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اشراف عام
أ.م.د غيداء قيس ابراهيم  لـغــات

�سنة جديدة 
وطموحات متجددة

والت��ي  اجلدي��دة  ال�س��نة  الع��امل  دخ��ل 
ناأم��ل ان تك��ون �س��نة لل�س��ام والرفاهي��ة 
واالزده��ار لبلدنا العزيز وكليتنا احلبيبة 

عرو�س كليات جامعة بغداد.
م��ع اطال��ة كل ع��ام تتج��دد االمني��ات 
وتكرب طموحات االن�سان وتت�سع احامه, 
فمن حق كل ان�سان وكل موؤ�س�سة علمية او 
اكادميي��ة ان حتلم باملزي��د من االجنازات 

التي تلبي طموحاتها.
احامن��ا  لن��ا  اللغ��ات  كلي��ة  يف  نح��ن 
وطموحاتنا امل�سروعة املرتبطة بال�سورة 
امل�سرقة التي ر�سمناها لهذه الكلية؛ �سورة 
)الكلي��ة – الطم��وح( الت��ي ت�س��كل مركز 
ا�سعاع علم��ي وثقايف وح�س��اري يف الوطن 
للتوا�س��ل  ج�س��را  تك��ون  مثلم��ا  احلبي��ب 

االن�ساين مع العامل.
ن��درك ان نق��ل االحام اىل ار���س الواقع 
ان  مبج��رد  تنج��ز  �سهل��ة  عملي��ة  لي�س��ت 
نتمناه��ا, اال انن��ا نع��رف اي�سا انه��ا لي�ست 
م�ستحيل��ة ابدا �سرط ان نوف��ر مقت�سيات 

النجاح لها.
ه��ي  الطموح��ات  حتقي��ق  �س��روط  اول 
امت��اك االرادة القوي��ة الواثق��ة والنية 
ال�سادقة والعمل اجلماعي املنظم املتجرد 
من االنانية ونكران الذات وو�سع امل�سلحة 

العامة ن�سب عيون جميع العاملني.
ان مات�سه��ده كليتنا من حم��ات تطوعية 
ومبادرات جميلة واجنازات علمية متميزة 
ت�سري اىل اننا على الطريق ال�سحيح لبلوغ 

ذروة النجاح وقطف ثماره.
واذ نب��ارك كل ه��ذه اخلط��وات الرائع��ة 
ان  ت�ستح��ق  فكليتن��ا  املزي��د,  اىل  نطم��ح 

نبذل كل ما ن�ستطيع من اجلها.
�سنة �سعي��دة مكلل��ة بالنجاحات وحتقيق 

الطموحات.
العز وال�سام واالمان لوطننا العزيز.

      �سه��دت كلي��ة اللغ��ات 
وتنظيف  ت�سج��ري  حملة 
حت��ت  وا�سع��ة  وتاأهي��ل 
غي��داء  اأ.م.د.  اإ�س��راف 
قي�س ابراهيم ع� . عميد 
اللغ��ات ومب�ساركة  كلي��ة 
االق�س��ام العلمي��ة طلبة 

وتدري�سيني . 
فمنذ �سباح يوم اخلمي�س 
م��ن  والع�سري��ن  ال�ساب��ع 

كان��ون االأول با�سر طلبة 
الكلي��ة مبتابعة ميدانية 
هيئ��ة  اأع�س��اء  م��ن 
االق�س��ام  يف  التدري���س 
ل��زرع  بحمل��ة  العلمي��ة 
يف  وتوزيعه��ا  ال�ست��ات 
حدائق الكلي��ة واأروقتها 
تول��ت  فيم��ا  وممراته��ا 
جمامي��ع اأخ��رى تنظيف 
القاعات و�سبغها وتاأهيل 

ذل��ك  اىل  يحت��اج  م��ا 
م�سابي��ح  ا�ستب��دال  م��ع 
االإنارة وال�ستائر وتعليق 
ذات  الفني��ة  اللوح��ات 
باملق��ررات  العاق��ة 

الدرا�سية .
 وعك�س��ت املب��ادرة عم��ق 
العاق��ات االن�سانية بني 
اأ�س��رة الكلية حيث مولت 
اع�س��اء  تربع��ات  م��ن 
هيئ��ة التدري���س الذي��ن 

�ساركوا طلبتهم يف العمل 
يف �سورة تفاعل رائعة .
 من جانبها ثمن�������������ت 

د. غي���������������������داء قي�س 
ه��ذه املب��ادرة ودعت اىل 
ب��ذل املزي��د م��ن اجلهود 
لاإرتق��������������اء  العلمي��ة 
اىل  اللغ��ات  بكلي��ة 
املوؤ�س�س���������������ات  م�س��اف 
االأكادميي��ة الراقي��ة يف 

العامل .

حملة ت�سجري وتنظيف وا�سعة يف يوم العمل التطوعي
اللغات تس��تقبل الس��نة الجديدة بحٌلة باهية

مثل��ت ا.م.د غيداء قي���س ابراهيم ع. عميد 
كلي��ة اللغات ال�سيد رئي�س جامعة بغداد ا.د 
ع��اء عب��د احل�سني عب��د الر�س��ول يف ندوة 
التنوع االحيائي والتوازن البيئي يف العراق  
الت��ي اقامها مرك��ز بحوث ومتح��ف التاريخ 
الطب���يع��ي العراق����������ي ي��وم االربع�����������اء 

. 2018 / 12 /19
واطلعت ال�سيدة ممثل ال�سيد رئي�س اجلامعة 
على فعاليات ون�ساطات املركز مثل ا�ستعرا�س 
اليدوي��ة واعم��ال اخل��زف  بع���س احل��رف 
البو�س��رات  ومعر���س  الفني��ة  واالعم��ال 
العلمية التي انتجت م��ن تدري�سيي وباحثي 

املركز.
وق��دم مدي��ر املرك��ز �سه��ادة تقديري��ة اىل 
ال�سيدة ممثل رئي�س جامعة بغداد حل�سورها 
الفاعل وتفاعلها العلمي مع الندوة وفعاليتها 

املختلفة.

االستاذ المساعد الدكتورة
غيداء قيس ابراهيم

الدكتورة غيداء قيس  تمثل رئيس الجامعة يف ندوة التنوع االحيائي 



2لـغــات
اللغات تنجز املرحلة االوىل من مشروع املكتبة االفرتاضيةتدريسيات يشاركن بدورة تدريبية يف فرنسا

شعبة ضمان الجودة : انجاز استمارات تقييم 
االداء بلغ مراحل متقدمة

�سارك��ت ث��اث تدري�سي��ات بق�س��م اللغة 
الفرن�سية يف كلية اللغات بدورة تدريبية 
لغوي��ة نظمته��ا جامع��ة ارنت��وا موؤخرا.
فقد التحقت التدري�سي��ات منتهى فا�سل 
عب��د وي�سرى كامل كاظم واينا�س جا�سم 
برناجم��ا  ت�سمن��ت  تدريبي��ة  ب��دورة 
تدريبي��ا لتعليم اللغ��ة  الفرن�سية لفئات 
واالطب��اء  كاملحام��ني  حم��ددة  مهني��ة 
الرقمي��ة  والو�سائ��ل  واملهند�س��ني 
االلكروني��ة  واملواق��ع  والربجمي��ات 
. واملعلوم��ات  البح��ث  يف  ودوره��ا 
كم��ا ت�سمنت ال��دورة حما�سرات نظرية 
وتطبيق��ات عملي��ة يف اللغ��ة الفرن�سية 
كلغة اجنبي��ة ومعرفة اجتاهات املناهج 
وط��رق التدري���س وتطوير مه��ارات ادار 
الف�س��ل والر�س��وم املتحرك��ة وتخطي��ط 
واث��ر  والتقيي��م  التعليم��ي  الت�سل�س��ل 
التعلي��م  لتعزي��ز  الربوي��ة  املمار�س��ات 
واالبداع��ي  والتفاعل��ي  التح�س��ريي 
االن�سط��ة. واق��راح  املناه��ج  م��ع 
مب�ست��وى  التدري�سي��ات  وا�س��ادت 
ال��دورة وم��ا تعلم��ن منه��ا م��ن معلوم��ات 
التدري�سي��ة. مهاراته��ن  تغن��ي 

اجن��زت كلي��ة اللغ��ات املرحل��ة االوىل م��ن م�سروع 
بيان��ات  بادخ��ال  العراقي��ة  العلمي��ة  املكتب��ة 
120 تدري�سي��ا وطال��ب درا�س��ات علي��ا يف املكتب��ة 

االفرا�سية.
وق��ال مدير املكتب��ة العام��ة لكلية اللغ��ات املدر�س 

حمم��د ها�س��م الام��ي ان م��اكات املكتب��ة اجنزت 
ادخ��ال بيان��ات الدفع��ة االوىل م��ن التدري�سي��ني 
املكتب��ة  م�س��روع  يف  العلي��ا  الدرا�س��ات  وطلب��ة 
االفرا�سية كمرحل��ة اوىل و�سوف توا�سل ادخال 

بيانات الدفعة الثانية االخرى.

وذك��ر ان��ه ا�سب��ح بام��كان التدري�سي��ني امل�سجل��ني 
موقعه��ا  يف  الدخ��ول  االفرا�سي��ة  باملكتب��ة 
االلك��روين االطاع على كن��وز املعرفة العلمية يف 
خمتل��ف االداب واللغ��ات وامل�س��ادر اللغوي��ة واخر   

الدوريات        العلمية العاملية

اجن��از  ن�سب��ة  و�سل��ت 
االداء  تقيي��م  ا�ستم��ارات 
ال�سن��وي لتدري�سي��ي كلي��ة 
الدرا�س��ي  للع��ام  اللغ��ات 
2017 – 2018 اىل مراحل 
متقدمة ومن املوؤمل اكمالها 

قريبًا.
مدي��ر  ال�سي��دة  وقال��ت 
اجل��ودة  �سم��ان  �سعب��ة 
�س��وؤدد  اأ.م  واالعتمادي��ة 
فا�س��ل كاظ��م ان العامل��ني 
يف ال�سعب��ة يبذل��ون جهودًا 
ا�ستم��ارات  الجن��از  كب��رية 
التقييم على وفق توجيهات 

العم��ادة ومبا ي�سمن حقوق 
اع�ساء هيئة التدري�س .

انن��ا نعم��ل ب��روح  وذك��رت 
الفريق اجلماعي وب�سفافية 
وبام��كان التدري�سي معرفة 
الدرجة التي يح�سل عليها 
واجب��ات  ان  وا�ساف��ت   .
ال�سعب��ة متت��د اىل حم��اور 
اخرى اهمها متابعة جودة 
خمت��ربات الكلي��ة وملف��ات 
الت�سني��ف الوطن��ي ا�سافة 
اىل احل�سول على االعتماد 
م��ن  واالكادمي��ي  املوؤ�س�س��ي 
االعتم��اد  خدم��ة  هيئ��ة 

للكليات واجلامعات الدولية 
L.A.A.E ومقرها اململكة 

املتحدة.
وذكرت املوظفة يف ال�سعبة 
انن��ا  فلح��ي  ذرب  انت�س��ار 
تعم��ل حالي��ًا عل��ى تنظيم 
دلي��ل اج��راءات العم��ل يف 

الكلية.
يذكر ان ال�سعبة ت�سم عددا 
الوظيفي��ة  الكف��اءات  م��ن 
ال�سابة الت��ي دخلت دورات 
حق��ل  يف  ع��دة  تاهيلي��ة 

اجلودة واالعتمادية.

تدريسيو االسبانية يبحثون إشكاليات النقد الرتجمي

ندوة ارشادية لطلبة 
السريانية 

رئاسة الروسية 
تتفقد طلبتها 

باالقسام الداخلية

ندوة عن األدب املقارن

بحث تدري�سيو ق�سم اللغة اال�سبانية يف 
كلي��ة اللغات اإ�سكالي��ات النقد الرجمي 
ومهام��ه واأ�ساليب��ه خ��ال ن��دوة علمية 
عقدت يف ال�ساب��ع والع�سرين من ت�سرين 

الث��اين 2018 بح�س��ور ع��دد كب��ري م��ن 
ا�ساتذة الكلية وطلب��ة الدرا�سات العليا 

.
اأوراقه��م  يف  الباحث��ون  وتن��اول 

يف  الرجم��ي  النق��د  اأهمي��ة  البحثي��ة 
ترجم��ة  واأ�س���س  الدرا�سي��ة  القاع��ة 
امل�سطلحات والتكافوؤ يف النقد الرجمي 
يف  ال�سحيح��ة  غ��ري  واال�ستعم��االت 
العربي��ة  اىل  اال�سباني��ة  الرجم��ة 
والكف��اءة  املثالي��ة  الرجم��ة  ومعاي��ري 

التداولية وا�سكاليات الرجمة .
وا�ستعر�سوا مفاهيم نظرية وتطبيقات 
م��ن ن�سو�س باللغ��ة اال�سباني��ة خ�سعت 

للنقد الرجمي .
       وا�سرك يف الندوة التدري�سيون : د. 
ريا���س مهدي جا�سم – اأ.م. حنان كرمي 
– املدر�س حممد  –  د. �سذى ا�سماعيل  

داخل – اأ.د. عبري ح�سني.
 كم��ا ق��دم طال��ب املاج�ستري و�س��ام �سعد 
مداخلة ب�ساأن مو�سوع الندوة واختتمت 
الدكت��ور  الفعالي��ة مبداخل��ة لا�ست��اذ 

حكمت عبد املجيد عاوي

إستعداد إيراني لدعم قسم 
اللغة الفارسية

فعاليات ثقافية لطلبة اللغات 
يف السفارة الرتكية

االيطالية تشارك بندوة علمية 
بشأن االثار

       زار مع��اون امل�ست�س��ار الثق��ايف وم�س��وؤول ال�س��وؤون العلمي��ة 
واجلامعي��ة يف �سف��ارة اجلمهوري��ة اال�سامية االيراني��ة ال�سيد 
حمي��د ر�س��ا ا�سامي ق�س��م اللغ��ة الفار�سية يف كلي��ة اللغات يوم 

االثنني 26 ت�سرين الثاين 2018 .
    والتق��ى اإ�سامي رئي�س الق�سم واع�ساء هيئة التدري�س وطاب 
املرحل��ة االأوىل واأبدى ا�ستعداد امللحقية الثقافية لدعم الق�سم 

بكل ما ي�سهم يف تطوير امل�ستوى العلمي للطلبة .
       وعل��ى هام���س الزي��ارة عقدت ندوة علمي��ة نظمها الق�سم عن 
دور الرجم��ة يف تقري��ب االأفكار وال��روؤى بني اللغت��ني العربية 

والفار�سية .

�سيفت ال�سفارة الركية جمموعة من طلبة  ق�سم اللغة الركية 
بكلي��ة اللغ��ات م��ع تدري�سي��ي الق�س��م ي��وم اخلمي���س 22 ت�سرين 

الثاين 2018 يف خطوة تعد االوىل من نوعها .
وادى الطلب��ة وهم من االوائل عل��ى مراحلهم الدرا�سية فعاليات 
ثقافي��ة وعلمية باللغة الركية ت�سمنت حمادثات بالركية مع 
العامل��ني بال�سف��ارة به��دف �سقل مه��ارات التحدث ,كم��ا ت�سمنت 
الزي��ارة اجراء م�سابقات طابي��ة واداء بع�س االغاين الركية 
وا�س��اد ال�سف��ري الركي فاحت يل��دز مب�ستويات الطلب��ة وقدراتهم 

الثقافية وقدم لهم هدايا تذكارية.

�سارك ق�سم اللغة االيطالية بكلية اللغات يف اعمال ندوة علمية 
ملنقبي االث��ار التابعني للمتحف الوطني العراقي عقدت يف 19/

ت�سرين الثاين/2018 .
توظي��ف  و�سب��ل  االيطالي��ة  اللغ��ة  اهمي��ة  الن��دوة  وتناول��ت 
الثقاف��ة االيطالي��ة يف جمال التنقي��ب يف الع��راق بامل�ساركة مع 
البعث��ات االثارية االيطالية. وا�س��رك يف الندوة ا�سافة لكلية 
اللغ��ات مكت��ب وكي��ل وزارة الثقاف��ة العراقية وجامع��ة تورينو 

االيطالية.

عقد ق�سم اللغة ال�سريانية بكلية اللغات 
ن��دوة ار�سادي��ة لطلبت��ه يف 26 ت�سري��ن 
الث��اين 2018 مب�ساركة رئي���س واع�ساء 

هيئة التدري�س .
وتناول��ت الن��دوة �س��رح بع���س املعوقات 
وال�سعوب��ات الت��ي ق��د تواج��ه الطلب��ة 
و�سبل معاجلتها وكيفية تنظيم العاقات 
ب��ني الطالب وزمائه وا�ساتذته واهمية 
الركيز على الناحي��ة العلمية وبرنامج 
ادارة الطالب و�سرورة االلتزام بالدوام 
واح��رام قد�سي��ة املحا�س��رات العلمية 
ان�سب��اط  وقوان��ني  اجلامع��ي  واحل��رم 

الطلبة

تفق��د رئي�س ومقرر ق�سم اللغة الرو�سية 
بكلي��ة اللغ��ات د. يا�سني حم��زة ود.علي 
عدن��ان م�سو���س ي��وم االح��د 26 ت�سرين 
الث��اين 2018 طلب��ة الق�س��م ال�ساكن��ني 
باالق�س��ام الداخلي��ة ب�س��ارع فل�سطني يف 

بغداد.
واطلعا على او�ساع طلبة الق�سم ومعرفة 
احتياجاته��م و�سبل معاجلته��ا بالتعاون 
وقدم��ا  التدري���س  هيئ��ة  اع�س��اء  م��ع 
للطلبة وجبة ع�ساء اكراما و�سيافة لهم 
من اج��ل تعزيز ال�س��ات االن�سانية بني 

الطلبة والتدري�سيني.

نظم ق�س��م اللغة الكردية يف كلي��ة اللغات ندوة 
علمي��ة بعن��وان االأدب املق��ارن ودوره يف تطوير 
العاقات االن�سانية بني املجتمعات يوم االأربعاء 

املوافق  2018/11/28 .
     وحا�سر فيها رئي�س ق�سم اللغة الكردية اأ.د. 
ا�سماعيل ابراهيم �سعيد و اأ.م. ح�سن علي �سفر  
حي��ث �سلط��ا  ال�س��وء عل��ى احلقب��ة التاريخية 
الت��ي ب��داأ فيه��ا انت�س��ار االأدب املق��ارن بو�سف��ه 
االأدب الذي يدر���س مواطن التاقي بني االآداب 
يف لغاته��ا املختلفة  و�ساته��ا الكثرية املعقدة يف 
حا�سرها و ما�سيها, وما لهذه ال�سات التاريخية 
م��ن تاأث��ري وتاأث��ر . واأ�س��ارا اىل خ�س��وع االآداب 
االأوروبية يف بع���س اجتاهاتها  لاإجتاه الديني  
ويتمث��ل يف �سيط��رة رجال الكني�س��ة على االأدب 
فكان��ت الاتينية اللغة الوحي��دة للعلم واالأدب 
والت��ي بدورها ربطت درا�سة االأدب بالعودة اإىل 
ثاثة عنا�سر هي البيئة واخل�سائ�س املتباينة 
الت��ي تعي�س فيها ال�سعوب واجلن�س وماميلكه من 
مكونات ومقومات  يرثها الفرد من بيئته واالإطار 

الزماين الذي يتم فيه اإنتاج الن�س االأدبي   .
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تدريسيات يبحثن 
دور املرأة االكاديمية يف املجتمع 

       �سارك��ت جمموعة م��ن تدري�سيات كلية اللغات يف ندوة ثقافية بعنوان دور 
املراأة االأكادميية يف املجتمع العراقي بتاريخ 2018/12/12 .

