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‹˜â’\;„Ë÷¡;€Ω]“’\;‹]Ÿˆ\;ÏË÷—;Ïe÷ö;ÈŒi÷Á;w÷ë∏\
;◊m¥;k]∆÷’\;flŸ;Ç]ià\

È’ÂÄ;Ö≤ıŸ;∫;Ä\Å∆d;Ï¬Ÿ]p

k]∆÷’\;ÎÖà\;k]›]Ëd;oÅü;k]d]}i›ˆ\;ÏËîÊ Ÿ

;ãÖ⁄i∏\;Ç]ià˜’;Ød_h;◊ t
ÍÂ˜¡;j⁄“t;ÑÊi—Å’\

;ÀË�÷’\;Åe¡;ÍÖ}…;Ô\ÂÑ\;ÎÑÊi—Å’\
Ï’Ê �’\Â;Î^Ö∏\;fl¡;Ö≤ıŸ;∫;‘Ñ]çh

;∫;ÏË]â›;k\Êê^
;ÏË›]eà¸\;ÏÁ\ÂÖ’\

ÎÖê]¬∏\

ÏÁÖ¬å;Ï¡Ê⁄§
ÎÅÁÅp

k˜⁄¢\;;Ï…]Œl
ÏË¡Ê�i’\ 9

التقــى عميــد كليــة اللغــات 
األســتاذ الدكتــور موفــق املصلــح 
االمــام  كليــة  طلبهــة  وفــد 
ــذي  ــالم ال ــه الس ــم علي الكاظ
زار  اللغــات فــي التاســع مــن 
ــح  ــدث املصل ــباط ٢٠٢١ . وحت ش
ــة  ــخ كلي ــن تاري ــاء ع ــالل اللق خ
ــا  ــامها ومناهجه ــات وأقس اللغ
ــة  ــا الثقافي ــة ومنجزاته العلمي
التــي  والنجاحــات  والترجميــة 
حققتهــا فــي تخريــج أفــواج مــن 
املترجمــني األكفــاء والطاقــات 
فــن  فــي  املاهــرة  الشــابة 
ــى  ــح إل ــرق املصل الترجمة...وتط
الناجحــة  االعالميــة  التجربــة 

املتمثلــه  اللغــات  لكليــة 
ــذ  ــات من ــة لغ ــدار صحيف بإص
متواصــل  وجنــاح  عامــا   ١٤
ــا  ــة ألنه ــذه الصحيف ــا ه واصف
والثقافــه  للمعرفــة  واحــه 
اجلميلــة.... واألفــكار  واآلراء 

ــم  ــن إعجابه ــه ع ــرب الطلب واع
ــا  ــالل م ــن خ ــات م ــه اللغ بكلي
ــة  ــر جميل ــن  مناظ ــاهدوه م ش
ذلــك  وترتيب...إلــى  ونظافــة 
املشــرفة  االســتاذة  قدمــت 
ــماء  ــوره اس ــاره الدكت ــى الزي عل
للســيد  شــكرها  هاشــم 
ــى  ــات عل ــه اللغ ــد ولكلي العمي
حســن الضيافــه واالســتقبال.

بــادر معهــد التعليــم التربــوي 
ــيا  ــة خاكاس ــي جامع ــتمر ف املس
ــيد  ــى الس ــكر ال ــاب ش ــح كت مبن
رئيــس اجلامعــة االســتاذ الدكتــور 
منيــر حميــد ، نظيــر مشــاركة 
ــع املؤمتــر  جامعــة بغــداد فــي وقائ
التطبيقــي  الدولــي  العلمــي 
الثامــن واملقــام فــي جمهوريــة 
علمــي  بحــث  عبــر  خاكاســيا 
وكلمــة االفتتــاح ممثلــة  باالســتاذ 
ــاد  ــعد جه ــور س ــاعد الدكت املس

بتســليم  قــام  الــذي  عجــاج 
الســيد  الــى  الشــكر  كتــاب 
ــن  ــر ع ــذي عب ــة ال ــس اجلامع رئي
شــكره و اعجابــه واشــادته بهــذه 
ــع  ــي ترف ــة الت ــاركة العلمي املش
للجامعــة   الدولــي  التصنيــف 
ودعــى الــى زيــادة التعــاون مــع 
اجلامعــات العامليــة وتبــادل اخلبرات 
واالســتمرار  االتفاقيــات  وعقــد 
علميــة. نشــاطات  بهكــذا 

مببــادرة مــن عمــاده كليــة اللغــات 
مفوضيةاالنتخابــات  باشــرت 
اســاتذة  بيانــات  بتحديــث 
متهيــدا  الكليــه  وموظفــي 
االنتخابــات  فــي  ملشــاركتهم 
فريــق  مديــر  املقبلة...وقــال 
ــر  ــس جوامي ــيد يون ــل الس العم
املفوضيــة  مكتــب  ان  عبــاس 
ــع  ــيق م ــة وبالتنس ــي الرصاف ف

بعمليــة  بــدء  اللغــات  كليــة 
حتديــث بيانــات منتســبي الكليــة 
ومعاجلــة اي خطــأ فيهــا  مــن 
ــي  ــق العمــل ف خــالل تواجــد فري
النشــغاالت  تقديــرا  الكليــة 
لتعليميه  ا لعملية با ة تذ ســا ال ا
لعمــاده  شــكره  عــن  وأعــرب 
الكليــة لتعاونهــا مــع املفوضية...

قــام قســم اللغــة االســبانية و بحضــور عميــد كليــة اللغــات 
ــي و املعــاون العلمــي،  ــح و املعــاون االداري و املال أ.د.موفــق املصل
ــاة  ــبانية لوف ــة االس ــم اللغ ــة قس ــى باح ــا عل ــال تأبيني حف
ــت  ــث القي ــد ٢٠٢١/٢/٧ حي ــاح االح ــي صب ــر  ف ــتاذ القدي االس
الكلمــات اســتحضارا لذكــراه الطيبــة و اعمالــه اجلليلــة 
ــى  ــوي عل ــر يح ــم قصي ــرض فيل ــم و مت ع ــلك التعلي ــي س ف
ــد  ــه و تعه ــه و طالب ــني زمالئ ــو ب ــه وه ــور ل ــات للمغف لقط
ابنــاؤه فــي الســير علــى خطــاه و احملافظــة علــى االمانــة 
العلميــة و االخالقيــة التــي كان يوصــي بهــا دائمــا رحمــه اهللا. .

NìÂMì]|;À÷Ÿ

فــي  التدريســية  شــاركت 
االنســان  حقــوق  وحــدة 
والدميقراطية االســتاذ املســاعد 
فخــري  ارواء  الدكتــورة 
عبــد اللطيــف فــي املؤمتــر 
االفتراضــي الدولــي احملكــم 
تواجــه  التــي  التحديــات   )

‰Ç]ià^;‹Ö“h;Ô\Ö·á’\;Ï¬Ÿ]p
k]∆÷’\;∫;

كرمــت جامعةالزهــراء عليهــا 
الســالم للبنــات التدريســية فــي 
قســم اللغــة االنكليزيــة بكليــة 
املســاعد  االســتاذ  اللغــات 
اســطيفان... مــي  الدكتــورة 

وجــاء تكرميهــا بقــالده النصــر 
خــالل  وتقديــر  شــكر  كتــاب 
اإلبداعــي  الثقافــي  امللتقــى 
للجامعــة... األول  النســوي 
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ــع  ــي اجملتم ــل ف ــراة والطف امل
عقــد  والــذي   ( العصــري 
ــاد  ــام الحت ــني الع ــة االم برعاي
ــراف  ــة وبأش ــات العربي اجلامع
ــويدية العراقية  ــبكة الس الش
ــة  ــة جلامع ــات التابع للدراس
املنعقــد  الســويدية  لونــد 
١٢/١١-٠٢-٢٠٢١ يومــي 

مــن خــالل بحــث ( االليــة 
املــرأة  لتمكــني  القانونيــة 
العــراق)  فــي  سياســيا 
وحصلــت الدكتــورة علــى درع 
ــدى  ــل املنت ــن قب ــاركة م املش
والطفــل  للمــراة  العاملــي 
التابعــة للشــبكة الســويدية 
شــكر  وكتــاب  العراقيــة 
وتقديــر ملشــاركتها فــي املؤمتر
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االسم : د . حكمت عبد اجمليد 
عالوي .

املرتبة العلمية : أستاذ متمرس  
.محل وتاريخ الوالدة : بغداد  

 . ١٩٣٨
تاريخ الوفاة : االربعاء ٣ شباط 

٢٠٢١
الشهادات العلمية  احلاصل 

عليها : 
١-دبلوم عالي في اللغة 

األسبانية / جامعة بغداد – 
معهد اللغــات العالي ١٩٦٢ 

. ١٩٦٣ –
٢-دبلوم عالي بالسياحة 

الدولية / معهد السياحة 
العالي / أسبانيا ١٩٦٦ .

٣-دبلوم عالي في السياحة 
ألقطار أمريكا الالتينية / 

أسبانيا ١٩٦٧ . 
٤-ليسانس في اللغة و األدب 
االسباني / جامعة غرناطة / 

أسبانيا ١٩٧٩ .
٥-الدكتوراه في اللغات احلديثة 

/ جامعة غرناطة / أسبانيا 
 . ١٩٨٤

٦-خريج دورة امللحق 
الدبلوماسي في وزارة اخلارجية 

العراقية ١٩٦٤ . 
٧-أجنز رسالته الثانية الدكتوراه 

املوسومة املصطلحات 
االسبانية في الري والزراعة ذات 

األصل العربي  ١٩٨١ . 

٨-أجنز رسالته الثالثة 
للدكتوراه املوسومة القصة 

العراقية املعاصرة عن القاص 
والكاتب األديب فؤاد التكرلي . 

٩-ناقش رسالته األولى 
للدكتوراه املوسومة (( األب 

أنستاس ماري الكرملي – 
حياته وأعماله – دراسة مقارنة 

مع علماء الفقه واللغات في 
أوربا و أسبانيا والوطن العربي 
( في ١٣ / آذار / ١٩٨٤ وحصل 

عليها بدرجة امتياز . 
املراتب العلمية احلاصل عليها 
١-معيد بدرجة معلم جامعي 

.٢-باحث علمي . 
٣-مدرس ( دكتوراه ) .

٤-أستاذ مساعد . 
٥-أستاذ .

٦-استاذ متمرس  
الوظائف التي شغلها : 

١-رئيس تشريفات في املديرية 
العامة للسياحة – بغداد .

٢-رئيس دائرة املراكز الثقافية 
العربية واألجنبية العاملة في 
العراق بوزارة األعالم العراقية . 

٣-رئيس دائرة امللحقات 
الثقافية العراقية التابعة 

لوزارة الثقافة واإلعالم العراقية 
. ٤-رئيس قسم السياحة / 
كلية اإلدارة واالقتصادية / 

اجلامعة املستنصرية .
٥-رئيس قسم اللغة األسبانية 

– كلية اآلداب – جامعة بغداد . 
٦-رئيس قسم اللغة االسبانية 
–كلية اللغات / جامعة بغداد . 

٧-معاون عميد كلية اللغات 
للدراسات العليا والشؤون 
العلمية / جامعة بغداد . 

٨-عميد كلية اللغات وكالة  . 
الكتب املؤلفة :  

١-كتاب في التخطيط 
السياحي .

٢-كتاب في مبادئ السياحة 
الدولية .

٣-ملزمة عن تاريخ األدب 
األسباني .

  الكتب املترجمة من 
األسبانية الى العربية :

١-أثنتا عشرة  قصة للكاتب 
األسباني الدكتور بيو باروخا 

من األدب العاملي .

;Ì÷¡;3e“’\;ÅËŒ ’\;‡ÂÅ·]¬Á;k]∆÷’\;Ô]fid\
ÍÊd2’\Â;È⁄÷¬’\;„q‚›;∫;;Èï∏\

٢-مقاالت ونشرات أدبية 
وعلمية أسبانية مختلفة .
٣-أهم الشخصيات األدبية 

والعلمية الواردة في موسوعة 
لسان الدين أبن اخلطيب 

الغرناطي األندلسي . 
٤-املدرسة العربية األسبانية 

في غرناطة .

٥-روايات أدبية مختلفة . 
الكتب املترجمة العربية إلى 

اللغة األسبانية :  
١-قصص عراقية للكاتب 

والقاص العراقي فؤاد التكرلي 
. ٢-ترجمة العديد من 

املصطلحات اللغوية العربية .
٣-كتاب األدب والتاريخ 

األندلسي في العصر الوسيط 
;U;Î]Ë¢\;∫;„i â÷…;;I

;fzzh\ÖŸ;1zz—\;Êzz·;wŸ]zzâi’\;‡b
;Ö·]æŸ;ÿÂ ;̂Ê·;‹]zzŒi›ˆ\;‡ ;̄ÎÊzzŒ’\

;I;Àzz¬ï’\
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رحــل عنــا قبــل أيــام اســتاذنا 
املتمــرس  االســتاذ  املرحــوم 
ــس  ــالوي( ثربانت ــت ع د حكم
 ( التعبيــر  ان صــح  العــراق 
الــذي يعــد  قامــة علميــة 
ــن  ــراق والوط ــي الع ــة ف عالي
العربــي علــى حــد ســواء 
أعــالم كليــة  ــن  لَــمٌ مِ عَ و 
اللغــات  بجامعــة بغــداد و 
واحــدا مــن مؤسســي كليــة 
اللغــات عــام ١٩٨٧ وأســتاذٌ 
اللغــة  مجــال  فــي  بــارعٌ 
ولــد   . وادابهــا  االســبانية 
ــام ١٩٣٨  ــي ع ــه  ف ــور ل املغف
ــد  ــت العدي ــة أجنب ــن عائل م
ــة  ــخصيات املرموق ــن الش م
فــي اجملتمــع. أكمــل دراســاته 
ــس /  ــالد االندل ــي ب ــا ف العلي
ــل  ــة  وحص ــبانيا - غرناط اس
علــى شــهادتي املاجســتير 
اللغــة  فــي  والدكتــوراه 

مــن  وادابهــا  االســبانية 
بدرجــة  غرناطــة  جامعــة 
الشــرف. مبرتبــة  االمتيــاز 

عمــل لعقــود فــي اجلامعــات 
ــي  ــر  ف ــتاذ زائ ــة واس العراقي
ــة   ــدول العربي ــن ال ــد م العدي
, ويعــود لــه الفضــل فــي 
اللغــة  قســم  تأســيس 
العــراق  فــي  االســبانية 
ــد  ,ســاهم فــي تأليــف العدي
العلميــة  املؤلفــات  مــن 
والترجمــات فــي  والبحــوث 
ــة  ــبانية والعربي ــة االس اللغ
االســبانية  اللغــة  ,يتقــن 
 , بطالقــة  واالنكليزيــة 
أشــراف علــى العديــد مــن 
العليــا  الدراســات  طلبــة 
ــتير  ــي واملاجس ــوم العال الدبل
فــي كليــة اللغــات / جامعــة 
بغــداد .ولــه  أكثــر مــن أربعني 
ً القيت  بحثــاً علميــاً منشــورا

العلميــة  املومتــرات  فــي 
ونشــرت  والدوليــة  احملليــة 
فــي مجــالت علميــة محليــة 
امتــاز   . رصينــة  ودوليــة 
ــت  ــوم  د حكم ــتاذنا املرح اس
عــالوي  بشــخصيته العلمية 
ــوب كل  واالنســانية واســر قل

مــن يعرفــه ويعمــل ويتعامــل 
كرمــه  و  بلطفــه  معــه 
واخالقــه ونبلــه و تواضعــه 
وحبــه للخيــر و وفائــه للعــراق 
العظيــم . فجزيــل الشــكر 
ــتاذ  ــا االس ــان  لفقيدن والعرف
ــالوي  ــت ع ــرس د. حكم املتم

االكادمييــة  جهــوده  علــى 
والثقافيــة  والعلميــة 
التــي  واالنســانية  واالدبيــة 

ــع. ــة اجملتم ــي خدم ــا ف بذله
و شــرف   كبيــر   لــي ,  أننــي  
 كنــت   واحــدا   مــن   تالميــذه 
علــي  باشــرافه  وتشــرفت 
ــي  ــا ف ــات العلي ــي الدراس ف
ــتير  ــي واملاجس ــوم العال الدبل
فــي قســم اللغة االســبانية /
كليــة اللغــات ,  حمــل   األمانة  
 بإخالص , وأعــط   للحيــاة  
وخبرتــه .    والنــاس   جهــده  
لقــد   غيــب   املــوت   أســتاذنا  
ــت  ــر د حكم ــا  الكبي  ومعلمن
عــالوي  ,  لكنــه   ســيبقي   فــي  
 قلوبنــا   مــا   بقينــا   علــى   قيــد  
و لــن   ننســاه    هــذه   احليــاة  
 وســيظل   بأعمالــه   ومآثــره  
 وســيرته   نبراســا   وقــدوة   لنــا . 
ــكنه  ــا وأس ــم اهللا فقيدن رح
وإنــا  جناتــه  فســيح 
راجعــون إليــه  وإنــا  هللا 
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دخلت على دكتور حكمت غرفته في القسم 
ألعيد اليه محاضراته التي استنسختها 

فوجدته غارقا في الكتابة . سألني بعد ان رفع 
رأسه 

- كيف الصف الثالث مسائي
أجبته: صعب بعض الشيء, لكن ليس عندي 

وقت للمذاكرة
-هل انت موظفة؟

-انا مترجمة اعالمية
-هل تستطيعني ان تنشري لي مقالتي هذه؟

- استطيع إن شاء اهللا 

- إنها مقالة عن اللغوي انستاس ماري 
الكرملي , تعرفينه أكيد

- اعتذر دكتور ال أخفي عنك لكني لم أسمع 
به.

رمقني بنظرة عتب وزم شفتيه حتى ال يطلق 
كلمة احتجاج على جهلي بشخص فذ مثل 

األب انستاس الكرملي.
وبحسه التربوي عرفني به قائال : هو العالم 

اللغوي الذي ارجع للغة العربية هيبتها و كان 
يجيد لغات أخرى مثل (الالتينية، واليونانية، 

والسريانية، واإلجنليزية، والفرنسية، واملندائية، 

والتركية، والفارسية).  انستاس استطيع ان 
اعتبره موسوعة فقد قضى حياته باحثا في 
التراث وفي الفولكلور الشعبي، وفي الكتابة 
عن اللهجات، وفي األزياء، واألديان واجلغرافيا، 

وحتى في الصحافة .
- و كيف عرفته دكتور؟

عدل من جلسته و بسط  يديه  على أوراقه  و 
قال: في عام ١٩٨٤ كتبت عنه رسالة دكتوراه 

كاملة في جامعة غرناطة.
- أسألك دكتور هل كان انستاس الكرملي 

مثلك يحب مهنته و يريد العلم لطالبه 

- ما اسمك ابنتي ؟
- اسمي ليلى

- سأجلب لك كتاب عن حياة انستاس 
الكرملي اقرئيه و حتلي بأخالقه و ستجديني 

معك دائما   
و استدرك قائال:أتعرفني؟ غيرت رأيي سأنشر 

املقالة في لبنان عندي أصدقاء سأتصل بهم و 
أرسل اليهم املقال بالبريد.
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ــة  ــورات العلمي ــدى املنش اح
حــول فايــروس كورونــا اجلديــد 
ــني  ــاط ب ــود ارتب ــت وج اقترح
هــذا الفايــروس ومــرض االيــدز 
ومنشــور  املناعــة)  (نقــص 
ــد  ــروس ق ــر ان الفاي ــر ذك اخ
عــن  البشــر  الــى  انتقــل 
طريــق االفاعــي فــي حــني 
بــني مزعــم اخــر ان الفايــروس 
ــن  ــني (كائ ــو باثوج ــد ه اجلدي
ممــرض) مــن الفضــاء اخلارجي.

ــروس  ــي فاي ــور وتفش ان ظه
ــني  ــي الص ــد ف ــا اجلدي كورون
االنســان  يصيــب  والــذي 
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ــبه  ــاء يش ــي وب ــبب ف ويتس
ــزا قــد احــدث  مــرض االنفلون
انتشــار  الــى  وادى  ضجــة 
فايــروس اخــر مــواز ولكــن 
مــن نــوع اخــر االوهــو البحــث 
ســرعان  حيــث  العلمــي 
الفايــروس  هــذا  ماظهــر 
شــرع العلمــاء والباحثــون 
باجــراء البحــوث العلميــة 
ونشــرها ومبعــدل لــم يســبق 
ــد  ــان ق ــي احي ــل. ف ــه مثي ل
ــة  ــات العلمي ــون الدراس تك
الســريعة مفيــدة بشــكل 
كانــت  اذا  خاصــة  كبيــر 
نتائجهــا جيــدة وتصــب فــي 

االجتــاه الصحيــح، ولكــن فــي 
ــبب  ــد تتس ــرى ق ــان اخ احي
املضللــة  البحــوث  نتائــج 
او اخلاطئــة فــي زرع الذعــر 
ــل  ــاس وجع ــني الن ــع ب والهل
وبــاء املــرض اســوأ عــن طريــق 
ــة او  ــر اخلاطئ ــاعة التدابي اش
تشــجيع املمارســات اخلطــرة.

