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 عميد كلية اللغات

صحيفة لغات   
مسرية عطاء ثقايف

   تدخل �صحيفة لغات التي ت�صدرها كلية 
اللغ��ات عامه��ا الراب��ع ع�ص��ر بع��د م�صرية 
عط��اء ثقايف واب��داع اعالم��ي متميز على 
م��دى عمره��ا من��ذ ان �صدرت ع��ام 2007 
لتك��ون ناف��ذة يط��ل م��ن خالله��ا ا�صات��ذة 
الكلية وطلبتها على نتاجات بع�صهم ف�صال 
عن تق��دمي مائدة معرفي��ة غنية لالأ�صرة 

االكادميية واجلمهور ب�صورة عامة .
ان ه��ذا امل�ص��روع الثق��ايف واالعالم��ي يعد 
ب�صم��ة اخ��رى م��ن ب�صم��ات كلي��ة اللغات 
وا�صرته��ا نفتخ��ر ب��ه ونعت��ز باأ�صتم��راره 
طيلة االع��وام املن�صرمة من عمرة املديد 
عل��ى الرغ��م م��ن قل��ة االمكان��ات املادية 
الت��ي عو�صه��ا ا�صاتذتنا بجه��ود تطوعية 
ليثبت��وا ان �صالب��ة االرادة كفيلة بتذليل 

ايه �صعوبات .
ان ماتنفرد ب��ه �صحيفة لغات هو حر�صها 
عل��ى عر���ض املعرف��ة مرتجمة  ع��ن ابرز 
والوطني��ة  واالقليمي��ة  العاملي��ة  اللغ��ات 
التي تدر�ض يف كلية اللغات ماي�صكل مائدة 
والنكه��ات,  االطب��اق  متنوع��ة  ثقافي��ة 
اخ��رى  �صحيف��ة  يف  اليتواف��ر  م��ا  وه��ذا 
والفني��ة  الطباعي��ة  االمكاني��ات  متتل��ك 

والتحريرية والب�صرية ال�صخمة .
ا�صتثم��ر ه��ذه املنا�صبة الحي��ي �صحيفتنا 
وكتابه��ا  حتريره��ا  وا�ص��رة  العزي��زة 
اال�صتم��رار   اىل  باخال���ض  وادعوه��م 
الفك��ري  العط��اء  م��ن  املزي��د  وتق��دمي 
والثق��ايف واالعالمي واملعرف��ة االن�صانية 
والتوا�صل مع حرك��ة الثقافة واالداب يف 

العامل  .

اللغ��ات  كلي��ة  ت�صه��د 
منجزات علمية وثقافية 
متمي��زة الأع�ص��اء هيئ��ة 
التدري�ض متثل��ت بتاأليف 
م��ن  العدي��د  وترجم��ة 
الكت��ب املهم��ة يف حق��ول 
معرفي��ة متنوع��ة متت��د 
من الثقاف��ة اللغوية اىل 
االداب والفنون واملعارف 
وامل�صارك��ة  االخ��رى 
امللتقي��ات  يف  الفاعل��ة 

العلمية .
اال�ص��دارات  وتعك���ض 
اجلديدة الأ�صاتذة اللغات 
عمق ثقافتهم االكادميية 
وحر�صهم عل��ى التوا�صل 
املع��ارف  اح��دث  م��ع 

واالداب يف العامل .
املوؤلف��ات  وتوزع��ت 
اجلدي��دة  والرتاج��م 
اللغ��ة  حق��ول  عل��ى 
واالدب بفنون��ه املتنوعة 

والق�ص��ة  الرواي��ة  مث��ل 
وال�صع��ر  وامل�صرحي��ة 
املذك��رات وال�صرية  وادب 
الذاتي��ة ف�صال عن النقد 
والدرا�ص��ات  االدب��ي 

الثقافية واللغوية.
اىل ذل��ك ي�صه��م اع�ص��اء 
بن�صاط  التدري���ض  هيئة 
ح�ص��ور  يف  وفاعلي��ة 
العلمي��ة  املوؤمت��رات 
وامللتقيات  العم��ل  وور�ض 
البل��د  داخ��ل  الثقافي��ة 
وخارج��ة حي��ث قدم��وا 
االبح��اث  م��ن  العدي��د 
واالوراق  والدرا�ص��ات 
جم��االت  يف  البحثي��ة 
العلمي��ة  تخ�ص�صه��م 
نالوا  والعام��ة  الدقيق��ة 
�صه��ادات  اثره��ا  عل��ى 
ا�صاف��ة  تقديري��ة 
يف  ابحاثه��م  ن�ص��ر  اىل 
العلمي��ة  الدوري��ات 

العاملية املعتمدة .
وتتزام��ن حرك��ة الن�ص��ر 
العلم��ي لتدري�صي��ي كلية 
اللغ��ات م��ع حر�صهم على 
التفاعل احلي مع طلبتهم 
املحا�ص��رات  خ��الل  م��ن 

اليومية املنتظمة ومتابعة 
م�صتواه��م العلم��ي �ص��واء 
يف الدرا�ص��ات االولي��ة او 
العلي��ا ف�صال ع��ن االر�صاد 
الرتبوي وتوجية الطلبة 
تربوي��ا وعلمي��ا وثقافيا 

بهدف اع��داد جيل موؤمن 
وم�صل��ح  الوط��ن  بح��ب 
بذخ��رية معرفي��ة توؤهلة 
امل�صتقب��ل  يف  دورة  الأداء 
مب��ا يخ��دم الوط��ن عل��ى 

اف�صل وجه .

انجازات ثقافية متميزة ألس��اتذة اللغات 
مؤلفات وترجمات رصينة ومشاركات فاعلة 

يف امللتقيات العلمية 

التق��ى عمي��د كلي��ة اللغ��ات ا.د. موف��ق حمم��د ج��واد امل�صل��ح 
ال�صكرتري االول يف �صفارة جمهورية كوريا ال�صيده يوجن جيون 
ي��وم اخلمي���ض 13 �صب��اط 2020 . وج��رى خ��الل اللق��اء بحث 
ا�صتع��دادات فت��ح ق�صم علمي يف كلي��ة اللغات لتعلي��م وتدري�ض 
اللغ��ة الكورية بعد ا�صتح�صال املوافقات اال�صولية , كما تطرق 
النقا�ض اىل �صبل تعزيز التعاون العلمي والثقايف بني كلية اللغات 
واملوؤ�ص�صات الثقافية واالكادميية الكورية من خالل حما�صرات 

فيديوية وتبادل مطبوعات وبرامج تعليمية وثقافية .
وطرح��ت  الدبلوما�صية الكورية فكرة اقام��ة موؤ�ص�صة ثقافية 
تتبع وزارة الثقافة الكورية تهتم بن�صر وتعليم اللغة الكورية يف 
العراق ودعت ا�صاتذة وطابة كلية اللغات اىل ح�صور الفعاليات 

الثقافية التي تقيمها ال�صفارة الكورية يف بغداد .
وح�صر اللقاء معاونا العميد لل�صوؤون االدارية وال�صوؤون العلمية 

والدرا�صات العليا .

 فتح قسم للغة الكورية 
املصلح يبحث مع  سكرتري اول السفارة الكورية  التعاون العلمي 
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اللغات تضيف اجتماع عمداء املجموعة االنسانية واالجتماعية 

اللغ��ات  كلي��ة  عم��ادة  �صيف��ت 
عم��داء  لل�ص��ادة  ال��دوري  االجتم��اع 
املجموع��ة االن�صاني��ة واالجتماعي��ة 
اخلمي���ض  ي��وم  بغ��داد  جامع��ة  يف 
.  2020 �صب��اط   6 املواف��ق 
النق��اط  االجتم��اع  وبح��ث 
اعمال��ه  ج��دول  عل��ى  املدرج��ة 
ب�صاأنه��ا. املنا�صب��ة  الق��ررات  واتخ��ذ 
ومت االتف��اق على ان يعق��د االجتماع 
احلاج��ة  عن��د  للمجموع��ة  دوري��ا 
. معه��د  او  كلي��ة  يف  م��رة  كل  ويف 
عم��داء  ال�ص��ادة  االجتم��اع  وح�ص��ر 
,االداب,العل��وم  اللغ��ات  كلي��ة 
واالقت�ص��اد  االدارة  ال�صيا�صي��ة, 
واملعه��د الع��ايل للدرا�ص��ات املحا�صبية 
م��ع  التوا�ص��ل  مت  ح��ني  يف  واملالي��ة 
بقي��ة ال�ص��ادة العم��داء ع��ر ك��روب 
 . مقرتحاته��م  وتثبي��ت  الوات�ص��اب 

لجنة جامعية تدقق استمارات أداء تدريسيي اللغات
زارت كلي��ة اللغ��ات ي��وم الثالث��اء 
4/�صب��اط/2020 جلن��ة من ق�صم 
االداء  وتقيي��م  اجل��ودة  �صم��ان 
اجلامعي يف رئا�صة جامعة بغداد .

وقامت اللجن��ة بتدقيق اأ�صتمارات 
تقيي��م اداء التدري�صي��ني يف كلي��ة 
-2018 الدرا�ص��ي  للع��ام  اللغ��ات 
2019 , كم��ا دقق��ت اللجن��ة اآلي��ة 
االأداء  تقيي��م  درج��ات  اأحت�ص��اب 
�صمل��ت  له��ا  جول��ة  خ��الل  م��ن 
عم��ادة الكلي��ة واأق�صامه��ا العلمية 

والوحدات االدارية.

جامعة بغداد تشكر عمادة 
اللغات وتثمن صدور صحيفتها
االع��الم  /ق�ص��م  بغ��داد  جامع��ة  رئا�ص��ة  وجه��ت 
والعالق��ات العام��ة كت��اب �صك��ر اىل عم��ادة كلي��ة 
اللغات مبنا�صب��ة �صدور العدد 21 من �صحيفة لغات 

التي ت�صدرها �صعبة االعالم والعالقات يف الكلية.
وج��اء يف الكت��اب ذي الرق��م 71يف 2020/1/29 
)ببال��غ املودة وال�ص��رور و�صلنا اهدائك��م العدد 21 
من جريدة لغات ال�ص��ادرة عن كليتكم املوقرة , ويف 
الوق��ت ال��ذي نع��رب فيه ع��ن خال�ض �صكرن��ا ندعو 
الباري ان يوفقكم ملا فيه اخلري جلامعتنا املعطاء(.

وكان العدد 21 من �صحيفة لغات قد �صدر قبل ايام 
حاف��ال باالخبار والتقاري��ر االعالمية والرتجمات 
واملق��االت املتخ�ص�صة بالثقاف��ات واالداب واملعرفة 

كما ت�صمن ملحقا باللغة الفرن�صية.

كلية اللغات تش��ارك يف مؤتمر دولي للدراس��ات االس��راتيجية
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�صارك��ت كلي��ة اللغ��ات يف اعمال 
ع�ص��ر  التا�ص��ع  ال��دويل  املوؤمت��ر 
الدرا�ص��ات  مرك��ز  نظم��ه  ال��ذي 
يف  والدولي��ة  اال�صرتاتيجي��ة 
م��ع  بالتع��اون   بغ��داد  جامع��ة 
دائرة البحوث يف جمل�ض النواب 
يوم االثنني 30 كانون اول 2019  
الوطن��ي  )االم��ن  �صع��ار  حت��ت 

وحتديات املرحلة القادمة(.
فق��د ق��دم التدري�صي��ان يف كلية 
را�ص��ي  رحي��م  اأ.م.د.  اللغ��ات 
اخلزاع��ي و اأ.م.د.جا�ص��م ر�صيد 
حل��و بحثا م�صرتكا حت��ت عنوان 

)ال�صفارات الرقمية االفرتا�صية 
اال�صرائيلية املوجهة اىل العراق 
عل��ى  وتاثريه��ا  املنطق��ة  ودول 

االمن الوطني العراقي(.
وت�صم��ن البح��ث ر�ص��دا وتق�صيا 
وحتدي��دا  لن�صو���ض  وحتلي��ال 
ال�صيا�ص��ي  اخلط��اب  الجتاه��ات 
اىل  الو�ص��ول  يف  اال�صرائيل��ي 
اهدافه وكيفية �صبل مواجهة هذا 
اخلط��اب ال��ذي يعتم��د الت�صليل 
وت�صويه احلقائ��ق وحماولة زرع 
الف��ن واال�صطرابات يف املنطقة 

حتقيقا مل�صاحله.



ندوة تربوية تناقش دور الجامعة يف بناء شخصية الطالب

ورشة عمل لطلبة قسم اللغة الفرنسية

صحيفة لغات   
13 عامًا 

من االبداع 
والتألق 
والعطاء 

 نظم��ت وح��دة االر�ص��اد 
والتوجي��ه  الرتب��وي 
النف�ص��ي يف كلي��ة اللغ��ات 
ندوة بعن��وان دور احلياة 
بن��اء  يف   اجلامعي��ة 
�صخ�صية الطالب بح�صور 
عدد كبري من التدري�صيني 

والطلب��ة.
ع��دة  الن��دوة  وتناول��ت 

كيفي��ة  ابرزه��ا  حم��اور 
بن��اء �صخ�صي��ة الطال��ب 
املر�ص��د  دور   , اجلامع��ي 
طلب��ة  م�ص��كالت  ح��ل  يف 
وتنمي��ة   , اجلامع��ة 
مواهب وق��درات الطالب 
يف  وتوظيفه��ا  اجلامع��ي 
خدم��ة جامعت��ه وبل��ده. 
خ��الل  النقا���ض  وترك��ز 

الي��ات  عل��ى  الن��دوة 
الطلب��ة  ب��ني  التوا�ص��ل 
واهمي��ة  والتدري�صي��ني 
االر�ص��اد الرتبوي يف حل 
امل�صكالت اليومية للطلبة 
وحتقي��ق م�صت��وى علم��ي 
�صخ�صي��ة  وبن��اء  ر�ص��ني 
متكامل��ة للطال��ب خ��الل 

حيات��ه اجلامعي��ة.

نظم ق�صم اللغة الفرن�صية 
يف كلية اللغات ور�صة عمل 
لطلبة املرحلة االوىل يوم 
االربعاء الثامن من كانون 
بح�ص��ور   2020 الث��اين 
رئي�ض وتدري�صيي الق�صم.