     فق��د �سارك��ت التدري�سي��ات د. اإينا�س طارق ود. اآي��ات يو�سف و م. ندى عبد 
العزي��ز وم. ف��رح عب��د اجللي��ل و م.م. هن��د ط��ه م.م. و رنا حمم��د يف الندوة 
الثقافي��ة املذك��ورة التي مت خالها بيان الدور القي��ادي للمراأة االأكادميية يف 

املجاالت الربوية والثقافية واالجتماعية .
    ودع��ت الن��دوة الت��ي اأدارتها التدري�سي��ة د. ورود ناجي اىل من��ح املزيد من 

الفر�س اأمام الن�ساء االأكادمييات لاإ�سطاع بادوارهن يف قيادة املجتمع .
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اللغات تقيم معرضها األول للفنون التشكيلية

تدريسيان يشاركان بمؤتمر 
علمي يف الكوفة

عمادة اللغات تتابع تطوير النشاطات الرياضية الطالبية
      تقديرا وت�سجيعا من عمادة كلية اللغات  للفن الت�سكيلي 
م��ن اأجل تقدمي املزيد من العطاء واالإب��داع ,  اأقيم املعر�س 
الت�سكيل��ي امل�س��رك االأول ب�سعب��ة الن�ساط��ات الطابية يف 

كلية اللغات للعام الدرا�سي احلايل 2018 – 2019 .
وا�س��رك باع��داد هذا املعر���س املوظفان  ع��ادل هادي عبد 
اهلل و ولي��د خلف حممد  ومتيز املعر���س مب�ساركة 50 عما 
فني��ًا من االعم��ال الت�سكيلي��ة والفنية  والت��ي ا�ستطاعا من 
خالها بلورة عاملهم الفني  ليوؤكدوا قدرة الفنان على اإثبات 

ذاته وتاأثره باحلركة الت�سكيلية العراقية .
وتوزع��ت االأعم��ال امل�سارك��ة ب��ني االجتاه��ات التعبريي��ة 
والتجريدي��ة وكذلك الواقعي��ة اإىل جانب الفلكلور ال�سعبي 

البغدادي والنحت واخلط العربي وفنون اأخرى .

�سارك التدري�سي��ان بق�سم اللغة 
را�س��ي  رحي��م  اأ.م.د.  العربي��ة 
عب��د واأ.م.د. جا�س��م ر�سيد حلو 
يف املوؤمت��ر ال�ساب��ع ال��ذي اقامه 
مركز الدرا�سات التخ�س�سية بني 
احل��وزة واجلامع��ة وال��ذي عقد 
حت��ت �سعار ” احل��وزة واجلامعة 
عملي��ة  يف  رئي�سي��ان  – قطب��ان 
النهو���س الفك��ري واحل�س��اري” 
يوم��ي 16 – 17 ت�سري��ن الث��اين 

2018 يف النجف اال�سرف.
بحث��ا  التدري�سي��ان  الق��ى  فق��د 
بعنوان ” اليات اخلطاب ال�سيا�سي 
اال�سرائيلي املوجه للعراق ودول 
املنطق��ة” �سلطا فيه ال�سوء على 
اال�سرائيل��ي  اخلط��اب  ماهي��ة 
التط��ورات  اىل  ونظرت��ه 
االجتماعي��ة وال�سيا�سي��ة لدول 
نظرت��ه  ع��ن  ف�س��ا   , اخللي��ج 
اىل ق��درات الع��راق الع�سكري��ة 

�س��ان  م��ن  التقلي��ل  وحماوالت��ه 
انت�سارات��ه وحماوالته لتفكيك 
يف  والتدخ��ل  ال�سعب��ي  احل�س��د 
ال�س��ان الداخل��ي العراقي ودول 

املنطقة .
وق��د �س��ارك يف املوؤمت��ر العدي��د 
م��ن ال�سخ�سي��ات يف دول الع��امل 
.واأثنى املركز على ما مت تناوله 
يف البحث والو�سول اىل النتائج 

والتو�سيات.

دع��ت اال�ست��اذ امل�ساعد 
قي���س  غي��داء  الدكت��ورة 
كلي��ة  عمي��د  ع.  ابراهي��م 
االهتم��ام  اىل  اللغ��ات 
الريا�سي��ة  بالن�ساط��ات 
للح�سول  وال�سعي  الطابية 
يف  متقدم��ة  مراك��ز  عل��ى 
يف  متقدم��ة  ال�سباق��ات 
الريا�سي��ة  ال�سباق��ات 

اجلامعية.
ج��اء ذل��ك خ��ال تفقده��ا 
ل�سعبة الن�ساطات الطابية 
الربام��ج  عل��ى  للوق��وف 
تنفذه��ا  الت��ي  واخلط��ط 
وكيفية االرتقاء مب�ستويات 

االداء.
كم��ا زارت الدكت��ورة غيداء 
ق�سم اللغة الرو�سية ملتابعة 
التعليمي��ة  العملي��ة  �س��ري 
للق�س��م  العلم��ي  والن�س��اط 
�س��ري  عل��ى  اطلع��ت  حي��ث 
التدري�س ووجه��ت ب�سرورة 
لتحقي��ق  الع��ايل  االلت��زام 

التفوق العلمي.
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رئيس جامعة بغداد يثمن 
جهود شعبة اعالم اللغات

االسبانية تجهز قاعة 
بمعدات الكرتونية

محاضرة تبحث البناء الفني 
للحكايةالشعرية العربية 

الفارسية تناقش دور الرتجمة يف تقريب االفكار

ثم��ن ال�سي��د رئي�س جامع��ة بغداد اال�ست��اذ الدكت��ور عاء عبد 
احل�س��ني عبد الر�س��ول جهود العامل��ني يف �سعبة االع��ام بكلية 
اللغ��ات حل�س��ول ال�سعبة على احد املراك��ز الثمانية االوىل على 

اجلامعة خال العام الدرا�سي 2017 – 2018 .
ووج��ه ال�سيد رئي�س اجلامعة كتاب��ا بهذا ال�سان اىل عمادة كلية 
اللغات ذكر فيه ) كان جلهودكم القيمة املتميزة وح�سول كليتكم 
على املرتبة الثامنة لاح�سائية ال�سنوية لاخبار املن�سورة للعام 
الدرا�سي 2017 – 2018 له االثر الفاعل يف نفو�سنا متمنني لكم 

املزيد من التقدم والنجاح خدمة ل�سالح جامعتنا االم(.
م��ن جانبه��ا بارك��ت اال�ست��اذ امل�ساع��د الدكت��ورة غي��داء قي���س 
ابراهي��م ع / عميد كلية اللغات ح�سول �سعبة االعام على هذه 
املرتب��ة املتقدمة ومتنت لل�سعبة احل�سول عل��ى اعلى املراتب يف 

امل�ستقبل.
وقال��ت ان الن�ساط االعامي ه��و واجهة الكلية والبد ان يعك�س 
احلراك الثق��ايف والعلمي الذي ت�سهده الكلية واق�سامها العلمية 

كل يوم.
يذك��ر ان �سعب��ة االع��ام تعم��ل ع��رب موقعها االلك��روين الذي 
العلمي��ة  والن�ساط��ات  والطلب��ة  التدري�سي��ني  حرك��ة  يتاب��ع 
والثقافي��ة وين�سره��ا بال�س��ورة واملو�سوع االعام��ي, كما ت�سدر 
ال�سعب��ة �سحيف��ة لغ��ات ب�سورة دوري��ة وهي �سحيف��ة اخبارية 
ثقافي��ة تعن��ى بالثقافة اللغوي��ة واالداب والرجم��ة مب�ساركة 

تدري�سيي وطلبة الكلية. 

ا�ستم��رارا يف تنفيذ املب��ادرات التطوعية نف��ذ ا�ساتذة 
وطلب��ة ق�س��م اللغ��ة اال�سباني��ة يف كلية اللغ��ات حملة 

جديدة يف هذا ال�سياق .
فق��د جه��ز ا�سات��ذة وطلب��ة الق�س��م قاع��ة منوذجي��ة 
للدرا�س��ات االولية باجهزة الكروني��ة حديثة تواكب 

القاعات الدرا�سية يف اجلامعات العاملية.
كم��ا مت طاء ج��دران القاعة وجعله��ا يف حلة جديدة 

ت�سهم يف خلق اجواء نف�سية مريحة  لتلقي املعرفة.

نظ��م ق�س��م اللغة العربي��ة يف كلية اللغ��ات حما�سرة علمية 
بعن��وان  البناء الفني وال�س��ردي للحكايةال�سعرية العربية 
ل�س��اوؤول ت�سرنخوف�سك��ي   ي��وم االربعاء املواف��ق 14 ت�سرين 
الث��اين 2018 بح�س��ور ا�سات��ذة الق�س��م وطلب��ة الدرا�س��ات 

العليا واالولية.
اىل  جا�س��م  �سبي��ب  عدن��ان  ا.م.د  التدري�س��ي  وتط��رق 
تاثره��ا  وم��دى  العربي��ة   )الب��االدا(  احلكايةال�سعري��ة 
ب��االداب العاملية . وعر�س من��اذج من االوزان ال�سعرية التي 
غل��ب عليها الطابع ال�سعبي كم��ا تطرق اىل تاريخ هذا اللون 
االدبي م�ستعر�سا اب��رز حمطاته التاريخية وا�سهر من كتب 

فيه.
وق��دم تدري�سي��و الق�سم وطلبة املاج�ست��ري مداخات علمية 
ب�س��ان املو�س��وع اغنت املحا�سرة حي��ث تطرقوا اىل خمتلف 
جوان��ب ه��ذا النم��ط االدب��ي ووج��وده يف االداب ال�سرقية 

ب�سورة خا�سة واالداب العاملية ب�سورة عامة.
ويات��ي ه��ذا الن�ساط يف �سياق املو�سم  الثق��ايف يف ق�سم اللغة 
العربي��ة الذي يت�سم��ن حلقات نقا�سي��ة وحما�سرات علمية 
تتن��اول خمتل��ف جوان��ب اللغ��ة العربي��ة واالدب احلدي��ث 

والرجمة من واىل هذه اللغة.

اللغ��ة  ق�س��م  تدري�سي��و  بح��ث 
دور  اللغ��ات  كلي��ة  يف  الفار�سي��ة 
ال��روؤى  تقري��ب  يف  الرجم��ة 
واالأف��كار بني العربية والفار�سية  
يف ندوة علمية عقدت يوم االثنني 
املواف��ق 2018/11/26 بح�س��ور 
عدد كب��ري م��ن تدري�سي��ي الق�سم 
يف  امل�سارك��ون  وط��رح   . وطلبت��ه 
الندوة من التدري�سني والباحثني 
ت�سوراتهم العلمي��ة ب�ساأن عملية 
ترجم��ة العب��ارات العربي��ة اإىل 
الفار�سي��ة. واك��د الباحث��ون  اأن 
االب��واب  فت��ح  الفار�س��ي  الن��ر 
عل��ى م�سراعيه��ا ليحت��وي العلوم 
احلديث��ة  واالراء  وامل�سطلح��ات 
التي دخلت علي��ه, اإذ كان يتطلب 
م��ن اللغ��ة الفار�سي��ة �سع��ة �سدر 
اك��ر من ذي قب��ل, وله��ذا اأخذت 
اللغ��ة الفار�سي��ة تت�س��ع  لتعط��ي 
جم��ااًل للتعب��ري ع��ن ه��ذه العلوم 

واالآراء وامل�سطلح��ات, �سواء على 
�سعيد اللفظ اأو املعنى )املحتوى( 

ومل ينته دور الرجمة يف التاأثري 
والتاأثر .
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لقيا

قصيدة للشاعر االملاني يوهان فولفغانغ فون غوتة
ترجمة: شيماء عبد الجبار

قسم اللغه االملانية
اشراف املدرس علي الزبيدي

ذهبت اىل الغابة

هكذا للرتفيه عن نف�سي

ولي�س للبحث عن �سئ ما

هكذا كانت غايتي

رايت زهرية يف الظالل

تتالال كنجوم وعيون �سغرية

اردت ان اقطفها

فقالت برقه

اينبغي ان اكون ذابلة متك�رسة؟

نقبت عن كل اجلذيرات

فحملتها اىل احلديقة يف البيت اجلميل

وزرعتها مره اخرى يف مكان هادئ

تتفرع االن اغ�سانها ب�سكل م�ستمر وتزهر يف 

احلال
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اللغة و األدب ... صراع أم تكامل؟

      ت��دور ب��ني الزماء التدري�س��ني نقا�سات 
و�سج��االت �ساخن��ة حين��ًا وهادئ��ة احيانًا 
اأخ��رى ب�س��اأن هوية كلي��ة اللغ��ات فيما اذا 

كانت لغوية اأم اأدبية اأم لغوية – ادبية .
     ينق�س��م اأط��راف ال�سج��ال اىل فريق��ني 
االأول ميك��ن ان نطل��ق علي��ه اأن�س��ار اللغ��ة 
وه��م متم�سك��ون بتابي��ب اللغ��ة مطالب��ني 
بلغة الهوي��ة, اما الفريق االآخر فهم اأن�سار 
االأدب باجنا�س��ه املتع��ددة وه��م ي��رون ان 
االأدب ال�سبي��ل اىل اإ�ستيع��اب اللغة اأي لغٍة 

كانت .
     كل طرف له حجته وا�ساليبه االإقناعية 
, فري��ق اللغ��ة يقول��ون ان ا�س��م املوؤ�س�س��ة 
االكادميي��ة هو كلي��ة اللغ��ات ولي�س االأدب 
وبالتاأكي��د فالهوي��ة ت�ستم��د م��ن العن��وان 
قب��ل كل �سيء وي�سيف��ون ان املخرجات هم 
طلب��ة متخ�س�س��ون باللغ��ة والرجمة وال 
عاقة لهم باالأدب �سوى توظيفه الأغرا�س 
تر�س��ني الثقافة اللغوي��ة واكت�ساب مهارات 

الرجمة .
احلجاج��ي  خطابه��م  تعزي��ز  والأج��ل      
ي�سربون اأمثلة بكليات االأل�سن واللغات هنا 

وهناك يف البلدان التي در�سوا فيها .
    ام��ا فري��ق االأدب وه��م اأغلبي��ة وا�سح��ة 
ولي�س��ت ب�سيط��ة فله��م وجهة نظ��ر اأخرى, 
�سعارهم ال لغة دون اآدابها وفنونها , فاللغة 
كم��ا ي��رون وع��اء الفك��ر , وان جددتها من 
اآدابه��ا بات��ت ج��ذع �سج��رة ب��ا اأوراق وال 

ثمار, وامثلتهم اي�سا كثرية .
     مل تكن هذه االإ�سكالية قائمة حني كانت 
�سه��ادة الكلي��ة ت�س��ري اىل ان حاملها يحمل 
�سه��ادة يف اللغ��ة الفاني��ة واآدابه��ا , فلق��د 
ج��اءت بعد اع��ادة التو�سيف قب��ل �سنوات 
قليلة حي��ث انت�سرت اللغوية على االأدبية 
يف  التدري���س  م��ن  االأدب  ا�سات��ذة  فح��رم 
الدرا�س��ات العليا او اال�سراف على الر�سائل 

واالأطاريح االآ يف حاالت قليلة .
اأرى ان امل�ساأل��ة مرابطة ف��االأدب والفنون 
ه��ي الرحم الذي ين�ساأ ويرب��ى وينمو فيه 
جنني اللغة, واأ�سوق لك مثًا ب�سيطا هو اننا 
ندر���س االإنكليزية من��ذ طفولتنا وا�سبحنا 
عباق��رة يف قواعد تلك اللغة اإالآ اننا نف�سل 
يف املحادثات واحلوارات مع االأجانب ب�سبب 
افتق��اد اخلزين اللغوي وه��و خزين م�ستمد 
م��ن ال�سعر والق�س��ة والرواي��ة وامل�سرحية 
.. نع��م يا�سديق��ي ان العاق��ة ب��ني اللغ��ة 
واآدابه��ا كالعاق��ة ب��ني الرح��م واجلن��ني, 
ام��ا بقية اختافاتكم فه��ي تفا�سيل قابلة 

للنقا�س .
اعتق��د ان امل�ساأل��ة بحاج��ة اىل مزي��د م��ن 

النقا�س الهاديء والعميق .

رئيس التحرير

نأمل ان نحب دائمًا !
                                         

قصيدة الشاعر الفرنسي فرانسو كوبه
ترجمة الطالبة :  مريم صاحب سلمان 

قسم اللغة الفرنسية

ناأمل ان نحب دائمًا !
ناأمل ان نحب طوياًل ..

اأن نحب كل يوم اأكرث
الرغبة االأبدية واخليالية

واللمعان يف الع�سق
االأمل الغام�س !

مل نتحدث عنه ابدًا
ومعاناتي ملخافتي منه !

على الرغم من انه يف نفو�سنا
عندما يهم�س باإذنك ع�سق حائر!

بكلمة جميلة من �سفاه بدون نطق!
بينما متوت انت من الغرام ..

اأق�سم انني اأحبك ..

