة، كانت 
توق��ع  ه��ادي  مي�سل��ون  �لرو�ئي��ة 
ن�سخ��ا م��ن رو�يته��ا �جلدي��دة وقد 
حتل��ق حوله��ا ع�ساق �لف��ن �لرو�ئي 
�أم��ال باحل�س��ول عل��ى ن�سخة حتمل 
بابت�سام��ة  ��ستقبلته��م   . توقيعه��ا 
وترحيب و��سلوب متح�سر، ظاهرة 

جمية ور�قية ت�ستحق �لتقدير 
قاع��ات �خ��رى �حت�سن��ت جمه��ور� 
مو�سوع��ات  يف  ملحا�س��ر�ت  ي�ستم��ع 
�ستى فيما تنبع��ث ��سو�ت �ملو�سيقى 

و�ملقام �لعر�قي بالقرب منه .
لوح��ات  تنت�س��ر  �ملرك��ز  ف�س��اء  يف 
فنية و�عمال يديوية و�ك�س�سو�ر�ت 
و�سط نافورة مياه ��سفت على �ملكان 

م�سحة جمالية .
     �ملحطة �لأخرة كانت �ساطئ نهر 
دجل��ة �خلال��د حي��ث ن�سي��م �لهو�ء 
�ملحمل بح��ب �لوطن ، متع��ة ر�ئعة 
�ختلط��ت فيه��ا �ملعرف��ة و�لثقاف��ة 
و�لفن��ون بالرتفي��ه ولق��اء �لأحبة 
�أ�سبوح��ة  كان��ت   . و�لأ�سدق��اء 

مميزة ل تن�سى .

املتعة تمتزج باملعرفة  والرتاث يعانق املعاصرة
حارات بغداد القديمة تنبعث مجددا صباح كل جمعة 



كالم 
عزيز

طالم���ا وجه���ت لي س���هام النقد، من���ذ الصغر ال���ى اللحظة 
الراهن���ة، ال لش���يء إنما لكوني قليل ال���كالم . هل قلة الكالم 
صف���ة س���لبية ُيالم عليه���ا المرء؟ وهل الثرث���رة أفضل من 

حضارة الصمت وثقافة التأمل ؟
كثيرا ما تؤرقني تلك األسئلة، أقف عاجزا عن إجابات تقنع 

اآلخرين الذين اتخذوا الثرثرة ثقافة ونمط حياة .
أول سهم نقد تلقيته من عمي، كنت بحدود الثانية عشرة، 

قال عمي وهو يقّيم محاسن اوالد شقيقه :
- انت خوش إوليد لوما كالمك عزيز!

سألت أخي الكبير الذي يفتخر بثرثرته :
- ماذا تعني كلمة عزيز في كالم عمي ؟

- معناها انت ما تعرف تحجي !
اتي باآلداب والفلس���فة  مع تقدم العمر وعمق الوعي وقراء
أدرك���ت أهمي���ة ال���كالم وال���دور االجتماعي للغ���ة بوصفها 
وس���يلة تواصل وبصمة هوية، لكني لم اجد نظرية تعطي 

للثرثرة والكالم غير )العزيز( اية أهمية تذكر .
اس���تعضت بالكتاب���ة والتعبير األدبي عن ال���كالم المجاني ، 
كتبت خمس روايات ترجمت إثنتان منها لإلنكليزية، ألفت 
العديد من الكتب في حقل االختصاص وفي غيره ، انجزت 
دراس���ات علمية نالت األعجاب، لكن ما الفائدة من كل تلك 

المعطيات، فما زال االتهام قائما.
قبل ايام التقيت صديقا مثقفا يش���تغل بالنقد والترجمة ، 

فرح بي كثيرا ، قال:
- الله ! كم استمتع بكالمك رغم قلته. 

- هل هذا مدح أم ذم ؟
ابتسم الرجل ولم يجبني .

خ���الل الفص���ل الدراس���ي الحال���ي، انج���زت أربع���ة بح���وث 
علمي���ة خضعت الختب���ار لجان تحكيم واجت���ازت االختبار 
، فاش���تركت بها ف���ي أربعة مؤتمرات، اثن���ان منها دوليان 
نل���ت على أثرها كتب ش���كر ودروع تميز، تعمدت ان القي 
ملخصاته���ا إرتجاال على خالف الباحثي���ن اآلخرين، معتمدا 

على لباقتي وخزيني المعرفي .
 أتعرفون لماذا عملت كل ذلك ؟

ان���ا أجيبكم : ال حّب  ف���ي العلم، وال رغبة في التباهي ، وال 
إلستعراض ثقافتي.

