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Languages

ــام ٢٠٢٠  ــون األول ع ــن كان ــادس م ــي الس ــت ف انطلق
ــي  ــة ف ــات األولي ــة الدراس ــة لطلب ــة التعليمي العملي
ــة  ــى مواصل ــر عل ــرار كبي ــة وإص ــات بعزمي ــة اللغ كلي
املشــوار العلمــي برغــم جميــع التحديــات التــي أفرزتهــا 

ــا. ــة كورون جائح
هــذه االنطالقــة اجلديــدة جــاءت مكملــة النطالقــة 
ــبقت  ــي س ــا الت ــي كليتن ــا ف ــات العلي ــة الدراس طلب

ــي. ــومي اجلامع ــق التق ــى وف ــد وعل ــذا املوع ه
يشــكل العــام الدراســي اجلديــد حتديــاً للمجتمــع 
العلمــي بشــكل عــام وألســرة كليــة اللغــات علــى وجه 
اخلصــوص، فبعــد النجــاح الكبيــر واملبهــر الــذي حتقــق 
فــي العــام الدراســي املاضــي بفضــل همــة وإرادة أســرة 
كليتنــا مــن عمــادة وهيئــة تدريســية وطاقــم وظيفــي 
ــي  ــتمرار ف ــاً االس ــا جميع ــات علين ــة، ب ــاند وطلب مس
ذات العــزم وتصعيــد العطــاء العلمــي، ورفــع مســتويات 
ــا  ــات عامه ــرة اللغ ــارك ألس ــا إذ نب ــي، وإنن األداء األكادمي
ــاءً  ــر عط ــون أكث ــى أن يك ــذي نتمن ــد ال ــي اجلدي الدراس
مــن األعــوام الــذي ســبقته، ندعــو اجلميــع إلــى مواجهة 
ــر  ــا عب ــا وجتاوزه ــب عليه ــاب والتغل ــات والصع التحدي
التفاعــل ســواء مــن خــالل التعليــم اإللكترونــي أو 
ــة  ــات اإلنتاجي ــى درج ــق أعل ــج، وحتقي ــوري أو املدم احلض
والثقافيــة  البحثيــة  الفعاليــات  أن  العلميــة، كمــا 
واألدبيــة التــي ميــزت كليــة اللغــات ينبغــي أن تســتمر 
وتتعــزز كمــاً ونوعــاً؛ ألن رســالة كليتنــا ال تنحصــر 
ــالل  ــن خ ــع م ــى اجملتم ــد إل ــل متت ــي، ب ــب األكادمي باجلان
إســهامها فــي إضــاءة املشــهد الثقافــي والترجمــي فــي 
ــزة. ــة متمي ــاركات نوعي ــه مبش ــه وتفعيل ــد وحتريك البل

نقــول بفخــر واعتــزاز، إننــا قــد كســبنا التحــدي 
ــد أن  ــتويات، والب ــى كل املس ــالً عل ــاً جمي ــا جناح وحققن
نحافــظ علــى هــذا النجــاح ونطــوره ونوســع مســاحات 
انتشــاره داخــل الوطــن وخارجــه بوصــف كليــة اللغــات 
ً للتواصــل الثقافــي واحلضــاري الــذي ميثــل العــراق  جســرا

ــانية. ــام اإلنس أم
مبارك عامكم اجلديد .. وإلى مزيد من العطاء ..

ــة  ــس جامع ــيد رئي زار الس
الدكتــور  األســتاذ  بغــداد 
كليــة  الســعدي   منيــر 
ميدانيــا  واطلــع  اللغــات 
علــى واقــع اقســام الكليــة 
واخملتبــرات  عشــر  االحــد 
ــة  ــى  الي ــع عل ــك اطل وكذل
توزيــع  الكتــب املنهجية ذات 
ــتركة  ــة املش ــر االوربي املعايي

لتدريــس اللغــات.
ــعدي  ــور الس ــث الدكت وبح
ــات  ــه اللغ ــد كلي ــع عمي م
موفــق  الدكتــور  األســتاذ 
النهــوض  ســبل  املصلــح 
بواقــع الكليــة مــن الناحيــة 
ــة ــى التحتي ــة. والبن العلمي
رئيــس  الســيد  وجتــول 
بصحبــة  بغــداد  جامعــة 
ــي  ــات ف ــة اللغ ــد كلي عمي
زار  حيــث  الكليــة  اروقــة 
قســم اللغــة االنكليزيــة 
ومختبــرات الصــوت فيهــا 
بشــأن  توجيهاتــه  وابــدى 
رفــع مســتوى االداء االكادميي 
ــة. ــودة العلمي ــني اجل وحتس

كتــاب  احلكمــة  بيــت  وجــه 
شــكر وتقديــر إلــى التدريســية 
االســبانية  اللغــه  قســم  فــي 
ــاس  ــاج عب ــت ابته ــة الس املدرس
تثمينــا لنجاحهــا فــي اداره النــدوه 
العلمية املوســومه..نظريات نشــوء 
ــرة... ــة معاص ــراءات نقدي اللغة..ق
وكانــت الســت ابتهــاج قــد راســت 
ــون  ــي ٢١كان ــة ف ــة العلمي اجللس

اثــار  بنجــاح  االول٢٠٢٠وإدارتهــا 
ــده  ــت ع ــن وقدم ــاب احلاضري إعج
مداخــالت بشــأن موضــوع النــدوة...
يشــار إلــى ان الســت ابتهــاج حتمل 
شــهادة املاجســتير فــي اللغــة 
بحــوث   عــدة  ولهــا  االســبانية 
منشــورة فضــال عــن ترجماتهــا 
فــي  ســنوات  منــذ   املتواصلــة 

صحيفــة لغــات.
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Languages

كلُّ شــئ كان مبحــض الصدفة.. 
ــث  ــة  للبح ــت ذاهب ــث كن حي
ــوعٍ  ــاب مطب ــخةٍ لكت ــن نس ع
لــي، ألنــي مولعــة بالكتابــة. 
ــختي  ــتُ نس ــد اهدي ــت ُ ق وكن
بحوزتــي  املتبقيــة   الوحيــده 
لصديقــةٍ لــي هاجــرت  كذكــرى 

ــا.. ــي له من
لــم اجــد نســخة هــذا الكتــاب 
القريبــه مــن  فــي املكتبــات 
ــي، ففكــرتُ ان أمــرّ  مــكان عمل
مــن  بالقــرب  تقــعُ  مبكتبــةٍ   َ
ــه…                             ــنُ في ــذي   أقط ــكان  ال امل
الصغيــرة  املكتبــة  دخلــتُ 
ــت ْ  ــث رُتب ــم، حي ــة املعال االنيق
ــى  ــدل عل ــة وذوقٍ ي ــب بدق الكت
رقــي مالكهــا .  احسســت ُ  وانا 
اجتــول مابــني الرفــوف ،كانــي 
ــن  ــم م ــة للعال ــلُ بخارط انتق
ــئ كان  ــارة.. كل ش ــى ق ــارة ال ق
،العناويــن،  االلــوان   : يشــدني 
طريقــة الترتيــب، حتــى انــي 
نســيتُ ماجئــتُ مــن اجلــه ومــا 

ــه.. ــث عن ــتُ ابح كن
وبينمــا كنــت انظــر فيهــا ، 
كطفــلٍ يــرى العابــاً والوانــاً الول 
ــدى  ــوي الص ــوتٍ ق ــرة، اذا بص م
وعنفــوان     رجولــةً  يعكــس 
يقــول لــي  :  «تفضلــي ســيدتي 

ــك؟»           ــاذا اخدم ..مب
هــذا  صاحــب  ألرى  اســتدرتُ 
الصــوت الــذي شــدّني كمــا 
كتبــهُ، اذا  هــو رجــلُ اســمر 
 ، الثالثينيــات  فــي   ، البشــرة 
ــه…  ــة جميل ــه وقام ــوي البني ق
نظر الــيّ بعينيــه  الســوداويتني 
احلادتــني  وقــال :  « ســيدتي… 

ــني؟ «… ــاذا تبحث ــن م ع
الــذي  مــن   ألرى  اســتدرتُ 
ــذي  ــكان ال ــذا  امل ــي ه ــف ف يق

ــى  ــوة االول ــذ اخلط ــرني من اس
ــه  ــاذا بوجه ــه.. ف ــي الي لدخول
ــات  ــوة والثب ــس الق ــذي يعك ال
ــب  ــوط التع ــض خط ــم بع ، رغ

والســنني  التــي ارتســمته     
 وزادته وسامة ً وهيبه..                          

ــث  ــت ابح ً كن ــوا ــت :  عف اجب
ُ عــن كتــابٍ لقصــة قصيــرة 
لــه  وذكــرتُ   . (ب.ع)  للكاتبــة 
عنــوان القصــة دون ان اقــول لــه 

ــا.. .                                                          ــن كتبته ــا م ان
وبينمــا ذهــب الرجــل يبحــث 
عــن القصــة فــي زوايــا مكتبتــه   
االنيقــه، عــدتُ بذاكرتــي خلمــس 
ــتُ  ــي رأي … .كأن ــبقتْ ــنني س س
ذلــك الوجــه الــذي يشــبه وجــه 
مقاتــلٍ عتيــد فــي العصــور 
أشــحذ  ..وبقيــت  الوســطى 
بذاكرتــي علّنــي اتعــرف عليــه.. 
ــي  ــت ان تعطين ــا.. اب ــن عبث لك

ــهِ.. ــل ملعرفت ــذ او ام اي منف
وفــي تلــك اللحظــه ،اقتــرب 
منــي وأعطانــي  الكتــاب الــذي 
جئــت ابحــث عنــه.. وبينمــا 
هــو ممســك بــه.. حملــت فــي يــده 
اليســرى اثــر تشــوه وحــرق قــدمي 

ــنني..  ــن س ــه م كان
ــكرا  ــالته ش ...فس ــا ذُهلتُ وهن

ــيد… ؟؟ س
فاجابني : انا ادعى  وليد.. !!

ذاكرتــي  بــي  رجعــت  وهنــا 
ــث  ــر ، حي ــنني او اكث ــس س خلم
كانــت  التــي  (م)   صديقتــي 
ــد  ــي ، ق ــن نفس ــي م ــرب ل اق
ــيد  ــذا س ــذاك  ه ــا آن ــرم به اغ

هــذه الصدفــة !!
ــاً  وكان قــد تقــدم الهلهــا طالب
الــزواج بهــا ،فرفضــوا ذلــك. 
ــق  ــادث حري ــرض حل ــا تع وبعده
ــكان  ــي م ــه ف ــةٍ ل ــي مكتب ف
اخبرتنــي  ،حيــث  هــذا  غيــر 
صديقتــي.. وبقيــا متواصلــني 
رغــم جبــروت اهلهــا ، حتــى 

العائلــه  وقــررت  اليــوم  جــاء 
الســفر الــى اخلــارج واالســتقرار 
هنــاك ، بعــد ان. ســاءت االوضاع 
ــد.. وكان ذلــك انتحــارا  فــي البل
لصديقتــي التــي كانــت مولعــه 

ــده..  ــه بش ب
وســافرت ولــم اعــرف عنهــا 

اللحظــه..  شــيئا حتــى 
فلــم اكــن  قــد رأيتــه بنفســي، 
لــه  صــوره  شــاهدت  لكنــي 
(م).وكنــت  صديقتــي  عنــد  
ــده  ــن ي ــذاك ع ــألتها آن ــد س ق
ــح ــة ال ــي قص ــرى وروتْ ل اليس

                                          . . ق ر
ــه  ــون الصدف ــل ان تك ــل يعق ه
ــه!!  ــك الفراب ــذكاء وتل ــذا ال به
هــل كنــت ُ ابحــث عــن كتابــي  

ام عــن قــدري املتتظــر؟!
نظــر الــي وقــال.. ســيدتي… 

.هــذه هــي القصــه.. 

وانــا كنــت فــي عالــم اخــر 
قــارات  عــن  بعيــدة   وقــارة 
ــا  ــدت فيه ــي وج ــهِ  الت مكتبت

ذكرياتــي… 
الكتــاب  ثمــن  اعطيتــه 
انــه  لــي  ..وقــال  وشــكرته 
ــك  ــص تل ــا بقص ــظ دائم يحتف
ــه  ــث ان ــا ،حي ــه ويتابعه الكاتب
ــي !! ــلوبها الكتاب ــب باس معج

 ابتســمتُ وخرجــتُ مــن مملكتهِ 
بجنودهــا  أســرتني  التــي 
ــب  ــذي ذه ــا ال ــا وملكه وكتبه
بعقلــي حلــدود اخليــال البعيــد...

 ابتســمتُ وخرجــتُ مــن مملكتهِ 
بجنودهــا  أســرتني  التــي 
ــب  ــذي ذه ــا ال ــا وملكه وكتبه
بعقلــي حلــدود اخليــال البعيــد...

   ومضــت أيــام ُ وأيــام ، وكنــت ُ 
قــد إنشــغلتُ بكتابــة قصــة لي 
ــا.  ــى انهائه ــكُ عل ــت ُ أوش كن
الفينــة  بــني  كنــت  لكنــي 
والفينــة، يذهــب بــي خيالــي 
ــذي أشــبه  ــكان ال ــك امل ــى ذل ال
بالقلعــة احملصنــة التي يســكن  
فيهــا ملــك عظيــم.. كنــت امــر 
ــؤدي  ــارع امل ــن الش ــوم م ُّ كل ي
ــا ،  ــل ُ امامه ــا اص لهــا ، وعندم
ال اعــرف ماينتابنــي مــن شــعور 
كانــي  قلبــي،  فــي  ورجفــة 
طالبــة تــؤدي امتحانــا ُ صعبــاً..
كنــت هكــذا دومــاً، الــى ان جــاء 

يــوم غيــرّ كل خارطــة ايامــي.. 
كان اجلــو متلبــدا بالغيــوم ويــوم 

مــن ايــام كانــون الثانــي البــارده، 
وينــذر مبطــر غزيــر.. خرجــت مــن 
عملــي قرابــة الســاعه الثانيــه 
ــد  ــوم.. وق ــك الي ــن ذل ــرا م ظه
خلعــت الســماء ثويهــا الرمــادي 
الباهــت ،لترتــدي ثوبــا مييــل الــى 
الســواد لشــدة عتمــة  الغيــوم 
واعالنهــا عــن هطــول االمطــار.. 
ــركه،  ــيارة الش ــن س ــت م ونزل
حتــى بــدا  املطــر بالهطــول 
قــد  اكــن  ولــم  وبغــزاره.. 
وصلــت لبيتــي بعــد.. فركضــت 
محاولــه تالفــي  ان تبتــل ثيابــي، 

لكنــه كان غزيــرا  جــدا ..                                                                 
فوصلــت الــى مــكان قــد اختبئ 
فيــه حلــني هــدوء العاصفــه 
ــه  ــت قريب ــر.. فكن ــف املط وتوق
ــد   ــوا اقص ــه ..  عف ــن القلع م

ــد)..  ــة(  ولي مكتب
ــا  ــرعه وان ــاب بس ــت الب فطرق
ــي  ــي خانتن ــي الت ــل مظلت احم
لشــدة املطــر املنهمــر  فــي 

ــوم..  ــك الي ذل
وخلــع  كرســيه  مــن  نهــض 
ميســك  كان  ،حيــث  نظارتــه 
بيــده كتابــا يقــرؤه، وعندمــا 
ــيدتي  ــي س ــال… تفضل ــي ق رآن
اســتريحي حلــني توقــف املطــر.. 
ــه  ــي الن   املظل ــرى وجه ــم ي ول
اال  شــئ  كل  تخفــي  كانــت 
ــر  ــت تقط ــي كان ــي الت مالبس
وضعــت  ..عندهــا  مطــرا 
مظلتــي علــى جنــب.. وســلمت 
عليــه ..عندهــا تذكرنــي ورحــب 
بــي وجلســت قــرب كرســي 
بجانــب مدفــأة، حيــث كنــت 
ــي  ــم اع ــرد ول ــن الب ــف م ارجت
انــي االن امــام الرجــل الــذي 
ــف  ــري وال ادري كي ــلبني فك س

لنســيانه..                                                                        الســبيل 
 تكلمنــا كثيــرا عــن عملــه 
وعملــي ، ولــم اقــل له انــي احب 
ــي  ــي الت ــا  هوايت ــة وانه الكتاب
ــرأ  ــا.. كان يق ــي فيه ــد نفس اج
قصــة قدميــه كنــت قــد  كتبتها 
أنــا منــذ ســنوات وطبعتهــا في 
كتــاب وبيــع منهــا الكثير..قــال 
لــي انــه يعشــق تلــك الكاتبــه 
ــف  ــاحر   وكي ــلوبها الس وباس
ميزجــه  خليــال  تشــده  انهــا 

ــم !!!  ــع مؤل بواق
فســالته:   هــل تثيــر لديــك 

او…..؟ ذكريــات 
اســاله  ان  متعمــدة   ُ وكنــت 
هــذا الســؤال النــي كنــت اريــد 

ان اعــرف
 هــل مازالــت صديقتــي(  م )، 
حبيبــة قلبــه رغــم الســنني 

التــي مضــت.. 
وكيــف  قصتهمــا  لــي  روى 
انــه كان مغرمــا بهــا وتقــدم 

وووو..  خلطبتهــا 
وهــو  مبــراره  يتكلــم  وكان 
يقــول  : «لــم يخفــق قلبــي  
المــرأة ســواها  ، لكنــي بعــد ٣ 
ســنوات مــن ســفرها وانقطــاع 
ــل  ــدت االم ــي، فق ــا عن اخباره
باســترجاعها.. وبــدأت اعيــش 
علــى  ،او  الطبيعيــه  حياتــي 
األصــح احــاول ان اعيــش حياتــي 
ــاح  ــت بأحل ــة.. . فتزوج الطبيعي
مــن األهــل ، ظنــا منهــم ان 
زواجــي ينســيني حبيبتــي.!!»

توقــف  شــئ  ..كل  وهنــا…    
لــدي.. وحتــى املطــر والزمــن 
ــا حلظــة  ــه.. حــني تأتين والصدف
لنــا  وتعيــد   ، كالصاعقــه 
ــد  ــن جدي ــر م ــوازن والتفكي الت

  !!!
شــكرته  علــى ضيافتــه وثقتــه 
بــي.. وانــا كنــت كاملهــرج الــذي 
يُفــرح اجلميــع بالوانــه التــي متأل 
ــا..   ــم خلفه ــو يتأل ــه ، وه وجه
ــي  ــت تبك ــماء ..كان ــى الس حت

معــي ذلــك اليــوم…  
هكــذا هــي كانــت صدفتــي فــي 

ــوم شــتائي عاصف…  ي
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3 Languages

االنســجام  نقــص  او   – الالمفرداتيــة  او  االليكســيثيميا  ــرف  تعّ
النفســي والعاطفــي –  وحســب راي الطبيــب النفســي  بيتــر 
ســيفنيوس (١٩٧٣(Peter Sifneos,علــى انهــا ظاهــرة ال ســريرية 
تتضمــن االفتقــار الــى الوعــي واملعرفــة العاطفيــة وبشــكل خــاص 
صعوبــة فــي حتديــد ووصــف املشــاعر والتعــرّف علــى املشــاعر 
او  البدنيــة  او  الناجتــة مــن االحاســيس اجلســدية  واالحاســيس 
االســتثارات العاطفيــة واملعنــى احلرفــي ملصطلــح اليكســيثيما هــو 
ــى وصــف  ــري عل ــرف بشــكل لفظــي تعبي ــى التعّ عــدم القــدرة عل
مشــاعر الشــخص حيــث ان االعــراض النفســية التــي تظهــر 
ــتخدام  ــا مت اس ــة . وعندم ــية بدني ــة نفس ــض ذات طبيع ــى املري عل
ــاك  ــد هن ــد وج ــيثيميا (Toronto scale)  فق ــو للكس ــاس تورنت مقي
ثــالث مظاهــر اساســية ناجتــة عــن هــذه الظاهــرة وهــي كمــا يأتــي :
١.صعوبــة التعــرّف علــى املشــاعر ومتييــز هــذه املشــاعر عــن 
الشــخص  لــدى  ذلــك   علــى  (ومثــال  البدنيــة   االحاســيس 
متامــاً). عليهــا  التعــرّف  يســتطيع  ال  ولكنــه  مشــاعر 

