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ي�صدر هذا العدد من �صحيفة لغات يف ظل ظروف 
معروف��ة �صعوبته��ا املادي��ة . وكان بامكاننا �صوق 
مربرات مقبولة لإيقاف �صدورها؛ الآ ان حر�صنا 
عل��ى دميومة ه��ذا امل�صروع الثق��ايف كان اأقوى من 

كل املعوقات .
كل  برغ��م  لغ��ات  �صحيف��ة  �ص��دور  توا�ص��ل  ان 
ال�صعوب��ات ل��ه  دللت كب��رة، اأوله��ا ان ج��ذوة 
الأم��ل بحياة م�صرقة، ما زالت متقدة يف النفو�س 

ولن ي�صتطيع اأعداء العلم والثقافة اطفاءها .
ل�صن��ا ب�ص��دد مناف�ص��ة مطبوع��ات اأخ��رى ، وان 
كان ذل��ك حقًا م�صروع��ًا وطموحا يظل على راأ�س 
اأولوياتن��ا، الآ انن��ا نحر���س عل��ى توف��ر ناف��ذة 
حق��ول  يف  وطلبته��ا  الكلي��ة  اأ�صات��ذة  لنتاج��ات 
الثقاف��ة والآداب والفنون ليع��ربوا عن قدراتهم 

التعبرية ويو�صلوا ر�صالتهم اىل املتلقني .
نرى ان م�صوؤوليات الأكادميي ب�صكل عام والأ�صتاذ 
اجلامع��ي خا�ص��ة ل تنح�ص��ر يف قاع��ة الدر���س 
وكتاب��ة بح��وث الرتقي��ة، امن��ا علي��ه ان ينفت��ح 
عل��ى جمتمع��ه ويالم���س ق�صاي��اه الجتماعي��ة 
والفكري��ة والقت�صادي��ة ويعم��ل ب��كل قدرات��ه 
العلمي��ة للبح��ث عن حل��ول ومعاجل��ات مل�صكالت 

املجتمع .
ه��ذا الع��دد اجلديد م��ن اللغات هو الث��اين الذي 
ي�ص��در بجه��ود تطوعي��ة ذاتي��ة دون ان نكل��ف 
خزينة الكلي��ة فل�صا واحدا تقديرا منا للظروف 

ال�صعبة التي يواجهها البلد .
     احلمد هلل الذي وفقنا يف م�صعانا، ناأمل ان نكون 
ق��د ا�صهمن��ا ب�صيء ب�صيط خلدم��ة الوطن والعلم 

والثقافة .

بحثت ال�صي��دة عميد كلية اللغات 
اأ.م.د. م��ي ا�صطيف��ان رزق اهلل مع 
ممثلي موؤ�ص�صات علمية واكادميية 
وثقافي��ة عراقي��ة وعاملي��ة �صبل 
تعزي��ز التع��اون الثق��ايف والعلمي  
وتطوير اآفاق العمل امل�صرتك معها 
مب��ا يخدم تطوير م�ص��رة التعليم 
العايل ورفع مكانة كلية اللغات يف 

الأو�صاط الأكادميية .
العمي��د  ال�صي��دة  التق��ت  فق��د 
معاون عمي��د كلية درا�صات العامل 
بجامع��ة طه��ران د. ج��واد ركابي 

�صهربان .
ورحبت ال�صي��دة العميد بال�صيف 
الي��راين ال��ذي ق��دم عر�ص��ا عن 
كلي��ة درا�ص��ات الع��امل واق�صامه��ا 

العلمية  ومراكزها البحثية.
وبحث��ت التعاون الثق��ايف والعلمي 
ب��ني كلية اللغ��ات وكلي��ة درا�صات 
الع��امل بح�ص��ب اتفاقي��ة التعاون 
ب��ني  املربم��ة  العلم��ي  الثق��ايف 
ع��ام  وطه��ران  بغ��داد  جامعت��ي 

. 2012
اىل ذل��ك التقت  مع  وفد من معهد 
اللغ��ات للدرا�ص��ات الع�صكري��ة يف 
وزارة الدف��اع و�ص��م الوف��د عميد 
املهند���س  الل��واء  املعه��د   املعه��د 
وممث��ال  �صاج��ت  لفت��ه  عبا���س 
للدرا�ص��ات  الدف��اع  جامع��ة  ع��ن 
الع�صكرية اللواء الركن اأياد جبار 
وجمموع��ة من �صباط وتدري�صيي 

املعهد .

ورحب��ت بح�ص��ور الوفد يف جمل�س 
الكلية الذي �ص��م روؤ�صاء الق�صام 
خ��الل  ومت  الكلي��ة  يف  العلمي��ة 
الزي��ارة مناق�صة التع��اون العلمي 
ب��ني كلية اللغ��ات واملعه��د املذكور 
فيما يتعل��ق بطرق تدري�س اللغات 

واملناهج العلمية املتبعة فيها.
ويف خت��ام الجتم��اع ق��دم عمي��د 
املعه��د نيابًة عن الوف��د درع معهد 

اللغات اىل عميد كلية اللغات . 
العمي��د   التق��ت  اآخ��ر  م��ن جان��ب 
مدي��ر ع��ام الدرا�ص��ات ال�صريانية 
عم��اد  ال�صي��د  الرتبي��ة  وزارة  يف 

�صامل ججو والوفد املرافق له .
وبحثت خالل اللقاء �صبل التعاون 
العلم��ي والثق��ايف بني ق�ص��م اللغة 
اللغ��ات  كلي��ة  يف  ال�صرياني��ة 
ومديري��ة الدرا�ص��ات ال�صرياني��ة 
ال��ذي  اللق��اء  خ��الل  وطرح��ت 

ح�ص��ره رئي�س ومق��رر ق�صم اللغة 
ال�صرياني��ة العدي��د م��ن م��ن م��ن 
الت��ي  وامل�صاري��ع  والراء  الف��كار 
اللغ��ة  مكان��ة  تعزي��ز  يف  ت�صه��م 

ال�صريانية كلغة وطنية ا�صيلة .
و�ص��م الوفد م��دراء اق�صام و�صعب 
املناه��ج والدارة والعالم كل من 
ال�صيدات وال�صادة : �صرارة يو�صف 
، اآن اندراو���س ، �ص��امل ا�صطيف��ان 

ابونا ورمزي كمال .
اللغ��ات  كلي��ة  اإنفت��اح  �صي��اق  ويف 
على املوؤ�ص�صات الثقافية ومن اأجل 
بن��اء عالقات مثمرة م��ع الدوائر 
اإلتق��ت     ... بالرتجم��ة  املعني��ة 
رزق اهلل مدي��ر ع��ام دار املاأم��ون 
للرتجمة والن�ص��ر وكالة يف وزارة 
حمم��د  جا�ص��م  ال�صي��د  الثقاف��ة 
وبحث��ت مع��ه �صب��ل التع��اون ب��ني 

الكلية والدائرة .

واأكدت على اأهمي��ة بناء عالقات 
املوؤ�ص�ص��ات  ب��ني  مثم��رة  تع��اون 
املعني��ة  واجله��ات  الكادميي��ة 
بالرتجمة  لرفع م�صتويات الأداء 
للطلبة وو�صع امكانيات ال�صاتذة 
يف خدم��ة حرك��ة الرتجم��ة اىل 

اللغات العاملية .
من جانبه اأب��دى مدير عام دائرة 
املاأمون ا�صتع��داد الدائرة لتنظيم 
برام��ج تع��اون م�ص��رتك م��ع كلية 
اللغ��ات والإفادة م��ن التخ�ص�صات 

العلمية فيها .

عميد اللغات تبحث سبل التعاون الثقايف والعلمي
 مع مؤسسات اكاديمية وعلمية عراقية ودولية

�ص��ارك عدد من تدري�صي��ي كلية اللغات 
يف الن��دوة العلمي��ة الت��ي نظمه��ا بي��ت 
اللغوي��ة  الدرا�ص��ات  ق�ص��م   - احلكم��ة 
املواف��ق  اخلمي���س  ي��وم  والرتجمي��ة  
2016/11/24  حت��ت �صع��ار الرتجمة 
وحتدي��ات العومل��ة وبح�ص��ور ع��دد من 

الباحثني والأكادمييني .
م��ن  العدي��د  الكلي��ة  تدري�ص��و  وق��دم 
العم��ل  واأوراق  والأبح��اث  الدرا�ص��ات 
يف  العومل��ة  تاأث��رات  تناول��ت  الت��ي 
احلرك��ة الرتجمي��ة وما ت�صه��ده لغات 
الع��امل م��ن عمليات تالق��ح وتاأثر فيما 
بينه��ا نتيجة العومل��ة وتداعياتها على 

اللغات والثقافات يف العامل. 
ومن ب��ني التدري�صني الذي��ن اأ�صهموا يف 
ه��ذه الن��دوة م.د. عل��ي ع��ارف فا�صل 
ببحث��ه املو�ص��وم مف��ردات دخيلة على 
املجتمع العراقي واملدر�س رقية حممود 
جا�صم ببحث عنوانه اللغة واللهجة يف 
ظ��ل العومل��ة والتدري�صي به��اء حممود 

علوان ببحث��ه املو�صوم عومل��ة امل�صطلح 
ظاه��رة لغوي��ة ام �ص��رورة ترجمية و 
الباح��ث ح�ص��ام عب��د احل�ص��ن ببحث��ه 
املو�صوم الرتجمة نفع بال �صرر والعوملة 
خطر والتدري�صية راوية مولود الراوي 

من ق�صم اللغة اليطالية.

وتخللت الندوة العدي��د من التعقيبات 
واملداخ��الت الدبي��ة والنقدي��ة الت��ي 

اغنت الندوة.
وادار الن��دوة الدكت��ور  ر�ص��ا املو�ص��وي 
وال�صي��دة مي�ص��اء فالح ح�ص��ني من بيت 

احلكمة .

التطوع��ي  العم��ل  لفك��رة  جت�صي��دا 
وحر�صا من طلبة ق�صم اللغة الفرن�صية 
يف كلي��ة اللغ��ات على �صيان��ة قاعاتهم 
الدرا�صية وخلق بيئة جامعية نظيفة 
واأنيق��ة اأقدم��وا عل��ى اإط��الق مب��ادرة 
تطوعي��ة باإق��رتاح من الطال��ب اأحمد 
اأحم��د:  الطال��ب  وق��ال  داود.  ن��زار 
وا�صاتذت��ه  الق�ص��م  طلب��ة  معظ��م  ان 

ق��د �صاهم��وا يف توف��ر مبال��غ �ص��راء 
م�صتلزم��ات العمل واأدوات��ه . وذكر ان 
مبادرتنا ا�صتملت على تنظيف جدران 
القاعات الدرا�صي��ة وباَحة الق�صم ثم 
اجراء عمليات الطالء وال�صبغ لتظهر 
ب�صورة اأجمل مما ينعك�س اإيجابيا على 
نف�صي��ة الطلب��ة ويزي��د م��ن رغباتهم 
يف الإقب��ال عل��ى املحا�ص��رات العلمية 

نف��ذوا  الذي��ن  الطلب��ة  ان  واأ�ص��اف   .
املبادرة هم: ف��رح ح�صني فرج- ح�صني 
مط��ر حممد – احمد نزار داود – عبد 
الك��رمي يحيى – حممد طالب – اأ�صعد 
طال��ب – عل��ي عبد اهلل �صال��ح – علي 
طالب – اأحمد ثجيل زغر – م�صطفى 
احم��د را�ص��ي – عب��د الأم��ر وديع – 

ها�صم �صمر ا�صماعيل . 

تدريسيو كلية اللغات 
يشاركون يف ندوة الرتجمة وتحديات العوملة

مبادرة تطوعية رائعة لطالب اللغة الفرنسية

   رئي�س التحرير   



2لـغــات
أبحاث علمية ودراسات تحظى بتقييم دولي 

اساتذة اللغات يشاركون يف مؤتمرات وندوات علمية داخل العراق وخارجه
اأ�صه��م ا�صات��ذة كلي��ة اللغ��ات يف العديد من 
الثقافي��ة والعلمي��ة  املوؤمت��رات والن��دوات 
يف داخ��ل الع��راق وخارجه وقدم��وا بحوث 

واأوراق عمل يف تخ�ص�صاتهم .
فقد �صارك التدري�صي يف ق�صم اللغة الملانية 
ا�صماعي��ل  حمم��د  اأ.م.د.  اللغ��ات  بكلي��ة 
�صبي��ب يف مهرج��ان برلني – باب��ل – بغداد 
ثالث مدن �صحر واحد العاملي الذي عقد يف 
مدين��ة برلني للمدة م��ن 27 / 5 لغاية 4 / 

. 2016 / 6
وق��دم �صبي��ب �صيمن��ار بعن��وان )العالق��ات 
العراقي��ة الملانية يف جمال الدب ( تناول 
فيه تلقي الدب العراقي يف املانيا وبالعك�س 
من خ��الل عر�س اعم��ال عراقية مرتجمة 

اىل اللغة الملانية. 
و�ص��ارك ع��دد من ا�صات��ذة كلي��ة اللغات  يف 
الدرا�ص��ات  ق�ص��م  اقامه��ا   ثقافي��ة  ن��دوة 
اللغوية والرتجمية يف بيت احلكمة بعنوان 
)ترجمة ال�صعر بني ال�ص��رورة والتحديات 
الربع��اء  ي��وم  يف   ) ودرا�ص��ات-  – من��اذج 
امل�ص��ادف 13 مت��وز  برئا�ص��ة  م. ربيع عامر 
مي�ص��اء  اق��دم  املرتج��م  ومقرري��ة  �صال��ح 
ف��الح ح�ص��ني وبح�صور ع��دد م��ن الباحثني 

والأكادمييني
كم��ا �ص��ارك التدري�صي��ون:  اأ.م.د. عدن��ان 
�صبي��ب جا�ص��م  ببحث��ه املو�ص��وم ) الباع��ث 
الدين��ي يف ال�صعر الع��ربي احلديث وتناول 
م��اأزق   ( بحث��ه  يف  �صرح��ان  ح�ص��ن  اأ.م.د. 
الرتجم��ة ورهانات املرتجم .. نظرة نقدية 
عل��ى ترجم��ة ادوني���س ل�صعر �ص��ان – جون 
بر���س( ام��ا اأ.م.د.  �صداد ان��ور حممد فقد 
�صارك��ت ببح��ث عنوان��ه )ق��راءة ترجمية 
 ( لل�صاع��ر  ال�صف��ر  اىل  الدع��وة  لق�صي��دة 

�صارل بودلر(.
ومن جهت��ه �ص��ارك التدري�صي بق�ص��م اللغة 
الفار�صي��ة )اأ.م.د رحي��م مزه��ر العتاب��ي ( 
يف موؤمت��ر ال�صاع��ر عب��د الرحم��ن اجلام��ي 
ال��دويل املنعق��د يف اي��ران يف مدينة تربت 
جام من تاريخ 17- 18 اآب / 2016 . والذي 
اقي��م برعاي��ة منظم��ة اليون�صك��و وكذل��ك 
منظم��ة )ايكا���س IICAS( وه��ي منظمة 
ودول  الو�صط��ى  اآ�صي��ا  لدرا�ص��ات  ثقاقي��ة 
طري��ق احلري��ر، اما م��ن اجلان��ب اليراين 
ف��كان املوؤمتر برعاية وزارة اخلارجية التي 
تبن��ت طبع جمل��ة وقائع املوؤمت��ر والتي مت 

توزيعها على الباحثني وبح�صور معاون وزير 
اخلارجية اليراين لل�صوؤون البحثية.

م��ن  املق��دم  البح��ث  قب��ول  مت  ذل��ك   اىل 
التدري�صي ماجد جا�ص��ب وال�صتاذ الدكتور 
ناه��ي الزه��ري املو�ص��وم ) نظ��ره اجماليه 
ملكان��ةاآل البي��ت ) عليهم ال�ص��الم ( يف �صعر 
اجلامى( يف املومتر ال��دويل الذي �صيقام يف 
مدينة تربت جام يف مدينة م�صهد يف قريبا 

.
كم��ا وجه��ت اللجن��ة التح�صري��ة للموؤمتر 
الث��اين للدرا�صات الرامي��ة وال�صريانية يف 
العامل العربي دعوات لعدد من التدري�صيني 
بق�صم اللغة ال�صريانية بكلية اللغات حل�صور 
فعالي��ات املوؤمتر وتقدمي بحوث تتنا�صب مع 

حماور املوؤمتر . حيث تلقى التدري�صيون : 

عبود. عامر  بهاء  اأ.  	•
من�صد. ح�صني  موؤيد  اأ.م.  	•

جبو فا�صل  ماري  م.مرتجم.  	•
بول�س اأدي  اأمل   . مرتجم  	•

دعوات حل�صور املوؤمتر املذكور .
ومت اختي��ار م.د بهاء جنم عبود التدري�صي 
يف ق�ص��م اللغ��ة اليطالي��ة مرتجم��ا ر�صميا 
البح��اث  جم��ال  يف  فلورن���س  جلامع��ة 
ومراجع��ة  والن�ص��ر  العلمي��ة  واملوؤمت��رات 
املق��الت باللغ��ة العربي��ة واليطالي��ة يف 
اخت�صا�ص��ات العل��وم الن�صاني��ة والرتبوية 
والجتماعية. هذا الرت�صيح يعترب جزء من 
رغبة جامع��ة فورن�س اليطالي��ة بتاأ�صي�س 
قائم��ة معتمدة م��ن املرتجم��ني العامليني يف 
عدة لغ��ات تعتمد عليهم يف جمال عملها مع 

هذه اللغات يف جمالتها العلمية.
و�ص��ارك رئي�س ق�صم اللغ��ة الرتكية اأ.م.د. 
جن��دت يا�صر مراد يف املوؤمتر الدويل الرابع 
للثقاف��ة ال�صعبي��ة يف جامع حاج��ه تبة يف 
تركي��ا الذي عق��د بتاري��خ 29 اأيلول 2016 
، حي��ث ق��دم بحث��ا بعن��وان حتلي��ل ال�صع��ر 

ال�صعبي لرتكمان العراق .
م��ن جان��ب اآخ��ر ر�ص��ح التدري�ص��ي يف ق�ص��م 
اللغ��ة الفار�صي��ة اأ.م.د. رحي��م مزهر جرب 
كمقيم علمي يف موؤمتر جالل الدين الرومي 
والأدب  للغ��ة  الراب��ع  واملوؤمت��ر  للدرا�ص��ات 
والعالق��ات الثقافية يف تركيا الذي �صيعقد 

يف كانون الول 2016 .
ومن جهته �صارك التدري�صي بق�صم اللغة 
ال�صرياني��ة )اأ.م. حمم��د را�ص��ي زوير( 
يف الن��دوة العلمي��ة املو�صوم��ة ب�)نظرة 
يف اقوام اللغات ال�صامية( والتي اأقامها 
دار املاأم��ون للرتجم��ة والن�ص��ر ، ق�ص��م 
العالق��ات والإعالم – �صعب��ة املنظمات 
يوم الثالثاء املوافق 2016/8/30 على 
قاع��ة عبد ال��رزاق م�صطف��ى وبح�صور 

نخبة من الأ�صاتذة واملرتجمني.
وا�صتعر���س زوي��ر خ��الل الن��دوة ع��دة 
حم��اور منها نب��ذة ع��ن اللغ��ة ال�صامية 
والأق��وام الت��ي تداول��ت األ�صنته��ا لهذه 
اللغ��ات  اأن��واع  اإىل  بالإ�صاف��ة  اللغ��ة 

ال�صامية .
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اللغ��ات  كلي��ة  ا�صات��ذة  اجن��ز 
العدي��د م��ن الكت��ب واملوؤلف��ات 
والرتجم��ة  الآداب  حق��ول  يف 
والثقافة اللغوية خالل الأ�صهر 
املا�صية ، واهتمت و�صائل العالم 
التوا�ص��ل الجتماعي  ومواق��ع 
الت��ي  اجلدي��دة  بالأ�ص��دارات 

نالت اإعجاب اجلمهور . 
فقد �ص��درت للتدري�صي يف كلية 
اللغ��ات اأ.م.د. ف��وزي الهنداوي 
رواي��ة جدي��دة بعن��وان دفاتر 
دار  ع��ن  الوراق  مفكك��ة 
اجلواهري لل�صحافة والن�صر يف 

بغداد هي الثالثة له.
وقال الهنداوي انه وظف بعمله 
الروائي هذا تقنية امليتا- �صرد 
او م��ا يع��رف مب��ا وراء ال�ص��رد 
وهي تقنية �صردي��ة حداثوية 
تع��دد ال�ص��وات حي��ث  تبن��ت 
تف�ص��ح بط��الت الرواية الثالث 
ازاء  واراء  وتطلع��ات  روؤى  ع��ن 
ال��ذات واملجتمع وق�صاي��ا املراأة 

والهيمنة الذكورية.

 كما �صدر حديثًا عن دار املاأمون 
كت��اب بعن��وان )عل��م ل�صاني��ات 
الن�س( للتدري�ص��ي بق�صم اللغة 
الملاني��ة يف كلي��ة اللغ��ات اأ.د. 
فح��وى  امل�صل��ح.  ج��واد  موف��ق 
الكتاب هو عمل جماعي اكت�صب 
خ��الل  م��ن  والتط��ور  الدق��ة 
احللق��ات النقا�صي��ة اجلامعي��ة 
املتع��ددة الت��ي �ص��ارك املوؤلفان 
)هايكو هاوزندروف – فولفغنغ 
باي��رون  بجامع��ة  ك�صلم��ان( 
يع��د  ل��ذا   ، زي��ورخ  وجامع��ة 
ه��ذا الكت��اب حماول��ه معرفية 
وحتليلية عملية مفيدة عر�صها 
املرتجم بطريقة �صهلة ومي�صرة 
اإىل جان��ب بع���س ال�صروح��ات 
بع���س  عل��ى  والتعليق��ات 
امل�صطلحات اللغوية و�صروحات 
عن اللغة الأملاني��ة وقواعدها ، 
لذا هو كتاب �صامل يحتوي على 
الكث��ر م��ن اجلوان��ب النظرية 
والعملي��ة عن هذا العلم الوا�صع 
وب�ص��كل  يومي��ًا  يتط��ور  ال��ذي 
مت�ص��ارع م��ن خ��الل النظري��ات 
واإ�ص��دارات  والآراء  والأف��كار 

جان��ب  اإىل   ، املتنوع��ة  الكت��ب 
ذلك يحتوي الكتاب على مناذج 
عملية وحتليالت واأ�صئلة عامة 
مع اإجاباتها التو�صيحية والتي 
ت�صل��ح م��ادة امتحاني��ه يف علم 

ل�صانيات الن�س. 

ق�ص��م  يف  للتدري�ص��ي  و�ص��در 
اللغ��ة الملاني��ة اأ.م.د. حمم��د 
ا�صماعي��ل �صبيب كت��اب بعنوان 
ال�صالمي��ة  الدع��وة  ح��زب 
وا�صرتاتيجي��ات  مفاهي��م   :
واهداف ح��زب ا�صالمي عراقي 
والتغي��ر  ال�صتمراري��ة  ب��ني 

. 2003-1957
       مرتج��م ع��ن اللغة الملانية 
و�ص��در الكت��اب �صم��ن �صل�صل��ة 
ال�صالم��ي  املرك��ز  ا�ص��دارات 
يف  والتخطي��ط  للدرا�ص��ات 

بغداد .
معلوم��ات  الكت��اب  وت�صم��ن 
تف�صيلي��ة ع��ن ن�ص��وء احلرك��ة 
ال�صالمية يف الع��راق ومفاهيم 
ح��زب الدع��وة اجت��اه ال�صالم 
والأم��ة ال�صالمي��ة، كما تناول 
يف  ال�صالمي��ة  الث��ورة  تاأث��ر 

ايران على �صيا�صة احلزب .

 م��ن جانب اآخ��ر ُن�صر للتدري�صي 
يف ق�صم اللغة ال�صريانية بكلية 
اللغ��ات اأ.م.د حمم��د علي عبد 
الم��ر بح��ث يف جمل��ة علمي��ة 
الم��ارت  يف  ت�ص��در  حمكم��ة 

العربية املتحدة.
       فق��د ن�ص��رت  جمل��ة الفن��ون 
الن�صاني��ات  وعل��وم  والدب 
والجتم��اع التي ت�صدر يف دولة 
المارات العربية املتحدة بحثا 
للتدري�ص��ي بعن��وان )دور املراأة 
امل�ص��ري  املجتم��ع  يف  ومكانته��ا 

القدمي(.
       وياتي هذا الن�صاط يف �صياق 
ا�صهامات ا�صاتذة كلية اللغات يف 
الن�صاطات الفكرية والكادميية 

العربية والعاملية.

كم��ا �ص��در للتدري�ص��ي يف ق�ص��م 
اللغ��ة العربية يف كلي��ة اللغات 
املدر���س )جمعة حم�ص��ن تركي 
امل�ص��اري( كتاب بعن��وان ) فكرة 
املا�صي��ح وانعكا�صاته��ا يف الدب 
العربي احلديث( عن دار اجمد 

للن�صر والتوزيع الردنية.
ويتوزع الكتاب على ثالثة ف�صول 
، تناول الف�صل الول فيه فكرة 
املا�صي��ح  وانعكا�صاته��ا يف الدب 
العربي احلديث ، بينما تخ�ص�س 
الثاين بانعكا�ص��ات الفكرة على 
ال�صع��ر الع��ربي احلدي��ث ، ام��ا 
الف�ص��ل الثالث فق��د تطرق اىل 
انعكا�ص��ات هذه الفكرة يف النرث 

العربي احلديث.
        ويذك��ر ان ه��ذا الكت��اب ه��و 
ال�ص��دار الول للم�ص��اري الذي 
�صب��ق ل��ه ان ن�ص��ر العدي��د م��ن 
الق�ص�س الق�صرة والق�صائد يف 
ال�صحف واملجالت العراقية.    