ــة  ــي دراس ــرز ف ــدت رويت ووج
دراســة   ١٥٣ بــان  اجرتهــا 
ــرها  ــد مت نش ــل ق ــى االق عل
وتفشــي  ظهــور  منــذ 
ــت  ــا.  وتضمن ــروس كورون فاي
البحــوث  الدراســات  هــذه 

والتحليــالت  الوبائيــة 
ــة  ــر الطبي ــة والتقاري الوراثي
كل  بدراســة  قامــت  التــي 
جانــب مــن جوانــب مايعــرف 
كورونــا  بفايــروس  اليــوم 
املســتجد (COVID١٩) .وقــد 
الدراســات  هــذه  شــملت 
٦٧٥ بحثــا مــن جميــع انحــاء 
العالــم. وباملقارنــة، فانــه لــم 
يتــم نشــر حتــى نصــف عــدد 
هــذه الدراســات وعلــى مــدى 
اكثــر مــن عــام عنــد تفشــي 
فيــروس ســارس ســنة ٢٠٠٣.

هورتــون،  ريتشــارد  ويقــول 
مجموعــة  حتريــر  رئيــس 

ــالت  ــت (Lancet) للمج النس
بانــه  والطبيــة،  العلميــة 
منصــة  بانشــاء  قــام 
ــداد  ــتيعاب االع ــة  الس خاص
مســودات  مــن  الكبيــرة 
حــول  العلميــة  البحــوث 
و  اجلديــد  كورونــا  فيــروس 
لغــرض  كادر  تخصيــص 
تدقيــق تدفــق حوالــي ٣٠-
٤٠ مســودة يوميــا ولهــذه 
ــر  ــط. وان الكثي ــة فق اجملموع
مــن هــذا اجلهــد وحســب 
ــواه  ــه ومحت ــني لتدفق املراقب
وان  ودقيــق.  مفيــد  يعتبــر 
ــاء  مطــوري اللقاحــات واالطب
واملشــخصون  الســريريون 

الرمــوز  اســتخدموا  قــد 
تطــور  واشــجار  الوراثيــة 
الســالالت والنمــاذج واالمنــاط 
الوبائيــة ملســاعدتهم فــي 
العمــل علــى ضبــط هــذا 
الفايــروس واحتــواء انتشــاره. 
ــج  ــن  نتائ ــر م ــن الكثي ولك
ــة  ــر اولي ــوث تعتب ــذه البح ه
ــراء  ــني اخلب ــر ناضجــة. وب وغي
ان محتــوى ونتائــج بعــض 
العلميــة  البحــوث  احــدث 
التــي مت نشــرها مؤخــرا علــى 
شــبكة االنترنيــت مــن دون 
مراجعــة تفتقــد الــى الدقــة 
ــى  ــا عل ــة ومت فضحه العلمي

انهــا خاطئــة وغيــر صحيحة 
ومضللــة وعليــه مت ســحبها.

ولقــد بــني تــوم شــيلدون 
باالتصــاالت  (متخصــص 
العلميــة فــي مركــز العلــوم 
نفعــي)  الغيــر  االعالميــة 
ــتفادوا  ــن يس ــة ل ــان العام ب
مــن النتائــج االوليــة املبكــرة 
ــة  ــت خاطئ ــوث اذا كان للبح
او مــروج لهــا. واوضــح ايضــا 
عــن  الناجــم  اخلطــر  ان 
فايــروس كورونــا اجلديــد الــذي 
تطلــب نشــر املعلومــات عــن 
واعالنهــا  الفايــروس  هــذا 
ــن  ــر و م ــريع وح ــكل س بش
مــن  علميــة  مراجعــة  دون 
ــي  ــبب ف ــد تس ــني ق اخملتص
ــور  ــاكل. ان ظه ــداث مش اح
ــجع  ــد ش ــروس ق ــذا الفاي ه
ملســودات  االولــي  الطبــع 
يعنــي  مــا  اي  البحــوث 
بنشــر  الباحثــني  قيــام 
علــى  مباشــرة  بحوثهــم 
مــن  االنترنيــت  شــبكات 
دون مراجعــة خارجيــة لهــا 
اوتدقيــق اواثبــات صحتهــا. 
قامــت  دراســتها،  وفــي 
رويتــرز باســتعراض وحتليــل 
املنشــورة  والبحــوث  املــواد 
ــالث  ــكولر وث ــوكل س ــي ك ف
االولــي  للطبــع  منصــات 
 bioRxiv, medRxiv, وهــي 
ــة  ــني املئ ــن ب chemRxiv. وم
دراســة،  وثالثــة وخمســون 
منهــا   ٪٦٠ بــان  وجــدت 
اوليــة.  طبعــات  كانــت 
صحيــح ان الطبعــات االوليــة 
ــاهمة  ــا املس ــت ملؤلفيه اتاح
ــز  ــة وتعزي ــوث العلمي بالبح
التعــاون اال انهــا غيــر مدققة 
تتيــح  وقــد  ومراجعــة 
للباحثــني فرصــة االنتشــار 
ــذب  ــق ج ــن طري ــريع ع الس
ووســائل  العــام  االنتبــاه 
اليهــم.  الدوليــة  االعــالم 
معظــم  ان  هورتــون  وبــني 
ــى  ــواد التــي مت وضعهــا عل امل
ــة  ــات االولي ــات الطبع منص
هــي  املثــال  ســبيل  علــى 
ــت  ــواء كان ــدة. وس ــر مفي غي
ــة  ــار مفبرك ــواد اخب ــذه امل ه
او  خاطئــة  معلومــات  او 
اشــاعات فانهــا بالتاكيــد قد 
ــوف  ــر اخل ــي نش ــهمت ف اس

منصــة  وقامــت  والهلــع. 
حتذيــرا  بوضــع   bioRxiv
الفتــة  داخــل  اســتثنائيا 
ــث  ــى اي بح ــي اعل ــراء ف صف
كورونــا  بفايــروس  خــاص 
تذكيرالقــراء  علــى  ينــص 
هــي  التقاريــر  هــذه  بــان 
ــا  ــم مراجعته ــم يت ــة ول اولي
مــن قبــل النظــراء ويجــب 
حاســمة  اعتبارهــا  عــدم 
ــا  ــب اعتماده ــة واليج ونهائي
كدليــل الي ممارســة طبيــة 
عالقــة  لــه  اوســلوك 
بالصحــة، او يتــم اعالنهــا 
باخبــار وســائل االعــالم علــى 
مؤكــدة  معلومــات  انهــا 
علــى  وكمثــال  ومثبتــة. 
ــاء  ــض العلم ــام بع ــك قي ذل
الهنــد،  نيودلهــي،  فــي 
ــون  بنشــر بحــث فــي٣١  كان
الثانــي اشــاروا فيــه الــى مــا 
تشــابهات  بوجــود  يعــرف 
كورونــا  فايــروس  مابــني 
نقــص  وفايــروس  اجلديــد 
ــي  ــبب ف ــة (HIV) املتس املناع
ــذا  ــاد ه ــد مت انتق ــدز. ولق االي
ــاء  ــل العلم ــن قب ــل م العم
ومباشــرة  العالــم  حــول 
ان  بعــد  ولكــن  مت ســحبه، 
ــث  ــذا البح ــج ه ــت نتائ كان
قــد مت نشــرها واعالنهــا  فــي 
١٧٠٠٠تغريــدة  مــن   اكثــر 
مــن  واختيارهــا  وانتقاءهــا 
اخبــاري. منفــذ   ٢٥ قبــل 

ومثــال اخــر كان ارســال بحث 
النســت  مجموعــة  الــى 
الباحثــني  احــد  قبــل  مــن 
ــذي  ــا وال ــي بريطاني ــل ف يعم
فايــروس  مصــدر  ان  زعــم 
كورونــا اجلديــد قــد يكــون 
فيــروس ســقط مــن الفضــاء 
اخلارجــي. وفي دراســة نشــرت 
ــة  ــي مجل ــت ف ــى االنترني عل
ــة  ــات الطبي ــم الفايروس عل
الثانــي  كانــون   ٢٢ فــي 
والتــي تعــرف اليــوم «ببحــث 
الــى  ادت  قــد  االفعــى» 
العديــد مــن االشــاعات التــي 
ان تفشــي مــرض  مفادهــا 
ــا فــي الصــني  فايــروس كورون
قــد يكــون نــوع مــن انفلونــزا 
مااثــار  وســرعان  االفاعــي. 

هــذا البحــث شــكوك خبــراء 
الوراثــة حــول نتائــج هــذا 
البحــث ولكــن ليــس قبــل ان 
تنتشــر نتائجــه كالفايــروس. 

الضغط:
ــر  ــكلة النش ــن مش ــزء م ج
اي  الضغــط،  الســريع هــو 
الصــدارة،  حتقيــق  ضغــط 
ــذي  ــث االول  ال ــون الباح ليك
يأتــي بنتائــج علميــة جديــدة 
هــو امــر جيــد مــن اجــل 
الســمعة وامللــف الشــخصي 
ــل املســتقبلي خاصة  والتموي
ــي  ــب ف ــوع يص اذا كان املوض
ســياق تفشــي وظهــور مرض 
ســريع االنتشــار وعلــى نطــاق 
افســتاثيوس  وذكــر  دولــي. 
جيوتــس (خبيــر فــي االمــراض 
فــي  املعديــة  االنتقاليــة 
كليــة لنــدن االمبراطوريــة) 
الطبيعــة  بســبب  انــه 
النشــوئية لتفشــي فايــروس 
ــا  ــاء غالب ــان العلم ــا ف كورون
الضغــط  حتــت  مايكونــوا 
ــم  ــال نتائجه ــل ايص ــن اج م
الزمــن  فــي  البحثيــة 
الفعلــي املناســب. ويؤكــد 
جيوتــس ان كافــة املزاعــم 
ــب ان  ــة يج ــج البحثي والنتائ
للتدقيــق  خاضعــة  تكــون 
ــراء  ــل خب ــن قب ــة م واملراجع
التخصــص  مجــال  فــي 
ولكــن هــذا االمــر لــم يحــدث 
مــع  االحيــان  اغلــب  فــي 
االعمــال البحثيــة اخلاصــة 
اجلديــد. كورونــا  بفايــروس 
ســكنر  ماجدلينــا  بينــت 
مجموعــة  حتريــر  رئيــس 
ان   (Nature) الطبيعــة 
مجموعتهــا مــن اجملــالت مثل 
كانــت  النســت  مجموعــة 
تعمــل جاهــدة مــن اجــل 
ــوص  ــة النص ــار وتصفي اختي
مــن  جملموعتهــا  املقدمــة 
ــن  ــم ل ــدت بانه ــالت واك اجمل
اي  بتقــدمي  ابــدا  يقبلــوا 
ــة  ــص دق ــا يخ ــازالت فيم تن
ولــن  النظــراء  مراجعيهــم 
ــم يتــم  ــوا اي بحــث مال يقبل
كامــل بشــكل  تقييمــه 
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لقــد أجنــب العقــد الثالــث مــن القرن 
القــرن،  عشــرينات  أي  العشــرين، 
ــي  ــن مبدع ــرة م ــة باه ــب كوكب أجن
الشــعر  مســتوى  علــى  العــراق 
ــم  ــط والرس ــة، واخل ــة والرواي والقص
ــد:  ــذا العق ــي ه ــد ف ــت، إذ ول والنح
بــدر شــاكر الســياب، ونــازك املالئكــة، 
وجــواد ســليم، وعبدالوهــاب البياتــي، 
ــى  ــدي عيس ــوري، ومه ــك ن وعبداملل
وســعاد  ســليم،  ونــزار  الصقــر، 
ســليم، وشــقيقتهما نزيهة ســليم، 
ورائــد النقــد األدبــي فــي العــراق، 
ورجــل القانــون واملترجــم البــارع نهــاد 
ــي،  ــؤاد التكرل ــقيقه ف ــي، وش التكرل
آل  احللــي، وشــاكر حســن  وعلــي 
وغائــب  حســن،  وفايــق  ســعيد، 
ــة  ــي محل ــود ف ــان، املول ــة فرم طعم
فــي  الشــعبية  احمللــة  (املربعــة) 
رصافــة بغــداد ســنة ١٩٢٨، وثمــة 
مــن يــؤرخ بســنة ١٩٢٧، واملتوفــى 
ــاء  ــكو أثن ــة موس ــي مدين ــاً ف مغترب
شــهر آب مــن ســنة ١٩٩٠، واملدفــون 
ً عــن  فــي إحــدى مقابرهــا بعيــدا
ثــرى الوطــن الغالــي الــذي أحبــه 
ــاً، إذ  ــاً جم ــان حب ــة فرم ــب طعم غائ
ــث  ــه الباح ــؤال وجه ــن س ــب ع يجي
ــور  األكادميــي والناقــد األســتاذ الدكت
الــذي كان  جنــم عبــداهللا كاظــم 
ــن  ــوراه م ــل الدكت ــه لني ــب بحث يكت
بريطانيــا،  فــي  إكســتر  جامعــة 
بإشــراف األســتاذ الدكتــور ديفيــد 
الدراســات  مدرســة  مــن  كاويــن 
ــة  ــي جامع ــة ف ــرقية واألفريقي الش
ــة  ــة، إذا أردت بالغرب ــن الغرب ــدن، ع لن
ــس  ــال أح ــن، ف ــن الوط ــاع ع االنقط
ــاً  ــس إحساس ــا أح ــاً، أن ــا إطالق به
الوطــن  مطامــح  بــكل  قويــاً 
وأفراحــه وأحزانــه، أنــا أحمــل الوطــن 
هنــا فــي قلبــي وروحــي وفكــري 
قلبــي. قبــل  داخلــي  فــي  وهــو 
ــان  ــة فرم ــب طعم ــى غائ ــد أنه لق
واملتوســطة  االبتدائيــة  دراســته 
ميــم  ثــم  بغــداد،  فــي  والثانويــة 
ليكمــل  القاهــرة،  شــطر  وجهــه 
العاليــة، وألنــه شــغوف  دراســته 
ــة  ــة والقص ــة والرواي ــاألدب والثقاف ب
ً مــا كان يحضــر  ً، فإنــه كثيــرا حتديــدا
اجللســات التــي كان يعقدهــا الروائــي 
العربــي الكبيــر جنيــب محفــوظ ، 
ــى  ــه عل ــه وأطلع ــرف إلي ــث تع حي
ــي  ــة الت ــه القصصي ــر أعمال بواكي
فــي  وأصدرهــا  بعضهــا  جمــع 
أصدرهــا  قصصيــة،  مجموعــة 
(حصيــد  وســماها   ،١٩٥٤ ســنة 
ريــب-  ال   – متثــل  وهــي  الرحــى)، 
بداياتــه فــي عالــم األدب والســرد، 
أكثــر  كانــت  مبجموعــة  أردفهــا 
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ــر  ــى) وأكث ــد الرح ــن (حصي ــة م فني
حيــازة علــى اشــتراطات القصــة، 
ــدرت  ــر) وص ــود آخ ــا بـــ (مول عنونه
منشــورات  ضمــن   ،١٩٥٩ ســنة 
اجلديــدة). (الثقافــة  مجلــة 
الكبيــر  العراقــي  الروائــي  عــاش 
غائــب طعمــة فرمــان، أكثــر ســنوات 
وألن  الغربــة،  بلــدان  فــي  حياتــه 
ــرة  ــان كثي ــي أحي ــون ف ــة تك الغرب
 – اإلنســان  ألن  للموهبــة،  مميتــة 
بطــول بعــاده عــن تضاريــس الوطــن- 
التــي  احلــوادث  بخفــوت  يحــس 
عاشــها فــي وطنــه، وتضــاؤل مالمــح 
الشــخوص، ومغامــرات أبنــاء الوطــن، 
وقــد ملســت هــذا لــدى العديــد مــن 
ــتوى  ــى مس ــيما عل ــني والس املبدع
ــد أن  ــني جن ــي ح ــة، ف ــة والرواي القص
كل أعمــال غائــب طعمــة فرمــان 
ظهــرت فــي ديــار الغربــة، وظــل 
مــن  رواياتــه  حــوادث  يســتوحي 
ــل  ــة، وظ ــعبية البغدادي ــة الش احملل
يجــري أكثــر حــوار رواياتــه بالعاميــة 
ــا،  ــي عاميته ــة ف ــة، املوغل البغدادي
منــوذج  واجليــران)  (النخلــة  وروايــة 
لهــذا احلــوار العامــي، الــذي بتنــا 
ــى  ــه، حت ــن مفردات ــر م ــد الكثي نفق
ليحــس قارئهــا أنهــا جتــري – حقــاً – 
ــي  ــة الت ــة الثاني ــرب العاملي ــام احل أي
ــن  ــا م ــرد أيامه ــة لس ــاءت الرواي ج
بغداديــة. شــعبية  محلــة  خــالل 
ــاً  ــان جواب ــة فرم ــب طعم ــال غال ق
الناقــد  لــه  وجهــه  ســؤال  عــن 
الدكتــور جنــم عبــداهللا كاظــم وهــو 
نــال  الــذي  املهــم  يكتــب بحثــه 
ــوم بـــ  ــوراه املوس ــة الدكت ــه درج عن
 ١٩٦٥-١٩٨٠ العــراق  فــي  (الروايــة 
وتأثيــر الروايــة األمريكيــة فيهــا) قــال 
ــش  ــة يعي ــاة الغرب ــي حي ــب: ف غائ
ــد،  ــن جدي ــة م ــه املاضي ــب حيات األدي
ــا وصداقــة  ــا وخفاي ويجــد فيهــا زواي
ــا أذكــر كلمــة لطيفــة  مختلفــة، ان
عندمــا  فيهــا:  يقــول  لهمنكــوي 
أكــون فــي مشــيكان يعجبنــي أن 
ــون  ــا أك ــس، وعندم ــن باري ــب ع أكت
أكتــب  أن  يعجبنــي  باريــس  فــي 
أنــا فــي الغربــة  عــن مشــيكان، 
بغــداد،  عــن  أكتــب  أن  يعجبنــي 
وأجــواء بغــداد، رمبــا يكــون ذلــك 
ســالحاً ضــد الذوبــان والضيــاع، نوعــاً 
ــرة  ــس واملغام ــن النف ــاع ع ــن الدف م
بالوطــن. الروحــي  واالتصــال 
لقــد أضحــى معروفــاً لدى الدراســني 
ــي  ــران) للروائ ــة واجلي ــة (النخل أن رواي
الراحــل غائــب طعمــة فرمــان، متثــل 
البدايــة الفنيــة الرصينــة والناضجــة 
ً إلــى  للفــن الروائــي العراقــي، مشــيرا
ــود  ــد محم ــجل للرائ ــادة تس أن الري

أحمــد الســيد فــي روايتــه (فــي 
ســبيل الــزواج) الصــادرة ســنة ١٩٢١، 
ــجلون  ــاد يس ــن النق ً م ــددا ــع أن ع م
فيضــي  ســليمان  إلــى  الريــادة 
اإليقاظيــة)  (الروايــة  روايتــه  فــي 
التــي طبعــت مبطبعــة احلكومــة 
ــا  ــل فيه ــث تتداخ ــنة ١٩١٩، حي س
الروايــة والشــعر وغيرهمــا، كمــا 
أود أن أشــير إلــى الروايتــني اللتــني 
إصــدار  مــن  ســنة  قبــل  صدرتــا 
غائــب للنخلــة واجليــران، أي ســنة 
ــة  ــادر الثقاف ــذي غ ــي ال ١٩٦٥، للروائ
(الزقــاق  روايتيــه  أصــدر  أن  بعــد 
اآلخــرون)  ميــوت  و(كمــا  املســدود) 
الكثيــر  وفيهمــا  جاءتــا  اللتــني 
األمــر  السياســة،  شــعارات  مــن 
ــا  ــلبية عليهم ــاره الس ــرى آث ــذي ت ال
ومــن ثــم عــزوف القــراء عنهمــا.

ــي  ــه الروائ ــذي نشــر عمل ــاً ال إن غائب
األول – كمــا قلــت آنفــاً – ســنة ١٩٦٦، 
ــة  ــر وكيفي ــه التفكي ــار في ــذي أث وال
البنــاء، والــذي ظــل يعايــش حواراتــه 
ــذه  ــتحق ه ــا يس ــدة، إمن ــنوات ع س
املكانــة، وبودي اإلشــارة إلــى أن الرواية 
ــره  ــز نظي ــاالً ع ــت إقب ــرحت ونال ش
وقدمــت وجوهــاً جديــدة، أمســى 
ــان  ــم الفن ــع، ومنه ــور رائ ــا حض له
ــل، أن  ــل خلي ــدع فاض ــرحي املب املس
غائبــاً يؤكــد أن النخلــة واجليــران 
فكــرت فــي كتابتهــا منــذ أواخــر 
اخلمســينات، وظلــت تالزمنــي عندمــا 
بــدأت أكتبهــا تطــورت الشــخصيات 
ــي بقيــت أكتــب  واحلــوادث بحيــث أن
ــرد،  ــرى الس ــس مبج ــر أن أم ــن غي م
ــي  ــة لوطن ــاهمة قيم ــا مس ورأيته
العــراق، ألنــي كنــت مخلصــاً وصادقاً 
العامليــة  احلــرب  جلــو  بتصويــري 
الثانيــة فــي العــراق، والــذي هــو جــو 
طفولتــي، ال بــل بقيــت أفكــر بتطــور 
حيــاة بعــض الشــخوص ومنهــم 
ــازة  ــليمة اخلب ــن زوج س ــني) اب (حس
محمــود  األشــقياء  يقتــل  الــذي 
ً لقتلــه صاحــب  ابــن احلولــة ثــأرا
ــه  ــد أن ــا يؤك ــكالت، كم ــو البايس أب
يظــل يعايــش الكثيــر مــن شــخوص 
ــه. ــن حيات ــزء م ــم ج ــه وكأنه روايات

والدارســون  النقــاد  شــغل  لقــد 
ــوار،  ــة احل ــني بثيم ــن الروائي ــالً ع فض
فــإذا كان بعضهــم يحبــذ إيــراده 
ــراب  ــة، بحجــة االقت ــة احملكي بالعامي
ــي  ــدق ف ــش، والص ــع املعي ــن الواق م
ــإن  ــخوص، ف ــلجات الش ــن فس تدوي
ــن  ــون م ــذا الل ــذ ه ــن ال يحب ــة م ثم
ــل  ــل العم ــذي يجع ــوار ال ــوان احل أل
ــت  ــيما إذا كان ــاً، والس ــي محلي الروائ
عاميّــة موغلــة فــي عاميتهــا، وحــوار 
منــوذج  واجليــران)  (النخلــة  روايــة 
لهــذا احلــوار العامــي، الــذي يصعــب 
ــه،  ــي فهم ــل احلال ــاء اجلي ــى أبن عل
فكيــف األمــر بالعربــي خــارج العــراق.