حضارة وادي الرافدين .. أصالة وعراقة
التدريسية ميسون هادي 

قسم اللغة الرتكية \

ان العراق منذ القدم لديه 
ح�سارة عريقة وهي اول 
ح�س��ارة عرفت على وجه 
االر���س حت��ى انه��ا اقدم 
امل�سري��ة  احل�س��ارة  م��ن 
و�سمي العراق قدميا باد 
وادي الرافدي��ن والزالت 
هذه الت�سمية باقية حلد 
االن ولك��ن م��ع اال�سف يف 
الوقت احل��ايل مع دخول 
اىل  ماي�سمىبداع���س 
يف  وبالتحدي��د  الع��راق 
مدين��ة املو�س��ل العريقة 
حيث توج��د فيه��ا انف�س 
واغلى االثار قامو بتدمري 
ون�سف وجرف هذه االثار 
وبع�سه��ا ق��د مت اخف��اءه 
يف مكان جمه��ول وبع�سها 
مت بيعه لدول اخرى....
مو�سوع��ي  يف  و�ساتن��اول 
هذا بع�س االثار املوجودة 

يف بغداد العا�سمة ومنها
الق�سل��ة:  �ساع��ة   -1
اجلميل��ة  ال�ساع��ة  ه��ذه 
ق��د  الر�سي��ق  بربجه��ا 
بن��اء  بع��د  بنائه��ا  مت 
)مبن��ى ال�س��راي( الثكنة 
للعثماني��ني  الع�سكري��ة 
يف زم��ن ال��وايل العثماين 
)نام��ق با�س��ا( واكملت يف 
عهد )مدح��ت با�سا( عام 
1868 م . فاراد البا�سا ان 
يوقظ اجلنود اىل اوقات 
الن  الع�سك��ري  التدري��ب 
اخليال��ة  مرك��ز  الق�سل��ة 
لقواته ومقر واليته اي�سا 
. وه��ذه ال�ساعة تدق كل 
�ساع��ة وكان �سوت رنينها 
)ك��رخ  بغ��داد  ت�سمع��ه 

ور�سافة (.
2- جام��ع اخللف��اء: ه��و 
بغ��داد  يف  يق��ع  م�سج��د 
بن��اه  الع��راق  عا�سم��ة 
ب��اهلل  املكتف��ي  اخلليف��ة 
لكي يكون امل�سجد اجلامع 

وكان  اجلمع��ة  ل�س��اة 
الق�س��ر,  بجام��ع  يع��رف 
ا�س��م  علي��ه  اطل��ق  ث��م 
و�سم��ي  اخلليف��ة  جام��ع 
بجامع اخللفاء يف الفرة 
االخ��رية وه��و م��ن معامل 
ومت  التاريخي��ة  بغ��داد 
-295( ع��ام  يف  بنائ��ه 
-908 هج��ري   289
ومن��ارة  مي��ادي(   902
جام��ع اخللفاء م��ن املاذن 
واملتمي��زة  التاريخي��ة 
بني��ت  وق��د  بعمارته��ا 
اك��ر  قب��ل  املن��ارة  ه��ذه 
م��ن �سبع��ة ق��رون وميكن 
روؤي��ة بغ��داد م��ن اعاها 
وكان ارتفاعه��ا 35 م��را 
ولقد �سقطت املنارة وهدم 
اجلام��ع ع��ام 670هجري 
– 1271مي��ادي واعي��د 
بنائه��ا يف 678هج��ري – 

1279ميادي .
3- �س��ارع املتنبي: ويقع 
العا�سم��ة  و�س��ط  يف 

العراقي��ة بالق��رب م��ن 
و�سارع  املي��دان  منطق��ة 
�س��ارع  الر�سي��د ويعت��رب 
الثقايف  ال�س��وق  الر�سيد 
اله��ايل بغ��داد وين�سط 
ع��ادة يف ي��وم اجلمع��ة  
مطبع��ة  في��ه  ويوج��د 
 19 الق��رن  اىل  تع��ود 
كم��ا يحت��وي عل��ى عدد 
م��ن املكتبات الت��ي ت�سم 
كتب وخمطوطات نادرة 
ا�سافة اىل بع�س املباين 

البغدادية القدمية .
املع��امل  اب��رز  ه��ذه 
يف  املوج��ودة  االثري��ة 
العا�سمة احلبيبة بغداد 
هن��ا  املق��ام  والي�سعن��ي 
ان اذك��ر جمي��ع  املعامل 
املوج��ودة النه��ا كث��رية 
و�ساتناوله��ا  وعريق��ة 
يف مو�س��وع اخ��ر ولك��ن 
لي���س يف بغ��داد وح�سب 
وامن��ا يف جمي��ع عراقنا 

احلبيب

معوقات الرتجمة السريانية يف ندوة نقاشية
      عق��د ق�س��م اللغ��ة ال�سريانية يف كلية 
اللغ��ات ن��دوة علمي��ة بعن��وان الرجمة 
ي��وم  واحلل��ول  املعوق��ات  ال�سرياني��ة 
اخلمي�س املوافق 2018/12/27 تناولت 
حم��اور ع��ّدة تتعل��ق مب�سام��ني املو�س��وع 

وجوانبه املتعددة .
وقدم تدري�سيو الق�سم اأوراقهم البحثية 
يف  الرجم��ة  معوق��ات  ناق�س��ت  الت��ي 
�س��وء عل��م الرجم��ة احلدي��ث , املعجم 
ال�سري��اين واحتياجات اللغ��ة , م�سكات 

ال�سرياني��ة   , و�سعوباته��ا  الرجم��ة 
والرجمة االآلية , الرجمة عند العرب 
, معاجلات تراج��م الن�سو�س القانونية , 
الفرق ب��ني الرجمة االأدبي��ة والعلمية 

وال�سيا�سية القانونية .
      واأك��د الباحث��ون اأهمية اإغناء املعجم 
ال�سري��اين ليغط��ي احتياج��ات الطلب��ة 
توظي��ف  و�س����������������رورة  والباحث��ني 
ع�����������ملي��ة  يف  احلديث��ة  التقني��ات 

الرجمة .

فراشة االمل
قسم اللغة العربية

   ق�ستي تتحدث عني انا الطالبة يف املرحلة االأوىل 
من ق�سم اللغة العربية يف كلية اللغات احدى كليات 
جامع��ة بغداد, اب��داأ حديثي عن االأي��ام االأوىل من 
االأي��ام الدرا�سية التي كان��ت �سعبة جدا علي, يعود 
ال�سب��ب وراء �سقاء االأيام االأوىل يف الكلية اىل اول 
اأي��ام املرحل��ة االعدادي��ة وا�ستدت اك��ر يف ال�سهر 
الرابع منه ففي هذا ال�سهر بداأت عطلة االمتحانات 
الت��ي �ستوؤهلن��ي لدخول كلية االع��ام, احللم الذي 
لطاملا حلمت به, كن��ت ادر�س ليا ونهارا ويف ظروف 
مري��رة ال ا�ستطي��ع و�سفها من االأمل ال��ذي يعتليني 
وان��ا اذكره��ا, ال اعل��م كي��ف ا�ستطع��ت ان ادر�س يف 
تل��ك االأي��ام وكيف و�سل��ت اىل مرحل��ة التخرج من 
البكلوري��ا والنج��اح مبع��دل اهلني لدخ��ول جامعة 
بغ��داد العريق��ة, ولك��ن م��ع قبوليف��ي كلي��ة اللغات 
انتابني االإحباط والدم��وع التتوقف من عيني, انا 
ال اعرف �سيئا عن اللغ��ات وا�سبح امل�ستقبل جمهوال 
امام��ي و�سعرت بالوحدة لذل��ك, فحلمي تا�سى بني 

ال�سحاب.
   وم��ا ان تك�س��ف يل ان معديل القاين يف ق�سم اللغة 
العربي��ة حتى ازددت اأملا, ويف م��ا كنت يائ�سة من ما 
ال��ت الي��ه اح��وايل, ا�ست�سلمت للقدر وم��ا كتبه اهلل 
ع��ز وج��ل من ال��رزق يف ه��ذه احلياة الت��ي التعطي 
لاإن�س��ان كل م��ا يقنع��ه, هن��ا تكلمت م��ع �سديق يل 
يدعى الدكتور ايفان وهو طبيب متفاين يف معاجلة 
مر�س��اه وع��ربت ل��ه ع��ن خيب��ة امل��ي به��ذه اللغة 

املجهولة م��ن الكثري يف املجتمع العراقي خل�سو�سية 
م��ن يتحدثه��ا. اجابنيالدكت��ور ايف��ان ب��كام غ��ري 
قناعتي متام, اذ ق�س يل كيف انه يتكلم العديد من 
اللغات العاملية لغر�س معاجلة مر�ساه, حتى انه قال 
يل انه تعلم  العربية من اجل يهودي م�ساب مبر�س 
ع�س��ال فه��و يح��ب ان يخاط��ب مر�ساه باللغ��ة التي 
ياأن���س بها مري�سه, فهو مري���س ومرهق ويحتاج اىل 
من يفهم امله بكلماته- ومن منا ال يحتاج ملن يفهمه- 
فدكت��ور ايفان ينظ��ر اىل املري�س ك��روح حتتاج من 
مي��د لها يد الع��ون وينت�سلها م��ن اأمله��ا, ادركت وقتها 
معنى االإن�سانية و�سكرت��ه على ن�سيحة بتعلم اللغة 
العربية فكل لغة تع��رب عن ثقافة وح�سارة ت�سيف 

لاإن�سان ال�سيء الكثري اىل �سخ�سيته.
   دكت��ور ايف��ان وكل ان�س��ان يوؤمن مبعن��ى االإن�سانية 
يف احلي��اة ي�ستحقون كل خري و�سعادة, اذ ا�سرق نهار 
جدي��د يف �سباحات��ي وان��ا يف ق�س��م اللغ��ة العربية 
اك��ر  االأج��واء اجلامعي��ة واح�س�س��ت  وطاب��ت يل 
بقيم��ة االأ�سي��اء من ح��ويل وال�سيما قلم��ي وكتابي 
رفيقاي اللذين تطي��ب بهما احلياة واكر انا عازمة 
ان اجته��د يف تعل��م اللغة العربي��ة وادابها فهي لغة 
رافقت خمتلف احل�سارات العاملية نهلت منها واثرت 
فيها على مدى القرون والقارات فمتحدثوها كثريوا 
الرح��ال وال�سف��ر ال�سب��اب عدي��دة �ساكت�سفها وانا 

ابحر يف ميها.
   يف اخلت��ام اأق��ول لزمائ��ي وزميات��ي ك��ن انت وال 
تكن ما يقوله االخرون يف ماتريد انت فكل �سيء يف 

احلياة عطاء ا�ستثمره لاف�سل. 

اول أيام الجامعة

مجد ابي .. ملخص رواية الكاتب مارسيل بانيول
ترجمة الطالبة : صفا حيدر  

قسم اللغة الفرنسية 
تتن��اول هذه الرواي��ة ذكري��ات مار�سيل 
وال��ذي ولد يف الري��ف الفرن�سي حتديدا 
يف مدينة اأوبان من اأب معلم واأم خياطة . 
ي�سرد مار�سيل روايته بدءا بجده و�سوال 
اىل والديه واخوت��ه وتعد هذه الروايه 
اه��م رواي��ات مار�سي��ل واجل��زء  اح��دى 

االول من �سل�سلة ذكريات طفولة .
ب��داأ مار�سي��ل باحلدي��ث ع��ن ج��ده ذلك 
الرج��ل الرائ��ع عري���س املنكب��ني وقوي 
الع�سات والذي كان ميلك �سلطة وا�سعه 
عل��ى عائلت��ه وابن��اءه لكن احف��اده لهم 
حليت��ه  يجدل��ون  فكان��وا  علي��ه  دالل 
يف  الفا�سولي��اء  ي�سع��ون  او  الطويل��ه 
اذنيه, كان يعمل حجارا يف مار�سيليا وقد 
عد هذا العمل فنا ال يقوم به اال فنان ان 
هذا الرجل احل��اذق مل يتلق �سوى ق�سط 
قلي��ل م��ن التعلي��م ل��ذا فق��د ق��ام بعم��ل 
امل�ستحي��ل ليلح��ق ابناءه ب�سل��ك التعليم 
وبالطب��ع جنح يف ذلك حي��ث ان جوزيف 
االب��ن اخلام�س له ووالد مار�سيل كان قد 
تخرج من مدر�سة املعلمني بدرجة عالية 
احلكومي��ة  املدار���س  يف  العم��ل  خولت��ه 
وق��د انتق��ل جوزي��ف م��ن مار�سيلي��ا اىل 
اأوب��ان بعد ح�سوله عل��ى عمل يف احدى 
مدار�سه��ا احلكوميه براتب منتظم قدره 

اربع��ة وخم�س��ني فرن��كا �سهري��ا وهن��اك 
وعندم��ا كان عم��ره ق��د جت��اوز الرابعة 
والع�سري��ن التقى بفتاة تدعى اأوج�ستني 
والت��ي كان��ت تعم��ل يف حياك��ة ال�س��وف 
واخلياط��ة وكان��ت ال ت��زال �سغ��رية يف 
عامه��ا الثامن ع�سر اعج��ب بها وتزوجها 
م��ن ف��وره ورزق��ا بعده��ا مبار�سي��ل االبن 
البك��ر جلوزي��ف واأوج�ست��ني قاممار�سيل 

بذكر تفا�سيل اكر دقة عن والدته يف 
مدينة اأوبان وو�سفه للمكان واالحداث 
بكافة حذافريه��ا وانتقاله اىل �سان لو 
اح��دى �سواح��ي مدين��ة مار�سيليا بعد 
ان ع��ني وال��ده عل��ى درج��ة ا�سا�سية يف 
اك��رب  ال�سارتري��ني(  )طري��ق  مدر�س��ة 
مدر�س��ة عامة يف مر�سيلي��ا و�سار ع�سوا 
بلجن��ة امتحانات ال�سه��ادة االبتدائية 
ال�سه��ري.  راتب��ه  زي��ادة  اىل  ا�ساف��ة 
عندم��ا ق��ارب مار�سي��ل �س��ن ال�ساد�س��ه 
احلق يف املدر�س��ه بف�سل االطفال وكان 
مار�سيل يح��ب يومي االح��د واخلمي�س 
الك��ربى  ال�سقيق��ة  روز  خالت��ه  الن 
متزوج��ه  تك��ن  مل  والت��ي  الأوج�ست��ني 
تاخ��ذه بانتظام اىل املتنزه لكي ياعب 
البط��ات وهناك ويف احدى ايام االحاد 
ب�سحب��ة  كان  عندم��ا  مار�سي��ل  التق��ى 
خالت��ه روز برج��ل يب��دو عل��ي ال��راء 
يدع��ى ج��ول وال��ذي كان كب��ريا جتاوز 
ال�سابع��ه والثات��ني وكان ي�سغل من�سب 
نائب مدير مكتب املحافظة مبرتب قدره 
مئت��ان وخم�س��ون فرنكا �سهري��ا وكان من 
ع�س��اق �سي��د احليوانات وهن��اك يف ذلك 
املتن��زه ا�سبحت روز تلتق��ي بجول دائما 
رغ��م ف��رق العمر بينهم��ا فق��د كانت روز 
قد امتت للتو عامه��ا ال�ساد�س والع�سرين 

وتزوجا بعدها بربهة ق�سريه 

الجزء االول



بع��د �سهر واح��د من تطبي��ق جترية 
االق�س��ام  يف  االعامي��ني  املن�سقي��ني 
العلمي��ة جنحت التجربة يف حتريك 
ن�ساط��ات االق�س��ام وا�سب��ح التناف�س 
ب��ني املن�سق��ني على �سناع��ة ومتابعة 
االخبار واإي�سالها اىل �سعبة االعام 
ع��رب َك��روب  خا���س للمن�سق��ني على 
الفاي��رب ممت��ازًا حيث ت�س��ل االخبار 

�ساعة ب�ساعة مع ال�سور.
       وقد ا�ستطاع املن�سقون االعاميون 
خال �سهر كانون االأول 2018 اي�سال 
اأكر من 48 خربا اىل رئا�سة اجلامعة 
ت�سم��ل معظ��م اق�س��ام و�سع��ب الكلية 
ا�ساف��ة اىل ن�سرها على موقع الكلية 

او يف �سحيفة لغات .
        وت�ساع��د التناف�س ال�سريف على 
العمل االعامي ب��ني املن�سقني ب�سكل 
عام حيث بذلوا جميعا جهودا كبرية 
يف تغطية ن�ساطات اأق�سامهم العلمية 
من اأخبار وفعالي��ات ثقافية وعلمية 

وتربوية وطابية .
وب��رزت االق�سام التالي��ة خال �سهر 
كان��ون االأول 2018 حيث متيزت عن 

غريها وهي:

1- من�سق��ة ق�س��م اللغ��ة االنكليزي��ة  
اأ.م. زينب ح�سون عبد االأمري  )املركز 

االأول (
ال�سرياني��ة  اللغ��ة  ق�س��م  من�س��ق   -2
الفت��اح  عب��د  خا�س��ع  ب��ال  اأ.م. 

)املركزالثاين(
3- من�سق ق�سم اللغة الفار�سية اأ.م.د. 
اأن��ور عبا���س جمي��د    )املركزالث��اين 

مكرر( 

4-  من�سقة ق�سم اللغة اال�سبانية  اأ.م. 
ليل��ى فا�سل ح�سن     ) املركز الثالث( 
االع��داد  ذات  لاأق�س��ام  وبالن�سب��ة 
القليل��ة م��ن التدري�سي��ني او الطلب��ة 
كق�سم اللغة االيطالي��ة وق�سم اللغة 
اللغ��وي  التق��ومي  و�سعب��ة  الكردي��ة 
�سخ��ت ن�ساطاتها ب�س��كل جيد االآ انه 
الميكن مقارنتها مع االق�سام االأخرى 

لل�سبب املذكور .

االع��ام  �سعب��ة  تنظ��م  و�س��وف 
اعامي��ة  عم��ل  ور�س��ة  والعاق��ات 
للمن�سق��ني لتعلي��م حتري��ر االخب��ار 
والعناوي��ن خال اال�سبوع االخري من 
ه��ذا الف�س��ل الدرا�سي قبي��ل العطلة 
رغبت�����ه��م  عل��ى  بن��اء  الربيعي��ة 
التعلي��م  م��ع وح��دة  وبالتع������������اون 
امل�س��������تم��ر لتطوير مه��ارات الكتابة 

االعامية لديهم .

اأحيي��ت يف كلية اللغات يوم ال�ساد العامل��ي يف 2018/12/18من خال احتفالية 
علمية وثقافية طرحت خالها العديد من االأوراق البحثية التي تناولت خمتلف 

اجلوانب املتعلقة باأ�سالة اللغة العربية واآدابها ومكانتها يف الراث االإن�ساين .
     فق��د تن��اول الباحث��ون يف اوراقه��م البحثي��ة مكان��ة اللغة العربي��ة بني لغات 
الع��امل وم��ا تركته من ت��راث ح�ساري م��ع مقارنات لغوي��ة بني العربي��ة واللغات 
االأخ��رى منه��ا �سعوبة تلفظ االأ�س��وات لغري الناطق��ني بها واملف��ردة العربية يف 
اللغ��ة الفرن�سي��ة والكلمات العربية امل�ستعملة يف اأ�سع��ار الغزل و ا�سكاليات اللغة 
يف الن�سو���س الروائي��ة وكفاية العربية ومنزلتها بني اللغ��ات وطوائف اللهجات 

العامية .
      وتخلل��ت االحتفالي��ة مداخ��ات علمي��ة وتعقيب��ات تعلق��ت باي�س��اح خمتلف 
اجلوان��ب املتعلق��ة بالثقاف��ة اللغوي��ة وجتدي��د لغ��ة ال�س��اد لتواك��ب التطورات 

التقنية احلديثة .
     وا�سرك يف تقدمي االأوراق البحثية اكادمييون من معظم االق�سام العلمية 

يف كلية اللغات .

          زار وف��د م��ن طلب��ة كلي��ة 
املدر���س  يرا�سه��م  اللغ��ات 
عل��ي  احم��د  موؤي��د  الدكت��ور 
رئي���س ق�سم اللغ��ة اال�سبانية 
ال�سف��ارة ال�سيني��ة يف بغ��داد 
تلبية لدع��وة ال�سفري ال�سيني 
ع��ودة  مبنا�سب��ة  بغ��داد  يف 
وف��د طلب��ة كلي��ة اللغ��ات من 
ال�سعبي��ة  ال�س��ني  جمهوري��ة 

اعم��ال  يف  م�ساركته��م  بع��د 
املخيم ال�سيف��ي )ج�سر اللغة 
ال�سيني��ة( للطلبة اجلامعيني 

العراقيني.
ال�سي��د  اللق��اء  وح�س��ر         
رئي�س جامعة بغ��داد اال�ستاذ 
الدكت��ور ع��اء عب��د احل�سني 
عب��د الر�سول,والتق��ى خ��ال 
الزيارة �سعادة ال�سفري ال�سيني 

ونواب��ه وبع���س امل�سوؤول��ني يف 
اللق��اء  ال�سف��ارة. ومت خ��ال 
كلي��ة  طلب��ة  ح�س��ره  ال��ذي 
املخي��م  يف  امل�سارك��ني  اللغ��ات 
املذك��ور مناق�سة �سبل التعاون 
العلم��ي والثق��ايف ب��ني جامعة 
بغ��داد واجلامع��ات ال�سينية.        
وح��ث ال�سي��د رئي���س جامع��ة 
بغ��داد الطلبة عل��ى عك�س كل 

م��ا ه��و ايجاب��ي يف اجلامع��ات 
ال�سيني��ة املتقدم��ه وتطبيقه 
ونق��ل  وكليته��م  جامعته��م  يف 
زماءه��م  اىل  التجرب��ة 
الن�س��اط  روح  لب��ث  الطلب��ة 
يف  ولت�سجيعه��م  بين��������ه��م 
العلم��ي  م�ستواه��م  حت�س��ني 
لريتق��وا ببلده��م اىل م�س��اف 

الدول املتقدمة.