 
و�ص��در للتدري�ص��ي بق�ص��م اللغة 
اللغ��ات  كلي��ة  يف  الرو�صي��ة 
جم��دي  كاظ��م  ح�ص��ني  م.د. 
مرتج��م  قامو���س  الدري�ص��اوي 
بعن��وان )م�صطلح��ات املرتج��م 

القانونية( رو�صي – عربي  .
      وق��ال الدري�ص��اوي : يه��دف 
م�صاع��دة  اىل  العم��ل  ه��ذا 
املرتجم��ني واملخت�ص��ني بالأمور 
الق�صائي��ة والقانونية وت�صهيل 

العمل يف امل�صار القانوين بتعيني 
م�صطلح��ات ثابتة ومتداولة يف 
املحاك��م الرو�صي��ة وامل�صتعمل��ة 
يف الق�صاي��ا اجلنائي��ة واملدنية 
وقوان��ني  ال��دويل  والقان��ون 
والتج��ارة  والو�صي��ة  الوراث��ة 
وق�صاي��ا  والبن��وك  واملالح��ة 

التاأمني والطب ال�صرعي.
امل�صطلح��ات  فه��م  اإن  واأ�ص��اف 
ودرج  الرو�صي��ة  القانوني��ة 
التف�ص��ر  ح�ص��ب  معناه��ا 
القان��وين وتداول��ه يف املحاك��م 
الرو�صي��ة يتطل��ب فهم��ا عميقا 
وعمليًا لنمط القان��ون الرو�صي 
املع��اين  و�ص��ع  يف  وتطبيقات��ه 
وامل�صطلح��ات باإ�صل��وب يراع��ي 
فحواها يف القانون وين�صجم مع 

املعنى املراد باللغة العربية .

كما �صّدر للتدري�صي  بق�صم اللغة 
الرو�صي��ة الدكت��ور �صع��د جهاد 
عج��اج كت��اب مرتج��م بعن��وان 
)ق�ص��ة عادي��ة – ق��راءات يف 
اأعم��ال اأدبي��ة( لالأدي��ب اإيفان 
األيك�صيفيج بونني  احلا�صل على 
جائزة نوب��ل يف الأدب الرو�صي 

.
ت�صمن الكتاب مقدمة تاريخية 
ونب��ذة  الكات��ب  حي��اة  ع��ن 
يف  اإبداعات��ه  م��ن  خمت�ص��رة 
الق�صائ��د وال�صع��ار والق�ص���س 
ق�صي��دة   : مث��ل  الق�ص��رة 
اوغاريف ودورها يف ر�صم مالمح 
ال��دروب الظليل��ة – القفقا���س 
–  يف �صاعة متاأخرة – اخلريف 
الب��ارد – يف مدين��ة ي��ود ربيعا 
– وب��ر  �صرات��وف  – الباخ��رة 
ب�صالبة احلديد- رجل من �صان 

فران�ص�صكو .. وغرها .
 

و�ص��در للتدري�صي يف ق�صم اللغة 
العربية بكلية اللغات اأ.د. �صباح 
ناج��ي احم��د ال�صيخل��ي كت��اب 
مرتج��م بعن��وان ) مل��اذا هاج��ر 
اغل��ب يه��ود الع��راق يف عملي��ة 

عزرا ونحميا اىل ا�صرائيل(.
       تن��اول الكت��اب جمموع��ة 
مق��الت مرتجم��ة ع��ن تهج��ر 
ا�صرائي��ل  اىل  الع��راق  يه��ود 
وتربيره من وجهة نظر الكاتبة 
ال�صرائيلية دفناه ت�صمحوين .

 
كم��ا �ص��در للتدري�ص��ي يف ق�ص��م 
اللغ��ة الملاني��ة بكلي��ة اللغ��ات 
بهاء حممود علوان كتاب جديد 
ترجم��ة  )اإ�صكالي��ة  بعن��وان 
القراآن عند امل�صت�صرقني الملان 

– درا�صة بحثية(.
      تن��اول الكت��اب ق�صاي��ا عدة 
ابرزه��ا اهمية ترجم��ة القران 
لرتجم��ات  حتليلي��ة  ودرا�ص��ة 
العديد من امل�صت�صرقني الملان.  
يذكر انه �صبق للتدري�صي علوان 
ترجم��ة العدي��د م��ن الكتب يف 

اللغة الملانية اىل العربية. 

ق�ص��م  يف  للتدري�صي��ني  و�ص��در 
اللغة ال�صبانية يف كلية اللغات 
كت��اب بعن��وان اأ�صاطر احلب يف 
بالد الأندل���س اإعداد وترجمة 
كاًل م��ن : اأ.م.د. غي��داء قي���س 
اإبراهيم و م.د. �صذى ا�صماعيل 
جب��وري و م.م. حمم��د ها�ص��م 

حمي�صن .
     تناول الكتاب ا�صاطر تاريخية 
م�صتوح��اه من حقب��ة تاريخية 
لأع��الم ال�صاطر الذين قدموا 
�صل�صلة م��ن العمال واحلكايات 
ع��ن حقب��ة احلك��م ال�صالم��ي 

لالأندل�س .

كتب ومؤلفات جديدة يف حقول األدب والرتجمة واللغات
إصدارات اساتذة كلية اللغات تنال إعجاب الجمهور ووسائل اإلعالم



نظ��م ملتق��ى الدكت��ور عبد 
الثق��ايف  حمم��د  الواح��د 
وبالتع��اون م��ع ق�ص��م اللغة 
النكليزية يف كلي��ة اللغات  
الرابع��ة  الثقافي��ة  ندوت��ه 
اللغ��ة  بق�ص��م  للتدري�ص��ي 
حمم��ود  به��اء  الملاني��ة  
امل�ص��رح  بعن��وان  عل��وان  
امللحمي وتاأثره على امل�صرح 

العراقي  .
ال�صي��دة  امللتق��ى  وح�ص��رت 
عميد كلي��ة اللغ��ات اأ.م.د. 
اهلل  رزق  اإ�صطيف��ان  م��ي 
والناقد فا�صل ثامر وال�صيد 
ح�ص��ني اجل��اف م��ن اإحت��اد 
الدباء وعدد من تدري�صيي 

الكلية وطلبتها .

عر�ص��ا  الباح��ث  تن��اول 
تف�صيلي��ا للكات��ب امل�صرحي 
وال�صاع��ر واملخ��رج الملاين 
وال��ذي  بري�ص��ت  برتول��ت 
ُيع��د موؤ�ص�س امل�صرح امللحمي 
ا  يف جمي��ع انح��اء الع��امل  ملمِ
ن�ص��ر  يف  الكب��ر  الأث��ر  ل��ه 
اجلماه��ر  ب��ني  الوع��ي 
واإي�ص��ال الهدف الذي اأ�ص�س 
لأجل��ه  امللحم��ي  امل�ص��رح 
اىل  الباح��ث  تط��رق  كم��ا 
نظرية التغري��ب يف امل�صرح 
امل�ص��رح  يف  وتاأثرات��ه 

العراقي . 
     وبع��د املحا�ص��رة طرحت 
اأغن��ت  ع��ّدة  مداخ��الت 

مو�صوع الندوة . 
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ندوة ثقافية تناقش املسرح امللحمي وتأثريه على املسرح العراقي  

بوح��دة  للتدري�صي��ة  �ص��در 
احلا�صبات يف كلية اللغات املدر�س 
ندى عبد العزيز م�صطفى كتاب 
 : وتطبي��ق  ت�صمي��م  بعن��وان 
مق��رتح ت�صفر واإخف��اء ن�صو�س 

يف �صورة ما .
اأو�صح��ت في��ه اإن احلاج��ة اىل 
اإخرتاع اأنظم��ة حماية ل�صمان 
و�صعوب��ة  البيان��ات  �صري��ة 
اإفرتا���س  خ��الل  م��ن  ك�صفه��ا 
اأنظمة مربجمة مابني الت�صفر 
ا�صاف��ة  اأج��ل  م��ن  والخف��اء 

التحدي��ات  تواج��ه  اأمني��ة  م�صتوي��ات 
الكبرة التي حتاول الو�صول اىل املعلومات وك�صفها .

للخط��وات  ال�ص��ورة  تهيئ��ة  عل��ى  النظ��ام  اعتم��د  اإذ  
Dct،Quantization ومن خالل عملية الإخفاء وا�صتخدام 
م�صتوي��ني من الأمني��ة )خوارزمي��ة RSA ، والتوقيع الرقمي( 
وم��ن ثم خزن ال�ص��ورة على �صكل JPEG وبه��ذا تكون الر�صالة 
ن�ص��ًا عادي��ًا مع توقي��ع رقمي بينما يك��ون غطاء ال�ص��ورة ملونة 
. وق��د خ�صع��ت اخلوارزمية لع��دة معاير لتقيمه��ا  واأثبتت هذه 
اخلوارزمية فعاليتها  ف�صال عن كتابة برنامج النظام با�صتخدام 

.  Delphi5 لغة

كتاب جديد لتدريسية 
يف وحدة الحاسبات 

نشاطات علمية لتدريسيني بقسم اللغة االسبانية 
اللغ��ة  بق�ص��م  التدري�ص��ي  ن�ص��ر 
م.م.  اللغ��ات  كلي��ة  يف  ال�صباني��ة 
يف  مق��اًل  حمي�ص��ن  ها�ص��م  حمم��د 
جملة "عربيكا"  بعنوان اأثر الل�صان 

العربي يف اللغة ال�صبانية .
تن��اول املق��ال تاأثر الل�ص��ان العربي 
يف اللغ��ة ال�صباني��ة  حي��ث اأحت��وى 
عل��ى اأربع��ة اآلف كلم��ة يف خمتل��ف 
ميادين احلي��اة الزراعية والهند�صة 
املعماري��ة والقت�صادي��ة والأدبي��ة 
والع�صكري��ة والعلمي��ة .  موؤك��دًا  اإن 
العربي��ة  اللغ��ة  مف��ردات  انت�ص��ار 
داخ��ل اللغ��ة ال�صباني��ة اىل الي��وم  
دلي��ل كبر على عمق التاأثر العربي 
وال�صالم��ي يف اأورب��ا و�صاه��دًا عل��ى 
ح�صارة عظيم��ة اأ�ص�صها امل�صلمون يف 

الندل�س .
م��ن جانب اآخ��ر �صارك��ت التدري�صية 
م.م.  ال�صباني��ة   اللغ��ة  بق�ص��م 
اإينا���س �ص��ادق حم��ودي يف املوؤمت��ر 
العلم��ي ال��ذي اأقامه مرك��ز التنمية 
الإم��ام  �صع��ار  حت��ت  والدرا�ص��ات 
ووارث  الأم��ة  م�صل��ح   – احل�ص��ني 
الأنبي��اء . وال��ذي اأقي��م يف بغ��داد 

12/11/2016 .  قدم��ت  بتاري��خ 
في��ه بحثا بعن��وان الت�صام��ي القيمي 
والأخالق��ي لالإم��ام احل�ص��ني )عليه 

ال�ص��الم( واأ�صحاب��ه . وح�صلت على 
�صه��ادة تقديري��ة ولوح��ة تذكارية 

عن م�صاركتها .

�صارك��ت التدري�صية بق�صم اللغة الرتكية 
يف كلي��ة اللغ��ات اأ.د. �صه��ام عب��د املجيد 
زنك��ي يف موؤمت��ر القم��ة العامل��ي الث��اين 
للمعلمني الرواد  والذي اقيم يف مقدونيا 
/ ا�صك��وب  للم��دة -15 17 /7 / 2016 
ببحثه��ا املو�صوم  اق�صام اللغة الرتكية يف 
الع��راق ودورها يف تعلي��م اللغة الرتكية 
. م��ن جان��ب اآخ��ر �صاركت زنك��ي باملوؤمتر 
الرتكي��ة  للغ��ة  ع�ص��ر  احل��ادي  ال��دويل 
والذي اقي��م يف املجر – بوداب�صت للمدة 
م��ا ب��ني -25 28 / 9 / 2016  ببحثه��ا 
يف  الرتكي��ة  اللغ��ة  "تدري���س  املو�ص��وم 
العراق ونتاجاتها من البحوث الكادميية 
" . وق��د ح�صل��ت على �صه��ادة تقديرية 

ولوحة تذكارية مل�صاركتها باملوؤمتر .

مشاركة فاعلة لتدريسية بقسم 
اللغة الرتكية يف مؤتمر دولي

�صارك اكرث من 20 تدري�صيا وتدري�صية 
يف ق�صم اللغة الفار�صية يف كلية اللغات  
بور�ص��ة عم��ل لتك��رمي ال�صاع��ر الكبر 
)حافظ ال�صرازي( يوم ال�صبت املوافق 
22/10/2016 يف مقر املركز الثقايف 
امللحقي��ة  م��ع  وبالتن�صي��ق  الإي��راين  
اجلمهوري��ة  �صف��ارة  يف  الثقافي��ة 

الإ�صالمية الإيرانية يف بغداد .
ق�ص��م  يف  تدري�صي��ا   13 �ص��ارك  كم��ا  
اللغ��ة الفار�صي��ة بور�صة عم��ل لتكرمي 
ال�صاع��ر الكب��ر )مولنا ج��الل الدين 
الرومي املولوي( يف يوم ال�صبت املوافق 
8/10/2016 يف مق��ر املركز الثقايف 

الإيراين .

         �صل��ط فيه��ا امل�صارك��ون ال�صوء على 
حي��اة ال�صاع��ران ال�ص��رازي  و ج��الل 
يف  الكب��ر  ودورهم��ا  الروم��ي  الدي��ن 
اغناء الرتاث الدبي الإ�صالمي وجرت 

الور�ص��ة،   اأغن��ت  عدي��دة   مداخ��الت 
الثقافي��ة  امللحقي��ة  قدم��ت  بعده��ا  
للتدري�صي��ني  تقديري��ة   �صه��ادات 

امل�صاركني .

تدريسيو اللغة الفارسية يشاركون بورشتي عمل 
للشريازي والرومي
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بني صورتني انهضي .. انهضي

اإىل اأرواح �صهداء الكراده 
واأرواح �صهداء العراق

من قال قد مات ؟!
اأراه ذراعّي املاء تو�ّصد

طبع على خّد املوج الُقبله
وراح ُيناغيه ..تو�ّصل

اأن يتلو له البحُر ترنيمًة 
ليغفَو يف هدوء

بعيدًا عن عزيف رملهم الياب�س 
الذي اأخافه

هدَهَدُه البحُر 
داعَب وجنَته

اأنباأه بالو�صول
حيث املالٌذ والنقاٌء وال..

هدووء
�صّدقه الطفُل
كان �صغرًا !
فاأرخى يديه

واأفلَت قب�صَتُه من الّرمل 
كان يلهو به 
يبني بيتًا..

وما زااال هنااك 
يكرُبُ يف املاء !
*     *        *

اأّما نحُن
حني كرُبنا 
جفانا املاُء

لأّنا ما �صّدقناه
فُلذنا بالّنار 

من الّنار!!
*    *   *  

إلهام مكي املوّاشي

زهراء فريد

حتية راقية وهادئة لكل مثقف يف العامل العربي عموما والعراق خ�صو�صًا .
املثق��ف ا�صطالحا كلمة تطلق على فرد م��ن طبقة او�صريحة معينة تقوم بعمل عقلي. من 
ناحي��ة اخ��رى ق�صم املجتمع عموما اىل جمموعتني الوىل تقوم باأعمال بدنية ، والثانية 
تقوم باأعمال الفكرية او عقلية فهوؤلء الذين يقومون باأعمال فكرية هم الكتاب ال�صعراء 
وهم جماعة يكون �صالحهم واطار حياتهم )الفكر والورقة والتعليم ( . واملثقف ل يحتاج 
اىل الكث��ر م��ن التف�صر والتحليل لأن��ه يتميز بو�صوح الروؤية و�صعة الف��ق املثقف ا�صا�صًا 
حت��ول اىل كتلة من عط��اء وتعلم وي�صم��و يف التعليم من جميع جوانب��ه اخالقيا وتربويا 
واىل اخ��ر . ويعط��ي اي��ن ما يك��ون من علمي��ة ومعلوماتي��ة ومعارفية . قد يك��ون بارزًا يف 
و�ص��ط اجلموع ونح��ن كمثقفني عراقيني قد نك��ون البرز والرقى يف طاول��ة الثقافة لن 
نتحم��ل م��ن املاآ�صي والآهات ويبقى انتاج ثقافتنا رائعا . الع��راق يزهو بامللتقيات الثقافية 
واملوؤمت��رات والبداع الثقايف علىك��رب �صعة الثقافة بجميع انواعه��ا ثقافة العقل والروح 
وامل��اأكل وامللب�س وحتى ثقافة احلوار. قد تكون مميزات املثقف العزلة والبداع واحلرية 
لإخ��راج ما لديه من انتاجات . الهدوء رونق��ه ال�صلوب ويهتم بامل�صمون اكرث من الظاهر. 
الواق��ع كتب��ت تل��ك ال�صط��ور لبيان هيكلي��ة املثقف و�ص��ط اي جتمع ب�صري لي���س للحديث 
العميق عن فروع حياة املثقف لن املثقف له بداية لي�س له نهاية  �صاألوا عاملا كيف حتكم 

بني النا�س؟ قال: ا�صاألهم كم كتابا تقراأ ؟ اإذ ان قراءة الكتب هي ح�صاد املثقف.

عزلة املثقف يف مجتمعنا أوراق متساقطةِ 
�صيماء �صهاب احمد

تك�ص��ب  اأو  مبحبت��ي  ترتق��ي  اأن  �صع��ب 
مودتي 

فاأنا كالنقطة اأبتدئ عند اأول ال�صطر 
ول تخطو خطوة نحوي واأنت مل تدركها 

 فت�صيع بني املنحنيات كما الكف 
ول تهم�س بكالم يغازل م�صمعي

 وقد حفظت��ه ذات يوم من ديوان �صعري 
!..

ول تت�صل��ق اإىل ناف��ذة ذاكرت��ي ، فتتي��ه 
بني ت�صابك اأفكاري

ف�صٌل من حياتي قد انتهى ... !!
ت�صاق��ط  ي��وم  اخلري��ف  ح��ل  عندم��ا 

الأوراقمِ

روؤى اأحمد حميد

�صاألت عن جنوم تتالألأ يف ال�صماء
قلت ما اأجملها يف بهاء

قالوا مزيفة
�صاألت عن بدر جتلى يف نقاء

قلت ما اأروعُه يف و�صط ال�صماء
قالوا مزيف

�صاألت عن �صم�س اأ�صرقت يف حياء
قلت ما اأ�صد نورها و العطاء

قالوا حمرقة
�صالت عن قلوب ميالأهٍا �صفاء

قلت اأين الأخالء
قالوا يف �صقاق و عناء

فل��م اأنظ��ر بع��د ذل��ك م��ن طري��ق اىل 
الدنيا  الرجاء

اأو  جياع��اأ  �صباع��ُا  اإل  فيه��ا  اأج��د  مل 
�صباع

ومل اأج��د فيها غ��ر �ص��اٍع اىل مال فيه 
بوؤ�س و عناء

اأو طبيب��ًا راح يبغي م��ن عمل الرحمة 
داء ل دواء

اأو خلي��اًل غ��اب عن��ي بع��د م��ا كان يف 
القلب ال�صفاء

اإل قلي��اًل م��ن طاب وده��م زينو باخلر 
كل البقاع

��ن َم��ن قي��ل فيهم  "  اأمتن��ى اأن اأك��ون ممِ
الأتقياء"

لعلي اأح�ص��ر مع من اأحب يف ذلك اليوم 
، يوم اللقاء

الأمل��اين  للكات��ب  ق�ص��رة  ق�ص��ة 
هايرن�س بل

ترجمة: م. جا�صم عمران ها�صم

عل��ى  ا�صمه��ا  ق��راءة  ميك��ن  يع��د  مل 
ال�صلي��ب اله�س املتحط��م، لقد حتطم 
ب�صع��ة  من��ذ  واأ�صب��ح  الق��رب  غط��اء 
اأ�صابي��ع كتل��ة، اأم��ا الآن فق��د اأ�صب��ح 
حو�ص��ا حي��ث تتجم��ع في��ه الزه��ور 
املتعفن��ة واملتف�صخ��ة وباقات الزهور 
الذابلة والأغ�صان اجلرداء واأغ�صان 
ال�صنوبرالت��ي كون��ت كتل��ة ف�صيعة. 

وكذلك �صرقت قواعد ال�صموع.
انه�ص��ي"  انه�ص��ي،  خافت��ا:"  قل��ت 
وامتزجت دموعي م��ع قطرات املطر، 
ه��ذا املطر ذو ايقاع رتيب املنهمل منذ 
اأ�صابي��ع وبع��د ذل��ك اأغم�ص��ت عيني ، 
وخ�صي��ت ان تتحق��ق امنيت��ي وراأي��ت 
خل��ف اأجف��اين املغلق��ة جلي��ا، غطاَء 
ف��وق  يجث��م  ال��ذي  املتحط��ممِ  الق��ربمِ 
�صدره��ا ال��ذي حتط��م ب�صب��ب الكتل 
الطينية التي جتمعت بكرثة يف القرب 

نتيجة الربد.
انحني��ت للتق��اط الكلي��ل املت�صخ 
م��ن الأر���س اللزقة، �صع��رت خلفي 
الأر���س  م��ن  ظ��ل  بانبع��اث  فج��اأة 
ن��ار  م��ن  ك�صعل��ة  وب�ص��دة  بغت��ًة   ،
خامدة. �صليت على عجالٍة والقيت 
بواب��ة  واأ�صرع��ت باجت��اه  الزه��ور 

اخل��روج، مبم��رات �صيق��ة حماطة 
ب�صج��رات كثيف��ة وكان وقت غ�صق 
حالك وعندم��ا و�صلت اىل الطريق 
الرئي�س، �صمعت دق الناقو�س الذي 
م��ن  للخ��روج  الزائري��ن  ي�صتدع��ي 

املقربة.
ولكن��ي مل اأ�صمع خطوات يف اأي مكان، 
وكذل��ك مل اأ�صاه��د اأي �صخ���س �ص��وى 
اأنن��ي �صعرت بخيال خلف��ي يالحقني 
حقيق��ي...  الاأن��ه  �ص��كل  ل��ه  لي���س 
لق��د اأ�صرع��ت خط��اي والقي��ت نظرة 
خلفي على �صلي��ل البوابة املت�صدئة، 
الت��ي  الو�صطي��ة  ال�صاح��ة  واجت��زت 
توقف��ت عندها حافل��ة مقلوبة حيث 
املط��ر،  لمت�صا���س  حو�صه��ا  اأت�ص��ع 
ال��ذي ينقر على طباق ال�صفيح برقة 
ملعون��ة... لق��د اخرتق املط��ر بكرثة 
حذائ��ي، الانن��ي مل اأ�صع��ر بالربد او 
بالرطوب��ة، حت��ى �صرت ه��ذه احلمى 
الهائج��ة يف عروق��ي وبلغ��ت اأق�ص��ى 
اطرايف. وبني اخلوف الذي انتابني من 
اخللف �صعرت بتلك الرغبة الغريبة 
الك��واخ  وب��ني  واحل��زن،  للمر���س 
البائ�صة، التي تقذف مداخنها دخانا 
�صئي��ال واحلق��ول ال�ص��وداء املحاطة 
با�ص��وار مرممة. كن��ت جمازفا اأن اأقع 
غفل��ة يف ه��ذه ال��ربك املائي��ة لكن��ي 
تخطي��ت اأعم��دة الهوات��ف املتهالكة 
الت��ي تبدو متاأرجحة وق��ت الغروب. 