ــة  ــات رواي ــي ثني ــرد ف ــت ت ــد كان لق
ــة،  ــر عامي ــران) تعابي ــة واجلي (النخل
ــي  ــاس ف ــاة الن ــا تالشــت مــن حي رمب
العقــود الالحقــة مثــل: الطولــة، 
الســايس،  العربنچــي،  الطوفــة، 
الطنطــل،  احلصونــة،  الشــعار، 
بالكــت، أم خشــم األقچــم، أظــل 
ــاً يســوغ  أســحن بروحــي، لكــن غائب
ــأن ليســت أمامــه  حــواره العامــي، ب
مــن مندوحــة، ســوى اســتخدامه 
إلــى  األقــرب  أنــه  أســاس  علــى 
ــني  ــه، واضع ــخوص روايت ــوات ش حي
فــي احلســبان أن حوادثهــا جتــري فــي 
محلــة شــعبية مــن محــالت بغــداد، 
أيــام احلــرب الثانيــة، وال تــكاد تغادرها، 
منهمــا،  مشــهدين  فــي  ســوى 
ابــن  محمــود  احتســاء  مشــهد 
ــات  ــدى احلان ــي إح ــر ف ــة للخم احلول
(حســني)  ومهاجمــة  الرخيصــة، 
ابــن ســليمة اخلبــازة لــه وقتلــه. 
ــي  ــواره العام ــن ح ــع ع ــب يداف غائ
ــاً  ــوار اهتمام ــم باحل ــا أهت ً: أن ــال قائ
ــون  ــري بج ــن تأث ــاء م ــا ج ــاً، رمب خاص
همنكــوي،  وإرنســت  شــتابنك 
الكاتبــني اللذيــن يهتمــان باحلــوار 
ــاً، ولكــن نحــن  ــاً وقوي اهتمامــاً جذري
العراقيــني جنابــه مشــكلة حــادة 
لهجتنــا  انتشــار  عــدم  بســبب 
ً من الســفير  العراقيــة، فنجــد كثيــرا
فــي أن جنــري احلــوار كمــا يجــرى 
علــى الســنة شــخصياتنا، أنــا بهــذه 
املشــكلة لــم أصــل إلــى قناعــة تامة 

مثــل مــا توصــل إليهــا فــؤاد التكرلي 
أو عبدامللــك نــوري، أنــا مــا أزال أعانــي 
ــذب  ــة وأتع ــي اللغ ــار ف ــذا االنتظ ه
ــوار إذا  ــأن احل ــس ب ــي أح ــه، ولكنن من
ــع  ــى الواق ــرب إل ــة أق ــري بلغ ــا أج م
املعــاش، فســيكون حــواراً صادقــاً 
أكثــر منــه إذا مــا أجــري بلغــة أخــرى، 
تصــور مــا تكــون عليــه (النخلــة 
واجليــران) مثــالً لــو جــرد مــن حوارهــا 
ســتفقد  أنهــا  أعتقــد  العامــي 
ــر  ــرة، إن التعابي ــزات كثي ــياء ومي أش
أو  صادقــة  صــورة  واملصطلحــات 
مــن ضمــن األشــياء التــي جتعــل 
العمــل الروائــي صادقــاً، أمــا هــل 
أجــد نفســي راضيــاً عــن جتربتــي فــي 
احلــوار، فأنــا غيــر راضٍ وغيــر مقتنــع.

قــد أتفــق مــع طروحــات الروائــي 
غائــب فــي هــذا األمــر، والســيما 
ــور  ــرد وتص ــا تس ــت- أنه ــا قل – كم
شــعبية  محلــة  فــي  احليــاة 
وشــخوصها مــن النــاس الفقــراء، 
وغيــر املتعلمــني، حمــادي العربنچــي، 
الچايچــي  الســايس،  مرهــون 
والفــراش، وصاحــب أبو البايســكالت، 
وحســني ابــن زوج ســليمة اخلبــازة 
الهاربــة  وشــحافر  املتعلــم  غيــر 
أجبروهــا  ألنهــم  أهلهــا؛  دار  مــن 
علــى الــزواج مــن رجــل ذي مــزارع 
وفشــجته،  أســن منهــا،  وأطيــان 
والسمســارة، ومصطفــى، الشــخص 
الدعــي املــراوغ، مثــل هذه الشــخوص 
ــة،  ــر املفعل ــرة غي ــعبية الفقي الش
كان مــن األفضــل إجــراء حوارهــا 
ــب،  ــه غائ ــا فعل ــذا م ــة، وه بالعامي
ولنــا أن نتصــور مرهــون الســايس، 
وحمــادي العربنچــي، وهمــا يتحــاوران 
أن  أفضــل  كنــت  وإن  بالفصحــى 
ــة،  ــن الفصيح ــاً م ــوار قريب ــي احل يأت
ــو  ــرب، وه ــراء الع ــه الق ــي يفهم ك
القــاص  اســتخدمه  الــذي  احلــوار 
خلوصــي  ناطــق  املبــدع  والروائــي 
ــى  ــرور)، حت ــزل الس ــه (من ــي روايت ف
ــوات)،  ــة أص ــه (خمس ــدر روايت إذا أص
غائــب  غــادر   ،١٩٦٧ ســنة  فــي 
احلــوار العامــي اقترابــاً مــن واقــع 
ــوات  احلــال، ألنهــا جــاءت لتصــور حي

ــني. ــني واملتعلم ــن املثقف ــة م خمس
وإذا كانــت (النخلــة واجليــران) تناولــت 
ســنوات احلــرب الثانيــة، فإن (خمســة 
ً عــن ســنة  ــدا أصــوات) تتحــدث حتدي
التــي  الفيضــان  وجائحــة   ،١٩٥٤
ــوزارة  ــت ب ــراق، وعصف ــت بالع عصف
فاضــل اجلمالــي، خمســة أصــوات 
الشــاعر  (شــريف)  أصــوات  هــي 
املســافر  املتصعلــك  البودليــري 
حياتــه  تقتــرب  والــذي  املقامــر، 
ــروان،  ــني م ــاعر حس ــاة الش ــن حي م
القــاص  (عبداخلالــق)  عــن  فضــالً 
الــذي يحــذق الفــن احلقيقــي، ولعلــه 
القــاص عبدامللــك نــوري، فضــالً عــن 
ــل  ــذي يعم ــي ال ــم) الصحف (إبراهي
أراه  الــذي  النــاس،  صحيفــة  فــي 
ــي  ــاة الصحف ــة حلي ــاً ومحايث متاهي
املعــروف إبراهيــم الهنــداوي املتوفــى 
فــي  والعامــل   ،١٩٧٤ ســنة  فــي 
حــال  لســان  (األهالــي)  جريــدة 
الدميقراطــي. الوطنــي  احلــزب 

حــال  لــكل  غائــب  ألبــس  لقــد 
مطابقــاً  حــواره  وجــاء  لبوســها، 
فحــال  واملــآل،  احلــال  ملقتضــى 
شــخوص (النخلــة واجليــران) يختلــف 
ــخاص  ــال أش ــن ح ــاً ع ــاً بين اختالف
روايتــه (خمســة أصــوات) وواصــل 
ــاض)،  ــه (اخمل ــي روايت ــه ف ــج ذات النه
ثــم  بالفصيحــة،  حــواره  جــاء  إذ 
ــان)  ــه (القرب ــي روايت ــة ف عــاد للعامي
ــه  ــي روايت ــى ف ــاً للفصح ــر راجع وك
النافــذة)  علــى  (ظــالل  اخلامســة 
ــيطة،  ــعبية بس ــا ش ــع أن أجواءه م
ــاة أســرة  لكــن جــاءت لتصــور حي
الشــعبية  محلتهــا  غــادرت 
احلديثــة  األحيــاء  إلــى  القدميــة 
التــي دخلــت احليــاة البغداديــة 
ســنة ١٩٤٥، بينهــا حــي الوشــاش. 
وهــذه املراوغــة بــني الفصيحــة 
ــي  ــن أن الروائ ــة ع ــة ناجت والعامي
ــراوح  ــل ي ــره، وظ ــم أم ــم يحس ل
اللونــني، وهــا هــو يشــير  بــني 
تظهــر  احلــوار  معضلــة  إلــى 
أمامــه، عندمــا يتهيــأ لكتابــة 
ــيتحدث  ــف س ــدة، كي ــة جدي رواي
ــة  ــة لغ ــر وأي ــخاص، وأي تعابي أش
اللغــة  هــذه  سيســتخدمون، 
أجابههــا  التــي  هــي املشــكلة 
ــر  ــزال غي ــي الت ــل، وه ــي كل عم ف
ــت  ــي، وليس ــبة ل ــة بالنس محلول
بلغــة  بــأن حتــل  القناعــة  لــي 
متوســطة ال هــي بالعاميــة وال هي 
بالفصحــى، مثــل مــا يكتــب جنيب 
 ً ــرا ــي مضط ــالً، ولكن ــوظ مث محف
ــن  ــم أك ً ... وإن ل ــال ــد ح ــى أن أج إل
مقتنعــاً بــه قناعــة تامــة، الكاتــب 
صادقــاً،  يكــون  أن   ً أوال يطمــح 
علــى  عملــه  ينتشــر  أن  وثانيــاً 
وهــذان   ... ممكــن  نطــاق  أوســع 
العامــالن يتنازعــان هــذه القضيــة. 

€Ω]—;fË“å;Ç]ià¯\;ÅÕ]fi’\;U€÷Œd
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ــور  ــي عص ــرب ف ــار الع ان انتش
ــال  ــى انتق ــاعد عل ــار س االزده
العديــد مــن املفــردات و دخولهــا 
ــى اللغــات األخــرى وال ســيما  ال
فــي العصــور الوســطى وبدايــة 
العصــر احلديــث فقــد اقتبســت 
اللغــة األملانيــة العديــد مــن 
ــة  ــة العربي ــن اللغ ــردات م املف
واإلســبانية  بالالتينيــة  مــروراً 
 ، والفرنســية  واإليطاليــة 
املفــردات  هــذه  مــن  وبعضــا 
اللغــة العربيــة  الــى  دخلــت 
أخــرى  لغــات  مــن  بالفعــل 
ــردات  ــك املف ــة، تل ــل اليوناني مث
ــا  ــروي لن ــائل ت ــة رس ــي مبثاب ه
تاريــخ تطورهــا والثقافــات التــي 
ــا.  ــرت به ــرت وتأث ــا فأث عاصرته
مــن  العديــد  تبنــي  مت  لقــد 
ــض  ــة وبع ــات الفلكي املصطلح
املصطلحــات الرياضيــة الهامــة 
األساســية  واملصطلحــات 
للكيميــاء مــن قبــل العــرب، 
وبعــد اضطرابــات فتــرة الهجــرة 
العلميــة  املؤلفــات  كانــت   ،
باللغــة  احملفوظــة  القدميــة 
العربيــة مصــدرًا مهًمــا لعلمــاء 
احلقبــة.  تلــك  فــي  أوروبــا 

ليست لك
لك في قبي ضريح

فاركن الى املوت لعلك تستريح

اهجر ربوعا قاحلة

أجمل ما فيها قبيح

اهجر، فهذه ليست لك

ليست لك،

أنظر أمامك، حولك

أنظر عساك تدرك

طال املطاف أو قصر

فدونه ستهلك

ليست لك

أصغ لعلك تنصت

احلمام ميضي نحوك

شباط 2021 العدد)25(                                        

م. أفراح جميد االنصاري
قسم اللغة االملانية

كلمات عربية جتذرت يف 
اللغة األملانية

ــر،  ــال ال احلص ــبيل املث ــى س وعل
نســتعرض بعضــاً مــن املفــردات 
ــة: ــول العربي ــة ذات األص األملاني

* اجلبر ) Algebra( من كتاب 
حساب اجلبر واملقابلة 

للخوارزمي.
* اخلوارزمي ) Algorithmus( أصل 

الكلمة يعود لعالم الرياضيات 
»اخلوارزمي«.

* صفر ) Ziffer( اعطي الصفر 
رمزا في الكتابة من قبل 

البابليني في القرن الثالث قبل 
امليالد.

* الكحل ) Alkohol( من 
االسبانية وهو مكياج العني.
* الكيمياء )Alchemie( عن 

الالتينية واالسبانية والعربية من 
اليونانية.

* املناخ ) Almanach( تعريبا عن 
الالتينية almanachus مأخوذة 
من اليونانية، وهي اسم التقومي 

املصري، فالكلمة اذن ليست 
عربية بل قبطية.

* غزال )Gazelle( عبر اإليطالية 
من العربية.

* حشيش )Haschisch( وتعني 
العشب.

* قاضي )Kadi( مت استعارة 
الكلمة من مجموعة القصص 

اخليالية الف ليلة وليلة في 

نهاية القرن السابع عشر. 
مصطلح »قاضي« انتقل الى 
اللغة األملانية من خالل عبارة 

»َمثَُل أمام القاضي«.
* قهوة )Kaffee( من التركية 
kahve عن العربية، »مشروب 

محفز«.
* بدوي )Beduin( من العربية 

وتعني سكان الصحراء.
* قُبة ) Kuppel( من العربية.

* ِقسمة )Kismet( عبر التركية 
من العربية وتعني »القسمة 

والنصيب«.
* َمقابر )makaber( عبر 

الفرنسية واإلنكليزية رمبا 
من العربية او العبرية، وتعني 
باالملانية       »شبيه باالموات، 
كَئيب، ُمروع«، ومنها اشتقت 

كلمة Macabre”« باللغة 
اإلنكليزية.

* َمخزن )Magazin( عبر 
اإليطالية والفرنسية من 

العربية، ودخل املصطلح اللغة 
اإلنكليزية من الفرنسية وكان 

يشار في البداية الى مستودعات 
الذخيرة ثم مخزن املعلومات 

الورقية، اال انه حتول الحقا ليدل 
على معنى مجلة.

* َموسم )Monsun( عبر 
اإلنكليزية والبرتغالية عن 

العربية، وتعني الرياح املوسمية.
* غازية )Razzia( عبر الفرنسية 

من العربية اجلزائرية مبعنى 
»هجوم«.

* َسَفر )Safari( عن العربية 
وتعني »سفرة«.

* الزعفران )Safran( عبر 
الفرنسية واالسبانية من 

العربية. 
* صحراء )Saharaٍ( من العربية 

وتعني الصحراء الكبرى.
* ببغاء )Papagei( من العربية 

وقد اشُتَقت منها كلمة 
»Parrot« باللغة اإلنكليزية.

* ُسكَر )Zucker( من العربية وقد 
 »Suger« اشُتَقت منها كلمة

باللغة اإلنكليزية.
* الَطير )Altair( وتعني »نسر« 

ومشتقة من كلمة طائر باللغة 
العربية.

* شاه مات )Schachmatt( كلمة 
»شاه« اصلها فارسي، و«مات، 

ميوت« عربية األصل، وتأتي مبعنى 
»مات املَلك«.

فة )Sofa( من العربية والتي  * صُّ
ترادف الظلة أي املكان الذي به 
ظل وميكن االستراحة فيه ولم 

يتم استخدامها في اللغة 
األملانية حتى نهاية القرن السابع 

عشر.
إضافــة الــى ذلــك هنــاك العديد 
مــن املصطلحــات الدينيــة التــي 
دخلــت الــى اللغــة األملانيــة مــن 
الدبلوماســي  خــالل االتصــال 
بــني ملــوك االندلــس واالملــان 
ــد  ــة ويَُع ــروب الصليبي ــام احل أي
ذلــك أول اتصــال بــني االملــان 
فــدرس  االســالمي،  والعالــم 
وتأثــر  القــرآن  لوثــر«  »مارتــن 
اإلســالم،  بتعاليــم  »غوتــة« 

بذلــه  مبــا  االستشــراق  وبــدأ 
فــي  كرســتمان«  »يعقــوب 
تعلــم اللغــة العربيــة وألّــًف 
ــي  ــح كرس ــا وافتت ــاً فيه كتاب
ــرج«  ــة »هايدلب ــي جامع ــا ف له
 – هجريــة   999 ســنة  فــي 
أبــرز  ومــن  ميالديــة،   1590
هــي:  املصطلحــات  هــذه 
 –  Kalif خليفــة   –  Allah أهلل 
َفتــوى    –  Moschee َمســجد 
Fatwa – حافــظ Hafiz  -  هجــرة 
 -   Islam إســالم   -   Hidschra
 -  Koran قــرآن -  Kafir كافــر
.Umma أُّمــة– Schari’a َشــريعة

يعــرف   ان  الحــد  الميكــن 
اجتمعتــا ان  يحــدث  مــا 

تشــكيل  وبامكانهمــا 
ذاتــه الوقــت  فــي  لغــز 

لــوركا  غارثيــا  فيديريكــو 

ديوان مسفونية  اخلريف
االستاذ املساعد  الدكتور رائد جبار حبيب

ترمجة أ. م اميان كريم أمحد

Ce n’est pas pour toi
Dans mon cœur, tu as un mausolée

 Repose-toi sur la mort pour que tu puisses te

calmer

! Abandonne des lieux arides

! Où les plus beaux sont laids

Abandonne ! ce n’est pas la tienne

! Pas la tienne

Regarde en face, autour de toi

Regarde ! peut-être tu comprendras

Si c’est loin ou proche

Sans lui tu périras

 Ce n’est pas la tienne

Écoute ! je veux que tu écoutes

La mort glisse envers toi

أدب
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اجلانــب الســفلي مــن رومــا يكشــف 
ــن  ــش ميك ــا حي ــرارا و خفاي ــا اس لن
ــام و  ــاء و الرح ــاهدة الفسيفس مش
العمــالت القدميــة كمــا جنــت بعــض 
اللوحــات و باعجوبــة هنــاك, مــع 
ــة  ــفة و القدمي ــوز املكتش ــذه الكن ه
ــار يســمى  تــوم افتتــاح متحــف لالث
لوكرثيــا رومانــا. قامــت جمعيــة 
رومــا لالثــار بعمــل بحــوث حــول 
و  بالســاطير  املليئــة  رومــا  اســار 
ــن  ــام ٢٠٠٠ م ــفت ع ــرار, اكتش االس
خــالل علمــاء االثــار و اجليولوجيــا 

بعــض  و  الكهــوف  مكتشــفي  و 
ــه. ــأت العام ــن املش ــني م املهتم

ــو  ــة ادريان ــذه املدين ــاء ه ــام بانش ق
ــر  ــاالرض الغي ــميت ب ــو و س مورابيت
مرئيــة, حيــث حتتــوي علــى معالــم و 
ثقافــة رومــا القدميــة . لفهــم رومــا 
التــي توجــد علــى االرض مــن فــوق و 
التــي توضــع علــى الطوابــع البريدية 
ــن  ــاق م ــن االعم ــا م ــا فهمه علين
حتــت االرض و الــذي يرجعنــا الــى 
العصــور القدميــة الرائعــة. لــم يكــن 
مــن قبيــل الصدفــة ان يقــول فرويــد 

ان مــن عــرف رومــا قدميــا ال يفكــر في 
رومــا فــوق االرض هــو شــكل عقلــي 
ــو  ــن االرض ه ــي باط ــق ف : ان التعم
ــد  ــث وج ــي. حي ــو االوع ــوة نح خط
مــن ضمــن الكنــوز معبــد باســيس 
و الــذي يعتبــر مــزارا للســالم  يعــود 
ال ٩ قبــل امليــالد, حيــث مت اكتشــافه 
حتــت االرض فــي منطقــة شــارع 

ــام ١٥٦٨. ــو ع الكورس
 لــم يكــن باالمــكان اكتشــاف جميع 
الكنــوز و الفــن القــدمي املدفونــه عبــر 
العصــور, لقــد مت التعــرف علــى اكثــر 
ــا  ــت االرض, و م ــكان حت ــن ٢٥٠ م م
يعــادل ٥٪ مــن الكنــوز الزال مدفونــا. 
فــي اي مــكان فــي رومــا ميكنــك 
ــذا  ــة وه ــة مدفون ــع فني ــاد قط ايج
املــكان يشــكل تاريخــا لــذا كان مــن 
ــال  ــي ح ــرو الن ف ــر مت ــب حف الصع
مت احلفــر و ايجــاد مدينــة تاريخيــة 
ســيتم الغــاء عمليــة انشــاء املتــرو 