�ص��رح  الور�ص��ة  وتناول��ت 
تفا�صي��ل نظ��ام املق��ررات 
الدرا�صي��ة وكيفية توزيع 
الطلبة عل��ى التدري�صيني 
امل�صرفني وطبيعة الدرا�صة 
وواجب��ات  الق�ص��م  يف 

افادتهم  الطلبة وكيفي��ة 
العلمي��ة  املراف��ق  م��ن 
وخمت��رات  كاملكتب��ة 
ال�صوت وتعزيز الن�صاطات 
والعلمي��ة  الثقافي��ة 

الطالبية.
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 دورة حاسبات لخريجي اللغات

نظمت وحدة التاهيل والتوظيف 
يف كلية اللغات و�صمن برناجمها 
 2020/2019 للع��ام  ال�صن��وي 
دورة حا�صوب يف برنامج االك�صل 
يف خمتر احلا�صبات ملدة ا�صبوع 
م��ن 12-16 كانون الثاين 2020  
. وكان اله��دف م��ن ه��ذه الدورة 
رفع كف��اءة الطلب��ة اخلريجني 
ادائه��م  م�صت��وى  وحت�ص��ني 
يف  وظائ��ف  ل�صغ��ل  وتاأهيله��م 
دوائر الدول��ة والقطاع اخلا�ض 
.وت�صمن��ت ال��دورة حما�ص��رات 

نظرية وتطبيقات عملية .
امل�صاع��د  املدر���ض  ا�ص��رف  وق��د 
مدي��ر  احل�ص��ن  عب��د  ح�ص��ام 
وح��دة التاأهيل والتوظيف على 
هذة ال��دورة ومتابعته��ا ب�صورة 
�صه��ادات  توزي��ع  ومت  ميداني��ة 
م�صاركة للم�صرتكني يف الدورة .
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دورة للخريجني يف برنامج املودل االلكروني

اللغات تقيم دورة يف اساسيات ادارة املخترب

نظم��ت وحدة التاهي��ل والتوظيف 
يف كلي��ة اللغ��ات و�صم��ن برناجمها 
 2020/2019 للع��ام  ال�صن��وي 
ال��دورة الثانية للحا�ص��وب  برنامج 
)م��ودل(  مل��دة ا�صب��وع م��ن 30-26 

كانون الثاين 2020  .
وكان اله��دف م��ن هذه ال��دورة رفع 
كفاءة الطلبة اخلريجني وتاأهيلهم 
ل�صغ��ل وظائ��ف يف دوائ��ر الدول��ة 

والقطاع اخلا�ض املختلفة .
ال��دورة  يف  امل�صارك��ون  وتلق��ى 
وتطبيق��ات  نظري��ة  حما�ص��رات 
عملي��ة يف خمت��ر احلا�صب��ات ق��ام 
يف  احلا�صب��ات  تدري�صي��و  باألقائه��ا 

كلية اللغات .
ويف ختام  الدورة مت توزيع �صهادات 
م�صارك��ة تثب��ت اجتيازه��م للدورة 

بنجاح  .

اقام��ت �صعب��ة ال�صم��ان واجل��ودة يف 
كلي��ة اللغ��ات دورة تعلي��م ا�صا�صي��ات 
ادارة املخت��ر  DBSجلميع تدري�صي 

واق�صام الكلية .
متخ�ص�ص��ون  حما�ص��رون  والق��ى 
والي��ات  كيفي��ة  ب�ص��ان  حما�ص��رات 
ادارة املخت��ر مبا يف�صي اىل ا�صتثمار 
جميع امكانياته لرفع امل�صتوى العلمي 

للطلبة.
ت�صتم��ر  الت��ي  ال��دورة  ه��ذة  وتات��ي 
خلم�ص��ة اي��ام يف اأطار برنام��ج �صعبة 
اف�ص��ل  لتحقي��ق  واجل��ودة  ال�صم��ان 
م�صتوي��ات االداء العلم��ي مبا يتنا�صب 
الوطن��ي  الت�صني��ف  موا�صف��ات  م��ع 

للجامعات العراقية .  
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اللغات تنظم  جلسة ثقافية بشأن تأثري العربية يف اللغة العربية 

اللغ��ات  كلي��ة  نظم��ت  
العراق��ي  العلم��ي  واملجم��ع 
 ( بعن��وان  ثقافي��ة  جل�ص��ة 
اأثر اللغ��ة العربية يف اللغة 
اخلمي���ض  ي��وم   ) العري��ة 
بناي��ة  يف    2020/2/6

املجمع العلمي العراقي .
وقدم تدري�صي��و ق�صم اللغة 
اللغ��ات  كلي��ة  يف  العري��ة 
بحثي��ة  واوراق  درا�ص��ات 
تناول��ت جوانب تاأثري اللغة 
العربي��ة يف اللغ��ة العرية 
عب��د  فائ��زة  د.  اأ.   : وه��م 
االمري , اأ.م.د �صيماء فا�صل 
, اأ.م.د غ��زوان جمي��د , د. 
حي��در اأحمد و د. زينة اياد 

 .
الق�صاي��ا  وتناول��ت 
املقام��ة  ادب   : املطروح��ه 
والرواي��ة , اللغ��ة العري��ة 
واال�صطالحي��ة  املحكي��ة 

وامل�صطلحات الفل�صطينية .
م��ن جانبه قدم ا.م.د رحيم 
مع��اون  اخلزاع��ي  را�ص��ي 
االداري��ة  لل�ص��وؤون  العمي��د 
واملالي��ة  مداخل��ة تناول��ت 
يف  العراقي��ة  اثراللهج��ة 
اللغ��ة العرية ونقل حتيات 
موف��ق  ا.د.  الكلي��ة  عمي��د 
العلم��ي  للمجم��ع  امل�صل��ح 
بجه��ودة  م�صي��دا  العراق��ي 
العلمي��ة وتعاون��ه م��ع كلية 

اللغات .
اىل ذلك ا�صاد رئي�ض املجمع 
العراق��ي وال�صي��د م�صت�ص��ار 
وزارة التعليم العايل الدكتور 
مو�صى املو�صوي بجهود كلية 
وا�صهاماتها  العلمي��ة  اللغات 
يف تعمي��ق وتعزي��ز حرك��ة 
البح��ث العلم��ي يف الو�ص��ط 
واملوؤ�ص�ص��ات  االكادمي��ي 

العلمية العراقية . 

العدد 22 - شباط 2020

ازهار الربيع تزين مدخل اللغات
اأزدان مدخ��ل كلي��ة اللغ��ات 
باألزه��ور خمتلف��ة االأل��وان 
الكلي��ة  لتب��دو  واالأ�ص��كال 
تبع��ث  جميل��ة  بحل��ة 
النف�صي��ة  الراح��ة  عل��ى 

واحليوي��ة.
فقد نفذت الوحدة الزراعية 
برئا�ص��ة املهند���ض الزراعي 
اأحم��د عب��د الكاظ��م مدير 
الوحدة الزراعية الذي نفذ 

مبادرة تطوعية على نفقته 
اخلا�ص��ة ل�صناع��ة �صنادين 
من اخل�ص��ب بت�صميم جميل 
باق��ات  فيه��ا  و�صع��ت  ث��م 

الزه��ور امللون��ة.
يف  اخلط��وة  ه��ذه  وتاأت��ي 
الوح��دة  ن�ص��اط  �صي��اق 
له��ذا  الكلي��ة  الزراعي��ة يف 
املو�ص��م اأ�صتعدادا الأ�صتقبال 

مو�ص��م الربي��ع.
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املثقف وتقبل االخر

اأ.م.د. اإرواء فخري عب��د اللطي��ف
 

لي�ض كل من تعلم ودر�ض ودخل اجلامعة 
 , ان�صان��ا مثقف��ا  يع��د  او ك�ص��ب معرف��ة 
فاملثق��ف احلقيق��ي هو كل من ل��ه تفكري 
علم��ي نق��دي يك�ص��ف ب��ه ع��ن امل�صلمات 
والبديهيات الزائفة ال�صائدة يف املجتمع 
ويطرح احلل��ول ويتناول ق�صايا املجتمع 

بالعق��ل واملنطق وتقبل ال��راي االخ��ر .
ويف احلدي��ث ع��ن الف��رق ب��ني االن�ص��ان 
عل��م  ا�صت��اذ  ي��رى  واملثق��ف  املتعل��م 
ال��وردي"  "عل��ي  الدكت��ور  االجتم��اع 
وا�ص��رار  الال�صع��ور  )خ��وارق  كتاب��ه  يف 
ال�صخ�صي��ة الناجح��ة( ه��و ان تعري��ف 
املثق��ف بني اللغوي ال��ذي ي�صفه احلذق 
, و�صرع��ة الفه��م , والفطن��ة , وال��ذكاء 
و�صرعة التعلم , حي��ث يحمل بني بنيان 
فك��ره �صيء م��ن كل �صيء م��ع �صعة افقه 
والقدرة على حماورة االخر , وا�صتيعاب 
االراء املختلفة وتقييمها ونقدها وتقبل 
ام��ا   . عالي��ة  اخالقي��ة  ب��روح  االخ��ر 
املتعل��م فهو املتخ�ص���ض االكادميي الذي 
ال يخرج نتاجه الفكري واهتماماته اال 

�صم��ن دائ��رة عمل��ه .
ب��ني  الف��رق  يب��ني  ال��ذي  املقيا���ض  ام��ا 
املثقف واملتعلم يقول "علي الوردي" )ان 
املقيا�ض هو مبلغ ما يتحمله ال�صخ�ض من 
اراء خمالف��ة لراي��ه , فاملثقف احلقيقي 
ي��كاد ال يطمئ��ن اىل �صح��ة راي��ه , ذلك 
ان املعي��ار الذي يزن ب��ه �صحة رايه غري 

ثاب��ت فه��و يتغ��ري م��ن وق��ت الخ��ر ( .
ان املجتمعات الراكدة التي ت�صيع فيها قيم 
التخل��ف واجلهل واخلراف��ات واال�صاطري 
جت��د ال�صند االكر لها م��ن قبل املتعلمني 
والتم��رد  النق��د  روح  ميلك��ون  ال  الذي��ن 
�ص��د املوروث��ات والع��ادات االجتماعي��ة 
املتخلفة , بل على العك�ض يكونون من ابرز 
املدافع��ني عنها �ص��د اي عملي��ة تغيري او 
نقد او ت�صحيح لهذه املوروثات . فامل�صكلة 
احلقيقي��ة الت��ي تعي�صه��ا جمتمعاتنا هو 
�صي��وع اأمي��ة التفك��ري ال�صلي��م , التفك��ري 
العلم��ي واملع��ريف الناق��د ل��كل الظواه��ر 
والع��ادات ال�صلبية يف جمتمعاتنا . لذلك 
نح��ن االن بام���ض احلاج��ة اىل املثقف��ني 
الذين يتقبلون التغيري اىل االف�صل ولي�ض 
القب��ول والر�ص��وخ بحج��ة الدف��اع ع��ن 
الثوابت التي تدخل حتت م�صميات دينية 

واجتماعية . 

دور االسرة يف تحقيق الربية املتكاملة لطفل ما قبل املدرسة
اأ.م.د. حميد قا�صم غ�صب��ان

كلية الرتبية ابن ر�صد للعلوم 
االإن�صاني��ة

االأوىل  الن��واة  ه��ي  االأ�ص��رة 
االأ�صا���ض  ومتث��ل  للمجتم��ع, 
وبن��اء  ت�صكي��ل  يف  االجتماع��ي 
�صخ�صي��ات اأف��راد املجتمع حيث 
ت�صف��ي عل��ى اأبنائه��ا خ�صائ�صها 

ووظيفتها. 
واملجتم��ع بوجه ع��ام يتكون من 
ع��ر  جمتم��ع  يوج��د  ومل  اأ�ص��ر 
التاري��خ اأق��ام بن��اءه عل��ى غ��ري 
االأ�صر وبذلك تعّد االأ�صرة عنوان 
ق��وة متا�ص��ك املجتم��ع اأو �صعفه 
الأنه��ا ماأخ��وذة م��ن االأ�ص��ر وه��و 
الق��وة وال�صدة , فه��ي متثل الدرع 
احل�ص��ني الأفراده��ا , باعتبار اأن 
كال م��ن الزوج��ني يعت��ر درع��ا 

لالآخر .
الت��ي  الو�صيل��ة  املدر�ص��ة  وتع��د 
ا�صطنعها املجتمع بجانب االأ�صرة 
لنق��ل احل�ص��ارة ون�ص��ر الثقاف��ة 
الوجه��ة  االأبن��اء  وتوجي��ه 
ك��ي  ال�صحيح��ة  االجتماعي��ة 
يكت�صب��وا م��ن الع��ادات الفكرية 
واالجتماعي��ة  والعاطفي��ة 
الت��ي ال ت�صاعده��م فح�صب على 
املجتم��ع  يف  ال�صحي��ح  التكي��ف 
به��ذا  التق��دم  ب��ل كذل��ك عل��ى 
املجتم��ع, فاملدر�صة واالأ�صرة هما 
اإذن املوؤ�ص�صت��ان الت��ي ا�صطنعه��ا 
املجتم��ع لالإ�صراف عل��ى العملية 

االجتماعية
فاملدر�صة واالأ�صرة تعتران نواتا 
يف بن��اء املجتمع وهما املوؤ�ص�صتان 
الرتبويت��ان االأك��ر اأهمي��ة بني 
بقي��ة املوؤ�ص�صات االأخ��رى, نظرا 
لدورهما الفعال يف العمل الهادف 
واملنظ��م تبع��ا الأه��داف املجتمع 

وفل�صفته ككل. 
اأو  اجل�صمي��ة  الرتبي��ة  اأواًل: 

اجل�صدية
يظه��ر دور االأ�ص��رة يف احلف��اظ 
على الرتبية اجل�صمية لطفل ما 
قب��ل املدر�صة يف ما يل��ي: )نا�صر 

)43 : 2004,
1. احلر�ض عل��ى النمو اجل�صمي 
لالأطفال من الناحية التكوينية 
حتقي��ق  وعل��ى  والوظيفي��ة, 

ال�صحة البدنية املنا�صبة.
اتب��اع  عل��ى  الطف��ل  تعوي��د   .2
الطرق املنا�صبة يف تناول الطعام 
وال�ص��راب واملالئم��ة م��ن حي��ث 

الكمية والنوعية 
بع���ض  م��ن  الطف��ل  حتذي��ر   .3
االأطعم��ة الت��ي ت�ص��ر باجل�ص��م 
حمايت��ه  به��دف  وال�صح��ة 

ورعايته.
4. احلر���ض عل��ى بق��اء الطف��ل 
ب�صحة جيدة ونف�صية �صوية عن 
طريق تهيئ��ة الطع��ام وال�صراب 

له.
5. تعوي��د الطف��ل عل��ى اإ�صب��اع 
حاجات��ه م��ن الطع��ام وال�صراب 
اأو  اإ�ص��راف  بق��در احلاج��ة دون 
تبذير جتنبا للتخمة التي ت�صر 

ب�صحته.