و�ص��رت يف طريق��ي ب�صاحي��ة املدينة 
عرب هذه الماكن البائ�صة التي يبدو 
وكاأنها لنهاية لها. دائما كنت م�صرعا 
ومبتع��دا عن �صب��ح املدين��ة املتال�صي 
ال��ذي اأت�ص��ع يف الأف��ق كغي��وم داكنة 
كاأنها غ�صيت الكون حزنا لنهاية له. 
لح��ت الط��الل ال�ص��وداء ال�صاهقة 
داخل��ي  يف  وت�صلل��ت  و�صم��ال،  ميين��ا 
�صج��ة غريب��ة �صاخب��ة، منبعثة من 
نواف��ذ ذات اأ�ص��اءت خافت��ة، ودائما 
كان يفرت�صني فزع يف اأعماقي بجانب 
مر���س احلم��ى وذل��ك لأنن��ي �صع��رت 
ب�ص��ىء خ��ارق واأ�صب��ح خلف��ي مظلما، 
عين��ي  اأم��ام  الغ��روب  تكث��ف  بينم��ا 
بطريق��ة ماألوف��ة، واأ�صبح خلفي ليال 
وكاأنن��ي اأ�صح��ُب اللي��ل خلف��ي واأجره 
وحي��ث  الأف��ق  يف  ط��رف  اأبع��د  اىل 
ماتط��اأ قدمي يحل الليل. على الرغم 
م��ن ذلك مل اأرى اي �صىء، ولكني كنت 
اأعل��م، باأنن��ي اأ�صتح�ص��رت ال�صب��ح من 
قرب حبيبت��ي، واأنن��ي اأ�صحب��ه خلفي 
ب�ص��دة ب�ص��راع اللي��ل املرتاخ��ي. كان 
يب��دو العامل خاليا م��ن الب�صر، و�صهل 
املمتل��ئ  الهائ��ل  املدين��ة  �صاحي��ة 
بالوح��ل كان يب��دو خراب��ًا، واملدينة 
كتلة منخف�صة، هو الآن يدنو ب�صرعة 
ويب��دو خميفا عن كث��ب. بقيت واقفا 
مل��رات ع��دة واأنني �صع��رت كيف يقف 
الظالم خلفي ويتجمع ويرتدد �صاخرا 

وبعد ذلك يدفعن��ي مرة اخرى برقة 
ولك��ن بق��وة مرغمة. وكذل��ك �صعرت 
الآن بتدفق العرق من ج�صدي بغزارة 
والع��بء  متعب��ا،  الطري��ق  واأ�صب��ح 
اأ�صحبه ثقيال اأنه عبء الدنيا، واأنني 
مرتبط معه وهو مرتيط معي بحبال 
خفي��ة واأن��ه ي�صحبن��ي الآن ويجرين 
كحي��وان هزي��ل مرغم��ا يحمل حمال 
منزلقا عند الهاوية. لقد قاومت تلك 
احلبال اخلفية ب��كل قواي واأ�صبحت 
خط��اي ق�ص��رة وغ��ر ثابت��ة ورميت 
العق��دة  يف  يائ���س  كحي��وان  نف�ص��ي 
اخلانق��ة. بينم��ا اأح��اول جاه��دا اأن 
اأحاف��ظ عل��ى ا�صتقامت��ي ، اأنغر�ص��ت 
�صاق��اي يف الأر�س، حتى �صعرت فجاأة 
باأنن��ي لاأمتك��ن م��ن ال�صم��ود، واأنني 
مرغما على البقاء يف موقعي ، واأ�صبح 
العبء اأكرث تاأثرا على اأن يزحزحني 
م��ن م��كاين، واأعتق��دت بانن��ي فقدت 
الت��زان، و�صرخ��ت وارمتيت يف جلام 
لهيئ��ة له و�صقطت عل��ى وجهي على 
الأر���س ومتزق��ت الأو�ص��ال و�صع��رت 
تو�ص��ف  ل  غام��رة  بحري��ة  بعده��ا 
واأم��ام عين��اي ال�صه��ل امل�ص��رق وه��ي 
تق��ف في��ه، ولقد كانت ترق��د هنالك 
يف ق��رب بائ�س حتت الزه��ور الذابلة، 
اأما الآن فاإنها ههنا وتقول يل بوجهها 
الب�صو���س:" اأنه���س، اأنه���س!" نه�ص��ُت 

وذهبُت نحوها.

تساؤالت
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الحرب على العراق يف الرواية األمريكية

روايات تفضح املمارسات الالإنسانية للجنود األمريكيني

 

الأمريكي��ة  الق��وات  ان�صح��اب  بع��د 
نهاي��ة ع��ام  الع��راق يف  م��ن  املحتل��ة 
2011، ظهر �صيل متوا�صل من الكتب 
الأدبي��ة تناق�س احل��رب الأمريكية 
وت�ص��ف  واحتالل��ه  الع��راق  عل��ى 
جتربة املحاربني الأمريكيني فيه وما 
لقوه من متاعب وارتكبوه من جرائم 
�صد ال�صع��ب العراق��ي. وتتباين هذه 
الكت��ب من املذك��رات ال�صخ�صية التي 
كتبه��ا مقاتل��ون �صارك��وا يف احلرب اأو 
مرا�صل��ون حربيونعاي�ص��وا الأح��داث 
اىل الأعم��ال الأدبية البداعية من 
ق�صائ��د �صعرية اأو رواي��ات وجماميع 

ق�ص�صية. 
تاأت��ي اأهمي��ة الرواي��ات الأمريكي��ة 
التي ت��دور اأحداثهاع��ن احلرب التي 
قادتها الوليات املتح��دة الأمريكية 
كتب��ت  كونه��ا  العراقم��ن  لحت��الل 
ح��رب  يف  �صارك��وا  روائي��ني  باأي��دي 
مرارته��ا  وذاق��وا  باأنف�صه��م  الع��راق 
وخ��ربوا اأهوالها.لذل��ك فه��ي تت�ص��م 
الت�صوي��ر  ودق��ة  امل�صاع��ر  ب�ص��دق 
وح��رارة العاطف��ة. وتتف��اوت قيمة 
ه��ذه الروايات م��ن الناحي��ة الفنية 
بالطبع اإّل اأنه��ا مبجملها تقدم �صورة 
وامل�صاع��ر  املواق��ف  تعك���س  �صامل��ة 
الن�صانيةاملتباين��ة للمقاتل��ني الذين 
خا�ص��وا غم��ار ه��ذه احل��رب واكتووا 

بنارها. 
حظي��ت  الت��ي  الرواي��ات  اأب��رز  م��ن 
بنجاح فوري حال �صدورها هي رواية 
م�صر بلي لني الطويل منت�صف الوقت
Billy Lynn>s Long Hal -

للروائ��ي   )time Walk)2012
 Ben Fountainفاون��ن ب��ني 
ال��ذي كث��را ما يت�ص��ل ب��ه املحاربون 
ال�صابقون الذي��ن خا�صوا غمار حرب 
الوليات املتحدة الطويلة  يف العراق 
ليخ��ربوه راأيه��م بروايت��ه التي تدور 
ع��ن احل��رب الت��ي خا�ص��وا غماره��ا. 
يقول��ون ل��ه اإنه��ا رواية رائع��ة ت�صور 

الأحداث ب�ص��ورة �صادقة. وكما قال 
فاون��ن ل�صحيفة الغاردين يف لقاء له 
معه��ا »يب��دو اأن الكت��اب م�ص��در متعة 
وراح��ة لأولئ��ك املحارب��ني.« وت�صور 
الرواي��ة ه��ذه احل��رب عل��ى الع��راق 
ب��كل حماقته��ا واأخطائه��ا ونتائجه��ا 
الكارثي��ة م��ن خ��الل الرتكي��ز عل��ى 
تاأث��ر جتربة احل��رب على ف�صيل من 
اجلن��ود الأمريكيني عند عودتهم من 
الع��راق اىل اأمري��كا. حي��ث يعان��ون 
م��ن كوابي���س تطارده��م ومتنعهم من 
الندم��اج يف املجتمع ثاني��ة. وتتميز 
اإذ  مفكك��ة،  الروايةببني��ة  ه��ذه 
حتتوي عل��ى اأجزاء ع��دة ل يربطها 
راب��ط كم��ا اأن احل��وارات خالي��ة من 
التنا�ص��ق وغ��ر مفهوم��ة متام��ا وكاأن 
الذي  الروايةحتاول�صتن�صاخاجلدل 
قبل�ص��ن  املتح��دة  الولي��ات  يف  �ص��اد 
احل��رب على الع��راق وبعده��ا. يقول 
فاون��ن »اأردت اأن اأق��دم كالم النا���س 
بع�صهم لبع�س وهذا الت�صظي املنتظم 
يف املواق��ف. تل��ك ه��ي النغم��ة الت��ي 
اأ�صعى اليها. اأ�صياء كثرة جتري يف اآن 

واحد والكثر منها ل يعني �صيئا.« 
وم��ن الرواي��ات املهم��ة الأخ��رى ع��ن 
ح��رب الع��راق رواية الطي��ور ال�صفر

للكات��ب   The Yellow Birds
Kevin Powersب��اورز كق��ني 

للكات��ب   Fobbitاجلن��دي ورواي��ة 
 David Abramsديفداأبرم��ز
املن�صورتان ع��ام 2012.يعتقد باورز 
وه��و نف�صهمح��ارب �صاب��ق يف الع��راق 
اأن �صي��ل الرواي��ات مب��ا فيه��ا روايت��ه 
الطي��ور ال�صف��ر ت�صاع��د الأمريكيني 
على بل��ورة فهم حلرب الع��راق اأف�صل 
مم��ا فعلته ال�صحافة. وق��د اأو�صح اأن 
اأح��د الأ�صب��اب الت��ي دفعت��ه لكتابة 
ه��ذه الرواي��ة ه��ي اأن النا���س ظل��وا 
هن��اك  ي��دور  ال��ذي  »م��ا  يت�صاءل��ون 
بال�صب��ط.« وقد حره ذل��ك الت�صاوؤل 
نظ��را للحج��م الهائ��ل م��ن التقاري��ر 
احل��رب.  ع��ن  املن�ص��ورة  ال�صحفي��ة 
واأ�ص��اف »ب��دا يل اأن امل�صكل��ة مل تكن 
ناجم��ة ع��ن قل��ة املعلومات ع��ن تلك 
احل��رب فق��د كان ثم��ة ك��م كب��ر من 
املعلوم��ات ال�صحفي��ة عنه��ا. لك��ن م��ا 
كان النا�س يري��دون معرفته حقا هو 
�صع��ور املحارب��ني ومعاناتهماجل�صدية 
والعاطفية والنف�صية. وهذا هو �صبب 

كتابتي لهذه الرواية.« 
اجلي���س  اىل  ب��اورز  كيف��ن  ان�ص��م 
ال�صابع��ة  يف  كان  حينم��ا  الأمريك��ي 
ع�ص��رة م��ن عم��ره وخ��دم يف الع��راق 
عام��ي  مدفعي��ة  رام��ي  ب�صف��ة 
م��ن  ا�صتف��اد  وق��د  و2005.   2004
جتربت��ه ه��ذه فكت��ب روايته��الأوىل 
كب��رة  رواي��ة  ال�صفروه��ي  الطي��ور 
اإح��دى  وتع��د  عل��ى جائ��زة،  ح��ازت 
كال�صيكيات رواية احل��رب املعا�صرة. 
�صاب��ني  جندي��ني  ح��ول   ت��دور  اإنه��ا 
نف�صيهم��ا  عل��ى  اأمريكيينيقطع��ان 

اأحدهم��ا  م�صتعجالبحماي��ة  وع��دا 
الآخروابقائ��ه حي��ا يف ميدانالقتال. 
ولك��ي ل تاأخذهم��ا الغفل��ة يعي�ص��ان 
عل��ى املن�صط��ات واخل��وف يف حماولة 
للحف��اظ على حذرهم��ا والبقاء على 
قي��د احلياة.وكم��ا يف جميع الأعمال 
عاجل��ت  الت��ي  العظيم��ة  الأدبي��ة 
مو�صوعة احلرب منذ احلرب العاملية 
ت�صب��ح  فيتن��ام،  ح��رب  اىل  الأوىل 
جترب��ة الأف��راد رم��زا ملوق��ف الأمة 
باأكملها. لذلك يجبالربط بني الوعد 
الرواي��ة  تو�ص��ح  ال��ذي  امل�صتعج��ل 
ي�صتطيع��ا  مل  ال�صديق��ني  ان  �صريع��ا 
الإيف��اء ب��ه والطريق��ة الت��ي �صن��ت 
فيها اأمريكا احلرب على العراق. قال 
ب��اورز »اإنه��ا ق�صة ح��ول قطع وعد ل 
ميكن��ك الإيفاء به، وع��ود مت قطعها 
بطريق��ة �صريع��ة. اأحده��م يريد اأن 
يك��ون طيبا وخ��را لكنه يج��د الأمر 

اأ�صعب مما ي�صتطيع عمله وفهمه.«
بط��ال الرواي��ة بارتلBartle)وه��و 
 Murphوم��ورف اأي�ص��ا(  ال��راوي 
�صاب��ان من ولي��ة فرجينيا.بارتلفي 
عم��ره  م��ن  والع�صري��ن  احلادي��ة 
�ص��اذج  ع�ص��رة  الثامن��ة  يف  وم��ورف 
وه�س عاطفي��ا. حياتهما يف فرجينيا 
رتيب��ة فتطوعا يف اجلي���س للقتال يف 
الع��راق. وق��د عاهد بارت��ل اأم مورف 
اأن يحم��ي ولده��ا ويبقي��ه حي��ا وم��ن 
جانبه تعه��د مورف بحمايه �صديقه. 
تب��داأ الرواي��ة بلمح��ات م��ن احلي��اة 
طائ��ر  زه��ور،  العادية—حديق��ة 
ال�صنون��و يحل��ق ع��رب زق��اق، ب�صت��ان 
عل��ى حافة املدين��ة— ولكن �صرعان 
ما تتب��دل اىل م�صاه��د عنف خميفة 
وكاأنه��ا جت��ري يف اجلحيم—اأطب��اء 
يحاول��ون اإ�صعاف جندي �صاب  م�صاب 
بظه��ره، قنبل��ة تنفج��ر ف��وق ج�ص��ر 
فتتطاي��ر اأ�صالء اجلن��ود، جثة ترمي 
اأ�ص��الء  فتتناث��ر  عالي��ة  بناي��ة  م��ن 

مقطعة.
والرواي��ة تظه��ر عبثية احل��رب ول 
جدواه��ا. اإذ يق��وم اجلي�س الأمريكي 
مبهاجم��ة بل��دة يف الع��راق ي�صت��ويل 
عليه��ا امل�صلحون فيقتل��ون عددا منهم 
ويهرب الباقون عرب التالل والوديان 
وم��ا اأن ين�صح��ب اجلي���س الأمريك��ي 
امل�صلح��ون  يع��ود  حت��ى  ثكنات��ه  اىل 
لل�صيط��رة على البل��دة فيقوم اجلي�س 
البل��دة ثاني��ة  الأمريك��ي مبهاجم��ة 
ليقت��ل بع�س امل�صلحني ويهرب البع�س 
الآخر وحني ين�صحب الأمريكان يعود 
امل�صلحون اىل البلدة وهكذا دواليك. 
عب��ث يف عب��ث، تك��رار مم��ل لنف���س 
الأفعال دون نتيجة حا�صمة. وترينا 
الرواي��ة تاأثر احلرب عل��ى املقاتلني 
ال�صب��اب، اأي اآثاره��ا النف�صية، بدقة 
متناهية. فاملجندون يتعلمون �صريعا 
فن »الالمبالة« و�صيلة للبقاء يف وجه 

العنف واملوت املتوا�صلني.
Fobbitاجلن��دي رواي��ة  اأم��ا 

لديفدابرم��ز فرت�ص��م �ص��ورة �صاخرة 
مب��ا  بغ��داد  يف  الأمريك��ي  للجن��دي 
يّذكر برواي��ة Catch- 22ال�صهرة 
الق��رن  �صتيني��ات  يف  �ص��درت  الت��ي 
املا�صي وت�صخر م��ن جرنالت احلرب 
الأمريكي��ني خ��الل احل��رب العاملي��ة 
الثانية.جتري اأحداث رواية اجلندي 
يف اأحد القواعد الأمريكية يف بغداد 
وت�صخر من جهل القادة وتخبطهم يف 
اتخ��اذ الق��رارات يف ح��ني اأن اجلنود 
يحاول��ون ب��كل طريق��ة الته��رب م��ن 
امل�صارك��ة يف الواجبات احلربية التي 
يكلف��ون به��ا خوف��ا م��ن امل��وت. اإنه��م 
يف�صل��ون ممار�ص��ة الأعم��ال املكتبية 
الكتابية ويختلقون احلجج للبقاء يف 

مكاتبهم. 
الروائي��ة  الأعم��ال  له��ذه  وي�ص��اف   
الق�ص��رة  الق�ص���س  جمموع��ة 
يف  �صابق��ون  حمارب��ون  كتبه��ا  الت��ي 
 Fireالعراقتح��ت عنواناإرمي وان�صى
and Forgetال�صادرة عام 2013. 
واأن�ص��ى  جمموعةارم��ي  ق�ص���س  اإن 
تتناول اأحداثا �صتى من جتربة حرب 
الع��راق تظهر بع�س املاآ�صي والتجارب 
املوؤمل��ة الت��ي اأثرت يف الرج��ال الذين 
خا�صوه��ا. ثم��ة ق�ص��ة ع��ن جن��دي 
يرم��ي �صبي��ا عراقي��ا فردي��ه قتيال، 

وق�صة اأخرى 
ع��ن جن��دي بحرية ع��اد موؤخ��را من 
احل��رب ي��زور �صوق��ا كب��را للت�ص��وق 
بينم��ا تطاردهاأ�صب��اح اجلرائ��م التي 
ارتكبها هو وزمالوؤه يف العراق و�صكلت 
�صدم��ة نف�صي��ة له، كم��ا توجد ق�صة 
ت�ص��ف فقدان دوري��ة اأمريكية اأثناء 
بغ��داد  احد�ص��وارع  يف  له��ا  واج��ب 
واملحاولت املبذولةلإيجاد اأفرادها.
وتظهر ق�ص��ة اأخرى حماربا يعود من 
الع��راق اىل بلدت��ه يف اأمريكاويبحث 

عن وظيفة دون جدوى.
ومب��ا ي�صاب��ه ذل��ك تاأت��ي املجموع��ة 
الإنت�ص��ار اإع��ادة  الق�ص�صي��ة 
الت��ي   )Redeployment)2014
 Phil كالي  في��ل  الروائ��ي  كتبه��ا 
واقعية  Clayوحتت��وي على ق�ص�س 
موؤثرة.وكالي نف�صه حمارب من قوات 
البحريةالأمريكي��ة �ص��ارك يف حرب 
املجموع��ة  ق�ص���س  تخل��ق  الع��راق. 
�ص��ورة حزينة عن احل��رب يف العراق 
حي��ث املعاناة الرهيبة من خوف واأمل 
وم��وت ودم��ار كل ذل��ك وح��ني يع��ود 
املح��ارب اىل بلدت��ه يف اأمريكا يفاجاأ 
ب��اأن النا�صهن��اك ق��د ن�ص��وا متام��ا اأن 
يف  فيعي���س  حرب��ا.  بلدهميخو���س 
عزل��ة نف�صية تطارده اأ�صب��اح املا�صي 
احلزين ويحاول الهرب منها باللجوء 
اىل النغما�س يف ال�صرب واملخدرات.

وخم�ص��ة  خم�ص��ات  رواي��ة  اأم��ا 
 Fives and Twentyوع�صرينات
ماي��كل  للروائ��ي   )Fives)2015
ب��رتيMichael Pitreفه��ي رواية 
حادة املالحظة بقلم حمارب من فيلق 

البحرية الأمريكية �صارك مرتني يف 
الروايةاحلرب  العراق.وتقدم  حرب 
يف الع��راق من خالل ث��الث �صخ�صيات 
خيالي��ة وه��م: طال��ب كلي��ة اأمريكي 
ب�صف��ة  احل��رب  يف  يتط��وع  جنوب��ي 
ح�صا���س  وم�صمداأمريك��ي  �صاب��ط، 
يدمن على املخدرات بعد روؤية زمالئه 
يقتل��ون واح��د بع��د الآخ��ر، وطال��ب 
ال�صعبي��ة  الثقاف��ة  يح��ب  عراق��ي 
ل��دى  مرتجم��ا  وي�صب��ح  الأمريكي��ة 
اجلي���س الأمريك��ي يف الع��راق. تبداأ 
الرواي��ة م��ع ال�صخ�صي��ات يف مرحلة 
ما بعد انتهاء احلرب اإذ يجاهدون من 
اأج��ل ك�صبلقم��ة العي�س لك��ن الكاتب 
اىل  املا�ص��ي،  اىل  يع��ود  م��ا  �صرع��ان 
الع��راق حي��ث يرين��ا بدق��ة م�صاع��ر 
القل��ق واخل��وف الت��ي ت�صيط��ر عل��ى 
اجلن��ود الأمري��كان وه��م يقاتلون يف 
احلر الالهب والغبار املت�صاعد بكامل 
عدتهم الثقيل��ة، يف اإنذار دائم خوفا 
م��ن القناب��ل واللغ��ام والقنا�صني يف 
�صوارع ميكن اأن تكون فيها حتى كومة 

�صغرة من الأزبال كمني مميت. 
اإن واح��دة م��ن ال�صم��ات الت��ي متي��ز 
حرب الع��راق عن احل��روب ال�صابقة 
ه��ي اأن الذين خا�صوه��ا كانوا جميعا 
م��ن املتطوع��ني. ل��ذا ل جت��د ق�ص��ة 
يف الرواي��ات الت��ي تدورح��ول حرب 
الع��راق تتح��دث ع��ن جمن��د ب��ريء 
جرى ار�صاله عنوة للقتال. ورمبا لهذا 
ال�صبب يعم ه��ذه الرواي��ات اإح�صا�س 
باحل��زن، ح��زن عمي��ق يتغلغ��ل ع��رب 

الكلمات،ل نار غ�صب �صد احلرب. 
وعلى اأي حال، ح�صنة هذه الروايات 
ع��ن  الغط��اء  ترف��ع  اأنه��ا  والق�ص���س 
املمار�ص��ات الالاإن�صانية الت��ي ارتكبها 
الع��راق  يف  الأمريكي��ون  اجلن��ود 
وحج��م الدم��ار الهائل ال��ذي احلقوه 
ل يف البني��ة التحتي��ة للبل��د فح�صب 
ب��ل يف نف�صي��ة ال�صع��ب ال��ذي رف���س 
احتالله��م وقاومهم ب�ص��راوة. حفنة 
املهوو�ص��ني  الأمريكي��ني  الق��ادة  م��ن 
باحلرب ير�صلون األوف املقاتلني لغزو 
بل��د �صغ��ر ويدم��روه اإ�صباع��ا ل�صهوة 
وهك��ذا  ال��رثوات.  و�صرق��ة  احل��رب 
كت��ب على النا���س العاديني، عراقيني 
واأمريكان، اأن يعانوا الأمرين لإر�صاء 
يف  احل��ال  ه��و  حكامهم،كم��ا  ن��زوات 
جمي��ع احلروب عرب التاريخ. ولعل ما 
ح�صل يف ح��روب ط��روادة خر مثال 
عل��ى ق��ذارة احل��رب: هيل��ني زوج��ة 
امللك الغريق��ي مينيالو�س تهرب مع 
ع�صيقه��ا اأم��ر طروادةفتوج��ب عل��ى 
األ��وف ال�صباب الإغريقي اأن يخو�صوا 
حربا �صرو�صا توا�صل��ت ع�صر �صنوات 
ط��وال، ويتحمل��وا اأهواله��ا، ويالق��وا 
يث��اأروا  ذلكحت��ى  كل  فيه��ا.  حتفه��م 
لكرام��ة امللك ويعي��دوا زوجته اليه. 
اأم��ا ط��روادة فقد دمرت متام��ا واأبيد 
�صعبه��ا م��ن اأج��ل ن��زوة اأم��ر غ��ر مل 

ي�صتطع كبح جماح عاطفته.