اللغ��ة  ق�س��م  نظ��م 
بكلي��ة  االنكليزي��ة 
علمي��ة  ن��دوة  اللغ��ات 
احل��رب  عن��وان  حت��ت 
الرواي��ة  يف  واالره��اب 
والعراقية  االأمريكي��ة 
 /  24 االثن��ني  ي��وم 
وق��دم   .2018  /  12
املدر���س  التدري�سي��ان 
�سباح �س��امل جبار وم.م 
ح�س��ني  رحي��م  ه��دى 
ورقتني بحثيتني تناولتا 
احل��رب  مو�سوع��ة 

اأعم��ال  يف  واالره��اب 
روائي��ة خمت��ارة لكتاب 
امريكي��ني وعراقي��ني . 
واو�سح��وا اإن الروايات 
اب��رزت  االأمريكي��ة 
�س��ورة اجلان��ب املظل��م 
وانعكا�ساته��ا  للح��رب 
عل��ى املجتمع. واظهرت 
العراقي��ة  الرواي��ات 
للمار�س��ات  ادان��ة 
االرهابية وابراز ما�سي 
االأمريك��ي  االحت��ال 

للبلد.

بعد شهر من التطبيق 
      نجاح ساحق لتجربة املنسقني االعالميني يف كلية اللغات 

اوراق بحثية تربز مكانة اللغة العربية
كلية اللغات تُحيي يوم الضاد العاملي

طلبة اللغات يف ضيافة السفارة الصينية

ندوة تناقش الحرب واالرهاب يف الرواية 
األمريكية والعراقية
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الروس��ية تناقش تطوير 
مناهجها الدراسية

دروس تحرير العراق 
من االرهاب 

يف ندوة علمية 

      نظ��م ق�س��م اللغ��ة الرو�سي��ة يف كلية 
اأه��م  بعن��وان  نقا�سي��ة  حلق��ة  اللغ��ات 
مناه��ج  يف  وال�سلبي��ات  االيجابي��ات 
اللغ��ة الرو�سي��ة ي��وم اخلمي���س املوافق 

 .2018/12/20
اه��م  الق�س��م  تدري�سي��و  وناق���س      
االيجابي��ات وال�سلبي��ات الت��ي تنح�سر 
يف ا�ستم��اع الطالب للمحا�س��رة  دون اأن  
يت��درب على االت�س��ال اللغ��وي ال�سفهي 
ملا في��ه من الراكي��ب النحوي��ة وزيادة 
القدرة على تو�سيع مداركهم  برجمتها 
فوريا ولع��ل ابرزها الطريق��ة املبا�سرة 
يف  ال�سفوي��ة  ال�سمعي��ة  والطريق��ة 

الرجمة .
        وا�ساروا  اىل اأهم مبادئ تعليم اللغة 
هو ا�ستعمال و�سائل االي�ساح واالأ�ساليب 
احلديث��ة ما ي�ساعد الطال��ب على تلقي 
املعن��ى الدقي��ق وتو�سيح��ه وا�ستيعابه  
وثم��ار ه��ذا التعلي��م اأن يعي���س الطالب 
ج��وا لغوي��ا وترجماتي��ًا ي�ساع��د عل��ى 

اإجادتها �سياقيًا وادبيًا ومنهجيًا .  
        واأو�سحوا اأن ثمة فرق بني اال�ستماع 
لغر���س التعلم اأو الفهم وب��ني اال�ستماع 
لغر�س نقل املعنى مم��ا يتطلب التدقيق 
يف ال�س��ور البيانية واملع��اين االإيحائية 
للمف��ردات ف�س��ًا عن  فه��م املعنى املراد 
اي�سال��ه وفق ال�سياق الع��ام  مما يتطلب 

درجة يف الركيز تكون عالية جدا .
   وتو�سل��ت احللق��ة اىل جملة تو�سيات 

لتطوير املناهج الدرا�سية وحتديثها .

االن�س��ان  حق��وق  وح��دة  نظم��ت         
والدميوقراطي��ة يف كلي��ة اللغات ندوة 
بعن��وان ) حتري��ر الع��راق م��ن داع���س 
االليات وال�سب��ل والدرو�س امل�ستنطبة( 

يوم االثنني 17 / 12 / 2018 
وق��دم تدري�سي��و الوح��دة وباحثون من 
االق�سام العلمية االخرى اوراق بحثية 
تناولت حماور الندوة ومن ابرزها ورقة 
بعن��وان )االطراف اخلارجية الداعمة 
لتنظيم داع�س( للدكتورة ارواء فخري 
عب��د اللطي��ف وورق��ة بحثي��ة اخ��رى 
بعن��وان ) نب��ذة تاريخية ع��ن داع�س( 
للدكت��ور �سام��ي عب��د م�سع��ب احلائري 
وتناول��ت ورق��ة الدكتور فا�س��ل عبا�س 
املحمداوي الدور الركي يف دعم داع�س 
واالنعكا�سات االرهابية �سده فيما قدم 
الدكتور ح�سن عبد الكاظم مزهر ورقة 
بعنوان اثر داع�س على احلالة االمنية 

الفرن�سية .
اوراقه��م  يف  الباحث��ون  وا�ستعر���س 
خلفي��ات التنظيم االرهاب��ي التاريخية 
من��ه  اخلارجي��ة  االط��راف  ومواق��ف 
والتداعي��ات التي نتجت ع��ن املمار�سات 
االرهابي��ة واب��رز الدرو���س امل�ستنبطة 
من معركة حترير العراق من االرهاب .

واعقب��ت الن��دوة مداخ��ات وتعقيبات 
اغنت املحاور املذكورة.
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الكتابة النسوية يف العراق ما بعد 2003 

عيون انانا انموذجًا

االفعال السببية 
) Causative Verbs(

أ.م نادية خريي محمد سعيد   
كلية الرتبية ابن رشد

ميكنن��ا حتدي��د العاقة ب��ني �سفة تو�س��ف حالة , مث��ا وا�سع 
)wide( كما يف الطري��ق وا�سع )The road is wide(,فعل 
 )widen(يو�س��ف بداية او تغيري يف احلال��ة او موؤثر , تو�سيع
)The road is widened(,وفع��ل  و�س��ع  ق��د  الطري��ق   ,
يو�س��ف ال�سبب لهذا التغيري يف احلالة,تو�سيع كما هو يف جمل�س 
 The city council(و�سع الطريق )املدينة )املجل�س البلدي

.  )widened the road
هذه اخليارات الثاثة اللفظية )اللغوية( ممكن و�سفها كحالة 

,تغيري يف احلالة ) او البدائية ()او موؤثر(,و ال�سببية .
وق��د لوحظ��ت ه��ذه العاق��ة يف املعج��م االنكلي��زي يف عدد من 
الط��رق املختلفة. رمبا ال يوجد هن��اك اختاف يف �سكل الكلمة 

بني كل اال�ستخدامات الثاثة كما هو احلال يف :
  The gates are open البوابات مفتوحة

The gates open at nine تفتح البوابات يف التا�سعة
 The porters البواب��ات   )البوابون(يفتح��ون  العتال��ون 

open the gates
بالرغ��م م��ن اال�س��كال املت�سابه��ة لك��ن ه��ذه الكلم��ات الثاث��ة 
خمتلف��ة قواعدي��ا )نحويا( : �سف��ة , فع��ل الزم , وفعل متعدي 

, على التوايل.
يف ح��االت اخرى االفعال البدائية)املوؤثرة( وال�سببية م�ستقة 

�سرفيا من ال�سفة كما هو احلال يف :
       The apples are ripe التفاح نا�سج

 The apples are ripening التفاح ين�سج
 The sun is ripening the التف��اح  تن�س��ج  ال�سم���س 

  apples
غالب��ا تكون هناك فج��وات يف هذه العاقة : عل��ى �سبيل املثال 

ممكن ان نقول : 
   )The soil is rich )state)الربة غنية )حالة

 The gardener enriched )املزارع اغنى الربة )�سببية
)the soil ) causative

لك��ن ا�ستعمال فعل بدائ��ي )تغيري احلالة لو موثر( يبدو غريبا 
؟ مثل:

   The soil is enriching ! الربة تغنى
بالن�سبة ل�سفات احلالة مثل جوعان , ال يوجد باللهجة العامية 
موؤثر )تغيري باحلالة( او �سبب . يجب علينا قول  ا�سبت باجلوع 

)get hungry(  كما هو احلال يف :
I'm getting hungry ساأ�ساب باجلوع�

او يجعلني جائع )make hungry (  كما هو احلال يف :
 All this talk of كل ه��ذا الكام عن الطع��ام يجعلني جائ��ع

 food is making me hungry
هناك عامل اخر يف هذه العاقة قد يكون �سفة تو�سف احلالة 
والتي هي نتيجة العملية هذه, ال�سفة التنظيمية عادة ما تكون 

على هيئة الت�سريف الثالث . ولذا فاأننا جند امثلة كاالتي :
 Closed,broken,tired, lifted

با�ستطاعتنا ان نرى جمموعة كاملة لهذه العاقات يف : 
 Hot )state adjective( – heat )inchoative
 verb( – heat )causative verb( – heated

)))resultativeadjective
ق��د ركزنا على االفع��ال ال�سببي��ة امل�ستقة , لكن بع���س االفعال 
بحك��م طبيعته��ا �سببي��ة ولي�ست م�ستق��ة من �سف��ة وا�سهر مثال 
  Kill انكلي��زي عل��ى ه��ذا يف ادب عل��م دالالت االلف��اظ ه��و 

)يقتل( الذي من املمكن حتليله كفعل �سببي )ي�سبب املوت(.
ل��ذا الرابط الداليل حال��ة , موؤثر)تغيري حالة(, �سببية لهذا 

املثل هو التايل :
Dead – die – kill

ميكنن��ا ا�ستخدام هذا املثال لكي نرى �سيئا ما عن الطريقة التي 
تتفاعل بها كا عاقات املفردات امل�ستقة وغري امل�ستقة . هنالك 

�سعورين بال�سفة )dead( ميتا :
       dead – not a live لي�س على قيد احلياة

 dead : affected by a loss ofتاأثرت بانقطاع االح�سا�س
 sensation

املف��ردة )ميت��ا( يف عاق��ة �سببية م��ع الفعل kill يقت��ل بينما 
املف��ردة )ميت��ة( لديه��ا �سيغ��ة تركيبي��ة فع��ل �سبب��ي م�ستق��ة 

)deaden( متيت .

ا.م.د. تغريد عبدالزهرة عبود
 قسم اللغة الفرنسية

للوق��وف عل��ى تطور الكتاب��ة الن�سوي��ة يف العراق 
وخ�سو�س��ا م��ا بع��د ح��رب 2003 وال��ذي يعت��رب 
حدث��ًا مهم��ا يف تاري��خ الع��راق احلدي��ث كان البد 
لن��ا من الوقوف عن��د ن�س��اأت االدب الن�سوي فيه و 
موق��ف النق��د االدب��ي من��ه وتلقي��ه يف االو�ساط 
االدبي��ة والثقافي��ة ب��ل و االكادميي��ة وم��ن ث��م 
ال�سراع الذي ظه��ر يف االو�ساط االدبية العربية 
و العراقي��ة عن��د ظه��ور ه��ذا الن��وع اجلدي��د من 
االدب العرب��ي و العراقي ب�س��كل خا�س واال�سباب 
التي ادت اىل اختيار مدلول االدب الن�سوي ولي�س 
االدب الن�سائ��ي او ادب املراآة مثا. لذا وجدنا من 
ال�سرورة اتباع منهج التحليل االجتماعي-االدبي 

والنهج التاريخي يف درا�ستنا هذه.
ق��د  امل��راأة  ب��ان  العربي��ة  جمتمعاتن��ا  يف  ي�س��اع 
ا�سابه��ا االذى الكب��ري واحلي��ف ب�سب��ب االع��راف 
االجتماعي��ة و الدينية التي كان��ت تلزمها البيت 
وحتد من ن�ساطاتها الفكرية و الثقافية واالدبية 
اذا م��ا قارنه��ا بامل��راأة يف املجتمع��ات الغربية. اال 
ان ه��ذه النظ��رة غري دقيق��ة وي�سوبه��ا الكثري من 
املغالطات. بعد قيامنا بدرا�سة تاريخية عن و�سع 
امل��راأة يف املجتم��ع ال�سرق��ي و الغرب��ي وجدن��ا ان 
ح��ال املراأة يف الغ��رب يف بدايات الق��رن الع�سرين 
مل يكن باأف�سل ع��ن تلك التي تعي�س يف املجتمعات 
و  باالأع��راف  تلت��زم  كان��ت  انه��ا  كم��ا  ال�سرقي��ة 
التقالي��د ال�سائ��دة يف جمتمعاتهم اآن��ذاك. بل ان 
امل��راأة العراقي��ة كان له��ا ح�سور ممي��ز يف الو�سط 
الثقايف, �سحي��ح ان ظهورها كان حمدودا ويقت�سر 
عل��ى جمموع��ة م��ن الن�س��وة الات��ي ينتم��ني اىل 
الو�س��ط االجتماعي االر�ستقراطي او ان خروجها 
و ممار�سته��ا ن�ساطات ثقافية متنوعة كان يرتبط 
ببع���س االو�س��اط ال�سيا�سي��ة اال انن��ا ال ميك��ن ان 
نلغ��ي دورها يف تلك احلقب��ة املهمة التي تعود اىل 
بداي��ات الق��رن الع�سرين حي��ث ا�ستطاع��ت املراأة 
العراقي��ة م��ن تاأ�سي���س اول منت��دى ثق��ايف لها هو 
الن�سائي��ة" يف عام 1923, كما و  النه�سة  "ن��ادي 
تعت��رب جمل��ة "ليل��ى" التي ظه��رت اي�س��ا يف نف�س 
الع��ام اول جمل��ة عراقي��ة ن�سائية تعن��ى ب�سوؤون 
امل��راأة. كم��ا ون�س��رت بع���س الكتاب��ات الن�سوي��ة 
العراقي��ة يف ال�سح��ف اليومية باأ�سم��اء م�ستعارة 
خ�سي��ة انتقاد املجتمع لها, والبع�س االخر بقي يف 
طي الكتمان. ثم بداأت الكتابة الن�سوية باالت�ساع 
ويك��ون لها �س��ان وح�سور يف االو�س��اط الثقافية و 
االدبي��ة يف الن�س��ف الثاين من الق��رن الع�سرين و 
خ�سو�سا بعد انطاق احلركات الن�سوية يف العامل 
اجمع بعد ع��ام 1968 وعلو اال�سوات التي تنادي 
بتحرير املراأة من عبودية الرجل و�سغط املجتمع 

و م�ساواتها يف احلقوق والواجبات معه.
للحديث عن تط��ور الكتابة الن�سوية يف العراق ما 
بع��د 2003, كان الب��د لنا من احلدي��ث عن بداية 
االدب الن�س��وي العراقي و العودة اىل خم�سينيات 
الق��رن املا�س��ي و اىل رواي��ة جرمية رج��ل يف عام 
م��ن  و  ورق��ات,  الع�س��ر  تتع��دى  ال  الت��ي  و   1953
اجلاين؟ ع��ام 1954 حلربية حمم��د والتي تعترب 

رائدة الكتابة الروائية يف العراق تلتها حماوالت 
اخ��رى لكاتبات عراقي��ات نذكر منه��ن على �سبيل 
املث��ال ال احل�س��ر �سمرية املان��ع... اال ان كتاباتهن 
الت��ي كانت تت�س��ف بالندرة ال حتمل ب��ني طياتها 
بالن�سب��ة للدكت��ور جنم عب��داهلل كاظ��م مقومات 
الرواي��ة مبفهومه��ا احلايل الأنها تخل��و من املعايري 
الفني��ة املهم��ة يف بن��اء ع��امل الرواي��ة كتقني��ة 
ال�س��رد مثا ثم ي�سيف الناق��د و اال�ستاذ العراقي 
املع��روف دكتور جنم بان ظه��ور رواية نادية لليلى 
عبدالق��ادر ق��د �سح��ح م�س��ار الرواي��ة العراقي��ة 
ب�سكل عام و الن�سوية ب�سكل خا�س عندما اعتربت 
اف�س��ل رواي��ة ن�سوية لتل��ك الفرة. ام��ا يف جمال 
ال�سع��ر فتبق��ى الرائدة ن��ازك املائكة عل��ى را�س 
قائم��ة ال�ساع��رات العراقي��ات لتل��ك احلقبة و ما 
تلته��ا, بيد انن��ا ال ن�ستطي��ع ان نن�سى هن��ا �ساعرة 
املهج��ر مليعة عبا�س عمارة والتي ا�ستهرت ب�سعرها 
املكت��وب باللهجة العراقي��ة. واحلديث يطول هنا 
اذا م��ا بدان��ا فيه اال اننا �سنح��اول ت�سليط ال�سوء 
ب�سورة �سريعة على املراحل الثاثة التي مرت بها 
الكتابة الن�سوية يف العراق للوقوف فيما بعد على 

كتاب عيون انانا.
يعترب النقاد املرحلة االوىل من الكتابة الن�سوية 
يف الع��راق امت��داد لكتابات الرجل حي��ث تناولت 
الكاتبة العراقية موا�سيع حتاكي تلك التي كتبت 
باأق��ام ذكورية ومل تكن تتعدى اطار املراأة داخل 
البي��ت والواجب��ات البيتي��ة املفرو�س��ة عليه��ا من 
تربي��ة االوالد و االهتمام بهم و االعمال املنزلية 
االخ��رى التي يجب ان تقوم بها وهذه هي ال�سورة 
الت��ي حر�س��ت على تقدميه��ا اىل جمهوره��ا �سواء 
كان��ت امل��راأة زوج��ة او ام او اخ��ت. تتج�س��د هذه 
املرحل��ة يف جي��ل الكاتب��ة حربي��ة حمم��د. ام��ا 
املرحلة الثانية فتت�س��م بنوع من اال�ستقالية عن 
املرحل��ة االوىل وذل��ك عندم��ا بداأت امل��راأة حترر 
قلمه��ا ع��ن كتاب��ات الرج��ل وتكف ع��ن تقليده يف 
املوا�سي��ع التي يختارها وتكت��ب عن معاناتها واملها 
الن��اجت عن �سغ��ط املجتم��ع و البيت حي��ث اعلنت 
الثورة على التع�سف الذكوري ال�سائد يف جمتمعها 
لل�سلط��ة  انتق��ادا  كتاباته��ا  يف  نلتم���س  احيان��ا  و 
ال�سيا�سي��ة وهذا هو ح��ال كاتبات املهج��ر كعالية 
مم��دوح الت��ي تنتم��ي اىل جي��ل ثماني��ات الق��رن 
الع�سرين. كما تتمثل ه��ذه احلقبة اي�سا بكتابات 
نا�س��رة  و  عب��داهلل  ابت�س��ام  و  الدليم��ي  لطفي��ة 
ال�سع��دون. ام��ا املرحل��ة الثالث��ة فتعت��رب امتداد 
للمرحل��ة الثانية وه��ي مرحلة اكت�س��اف الذات و 
التحرر حيث تناولت الكاتبة يف كتاباتها موا�سيع 
كانت حمرمة عليها �سابقا وتعترب خطوطا حمراء 
ال ميك��ن جتاوزها كال�سيا�سة والدين و اجل�سد و ما 
كتاب عيون انانا اال جت�سيدا لهذه املرحلة واحلال 

كذلك بالن�سبة لكاتبات املهجر. 
 الب��د لنا هنا اي�سا من اال�س��ارة اىل النقد االدبي 
و اجل��دل ال��ذي دار يف ذل��ك الوق��ت عن��د ظه��ور 
الكتاب��ة الن�سوي��ة يف االو�ساط االدبي��ة. فاحتار 
النق��اد ح��ول ت�سميته, فمنه��م من اخت��ار ت�سمية 
الن�سائ��ي" لتمييزه عن ذلك االدب الذي  "االدب 
يكت��ب باأقام ذكورية, فاختلف��ت االآراء بني موؤيد 
ومعار�س ل��ه, و ذلك الأنه ال ميك��ن ت�سنيف االدب 