ــد. بالتاكي
مهندســني  الرومــان  كان  لقــد 
ــالل  ــن خ ــك م ــدو ذل ــاء و اك عظم
التطبيــق العملــي فــي بنيانهــم, 
ــة  ــاء بناي ــم بن ــا يت ــذا كان عندم له

يتــم علــى بنايــة قــد دمــرت لصوبــة 
التخلــص مــن احلطــام, فعندمــا 
بنــى تراخــون ااحــواض احلمامــات 
بناهــا فــوق اكبــر قصــر شــيد انــذاك 
ــرو.و  ــان لني ــوس اوري ــروف بدوم و املع
ــرو  ــو ان ني ــام ه ــر لالهتم ــن املثي م
ــن  ــص م ــد تخل ــا ق ــق روم ــد حري بع
احلطــام بارســاله الــى بحــر اوســتيا 
الــذي يقــع علــى بعــد ٣٠ كيلــو 
متــر مــن املدينــة. وهــذا يفــس تغيــر 
التضاريــس منــذ ان انشــئت فــي ٧٥٣ 
قبــل امليــالد. التــالل الســبع لرومــا و 

ــن  ــر الزم ــكلت عب ــي ش ــال الت اجلب
قلــب رومــا, فــي عصــر رومولــو و 
رميــو حيــث افتقــدو للتــالل املترفعــة 
فقامــو مبلــئ اماكــن و اعادة تشــكيل 
االرض.مــن بــني اهــم االثــار جنــد االثــار 
ــي,  ــر تاركين ــي عص ــت ف ــي بني الت
الذيــن  الثالثــة  االتوريــني  امللــوك 
حكمــوا رومــا منــذ ٥٠٩ الــى ٦١٦ 
قبــل امليــالد. حيــث جنــد الكثيــر مــن 
ــرف  ــوات الص ــدران و قن ــد و اجل املعاب
الصحــي و التــي اليــزال البعــض 
منهــا يعمــل حلــد االن مثــل كلــواكا 

ماكســيما.
ــت  ــى القــرن اخلامــس عشــر كان حت
رومــا تعتبــر لغمــا كبيــرا التــي 
ميكــن مــن خاللهــا اخــراج املــواد 
ــي  ــا ف ــا مب ــادة صناعته ــرى واع االخ
ــول  ــع دخ ــام, و م ــل الرخ ــك متاثي ذل
عصــر النهضــة مــع كل ماهــو جديد 
تغييــرت العديــد مــن املفاهيــم. مــن 
بــني هــذه االشــياء التــي تغيــرت هــو 
معبــد دامــوس اوريــا, والذي اكتشــف 
ــد  ــي كان ق ــاب رومان ــق ش ــن طري ع
الصدفــة  مبحــظ  فيــه  ســقط 
عندمــا حــاول فتــح حفــرة فــي تلــة 
ــس  ــرن اخلام ــة الق ــي نهاي ــو ف اوبي
عشــر. عنــده قامــت مجموعــة مــن 
ــني الشــباب فــي استكشــاف  الفنان
هــذه التــالل و اكتشــاف العديــد مــن 
اللوحــات  اجلداريــة و الزخــارف و التــي 
كانــت تعــود لعهــد نيــرو. رافاييــل و 
بينتوريجــو و ميغــل انخــل و العديــد 
مــن الفنانيــني الرومــان بقــو اميــا 
ــة  ــاف و دراس ــت االرض الستكش حت

ــا. ــدمي لروم ــر الق العص
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االهليــة  احلــرب  تعتبــر 
نشــبت  التــي  االســبانية 
نيرانهــا مــن عــام ١٩٦٣ حتــى 
عــام ١٩٣٩ بــني اجلمهوريــني 
والوطنيــني بزعامــة اجلنــرال 
ــداث  ــم االح ــن اه ــو م فرانك
التاريخيــة التــي اثــرت فــي 
ــخ اســبانيا املعاصــر وقــد  تاري
ــة  ــرب قراب ــك احل ــتمرت تل اس
ثالثــة اعــوام متتاليــة وانتهــت 
االطــول  تعــد  بدكتاتوريــة 
تاريــخ  فــي  االطــالق  علــى 

ــرين  ــرن العش ــالل الق ــا خ اورب
وتســببت فــي ســقوط مئــات 
ــى  ــى واجلرح ــن القتل ــف م االل
ادت  وقــد  اجلانبــني  كال  فــي 
تدهــور  الــى  احلــرب  هــذه 
ــا  ــا اجتماعي ــبانيا اقتصادي اس
ــا ولعــل هــذا التدهــور  وثقافي
ــد  ــى العدي ــزا الل ــي يع الثقاف
مــن االســباب مــن اهمهــا  
التــي  الصارمــة  الرقابــة 
ــى  ــو عل ــام فرانك ــا نظ فرضه
ــي  ــاج االدب ــواع النت ــتى ان ش
والتــي منعــت اي نقــد صريــح 
الديكتاتوريــة  الــى  موجــه 
ــن  ــر م ــي الكثي ــدة ونف اجلدي
رواد االدب والثقافــة االســبانية 
ــى  ــة ال ــالد باالضاف ــارج الب خ
العزلــة الدوليــة التــي عاشــت 
حتــرى  اســبانية  فيهــا 

ــى  ــينات. وعل ــارف اخلمس مش
الرغــم مــن تلــك الظــروف 
ــد  ــرة مابع ــي فت ــة ف الصعب
ــرت  ــد ظه ــة فق ــرب االهلي احل
االعمــال  مــن  مجموعــة 
ــاة  االدبيــة التــي تناولــت معان
ــور  ــباني كمح ــعب االس الش
اســاس لهــا ومــن اهــم هــذه 
 ( الجديــد   ) روايــة  االعمــال 
الفوريــت  كارمــن  للكاتبــة 
التــي ظهــرت بعــد انتهــاء 
ــوام  ــة اع ــة بثالث ــرب االهلي احل
الروايــة  هــذه  تعــد  حيــث 
واحــدة مــن العالمــات البــارزة 
فهــي  االســبانية  للقصــة 
ــدا  ــا نق ــي مضمونه ــل ف حتم
ــة  ــاة االجتماعي ــا للحي صريح
ــث  ــة حي ــل اليكتاتوري ــي ظ ف

الشــعب  معانــاة  كانــت 
الــذي  البائــس  االســباني 
هــو  احلــرب  ويــالت  عانــى 
محــور اهتمامهــا تكشــف 
ــر احلــرب  ــة  عــن اث هــذه الرواي
اجملمتمــع  علــى  االهليــة 
ترســمها  كمــا  االســباني 
الكاتبــة مــن خــالل حتليــل 
روايــة الجديــد تعكــس الروايــة 
ــة  ــرب االهلي ــد احل ــرة مابع فت
وعللــى الرغــم مــن ان الكاتبــة 
لــم تســرد لنــا احــداث احلــرب 
ــة  ــارك الضارب ــة وال املع االهلي
التــي دارت بــني اجلانبــني االانها 
ــع  ــر فضائ ــي تصوي ــت ف نحج
ــي  ــا الت ــرب و ويالته ــك احل تل
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ــز  ــة ومرك ــة عراقي ــيب مدين املس
بابــل  محافظــة  فــي  قضــاء 
حيــث تضــم  عــدة نواحــي منهــا 
وناحيــة  االســكندرية  ناحيــة 
احلصــوة وناحيــة الســدة وناحيــة 
ــا  ــمى حالي ــر ويس ــرف الصخ ج
بجــرف النصــر النتصارهــم علــى 
داعــش بعــد ان احتلهــا ســنة 
تســميتها,  تغييــر  فتــم   ٢٠١٤
ــر  ــاف نه ــى ضف ــة عل ــع املدين تق
الفــرات، ويشــطرها نصفــني بــني      
واحللــة.  وكربــالء  بغــداد  مــدن 
ً رئيســياً  تضــم املدينــة جســرا
تدميــره  الفــرات مت  نهــر  علــى 
ــة  ــاحنة مفخخ ــر ش ــي تفجي ف
عــام ٢٠٠٤. وفــي املدينــة أحــد 
إلنتــاج  الرئيســية  احملطــات 
الطاقــة الكهربائيــة فــي العــراق.
ــذه  ــمية ه ــل تس ــد أن اص يعتق
امريــن:- إلــى  يرجــع  املدينــة 
للتابعــي  نســبة  أحدهمــا: 
املســيب  ابــن  ســعيد  اجلليــل 
اطلــق هــذا االســم عليهــا أحــد 
اخللفــاء العباســيني ذلــك جلمــال 
وخصوبــة هــذه األرض ولكثــرة 
ــل  ــي جتع ــجارها الت ــا واش نخيله
مــن هيئتهــا ريــاض خضــراء تليــق 
ــو  ــذا ه ــذا الصحابي(وه ــام ه مبق
جــواد  مصطفــى  العالمــة  راي 
التلفزيــون  فــي  قالــه  والــذي 
أيضــا   عنــه  العراقي)ومانقلــه 
العالمــة حســني علــي محفــوظ.
واألخــر: يســتند لروايــة أخــرى 
ــي  ــر العباس ــل العص ــت قب وقع
مفادهــا أن للتســمية معنــى أخر 
ــبيّت خيــول ونســاء  ورد بعــد أن سُ
معركــة الطــف التــي وقعــت 
فــي كربــالء حيــث عســكر جنــود 

ــاتينها  ــي بس ــة ف ــة األموي الدول
وهــم بطريقهــم إلــى الشــام
لتمتــاز قضــاء املســيب بخطــورة 
ــة  ــة موقع ــا أهمي ــا أيض تاريخه
ــاهدة  ــار الش ــا األث ــة أم اجلغرافي
ــط  ــي حتي ــة الت ــول املرتفع والتل
باملدينــة فأنهــا تــدل علــى وجــود 
ــذه  ــاء ه ــبق بن ــدمي س ــران ق عم
أبــن  (قلعــة  كآثــار  القصبــة 
هبيــرة) حيــث يســمى مــن قبــل 
هبيــرة)  (تــل  املنطقــة  أهلــي 
وموقعهــا اجلغرافــي علــى الفــرات 
(قــرب مرقــد اإلمــام أبــو اجلاســم 
حاليــاً) وايضــا مرقــد اوالد مســلم 
بــن عقيــل (عليهمــا الســالم) 
ــل  ــة تص ــا أول مدين ــح أنه ،يوض
الفــرات  فــي  الســفن  إليهــا 
تكــون  بــأن  يقضــي  األوســط 
مركــزا جتاريــا فــي جميــع أدوارهــا 
ومختلــف عهودهــا. أمــا املســيب 
اليــوم فمدينــة تكتنفهــا احلدائــق 
ــرات،  ــني الف ــى جب ــاتني عل والبس
ــريان  ــق ش ــاء وتدف ــاب امل إن أنس
ــيارات،  ــا الس ــري فيه ــاة وجت احلي
كمــا ميــر بهــا اخلــط احلديــدي 
والبصــرة  بغــداد  بــني  املمتــد 
ســنة  حديــدي  جســر  وأنشــأ 
١٩٣٧. يقــول األســتاذ (علــي جــواد 
ــر  ــي جس ــي : بن ــود) احملام الصاه
املســيب فــي الثالثينــات وانتهــى 
ــي  ــه ف ــام ١٩٣٧ ومت أفتتاح ــي ع ف
زمــن امللــك غــازي . وبنــي جســرا 
جديــدا يربــط طريــق بغــداد – 
كربــالء املقدســة  فــي بدايــة 
الثمانينيــات وأعيــد أعمــاره بعــد 
ــره عــام ٢٠٠٣  وأمــا جســر  تفجي
ــهُ  ــد ترميم ــدمي فأعي ــيب الق املس
الطــرق  (مديريــة  قبــل  مــن 

واجلســور) عــام ٢٠٢٠ فقــد كانــت 
أجــزاء مــن ســياجه مهدمــة وهــو 
احلالــي  املدينــة  مركــز  يربــط 
بالصــوب الصغيــر ويــؤدي مهمات 
فقــد  املدينــة.  ألهــل  كبيــرة 
غنــى لــه املطــرب الكبيــر ناظــم 
الغزالــي حيــث اشــتهرت اغنيتــهُ  
ــيبُوني  ــيب س ــر املس ــى جس عل
والــذي غناهــا كثيــر مــن املطربــني 
ويرددهــا الكثيــر الــى االن ..وهكــذا 
كان تــراث هــذا اجلســر إضافــة 
ذلــك  جانــت  والــى  خلدمتــه, 
ــة  ــه قدمي ــدت مدرس ــر وج اجلس
الرشــدية)  (مدرســة  أســمها 
واحــدة املدرســة  هــذه  وتعــد 

ذلــك اجلســر وجــدت مدرســه 
(مدرســة  أســمها  قدميــة 
ــة  ــذه املدرس ــد ه ــدية) وتع الرش
واحــدة   مــن املواقــع التراثيــة 

املدينــة  فــي  والبــارزة  املهمــة 
تخــرج  فــي  كبيــرا  دورا  ولهــا 
ــات  ــر مــن الطــالب والطالب الكثي
مت تســميتها بهذا االســم نســبتا 
الــى أحــد الــوالة العثمانيــني , ومت 
ــن  ــنه ٢٠٠٥ م ــا س ــالن أثريته أع
ــر  ــي ناص ــار عل ــب اآلث ــل منق قب
الــى  تاريخــا  يرجــع   , الكــواك 
ومت  العثمانيــة  الدولــة  آواخــر 
ــة  ــرب العاملي ــام احل ــا بقي أغالقه
األولــى وبعــد ذلــك افتتحــت مــره 
أخــر بإســم مدرســة املســيب 
مديرهــا   ١٩٢١ عــام  األبتدائيــة 
عاشــت   , الوصلــي  شــاكر 
االهمــال  مــن  الدرســةةالكثير 
خــالل العقــود املاضيــة وأصابهــا 
بالرضوبــة  تثــل  كبيــر  ضــرر 
وامليــاة اجلوفيــة وفقــدان عــدد 
وتهــدم  املمــرات  أعمــدة  مــن 

الســقوف وفقــدان كافــة األبــواب 
اجلديــر  ومــن  والشــبابيك...... 
ــع  ــذه موق ــة ه ــر أن للمدين بالذك
ــي  ــياحي وتأريخ ــتيراتيجي وس س
ــدن  ــن م ــا م ــث ان قربه ــز حي ممي
وســط العــراق احليويــة بغــداد 
منهــا  جعــل  واحللــة  وكربــالء 
ــد  ــى الصعي ــة عل ــوقا خصب س
ــا  ــاري ومجتمع ــادي والتج األقتص
متنوعــا ومنفتحــا علــى الصعيــد 
ثمينــا  وصيــدا  األجتماعــي 
جلميــع مســتعمري بــالد مــا بــني 
ــن فقــد أنشــأ البرطانيــني   النهري
فيهــا إحــدى أهــم حامياتهــم 
الشــمال  فــي  العســكرية 
ليدعــى  املدينــة  مــن  الغربــي 
(احلاميــة)  بضاحيــة  اليــوم 
البرطانيــني  لتعســكر  نســبا 
ــى  ــا بن ــة كم ــذه املنطق ــي ه ف
ــل  ــن قب ــي م ــتعمار العثمان األس
ــون ــرات ليك ــاف الف ــرايا ضف س

متنفســا للطبقــة البرجوازيــة 
العثمانيــة ودار حلكمهــم ومــن 
الســالجقة  اعتبرهــا  قبلهــم 
ــا  ــكريا مهم ــزا عس ــر مرك والتت
لبســط نفوذهــم علــى املــدن 
العــراق. وســط  فــي  املهمــة 

فــي  تابعــة  كانــت  املســيب 
الســابق حملافظــة كربــالء ثــم 
أحلقــت بعــد ذلــك مبحافظــة بابل. 
القائمقاميــة  كانــت  ســابقا  
مبكانهــا  الفــرات  نهــر  علــى 
شــكل   علــى  وهــي  احلالــي 
ــة  ــا املالي ــات وفيه ــدة وأيوان أعم
ــرطة   ــز الش ــة ، ومرك وإدارة املدين
داخــل  كانــت  أيضــا  احملكمــة 
ــي  ــت ف ــم انتقل ــة.. ث القائمقامي
الســبعينات إلــى مكانهــا احلالي.

فــي األعــوام ١٩٤٧–١٩٤٨ شــهدت 
تقدمــا عمرانيــا كبيــرا  فقــد 
 –١٩٤٧ بــني  املستشــفى  بنــي 
الفــرات  شــاطئ  علــى   ١٩٤٨
ــك  ــراء. وكذل ــاحة خض ــي مس ف
ــرة  ــاء  أول دائ ــاء وامل ــر الكهرب دوائ
بيطريــة قــرب ســاحة احلســينية 
ــت تقــوم  ــة عــام ١٩٤٥. كان احلالي
فــي  جيــد  بشــكل  بعملهــا 
مراقبــة بيــع اللحــوم واألســماك.
أمــا املســرح املدرســي فــكان فــي 
الثالثينــات وأول مســرحية هــي 
ــي  ــرة مثقف ــا خي ــراء) مثله (الزه
املرحــوم  كاألســتاذ  املدينــة 
ضيــاء اخلزرجــي وحســن اخلطيــب 
وغيرهــم.  القاضــي  وعزيــز 
مثلهــا طــالب دار العلــوم وســعر 
فلــس)   ١٢) آنــذاك  البطاقــة 
ــاك  ــوم هن ــراء. والي ــا للفق ريعه
مســرح فــي إعداديــة املســيب 
مهمــل يفتقــد لــكل املقومــات.. 
مركــز  فــي  مســرح  وكذلــك 
ــة . ــارج املدين ــه خ ــباب لكن الش
تشــتهر املســيب  بعــدة رياضــات 
ومنهــا لعبــة الكيوكوشــنكاي 
ــدة  ــيب بع ــادي املس ــاز ن ــي ف الت
وعراقيــة  عربيــة  بطــوالت 
ولعبــة كــرة القــدم والطائــرة 
وكمــال  واخلماســية  واليــد 
التجذيــف  ولعبــة  االجســام 
املســيب  نــادي  شــارك  التــي 
ــة ــة وعربي ــوالت عاملي ــدة بط بع
وأجنبــت املســيب العديــد مــن 
والدينيــة  الثقافيــة  الرمــوز 
فــي  والفنيــة  واالدبيــة 
القصــة  و  الشــعر  حقــول 
عمومــا.  والثقافــة  والفــن 

3ï|;Øà]Á;ffiÁÜ;;;;;;;;;◊î]…;f’]≈;3e¡;;;;;;;;;
ÏË›]ÁÖâ’\;Ï∆÷’\;€âÕ
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صدرت لألستاذ املساعد الدكتور بهاء محمود علوان رئيس قسم اللغة االملانية في كلية اللغات مجموعة شعرية جديدةبعنوان..حتى 
ترضى...وتضم ٤١ قصيدة وتعد اجملموعة الرابعة للشاعر..وقد رسمت لوحة الغالف الفنانة التشكيلية السورية لبنى ياسني...

 ÑÊ�à;∫;Ö¡]ç’\
األستاذ املساعد بهاء محمود 

علوان اجلنابي رئيس قسم 
اللغة األملانية في كلية اللغات 

– جامعة بغداد 
-   املهنة : أستاذ جامعي - 
أستاذ األدب األملاني احلديث 

جامعي مبرتبة أستاذ مساعد
-   رئيس قسم اللغة األملانية 
في كلية اللغات جامعة بغداد

-    االختصاص  :  اللغة 
األملانية / األدب واملسرح األملاني

-  باحثٌ وشاعرٌ وكاتبٌ وأكادميي 
ومترجمٌ بدرجة خبير وصحفي 
-   مكان العمل : جامعة بغداد 

– كلية اللغات – قسم اللغة 
األملانية منذ العام ٢٠٠٦ وحلد 

االن
املؤلفات (الكتب) :

-   كتاب علماء بغداد (ترجمة) ) 
إلى اللغة  األملانية( – دار املامون 

للترجمة والنشر ٢٠١٢
-   كتاب فضاءات أدبية عن 

األدب األملاني – دار املامون 
للترجمة والنشر ٢٠١٣

-   األشراف على ترجمة كتاب 
احلمالت العسكرية على بغداد 

(الى األملانية) – دار املامون
-   األشراف على ترجمة كتاب 
مختارو بغداد ( الى األملانية) – 

دار املامون
-   كتاب وتنام الفئران في 

الليل أيضا – مجموعة قصص 
قصيرة  مترجمة )عن األملانية(

-   كتاب أنعكاس املسرح 
امللحمي على املسرح العراقي-  

)اللغة األملانية(
-    ديوان حواء ٢٠١٥ 

-    ديوان امرأة عبر التاريخ٢٠١٤ 
-   كتاب الترجمة التخصصية 

ودور املترجم ( اللغة األملانية 
امنوذجا) – دراسات٢٠١٥ 

-   كتاب أشكالية  ترجمة 
القرآن عند املستشرقني األملان 

– دراسة بحثية ٢٠١٦
-  األشراف على ترجمة كتاب 
طريق املهتدين (الى األملانية)- 
التعليمات االولى عن العبادة 

– االمارات العربية املتحدة – دار 
زايد للدراسات األسالمية

-   األشراف على ترجمة طريق 
املهتدين – دليل املسلمني 

3£\;;{̌]eê
لصباحُ اخليـــرِ

شتاقٌ  لرؤيــاكِ ...... مُ

صباحُ  اخليرِ
أهواكِ .....