الأ�صتاذ الدكتور
 �صعد قا�صم �صغر

ق�صم اللغة الإنكليزية



7لـغــات
عبء املاضي يف أدب أهرون ابلفيلد )اديب الكارثة( 

م. اميان لفته عزيز
 ق�صم اللغة العربية

الدب، كم��ا ه��و مع��روف، تعب��ر ع��ن 
ال�صل��وك الن�صاين، وعني العامل التي 
ت��رى كل �صيء، وتل��ج اىل ادق واعمق 
خلج��ات النف���س الب�صري��ة. واحيانا 
الن�ص��ان معر���س اىل احداث��ا اليمة 
ت��رتك اثاره��ا النف�صي��ة يف نظرت��ه 
مبحيط��ه،  عالقته��ا  ويف  عامل��ه  اىل 
م��دى  عل��ى  يعاي�ص��ه  عبئ��ا  وت�ص��كل 
حياته. وقد انعك�س �صدى هذا النوع 
م��ن ال�صخ�صي��ات يف الدب العربي يف 
�صن��وات ال�صتينيات م��ن القرن املا�صي 
وحتولت ب�ص��كل وا�صح اىل �صخ�صيات 
هام�صية، عرف��ت فيما بعد با�صم )ال 
بط��ل(، ل�صيما يف ادب القا�س اهرون 
ابلفيل��د1932، الذي ول��د يف رومانيا 
الهج��وم  و�صه��د  يهودي��ة،  لطائف��ة 
بلدت��ه عندم��ا كان يف  الن��ازي عل��ى 
الثامنة من عمره، ونتيجة لذلك اأبعد 
عن عائلته واأر�ص��ل اإىل مع�صكر لبور 
يف اأوكراني��ا. ومنذ ذل��ك احلني تنقل 
وحيدا من بل��دة اإىل اأخرى يف اأرجاء 
اأوكراني��ا حت��ى هاج��ر اإىل فل�صط��ني 
م��ا ي�صم��ى بهج��رة  م��ع   1946 ع��ام 

ال�صبيبة اليهودية. ذاع �صيت ابلفيلد 
يف الدب الع��ربي احلدي��ث ب)اديب 
الكارثة( لهتمامه بت�صوير الزمات 
النف�صية للف��رد العائد للمجتمع بعد 

انتهاء احلرب. 
للقا���س ابلفيلد ق�صة بعن��وان" كيتي 
"، تتح��دث ع��ن �صبي��ة ا�صمه��ا كيتي 
تعي���س منعزل��ة يف اح��د الدي��رة يف 
بولن��دا بعد انقاذها م��ن قبل راهبات 
م�صيحيات، تق��وم الراهبات برعايتها 
ال ان حما�ص��رة اجلنود الملان للدير 
يث��ر اخل��وف والقل��ق يف نف�صه��ا، مما 
يدفعه��ا ان تلق��ى بنف�صه��ا ام��ا مرم��ى 
الح��داث  القا���س  ي�ص��رد  نرانه��م. 
الت��ي تق��ود ال�صخ�صي��ة اىل يق��ني ان 
لي���س هناك من مهرب مم��ا تعانيه ال 
بامل��وت، وه��ذه الفك��رة م�صيطرة على 
ذه��ن القا���س اذ يق��ول: " حاولنا ان 
نه��رب م��ن ق��در اق��ل هروب��ا وجدن��ا 
الخر قد لحقنا اينما ذهبنا، حتى 
يعي���س  فل�صط��ني(.  يف  )يق�ص��د  هن��ا 
وماي��زال  فل�صط��ني  يف  الن  ابلفيل��د 
م��ن  خائف��ا يالحق��ه ع��بء ما�صي��ه 
اورب��ا. ا�صتعان ابلفيل��د كما احلال يف 
عدي��د من كتاب القرن الع�صرين بعلم 
النف���س وم��زج يف كتابات��ه ال�صل��وب 
الدب��ي ال�صاع��ري وحقائ��ق نف�صي��ة 

عن �صخ�صية الن�صان مو�صوع الق�صة 
فكانت ال�صخ�صية الرئي�صية �صلبية ل 
ت�صتطيع ان تقدم على �صيء لوحدها، 
متوح��دة، منبوذة، غريب��ة، تتحرك 
فق��ط بتاأث��ر ان�ص��ان اخ��ر. وتوؤك��د 
امل�ص��ادر العربية ان ه��ذه ال�صخ�صية 
ه��ي منطي��ة يف نت��اج ابلفيل��د ب�ص��كل 
خا���س، ويف الدب الع��ربي احلدي��ث 
ب�صكل ع��ام. وقد كان للقا���س العاملي 
كاف��كا تاأثر كبرا يف نتاج��ه من اثار 
خ��وف م��ن ال�صلط��ة برموزه��ا كاف��ة 
وو�ص��ف للقبح الب�ص��ري والخالقي. 
رك��ز ابلفيل��د عل��ى عق��دة ال�صطهاد 
اليه��ودي  تراف��ق  الت��ى  املزعوم��ة 

وتع�صع�س يف ذهنه حيثما حل.
األيم��ة، عل��ى م��ا يب��دو،      ذكري��ات 
م��ن  ج��زءا  و�صكل��ت  القا���س  عا�صه��ا 
اإلي��ه  ما�صي��ه. فاملا�ص��ي، كم��ا ي�ص��ر 
علم��اء الفل�صف��ة، ه��و مفه��وم جمرد، 
يفي��د اأن جمي��ع الإمكاني��ات املتوفرة 
يف �ص��يء ما ق��د انته��ت وحتققت ومل 
يع��د بالإم��كان اإ�صالحه��ا اأو تغيرها 
يف احلا�صر، كم��ا اإن احلا�صر يف حياة 
الإن�ص��ان هو امتداد للما�صي واإرها�س 
للم�صتقب��ل. ولك��ن قد يهيم��ن املا�صي 
عل��ى احلا�ص��ر حت��ى ي��كاد يخنق��ه، 
وق��د يخ�ص��ع اأنا���س كث��رون ملوؤثرات 

اأم�صه��م، ويغذون حا�صرهم با�صتمرار 
بذكريات املا�ص��ي حتى ت�صبح موجها 
لهم. وهكذا هو احلال يف بع�س ق�ص�س 
م��ا يع��رف بجيل املوج��ة اجلديدة يف 
الق�ص��ة العربي��ة احلديث��ة، اإذ تع��د 
ه��ذه الق�ص���س مبثاب��ة نقط��ة حتول 
العربي��ة  الق�ص���س  تاري��خ  يف  مهم��ة 
الأولد  بدخ��ول  متثل��ت  احلديث��ة، 
وال�صبية الناجني من اأحداث احلرب 
وم��ا تلته��ا اإىل الأدب، اأولئ��ك الذي��ن 
حمل��وا معه��م �صحنة من �ص��ور املا�صي 
وع��ن من��ط حياته��م ال�صابق��ة، عاملا 
اأع��ادوا في��ه الأدب الع��ربي بق��در ما 
اإىل جي��ل بياليك، اجليل ذي ال�صورة 
ال��ذي  اليه��ودي  ملالم��ح   القدمي��ة 
يط��ارده الرعب . و يع��د ابلفيلد احد 
اأولئ��ك ال�صبية الذين حملوا معهم ما 
حملوا م��ن ذكريات اأورب��ا بعد انتهاء 
احل��رب العاملي��ة الثاني��ة، اإذ يعتق��د 
اإن تل��ك الأح��داث �صكل��ت قدره��م يف 
احلا�ص��ر وامل�صتقب��ل على ح��د قوله. 
وميكنن��ا الق��ول اأن الق�ص��ة " كيت��ي" 
عربت عن املا�صي الكئيب الذي عا�صه 
الأطف��ال اليهود يف اأوربا اأبان احلرب 
العاملي��ة الثانية وما �صه��دوه من رعب 
وخ��وف عمق عق��دة ال�صطه��اد لدى 
اليهود وافقد تل��ك الطفولة براءتها 

ومتعته��ا، الأمر الذي اث��ر يف حياتها 
احلا�ص��رة وروؤيته��ا للم�صتقبل. وعلى 
الرغ��م م��ن ال�ص��ور الإن�صاني��ة الت��ي 
تناوله��ا ابلفيل��د، التي جتع��ل القارئ 
الربيئ��ة،  �صخ�صيات��ه  م��ع  يتعاط��ف 
م��ع ذل��ك يب��دو منطي��ا ومل  ان��ه  اإل 
يح��د، كغ��ره م��ن الكت��اب ال�صهاينة، 
الذي��ن �صبق��وه مم��ن التزم��وا بالفكر 
ال�صهيوين الذي دعا اإىل التاأكيد على 
اإلقاء ال�صوء على اجلوانب املظلمة يف 
حي��اة اليه��ود يف اأوربا عموم��ا و�صرق 
اأورب��ا خ�صو�ص��ا، جت�ص��د يف جتاهل��ه 
بال�صخ�صية امل�صيحية ماريا ورعايتها 
لكيت��ي اليهودية، ليدفع��وا املزيد من 

اليهود للهجرة اإىل فل�صطني.     
النف���س ان" دوافعن��ا  يوؤكدعلم��اء  و 
وقدراتن��ا تكمن يف داخلن��ا، والبيئة 
لظهوره��ا  الفر�ص��ة  توف��ر  فق��ط 
وتطويره��ا"، ويق��ال يف الفل�صف��ة: " 
ان امل�صكل��ة موجودة لنك تعي�صها ول 
عالقة للم�صكلة باملا�صي، انت تعي�صها 

وح�صب". 

---------------
بح��ث من�صور يف جملة بي��ت احلكمة املحكمة 

والعربية. العربية  باللغة   2009

م . مي�صون علي رزوقي

ه��ل ت�صرق ال�صم�س يف ه��ذه املدينة؟ وان كانت كذلك فهو اأمر 
م�صك��وك في��ه. ففي برل��ني ي�صتم النا���س الطق���س دائما.... 

حيث ل طق�س يف برلني.
اأم��ا ع��ن الربليني��ون.. فالربلين��ي لي���س لديه وق��ت، فدائما 
هنال��ك ما ي�صغله. فحتى عندما يت�ص��ل ليواعد اأحدا ما فانه 
ياأت��ي اإىل موع��ده ُمكره��ًا متاأخ��را، وعند املحادث��ة غالبا ما 

ي�صغل نف�صه باأ�صياء اأخرى كثرة.
يقد���س النا�س العمل يف هذه املدينة. فهنا ل يعمل النا�س بل 
اأنهم يكدحون كدحا. حتى الت�صلية فهي عمل بالن�صبة لهم. 

اأم��ا الن�صاء الربلينيات فقد يراه��ن املرء يجل�صن يف بالكونات 
�صققه��ن الت��ي هي ت�صبه العل��ب لي�صتمتعن بوق��ت راحتهن. يف 
غ�ص��ون ذلك فاأنه��ن اإما يحت�ص��ني قهوتهن واإم��ا يتحدثن عرب 

الهاتف واإما يكن بانتظار موعد معني. 
الربليني��ون ل ي�صتطيعون اأن يتجاذبوا اأطراف احلديث فيما 
بينهم.ففي بع�س األأحيان عندما نرى �صخ�صني ونعتقد باأنهما 
يتحدث��ان مع بع�صهما البع�س، فاأنهما يف واقع الأمر يتبادلن 
التحي��ة فق��ط. حتى ُع��رف الربلين��ي باأنه ل ُي�صغ��ي ويبقى 
متوت��رًا م�صدود الأع�صاب حتى ُينهي الآخر حديثُه ويتوقف 

عن الكالم.  
وُيعترب الربلينيون غرباء بالن�صبة لبع�صهم البع�س. حيث ل 
يرغ��ب اأحدهم معرفة �ص��يء عن الآخ��ر وكل يعي�ُس لنف�صه. 
وعل��ى الرغ��م م��ن اأنه��م يعي�ص��ون يف مدين��ة واح��دة اإل اإنهم 

يفتقدون للكثر من القوا�صم امل�صرتكة فيما بينهم.  

ماذا تعرف عن برلني؟
هل يوجد فوق هذه املدينة سماء ؟ ترجمة :اأ.م.حنان كرمي عطه

لع��ل رثاء املراأة اأ�صدق تعبر عن القيمة الن�صانية 
ال�صع��ر  �صا�صع��ة يف  امل��راأة م�صاح��ة  اذ حتت��ل  له��ا 
الندل�ص��ي .وكان ال�صع��راء الندل�صيون  قد نظموا 
�صع��را يف  رثائها والب��كاء على فراقها وكان �صعرهم 
مفع��م بال�ص��دق والعاطف��ة اجليا�ص��ة .وم��ن اب��رز 
ال�صع��راء الذي��ن رثو املراأة ه��و ابن زق��اق البلن�صي 
حيث و�صف املراأة باأبها �صورها .وهناك اجتاه اخر 
يف ال�صع��ر هو الغزل حيث يعد من اكرث فنون ال�صعر 
الندل�ص��ي ، الذي �صغف ب��ه ال�صع��راء الندل�صيون 
ووج��دوا في��ه جم��اًل لالأب��داع . والغ��زل م��ن اكرث 
الوثي��ق  لت�صال��ه  �صيوع��ا  ال�صعري��ة  الأ�صن��اف 
بالطبيعة الإن�صاني��ة ويعد اأبن حزمالندل�صي اول 

م��ن قام بتقنني احلب العفي��ف بالندل�س من خالل 
عمل��ه " ط��وق احلمامة " هذا ما اأ�ص��ار اليه غار�صيا 
غو�س اذ قال : ميكن اعتبار ابن حزم منوذجا للحب 
الروح��ي العفيف ال��ذي يطلق عليه علم��اء النف�س 
ت�صمي��ة احلب العذري او احل��ب الفالطوين . ومن 
اجلدي��ر بالذكر ان ابن حزم اط��راأ ال�صعر العفيف 
وو�ص��ع له بع���س ىالقواع��د والأ�ص��ول ، وقد تبعه 
بع���س ال�صع��راء املت�صوفني الذين كان��وا يجدون يف 
هذا اللون ال�صعري عو�صا عن احلب الإلهي . وللمراأة 
�صاأن كبر لدى معظم �صعراء الندل�س نظرا للمكانة 
املرموقة التي حتتلها املراأة الندل�صية وا�صتطاعت 
املراأة الندل�صية ان تن�صاأ �صالونات اأدبية وجمال�س 
ثقافية وبهذا احتلت املراأة منزلة عظيمة يف اغلب 

ادبيات ال�صعر الندل�صي 

املرأة يف  الشعر االندلسي
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د. �صذى ا�صماعيل جبوري
ق�صم اللغة ال�صبانية

يحك��ي ه��ذا التمث��ال ق�ص��ة تق��دمي 
خريط��ة  كولومب���س  كري�صتوف��ر 
اكت�ص��اف الع��امل اجلدي��د )امريكا( 
بنج��اح  ايزابي��ال  امللك��ة  واقن��اع 
الوىل  ايزابي��ال  امللك��ة  م�صروع��ه. 
ملك��ة �صقلي��ة وق�صتال��ة ولي��ون ث��م 
مملك��ة  م��ع  وحدته��ا  بع��د  ا�صباني��ا 
اث��ار  لقراراته��ا  كان��ت   . اراغ��ون 
فف��ي  ا�صباني��ا  تاري��خ  يف  عظيم��ة 
عهدها انتهى عه��د امل�صلمني ب�صقوط 
غرناطة واقرت ق��رار اجبار م�صلمي 
ويهود ا�صبانيا على اعتناق امل�صيحية 

او القتل او الرحيل. 
تزوج��ت امللك��ة ايزابي��ال الوىل من 
 )1516/1452( الث��اين  فرنان��دو 
احد امللوك الكاثوليك ، ملك اراغون 
ثم ا�صبانيا بع��د وحدتها مع ق�صتالة 
ومتك��ن ال�صب��ان خ��الل حكمهم��ا من 

طرد امل�صلمني. 
�صنت مع زوجها فرناندو الثاين حملة 
مدين��ة  عل��ى  لال�صتي��الء  ع�صكري��ة 
غرناط��ة م��ن حكامه��ا بن��ي الأحمر 
وكان��ت غرناطة اآخر معاقل امل�صلمني 
يف اإ�صباني��ا ع��ام 1492 انته��ى فيه��ا 
احلك��م الإ�صالم��ي يف الأندل���س، وقد 
اأمرت امللكة اإيزابيال باإن�صاء  حماكم 
التفتي�س وهي حمكمة كن�صية قدمية 
ان�صئ��ت لكت�ص��اف ومعاقبة اجلرائم 

�صد الدين او عقائد الكني�صة 
املحاك��م الت��ي قام��ت بط��رد ثالث��ة 
ماليني من امل�صلمني، الذين مل يغادروا 

الأندل�س بعد 
�صقوطه��ا، والتعذي��ب بجمي��ع اأن��واع 
اآلت التعذي��ب .اأطل��ق عليه��ا  البابا 
ا�صكندر ال�صاد�س وزوجها، لقب امللوك 

الكاثوليك .
وه��ي التي كان��ت من دع��م كر�صتوفر 
كولومبو�س يف رحلت��ه ال�صتك�صافية 

التي ادت اىل و�صوله اىل امريكا.
كري�صتوف��ر كولومبو���س اأو كر�صت��ف 

 Christophorus كلم��ب: 
Columbus(  بالالتينية( رحالة 

يط��ايل، ين�صب اإليه اكت�ص��اف العامل 
مدين��ة  يف  ول��د  امري��كا.  اجلدي��د( 
جنوة يف ايطالي��ا ودر�س الريا�صيات 
والعل��وم الطبيعي��ة يف جامعة بافيا. 
عرباملحي��ط الطل�ص��ي وو�صل اجلزر 
 1492 اكتوب��ر    12 يف  الكاريبي��ة 
الق��ارة  لأر���س  اكت�صاف��ه  لك��ن  م  
الأمريكي��ة ال�صمالي��ة كان يف رحلته 
الثاني��ة ع��ام 1492 م. بع���س الآثار 
ت��دل على وج��ود ات�صال ب��ني القارة 
قب��ل  حت��ى  والمريكي��ة  الوربي��ة 
اكت�ص��اف كولومبو���س لتل��ك الأر���س 
بوقت طويل. وقد اخذ من �صخ�صيته 

وحي اأ�صم بلد:كولومبيا. 
يف ع��ام 1492 م  اأبح��ر كري�صتوف��ر 
املحي��ط  يف  م��رة  لأول  كولومب���س 
الطل�صي  بث��الث  �صفن حتمل العلم 
الإ�صباين وب� )120( بحارا  ا�صبانيا 
وذل��ك انطالق��ا م��ن بل��دة بالو���س 
)فرنان��دو(  امللك��ني  اأقن��ع  اأن  بع��د 
م�صروع��ه،  بنج��اح  )اإيزابي��ال(  و 
وبالفع��ل فق��د و�ص��ل يف العا�صر من 
ت�صري��ن الأول من نف���س ال�صنة اإىل 
ج��زر االنتي��ل يف امري��كا الو�صطى 
اجل��زر  بع���س  دخ��ل  اأن��ه  معتق��دا 
الآ�صيوية القريبة من الهند، لذلك 
الهن��د  بج��زر  البداي��ة  يف  �صموه��ا 
الغربي��ة؛ اإىل اأن �صاف��ر اإليه��ا فيما 
امريك��و  الفلورن�ص��ي  البح��ار  بع��د 
ف�صبو�ص��ي  ليعلن لأوربا اأن كوملبو�س 
اإمنا اكت�ص��ف ) عاملا جديدا ( اأطلق 

عليه من ثم ا�صم”  اأمريكا “
تول��دت ل��دى كولومبو�س فك��رة هذه 
الرحلة والرغبة يف حتقيقها لثالثة 

اأ�صباب:
كان اوله��ا ال�صهرة وال��رثاء وتع�صبه 
عن��ده  ول��د  ذل��ك  كل  لكاثوليكيت��ه 

الرغبة يف ايجاد طريق اآخر غر
الطرق التي متر ببالد املحمديني على 

حد تعبره يف مدوناته البحرية.

ترجمة: رناعبدالرحمن عزيز

لي���س هناك �صئ  اق��وى م��ن ال�صورةالتي 
جتعلن��ا نفك��ر مليًا بالرعب ال��ذي يعي�صه 
اولئك الذين يهرب��ون من �صوريا والعراق 
وافغان�صتان متجه��ني اىل اوروبا الغنية.
ال�صب��ان  ال�صحفي��ني  احداملرا�صل��ني 
 )OlmoCalvo(كالب��و اومل��و  يدع��ى 
 ،Santander( �صانتن��در  موالي��د  م��ن 
1982(َوَث��ق الرحل��ة املُرعب��ة ل�صحاي��ا 
احل��رب يف �صل�صل��ة �صوري��ة عنونه��ا ب" 
ناجون يبحث��ون ع��ن جلوء"وهذهال�صور 
 )Roszke( اخ��ذت  يف حق��ل رو�صث��ك
ع��دة  )Hungría(ويف  هنغاري��ا  يف 
مقدوني��ا  و  �صربي��ا  ب��ني  اأماكنحدودي��ة 
منال�ص��ور  ال�صل�صل��ة  .ه��ذه  واليون��ان 
املوؤثرة ف��ازت بجائزة "لوي���س بالتونيا" 
العاملي��ة للت�صوير الفوتوغرايف بن�صختها 
التا�صع��ة ع�صر وعر�ص��ت يف مركزثيبل�س 

)Cibeles( لغاية 28 من �صباط املا�صي 
اىل جان��ب بقي��ة الأعم��ال امل�صرتك��ة يف 
ت يف  �صَ املعر�س.اأغل��ب املوا�صي��ع التي ُعرمِ
املعر�صكانت الحداثالتاريخية يف البرو 
وم��ا كان يخف��ى ع��ن احوالمل�صردي��ن يف 
مدريدواملجاع��ة والرعب وال�صطرابات 

يف جنوب ال�صودان .
اومل��و  عر�صه��ا  ال�صورالت��ي  و�صف��ت  و 
)Olmo(دراما الالجئني منذ خروجهم 
م��ن اوطانهم الأ�صلية  وهم جمربين على 
ذل��ك  ب�صب��ب احل��روب وم��ن ب��ني �صل�صلة 
�ص��ورهمِ املثرةب��رزت �ص��ورة ُمبدع��ة لأب 
م��ع ابن��همِ  يحمله بني ذراعي��ه وهو مي�صي 
عل��ى �صك��ة القطار بع��د ان ع��رَب احلدود 
بني �صربيا وهنغاريا. وعر�س اوملو كذلك 
�صوري��ة  خاطف��ة  يف احلق��ول  لقط��ات 
املجاورة َتظهر فيها �صور ُمرعبه لالجئني 
وكيف يتم ر�س الغاز عليهم لدى اقرتابهم 

من الأ�صالك احلدودية. 

تمثال امللكة ايزابيال يف قلب غرناطة يحكي قصة اكتشاف امريكا

جوائز لويس بالتونيا للتصوير الفوتوغرايف يف مركز ثيبلس



لـغــات

احتفت ال�صحافة الدبية العراقية 
باملنج��ز البداعي لال�صت��اذ امل�صاعد 
يف  التدري�ص��ي  الهن��داوي  ف��وزي  د. 

كلية اللغات.
الزم��ان  �صحيف��ة  خ�ص�ص��ت  فق��د 
والعراقي��ة  الدولي��ة  بطبعتيه��ا 
ملحقها الثق��ايف )األف ي��اء( ال�صادر 
الول  ت�صري��ن   19 الربع��اء  ي��وم 
2016 لالحتف��اء باملنجز البداعي 

للروائي الدكتور فوزي الهنداوي.
وجت�ص��د الحتف��اء بن�ص��ر درا�ص��ات 
نقدية ر�صينة لنخب��ة من ال�صاتذة 
بالنق��د  املتخ�ص�ص��ني  الكادميي��ني 
الدبي والعدي��د من النقاد ، تناولت 
العم��ال  والتقيي��م  بالتحلي��ل 
ن�ص��رت  الت��ي  للهن��داوي  الروائي��ة 

خالل ال�صنوات 2014 – 2016 .
وم��ن ب��ني امل�صاهمني يف اع��داد امللف 
قا�ص��م  �صع��د  الدكت��ور  ال�صت��اذ   :
النكلي��زي  الدب  ا�صت��اذ  ال�ص��دي 
وال�صتاذ امل�صاع��د الدكتورة كرنفال 
اي��وب  ا�صتاذ ال�ص��رد يف كلية الداب 
وال�صت��اذ امل�صاعد رقي��ة اياد احمد 
ا�صتاذ الدب العربي احلديث والنقاد 
�صعد ال�صوداين وعب��د الكرمي ح�صن 

مراد وكاظم ال�صعيدي واخرين .
وال�صب��اح  امل��دى  �صح��ف  وكان��ت 
اي��الف  ومواق��ع  وال�ص��رق  والزم��ان 

وكتاب��ات والن��ور وغرها ق��د ن�صرت 
مق��الت ودرا�صات نقدية عن روايات 

الهنداوي خالل ال�صهر املا�صية.
يذك��ر ان روايت��ه الوىل ) على امل 
ان نعي���س ( كان��ت ق��د ترجم��ت اىل 
اللغ��ة النكليزي��ة و�ص��درت يف كندا 
العام املا�صي ونزل��ت �صمن ا�صدارات 
موقع )amazoncom( وهو اكرب 
موقع عاملي لت�صويق الكتب . وي�صتعد 
حالي��ًا لن�ص��ر الن�صخت��ني ال�صبانية 
اكتمل��ت  ان  بع��د  منه��ا  والملاني��ة 

ترجمتهما. 
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تطل املدينة؛ 

حيث ال�صباب يغطي الأ�صطح كاملة

والبحر يك�صر �صكون املدينة 

الريح تع�صف بعيدًا عن الغابات، 

انه ماي�س والطيور دومًا يف حراك  

والأوز املهاجرة دائمة ال�صراخ

فال تطر �صوى يف ليل اخلريف 

الع�صب ت�صبث بال�صاطئ

ولكن قلبي ت�صبث بك، 

انت ايتها املدينة الرمادية املطلة على البحر

ريعانك ال�صاحر متلكك وحدك 

يبت�صم لك وحدك 

فاأنت املدينة الرمادية املطلة على البحر..