عل��ى ا�سا�س اجلن�س, والن االدب هو ابداع ان�ساين 
�سواء كان الكاتب رجل ام امراأة. و يرى البع�س ان 
يف ه��ذه الت�سمي��ة تقليل من �سْان امل��راأة و كتاباتها 
باعتبارها جن���س �سعيف ال ت�ستطي��ع الكتابة اال 
نف�سه��ا وعن م�ساعرها, و تبق��ى عاجزة عن تناول 
ق�سايا اك��ر اهمية تخ�س جمتمعه��ا. اما الفريق 
االخر فقد اقرح ت�سمية "االدب الن�سوي" والقت 
ه��ذه الت�سمي��ة قبوال اكر م��ن الت�سمي��ة االوىل, 
الأنه��ا اك��ر �سم��وال وتعن��ي االدب ال��ذي يتن��اول 
مو�سوع��ه املراأة وهمومها �س��واء كان الكاتب رجا 
او ام��راأة. و هن��ا ن��ود ان ناكد ب��ان االدب هو نتاج 
فن��ي ان�ساين ال ميكن ت�سنيفه على ا�سا�س اجلن�س, 
الأننا يف ذلك �سنعط��ي اىل انف�سنا احلق يف تق�سيم 
املهن االخرى على هذا اال�سا�س. بيد اننا مل ن�سمع 
قط بالهند�س��ة الن�سائية و الهند�سة الذكورية او 

بالطب الن�سائي و الطب الذكوري...
 اما عي��ون انانا فهو خمتارات من ق�سائد ون�سو�س 
نري��ة كتب��ت باأق��ام ن�سائي��ة عراقي��ة م��ا بع��د 
ح��رب 2003. تتح��دث في��ه امل��راأة الكاتب��ة ع��ن 
هموم احلي��اة اليومية ما بعد االحتال االمريكي 
للع��راق و التغيريات التي ا�سابت املجتمع العراقي 
الت��ي  الغريب��ة  املمار�س��ات  وبع���س  موؤ�س�سات��ه  و 
تغلغل��ت فيه و الت��ي تعترب دخيلة علي��ه ومل تكن 
موج��ودة فيه �سابقا. فلم يك��ن امام املراأة الكاتبة 
اال اللج��وء اىل قلمه��ا للتعبري ع��ن همومها وهموم 
جميع العراقيني فكتبت عن اال�ساك الكهربائية 
احلم��راء الت��ي �سوه��ت مع��امل بغداد وع��ن نقاط 
التفتي���س الت��ي مت��ْا �سوارع بغ��داد والت��ي ظهرت 
و  فيه��ا  االنتظ��ار  ط��ول  ع��ن  و  املحت��ل,  بدخ��ول 
�س��وء املعاملة الت��ي يلقاها املواط��ن العراقي فيها, 
امل��راأة ب�سب��ب انوثته��ا و رقته��ا مم��ا  و خ�سو�س��ا 
ي�سطره��ا اىل اللج��وء والع��ودة اىل البي��ت هربا 
م��ن االذى ال��ذي قد تتعر���س له يف ال�س��ارع او من 
اخل��ارج. و تته��م في��ه ال�سلط��ة الذكوري��ة ب�س��وء 
حاله��ا و ح��ال البلد و ذل��ك لعدم مق��درة ال�سا�سة 
عل��ى حفظ النظام و فر�س القانون او ردع املحتل, 
فالع��رق يبدو بل��دا �سعيفا ي�ستغل��ه املحتل وينهب 
خريات��ه و ثروات��ه فت�سف��ه ال�ساعرة �سه��ام جبار 
"كبي��ت م��ن ورق ه���س او حم��روق" للتعب��ري ع��ن 
�سعف��ه و ع��دم مقدرته عل��ى الدفاع ع��ن مفكريه 
و علم��اءه بل وكتاب��ه اي�سا الذين يعت��ربون ل�سان 
ح��ال قومهم او م��راآة ملجتمعاتهم. ويحتل مو�سوع 
الت�س��رد حيزا كبريا بني �سط��ور هذا الكتاب فتكاد 
ال تخل��و �سفح��ة من��ه من و�س��ف �سورة امل��راأة با 
ماأوى بعد فقدان بيتها ب�سبب انفجارا ما, او �سورة 
طفل��ة يتيمة جتوب ال�سوارع, او فتاة �سابة تبحث 
ع��ن ملج��ْا له��ا يحميه��ا م��ن املجه��ول. ياحظ ان 
ال�سم��ة البارزة للكتابات الن�سوي��ة يف هذه الفرة 
ه��ي احلنني للعودة اىل البي��ت و ذلك بعد فقدانها 
له او التخاذه ملجْا يحميها من االذى االجتماعي 
الواقع عليها واملفرو�س بعد قدوم املحتل. فاملراأة 
بع��د ان كانت تنادي ب�سرورة خروجها من البيت و 
تفاعلها مع موؤ�س�س��ات املجتمع تعلن رغبتها للعودة 

و االنغ��اق بني جدران املنزل حلمايتها. فالق�سية 
هن��ا ال تتعل��ق باملن��اداة بحق��وق امل��راأة و �س��رورة 
م�ساواته��ا م��ع الرج��ل ب��ل ق�سي��ة حمت��ل جنح يف 
التغلغ��ل يف غ��ور املجتمع العراق��ي وا�سعافه و بث 
االنق�س��ام في��ه. و هذا هو ال�سبب ال��ذي دفع املراأة 
الكاتب��ة ب��ان تعل��ن احلن��ني اىل الف�س��اء اخلا�س 
على ح�س��اب الف�ساء االجتماعي للبحث عن ذاتها 
و انوثته��ا و م�ساعرها بني جدران املنزل. و هذا ما 
قد نعتربه تراجع��ا يف م�سري املراأة العراقية الذي 
ع��ربت عن��ه الكاتب��ة ب��كل �سراح��ة و و�س��وح يف 
كتابها هذا. فبعد ان كان��ت املراأة العراقية ت�سغل 
حي��زا كب��ريا يف موؤ�س�س��ات املجتمع انح�س��ر دورها 
يف ح��دود البي��ت وا�ساب حركتها �سل��ا وقتيا. اال 
ان ه��ذه احلالة ال ميكن تعميمها عل��ى و�سع املراأة 
يف الع��راق و امن��ا تنح�س��ر م��ا بني عام��ي 2003-
2008. العاقة مع االخر وفقدان الهوية كانا من 
املوا�سيع املهمة التي تناولتها املراأة الكاتبة يف هذا 
الكتاب. فالعاق��ة بعد ان كانت مبنية على الثقة 
و االح��رام حتول��ت اىل عاق��ة ي�سوبه��ا ال�سك و 
اخلوف من االخر الذي قد يكون خائنا او ارهابيا 
او انتحاريا و هذا ال�سك ا�ستطاعت الكاتبة عالية 
طال��ب ان تعرب عن��ه اي�سا بني �سط��ور هذا الكتاب 
بع��د زيارته��ا للحي القدمي ال��ذي كانت تقطنه مع 
اهله��ا حيث فوجئت باأبواب ونوافذ بيوت اجلريان 
املغلق��ة و ا�ستنكاره��م له��ا لع��دم معرفته��م به��ا او 
خلوفهم منها. فتعود بالذاكرة اىل املا�سي القريب 
البعي��د و احلن��ني اىل �سحب��ة اجل��ار و ذكري��ات 
الطفول��ة. فاملوا�سيع التي تتح��دث عنها الكاتبة 
هن��ا و ال�سور التي ت�سع��ى لر�سمها بني طيات عيون 
انان��ا نابع��ة م��ن و�س��ط املجتم��ع العراق��ي وهي ال 
تتعل��ق بامل��راأة وحدها و امنا بجمي��ع �سرائحه مبا 
فيه��م الرج��ل. كم��ا ان املعان��اة الت��ي ت�سفه��ا ه��ي 
معاناة واالم م�سركة بني الرجل و املراأة على حد 
�س��واء وال تخ�سه��ا فق��ط. الن االذى ال��ذي ا�ساب 
املجتم��ع العراق��ي يف ظ��ل و بعد االحت��ال ا�ساب 
جمي��ع العراقي��ني لذا فمن غ��ري االن�ساف ان تتهم 
كتابات املراأة بالكتابة الذاتية, اي تلك التي تعرب 
عن هموم امل��راأة و حدها او التي ت�سف وجدانها و 
م�ساعره��ا فق��ط دون االلتف��ات لهم��وم االخري��ن 
و  ال�سيا�سي��ة  االم��ور  و  الق�ساي��ا  او  احزانه��م  و 
االجتماعي��ة الت��ي تخ���س البل��د.  بق��ي ان نقول 
ان انان��ا م�س��روع ول��د يف �س��ارع املتنب��ي �سرعان ما 
حتول اىل كتاب بعد تعر�سه لانفجار عام 2007 
والذي ا�سته��دف الطبقة املثقفة يف العراق. حيث 
قامت الكاتبة امال الن�سريي مب�ساعدة ال�سحفية 
الكتاب��ات  بتجمي��ع  �سفن�س��ن  برجي��ت  االملاني��ة 
الن�سوي��ة العراقية الت��ي كتبت خال هذه الفرة 
و الت��ي ت�س��ف فيها ح��ال البل��د و العراقيني حتت 
االحت��ال االمريك��ي.  ث��م طب��ع و ن�س��ر الكت��اب 
الأول م��رة ع��ام 2013 و اعي��د طبعه ع��ام 2016, 
وبعده��ا ترج��م اىل االملاني��ة و الفرن�سي��ة وطاف 
م��دن عراقي��ة و اوروبي��ة عدي��دة و القى جناحا 
كبريا يف االو�ساط االدبية و الثقافية  يف الداخل 

و اخلارج.
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كهف نرخا .. رمز ثقايف يستقطب السياح
ترجمة : م. رنا عبد الرحمن عزيز

يق��ع كه��ف نرخ��ا يف بلدي��ة م��ارو 
ماالغ��ا  حمافظ��ة  يف   )  Maro(
) Malaga( عل��ى ارتف��اع ي�س��ل 
158 مر فوق م�ستوى �سطح البحر, 
ي�س��ل ارتفاع��ه اىل 4.823 م��ر , 
ويعد من الكه��وف االأندل�سية التي 
تعر�س��ت اىل تط��ور طوبوغ��رايف 
كبري. اكُت�سف يف 12 من �سهر كانون 
الكه��ف  يحت��وي   .1959 الث��اين 
عل��ى ثاث��ة مداخ��ل ومنخف�سني 
م�ستديري��ن وبالقرب منهما افتتح 
مدخ��ل اخ��ر ع��ام 1960 اي بع��د 
اأرخ  الكه��ف.  اكت�س��اف  م��ن  �سن��ة 
فيه اكت�س��اف ر�سوم لفقمات والتي 
فن��ي  عم��ل  اول  تك��ون  ان  ممك��ن 
مع��روف يف تاري��خ الب�سرية حيث 
يع��ود اىل ما قبل  42 األف �سنة يف 
الع�سور القدمية. ولغر�س حتديد 
الف��رة الزمنية لتل��ك الر�سومات 
اخ��ذ املجم��ع العلمي عل��ى عاتقة 
فح���س عين��ة من الفح��م املوجود 
بالقرب م��ن الر�سوم��ات ولي�س من 

الر�سومات نف�سها.
59 عام��ا م�سى عل��ى رحلة خم�سة 
�سباب من مارو ونرخا حينما قرروا 
الذهاب ال�سطي��اد اخلفافي�س من 
بئ��ر املنج��م ال��ذي كان يع��رف يف 
 )la Mina ذلك الوقت ب� )المينا
حي��ث كانت تخرج ا�سراب من تلك 

اخلفافي�س يف امل�ساء.
وبينما هم يف احد املمرات الحظ 
احده��م خ��روج تي��ار م��ن اله��واء 
العذب الرط��ب اىل اخلارج, حيث 

انتبه اجلمي��ع ان تيار الهواء كان 
يخرج م��ن �سق �سي��ق مل يتمكنوا 
را�سب��ني  ب�سب��ب  اخراق��ه  م��ن 

كل�سيني منعهم من العبور. 
يف  الع��ودة  ال�سبي��ة  قرره��وؤالء 
اليوم التايل ومعهم ادوات متكنهم 
الكل�سي��ة  الروا�س��ب  تدم��ري  م��ن 
ومتك��ن واحد من اخلم�سة �سبيان 
االخراق من مدخنة  حتى وجد 
منحنى قفز من خاله على �سطح 
االر���س وم��ن هن��ا اأخ��رب البقية 
و�سحبه��م م��ن مم��ر �سي��ق اخ��ر. 
ثم انته��ى بهم املط��اف اىل �ساله 

كبرية.
متك��ن ال�سبي��ة ان يثبت��وا انهم مل 
يكونوا اول من كان موجود يف هذا 
التجوي��ف النه��م وباندها�س كبري 
وج��دوا هي��اكل عظمي��ة مرمي��ة 
التجاوي��ف  بع���س  م��ن  بالق��رب 
الفخارية, بع��د �سعورهم باخلوف 
م��ا  كل  وق�س��وا  الرج��وع  ق��رروا 
وا�سدقائه��م  عوائله��م  اىل  راأوه 
بذل��ك  ن�س��روا  ومدر�سيه��م 

اكت�سافهم.
وعل��ى الف��ور كان��ت هن��اك زي��ارة 
ثانية من طبيب وم�سور ن�سرا بعد 
 Sur مئ��ة ي��وم يف �سحيف��ة �س��ور
املََلغية ذلك االكت�ساف, �سعيًا منهم 

للتعريف بكهف نرخا دوليًا.
االفتتاح العام

احلم��ات  م��ن  العدي��د  بع��د 
اال�ستك�سافي��ة, تنبه��ت ال�سلط��ات 
اىل االهمي��ة العلمي��ة واالثري��ة 
حمل��ة  وكان��ت  االكت�س��اف,  له��ذا 
احلفري��ات االثرية يف مالغا قلقة 

من حتدي��د الي��وم االول للدخول 
اأو التوقي��ت املمكن لزيارة الكهف, 
�سع��ب  كان  املنج��م  مدخ��ل  الن 
ج��دًا. فقد حتق��ق البحث عن هذا 
مم��رات  ع��دة  بوا�سط��ة  املدخ��ل 
حت��ى ظهر يف احده��ا جذر غليظ 
يعود ل�سج��رة من االرجح ان تعود 
لنبات االأبهل والذي �َسَهل اأخراق 
اأربع��ة امت��ار اىل اال�سف��ل لت�سكل 
مدخ��ا جديدا فيم��ا بعد. وبذات 
احلفري��ات  اجن��زت  الطريق��ة 
واالعم��ال  االوىل  االثري��ة 
ال�سياحية,  للزي��ارة  التح�سريي��ة 

ومت افتتاحه عام 1960.  
م��ن  العدي��د  اجن��زت  البح��وث 
احلم��ات اال�ستك�سافي��ة للمعرفة 
و�ساالت��ه  بجوف��ه  ال�سامل��ة 
املختلفة. اكت�سفوا �سنة 1969ممر 
ه��ذا  �ساالت��ه.  اح��دى  يف  �سي��ق 
املم��ر �سه��ل االكت�س��اف الرائ��ع مل��ا 
ي�سم��ى ال�ساالت العلي��ا وال�ساالت 
الرائع��ة  بت�سكياته��ا  اجلدي��دة 
واثاره��ا التي تع��ود اىل ع�سور ما 

قب��ل التاريخ, وما ت��زال حلد االن 
غري متاحة للزائرين.

اأرخ��ت ر�سومات الفقم��ات يف كهف 
نرخ��ا ع��ام 2012 كاأول عم��ل يف 
تاري��خ الب�سري��ة حيث تع��ود اىل 
42الف �سنة قبل املياد وبالتاأكيد 
ممكن ان تك��ون الر�سومات االقدم 
يف تاري��خ الب�سرية ف�س��ًا عن انها 

ر�سمت من قبل ان�سان نيندرتال.
اأهميته الثقافية

الروة املالية الكبرية لكهف نرخا 
جعل منه بعد مرور �سنة على حفل 
افتتاحه لل�سياحة ك�سرح تاريخي 
فن��ي وفق��ًا للمر�سوم رق��م 988 يف 
25 ماي��و ع��ام 1960 وفيم��ا بع��د 
كَمعلم ثق��ايف مهم ومبوجب قانون 
التاريخ��ي  للم��رياث   1985/16
اال�سباين يف 25 من �سهر متوز عام 
1985. يف ع��ام 2006 اعل��ن ع��ن 
االأهمي��ة الثقافي��ة لكه��ف نرخ��ا 
�سم��ن ت�سنيف املنطق��ة االأثرية, 
وفق��ًا ملر�س��وم رق��م 194 يف 31 من 

�سهر ت�سرين االول عام 2006.  

من االناشيد الرتاثية الفرنسية .. البحار الشجاع
ترجمة : م.م. لبنى عبد اهلل محمد حسن   

قسم اللغة الفرنسية

 عاد البحار الشجاع من احلرب ، بكل هدوء
مبالبس رثة و حذاء ممزق

من اين اتيت ايها البحار املسكني
سألته صاحبة النزل ، بكل هدوء 

لقد عدت من احلرب ،سيدتي اجلميلة ، اجابها ، بكل هدوء
هل لي بشراب يروي عطشي ، طلب منها ، بكل هدوء

قدمت له شرابا ففرح و اخذ يشرب و يغني ، بكل هدوء 

بكت صاحبة النزل ، بكل هدوء
ما بك ايتها اجلميلة؟ اتأسفني على الشراب الذي قدمته لي ؟ 

سألها ، بكل هدوء
ليس الشراب ما اسفت عليه امنا كم تشبه زوجي املتوفي في 

احلرب، اجابته، بكل هدوء
اخبريني ايتها اجلميلة ، ملاذا ارى معك ستة اطفال بينما كان 

لديك ثالثة من زوجك ، سألها ،بكل هدوء
لقد تلقيت خبر وفاته و دفنه فتزوجت ثانية ، اخبرته، بكل هدوء
افرغ البحار كأسه و غادر النزل باكيا ، بال شكر و ال وداع ، و بكل 

هدوء ...
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مواكبة العربية للتطورات التكنولوجية

 ) القصة القصرية جدا انموذجا ( 
     أ.م . رقية اياد احمد 

االدب  ياح��ق  ان  اجلمي��ل  م��ن 
وي��ربز  التكنولوج��ي  التط��ور 
مظاه��ر  م��ن  مظه��را  بو�سف��ه 
التوا�س��ل االجتماعي , اذ حتمل 
توليدي��ا  حمم��ا  اللغ��ة  مع��ه 
الدالل��ة  ترتي��ب  به��ا  ي�ستعي��د 
االين  والت�س��ور  مايتواف��ق  م��ع 
م��ع  انن��ا   , للمتلق��ي  واحلا�س��ر 
تغريات الع�سر وح�سورنا  الدائم 
يف مواق��ع التوا�س��ل االجتماعي 
معن��ا  حا�س��را  االدب  يك��ون 
وب�سكل��ه احلدي��ث وبا�ستيعاب��ه 
ملتطلب��ات الع�س��ر م��ن �سرعة يف 
البث و�سرع��ة يف التلقي وتباين 
يف املع��اين واخت��زال يف اللف��ظ 
وتكثي��ف يف املعنى , ولكي نقرب 
اك��ر �سن�سف��ه ب�س��كل ادق بانه 
ي�سابه كثريا ال�سورة التلفزيونية 
دومن��ا  نف�سه��ا  ع��ن  تع��رب  الت��ي 
تعليق حتته��ا اوتعليق من اجلهة 
الباث��ة , كاأ تك��ون طفلة �سورية 
تق��ف ف��وق االنقا���س او عائل��ة 
مو�سلي��ة ترك���س حت��ت ق�س��ف 
داع���س , وللم�ساه��د ان يت�س��ور 
م��ا ي�ساء م��ن تداعي��ات في�سعها 
عل��ى �سكل تعليق��ات حا�سدة هي 
يف احلقيق��ة لي�س��ت اال انثياالت 
وتراكمات وت�سنجات  ت�ستثريها 