6. منح الطفل االأجواء املنا�صبة 
والكافي��ة م��ن الن��وم , وتعوي��ده 
على الن��وم املبك��ر وتعويده على 
الن��وم عل��ى اجلان��ب االأمين لئال 

ي�صرب القلب ويعيق التنف�ض.
7. تعويد الطفل من ال�صغر على 
نظاف��ة ج�صمه وثياب��ه وبيئته. 
االأ�صا�صي��ة  املب��ادئ  وتعليم��ه 

لل�صحة ال�صخ�صية.
برتبي��ة  االأ�ص��رة  تق��وم  اأن   .8
الطف��ل عل��ى الع��الج والت��داوي 
والوقاي��ة, ليحقق لنف�ص��ه بناًء 

�صليما .
9. تربي��ة الطفل عل��ى ممار�صة 
االألعاب الريا�صية التي تتنا�صب 
مع عمره, لتنمي مهاراته وتظهر 
ع�صالت��ه  وتق��وي  اإبداعات��ه 
ليكتمل البناء اجل�صمي واحلركي 

معًا 

ثاني��ًا: دور االأ�ص��رة يف حتقي��ق 
الرتبية العقلية:

يتلخ���ض دور االأ�ص��رة يف حتقيق 
الرتبي��ة العقلي��ة لطف��ل ما قبل 
 , )النا�ص��ف  مبايل��ي:  املدر�ص��ة 

)53 : 2007
الوا�صع��ة  املث��ريات  توف��ري   .1
واملتنوع��ة للطف��ل ليتمك��ن م��ن 
والفح���ض,  والت�ص��اوؤل  البح��ث 
احل�صي��ة  خرات��ه  ملمار�ص��ة 

واحلركية.
2.  تو�صيع بيئة الطفل من خالل 
الزيارات والرح��الت والنزهات, 
بامل�صارك��ة  ل��ه  املج��ال  واإف�ص��اح 

االجتماعية .
العل��م  3. ت�صجيع��ه عل��ى ح��ب 
قدرات��ه  وتنمي��ة  والتعل��م 
العقلي��ة, باالظاف��ة اىل تعليمه 
مب��ادئ ال�صلوك االن�صاين واللغة 

وتهيئته لدخول املدر�صة.
4. توف��ري االألع��اب الرتبوية له, 
ا�صتخدامه��ا,  كيفي��ة  وتعليم��ه 
م��ن  اأو  �صناعي��ة  كان��ت  �ص��واء 

البيئة. 
5. اإ�صعار الطفل باحلب واحلنان 
والعط��ف مما ي�صاع��د على تفتح 
مداركه وقدراته لعقلية الكامنة 

لتنمو منوا طبيعيًا.
حتفي��ز الطف��ل وعدم   .6
اإحباط��ه عن��د وج��ود رغبته يف 
القيام ببع�ض االأعمال, وتعويده 
عل��ى تك��رار املح��اوالت اأكر من 

مرة.
7. اح��رتام االأ�صرة مليول الطفل 
وتقدير م�صاعره وميوله وتنمية 
مواهبه كر�صم بع�ض �صور النبات 
اأو احليوان��ات اأو بع���ض االأ�صياء 

من هذا القبيل .
االأنا�صي��د  الطف��ل  حتفي��ظ   .8
وتنمية ذاكرته, من خالل ترديد 
والق�ص�ض,  واالأنا�صي��د  االأغ��اين 
واالإكثار من الت�ص��اوؤالت وكيفية 
عل��ى  ت�صاع��ده  الت��ي  التعل��م 

التذكر.
9. تعويده عل��ى ممار�صة عملية 
التفك��ري غ��ري املقيدة, م��ن خالل 
اإ�صراك��ه وتفاعل��ه م��ع االآخرين 
واال�صتماع اإىل اآرائهم با�صتخدام 

وا�صتخدام  املفتوح��ة,  االأ�صئل��ة 
خ��الل  م��ن  امل�صتق��ل  التفك��ري 

توجيهه ملعرفة اأجوبة خا�صة.
ت�صجي��ع الطف��ل عل��ى   .10
العقلي��ة,  العملي��ات  ممار�ص��ة 
كاملقارنة والقيا�ض والتمييز بني 

االأ�صياء.  

ثالث��ًا: دور االأ�ص��رة يف حتقي��ق 
االجتماعي��ة  الرتبي��ة  

واالنفعالية:

ج�صمي��ا  ينم��و  الطف��ل  اأن  كم��ا 
وعقلي��ا,  ينمو كذل��ك اجتماعيا 
وانفعالي��ا, ويتلخ�ض دور االأ�صرة 
يف تنمي��ة الطفل يف هذا اجلانب 
مبا يلي: )اللقاين , 1989 : 49(

ال�صل��وك  الطف��ل  اإك�ص��اب   .1
ال�ص��وي, الذي يتواف��ق مع القيم 
لبن��اء  الالزم��ة  االجتماعي��ة 
حمي��ط  يف  ودوره  �صخ�صيت��ه 

االأ�صرة.
2.  العم��ل على حتويله من كائن 
بيولوج��ي اإىل كائ��ن اجتماع��ي 
ل��ه �صخ�صيت��ه, بحي��ث تك�صب��ه 
لغ��ة وقي��م ومعتق��دات وع��ادات 

وتقاليد املجتمع.
3. تربي��ة االأطف��ال وتعليمه��م 
عل��ى الفهم والوع��ي بحاجاتهم, 
مع االأخ��ذ بعني االعتبار مطالب 

منوهم ون�صج قدراتهم.
4. الت��درج يف وتعلي��م االأطف��ال 
ومقابل��ة  االجتماع��ي  ال�صل��وك 
باال�صتح�ص��ان  اجلي��دة  اأعمال��ه 

واالحرتام.
5. عدم تعري���ض الطفل ملواقف 
تثري يف نف�صه القل��ق, كالتذبذب 
يف املواق��ف واملعامل��ة اأو خ�صيته 

من فقدان العطف.
اإ�صع��ار الطف��ل باالأمن   .6
والطماأنين��ة واال�صتق��رار ال��ذي 
ي��وؤدي اإىل ازدهار من��وه واإ�صعاره 

باأنه مقبول يف حميط االأ�صرة.
اإ�صب��اع حاج��ة الطفل   .7
من التقدير عند قيامه  بخدمة 
الغري, وان يعام��ل معاملة طيبة, 

وانه مقبول كفرد له قيمته.
اإتاحة الفر�صة للطفل   .8
ملمار�صة التجري��ب واجناز بع�ض 
االأعم��ال الت��ي تالءم من��وه , كي 

ي�صبع حاجة النجاح.
يف  الطف��ل  م�صاع��دة   .9
م��ن  باال�صتقاللي��ة,  ا�صت�صع��اره 
خالل االع��رتاف بقدراته, التي 
ي�صتخدمه��ا لتاأكيد اال�صتقاللية 

يف ماأكله وملب�صه ولعبه.
لالأطف��ال  ال�صم��اح   .10
الفردي��ة  رغباته��م  مبمار�ص��ة 
باالختيار احل��ر لالأ�صياء, وعدم 
اأو  عم��ل  تبن��ي  يف  اإجباره��م 
�صلوك مع��ني, وترك احلرية لهم 
يف اكت�ص��اف البدائ��ل املتع��ددة, 
يف  لال�صتم��رار  وت�صجيعه��م 
اختياره��م, وع��دم التناق���ض يف 

موقف اآخر
11. م�صاعدة االأطفال يف اختيار 
االأ�صدق��اء, ليتمك��ن من التكيف 
م��ع االآخرين, واكت�ص��اب املهارات 

االجتماعية. 

رابع��ًا: دور االأ�ص��رة يف حتقي��ق 
الرتبية الدينية:

يتلخ���ض دور االأ�ص��رة يف حتقيق 
الرتبي��ة الدينية لطف��ل ما قبل 
املدر�صة مبايل��ي: )�صهري , 2000 

)35 :
1. توجي��ه عواط��ف الطفل اإىل 
ح��ب اهلل تع��اىل ور�صول��ه �صل��ى 
اهلل عليه و�صلم, واإخباره بقدرة 
اهلل تع��اىل, وان كل �ص��ئ بي��ده 

وحتت ملكوته.
الديني��ة  املفاهي��م  تنمي��ة   .2
والعقائدية, وتطبيق هذا االأمر 
�صهل, الأن التدين ظاهرة فطرية 
ل��دى االإن�صان ولدي��ه اال�صتعداد 

لتقبل بع�ض املفاهيم.
3. االإجاب��ة الواعي��ة وال�صليمة 
عل��ى االأ�صئل��ة الديني��ة للطف��ل 
مب��ا يتنا�ص��ب مع عم��ره وم�صتوى 
فهم��ه واإدراك��ه, واإ�صباع حاجته 

للمعرفة واال�صتطالع.
4. تعليم الطفل املب��ادئ والقيم 
باأ�صالي��ب  االإ�ص��الم  اخللقي��ة يف 
غري مبا�صرة مثل العدل وامل�صاواة 
والت�صام��ح  واالإخ��اء  واحلري��ة 
والنتم��اء الوطن��ي لي�صمل حبه 
جميع اأف��راد جمتمع��ه وتعليمه 
لي�صع��ر  االإن�ص��اين  االنتم��اء 

باالأخوة االإن�صانية.
خ��الل  م��ن  اخلي��ال  تنمي��ة   .5
م��ع  للطف��ل  اخلي��ايل  الق�ص���ض 
ربطه��ا بالواقع ال��ذي يعي�صه من 

خالل الدراما وامل�صرح.
6. تقدمي املثل والقدوة احل�صنة 
مبالحظته��ا  ليق��وم  للطف��ل, 
التك��رار  وا�صتخ��دام  وتقليده��ا 
لتنمي��ة  والرتغي��ب  واملمار�ص��ة 
املفاهي��م الديني��ة للطفل ب�صكل 
مالئ��م لئ��ال ي�ص��ل اإىل مرحل��ة 

التثبيت عند مرحلة معينة.
واحل��ب  باالأم��ان  اإ�صع��اره   .7
واجلم��ال بالعقي��دة ع��ن طريق 
حب اهلل تعاىل ور�صوله و�صعوره 
ال��ذي  والك��ون  اخلل��ق  بجم��ال 
يدلل عل��ى عظم��ة اهلل وتنمية 
انفعاالته الت��ي تتكامل مع منوه 
العقل��ي وتفك��ريه املنطق��ي بع��د 
ذ1ل��ك ويجع��ل ح��ب اهلل تعاىل 
وطاعته بتاأدية العبادات طاعة 
لرب��ه واالإمي��ان ب��اركان االإ�صالم 

واالإميان بها.
 

امل�صادر
1. نا�ص��ر , اإبراهي��م : اأ�ص���ض 
 , دار عم��ار   , , ط 2  الرتبي��ة 
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االأ�ص��رة وتربي��ة الطف��ل, دار 
امل�صرية,عمان, االأردن , 2007.
3. اللقاين, فاروق عبد احلميد 
الريا���ض  ب��ني  الطفول��ة    :
والتثقيف.مكتبة دار الفالح . 

الكويت , 1989.
4. �صهري,كام��ل احم��د: اأ�ص�ض 
تربي��ة الطف��ل ب��ني النظرية 
املعرف��ة  دار  والتطبي��ق. 

اجلامعية, م�صر , 2000 .
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الهوية الوطنية 
يف روايات انعام كجة جي

     ع��ال ماج��د كاظ��م
جامع��ة بغ��داد - كلي��ة االداب 

ان التعام��ل م��ع الهوي��ة يق��رر جمموعة من 
االجراءات عند الروائي. وهذه االجراءات 
حم��ددات  الكات��ب  يظه��ر  ان  تتطل��ب 
لل�صخ�صي��ات والف�ص��اءات. وانعام كجة جي 
جل��ات اىل ه��ذه الق�صي��ة عندم��ا اظه��رت 
الدكتورة وردية , وقد تخ�ص�صت مبجموعة 
من املح��ددات تظه��ر هويتها الديني��ة اوال, 
الروائي��ة عل��ى  ثاني��ا, حب��ذت  والوطني��ة 
اظه��ار االنتم��اءات االثني��ة يف ت�صويره��ا 
ل�صخ�صية البطلة وردية , وروحها الوطنية 
امل�صرتكة بني امل�صلمني وامل�صيحيني التي كانت 
�صائ��دة انذاك . فروح املحبة والتعاون تولد 
حالة احلب الوطني��ة امل�صرتكة يف الثانوية 
تعرفت وردية اىل معاين حب الوطن. وكان 
يف �صفه��ا اربع��ة طالب��ات م�صلم��ات واثنتان 
م�صيحيتان و�صبع ع�صرة يهودية انها املكلفة 
بجم��ع الترع��ات ل�صحاي��ا املظاه��رات م��ن 
 . ال�صرط��ة  بر�صا���ض  اجلرح��ى  الطلب��ة 
التتاخر يف الذهاب اىل اليهوديات فترعن 
, مث��ل االخري��ات , على م�ص���ض او عن طيب 
خاط��ر.... ومل تكن ال�صراع��ات ال�صيا�صية 
يف تل��ك الفرتة املبكرة , ق��د اف�صدت الن�صيج 
االجتماع��ي البغ��دادي.... تات��ي زميالتها 
عي��د  يف  ملعايدته��ا  واليهودي��ات  امل�صلم��ات 
القيام��ة. يجل�ص��ن يف غرف��ة اخلط��ار مث��ل 

الكبار. ي�صربن ال�صاي وياكلن الكليجة.
فانع��ام كجة جي ق��د ت�صع روؤيته��ا اخلا�صة 
م��ن خ��الل خط��اب ال��ذات حني تق��دم و�صع 
روؤي��ة الكات��ب لل�صخ�صي��ات امل�صيحية لتعر 
ع��ن ال��روح الوطني��ة م��ن خ��الل الطبيب��ة 
وردي��ة فاتخ��ذت البيئ��ة الت��ي تعي���ض فيها 
منطلق��ا ملعرفة مناخه��ا ال�صائ��د , الذي كان 
يتميز باندماج الهويات الفرعية مع بع�صها. 
فالطالب��ات كن من ادي��ان خمتلفة, واحلدث 
الث��وري والوطن��ي, ووج��ود اجلرح��ى , يدل 
على ح��دث وطني ي�صمل الكل . ومعنى جمع 
الترعات ه��و التالحم الوطن��ي , وم�صاركة 
, ه��و اع��رتاف  امل�صي��ح  امل�صلم��ات يف اعي��اد 
واعتزاز واحرتام من قبل الديانات االخرى 

وحبهم لالخر.