واملشــاعر  العواطــف  هــذه  وصــف  او  التواصــل  ٢.صعوبــة 
لآلخريــن (ومثــال علــى ذلــك مــن الصعــب علــى الشــخص ان 
.( يجــد كلمــات صحيحــة ومناســبة للتعبيــر عــن مشــاعره 
ومثــال   ) اخلــارج  نحــو  موّجــه  تفكيــر  بأســلوب  ٣.تتصــف 
ــل الشــخص التحــدّث للنــاس حــول طبيعــة  علــى ذلــك يفضّ
ــة ). ــاعره اخلاص ــس مش ــها ولي ــي ميارس ــة الت ــاطات اليومي النش
ولقــد وجــدت الكثيــر مــن الدراســات التجريبيــة بــان االفــراد 
ــى  ــرّف عل ــة بالتع ــل دق ــون اق ــادة يكون ــيثيميا ع ــون بالكس املصاب
التعابيــر العاطفيــة للوجــه مــن االفــراد غيــر املصابــني بالكســيثيميا 
ــز  ــن العج ــمل كل م ــخصيا يش ــدا ش ــرة بُع ــذه الظاه ــد ه .وتُع
ــز  ــف ومتيي ــرّف والوص ــي التع ــات ف ــمل صعوب ــذي يش ــي ال املعرف
ــك  ــة وكذل ــارات العاطفي ــة لإلش ــيس البدني ــن االحاس ــاعر م املش
ــف  ــد العواط ــي حتدي ــات ف ــمل صعوب ــذي يش ــي ال ــز العاطف العج
ً واســعاً  والتعبيــر عــن اخليــال حيــث ان Alexithymia  تتضمــن مجــاال
مــن املشــاكل النفســية مثــل الكآبــة واالنفصــام والتوّحــد واحيانــا 
ترتبــط باالنتحــار .وميكــن تقســيمها الــى انــواع عديــدة مــن املظاهــر 
ــيولوجية  ــية والفيس ــة والنفس ــلوكية واللغوي ــمل الس ــي تش الت
ــى  ــيثيميا عل ــن الكس ــر ع ــة يعبّ ــة اللغوي ــن الناحي ــة .وم والعصبي
ــر عــن العواطــف التــي تتطلــب معاجلــة  انهــا القــدرة علــى التعبي
ــال  علــى املســتوى اللغــوي وان هــذه املعاجلــة اللغويــة تلعــب دورا فعّ
ــى  ــار ال ــون االفتق ــن يعان ــاس الذي ــن الن ــر م ــدى الكثي ــي ل واساس
ــة  ــة العاطفي ــن اللغ ــزة ع ــة عاج ــرون معاجل ــث يظه ــة حي املفرداتي
ــر  ــي يظه ــتوى االدراك ــى املس ــال عل ــددة فمث ــتويات متع ــى مس عل
ــي العاطفيــة للغــة  هــؤالء النــاس حساســية ضعيفــة اجتــاه املعان
امــا علــى املســتوى التواصلــي فيظهــرون مشــاكل فــي انتــاج 
للغــة العاطفيــة والفهــم واالســتيعاب حيــث ال ميكنهــم التواصــل 
عاطفيــا مــع االخريــن بســبب عجزهــم عــن التعبيــر اللغــوي عمــا 
يــدور فــي انفســهم مــن مشــاعر واحاســيس .وبــني الطبيــب 
النفســي جيمــس بيكــر (١٩٧٩ James Baker,) ان هنالــك عــدة 
اختبــارت لظاهــرة االليكســيثيميا  حيــث يتــم عالجهــم علــى 
شــكل مجاميــع عالجيــة ( Group Therapy)) ودمجهــم فــي الفنــون 
تســتخدم  حيــث   (engaging them in creative arts)االبداعيــة
تقنيــات اســترخاء متعــددة (Relaxation techniques ) وقــراءة الكتب 
(Reading emotional books or stories) العاطفيــة  والقصــص 
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االنســجام  نقــص  او   – الالمفرداتيــة  او  االليكســيثيميا  ــرف  تعّ
النفســي والعاطفــي –  وحســب راي الطبيــب النفســي  بيتــر 
ســيفنيوس (١٩٧٣(Peter Sifneos,علــى انهــا ظاهــرة ال ســريرية 
تتضمــن االفتقــار الــى الوعــي واملعرفــة العاطفيــة وبشــكل خــاص 
صعوبــة فــي حتديــد ووصــف املشــاعر والتعــرّف علــى املشــاعر 
او  البدنيــة  او  الناجتــة مــن االحاســيس اجلســدية  واالحاســيس 
االســتثارات العاطفيــة واملعنــى احلرفــي ملصطلــح اليكســيثيما هــو 
ــى وصــف  ــري عل ــرف بشــكل لفظــي تعبي ــى التعّ عــدم القــدرة عل
مشــاعر الشــخص حيــث ان االعــراض النفســية التــي تظهــر 
ــتخدام  ــا مت اس ــة . وعندم ــية بدني ــة نفس ــض ذات طبيع ــى املري عل
ــاك  ــد هن ــد وج ــيثيميا (Toronto scale)  فق ــو للكس ــاس تورنت مقي
ثــالث مظاهــر اساســية ناجتــة عــن هــذه الظاهــرة وهــي كمــا يأتــي :

١.صعوبــة التعــرّف علــى املشــاعر ومتييــز هــذه املشــاعر عــن 
الشــخص  لــدى  ذلــك   علــى  (ومثــال  البدنيــة   االحاســيس 
متامــاً). عليهــا  التعــرّف  يســتطيع  ال  ولكنــه  مشــاعر 

واملشــاعر  العواطــف  هــذه  وصــف  او  التواصــل  ٢.صعوبــة 
لآلخريــن (ومثــال علــى ذلــك مــن الصعــب علــى الشــخص ان 
.( يجــد كلمــات صحيحــة ومناســبة للتعبيــر عــن مشــاعره 

ومثــال   ) اخلــارج  نحــو  موّجــه  تفكيــر  بأســلوب  ٣.تتصــف 
ــل الشــخص التحــدّث للنــاس حــول طبيعــة  علــى ذلــك يفضّ
ــة ). ــاعره اخلاص ــس مش ــها ولي ــي ميارس ــة الت ــاطات اليومي النش

ولقــد وجــدت الكثيــر مــن الدراســات التجريبيــة بــان االفــراد 
ــى  ــرّف عل ــة بالتع ــل دق ــون اق ــادة يكون ــيثيميا ع ــون بالكس املصاب
التعابيــر العاطفيــة للوجــه مــن االفــراد غيــر املصابــني بالكســيثيميا 
ــز  ــن العج ــمل كل م ــخصيا يش ــدا ش ــرة بُع ــذه الظاه ــد ه .وتُع
ــز  ــف ومتيي ــرّف والوص ــي التع ــات ف ــمل صعوب ــذي يش ــي ال املعرف
ــك  ــة وكذل ــارات العاطفي ــة لإلش ــيس البدني ــن االحاس ــاعر م املش
ــف  ــد العواط ــي حتدي ــات ف ــمل صعوب ــذي يش ــي ال ــز العاطف العج
ً واســعاً    تتضمــن مجــاال
ــف  ــد العواط ــي حتدي ــات ف ــمل صعوب ــذي يش ــي ال ــز العاطف العج
ً واســعاً    تتضمــن مجــاال
ــف  ــد العواط ــي حتدي ــات ف ــمل صعوب ــذي يش ــي ال ــز العاطف العج

Alexithymia والتعبيــر عــن اخليــال حيــث ان
مــن املشــاكل النفســية مثــل الكآبــة واالنفصــام والتوّحــد واحيانــا 
ترتبــط باالنتحــار .وميكــن تقســيمها الــى انــواع عديــدة مــن املظاهــر 
ــيولوجية  ــية والفيس ــة والنفس ــلوكية واللغوي ــمل الس ــي تش الت
ــى  ــيثيميا عل ــن الكس ــر ع ــة يعبّ ــة اللغوي ــن الناحي ــة .وم والعصبي
ــر عــن العواطــف التــي تتطلــب معاجلــة  انهــا القــدرة علــى التعبي
ــال  علــى املســتوى اللغــوي وان هــذه املعاجلــة اللغويــة تلعــب دورا فعّ
ــى  ــار ال ــون االفتق ــن يعان ــاس الذي ــن الن ــر م ــدى الكثي ــي ل واساس
ــة  ــة العاطفي ــن اللغ ــزة ع ــة عاج ــرون معاجل ــث يظه ــة حي املفرداتي
ــر  ــي يظه ــتوى االدراك ــى املس ــال عل ــددة فمث ــتويات متع ــى مس عل
ــي العاطفيــة للغــة  هــؤالء النــاس حساســية ضعيفــة اجتــاه املعان
امــا علــى املســتوى التواصلــي فيظهــرون مشــاكل فــي انتــاج 
للغــة العاطفيــة والفهــم واالســتيعاب حيــث ال ميكنهــم التواصــل 
عاطفيــا مــع االخريــن بســبب عجزهــم عــن التعبيــر اللغــوي عمــا 
يــدور فــي انفســهم مــن مشــاعر واحاســيس .وبــني الطبيــب 
James Baker,) ان هنالــك عــدة  النفســي جيمــس بيكــر (١٩٧٩
اختبــارت لظاهــرة االليكســيثيميا  حيــث يتــم عالجهــم علــى 
شــكل مجاميــع عالجيــة ( Group Therapy)) ودمجهــم فــي الفنــون 
تســتخدم  حيــث   (engaging them in creative arts)االبداعيــة
تقنيــات اســترخاء متعــددة (Relaxation techniques ) وقــراءة الكتب 
(Reading emotional books or stories) العاطفيــة  والقصــص 
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كليــة  تدريســيو  اســتأنف 
اللغــات وطلبتهــا العمليــة 
التعليميــة فــي الســادس مــن 
معلنــني   ٢٠٢٠ األول  كانــون 
ــد  ــي اجلدي ــام الدراس ــدء الع ب
٢٠٢٠-٢٠٢١ بــكل همــة وعــزم 

ــوح. وطم
فــي  التدريســيون  وباشــر 
إلقــاء  العلميــة  األقســام 
مــع  والتفاعــل  احملاضــرات 
طلبتهــم مــن خــالل املنصــات 
أجــواء  وســط  اإللكترونيــة 
ــراء  ــة ج ــرور والبهج ــن الس م
ــاب  ــى كل الصع ــب عل التغل
تداعيــات  عــن  الناجمــة 
جائحــة كورونــا. وشــهد اليوم 
الدراســي  العــام  مــن  األول 

.تتواصــل عمليــه تســجيل طلبــه كليــه اللغــات اجلــدد 
مبتابعــه شــخصيه وإشــراف ميدانــي مباشــر من الســيد 
عميــد الكليه..وكانــت جلــان اســتقبال وتســجيل طلبــه 
املرحلــه األولــى قــد باشــرت أعمالهــا فــور اعــالن نتائــج 
القبــول املركزي...يذكــر ان كليــة اللغــات تضم ١١ قســما 
ــية  ــة والفرنس ــات االنكليزي ــام اللغ ــي اقس ــا ه علمي

ــة  ــية والتركي ــة والروس ــبانية وااليطالي ــة واالس واالملاني
والفارســية والعبريــة والســيريانية والكرديــة  وتســتقبل 
ســنويا  مئــات الطلبــة مــن خريجــي الدراســة االعداديــة 
لتأهيلهــم للعمــل بصفــة مترجمــني فــي دوائــر الدولــة 

والقطــاع اخلــاص.
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ً الفتــاً لطلبــة  اجلديــد حضــورا
ــر  ــة عب ــام الكلي ــع أقس جمي
منصــات التعليــم اإللكترونــي 
بأمــل  تبشــر  خطــوة  فــي 
ــى  ــع عل ــوح واس ــد وطم واع
العلمــي.  التفــوق  حتقيــق 
األقســام  إدارات  وكانــت 
ــداول  ــدت اجل ــد أع ــة ق العلمي
ومســتلزمات  الدراســية 
للتعليــم  التحتيــة  البنيــة 
ــاح  ــن جن ــا يضم ــي مب اإللكترون
العمليــة التعليميــة بأفضــل 
صورة.فــي غضــون ذلــك بــارك 
الســيد عميــد كليــة اللغــات 
موفــق  الدكتــور  األســتاذ 
محمــد جــواد املصلــح ألســرة 
الدراســي  عامهــا  الكليــة 

اجلديــد ومتنــى أن يكــون مكلــالً 
ــوق  ــي والتف ــاء األكادمي بالعط

العلمــي.
ــح  ــي تصري ــح ف ــال املصل وق
أقــدم  لغــات:  لصحيفــة 
وأطيــب  التهانــي  أجمــل 
كليــة  ألســرة  التبريــكات 
ــام  ــدء الع ــبة ب ــات مبناس اللغ
وأود   ،  ٢٠٢٠-٢٠٢١ الدراســي 
ــع  ــادي اجلمي ــى أي ــد عل أن أش
تدريســيني وطلبــة وموظفــني 
وأحيــي فيهــم روح التضحيــة 
والعطــاء  والصبــر  واملثابــرة 
وأثمــن مــا قدمــوه خــالل العام 
الدراســي املاضــي مــن إجنــازات 
علميــة نفتخــر بهــا. وأضــاف 
املصلــح أننــا ندعــو أســرة 

هــذه الكليــة العزيــزة إلــى 
ــي  ــر األداء العلم ــد وتأث تصعي
املميــز،  الثقافــي  والعطــاء 
مســتويات  أعلــى  وحتقيــق 
اجلــودة األكادمييــة فــي جميــع 
ــة  ــة والبحثي ــول العلمي احلق
والتعليميــة والتربويــة كــي 
تبقــى كليــة اللغــات كمــا 
هــي دائمــاً عــروس كليــات 

جامعــة بغــداد. 
طلبــة  يواصــل  ذلــك  إلــى 
ــتهم  ــا دراس ــات العلي الدراس
ــروط  ــق ش ــى وف ــاً عل حضوري
بواقــع  الصحيــة  الوقايــة 
األســبوع،  فــي  أيــام  ثالثــة 
فــي  وقــد قطعــوا شــوطاً 

الدراســي. التحصيــل 

وجــه رئيــس جامعــة بغــداد 
منيــر  الدكتــور  االســتاذ 
حميــد الســعدي كتــاب شــكر 
لعميــد كليــة اللغــات االســتاذ 
ردا  املصلــح  موفــق  الدكتــور 
علــى اهــداء املصلــح كتابــه 
ــي  ــة ف ــوم دراس ــد املوس اجلدي
ــس  ــيد رئي ــة للس ــن الترجم ف
الســعدي  ومتنــى  اجلامعــة 

برعايــة جامعــة أصفهــان وعلى 
ــث  ــي الثال ــر الدول ــش املؤمت هام
شــخصية  حــول  للدراســات 
ــار  ــن الرومــي مت أختي جــالل الدي
ــة  ــم اللغ ــي قس ــي ف التدريس
الفارســية االســتاذ املســاعد 
الدكتــور رحيــم مزهــر العتابــي 
ــة  ــي اجللس ــرة ف ــاء محاض أللق
ســوف  التــي  التخصصيــة 
تقــام فــي ١٤/١٢/٢٠٢٠ وبعنــوان 

..صــدر للتدريســيه فــي قســم اللغه 
االملانيــه األســتاذ املســاعد الدكتــوره 
ــد  ــاب جدي ــن كت ــى حس ــاه عيس جن
مترجــم عــن اللغــه االملانيه بعنــوان..
مراســالت هيرمــان هيســه وتومــاس 
ــل  ــي حق ــاب ف ــل الكت ــان... ويدخ م
جوانــب  ويكشــف  الرســائل  أدب 
مهمــه عــن حيــاه الكاتبــني البارزيــن 
اإلبداعي..وكانــت  ونشــاطهما 
عــده  قدترجمــت  جنــاه  الدكتــوره 

ــي. ــن األدب األملان ــص م قص

ــي  ــن ف ــع اآلخري ــجام م (االنس
الرومــي)  الديــن  فكــر جــالل 
االســتاذ  مــن  الطلــب  ومت 
ــعار  ــر بش ــد املؤمت ــور بتزوي املذك
جامعــة بغــداد لنشــره فــي 
ــر  ــد املؤمت ــر ومت تزوي ــالن املؤمت اع
ــي  ــره ف ــة ونش ــعار اجلامع بش
بوســتر املؤمتــر ضمــن اجلامعــات 
التــي تشــارك فــي  العامليــة 

ــر. املؤمت
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التوفيــق   اللغــات  لعميــد 
مســيره  لتعزيــز  النجــاح 
قــد  وكان  العلمــي  البحــث 
ــات  ــه اللغ ــد كلي ــدر لعمي ص
موفــق  الدكتــور  االســتاذ 
ــوان  ــد بعن ــاب جدي ــح كت املصل
الثقافــه  املعرفــه  اللغــه 
دراســه فــي فــن الترجمــه عــن 
فــي  الثقافيــة  الشــؤون  دار 

وزاره الثقافــة ويســلط الكتــاب 
األضــواء علــى مفاهيــم لغويــة 
ــا  ــة وعالقته ــة ومعرفي وثقافي
بفــن الترجمــة . يشــار إلــى 
ســبق  املصلــح  الدكتــور  ان 
ــات  ــده مؤلف ــه ع ــدرت ل ان ص
موضوعــات  فــي  وترجمــات 
لغويــة ومعرفيــة أبرزهــا النــص 

. واخلطــاب 
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   تعــد بــالد الشــام مركــز 
وموطــن  واملعــارف  احلضــارة 
العلــم والعلمــاء وأصبحــت 
مميــزة  لهــا مكانــة  الشــام 
املشــرق  فــي  بالــغ  وتأثيــر 
حيــث  اإلســالمي  واملغــرب 
عاصمــة  دمشــق  أصبحــت 
وصــارت  األمويــة  اخلالفــة 
وموطنــا  القصــاد  قبلــة 
والتجــارة  والفــن  للثقافــة 
بفضــل خيراتهــا وموقعهــا 
أهلهــا. وخبــرة  اجلغرافــي 

ÏÁÑ]ûÂ;ÏË…]Œl;k]Õ˜¡IIä’Å›¯\;Ä˜dÂ;‹]ç’\
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 أجنبــت بــالد الشــام ثقافــة 
خلدمــة  أســالمية  عربيــة 
معــارف  بفضــل  اإلنســانية 
رجالهــا وإبداعهــم وأفكارهــم 
ــالم  ــة اإلس ــي خدم ــرة ف الني
بــالد  اســتفادة  وقــد 
الشــام مــن جتــارب املاضــي 
حتققــت  التــي  واالنتصــارات 
احلمــالت  فــي  األرض  علــى 
اجلهاديــة فــي عصــر الرســالة 
ــالت  ــن الرح ــت م ــا انتفع كم
التجاريــة مابــني مكــة مــن 
خــالل رحلــة الصيــف كمــا 
ــرمي اذ مت  ــران الك ــي الق وردت ف
واخلبــرات  املعلومــات  تبــادل 
جزيــرة  شــبه  ســكان  مــع 
ــن  ــر م ــذت الكثي ــرب فأخ الع
األصيلــة  العربيــة  املعــارف 
فضــال عــن التقاليــد والعــادات 
خدمــت  التــي  االجتماعيــة 
الثقافــة الشــامية ومهــدت 
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ــح  ــي أن تصب ــق ف ــا الطري له
جتاريــة  ومحطــة  قاعــدة 
بفضــل الطــرق التــي تعبــر 
منهــا القوافــل التجاريــة مــن 
ارض  عبــر  املشــرق  أقصــى 
الشــام ويعــرف بطريــق احلريــر.
ــامية  ــارف الش ــورت املع    تط
بعــد  األمــوي  العصــر  فــي 
عاصمــة  دمشــق  اتخــاذ 
للخالفــة اذ ظهــرت العلــوم 
واآلداب والفنــون وذلــك بفضــل 
والرخــاء  واالســتقرار  األمــن 

ــات  ــور طبق ــادي وظه االقتص
واألدبــاء  والفقهــاء  العلمــاء 
ــات  ــف االختصاص ــي مختل ف
الترجمــة  حركــة  وانبثــاق 
النقــود  وتعريــب  والتأليــف 
والدواويــن فــي عصــر اخلليفــة 
ــن مــروان فضــال  عبــد امللــك ب
عــن ازدهــار صناعة الــورق ورواج 
حرفــة االستنســاخ والوراقــة .
   انصــب اهتمــام بــالد الشــام 
علــى التــزود باملعــارف القدميــة 
ــان  ــان والروم ــب اليون ــن كت م
والبيزنــط ومــا خلفــوه مــن 
مــن  واألديــرة  الكنائــس 
املؤلفــات العلميــة فــي مجــال 
والفلــك  والصيدلــة  الطــب 
اذ اخــذ علمــاء  والرياضيــات 
ــون  ــونها ويعلق ــام يدرس الش
عليهــا ويضعون الرســائل للرد 
عليهــا او تفســيرها وبذلــك 
حدثــت حركــة علمية واســعة 

ــص  ــب وحم ــق وحل ــي دمش ف
وغيرهــا مــن مــدن الشــام التي 
ــن  ــاء الذي ــار العلم ــت كب أجنب
مجــدوا بالدهــم مبؤلفاتهــم 
فــي  والرائــدة  الفريــدة 
ــة  ــانية والصرف ــوم اإلنس العل
أنفســهم  وجــدوا  ألنهــم 
وطموحــني  وراغبــني  قادريــن 
فــي زيــادة العلــوم وحســن 
التــي  والترجمــة  التأليــف 
ســاهمت بشــكل واســع فــي 
ــي  ــة ف ــة العلمي ــار احلرك ازده
العصــر األمــوي والعباســي.
األمــوي  اخلليفــة  لعــب       
الوليــد بــن عبــد امللــك دورا 
إصــدار  فــي  ومميــزا  بــارزا 
علــى  باملوافقــة  ألوامــره 
ــة  ــرة االيبري ــبه اجلزي ــح ش فت
(اســبانيا) مــن دمشــق عندمــا 

ــن  ــى ب ــي موس ــه الوال خاطب
ــي  ــمال املغرب ــن الش ــر م نصي
ــرية  ــاالت س ــراء اتص ــد أج بع

ــم  ــان حاك ــت خولي ــع الكون م
ــدم  ــذي ق ــباني ال ــبتة االس س
ــاعدات  ــهيالت واملس ــه التس ل
فضــال عــن ســوء األوضــاع 
واألحــوال العامــة الداخليــة 
فــي اســبانيا والتــي كانــت 
. الفتــح  علــى  مشــجعة 
   عبــر القائــد الوالــي موســى 
مــن  البكــري  نصيــر  بــن 
ــة  ــن منطق ــراق م ــد الع موالي
عــني التمــر فــي محافظــة 
األندلــس فــي  الــى  كربــالء 
رمضان ســنة ٩٣ه وكان يرافقه 
عــدد كبيــر مــن الرجــال يقــدر 
تعدادهــم بنحــو ١٨ ألــف مــن 
ــة ومــن  ــل اليمني رجــال القبائ
أجنــاد الشــام مــن دمشــق 
و  وحمــاة  وحلــب  وحمــص 
يحملــون  وغيرهــا  قنســرين 
ــي  ــام ف ــارف الش ــم مع معه
كل جوانــب احليــاة، وســوف 
يتــم توزيعهــم حســب األجواء 
املناســبة لهــم كمــا جــاء 
(وكثــر  األندلســي:  بالنــص 
ولــم  عنــده،  الشــام  أهــل 