اأراقب ال�صم�س كيف ت�صرق �صوء حلمي
لترتكني ابحث عن حذاء اأمنية

هامت بالتفرد لتلك الأحلان الفجرية
فهل اذكر لكم لهاثي على �صلم الأرق

فهل هناك �صيئا مني يتح�ص�صه ذلك الأعمى
وي�صلك دربا قّل فيه �صالكوه

بني كّف القدر
اأنا روح مغامرة

تبحث عن بقايا َج�صد
�س بيارق الَذكر لتنكمِ

وت�صنع �صربا من الطيور
تراق�س به اأناملها حلن الإرجتال

لرمق العطر مع الثغر

ترجمة: اأ.م.د. جناة عي�صى ح�صن
لالأديب الملاين تيودور �صتورم

على الشاطئ الرمادي للبحر الرمادي أنا إمرأة

مي�صرة ها�صم
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حوار بني االديبني املوج باهار و ساسون سوميخ

يهوديان عراقيان يغردان : اول شيء ينبغي قراءته هو شعر املتنبي

غونغورا رمزا للشعر الباروكي االسباني

ترجمة :
م .م . علي حممد ر�صيد

يذك��ر الدي��ب " حن��ان حيف��ر  " يف كتابه 
املو�ص��وم " الدب املكت��وب هاهن��ا " ب��ان " 
�صا�صون �صومي��خ قد حتول مع مرور ال�صنني 
الهمي��ة  وبالغ��ة  رابط��ة  و�ص��ل  كحلق��ة 
ب��ني الدب��ني العربي وال�صرائيل��ي " ، ويف 
احلقيق��ة ، ل ميك��ن تخي��ل الدب العربي 
املكت��وب باللغ��ة العربية من��ذ خم�صينيات 
القرن املا�صي بدون �صا�صون �صوميخ  ، وذلك 
عل��ى خلفي��ة ترجمت��ه لال�صع��ار العربية 
 ، امل�صري��ة   ، العراقي��ة   ، الفل�صطيني��ة   ،
ا�صاف��ة اىل كتابت��ه ل�صرة حي��اة العديد 
م��ن الدب��اء العرب ، مث��ل جنيب حمفوظ 
، يو�ص��ف ادري�س وتوفي��ق احلكيم ، وادباء 
فل�صطيني��ون مث��ل امي��ل حبيب��ي  ، وكذلك 
ادب��اء يه��ود ع��رب ) م��ن ا�ص��ل عراق��ي ( 
مث��ل �صم��ر نقا���س وا�صح��ق ب��ر مو�صي��ه . 
�صومي��خ ق��ام باجلم��ع ب��ني الدب��ني وقدم 
الدب العرب��ي اىل قرائ��ه م��ن اجتاه��ات 
 " ، كاجتاه��ات اكادميي��ة  و حم��اور ع��دة 
 ،  " والعربي��ة  والعربي��ة  النكليزي��ة  يف 
واجتاهات ادبية كال�صحف " مثل �صحيفة 
�ص��وت ال�صع��ب ال�صيوعي��ة " واملجالت مثل 
" ، حيث  " ال�صبك��ة ملحررها اه��ارون امر 
ق��ام بعر���س الدب العربي ت��ارة كمرتجم 
واخ��رى كباحث ، وم��رة  كمحفز لرتجمة 
عل��ى  )نذك��ر  مرموق��ة  ادبي��ة  ننتاج��ات 
وجه اخل�صو���س ترجمة �صام��ي ميخائيل 

لثالثية جنيب حمفوظ (.
ه��ذه الم��ور ان دلت على �ص��يء فامنا تدل 
عل��ى خلفي��ة �صا�ص��ون �صومي��خ الدبي��ة ، 
ال��ذي مه��د الطري��ق للكث��ر م��ن الدب��اء 
ال�صغ��ار لل�ص��ر على خط��اه ، بي��د انه بقي 
وحي��دا يق��ارع وي�ص��ارع يف طريق��ه ه��ذا 
ط��وال م��ا يق��ارب عل��ى ن�ص��ف ق��رن، على 
خلفي��ة موقف الثقاف��ة العربية املرفو�س 

داخ��ل ا�صرائي��ل ، وللجمع ب��ني الختني ) 
العربية والعربية(. فقد اخذ على عاتقه 
مهم��ة التقريب بني ال�صقيقتني والثقافتني 
العريقت��ني ، ه��ذه املهم��ة ق��د حتولت اىل 
ه��دف �ص��اٍم كر���س ل��ه حيات��ه كله��ا كم��ا 
يت�صح يف اجل��زء الول م��ن �صل�صلة �صرته 
الذاتي��ة: " بغ��داد ، بالم���س " وكذلك يف 
اجل��زء الثاين م��ن ال�صل�صلة ذاته��ا ، " ايام 
بائدة " ، ان جمال ن�صاطه الدبي ميكن ان 
ي�صغل اكرث من ع�صرة ا�صخا�س على القل 
؛ ولكن على ما يبدوا يجب على مائة اديب 
او حتى ال��ف ان ي�صروا على نهجه لغر�س 
حتقي��ق اجلم��ع ب��ني ال�صقيقت��ني عل��ى امت 

وجه.
حياته الطوية املليئة بالتقلبات مكنته من 
الكثر من ال�صباب التاريخية وال�صخ�صية 
، وعل��ى ه��ذا الخت��الف فيم��ا بينهم��ا قام 
بكتابة جملدين من ذكرياته : ولد �صوميخ 
يف بغ��داد من عائلة مي�ص��ورة احلال ، تعلم 
كيه��ودي عربي تعليم��ا علماني��ا يف حقبة 
الحت��الل الربيط��اين للع��راق وم��ا تلته��ا 

م��ن حقبة احلكم امللك��ي ، وحكم القوميني 
وال�صيوعي��ني من بعده��م ،  اراد �صميخ بان 
ي�صب��ح �صاعرا عربيا عل��ى خلفية الثقافة 
والدب  الثقاف��ة  ف�ص��ل  ال��ذي  بيت��ه  يف 
التكلي��زي والفرن�ص��ي ؛ لك��ن �صرع��ان من 
تب��دد حلم��ه ب�صب��ب الح��داث ال�صيا�صية 
التي رافقت منت�صف القرن املا�صي كاعالن 
دولة ا�صرائي��ل وحرب عام 1948 وهجرة 
يهود العراق ما بني �صنوات 1950 و 1951 
،   فق��د تغرت حياته جذريا ، حيث انتقل 
م��ن الع��راق اىل فل�صط��ني ، اي م��ن اللغ��ة 
العربي��ة اىل اللغ��ة العربي��ة ، لكن��ه بقي 
حمافظا على خطاه جتاه لغته الم ورف�س 

ان يغر هويته باخرى جديدة البتة.
فمن الناحية الفكرية واحلزبية انخرط 
�صومي��خ يف ا�صرائي��ل يف �صف��وف ال�صيوعي 
الدبي��ة  الناحي��ة  وم��ن   ، ال�صرائيل��ي 
والثقافية ان�صم اىل جممع اللغة العربية 
يف تل ابيب ، وهناك اقام عالقات وطيدة 
مع ادباء فل�صطينيني امثال : اميل حبيبي 
، وال��ذي ذك��ره يف مذكرات��ه قائال : " بان 

فل�صط��ني  يف  علي��ه  تعرف��ت  �صخ���س  اول 
كان الدي��ب امي��ل حبيب��ي " ، ا�صافة اىل 
مي�صي��ل ح��داد وادب��اء اخ��رون ، ا�صاف��ة 
اىل ذل��ك فق��د ا�صتم��ر �صومي��خ بعالقاته 
م��ع ادب��اء يهود م��ن ا�صل عرب��ي ، والذين 
ا�صتم��روا بالكتاب��ة باللغ��ة العربية حتى 
 : امث��ال   ، فل�صط��ني  اىل  هجرته��م  بع��د 
 ، بال���س  �صمع��ون   ، ميخائي��ل  �صام��ي   (
ان��ور �ص��اوؤول .... واخ��رون ( – والذي��ن 
حاول��وا اقام��ة منت��دى ادب��ي ، مل يكت��ب 
له النج��اح ، با�صم " منت��دى حمبي الدب 
العرب��ي يف تل ابي��ب " - ، ول يخفى اي�صا 
اقامت��ه  العديد من العالق��ات مع الدباء 
العربي��ني املعا�صري��ن امث��ال الك�صن��در بن 
واخ��رون وال�صاع��ر افراه��ام �صلون�صك��ي. 
ب��دا �صوميخ يتعلم اللغ��ة العربية و�صريعا 
ما اأ�صبح خبرا يف اللغة. المر الذي �صفع 
ل��ه بان يت��وىل من�ص��ب ال�صكرت��ر العلمي 
بالقد���س.  العربي��ة  اللغ��ة  اأكادميي��ة  يف 
روي��دا روي��دا اخ��ذ �صومي��خ بالبتعاد عن 
الكتابة باللغة العربية وتوجه اىل اللغة 

العربي��ة ، لكنه مل ين�صى لغته الم ، اللغة 
التي اب�ص��ر النور فيها وق�ص��ى طفولته يف 
كنفه��ا ، حيث �صافر �صومي��خ اإىل بريطانيا 
ملوا�صل��ة درا�صات��ه يف جامع��ة اأوك�صفورد، 
ويف ع��ام 1968 ح�صل عل��ى مرتبة دكتور 
بع��د اأن قدم اأطروحته عن موؤلفات جنيب 
حمفوظ  وبعد �صنوات من ال�صفر بني اوربا 
وامريكا، اقام عالق��ات مع مثقفني عرب ؛ 
وبع��د اتفاقي��ات او�صل��وا ، اق��ام عالق��ات 
وطي��دة مع كب��ار الدب امل�ص��ري يف القرن 
الع�صري��ن امثال جنيب حمف��وظ ويو�صف 

ادري�س .
هذا المر ان دل على �صيء فامنا يدل على 
ان منه��ج �صومي��خ التاريخ��ي وال��ذي ينب��ع 
ب��ال �ص��ك ، من التق��ارب الزيل ب��ني العرب 
واليه��ود ، ويف نف���س الوق��ت يع��د �صومي��خ 
كحلقة و�صل بني التاريخ العربي – يهودي 
. حي��ث حذا حذو ا�صالف��ه الذين ترجموا 
الدب العرب��ي اىل العربي��ة اب��ان احلك��م 
العبا�صي و يف الق��رون الو�صطى ) من كتاب 
، وعائل��ة ال  التف�ص��ر ل�صعدي��ا اجل��اوؤون 
تيب��ون ، مقام��ات احلري��زي ، واىل امث��ال 
الع��رب ل�صح��اق يحزقال يه��ودا ، وانتهاًء 
باحلاخ��ام يو�ص��ف كاف��ح والدي��ب �صام��ي 
ميخائي��ل ( . وم��ن الناحي��ة ال�صخ�صي��ة 
اراد �صومي��خ ان ي�صبح �صاعرا عربيا ) على 
خلفي��ة انتقال��ه اىل ار���س جدي��دة ولغة 
اخرى ، وكذلك املعاملة ال�صيئة التي واجها 
اليهود العرب يف منت�صف القرن الع�صرين ، 
والت��ي  قلل��ت من حظ��وظ الدب��اء اليهود 
م��ن ا�ص��ل عرب��ي ك�صم��ر نقا���س مث��ال ( ، 
حاول جاهدا يف العمل تارة ك�صاعر عربي 
وت��ارة اخ��رى كمرتج��م ل��الدب العرب��ي ، 
بيد انه ان�ص��رف يف نهاية المر عن كتابة 
ال�صعر وتوج��ه اىل الرتجمة ، حيث �صخر 
اليه��ا كل طاقاته وا�صب��ح باحثا يف الدب 
العرب��ي ، ون�صرت بحوث��ة باللغة العربية 
والنكليزي��ة ا�صاف��ة اىل لغت��ه الم اللغة 

العربية.
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ترجمة:
م.م.حممد ها�صم حمي�صن الالمي 

 
  Luis de Góngora غونغ��ورا  دي  لوي���س  يع��د   
الع�ص��ر  �صع��راء  اب��رز  م��ن  واح��دا   ،)1627  -1561(
الباروك��ي ال�صباين ، ولد يف قرطبة  .احتلت �صخ�صية 
مكان��ة مرموق��ة لدرج��ة اأن عّين��ه فيلي��ب الثالث ملك 
اإ�صباني��ا كاهن الكني�صة امللك��ي و عا�س يف البالط امللكي 

حتى عام 1626. 
يت�ص��ف بكون��ه رم��زًا للف��ن الدب��ي الباروك��ي ، خ��الل 
م�صرت��ه الدبي��ة كت��ب عدة  ا�صع��ار وم�صرحي��ات ذات 
موا�صي��ع تقليدي��ة �صعبي��ة مكون��ًا يف ذل��ك لوح��ة ع��ن 
�صخ�صيت��ه الطيب��ة والغام�صة ومن ق�صائ��ده ال�صعرية 
ال�صعبي��ة نذك��ر ق�صيدت��ه املو�صوم��ة )الخ��ت ماري��كا 
نق��ي  باأ�صل��وب  األفه��ا  الت��ي   )Hermana Marica
"غ��دًا  يق��ول:  �صع��ري  ببي��ت  ي�صتهله��ا  والت��ي  ج��دا، 
حفل��ة... "وه��ي ق�صي��دة معروفة  ولك��ن مو�صوعها مل 

يك��ن معتادًا يف �صعر الع�صر الذهبي، وكذلك له ق�صيدة 
اأخرى يقول يف م�صتهلها:- )لي�س كل البالبل التي تغرد 
بني الورود...( وهي ق�صيدة تبدو للوهلة الأوىل كاأنها 
اأن�ص��ودة �صعبية تعر�س الفن ال�صعري بتهذيب باروكي. 
ام��ا ا�صلوب الت�صنع والبديع وجد ب�صكل خا�س يف عمله 
 la Fabula de املو�ص��وم )ا�صطورة بوليفيمو وكالتيا
Polifemo y Galatea(، ال��ذي األف��ه ع��ام 1612 
 ،)las soledades وكذلك يف عمله املو�ص��وم )اخللوة
ال��ذي ي�صل فيها اإىل قمة غمو�ص��ه ال�صديد يف )اأ�صلوب 
الباروك��و( .ان ذل��ك الغمو���س كان اأ�صلوبا فني��ًا خا�صًا 
بق�صائ��د تل��ك املرحل��ة . ومن ب��ني الأل��وان كان يختار 
لوحت��ه ال�صعرية اذ يعط��ي لكل لون ا�صتعارة خا�صة به 
فمث��ال اللون الأ�صف��ر كان ميثل بالن�صبة ل��ه )الذهب( 
والأبي���س )الثلج اأو العاج( الأخ�صر )الزمرد( والأزرق 

)الياقوت(. 
ويف عمله املو�صوم )اخللوة las soledades( ثمة بع�س 
املبالغ��ات فمثال عندما ي�صل البطل الغريق اإىل الياب�صة 

مل يكن مي�صي بل انه مرتفع على �صخور كبرة. يف العامل 
ال�صعري اخلا���س ب�)غونغورا Gongora( الكل ينبغي 
اأن يكون خارقًا للعادة ب�صكل مطلق، ومع ذلك فاأن اأ�صلوبه 
اأن  ح��اد.  وذكاء  اأحا�صي���س  ذا  كان  الكتاب��ة  يف  الفن��ي 
املو�صوع الهزيل �صاد يف عمله املو�صوم )ا�صطورة بوليفيمو 
اأ�صلوب��ًا  ا�صتخ��دم  و   ،)La Fabula de Polifemo
حديث��ًا وماهرًا، وك��رر مو�ص��وع الأ�صط��ورة الكال�صيكية 
ولك��ن باأ�صلوبه اخلا�س الذي تراوح بني الر�صوم الهزلية 
والتجرب��ة اجلمالية، لذلك فاأن عمل��ه ذلك هو اأكرث من 
عم��ل مكتوب باأ�صلوب مت�صنع باروكي اإذ فيه و�صف رقيق 
وتلك الأو�صاف كانت ذات اأناقة ت�صويرية.ومن اأعماله 
ال�صعري��ة الأخرى الق�صيدة املو�صوم��ة )مدح دوق لرما 
ق�صي��دة  و   )El Panegirico al duque lerma
 )Descripcion de una dama �صي��دة  )و�ص��ف 
الت��ي ي�صتهله��ا قائ��ال "ان��ت املعب��د املقد���س الطاهر..." 
ولدي��ه ق�صائ��د اخ��رى ت�صف حكاي��ة عاطفية م��ا فيها 
)غونغ��ورا  اهت��م  لق��د  امل�صاف��ر...(  املر���س،  )التائ��ه، 

ع�صر  الأربعة  ذات  ال�صعرية  بالق�صي��دة   )Gongora
بيتًا �صعريًا وا�صتخدامها يف موا�صيعه الهزلية واجلدلية 
ح��ول  هجائ��ي  بعم��ل  وق��ام  ع�ص��ره،  �صع��راء  كبقي��ة 
انحط��اط الب��الط يف تل��ك املرحل��ة ودخ��ل يف نقا�ص��ات 
اأدبي��ة كبرة ل�صيم��ا مع )كيبي��دو Quevedo( الذي 
تف��وق عليه واج��ربه على القرتاب م��ن اأ�صلوبه اخلا�س 
ب��ه.- الأ�صل��وب الغام���س احلاف��ل باملع��اين- ال��ذي كان 
ي�صتخ��دم يف الهجاء اأكرث م��ن اأ�صلوب الت�صن��ع والبديع. 
وم��ن ق�صائ��ده ال�صعري��ة الت��ي فيها �ص��يء م��ن الأ�صلوب 
اخلا�س ب��� )كيبي��دو Quevedo(، ق�صيدت��ه املعنونة 
باإ�ص��م )برام��و وتي�صب��ه Piramo y Tisbe(، وه��ي 
ق�صي��دة هزلي��ة ذات مو�صوع كال�صيك��ي. ان امل�صار الأقل 
ثبات��ًا يف نتاجه الأدبي ه��و حماولته ا�صتخدام الأ�صلوب 
األت�صنع��ي باأ�ص��كال �صعبية اأو يف مو�ص��وع التقليد الثقايف 
املو�صوم��ة )انخلي��كا ومي��دورو  كم��ا فع��ل يف ق�صيدت��ه 
الق�صي��دة  اأو يف مو�ص��وع   ،)Angelica y Medoro

ال�صعبية القدمية.



11لـغــات
قضايا البحث الداللي يف الرتاث

اأ.م.د. حامد كاظم عبا�س
عل��م الدللة هو العلم ال��ذي يدر�س املعنى 
اأو ) ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول 
يدر���س  ال��ذي  ذل��ك  اأو  املعن��ى،   نظري��ة 
الرم��ز  يف  توافره��ا  الواج��ب  ال�ص��روط 
حتى يكون ق��ادرًا على حم��ل املعنى(. فهو 
عل��م لغوي يركز على حتلي��ل معنى الكلمة 
اكت�ص��اف  وعل��ى  اجلمل��ة،  اأو  العب��ارة  اأو 
اأو�ص��ع العالق��ات ب��ني  الوح��دات اللغوي��ة 
املختلف��ة، فه��و يدر���س بطريق��ة منهجية 
مفه��وم الكلمات وو�صائ��ل حتديد عالقاتها 
بالعامل اخلارج��ي )ويدر�س تطور الدللة 
واجتاهات��ه، ويدر���س العالق��ات الدللية 
ب��ني املف��ردات من ت��رادف وت�ص��اد وتقابل 
... ويدر�س الرتاكيب النحوية والعالقات 
ب��ني اج��زاء اجلمل��ة...( . وتب��دو اأهمية 
ه��ذا العل��م يف اأنَّ مو�صوع��ه الأ�صا���س ه��و 
املعن��ى، ول ميكن اأْن تكون هناك لغة بدون 
معنى، فاإنَّ اأَي��ة درا�صة يف اأي فرع من فروع 
اللغ��ة اأو النحو اإمنا ته��دف اإىل فهم املعنى 
وحتدي��ده، فاملعنى ه��و املح�صل��ة النهائية 
لتحلي��ل احل��دث اللغ��وي عل��ى م�صتوي��ات 
اللغ��ة كاف��ة: الجتماعي��ة ، وال�صوتي��ة ، 
وال�صوفية، والنحوية، واملعجمية، ولي�صت 
اللغ��ة بحد ذاته��ا اإل و�صيل��ة للتفاهم بني 
النا�س، ول يتم هذا التفاهم اإل عن طريق 
الأفاظ التي تك��ون م�صدرًا للفهم والفهام 
، ول��ذا ف��اإّن علم الدلل��ة- اأو علم املعنى – 
�صار مرك��زًا اأو حم��ور الدرا�ص��ات اللغوية، 
وه��و غاية الدرا�ص��ات اللغوي��ة وقمتها، اإذ 
اإّن الدلل��ة ه��ي جوهر الظاه��رة اللغوية، 
والرتاكي��ب  لالألف��اظ  يتاأت��ى  ل  وبدونه��ا 

وظيفة وفاعلية.
ظهر م�صطلح عل��م الدللة يف نهاية القرن 
التا�ص��ع ع�ص��ر عل��ى ي��د الفرن�ص��ي مي�ص��ال 
بري��ال 1883م قا�صدًا به علم املعنى، وقد 
ا�صت��ق هذه اللفظة من اأ�صل اغريقي موؤنث 
 ،  semntikos مذك��ره   semanike
اي يعن��ي، او ي��دل، وحظ��ي باجم��اع جعله 
متادوًل بغر لب�س semantics. وكذلك 
مما �ص��ارك يف حتدي��د هذا العل��م وتطوره 
�صو�ص��ر  الت��ي و�صعه��ا  الث��الث  الثنائي��ات 
يف توجه��ه العلم��ي، وه��ي ثنائي��ة الل�ص��ان 
والكالم، وثنائية العالمة واملرجع، وثنائية 
وجه��ي العالم��ة ) ال��دال واملدل��ول( . ويف 
 Tnemeaning عام 1923م ظهر كتاب
of meaning او معنى املعنى، ملوؤلفيه او 
جدن ogden وريت�صارد Richard وفيه 
يعالج املوؤلفان م�صاكل الدللة من نواحيها 
املتعددة املعقدة، حيث اأدخال اىل الدرا�صة 
الدللية العالقات الأجتماعية والنف�صية 

كال�صعور والعاطفة والرادة وال�صلوك.
ويف البعيني��ات واخلم�صيني��ات م��ن القرن 
الت��ي  الذهبي��ة  احلقب��ة  وه��ي  املا�ص��ي- 
الدلل��ة  تعر�ص��ت   – البنيوي��ة  عا�صته��ا 
اىل م��ا ي�صب��ه الهم��ال، فق��د عمل��ت هذه 
املدر�ص��ة عل��ى ا�صتبع��اد عل��م الدلل��ة من 
الدرا�صات الل�صانية بحجة ) عدم اإمكانية 
املو�صوعي��ة  م��ن  درا�صت��ه باحل��د الدن��ى 
احلديث��ة  بالدرا�ص��ة  مقارن��ة  والعلمي��ة 
ه��ذا  . واىل  والنح��و(  وال�ص��رف  لل�ص��وت 
ا�ص��ار بلوملفي��د رائ��د املدر�ص��ة البنيوي��ة 

بقول��ه: )ن�صتطي��ع اأْن نعرف معن��ى �صيغة 
كالمية معين��ة ب�صكل �صحيح عندما يتعلق 
ه��ذا املعنى باأمر لدينا عنه معرفة علمية، 
مث��ال  املع��ادن  ا�صم��اء  تعري��ف  باأمكانن��ا 
بتعاب��ر كيماوي��ة اأو معدني��ة ، كاأن نق��ول 
اأّن املعن��ى العتيادي��ة لكلم��ة – مل��ح- هو 
) كلوري��د ال�صودي��وم( ... اإل اأنن��ا نفتق��ر 
اىل و�صيل��ة دقيق��ة لتعريف كلم��ات مثل : 
ح��ب، وكره( . ويف ع��ام 1957م ظهر كتاب 
)البنى النحوية( ملوؤلفه جوم�صكي، وبداأت 
مرحل��ة  جدي��دة وه��ي مرحل��ة ) النح��و 
التحويلي( ، وق��د اعاد جوم�صكي العتبار 
اىل درا�ص��ة املعن��ى، وجعل��ه اأح��د املكونات 
الثالث��ة لقواع��د اللغ��ة: املعن��ى والنح��و 
وال�ص��وت، وتعمق��ت ه��ذه املدر�ص��ة ب�صورة 
خا�ص��ة بدرا�صة عالقة املعن��ى بالنحو، اإذ 
اإّن جوم�صك��ي عدَّ الدللة جزءًا ا�صا�صيًا يف 
التحليل النح��وي. وهكذا ا�صبح البحث يف 
الدللة جزءًا ا�صا�صيًا يف التحليل النحوي. 
وهكذا ا�صبح البح��ث يف الدللة جزءًا من 
الدرا�ص��ات الغوية املعا�صرة ، بل اأنه اأ�صبح 

مدعاة لظهور مدار�س ومناهج حديثة.
على الرغم من اّن م�صطلح ) علم الدللة( 
ظه��ر يف الدرا�صات اللغوية احلديثة، ولكن 
ه��ذا ل يعني اأّن املحدث��ني قد اتوا بجديد 
حم���س اأو بحثوا م��امل ي�صبق اإالي��ه، اذ انَّ 
الدار�صني العرب القدام��ى قد التفتوا اىل 
كثر م��ن ق�صاي��ا البحث ال��دليل وك�صفوا 
عن �صماته فكونوا بذلك ركائزه ال�صخمة، 
فابن جني.)392ه( – مثال- ّميز بني ثالثة 
اق�ص��ام للدلل��ة وه��ي: الدلل��ة اللفظية 
والدلل��ة ال�صناعي��ة والدلل��ة املعنوية، 
يق��ول: )فاقواه��ن الدلل��ة اللفظي��ة ثم 
تليها ال�صناعية، ثم تليها املعنوية.. فهذه 
ث��الث دلئل م��ن لفظ��ة و�صيغت��ه ومعناه، 
واإمن��ا كان��ت  الدللة ال�صناعي��ة اأقوى من 
املعنوي��ة م��ن قب��ل اأنه��ا واإن مل تك��ن لفظا 
فاإنها �ص��ورة يحملها اللف��ظ، ويخرج عليها 
وي�صتق��ر على املثال املعت��زم بها، فلما كانت 
جم��رى  وج��رى  بحكم��ه،  حلق��ت  كذل��ك 
اللف��ظ املنطوق ب��ه، فدخال بذل��ك يف باب 
املعل��وم بامل�صاهدة، واأما املعنى فاإمنا دللته 
لحقة بعل��وم ال�صت��دلل ولي�صت يف حيز 
الت��ي  اللفظي��ة  فالدلل��ة  ال�صروري��ا(. 
ق�صده��ا اب��ن جني ه��ي الدلل��ة اللغوية، 
والدلل��ة ال�صناعي��ة ه��ي دلل��ة ال�صيغة 
عل��ى معناها الزمني، ام��ا الدللة املعنوية 
فه��ي عنده ت�صتفاد من وراء املعنى املق�صود 
، اأو ق��ل هي معنى املعنى اأو الدللة الثانية 
اأو الدلل��ة اللزومي��ة التي يل��زم منها فهم 

معنى اآخر.
)425ه(  ال�صفه��اين  الراغ��ب  وا�ص��ار 
اىل الدلل��ة وذكر اأنها ) م��ا يتو�صل بها 
ال�ص��يء كدلل��ة اللف��اظ  اىل معرف��ة 
عل��ى املعنى، ودلل��ة ال�ص��ارات والرموز 
والكتاب��ة والعق��ود يف احل�ص��اب، و�صواء 
كان ذل��ك بق�ص��د ممن يجعل��ه اأو مل يكن 
بق�ص��د كم��ن ي��رى حرك��ة اإن�ص��ان فيعلم 
اإن��ه ح��ي...( وبه��ذا يك��ون الراغب قد 
للدلل��ة يتج��اوز  و�ص��ع مفهوم��ًا عام��ا  
ح��دود اللغ��ة املنطوق��ة اأو املكتوبة اىل 
م��ا عرف عند املحدثني م��ن علماء اللغة 
ب��� )العالقات( اأو ) ال�ص��ارات( ، فاللغة 
– كم��ا يق��ول دي �صو�ص��ر:- )نظام من 