نعم لم تكن تلك غاياتي .
 أقولها صريحة ألثبت للآلخرين اني اعرف )احجّي( وكالمي 

ليس عزيزا يا اخي المشاكس ويا عمي العزيز .
م���ع كل ه���ذه الحقائق المؤلم���ة، مازلت اعتق���د ان البالغة 

هي اإليجاز .
 فاوجزوا يرحمكم الله 

وليكن كالمكم عزيزا فعال 
ففي الصمت حكمة يا أولي األلباب .

د. فوزي الهنداوي

كبري���اء.. غرور .. أنفة ، هكذا تش���ي مالمح 
وجهه���ا وان���ت تراه���ا ألول م���رة ، ه���ذا هو 
اإلنطب���اع اللحظوي الزائف الذي إرتس���م في 
ذهني ع���ن الكاتبة المبدع���ة نبأ صالح حين 

قابلتني تطلب نشر كتاباتها .
بس���رعة تب���دد إنطباع���ي األول عنه���ا بع���د 
ان تحّدث���ت ع���ن نفس���ها وع���ن إبداعاته���ا 
اتها ورؤيتها للثقافة  وكتاباتها واأله���م قراء
واالبداع والحياة .  بثقة عالية بالنفس ظلت 
تناقش���ني وتب���دي مالحظاتها ع���ن رواياتي 
ورواي���ات كّت���اب آخري���ن، اكتش���فت عم���ق 

ثقافتها األدبية .
ات ألجد فيه���ا طاقة وقدرة  تك���ررت اللق���اء
وإرادة صلب���ة على تج���اوز الصعاب وتحدي 
الظ���روف الصعبة .  ل���م أفاجأ حين اخبرتني 
عن مشروع كتابها األول الذي تنوي اصداره، 

مشاريع عدة لديها، ما زالت قيد اإلنجاز .
 نبأ التي ستحصل على شهادة البكالوريوس 
في اللغة الفرنس���ية وآدابها قريبًا اتوقع لها 

مستقباًل جمياًل في الساحة األدبية .
ويس���������عدنا ان نقدمه���ا ال���ى جمه���ور قراء 

الصحيفة عبر هذا اللقاء :-  
*  متى وكيف بدأت بذرة الكتابة لديك ؟    
_  ب���دأت ق���درة الكتاب���ة عن���دي حين كنت 
ف���ي المرحلة االولى في الجامعة  حيث بدأت 
اكت���ب وأعب���ر عم���ا يجول في خاط���ري لكن 
ف���ي الوقت نفس���ه لي���س كل م���ا اكتبه يعبر 
عن���ي فبعضه حدث فعال  أو روي لي واآلخر 
صدف���ة حدث���ت امام���ي حيث يك���ون عندي 
بعض األفكار واالحالم والمشاريع كأي فتاة 
تحل���م لكن ليس من ح���ق الجميع ان يعرف 
مافي داخلي س���وى من خ���الل كتاباتي .. هنا 
بدأت اكتب عن لحظات القوة والضعف الذي 

ام���ر بها . أكت���ب حين ال اريد احدا يعرف ما 
بداخل���ي س���وى كتاباتي  في الوق���ت الذي لم 

يفهمني احد .
اتك ؟      * ماهي طبيعة قراء

_  اقرأ العديد من الكتب ولم يكن لدي كاتبا 
اتي  بهدف تعلم العديد من  مفضال ألن قراء
اساليب كتابة الخواطر واالستفادة من لغتها 
ة الخواطر الش���عرية  لكن���ي أفضل كثيرا قراء
ة الرواي���ات ، يعجبني كثيرا  اكث���ر من ق���راء
اسلوب الكاتبة تمارا شاكر واقرأ دائما كتبها 
ة الروايات القصيرة  .. مثل  ، واميل الى قراء
لست نصفا إليما أحمد – حين يجمعنا القدر 
لماج���د عبد الل���ه واحب اقرأ كت���ب الدكتور 
ابراهيم الفقي – تعلمي األمل والقوة . قرأت 

العديد من الروايات آخرها كان : األمل رواية 
وجع غافي  - ثرثرة وش���وية حكي – زهرة 
البرتق���ال – ليتن���ي أم���رأة عادي���ة – مدائن 
الوج���ع – مدينة ال تنام – االمنيات التموت 

– فلتغفري – رغبات منفلتة .
* علمن���ا انك تس���تعدين إلص���دار كتابك .. 