القراءة العميقه لالدب تجعلنا اكثر ذكاءا وألطف سلوكا
مقاله كتبتها اين مرييف

ترجمة: اأ.م.د.ناديه علي ا�صماعيل

كيوري,ا�صت��اذ  جريج��وري  ج��ادل 
يف  نوتنج��ام,  جامع��ة  يف  الفل�صف��ه 

جريدة نيويوك تاميز على انه ال 
االدب  ان  ندع��ي  ان  علين��ا  ينبغ��ي 
يطورن��ا كب�ص��ر الن��ه ال يوج��د دليل 
بان النا�ض ي�صبح��وا اف�صل اخالقيا 
ق�ص��ه   يق��راوا  عندم��ا  واجتماعي��ا 
لتول�صت��وي مثال او اي كت��اب اخر ذا 

قيمه.
يف الواق��ع هناك دليل, يقول رميوند 
مارا,عامل نف�صي يف جامعة يورك يف 
كندا وكي��ث كوتلي ,ا�صتاذة متمر�صه 
يف عل��م النف���ض املع��ريف  يف جامع��ة 
تورنت��و يف درا�صته��م  الت��ي ن�صرت يف 
2006 و2009  بان اال�صخا�ض الذين 
غالبا ما يق��راوؤن االدب يب��دوا انهم 
يفهموا االخرين اف�ص��ل ويتعاطفوا 
وجه��ة  م��ن  الع��امل   وي��رون  معه��م 

نظرهم.
ويف درا�صة ملاريف ع��ام 2010 وجدت  
نتيجة مت�صابهه يف االطفال ال�صغار: 
كلم��ا ق��رات له��م ق�ص�ض اك��ر كلما 
كان��ت عقولهم اكر تلهف��ا للتعاطف 

مع االخرين.
هنا ترز م�صالة نوع القراءه هل تكون 
قراءه عميق��ه ام �صطحيه.القراءه 
العميقه كنقي�ض للقراءه ال�صطحيه 
كما  نفعل عل��ى �صبكة االنرتنت-هي 
ممار�صه يف خطر لهذا علينا ان نتخذ 
اخلط��وات للحف��اظ عل��ى الق��راءه 
كم��ا نحافظ عل��ى مبن��ى تاريخي او 
عم��ل ادبي مهم. حي��ث ان اختفائها  
ي�ص��كل خطرا على التط��ور العاطفي 
ترتب��ى  الت��ي  لالجي��ال   والذهن��ي 
عل��ى �صبك��ة االنرتن��ت,الن الروايه 
والق�صائد واالنواع االدبيه االخرى 
ال تقي��م اال م��ن قبل ق��راء ميتلكون 
عقول تربت على فهم وادراك املعنى 

االن�صاين الذي حتمله.
فقد اظهر بحث ن�صر موؤخرا يف العلوم 
املعرفيه بان القراءه العميقه والتي 

تتميز بالبطاأ واالندماج والتي تكون 
غنيه بالتفا�صيل احل�صيه والتعقيد 
العاطف��ي واالخالق��ي ه��ي جترب��ه 
مميزه وخمتلفه يف نوعها عن عملية 

حل �صفرة كلمات.
تن��اول   نتيج��ة  يات��ي  االندم��اج  ان 
بالتفا�صي��ل  الغني��ه  اللغ��ه  الدم��اغ 
والت��ي  واال�صتع��اره  والتلميح��ات 
بدوره��ا تخل��ق متثيل دماغ��ي يعمل 
على املناط��ق الدماغيه  والتي تكون 
فعاله  اذاكان امل�صهد حقيقي.ال �صيء 
من هذا يحدث عندما نت�صفح جريدة 
التاميزمث��ال اذ ان الق��راءه العميقه 
للكتب والقراءه الجل اخذ املعلومات 
من �صبكة االنرتنت خمتلفه علما ان 
كال التجربت��ني ت�صاهمان يف تطوير 

القدرات.
هناك دليل  متنامي بان القراءه على 
�صبكة االنرتنت رمبا تكون اقل اقناعا  
للمتعامل��ني  بالن�صب��ه  متع��ه  واق��ل 
العملي��ه  تك��ون  والت��ي  باالنرتن��ت  
مالوف��ه لديه��م.يف درا�ص��ه انكليزيه 
 Britain's National اجريت يف
Literacy Trust على 34.910 من 
ال�صباب بني عمر الثامنه وال�صاد�صه 
ع�صر.وج��د الباحثونب��ان 39% م��ن 
االطف��ال واملراهقون يق��راوؤن يوميا 
االلكرتوني��ه  الو�صائ��ل  م�صتعمل��ني 
ولك��ن فقط28%يق��راوؤن الكت��ب كل 
يوم.حي��ث ان الذي��ن يق��راوؤن عل��ى 
ال�صا�ص��ه كانوا 3 مرات اقل يف ايجاد 
املتع��ه يف القراءه وثل��ث اقل لديهم 
الدرا�صهب��ان  مف�صل.وتوؤك��د  كت��اب 
االهتم��ام بالطريق��ه الت��ي يقرا بها 
ال�صب��اب ت�صاع��د يف معرف��ة تط��ور 
اخ��رى  جه��ه  القراءه.م��ن  عملي��ة 
الحظتماريان وولف,مديرة  ابحاث 
اللغ��ه والق��راءه يف جامعةتافت�صان 
الب�ص��ر مل يولدوا وه��م يقراوؤنحيث 
ان القابلي��ه للفه��م والتحدثوالت��ي 
تتجلى بالظروف العاديه بناءا على 
ايع��ازات ت�ص��در من الدم��اغ وتك�صب 
القابليه على الق��راءه والتي تتطور 
تدريجيا  وميكن ان ت�صعف اوتن�صط 

معتمده عل��ى مدى ق��وة ا�صتخدامنا 
لها.

ان الق��اريء العمي��ق يدخ��ل مرحله 
ي�صميه��ا الع��امل النف�صي فكت��ور نيل 
الق��راءه  نف���ض  عل��م  درا�صت��ه  يف 
امل�صلي��ه ,الن�صوه, حي��ث وجد نيل ان 
ا�صتمت��اع الق��راء بالق��راءه يبطيء 
م��ن وت��رية الق��راءه .ان اجلم��ع بني 
الكلمات ال�صريع��ه والتقدم البطيء 
عل��ى ال�صفحه يعطي الق��راء الوقت 
الغن��اء قرائتهم بالتام��ل والتحليل 
م��ع ذكرياته��م ,انها تعطيه��م الوقت 
لتكوي��ن عالق��ه م��ع املوؤل��ف حي��ث 
ينهم��ك االثنني مبحادث��ه حما�صيه 

ومو�صعهكانا�ض وقعوا يف احلب.
هذا النوع من القراءه الذي ال يعرفه 
الكثري من ال�صباب.هذا هو الفرق بني 
الق��راءه الروحي��ه والق��راءه الغري 
روحيه كم��ا ي�صميها الناق��د االدبي 
فران��ك كريم��ود حيث اك��د انا نخدع 
ال�صب��اب بتجرب��ة م�صلي��ه  ال مثي��ل 
له��ا ونحرمهم من جترب��ه اكر رقيا 
ومن��وره لعقوله��م  والت��ي تن�صجهم 

كانا�ض.
م��ا نحتاج��ه فع��ال ان نريه��م املكان 
ال��ذي  يعريفوه,امل��كان  ال  ال��ذي 
با�صتطاع��ة الق��راءه العميقه فقط 

ان تاخذهم لها.

نتيج��ة  يات��ي  االندم��اج  ان 
تن��اول  الدم��اغ اللغ��ه الغنيه 
والتلميح��ات  بالتفا�صي��ل 
بدوره��ا  والت��ي  واال�صتع��اره 
يعم��ل  دماغ��ي  متثي��ل  تخل��ق 
على املناطق الدماغيه  والتي 
تك��ون فعال��ه  اذاكان امل�صه��د 
ه��ذا  م��ن  �ص��يء  حقيق��ي.ال 
يحدث عندما نت�صفح جريدة 
الق��راءه  ان  اذ  التاميزمث��ال 
والق��راءه  للكت��ب  العميق��ه 
م��ن  املعلوم��ات  اخ��ذ  الج��ل 
�صبكة االنرتنت خمتلفه علما 
ان كال التجربت��ني ت�صاهم��ان 

يف تطوي��ر الق��درات.



أنامل الطلبة... أبداع وجمال ورقيّ
لوحات رائعة بجهود تطوعية تعكس الذوق الرفيع وحبّ اللغات

ع��رت جمموع��ة م��ن طلب��ة كلي��ة 
اللغات ع��ن حبها للحي��اة واجلمال 
م��ن  راقي��ة  بطريق��ة  والف��ن 
خ��الل لوح��ات فني��ة جميل��ة على 

اجل��دران.
فقد اأرادت هذه املجموعة الطالبية 
وهي م��ن اق�ص��ام اللغ��ات الفار�صية 
واالنكليزي��ة واالملاني��ة اأن تعط��ي 
مثال حياعل��ى ع�صقها لبيتها الثاين 
كلية اللغ��ات فتطوعت لتنفيذ هذه 
املب��ادرة متحمل��ة النفق��ات املادية 
واجله��د م�صحي��ة  بوق��ت الراح��ة 
م��ن اأج��ل اأن تق��دم ب�صم��ة خالدة 
حتكي لهذا اجليل واالجيال املقبلة 
حكاية حب ووفاء وتعك�ض مواهب 
�صبابية متزج بني املعرفة واملوهبة 
.و�ص��ارك يف تنفي��ذ ه��ذه املب��ادرة 

الرائع��ة كل م��ن الطلب��ة:
جعفر حممود يا�ص��ر ,اآمنةحامد 
ج��واد ,زهراء وحيد خ�صري, علي 
عبد االمري قا�صم, من ق�صم اللغة 
الفار�صية و نوران ح�صني جا�صم , 
�صجى حممد جابر , رباب حمدان 
كنعان من ق�صم اللغة االنكليزية 
نبي��ل,  عل��ي  عل��ي,  فرق��ان  و 
م�صطف��ى عب��د اجلب��ار, اأبراهيم 
نعيم من ق�صم اللغة االملانية. كل 
املحب��ة لهوؤالء ال�صب��اب املبدعني 
والتقدير لعمي��د الكلية اال�صتاذ 
الدكت��ور موف��ق امل�صل��ح ومعاونه 
االداري اأ.م.د رحي��م اخلزاع��ي 
اأ.م.د  الفار�صي��ة  اللغ��ة  ورئي���ض 
اأنورعبا���ض جميد وكل م��ن اأ�صهم 

و�صج��ع وب��ارك املب��ادرة.

8لـغــات العدد 22 - شباط 2020



9
كريم  يفاجئ بغداد بفجر ابيض 

الطبيعة تربقع العراق بثوب زفاف 
وناس يتسألون هل يغسل بياض الثلج سواد القلوب ؟

كتب : د. فوزي الهنداوي 

موع��د  عل��ى  العراقي��ون  كان 
جميل فجر الثالثاء11�صباط 
فوجئ��وا  حي��ث   2020
مبدنه��م و�صوارعه��م ومنازلهم 
وق��د  وحدائقه��م  و�صياراته��م 
ك�صاه��ا ثل��ج ابي�ض زاده��ا القا 

وجماال .
املنخف���ض اجلوي ال��ذي اطلق 
يف  ح��ّل   )) ))ك��رمي  علي��ه 
الع��راق ليحي��ل ب��الد النهرين 
اىل م�صاحة وا�صعة من البيا�ض 
مناخي��ة  ظاه��رة  يف  النا�ص��ع 
من��ذ  االوىل  للم��رة  حت�ص��ل 
80 عام��ا . املفاج��اأة املناخي��ة 
متوقع��ة  تك��ن  مل  اجلميل��ة 
وااجلمالي��ة  ال�صع��ة  به��ذة 
حت��ى ان العامل��ني يف البعث��ات 
االوربي��ة  الدبلوما�صي��ة 

والغربي��ة انتابته��م الده�ص��ة 
وو�صفوا طق�ض بغداد وفجرها 

ذاك الي��وم باأنه طق�ض املاين . 
وعلق بع�صهم بالقول ان بغداد 

بثوبه��ا  اورب��ا  عوا�ص��م  ب��ّزت 
الثلجي نا�صع البيا�ض .