حتملهــم قرطبــة، ففرقهــم 
أهــل  وانــزل  البــالد،  فــي 
دمشــق البيــرة لشــبهها بهــا 
ــزل أهــل  وســماها دمشــق، وان
حمــص اشــبيلية وســماها 
قنســرين،  وأهــل  حمــص، 
جيــان، وســماها فلســطني). 
ــني  ــارف ب ــادل املع ــد مت تب    وق
ــي  ــس ف ــام واألندل ــل الش أه
والزراعــي  الثقافــي  اجلانــب 
والصناعــي والعمرانــي وقــد 
ــار  ــي ازده ــل ف ــاعد التواص س
تبــادل  بفضــل  األندلــس 
اخليــرات التــي كان لهــا دورا 
مهمــا فضــال عــن اندمــاج 
واالزيــاء  والتقاليــد  العــادات 
وفــن الطبــخ وغيرهــا بــني 
واألندلــس. الشــام  أهالــي 
   ميكــن القــول أن بــالد الشــام 
ــي  ــارزا ف ــا وب ــت دورا مهم لعب
أجنــاح فتــح اســبانيا ومتابعــة 
األمــور  ومجريــات  أحــداث 
الــى  التعليمــات  وإصــدار 
الوالــي موســى بــن نصيــر 
اســتدعائه  أو  إرســاله  فــي 

ــال  ــد وإدخ ــة الولي ــن اخلليف م
األجنــاد الشــامية وعبورهــا 
لالســتفادة  األندلــس  الــى 
مــن خبراتهــا العســكرية فــي 
واالســتقرار. األمــن  تثبيــت 

اجلغرافيــون  أعجــب 
ــة  ــارقة واملغارب ــة املش والرحال
بــالد  ملعالــم  واألندلســيني 
هوائهــا  وطيــب  الشــام 
ــا  ــا فوصفوه ــة أرضه وخصوب
ــس اذ أورد  ــع األندل ــا م وقارنوه
ــي  ــري القرطب ــي البك اجلغراف
صــورة تشــببها فــي منــاخ 
مــع  وخيراتهــا  األندلــس 
اإلســالمية  الواليــات  أجــواء 
بقولــه: (األندلــس شــامية فــي 
ــي  ــة ف ــا مياني ــا وهوائه طيبه
ــة  ــتوائها هندي ــا واس اعتداله
فــي عطرهــا وذكائهــا اهوازيــة 
ــة  ــا صيني ــم جبايته ــي عظ ف
ــة  ــا عدني ــر معادنه ــي جواه ف
ــا  ــواحلها فيه ــع س ــي مناف ف
آثــار عظيمــة لليونانيــني أهــل 
احلكمــة وحاملــي الفلســفة) .
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ــه  ــوره التكنالوجي مــع تنامــي الث
والعشــرين   احلــادي  للقــرن 
ــا  ــع للتكنالوجي ــاج الواس واالندم
ــم  ــهد التعلي ــا ش ــي مجتمعن ف
بضــع  بغضــون  ســريع  تغيــر 
واالجيــال  اوالدنــا   ســنوات.إن 
القادمــه ستســنمر فــي العيــش 
ســماته  اهــم  عالــم  فــي 
الســرعه التــي تغيــرت  فيهــا 
االنســانيه.حيث   احلضــاره 
ــم  ــع والعال ــي اجملتم ــرت ف انتش
الذكيــه  الهواتــف  باســره 
والتابلــت والتــي  عوضــت عــن 
اجهــزة احلاســوب والــالب تــوب 
واصبحــت فــي متنــاول االغلبيــه.
يعتبــر التغيــر الســريع للمشــهد 
ــم   عالمــه تظهــر ان طــرق التعلي
هــذا  تواكــب  ان  الــى  حتتــاج 
هــذه  وان  خاصــة  التغييــر 
ــب  ــن تذه ــوف ل ــا س التكنالوجي
بعيــدا بــل ســتظل مندمجــه 
فــي مجتمعنــا وحــان الوقــت 
لنعانــق فؤائــد هــذه التكنالوجيا.

ZrŸÅ∏\;€÷¬i’\;Ê·;]Ÿ
انــه مزيــج من طــرق التعلــم التي 
ــدده   ــم متع ــاذج تعل ــن من تتضم
ــع  ــي م ــم االلكترون ــا التعل اهمه
face –to-) التقليــدي  التعلــم 
face ).ان التعلــم املدمــج  هــو 
تطــور طبيعــي  لتنامــي امكانيــة 
الوصــول الــى املصــادر االلكترونيه  
للمكــون  املســتمره  واحلاجــه 
التعلــم. لتجربــة  البشــري 
ــج  ــم املدم ــة التعل ــد طريق تؤك
بــان املتعلــم مشــارك  ويقــود 
هــذه  تعلمه.تســاعد  جتربــة 
ــم  ــد املتعل ــا تزوي ــه ايض الطريق
ــه  ــة تعلم ــي جترب ــه ف ــا يحتاج مب
الطــالب  اغلــب   ان  حيــث 
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تعلــم  اســاليب  لديهــم 
التعلــم  وطريقــة  منفــرده  
املدمــج تــزود املتعلمــني اكثــر 
مــن جتربــة التعلــم التقليــدي.

rŸÅ∏\;€÷¬i’\;sÇ]≥
ــج  ــم املدم ــون للتعل ــن ان يك ميك
ــب كل  ــه لتناس ــكال مختلف اش
ــاذج : ــذه النم ــن ه متعلم.تتضم

١-تعليمات تعطى من خالل 
املنصه التعليميه مع لقاء وجها 

لوجه بني فتره واخرى.
٢-التدوير:rotation يتم تدوير 

الطالب بني التعلم  االلكتروني 
والتعليمات التي تعطى لهم 

وجها لوجه حيث تكون العمليه 

ممنهجه schedualed ثابته ولكن 
فيها مرونه.

٣-flex معظم التعليمات تعطى 
الكترونيا ويزود االساتذه الدعم 

املطلوب في مجاميع صغيره.
٤-مختبر الكتروني :حيث ان 
التعليمات التي  تعطى  في 

اخملتبر ترسل من قبل االستاذ عبر 
االنترنت وتدار من قبل املعيد.
٥-الدمج الذاتي :حيث ياخذ 

الطالب  محاضرات الكترونيه 
تكمل احملاضرات في الصف 

التقليدي.
ما اهمية التعلم املدمج ؟

تكمن اهمية التعلم املدمج في 
كونه قد كسر حاجز التعليم 

التقليدي مع امكانية الدخول  الى 
املصادر االلكترونيه اصبحت جتربة  

التعلم متاحه لكل طالب.ويوفر 
التعلم املدمج مرونة الوقت مبعنى 
توفير الفرصه للطالب للتعلم في 

الوقت املناسب لهم.
‰Éh]à˜’;rŸÅ∏\;€÷¬i’\;Å\ı…

١-يزيد  التعلم املدمج  عدد  
املتفاعلني من الطلبه.

٢-احلصول على معلومات افضل 
 feed back وتعقيب الطالب

 Team ٣-التدريس كمجموعه
Teaching

٤-وقت اضافي مع الطلبه
٥-دور قيادي اكير

٦-التركيز على التعلم العميق
٧-توفبر خيارات جديده للتدريس 

فبي البيت
٨-خطط تطوير اكثر حرفيه

g˜zz�÷’ ;rzzŸÅ∏\ ;€zz÷¬i’\ ;Åzz\ı…
ــام  ــج اهتم ــم  املدم ــد التعل يزي
الطــالب حيــث ان التكنالوجيــا 
ــات  ــى املؤسس ــت ال ــا دخل اذا م
ــون  ــتجعل املتعلم ــه س التعليمي
وحماســا  اهتمامــا  اكثــر 
تــدرس  التــي  للمواضيــع 
والرياضيــات  العلــوم  وخاصــة 
ــم  ــن قدرته ــد  م ــا تزي ــث انه حي

باملعلومــات االحتفــاظ  علــى 
information retention

يزيــد مــن  املدمــج  التعلــم  ان 
ان  حيــث  الطالــب  تركيــز 
ــث  ــر للبح ــتخدام الكومبيوت اس
مــع  واملــاده  املعلومــات  عــن 
ــه  ــادر مختلف ــى مص ــول ال الدخ
يحتاجهــا للبحــث .هــذا التفاعــل 
ــب  ــز الطال ــرة تركي ــن فت ــد م يزي
ــن  ــم م ــور املتعل ــا تط ــث انه حي
والبحــث. االستكشــاف  خــالل 

ــب  ــج الطال ــم املدم ــزود التعل ي
ــتخدام  ــتقالليه.حيث ان اس باالس
مــن  تزيــد  االلكترونيــه  املــاده 
قابليــة   الطالــب بوضــع اهــداف 

تعلــم مناســبه ويتولــى بنفســه 
ــور  ــي تط ــه والت ــؤلية تعلم مس
ســوف  التــي  القابليــه  لديــه 
تترجــم مــن خــالل مواضيعــه.
االلكترونــي  التعلــم  يغــرس 
ــن  ــاع ع ــد او الدف ــى تايي ــل ال مي
التــي  اجنازاتــه  وتتبــع  الــذات 
ــه  ــور  القابلي ــي تط ــهم ف ستس
علــى ايجــاد املصــادر. ان تاييــد 
الــذات  عــن  الدفــاع  او  الــذات 
اهدافهــم. الــى  توصلهــم 
ي   املدمــج  التعلــم  يهيــأ 
حيــث  للمســتقبل  الطــالب 
ــارات  ــن امله ــد م ــر العدي ــه يوف ان
ــي تترجــم بصــوره  ــه والت الواقعي
ــه  ــارات حياتي ــى مه ــره ال مباش
ــم  ــث والتعل ــارات البح منها:مه
والتعلــم  التفاعــل  الذاتــي.ان 
الذاتــي يســاعد    فــي تطويــر قوة 
االعتمــاد علــى الــذات وتطويــر 
وتوفيــر  القــرار  اتخــاذ  قابليــة 
باملســؤوليه. اكبــر  احســاس 
املدمــج  التعلــم  يجعــل 
العمليــه  التعليميــه رخيصــة 
حتمــل  ميكــن  مبعنــى  الكلفــه 
الوقــت  وتوفــر  مصاريفهــا 
توفيــر  الــى  باالضافــه  ايضــا. 
للطالــب  ميكــن  اي   املرونــه 
الوصــول الــى املــاده العلميــه 
مــن اي مــكان وفــي اي وقــت مــع 
والتعليمــات  بالدعــم   التمتــع 
ــدي. ــم التقلي ــاة عبرالتعل املعط
ــالة  ــج مس ــم املدم ــج التعل يعال
الشــد العصبــي لــدى املتعلمــون 
او  ســريعيني  كانــوا  ســواء 
القناعــه  ويزيــد  بطيئــني 
لديهــم باالحتفــاظ باملعلومــه.
االلكترونــي  التعليــم  يجعــل  
املتعلمــني  بــني  التفاعــل 
واملعلميــني اكثــر تاثيــرا مــن خالل 
البريــد االالكترونــي واملناقشــه 
بامــكان  حيــث  والدردشــه 
ــن  ــوره .ميك ــة تط ــب متابع الطال
للطالــب ايضــا  التعلــم مــن 
مختلــف النشــاطات والفعاليــات 
ــه  ــاليب تعليمي ــع اس ــي تتب والت
مختلفه.وبذلــك يســاهم التعلــم 
االلكترونــي فــي حتســني التعليــم 
الوقــت. نفــس  فــي  والتعلــم 
االلكترونــي   التعلــم  يشــجع 
ــالب  ــني الط ــي ب ــل اجلماع العم
ــع  ــى مجامي ــيمهم ال ــي تقس ف
انعــزال  مــن  يقلــل  وبذلــك 
بعضهــم.   عــن  الطــالب 

Blended Learning
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Languages

لــوركا,  غارســيا  فديريكــو   
ــرف  ــرحي ، ع ــب مس ــاعر وكات ش
مبهارتــه فــي العديــد مــن الفنــون 
األخــرى. يرتبــط اســمه بجيــل 
ال ٢٧، هــو الشــاعر األكثــر تأثيــرا 
اإلســباني  األدب  وشــعبية فــي 
العشــرين, يعتبــر  القــرن  فــي 
مــن  لــوركا  غارثيــا  فدريكــو 
للشــعر  املؤسســني  الشــعراء 
الســريالي فــي القــرن العشــرين,. 
ككاتــب مســرحي، يعتبــر واحــدا 
ــى  ــا ال ــرح جنب ــم املس ــن قم م
جنــب مــع  الكاتــب االســباني 
ــو. ــورو فاييخ ــكالن و ب ــر ان الكبي
 فــي عــام ١٩٢٩، اقتــرح عليــه 
صديقــه فرنانــدو دي لــوس ريــوس 

اإلســبان  اخلبــراء  وصــف 
ــوة  ــاول القه ــط تن ــف يرتب كي
نســبة  بانخفــاض  املنتظــم 
لــدى  الســقوط  حــوادث 
إســبانيا  فــي  الســن  كبــار 
النتائــج  املتحــدة.  واململكــة 
اجمللــة  فــي  املنشــورة 
األمريكيــة للتغذيــة الســريرية 
مــا  دراســة  إلــى  تســتند   ،
ــي  ــة ف ــن ٨٥٠٠٠ حال ــرب م يق
ــخاص  ــا ألش ــبانيا وبريطاني إس
ــا. عامً  ٦٠ الـــ  ســن  فــوق 

أكثــر  مــن  القهــوة  تعــد 
فــي  اســتهالكًا  املشــروبات 
ربــط  مت  وقــد  العالــم، 
اســتهالكها بانخفــاض مخاطر 
ــن  ــي م ــوع الثان ــة بالن اإلصاب
وأمــراض  الســكري  مــرض 
الدمويــة.  واألوعيــة  القلــب 
و فــي الوقــت احلاضــر ، قــام 
ــى  ــون إل ــبان ينتم ــون إس باحث
جامعــة اوتونومــا فــي مدريــد و 
معهــد البحــوث الصحيــة فــي 
ــاث)  ــة (ال ب ــفى جامع مستش
، ومعهــد مدريــد للدراســات 
ــي الغــذاء، بإجــراء  املتقدمــة ف
لتوضيــح  علميــة  دراســة 
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إلــى  رحلتــه  فــي  يرافقــه  ان 
نيويــورك. كانــت هــذه الرحلــة 
متثــل لــه الفرصــة لتعلــم اللغــة 
عملــه  ولتجديــد  اإلجنليزيــة، 
ــرة.  ــارج ألول م ــي اخل ــش ف والعي
وقــد وصــف اقامتــه فــي نيويــورك 
التجــارب  مــن  «واحــدة  بأنهــا 
األكثــر قيمــة فــي حياتي.فــي 
ــاعربكتابة  ــدأ الش ــت ب ــذا الوق ه
(شــاعر  الشــعرية  مجموعتــه 
لــم  والــذي  نيويــورك)،  فــي 
ســنوات  أربــع  بعــد  اال  ينشــر 
مــن وفاتــه. وقصــة مخطــوط 
ــة،  ــورك» طويل ــي نيوي ــاعر ف «ش
ــا  ــى عندم ــا األول ــدأ خطوطه تب
ــي  ــا ف ــر دروس ــوركا يحض كان ل
جامعــة كولومبيــا فــي نيويــورك، 
فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة، 
ديوانــه،  بكتابــة  بــدأ  وهنــاك 

وبعــد  و١٩٣٠.   ١٩٢٩ بــني  مــا 
ــي  ــر ف ــبانيا تأخ ــى إس ــه إل عودت
ــغاله  ــبب انش ــوان بس ــع الدي طب
ــام  ــرر ع ــى ق ــرى، حت ــال أخ بأعم
واتفــق  للنشــر،  إعــداده   ١٩٣٦
بيرغامــني علــى  مــع صديقــه 
يتكــون مــن ٩٦  وهــو  طبعــه. 
صفحــة مكتوبــة علــى اآللــة 
ــة  ــة مكتوب ــة، و٢٦ صفح الكاتب
لــوركا  تــرك  وبعدمــا  باليــد. 
ديوانــه عنــد مكتــب صديقــه 
لــم   ،١٩٣٦ عــام  أي  بيرغامــني، 
ــي  ــه، وبق ــيئا عن ــد ش ــرف أح يع
ــرت  ــى أن ظه ــوال، إل ــره مجه أم
املكســيك. فــي  اخملطوطــة  

ــاعر  ــة ( ش ــذه اجملموع ــز ه   تتمي
في نيويــورك) بالشــبابية و احلداثة 
حيــث  يتألــف مــن مجموعــة مــن 
القصائــد الســريالي التــي القــت 

صــدى وجنــاح كبيــر. ففــي قصيدة 
يتبــني   ( ذقــن  فــي  (طفولــة 
بطريقــة مــا االســلوب الغامــض 
لديــه كما و تبرر شــذوذه اجلنســي 
اخلارجــي. كمــا كان  و مظهــره 
لالســتعارة التــي كان يســتعملها 
اصــول تعــود لطفولتــه ميكــن 
ــوءة  ــه اململ ــن مزاجيت ــا م متييزه
ــال  ــرة احلب,فض ــتياء و حس باالس
عــن رويــة  املــوت فــي جميــع 

علــى  و  الشــعريه  كتاباتــه 
طــول مســيرة حياتــه ملمحــا 
مــن  و  معقــدة  بطريقــة  لــه 
ــاطير. ــى االس ــارة ال ــالل االش خ

ــي  ــرح ف ــوت و الف ــاعر امل ــه ش  ان
اخلــوف  حتــدى  االندلــس,  بــالد 
الفنيــة  اعمالــه  خــالل  مــن 
ــي.  ــكا ل ــام بهــا فــي بالن ــي ق الت
ــم  ــة  لعال ــده رؤي ــت لقصائ كان
نلمســه  مــا  وهــذا  جديــد، 

ــي  ــفادور دال ــة لس ــدة لوح قصي
(شــعر فــي امريكا).حيــث  يقــول 
ــني ــن كلمت ــاد م ــو احت ــعر ه الش
يعــرف   ان  الحــد  الميكــن 
اجتمعتــا ان  يحــدث  مــا 
تشــكيل  وبامكانهمــا 
ذاتــه الوقــت  فــي  لغــز 
لــوركا  غارثيــا  فيديريكــو 

الســتهالك  الصحيــة  اآلثــار 
القهــوة علــى كبــار الســن.

التــي   ، النتائــج  تشــير 
ــة  ــة األمريكي ــي اجملل ــرت ف نُش
إلــى   ، الســريرية  للتغذيــة 
كان  القهــوة  اســتهالك  أن 
ــا بانخفــاض مخاطــر  مرتبطً
الســقوط لــدى املشــاركني فــي 
مجموعــة (دراســة التغذيــة 
واألوعيــة  القلــب  ومخاطــر 
إســبانيا)  فــي  الدمويــة 
البريطانــي  احليــوي  والبنــك 
املتحــدة. اململكــة  فــي 

ــباب  ــد األس ــو أح ــقوط ه الس
الرئيســية لإلصابــة والعجــز 
والوفــاة املبكــرة لــدى كبــار 
ــج  ــذه النتائ ــر ه ــن. «تظه الس
ال  القهــوة  اســتهالك  أن 
يشــكل خطــرًا عندمــا يتعلــق 
و  معانــاة  بانخفــاض  األمــر 
ــاس»،  ــن الن ــة م ــذه الفئ اآلم ه
كمــا يقــول احــد املتخصصــني.

ــتهالك  ــط اس ــبق رب ــد س و ق
خطــر  بانخفــاض  القهــوة 
الســكري  مبــرض  اإلصابــة 
مــن النــوع الثانــي وأمــراض 
الدمويــة. واألوعيــة  القلــب 

فــي  الدراســتان  جمعــت 
ــة  ــات اجتماعي ــة معلوم البداي
احليــاة  أمنــاط  ؛  دميوغرافيــة 
ــخيص  ــة وتش ــة الصحي واحلال
األمــراض وعينــات الــدم وباقــي 
ــوا  ــم تابع ــم. ث ــوائل اجلس س
املشــاركني بشــكل مســتمر 
فــي حالــة  ملــدة ٧ ســنوات 
دراســة فــي اســبانيا و ملــدة ١٠ 
ســنوات فــي اململكــة املتحدة  .