ماذا عن هذا الكتاب ؟    
_   الكت���اب ال���ذي أنوي نش���ره ل���م يبق منه 
س���وى القليل ، عنوانه توليب القمر ، الكثير 
يس���أأل ما معن���ى التوليب وه���ذه اجابتي عن 
التولي���ب ، التولي���ب زه���رة معتزة بنفس���ها 
فخ���ورة بحث���ت عن���ا كثيرا فأكش���فتانها من 
اجم���ل الزه���ور واكثره���ا اعتزازا بنفس���ها ، 
روي عنها الكثير فلو قلت التوليب تقفز الى 
ذهنك هولندا وش���كلها يش���به عماة سلطان 
عثماني ، اش���تقت من مف���ردة توليبيت كما 
انه���ا ذكرت في ب���الد فارس ف���ي قصة حب 
فرهاد وش���يرين .  يقال عنه انه عند موته 

ينزل دمه توليب من شدة الحب .
وق���د اخت���رت التولي���ب آلنها زه���رة رققية 
الظه���ور كباق���ي  ليس���ت كثي���رة  غامض���ة 
الزه���ور ، التمنح عطرها اآل لمن كان مرهف 
اإلحس���اس ص���ادق الش���عور ، فليس كل من 

عرف التوليب أجتاز حدودها .
*  أيهما اقرب اليك الشعر أم الرواية ؟

_   الش���عر أق���وى ل���ي م���ن الرواي���ة ألن 
كتابات���ي ه���ي خواط���ر نثري���ة كم���ا انني 
احب الش���عر ، وقد شاركت في مهرجان 
ش���عري ف���ي جامع���ة بغ���داد وكن���ت الى 
القصائد في قس���م اللغة الفرنسية اضافة 
ال���ى مهرجان���ات كثي���رة اخ���رى .    اني 
ش���غوفة بالش���عر مع ذلك أقرأ الروايات 

لكنني أميل الى الشعر اكثر.

طاقة أدبية شابة تستعد إلقتحام الوسط الثقايف
نبأ صالح : ولدت ألكون مبدعة ومسريتي لن تتوقف

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 الثاني عشر - آيار 2018

مناقشة مشاريع تخرج 
املرحلة الرابعة

ناق���ش طلبة المرحلة الرابعة في اقس���ام الكلية اللغات 
كافة مش���اريع تخرجهم بأش���راف التدريسيين اعضاء 

لجنة المناقشة.
فقد شهدت قاعات االقسام العلمية مناقشات علمية 
هادئة وموضوعية لمش���ارع التخ���رج التي انجزها طلبة 
المرحلة الرابعة حيث عرضت  ملخصات لمش���اريعهم 

واستمعوا الى مالحظات وتوجيهات اساتذتهم.

يش���هد الله ان تلك األيام من أروع ذكرياتي التي تخلدت في عقلي 
وفيها صاحبت أروعصحبة وهناك اجمل اللحظات عشناها مع بعض 
وتعرفن���ا على بعض لمدة اربع س���نوات كلها حب ومودة وصداقة 
وتضحية وكأننا إخوة متحابين في الله وكنا يدًا واحدة وقلبا واحدا 
، نح���زن جميعا ونفرح جميعا ونتعاضد ونتعاون ونتمازح ونذهب 
سواس���ية من���ذ أن تخرجن���ا والى اليوم لم نلتقي ابدًا ولم نس���أل عن 
بعضنا وال ندري عن بعض ، كاًل منا إنش���غل ومضى في طريقه اآل 
نادرا او صدفًة التقي بهم في وس���ائل التواصل وانا في لهفة أليامي 
تل���ك ... فاألمس ما ه���و اآل ذاكرة اليوم والغد حلم جميل والحاضر 

يعانق الماضي بالذكرى والشوق ، حنين ممزوج بينهما .

من ذكرياتي 

املاضي 
يعانق 
الحاضر

رائدة العزاوي

ش���اركت مجموع���ة م���ن تدريس���يي كلية 
اللغات في مؤتمر دولي للعلوم االجتماعية 
عق���د ف���ي تركي���ا للم���دة م���ن 3 – 5 ايار 

. 2018
فقد ش���ارك أ.م.د نجدت ياش���ر مراد وم.د 
عل���ي حس���ين حس���ن وم.د محم���د نجي���ب 
مصطف���ى نعم���ان وم. ع���الء الدي���ن منعم 
عب���د العزي���ز م.م ابتس���ام عبدالله عريبي 
وم. وف���اء جبار وم. ميس���ون هادي فرحان 
التدريس���يين ف���ي اقس���ام اللغ���ة التركي���ة 
والفرنس���ية ووح���دة حق���وق االنس���ان في 
المؤتمر الدولي الراب���ع للعلوم االجتماعية 
والت���ي عق���دت ف���ي جامع���ة ع���الء الدي���ن 
كيكوب���ات في مدين���ة االلنيا التركية للمدة 

مابين -3 - 5 أيار 2018 .
و القى المش���اركين بح���وث علمية رصينة 
وق���د اختي���ر الدكتور نجدت ياش���ر مراد 

عض���وا في اللجنة العلمي���ة وترأس احدى 
جلس���ات المؤتمر. واثنى اعض���اء المؤتمر 
م���ن مختلف انح���اء العالم على المس���توى 

العلم���ي الرصي���ن الذي يتمت���ع به جامعة 
بغداد بصورة عامة وكلية اللغات بصورة 

خاصة. 

تدريسيون يشاركون بمؤتمر دولي يف تركيا