الثل��ج  ي��وم  �صب��اح  احادي��ث 
حكاي��ات  ع��ن  ابتع��دت 
و�صج��ون  التظاه��رات 
االزدحامات املرورية وت�صكيل 
احلكوم��ة اجلدي��دة لتقت�ص��ر 
على الرتحيب بالزائر الثلجي 

خفيف الظل .
انته��زوا  املواطن��ني  اغل��ب 
الفر�ص��ة الألتق��اط املزي��د من 
ال�صور التي توثق هطول الثلج 
عل��ى مع��امل بغ��داد و�صوارعها 
وجامعاته��ا  وبناياته��ا 
وحدائقها واعرب��وا عن املهم 
ان يف�صي بيا���ض الثلج ونقاءه 
اىل غ�ص��ل القل��وب م��ن ادران 
والبغ�ص��اء  واحلق��د  االناني��ة 
ويك��ون ب�ص��ارة الأ�صاع��ة قي��م 
اخل��ري واجلم��ال واملحب��ة بني 

ابناء الوطن الواحد .
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الفرق بني لفظي ) األبوين ( و ) الوالدين ( 

يف القرآن الكريم وترجمتهما اىل اللغة االنكليزية
ا. م. د. ابتهال مهدي التميمي 

قسم اللغة االنكليزية

ميث��ل  القران الك��رمي  الكتاب املعجز 
,مل��يء  مبعاني��ه  والغن��ي  ببالغت��ه  
البالغ��ة  م��ن  املتنوع��ة  باالأ�صالي��ب  
والبي��ان ,ومنه��ا  ا�صتخ��دام  اللفظ��ني 
(.يعتق��د  و)االبوي��ن  )الوالدي��ن( 
بع���ض املف�صري��ن ان كلم��ة ) االأبوين 
( ال��واردة يف بع���ض االآي��ات القراآنية 
املي��ل  واالأم,م��ع  االأب  اىل  ت�ص��ري 
جله��ة االأب,الأن الكلم��ة م�صتق��ة م��ن 
االأبوة,الت��ي ه��ي ل��الأب ولي�ص��ت لالأم 
.اأماكلم��ة ) الوالدي��ن (فيق�ص��د به��ا 
جله��ة  املي��ل  اي�صا,م��ع   واالأم   االأب 
االأم,فالكلمةم�صتقةمن الوالدة,والتي 
هي من �صفات املراأةدون الرجل. ومن 
هنا جند ان كل اآيات املواريث,وحتمل 
امل�صوؤولية,والتبعات اجل�صام,ت�صتخدم 
الرج��ل  الن   ) االأبوي��ن   ( كلم��ة 
االإنفاق,فمرياث��ه  ع��ن  هوامل�ص��وؤول 
.فعل��ى  حمف��وظ  م�صروف,ومرياثه��ا 

�صبيل املثال :
ِل��ُكلِّ  َبَوْي��ِه  تعاىل:)َواِلأَ ق��ال 
اإِْن  اَت��َرَك  مِمَّ ُد���ُض  َواِحٍدِمْنُهَماال�صُّ
َكاَن َل��ُه َوَلٌد(�ص��ورة الن�صاء )4-11(
االنكليزي��ة  اللغ��ة  اىل  وترجمته��ا 

كاالتي:
1. And to each of his pa -
ents a sixth of the inheri -
ance. )Pickthall(
2. And for one's parents, 
to each one of them is a 
sixth of his estate if he left 
children.)Sahih Intern -
tional(
3. For parents, a sixth 
share of the inheritance 

to each. )Yusuf Ali(
4. And as for his parents, 
each of them shall have the 
sixth of what he has left if 
he has a child,)Shakir(
5. For parents, a sixth 
share of inheritance to 
each if the deceased left 
children )Mohsin Khan(
6. And to his parents to 
each one of the two the 
sixth of what he leaves, 
if he has children )A -
berry(
 م��ن املالح��ظ يف ترجم��ة ه��ذه االآية
ا�صتخدم��وا ال�صت��ة  املرتجم��ني   ان 
لكلم��ة parents كلم��ة  كمكاف��ئ 
 )ابوي��ه( والت��ي ت�ص��ري اىل االباء او
تع��اىل اآخرقول��ه   الوالدان.ومث��ال 
اآَوىٰ ُيو�ُص��َف  اَدَخُلواَعَل��ىٰ   :)َفَلمَّ
 )اإَِلْيِه اأََبَوْيِه( �صورة يو�صف)12-99

1. And when they came in 
before Joseph, he took his 
parents unto him, )Pic -
thall( 
2. And when they entered 
upon Joseph, he took his 
parents to himself,)Sahih 
International(
3. Then when they entered 
the presence of Joseph, 
he provided a home for 
his parents with himself, 
)Yusuf Ali(
4. Then when they came 
in to Yusuf, he took his 
parents to lodge with him 

)Shakir( 
5. Then, when they e -
tered unto Yusuf )Joseph(, 
he betook his parents to 
himself )Mohsin Khan(
6. So, when they entered 
unto Joseph, he took his 
father and mother into 
his arms )Arberry(
اما  يف هذا املثال من الوا�صح ان جميع 
parentsاملرتجمني ا�صتخدموا كلمة
-his f Arberryا�صتخدم   ماع��دا
ther and mother  والت��ي متثل 
املكاف��ئ ال�صحي��ح واملطاب��ق من حيث 
املعنى اذ اعطى Arberry االولوية 

لالب وثم االم .
من ناحي��ة اخرى ف��ان يف كل تو�صية 
ومغفرة ودع��اء واإح�صان,فان كلمة ) 
الوالدين ( ه��ي امل�صتخدمة,ليتنا�صب 
ذلك م��ع ف�ص��ل االأم ومث��ال على ذلك 

قوله
تع��اىل:) وو�صينااالإن�ص��ان بوالديه( 

�صورة لقمان )14:31( 
1. And We have enjoined 
upon man [care] for 
his parents)Pickthall(
2.And We have enjoined 
upon man concerning his 
partners) Sahih Intern -
tional(
3.And We have enjoined 
on man )to be good( to 
his parent)Yusuf Ali(
4.And We have enjoined 
man in respect of his 
parents)Shakir(
5.And We have e -
joined on man )to be 

dutiful and good( to his 
parents)Mohsin Khan(
6. )And We have charged 
man concerning his 
parents)Arberry(
pa ا�صتخدم املرتجم��ون هنا كلمة -
ents ومل الوالدي��ن  عل��ى   للدالل��ة 
منهم��ا اأي   his motherي�صتخ��دم 
and father الت��ي تعط��ي املكاف��ئ 
 املنا�ص��ب م��ن حي��ث املعن��ى ويف قول��ه
 تع��اىل: )وبالوالدي��ن اإح�صانا(�صورة
 البق��رة(2:83(مل يع��ِط املرتجم��ني
 ال�ص��ت الرتجم��ة املكافئ��ة واملطابقة
 لكلم��ة )الوالدي��ن( حي��ث االولوي��ة
ان ترتج��م اىل االأف�ص��ل  وم��ن    ل��الأم 
mother and father 
1. and to parents do good) 
Sahih International(
2. and be good to 
parents)Pickthall(
3.treat with kindness your 
parents)Yusuf Ali(
4.and )you shall do( good 
to )your( parents)Shakir(
5.and be dutiful and 
good to parents)Mohsin 
Khan(
6.and to be good to 
parents)Arberry(
الق��راآن  لناعظم��ة  هناتتجل��ى 
وجم��ال  الكرمي,وروع��ة 
ن��زل  اللغةالعربية,الت��ي 
ال�صماوي��ة  الكت��ب  فيهااآخراأعظ��م 
ف�صبح��ان اهلل العظي��م عل��ى دق��ة 
اللف��ظ وروعة البالغ��ة يف القراآن 
الكرمي.ف�صبح��ان اهلل العظيم على 
البالغ��ة يف  اللف��ظ وروع��ة  دق��ة 

القران الكرمي.
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 ثالثة ايام عمل يف األسبوع فقط  ملن تجاوز االربعني!
خرباء يحذرون من الكأبه وقلة النوم وتراجع االنتاج 

ترجمة د. هند ناجي حسني
قسم اللغة االنكليزية

الث��اين م��ن  27 م��ن �صه��ر كان��ون  يف 
الع��ام احلايل ن�ص��ر موق��ع هيلثي فود 
هاو���ض  املتخ�ص���ض يف ن�ص��ر التوعية 
حول الغذاء ال�صحي و�صحة االن�صان 
مق��اال مث��ريا لالهتم��ام ح��ول نتائ��ج 
درا�ص��ة اجراها باحث��ون عام 2016 
ع��دد  ح��ول  ,ا�صرتالي��ا  ملب��ورن  يف 
اي��ام العم��ل املثالي��ة للفئ��ة العمرية 
الت��ي تتج��اوز االربع��ني. واود هنا ان 
ا�صاركك��م ترجمته��ا نظ��را الأهميته��ا 
اوال يف جم��ال ال�صح��ة العامة و ثانيا 

يف جمال جودة العمل :
 2016 عام  ن�صرت  درا�ص��ة  “ وجدت 
 Melbourne“ يف �صل�صل��ة ابح��اث
 ”Institute Worker Paper
ب��اأن اداء اال�صخا���ض الذي��ن تتجاوز 
اعماره��م االربع��ني �صن��ة ي�ص��ل اىل 
اف�ص��ل م�صتوياته اذا م��ا تقل�صت ايام 

العمل اىل ثالثة ايام باالأ�صبوع. 

اختبارات ادراكية 

حلل��ت الدرا�صة التي اجرتها موؤ�ص�صة 
ملبورن لالقت�صاد التطبيقي والبحوث 
االجتماعية بجامع��ة ملبورن عادات 
العم��ل لعينة مكونة م��ن ثالثة االف 
االف  ثالث��ة  و  ام��راأة  وخم�صمائ��ة 
رج��ل م��ن خ��الل اختب��ارات ادراكية 
واالرق��ام  احل��روف  مطابق��ة  مث��ل 
والق��راءة  الوق��ت  �صغ��ط  حت��ت 
ب�ص��وت مرتف��ع وحفظ قوائ��م ارقام 
واعادة ذكرها برتتي��ب عك�صي. اخذ 
الباحثون بنظر االعتبار عوامل مثل 
نوعي��ة احلي��اة وجودته��ا, الهيكلي��ة 
و  االقت�ص��ادي,  امل�صت��وى  اال�صري��ة, 
اخريا طبيعة الوظيف��ة ووجدوا باأن 

اال�صخا���ض الذي��ن يعمل��ون متو�ص��ط 
�صاعات اليتج��اوز ال 25 �صاعة عمل 
ا�صبوعي��ا كان اداءه��م ه��و االف�ص��ل. 
وكان م�صت��وى االداء يف االختب��ارات 
االدراكي��ة  ي�صتم��ر باالرتف��اع حت��ى 
الو�ص��ول لنقط��ة ال25 �صاع��ة عمل 
ازدادت  بالهب��وط كلم��ا  يب��دء  وان��ه 

ال�صاعات ب�صبب التوتر واالرهاق. 
وتقول الدرا�صة: “ت�صري هذه النتائج 
,بالن�صبة للذك��ور واالناث, اىل االثر 
�صاع��ات  لتقلي���ض  الكب��ري  االإيجاب��ي 
العمل عل��ى م�صت��وى االأداء االدراكي 
بينم��ا يتاأثر �صلبا ه��ذا االداء عندما 
وتوؤك��د   ... العم��ل.  �صاع��ات  ت��زداد 
�صاع��ات  ان  حقيق��ة  عل��ى  درا�صتن��ا 
العم��ل الطويلة له��ا تاأث��ريات �صلبية 
عك�صي��ة على امل�صتوى االداء املعريف و 

االدراكي.”

استحقاقات املعاش 

بروف�ص��ور  ماكني��ز  كول��ن  وبح�ص��ب 
االقت�ص��اد يف جامع��ة Keio وال��ذي 
كان ق��د �ص��ارك يف ه��ذه الدرا�صة فاأن 
البلدان تعتزم  رفع �صن  “العديد من 
التقاع��د م��ن خ��الل تاأخ��ري م�صت��وى 
العم��ر ال��ذي ي�صتطيع بع��ده املوظف 
احل�ص��ول عل��ى ا�صتحقاق��ات املعا���ض 
التقاعدي, وهذا معناه باأنه �صيتوجب 
على اع��داد اكر م��ن املوظفني العمل 
حت��ى مراح��ل متقدمة م��ن حياتهم. 
فف��ي الوق��ت ال��ذي ق��د يعتم��د في��ه 
م�صت��وى التحفري الذهني على �صاعات 
العم��ل, ميك��ن للعم��ل ان يك��ون �صالح 
الن�ص��اط  يحف��ز  حدين,فالعم��ل  ذو 
العم��ل  �صاع��ات  ان  اال  الدماغ��ي 
الطويل��ة �صم��ن مه��ام عم��ل حم��ددة 
باإمكانها ان تقود للتعب والتوتر وهذه 

بدوره��ا ق��د ت��وؤذي االداء االدراكي. 
نحن نق��ول ب��اأن العمل مه��م للحفاظ 
على م�صتوى معني من االداء االدراكي 
واملع��ريف مل��ن ه��م متو�صط��ي العم��ر او 
اك��ر قليال ولكننا نعني هنا باأن تقوم 
ه��ذه الفئ��ات حتديدا بعم��ل ذو دوام 

جزئي فقط”

تحذيرات من مشاكل 

باالإ�صافة لهذا يق��ول غراينت جونز 
جامع��ة  يف  االقت�ص��اد  بروف�ص��ور 
النك�ص��رت\ كلي��ة االدارة: “تو�صل 
االدراك��ي  االداء  اأن  اىل  الباحث��ون 
في��ه  يعم��ل  ال��ذي  للح��د  يتح�ص��ن 
املوظفني ل 25 �صاعة ا�صبوعيا ويبدء 
بعد ه��ذه النقطة بالرتاجع تدريجيا 
حتى الو�صول مل�صتوى 40 �صاعة عمل 
ا�صبوعي��ا  فيتاأثر ه��ذا امل�صتوى ب�صكل 

كبري و�صريع جدا”
اذا مل تكن مهتما به��ذا املو�صوع فاأنك 
�صتجه��د نف�ص��ك و�صي�صتهل��كك العم��ل 
اىل نقط��ة �صيك��ون هذا عل��ى ح�صاب 

�صحتك اجل�صدية والذهنية. فاذا مل 
تبطئ من ايقاع عملك ف�صتواجه عدة 

م�صاكل مثل ان :
الكاأبة. من  حالة  لديك  • تتطور 

�صاعات  وقل��ة  التعب  م��ن  • �صتع��اين 
النوم.

العقاق��ري  او  للكح��ول  تتج��ه  • ق��د 
طلبا لال�صرتخاء.

• تتوقف عن االنتاج حتى وان امتد 
عملك ل�صاعات طويلة.

االم باجل�صم وحرقة  م��ن  • �صتعاين 
بالعيون.

بعائلت��ك  عالقت��ك  �صتتاأث��ر   •
وا�صدقائك.