ال�س��ورة ب�سكل دائ��م مع مراعاة 
احل��االت النف�سي��ة الت��ي تتغري 
بدوره��ا  والت��ي  لازم��ات  تبع��ا 
تتحقق مع كل م�ساهدة حا�سرة 
, وا�سع��ني يف االعتب��ار م��دى م��ا 
يحمل��ه كل م�ساه��د م��ن ثقاف��ة 
ميكنه��ا ان تك��ون ب�سم��ة خا�سة 

به .
  كل ماتقدم ينطبق على ال�سورة 
بال�س��رورة  , وينطب��ق  املج��ردة 
 , ج��دا  الق�س��رية  الق�س��ة  عل��ى 
بخاماته��ا ال�سئيلة فه��ي التكاد 
تتجاوز ثاث ا�سطر , وقد روجت 
لها مواق��ع التوا�سل االجتماعي 
 ,  )face book(ال ال�سيم��ا 
ال��ذي ا�سب��ح م��ع الوق��ت موقعا 
ال ي�ستغن��ي عنه اف��راد املجتمع 
�سغ��ريا او كب��ريا , جاذبا اهتمام 
املخت�س��ني ب��االدب , والقراء من 
اله��واة له��ذا الن��وع , ولعل ع�سر 
ال�سرع��ة �ساه��م بدرج��ة كبرية 
كان��ت  مهم��ا  املعلوم��ة  باي�س��ال 
باال�ستح��واذ  وذل��ك   , اهميته��ا 
يف  احلا�سري��ن  اهتم��ام  عل��ى 
االجتماع��ي  التوا�س��ل  مواق��ع 

وب�سكل دائم .
  ه��ذا من جانب الن�سر والقراءة 
والتوا�س��ل , لكن االهم من كل ما 
تقدم ه��و حرفي��ة الكتابة لهذا 

الفن , وبناء الت�سورات اال�سبقية 
لتداعي��ات الق��اريء , وان كانت 
النهاي��ات مفتوحة �س��كا ولي�س 
ان  علمن��ا  اذا  ه��ذا   , م�سمون��ا 
وظيفنه��ا تركز يف التلميح ال يف 
الت�سري��ح , والعزف على م�ساعر 
القاريء دون امل�سا�س املبا�سر لها 
وبالفاظ خمت�سرة قدر االمكان 
, مع اكتمال اركان الق�س ال�سيما 
ال�سورة الت��ي ال ينفك يعتمدها 

الكاتب ب�سكل ا�سيل .
  وت�سخ���س يف الق�س��ة الق�سرية 
ج��دا او فن ) الققج( كما يدعوه 
بع���س النق��اد , فه��ي تغ��ري اأي 
قاريء بتجربة كتابتها غري انها 
متتنع ع��ن التقلي��د , اذ لي�س من 
ال�سهول��ة الول��وج اىل ه��ذا الفن 
, فعل��ى الكات��ب ان يق��دم �سورة 
كاملة االركان للق�سة التي البد 
لها م��ن م�ساند تنا�سية , تدعمها 
داللي��ا ك��ي حتاف��ظ عل��ى عامل 
اجل��ذب فيها , وم��ن املثري للجدل 
ان ه��ذا الن��وع من الف��ن ت�سقطه 
وان   , اخ��رى  وترفع��ه  لفظ��ة 
اغل��ب مايعاجل��ه ه��ذا الفن هي 
يخت�سره��ا  اجتماعي��ة  ق�ساي��ا 
املوق��ف ويختزله��ا الزم��ن , ومن 
الافت لانتباه ان هذا الفن قد 
ولد يف العراق على �ساكلة ال�سعر 

احلر .

الشكوالته .. تاريخ موجز

 عرف��ت ال�سكوالته يف امريكا اجلنوبية  قبل اكر 
م��ن 2000 ع��ام حي��ث مت يف الق��رن ال�ساب��ع ع�سر 
ا�ست��رياد الكاكاو من امري��كا اجلنوبية اىل اوربا. 
وق��د بي��ع لف��رات طويل��ة ك��دواء للحم��ى واآالم 
البط��ن. يف تل��ك االي��ام مل يك��ن باالأم��كان اأكل��ه. 
بل كانت توج��د �سيكوالته لل�س��رب فقط. انتجت 
اول �سيكوالت��ه ل��اأكل ع��ام 1849م يف بريطانيا, 
ولك��ن لاأ�س��ف كان��ت �سلبة جدا وم��رة. وقد تغري 
ه��ذا م��ن قب��ل ال�سوي�س��ري رودولف لين��دت. فقد 
�سن��ع عام 1879 الة �سمي��ت ب)كون�سه( وهي الة 
تق��وم بخفق الكاكاو ل�ساع��ات طويلة وجراء هذه 
العملي��ة ت�سبح دافئة وطرية. هذه العملية كانت 
ت�ستم��ر الكر من 72 �ساع��ة. يف عام 1972 قامت 
�سرك��ة لين��دت و�سربونكلي بتح�سني م��ادة االنتاج 
مرة اخرى. واالن انتاج �سيكوالته باحلليب يحتاج 
فق��ط �ساعت��ني وال�سيكوالت��ه ب��دون حلي��ب �س��ت 
�ساع��ات بعدها ت�سكل ال�سيكوالت��ه وتغلف.  واىل 
الوقت احلا�سر ي�ستخ��دم  اخراع ليندت لت�سنيع 
ال�سيكوالت��ه. تاأ�س�ست �سركة لين��دت و�سربونكلي 
ع��ام 1898. حالي��ا لديه��م ح��وايل 6000 عام��ل 
وتق��در قيم��ة ال�سرك��ة باكر م��ن ملي��اري فرانك 
�سوي�س��ري. حاليا ت��وؤكل ال�سكوالت��ه بدون حليب 
وبدون �سكر يف املانيا مرة اخرى. الكثري من منتجي 
ال�سيكوالت��ه له��م منتج��ات خا�س��ة –عل��ى �سبيل 
املث��ال �سيكوالته مع الفلفل اال�س��ود او �سيكوالته 

بامللفوف- وهي اي�سا ناجحة اي�سا.

املدرس: رقية محمود جاسم
قسم اللغة االملانية
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ادوارد استلن
 والنغمه الربيعيه

 
أ.م.د نادية علي اسماعيل

ولد  
ال�ساع��رادوارد   

ا�ستلن 
كمنجز)1894-

1962( يف والية 
�س��ت  �سو �سا ما
 . يكي��ه مر ال ا
كمنج��ز  تط��وع 
ا�سع��اف  ك�سائ��ق 
دخ��ول  عن��د 

الواليات 
املتحده 

ع��ام  العاملي��ه االوىل يف  االمريكي��ه احل��رب 
1917 حي��ث خدم يف فرن�سا ملدة خم�سة ا�سهر 
قب��ل ان يقب�س عليه مع �سديق��ه وليم �ساتر 
ب��راون. يف الغال��ب كان��ت ق�سائ��د كمنج��ز يف 
بداي��ة حياته اي يف ع�سريني��ات وثاثينيات 
الق��رن الع�سري��ن  هج��اء �سد الظ��روف الغري 
ان�سانيه التي مل يتحملها االمريكيني الباحثني 

عن التغيري وعدم القبول بالركود.
يف اربعيني��ات وخم�سيني��ات الق��رن الع�سري��ن 
غ��ري كمنجز نغمة �سعره من الهجاء االذع اىل 
الركيز على احلب والطبيع��ه لتكون فل�سفته 
اجلدي��ده يف االحتج��اج تقييم ما ه��و ان�ساين 
وتعزي��ز العواطف واخليال واجلانب الروحي 
وت��رك ما هو م�سطنع.بهذا فقد جنح  ال�ساعر 
كمنج��ز النا�س��ج  يف التعب��ري عن االم��ور التي 
كان م��ن ال�سعب التح��دث عنها  وجعلها مرئيه 
للجميعوبهذا غري نغنة اخلريف احلزينه اىل 

نغمة ربيعيه فرحه.
ان اهنم��ام كمنج��ز الرئي�سي ه��و الك�سف عن 
حال��ة الوج��ود املتمثله يف امل�ساع��ر التي يعرب 
عنها بح�س الطفل.ان��ه ينظر بهدوء و�سكينه 
متزايده لعامل اف�سل يولد وال ي�سنع.انه عامل 
االح�سا�س الذي يقف بال�سد من العامل املادي 
الذي يحتج �سده.ان احتجاجه وا�سح اي�سا يف 
ا�ستخدام��ه للو�سائل الغ��ري عاديه يف كتاباته 
وايل تع��رب عن العامل املجزاأ م��ن حوله والتي 
ع��رب عنها يف عن��ف الوتر الهجائ��ي لق�سائده 

والتعبري الرقيق عن احلب والطبيعه.
ان احتجاج ال�ساعر �سد بيع الروح  وانحطاط 
كرامة  االن�سان ومقت كل ال�سغوط التي حتد 
من حريته والتي جتع��ل منه اقل قدرا ليكون 
ميت��ا يف احلي��اة. يبح��ث  كمنجزع��ن االن�سان 
املتكامل حيث اثب��ت  يف ق�سائد االحتجاج ان 
االن�سان ال��ذي يتجزاأ ال ميكن ان ي�سمي نف�سه 
ان�س��ان يف ع��امل الف�س��اد اخللق��ي ال��ذي يقتل 
الوع��ي ال�سع��وري ال��ذي ي�ساع��د االن�س��ان ان 

يبقى حيا.

الرتجمة األدبية نافذة تواصل بني الشعوب
أ.م.د جاسم رشيد حلو 

قسم اللغة العربية
ح�س��اري  لغ��وي  ثق��ايف  فع��ل  الرجم��ة 
واملرجم��ون  احل�س��ارات,  ب��ني  والراب��ط 
ر�س��ل التنوي��ر وخي��ول بري��د التنوير, من 
ق��دمي الزمان وحت��ى يومنا ه��ذا مل تفقد 
الرجمة اأهميتها اأو �سرورتها اأو فاعليتها, 
فه��ي الوعاء الذي تنقل من خاله املعرفة 

من بلد اإىل اآخر ومن لغة اإىل اأخرى.
فالرجم��ة اإذن هي ناف��ذة فكرية ومدخل 
ح�س��اري ي�سمن لهويتنا القومية املزيد من 
التوا�سل مع االآخر يف كل جماالت اإبداعه. 
العظي��م  رو�سي��ا  �ساع��ر  بو�سك��ني  ويق��ول 

)املرجمون هم خيول بريد التنوير(.
    ظلت الرجمة من اأهون و�سائل االنتقال 
الفكري واملعريف بني خمتلف �سعوب العامل 
وعلى مر الع�سور. وكان من اهم اأ�سباب تقدم 
الع��رب وتطورهم يف ع�س��ر االإمرباطورية 
العربي��ة االإ�سامية؛ قيامهم بالتعرف اإىل 
ح�س��ارات ال�سعوب الت��ي �سبقتهم بو�ساطة 
الرجم��ة والتعريب. فو�سعوا امل�سطلحات 
العلمية, ومتكنوا من االنتقال من ا�ستيعاب 
العل��وم وتوظيفها اإىل تطويره��ا واالإبداع 
فيها. وقد �سع��ت املنظمة العربية للربية 
للح�س��ول  )اليك�س��و(  والعل��وم  والثقاف��ة 
ح��ول  املوثق��ة  العلمي��ة  البيان��ات  عل��ى 
حرك��ة الرجم��ة يف الوط��ن العرب��ي. ثم 
تبن��ت املنظم��ة يف ع��ام 1978م اقراح��ًا 
لرجم��ة  عرب��ي  برنام��ج  لو�س��ع  �سوري��ًا 
اأبرز الكت��ب االأجنبي��ة يف خمتلف املعارف 
والعلوم احلديثة. واأو�س��ت باإعداد قوائم 
ببليوغرافي��ة مبا اأجنزت ال��دول العربية 
يف ترجم��ة العل��وم واملع��ارف العاملية. ويف 
ع��ام 1979م وافق��ت املنظمة عل��ى م�سروع 
اق��راح ليبي ب�سرورة االهتمام بالرجمة 

يف الوطن العربي.
الرجم��ة االدبي��ة حلق��ة و�س��ل لثقافات 

ال�سعوب:
     الرجم��ة حمر���س ثق��ايف يفع��ل فع��ل 
اخلمرية احلّفازة يف التفاعات الكيماوية, 
اإذ تق��دم االأر�سي��ة املنا�سب��ة الت��ي ميك��ن 
للمب��دع والباح��ث والع��امل اأن يق��ف عليها 
وم��ن ثم ينطلق اإىل ع��وامل جديدة ويبدع 

فيها ويبتكر ويخرع.
    لقد اأدرك العرب منذ وقت مبكر, اأهمية 

الرجمة والنقل يف العاقات بني ال�سعوب 
فتو�سعوا يف جميع جماالتها من فكر وتاريخ 
وفل�سف��ة وم�س��رح ورواي��ة وكت��ب ديني��ة 
وعلمية واقت�سادية وغريها. وبذلك كانت 
ال�ساحة اللبنانية اإىل جانب م�سر و�سورية 
والكويت, من اأن�س��ط ال�ساحات العربية يف 
جمال االنتقال الفكري واملعريف بني العامل 

والدول العربية عن طريق الرجمة. 
     وال يخف��ى اأن الرجمة من لغة اإىل لغة 
ثاني��ة تعني خلق نوع م��ن املثاقفة بينهما, 
من �سانه اأن ي�سهم اإ�سهامًا كبريًا يف التقريب 
ب��ني ال�سع��وب واالأمم. وهذا ي��وؤدي بدوره 
اإىل توا�سل املجتمع��ات وقطع عزلتها, ويف 
ه��ذا نفع كبري لكل الب�سر, اإذ اأن العبقريات 
وه��ي ن��ادرة جدًا, تك��ف عن اأن تك��ون ملكًا 
خا�س��ًا ل�سعب م��ن ال�سعوب, ب��ل ت�سبح ملكًا 

م�ساعًا للب�سرية كلها عندما ترى النور.
    ب�سياق الرجمة االأدبية �ساأركز مبو�سوع 
ف��رع واحد م��ن االدب وهو الق�س��ة ب�سورة 
ق�س��رية..  ق�س��ة  ق�س��ة,  )رواي��ة,  عام��ة 
ال��خ(. فالق�سة فرع ادب��ي مقروء من اغلب 
طبق��ات املجتم��ع عك�س ال�سع��ر ذلك الفرع 
االدب��ي ال�سع��ب وكم��ا يق��ال ع��ن ال�سع��ر 
)انه لغ��ة امللوك(. على ه��ذا اال�سا�س فان 
مايوؤك��د كامن��ا ه��ذا ان اغل��ب النتاج��ات 
االدبي��ة الت��ي ترجم��ت اىل العدي��د م��ن 

اللغات العاملية هي الق�سة ب�سورة عامة. 
   الق�س��ة حتاكي واقع املجتمعات وتتحدث 
ع��ن م�س��كات واح��داث حقيقي��ة يف تل��ك 
املجتمعات وي�سعى اغلب الكتاب اىل ايجاد 
تناولوه��ا.  الت��ي  امل�س��اكل  لتل��ك  احلل��ول 
واالم��ر االخر الذي يعزز ه��ذا اجلانب هو 
ان اغلب املوا�سيع التي تطرح باحداث تلك 
الق�س�س هي ام��ور وم�ساكل تكون مت�سابهة 
يف اغلب تل��ك املجتمعات وال�سع��وب, وهذا 
املو�سوع اعطاها بعد عاملي. كما ان ق�س�س 
احل��ب املعروفة ق��د عممت بع��د ترجمتها 
اىل لغ��ات عديدة مث��ل )رومي��و وجوليت, 
عنر وعبل��ة, قي�س وليلى..ال��خ(. ق�س�س 
احل��ب تل��ك الميك��ن ان نخ�س به��ا جمتمع 

دون االخر. 
ولي��ام �سك�سب��ري ال��ف الكثري م��ن الروايات 
والق�س�س التي ترجم��ت اىل لغات عديدة 
حتى ان ق�سم منها ا�سبحت تدر�س كمناهج 
مدر�سية �سواء يف املج��ال االدبي او املجال 
اللغ��وي, وم��ن ه��ذه الق�س���س والروايات: 
هامل��ت, تاجر البندقي��ة, روميو وجوليت, 

ماكب��ث, يوليو�س قي�س��ر, عطيل.. وغريها 
كثري.

وهن��اك كت��اب ك��ر يف ه��ذا املج��ال نذك��ر 
منهم:

الكاتب اليوناين نيكو�س كازنتزاكي�س كتب 
روايت��ه املعروف��ة زورب��ا ورواي��ة االغواء 

االخري للم�سيح وامل�سيح ي�سلب من جديد.
مي��ان كوندي��راى م��ن فرن�س��ا: ن��ال ه��ذا 
الكات��ب �سه��رة عاملية؛ نظرًا مل��ا قام به من 
اأعم��ال اأدبي��ة عاملية كالرواي��ات امل�سهورة 
وق�ساي��ا  اأف��كارًا  تبن��ت  والت��ي  العاملي��ة, 
تاريخي��ة مهمة جدًا, وق��د ر�سحت اأعماله 
للجوائ��ز العاملي��ة اأي�سًا, وله م��ن االأعمال 
جمموعة كبرية جدًا, م��ن اأ�سهرها: رواية 
»حفل��ة التفاه��ة«, وهي الرواي��ة االأخرية 
ل��ه, والتي تعترب �سه��ادة اأدبية يف م�سريته 
االأدبي��ة, واأي�سًا رواي��ة »خفة الكائن التي 
ورواي��ة  »الب��طء«,  ورواي��ة  حتتم��ل«,  ال 

»اجلهل«, وهي من اأروع ما كتبه الكاتب.
فران��ز كافكا من الت�سي��ك: هذا الكاتب من 
اأ�س��ل ت�سيك��ي, ويعت��رب م��ن اأه��م اأيقون��ات 
االأدب يف العامل كل��ه, والغريب اأنه مل ينل 
اأي �سه��رة خال فرة حياته, وذلك يرجع 
اإىل اأن معظ��م اأعمال��ه االأدبي��ة ن�س��رت له 
بعد وفات��ه, ومن اأ�سه��ر اأعمال��ه االأدبية: 
»االمن�س��اخ«,  ورواي��ة  »الق�س��ر«,  رواي��ة 
ورواي��ة »املحاكم��ة« الت��ي اأث��ارت اجل��دل 

حولها وا�ستفزت الكثري من النقاد. 
مارغري��ت دورا�س م��ن فرن�سا: ه��ي كاتبة 
فرن�سي��ة �سه��رية ج��دًا, ا�سته��رت بتميزها 
بكتاب��ة االأعمال االأدبي��ة, والتي تر�سحت 
فه��ي  عاملي��ة,  جوائ��ز  لع��دة  خاله��ا  م��ن 
م��ن اخلال��دات يف ع��امل االأدب والن�س��اط 
الن�سائي, كما اأنها م��ن ال�سديقات املقربات 
جل��ان ب��ول �سارتر والب��ري كام��و يف فرن�سا, 
وم��ن اأ�سه��ر اأعمالها رواي��ة الع�سيق, رواية 
ع�سي��ق ال�سني ال�سمالية ورواية هريو�سيما 

مع حبي.
   خا�سة الق��ول ان االدب نافذة للتوا�سل 
ال�سه��ل والناجح بني املجتمع��ات وال�سعوب 
ترجم��ة  ف��ان  لذل��ك  ثقافته��ا.  مبختل��ف 
النتاجات االدبية اىل اللغات املخ����������تلفة 
ه��ي مبثاب��ة م��د اجل�س��ور واي�س����������������ال 
االف��كار ب��ني تل��ك الثقاف��ات الغاي��ة منها 
الو�سول اىل تق��ارب وتعارف تلك ال�سعوب 
وفق نافذة ان�ساني��ة مبداأها احلب والوئام 

وال�سام...