صباحُ  اخليــرِ

ال  قربٌ

وال بعــدٌ
ذُنــي  فأنساكِ ..... يُنقِ

صباحُ  اخليــرِ
يا أمالً

سئِمــتُ  العيشَ
لوالكِ .......

صباحُ  اخليــرِ  
يا دُنيـــا

سألتُ اهللاَ  أنْ أبقى
بدُنيـــاكِ ........
وكالنجمِ  بها  

أبقى
يسعى  بنيَ 

أفالكِ ......

صباحُ  اخليــرِ
يا كُلي

وكُلي  باتَ
يهواكِ .....

وأنَّ  الروحَ  لو 
تُعطى

لقامَ  القلبُ  سباقاً
وأعطاكِ  .......

سألتُ  اهللاَ أنْ  يبقيــكِ
طولَ  العمرِ لي

خالً 
فأبقـــاكِ ........
صباحُ  اخليــرِ 

�Öm—\;; �‘\Ê·^
أهــواكِ  في القربِ 

 ً جــدا
وفي البُعــدِ  أهــواكِ 

....... ْ اكثر

وما  كُنتُ  ادري  حجمَ
احلننيِ  إليكِ 

ولمْ  اتصور ......
وشوقي  إليكِ  كما قــدْ

عهــدتِ 
وخوفي  عليكِ  
......  ْ لمْ  يتغير
أهــواكِ  اكثر 
بطولِ  البعادِ 
وكُثرُ  احلنيـنِ 

حتى  فؤادي  عليكِ
...... ْ ر تفطّ

أهــواكِ  اكثرْ 
حبيبـــةَ  روحي

اجلدد – ( الى األملانية ) األمارات 
العربية املتحدة – دار زايد 

للدراسات األسالمية
-   األشراف على ترجمة كتاب 
األسالم واملسلمني (إلى اللغة 

األملانية) – األمارات العربية 
املتحدة – دار زايد للدراسات 

األسالمية .
-   ديوان محضُ دُخان ٢٠٢٠ 

-   ديوان حتى ترضى 
النشر (بحوث ودراسات 
ومقاالت) في الصحافة 

العراقية والعربية :
-   أغناء الفكر األنساني من 

خالل املسرح امللحمي
-   التراجيديا من سوفوكلوس 

إلى يومينا هذا
-   املسرح ما له وما عليه

-   التغريب في املسرح امللحمي
-   برتولت برشت واملسرح 

امللحمي
-   عالقة املوسيقى بالفلسفة 

تيودور أدورنو امنوذجاً
-   تأثير الفكر االسالمي على 

الفيلسوف األملاني يوهان 
فولفكانك فون غوته

-   غوته عاشقا
-   دور اخملرج في فن األخراج 

املسرحي
-   التعبيرية حركة نشأت في 

املانيا
-   قصة احلب االول – لودفش 

توما
-   قصة الرغيف – فولفكانك 

بورشرت
-   هابرماس والفلسفة األملانية

-   احلركة الدادائية
-   قصائد شعرية كثيرة                                                                             

 North) النشر في مجلة    -
Asian) احملكمه بالبحث 
املوسوم (سمات القصة 
االملانية القصيرة وتقنية 

كتابتها)
-   السرد واحلبكة في املسرح 

البرشتي
-  مسرحية ( البيك والسايق 

) مسرحية ملحمية على 
الطريقة العراقية                         

-    والعديد من البحوث 
الكثيرة األخرى     

   

ال شهدٌ  هو األشهى

نْ  شهدٍ  بهِ مِ
فاكِ ......

وال  عنيٌ  هي  
األحلى

أو االصفى
 صفاءُ البحـــرِ 
 …….عينــــاكِ 

  صبــاحُ  اخليرِ
فاتينتي

صباحُ  اخليــرِ 
غاليتــي 

 وأنتِ  اليومَ  لي 
سلوى 

وهلْ  مثلي
سيسالكِ  ؟

صباحُ  اخليــرِ
قدْ  ضاقتْ  بِنــا

سبلُ
وال  يحــدو  بِنا

أمـلُ 
إال اهللاُ   يُبقينــا

ـدنينــا ويـُ
ويُنجيــنا

بلُقيــاكِ  ...
إال  اهللاُ 

يُنجينـــا  بلُقيــاكِ ......
لقد أرسلت اليوم، 

الساعة ٣:١٨ م
صباحُ 

وسلوةَ  قلبـي 

ثلِكِ  أنْ وكيفَ  ملِ
... ْ يتكرر

أهــواكِ  اكثرْ 
يفوحُ  شذاكِ  

مسكاً 
وعوداً

وطيبـــــــاً 
.... ْ وعنبر

يونُ  وتلكَ  العُ

حكاياتُ  عشقٍ
ـِلُ  فينـــأ تـــــــ تُقَ
...... ْ وكالسيفِ   تنحر

وأما  الشفاهُ
ً ـطِـرُ شهــدا تُقَ

شهيــاً
نقيــــاً

....... ْ كر غطى  بِسُ مُ
. ْ أهــواكِ  اكثر

√d\Ö’\;„›\ÊÁÄ;Ñ̌ÅëÁ̌;ÏË›]∏¯\;Ï∆÷’\;€âÕ;äËÑ
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;;º]Ëâ’\;ÏdÖî;ÏeÕÖ’\;Ô\Êi’\;H
 Sprain Neck

 Whiplash
فــي  متــزق  أو  متــدد  وهــي 
وحتــدث  الفقريــة  األربطــة 
ــى  ــدة ال ــرأس بش ــي ال ــد ثن عن
مفاجئــة  بحركــة  االمــام  
حيــث تكــون العضــألت غيــر 
مســتعدة ألمتصــاص الصدمــة 
ــا  ــدى مم ــى م ــى أقص ــع إل فيدف
ــة،  ــى األربط ــبء عل ــل الع يجع
الغضاريــف  تصــاب  وقــد 
والفقــرات والعضالــت 

ô\Ö¡¯أ
عنــد  حدتــه  وازديــاد  ألــم   
عضالــت  تشــنج   - احلركــة 
الرقبــة مــع حتــدد حركــة الــرأس 
واألحســاس بالضغــط - عــدم 
علــى  الــرأس  موقــع  ثبــات 
الرقبــة وحركتــه بســبب األلــم. 
حركــة  او  ضربــة  األســباب:- 
عنيفــة جتبــر فقــرات الرقبــة 
ــا . ــن موقعه ــراف ع ــى األنح عل

Us˚¬’\Â;Ã]¬à¯^
الثلــج علــى منطقــة  وضــع 
ــاعة (  ــدة (٤٨–٧٢ س ــة مل املصاب
تنــاول العقاقيــر الطبية حســب 
ــألم  ــن أل ــص م ــة للتخل الوصف
;È¡]¬zzç’\;ÖzzÁÊëi’\;H واأللتهــاب
ــص  ــراء فح ∏H;I√zz÷£\;ÏzzŒ�fi إج
عصبــي إذا كان هنــاك إصابــة 
بجــذر  أو  الشــوكي  باحلبــل 

العصــب - ارتــداء  طــوق رقبــي - 
فــي األصابــات احلــادة أألســتلقاء 
 - أيــام(   ٢–٣) ملــدة  والراحــة 
ــة بعــد زوال  ــن حركي إجــراء متاري
ألــألم مباشــرة وعــادة تكــون 
وميكــن  ســاعة)   ٤٨-٧٢) بعــد 
املوضعيــة  احلــرارة  اســتخدام 
ــة  ــن العألجي ــحب والتماري والس
ــة  ــوة واملرون ــترجاع الق ــد اس بع
ــن  ــبة              (٩٥ ٪) يتمك بنس
ــودة  ــن الع ــخص م ــا الش بعده
املعتــاد نشــاطه  ملمارســة 

Ö¬ë’\;ÏeÕÖ’\;f÷ëh;H;;M

 Wry Neck 
  تعــد مــن األصابــات األكثــر 
شــيوعا فــي لــدى عامــة النــاس 
ــن ميارســون مهــن  وخاصــة للذي
ــن  ــك الذي ــة وكذل ــرة طويل لفت
طويلــة  لســاعات  يجلســون 
شاشــات  او  احلاســبة  خلــف 
اغلــب  حــال  وهــذا  املوبايــل، 
ميضــون  الذيــن  االســاتذة 
معظــم الوقــت فــي اعطــاء 
ــة والقــراءة  احملاظــرات االلكتروني
شــديد  تصلــب  حالــة  وهــي 

عليــه  يطلــق  الرقبــة  فــي 
ــج  ــر) ينت ــة )الصع ــورة عام بص
ــك  ــد حتري ــي عن ــم جانب ــه أل عن
الرقبــة ممــا يــؤدي إلــى عــدم 
الــرأس. فتــل  علــى  القــدرة 

;HUô\Ö¡¯^;;
واحــد  جانــب  علــى  ألــم 
حركــة  حتــدد   - الرقبــة  مــن 
الــرأس - شــد وتوتــر عضــالت 
الــدوران  عنــد  وألــم  الرقبــة 
الــراس الــى إحــدى اجلهــات . 

k] ¡]ï∏\Â;g]eà¯\
  فتــل الــرأس املفاجــئ أو الثنــي 
ــة  ــاء الرقب ــة – إبق ــرط للرقب املف
فــي وضــع غيــر اعتيــادي لفتــرة 
ــرض  ــن - التع ــن الزم ــة م طويل
ــبباً  ــون س ــن إن يك ــرودة ميك للب
خطــورة. اكثــر  لألصابــة 
s˜zz¬’\Â ;ÏzzË’Âˆ\ ;k]…]¬zzà¯^ ;

احلراريــة  الوســائل  اســتخدام 
وســادة تســخني معتــدل وإرخــاء 
ارتــداء   - الراحــة   - العضــالت 
احلــاالت  فــي  الرقبــة  طــوق 
الشــديدة - اســتخدام العقاقيــر 
ــم  ــن األل ــص م ــة للتخل الطبي
واأللتهــاب وباستشــارة طبيــة 
شــعاعيا  املنطقــة  تصويــر   -
إن  العصبــي  الضــرر  لتحديــد 
وجــد شــك فــي إصابــة العصــب 
متاريــن   - الرقبــة  ســحب   -
القــدرة  ألســتعادة  حركيــة 
احلركيــة للرقبــة تســتغرق فتــرة 
ــدة  ــى ع ــني إل ــن يوم ــفاء م الش

ــديدة. ــت الش ــي احلاال ــهر ف أش
;È—Êç’\;k\ÖŒ ’\;g]‚i’\;HN;

;fë¬’\;ÑÉp;g]‚i’\Â
بــني  القــرص  يفقــد  عندمــا 
وتكوينــه  شــكله  الفقــرات 
ــد  ــد الزائ ــتمرار اجله ــة اس نتيج
عليــه ، تقــوم الفقــرات بالتحرك 
ــة  ــض مكون ــا البع ــو بعضه نح
ــمى  ــي يس ــر طبيع ــا غي تركيب

املعاكــس بقــوة ايضــا يكــرر 
هــذا التمريــن بحســب امكانيــة 
تكــراره  علــى  الشــخص 
ــرار ــي كل تك ــق ف ــدة ٥ دقائ ومل

ــرض  ــك :- ان الغ ــن البالن ٢. متاري
ــة  ــن هــو تقوي مــن هــذه التماري
االعصــاب احمليطيــة للجســم 
ــم  ــز اجلس ــالت مرك ككل وعض
هــذا  ميــارس  الرقبــة  ومنهــا 
التمريــن ملــدة دقيقــة تكــرار 
اليــوم  فــي  مــرات  خمــس 
٣. متارين تســمى العــالج الفيزياوي 
ــد  ــة بع ــة الرقب ــل وتقوي لتاهي
ــادة  ــع وس ــم بوض ــا وتت اصابته
ــفل  ــاش اس ــة قم ــرم قطع او ب
ــفل  ــني اس ــا ب ــة وحصره الرقب
ومحاولــة  واحلائــط  الرقبــة 
دفعهــا للخلــف بقــوة ولكــن 
بالتــدرج والثبــات علــى هــذا 
وتكــرار  ثانيــة   ١٥ الوضــع 
وميكــن  مفتــوح  التمريــن 
بكبــر  التمريــن  شــدة  زيــادة 
فــي  القمــاش  لفــة  حجــم 
خلــف الــراس اســفل الرقبــة
 ٤. متريــن أخــر للعــالج الفيزيــاوي

;;وهــو عكــس التمريــن الــذي 
تنــس  كــرة  بوضــع  ســبقه 
لفــة  عمــل  لــو  صغيــرة 
دائريــة مثــل الكــرة ووضعهــا 
احلنــك  منطقــة  اســفل 
لعظــم  العليــا  واملنطقــة 
ضغــط  ومحاولــة  الترقــوة 
ــدة ١٥  ــدر مل ــاه الص ــك باجت احلن
ــوح. ــرار مفت ــا التك ــة وايض ثاني

@—‹Ç@ÚÄÄ‹ÌÏ†@pb«bÄÄè€@·ÄÄËqÏÿæ@›ÄÄöbœ¸a@µÄÄèÌäán€a@kÄÄ‹Àa@ÛÄÄ‹«@ıkÄÄ«@ÂÄÄfl@È‹ÿÄÄíbflÎ@HÔÄÄ„Î6ÿ€¸a@·ÄÄÓ‹»n€aI@Û‡ÄÄèÌbfl@Îc@áÄÄ»i@ÂÄÄ«@ëÎäáÄÄ€a@ÔÄÄ‘‹m@ÛÄÄ‹«@ÜbÄÄ‡n«¸aÎ@·ÄÄÓ‹»n€a@bÄÄË‰flÎ@ÒbÄÄÓ®a@’ÄÄœaãfl@›◊@¿@‚aÎáÄÄ€a@›ÄÄÓ�»mÎ@bÄÄ„ÎäÏ◊@ÚÄÄzˆbu@äbÄÄìn„a@áÄÄ»i
ÚÄÄÌbñ˝€@ÚÄÄÓ‹ÓÁbn€a@ÂÄÄÌäb‡n€a@ùÄÄ»i@…ÄÄfl@bÄÄËu˝«@L@bÄÄËöaã«a@LbËÌbjÄÄéa@ÚÄÄj”ã‹€@pbÄÄibña@t˝ÄÄq@·ÄÄÁa@·ÄÄÿ€@ãÄÄ◊â„@Êa@bÄÄ‰Ó˜mäa@ÚÄÄÓ”ã€a@¿@%˛c@ÂÄÄfl@p¸bÄÄ®a@ùÄÄ»i@Îa@pbÄÄibña@tÎáÄÄy@ÂÄÄfl@ÈÄÄ»jm@bÄÄflÎ@ÚÄÄj‹�€a@·ÄÄËˆb‰ia@∂a@ÚÄÄflÏ‹»æa@fibÄÄóÌ¸@pbÄÄíbì€a
@ÒÜb®a@pbibñ˛a@kjÄÄènm@Êg@Âÿ∫Î@ëbÄÄèy˛gÎ@Ú◊ã®aÎ@7ÿ–n€a@Â«@Ú€Î˚ÄÄèæa@ıaçu˛a@ÔÁÎ@Ú�Ó0a@lbó«˛aÎ@Ô◊ÏÄÄì€a@ bÉ‰€aÎ@Œbflá€a@Û‹«@›‡nÄÄìm@bË„ @̧Ÿ€àÎ@@Úflb»€a@ÒbÓ®a@¿@pbÄÄibñ˛c@ã�Ça@ÂÄÄfl@ÚÄÄj”ã€aÎ@ëcãÄÄ€a@pbÄÄibñg@áÄÄ»m
@Ú„Îãfl@Âfl@áÌçÌÎ@pbfláó‹€@òÄÄnø@›flb«@Úibr∑@ÊÏÿÌ@¿ÎãõÀ@ôã”@ÙãÇcÎ@Òã‘œ@›◊@µi@áÄÄuÏÌ@Ú�iä˛aÎ@›ñb–æbi@ù»j€a@bËõ»i@…fl@›ónm@paãÄÄ‘œ@…jÄÄé@Âfl@ÚÓ”ã€a@ÊÏÿnm@@LÚj”ã€aÎ@ëcã€a@ÔÄÄ‡ˆaá€a@÷ÏÄÄ»€a@Îc@ÒbÄÄœÏ€a@tÎáÄÄy@¿@bÄÄËÓœ
@ÏÓ®a@ıçßa@aâÄÄÁ@‚Ï‘ÌÎ@ã‘–€a@ÜÏÄÄ‡»€a@ıaçuc@ÚÓ‘i@∂g@ã‡nÄÄèÌ@·q@Új”ã€a@›–ÄÄéa@∂aÎ@Œbflá€a@ÂÄÄfl@Ô◊ÏÄÄì€a@›j®a@án∫@@LÚj”ã€aÎ@ëcã‹€@@ÚÄÄuÎÜçfl@Ú◊ãy@Ÿ€â◊Î@Ú‹‘nÄÄèfl@Ú◊ãy@tÎáÄÄ¢@aâÄÄÁ@ÚÄÄj”ã€a@kÄÄÓ◊ãm@|‡ÄÄèÌÎ@LÚÄÄ‘�‰æa
@ÚÌâÃm@Œbflá€a@Û‘‹nÌ@bÄÄ‡◊@LÒáÌá»€a@È«ÎãœÎ@Ô◊ÏÄÄì€a@›j®a@Ú†bÄÄéÏi@Œbflá€a@Âfl@ÒäÜbó€a@paäbÄÄí˛a@Û‹«@Ú–‹nÉæa@·ÄÄèßa@ÒçËuc@á‡n»mÎ@LbË–ˆb√Î@Ü˚n€@Ú–‹nÉæa@ÚvÄÄè„˛a@∂g@Œbflá€a@Âfl@çœaÏ®a@fibÄÄéähi@çÄÄ◊ãæa@=ÄÄó»€a@åbÄÄËßa@ÂÄÄfl

MZÔÁ@Új”ã€a@∂a@ÚÄÄflb»€a@ÒbÓ®a@¿@tá•@>ÄÄ€a@pbibñg@@·Áa@ÂflÎ@LpaãÄÄ‘–€a@¿@…”aÏ€a@ã‡æa@5ÄÄ«@Új”ã€a@Ú‘�‰fl@›ÇaÜ@Ô◊ÏÄÄì€a@›j®a@ÚÌbº@·nmÎ@ÚÄÄÓ�Ó0a@lbó«˛a@fi˝Ç@ÂÄÄfl@·ÄÄèßa@ıaçÄÄuc@ÔÄÄ”bi@ÂÄÄfl@ÚÄÄ»uaä

ــة  (املهمــاز( وتســمى هــذه احلال
الرقبيــة  الفقــرات  بالتهــاب 
وميكــن إن يكبــر حجــم هــذا 
ــي  ــل ف ــدأ بالتغلغ ــكل ويب الش
األعصــاب املوجــودة فــي الرقبــة 
مســببا التهــاب جــذر العصــب. 