الت��ي   ،Systenofsigns ال�ص��ارات 
تع��رب ع��ن الف��كار وميك��ن ت�صبي��ه هذا 
اللفب��اء  اأو  الكتاب��ة  بنظ��ام  النظ��ام 
امل�صتخدمة عند فاق��دي ال�صمع والنطق 
اأو الطقو���س الرمزي��ة... ولكن��ه اهمها 
بق�صاي��ا  الهتم��ام  يك��ن  ومل  جميع��ًا(. 
البح��ث ال��دليل ح�ص��رًا عل��ى اللغوين، 
واإمن��ا كان��ت ق�صي��ة الدلل��ة ومو�ص��وع 
املعن��ى تدخ��ل �صم��ن الهتمام��ات التي 
�صارك يف درا�صتها مع اللغويني الفال�صفة 
يف  واملوؤلف��ون  والأ�صولي��ون  واملناطق��ة 
احلج��از الق��ران واملف�ص��رون، فالدلل��ة 
يف ا�صط��الح املناطقة )هي ك��ون ال�صيء 
بحال��ة يل��زم من العل��م به العل��م ب�صيء 
اآخر، وال�ص��يء الأول هو ال��دال والثاين 
هو املدلول( ، وادرك املنطقيون العالقة  
بني اللفظ واملعنى وال�صيء، ونظروا اىل 
العقل اأو الذهن على اأنه القا�صم امل�صرتك 
بينهم��ا، واىل  هذا املعن��ى ي�صر الغزايل 
)505ه( يف بيان��ه مرات��ب ال��دللت يف 
الوج��ود يف قول��ه: ) اإعل��م اإن املرات��ب 
فيم��ا تق�صده اربع��ة، واللفظ يف املرتبة 
الثالثة، فاإن لل�ص��يء وجودًا يف العيان، 
ث��م يف الذه��ان ، ث��م يف الألف��اظ ، ث��م 
يف الكتاب��ة، فالكتابة دال��ة على اللفظ، 
واللفظ دال على املعنى الذي يف النف�س، 
وال��ذي يف النف���س ه��و مث��ال املوجود يف 
العي��ان(. اي اأن��ه ي��رى لل�ص��يء وجودًا 
اىل  ينعك���س  اخل��ارج  اأو  العي��ان  يف 
داخل النف���س بدللة اللفظ على املعنى 
ال��ذي يف النف���س، وه��ذا الفه��م يق��رتب 
م��ن التحلي��ل ال��دليل اللغ��وي املعا�صر، 
كم��ا هي احلال عند اأو ج��دن وريت�صاردز 
يف مثلثهم��ا ال�صه��ر م��ع ف��وارق ا�صا�صي��ة 
يف كيفي��ة ت�ص��ور ال�ص��يء وانعكا�صه اىل 

الداخل.
اأم��ا ال�صولي��ون فق��د كان له��م ب��اع طويل 
يف ه��ذا املي��دان، فعل��م الأ�ص��ول- كم��ا ه��و 
معروف- هو ) ادراك القواعد التي يتو�صل 
ال�صرعي��ة  الح��كام  ا�صتنب��اط  اىل  به��ا 
الفرعي��ة ع��ن ادلته��ا التف�صيلي��ة( . ول 
�ص��ك يف اّن ا�صتنب��اط الح��كام  ال�صرعية 
يتطلب معرفة بلغة الن�صو�س الت�صريعية، 
وق��د ادرك الأ�صولي��ون ه��ذا الأم��ر، فكان 
اجلان��ب اللغوي الدليل م��ن اأهم اجلوانب 
الت��ي يقوم عليها علم الأ�ص��ول، ولذا كانت 
امل�صنف��ات الأ�صولي��ة تبداأ مبا ُيع��رف ب� ) 
املقدم��ات اللغوي��ة( اأو ) اب��واب اخلطاب( 
، وق��د �صغلت هذه  املقدم��ات �صفحاتكثرة 
يف تل��ك امل�صنفات. وق��د تناولت درا�صاتهم 
مو�صوع��ات دللي��ة خمتلف��ة مث��ل: العام 
واخلا���س، واحلقيق��ة واملج��از، وامل�ص��رتك 
وامل��رتادف، وطبيع��ة ال�صل��ة ب��ني اللف��ظ 
واملعن��ى، وا�صباب التغي��ر الدليل وما اىل 
ذل��ك . واغن��وا البح��ث ال��دليل بكثر من 
امل�صطلح��ات الت��ي تدل على ح��ذق ووعي ، 
فقد ادركوا اأن وظيفة اللغة يف املجتمع هي 
التو�صيل، ولذل��ك ا�صاروا اىل العالقة بني 
املتح��دث وال�صام��ع، ف�صموا �صاح��ب الن�س 
(، وهو الذي يق��وم بعملية البانة  )املب��نيمِّ
كال�ص��ارع يف الن�س الدين��ي من قراآن و�صنة 
واملتلقي ) املبنيَّ اليه( وهو املتلقي لالأحكام 
وال�صام��ع له��ا، و�صم��وا اللفظ ال��ذي تت�صح 

.) دللته بحيث يعرف املراد منه )املبنيَّ

د. ابتهال مهدي التميمي

منان��واع  ن��وع  كّل  ان��اأّن  اىل  جتدرال�ص��ارة  البداي��ة   يف 
تعل��ق  اإذا  وخا�ص��ة  به��ا  ينف��رد  لهخ�صائ���س  الرتجم��ة 
الأم��ر ب��ني ترجم��ة ن�صو���س علمية و اأخ��رى اأدبي��ة .اإذا 
كانتالّن�صو���س العلمية تتطلب الّدق��ة يف اختيار امل�صطلح  
و الإمل��ام الّتام باملو�صوعالعلمي ف��اإّن الن�س الأدبي يتطلب 
�صعة اخليال و دقة التعبر و ح�صن الّتحكم يف الّلغة ومدى 
الإمل��ام بجنا�صها و ا�صتقاقه��ا و اختالف تراكيبها و بنائها.
ينبغيالفه��م اأّن الرتجم��ة الدبيةلي�ص��ت عملي��ة نقل اآيل 
م��ن لغة اإىل اأخ��رى بل هي عملية ابداعي��ة  و اأّن املرتجم 
الدب��ي  لي���س ناق��ل اأفكارغ��ره اأو م�صاع��ره بل ه��و مبدع 
كباقي املبدعني .و �صفة الإبداع تبداأ حني يختار املرتجم 
الّن�س الأدبيللرتجمة . فعملي����ة الختيار لي�صت عبثي���ة  
اأو اعتباطية … فال�ص��ّك اأّن الّن�صخاطب م�صاعر املرتجم  
و ح��ّرك اأف��كاره  . ب��ل دفع��ه للعم��ل.اّن الّن���س الأدبي له 
خ�صو�صي��ات ق��د ل جنده��ا يف الّن�صو���س الخ��رى .ف��كّل 
ن�صاأدبي يت�صمن روؤية للحياة بل هو روؤية الكاتب اخلا�صة 
للع��امل . ثّم اإّنه اإيحاء و اإمياء . و ي�صبح ال�ّصكل فيه غاية  
ل تتجزاأ عنامل�صم��ون . ثم اإّنه  يحتمل عدة قراءاتلتعدد 
معاني��ه وقديحت��وي على �ص��رب م���ن املج����از والكناي��ة و 
ال�صتع��ارة … و له��ذا فان ترجمة اأي  ن���سّ اأدبي ل تعني  
البح��ث ع��ن املكافئالّلفظ��ي يف املخ���زون الّذات��ي الثق���ايف 
اأو يف القامو���س و لك��ن الأمر يتعلق بعمق��الإدراك و الفهم 
ملقت�صي��ات الّن���س و بعملي��ة الغو���س يف متاه��ات التعب��ر 
الإب���داع  ه���و  وذل��ك   . الّتخي��ل  القدرةعل��ى  ا�صتغ��الل  و 
احلقيق����ي يف الرتجم����ة الأدبي��ة . ان عملية الّربط بني 
اجلم��ل و الفق��رات يف كّل الّلغ��ات تكت�ص��ب اأهميةبالغة  و 
فيالرتجمة الدبية ي�صبح الّربط مفيدًا يف املحافظة على 
املعنى و اإي�صاله من جهة ؛ و املحافظة على روحالّن�س كما 
اأراده املوؤلف من جهة اأخرى . و لكن الّربط وحده ل يكفي 
و خا�ص��ة اإذاعلمن��ا اأّن املرتجم  الدب��ي مطالب بف�صاحة 
التعب��ر و بالغ��ة الرتكيب  و ح�ص��ن اختي��ار الّلفظاملالئم  
وكذل��ك   مراعاة دلل��ة  الألفاظفي الّلغة املرتجم اإليها و 
احل����ر���س على  الو�ص��وح  والدقة يف التعبر.  وهذا المر 
ل يقت�ص��ر عل��ى الن��رث او ال�صعر او الق�ص��ة  او الرواية  او 

امل�صرحية ، اأو النقد  الدبي …
وخا�ص��ة   الدبي��ة  بالرتجم��ة  املهتم��ون  يت�ص��اءل   وق��د 

ترجمة ال�صعر :
- ه��ل نرتجم الن���س ترجمة حرفية ، اأي ننق��ل كلماته و 
جملهاأم ل ؟ و هل ننقلها بنف�س الرتتيب الذي وردت به يف 

الن�س الأ�صلي اأم ل ؟
- ه��ل نرتج��م ال�صعر امل��وزون املقف��ى اإىل �صع��ر موزون 

مقفى ؟
- م��ا ال��ذي ميكن اأن نرتجمه : املعن��ى ، اأم ال�صور و الإيقاع 

و املو�صيقى ؟
- هل ننقل الن�س نقاًل اأمينًا اأم نخونه بطريقة ما ؟

الجابة  باخت�صار ان مرتجم الق�صيدة ميكن اأْن يرتجمها 
نرثًا اأو �صعرًا … ب�صرطاأن يحتفظ بجوهرها ، اأي بالعنا�صر 
املكونة ل�صاعريتها ، و األ يرتجمها كما لو كانتنرثًا اذ ميكن 
ان تفقد الكثر من جمالها الفني و�صورها الدبية. ناهيك 
ع��ن ان هن��اك ا�صكال خمتلف��ة لل�صعر كال�صع��ر العمودي و 
احلر والنبطي والف�صيح وال�صعبي واجلاهلي والندل�صي .

و خال�ص��ة القول  مهما قيل او يقال عن الرتجمة الدبية 
فهي �صبيل للحوار الّثقايف ، تقارب لالأفكار ،  فه�����م لالآراء

و ه��ي ف��وق هذا وذاك الّتجدي��د امل�صتمر للّن���س الأ�صلي و 
الفن والإبداع الّلغوي و العلم و املثاقفة التي ل تنتهي . 

من خصائص الرتجمة االدبية
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كوردستان جنة الفردوس على االرض

الشاعر الكردي طؤران – مواقف وآراء
ا.د.ا�صماعيل ابراهيم �صعيد

رئي�س ق�صم اللغة الكردية

ول��د "ط��وؤران" يف بداية الق��رن املا�صي 
ب��ْت لها ان تق��ع �صهيدة مع  يف مدين��ة ُكتمِ
جمي��ع ابنائها وذلك بع��د رحيل طوؤران 
ويف الرب��ع الخ��ر م��ن الق��رن نف�صه يف 
زم��ن �صه��د الع��امل في��ه اق�ص��ى التقدم 
والتط��ور يف جمالت احلياة كافة ومنها 
احلف��اظ على حقوق الن�صان ... حدث 
ذلك على يد الطغاة وبهدف قمع احلياة 
يف تل��ك البقعة اجلميل��ة يف هذه الدنيا 

والتي ت�صمى ب� )كورد�صتان( .
     ب��رز ط��وؤران متج��ددًا متن��ورًا ، ثوريًا 
يحم��ل اف��كارًا ان�صاني��ة وكت��ب اجم��ل 
ا�صع��اره يف كرد�صت��ان وو�ص��ف طبيعتها 
اخلالب��ة . وع��رب عن معان��اة الكادحني 
واخذ مو�صوع الخوة العربية الكردية 
م��ن اهتمامات��ه الدبي��ة  جانب��ًا مهم��ًا 

والثقافية .
تبنى موقفًا �صريفًا من انتفا�صة 6 ايلول 
– مدين��ة  �صن��ة 1930 يف ال�صليماني��ة 
وقف��ت  حينم��ا   – وال�ص��ولت  الف��داء 
النتخاب��ات  �ص��د  الثائ��رة  اجلماه��ر 
املزيفة . فكتب روائ��ع �صعرُه يف ذكراها 

.
ا�صتغ��ل جم��ال عمل��ه يف اذاع��ة )يافا( 
من��ذ �صن��ة 1942-1945 لن�ص��ر افكاره 
التقدمية ، ومقارعة النازية والفا�صية 

.
واثن��اء  اخلم�صيني��ات  بداي��ة  ويف 
ت�صلم��ه رئا�ص��ة حترير جري��دة "ذين" 
يف ال�صليماني��ة ب��داأ بتحويلها اىل عمل 
منظم م��ن اجل الكف��اح وال�صل��م ، حيث 
كان��ت لتل��ك اجلري��دة ال��دور امله��م يف 
تطوره الفكري ون�صاطاته الجتماعية 

وال�صيا�صية .
قب��ل فرتة وان��ا ات�صفح جري��دة "بري 
ن��وَي" – الفك��ر اجلدي��د – بحث��ًا ع��ن 
الآث��ار الدبي��ة يف ال�صحاف��ة الكردية 
يف ال�صبيعين��ات واذ تق��ع عين��اي عل��ى 
مقال��ة ق�صرة ولكنها معربة ، بقلم احد 
رف��اق )ط��وؤران( حيث ي�ص��ر اىل بع�س 
ذكرياته مع طوؤران ال�صاعر والن�صان . 
    يف �صنة 1956 �صارك طوؤران يف مدينة 
ال�صليماني��ة يف مظاه��رة لبن��اء �صعبنا 
لدعم انتفا�صة ال�صعب امل�صري امل�صهودة 

بوجه العدوان الثالثي امل�صوؤوم .
واث��ر ذل��ك تق��وم احلكوم��ة العراقي��ة 
بتطبي��ق قوانني الحكام العرفية بحق 
يف  والتقدمي��ة  الدميقراطي��ة  الق��وى 
البلد وتكون ن�صيب ال�صليمانية الثائرة 
اعتقال )60( �صتني �صخ�صًا من العنا�صر 
الوطني��ة واملوالني للحزب��ني الثارتي – 
الدميقراط��ي الكرد�صت��اين وال�صيوع��ي 

العراقي .
يذك��ر �صاحب املقال وه��و يف ال�صجن مع 
طوؤران يف تلك الفرتة بع�صًا من مواقفه 
.. رف���س ط��وؤران  . منه��ا  وه��و معتق��ل 
با�ص��رار تق��دمي الرباءة لج��ل اطالق 
�صراحه ورفع التهم��ة عنه . فلم ير�صخ 

اىل مطالب احلكوم��ة رغم مرور ب�صعة 
ا�صه��ر عل��ى اط��الق �صراحه حي��ث كان 

معتقاًل للفرتة بني 1956-1954 .
    وب�صب��ب ا�ص��راره عل��ى تل��ك املواق��ف 
امل�صرف��ة وملعنويات��ه العالي��ة يف داخل 
ال�صج��ن يت��م انتخاب��ه م��ن قب��ل رفاقه 
)كم�ص��وؤول �صيا�صي له��م( داخل ال�صجن 
�صج��ون  ب��ني  نقل��ه  يت��م  ذل��ك  وبع��د   .

ال�صليمانية وكركوك وبعقوبة .
    ومن هنا ا�صمحوا يل ان انقل لكم جانبًا 
م��ن م�صاع��ري ، حي��ث تزام��ن اطالع��ي 
على ذلك املوقف لطوؤران يف تلك ال�صنة 
من انتفا�صت ال�صعب امل�صري مع �صماعي 
خ��رب ذه��اب الرئي���س امل�ص��ري احل��ايل 
اىل )تركي��ا( واجتماعه مع اجلرنالت 
لتن�صي��ق املواقف ب��ل للتخطيط ملوؤامرة 
امل�صروع��ة  الطموح��ات  �ص��د  جدي��دة 

لل�صعب الكردي .
وقارنت احلالتني م��ع نف�صي ... وحينها 
ق��ررت ان اع��رب ع��ن م�صاع��ري يف تل��ك 
اللحظ��ة ام��ام جم��ع خ��ّر م��ن الخ��وة 
الع��رب والعراقيني ومل اج��د اف�صل من 

جتمعكم هذا ..
    يب��دو ب��ان ال�صعوب ومن خالل ابنائها 
م�صاعره��م  يف  يتوح��دون  املنا�صل��ني 
الن�صاني��ة ، فما فعلُه ط��وؤران كان بحق 
موقف��ًا جلي��اًل وعظيمًا وتعب��رًا �صادقًا 
جت��اه  الك��ردي  ال�صع��ب  ابن��اء  لوف��اء 
ال�صع��ب العرب��ي امل�ص��ري ان��ذاك الذي 
�صمح بولدة �صحافتنا الكردية يف �صنة 
1898 عل��ى ار���س م�ص��ر وال��ذي نتهيئ 

هذه اليام لحياء ذكراها . 
    حي��ث يئ���س مق��داد بةدرخ��ان وه��و 
ميثل النخبة املثقفة لل�صعب الكردي يف 
حين��ه من امكانية اجن��از اي ن�صاط من 

ذاك القبيل على ار�س كرد�صتان يف ظل 
الحتالل العثماين .

     وبذل��ك ا�صبح��ت ي��وم ولدة جريدة 
رم��زًا  يف1898/4/22  )كورد�صت��ان( 
ملتان��ة اوا�ص��ر العالق��ات الخوي��ة بني 

الُكرد والعرب ومفخرة لبناء �صعبنا .
    اما من حيث ادبيات طوؤران ، فهو رائد 
احلداث��ة والتجدي��د يف الدب الكردي 
بالب��داع  مليئ��ة  ال�صعري��ة  اعمال��ه   .
�صمي��م  م��ن  ماأخ��وذة  ومو�صوعاته��ا   ،
جمتمع��ه ، لكون��ه اخت��ار دائم��ًا خندق 
الطبق��ات  �صال��ح  يف  وكت��ب   ، ال�صع��ب 

الكادحة ... وبذلك ا�صبح خُملدًا .
    لذل��ك ن�صتطي��ع الق��ول ب��اأن ط��وؤران 
ومن خ��الل مواقفه وابداعات��ه واثاره 
الدبي��ة والثقافي��ة حي��ًا يعي���س بيننا 
ورم��زًا لالخوة و�صف��اء القلب واحلرية 
التي تعط�صن��ا اليها جميعًا واليوم بداأنا 
نب�ص��ر افاقها من بعيد .. لذلك لبد من 
التم�ص��ك مبب��ادئ ط��وؤران والتقدمي��ني 
اخلالدين م��ن ابناء �صعبن��ا كافة لبناء 
جمتم��ع مبن��ي عل��ى امل�ص��اواة والعدالة 
وحري��ة  الن�ص��ان  حق��وق  واح��رتام 

التعبر .
هن��اك العدي��د م��ن املج��الت يف �صع��ر 
ط��وؤران ت�صتح��ق الوق��وف والتمعن ... 
ولكني اخرتت لك��م جانبًا من ابداعاته 
تلك حي��ث يجمع ب��ني جم��ال الطبيعة 
وجم��ال املجتم��ع – جم��ال احلري��ة – 
احداهم��ا  تكم��ل  حلقيقت��ني  وجه��ني 

الخرى .
    فف��ي ق�صيدت��ه )كورد�صت��ان( يوؤك��د 
حال��ة  ويف  كرد�صت��ان  طبيع��ة  جم��ال 
حترره��ا تكتم��ل جماله��ا وت�صب��ح جنة 

الفردو�س على الر�س .

طوؤران دةَليت
بةيَلَ ! ئةط������ةر بَيتوو روؤذَي ل�����ة روؤذان
لة كوؤ�صتا لَيك بدةن جوانيي هةردووكيان
ئةو حةلة �صةران�صةر ئةبَيتة بة هة�صت ،

لة لووتكةي �صاختةوة تا ثانتايي دة�ص�ت ...
كورد�صتان ، كورد�صتان ، كورد�صتاين جوان

دةرنطي����س بَيت���ةدي ئاوات����ي ط��������وؤران .
دةربة�ص���ت نيم �صَيبةري ثرة داربةرمِووم ،
ئ�����ةو تاوةي ئة�ص��كَينَي تا�ص��ةو ئارةزووم
كةماوي����ة روؤذي زةرد بطات��ة دةم ك���ةل ،

لي ذوورووي �ص��ةرتةوة ئةجريوَينَي مةل ،
ان ، ثوؤيل ذن ، زةردو�صوور ، ئةك�صَي بوؤ نادرمِ
�صوان ئةيَلَ بة�صم�صاَل : هةوري لر ، ئامان
بةَلم ئةط���ةر بَيتوو بة دوو �ص����اوي خوؤم

بتوان����م بيينم ب�����ةري هي���واي ت�����وؤم ،
ئةو حةلة : كورد�صتان ، كورد�صتاين جوان
ي���ن لةمن و ، بة�صتة ل����ة ذيان . ه����ةَلثةرمِ
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هذا هو اخر ما روي عن هاري بوتر

أسطورة ادبية جعلت مؤلفتها واحدة من أغنى الكاتبات يف العالم 

عالم األزياء يف اسبانيا

ا.م. لقاء حممد ب�صر ح�صن
ق�صم اللغة ال�صبانية 

ا�صبينو�ص��ا   ميغي��ل  فرانثي�صك��و  الكات��ب  ن�ص��ر 
Francisco Miguel Espinosaيف ال�صاد�س 
 El País م��ن  اآب لع��ام 2016 يف �صحيف��ة الباي�س
ال�صباني��ة مق��ال م�صوق��ا بعنوان "ه��ذا هو اخرما 
 ."Harry Potter بوت��ر  ه��اري  ع��ن  روي 
 Harry'قران��ا ق�صة ه��اري بوت��ر والولد اللع��ني
الت��ي   'Potter and the Cursed Child
�صتن�ص��ر ت�صري��ن الأول يف ا�صباني��ا: م�صى ع�صرون 

عامًا وال�صخ�صيات مل تعد نف�صها. 
   ال�صح��ر، هي الكلمة امل�صبوطة لإيجاز الأ�صطورة 
الأدبية الأكرث جناحًا يف الأزمنة كلها التي جعلت 
موؤلفتها رولينغ Joanne Rowling املعروفة ب 
J.K.Rowling واح��ده م��ن اأغنى الكاتبات يف 
الع��امل، واأعطت فر�س عمل لاللف من الأ�صخا�س 
على هيئة اأف��الم اأو حدائق مركبة للعر�س، واألن 
 West End عم��ل م�صرح��ي يف املوق��ع امل�صه��ور 
اللن��دين. ه��ذا العم��ل يع��د مل��ن عا���س فيل��م هاري 
 Harry Potter and بوتر وحج��ر الفيل�ص��وف
ملا  تطبيق  the Philosopher Stoneجم��رد 

ا�صتمتعنا به يف �صفحات الروايات.
 Harry'"ان فيل��م "ه��اري بوت��ر والول��د اللع��ني   
ه��و    'Potter and the Cursed Child
ا�صتمراري��ة الق�ص��ة الر�صمي��ة، م��ع اأبط��ال عادوا 
بع��د ع�صري��ن عام��ًا على �صق��وط �صخ�صي��ة ال�صيد 

  Señor Tenebros     تنربو�صو
   يق��ول الكاتب:" قد حالفنا احلظ لقراءة الن�س 
يف  الق�صتالي��ة  باللغ��ة  �صين�ص��ر  ال��ذي  امل�صرح��ي 
ت�صري��ن الأول القادم على ي��د النا�صرة �صالمندرا 
)هاري  الن�س  عنوان  و�صيك��ون   ،Salamandra
 Harry Potter and')اللع��ني والول��د  بوت��ر 
اأح�صا�س  the Cursed Child'. ي�صعب و�صف 
األع��وده اإىل ذال��ك الع��امل ال�صاح��ر، والتقائن��ا مع 
ال�صخ�صي��ات الت��ي اأحببناه��ا  كث��را. يب��داأ العمل 
امل�صرح��ي م��ن  النقط��ة الت��ي انته��ى به��ا "ه��اري 
 Harry Potter y las "امل��وت وبقاي��ا  بوت��ر 
ر�صي��ف  reliquias de la Muerteنف�صه��ا يف 
بالغ��ا، حم��اول تهدئ��ه  رق��م 9، وه��اري  املحط��ة 
 Albus Severusابن��ه البو���س �صفرو�س بوت��ر
كور���س  اأول  ب��دءمِ  عن��د  خماوف��ه  م��ن   ،Potter
ه��ذه  وم��ن   Hogwarts هاكورت���س  مدر�ص��ة  يف 
اللحظ��ة، تنم��و الق�صة وتغرقنا بع���س ال�صفحات 

بالأفكار التي كنا ننتظرها منذ زمن. 
   تق��دم لن��ا الق�ص��ة البالَغ ه��اري، يعم��ل يف وزارة 
ال�صح��ر، ر�ص��ني وج��اد، يحام��ُل اعب��اًء وظيفي��ًة 
عل��ى اأكتافه نالحظه��ا يف نهاية الأ�صط��ورة. وكان 

للن�ص��ر نتائ��ج �صيتذكره��ا الق��راء واملعجبون لهذه 
الأ�صط��ورة، م��ا اأب��دى اأثق��ال البط��ل واإبع��اده عن 