مقرتحات لتطوير تدريس اللغة السريانية
أ.م بالل خاشع عبد الفتاح 

قسم اللغة السرييانية
هن��اك �سعوب��ات تواج��ه ط��اب 
وه��ي  ال�سرياني��ة  اللغ��ة  ق�س��م 
عديدة تتعلق ب�سوق العمل ونظرة 
املجتمع وطبيعة البنية التحتية 
ومقت�سي��ات تعل��م اللغة ومن اجل 
اللغ��ة  تعلي��م  بواق��ع  النهو���س 
ال�سرياني��ة واالرتقاء مبخرجات 
الق�سم وتعزي��ز م�ستويات الطلبة 
واملعاجل��ات  االأف��كار  ه��ذه  ن�س��ع 
اإم��ام املعني��ني بتدري���س وتعلي��م 
اللغة ال�سريانية وناأمل ان حتظى 

باالهتمام :
1- يجب �سرح اخللفية  التاريخية 
لهذه اللغة وه��ذا يتوجب اإ�سافة 
م��ادة تاري��خ ه��ذه اللغ��ة ليع��رف 

الطالب اهميتها .

2- تفعيل جلنة ا�ستقبال الطلبة 
من خال �س��رح اأهمية هذه اللغة 
م��ن الناحية العلمية والتاريخية 
لهم وخا�سة يف الدرا�سات العليا .

ب�س��رورة  االأ�سات��ذة  توجي��ه   -3
تب�سيط هذه اللغة واالأخذ بنظر 
االعتبار ان الطالب يعامل كطالب 
االأول االبتدائ��ي بالن�سب��ة للغ��ة 

ال�سريانية .
4- مفاحت��ة وزارة الربي��ة ق�سم 
الدرا�سات ال�سريانية لغر�س تعني 
خريجي هذه اللغة اأ�سوة بالطلبة 

ال�سريان  .
5- التن�سيق م��ع الكنائ�س لتفعيل 
ال�سفرات العلمية و التعريف بهذه 
واملخطوط��ات  والكتاب��ات  اللغ��ة 

املوجودة يف هذه الكنائ�س .
6- عق��د ن��دوات للتعري��ف به��ذه 
اللغة والتعرف عليها واأهميتها يف 

العراق.

الربي��ة  وزارة  اأعلمتن��ا   -7
مديرية الدرا�سة ال�سريانية باأنه 
يت��م تدري�س اللغ��ة ال�سريانية يف 
املدار�س العامة  للطلبة امل�سيحيني  
من خال جمعهم يف قاعة واحدة 

كبديل ملادة االإ�سامية .
8- توفري الدعم املادي واملعنوي من 
خال توفري الرحات وال�سبورات 

وامل�ستلزمات االأخرى.
9- توف��ري قاع��ات كب��رية للق�س��م 

لغر�س ا�ستيعاب كرة الطلبة .
10- توفري املخترب مبا ال يقل عن 
ثاث��ة اأي��ام يف االأ�سب��وع لغر���س 
الدرو���س  م��ن  الطلب��ة  ا�ستف��ادة 

املختربية .
11- اإي�س��اح ما �س��وف يكون عليه 
الطالب م�ستقبا يف حالة تخرجه 
م��ن الق�س��م واالأق�س��ام التي �سوف 
يكمل فيه الدرا�سات العليا البعاد 

القلق عن م�ستقبله .

معالجة املشاكل الطالبية من خالل 
االرشاد النفسي والرتبوي 

د. آيات يوسف صالح
ثم��ة م�ساأل��ة مهمة يج��ب علينا طرحه��ا وه��ي ال�سغوطات 
النف�سية التي يتحملها الطالب وكيفية معاجلة هذه امل�ساكل 
باأط��ر �سليمة من قب��ل امل�سر�سد اأو ال�سخ���س املخت�س كاأن 
يكون باحث اأجتماع��ي اأو خبري ب�سوؤون االر�ساد النف�سي اأو 

قارىء جيد يف علم النف�س واالجتماع.
فال�سغوط��ات النف�سي��ة حالي��ا ا�سبح��ت ج��زء م��ن حياتنا 
, لذل��ك الب��د من وج��ود حل��ول لتل��ك امل�س��اكل.واأول �سيء 
يجب عمله ه��و جمع معلومات عن ال�سخ���س املراد مقابلته 
, ق��د تكون عن طري��ق الفي�س بوك او من خ��ال اأ�سدقائه 
اأو م��ا �ساب��ه ذل��ك , مبا فيها م��ن م�ساكل اأجتماعي��ة ومالية 
و�سخ�سي��ة. وبذل��ك يتحقق التواف��ق الذات��ي واالكادميي 
والنف�سي يف طرح م�سكلة معينة وحتقيق االهداف املبتغات 
املرج��وة م��ن تل��ك املقابل��ة . مبا فيه��ا العاقة م��ع الطالب 
وعليه��ا يج��ب ان تك��ون عاق��ة امل�سر�سد باملر�س��د عاقة 
ودية اأن�ساني��ة تربوية وتعليمية معتدلة يف طرح اال�سئلة 

للمر�سد.
وعن��د ط��رح م�سكلة ما , ال يجوز االف�س��اء باال�سرار وتبقى 
اال�س��رار فيم��ا بني اال�ست��اذ كان يكون والطال��ب , حتى ولو 
وج��د احل��ل املنا�سب لتل��ك امل�سكلة. تتم املقابل��ة بعد جمع 
املعلوم��ات اأم��ا ب�س��ورة فردي��ة اأو جماعية , ويح��دد املكان 
والوق��ت املنا�سب لهذه املقابل��ة ويخطط لها م�سبقا , وتكون 
ذا مغ��زى اأن�س��اين بع��دم اأ�ستخ��دام االم��ر والنه��ي ويك��ون 
احلدي��ث تدريجي��ا ولي���س ب�س��كل مفاج��ىء , وبذل��ك يتم 
التنفي���س االنفع��ايل والذاتي��ة يف تف�س��ري املقابل��ة ب��دون 
خ��وف اأو رع��ب, حتى ي�ستطي��ع الطالب اأن يث��ق بامل�سر�سد 
ويب��وح ل��ه باال�س��رار, بحيث تك��ون الغرف��ة مائمة يف كل 
�سيء من حيث االل��وان. وهكذا ي�ستطيع امل�سر�سد التعرف 
عل��ى امل�ساكل املطروح��ة بال�سورة ال�سحيح��ة ويجد احلل 

املنا�سب بكل هدوء, وروؤيا وا�سحة جلية.

زيتونتي 
جمعة الحاج محسن املساري 

َزيتونتي ,َزيتونتي 
َمْكرَمٌة من َربي 
َغزيرةٌ يف احلِب
َزيتونها طهارة 
اأوراقها ن�سارة 
مربوكٌة َعمَّارة 
ها ال�ِسفاُء يف ُمرِّ
َوِعرِقها الوفاُء

يف ظّلها الرفاُء 
ُتَرِطُب الهواَء

َوُتنِع�ُس االجواَء
دائمٌة خ�رساَء

ُيبنى عليها العُ�ُس
عوٌد َفِجلٌّ قٌ�ُس

با�َس بها الع�سفوُر
يعلو بها ال�رسوُر
َزيتونتي جميلة
اأوراقها خميلة 
اأغ�سانها َمهيَبة

مني لها الَتحية 
عزيزة ٌ علّي 
َزيتونتي 
َزيتونتي



15لـغــات14لـغــات
بعض اشكاليات اللغة يف النص الروائي الحديث اقدم آثار الوركاء

فخاريات قلعة ش��يخ الجوابر - وادي الرافدين

الشاعرة املبدعة كويَستان شاكر فيض اهلل 
حني تكون الرتاجيديا رسالة حب وسالم            

أ.م.د. فوزي هادي الهنداوي
تعد اللغة ظاهرة اجتماعية 
تتط��ور وتتغ��ري تبع��ا لتط��ور 
وي�سفه��ا  وتغ��ريه,  املجتم��ع 
البع���س بانه��ا كائ��ن متحرك 
متح��ول, التبقى عل��ى �سكل , 

والتثبت يف اإطار.
ونتيج��ة للتغ��ري االجتماع��ي 
يف  التجدي��د  ب��ات  ال�سري��ع 
اللغة م�ساألة حيوية ومطلوبة 
لتواك��ب املتغ��ريات املعا�س��رة 
بال�سرع��ة  تت�س��م  الت��ي 

واملباغتة.
ومتثل اللغة اح��دى العنا�سر 
املنتج��ة للن�س الروائي , فهي 
التي حتكم علي��ه بالنجاح او 
الف�سل على وف��ق حيوية لغة 
الكاتب ومدى الغناء او الفقر 

الذي تنطوي عليه .
وم��ن خال ا�ستعرا���س �سريع 
فاح�س��ة  حتليلي��ة  وق��راءة 
لعدد م��ن االعم��ال الروائية 
ان  للباح��ث  احلديث��ة ميك��ن 
االآتي��ة  املاحظ��ات  ي�سج��ل 
م��ن  االأعم��ال  تل��ك  عل��ى 

الناحية اللغوية :
1. الوق��وع يف ف��خ االأالعي��ب 

اللغوية :
    ينزل��ق الروائ��ي احيان��ا يف 
م�سي��دة تل��ك االأالعيب على 
ح�س��اب االأف��كار في�ستعر���س 
ح��ني  يف  اللغوي��ة  ثقافت��ه 
اىل  االإنتب��اه  في��ه  يفر���س 
والركيز  اللغ��وي  االإقت�س��اد 
والت��زام  االف��كار  عل��ى 
االإن�سباط اللغوي املت�ساوق مع 
مو�سيقية اللغ��ة التي تتعاىل 

على الباغة امل�سطنعة .
2. ا�ستعم��ال لغ��ة فج��ة ذات 

تعابري �سوقية :
بع���س   الن�سي��اق  نتيج��ة 
الروائي��ني ب�س��كل اأعمى نحو 
الت��ي  الروائي��ة  املوج��ات 
احلداث��ة  بع��د  مب��ا  تو�س��ف 
والت��ي جتعل ال�س��رد الروائي 
قائم��ا عل��ى ن���س م�ست��ل م��ن 
الب�سري��ة  املجتمع��ات  ق��اع 
وتعابريه��ا  الفج��ة  ولغته��ا 
ال�سوقية , نق��ول نتيجة ذلك 
ينج��رف ه��وؤالء اىل التقلي��د 
واال�ستن�س��اخ فيوظف��ون هذه 
م��ن  اعماله��م  يف  الن�سو���س 
خال لغة خ�سنة جتري على 
األ�سن��ة ال�سخ�سي��ات املهمومة 
اأدن��ى  يف  احلي��اة  مبتطلب��ات 

ا�سكاله��ا الغرائزي��ة . ويعمد 
الروائ��ي هن��ا اىل ا�ستخ��دام 
بالراكم��ات  ته��زاأ  لغ��ة 
الثقافي��ة والفل�سفية وتعدها 
ان�سغ��االت متعالي��ة على الهّم 
ومفارق��ة  اليوم��ي  الف��ردي 
ل��ه . ويتمظه��ر ه��ذا امل�سع��ى 
ع��رب توظيف مف��ردات القبح 
والبذاءة وكل ما ي�سيع يف قاع 

املجتمع .
3. اخللط بني لغات اال�سخا�س 

احلقيقيني واخلياليني:
ي�ستم��ل الن�س ال�س��ردي على 
اأ�سخا�س حقيقي��ني ي�ساركون 
يف عملية التوا�سل هما الكاتب 
والق��ارئ واأ�سخا���س خياليني 
يف  يتوا�سل��ون  انه��م  يب��دون 
الن���س الروائ��ي وامل��روي ل��ه 
, م��ع ان الق��ارئ عموم��ا مييل 
اىل اإحال��ة ال�س��وت ال�سردي 
الن���س  الن���س اىل كات��ب  يف 

نف�سه .
ال ميك��ن للكات��ب اخلل��ط بني 
الواقع��ي  احلقيق��ي  الق��ارئ 
واملروي له الذي يتوجه اليه 
احلك��ي  م�ست��وى  يف  ال��راوي 
, كم��ا الينبغ��ي اخلل��ط ب��ني 
ال��راوي واملوؤلف فل��كل طرف 

لغته املميزة.

4. اإ�سق��اط لغ��ة الكاتب على 
لغات �سخ�سيات الرواية :

      ينغم���س الكات��ب يف بع���س 
االأحي��ان يف م�سغل��ه ال�سردي 
فين�سى نف�سه فا يعد مييز بني 
�سخ�سيته ولغة ثقافته ولغة 
ال�سخ�سيات وم�ستواها الثقايف 
التعليم��ي في�سق��ط لغته على 
تلك ال�سخ�سيات بغ�س النظر 
ع��ن درج��ة وعيه��ا وطبيع��ة 
عي��ة  جتما ال ا تها جعيا مر
والثقافي��ة مم��ا يفق��د العمل 
االإقن��اع  مي��زة  الروائ��ي 

وال�سدق الفني .
لغ��ة  ب��ني  التميي��ز  ع��دم   .5

الرجل ولغة املراأة :
م��ن املع��روف يف عل��م النف���س 
اللغ��ة  وعل��م  االجتماع��ي 
االجتماعي والعلوم ال�سلوكية 
عامة ان للرجل لغة خمتلفة 
عن لغة امل��راأة يف كل املواقف 
منهم��ا  فل��كل   , احلياتي��ة 
قامو�س��ه ومفرداته وتعابريه 

اللفظية .
الف��رق  اللغوي��ون  وي�س��ف 
ب��ني لغ��ة الرجل ولغ��ة املراأة 
بقوله��م ان الرجل م��ن املريخ 
لك��ن   , الزه��رة  م��ن  وامل��راأة 
بع���س الروائي��ني المييز بني 
العم��ل  يفق��د  مم��ا  اللغت��ني 
الروائي حيويته ورومان�سيته 

ومتعت��ه .

ترجمة: علي حسني عبد املجيد الزبيدي
قسم اللغة األملانية

مت خال حملة التنقيبات التا�سعة لفريق االأ�ستك�ساف االأملاين يف الوركاء �ستاء 1936/ 
1937 يف قلع��ة �سيخ اجلوابر حاج حممد الواقعة على بعد 18 كم جنوب غرب الوركاء 
اإكت�ساف قطع خزفية ملونة من فخاريات مل تكن معروفة من قبل, لها اأوجه �سبه مع ما 
مت العثور عليه من خزفيات يف تل حلف واالأربجية, وبهذا تعترب اأقدم مما عر عليه من 

فخاريات يف الوركاء. كتب اإي هايرن�س عن ذلك يف التقرير االأويل التا�سع باأخت�سار.
تعود اللقى اىل االآثار املطمورة حتت قاع �سط ال�سبيل – جمرى نهر الفرات. اأكد عمال 
احلف��ر باأن تل��ك االآثار قد عروا عليها يف اأح��د اأيام اإنخفا�س م�ست��وى املاء من حافتي 
النه��ر حت��ى اىل منت�سف قاع��ه ونقلوه��ا اىل املنقبني, واأ�س��اروا اأنهم قد ع��روا هناك 
عل��ى جدار من الطابوق الطيني واأوعية فخاري��ة كانت ت�ستخدم ل�سحب املياه من باطن 
االأر���س واأن تلك االآثار متتد اىل و�س��ط �سفة النهر �سديدة االأنحدار حيث ميكن هناك 
ماحظ��ة منح��درات الت��ال االأثري��ة املنب�سطة. كان باالأم��كان روؤية املب��اين الطينية 
املتبقية دون احلاجة اىل اإجراء حفريات وبدت اأنها كانت مدمرة ب�سبب احلرائق التي 
اأ�ساب��ت االأج��زاء الطينية وبقي��ت على حالها. ولوقوع تلك االآث��ار خارج نطاق املناطق 
امل�سموح��ة لل��وركاء فقد تطلب احل�سول عل��ى اإذن خا�س وبالفعل فق��د منح الربوف�سور 
�ساط��ع احل�س��ري فريق االأ�ستك�ساف رخ�س��ة خا�سة للتنقيب. وق��ام ال�سيد اإي هايرن�س 
خ��ال حملة التنقيب �ست��اء 1937/ 1938 باحلفر يف عمق �سفة النهر حيث و�سل اىل 
الطبق��ة االأوىل الت��ي حتتوي عل��ى القطع االأثرية حت��ت طبقات الطم��ى البالغ �سمكها 

2,50 م.
وبال��كاد مت الو�س��ول اىل ه��ذه الطبقة حي��ث اإنغمرت احلف��رة مبياه الفي�س��ان ال�سابق 

واأ�سبح من ال�سعوبة اإكمال احلملة.
متك��ن لن�سن يف حملة تنقيب �ست��اء 1939/1938 اأي اآخر حملة قبل احلرب العاملية الثانية 
من موا�سلة اال�ستك�ساف يف نف�س املوقع. وقد ن�سر النتائج باأخت�سار يف التقرير االأويل احلادي 
ع�س��ر م�س��ريا اىل اأنه من املوؤمل قريبا ن�سر تفا�سيل اأكر ب�سورة تدريجية خا�سة فيما يتعلق 

أ.د.اسماعيل ابراهيم سعيد
رئيس قسم اللغة الكردية

»كوَي�ستان« ا�سم جميل ماخوذ من طبيعة كرد�ستان التي تتوزع 
بني املنطقت��ني الباردة »كوَي�ستان« والدافئ��ة »طرميان« اللتان 
تكون��ان م�سرح��ًا لرحلت��ي الربي��ع واخلريف للعوائ��ل املتنقلة 
بينهم��ا بحث��ا ع��ن الرع��ي . رح��ات تتخلله��ا اأوا�س��ر املحب��ة 
وه��ي كانت مادة خام��ة لتاأليف الق�س�س واال�ساط��ري الغنائية 
اجلميل��ة تعك���س نقاء و�سف��اء قلب افراد املجتم��ع يف طبيعتها 

الزاهية بالوان الطيف ال�سم�سي .
     ال�ساع��رة »كوَي�ستان« جذورها تع��ود اىل هناك, فهي فتحت 
عيناه��ا على �سفاف نهر »الون��د« ورحلت عائلتها مع االخريات 
بق��رار قا�س اىل غرب البلد وت�ستق��ر يف »االنبار« وفيها تدخل 
املدر�س��ة وتك��ون االوىل يف مراحله��ا الدرا�سي��ة وتتق��ن اللغة 
العربي��ة, وحمطته��ا االخ��رية »ال�سليماني��ة« وبج��وار جبل��ي 
وال�س��ام  املحب��ة  انغ��ام  »طوي��ذة« و »ثريةمةط��رون« تن�س��د 
وباللغتني الكردية والعربية متحدية ق�ساوة قرار ال�سلطة يف 
حين��ه جاعلة من االمل فرحة وم��ن اال�سطهاد نك�سة ملن يومن 
به��ا موك��دة بانها ابن��ة اجلبل وال�سح��ارى والب��وادي والطيور 

.....
عا�سق��ة احلرية تغني للحياة موك��دة مقدرة االن�سان العراقي 
يف بل��د احل�س��ارات ب��ان يجع��ل م��ن الراجيديا لوح��ات ابداع 

مطرزة بايحاءات املحبة وال�سام . 
     فه��ي ت��ربز �ساعرة مبدعة يف العديد م��ن امل�سابقات االدبية 
وحت�س��د الكث��ري م��ن اجلوائ��ز و�سه��ادات امل�سارك��ة والتقدي��ر 
وع�سوة يف العديد من االحتادات االدبية وتن�سر يف الكثري من 