«أخيــرًا ، الحظنــا أن املشــاركني 
ــر  ــات أكب ــوا كمي ــن تناول الذي
مــن إجمالــي القهــوة التــي 
ــوا  ــني كان ــى الكافي ــوي عل حتت
للســقوط.  عرضــة  أقــل 
عــالوة علــى ذلــك ، لوحــظ 
اإلســبانية  الدراســة  فــي 
الذيــن  املشــاركني  أن  ــا  أيضً
مــن  أكبــر  كميــات  تناولــوا 
ــة  ــل عرض ــوا أق ــني كان الكافي

عواقــب  مــع  للســقوط 
كمــا   ،» خفيفــة  جســدية 
ــا ،  ــث غارثي ــتر لوبي ــول إس تق
األســتاذة والباحثــة فــي كليــة 
الطــب املســتقلة و الباحثــة 
الدراســة. فــي  املشــاركة 

الضــوء  الباحثــون  يســلط 
علــى أنــه «علــى الرغــم مــن أن 
النتائــج جــاءت متناســقة فــي 
ــاط  ــع أمن ــني م ــني اجملموعت هات

وخصائــص  مختلفــة  حيــاة 
 ، دميوغرافيــة  اجتماعيــة 
إلــى  حاجــة  هنــاك  أن  إال 
الدراســات  مــن  مزيــد 
النتائــج  هــذه  لتأكيــد 
ســكانية  مجموعــات  فــي 
مكونــات  وحتديــد  أخــرى 
«. عنهــا  املســؤولة  القهــوة 
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املسلمني  لدى  عريق  ديني  صرح 
واملسيحيني على حد سواء يتحول 
انه   , مسجد  الى  كاتدرائية  من 
.ايقونة من اجلمال فمن  ايا صوفيا 
اليعرفها فاته الكثير من احلكايات 
لالعني  اخلاطف  والسحر  الشيقة 
ستجد  فيها  ستسير  فعندما   ,
في  اتسير  تتسائل  حائرا  نفسك 
متحفا  ام  مسجدا  ام  كنيسة 
بني  احلضارة  انواع  جميع  يضم 
معلما  صوفيا  ايا  تعتبر   . جوانبه 
معماريا وتاريخيا ذات اهمية عاملية 
وتقع عند مدخل مضيق البسفور 
 . االوربي من اسطنبول  اجلانب  في 
مسيحية  كاتدرائية  سابقا  كانت 
االمبراطورية  زمن  في  بنيت 
الى  بعدها  حولت   , البيزنطية 
االمبراطورية  زمن  في  مسجد 

املبنى  هذا  ويعرف   . العثمانية 
كاتدرائية  االصلي  باسمه 
اسطنبول  في  صوفيا  القديسة 
تعني  باليونانية  صوفيا  وكلمة   ,
 ( اواملقدسة  االلهية  احلكمة   )
حكمة  كاتدرائية  تعني  وكذلك 
وايا   , العظمى  والكنيسة   , اهللا 

صوفيا .
وقد بنيت الكاتدرائية مابني االعوام 
االمبراطور  من  بأمر   ٥٣٢-٥٣٧
الكاتدرائية  لتكون  يوستينيان 
االمبراطورية  شرق  في  الرئيسية 
فريدا  دينيا  ومعلما  الرومانية 
لقوة  ورمزا  املسيحي  العالم  في 
عمل   , الشرقية  الرومانية  الدولة 
عشرة  عن  مااليقل  بنائها  على 
تصاميم  ووضع  شخص  االف 
املبنى املعماري إيسيدو من ميليتا 

واملعماري أنفيمي من ترال , وشيدت 
مسيحية  معابد  انقاض  على 
احترقت في القرنني الرابع واخلامس 
قسطنطني  االباطرة  عهد  في   ,

االول وفيودوسي الثاني .
رمزا  الكاتدرائية  واصبحت 
 , البيزنطية  االمبراطورية  جلبروت 
تتويج  مراسم  فيها  جتري  وكانت 
لبطريركية  مقرا  وتعد   , االباطرة 
بعد  ولكن   . القسطنطينية 
عام  املسيحية  الكنيسة  انقسام 
١٠٥٤ الى كاثوليكية وارثوذكسية 
صوفيا  ايا  كاتدرائية  اصبحت   ,
ليس  الرئيسية  الكنيسة 
جلميع  بل   , لالمبراطورية  فقط 

االرثوذوكس .
على  الصليبيون  استولى  ان  وبعد 
 ١٢٠٤ عام  في  القسطنطينية 

الفنية  التحف  ونهبت  سرقت 
ضمنها  من   . العديدة  واالثرية 
قطعة   ) الروايات  لبعض  وفقا 
السيد  بها  فن  كُ التي  القماش 
(كفن  وتسمى  وفاته  بعد  املسيح 
حتت  صوفيا  ايا  واصبحت  تورينو). 
الكاثوليكية  الكنيسة  تصرف 
املدينة  استعادة  لغاية  الرومانية 
من الصليبيني في عام ١٢٦١ وبعد 
البيزنطية  االمبراطورية  سقوط 
قبل  من  القسطنطينية  وغزو 
 ,١٤٥٣ عام  العثمانيني  االتراك 
الثاني  محمد  السلطان  امر 
بتحويل  الفاحت)  (مبحمد  الشهير 
واعادة  مسجد  الى  صوفيا  ايا 
النقوش  بكل  واالحتفاظ  ترميمها 
والفسيفساء  املسيحية  والرسوم 
وبنفس  فيها  املوجود  والتراث 
الرسوم  هذه  بتغطية  امر  الوقت 
السنوات  مدى  وعلى   . والنقوش 
معمارية  سمات  اضيفت  التالية 
املنبر  مثل  للمبنى  اسالمية 
وبقيت   . االربع  ومآذنه  واحملراب 
كذلك على مدى ٥٠٠ سنة كأحد 
 . الرئيسية  االسالمية  املزارات 
االولى  العاملية  احلرب  نهاية  وبعد 
اعلن  العثمانية  الدولة  وسقوط 
احلديثة  التركية  الدولة  مؤسس 
علم  في  اتاتورك  كمال  مصطفى 
 , علمانية  جمهورية  قيام   ١٩٢٣
عام  الثاني  تشرين   ٢٤ في  ووقع 
اصبحت  رئاسيا  مرسوما   ١٩٣٤
الكاتدرائية مبوجبه متحفا . يعتبر 
متحف ايا صوفيا مجمعا معماريا 
العمارة  بعناصر  يحتفظ  فريدا 
بالنظر  واالسالمية  املسيحية 
الداخلي  والديكور  املعماري  للفن 
املبنى  بقي  وقد   . للكاتدرائية 
سنة  الف  من  مايقارب  مدى  على 
اكبر مبنى ديني للعالم املسيحي 
إشبيليا  كاتدرائية  تشييد  (لغاية 
عشر).  السادس   القرن  بداية  في 
 ١٠٠ صوفيا  ايا  مبنى  طول  يبلغ 
متر وعرضه ٦٩,٥ متر وارتفاع قبته 
وقد   , مترا   ٣٢ وقطرها  متر   ٥٥,٦
رِف في بناء الكاتدرائية نحو ١٣٠  صُ
طنا من الذهب , لذلك يعتبر اغلى 
البيزنطية  لالمبراطورية  مبنى 
املرمر  بنائها  في  استخدم  وقد   .
الرغم من  قائما على  وبقي  واآلجر 
ارضية وحرائق  لعدة هزات  تعرضه 
عمليات  فيه  جتري  كانت  حيث   ,
الترميم والصيانة بصورة مستمرة 
الزخرفة  عمليات  واستمرت   .

تتميز  التي  الداخلية  والنقوش 
 . قرون  عدة  وفخامتها  بروعتها 
العثمانية  االمبراطورية  وفي عهد 
مآذن  اربع  املبنى  الى  اضيفت 
 ( مكة  اجتاه  الى  يشير   ) ومحراب 
 , اكتشفت  وقد   . املرمر  ومنبر من 
والصيانة  الترميم  عمليات  خالل 
الثالثينيات  في  جرت  التي 
املاضي  القرن  من  واخلمسينيات 
فسيفساء   , اجلص  طبقة  حتت   ,
تعتبر  كانت  جدارية  ولوحات 
االمبراطورية  لعهد  تعود  مفقودة 
رؤية  حاليا  ميكن  اي  البيزنطية. 
قرانية  وايات  املسيح  يسوع  لوحة 
على ثماني لوحات ضخمة معلقة 
وادرجت   . املبنى  داخل  اقواس  على 
 ١٩٨٥ عام  اليونسكو  منظمة 
متحف ايا صوفيا وعددا من املعالم 
االثرية االخرى املوجودة في القسم 
اسطنبول  مدينة  من  التاريخي 
ولقد   . العاملي  التراث  قائمة  في 
وبعض  دينية  منظمات  طالبت 
املبنى  السياسيني منذ قرار حتويل 
بإعادته   ١٩٣٤ عام  متحف  الى 

مت  وقُدِ  , مرات  عدة  مسجد  الى 
طلبات رسمية الى مجلس الدولة 
اجمللس  لكن   . اخلصوص  بهذا 
في  إدارية  محكمة  اعلى  باعتباره 
منعا   , كلها  يرفضها  كان  البالد 
وألهمية  السياسية  للعواقب 
 . السياحية  التاريخي  املوقع  هذا 
آذار من عام ٢٠١٩  ولكن في شهر 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  أعلن 
تغيير  احملتمل  من  أنه   , اردوغان 
اعتراف  على   ً ردا الكاتدرائية  صفة 
االول  كانون  في  املتحدة  الواليات 

ابدية  عاصمة  بالقدس   ٢٠١٧ عام 
في  اعترافها  وكذلك   , السرائيل 
اذار ٢٠١٩ بسيادتها على مرتفعات 
. واستنادا الى  اجلوالن التي حتتلها 
هذا وافق مجلس الدولة على اعادة 
النظر في قرار عام ١٩٣٤ بناء على 
املنظمات  احدى  من  مقدم  طلب 

الدينية .
مسجدا  تعود  صوفيا  ايا  هي  وها 
مرة اخرى يرفع في مآذنه نداء اهللا 
بأمر   , متحفاً  كانت  ان  بعد  اكبر 
ترحيب  وسط  العليا  احملكمة  من 
بهذه  غامرة  وفرحة  جماهيري 
التركي  الشعب  وأشاد   . العودة 
التاريخية  اخلطوة  لهذه  واملؤيدين 
من عدة دول , على الرغم من ردود 
والساخطة  راضية  الغير  الفعل 
موسكو  مثل  البلدان  بعض  من 
وبرلني والفاتيكان على هذا التحول 
, الى ان تركيا ورئيسها اردوغان ردوا 
ألحد  واليحق  سيادي  حق  هذا  بأن 
بالتدخل في الشأن الداخلي . وقد 
فتحت ايا صوفيا أبوابها كمسجد 
متوز   ٢٤ بتاريخ  املسلمني  لصالة 

بالتزامن  امليالدي   ٢٠٢٠ عام  من 
ملعاهدة  السنوية  الذكرى  مع 
لتأسيس  التي مهدت  لوزان ١٩٢٣ 
اجلمهورية التركية . لكن قيمة ايا 
صوفيا التاريخية والدينية ستظل 
كل  من  للزوار  ومتاحة  محفوظة 
وايقوناتها  بفسيفسائها  االديان 
وخطوطها  ورسومها  املسيحية 
من   ً واحدا يعد  الذي  املكان  في 
الثقافي  للتراث  اليونسكو  مواقع 

العاملي واالنساني 
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;ÈÕ\Ö¬’\;ÍÄÖâ’\;Å‚zzç∏\;Ø⁄ËŒh;ÀË—;
ZƒÊfi’\Â;€“’\;nËt;flŸ;MKKN;‹]¡;Å¬d

فــي  العــام  الواقــع  ان  الشــك 
ــدة  ــا جدي ــهد امناط ــد ش ــراق ق الع
ومصيريــة فــي مختلــف االصعــدة , 
ومنهــا اجلانــب االبــداع االدبــي الــذي 
ــاة  ــاه احلي ــع بأجت ــه بالطب ــذ يتج اخ
نفســها , او صــور احليــاة التــي اخــذ 
ــي  ــع السياس ــن الواق ــى ضم تتوال
الضــاج , واملشــهد الســردي اول مــن 
ــدة  ــاة اجلدي ــذه احلي ــور ه ــدم ص ق
مبرونــة عاليــة , ومتاشــى مــع كل 
جتتــاح  اخــذت  التــي  الظواهــر 
ــذي  ــد ال ــى احل ــي , ال ــع العراق الواق
الســردي  الصــوت  فيــه  خــرج 
ــس ادل  ــم , ولي ــى العال ــي ال العراق
ــة  ــز العربي ــن اجلوائ ــك م ــى ذل عل
والعامليــة التــي اخــذ يحصدهــا 
, وهــذا يعنــي  العراقــي  الروائــي 
ان الروايــة العراقيــة قــد اخــذت 
ترضــي احلاجــة االنســانية , امــا 
مــن حيــث الكــم , فأظــن ان النتــاج 
مهــول جــدا الــى احلــد الــذي النــكاد 
نالحقــه القــراءة والنقــدا , اذ اليــكاد 
ميــر يــوم دون ان نطلــع علــى عنوانات 
جديــدة لنتــاج ســردي , مــع اســماء 
معروفــة او جديــدة , وبغــض النظــر 
عــن تقييمهــا اعتقــد انهــا ظاهــرة 

ــة. ايجابي
;∫;ØzzË’]¢\;ØzzË\ÂÖ’\;‡\;flzzÁÖh;◊zz·;
;ÿ]zzËpˆ\;ÈzzË\ÂÑ;\ÂÜÂ]zzû;ÅzzÕ;–\Özz¬’\
;fË’]àˆ\Â;k]¡ÊîÊ∏\;nËt;flŸ;ÏŒd]â’\

Z;k]zz°]¬∏\Â
ــر  ــذا االم ــن ه ــع , ولك ــم بالطب نع
 , فقــط  باالمكانيــات  اليرتبــط 
وامنــا يتعلــق باحلاجــة التــي تفــرض 
 , معينــة  ومعاجلــة   , خاصــا  اداءَ 
ــا  ــدة , ودعن ــاق جدي ــف انس وتوظي
الننــس ان روائيــي االجيــال الســابقة 
ــا مختلفــة عــن  ــروا ظروف قــد اختب

الظــروف االن.
;ázz\Êp;ØzzËÕ\Ö¬’\;ØzzË\ÂÖ’\;ózz¬d;ÿ]zz›;

;Â\;Îázz Õ;”zz’Ç;◊“zzçÁ;◊zz·;y;ÎÅzzÁÅ¡
;ÏzzÁ\ÂÖ’\ ;Î3zzâŸ;∫;]zz⁄‚Ÿ ;]zz �¬fiŸ
ZÏËdÖ¬’\;]‚h3æfi’;]‚iâ…]fiŸÂ;ÏËÕ\Ö¬’\
ــن  ــم , لك ــر نع ــدّ كبي ــى ح ــا ال رمب
مســألة املنافســة يجــب ان نتوقــف 
المجــال  ان  فاعتقــد   , عندهــا 
الســردي  فــاالداء   , للمنافســة 
العراقــي ميثــل جتربــة خاصــة تبعــت 
ظروفــا خاصــة , واالمــر اليتعلــق 
علــى  التركيــز  بقــدر  بالتنافــس 
ــة  ــة التجرب ــن خصوصي ــر ع التعبي
ــل  ــن قب ــا م ــز وحصاده ــا اجلوائ , ام
الروائيــني العراقيــني فالقضيــة تعود 
واالداءات  اخلاصــة  النمــاذج  الــى 
املتفــردة التــي لفتــت االنتبــاه الــى 
متيــز التجربــة واالبداعــات التــي 
نتجــت عنهــا , ليــس على مســتوى 
الكتابــة الروائيــة , وامنــا حتــى علــى 

مســتوى االداء النقــدي.
;ÏzzÁ\ÂÖ’\;g]zz�i—;flzzŸ;ÅzzÁÅ¡;ÀzzΩÂ;
;ÃÖ¬Á;]Ÿ;Â\;y;ÄÖzzà]iË∏\;ÏËfiŒh;ÏzzËÕ\Ö¬’\
;€zz‚›\;flzzÁÅŒi¬h;◊zz·;y;ÄÖzzâ’\;Ô\ÑÂ;]zz±
ZÏË∏]¡;gÑ]qi’;Î]—]•;È·;‹\;y;\Êuß
ــي  ــي الت ــة ه ــة التجرب ان خصوصي
دفعــت الروائــي العراقــي الــى ان 
يوظــف مثــل هــذه التقنيــات , وهي 
تقنيــات متاحة واقعــا , اال ان الروائي 
العراقــي اخــذ منهــا مايتالئــم مــع 
جتربتــه اخلاصــة وقــد جنــح الــى حــدّ 
كبيــر فــي هــذا علــى ان ال نتجاهــل 

ــارب  ــت التج ــي حاك ــارب الت التج
ــا  ــس طابع ــا ال تعك ــة االنه العاملي
عامــا وامنــا هــي جتــارب كان مقــدرا 

ــر. ــاكاة ال اكث ــون مح ــا ان تك له
;jzzh]d;ÏzzÁÅŒfi’\;Ïzz—Ö¢\;‡\;flzzÁÖh;ˆ\;
;ÍÄÖzzâ’\;s]zzifi’\;ÏzzŒt˜Ÿ;€zz¡;Îázzp]¡

ZÖÁá∆’\;ÈzzÕ\Ö¬’\
ــرة  ــألة كث ــي مس ــك ف ــق مع اتف
االنتــاج الســردي العراقــي , اال ان 
النقــد لــم ولــن يتوقــف عــن اثــارة 
ــارة  ــا , بعب ــارة اليه ــر واالش الظواه
اخــرى ال اعتقــد ان هنــاك هــوة 
مخيفــة بــني االنتــاج والنقــد , وامنــا 
هــو محاولــة االســتيعاب اوال , ومــن 
ثــم ايجــاد ســبل التعبيــر املناســبة 
لتقــدمي وكشــف التجــارب و ايجــاد 
ــل  ــدرج العم ــني ي ــدي مع ــق نق نس

ــه. ــود ضمن ــي املقص االبداع
;ÏzzÁÅŒfi’\;k]zzd]i“÷’;√zzd]i∏\;øzzt˜Á
;H;ØË¥Ä]—ˆ\;Ä]Œfi’\;Ï⁄·]zzâŸ;Ñ]â®\
;‰É·;g]eà\;]Ÿ;H;Ï÷Ë÷Õ;k\Ô]fimizzà\;\Å¡]Ÿ

ZÎÖ·]æ’\
ــش  ــي يعي ــد االكادمي ــدو ان الناق يب
ــا يتعلــق بوظيفتــه  واقعــا خاصّ
ــره  ــذي يجب ــي ال ــه االكادمي , وعمل
ــة  ــن جه ــذا م ــني ه ــى اداءِ مع عل
, ومــن جهــة اخــرى ان اعتبــارات 
النقــد االكادميــي تختلــف حتمــا 
عــن اعتبــارات النقــد العــام, وهــذا 
االكادمييــة  القوانــني  ان  يعنــي 
علــى  بالضــرورة  التنطبــق 
االســهامات العامــة اي ان نظــرة 
الناقــد االكادميــي رمبــا تشــكّل رؤيــة 
خاصــة تخــرج عــن الســياق العــام 
, لــذا جنــد ان اســهامات الناقــد 
ــدر  ــدودة بق ــت مح ــي ليس االكادمي
طريــق  متوجهــة ضمــن  ماهــي 

خــاص.
;ÏÁ\ÂÖ’\Â;ÏzzëŒ’\;g]zzi—;ózz¬d;€zzuŒÁ;
;y;ÏÁÅŒ›;Ïzz…]Œl;‡ÂÄ;ÅzzŒfi’\;∫;€‚zzâ ›\
;ƒÅe∏\;‡\;ÓÖÁ;ÍÉ’\;Í^Ö’\;√Ÿ;ØŒ ih;◊zz·

Z„÷ËŸÜ;s]i›;€zz�ËŒÁ;flŸ;◊ï…\;Ê·

تتوســع  اخــذت  الظاهــرة  هــذه 
لالســف , ان اي مبــدع او كاتــب البــد 
لــه مــن معرفــة الطريــق الــى حاجة 
ــا  ــور ثاني ــة اجلمه ــد اوال وحاج النق
وحاجتــه ثالثــا, وليــس املطلــوب 
ــا ,  ــات نقدي ــم النتاج ــه ان يقيّ من
ــد  ــى النق ــة ال ــي احلاج واال فلتنتف
ــن  ــاج وم ــى االنت ــدع ال ــه املب وليتج
ــذا  ــاج , وه ــذا االنت ــم ه ــم تقيي ث
ــى جتاهــل حاجــة النقــد  يفضــي ال

ــد . والناق
;Ô]zzâfi÷’;Ï÷¡]…;Ï⁄·]zzâŸ;øt˜›;ˆ;\Ç]zz∏

ZÏÁÅŒfi’\;Ï—Ö¢\;∫
علــى العكــس متامــا , فعلــى الرغــم 
ــي  ــة ف ــة االدوار الذكوري ــن هيمن م
مختلــف املفاصــل احلياتيــة ومنهــا 
جانــب االبــداع والنقــد , اال ان احلركة 
النســوية النقديــة حتاول ان تؤســس 
ــا  ــي نظرته ــا ف ــا خاص ــا اجتاه له
ــي  ــث ف ــي ان تبح ــا , اذا يكف ورؤيته
شــبكة املعلومــات لتــرى مئــات 
االســماء لناقــدات اســهمن بشــكل 
ــد,  ــة النق ــراء حرك ــي اث ــر ف او بأخ
اال ان محاولــة جتنيــس االدوار رمبــا 
ــذه  ــير ه ــن س ــر م ــت ان تعثّ حاول
, فاملــرأة تريــد ان تكــون  احلركــة 
ــر  ــة ال ان يحصّ ــن االدوار العاملي ضم
اطــار  داخــل  وابداعهــا  نتاجهــا 

ــه. ــد عن ــني الحتيّ مع
;Özzë¡;Êzz·;Özzë¬’\;\Ézz·;‡\;ózz¬e’\;ÓÖzzÁ;
;ã]fipˆ\;√p\Öh;√ÕÊiÁÂ;Ü]ËiŸ_d;ÏzzÁ\ÂÖ’\

ZØŒ÷¬h;\Ç]zz±;y;ÓÖ|ˆ\;ÏzzË¡\Ådˆ\
اليخفــى الــدور الالفــت للجنــس 
الروائــي والقصصــي مبــا يوفــره مــن 
ــر , الن  ــي التعبي ــة ف ــة مطلق مرون
ــى  ــوء ال ــي اللج ــة االن تقتض احلاج
ــت  ــي مارس ــردية وه ــة الس الكتاب
ورمبــا   , عــال  مبســتوى  دورهــا 
ــذه  ــم ه ــف حج ــتقبال يتضاع مس
ــع الضــاج دائمــا ,  االدوار تبعــا للواق
ــاس  ولكــن انحســار او تراجــع االجن
االخــرى اظــن انهــا مســألة التبــدو 
لهــا  ايضــا  النهــا   , مقبولــة 
وظائفهــا وادوارهــا , فضــال عــن 
ــم  ــن التحك ــداع الميك ــة واالب امللك
بهمــا , فــي عصــر مــا مــن العصــور 
ــاول ان  ــرى حت ــاس االخ ــل االجن , ولع
جتــد لهــا اطــر متجــددة دائمــا كــي 
ــه  ــع , اال ان ــات الواق ــاير متطلب تس
البــد مــن التســليم بتفــوق الكتابــة 

ــاس. ــي االجن ــى باق ــردية عل الس
;Ød;ÄÂÅ¢\;Èzzå˜h;∞\;flÁÖæfih;ÀzzË—;
;Ì⁄zzâÁ;]±;Ïê]|;ÏzzË¡\Ådˆ\;ã]zzfipˆ\
Z;äËfiqi’\;ÜÂ]qiÁ;ÍÉ’\;C{Êi ∏\; �ífi’\D