رواية الطفولة لدانيل رادكليف.
   لدينا، من ناحية اأخرى، �صركاء للبطل يف العمل، 
وه��م البو�س بوت��ر Potter  Albus و�صكوربي�س 
يب��داآن  �صبي��ان   Scorpius Malfoy مالف��وي 
 ،Hogwarts هاكورت���س  يف  الدرا�ص��ي  عامهم��ا 
ويتعارف��ان يف القطار... كما ح��دث لوالده عندما 
تعرف على رون Ron يف  القطار نف�صه من ع�صرين 

عامًا م�صت.
   قبل الدخول يف حتليل بع�س مظاهر الق�صة يجب 
علينا التذكر اأن العمل حقيقًة ي�صتحق امل�صاهدة. 
عندم��ا يق��راأ احل��وار، ل نتوق��ع م�صاهدت��ه عل��ى 
امل�ص��رح. يف "West End" جت��ري على خ�صباتها 
وكث��ٍر  ال�صح��ر،  مث��ل  حقيقي��ة  روائ��ع  املتع��ددة 
م��ن امل�صاه��د اخلارج��ة ع��ن املعق��ول، والتغي��رات 
ال�صريعة من مكان اىل اآخر...الخ. يبدو اأن الن�س 
ل يريد ت��رك اأي مكان رمزي ب��دون زيارة، وهكذا 
 ،Hogwarts هاكورت���س  م�صاه��دة  �صن�صتطي��ع 
والقط��ار، والغاب��ة املمنوع��ة، والبحرة...الخ. اإذ 
كان لدين��ا عم��ل م�صرح��ي ح�ص��ل على تل��ك املاآثر 
كله��ا وهي مو�صيقى )�صيد اخل��وامت( يف اإعالن عام 
2008 يف امل��كان نف�ص��ه. عر���س تركيب��ة الكت��ب 
 Tolkien الثالثة امل�صلية للكاتب امل�صهور تولكني
بزينة م�صرحية جديرة، قطعت اأنفا�س كاتب هذا 
املق��ال. مع ذلك لإي�صال ال�صح��ر العاملي لبوتر اإىل 
خ�صبات امل�صرح يف كل مرة يبدو اأ�صعب مع توا�صلنا 
بالقراءة. من جهة اأخرى، ان القراءَة هنا غريبة 
كونن��ا مل نعت��د عل��ى م�صرحي��ة له��ذه ال�صخ�صيات 
املحبوب��ة، ل نن�ص��ى اأن )اأبطالن��ا ق��د تغ��روا(، اإذ 
ك��ربوا ونتائج احل��رب ظاه��رة يف كل واحد منهم. 
وكونه��ا ق�ص��ة حقيقي��ة وذات ا�صتمراري��ة يجعلها 

اأكرث متعة يف القراءة. 
   مع ذلك، توجد اأوجٌه توؤكد اأن الق�صة الأ�صلية هي 
لرولين��غ J.K.Rowling، وان التطورات ترجع 
للكاتب جاك ثورنJack Thorne . تخيب ظننا 

اأوج��ه عدة، ل ننكر ذلك، وعلى مدى تطور العمل، 
نقتن��ع بان عبقري��ة رولين��غ J.K.Rowling لن 

ت�صتمر بهذه الطريقة.
 ،Slytherin اىل �صليذرن Albus انبعاث األبو�س   
 Albus ه��و اأول ح��دث ج��ريء. مل يك��ن البو���س
انعكا�ص��ًا لوالده، على الرغم م��ن ت�صابههم باملزاج، 
 ،Scorpius صديق ا�صكوربيو�س� Potter وبوتر
يحول��ه ذالك اإىل اأهم من املمثلة ليلي Lily. ينمو 
طفل��ه حت��ت ظل��ه، ويح��اول الختالف عن��ه بكل 
 ،Hogwarts الو�صائ��ل، ول يثب��ت يف هاكورت���س
ول يب��دو علي��ه امت��الك �صهول��ة ال�صح��ر مث��ل كل 
عائلت��ه، �صخ�صيت��ه ذات ن��زاع مركب ب�ص��كل جيد، 

اأهم ما يف العمل.
   ك��رب ه��اري Harry ليتح��ول اإىل اأب قل��ق وذي 
م��زاج قلق، ويف الوقت نف�ص��ه ل يعرف كيف يعامل 
ابنُه. من جهة اأخرى، تواجه الوزارة م�صرح )دوار 
الزم��ن( الذي باإمكانه تغي��ر املا�صي واإعطاء قوى 

الن�صر لقوى ال�صر.
   يب��داأ العم��ل باإفراَغ قوت��َه اأمام الأف��كار اجليدة 
وال�صخ�صيات املهمة، وذل��ك مبفاجاآت غر معقولة 
الواح��دة تل��و الأخ��رى، ال�ص��ك غ��ر املعق��ول اأن 
اب��ن  Scorpius ه��و يف احلقيق��ة  ا�صكوربيو���س 

لوب��ر  حبك��ة  وم��ع   Voldemort فولدم��رت  
بع���س  يف  عقالني��ة  اق��ل  تب��دو  الت��ي   Looper
 J.K.Rowling الأحي��ان. الذن��ب ه��و لرولين��غ
كتبه��ا،  يف  ج��دا  ب��ه  م�صته��ان  عن�ص��ر  لإدخ��ال 
وه��و ق��درة ال�صف��ر عرب الزم��ن، هذا كل��ه اأدى اىل 
تغي��رات حمق��اء يف احلا�ص��ر، مث��ال رون Ron و 
هرمي��ون       Hermione مل يكون��ا مع بع�س، اأو 
اأن ه��اري Harry نف�ص��ه يتوفى على يد فولدمرت   
�صل�صل��ة  املعرك��ة.  يرب��ح  ال��ذي   Voldemort
التطابق هذه يف اجلزء الثاين من هذا العمل جتعل 
الف�صل الثالث والرابع يكونان كل مرة دخيلني على 
�صحر العامل اجلميل واخليايل على نحو اأو�صح  كل 
م��ره عندما نفت��ح رواية جديدة للطف��ل ال�صاحر. 
ه��ذه اخلال�ص��ة، ل�ص��وء احلظ موج��ودة يف الف�صل 
الأول م��ن العم��ل، املركب ب�صكل جي��د، ا�صتمرارية 

تبدو ذكية ومليئة بالأوقات الأثرة.
�ص��يء  يع��ذُر كل  املتاب��َع  ان  الوا�ص��ح،  م��ن  لك��ن     
اأوعن��د اإغ��الق الكت��اب ل��ن نع��دَم متع��ًة معين��ه. 
بالنهاي��ة اأعطون��ا ما نريد: ماذا ح��دث فيما بعد؟ 
َت��فمِ  J.K.Rowling مل  اأن رولين��غ  ل��و  متنين��ا 
لكلماته��ا )على الرغم من عدم اإخال�صها باأجزاء( 
وان�صحب��ت  ب�صيك من غ��ر ر�صيد اإىل رواية اأخرى 
ت��روي لنا فيها مغامرة البو�س Albus وهو يبحث 
عن �صخ�صيته، وهاري Harry املفزوع ب�صبب اآثار 
ج��روح الن�صر. من يعرف، رمبا املوؤلفة الربيطانية 
ت�صمع معجبيها وتقرر اإعطاَءنا ق�صة مثل الق�ص�س 

ال�صابقة.
الثام��ن  ق��راءة اجل��زء  املتابع��ني  عل��ى      يج��ب 
والر�صم��ي، رمبا ع�صقه اأو كره��ه. وبكرثة اأحداثه 
او قلته��ا يخلع ابت�صامة م��ن م�صاهديه. مل يعجبنا 
كل��ه، لك��ن توج��د مقاط��ع ت�صعيدي��ٌة. والرتكي��ب 
امل�صرح��ي يج��ب اأن يك��ون مذه��اًل ليحم��ل للواق��ع 
كل م��ا يحويه الن���س يف خيالنا. وه��ذا يقربنا من 

ال�صحر.

ترجمة:
 م.اأ�صيل ارزوقي وهيب

ثم��ة م�صمم��ني معروف��ني دولي��ا 
ال�صباني��ة  الأزي��اء  ع��امل  يف 
بالينثي��اكا  كري�صتوب��ال  مث��ل 
وكارولينا هريرا  الذين كان لهم 
اإثره��م الكبر يف تط��ور املالب�س 
ت�صاميمه��م  .وكان��ت  الع�صري��ة 

معروف��ة واأ�ص��اد بي��ه يف باري���س 
ونيوي��ورك ودور عر���س اأخ��رى  

لالأزياء الدولية.
بالينثياكا  كري�صتوب��ال  امل�صم��م 
)1895 -1972 (ه��و من مدينة  
خيتاريا يف مقاطعة تابعة لإقليم 
اإلبا�ص��ك . ا�صته��رت اإعمال��ه من 
املعاط��ف والأزياء بوج��ود عدد 
كب��ر م��ن اخلط��وط امل�صتقيم��ة 

فيها .على امتداد حياته املهنية 
بت�صمي��م  يق��وم  بالينثي��اكا  كان 
امل�صه��ورة  لل�صخ�صي��ات  الأزي��اء 
ومن ه��ذه ال�صخ�صي��ات هي ملكة 

بلجيكا.
كارولين��ا هريرا ول��ده )1936( 
ا�صب��اين  اأ�ص��ل  م��ن  فنزوي��ال  يف 
.وكان��ت ت�صاميم مالب�صها تتميز 
اإن  دون  والب�صاط��ة  باجلم��ال 

تن�ص��ى التفا�صيل املهمة .ويتميز 
والفخام��ة  بالأناق��ة  اأ�صلوبه��ا 
م��ن  م�صتوح��اة  ه��ذه  وكان��ت 

بالينثياكا.
الأزي��اء  اإن  م��ن  الرغ��م  عل��ى 
الدولي��ة كان لها تاأثر كبر على 
.بالإ�صاف��ة  اليومي��ة  املالب���س 
اإىل وج��ود العديد من التاأثرات 
التقليدي��ة الت��ي له��ا دور مهم يف 

اأ�صلوب املالب�س .فمثال يف اأجزاء 
الالتيني��ة  اأمري��كا  م��ن  كث��رة 
تعك�س املالب�س مزيج من ثقافات 
الثقاف��ات  وخ�صو�ص��ا  خمتلف��ة 

الأوربية واملحلية .
فمث��ال ال��زى ال�صين��ي ب��وب لنا 
وه��ي واحدة م��ن املالب�س الأكرث  
الأجنا���س  مت��ازج  ع��ن  تعب��را 
ال�صتعم��اري يف املك�صي��ك .ه��ذا 

ال��زى مك��ون م��ن قمي���س ابي�س 
باأكم��ام ق�صرة مع تن��وره ملونة 
ومط��رزة كان��وا يرتدنه��ا اخلدم 
والطه��اة يف الق��رن التا�صع ع�صر 
ت�صم��ى "Chinas "وه��م عبارة 
عن �صيني��ني عا�صوا يف قرى ومن 
هن��ا انطلق ت�صميته��م بال�صينية 
بوب لنا .وان هذا الزى اأ�صبح زى 

التقليدي الوطني يف املك�صيك.
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قراءة يف رواية إيزابيل الليندي

ابنة الحظ وتشكل الهويات
ا.م.هديل عادل كمال

رئي�س ق�صم اللغة ال�صبانية

ان الروائي��ة اإيزابي��ل الليندي تخت�ص��ر زمن يزيد 
عن 130 عاما من تاريخ بلد وجمتمع، عرب جمموعة 
م��ن الن�ص��اء، ذل��ك اأن املراأة ت�ص��كل عن�ص��ر اأ�صا�صي 
وحي��وي، فهي ال�ص��ارد، وه��ي القائمة عل��ى البحث 
والهج��رات وتنوع الهوي��ات وتداخله��ا بني اجلن�س 

الأ�صباين والهندي وال�صرق ا�صيوي والعربي
القليل��ة  اإيزابي��ل  رواي��ات  اإح��دى  احل��ظ  ابن��ة   
ن�صبي��ا الت��ي ب��داأت اأحداثه��ا ع��ام 1832 م��ع فتاة 
جمهول��ة الن�صب و�ص��اب اأراد ال��رثاء والذهب فعرث 
عل��ى احلري��ة بع��د ان اأ�ص��اع نف�ص��ه وم��ن مع��ه يف 
كاليفورنيا حيث الرثاء ال�صري��ع والق�صوة البعيدة 
ع��ن الإن�صاني��ة، دون و�ص��ع ح��د للعواق��ب التي من 
املمك��ن التعر�س لها هذا كل��ه يدور مع زمن بات فيه 
اللون )لون الن�صان( يتحكم مب�صائر اخلليقة فقد 
و�صف��ت هذه برواي��ة )الذهاب للبح��ث عن الذهب 
فع��رث فيه��ا على احلري��ة الطامع��ة دون اأي اهتمام 
للحب وال�صداقة ال��ذي اأودى بحياة املاليني وذلك 
يف زم��ن التل��ون( حيث مل تب��ق الإن�صانية �صوى لون 
ابي���س، فالل��ون قد ظه��ر نا�صع��ا يف روايتها يف حني 
بيعت الفتيات ال�صيني��ات للعمل يف الدعارة، وذلك 
لأنه��م م��ن الع��رق الأ�صفر ه��ذا كله على م��راأى من 
الدول��ة الت��ي مل تفع��ل اأي �ص��يء لإنق��اذ حياته��م 
فه��م من رتبة اأدنى من ان يهت��م بهم البي�س. ورغم 
اأهمي��ة الأحداث وامله��ا ال ان اإيزابيل اأي�صا هنا مل 
ت�صتط��ع، كم��ا يف معظم اأعماله��ا، اإل ان جتعل منك 

قارئ��ا للرواي��ة ل اك��رث ومل ت�صتط��ع اب��دا اإدخال 
الق��ارئ اإىل ع��امل ه��ذه الرواي��ة ، فنج��د يف ه��ذه 
الرواي��ة  ن�ص��اء يبحث��ن يف �ص��دمي الأمل عن احلب، 
ع��رب ت�صحيات كربى، فاإلزا �صوم��رز التي يجدونها 
طفل��ة ملفوف��ة يف قم��اط ومو�صعة اأم��ام باب بيت 
عائلة اآل �صوم��رز ال�صبانية التي و�صلت ت�صيلي يف 
الع��ام 1832م، والتي مل تكن �صوى اأبنة اأحد اأخوة 
اآل �صوم��رز من امراأة هندية ت�صيلية فقرة، تتكفل 
برتبيتها الأخت »روز« امل��راأة الوحيدة التي عرفت 
بال�ص��ر، واأخفته ع��ن العائل��ة الر�صتقراطية، وهو 
الم��ر الذي يظ��ل مثل العار يط��ارد �صخ�صيات هذا 
البيت، التي تخ�ص��ر كل �صيء، وتهاجر اإىل �صواحل 
معاج��م الذه��ب يف �ص��ان فرن�صي�صك��و الت��ي تبداأ يف 
التح��ول من اأر�س ج��رداء لت�صبح مدينة ثم ولية 
امريكي��ة، م��ع تدافع الباحثني ع��ن الذهب، وهكذا 
تتح��ول الهج��رات لت�صنع خليط جدي��د من �صعوب 
تتعاي�س فيما بينه��ا بالقتل واحلروب والعن�صرية، 
وجت��د »اإل��زا« الفت��اة ال�صاب��ة نف�صه��ا يف ع��امل من 
الرج��ال الق�ص��اة الذي��ن يبحث��ون ع��ن الذه��ب يف 
الوقت الذي تبحث فيه هي عن حبيبها، ال�صخ�صية 
الأ�صطورية الت��ي �صاغها ال�صاع��ر الت�صيلي امل�صهور 
»بابل��و نرودا« بعد اأن حبلت من��ه، وتظل يف �صعيها 
تتالق��ى وتتاقط��ع م��ع �صخ�صي��ة »ت��او ت�ص��ني« اأو 
الرج��ل الذي يحمل ا�صم البن الرابع، والذي يجد 
نف�صه م��ن رحلة �صاقة من ق��رى �صنغهاي اإىل هونغ 
كونغ، ليكت�صف نف�صه فجاأة على اأحد البواخر التي 
تلقي به على �صواحل »بالباراي�صو« ويقبل يف نهاية 
الأم��ر الزواج وقبول »تاو ت�صني« بابنة »اإلزا« التي 
حتم��ل يف مالحمها اجلين��ات العربي��ة التي جاءت 

بها من والدها ال�صباين.
عزف جميل م��ن اإيزابي��ل اللندي...عزف خمتلف 
ب��كل تاأكيد...ع��زف ي�صتحق اخلم���س جنمات دون 

اأدنى تفكر.
كل الع��امل يول��د وعن��ده فطن��ة م��ا خا�ص��ة واإليثا 
�صوم��رز اكت�صفت باك��رًا اأن عنده��ا اثنتني. الأوىل 
اأفادته��ا فى ك�ص��ب عي�صه��ا والثانية ف��ى تذكر هذا 
العي���س،  هنا تنقلك اإيزابيل اللندي يف ابنة احلظ 
اإىل عامل �صاحر بكل تفا�صيله باأ�صلوبها املميز ولغتها 
الأنيق��ة، ب�صحب��ة اإليث��ا الطفلة املجهول��ة الن�صب 
والتي تربت يف بي��ت اأ�صرة اإجنليزية اأر�صتقراطية 
يف ت�صيل��ي، وقي��ل له��ا اأنها جاءت اإليه��م يف �صندوق 
لل�صاب��ون و�صع اأمام بيته��م، يف رحلتها غر العادية 
للبحث ع��ن حبيبها...ومن خالل �صردها لالأحداث 
ت��وؤرخ اإيزابي��ل حلقب��ة تاريخي��ة مهم��ة يف حي��اة 
الت�صيلي واأمريكا الالتينية وال�صني...تلك الفرتة 
م��ن نهايات الق��رن التا�صع ع�صر، والت��ي اجتاحتهم 
الكث��رون... فيه��ا  الذهب،واغتن��ى  حّم��ى  فيه��ا 
وت�صكل��ت اإقطاعيات ملالكي الأرا�ص��ي ح�صلوا عليها 
بالقوة وحتت تهديد ال�ص��الح، ون�صاأت مدن جديدة 
ومراف��ئ وطبقات اجتماعية...وق��ام عامل جديد 
على اأنقا�س عامل...تهم�س فيه الغالبية امل�صطهدة 
م��ن الفقراء وامل�صحوقني..الذين ا�صتخدموا عمال 
مقاب��ل قوت يومهم واحلفاظ عل��ى حياتهم..عامل 

امللكية فيه اأهم من احلياة.
كل ذل��ك نراه من خ��الل اإليث��ا وجترتها الغنية 
والغريب��ة، والت��ي قادته��ا خ��الل بحثه��ا ع��ن 
حبيبه��ا لتجد حريتها واحلياة التي ت�صتحق اأن 
تعي�صه��ا، بع��د اأن »عا�صت بني اأربع��ة جدران يف 

بي��ت اآل �صوم��رز، يف جو ل يتبدل، ي��دور الزمن 
في��ه يف حلق��ات، ل تكاد ت��رى فيه خ��ط الأفق 
خماوفه��ا  املزعجة«..متحدي��ة  نواف��ذه  ع��رب 
عائلته��ا والعقب��ات امل�صتحيل��ة اأمامها...لتطر 
مث��ل كون��دور وتفق��د »اخل��وف من اخل��وف«...
والتي ول��دت بحا�صة �ص��م قوي��ة... ا�صتطاعت 
بف�صله��ا اأن ت�ص��م رائحة احلب وال�ص��وق والقلق 
واحلزن وال�صر...كلها اأحا�صي�س جعلت لها اإليثا 
ح�ص��وٌر ملمو�س...ف�صال ع��ن تعرفها على كل ما 
يحي��ط بها من اأ�صخا���س واأماك��ن بحا�صة �صمها 

املميزة.
حكاي��ات مت�صابكة ومتوازي��ة ومتقاطعة من بلدان 
م��ن  كب��ر  متنوعة...وع��دد  وطبق��ات  خمتلف��ة 
ال�صخ�صي��ات«روز �صوم��رز واأخويه��ا ج��ون وجرمي 
�صوم��رز، وتاو ت�ص��ني وجاكوب ت��ود وغرهم« ولكل 
منه��ا همومه��ا وعيوبه��ا ومغامراتها...ل��ن تفقدك 
اللغ��ة الرائعة الإم�صاك بخيوطها يف اأي حلظة...
رغم انتق��ال اإيزابيل من حدث لآخر ومن �صخ�صية 
لأخرى...ب��ل تبقي��ك يف قمة الت�صوي��ق يف انتظار 
م��ا ي�صتجد من اأح��داث يف الط��رف الآخر من عامل 
ذل��ك  م��ن  لأبع��د  تاأخ��ذك  الرواية...واأحيان��ا 
لتخربك عن ح��دث لن ت�صهده كم��ا يف: »�صيلتقيان 
غريب��ة،  ظ��روف  يف  كاليفورني��ا  يف  ت��ود«  و  »روز 
نف�ص��ه  بالزخ��م  مغازلته��ا  اإىل  عندئ��ذ  و�صيع��ود 
و�صتعود هي اإىل �صّده باحلزم نف�صه. ولكن هذا كله 

�صيحدث بعد وقت طويل جدًا«
اإيزابي��ل ا�صتطاع��ت بقدرتها الفائق��ة ومعلوماتها 
ولغته��ا  الوا�صع��ة  التاريخي��ة  وثقافته��ا  الرثّي��ة 

ال�صاحرة اأن تبني اإبداعا يف رواية.

�ص��در للتدري�ص��ي بق�صم اللغ��ة ال�صريانية يف كلي��ة اللغات اأ.م. 
اأحم��د �صام��ي جا�صم كتابان بعنوان : حال��ة الإ�صافة يف اللغة 
العربي��ة – درا�ص��ة �صامي��ة مقارن��ة  و الآخر بعن��وان درا�صات 
مقارن��ة يف فقه اللغ��ات ال�صامي��ة . تناول الكت��اب الأول حالة 
ال�صقيق��ة  باللغ��ات  ومقارنته��ا  العربي��ة  اللغ��ة  يف  الإ�صاف��ة 
العربي��ة، الأكددي��ة، ال�صرياني��ة، اآرامية الت��وراة، املندائية، 
اآرامية احل�صر . بينما تناول الكتاب الثاين الدرا�صات ال�صوتية 

و النحوية وال�صرفية املقارنة .

صدور كتابني لتدريسي 
بقسم اللغة السريانية

رئيس قسم اللغة الرتكية يشارك بمؤتمر دولي 

قصائد روسية مرتجمة 

�ص��ارك التدري�صي بق�ص��م اللغة الرتكية يف 
كلي��ة اللغات  اأ.م.د. جن��دت يا�صر مراد يف 
املوؤمت��ر ال��دويل الراب��ع للثقاف��ة ال�صعبية 
وال��ذي نظ��م م��ن قب��ل ق�ص��م الفلكل��ور يف 
جامع��ة حاجه تب��ة وبلدية ق�ص��اء قزان  
برتكي��ا يف 29 اأيل��ول ولغاي��ة 1 من ت�صرين 

الول 2016 .
ال�صع��ر  بعن��وان حتلي��ل  بحث��ا  في��ه  ق��ّدم 
ال�صعبي لرتكمان العراق  كما تراأ�س املوؤمتر 
يف جل�صت��ة الرابعة ويذك��ر ان عدد الدول 
امل�صارك��ة بلغ ال� 18 دول��ة و مب�صاركة 150 

بحثا اأكادمييا .

�ص��در للتدري�ص��ي بق�ص��م اللغ��ة الرو�صي��ة 
يف كلي��ة اللغ��ات م.م. ح�ص��ني عل��ي خ�صر 
ال�صويل��ي كتاب��ا مرتجما لق�صائ��د خمتارة 
لل�صاع��ر الرو�ص��ي اإيڤ��ان بون��ني واحلائ��ز 
على جائزة نوب��ل بعنوان اأول�صت انتمِ كنتمِ 

املالك . 
و ُيع��د بون��ني م��ن ال�صع��راء الذي��ن و�صفوا 
الطبيع��ة بدق��ة وروع��ة يف قدرت��ه عل��ى 
ر�صم ال�ص��ورة ال�صعرية وت�صويره للطبيعة 
الرو�صية مفكرا ب�صر احلياة واملوت واحلب 
والغرب��ة . يذكر ان ال�صويل��ي ن�صر ق�صائد 
مرتجمة عديدة ل�صعراء رو�صيني يف �صحف 

حملية متنوعة .



         تحاور األكاديمية املتخصصة باللغة الفرنسيـة د. لبنى حسني :

التنوع اللغوي يف العمل األدبي يرسم مالمح العصر
ت�صغ��ل اللغ��ة الفرن�صي��ة واآدابه��ا م�صاحة 
وا�صع��ة يف الثقافة الإن�صاني��ة على امتداد 
الع��امل، فهذه اللغة الت��ي تو�صف باأنها لغة 
البالب��ل ولغة ح�صارة وعل��م وثقافة تظل 
واملبدع��ني  الأدب��اء  م��ن  للكث��ر  طموح��ا 
والفنان��ني، ال��كل ي�صع��ى للع��وم يف بحورها 
والف��وز بلوؤلوؤه��ا. اللغ��ة الفرن�صي��ة الي��وم 
يف مواجه��ة �صاخن��ة مع اللغ��ة النكليزية 
التي ترفع راي��ة الأمركة والعوملة اللغوية 
حماول��ة فر���س هيمنته��ا عل��ى اخلارط��ة 

اللغوية العاملية.