ولالأ�صب��اب االنف��ة الذك��ر فق��د �صنت 
فرن�ص��ا موؤخرا قانون��ا ا�صبح مبوجبه 
ار�ص��ال  يت��م  ان  القان��وين  غ��ري  م��ن 
الريد االلكرتوين بعد �صاعات العمل 
الر�صمي��ة. وي�صري الكثري م��ن العلماء 
اىل ان��ه من املهم ج��دا ان نوجد نوعا 
م��ن الت��وازن م��ا ب��ني العم��ل واحلياة 
ال�صخ�صية حلماية �صحتنا اجل�صدية 

والعقلية. 
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40 رواية وعضوية يف االكاديمية الفرنسية
الروائية اسيا جبار والدفاع عن حقوق املراة  

اعداد  م.م منتهى فاضل عبد
قسم اللغة الفرنسية 

 اآ�صيا جبار, التي ولدت يف اجلزائر 
ع��ام 1936, واأم�ص��ت جل حياتها 
يف فرن�ص��ا, حتى اأ�صبحت ع�صوًا يف 
االأكادميي��ة الفرن�صي��ة وهي اأعلى 
يف  متخ�ص�ص��ة  فرن�صي��ة  موؤ�ص�ص��ة 
عل��وم اللغ��ة, حت�صل عل��ى تكرمي 
من بالدها بع��د اأن اأ�صدرت اأربعني 
رواي��ة وتر�صحت اإىل جائزة نوبل 
و�صكل��ت عالم��ة  ب��ارزة يف الدف��اع 
عن حقيق��ة معاناة املراأة وحياتها 
عر الرواية وال�صرد .                                                         
 " و   " �صجن��ي  وا�ص��ٌع   " رواياته��ا 
ممنوع��ة يف بي��ت اب��ي " وغريهما 
عناوي��ن تبح��ث يف حمن��ة امل��راأة 

وحياتها ال�صعبة .
وبع���ض رواياتها حتولت اإىل اأفالم 
ع��ن  تع��ر  وثائقي��ة  اأف��الم  واإىل 
انحي��از هذه الروائي��ة اىل ق�صية 

املراأة. 
اهم املؤلفات 

كتب��ت اآ�صيا جبار رواي��ات وق�ص�صًا 
البح��وث  اىل  اإ�صاف��ة  كث��رية, 
وم��ن  واملق��االت.  االأكادميي��ة 
اأعماله��ا: »ن�صوة مدين��ة اجلزائر 
يف  خمدعه��ن« )1980(, »احل��ب 
الت��ي   )1985( والفانتازي��ا« 
افتتح��ت به��ا »رباعي��ة اجلزائر«, 
ال�صلطان��ة«  »ظ��ل  �صم��ت  وق��د 
م��ن  »بعي��دًا  ورواي��ة   )1987(

املدينة« )1991((.
 

جتدر االإ�صارة اإىل اأن جتربة اآ�صيا 
جّب��ار االأدبي��ة, مث��ل كل التجارب 
م��ن  تنطل��ق  املهم��ة,  االإبداعي��ة 

اخلا���ض اإىل الع��ام, وم��ن معان��اة 
االإن�ص��ان يف اجلزائ��ر اإىل معان��اة 

االإن�صان يف العامل اأجمع.
وح��ني اخت��ريت اآ�صي��ا جب��ار ع��ام 
"االأكادميي��ة  يف  ع�ص��وًا   ,2005
مل�صاهمتها  تكرميا  الفرن�صية",امنا 
الفّعالة يف احلياة الثقافية, دورها 
الفاعل يف  عقد حوار بني ثقافتني 

ولغتني. 
أيقونة جزائرية

اأ�صت��اذ  مهنان��ة  اإ�صماعي��ل  يق��ول 
ق�صنطين��ة  بجامع��ة  الفل�صف��ة 
اجلزائ��ري  االأدب  يف  والباح��ث 
اآ�صي��ا  اإن  بالفرن�صي��ة  املكت��وب 
جب��ار متثل "للثقاف��ة اجلزائرية 
م��ا متثل��ه جميلة بوح��ريد للثورة 
يف  ع��اٍل  رم��ز  فه��ي  التحريري��ة, 
امل��راأة  واأيقون��ة  التاري��خ,  �صم��اء 
اجلزائري��ة يف ن�صالها الطويل من 
اأجل االنعتاق واحلرية واحل�صور 

يف اأبعاده العاملي��ة واالإن�صاني��ة".
وي�صي��ف مهنان��ة اآ�صي��ا "اأك��ر من 
�صه��رة  حقق��ت  روائي��ة  جم��رد 
�صاطع��ة.. اأعتق��د اأنه��ا مرجعي��ة 
الن�صوي��ة  احلرك��ة  يف  ك��رى 
�صينمائية  وخمرجة  اجلزائرية, 
المع��ة, واأكادميية مرموقة كاأول 
ام��راأة عربية واأفريقي��ة �صرفتها 
للعل��وم  الفرن�صي��ة  االأكادميي��ة 
من��وذج  اأي�ص��ا  وه��ي  بع�صويته��ا, 
لذلك النوع من املثقف اجلزائري 
الذي ف�ص��ل العي�ض يف املنفى حني 
الح��ظ عالم��ات اإفال���ض الدول��ة 
الوطني��ة واإجها�صه��ا عند بداية 
ال��ذي رف�ض  اال�صتق��الل, املثق��ف 
األع��اب  يف  الدخ��ول  اأو  التدج��ني 
ال�صلطة وغواياته��ا التي اأ�صقطت 

الكثري من املواه��ب اجلزائرية يف 
امل��اء, فهي تنتمي اأكر اإىل مثقفي 
ال�صت��ات اجلزائ��ري اأمثال حممد 
ومال��ك  يا�ص��ني  وكات��ب  اأرك��ون 

ح��داد".
ومل تكت��ف اآ�صي��ا جب��ار بالكتابة 
فق��ط, ب��ل �صاهمت عل��ى طريقتها 
يف الثورة التحريرية اجلزائرية 
عندم��ا �صاركت يف اإ�صراب الطلبة 
ذل��ك   ,1959 ع��ام  اجلزائري��ني 
اأك��ر  اأح��د  كان  ال��ذي  احل��دث 

منعرج��ات الث��ورة.

أنموذج للمرأة املثقفة 

وتعت��ر م��ن جي��ل ال يف�ص��ل بني 
الكتاب��ة والق�صي��ة الوطنية, اإذ 
به��ذا  الكتاب��ة  ع��ن  تتوق��ف  مل 

املنط��ق حت��ى بع��د اال�صتق��الل. 
ويف ه��ذا ال�ص��دد يق��ول الروائي 
اجلزائ��ري عب��د ال��رزاق بوكبة 
"مثل��ت  الكاتب��ة ا�صيا  امنوذجا 
املثقف��ة  اجلزائري��ة  للم��راأة 
الت��ي خا�صت طري��ق الن�صال من 
اأج��ل وطنها وم��ن اأج��ل اإبداعها 
من��ذ طفولتها, فق��د وجلت عامل 
الكتاب��ة والن�ص��ر والدرا�صة قبل 
اال�صتقالل, وبع��ده التزمت بهذا 

الن�صال اأي�ص��ًا ومل حت��د عن��ه".
وي�صيف بوكبة اأن اآ�صيا "ج�صدت 
معان��اة  لنق��ل  حق��ال  كتاباته��ا 
الب�صيط��ة,  اجلزائري��ة  امل��راأة 
اللغ��ة  اعتنق��ت  اأنه��ا  ورغ��م 
الفرن�صي��ة الت��ي اأ�صبحت ع�صوة 
تفق��د  مل  فاإنه��ا  اأكادمييته��ا,  يف 

روحه��ا اجلزائري��ة".

  ماذا لو !
بقلم : زهرة الصحراء

م��اذا لو تعاي�صنا ب�ص��الم كعي�صه ال�صماء 
م��ع الغي��وم .

ماذا لو كان��ت قلوبنا بي�صاء مثل الغيوم 
و�صافي��ة كال�صم��اء الزرق��اء .

م��اذا ل��و؟
مرحن��ا جميع��ا ك تلك الطي��ور املحلقة 

يف ال�صم��اء .
ملا ال نكف ه��ذا ا�صمر وذاك قبيح وذلك 
�صني��ع وذل��ك ف�صيغ وذل��ك نحيل وذلك 

بدي��ن  .
مل��ا ال نكف   عن التنمر ب��كل اال�ص��كال .

ايا ايها املتنمر قف حلظة قبل ان تقول 
ذل��ك وهذا وتلك وه��والء انتظر حلظة 
فق��ط وتاأمل ال�صماء الزرقاء وتذكر ان 
ال��ذي خلق ال�صماء قد خلقهم وخلقك .
ان��ت ارجوك عي���ض كال�صم��اء ال�صافية 
والغي��وم البي�ص��اء حت��ى التن��دم يوم��ا 
على مانطقت به رمبا تكون باأقل مرتبة 

وه��م   باأعل��ى املرات��ب. 
متهل جيدا ياايها املتنمر متهل وكالغيوم    

البي�ص��اء. 



13لـغــات
تجارة العراق الخارجية قبيل الحرب العاملية االوىل

ا.م.د. عمر ابراهيم محمد 
وحدة حقوق االنسان

�صهدت جتارة العراق اخلارجية 
العدي��د م��ن التط��ورات, ال�صيما 
 , وامل��كان  الزم��ان  مبقيا���ض 
توجهه��ا نح��و اأورب��ا , وعلى نحو 
ع��ن  ف�ص��اًل   , بريطاني��ا  خا���ض 
ق��ارة اأمري��كا ال�صمالي��ة . وق��د 
اإن  اىل  م�ص��وؤول  موظ��ف  اأ�ص��ار 
مين��اء  غ��ادرت  �صفين��ة   102
منه��ا   ,  1888 �صن��ة  الب�ص��رة 
حمول��ة  ذات  بريطاني��ة   101
 169 وم��ن   , ط��ن   103296
ع��ام  الب�ص��رة  غ��ادرت  �صفين��ة 
�صفين��ة   163 منه��ا   ,  1905
حمول��ة  ذات  بريطاني��ة  كان��ت 
ح�صل��ت  ب��ل   , ط��ن   182180
 30% بريطاني��ا على مايق��ارب 
م��ن ال�ص��ادرات, وله��ا %49 من 
ال��واردات خ��الل امل��دة -1909

.1911
 وم��ن �ص��اأن االرق��ام االآتي��ة ان 
تو�ص��ح لن��ا م��دى تط��ور حج��م 
العراقي��ة  اخلارجي��ة  التج��ارة 
الق��رن  م��ن  الث��اين  الن�ص��ف  يف 
الق��رن  ومطل��ع  ع�ص��ر  التا�ص��ع 
قيم��ة  ارتفع��ت  اإذ   . الع�صري��ن 
ال�ص��ادرات العراقي��ة م��ن معدل 
�صن��وي مق��داره 230000 باون 
اخلم���ض  ال�صن��وات  اثن��اء  يف 
الق��رن  �صبعيني��ات  م��ن  االأوىل 
التا�ص��ع ع�صر, اىل م��ا يقارب من 
ال�صن��وات  يف  ب��اون   800000
اخلم�ض الثانية  . وزادت واردات 
والية بغداد من 181 الف باون 
 2914000 1869 , اىل  �صن��ة 
 1314000 1913 منه��ا  �صن��ة 
م��ن بريطانيا وحدها . ويف املدة 
والي��ة  واردات  زادت   , نف�صه��ا 
الب�ص��رة م��ن 118 األ��ف جني��ه 
اىل 3899000 ب��اون , وكذلك 
زادت واردات والي��ة املو�صل  من 
185 األف باون �صنة 1866 اىل 
 .  1912 �صنة  ب��اون  األف   720
ويف غ�صون امل��دة نف�صها ارتفعت 
�ص��ادرات والي��ة بغ��داد من 53 
األ��ف ب��اون اىل 756 األف باون 
, فيم��ا ارتفع��ت �ص��ادرات والية 
الب�صرة من 218 الف جنيه اىل 
اما والية   . 1939000 جنيه  
, فق��د زادت �صادراته��ا  املو�ص��ل 

�صن��ة  جني��ه  األ��ف   168 م��ن 
1155000 جني��ه  1866 اىل 
�صن��ة 1912 ف�صاًل عن ذلك فان 
الب�ص��رة كان��ت ت�ص��در اأو تعي��د 
ت�صدير بع�ض املنتجات االخرى 
العرب��ي  اخللي��ج  موان��ئ  اىل 

والهن��د وامل��واين االوربي��ة. 
 �صكلت التمور واحلنطة وال�صعري 
واحليوانات  واجلل��ود  وال�ص��وف 
الع��راق  �ص��ادرات  اأه��م  احلي��ة 
خالل امل��دة )1869-1914( , 
مما األف ثلثني اىل اأربعة اخما�ض 
جمم��وع قيمة ال�صادرات يف تلك 
احلقب��ة , اأم��ا اأه��م تب��دل ط��راأ 
عل��ى تركي��ب جت��ارة الت�صدي��ر 
يف  الن�صب��ي  االنخفا���ض  ف��كان 
 , احليواني��ة  ال�ص��ادرات  حج��م 
وارتف��اع ال�ص��ادرات الزراعية . 
ويف ال�صياق نف�صه ك�صفت درا�صة 
ال�صن��وات  خ��الل  ال�ص��ادرات 
اأخر  منوذج  عن   1880-1914
م��ن من��اذج النم��و القائ��م عل��ى 
الت�صدي��ر يف ال�ص��رق االو�ص��ط , 
العراقي��ة  ال�ص��ادرات  كان��ت  اذ 
البحرية " مبا فيها كمية �صغرية 
م��ن ال�صل��ع الفار�صي��ة العابرة " 
ق��د ت�صاعف��ت ث��الث م��رات بني 
 1884  /  1880 ال�صن��وات 
ومثلم��ا   ,1913  / و1910 
املنطق��ة  انح��اء  يف  احل��ال  كان 
,  كان��ت هن��اك ف��رتة  االخ��رى 
اولي��ة من النم��و يف الثمانينيات 
من القرن التا�صع ع�صر, ثم فرتة 
م��ن الرتاج��ع عندم��ا تده��ورت 
ا�صعار معظ��م ال�صل��ع امل�صدرة يف 
الت�صعيني��ات م��ن الق��رن التا�صع 
الزي��ادة  م��ن  ف��رتة  ث��م  ع�ص��ر, 
نهاي��ة  عق��ب  للغاي��ة  ال�صريع��ة 
القرن مبا�صرة وكانت ال�صادرات 
لل�صن��وات  الرئي�ص��ة  العراقي��ة 
اربع��ة  ه��ي   1913  /1880
منتجات ه��ي– )التمر وال�صوف 