الواقــع ان هــذه املســألة قــد اخــذت 
روايــة  نقــرأ  فاصبحنــا   , تتمــدد 
ــس  ــدة , او العك ــكل قصي ــى ش عل
ــذ  ــي اخ ــاذج الت ــن النم ــا م وغيره
دون  ببعــض  بعضهــا  يختلــط 
تشــكل  التــي  للحــدود  اعتبــار 
ــي ,  ــص االبداع ــي للن ــح االصل امللم
واظــن ان هــذا يفضــي الــى فوضــى 
الــى  يتحــول  قــد  الــذي  النقــد 
ــر ذات  ــة وغي ــر مفهوم ــاق غي انس
ــدود  ــيم ح ــى (ترس ــو ال ــدة , ادع فائ
النــص) للمحافظــة علــى وظيفتــه 
ــكل مــن اجلهــا خاصــة ان  التــي تشّ
كل االجنــاس االبداعيــة قــادرة علــى 
النطالقهــا  احلاجــة  دون  التعبيــر 

ــض. ــا البع ــو بعضه نح
;Èzz\ÂÖ’\;s]zzifi÷’;”zzi¬d]iŸ;ÿ˜zz|;flzzŸ;
;Ïzz÷tÖŸ;«zz÷d;„zz›\;flzzÁÖh;◊zz·;y;ÈzzdÖ¬’\

ZÏzzË∏]¬’\
مرحلــة  يبلــغ  لــم  انــه  الواقــع 
العامليــة , وامنــا هــو اصــال فــي جــزء 
ــد  ــه اصــال ول ــر منــه عاملــي الن كبي
ــي  ــة ج ــام كج ــات انع عامليا..فنتاج
ممــدوح  وعاليــة  انطــون  وســنان 
,نتاجــات  جــدا  كثيــرة  واســماء 
اســتطيع ان اعبــر عنهــا بالعامليــة , 
اذن ان املرحليــة قــد تالشــت حســب 
ــي  ــون ف ــداع يتك ــذ االب ــي , واخ رأي
مناســبة  تكــون  التــي  البيئــة 
لوالدتــه , خاصــة مــع اجتــاه معظــم 
التيــارات النقديــة العامليــة الــى عــدّ 
االدب واالبــداع نتاجــا انســانيا عامليــا 
اليختــصّ بحــدود بلــد معــني , فضال 
عــن ان التجــارب االنســانية فــي 
اغلبهــا هــي جتــارب مشــتركة, فمع 
احلركــة السياســية التــي تلــف 
اغلــب دول العالــم وظهــور االرهــاب 
ادى الــى ان تكــون هنــاك مشــتركات 
ــداع عمومــا ,  فــي االدب والفــن واالب

لــذا فأنــي اظــن ان الواقــع هــو الــذي 
فــرض عامليــة االعمــال العراقيــة 
ــا  ــعى اليه ــة س ــة, ال مرحل والعربي

ــدع. املب
;wÁÑ]öˆ\Â;◊]zzàÖ’\;flzzŸ;ÅzzÁÅ¡;jzz’\Ü]Ÿ
;ÏzzâËet;ÅzzŒfi’\;◊zzŒt;∫;ÏzzË¥Ä]—ˆ\
;ÏË⁄÷¬’\;ÄÊ‚°\;”÷h;ÓÂÅp]ŸII;ÃÊzz…Ö’\
;ÏÁÅŒfi’\;Ï—Ö¢\;◊Ë¬ h;∫;€‚âh;%;‡\

Z]ŸÊ⁄¡;ÏËdÄˆ\;ÏzzÕ]�’\Â
ترهــل  مــن  نعانــي  نحــن   , اوال 
ــا ان  ــتهالكها , فم ــات واس املوضوع
يكتــب باحــث فــي موضــوع معــني 
حتــى يأخــذ عشــرات غيــره النهــج 
نفســه والظاهــرة نفســها مــع 
ــم  ــوا بحوثه ــف ليكتب ــر طفي تغيي
, وهــذه مشــكلة نعانــي منهــا , 
فالباحــث االن ليســت لديــه امللكــة 
ــو  ــا ه ــة , وامن ــة املطلوب وال القابلي
للجهــود  يســعى  باحــث منطــي 
ــذا فــأن اغلــب الرســائل  اجلاهــزة ‘ ل
ــى  ــا ان تبق ــل له ــح االفض واالطاري
ــراج  ــا ان اخ ــوف , ثاني ــة الرف حبيس
ــب  ــائل يتطل ــح والرس ــذه االطاري ه
ــر  ــد التتوف ــة ق ــة هائل ــودا مادي جه
عنــد كثيــر مــن الباحثــني فســابقا 
كانــت اجلامعــة تأخــذ علــى عاتقها 
ــزة ,  ــات املتمي ــر العنوان ــع ونش طب
االن الوضــع معــروف والتوجــد مثــل 
هــذه االمكانيــات , لــذا تبقــى كثيــر 
مــن املوضوعات غيــر معروفــة نقديا 
, ثالثــا , الروتــني القاتــل الــذي يعرقل 
ــى  ــر مــن املوضوعــات ال خــروج كثي
ــرى  ــاكل اخ ــن مش ــال ع ــور, فض الن
ــاك  ــه , فهن ــث نفس ــق بالباح تتعل
ــن  ــاك م ــى , وهن ــر وينس ــن يهاج م
ــن  ــذا , واظ ــروف وهك ــه الظ حتكم
النقــدي  النتــاج  ان غــزارة  ايضــا 
ــى اظهــار  اخلارجــي نفــى احلاجــة ال

ــة. ــات النقدي ــك العنوان تل

ÖÁÖui’\;äËÑ;UÑ\Ê¢\;ÓÖp\
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‰\ÑÊi—Å’\;∞b;Ê›Öh;ÓÖ|^Â;II;Ï ËΩÊ’\;Ì÷¡;Ø¡

€·ÄÊ‚p;Ñ]z$;‡ÂÅë´;]Ë÷¬’\;k]à\ÑÅ’\;Ïe÷ö

2020;‹]¡;ÿ˜|;3iâp]Ÿ;Ï’]àÑ;22;ÏçÕ]fiŸ
ــة  ــي كلي ــا ف ــات العلي ــعبة الدراس ــزت ش أجن
ماجســتير  رســالة   ٢٢ مناقشــة  اللغــات 
طلبــة  بهــا  تقــدم  واألدب  اللغــة  فــي 
.٢٠٢٠ ســنة  خــالل  العليــا  الدراســات 
أحــالم  الدكتــورة  الشــعبة  مديــرة  وقالــت 
ــول ٢٢  ــة وقب ــت مناقش ــه مت ــع أن ــش گاط حن

رســالة ماجســتير فــي تخصــص األدب واللغــة 
ــي: ــة وه ــام العلمي ــة األقس ــا طلب ــدم به تق

 اللغة اإلنكليزية،
 والفرنسية، والسريانية، والروسية، واإلسبانية، 

والعبرية، والفارسية.
بالتعــاون  شــكلت  الشــعبة  أن  وذكــرت 

ــة فــي أقســام  والتنســيق مــع اللجــان العلمي
جميــع  ووفــرت  املناقشــة،  جلــان  الكليــة 
املتطلبــات إلجــراء املناقشــات فــي ظــل أجــواء 
ــة الصحيــة. ــة وعلــى وفــق شــروط الوقاي هادئ

العليــا  الدراســات  عبــر طلبــة  ذلــك  إلــى 
الذيــن حصلــوا علــى شــهادات املاجســتير عــن 

ابتهاجهــم وفرحتهــم بذلــك، وأعربوا عــن جزيل 
ــام  ــة واألقس ــادة الكلي ــر لعم ــكر والتقدي الش
ومشــرفيهم،وأكدوا  وألســاتذتهم  العلميــة 
األكادميــي  العطــاء  تقــدمي  علــى  حرصهــم 
ــزة. للمجتمــع والوفــاء الدائــم لكليتهــم العزي
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UÏµÖhÂ;Ä\Å¡\
ÈÕÂÜÑ\;È÷¡;‡ÊâËŸUÅ¡]â∏\;Ç]iàˆ\

ÏË›]∏ˆ\;Ï∆÷’\;€âÕ

Z◊ï ∏\;‘]‚ŒŸ;„eçh;ÏË›]∏ˆ\;È·]Œ∏\;‰É·;flŸ;ÎÅt\Â;Í\
]Ë›]∏\;È·]ŒŸ;∫;ÏËt]Ëà;Ï’Êp

ــواع  ــن االن ــرأ ع ــت تق ــل وأن تأم
ــرة  ــي املنتش ــن املقاه ــة م التالي
ــاول  ــا وح ــي املاني ــاك ف ــا وهن هن
ان تتخيــل وأنــت تقــرأ وكأنــك 
وتقــارن  إحداهــا  فــي  جتلــس 
الــذي  مقهــاك  وبــني  بينهــا 
جتلــس فيــه وأثنــاء ارتشــافك 
أو  املفضلــة  قهوتــك  لفنجــان 
رمبــا قــد تكــون مــن محبــي 
الشــاي الــذي متلــئ رائحــة الهــال 
فيــه ارجــاء املــكان وذلــك البخــار 
املتطايــر منــه وأنــت تدفــئ يديــك 
ــتاءنا  ــرودة ش ــعتها ب ــي لس الت
ــو  ــت إن اجل ــد أن توهم ــداع بع اخل
ــت  ــه وترك ــرودة في ــدل وال ب معت
معطفــك وراءك ذاك الــذي حــاول 
مــرارا التملــص مــن التعالقــة 
ــه  ــرى ب ــي االخ ــبثت ه ــي تش الت
ــة  ــا الطويل ــرة صيفن ــة فت طيل
ــك  ــه علي ــي بنفس ــة ليرم واململ
ليحتضنــك برفــق ويبقيــك دافئــا 
ــو  ــرج ه ــرى ليخ ــارة اخ ــارة وت ت
ــس  ــة ليتنف ــه اخلانق ــن خزانت م
ــة  ــواء احلري ــويعات ه ــع س لبض
الشــتوية  باالجــواء  ويتمتــع 
البــاردة فهــو ايضــا يتــوق لذلــك 
أنــت.  ترتــاده  الــذي  املقهــى 
املــرة  فــي  معــك  اصطحبــه 
مــن  بحالــك  رأفــة  القادمــة 
البــرد ورأفــة بــه مــن العزلــة........ 
ــا  ــى, املاني ــى املقه ــود االن ال نع
ــر  ــا تنتش ــا كله ــي اورب ــا ف كم

املقاهــي بشــكل كبيــر جــدا 
مهمــة  واجهــة  تعــد  فهــي 
لثقافتهــم وطريقة معيشــتهم. 
ــي  ــي. ف ــدة مقاه ــا ع ــا هن اخترن
ــن  ــا م ــت أن ــر لس ــة االم حقيق
أختارهــا وإمنــا وقــع فــي يــدي 
كتــاب أملانــي حديــث االصــدار 
تلــك  فيــه  وجــدتُ  مــن  هــو 
اخملتــارات وإليــك البعــض منهــا:-

I◊ëe’\;”4;Ì‚ŒŸIL
ــي  ــا تنته ــا م ــة غالب ــةُ طويل ليل
ــل»  ــمك البص ــى «س ــي مقه ف
فيــه  ويتجمــع  يلتقــي  حيــث 
بقليــل  الفجــر  بــزوغ  قبــل 
عــدم  يعانــون  الذيــن  أوالئــك 
أوالئــك  النــوم,  علــى  القــدرة 
ــون  ــرا, فنان ــون باك ــن ينهض الذي
ــون  ــرة. يتناقش ــال احل وذوو االعم
فيمــا بينهــم, يلعبــون العــاب  
فقــط  يجلســون  او  الزهــر, 
فــي  والنظــر,  اجللــوس  جملــرد 
الوقــت الــذي يغــط كلــب حانــة 
ــت  ــد حت ــون هال ــر ف ــيد مول الس
بنــوم  االرانــب  صيــد  طاولــة 
عميــق. يالهــا مــن مفارقــة!!!

;ÎÖqå;jü;J\ÖdÂˆ\;Ì‚ŒŸIM
‡Ê…áÁá’\

بوفيــه  يعتبــر  صبــاح  كل 
فــي هــذا  االمريكــي  الفطــور 
بــه  مرحــب  كبديــل  املقهــى 
فــي  املتداولــة  املربــى  لتلــك 
الفنــدق. عنــد املســاء يســترخي 

علــى  املرهقــني  الســياح 
االزرق  اللــون  ذات  الكراســي 
الفــاحت لتنــاول كعكــة الكــرمي 
التــي يجهــد طباخــوا مقهــى 
االوبــرا انفســهم لتحضيرهــا. 
طاولــة  ســطح  حتــت  هنــاك 
تســتطيع  الزجاجيــة  االقــداح 
الشــهية  الفطائــر  مشــاهدة 
واحملفوظــة بشــكل جيــد فــي 
يتــم  والتــي  مكيــف  مــكان 
عرضهــا بشــكل مثالــي ومنمــق.
;‡]∏ÂÖ—;ƒÑ]å;J:“Ë…]à;Ì‚ŒŸIN

HPN
يبــدو هــذا املقهــى ممتلــئ دائمــا. 
اجملــالت  مــن  هائلــة  خيــارات 
واجلرائــد التــي يُعــرض فيهــا ارقى 
انــواع الفطــور الــذي يقدمــه هذا 
املقهــى والــذي يســتمر حتــى 
ــذي  ــيء ال ــار الش ــف النه منتص
قــد يكــون الســبب فــي انــه 
مكتــض ومزدحــم بشــكل دائــم. 
ــببا  ــون س ــد يك ــر ق ــيء آخ وش
واجهــة  هــو  رواده  كثــرة  فــي 
العمالقــة  الزجاجيــة  املقهــى 

والتــي يســتطيع رواده املشــاهدة 
ميكــن  وايضــا  خاللهــا  مــن 
واضــح. بشــكل  مشــاهدتهم 
ILO;‡Ê…áÁá’\;ƒÑ]å;JØ’Öd;HÀuiŸIO

ــاء  ــرة البيض ــى البي ــر مقه يعتب
للكثيــر  القدميــة  البرلينيــة 
ــل  ــكان االفض ــو امل ــزوار ه ــن ال م
حتــى مــن املنــزل لقضــاء بعــض 
ــى  ــذ املقه ــة. اتخ ــت والراح الوق
حيــث   مــن  املتاحــف  طابــع 
ــا  ــى كل م ــدم املقه ــث. يق التأثي
ــز  ــرص خب ــن ق ــي – م ــو برلين ه
اخلنزيــر  شــحم  مــع  اجلــاودار 
أمــا  اجلريــش-  الــى  املشــوي 
ــن  ــد وم ــو جي ــام فه ــزاج الع امل
ــة  ــاك ولغاي ــاء هن ــن البق املمك
الثالثــة فجــرا مــع تنــاول البيــرا.

;–Êà;JÖfi“Ë…Â;ÖhÊ’;Ì‚ŒŸIP
IflŸÑ\ÅfiËp

ــى  ــم عل ــع املطع ــابقا كان يق س
مــن  رواده  شــارعني.  ناصيــة 
ــرا.  ــاب, املمثلــني وجنــوم االوب الكت
كان هــذا املطعــم معروفــا بقبــو 
ــي  ــورد لول ــه كم ــذ خاصت النبي

ــل  ــرت قناب ــي. دم ــد البروس العه
احلــرب العامليــة الثانيــة املطعــم, 
الــذي مت اعــادة بنــاءه ســنه ١٩٩٧ 
فــي ســوق جيندارمــن ويعــد هذه 
ــة. ــي العريق ــن املقاه ــى م املقه
يســتطيع  الطعــام  بعــد   
البــارات  فــي  التجــوال  الــزوار 
مبنظــر  واالســتمتاع  الراقيــة 
واالخــاذ  الفريــد  البانورامــا 
مــن  القليــل  ومــع  حلدائقــه. 
احلــظ ميكنــك االلتقــاء بأحــد 
الساســة املعروفــني او املشــاهير.
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اخلــارج  مــن  املقهــى  يبــدو 
ــز  ــدة. مجه ــة أو مائ ــه طاول كأن
احلانــات  غــرار  علــى  ومؤثــث 
البيــرة,  إعالنــات  النموذجيــة: 
ــات اخلضــراء التــي حتتضــن  النبات
ــع  ــف بطاب ــي تتص ــذ والت النواف
ال يبــدو جذابــاً للكثيريــن مــن 
يتمتــع  النــه  االولــى  الوهلــة 
ــرف  ــن يتع ــاص. م ــراز وذوق خ بط
ــني  ــى الزوج ــي املقه ــى مالك عل

البرلينيــني ريكينــا وكالوس الول 
الذهــاب  يعــاود  ســوف  مــرة 
ــى.  ــك املقه ــى ذل ــرى ال ــرة اخ م
زائريهــم  مينحــان  الزوجــني  الن 
بأنهــم  شــعورا  وضيوفهــم 
ذلــك  ويبــدوا  جيــدا  يعرفونــه 
واضحــا عنــد زيارتــك الثانيــة 
مــاذا  الزوجــان  يعــرف  حيــث 
يحــب زائرهــم ان يشــرب أو يــأكل.
IQ;2Ë’̨;ƒÑ]å;JÏçË¬∏\;Ï…Ö≈;Ì‚ŒŸIR

جبــال  فــي  حاليــا  يوجــد 
برينتســالو اعــداد الحصريــة مــن 
ــا  ــة تأثي ــات املوثث ــي واحلان املقاه
غرفــة  مقهــى  لكــن  فخمــا. 
ــيء. ــوق كل ش ــة!!!!! يف املعيش
بقايــا  جتــد  اجلــدران  علــى 
لبيــت  الداخليــة  التجهيــزات 
القــدمي  املقهــى  اصحــاب 
معلقــة كشــيء مــن التفــرد, 
مغســلة,  البــالط,  كبقايــا 
غريــب  طابــع  ذا  جــدران  ورق 
ــك  بشــكل اليوصــف. علــى االرائ
اصــوات  تتصاعــد  املترهلــة 
تســتطيع  حيــث  املقهــى  رواد 
ســماع حــدة تلــك النقاشــات 
االملانيــة   غيــر  اخــرى  بلغــات 
ــا. ــبانية ايض ــة واالس كلالنكليزي
ــي  ــا ف ــت جولتن ــا انته ــى هن ال
تضــن  هــل  املقاهــي.  تلــك 
بــأن احداهــا يشــبه مقهــاك؟ 
علــى  عثــرت  فقــد  أنــا  أمــا 
ــن  ــي ل تشــابهات بســيطة ولكن
اخبــرك فــي أي واحــدة منهــا 
بنفســك. عليهــا  أعثــر   .....
مالحظــة ليــس ضروريــا ان يكــون 
التشــابه فــي الشــكل فرمبــا 
.... أو  أو  أو  االجــواء  فــي  يكــون 
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خدعتــك حملاولــة تغيــر مســار 
افــكاري ألنتشــالي مــن غــرق 
اً التفكيــر لم تعــد جتــدي نَفعَ
فاأللــم هذه املــرة يفوق خدعتك 
… آخــر  ــالً  حَ لــي  ســأجد 

شــعر  ذات  فتــاة  هنــاك 
ــوداء  ــون س ــر وعي ــي قصي بن
فاحتــة  بشــرة  ذات  واســعة 
ــتاناً أبيــض اللــون  ترتــدي فُسْ
ــى  ــع عل ــة تض ــرة القام قصي
ــي   ــض ف ــاحاً ترك ــها وش رأس
ــة  ــه ممتلئ ــم إرض ــق مظل نف

باملــاء تعابيــر اخلوف مرســومة 
هنــاك  كأن  وجههــا  علــى 
شــخص مــا خلفهــا ، تســرع 
لتتخلــص  اكثــر  وتســرع 
منــه وهــي حافيــة القدمــني، 
النفــق   نهايــة  مــن  جــاء 
ــت  ً وضع ــدا ــاطع ج ــوء س ض
عينيهــا  علــى  معصمهــا 
اســتعادة  حتــاول  وكأنهــا 
إذا  حلظــات  وبعــد  بصرهــا 
تتفاجــئ بأشــجار الليمــون 
منهــا  بالقــرب  و  أمامهــا 

أشــجار رمــان كثيــرة كمــا 
الــذي  املعتــم  الظــل  أن 
ــا  يتبعهــا قــد تالشــى متامً
ــة أنهــا تســتطيع  واملفاجئ
الفاكهــة  هــذه  ملــس 
ايــن  واو  قامتهــا  بقصــر 
ــا فــي اجلنــة؟  ــا ؟! هــل أن ان
جميــل  هنــا  املــكان 
اريــد  عطــرة  ورائحتــه 
و  لألبــد  هنــا  البقــاء 
ــني  ــزه ب ــت تتن ــا كان بينم
األشــجار وجــدت قــالدة 
األرض،  علــى  ملقــاة 
ــا  ــرت اليه ــا ونظ اخذته
لبريقهــا،  بدهشــة 
القــالدة  :هــذه  أميــي 
ــة  ً وجميل ــدا ــة جَ جذاب
. بهــا  ســأحتفظ 
بــني  التنــزه  أكملــت 
ظــالل األشــجار مــع 
موســيقية  احلــان 
ــد صــوت  َسَّ عذبــة جتُ
أنغمــرت  الطبيعــة 
وهــي  االجــواء  بهــذه 
تغنــي بصوتهــا العــذب 
، فــي هــذه االثنــاء رأت 
مــن  واســعة  حقــول 
مختلــف انــواع الزهــور 
ياالهــي ماهــذا املنظــر 
ــا  ــه لطامل ــع ياجلمال البدي
اردت أن اتواجــد فــي مــكان 
ذهبــت   ، لهــذا  مشــابه 
اليهــا مســرعة وهــي تقفز 
باســتمتاع  االزهــار  بــني 
ثــم  زهــرة  قطفــت 
وضعتهــا علــى خصــالت 
املنســدله.  شــعرها 
ــر  ــد نه ــافة يوج ــد مس بع
ــفافية  ــع الش ــل ناص جمي
القليــل  منــه  شــربت 
لتســتلقي  عــادة  ثــم 
تســتريح  و  االزهــار  بــني 
،صــوت  بأمــان  ،نامــت 
ــتيقظي  ــا أس ــس له يهم