ô\Ö¡¯^;
 حتــدد حركــة الرقبــة - ألــم 
ويــزداد  الرقبــة  فــي  داخلــي 
خالــل (٢-٣ أيــام) ثــم ينتشــر 
ــني  ــى الكتف ــل أعل ــألم ويص ال
وقــد ينتقــل إلــى داخــل الصــدر 
ــداع  ــع الص ــة م ــب الرقب - تصل
 - النــوم  وصعوبــة  والــدوار 
فــي احلــالت الشــديدة تنمــل 
واألصابــع.  الــذراع  وضعــف 

;HUk] ¡]ï∏\Â;g]eà¯\;
ــة  ــرر للرقب ــي املتك ــركات الثن ح
- وعنــد إهمــال عــالج احلالــة 
فــي  عجــز  حــدوث  ميكــن 
مزمــن  ألــم  الرقبــة  حركــة 
البلــع.  فــي  صعوبــة  مــع 

;s˜¬’\Â;k]…]¬à¯\

ــذه  ــة ه ــون معاجل ــا تك ــادة م ع
ــق  ــن طري ــة ع ــة دون جراح احلال
احليويــة  املضــادات  اســتخدام 
واأللتهــاب  الــألم  تســكني  و 
حقــن  أو  طبيــة،  بوصفــة 
منطقــة  داخــل  الكورتيــزون 
األلــم وعــادة مــا تكــون فــي 
ــة  ــوق الرقب ــع ط ــني - وض الكتف

فــي  صعوبــة  تكــون  عندمــا 
وســادة  اســتخدام   - احلركــة 
التســخني - النــوم علــى وســادة 
طبيــة خاصــة للرقبــة، أمــا فــي 
ــل  ــب تدخ ــي تتطل ــت الت احلاال
إبعــاد  يتــم  حيــث  جراحــي 
القــرص املصــاب أثنــاء العمليــة 
ومــن ثــم ارتــداء طــوق ملــدة 
ثالثــة اشــهر - تبــدأ متاريــن إعادة 
ــت  ــع احلاالل ــي جمي ــل ف التأهي
بعــد اختفــاء األلــم ويفضــل

 بعــد املرحلــة احلــادة وبالتدريــج، 
ــرور  ــد م ــة بع ــذه احلال ــرر ه تتك
ــرة  ــذه امل ــي ه ــن ف ــهر ولك اش
يســتطيع الشــخص الســيطرة 
طريــق  عــن  احلالــة  علــى 
ــة ــوق الرقب ــداء ط ــب وارت التطب

ÏËp˜¬’\;flÁÑ]⁄i’\;ó¬d
١. متريــن دفــع الرقيــة فــي جميع 
االجتاهــات :- ميــارس هــذا التمرين 
للذيــن يشــكون مــن االالم الرقبة 
او االصحــاء ويجــب ان يكــون دفع 
الــراس بقــوة ودفــع اليــد باالجتــاه 

ÏË›Åd;Ïuê
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ΩÊ •;È÷¡;Øât;ÑÊi—Å’\;Ç]ià¯\;ÏŸ˜¬’\;ÓÖ—Ç;;Ô]Ët\

3qçi’\;Ì÷¡;nu÷’;ÏŸ]¡;k]Õ˜¡;Ï÷∂;É fih;‹˜¡ˆ\;ÏË÷—

ÏË›]ÁÖà;ÃÂÖú;ÏË÷“çh;„tÊ’

UÖê]›;˜t;jei—
حتــت شــعار (# الهــواء _عذب_نــزرع 
العــراق  (خريطــة  _البيزيا)والرمــز 
مزدانــة باشــجار البيزيــا) نفــذ طلبــة 
املاجســتير  عالقــات عامــة  فــي 
كليــة االعــالم جامعــة بغــداد  حملة 
ــي  ــور العراق ــث اجلمه ــة حل تطبيقي
ــي  ــا) ف ــجرة (البيزي ــة ش ــى زراع عل
احلدائــق العامــة واجلــزرات الوســطية 
واملســاحات اجلــرداء اينمــا تكــون 
تكــون وملــن ميتلــك حديقــة خارجيــة 

ــت  . ــاء البي ــن بن ــدا ع ــه بعي ملنزل
وتألــف كادر احلملــة مــن: ريهــام 
عبدالعزيــز -حــال ناصــر -زينــب كــرمي-
ســارة صالح-عبداالميــر كاظم-ماجد 
حاشــوش-محمد عبــاس حســني-
محمــد عبــاس فاضــل -مــروان فالح-
ــة-االء  ــة هالم ــى منذر-نهل مصطف
غازي-احمــد  الرضا-انفــال  عبــد 
عبداالمير-حســني  حســني-انعام 
نعمة-ذوالفقــار  صباح-حيــدر 
الرحمن-رمــزي  عبــد  فاضــل-رواء 

ــزاز ال

ــات  ــه اللغ ــه كلي ــات طلب ــوع إبداع تتن

ــون  ــه والفن ــول الثقاف ــى حق ــد إل ومتت

واملعرفــة  الترجمــه  جانــب  إلــى 

العلميــه فــي ميــدان التخصص...عبيــر 

ــم  ــي قس ــتير ف ــه ماجس ــب طالب غال

الرســم  تعشــق  الســريانيه  اللغــه 

ــه فــي الروعــه  ــه غاي ولهــا لوحــات فني

واالناقــه واجلمال...آخــر ابداعاتهــا لوحــه 

ــا  ــو م ــريانيه وه ــروف س ــكليه بح تش

ــن  ــد م ــي ويع ــم احلروف ــمى بالرس يس

أصعــب فنــون التعبيــر ألنــه يجمــع بــني 

ــان  ــم..وكان الفن ــم الرس ــروف وعال احل

ــد  ــكار ق ــعيد الص ــد س ــر محم الكبي

بــرع فيــه مــن قبل...تقــول عبيــر ان 

تطمــح  روحها...وهــي  تــوأم  الرســم 

لتنظيــم معــرض للوحاتهــا فــي اروقــه 

القريــب... املســتقبل  فــي  الكليــه 

ــه.. ــه اجلميل ــذه املوهب ــر ه ــارك لعبي مب

مبــارك للغــات هــذه الطاقات الشــبابيه 

ــي  ــر ف ــر..وكل عبي ــه لعبي الواعده...حتي

ــذوق  ــال وال ــزرع اجلم ــل ت ــا اجلمي وطنن

الراقــي وقيــم اإلبــداع واخليــر والعطــاء....

ــة عمــادة كليــة اللغــات  برعاي
عميــد  بالســيد  متمثلــة 
الدكتــور  االســتاذ  الكليــة 
موفــق محمــد جــواد املصلــح 
اإلداري  املعاونــني  والســادة 
رئاســة  أحيــت  والعلمــي، 
الفارســية  اللغــة  قســم 
ــية  ــة التدريس ــاء الهيئ وأعض
يــوم الثالثاء املوافــق ٢٠٢١/١/١٩ 
ذكــرى رحيــل العالمــة األســتاذ 
علــي  حســني  الدكتــور 
ــن  ــد م ــور وف ــوظ وبحض محف
مركــز احيــاء تــراث الكاظميــة 
(عمــاد  الشــيخ  برئاســة 

أختيــار  الفارســية  اللغــة  قســم  تاريــخ  فــي  مــرة  ألول 
ــرفاً  ــي مش ــر العتاب ــم مزه ــور رحي ــاعد الدكت ــتاذ املس االس
ثانيــاً ألطروحــة الدكتــوراه بعنــوان ( الترجمــة القانونيــة 
وحلــول  أشــكاليات  والعربيــة  الفارســية  بــني  املتبادلــة 
ــكي  ــوم تشوميس ــة نع ــوء نظري ــى ض ــة عل ــة وتطبيقي نظري
الدكتــوراه  ألطروحــة  ثانيــاً   ً مســاعدا مشــرفاً  وكذلــك   (
بعنــوان ( الفضــاء الروائــي فــي اعمــال محمــد مشــعل /

حــاج  الطــاف،  الســعبرى،  روايــات  فــي  ســردية  دراســة 
ــران  ــة طه ــانية- جامع ــوم االنس ــة اآلداب والعل ــالء ) / كلي كرب

للعتبــة  التابــع  الكاظمــي) 
ــث  ــة، حي ــة املقدس الكاظمي
مت اســتذكار هــذه الشــخصية 
محليــاً  البــارزة  العلميــة 
إجنازاتــه  مــن خــالل  ودوليــاً 
التــي خدمــت اإلنســانية علــى 
مــدى اكثــر مــن ســتة عقــود، 
ــة  ــذه الوقف ــش ه ــى هام وعل
مت تــداول الشــؤون العلميــة 
واألكادمييــة بــني عمــادة الكلية 
والوفــد الزائــر مــن اجــل فتــح 
افــاق التعــاون بــني اجلانبــني 
القريــب. املســتقبل  فــي 
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مــع توالــي االزمــات التــي تعــرض 
مجتمعنــا  لهــا  ويتعــرض 
تغيــرات  مــن  صاحبهــا  ومــا 
ــة  ــة وامني ــة واقتصادي اجتماعي
ــد  ــا تعقي ــم عنه ــية جن ومعيش
ــروف  ــاع وظ ــور اوض ــاة وظه احلي
جديــدة جعلــت احلكومــة تقــف 
ــايرتها  ــن مس ــا ع ــزة احيان عاج
التزاماتهــا  بــكل  وااليفــاء 
ان  ومتطلباتهــا ممــا اســتدعى 
تتظافــر كافــة اجلهــود الرســمية 
ملواجهــة  وتتــآزر  والشــعبية 
هــذا الواقــع ومــن هنــا تأتــي 
اهميــة دور العمــل التطوعــي 
جهــة  يعتبــر  الــذي  الفاعــل 
تدعــم  للحكومــة  مســاندة 
اخلدمــات  كتوفيــر  عملهــا 
ــى  ــل عل ــتواها والعم ــع مس ورف
االجهــزة  ان  ,ومبــا  توســيعها 
الرســمية التســتطيع حتقيــق 
واملشــاريع  اخلطــط  كافــة 
اهميــة  تأتــي  لــذا  مبفردهــا 
ــة  ــة الفعال املشــاركات التطوعي
ــع  ــات اجملتم ــني ومنظم للمواطن
اســهاما  الســهامها  املدنــي 
فاعــال فــي عمليــات التنميــة 
مــن  كثيــر  ماجعــل  وهــذا 
الــدول ان تلجــأ الــى تشــجيع 
ملعاجلــة  التطوعيــة  االعمــال 
علــى  والتغلــب  مشــاكلها 
ــة . ــروف الطارئ ــن الظ ــر م كثي

والتطــوع مبفهومــه يعنــي جهــد 
يبذلــه اي انســان بــال مقابــل 
ــي  ــاركة ف ــع املش ــه بداف جملتمع
حتمــل املســؤولية عــن طريــق 
مســاهمة ماديــة او عينيــة او 
بدنيــة او فكريــة ,اضافــة الــى ان 
ــه خدمــة  التطــوع هــو بحــد ذات
انســانية وطنيــة تهــدف الــى 
ــن اي  ــه م ــن واهل ــة الوط حماي
ظاهــرة  وميثــل  يهــدده  خطــر 
حيويــة  علــى  تــدل  مهمــة 
ــم  ــة تفكيره ــني وايجابي املواطن
التوجــه  هــذا  علــى  ,ويقــاس 

ــعوبها . ــدول وش ــدم ال ــدى تق م
وقــد اكتســب العمــل التطوعــي 
فــي العــراق خبــرة جيــدة بســبب 
االزمــات والظــروف احلرجــة التــي 
تعــرض لهــا كالتهجير القســري 
وغيرهــا  اجلماعــي  والنــزوح 
وعلــى اساســه نظمــت حمــالت 
تطوعيــة كثيــرة يقودهــا شــباب 
واعــي ومثقــف ومــدرك خلطــورة 
احلمــالت  وتنوعــت  الوضــع 
ــالت  ــا حم ــة وكان منه التطوعي
ــني  ــة ب ــة النظاف ــاعة ثقاف الش
ــل  ــائل التواص ــر وس ــاس عب الن
املواطــن  وتعريــف  االجتماعــي 
بضــرورة النظافــة النهــا ســلوك 
ينتقــص  ال  وصحــي  حضــاري 
اضافــة  االنســان  قيمــة  مــن 
للقيــام بتنظيــف الشــوارع ورفــع 
النفايــات هنــاك حمــالت للتبــرع 
ــرق  ــض الط ــم بع ــدم او ترمي بال
وردم احلفــر التــي تســبب فــي 
ــة  ــات او ادام ــير املركب ــة س اعاق
وتنظيــف بعــض املواقــع االثريــة 
العــادة تأهيلهــا نظــرا الهميتهــا 
التاريخيــة وغيرهــا مــن حمــالت 
ــا  ــب عليه ــة تترت ــة ومجدي فعال
االخريــن  لــدى  ممتــازة  نتائــج 
ــاهمة  ــز للمس ــم حاف وتعطيه
فــي العمــل التطوعــي وادراك 
وضــرورة  املســؤولية  حجــم 
النظافــة  علــى  احملافظــة 
واملمتلــكات العامــة باالحســاس 
باالنتمــاء واملواطنــة احلقيقيــة 
االجتماعــي. والتكافــل 

ــل  ــة العم ــر ثقاف ــدأت تنتش وب
التطوعــي بــني اوســاط الشــباب 
الذيــن اخــذوا يتنافســون فــي 
مجــال احلمــالت التطوعيــة وهذا 
ــير  ــه يس ً الن ــدا ــرح ج ــي مف ش
فــي تقــدمي العــون واملســاعدة 
للمحتاجــني او املســاهمة فــي 
تقــدمي اخلدمــات التــي يحتاجهــا 
فكانــت  ايضــاً،  املواطــن 
فعــال  رائعــة  مبــادرات  هنــاك 
بجمــع  املتطوعــني  بهــا  قــام 
ــة  ــن حاج ــة ع ــس الفائض املالب
ــام  ــى االيت ــا عل ــاس لتوزيعه الن
ــواد  ــع م ــة لتوزي ــني اضاف واحملتاج
غذائيــة او جمــع تبرعــات نقديــة 
لتوزيعهــا ايضــاً واخــذ التنافــس 
ــة  ــع التطوعي ــني اجملامي ــزداد ب ي
ليشــمل اجتاهــات اخــرى اضافــة 
املالبــس  وتوزيــع  تأمــني  الــى 
ــد  ــا فق ــة وغيره ــواد الغذائي وامل
فكــر الشــباب بغــذاء الفكــر 
ايضــاً وقامــوا بجمــع العديــد من 

الكتــب الثقافيــة واألدبيــة وقاموا 
بعرضهــا فــي احلدائق والســاحات 
ــر  ــراءة عب ــني للق ــوة املواطن ودع
التواصــل االجتماعــي  وســائل 
وخصوصــاً الفيس بــوك تتخللها 
لتشــجيع  لطيفــة  فعاليــات 
الشــباب  وخصوصــا  النــاس 
علــى القــراءة وتثقيــف النفــس.

املســتقبل  بنــاة  الشــباب 
ــرف  ــة او ظ ــن كل ازم ــم ع تنج
مختلفــة  افعــال  ردود  صعــب 
كانــت  املواطنــني ســواء  بــني 
بحســن نيــة او ســوء نيــة اذ 
تعمــل جماعــات علــى اســتغالل 
االزمــات لبــث الرعــب والفــزع 
ــاعات  ــالق االش ــاس واط ــني الن ب
ــة  ــة الثق ــا لزعزع ــج له والتروي
وخلــق االضطــراب فــي النفــوس 
وتزييــف  والتهويــل  بالكــذب 
احلقائــق لتعــم الفوضــى والقلــق 
وعــدم االســتقرار باملقابــل تبنــت 
مجموعــة مــن الشــباب الواعــي 
وتوضيــح  النفــوس  تهدئــة 
تضخيــم  بــدون  مايجــري 
مســتخدمني  مبالغــة  او 
التواصــل االجتماعــي  وســائل 
او  االنتشــار  لســرعة  ايضــا 
ملصقــات  او  منشــورات  عبــر 
هــدف  عــن  فيهــا  يعبــرون 
حمــالت  ,وهنــاك  حمالتهــم 
باحلقــوق  للمطالبــة  اخــرى 
الســلطات  علــى  بالضغــط 
ــي  ــرار تأت ــة واالص ــوة العزمي وبق
ــان . ــب االحي ــة اغل ــج طيب بنتائ

مــن  مجموعــة  واســتفز 

العاصمــة  حصــول  الشــباب 
متقــدم  مركــز  علــى  بغــداد 
وهــو املرتبــة الثالثــة بتراكــم 
النفايــات فبــادروا الــى اقامــة 
حملــة اطلقــوا عليهــا تســمية ( 
معــاً لنخســر الســباق ) للعمــل 
مــن  بغــداد  تنظيــف  علــى 
النفايــات واعادتهــا الــى جمالهــا 
نظافتهــا الســابقة اضافــة الــى 
ــياحية  ــة وس ــع اثري ــارة مواق زي
القصــر  لتنظيــف  ومبــادرة 
العباســي واعــادة تأهيلــه كونــه 
ــاري  ــي وحض ــري وتاريخ ــع اث موق
ــت  ــرى حمل ــالت اخ ــاك حم وهن
وجميلــة  بســيطة  شــعارات 
ومعبــرة تقــوم ايضــاً بالتنظيــف 
ــدي الشــباب  ــات يرت ــع النفاي ورف

املتطوعــني تيشــيرتات بيضــاء 
حتمــل عبــارة ( مــا كان هللا ينمــو 
) وهنــاك حمــالت تقــوم علــى 
ــا  ــاً وتعبئته ــس ايض ــع املالب جم
فــي اكيــاس وتركهــا فــي بعــض 
ــن  ــني م ــي احملتاج ــاحات ليأت الس
اي مــكان ويأخــذوا مــا يناســبهم 
باخلجــل  او شــعور  احــراج  دون 
واطلقــوا علــى هــذه احلملــة 
 ( الرحمــة  جــدار   ) تســمية 
وغيرهــا مــن احلمــالت التطوعيــة 
الواعيــة التــي كانــت لهــا بصمة 
واضحــة مــن العطــاء املثمــر 
الــى  قائمــة  احلاجــة  وتبقــى 
ــي  ــل التطوع ــة العم ــر ثقاف نش
واجلامعــات  املــدارس  عبــر 
 ً تصبــح ثقافــة وســلوك وابتــداءا

الطفــل  جلعــل  االســرة  مــن 
يشــعر بــأن عليــه مســؤولية 
ــع  ــده ويتطب ــاه بل ــة جت اجتماعي
. علــى العطــاء منــذ صغــره 
التطوعــي  العمــل  ويحتــاج 
ــي  ــط لك ــم وتخطي ــى تنظي ال
علــى  يقتصــر  وال  يســتمر 
ــه  ــة فقــط اال ان الظــروف الطارئ
ً بعقبــات ممكــن  يصطــدم احيانــأ
خصوصــاً  اداءه  علــى  تؤثــر  ان 
الكافــي  الوعــي  وجــود  عــدم 
الفــراد اجملتمــع بأهميــة التطــوع 
واالهــداف التــي يســعى الــى 
التطــوع  فثقافــة  حتقيقهــا 
فــي  كبيــر  بشــكل  متدنيــة 
ــة  ــات العربي ــن اجملتمع ــر م كثي
فحســب  بالعــراق  وليــس 
ــى   ــاك ايضــاً مــن يعمــل عل وهن
التطوعــي  العمــل  اســتغالل 
ومــآرب  اهــداف  لتحقيــق 
شــخصية او غيــر مشــروعة .
حمــالت  موضــوع  والهميــة 
التطــوع الــذي اتفقــت عليــه 
معظــم االديــان الســماوية الن 
ــت  ــال والوق ــد وامل ــوع باجله التط
واخلبــرة صفــة انســانية وظاهــرة 
تقويــة  الــى  يــؤدي  حضاريــة 
الترابــط بــني افــراد اجملتمــع وزيادة 
اخلدمــات  مســتوى  وحتســني 
التــي تقــدم لهــم واســتمراريتها 
اضافــة الــى انــه يقــوي الشــعور 
ــاس  ــي واالحس ــاء الوطن باالنتم
ــى  ــاج ال ــك نحت ــؤولية لذل باملس
ــث  ــاء للح ــاة واخلطب ــم الدع دع
علــى االعمالتــه لــدى االطفــال .

9 ∏\;Ìuî
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Languages

 ان العــراق بــالد مــا بــني النهريــن 
ــانية  ــارات اإلنس ــد احلض ــو مه ه
احلضــارات  موطــن  كان  إذ 
الســومرية واألكديــة (البابليــة 
واآلشــورية)، وبأزدهــار احلضــارة 
فــي العصــر العباســي أصبحــت 
ً عامليــاً للثقافــة  بغــداد مركــزا
ــا  ــذب إليه ــداع جت ــة واإلب واملعرف
واملفكريــن  واألدبــاء  العلمــاء 
وصــوب.  حــدب  كل  مــن 
القدميــة  احلضــارات  ان  وحيــث 
ــمحاء  ــماوية الس ــات الس والديان
ــم  ــة والتعلي ــادت بفكــرة التربي ن
ــتمرارها  ــيرتها  وإس ــاً ملس حفاظ
فــي احليــاة، وضمانــاً إلنتشــار 
ــني  ــماوية ب ــان الس ــم األدي تعالي
ــة،  ــال املتعاقب ــي األجي ــاس ف الن
ومبــرور الزمــن ظهــرت املــدارس 
ــل  ــى نق ــة إل ــات هادف كمؤسس
مفــردات التــراث الثقافــي واملــادي، 
ــة ال  ــا اللغ ــم وخصوص ان التعلي
ــا إال  ــر حقيقيته ــم وال تظه تعل
فــــي إطارهــا اإلجتماعــي ولرمبــا 
نــــرى اإلرتبــاط بــني ثقافــــة 
ــه  ــني منهج ــه وب ــدارس وبيئت ال

يوهان فولفغانغ فون غوته
;Ï∆÷’\;€âÕ;H;ÅËåÑÊ|;ÏËÕÑ;UÏe’]�’\;ÏµÖh

Ï¬d\Ö’\;Ï÷tÖ∏\;J;ÏË›]∏ˆ\
اشراف التدريسي: علي حسني عبد اجمليد 

الزبيدي
فوق كل القمم. ...هناك سالم

فوق قمة اجلبل
فوق أعالي الشجر

هناك. ..سالم
الطيور الصغيرة صامتة في الغابة

بالكاد تشعر بأنفاسها
وهي ترقد في أعشاشها

هناك. ..سالم
ً. .أنت أيضاً سترتاح أنتظر قليال

هناك ...سالم

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;C25DÄÅ¬’\;2021;º]eå;

–\Ö¬’\;∫;È›]ÁÖâ’\;€Ë÷¬i’\

‹˜Õ\

ــد  ــة أش ــة اللغــ ــي دراســ فــ
ــني. ــال اللغوي ــي ح ــح فــ وأوض

الســرياني فــي  التعليــم  بــدأ 
بغــداد عــام ٢٠٠٤، وذلــك بعــد 
احلكــم  مجلــس  قــرار  صــدور 
املرقــم ١٢٢٨ واملــؤرخ فــي ٣١/ آذار/ 
ــس  ــرورة تدري ــي بض ٢٠٠٤، القاض
ــدارس  ــي امل ــة ف ــات القومي اللغ
ــة  ــة واملتمثل ــات العراقي واجلامع
ــريانية  ب(الكردية، التركمانية، الس
واملندائيــة) وغيرهــا مــن القوميات 
أطيــاف  التــي تضــم  واألديــان 
العراقــي  الشــعب  ومكونــات 
وذلــك لدعــم أواصــر الوحــدة 
أجــل  والتآلــف مــن  الوطنيــة 
بنــاء عــراق دميقراطــي موحــد.