والقم��ح وال�صع��ري(.
ويت�ص��ح مدى اأهمية الدور الذي 
اأداه فتح اأ�صواق اأجنبية جديدة 
خ��الل  م��ن  املنتج��ات,  له��ذه 
الت��ي  التقريبي��ة  احل�صاب��ات 
اورده��ا امل�ص��رف االإمراط��وري 
العثم��اين عن حم�ص��ول احلبوب 
اىل   1911 م��ن  ال�صن��وات  يف 
, وتب��ني تلك احل�صابات   1913
ان��ه يف الوق��ت ال��ذي ق��در في��ه 
يق��ارب  م��ا  املحل��ي  اال�صته��الك 

20000 طن من القمح وال�صعري 
ب�ص��ع  يف  ال�ص��ادرات  بلغ��ت   ,
 200000 يق��ارب  م��ا  �صن��وات 
تل��ك  ا�صع��اف  ع�ص��رة  او   , ط��ن 
 , حملي��ًا  امل�صتهلك��ة  الكمي��ة 
الت��ي  االأخ��رى  املنتج��ات  ام��ا 
�صكل��ت ج��زءًا مهمًا م��ن املبيعات 
االجنبي��ة , فق��د �صمل��ت الرز يف 
�صنوات املح�ص��ول اجليد واجلوز 
يف ال�صم��ال , واخلي��ول واجلل��ود 
وان   . ال�صحراوي��ة  املناط��ق  يف 
العراقي��ة  لل�ص��ادرات  املتب��ع 
خ��الل امل��دة 1880 اىل 1913 
ف��ان االقت�ص��اد العراقي مل يكن 
م�صتن��دًا اىل االقت�ص��اد القائ��م 
ف��اإذا   , واح��د  حم�ص��ول  عل��ى 
اإم��داد بع���ض املنتجات  مااخفق 
كان��ت   , ا�صعاره��ا  تده��ورت  او 
هنال��ك دائم��ا منتج��ات اخ��رى 
بالتاكي��د  ذل��ك  وكان  بديل��ة, 
كل  ع��ن  التعوي���ض  م��ن  نوع��ًا 
امل�صاوئ وال�صلبيات التي واجهت 
الوالي��ات العراقي��ة , م��ن حيث 
انتظ��ام  في�ص��ان االنه��ار وع��دم 
و�صائ��ل النق��ل واالفتق��ار الع��ام 

لالم��ن يف الري��ف.
       و�صه��دت حرك��ة الت�صدي��ر 
العراقي��ة �ص��ادرات اخرى ميكن 
ذك��ر اهمه��ا ال�صج��اد االإي��راين 
ال��ذي كان يع��اد ت�صدي��ره ع��ن 
ا�ص��واق  اىل  الب�ص��رة  طري��ق 
واملاني��ا  ووفرن�ص��ا  بريطاني��ا 
وبقية انح��اء الدولة العثمانية 
بريطاني��ا  اىل  والعف���ض   ,
وال�صمن اىل الهند وبقية ارجاء 
وموان��ئ  العثماني��ة  الدول��ة 
املتو�ص��ط و ال�صم��غ اىل  البح��ر 
بريطانيا وفرن�ص��ا واملانيا و�صعر 
واملاني��ا  بريطاني��ا  اىل  املاع��ز 
املدبوغ��ة  واجلل��ود  وفرن�ص��ا 
اىل بريطاني��ا واملاني��ا والدول��ة 
العثماني��ة واالفي��ون الذي يرد 
م��ن ايران كان ي�ص��در اىل الهند 
وبريطاني��ا , والرز كانا ي�صدران 
وموان��ئ  واملاني��ا  بريطاني��ا  اىل 
واحلب��وب  العرب��ي  اخللي��ج 
وغريه��ا  وال��ذرة  كالهرطم��ان 
وموان��ئ  والهن��د  بريطاني��ا  اىل 
اخللي��ج العرب��ي وموان��ئ البحر 
املتو�ص��ط , وال�صم�صم اىل فرن�صا 
وبريطاني��ا والق�ص��ب اىل موانئ 

اخللي��ج العرب��ي.

خريف العمر

راحل انت

اقبل اخلريف

يحث اخلطى

حامال ع�صا

و كي�س دواء

يهجم كالهوام

يقتن�س ال�صباب

و بهاء ال�صبا

من م�صافر غريب

جترته ال�صنون

حتيله اىل ه�صيم

و تنرثه كرماد

يف غياهب االيام

 اقبل ويف  يده حقيبة  

يروم ال�صفر لبالد بعيدة

اأ تفارق الوطن ودجلة احلبيبة 

اأ اأ غوتك احل�صناوات 

وا�صواء املدينة

ويحك ما الغربة اال لوعة 

تعجل اليك امل�صيب

و ت�صعل  الراأ �س �صيبا

   م.م منتهى فاضل عبد

العدد 22 - شباط 2020
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ص��راع الذاك��رة يف رواي��ة  تودي��ع ماتي��ورا   

للكاتب فالنتني راس��بوتني

العدد 22 - شباط 2020

املدرس حسني علي خضري
قسم اللغة الروسية

الكت��اب  م��ن  الكث��ري  اهت��م 
الرو���ض املعا�صرين مبو�صوع 
وم��ن  اأعماله��م  الذاك��رة يف 
اأيتماتوف,  جنكي��ز  هوؤالء: 
�صولوخ��ني, يوري  فالدمي��ري 
فالنت��ني  و  بونداري��ف 
يف  فنج��د  را�صبوت��ني... 
النف�ص��ي  ال�ص��راع  اأعماله��م 
ذاك��رة  يف  والروح��ي 
ح��ب  وم�صاأل��ة  اأبطاله��م, 
واللغ��ة  واالأر���ض  الوط��ن 
والطبيع��ة وغري ذل��ك, كان 
لها تاأثري مبا�صر على ذاكرة 
امللف��ت  وال�ص��يء  اأبطاله��م, 
الرو���ض  الكت��اب  ان  للنظ��ر 
املعا�صرين رك��زوا اهتمامهم 
حول هذا املو�صوع واتخذوا 
م��ن ات�صال االن�ص��ان بار�صُه 
وحب��ه اىل وطن��ه و�صعب��ه, 
الذي��ن  اأمواته��م  وحت��ى 
دفنوه��م يف ار�صه��م كان ل��ه 
ال�ص��راع  ه��ذا  يف  كب��ري  دور 
اذا  الذاك��رة  �ص��راع  – ه��و 
�ص��ح التعب��ري وم��دى تاأث��ري 
ه��ذا ال�صراع عل��ى االجداد 
وموقف االأبناء من موروثهم 

وم��وروث اجداده��م.
      �ص��ور الكات��ب را�صبوت��ني 
 ( ق�ص��ة  يف  االأبن��اء  جي��ل 
باأنه��م   ماتي��ورا(  تودي��ع 
يبال��ون  وال  يهتم��ون  ال 

التق��دم  بجذوره��م وعام��ل 
غ��ري  جعله��م  تتط��ور  او 
متم�صك��ني بار�صه��م, يف هذه 
الرو�ص��ي  الكات��ب  الق�ص��ة 
املع��روف فالنت��ني را�صبوتني 
اث��ار   )2015-1937(
م�صاأل��ة الذاك��رة يف ق�صت��ه 
امله��م  واحل��دث  املعروف��ة 
والرئي�ص��ي يف ه��ذه الق�ص��ة 
اغ��راق جزي��رة  يج��ب  ه��و 
)ماتي��ورا( حتى يت�صنى لهم 
كهرومائي��ة  حمط��ة  بن��اء 
جديدة وب�صب��ب هذا البناء 
�ص��وف تختفي اجلزيرة وكل 
م��ا عليها من مع��امل التي هي 
باقي��ة يف ذاك��رة االآخري��ن 
ميت��د  املع��امل  ه��ذه  وعم��ر 
300 عام��ا, لذلك را�صبوتني 
يق��دم لن��ا يف ه��ذه الق�ص��ة 
ث��الث اجي��ال: عا�ص��ت على 
هذه اجلزيرة ه��م االجداد 
ورك��ز  واالأبن��اء,  واالب��اء 
را�صبوتني على م�صاألة القيم 
يف  والروحي��ة  االأخالقي��ة 
االأجي��ال,  ه��ذة  خمتل��ف 
اهتمام��ه  الكات��ب  و�ص��ب 
الأنه��م  االج��داد  باجلي��ل 
عل��ى  املحافظ��ني  يع��دون 
والتقاليد  القيم االخالقية 
التي تربوا عليها وات�صالهم 
بجذوره��م القدمي��ة, ويبداأ 
ال�ص��راع ب��ني ه��ذه االأجيال 
ومنه��م  االأح��داث  وتتط��ور 
من يقب��ل ومنه م��ن يرف�ض, 

ان بن��اء مث��ل هك��ذا حمطة 
ا�صبح كارثة بالن�صبة جليل 
االجداد, ام��ا ال�صباب كانوا 
فرحني واعتروا هذا االمر 
جزء من التق��دم احل�صاري, 
لك��ن جي��ل االج��داد الذين 
احب��وا ه��ذه اجلزي��رة ولن 
يتخل��وا عنه��ا وع��َدوا ه��ذا 
االم��ر ذنب��ا وخطيئ��ة جتاه 
الق�ص��ة  فبطل��ة  ار�صه��م, 
دورا  لعب��ت  الت��ي  )داري��ا( 
الق�ص��ة,  ه��ذه  يف  كب��ري 
وعك�صت روح ال�صعب الرو�صي 
االأ�صيل ودفاعها عن االر�ض 
ومقرة اأجدادها التي كانت 
ت�صر على نق��ل قبورهم اىل 

اغ��راق  قب��ل  اخ��ر,  م��كان 
متث��ل  اجلزيرة,الت��ي  ه��ذه 
جي��ل االج��داد ه��ي ت�صع��ر 
جي��ل  جت��اه  بامل�صوؤولي��ة 
ال�صب��اب ال��ذي يوؤي��د بن��اء 
ف�ص��راع  املحط��ة,  ه��ذه 
الذاك��رة ظه��ر وا�صح��ا له��ا 
يف مق��رة اأجدادها  “ الذي 
ل��ه  لي���ض  ل��ه ذاك��رة  لي���ض 
حياة “ الن بطلة را�صبوتني 
االن�صانية  الذاكرة  اعترت 
ه��ي مرتبطة قب��ل كل �صيء 
ول��دت  ان��ت  ال��ذي  بامل��كان 
دفن��ت  وحي��ث  تربي��ت  و 
اج��دادك, كل ه��ذه االأم��ور 
ذاك��رة  يف  حا�ص��رة  تك��ون 

بالليل��ة  فكي��ف  )داري��ا(, 
م��ن  ازلته��ا  يت��م  و�صحاه��ا 
الوجود, لذلك بطلة الق�صة 
معار�ص��ة  اأظه��رت  )داري��ا( 
كب��رية خ�صو�ص��ا يف م�صاأل��ة 
اجلزي��رة,  مق��رة  تدني���ض 
)لداري��ا(  بالن�صب��ة  ا�صب��ح 
مبثاب��ة  ال�ص��ن  يف  والكب��ار 
ورح  �ص��ورة  فنج��د  ماأ�ص��اة, 
فالنت��ني را�صبوت��ني متمثل��ة 
ببطلت��ه, الت��ي �صرب��ت لن��ا 
در���ض رائ��ع يف ه��ذه الق�صة 
التي  – هوالتم�صك باالأر�ض 
ولدن��ا وع�صناو�ص��وف من��وت 
ان  للتط��ور  ن��دع  وال  عليه��ا 

ين�صين��ا جذورن��ا. 



مث��ل رئي���ض ق�ص��م اللغ��ة 
كلي��ة  يف  االيطالي��ة 
بغ��داد  جامع��ة  اللغ��ات 
جن��م  به��اء  الدكت��ور 
حممود يف فعالية لل�صفارة 
.وت�صمن��ت  االيطالي��ة 
�صال��ة  افتت��اح  الفعالي��ة 
يف  لالطف��ال  خم�ص�ص��ة 
العراقي  املتحف الوطن��ي 
وافتتاحي��ة ثانية ملعر�ض 
فن��ي ع��ن الر�ص��ام العامل��ي 
ال�صال��ة  داخ��ل  دافن�ص��ي 
املتح��ف  يف  اال�صوري��ة 

الوطني.

15لـغــات

دورة يف اصول التواصل االلكروني
عقد ق�صم اللغة االنكليزية 
يف كلية اللغات دورة ثقافية 
بعنوان الكيا�صة يف التوا�صل 
االلك��رتوين بح�ص��ور ع��دد 
هيئ��ة  اع�ص��اء  م��ن  كب��ري 

التدري�ض يف الكلية.
والق��ت التدري�صية يف ق�صم 
اللغ��ة االنكليزية الدكتورة 
ر�صا عب��د الر�ص��ا حما�صرة 

العدي��د  فيه��ا  تناول��ت 
التوا�ص��ل  ا�صالي��ب  م��ن 
االلك��رتوين  االجتماع��ي 
اعل��ى  حتقي��ق  وكيفي��ة 
درج��ات الكيا�صة مبا ي�صمن 
التوا�ص��ل  عملي��ات  اجن��اح 
االجتماع��ي بو�صفه و�صيلة 
االت�ص��ال االكر ا�صتخداما 
الوق��ت  يف  اجلمه��ور  ب��ني 

الراهن.
و�صه��دت ال��دورة مداخالت 
تناولت خمتلف  وتعقيب��ات 
الظاه��رة االت�صالية  ابعاد 

.
يف  الن�ص��اط  ه��ذا  ويات��ي 
�صي��اق ن�ص��اط ق�ص��م اللغ��ة 
االنكليزي��ة يف ن�صر الثقافة 

يف الو�صط االكادميي.