مــن  هنــاك  أســتيقظي 
انتــي  للمســاعدة  بحاجــة 
انقــاذه  يســتطيع  مــن 
،فتحــت عينيهــا  فحســب 
لتتبــع الصــوت ،كان يجــب 
الــى  تعبــر  ان  عليهــا 
ــر  ــن النه ــرى م ــة االخ الضف
ألن الصــوت كان قــادم مــن 
هنــاك ســارت قليــال فــرأت 
جســرَاً صغيــر يــؤدي الــى 
الضفــة املقابلــة نصــف هــذا 
ــئ  ــا ممتل ــن جانبه ــر م اجلس
والزهــور  اخلضــار  باالــوان 
واجلانــب اآلخــر ال ميكــن رؤيتــه 
ــه  ســارت  لشــدة الظــالم في
ــد  ــر بع ــو اجلس ــة نح متجه
ــت  ــر كان ــت اجلس ــا قطع م
متشــي بحــذر وبطــئ واخلــوف 
ــاء ســيرها  ميلــىء قلبهــا ، اثن
كبيــرة.  بحفــرة  ســقطت 
هــذا  مــا  انــا  ايــن  ياربــاه 
هــذه  مــا  املظلــم  املــكان 
احلشــرات الغريبــة ،فــي داخــل 
ــة  ــد فتح ــرة توج ــك احلف تل
ــى  ــؤدي ال ــا ت ــرة  كأنه صغي
ــول  ــت الدخ ــا ،حاول ــكان م م
مــن خاللهــا و يــكاد اليظهــر 
ــوط  ــب خي ــيء بس ــا ش منه
حتيــط  التــي  العنكبــوت 
ــك  ــالم احلال ــي الظ ــا  وف به
ــاك ضــوء يخــرج مــن  كان هن
ثيابهــا مــا هــذا الضــوء ؟!
ادخلــت يدهــا فــي جيبهــا 
فــكان  القــالدة  واخرجــت 
مصــدر الضــوء مــن تلــك 
بهــا  اضــاءت  القــالدة 
الطريــق وكانــت جاثيــة علــى 
ببطــىء  وتنتقــل  ركبتيهــا 
ذلــك  مــن  تخــرج  حتــى 
ــى  ــت ال ــق وصل ــكان الضي امل
املــكان  كان  احلفــرة  نهايــة 
ممتلــىء باملــرآة املكســورة الــى 
قطــع عديــده فــي اماكــن 
ــد  ــة يوج ــي زاوي ــة وف متفرق

ــي  ــا يأت ــن داخله ــان وم قضب
ــت  ــكاء اقترب ــني وب ــوت أن ص
ــيْئًا  ــان شَ ــك القضب ــن ذل م
ــاة  ــاك فت ــت هن ــيْئًا ، كان فشَ
راســها  تخبــئ  جالســه 
ــرَاً ــي كَثيِ ــا وتبك ــني قدميه ب
أميــي :هيــي اششــش انــت 
مــاذا تفعلــني هنــاك هــل 
مثلــي؟! عالقــة  انتــي 
الفتــاة رأســها  رفعــت 
ياالهــي  يحــدث  مــاذا 
انــا  هــي  الفتــاة  تلــك 
انعــكاس  هــذا  رمبــا 
الفتــاة  اجابتهــا  ؟  للمــرآة 
الباكيــة نعــم هــذه انــت .
ــا؟ ــى هن ــا ال ــت ان ــف جئ كي
الفتــاة :انتــي مــن احضرتنــي 
فعــل  بأخــر  هنــا  الــى 
ــجينة  ــا س ــه آالن ان ــي ب قمت
يومــني  منــذ  اتعــذب  انــا 
 ً أبــدا النــور  ارى  لــم  وانــا 
هنــا  ســابقى  اننــي  أظــن 
لألبــد ســاتعذب كل يــوم .
كيــف اســتطيع ان اصلــح 
اســاعدك  كيــف  ماحــدث 
ال اريــد البقــاء هنــا يجــب 
ديارنــا. الــى  نعــود  ان 
واحــدة  فرصــة  لديــك 
حتــى تخرجينــا مــن هنــا
هــي  مــا  قولــي  نعــم 
!! ــاالً حَ ســافعل 

هــذه القــالدة التــي بيــدك 
هــي قلــب امــك والصــوت 
الــذي اتــى بــك الــى هنــا 
هــي  وانــا  والــدك  هــو 
ظلمتهــا. التــي  روحــك 
بوجودنــا نحــن الثالثــة يجــب 
ادِقاً. ً صَ ــدا عليــك ان تعطي وعْ
نعــم ســأفعل لكــن كيــف ؟
جتمعــي  ان  عليــك  يجــب 
ــا  ــرآة جميعه ــك امل ــع تل قط
وبعــد  كالســابق  وترتبيهــا 
ــالدة  ــك الق ــني تل ــك تضع ذل
ــام  ــني ام ــك وتقف ــول رقبت ح

ــاً  ادِق ً صَ ــدا ــرآة وتعطــني وعْ امل
علــى  ســتحافظني  بانــك 
االمانــة التــي وهبهــا اهللا لــك 
وان التكســري ذلــك القلــب 
ــدَّدًا جَ مُ متســكيه  الــذي 
اعلــم ان ذلــك صعــب ولكــن 
اعــدك ســافعل ذلــك مــن 
اجلــك ومــن اجــل والــداي، 
بجمــع  الفتــاة  قامــت 
ورتبتهــا  املبعثــره  القطــع 
ــب  ــت الترتي ــابق اكمل كالس
ــع  ــقة جم ــاء، ومش ــد عن بع
القطــع الصغيــرة املبعثــرة 
وضعــت القــالدة حــول عنقها 
 ً يِّــدا جَ بيدهــا  وامســكتها 
واغلقــت عينيهــا ، ياالهــي انا 
ــا لــم اكــن اعلــم  قًّ اســفة حَ
اهميــة تلــك الــروح التــي 
ــدث  ــي تتح ــي وه ــا ل وهبته
ــن  ــر م ــوع تنهم ــدأت الدم ب
يحــزن  ان  اريــد  ال  عيناهــا 
والــداي يجــب ان اعــود اليهما 
ــيْئًا مــن  اعــدك ان ال افعــل شَ
ــا  هــذا القبيــل ســاحرص دَائِمً
علــى حفــظ تلــك االمانــة 
ارجــوك.  أجلــي  يــوم  الــى 
ــا  ــد م ــى االرض بع ــت عل وقع
رجعــت الــروح اليهــا  فتحــت 
ــان  ــا يقف ــا رأت والداه عينيه
امامهــا واحلــزن ممــزوج بالفــرح 
. يفعــالن  مــاذا  اليعلمــان 
هــل  إميــي  عزيزتــي  إميــي 
وابيــك  انــا  اســتيقظتي؟ 
منــذ  بأنتظــارك  هنــا 
ــك . ــا علي ــد قلقن ــني لق يوم
؟ حــدث  مــاذا   
 انتــي هنــا فــي املستشــفى 
محاولتــك  بعــد  نقلــك  مت 
مــع  يومــني  قبــل  لالنتحــار 
الغبيــة الرســالة  تلــك 
اســفة انــا   : إميــي 
حقا أعدكمــا ان ال أفعل ذلك ثَانِيًا.

;ãÑ]…;ÌfimŸ;Ï⁄ö]…
ÏË—2’\;Ï∆÷’\;€âÕJk]∆÷’\;ÏË÷—

Ï¬d\Ñ;Ï÷tÖŸ

–	Ïëzz
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يعــد التنمــر ظاهــرة خطيــرة 
مقلقــة وميثــل منــط مــن امناط 
ــوي  ــي واملعن ــف النفس العن
ــره  ــر تاثي ــدي واليقتص واجلس
علــى االطفــال بــل ينســحب 
بجميــع  االســرة  علــى 
يؤثــر  وبالتالــي  افرادهــا  
ــاء  ــرى علم ــع , وي ــى اجملتم عل
الســلوك  هــذا  ان  النفــس 
ــن  ــوع م ــى ن ــول ال ــد يتح ق
االنحــراف الــذي يطلــق عليــه 
ــع  ــاد للمجتم ــلوك املض الس
االصطــدام  يعنــي  والــذي 
االجتماعيــة  بالقوانــني 
العامــة. واالعــراف 

مــن  الفــرد  كان  وســواء   
املتعرضــني  او  املتنمريــن 

مجموعــة  مشــاركة  متــت 
مــن أســاتذة جامعــة بغــداد – 
ــة  ــم اللغ ــات – قس ــة اللغ كلي
تدريبيــة  بــدورة  الفرنســية 
فرنســية عــن بعــد علــى تطبيــق
Zoom  حــول الوســائل التعليمية 
احلديثــة املتبعــة لتعليــم وتدريس 
اللغــة الفرنســية: حيــث مت اللقاء 
ــه  ــا» لوج ــوم األول وجه ــي الي ف
ــن  ــي الكائ ــد الفرنس ــي املعه ف
ــؤاس  ــي ن ــارع أب ــداد -  ش ــي بغ ف
ــر  ــة (نه ــر دجل ــاف نه ــى ضف عل
اخليــر والعطــاء) متبعــني القواعــد 
أزمــة فيــروس  التــي فرضتهــا 
الصحيــة   (Covid١٩) كورونــا 
ــا واإلجــراءات  التــي منــر بهــا حاليً
هــذا  مــن  للوقايــة  الصحيــة 

معــرض  فهــو  للتنمــر 
ــرة . ــية خطي ــاكل نفس ملش

ــلبية  ــال س ــو افع ــر ه التنم
ــن  ــكل م ــو ش ــدة وه متعم
واالســاءة  العنــف  اشــكال 
ــل  ــن قب ــة  م ــذاء موجه واالي
الحلــاق  اكثــر  او  شــخص 
ــكل  ــر بش ــخص اخ االذى بش
نفســيا   أو  بدنيــا  متكــرر 
ويأخــذ اشــكال عديــدة مثــل 
ــظ  ــي كالتلف ــر اللفظ التنم
واملنــاداة  مهينــة  بألفــاظ 
بقصــد  ســيئة  بتســميات 
الســخرية , وهنــاك التنمــر 
ــن  ــذاء ع ــو االي ــدي وه اجلس
واالهانــة  الضــرب  طريــق 
التنمــر  ,وايضــا  اجلســدية 
ايــذاء  وهــو  االجتماعــي 
الشــخص معنويــا كتركــه 
االخريــن  وحتريــض  وحيــدا 
صحبتــه. رفــض  علــى 

ــرى  ــكال اخ ــى اش ــة ال اضاف
ــون  ــا يك ــر غالب للتنمر.واملتنم
للتنمــر  ســابقة  ضحيــة 
شــخص  هــو  وبالتالــي 
ــون  ــد تك ــراض  ق ــاب بأم مص
ــخصه  ــق ش ــي عم ــة ف كامن
ايــذاء  فــي  بتلــذذ  يشــعر 
معنوياتــه. وتدميــر  االخــر 
: اجتماعيــة  وراثــة  التنمــر 

ــة  ــي العائل ــر ف ــدأ التنم ويب
مــن رأس العائلــة وهــو الــزوج 
ــى  ــه عل ــب غضب ــذي يص ال
الزوجــة مســتعمال الفــاظ 
نابيــة تصــل للضــرب واحيانــا 
الطفــل   ويتعلــم  للقتــل 
ويتعايــش  االلفــاظ  تلــك 
معهــا ليتحــول عندمــا يكبــر 
ــرته . ــى اس ــر عل ــى متنم ال

U;Ö⁄fii’\;g]eà^
اســباب  عــدة  هنــاك 
زيــادة  علــى  تعمــل 
: منهــا  التنمــر  حــاالت 

- انشغال االباء وعدم 
متابعتهم البنائهم له تأثير 

كبير على سلوكياتهم مما 
يدفعهم للجوء للعنف 

نتيجة الفتقادهم اجلو االسري 
احلقيقي .

- وجود خالفات بني االب واالم 
والتعرض للعنف يجعل 

الطفل يلجأ للتنمر على من 
هم اضعف منه.

- الفقر واحلرمان .
- اضطراب في الشخصية 

ونقص في تقدير الذات .
- املعاناة من مرض عضوي او 

نقص في الشكل اخلارجي .
- االدمان على السلوكيات 

العدوانية .

- االكتئاب واالمراض 
النفسية.

اضافة الى عوامل اخرى مؤثرة 
تساعد على حتوبل االشخاص 

الى متنمرين .
U ;ÏËe÷zzâ’\ ;Özz⁄fii’\ ;Ñ]zzl`

انعكاســات  هنــاك 
اهمهــا  للتنمــر  ســيئة 
التفكيــر  هــي  واخطرهــا 
باالنتحــار وتنفيــذه احيانــا,
مــن  اذ  للعنــف  اللجــوء 
تتحــول  ان  املمكــن 
طبيعــة الشــخص الــودودة 
والطيبــة الــى العدوانيــة .
- قد ينعدم اهتمام الشخص 

مبظهره او دراسته .
- قد يعاني من اكتئاب 

واحساس بالوحدة ومييل 
للالنعزال .

- قد يلجأ الى النوم الزائد 
كوسيلة للهروب .

- قد تبدو عليه حالة نفسية 
متغيرة ووضوح عالمات 

االضطراب والقلق واخلوف . 
- قد يفقد الثقة بنفسه 

وباجملتمع احمليط به.
املعاجلات املقترحة للحد من 

التنمر:
خلطورة الظاهرة البد من 

العمل على احلد من تفاقمها 
وايجادالعالج الالزم يسبقه 

تشخيص دقيق للحالة قبل 
التدخل وفق استراتيجية 

واضحة .

- يتحتم على احلكومة 
ومنظمات حقوق االنسان و 
اجملتمع املدني  ومؤسسات 

حماية االسرة والطفل اطالق 
حمالت توعية حول سلوك 

التنمر واشكاله وطرق 
التعامل معه والوقاية منه .

- أشباع حاجة الطفل 
واملراهق من االمان والسالم 
الداخليني بطريقة تنعكس 

على شخصيته وتقويها 
وبالتالي تساعده في الدفاع 

عن نفسه امام املتنمرين .
- تربية االطفال تربية سليمة 

بعيدة عن العنف و التواصل 
اجليد بني االباء واالبناء واحلرص 

على تقدمي النصائح الالزمة  
بطرق متنوعة وغير تقليدية  

في كيفية التعامل مع 
االخرين .

- تعزيز الثقة بالنفس لدى 
الطفل والتعرف على نقاط 

ضعفه والعمل على عالجها .
- تعليم الطفل انواع من 

املهارات  خصوصا التي توافق 
ميوله اضافة الى توجيهه 

ملمارسة الرياضة لتعزيز الثقة 
بالنفس .

- زيادة الوازع الديني وتقويته 
لدى االطفال .

9 ∏\;Ìuî
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بارتــداء   ((Coronavirus الوبــاء 
األيــدي  وتعقيــم  الكمامــة 
والتباعــد االجتماعــي, واســتمر 
اللقــاء مايقــارب خمــس ســاعات 
ــد  ــن بع ــر ع ــتاذ احملاض وكان األس
ــو  ــني ه ــاتذة املتدرب ــدرب األس م
(أســتاذ   Adrien Payetالســيد
اللغــة الفرنســية كلغــة أجنبيــة 
املتدربــني):  األســاتذة  ومــدرب 
 Joyce ــة الســيدة ــك املدرب  وكذل
Rouhana.أمــا بقيــة أيــام الــدورة 
ــق  ــى تطبي ــت عــن بعــد عل فكان
إلــى   ١٧ الثالثــاء  مــن   Zoom
الثانــي  تشــرين   ١٩ اخلميــس 
بعنــوان: الــدورة  وكانــت   .٢٠٢٠
 .  «Bilan FLE - Bagdad»
ــدورة حــول الوســائل  ومتحــورت ال

املتبعــة  التعليميــة  واألدوات 
بتعليــم اللغــة الفرنســية. كمــا 
املشــاركون  األســاتذة  تعــرف 

علــى كيفيــة بنــاء التواصــل مــع 
ــوات  ــف واخلط ــي الص ــة ف الطلب
ــا:   ــل ومنه ــذا التواص ــة له املتبع

الدراســة  قاعــة  فــي  التحــرك 
وفــي أماكــن مختلفــة، والتواصــل 
 ، ...الــخ)   ، والســمعي  البصــري 
ــوع  ــرورة تن ــى ض ــد عل ومت التأكي
املصــادر فــي التعليــم. كمــا مت 
ــع  ــج واملواق ــى البرام ــرف عل التع
ومنهــا  املهمــة  التعليميــة 
برنامــج www.ment.com  وبرنامج 
ــذا،  ــى ه ــة إل Kahoot.it  . باإلضاف
فقــد تعــرف األســاتذة  املشــاركون 
علــى الطــرق التــي تســبب فشــل 
احملاضــرة والحتفــز الطلبــة ومنهــا 
الطــالب،  إلــى  النظــر  (عــدم 
ــوال  ــا» ط ــتاذ جالس ــاء األس وبق
وقــت احملاضــرة، وعــدم اســتخدام 
ــار  ــاب، واالفتق ــاطات واأللع النش
الطلبــة،  مــع  التواصــل  إلــى 

وغيرهــا. وتطــرق األســتاذ احملاضــر 
ــا:  ــة ومنه ــادر اخملتلف ــى املص إل
ــة  ــم اللغ ــرر لتعلي ــاب املق الكت
 Le) الفرنســـــية كلغــة أجنبية
ــادر  ــتخدام مص Manuel)، واســـ
 Les ressources) خارجـــــية 
الرقميــة  واملصــادر   ،(externes
 (Les ressources numériques)
فرنســا  اخليــر  صبــاح  ومنهــا 
وتعليــم   (Bonjour de France)
ــن  ــة ع ــة أجنبي ــية كلغ الفرنس
 Enseigner le) موقــع  طريــق 
 (monde français FLE avec TV٥
 Le) التعلــم  متعــة  وموقــع 
وهنــاك   .  (plaisir d›apprendre
مجلــة-  الفرنســية فــي العالــم 
  .(Le français dans le monde)
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اِيرينــا  النفــس  علــم  أخصائيــة  و  القاصــة  هــو شــعار  هــذا 
قســطنطينوفنا ســيومنا، هــي كاتبــة وأخصائية تربوية و مســاهمة 
منتظمــة فــي مجلــة الكترونيــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة 
ــاة» .  ــحر احلي ــة «س ــة مدون ــا»، صاحب ــم « لوبيماي ــل أس ــي حتم الت
ــة  ــي للحكاي ــل الرئيس ــو البط ــارئ ه ــل الق ــا جتع ــي كل نتاجاته ف
امــا األحــداث تُســرد تباعــا بشــكل شــيق ملعرفتهــا. كونهــا كاتبــة 
ــوء  ــات نش ــل آلي ــرف وحتل ــي تع ــس فه ــم النف ــي عل ــة ف اخصائي
ــة  ــا قاص ــا وكونه ــان وحلوله ــه االنس ــي تواج ــاكل الت ــاة واملش احلي
ــكل  ــة بش ــه مختلف ــور حياتي ــل ص ــى نق ــادرة عل ــي ق ــة فه بارع
ــم  ــيومنا باس ــا س ــة ايرين ــت الكاتب ــارئ. عرف ــد للق ــط ومش مبس
مســتعار بــني قرائهــا (اٍل فيــكا ـ Эльфика) ولــدت وترعرعــت فــي 
مدينــة شــمال روســيا اســمها (أن غارســك) فــي شــرق ســيبيريا أمــا 
حكاياتهــا كانــت ومــا تــزال تتجــول الــى مختلــف املــدن فــي روســيا 
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تلعــب املراســالت دورا هامــا 
ــانية  ــاة اإلنس ــي حي ــاال ف وفع
اإلنســان  اســتخدمها  وقــد 
لتنظيــم ولتطويــر والســتمرار 
تخلــو  ال  ولذلــك   ، حياتــه 
اجملتمعــات مــن هــذه الوســيلة 
ــل  ــن اج ــل م ــة للتواص الفعال
املعــارف  و  اخلبــرات  تبــادل 
اخملتلفــة.  احلاجــات  ولتلبيــة 
ــني  ــلة ب ــة املراس ــرت عملي م
مبراحــل  واجملتمعــات  االفــراد 
باحلمــام  مــرورا  مختلفــة 
الــذي اســتخدمه النبــي نــوح 
ودخانهــا  النــار  ثــم  مــن  و 

تُعتبــر  والتــي  املتصاعــد 
البدائيــة  الوســائل  مــن 
العصــور  فــي  لالتصــال 
القدميــة وحتــى يومنــا احلالــي 
الرقمــي. بالعصــر  املتمثــل 
الرافديــن  وادي  فــي حضــارة 
الــى  الســومريون  عمــد 
ــة  ــواح الطيني ــتخدام االل اس
املســماري  باخلــط  املكتوبــة 
فــي مراســالتهم مــن أجــل 
والتعليمــات  األوامــر  نقــل 
املدينــة.   لدولــة  الرســمية 
االلــواح  تلــك  حيــث حلــت 
الرســائل  محــل  الطينيــة 

الشــفوية التــي كان يتبادلهــا 
ــني.  ــق املبعوث ــن طري ــاس ع الن
ــورت  ــان تط ــور اإلنس ــع تط وم
تبعــاً  االتصــال  وســائل 
حيــث  وتطلعاتــه،  حلاجاتــه 
القراطيــس  و  الــرق  ــدَ  تُمِ أعْ
فــي كتابــة الرســائل وبســبب 
عليــه  احلصــول  صعوبــة 
ــر  ــل للمحــو و التزوي ــه قاب والن
ــه  ــا عن ــورق عوض ــتُخدِم ال اسْ
مــع ظهــور أول كتــاب مصنــوع 
ــام ٧٧٠م  ــي الع ــورق ف ــن ال م
فــي عهــد ابــو جعفــر املنصــور 
والــذي أمــر باســتخدام الـــورق 
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ــز  ــث يتمي ــدواوين حي ــي الـ فـ
الــورق بخفتــه و برخــص ثمنه.
الرســائل  إرســال  وكان 
ــق   ــن طري ــون ع ــا يك ــا م غالب
احلمــام  أو  اخليــل  أو  اجلمــال 
الــذي  الزاجــل  (الهــدّي) 
لــدى  االنترنيــت  مبثابــة  كان 
بغــداد  ففــي  العباســيني. 
ــتُخدِم الزاجــل فــي البريــد  اسْ
ــى  ــى املؤشــرات عل ــت أول وكان
اســتخدامه تأتــي مــن العصــر 
اســتخدامه  ان  اال  األمــوي 
العصــر  فــي  انتظــم  قــد 
العباســي و بفضلــه أصبحــت 
ممكنــة. البريديــة  اخلدمــة 

ــم مــن الروســية الــى العديــد من لغــات العالــم، أما  وخارجهــا وتترجَ
حكايــة «صنــدوق الســعادةـ  Магазин счастья» التــي أصبحــت 
ــوم  ــد عم ــعبي عن ــاج ش ــر نت ــو أكث ــة وه ــة للكاتب ــة تعريفي كهوي
«الشــعب الروســي».  بــدأت الكتابــة فــي عــام ٢٠٠٩ أوال النشــر علــى 
الشــبكة العنكبوتيــة االنترنيــت علــى مواقــع مختلفــة حتــى عــام 
ــر  ــي دار النش ــم ف ــكل منتظ ــاهم بش ــت تس ــا اصبح ٢٠١١ عندم
((ريــج ـ Речь )) وفــي أكتوبــر ٢٠١٢ ضمــن اصــدارات دار نشــر «ريــج 
« فــي مدينــة بيتــر صــدرت للكاتبــة أثنــي عشــر كتابــا حتــت عنــوان 
(سلســلة أل فيــكا). فــي نوفمبــر ٢٠١٢ ترجمــت هــذه الكتــب الــى 
ــذه  ــي ه ــة ف ــت الكاتب ــث حتدث ــلوفاكية حي ــة والس ــات اجليكي اللغ
الكتــب عــن الصحــة والســعادة واحلــب والتســامح واالختيــار واخليــر 
والشــر والســالم ومواضيــع هامــة اخــرى كونــت مبجملهــا روح احليــاة.