ففــي وزارة التربيــة كان للمديريــة 
الكرديــة  للدراســة  العامــة 
ــارز  ــدور الب ــات األخــرى ال والقومي
العمــل  هــذا  فــي  والريــادي 
واملتمثلــة مبالكهــا الــدؤوب الــذي 
تشــكيلة  ثنايــاه  بــني  يضــم 
متنوعــة ومتميــزة مــن ألــوان 
مبختلــف  العراقــي  الطيــف 
وكذلــك  وأديانــه،  قومياتــه 
ــم  ــوزارة التعلي احلــال بالنســبة ل
بفتــح  باشــرت  التــي  العالــي 
قســم اللغــة الســريانية فــي 
ــة اللغــات - جامعــة بغــداد.  كلي
التعليــم  يخــص  وفيمــا 
الســرياني التابــع لــوزارة التربيــة 
فقــد قامــت املديريــة العامــة 
الســريانية  الدراســة  قســم   /
صفــوف  فتــح  عــن  باإلعــالن 
الســريانية  اللغــة  لتعليــم 
ــي  ــز ف ــدة تتمرك ــدارس ع ــي م ف

املناطــق ذات األغلبيــة الســكانية 
ــيحية،  ــة املس ــاء الديان ــن أبن م
واجهتــه  األمــر  هــذا  ولكــن 
عقبــات عــدة، منهــا عــدم قبــول 
علــى  املــدارس  بعــض  إدارات 
ــك الصفــوف أو رفضهــا  ــح تل فت
الســريانية،  اللغــة  لتعليــم 
ــدارس  ــض امل ــت بع ــا تعرض بينم
ــم  ــرق، ول ــل واحل ــد بالقت للتهدي
ــن  ــى م ــنة األول ــي الس ــم ف يت
فتــح  ســوى  التعليــم  بــدأ 
اللغــة  لتعليــم  صــف  أول 
الســريانية فــي مدرســة أبــن 
ــة  ــي منطق ــة ف ــم الكائن الهيث
يعتبــر  حيــث  األمانــة،  كــراج 
األولــى  اللبنــة  الصــف  هــذا 
للتعليــم الســرياني اإلبتدائــي 
ــام  ــداث ع ــد أح ــداد بع ــي بغ ف
٢٠٠٣، وقــد مت فتــح هــذا الصــف 
وفــق الضوابــط التربوية واألســس 
واملعاييــر التــي وضعتهــا املديريــة 
الكرديــة  للدراســة  العامــة 
والقوميــات األخــرى واملســتندة 
التربيــة،  وزارة  ضوابــط  إلــى 
وهــي وفــق املقــررات التاليــة:-
١- ان التدريــس باللغــة القوميــة 
ــية  ــواد الدراس ــة امل ــون لكاف يك
العربيــة  اللغــة  إلــى  إضافــة 
عــدا  احملافظــات  جميــع  وفــي 
إقليــم كوردســتان، وتطبــق هــذه 
ــور  ــاء أم ــة أولي ــة مبوافق الدراس
ــم  ــس أبنائه ــى تدري ــة عل الطلب
اللغــة   ) القوميــة  باللغــة 
الســريانية ) وتبــدأ هذه الدراســة 
ــى  ــي عل ــف األول إبتدائ ــن الص م
ــف  ــذ الص ــدد تالمي ــل ع أن اليق
الواحــد عــن (٢٠) تلميــذا وأينمــا 
هــذه  وفــي  ممكنــا،  ذلــك  كان 

أو  يتــم فتــح صفــوف  احلالــة 
مــدارس حســب ظــروف كل حالة 
ــن  ــر م ــراف مباش ــم وبأش وبعل
قبــل املديريــة العامــة وقســمها 
املعنــي بتدريــس تلــك اللغــة.
اللغــة  تدريــس  يتــم   -٢
فقــط  كلغــة  الســريانية 
ــاب مــادة القــراءة والقواعــد)  (كت
تلــك  أبنــاء  نســبة  بلغــت  اذا 
العــدد  مــن   ٪٢٥ القوميــة 
ــك  ــالب تل ــذة أو ط ــي لتالم الكل
املدرســة، وهــذا األمــر ينطبــق 
تــدرس  التــي  املــدارس  علــى 
املســيحية،  الدينيــة  التربيــة 
اإلحصائيــة  تصــل  أن  علــى 
الدراســي. العــام  بــدأ  قبــل 
العامــة  املديريــة  تزويــد   -٣  
أعــداد  تضــم  بإحصائيــة 
ــمولني  ــني املش ــني واملدرس املعلم
القوميــة،  اللغــات  بتدريــس 
العامــة  للمديريــة  ليتســنى 
ــواغر  ــد الش ــداد وس ــر األع حص
ــة  ــات العام ــي املديري ــة ف احلاصل
ــات  ــداد واحملافظ ــي بغ ــة ف للتربي
األخــرى عــدا اإلقليــم . فضــال 
العامــة  املديريــة  تزويــد  عــن 
بإحصائيــة تضــم أعــداد املــدارس 
التربيــة  بتدريــس  املشــمولة 
مــن  املســيحية،  الدينيــة 
أجــل توفيــر املــالك التعليمــي 
الكتــب  وتهيئــة  الــالزم 
واملســتلزمات الدراســية الالزمــة.
ان عمليــة التعليــم الســرياني 
ــس  ــة لتدري ــوف خاص ــح صف وفت
الســريانية  باللغــة  املناهــج 
ــات،  ــن العقب ــد م ــه العدي واجهت
منهــا عــدم موافقــة اغلــب رجال 
الديــن علــى التعليــم باللغــة 

موافقــة  عــدم  الســريانية، 
التالميــذ  امــور  اوليــاء  اغلــب 
ــة  ــم باللغ ــم ابنائه ــى تعلي عل
الســريانية، وكذلــك بســبب عدم 
أدى  االمنــي  الوضــع  إســتقرار 
الــى تهديــد قســم مــن املــدارس 
التــي بــادرت الــى فتــح صــف 
الســريانية،  باللغــة  للتعليــم 
ــالط  ــة ب ــي مدرس ــدث ف ــا ح كم
ــدورة،  ــة ال ــي منطق ــهداء ف الش
ــالك  ــر امل ــدم توف ــن ع ــالً ع فض
بتدريــس  اخملتــص  التعليمــي 
واملنهــاج  الســريانية،  اللغــة 
بتدريــس  اخلــاص  التعليمــي 
الســريانية. باللغــة  املناهــج 
الدراســة  لقســم  كان  لقــد 
للمديريــة  التابــع  الســريانية 
الكرديــة  للدراســة  العامــة 
والقوميــات األخــرى دور متميــز 
فــي عمليــة التعليــم الســرياني 
ذات  واحملافظــات  بغــداد  فــي 
ــاء  ــن أبن ــكانية م ــة الس األغلبي
الديانــة املســيحية وخصوصــا 
واملوصــل. كركــوك  فــي 
ومنــذ  القســم  دأب  فقــد 
تأسيســه باحلــرص علــى مواصلة 
التعليــم الســرياني ودميومتــه، 
ــة  ــم اللغ ــزام تعلي ــالل إل ــن خ م
ــة  ــى التربي ــة إل ــريانية إضاف الس
وذلــك  املســيحية  الدينيــة 
ــم  ــج تعلي ــى مناه ــاد عل باإلعتم
(القــراءة)  الســريانية  اللغــة 
املعتمــدة فــي إقليــم كوردســتان، 
وبطريقــة تقــوم علــى دراســة 
ــة  ــراءة ملرحل ــاب الق ــب كت الطال
جانــب  إلــى  اإلبتدائــي  األول 
التربيــة الدينيــة املســيحية لكل 
الطــالب وفــي كل املراحــل إبتــداءً 

 -٢٠٠٥ الدراســي  العــام  مــن 
ــة  ــاب املرحل ــم كت ــن ث ٢٠٠٦، وم
الثانيــة وهكــذا بشــكل تصاعدي 
لغــرض تعليــم اللغــة الســريانية 
بشــكل مســتمر، فضــالً عــن 
تشــكيل امليريــة العامــة العديــد 
مــن اللجــان كان ابرزهــا جلنــة 
وضــع املناهــج واخلطة الدراســية 
التــي ســاهمت بوضــع خطــة 
القوميــة  اللغــات  لتدريــس 
ــص  ــرر للحص ــع املق ــق الواق وف
الدراســية.  الســاعات  وعــدد 
الدراســة  قســم  عمــل  إن 
التربيــة  وزارة  فــي  الســريانية 
والــذي أصبــح حاليــاً مديريــة 
الســريانية  للدراســة  عامــة 
تكلــل بالنجــاح، فقــد جنيــت 
ثمــاره مــن خــالل تعليــم اللغــة 
صفــوف  بفتــح  الســريانية 
ريــاض  وفتــح  مــدارس  فــي 
أطفــال، فضــالً عــن إســتمرار 
الســريانية  اللغــة  تدريــس 
الدينيــة  التربيــة  جانــب  إلــى 
جنــاح  وكذلــك  املســيحية 
قســم اللغــة الســريانية فــي 
ــداد  ــة بغ ــات – جامع ــة اللغ كلي
العامــة  املديريــة  رفــد  الــذي 
باملــالك  الســريانية  للدراســة 
التعليمــي اخملتــص مــن خريجــي 
الســابقة.  للــدورات  القســم 
هكــذا إســتمرت عمليــة التعليم 
ــكل  ــداد بش ــي بغ ــرياني ف الس
اجلهــود  وبتظافــر  متكامــل 
ــة  ــة للدراس ــة العام ــني املديري ب
لــوزارة  التابعــة  الســريانية 
ــة  ــم الدراس ــني قس ــة وب التربي
ــات  ــة اللغ ــي كلي ــريانية ف الس

ورود 
للشاعر األملاني آنغيلوس سيلسيوس

 قصيدة قصيرة مشهورة، من عصر الباروك
ترجمة الطالبة: رقية خورشيد - قسم اللغة 

االملانية / املرحلة الرابعة
اشراف التدريسي: علي حسني عبد اجمليد 

الزبيدي 
بائع الورد يسأل؟

الوردة بدون سبب.....
الوردة بدون سبب. ...، إنها تزهر، ألنها تزهر

فهي ال تصنع نفسها
أنها ال تولي اهتماما للذات

ال تسأل
عمن يراها

قولوا لقوم االكراد

يدنا بيدكم

عيب بحق رب العباد

الزواج والطالق

التربية لالم

فاألم الصاحلة تنجب أوالد صاحلني

القوة في األصل لألب

ال تفرق عنده الشجاعة أضعاف

الشر استاذ فطري

بفطرته يعرف اين الكهوف

اذا كانت املرأة محترمة وقديرة

ال ترضى بالذلة وال بقلة االحترام

تكون بتربيتها الرحمة واالحترام

مبتسمة وفرحة وسعيدة

ابنها يكون كاالسد

يكون شجاع وكاتب ومؤلف

غني القلب شبع العني

بطل في ساحة القتال
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نبيــل احلفــار:  يوجــد علــى طاولتــي 
أكتــب  جاهــز،  مالحظــات  دفتــر 
ــص، أي  ــة بالن ــئلتي املرتبط ــه أس في
ــث  ــد البح ــات أري ــردات ومعلوم مف
خــاص  بشــكل  معانيهــا،  عــن 
الكلمــات  تاريــخ  قامــوس  فــي 
فهنــاك  صــور،   – غوغــل  فــي  أو 
فــي لغــة كافــكا األملانيــة كثيــر 
ــن  ــت م ــي خرج ــات الت ــن الكلم م
ــر  ــة غي ــا الدقيق ــداول، ومعانيه الت
متوفــرة فــي القواميــس احلديثــة.

وأكتــب فــي الدفتــر ترجماتــي لبعض 

ــون  ــي تك ــص، ك ــن الن ــم م املفاهي
ــا  ــال ظهوره ــي ح ــي ف ــزة أمام جاه
الترجمــة  فــي  أشــتغل  ثانية.أنــا 
علــى نحــو منتظــم ثمانــي ســاعات 
باتــت  الترجمــة  ألن  اليــوم،  فــي 
مهنتــي الرئيســة منــذ ثــالث عشــرة 
ســنة، أي منــذ تقاعــدي مــن املعهــد 
فــي  املســرحية  للفنــون  العالــي 
ــم  ــت أترج ــك كن ــل ذل ــق. قب دمش

ــراغ. ــات الف ــي أوق ف
;∫;Ïê]£\;k]ÁÅui’\;fl⁄“h;flÁ^

Z;ÏËdÄ¯\;Ïµ2’\
اخلــاص  التحــدي  احلفــار:  نبيــل   
ــة  ــى اللغ ــة إل ــة األدبي ــي الترجم ف

ــي بالدرجــة  العربيــة يكمــن فــي رأي
األولــى فــي املــادة التــي يشــتغل 
ــر» لـــ  ــة « العط ــا الكاتب.رواي عليه
پاتريــك زوســكيند مثــالً شــكَّلت 
حتديــاً مــن هــذا القبيــل. ولــم يكــن 
ــة  ــي الترجم ــب ف ً التغل ــدا ــهالً أب س
ــود  ــدم وج ــح، لع ــم الروائ ــى عال عل
ــر  ــب آخ ــة. جان ــس اختصاصي قوامي
الوصــف  فــي  كان  التحــدي  مــن 
الدقيــق للحيــاة اليوميــة جلميــع 
الفئــات االجتماعيــة فــي فرنســا 
مثــال  عشــر.ثمة  الثامــن  القــرن 
ــار  ــس أو مس ــة «كوك ــو رواي ــر ه آخ
كريســتوف  للكاتــب  الزمــن» 

ــدي  ــن التح ــث يكم ــماير، حي رانس
الرفيــع،  اللغــوي  األســلوب  فــي 
ــة  ــي اللغ ــه ف ــب مبعادل ــذي يطال ال

العربيــة.
;]‚›Êæt˜h;9’\;ÎÔ\ÖŒ’\;k\Ñ]Ëh;È·;]Ÿ
;fi“’\;flŸ;ƒÊ›;Í^;ZÈdÖ¬’\;%]¬’\;∫
Z]‚iµÖh;∞b;ÈdÖ¬’\;–Êâ’\;s]i´

ــي  ــم العرب ــي العال ــار: ف ــل احلف نبي
التجــارب  علــى  إقبــال  ثمــة 
ولألفــراد،  للــدول  السياســية 
صانعــي  مذكــرات  والســيما 
السياســة والشــخصيات الشــهيرة. 
بهــذا  ترتبــط  التاريــخ  وكتــب 
اجلانــب طبعاً.هنــاك خــالل العقديــن 
علــى  ملحــوظ  إقبــال  املاضيــني 
الكتــب العلميــة، والســيما مــن 
قبــل خريجــي وخريجــات اجلامعــات. 
علــى الرغــم مــن ذلــك بقيــت أعــداد 
ــة،  ــب ضئيل ــف الكت ــات مختل طبع

هــذه  خــالل  الكتــب  أســعار  ألن 
ــق  ــن طري ــت، وع ــد تضاعف ــدة ق امل
ــهولة  ــان بس ــن اإلنس ــت متك اإلنترن
مــن تعويــض كثيــر مــن الكتــب 
ــى  ــر عل الورقية.وخــالل العقــد األخي
صعيــد األدب احتلــت الروايــة املكانــة 
ــرة.  ــة القصي ــا القص ــى، تليه األول
ونــدر أن تقبــل دار نشــر بطباعــة 
مجموعــة شــعرية أو مســرحيات. 
باتــت  األدبيــة  الدراســات  كتــب 

بضاعــة نــادرة.
Zwëfih;9’\;ÏËdÖ¬’\;flÁÂ]fi¬’\;È·]Ÿ

الســنوات  خــالل  احلفــار:  نبيــل 
األخيــرة لــم يكــن بوســعي احلصــول 
علــى كتــب عربيــة جديــدة، بســبب 
ناحيــة  مــن  ســوريا  فــي  احلــرب 
مــن  البلــد  مغادرتــي  وبســبب 
ناحيــة ثانيــة. لذلــك ال أســتطيع 
لألســف انتقــاء عناويــن لترشــيحها 

ــف  ــي صح ــرأت ف ــد ق ــة. لق للترجم
طريــق  عــن  مختلفــة  عربيــة 
املراجعــات  مــن   ً كثيــرا اإلنترنــت 
ــاً، لكــن هــذا ال  لكتــب صــادرة حديث
يكفــي لتشــكيل حكــم قيمــة.
Zg]eç’\;Øµ2∏\;wëfih;\Ç]±;;\3|^Â

أقــول  أن  بــودي  احلفــار:  نبيــل 
اقــرؤوا  الشــباب:  للمترجمــني 
النــص بدقــة، ثــم اقــرؤوا شــيئاً 
عــن الكاتب/الكاتبــة وعــن تعليمــه/
تعليمهــا قبــل البــدء بالترجمــة.

إن لــكل لغــة بنياتهــا وخصائصهــا، 
لكنهــا ليســت مقدســة، أي ابتعدوا 
أعيــدوا  احلرفيــة.  الترجمــة  عــن 
صياغــة اجلملــة إلــى أن تتوصلــوا 
إلــى جملــة عربيــة واضحــة املعنــى. 
عندمــا تنهــون ترجمتكــم، راجعوهــا 

بدقــة ثانيــة قبــل تســليمها.

]‚h]ËfiŒhÂ;;]‚ê\Ê|;ÏË›Ê›]Œ’\;Ïµ2’\

 Peter) نيومــارك  بيتــر  يبــني 
ــة  ــان الترجم Newmark ١٩٨١ ) ب
ــب  ــن اصع ــدة م ــة واح القانوني
ــك لدقتهــا  ــواع الترجمــات وذل ان
ــة اختصاصاتهــا ولغتهــا  وتعددي
ــني  ــري ب ــث جت ــة حي املصطلحاتي
ــن  ــران ع ــني تعب ــني قانونيت لغت
نظامــني قانونــني مختلفــني حيث 
القانونيــة  الترجمــة  تشــمل 
ــن  ــعبة م ــددة ومتش ــواع متع ان
املســتندات  مثــل  الترجمــة 
واحملــررات والعقــود واالحــكام او 
عقــود   ، الشــرعية  الصكــوك 
والنســب  والطــالق  الــزواج 

وامليــراث .
نايــدا  يوجــني  وصــف  ولقــد 
الترجمــة   (١٩٦٤,Eugene Nida)
القانونيــة بالعديــد مــن اخلــواص 
ــا  ــمل كونه ــي تش ــزات الت واملمي
مــن  الكثيــر  علــى  حتتــوي 
ذات  القانونيــة  املصطلحــات  
االصــول الالتينيــة واالغريقيــة 

نصــوص  اســتخدام  وكذلــك 
 . مســتخدمة  غيــر  وعبــارات 
ــا  ــة بانه ــل القانوني ــاز اجلم ومتت
ــل  ــن اجلم ــا م ــن غيره ــول م اط
بعــض  علــى  وحتتــوي كذلــك 
جلعلهــا  املبطنــة  العبــارات 
ــلوب  ــل االس ــدا وميي ــر تعقي اكث
ــتعمال  ــدم اس ــى ع ــي ال القانون
تراكيــب تشــتمل علــى صيغتــي 
اخملاطــب واملتكلــم والســبب هــو 
اعطاءهــا حياديــة وموضوعيــة 
.ومــن املميــزات االخــرى للترجمــة 
اســتخدامها  هــو  القانونيــة 
محــددة  قانونيــة  صيــغ 
وكليشــيهات وامنــاط قانونيــة 
ــان  ــان مع ــي الزم ــبت مبض اكتس
تقبــل  ال  قاطعــة  ومدلــوالت 

اجلــدل مثــل :

 dully ــا ــا صريح ــوّض تفويض مف
ــبق  ــع س ــل م authorized   ، قت
Premeditated  murdererاالصــرار
وعبــارات  كلمــات  واســتخدام 
ــة  ــن اللغ ــتعارة م ــة مس اجنبي
 ) مثــل  والالتينيــة  الفرنســية 
املتعاقديــن  شــريعة  العقــد 
ــة  Pacta sund Serranda) واضاف
ــة  ــغ عتيق ــتخدام صي ــى اس ال
ــن  ــدال م ــل (doth  ب ــال مث لالفع

 witnesseth) و   (does
وكمــا   .(witness مــن  بــدال 
 Muna Baker)ــر ــى بك ــرت من ذك
,١٩٩٩  (العديــد مــن التقنيــات 
الترجمــة  فــي  املســتخدمة 
القانونيــة  والتــي تشــمل مــا 

يأتــي :
ــي  ــئ الوظيف ــتخدام املكاف .١اس

  Functional Equivalence   :
مرجــع  اســتخدام  ويعنــي 
ــون  ــدف تك ــة اله ــة اللغ لثقاف
ــي  ــك الت ــه مشــابهة لتل وظيفت
تعــود ملرجــع اللغــة املصــدر .