تدريسي يمثل اللغات 
يف فعالية للسفارة االيطالية
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خاني شاعرًا ومفكرًا
د. مهاباد عبد الكريم احمد

قسم اللغة الكردية - كلية الرتبية ابن رشد 

يعتر ال�صاعر الكبري ) احمد خانى ( واحدَا من اعظم 
ال�صع��راء الكرد قاطبة , ومن اك��ر مفكري ع�صره بني 
الك��رد , واكره��م علمًا وادبًا ومعرف��ة , واعالهم �صاأنًا 
و�ص��رية وذك��رًا ومنزل��ة واكره��م بريق��ًا وملعان��ًا وه��و 
م��ن موؤ�ص�ص��ي ال�صع��ر القوم��ي الكبري و�صاح��ب املدر�صة 
القومي��ة الكب��رية يف مي��دان ال�صع��ر الك��ردي , وكان��ت 
والدت��ه يف قرية ) خان ( عام1650يف منطقة هكاري 
م��ن كرد�صت��ان ال�صمالي��ة , ويقول عن��ه املرحوم �صادق 
بهاءالدي��ن يف كتاب��ه )�صع��راء الك��رد( , ان خاين ولد 
ع��ام 1650 وه��و م��ن ) خان���ضٰ ٰون��دان( ال��ذي هو 
م�صي��ف ولي�ض قرية وامل�صيف يتبع والية جوله مريك 
, والبع���ض ين�صب��ون لقب��ه اىل ع�صريت��ه )خاني��ان( , 
وكان��ت ه��ذه القري��ة منبع��ًا ل��روز وظه��ور ع��دد كبري 
م��ن العلماء وال�صع��راء واالدباء الك��رد الذين يحتلون 
م�صاح��ة وا�صع��ة يف �صاح��ة الثقاف��ة الكردي��ة واللغ��ة 

واالدب والتاري��خ الك��ردي .
ال�صاع��ر  ان  نق��ول  عندم��ا  اوربيل��ي  العالم��ة  ويق��ول 
والكات��ب قريب من �صعبه ومرتبط بال�صعب واجلماهري 
وه��م  �صع��راء  ثالث��ة  تلقائي��ا  نذك��ر  ان  علين��ا  ف��اأن 
)فردو�ص��ي االيراين ورو�صت��ا فيلل��ي اجلورجي واحمد 
خاين الك��ردي( وتعد قرية )خان( وهي املنطقة التي 
يقال ان خاين عا�ض بع�صًا من وقته وتويف فيها .. ا�صوة 
باطف��ال ذل��ك الع�ص��ر , حيث در���ض يف امل�صاجد وجل�ض 
يف حلق��ات الدرو���ض الديني��ة ودر���ض كت��ب ال�صريع��ة 
واللغ��ة والبي��ان والبديع واملنط��ق والبالغة , �صواء يف 
موطن��ه او يف االماكن املجاورة له ا�ص��وة بجميع طالب 
العل��م الذين كان��وا يلتحقون ما و�صعهم ذل��ك بامل�صاجد 
املختلف��ة ويتحلق��ون حول العلم��اء املعروفني , ثم عاد 
خ��اين اىل )بايزي��د( ليعي���ض فيه��ا ويق��وم بالتدري�ض 
يف اح��د م�صاجدها وين�ص��رف بعدها للبح��ث والتاأليف 
وكتاب��ة ال�صع��ر, ويبق��ى يف بايزي��د حت��ى وفات��ه عام 
1707 م , ولكن يبقى خاين واحدًا من اعظم مفكري 
و�صع��راء �صعب��ه الكردي وم��ن موؤلفاته قامو���ض نوبهار 
وملحم��ة مم وزي��ن وه��ي ملحمت��ه الرائع��ة الذائع��ة 
ال�صي��ت وكذلك عقيدة االميان وجمموعة متفرقة من 

الق�صائ��د الكردي��ة .



التقاعد .....وافول الحياة

خ��الل اال�صابيع املا�صية هيمن  قانون التقاعد اجلديد 
عل��ى احاديث العاملني يف الو�صط االكادميي ,وقد �صكل 
�صدم��ة للبع���ض م��ن اال�صات��ذة الذين فوجئ��وا بخطر 

داهم ان�صيابية حياتهم ورتابتها.
م��ن ب��اب حب االط��الع وبح�ض اعالم��ي  تابعت احلجج 
واجل��دل واملنط��ق ال��ذي  اعتم��د يف تل��ك االحادي��ث 
التوقيت��ات  عل��ى  او  التقاع��د  فك��رة  عل��ى  املعرت�ص��ة 

املباغتة او االثار الناجمة عن التقاعد .
حاولت ان ادر�ض املو�صوع وامل�صكلة بحيادية ومو�صوعية 
تعتمد عل��ى املنطق العقلي الهادىء ال العاطفي املنفعل 
, تو�صل��ت اىل ا�صتنتاج ان اغل��ب الذين �صملهم التقاعد 
انتقدوا القانون بحّده راف�صني له بذريعة تبدو مقنعة 
ومنطقي��ة وحري�ص��ة عل��ى امل�صلح��ة العام��ة ور�صان��ة 
احلرك��ة العلمي��ة , اال انه��ا ت�صتبط��ن قلق��ًا وخوفا ًمن 

االآتي املجهول , اق�صد �صبح التقاعد .
التقاع��د اليعني مغادرة وظيفة معمرة وفقدان بريقها 
االجتماع��ي وامتيازاته��ا املادي��ة فق��ط , ان��ه حت��ول 
مف�صل��ي يف حياة ف��رد وانقالب مفاج��ئ ومباغت يقلب 
الطاول��ة عل��ى الراأ���ض ويفت��ح اب��واب رتاب��ة جدي��دة 
وخ��واء فكري وف��راغ قاتل , التنفع مع��ة اية حماولة 

امت�صا�ض عر م�صروع او عمل جديد .
التقاع��د موت مبكر مع تاأجيل التنفي��ذ, ونهاية مل�صرية 
حي��اة تاأقل��م عليه��ا الف��رد بحلوه��ا ومره��ا . التقاعد 
جر���ض يدق بعن��ف ليعلن بداي��ة ال�صيخوخ��ة وانتهاء 

�صالحيتك العملية .
التقاع��د باخت�ص��ار افول حي��اة وعد تن��ازيل ملوت بات 

على ابوابك �صئت ام اأبيت .
�صاءت ال�صدفة ان تزامنت متابعتي لتداعيات املحالني 
اىل التقاع��د واحتجاجاتهم مع قراءتي لرواية غاية 
يف االن�صاني��ة عنوانه��ا ع�ص��ر ن�ص��اء ,كل واح��دة منه��ن  
ت��روي ق�ص��ة حياته��ا ومعاناته��ا وخيباته��ا وامنياته��ا 

املقتولة .
احدى تل��ك الن�صاء كانت جميل��ة طويلة ر�صيقة غنية 
نوع��ا ما ا�صتغلت ممثلة ناجح��ة يتهافت عليها خمرجو 
االف��الم ليعر�ص��وا عليها اف�ص��ل االدوار باأجور خيالية 
, يالحقه��ا ال�صحفي��ون الأج��راء مقاب��الت يف �صب��كات 

التلفزة وال�صحافة  ومعجبوها باملاليني .
باأيجاز كانت مدللة , ملكة زمانها اىل ان بلغت اخلام�صة 
وال�صبع��ني وفقدت جمالها وبريقه��ا , عا�صت منعزلة يف 

�صقة متوا�صعة الي�صاأل عليها احد . 
 يف هذة ال�صنوات العجاف ت�صرد الروائية معاناة البطلة  
م��ع ازم��ة ال�صيخوخ��ة وتداعياتها , �ص��رد جميل وممتع 
لكن��ه غاي��ة يف االمل لدرجة مل اكن اري��د اأكمال قراءة 
ه��ذا الف�ص��ل م��ن الرواي��ة كي الافق��د متع��ة التوا�صل , 
كم��ا اين قاومت بعناء دموعي م��ن  ان ت�صقط وانا اتابع 
معاناتها  وكاأنها معاناتي ومعاناة النا�ض حني ي�صلون اىل 
مرحلة ال�صيخوخ��ة الذي يعد التقاعد اول ف�صل كئيب 
فيه��ا .  على اي حال , اقول للزمالء والزميالت  املحالني 
اىل التقاعد التفقدوا االمل ولتكن هذه حمطة جديدة 
يف قطار العمر ولنتقبل التقاعد وال�صيخوخة التي ناأمل 

ان تكون هادئة مريحة و�صعيدة .

د. فوزي الهنداوي

التصميم واالخراج الفني: مصطفى أحمد مهدي
سكرتارية التحرير:سعدون العبيدي           عثمان التميمي

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

لـغــات
محض دخان ... مجموعة شعرية جديدة 

لرئيس قسم اللغة  االملانية
�ص��در لل�صاع��ر اال�صت��اذ امل�صاع��د به��اء حممود 
علوان رئي�ض ق�صم اللغة االملانية يف كلية اللغات 
جمموعة �صعرية جديدة بعنوان  حم�ض دخان 

هي الثالثة له .
وت�صمن��ت املجموعة اجلديدة اك��ر من اربعني 
ق�صي��دة م��ن ال�صعر احلدي��ث ات�صم��ت بر�صاقة 
اجلمل��ة ال�صعرية وغنائي��ة اال�صلوب وجمالية 
ال�ص��ورة ال�صعرية املعرة عن احا�صي�ض �صادقة 
وم�صاع��ر راقي��ة .وت��دور مو�صوع��ات الق�صائد 
ح��ول ق�صاي��ا وجداني��ة وان�صاني��ة تع��ر ع��ن 
معان��اة االن�ص��ان املعا�ص��ر وهموم��ه وبحثه عن 
ال��ذات واالم��ل والهوي��ة وتطلعه باأجت��اه افاق 

رحبه يف هذا الكون الف�صيح .
يقول ال�صاعر عن �صبب اختيار عنوان املجموعة 
)قد ي�صتغ��رب القارئ من اختي��اري هذا اال�صم 
ملجموعت��ي االخرية ال��ذي يحتوي ب��ني طياته 
�ص��ورة غ��ري متفائل��ة عل��ى اح�ص��ن التقادي��ر , 
ولك��ن حينما جت��د نف�صك وقد تغلغل��ت الفكرة 
يف اعماق��ك و�صيط��رة عل��ى مكنون��ات نف�ص��ك 
لت�صع��رك ب��اأن العم��ر خي��ط م��ن الدخ��ان ق��د 

يتبعر يف اي حلظة (.

كل همي  
كيف �صاع العمر 

مني؟
وانا ارقب خيط من دخان 

قد يتبعرث 
وتوهمت 

باأن املاء يف ال�صحراء
موجود

فكان املاء
وهما 
و�رسابا

كلما ادنيت منه يتغري 
وتوهمت

باأن احلب قد ي�صنع 
بع�س املعجزات 

فكان احلب حم�صا من كالم 
لي�س اكرث 
فتيقنت 

باأن احلب وهم 
�صيان ان جاء �رسيعا 

او تاأخر 

وكان ال�صاع��ر قد ا�صدر ديوان��ني االول بعنوان 
دي��وان ح��واء 2015 والث��اين بعن��وان دي��وان 
ام��راءة عر التاري��خ 2014 ف�صال ع��ن العديد 
من الكتب املرتجمة ع��ن اللفة االملانية او اليها 
وكت��ب ع�صرات املق��االت يف ال�صحافة العراقية 

والعربية .

                  ب��ادرت االق�ص��ام العلمي��ة يف كلي��ة اللغ��ات  
بتنفي��ذ حمالت تطوعية لتاأهي��ل قاعاتها الدرا�صيه 

واعادة �صبغها وترتيبها .
فقد ا�صهم طلب��ة وتدري�صو اق�صام اللغ��ات العلمية يف 
حم��الت تطوعي��ة كان اله��دف منها تاأهي��ل اق�صامهم 
وط��الء القاعات واملم��رات وتبديل ال�صتائ��ر واالنارة 

لتظهر تل��ك االق�صام بحلة جديدة تزامنا مع انتظام 
دوام طلبة الكلية .

من جهتها تابعت عمادة الكلية ممثلة بعميدها اال�صتاذ 
الدكتور موفق امل�صلح واملعاون االداري اال�صتاذ امل�صاعد 
الدكت��ور رحيم را�صي اخلزاعي وروؤ�صاء تلك االق�صام 

تنفيذ هذة احلمالت وتوفري م�صتلزمات اجناحها.

حمالت تطوعية لتأهيل قاعات كلية اللغات
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نظرة
ال�صاعر االملاين : جوزيف فون ا�صندورف

 ترجمة: �صيماء عبد اجلبار
انظري من عينيك   

مبت�صما مثل من ال�صماء   
ا�صعر بحالة جيدة   

حيث الميكن الي �صفة    
ان ت�صعر بهذه اللغة   

ميكنها اي�صا ان تقول حرفيا   
ماينبع بعمق   
من القلب   

ويطبق بهدوء   
على العينني   

واحلى لو يتحقق هذا ال�صعور   
ارى منبع ال�صماء   
حني كان مغلفا   

ملدة طويلة   
كيف يك�رس باب�صط �صوء   

من انقى زوج من العينني   
وافتح ب�صمت   

كل �صئ يف قلبي   
كل �صئ   

من هذه النظرة   
هاوية االمل   

تعبئ   
بتدفق من ال�صعادة   

بياض الثلج 
يزيد مبنى اللغات ألقًا وجمااًل

بالبيا���ض  اللغ��ات  كلي��ة  ات�صح��ت 
الثلج��ي لتظه��ر اكر جم��اال والقا 
يف ي��وم الثالث��اء احل��ادي ع�صر من 
الوط��ن  لت�ص��ارك   2020 �صب��اط 
الي��وم  به��ذا  وا�صتب�ص��اره  فرحت��ه 

التاريخي املميز .
وطلبته��ا  الكلي��ة  ا�صات��ذة  و�ص��ارع 
حلظ��ات  توثي��ق  اىل  وموظفيه��ا 
ت�صاق��ط حب��ات الثل��ج عل��ى مبن��ى 
كلي��ة اللغ��ات وممراته��ا وحدائقها 

ع��ر لقط��ات جميلة ومع��رة تدل 
على تعلقهم بكليتهم اجلميلة .اىل 
ذل��ك فوجاأ تدري�صي��ون مل ي�صعفهم 
احل��ظ  لروؤية الكلية وه��ي مغطاة 
اللغ��ات  , فوجئ��وا بجم��ال  بالثل��ج 
اجلمي��ل  بالبيا���ض  تكت�ص��ي  وه��ي 
.فيم��ا عد تدري�صي��ون هطول الثلج 
عالم��ة عل��ى ق��دوم اخل��ري والفرح 
ليحي��ل اي��ام الوط��ن اىل حمط��ات 

للفرح واجلمال واخلري .