تقــول الكاتبــة ايرينــا ســيومنا فــي مقدمــة كتابهــا (ســبع حكايــات 
عــن التســامح (( Семь сказок о прощении) الــذي صــدر 
ــرس  ــة بط ــي مدين ــام ٢٠١٦ ف ــج) ع ــر (ري ــلة دار النش ــن سلس ضم
بــورك والــذي نعمــل علــى ترجمتــه فــي الوقــت احلالــي (ال وألــف ال، 
االن عرفــت، مــن هــذه اللحظــة! ســوف لــن اكتــرث بــأي شــيء عــدا 
بنفســي، أحبهــا وأشــفق عليهــا ولن أســمح لهــا بســماع التفاهات. 

كــم هــو رائــع! فقــط اتبعــوا هــذه الوصفــة وستشــعرون بأنكــم قــد 
حتــررمت مــن عبوديــة اعبــاء احليــاة وتركتــم فســحة للحــب هذا مــا أكده 
الطــب احلديــث ولكــن االمــر متعلــق بكــم. احلــل اذن فــي التســامح ثــم 
التســامح ثــم التســامح تناولــوا هــذه الوصفــة ثالث مــرات باليــوم بعد 
حوا) حوا لكي تُســامَ الطعــام وســتكونون اصحــاء علــى الــدوام _ ســامِ
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امــا اخلدمــة البريديــة فــي 
ــنة   ــت س ــد تأسس ــداد فق بغ
١٨٦٨م وكانــت تابعــة حلكومــة 
ــتمرت  ــة. اس ــد البريطاني الهن
بالعمــل  البريديــة  اخلدمــة 
ظهــور  حتــى  بغــداد  فــي 
ســنة  االلكترونــي  البريــد 
٢٠٠٠م مــع دخــول الشــبكة 
فــي  مــرة  الول  العنكبوتيــة 
اســتخدامه  وكان  العــراق 
ــا  ــرعان م ــه س ــدودا, اال ان مح
ــد  ــر البري ــلة عب ــت املراس فش
االلكترونــي بعــد ســنة ٢٠٠٣م 
اســتخدام  اصبــح  بعدمــا 
العنكبوتيــة  الشــبكة 

. قبــل  ذي  مــن  اوســع 
مــع العصــر الرقمــي ورســائل 
ال SMS وعمــوم التواصــل عبــر 
ــي  ــل االجتماع ــائل التواص وس
النــاس حتــى  أغنــت  التــي 
ــمية,  ــد الرس ــر البري ــن دوائ ع
مــن  شــكل  كل  انتهــى 
مبــا  التعقيــدات  اشــكال 
ــف  ــد او تل ــر او فق ــا تأخي فيه
ارتفــاع  حتــى  او  الرســائل 
ســاهمت  حيــث  تكلفتهــا 
البريــد  عبــر  املراســالت 
االلكترونــي فــي توفيــر الوقــت 
. ــلْ ُرسِ ــى امل ــال عل ــد وامل واجله

ÏÒfi‚h
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عامــة  العربيــة  املبدعــة  تتأثــر 
بصــورة  العربيــة  واملترجمــة 
الذكوريــة  بالثقافــة  خاصــة 
وإفرازاتهــا  األبويــة  والســلطة 
التــي  والنفســية  االجتماعيــة 
ــى  ــة عل ــات متباين ــس بدرج تنعك
العربيــة  املترجمــة  اختيــارات 
وحريتهــا وتفاعلهــا مــع حركــة 
ــا. ــا وتياراته ــة ومقتضياته الترجم
ــة  ــة الذكوري ــت الثقاف ــد كان فلق
األنســاق  علــى  املهيمنــة 
الثقافيــة إحــدى أبــرز التحديــات 
واحلريــة  اإلبــداع  تواجــه  التــي 
لــدى  الترجميــة  والقــدرات 
ــة،  ــات العربي ــن املترجم ــد م العدي
متباينــة  بدرجــات  ذلــك  كان  وإن 
امليــزات  وفــق  علــى  تختلــف 
الشــخصية، والظــروف الزمانيــة 
السياســية  واألوضــاع  واملكانيــة 
بــني  والثقافيــة  واالجتماعيــة 
ــر. ــد وآخ ــني بل ــرى وب ــة وأخ مترجم
وبــرزت مترجمــات عربيــات عــدة 
اســتطعن جتــاوز الثقافــة الذكوريــة 
ــن  ــة النطالقاته ــا املعيق ومحدداته
وحركتهــن وقدرتهــن علــى اإلبــداع، 
وبالتالــي جنحــن فــي تقــدمي منجــز 
املكتبــة  أغنــى  متفــرد  ترجمــي 
املنتجــات  بأفضــل  العربيــة 
ــن  ــة م ــة واألدبي ــة والثقافي الفكري
ــدم  ــة وع ــات العاملي ــتى اجلغرافي ش
الثقافــي  النتــاج  علــى  يقتصــر 
(األمريكــي-  الغربــي  للمركــز 
األوروبــي)، بــل امتــد علــى ســاحات 
مهمشــة. أو  مغيبــة  كانــت 
ومــن بــني هــذه األســماء النســوية 
التــي امتلكــت بصمــة واضحــة 
فــي املشــهد الترجمــي العربــي 
ــة واملترجمــة  ــة والكاتب ــرز الروائي تب
لطفيــة  املعروفــة  العراقيــة 
اســتطاعت  التــي  الدليمــي، 
خــالل  الفتــاً   ً حضــورا حتقــق  أن 
مبنجزهــا  املاضيــة  العقــود 
فضــالً  هــذا  املهــم،  الترجمــي 
ــول  ــي حق ــرى ف ــا األخ ــن إجنازاته ع
وغيرهــا. والدراســات  الســرد 
تــدور منهجيــة هــذه الدراســة حول 
الدليمــي  آليــات عمــل لطفيــة 
وكيــف  الترجمــة،  حقــل  فــي 

ــوري  ــو الذك ــاوز التاب ــتطاعت جت اس
والنــأي  الذكوريــة،  والثقافــة 
بهويــة  االلتــزام  عــن  بنفســها 
سياســية – اجتماعيــة ضيقــة حتــد 
ــم  ــن ث ــة، وم ــا اإلبداعي ــن طاقته م
انطالقتهــا الفرديــة نحو اإلنســانية 
نتاجــات  ترجمــة  خــالل  مــن 
عامليــة أغنــت الثقافــة العربيــة 
والفلســفة  الفكــر  فــي حقــول 
والعلــم والروايــة والســيرة الذاتيــة.

ÏÁÜ\ÊiŸ;Î]Ët;Ïµ2’\
ــة الدليمــي شــعار  اعتمــدت لطفي
ــاً  ــي) منطلق ــدة ال تكف ــاة واح (حي
لولــوج  دفعهــا  لهــا   ً محفــزا
غواياتــه  بــكل  الترجمــة  عالــم 
تــزل حتســبها حتــى  لــم  التــي 
بالســحر  مســكوناً  عاملــاً  اآلن 
املدهشــة. والتوقعــات  واخليــال 
ــا  ــال له ــي مق ــي ف ــول الدليم تق
بعنــوان: (عندمــا يكــون الروائــي 
مترجمــاً): (أن كل كتــاب شــرعت 
فــي  مســتقبالً  سأشــرع  أو 
بانــدورا)  (صنــدوق  هــو  ترجمتــه 
ــه  ــي ب ــت ل ــو كان ــى ل ــي حت عجائب
ــار  ــوض غم ــبقة؛ فخ ــة مس معرف
الترجمــة يعــد دومــاً مبفاجــآت ال 
تفــك تدهشــني وتدفعنــي إلــى 
العمــل بطاقــة عــزوم  مواصلــة 
االنكفــاء). أو  اخلــذالن  تعــرف  ال 
بــدأت عالقــة لطفيــة الدليمــي 
بعالــم الترجمــة فــي ثمانينيــات 
القــرن العشــرين حــني ترجمــت 
طاقتهــا  تعــززت  ثــم  روايتــني، 
ــي مــن  الترجميــة فــي العقــد الثان
ــق  ــر الدف ــر تفج ــي إث ــرن احلال الق
ــبكة  ــه ش ــذي أتاحت ــي ال املعلومات
(اإلنترنــت)؛  العامليــة  االتصــاالت 
انعطافــة  شــكل  الــذي  األمــر 
املعرفيــة،  أدواتهــا  فــي  ثوريــة 
ــوم  ــي األدب والعل ــا ف ــوع قراءته وتن
ــى  ــاء خاصــة) والفلســفة إل (الفيزي
ــرات. ــة واملذك ــير الذاتي ــب الس جان
أمــا بشــأن العقبــات واملعوقــات 
فــي  الدليمــي  واجهــت  التــي 
مســارها الترجمــي، فهــي تــرى أنــه 
ليــس ثمــة عقبــات محــددة؛ « فأنــا 
ــبعتني  ــي أش ــال الت ــم األعم أترج
حواســي  علــي  ملــك  شــغفاً 
وليســت الترجمــة ســوى وســيلتي 
ــى  ــغف إل ــك الش ــض ذل ــل بع لنق
نظرائــي وقرائــي، وقــد تظهــر بعــض 
العقبــات الهينــة عنــد التقابــل 
مــع معضلــة تعريــب املصطلحــات 
أو املفــردات الفلســفية أو الفكريــة، 
ــغفي  ــخ أن ش ــي الراس ــن يقين لك
ً ببعــض جهــد فــي التفكر  مســنودا
وهــدوء  برويــة  األمــور  وتقليــب 
ــة «. ــارج مقبول ــوغ مخ ــق ببل خلي

‹Ñ]ë’\;ÍÑÊ—É’\;g]�£\Â;È⁄Ë’Å’\
إزاء  خاصــة  نظــرة  للدليمــي 

ولغــة  واألنثــى  املــرأة  موضــوع 
ــة  ــني ثنائي ــة ب ــي املواجه ــرأة ف امل
واخلطــاب  الذكــوري  اخلطــاب 
ــد انعكســت نظرتهــا  النســوي، وق
هــذه علــى خياراتهــا الترجميــة، 
فهــي تــرى أن مصطلــح كتابــة 
فــي  متامــاً  متلبــس  أمــر  املــرأة 
ميــدان النقــد العربــي الذكــوري.
ــي  ــة الدليم ــدد لطفي ــل أن حت وقب
مــن  املوقــف  إزاء  موقفهــا 
تعــرض  الذكــوري  اخلطــاب 
النســوي  اخلطــاب  اجتاهــات 
والترجمــة  األدب  فــي  العاملــي 
ــات:  ــذه االجتاه ــي ه ــا ف ــي تراه الت

١-التيار النسوي الليبرالي الذي 
ينادي باملساواة التامة بني النساء 

والرجال على الصعد كافة وفي 
مقدمتها األدب وضروب اإلبداع 

والترجمة والقوانني.
٢-التيار الراديكالي النسوي 

املتعصب الذي يدعو لالنفصال عن 
الرجل إليجاد مجتمع نسوي خالص 

(أمازوني).
٣-التيار املاركسي الذي يعتمد البعد 

االقتصادي في التقسيم اجلندري.
٤-التيار النسوي ما بعد البنيوي 
الذي يرى أن التمييز بني اجلنسني 

كامن في اللغة؛ فاللغة هي التي 
متلي قوانينها في التذكير والتأنيث. 
وخير من ميثل هذا التيار الفرنسية 

هيلني سكسوس، وجوليا كرستيفا.
٥-تيار النسوية السوداء الذي يعنى 

بالنساء امللونات ونسوية العالم 
الثالث، ومييل إلى تبني املنظور 

البنيوي الذي يدعو إلى االعتراف 
بكل ما هو مختلف دون إقصائه 

والتركيز على االختالفات الثقافية 
في اجملتمعات.

Ï‚p\Ê∏\Â;ÔÍÖ°\;ÍÅui’\ 
لطفيــة  نظــرة  هــي  مــا 
ــات  ــذه التصنيف ــى ه ــي إل الدليم
للخطــاب  العامليــة  النقديــة 
إزاء  تصرفــت  وكيــف  النســوي؟ 
فــي  الذكــوري  اخلطــاب  هيمنــة 
والترجميــة؟  األدبيــة  جتربتهــا 
هــذه  علــى  الدليمــي  جتيــب 
التســاؤالت بقولهــا: « شــخصياً 
ً بهــذه  ال أجدنــي معنيــة كثيــرا
التصنيفــات النقديــة، لكنــي أعــرف 
ــة  وبعــد عقــود مــن ممارســة الكتاب
الســردية والترجمة أن هناك شــحنة 
حيويــة متدفقــة فــي لغتــي انبثقت 
باللغــة  شــغفي  منطقــة  مــن 
العربيــة وجماليتهــا ووعــي بالعالم 
ونظرتــي إليــه مــن وجهــة نظــر ذات 
حمــوالت معرفيــة وفكرية وليســت 
بالضــرورة.  نســائية  محضــة 
تيــار  مــن  أقتــرب  أننــي  وأزعــم 
ــى  ــة إل ــة الداعي ــوية الليبرالي النس
واجهــت  وقــد  التامــة،  املســاواة 
املشــهد الثقافــي وذكوريتــه بخبــرة 
نضــال اجتماعــي وسياســي مبكــر، 
ــرة  ــي واملثاب ــوة األداء االبداع ــم بق ث
فــي  وجنحــت  املعرفــي  والبحــث 

إرســاء أســلوب ســردي وترجمــي 
علــى  تقــف  ولغــة  يخصنــي، 
ــل  ــي تفص ــة الت ــوم الغامض التخ
الصــارم  الذكــوري  اخلطــاب  بــني 
التقليديــة،  بالبالغــة  املعنــي 
ــة  ــة والعرفاني ــة الرؤيوي ــني اللغ وب
ــذات  ــى ال ــي إل ــد نظرت ــي جتس الت
األنثويــة  والــذات  اإلنســانية 
وموقفهــا  ومســتوياتها  احلــرة 
أو  لغتــي  فتغــدو  العالــم،  مــن 
ــالً  ــذا حق ــد ه ــي بع ــي األدب خطاب
ــغاالت  ــن االنش ــالً م ــاالً ومتفاع فع
والصراعــات  واملعرفيــة  الفكريــة 
واملواجهــات مــع اخلطــاب العــام، 
ــوي  ــوروث أب ــى م ــتند إل ــك يس وذل
ــع  ــل اجملتم ــم مبفاص ــوري يتحك ذك
ويحجرهــا فــي أقفــاص أيديولوجيــة 
ــد  ــع التقالي ــابك م ــة تتش وعقائدي
الدينيــة والقبليــة، ولــم تعترضنــي 
اجتماعيــة  أو  ثقافيــة  معيقــات 
عبــر ســيرتي األدبيــة الطويلــة ألنــي 
اختــرت التحــدي اجلــريء واملواجهــة، 
ــات  ــى الضــد مــن حظــوظ كاتب عل
أخريــات كابــدن مصاعــب جمــة، 

اجتماعيــة  حواجــز  وواجهــن 
ــي ...». ــن اإلبداع ــت دون ازدهاره حال
املترجمــة  شــهادة  ضــوء  فــي 
ــي  ــي وردت ف ــي الت ــة الدليم لطفي
ــة  ــا - كاتب ــان الوصاي ــا عصي كتابه
جتــوب اقاليــم الكتابــة – وهــو مبثابة 
ــا  ــتنتج أنه ــا، نس ــة له ــيرة أدبي س
الذكــوري  اخلطــاب  واجهــت  قــد 
ــت  ــة وعص ــة األبوي ــدت الثقاف وحت

وصاياهــا واختطــت لهــا طريقــاً 
ً ومتفــرداً ســواءً فــي عالــم  متميــزا
ــم الترجمــة، ومتخضــت  األدب أو عال
جتربتهــا األدبيــة والترجميــة عــن 
أكثــر مــن ٥٠ كتابــاً مترجمــاً أو 
مؤلفــاً فــي شــتى حقــول املعرفــة.

إن جتربــة الدليمــي تصلــح أن تكــون 
العربيــة  للمــرأة  وأمنوذجــاً  مثــالً 
واألدب  الترجمــة  فــي  املبدعــة 
والعلــم دون تقليــد أو استنســاخ 
ــر اســتلهام عوامــل جنــاح  لكــن عب
والثــرة. الغنيــة  التجربــة  تلــك 

;fl¡;Ïµ2∏\;È⁄Ë’Å’\;ÏË �’;ÿ]⁄¡^
;ÏÁáË÷“›¸\;Ï∆÷’\

•رواية بالد الثلوج – ياسوناري كواباتا 
.1985

•رواية ضوء نهار مشرق – أنيتاديساي 
.1989

•من يوميات أنانيس نن 1999.
•شجرة الكاميليا – قصص عاملية 

.2000
•حلم غاية ما – السيرة الذاتية 

للكاتب كولن ويلسون 2015.
•أصوات الرواية – حوارات مع نخبة 

من الروائيني 2015.
•تطور الرواية احلديثة – تأليف 

جيسي ماتز 2016.
•فيزياء الرواية وموسيقى الفلسفة 

– حوارات مختارة 2016.
•رحلتي- مذكرات الرئيس الهندي 

الراحل زين العابدين عبدالكالم 
.2017

•قوة الكلمات – حوارات ومقاالت 
لنخبة من املفكرين والفالسفة 

.2017
•الرواية املعاصرة – تأليف روبرت 

إيغلستون 2017.
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 ÏÁ\Åe’\
ــة  ــاء مبدين ــور الوب ــة ظه ــي بداي  ف
ــون  ــق الباحث ــة، أطل ــان الصيني ووه
«فيــروس  اســم  الفيــروس  علــى 
ــم  ــو اس ــان» Wuhan virus، وه ووه
ــم  ــاء، ث ــة وكالت األنب ــه كاف تداولت
ــروس ووهــان  ــى «في حتــول االســم إل
أو   ،Wuhan coronavirus التاجــي» 
 China «فيــروس الصــني التاجــي»
«فيــروس  إلــى  ثــم   ،coronavirus
 «٢٠١٩ لســنة  ُســتجد  امل كورونــا 
عشــر  احلــادي  وفــي   .٢٠١٩-nCoV
ــر ٢٠٢٠ اطلقــت منظمــة  مــن فبراي
ــميًا  ا رس ــمً ــة  اس ــة العاملي الصح
«كوفيــد-١٩»  وهــو  املــرض  علــى 
Covid-١٩. ولتوضيــح األمــر، أعلنــت 
املنظمــة أنهــا بهــذا االســم تشــير 
الفيــروس  وليــس  املــرض  إلــى 
لكلمــة  اختصــار   Co (حيــث 
 ،Corona – كورونــا – تــاج أو تاجــي
فيــروس  لكلمــة  اختصــار   Viو
Virus، وD اختصــار لكلمــة مــرض 
لســنة  اختصــار  و١٩   ،Disease
املــرض). بهــا  ظهــر  التــي   ٢٠١٩

ــة  ــة الصح ــت منظم ــذ ان اعلن من
فيــروس  بــان   WHO العامليــة 
(كوفيــد-١٩)  املســتجد  كورونــا 
اصبــح جائحــة  ظهــرت الكثيــر 

مــن التســاؤالت حــول اســتخدام 
لوصــف  الصحيــح  املصطلــح 
انتشــار املــرض .اذ ان هنــاك ثــالث 
ــن  ــر ع ــة للتعبي ــات طبي مصطلح
انتشــار أي مــرض وهــي التفشــي 
 Epidemic)والوبــاء  (outbreak)
علــى   (Pandemic (واجلائحــة) 
ــار  ــوة االنتش ــث ق ــن حي ــي م التوال
ــذه  ــز ه ــا مييّ ــرز م ــن اب ــرعته. وم وس
املصطلحــات احليــز املكانــي النتشــار 
معــه  التعامــل  وطريقــة  املــرض 
ــه  ــاح ل ــالج ولق ــود ع ــة وج وامكاني
مــن عدمــه وان كان لدى البشــر خيرة 
ــن  ــك ميك ــه ام ال. وكذل ــابقة مع س
التفريــق بــني هــذه املصطلحــات 
ــر  ــة تاثي ــث طبيع ــن حي ــالث م الث
ــة  ــات وامكاني ــى اجملتمع ــرض عل امل
وامكانيــة  عليــه  الســيطرة 
بســببه.  بــاالرواح  ضحايــا  وقــوع 