اللغــوي  املكافــئ  ٢.اســتخدام 
ــي  :Linguistic Equivalenceويعن
املســماة  الترجمــة  اســتخدام 
 word for word)) ــة ــة بكلم كلم

 translation
االستنســاخ  او  ٣.النســخ 
ــة  ــي الترجم Transliteration: وه
ــي  ــح االصل ــة للمصطل الصوتي

ــه  ــة الي ــد احلاج عن
او  الوصفيــة  ٤.الترجمــة 
 Paraphrasing: التفســيرية 
حيــث يتــم فيهــا اســتخدام 
ــر  ــة للتعبي ــات العام املصطلح

. املعنــى  عــن 
 Descriptive ٥. املكافئ الوصفــي
اســتخدام  وهــو   Equivalence
املتربــط  املفهــوم  معنــى 

كلمــات بعــدة  بالثقافــة 
 Lexical املعجمــي  املكافــئ   .٦
ترجمــة  وهــو   Equivalence
ــدر  ــة املص ــي اللغ ــح ف املصطل
مبــا يقابلــه معجميــاً فــي اللغــة 
ترجمــة  ترجمتــه  أي  الهــدف 

حرفيــة .
 Neologism  ٧.االلفــاظ املبتكــرة
ــات  ــتخدام مصطلح ــي اس : وه
ــات  ــة مصطلح ــدة او صياغ جدي
جديــدة عندمــا تخفــق التقنيــات 
حــل  فــي  اعــاله  املذكــورة 
اشــكاليات ترجمــة املصطلــح 
املــراد ترجمتــه فيمكــن للمترجم 

أي  يســتخدم  ان  املســتخدم 
اللغــة  لفظــة مناســبة فــي 
املــراد  املصطلــح  معنــى  ألداء 

ترجمتــه.
ومــن جهتــه ذكــر باســل حــامت ( 
(Basil Hatim ,١٩٩٧ ان اخلدمــات 
مجــاالت  تغطــي  القانونيــة  

ــي   : ــا يل ــمل م ــددة تش متع
•القانون التجاري ويشمل (العقود 

، التراخيص واالحكام )
•قانون الشركات ويشمل ( عقود 

التأسيس ، اتفاقيات حملة 
االسهم  وشهادات التأسيس)

•قانون امللكية ويشمل ( 
الصكوك ومستندات تسجيل 
االراضي ، وثائق العقود ، براءات 

االختراع ، وشهادات االيداع 
وخطابات االعتماد وبوليصيات 

التامني وعقود البيع وملكية 
العقارات وشهادات امليالد 

وشهادات الزواج والطالق ). 
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Z;ã]fi’\;Ôˆı·;fl⁄…;
مــن  الغالــب  اجلانــب  إن   
الــروس  هــم  الســكان 
والبيلــوروس  واألوكرانيــون 
األخــرى  الشــعوب  وممثلــو 

∫3Ÿ;È›\;U€÷Œd
جادل جريجوري كيوري,استاذ 

الفلسفه في جامعة نوتنجام, في 
جريدة نيويوك تاميز

ان  ندعــي  ان  علينــا  ينبغــي  ال 
ال  النــه  كبشــر  يطورنــا  االدب 
يوجــد دليــل بــان النــاس يصبحــوا 
واجتماعيــا  اخالقيــا  افضــل 
عندمــا يقــراوا قصــه  لتولســتوي 
ــه. ــر ذا قيم ــاب اخ ــال او اي كت مث
ــول  ــل, يق ــاك دلي ــع هن ــي الواق ف
رميونــد مارا,عالــم نفســي فــي 
جامعــة يــورك فــي كنــدا وكيــث 
ــي  ــه ف ــتاذة متمرس ــي ,اس كوتل
فــي  املعرفــي   النفــس  علــم 
ــتهم   ــي دراس ــو ف ــة تورنت جامع
التــي نشــرت فــي ٢٠٠٦ و٢٠٠٩  
غالبــا  الذيــن  االشــخاص  بــان 
مــا يقــراؤن االدب يبــدوا انهــم 
افضــل  االخريــن  يفهمــوا 
ويــرون  معهــم  ويتعاطفــوا 
العالــم  مــن وجهــة نظرهــم.
ــام ٢٠١٠  ــي ع ــة ملارف ــي دراس وف
متشــابهه  نتيجــة  وجــدت  
فــي االطفــال الصغــار: كلمــا 
اكثــر  قصــص  لهــم  قــرات 
كلمــا كانــت عقولهــم اكثــر 
ــن. ــع االخري ــف م ــا للتعاط تلهف
ــراءه  ــوع الق ــالة ن ــرز مس ــا تب هن

كانت تسمية سيبيريا 
تطلق فيما مضى على 
كل رحاب البالد الواقعة 
شرقي األورال . وفي وقت 

الحق اخذوا يطلقون 
تسمية الشرق على 

اجلزء القريب من احمليط 
الهادي . ففي هذه احلدود 
نحو ( 13) مليون كيلو 
متر مربع ، أي أكثر من 
نصف مساحة االحتاد 
السوفيتي السابق.  
ولكن ال يعش هناك 

سوى قرابة 10 ٪  من 
السكان .

ــدأ  ــد ب ــيبيرية . وق ــر الس غي
منــذ  هنــا  اســتيطانهم 
 . عشــر  الســادس  القــرن 
وهنــاك رأي يفتــرض بأنــه كان 
يعيــش فــي بدايــة القــرن 
الســابع عشــر مــا اليزيــد 
نســمة  مليــون  ربــع  عــن 
ــيبيريا  ــاب س ــي رح ــط ف فق
الهائلــة. وفــي القــرن التاســع 
ألــف   ٦٠٠ بهــا  كان  عشــر 
أصلــي  ســيبيري  مواطــن 

. اجلــدد  الســكان  مــن  و 
 وأخــذت تــزداد بشــدة هجــرة 
النــاس مــن اجلــزء األوربــي 
لروســيا الذيــن تعبــوا مــن 
والفقــر  األرض  انعــدام 
ــأن  ــون ب ــوا يحلم ــن كان والذي
فــي  مــزارع  لهــم  تكــون 
الغنيــة  ســيبيريا  أراضــي 
القليلــة الســكان . كانــت 
قــد  الروســية  القيصريــة 
حولــت ســيبيريا إلــى منفــی 

ــاقة  ــغال الش ــل لألش ومعتق
ــغ  ــرين بل ــرن العش ــي الق . ف
تعــداد ســيبيريا نحــو ( ٦ ) 
ماليــني نســمة . وقــد ســاعده 
علــى هــذه الزيــادة مــد خــط 
ــر  ــي أواخ ــيبيريا ف ــد س حدي
القــرن التاســع عشــر وأوائــل 
القرن العشــرين ، الذي ســهل 
الطريــق علــى النازحــني وقصر 
بعــض  إن  حقيقــة   . أمــده 
يســتطيعوا  لــم  النازحــني 

بســبب  طويــال  الصمــود 
قســاوة الظــروف البيئيــة .
 ( مــن جتمــد وصقيــع ) ممــا أدى 
ــي  ــزرع وبالتال ــالك ال ــى ه إل
الــى إفــالس املزارعــني . كان 
عــدد الشــعوب الســيبيرية 
األصليــة التــي قطنتهــا منــذ 
اآلالف الســنني أكثــر مــن ( �� 
) شــعبيا ، فهــم يتحدثــون 
كمــا   ، مختلفــة  بلغــات 
ــات  ــة باللغ ــدث األغلبي وتتح
هــؤالء  ومــن  التوركيــة 
والتتــار  الياقوتيــون   : مثــال 
، أال  واخلالســيون التوفتيــون 
ــى  ــرب إل ــات اق ــة البوري إن لغ
ــم  ــة.  ويتفاه ــة املنغولي اللغ
ــكا  ــعوب التاي ــن الش ــدد م ع
بلغــات اجملموعــة التونكوســو 
اســتوطن   . مانشــورية 
ــكا  ــة التاي ــون منطق األيفتلي
ــادي  ــط اله ــاحل احملي ــن س م
انهــا  ينســى  نهــر  إلــى 
مســاحة شاســعة اكبــر مــن 
تلــك التــي تشــغلها أوكرانيــا 

وبيالروســيا ،علمــا ان عــدد 
ســكانها ٢٥ ألــف نســمة 
فقــط . يســكن الكوتيــون 
نهــر ينســي وهــم  خلــف 
ــم  ــعوب العال ــرب ش ــن اغ م
ــي  ــل الت ــاللة القبائ ــن س م
اختفــت منــذ زمــن بعيــد مــن 
علــى وجــه األرض ولغتهــم 
ألتشــبه أي لغــة فــي العالــم 
ــاء  ــل علم ــن قب ــة م املعروف
اللغــة . إضافــة إلــى ذلــك 
ــبه  ــي يش ــم اخلارج مظهره
ــمال  ــي ش ــود ف ــر الهن مظه
ســبب  وهــذا   . أمريــكا 
بأنهــم  الســائد  االعتقــاد 
مــن أصــل واحــد . وهنــاك 
حقائــق  تؤكدهــا  فرضيــة 
ــكا  ــكان أمري ــأن س ــدة ب عدي
ــيا  ــاء آس ــن أبن ــمالية م الش
يكونــوا  أن  املمكــن  ومــن   .
ــل  ــوا فــي عصــر مــا قب انتقل
ــذي  ــرزخ ال ــر الب ــخ عب التاري
يربــط بــني القارتــني حيــث 
يقــع مضيــق بيرينــج حاليــا .
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ام  قــراءه عميقــه  هــل تكــون 
العميقــه  ســطحيه.القراءه 
كنقيــض للقــراءه الســطحيه 
شــبكة  علــى  نفعــل  كمــا  
االنترنت-هــي ممارســه فــي خطــر 
ــوات  ــذ اخلط ــا ان نتخ ــذا علين له
القــراءه كمــا  للحفــاظ علــى 
نحافــظ علــى مبنــى تاريخــي 
او عمــل ادبــي مهــم. حيــث ان 
ــى  ــرا عل ــكل خط ــا  يش اختفائه

والذهنــي  العاطفــي  التطــور 
علــى  تتربــى  التــي  لالجيــال  
الروايــه  االنترنــت,الن  شــبكة 
االدبيــه  واالنــواع  والقصائــد 
االخــرى ال تقيــم اال مــن قبــل 
تربــت  عقــول  ميتلكــون  قــراء 
املعنــى  وادراك  فهــم  علــى 
حتملــه. الــذي  االنســاني 

فقــد اظهــر بحــث نشــر مؤخــرا 
فــي العلــوم املعرفيــه بــان القراءه 

ــأ  ــز بالبط ــي تتمي ــه والت العميق
ــه  ــون غني ــي تك ــاج والت واالندم
ــد  ــيه والتعقي ــل احلس بالتفاصي
العاطفــي واالخالقــي هــي جتربــه 
مميــزه ومختلفــه فــي نوعهــا عــن 
عمليــة حــل شــفرة كلمــات.

نتيجــة  ياتــي  االندمــاج  ان 
تنــاول  الدمــاغ اللغــه الغنيــه 
والتلميحــات  بالتفاصيــل 
بدورهــا  والتــي  واالســتعاره 
يعمــل  دماغــي  متثيــل  تخلــق 
ــي  ــه  والت ــق الدماغي ــى املناط عل
تكــون فعالــه  اذاكان املشــهد 
هــذا  مــن  شــيء  حقيقــي.ال 
ــدة  ــح جري ــا نتصف ــدث عندم يح
التاميزمثــال اذ ان القــراءه العميقــه 
اخــذ  والقــراءه الجــل  للكتــب 
املعلومــات مــن شــبكة االنترنــت 
مختلفــه علمــا ان كال التجربتــني 
ــر القــدرات. تســاهمان فــي تطوي

هنــاك دليــل  متنامــي بــان القراءه 
رمبــا  االنترنــت  شــبكة  علــى 
تكــون اقــل اقناعــا  واقــل متعــه          
ــت   بالنســبه للمتعاملــني باالنترن
ــه  ــه مالوف ــون العملي ــي تك والت
انكليزيــه  دراســه  لديهم.فــي 
 Britain›s National اجريــت فــي

 ٣٤٫٩١٠ علــى   Literacy Trust
مــن الشــباب بــني عمــر الثامنــه 
والسادســه عشــر.وجد الباحثــون 
بــان ٣٩٪ مــن االطفــال واملراهقــون 
مســتعملني  يوميــا  يقــراؤن 
ولكــن  االلكترونيــه  الوســائل 
كل  الكتــب  فقط٢٨٪يقــراؤن 
يوم.حيــث ان الذيــن يقــراؤن علــى 
الشاشــه كانــوا ٣ مــرات اقــل في 
ايجــاد املتعــه فــي القــراءه وثلــث 
اقل لديهــم كتــاب مفضل.وتؤكد 
الدراســه بــان االهتمــام بالطريقه 
التــي يقــرا بهــا الشــباب تســاعد 
عمليــة  تطــور  معرفــة  فــي 
القراءه.مــن جهــه اخــرى الحظــت 
ابحــاث  وولف,مديــرة   ماريــان 
فــي جامعــة  والقــراءه  اللغــه 
تافتــس ان البشــر لــم يولــدوا 
ــه  ــث ان القابلي ــراؤن حي ــم يق وه
للفهــم والتحــدث والتــي تتجلــى 
بالظــروف العاديــه بنــاءا علــى 
الدمــاغ  مــن  تصــدر  ايعــازات 
وتكســب القابليــه علــى القــراءه 
والتــي تتطــور تدريجيــا  وميكــن ان 
تضعــف اوتنشــط معتمــده على 
لهــا. اســتخدامنا  قــوة  مــدى 

يدخــل  العميــق  القــاريء  ان 

العالــم  يســميها  مرحلــه 
فــي  نيــل  فكتــور  النفســي 
القــراءه  دراســته علــم نفــس 
ــد  ــث وج ــوه,  حي ــليه ,النش املس
نيــل ان اســتمتاع القــراء بالقــراءه 
يبطــيء مــن وتيــرة القــراءه .ان 
ــريعه  ــات الس ــني الكلم ــع ب اجلم
والتقــدم البطــيء علــى الصفحه 
يعطــي القــراء الوقــت الغنــاء 
والتحليــل  بالتامــل  قرائتهــم 
ــم  ــا تعطيه ــم ,انه ــع ذكرياته م
مــع  عالقــه  لتكويــن  الوقــت 
ــني  ــك االثن ــث ينهم ــف حي املؤل
وموســعه  حماســيه  مبحادثــه 
احلــب. فــي  وقعــوا  كانــاس 
هــذا النــوع مــن القــراءه الــذي ال 
يعرفــه الكثيــر مــن الشــباب.هذا 
هــو الفــرق بــني القــراءه الروحيــه 
كمــا  روحيــه  الغيــر  والقــراءه 
ــك  ــي فران ــد االدب ــميها الناق يس
ــدع  ــا نخ ــد ان ــث اك ــود حي كيرم
ال  مســليه   بتجربــة  الشــباب 
مثيــل لهــا ونحرمهــم مــن جتربــه 
اكثــر رقيــا ومنــوره لعقولهــم  
كانــاس. تنضجهــم  والتــي 
ان نريهــم  مــا نحتاجــه فعــال 
املــكان الــذي ال يعريفوه,املــكان 
القــراءه  باســتطاعة  الــذي 
العميقــه فقــط ان تاخذهــم لها.

]—Ê÷à;À�’\Â;\Ô]—Ç;Öm—\;]fi÷¬û;gÄˆ\;ÎÔ\ÖÕ
◊Ë¡]4\;È÷¡;„ÁÄ]›IÄI‹I^;UÏµÖh



ÖÁÖui’\3hÖ“à
;;ÍÅËe¬’\;‡ÂÅ¬à

: ’\;s\Ö|ˆ\
ÈâËŒ’\;◊Ëµ

Languages
k]∆÷’\;ÏË÷—;∫;‹˜¡ˆ\Â;k]Õ˜¬’\;Ïe¬å;fl¡;ÑÅëh;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ÏÁÖ‚å;ÏË…]Œl;;ÏÁÑ]e|\;Ï Ëuê;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;25;ÄÅ¬’\;;;2021;;º]eå;;;;;;;;

Ïu ê	16

;€Ë·\Öd\;–Ñ]ö;ÎÑ]à;UÏàÅfi‚∏\
‹˜¡ˆ\;€âÕ;J;€Ω]“’\\;‹]Ÿˆ\;ÏË÷—

ــة  ــة ثقافي ــة علمي ــة ميداني ــا جول  كان لن
برفقــة الدكتــور فــوزي الهنــداوي والدكتــورة 
ــام  ــة االم ــة كلي ــع طلب ــم م ــماء هاش اس
الكاظــم( ع)  إلــى أروقــة كليــة اللغــات 
ــر  ــارات وتطوي ــم مه ــداد  لدع ــة بغ جامع
ــاء  ــة .ومت الق ــتقبلية للطلب ــاءات املس الكف
ــة الدكتورموفــق محمــد  ــد الكلي مــع عمي
ــؤون  ــد للش ــاون العمي ــح ومع ــواد املصل ج
اإلداريــة واملاليــة األســتاذ املســاعد  الدكتــور 
رحيــم اخلزاعــي وكذلــك جتولنــا فــي أروقــة 
ــة  ــاهدة ممتع ــاك مش ــت هن ــة. وكان الكلي
ــم واإلصــرار نحــو التقــدم  ــني  العل جتمــع ب
لبنــاء مســتقبل أفضــل، وبــني اجلمــال 
ــق  ــب وحدائ ــي مكات ــور  ف ــار والزه واخلض
الهنــداوي  فــوزي  د.  واوضــح  الكليــة. 

كيفيــة التطويــر االعالمــي 
خــالل  مــن  للطالــب 
فــي  والقــراءة  املطالعــة 
ــن  ــاة .وم ــن احلي ــة ميادي كاف

خــالل جولتنــا دخلنــا إلــى 
ــح  ــة للتصف ــة العلمي املكتب

فــي الكتــب والتحــدث مــع 
ــد  ــتاذ أحم ــة األس ــر املكتب مدي

عبــاس علــي  ومــن جانــب اخــر مت 
التقــاط بعــض الصــور فــي عــدة 

جتمــع   الصــور  وكانــت  أماكــن 
ــود  ــر بجه ــتقبل زاه ــاؤل مبس التف

النهايــة  وفــي  الكليــة  اســاتذة 
ال يســعني إال أن نتقــدم بالشــكر 

واالمتنــان إلــى مــن أعطانــا مــن وقتــه 
لغــرض إيصــال املعلومــات التــي تخص 

ــالم.  ــال اإلع مج
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كيفيــة التطويــر االعالمــي 
خــالل  مــن  للطالــب 
فــي  والقــراءة  املطالعــة 
ــن  ــاة .وم ــن احلي ــة ميادي كاف

خــالل جولتنــا دخلنــا إلــى 
ــح  ــة للتصف ــة العلمي املكتب

فــي الكتــب والتحــدث مــع 
ــد  ــتاذ أحم ــة األس ــر املكتب مدي

عبــاس علــي  ومــن جانــب اخــر مت 
التقــاط بعــض الصــور فــي عــدة 

جتمــع   الصــور  وكانــت  أماكــن 
ــود  ــر بجه ــتقبل زاه ــاؤل مبس التف

النهايــة  وفــي  الكليــة  اســاتذة 
ال يســعني إال أن نتقــدم بالشــكر 

واالمتنــان إلــى مــن أعطانــا مــن وقتــه 
لغــرض إيصــال املعلومــات التــي تخص 

اطلــع طــالب قســم اإلعــالم في 
كليــه االمــام الكاظــم علــى 
جتربــه صحيفــة لغــات ومراحــل 
حتريــر موضوعاتهــا وإخراجهــا....

زيارتهــم  خــالل  واســتمعوا 
العلميــة ملكتــب الصحيفــة 
شــباط  مــن  التاســع  فــي 
٢٠٢١   إلــى شــرح مفصــل عــن 
االعالميــة  الصحيفــه  جتربــه 
التحريــر  رئيــس  عرضــه 
مركــزا  الهنــداوي  د.فــوزي 
علــى خصوصيــة الصحيفــة 
بالثقافــة  تعنــى  كونهــا 

العامليــة  واآلداب  اللغويــة 
انســجاما مــع هويــة كليــة 
ــذه  ــداوي نب ــدم الهن اللغات...وق
تاريخيــة عــن بدايــات صــدور 
جتــاوز  وكيفيــه  الصحيفــة 
املاديــة والتقنيــة  الصعوبــات 
جتربــة  واعتمــاد  واإلعالميــني 
التطوعــي  الذاتــي  التمويــل 
صدورهــا  اســتمرار  فــي 
وجناحهــا  عــام٢٠٠٧   منــذ 
االســاتذه  اســتقطاب  فــي 
مهــارات  وتطويــر  والطلبــه 
الكتابــة لديهم...وأبــدى الدكتــور 

الهنــداوي اســتعداد الصحيفــة 
لتدريــب طلبةأقســام اإلعــالم 
اجلامعــات  فــي  والصحافهــة 
ــكرت  ــا ش ــن جانبه العراقية....م
هاشــم  اســماء  الدكتــورة 
لغــات  صحيفــة  مبــادرة 
ــباب  ــني الش ــف اإلعالمي تضيي

الكاظــم  االمــام  فــي كليــة 
بتجربــة  إعجابهــا  وأبــدت 
ــي  ــا اإلعالم ــة وجناحه الصحفي
كليــة  حــدود  جتــاوز  الــذي 
بغــداد  وجامعــة  اللغــات 
ليصــل إلــى جميــع املؤسســات 
البلــد..... فــي  اجلامعيــة 