ال�سحف واملجات العراقية والعربية يف خمتلف البلدان .
مهتمة ب��االدب الن�سوي وهي توكد بانه��ا تعني بالذات والروح 

وال�سام واملحبة وحياة االن�سان ومعاناته يف املجتمع .
تتج�سد افكارها يف هذه الق�سيدة :

ويسألوني 

ابنة من انت...؟

انا ابنة 

اجلبل حني

يتساقط عليه

الثلج ندفًا ندفًا

بقلب مجرة تتقد

ابنة الصحارى

وهي تناشد

حبات املطر

ابنة الشمس

وهي تتغزل بقمر 

بساعات السحر

ابنة اهلدير

وهي تناغي بشجنها

جرف النهر

ابنة كل رسام
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الدين والظمأ االنطولوجي
قراءة تنويرية ومنهجية راقية 

روائي يف سطور

عرض : املحرر الثقايف
يع��د  املفك��ر عبد اجلب��ار الرفاعي من النخ��ب الفكرية 
القليل��ة التي اإهتم��ت بعلوم االدي��ان وفل�سفتهاومعارفها 
, وقدم��ت قراءات تت�س��م باملو�سوعية والتحليل العلمي 
مبنهجي��ة دقيقة ومقنع��ة للكثري من الظواه��ر املت�سلة 
به��ذا احلقل املع��ريف املرتبط بوجدان النا���س وذواتهم 

وارواحهم .
قي��ل ا�سهر قليلة �سدرت الطبعة الثالثة من كتابة املهم 
املو�س��وم : الدي��ن والظم��اأ االنطولوج��ي لي�س��د فراغ��ًا 
معرفي��ًا وفكري��ًا وا�سحًا يف املكتب��ة العربية اال�سامية 
ملثل هذه االطروحات , ولريوي ظماأ اجلمهور لا�ستزادة 
املعرفي��ة بعيدًا ع��ن الكتب التجارية الت��ي ت�سّطح وعي 
االف��ق  وت�سي��ق  والتع�س��ب  التجهي��ل  وت�سي��ع  النا���س 

الفكري.
اع��رف اواًل ومع��ي العديد من الباحث��ني واالكادمييني 
انن��ا ق��د ابتعدنا عن ق�س��د او بدونه ع��ن فل�سفة الدين 
وبع��ده الفك��ري واالن�س��اين الوا�س��ع وان�سغلن��ا بالدي��ن 
ال�سيا�س��ي او ال�سعب��ي او الطقو�س��ي , فجاء ه��ذا الكتاب 

ليعيدنا اىل جادة ال�سواب وي�سحح خارطة قراءاتنا.
ال متكنّن��ي ادواتي املعرفية من تقدمي نقد علمي لكتاب 
الرفاعي القيم لذلك �ساكتفي بعر�س اأهم الق�سايا التي 
عاجله��ا ه��ذا املفك��ر ذي ال�سخ�سي��ة الراقي��ة والطراز 

الرفيع من ال�سلوك احل�ساري واالن�ساين الرائع .
ارى ان الرفاع��ي ق��د جن��ح يف تق��دمي اجاب��ات مقنع��ة 
لت�س��اوؤالت مقلق��ة تخ���س العاقة بني االن�س��ان ودينه 
وف��كك ا�سكالي��ة الفقر الوج��ودي التي يعده��ا حقيقة 
يتفق عليها الكثري من الفا�سفة واملت�سوفه والعرفاء . 

بع��د اإي�س��اح م�سطلح الظم��اأ االنطولوجي ال��ذي يتمثل 
بالظم��اأ للمقد���س او احلن��ني للوج��ود وظم��اأ الكينون��ة 
الب�سري��ة بو�سف وجود االن�سان وجودًا حمتاجًا اىل ما 
يريه , وهو كائن متعط�س على الدوام اىل ما يرتوي به 
, يعر���س الكاتب ن�سو�سه و�سروحاته ومعاجلاته للظماأ 

االنطولوجي للمقد�س من مداخل متعددة.
يتكون الكت��اب من �سبعة اأجزاء تتف��رع اىل مو�سوعات 
وعنوان��ات فرعية تغطي جميع نواحي امل�ساألة املعرفية 

التي ت�سدى لها املوؤلف وهي :-
1-  ن�سيان الذات 

2- ن�سيان االإن�سان
3- عل��ي �سريعتي: ترحيل الدي��ن من االنطولوجيا اىل 

االيديولوجيا.
4- التجربة الدينية والظماأ االنطولوجي للمقد�س.

5- اي دولة با حياة روحية وقيم اخاقية ؟ 
6- ال خا�س اإال باخلا�س من ادجلة الدين.

7- جتديد التفكري الديني.
كما ت�سمنت هذه الطبعة من الكتاب مقاالت منتقاة مما 
ن�سر ح��ول الكتاب مع بع���س مناق�سات املوؤل��ف مع العلم 
ان اكر من خم�سني مقالة قد ن�سرت تعرف بهذا الكتاب 

منذ �سدوره وتناولت افكاره بالتحليل والنقد .
اأخريًا اأقول اأنه كتاب ي�ستحق القراءة والتاأمل.

وكاتب ي�ستحق ان نرفع له القبعة .

ا.م. د. عصام احمد ناصر/ قسم اللغة االسبانية

 كات��ب و�سيا�سي ا�سباين. در���س احلقوق يف بالنثيا وفجاة انخرط 
يف �سف��وف احل��زب اجلمه��وري, وخ��ال ه��ذه الف��رة , اقرب من 

االجتاه البالنثي الذي دعا اليه تودور يورينت.
وكانت ملوهبته املثرية للجدل مدعاة لنفيه اىل باري�س, والذي كان 
عل��ى ات�سال بالتيار الطبيعي الفرن�س��ي, وكان نتيجة هذا التاثري 
عم��ل ادب��ي بعنوان ) االرز والف��خ( 1894, ويف الع��ام ذاته, ا�س�س 
�سحيف��ة )ال�سع��ب(, ذات الطاب��ع ال�سيا�سي, لتك��ون �سوت احلزب 
اجلمه��وري احلاكم انذاك. بعد �سجن��ه وادانته من جديد يف عام 
)1989(, ع��اد اىل ا�سبانيا بعد ذل��ك ب�سنتني ليت انتخابه ع�سوا 
يف املحكم��ة ل�ست من املجال���س الت�سريعية. �ساف��ر اىل االرجنتني 
بحثا عن فر�سة حتقيق طموحه يف م�سروعني زراعيني, غري انهما 

مل يلقيا النور.
ا�ستم��ر يف كتاباته االدبية  واختار ق��ي روايته )الكوخ(, اذ  كتب 
روايته )الكوخ( ع��ام 1898, ذات مو�سوع واقعي تركزت احداثه 
ق��ي ب�ست��ان بلنثي والتي الق��ت �سهرة عاملية, ع��اد مرة اخرى اىل 
باري���س يف ع��ام )1914( لين�سع��ل يف جم��ال التالي��ف االدب��ي, اذ 
كت��ب واحدة م��ن ا�سهر رواياته العاملية بعن��وان )اربعة م�سافرين 
يف �سف��رة( لت�سب��ح منعطف��ا يف م�س��رية حيات��ه م��ن التخ�س�س يف 

ال�سيا�سة اىل الرواية.

بالفخاري��ات لك��ن احلرب العاملي��ة ومااآلت اإليه 
كانت عائقا اأمام اإمتام هذا العمل حلد االآن.

مت ب��ادئ االأم��ر ماحظ��ة تطبي��ق ماكان 
يك��رره لن�سن ع��ن عملي��ة التنقيب: ميكن 
اأن ي�س��ل عمق احلف��رة التي مت حفرها يف 
حمل��ة التنقيب العا�س��رة ال�ست��اء املا�سي 
الو�س��ول  م��ن  متكّن��ا  اإذ  م��ر  واح��د  اىل 
اىل ج��زء من الت��ل االأث��ري. وكان حجم 
احلفرة مربعًا x 20 20 مر. بعدها متكّنا 
من و�س��ع م�سد بعر���س واف باإجتاه النهر 
حلماي��ة احلف��رة م��ن املي��اه املت�سربة. مل 
تكن نتيجة عملية التنقيب ال�سغرية تلك 
مفرحة جدا. حيث تبنّي باأننا متكّنا فقط 
م��ن الو�س��ول اإىل ج��زء �سغ��ري م��ن االآثار 
يتجه نحو ال�س��رق ومير باحلفرة التي مت 
التنقي��ب فيها ب�سكل قطري. وكما جاء يف 
تقارير املنقبني العرب اأن اجلزء الرئي�سي 

من االآثار يقع فعا يف قاع النهر.

حيمل ريشته

لينثر مجال الكون

بني اطياف الوانه

ابنة السهول

وهي تنام باحضان

املروج

ابنة الطيور
وهي حتلق

عرب فضاء
مواكب الروح

ابنة البوادي 
وهي حتتفل بعرس

خنيل مغرتب
ابنة كل حرف

بديوان شاعر

ابنة كل كلمة

تنبت من القلب لتصل 

اىل القلب  



عوملة أسرية وتنوع لغوي

اأط��رف م��ا لف��ت انتباه��ي يف حدي��ث ال�سف��ري 
االإيط��ايل خال ح�س��وره حفل اإع��ادة افتتاح 
ق�سم اللغة االيطالية موؤخرًا, ا�سارته الذكية 
اىل التت��وع اللغوي يف العامل املعا�سر م�ست�سهدًا 

مبثال �سخ�سي عن ا�سرته .
ق��ال ال�سف��ري ان��ه متزوج م��ن �سي��دة دمناركية 
في�ستعين��ان  االآخ��ر  لغ��ة  يجي��د  ال  وكاهم��ا 
باالإنكليزية بو�سفها لغة معوملة االآ اإنه يتحدث 
مع اإبنتيه داخل املنزل باللغة االيطالية , ومل 
يذكر باإي لغة تتحدث الزوجة مع ابنتيها .    

املهم ان ال�سفري االيط��ايل نقل واقعة حياتية 
م��ن اأر�س الواقع تعك�س جمالية التنوع اللغوي 

الذي بات يبهر العامل بطابعه املميز .
     اأظ��ن ان ال�سف��ري اأراد ان يق��ول لنا ان التنوع 
اللغوي ال يقف حاج��زا امام احلوار احل�ساري 
والتمازج بني الثقافات االن�سانية, وقد جنح يف 

ذلك .
حدي��ث ال�سف��ري االيطايل يط��رح ا�سئلة مهمة 
اأبرزه��ا : ه��ل دخل��ت فع��ا العومل��ة اللغوي��ة 
بيوتن��ا وبات علين��ا التكيف م��ع ا�سراطاتها؟  
وم��ا تاأثريات عوملة اللغ��ة والتنوع اللغوي على 
االأبع��اد االجتماعي��ة والنف�سي��ة عل��ى �سعيد 
الفرد واالأ�سرة ؟ اأم انه وداع حقيقي لاحادية 

اللغوية ؟
ال تعد حالة ال�سفري االيطايل اللغوية متفردة 
, ب��ل تكون طبيعية يف ظ��ل الهجرات امل�ستمرة 
يف  واللغ��ات  والثقاف��ات  االأع��راق  واخت��اط 
الع��امل , وح�س��ول ح��االت التزاوج ب��ني رجال 

ون�ساء من لغات متعددة وثقافات خمتلفة.
هكذا التكون اللغ��ة حاجزًا بني تفاعل الب�سر 
وان�سهاره��م يف بودق��ة ثقافي��ة جدي��دة ذات 
هوية مغاي��رة تتمايز عن االأ�س��ول الهوياتية 

االأ�سلية .
وان��ا ا�ستم��ع حلدي��ث ال�سف��ري االيط��ايل طرق 
ذهني �س��وؤال خبيث مف��اده ان ح�سل��ت م�سكلة 
ا�سري��ة بني ه��ذه االأطراف متع��ددة اللغات .. 

كيف �سُتحل ؟ 
وباأية لغة يف ظل تلك املعمعة اللغوية ؟

    اظن انها �سُتحل – هذا اإن وقعت – بلغة اأخرى 
هي لغة احلوار احل�ساري الهادف الراقي .

د. فوزي الهنداوي

التصميم واالخراج الفني: مصطفى أحمد مهدي
سكرتارية التحرير:  علي محمد رشيد       سعدون العبيدي 

                عواطف يوسف 

تصدر عن شعبة العالقات واالعالم في كلية اللغات صحيفة اخبارية ثقافية شهرية

لـغــات
اللغات تحتفي باعادة افتتاح قسم اللغة االيطالية

االيطالية يف بالد الرافدين … زهرة جديدة تتفتح يف بستان اللغات
         احي��ت كلي��ة اللغ��ات خال احتفالي��ة كبرية اعادة 
افتت��اح ق�سم اللغة االيطالية الذي تزامن مع يوم اللغة 

االيطالية .
         فق��د �سه��دت كلي��ة اللغ��ات ي��وم االح��د 18 ت�سرين 
الث��اين 2018 احتف��اال بهيج��ا برعاي��ة ال�سي��د رئي���س 
جامع��ة بغ��داد الذي ان��اب ال�سي��د عميد كلي��ة الربية 
للعل��وم االن�ساني��ة اب��ن ر�س��د ا.د ع��اوي �س��ادر لرعاية 

احلفل .
      وب��دا احلف��ل بالوق��وف دقيقة �سمت وق��راءة �سورة 
الفاحت��ة عل��ى ارواح �سه��داء الع��راق االب��رار ثم عزف 

الن�سيد الوطني العراقي .
       والق��ى ال�سي��د ممثل رئي���س جامعة بغداد كلمة ا�سار 
فيه��ا اىل اهمي��ة اتقان اللغ��ات العاملي��ة بو�سفها ج�سرا 
للتوا�س��ل احل�س��اري والثق��ايف م��ع ال�سع��وب واالن�سانية 
,  ونق��ل حتي��ات ومتني��ات ال�سي��د رئي���س جامع��ة بغداد 
لق�سم اللغة االيطالية باالزدهار خلدمة م�سرية التعليم 

العايل يف بلدنا العزيز.
        والق��ى ال�سف��ري االيط��ايل يف بغ��داد كلم��ة حيا فيها 
كلي��ة اللغ��ات وق�س��م اللغ��ة االيطالي��ة موؤك��دا اهمي��ة 
التن��وع اللغ��وي يف بلد ح�س��اري مثل الع��راق وعا�سمته 
اجلميل��ة بغ��داد . وقال : ” ان العراق ه��و مركز ال�سرق 

االو�سط ونفتخر بوجودنا فيه “.
        واب��دت ال�سي��دة ع. عمادة كلية اللغات ا.م.د غيداء 
قي�س ابراهيم يف كلمتها �سرورها بعودة الدرا�سة يف ق�سم 
اللغة االيطالية وا�ستعر�ست تاريخ هذا الق�سم منذ عام 
2002 ودور الطاقات العلمية ال�سابة فيه وثمنت ا�سهام 

اجلانب االيطايل يف دعمه.
       والقى اال�ستاذ �سعد الطائي احد موؤ�س�سي ق�سم اللغة 
االيطالي��ة كلمة بارك فيها عودة ق�سم اللغة االيطالية 
وقبول الطلبة اجلدد في��ه وا�ستعر�س البدايات االوىل 
لتا�سي���س الق�سم وما ب��ذل من جهود عراقي��ة وايطالية 

من اجل تر�سيخ امل�سرية العلمية فيه.
       وت�سم��ن احلف��ل جل�س��ة علمي��ة ع��ن جترب��ة تاهيل 

ا�سات��ذة ق�س��م اللغة االيطالي��ة وحوارا ع��ن الدرا�سات 
االيطالي��ة العربي��ة  ودور الق�س��م يف م�ساري��ع التع��اون 
الثق��ايف بني ايطاليا والعراق , و�سارك يف هذه احلوارية 
اال�ستاذ الدكتور حممود �سامل ال�سيخ من جامعة فلورن�س 
وامللح��ق الثقايف والتج��اري االيط��ايل انتونيو بوجوين 
والدكت��ور به��اء جن��م حمم��ود والدكت��ور قا�س��م حممد 

غزال من ق�سم اللغة االيطالية.

ح�س��د ا�سات��ذة كلي��ة اللغ��ات ث��اث جوائ��ز نتيجة 
علمي��ة  م�سابق��ات  يف  قدم��ت  ابداعي��ة  اعم��ال 

ومهرجانات ثقافية.
فق��د نال��ت التدري�سي��ة يف ق�سم اللغ��ة االملانية ليلى 
جه��اد اجلائ��زة االوىل يف م�سابق��ة ترجم��ة ال�سعر 
الت��ي نظمته��ا جمعي��ة املرجمي��ني العراقي��ني كم��ا 
ح�سل��ت التدري�سي��ة يف ق�س��م اللغ��ة اال�سباني��ة اأ.م 

ليل��ى فا�سل ح�سن على اجلائ��زة الثانية يف امل�سابقة 
نف�سها. 

اىل ذل��ك ح�سل التدري�سي يف ق�س��م اللغة الفار�سية 
املدر���س ح�س��ني عل��ي عبا�س عل��ى جائ��زة املثقف يف 

موؤمتر القمة الثقايف العربي االول. 
وح�سل الطالب يف ق�سم اللغة االنكليزية علي رحمن 

على جائزة ا�سغر مرجم من جمعية املرجمني. 

اللغات تحصد الجوائز
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عرض النسخة ركن قراءة لطالب اللغة الفرنسية
االملانية لفلم الرسالة 
كلي��ة  يف  االأملاني��ة  اللغ��ة  ق�س��م  نف��ذ 
اللغ��ات فعالية مميزة ي��وم االربعاء 12 
ك2018/1 بعر���س الن�سخ��ة االأملانية 
لفل��م الر�سال��ة مبخت��رب اللغ��ة وقي��ام 
طلبة املرحلة الرابعة بتدريب وتطبيق 
على الرجمة الفورية �سوتًا و�سورة يف 

در�سّي املحادثة والرجمة .
    وتاأت��ي هذه الفعالي��ة يف �سياق اإيجاد 
�سُب��ل وو�سائ��ل اإبتكاري��ة ت�سه��م برف��ع 

امل�ستوى العلمي للطلبة .
    و�سه��دت الفعالي��ة تفاع��ًا كب��ريًا من 
االإيجابي��ة  النتائ��ج  ب�سب��ب  الطلب��ة 

املثمرة لها . 

       اأطل��ق ق�س��م اللغ��ة الفرن�سي��ة 
مبادرة ثقافية متميزة تهدف اىل 
ت�سجيع القراءة لدى طلبة الق�سم 
واإث��ارة نقا�س��ات ثقافي��ة با�سراف 

التدري�سيني .
      وتتمث��ل املب��ادرة باجتماع عدد 
من طلبة الق�سم دوريا حول طاولة 
لقراءة اأحد الكتب املختارة باللغة 
الفرن�سي��ة وبدء ح��وارات علمية 

ب�ساأن م�سامني الكتاب .
هيئ��ة  اأع�س��اء  ت��ربع  وق��د        
التدري���س مبجموع��ة م��ن الكت��ب 
واملوؤلفات يف حق��ول اللغة واالأدب 
ت�س��رف  حت��ت  لتك��ون  الفرن�س��ي 

اع�ساء النادي .
      وت�س��رف التدري�سيت��ان اأ.م.د. 
ذكاء متع��ب و م.د. فري��ال �سال��ح 
عمر عل��ى الن��ادي حي��ث تتابعان 
جل�سات��ه وتوجهان الطلب��ة ب�ساأن 
ونقا�سه��م  للكت��ب  اختياراته��م 

ب�ساأنها