;ÏË Ë—Â;ÍÊ∆÷’\;Ñ]“idˆ\Â;]›ÂÑÊ—
k\Ñ]e¬’\Â;k]u÷�ë∏\;ó¬d;ÏµÖh

ممــا ال  شــك فيــه أن جائحــة كورونــا 
كانــت ومــا زالــت متثــل  جتربــة رائعــة 
للمعجميــني، شــهدوا ويشــهدون 
فــي  ــا  ضخمً ــا  ارتفاعً خاللهــا 
ــرةٍ  ــالل فت ــدة خ ــة واح ــداول كلم ت
وســيطرت  بــل  قصيــرة،  زمنيــة 
ــاب  ــة اخلط ــى لغ ــة عل ــذه الكلم ه
ــات  ــالف اللغ ــاوزةً اخت ــي متج العامل
واألديــان. واألعــراق  واللهجــات 

ــب  ــات يج ــذه املصطلح ــة ه وألهمي
ً ملمــاً بهــا اذ  ان يكــون كل واحــدا
املســتقبل  فــي  رائجــة  ســتكون 
أن  ميكــن  بــل  كبيــر،  بشــكل 
اللغــة  اختبــارات  فــي  تظهــر 
وتوفــل. أيلتــس  مثــل  اإلجنليزيــة 

مــن املصطلحــات التــي أصبحنــا 

علــى درايــة بهــا علــى مدى الشــهور 
القليلــة املاضيــة مــن خــالل األخبــار 
االجتماعــي  التواصــل  ووســائل 
احلكوميــة  والقــرارات  واإلعــالم 
موجــودة منــذ ســنوات (منهــا يعــود 
ــى  ــى القــرن التاســع عشــر)، فعل إل
ــة  ــح «العزل ــال، مصطل ــبيل املث س
الذاتيــة» Self-isolation (املســجل 
فــي قامــوس أكســفورد منــذ ســنة 
القــرن  إبــان  ١٨٣٤) مت اســتخدامه 
للــدول  كوصــف  عشــر  التاســع 
التــي اختــارت االنعــزال سياســيًا 
ــم،  ــة دول العال ــن بقي ــا ع واقتصاديً
لوصــف  يُســتخدم  اآلن  لكنــه 
ملنــع  املفروضــة  الذاتيــة  العزلــة 
ــة. ــراض املعدي ــل األم ــة أو نق االصاب
تســتخدم  التــي  الكلمــات  ومــن 
ــع  ــي جمي ــدا ف ــائعة ج ــورة ش بص
ــة : ــة اإلنكليزي ــكال اللغ ــواع واش ان

coronavirus,= فيروس كورونا 
 covid-١٩ = مرض كورونا فايروس 

(٢٠١٩ كوفيد ١٩ 
 Pandemic=   جائحة  

 self-isolation = العزل الذاتي 
 quarantine= احلجر الصحي  

متحدثــي  جميــع  يتفــوه  اذ 
لنــدن  مــن  االنكليزيــة  اللغــة 
الغــوس  ومــن  نيويــورك  الــى 
كواالملبــور  ومــن  مومبــاي  الــى 
. الكلمــات  هــذه  ســدني  الــى 
ــا  (أي  ــا كورون ــا أو فوبي ــاب كورون ره
ــي منهــا  مشــاعر اخلــوف التــي يُعان
كورونــا) جائحــة  بســبب  النــاس 
كورونــا  زمــن    :Coronatimes
كورونــا) مــرض  تفشــي  (فتــرة 
شــافهة  مُ  :Coronaviva  
أو  شــفهي  (امتحــان  كورونيــة 

جامعيــة  ألطروحــة  مناقشــة 
فتــرة  خــالل  اإلنترنــت  عبــر 
اإلغــالق بســبب جائحــة كورونــا) 

Coronaspeak: حديث كورونا 
;ÏÁÊ∆÷’\;k\Ñ]ëi|ˆ\Â;k]⁄÷“’\D
;Ô]fil^;ã]fi’\;]6Â\Åh;9’\;ÎÅÁÅ°\

C]›ÂÑÊ—;Ïu]p
كورونــا  ــمنة  سِ  :Coronaspeck
عــن  الناجمــة  الــوزن  (زيــادة 
الطعــام  تنــاول  فــي  اإلفــراط 
املنزلــي العــزل  فتــرة  خــالل 
ــا (األدبيــات  Coronalit: أدبيــات كورون
فتــرة  خــالل  إنتاجهــا  مت  التــي 
مــن  املســتوحاة  أو  و/  اجلائحــة 
ــار  ــروف Lit اختص ــا. واحل ــة كورون أزم
أدبيــات) أي   ،Literature لكلمــة 

كورونــا  طلــة  عُ  :Coronacation
(إجــازة قســرية مــن العمــل بســبب 
جائحــة كورونــا). واملصطلــح مؤلــف 
 Corona «مــن مقطعــني: «كورونــا
Vacation «إجــازة»  أو  طلــة»  و«عُ
 Corona-fi: قصــص كورونــا اخلياليــة 
(قصــص اخليــال العلمــي وغيرهــا 
و/  اجلائحــة  خــالل  كُتبــت  التــي 
أو املســتوحاة مــن أزمــة كورونــا. 
Fiction اختصــار لكلمــة Fi واحلرفــني

Coronalusional: وُهامية كورونا 
(معاناة الشخص أو اجملتمع من 

أفكار وهمية وغريبة بسبب كورونا). 
ا من مقطعني:  واملصطلح مؤلف أيضً

«كورونا» Corona، و«وهمي» أو 
Delusional «وُهامي»

Coronnial(s) : الشخص الذي ولد 
في زمن جائحة كورونا /جيل كورونا
Covexit : خروج من كوفيد (عملية 

تخفيف القيود املفروضة على 
احلياة العامة خالل جائحة فيروس 

كوفيد-١٩)
Covidivorce : طالق كوفيد (حاالت 

انفصال الزوجني التي متت نتيجة 
زلة الذاتية وقضاء  ضغوط العُ

الزوجني فترة طويلة
خــالل  املنزلــي  العــزل  فــي 
ــا) معً كورونــا  جائحــة 
كوفيــد  أرعــن   :  Covidiot  
صطلــح  (مُ «كوفيديــوت»  أو 
يُطلــق علــى     الشــخص الــذي 
املتعلقــة  التحذيــرات  يتجاهــل 
احلــرص  أو  االجتماعــي  بالتباعــد 
وكذلــك  اآلخريــن،  ســالمة  علــى 
إلــى  يندفــع  الــذي  الشــخص 
شــراء وتخزيــن املطهــرات واملــواد 
ــا  ــن منه ــان اآلخري ــة وحرم الغذائي
الــذي  :الشــخص   COVIDenier
كورونــا جائحــة  وجــود  ينكــر 

;Ï’Â\Åi∏\;ÏŸ]¬’\;k]u÷�ë∏\;ó¬d
;;]‚iµÖhÂ

Force task : خلية االزمة 
Face mask: كمامة 

 :Face shield, protective visor
واقي الوجه 

Gloves:القفازات 
Hand washing : غسل اليدين 

Hand –sensitizer: معقم اليدين 
Infection (s): اصابات  

Outbreak : تفشي 
Second –wave : املوجة الثانية 
Super-spreader  ناشر العدوى 

الفائق :
Vaccine : لقاح 

Endemic : متوّطن
;Ï≤]£\

أن لغــة كورونــا ميكــن أن تســاعد 
ــة  ــاد األزم ــم أبع ــى فه ــاس عل الن

قــد  لكنهــا  املتفاقمــة،  احلاليــة 
ــر  ــتويات التوت ــن مس ــا م ــد أيضً تزي
بفهــم  يتعلــق  فيمــا  واالرتبــاك 
واالقتصاديــة  التقنيــة  اللغــة 
بكثــرة  املتداولــة  والسياســية 
وحــوارات  اإلعــالم  وســائل  فــي 
املتخصصني.وهنــا تظهــر احلاجــة 
لحــة لالســتعانة باخلبــراء الذيــن مت  مُ
ــي  ــا ف ــدًا  مب ــم عم ــش أدواره تهمي
ذلــك علمــاء اللغــة. وبعبــارة أخــرى، 
علينــا أن نتصالــح مــع املصطلحــات 
املألوفــة.  غيــر  العلميــة 
بالتجربــة  االســتعانة  ميكــن 
جائحــة  خضــم  فــي  الصينيــة 
ــص  ــني تخص ــث مت تدش ــا، حي كورون
خدمــات  ملعاجلــة  كامــل  جديــد 
االســتجابة  مــن  كجــزء  اللغــة 
أطلــق  ومــا  للكــوارث،  الطارئــة 
عليــه اســم «لُغويــات الطــوارئ» 
والهــدف   .Emergency Linguistics
األساســي لهــذا التخصــص هــو 
التأكيــد علــى مشــاركة علمــاء 
جائحــة  مكافحــة  فــي  اللغــة 
التواصــل  لتجنــب ســوء  كورونــا 
والفهــم، والســيطرة علــى اخلالفــات 
اللغــة  اســتخدام  عــن  الناجمــة 
العامــة. الطــوارئ  حــالت  خــالل 

الرجــوع الــى القواميــس املتخصصة 
ــرا  ــرت مؤخ ــي ظه ــرض الت ــذا امل به
مثــل معجــم )مصطلحــات كوفيــد 
لغــات  بثــالث  كتــب  (الــذي   ١٩–
ــة) ــية ،العربي ــة ، الفرنس (االنكليزي

 Covidictionary:  .٢٠٢٠  ,.Bakker, P
 You are Go-To Dictionary in Times
.١٩-of Coronavirus and COVID
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ــدرس  ــة ت ــة ذكي ــابة عراقي ــام ش ــرمي  بهن م
الطــب اال انهــا تعشــق الفنــون اجلميلــة 
ــات  ــدة لغ ــم . زارت جري ــن الرس ــة ف وخاص

الشــيقة  مبوضوعاتهــا  اعجابهــا  وابــدت 
واهــدت للجريــدة مجموعــة مــن رســوماتها 
ــارة  ــب بزي ــات اذ ترح ــة لغ ــة. صحيف اجلميل

واســتمرار  التوفيــق  لهــا  تتمنــى  مــرمي 
الفنــي. واالبــداع  العلمــي  العطــاء 

È⁄Ë⁄i’\;ÍÅ‚Ÿ;ÿ]‚id\;IÄ;I‹;I^
ÏÁáË÷“›ˆ\;Ï∆÷’\;€âÕ

;Ïzz⁄÷—;j⁄·]zzà;Ç\G ;€‚fizzâ’\ ;jzz ÷i|\;‡\Â;Åzzt\Â;Özzçe’\ ;3zzëŸ;‡\ ;\Ézz·;]zzfiŸÊÁ;ÌzzitÂ;ÏzzŸÜˆ\;ƒˆÅzz›\ ;ÉzzfiŸ;ôÑˆ\;gÊ¬zzå;Ïzz…]—;flzzŸ;>]zz›ÂÑÊ—?;Ïzz⁄÷“’;◊zz]6\;‹\Å}izzàˆ\;jzzel\ ;ÅzzÕÂ;Î]zzËt;gÊ÷zzà\ ;Ïzz∆÷’\ ;Åzz¬h;
;k]zz∆’ ;Ïzz¡ÊfiiŸ ;ÎÅzzÁÅp ;k]zzu÷�ëŸÂ ;k\ÄÖzz Ÿ ;ƒÊËzzå ;∫ ;\Ézz· ;]zzfiŸÊÁ ;ÌzzitÂ ;]zz�eÁÖŒh ;MKLT ;1⁄zzâÁÄ ;ÀzzëifiŸ ;ÉzzfiŸ ;>LTHÅzzË…Ê—? ;ãÂ3zz… ;Ïzzu]p ;‹˜zzÕ¯\Â ;Ïfizzâ’¯\ ;Ìzz÷¡ ;]zz‚iîÖ… ;9zz’\ ;Corona ;>]zz›ÂÑÊ—?
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Languages

أمــران متضــادان عشــناهما خــال الشــهور املنصرمــة 
ــو  ــة، األول: ه ــة الكوروني ــام اجلائح ــام 2020 ع ــن ع م
ــف  ــازل وتوظي ــي املن ــاء ف ــاء والبق ــن الزم ــد ب التباع
ــي:  ــا الثان ــس. أم ــي التدري ــة ف ــات اإللكتروني التقني
وهــو األجمــل فهــو التقــارب االفتراضــي الــذي وفرتــه 
لنــا معطيــات الثــورة الرقمية.أســتطيع أن أقــول بثقــة 
أن التقــارب االجتماعــي بــن أســرة كليتنــا مــن خــال 
ــحقه.  ــا وس ــد كورون ــزم تباع ــد ه ــات( ق ــروب اللغ )ك
ــرة  ــد أس ــل وح ــروب اجلمي ــذا الك ــك؟ ه ــف كان ذل كي
اللغــات وجعــل التواصــل مســتمراً بينهــم علــى مــدى 
ــبات  ــار املناس ــه: أخب ــده في ــيء جن ــاعة. كل ش 24 س
ــب  ــدارات الكت ــورش، وإص ــرات، وال ــة، واملؤمت االجتماعي
واألفــراح،  الرواتــب،  وأخبــار  والتبليغــات،  اجلديــدة، 
واألحــزان ... الــخ. الرائــع فــي هــذا امللتقــى اإلعامــي- 
االجتماعــي أن كل زميــل وزميلــة يعــرف اآلخــر، فهو إذن 
ــوك، ونحــن غيــر مجهولــن  ليــس شــبيهاً بالفيــس ب
ــل  ــى )اجلي ــي إل ــا أنتم ــخصياً أن ــض. ش ــا البع لبعضن
ــة،  ــة اإللكتروني ــى الكتاب ــراً إل ــل كثي ــي( وال أمي الورق
لكــن كورونــا اخلبيثــة أجبرتنــي علــى تغييــر خياراتــي 
ــى  ــررت إل ــة، فاضط ــة الورقي ــي الصحاف ــراق حبيبت وف
الكتابــة فــي كروبــات إلكترونيــة عــدة ومنهــا كــروب 
موضوعــات  اختيــار  علــى  اللغات.حرصــت  كليــة 
ــر  ــرة وغي ــرى، قصي ــرة أخ ــة م ــرة وثقافي ــة م خفيف
مملــة، تراعــي اهتمامــات الزمــاء والزميــات ومزاجهــم 
ــت ردة الفعــل؟  ــة. مــاذا كان فــي ظــل الظــروف الراهن
أو رجــع الصــدى كمــا يطلــق عليــه فــي أدبيــات علــم 
ــدى  ــع الص ــعيداً برج ــت س ــم كن ــام واالتصال؟ك اإلع
ســواء مــن خــال التعليقــات الفوريــة، أو عبــر االتصــال 
ــاً  الشــخصي املباشــر، ردود جميلــة ومشــجعة وأحيان
ــات.ذات  ــاء والزمي ــوس الزم ــي نف ــغ ف ــر بال ذات تأثي
ــاتذة  ــروب أس ــي ك ــيطاً ف ــوراً بس ــت منش ــرة كتب م
جامعــات العــراق، وهــم أكثــر مــن خمســة آالف 
ــي  ــرة ل ــة قصي ــبة أول قص ــن مناس ــترك، كان ع مش
كتبتهــا فــي مرحلــة الطفولــة، بعــد النشــر بســاعات 
اتصلــت بــي أســتاذة ال أعرفهــا بصــوت مختنــق وهــي 
تبكــي جــراء التأثــر بتلــك القصــة. تأملــت ألنــي ســببت 
لهــا األلــم، لكنهــا ترجتنــي أن أســتمر فــي الكتابــة. 
ــد منــك  ــت: ال أري ــذار، قال ــذرت لهــا، رفضــت االعت اعت
االعتــذار، فقــط أريــدك أن تســتمر علــى ذات النمــط ، 
ألنــي أجــد فــي هــذه الكتابــات بلســماً يــداوي اجلــراح

محيمية التباعد

د. فوزي  اهلنداوي

ــن  ــريانية م ــة الس ــم اللغ ــد قس يع
فــي  احلديثــة  العلميــة  األقســام 
كليــة اللغــات مقارنــة مــع األقســام 
األخــرى، إال أنــه أثبــت جــدارة جعلتــه 
فــي صــدارة املؤسســات الثقافيــة 
ــة  ــة الوطني ــذه اللغ ــى به ــي تعن الت

ــة. األصيل
الدراســي  العــام  انطاقــة  مــع 
ــت صحيفــة لغــات فــي  ــد، كان اجلدي
ضيافــة قســم اللغــة الســريانية 
الدراســي  الواقــع  علــى  لتتطلــع 
ــث كان  ــم حي ــة القس ــد حرك وترص
رئيــس  الســيد  اســتقبالنا  فــي 
راضــي  محمــد  األســتاذ  القســم 
الــذي رحــب بهــذه الزيــارة اإلعاميــة.
أن  يقــول األســتاذ محمــد راضــي 
يهــدف  الســريانية  اللغــة  قســم 
ــة  ــذه اللغ ــس ه ــم وتدري ــى تعلي إل
ــارها  ــرة انتش ــيع دائ ــة وتوس العريق
تراثــاً  بوصفهــا  عليهــا  واحلفــاظ 
مهمــاً،  وإنســانياً  عراقيــاً  ثقافيــاً 
ــعون  ــم يس ــاتذة القس ــا أن أس كم
اللغــة  آداب  وتطويــر  تعزيــز  إلــى 
الســريانية وقواعدهــا وأنظمتهــا مــن 
ــورش  ــات وال ــوث والدراس ــال البح خ
العلميــة واملؤمتــرات احملليــة والعامليــة، 
وقــد كانــت لهــم مشــاركات واســعة 
الثانيــة  الصدد.احملطــة  هــذا  فــي 
كانــت  الصحفيــة  جولتنــا  فــي 
وهــي  املاجســتير،  طلبــة  قاعــة 
ــى  ــوزع عل ــة ت ــة ومرتب ــة نظيف قاع
يتوســطهم  الطلبــة  مقاعدهــا 
مــدرس مــادة فقــه اللغــات الســامية 
ــور  ــاعد الدكت ــتاذ املس ــارن األس املق
كان  الــذي  عبيــد  حســن  حيــدر 

احملاضــرة  شــرح  فــي  منهمــكاً 
ــوات  ــوان )األص ــت بعن ــه، وكان لطلبت
ــا  ــلوب املقارنة(.قطعن ــركات بأس واحل
لكنهــا  قليلــة  لدقائــق  احملاضــرة 

ممتعــة وجميلــة.
طلبــة  أن  حيــدر  الدكتــور  يقــول 
ــهادة  ــل الش ــون لني ــتير تواق املاجس
إلــى  الســريانية  رســل  ليكونــوا 
ــزام  ــى االلت ــي منته ــم ف ــع، وه اجملتم
واجلديــة ومواكبة املعلومــات العلمية 

املتعلقــة بثقافــة هــذه اللغــة.
 تباعد .. وكمامات

الحظنــا حــرص طلبــة املاجســتير 
علــى التباعــد وارتــداء الكمامــات 
االلتــزام  علــى  منهــم  حرصــاً 
ــتة  ــة. س ــة الصحي ــروط الوقاي بش

القاعــة،  مــأوا  وشــابات  شــباب 
قابلونــا بابتســامات جميلــة تعكــس 
للتحصيــل  وحبهــم  تفاؤلهــم 
ــر  ــب ياســن، عبي العلمــي وهــم: زين

ــدى  ــور اله ــود، ن ــراس محم ــب، ف غال
صفــاء  عبدالــرزاق،  وئــام  خضيــر، 
فــاروق. خــال احلــوارات معهــم أكــدوا 
ــتير  ــة املاجس ــوا لدراس ــم قدم أنه
التــي  الســريانية  باللغــة  حبــاً 
ــوس،  ــة البكالوري درســوها فــي مرحل
تطويــر  فــي  منهــم  ورغبــة 

العلميــة. إمكاناتهــم 
الحظنــا أن طموحــات هؤالء الشــباب 
كبيــرة ال حتدهــا احلــدود، فهــم تواقون 
العلميــة  دراســاتهم  الســتكمال 
ــة  ــهادات األكادميي ــى الش ــل أعل وني

خلدمــة اللغــة الســريانية ونقلهــا 
ــس  ــال التدري ــن خ ــال م ــى األجي إل
فــي املــدارس الثانويــة واجلامعــات، 
ــاء األدب  ــعيهم إلحي ــن س ــاً ع فض
الســرياني عبــر البحــوث والدراســات.

وحــن حتدثنــا معهــم عن النشــاطات 
ــم  ــدوا رغباته ــة أك ــة واألدبي الثقافي
فــي الكتابــة والنشــر والترجمــة، 
ــور  ــتاذهم الدكت ــجعهم أس ــد ش وق
حيــدر علــى ذلــك وفتحنــا لهــم 
واملوقــع  لغــات  صحيفــة  أبــواب 
نتاجهــم  الســتقبال  اإللكترونــي 
األدبيــة  وإبداعاتهــم  الثقافــي 
ــي  ــت انتباه ــا لف ــر م والترجمية.أكث
وأعجبنــي فيهــم ذلــك الهــدوء 
ــاس  ــاط واحلم ــة واالنضب واللياق
ــوح  ــق الطم ــم وبري ــي التعل ف
الــذي يلمــع فــي عيونهم.ختمنا 
اجلولــة حتــى ال نؤثــر علــى ســير 
احملاضــرة، ودعنــا هــؤالء الشــباب 
وأســتاذهم علــى أمــل أن نلتقــي 
ــدة للعطــاء  فــي محطــات جدي
الثقافــي  والنتــاج  العلمــي 

ــل. ــداع املتواص واإلب

يف ضيافة قسم اللغة السريانية
طلبة املاجستري  طموح بال حدود وتطلع إىل مستقبل مجيل
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مبارك لزهراء...االهل 
واألصدقاء يباركون للطالبة 

زهراء بنت الدكتوره امساء 
هاشم تفوقهاوحصوهلا على 

معدل 99.9% وقبوهلا يف 
ثانويه املتميزات...الف مبارك 
...مستقبل مجيل باذن اهلل...

تهنئة