من ب��ني املتخ�ص�ص��ني باللغ��ة الفرن�صية يف 
الع��راق ت��ربز الأكادميي��ة الدكت��ورة لبنى 
ح�ص��ني الأ�صت��اذة يف جامع��ة بغ��داد حيث 
در�ص��ت التعب��ر ال�صمن��ي يف رواي��ة البحث 
الفرن�ص��ي  للكات��ب  ال�صائ��ع  الزم��ن  ع��ن 
وحت��اول  برو�ص��ت،  مار�صي��ل  املع��روف 
التاأ�صي���س لثقافة لغوية تق��وم على اأ�صا�س 
درا�ص��ة اللغ��ة م��ن خ��الل اآدابه��ا. تتمي��ز 
اأبح��اث الأكادميية لبنى ح�صني ودرا�صاتها 
ومقالتها بالر�صانة العلمية والدقة وهذا 
م��ا ظه��ر وا�صح��ا يف اأخ��ر درا�ص��ة ن�صرته��ا 
موؤخ��را ب�ص��اأن التباين اللغ��وي بني الرجل 

واملراأة يف الأعمال الأدبية والواقع.
اللغ��ة  اأ�ص��رار  عل��ى  الأ�ص��واء  لت�صلي��ط 
الفرن�صي��ة والعالق��ة ب��ني اإب��داع الكات��ب 
واللغ��ة التي يكتب من خالله��ا اأفاق حركة 
باللغ��ة  املن�ص��ورة  النتاج��ات  ترجم��ة 

الفرن�صية كان لنا هذا احلوار معها:
بالت��زاوج  العلمي��ة  اأطروحت��ك  •	متي��زت 
ه��ل  الفرن�ص��ي،  والأدب  اللغ��ة  عل��م  ب��ني 
ميك��ن درا�صة اللغ��ة مبعزل ع��ن اآدابها كما 

يفعل البع�س؟  
يف احلقيق��ة درا�صت��ي كان��ت ع��ن التعب��ر 
ال�صمن��ي يف رواي��ة » البح��ث ع��ن الزم��ن 
مار�صي��ل  الفرن�ص��ي  للكات��ب   « ال�صائ��ع 
اأ�ص��كال  معرف��ة  فيه��ا  حاول��ت  برو�ص��ت. 
واأ�صب��اب التعبر ال�صمني عن��د الب�صر وقد 
اخ��رتت لغة ه��ذه الرواية ليك��ون اجلانب 
التجريب��ي والتطبيق��ي لدرا�صت��ي. كان من 
املمك��ن ا�صتخ��دام اأجنا�س اأدبي��ة اأخرى اأو 
تطبيقه��ا بكل ب�صاطة على لغ��ة الواقع اأي 
احلي��اة  يف  امل�صتخدم��ة  الفرن�صي��ة  اللغ��ة 
اليومية. لك��ن �صغفي بالرواي��ة الفرن�صية 
ورغبة مني ملعرفة الأ�صاليب املختلفة التي 
مُتي��ز كتابه��ا املبدع��ني جعلني اخت��ار هذا 
املج��ال للتطبي��ق. وعلي��ه اعتق��د اإن اللغة 
بح��ر وا�صع متنح دار�صيه��ا جمالت متعددة 
للتطبي��ق والربهن��ة واحل�ص��ول على نتائج 
ممت��ازة اأي ميك��ن درا�صة اللغ��ة مبعزل عن 
الأدب. فاخلط��اب اللغوي متن��وع جدا منه 
اخلط��اب الأدب��ي وال�صيا�ص��ي والعلم��ي...
الخ. وهناك اللغة العادية التي ن�صتخدمها 
مب�صطلحات��ه  كٌل  اليومي��ة.  حواراتن��ا  يف 
واأ�صاليب��ه التعبري��ة. وق��د تنوع��ت علوم 
اللغ��ة  فهن��اك عل��م  اأي�ص��ا  اللغ��ة  درا�ص��ة 
تخ�ص�صي��ة  ف��روع  ع��دة  وي�صم��ل  الع��ام 
لدرا�ص��ة مكونات اللغة ه��ي : علم ال�صوت، 
القواع��د  املف��ردات،  عل��م  املع��اين،  عل��م 
الأ�صلوبي��ة،  وال�ص��رف،  النح��و  وت�صم��ل 
الرباكماتيكي��ة اأو ما يطلق عليه بالعربية 
بالتداولي��ة اأو الواقعي��ة. بالإ�صاف��ة اإىل 
علم اللغة الجتماعي وعلم اللغة النف�صي 
حي��ث يدر���س الأول عالقة اللغ��ة بالبيئة 

الجتماعي��ة للف��رد ويدر���س الث��اين لغ��ة 
ال�صخ�س من  وجهة نظر علم النف�س.

اإب��داع الكات��ب يكم��ن يف  اإن  •	ه��ل تري��ن 
اللغ��ة التي يبدعه��ا اأم يف منظومة الأفكار 

التي يطرحها عرب نتاجه ؟
الأف��كار  فق��وة  الثن��ني  يف  يق��ال  احل��ق 
ت��ربز م��ن خ��الل ق��وة التعبر. ف��ان �صعف 
احدهم��ا �صع��ف الأخ��ر.  اإن بالغ��ة لغ��ة 
الكات��ب ت�صيف قوة وبع��دا لأفكاره. وخر 
دليل عل��ى ذل��ك اإن النتاجات الت��ي ا�صتهر 
كتابه��ا م��ن خالله��ا متي��زت بلغته��ا القوية 
اأي�ص��ا. فالكات��ب املبدع يبحث ع��ن التعبر 
الق��وي واملنا�ص��ب لي��ربز اأف��كاره ويو�صله��ا 
للق��ارئ ب�صال�صة وي�ص��ر. وكلما كان التعبر 
موؤث��را ومقنعا جذب الق��ارئ و�صده وجعله 
يجته��د ملعرفة ما ين��وي الكاتب طرحه يف 

خطابه.
•	يف كل اللغ��ات هن��اك م�صاحة بني اللغة 
الف�صيح��ة واللغ��ة املحكي��ة م��ا حجم هذه 

امل�صاحة يف اللغة الفرن�صية ؟
ل  الفرن�صي��ة  اللغ��ة  اإن  الق��ول  ا�صتطي��ع 
تختل��ف كث��را عن بقي��ة اللغ��ات. بل على 
العك�س من ذلك قد تك��ون اللغة الفرن�صية 
مت�ص��ددة اأك��رث يف ه��ذا املجال. م��ن يدر�س 
تل��ك اللغة يتع��رف على م�صتوياته��ا والتي 
ورمب��ا   4 ب  واأخ��ر  ب3  البع���س  ي�صنفه��ا 
ب5 اأي�ص��ا. فهن��اك لغ��ة املثقف��ني اأو اللغة 
اللغ��ة  م�صتوي��ات  اأرق��ى  وه��ي  الأدبي��ة 
ُت�صتخ��دم يف الكتاب��ة الأدبي��ة وخطاب��ات 
الطبقة املثقفة حيث البالغة والرتكيبات 
القواعدية املعقدة ويقابله اللغة العربية  
ال��ذي  امل�صت��وى  بعده��ا  ياأت��ي  الف�صح��ى. 
وال��ذي  بالنموذج��ي  اأو  بال��دارج  ي�صم��ى 
يقابل اللغ��ة الف�صيحة عندنا وميثل اللغة 
املهذبة واملعمول بها يف الأو�صاط الر�صمية 
والعائلي��ة، مثال بني الأ�صت��اذ وطالبه. ثم 
هن��اك امل�صتوى العام��ي وال�صعبي وي�صتعمل 
ال�صعبي��ة  والأو�ص��اط  الأ�صدق��اء  ب��ني 
ويوؤك��د  والعامل��ة.  الفق��رة  والطبق��ات 
الفرن�صيون عل��ى ا�صتخدام اللغة الر�صمية 
يف الأو�ص��اط الر�صمية والت��ي تتميز اأي�صا 
با�صتخ��دام �صم��ر انت��م )vous( م��ع م��ن 
ه��و ارف��ع منزل��ة ومكان��ة اأو م��ع ال�صخ���س 
ال��ذي ل تربطهم به عالق��ة معرفة. وقد 
انعك���س ذل��ك جلي��ا يف النتاج��ات الأدبية 
الفرن�صية. فهناك م��ن كتبها بلغة مب�صطة 
ق�ص�ص��ه.  يف  دودي��ه  الفون���س  فع��ل  كم��ا 
اأم��ا فيكت��ور هيج��و فق��د حاك��ى يف روايته 
ال�صه��رة » البوؤ�ص��اء » جميع فئ��ات املجتمع 
تقريب��ا وب��ني التن��وع اللغ��وي ب��ني طبقات 
املجتمع م��ن الطبقة الفق��رة اإىل الطبقة 
والعم��ال   الفالح��ني  وم��ن  الربجوازي��ة 
اإىل اأبن��اء امل��دن. فل��م تك��ن ه��ذه الرواية 
ملحمي��ة باإحداثه��ا فق��ط واإمن��ا بالتن��وع 
اللغ��وي الذي ج�صد الف��وارق الطبقية بني 
اأبنائه��ا. وقد عقب فكت��ور هيجو على ذلك 
ب��ان مهم��ة الروائ��ي ه��ي جم��ع كل لغ��ات 
ع�صره لر�صم حقيق��ًة مالمح ذلك الع�صر. 
مار�صي��ل برو�ص��ت م��ن جهته ا�صتخ��دم لغة 
�صعب��ة ومعقده يهابه��ا الفرن�صيون اأنف�صهم 
لكنه��ا عك�صت يف نف�س الوق��ت لغة الطبقة 
الر�صتقراطي��ة واملثقفة التي عرب عنها يف 

روايته ال�صخمة الأنفة الذكر.
التباي��ن  ب�ص��اأن  •	ُن�ص��رت موؤخ��را درا�ص��ة 
اللغ��وي ب��ني امل��راأة والرج��ل يف الأعم��ال 

الأدبية...كي��ف تنظري��ن اإىل م��ا ي�صم��ى 
بظاهرة ذكورية اللغة اأو تاأنيث اللغة ؟ 

اعتق��د اإن الروائ��ي اجلي��د ه��و م��ن ميتلك  
القدرة على جت�صيد ال�صخ�صيات الذكورية 
اخلا�ص��ة  ال�صف��ات  بكام��ل  والأنثوي��ة 
والعام��ة  املتعلقة بالفروقات بني اجلن�صني 
بحي��ث يقنع القارئ اإن املتكل��م ذكر فعال اأو 
اأنث��ى  لي���س فقط بو�ص��ف ال�ص��كل وامللب�س 
لكن اأي�صا بتج�صيد لغ��ة الأنثى والذكر كل 
ح�ص��ب مفردات��ه اللغوية وو�صائ��ل تعبره 
وطريق��ة تفك��ره. فم�صداقي��ة اخلط��اب 
وجن��اح الكاتب يف ر�صم �صخ�صيات حقيقية 
عامل��ني م�صاعدي��ن يف احتف��اظ كل جن�س 
بلغته. كل له ا�صتحقاقه ومعايره الثابتة 
ف��ال الرج��ل ي�صتطي��ع جتاوز ه��ذا احلاجز 
ول املراأة. اأما اإذا حدث العك�س فال اأظن اإن 
العمل �صيكتب له النجاح �صيما ونحن نعي�س 

يف ع�صر الدميقراطية والتعبر احلر.
الأعمال  •	كي��ف تقيمني حركة ترجم��ة 
الثقافي��ة الفرن�صي��ة اإىل اللغ��ة العربي��ة 
وهل ه��ي مب�صتوى ما ينتجه رم��وز الثقافة 
الفرن�صي��ة يف حقول الفك��ر واللغة والأدب 

والفن ؟ 
حرك��ة الرتجم��ة �صعيفة ج��دا يف العراق 
نتيج��ة  معدوم��ة  �صب��ه  تك��ون  ت��كاد  ب��ل 
الظ��روف ال�صعب��ة التي مير به��ا البلد منذ 
ف��رتة طويلة ف��ال اإع��داد ملرتجم��ني اأكفاء 
ول ت�صجيع لهم للعمل والإنتاج. بالإ�صافة 
اإىل اإن حركة الق��راءة �صعيفة جدا اأي ل 
يوج��د اإقبال عل��ى �صراء الكت��ب والقراءة 
رغ��م ما ن�صم��ع عن �صارع املتنب��ي ومرتاديه 
ممن يبحثون عن الكتب والثقافة رغم ذلك 
جند اإن عددا كب��را من ال�صباب غر هاوي 
للق��راءة وغر حمب لالط��الع على ثقافات 
ونتاجاته��ا.  فمقارن��ة  الأخ��رى  ال�صع��وب 
بالنتاج��ات الفرن�صي��ة اأو حت��ى الغربي��ة 
يكاد يك��ون النتاج الرتجم��ي معدومًا  لي�س 
يف الع��راق وحده بل عل��ى ال�صعيد العربي 

اأي�صا.
ع��ن  عراقي��ون  مرتجم��ون  ي��ربز  مل  	•
اللغ��ة الفرن�صي��ة مب�صتوى زمالئه��م الذين 
يرتجم��ون ع��ن ال�صباني��ة اأو النكليزي��ة 

...ما اأ�صباب هذه الظاهرة ؟
ل ادري ملا ه��ذا الإجحاف  بحق املرتجمني 
واأي��ن  الفرن�صي��ة  اللغ��ة  اخت�صا���س  يف 
اللغ��ات الأخ��رى. فحرك��ة  ه��م مرتجم��و 
الرتجم��ة يف العراق وكم��ا اأ�صلفنا �صحيحة 
وبائ�ص��ة وتفتقر اإىل الكف��اءات. قد تكون 
حرك��ة الرتجم��ة م��ن اللغ��ة النكليزي��ة 
اأكرث ن�صاطا لكن لي�ص��ت بقية اللغات. فكما 
نعرف اإن دار�صي وحمب��ي اللغة النكليزية 
اأكرث عددا من بقي��ة اللغات وكذلك اأق�صام 
يف  منت�ص��رة  النكليزي��ة  اللغ��ة  تدري���س 
كث��ر م��ن اجلامع��ات العراقي��ة وان اللغ��ة 
الت��داول  الأوىل يف  اأ�صبح��ت  النكليزي��ة 
العامل��ي. وم��ع ذل��ك اأق��ول رغ��م قل��ة عدد 
مرتجمي اللغة الفرن�صية لكن الرواد منهم 
حاول��وا جاهدي��ن ترجمة بع���س الأعمال 
املهمة التي تقع ب��ني اأيديهم رغم الظروف 
الع��راق  منه��ا  يع��اين  كان  الت��ي  ال�صعب��ة 
اآنذاك وما يعنيه من �صعوبة العمل والطبع 
والن�صر، فرتجم��وا كتبا ومقالت عن اللغة 
الفرن�صي��ة نذكر منهم عل��ى �صبيل املثال ل 

احل�صر د. زهر جميد ود. مهند يون�س.
ثقافي��ة  مواجه��ة  فرن�ص��ا  تخو���س   /*

للحف��اظ على لغته��ا �صد تي��ارات الأمركة 
وهيمن��ة اللغ��ة النكليزي��ة داخ��ل البالد 
وخارجه��ا ...براأي��ك ه��ل جنح��ت فرن�ص��ا 

بتلك املواجهة ؟  
الثقافي��ة  املوؤ�ص�ص��ة  حت��اول  احلقيق��ة  يف 
الفرن�صي��ة مواجه��ة ه��ذه التحدي��ات على 
اعتب��ار اإن اللغ��ة الفرن�صي��ة لغ��ة ثقاف��ة 
وح�ص��ارة ولغ��ة حية ق��ادرة عل��ى احتواء 
ومواكبت��ه.  احلدي��ث  الع�ص��ر  متطلب��ات 
العلمي��ة  النتاج��ات  اإن  يق��ال  احل��ق  لك��ن 
والتكنولوجي��ة وحت��ى الفني��ة يحتكره��ا 
املتح��دة  الولي��ات  اأي  اجلدي��د  الع��امل 
الأمريكي��ة. وهي اأول م��ن يطلق الت�صميات 
عل��ى املخرتع��ات العلمي��ة والتكنولوجي��ة 
الت��ي جتتاح العامل والتي ت�صاعد على ن�صر 
بتعب��ر  الأمريكي��ة  اأو  اللغ��ة النكليزي��ة 
اإن  اإىل  حديث��ة  درا�ص��ات  وت�ص��ر  اأدق. 
املف��ردات النكليزية ا�صبح��ت متداولة يف 
احل��وارات الفرن�صي��ة وخ�صو�ص��ا عندما ل 
جت��د ما يقابلها يف تلك اللغة. ومن اجلدير 
بالذك��ر اأي�ص��ا اإن اللغ��ة العربي��ة اأي�صا لها 
م�صاحته��ا يف املجتم��ع الفرن�ص��ي يعود ذلك 
اإىل ك��رثة العرب الذي��ن يعي�صون يف فرن�صا 
واحلامل��ني للجن�صي��ة الفرن�صي��ة والذي��ن 

باتت لغتهم تغزو احلياة الفرن�صية.
•	تعاين العديد من اللغات حالة انقرا�س 
اإىل  تنظري��ن  كي��ف  �صري��ري،  م��وت  اأو 
ه��ذه الظاه��رة الت��ي ته��دد الإرث اللغ��وي 

الإن�صاين؟
ه��ل ممك��ن اأن تعطين��ي مث��ال عل��ى ذل��ك؟ 
ت��ذوي  ول  ت�صم��ر  ل  احلي��ة  اللغ��ات  لن 
م��ع الزم��ن ب��ل بالعك�س له��ا القابلي��ة على 
مرن��ه  فه��ي  واحلداث��ة  التط��ور  مواكب��ة 
وغنية وقادرة على الإتيان بجديد دائما. 
وال�صعوب املتح�صرة قوي��ة وولدة وقادرة 
عل��ى اإجن��اب من يحاف��ظ على لغته��ا وتعي 
اأهمي��ة احلف��اظ والحتف��اظ بلغتها لأنها 
رمز هويتها وتاريخها وحا�صرها امل�صرتك. 
فاللغ��ة العربي��ة من��ذ ظهوره��ا اإىل يومن��ا 
هذا تغ��رت وتط��ورت على م��ر الع�صور اأي 
اإنها لغ��ة مت�صبثة باحلياة ومواكبة للتطور 
والتغي��ر. اللغة العربية الي��وم لي�صت كما 
ه��ي قبل األف �صن��ه ول ت�صابه يف مفرداتها 
م��ا كان يف الع�ص��ر اجلاهل��ي وم��ا نق��راأه يف 
ق�صائ��د املعلق��ات. اق�ص��د هن��ا اأنه��ا قادرة 
على مواكبة املتغرات. وال�صعوب الأوربية 
كذل��ك متم�صك��ة بلغاته��ا اأك��رث حت��ى م��ن 

ال�صع��وب العربية. فمن العرب من اأ�صبحت 
اللغة الأجنبية ج��زاءا ل يتجزاأ من لغته 
وح��واره اليوم��ي والبع���س الأخ��ر يتباهى 
بتكلم��ه اللغ��ات الأجنبي��ة يف ح��واره م��ع 

اأبناء جلدته، ويتعاىل على لغته الأم.
اللغ��ة  تدري���س  واق��ع  تقييم��ني  كي��ف  	•

الفرن�صية يف العراق ؟
لالأ�ص��ف اأق��ول اإن واق��ع تدري���س اللغ��ة ل 
يرق��ى اإىل م�صت��وى الطم��وح...لن البل��د 
يع��اين دائم��ا م��ن اأزم��ات مالي��ة وظ��روف 
طوي��ل... زم��ن  من��ذ  �صعب��ة  اقت�صادي��ة 
فالقاع��ات غر جمهزة بو�صائ��ل الإي�صاح. 
الطالب وحتى الأ�صتاذ يعي�س دائما مبعزل 
عن املتحدثني بتلك اللغة وبيئتها. فاملتعلم 
لأي لغ��ة م��ن ال�ص��روري اأن يحت��ك ببيئة 
اللغة وناطقيه��ا ويجب عليه الطالع على 
ثقافته��م. يف كث��ر م��ن الأحي��ان ي�صطدم 
اخلط��اب  اأو  الن�صو���س  ببع���س  املرتج��م 
اأن  ي�صتطي��ع  ل  عاج��زا  ويق��ف  ال�صف��وي 
يفه��م الق�ص��د والغاي��ة مما يقال ه��ذا  اإذا 
مل يك��ن مطلع��ا عل��ى ثقافة ذل��ك ال�صعب. 
الط��الع  يح��اول  مل  اإذا  الطال��ب  وحت��ى 
وثقافته��ا  ال�صع��وب  تل��ك  مفاهي��م  عل��ى 
ي�صع��ب عليه تكوين اجلم��ل اأو فهم املقابل 
اأو ترجم��ة الن���س ب�ص��كل �صحي��ح. ورغ��م 
م��ا حققت��ه التكنولوجي��ا م��ن تق��ارب بني 
ال�صع��وب فطالب الي��وم لي���س كمثل طالب 
ما قبل 10 �صنوات هو األن حماط بو�صائل 
التوا�ص��ل الجتماع��ي واأي�ص��ا ي�صتطيع اأن 
يجوب مواق��ع النرتنيت بحثا عن معلومة 
اأو اإي�ص��اح لفك��رة اأي ي�صتطي��ع مبجه��وده 
ال�صخ�ص��ي التوا�صل مع مواق��ع تعلم اللغة 
عل��ى �صفح��ات النرتني��ت وي�صتفي��د مم��ا 
تقدمه م��ن متارين و�صروحات. وهذا جزء 
من كل فالحت��كاك املبا�صر مع بيئة اللغة 
وواقعه��ا يوؤ�ص���س قاع��دة ر�صين��ة للمتعلم 
بالإ�صاف��ة طبع��ا اإىل وج��ود اأ�صتاذه الذي 
ه��و املعل��م واملق��وم واملر�ص��د. ل يج��ب اأن 
نن�ص��ى هن��ا الإ�ص��ارة اإىل اجله��ود احلثيثة 
واملبذول��ة م��ن قب��ل الأ�صات��ذة الأكفاء يف 
ق�ص��م اللغة الفرن�صي��ة / كلية اللغات وهم 
جمموع��ة م��ن ال�صب��اب الالم��ع احلا�صلني 
عل��ى �صه��ادات علي��ا باللغ��ة الفرن�صية من 
اأرق��ى جامعات فرن�ص��ا. حماولني بجودهم 
ه��ذه مواكبة طرائ��ق التدري���س احلديثة 
للغات وتطبيق املعاير الأوربية يف تدري�س 

اللغة الفرن�صية.

لـغــات
لـغــات
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القراءة تجعلنا أكثر سعادة
ترجمة:  د. موؤيد  احمد  علي

ح�ص��ب درا�صة حديثة اأجرتها جامعة روما III.”القراء هم اأكرث �صعادة 
و�صرور من �صواهم، وب�صورة عامة يغلب على القراء التفاوؤل، كما ويكونون 

بعيدين كل البعد عن العدوانية“
ذك��ر م�صوؤول��و الدرا�ص��ة احلديث��ة املع��دة يف جامع��ة روم��ا III من خالل 
مقاب��الت اأجريت م��ع 1100 �صخ�س باأن )القراء ه��م اأكرث �صعادة و�صرور 
م��ن �صواه��م، وب�ص��ورة عامة يغل��ب على الق��راء التف��اوؤل، كم��ا ويكونون 
بعيدين كل البع��د عن العدوانية(. واأجريت الدرا�ص��ة با�صتخدام موؤ�صر 
ال�صع��ادة Veenhovenومقيا���س Dienerلقيا���س درج��ة ال�صرور يف 

حياة الأ�صخا�س. 
    وقال نو�صيواوردينة )Nuccio Ordine( الذي كتب نتائج الدرا�صة، 
ب��اأن الباحث��ني تو�صلوا اىل هذه النتائج التي تربه��ن باأن )تغذية الروح 
ميك��ن ان تك��ون اأهم من تغذية اجل�ص��د( وباأننا نحتاج للق��راءة اأكرث مما 
نت�ص��ور، وه��ذه اخل��ربات واملعرف��ة بطبيعة احل��ال ل تدر علين��ا مبنافع 

اقت�صادية، بل متنحنا مردود نف�صي وفكري. 
    كي��ف ن�صع��ر، واي��ة تغرات تط��راأ علينا ح��ني نعي�س ق�ص��ة معينة؟ لها 
اأث��ر عل��ى تغير �صيء ما بداخلن��ا؟ هل ابطال الق�ص���س يجعلوننا نتعرف 
عل��ى تناق�صاتن��ا ورغباتنا؟ هل يذكروننا باأ�صي��اء جوهرية، رمبا طواها 

الن�صيان؟ 
    ي��وم بع��د ي��وم، ت��زداد ق��درة العل��م لالإجاب��ة عن هك��ذا اأ�صئل��ة. عدة 
بح��وث يف جم��الت متخ�ص�صة جتل��ب النتب��اه، وان بع�س نتائ��ج ال�صعة 
بالرن��ني املغناطي�ص��ي تك�ص��ف الدرج��ة العالي��ة للتوا�صل الت��ي ينتج بني 
الخ��دود املرك��زي للم��خ، املنطقة احل�صي��ة الأوىل، والق�ص��رة الدماغية 
الي�ص��رى، املنطق��ة املرتبطة بالل�ص��ان، عند قراءة كت��اب او بعد النتهاء 

من قراءته.  
    وح�ص��ب علم��اء متخ�ص�ص��ني يف علم الع�صاب م��ن جامعة Emory يف 
اتالنت��ا والذين تابعوا ردود الأفع��ال ل 21 طالبا خالل 19 يوم متتالية، 
ف��ان الق��راءة تقل��ل التوت��ر وترف��ع م�صتوى ال��ذكاء، وله��ا اأي�ص��ا مردود 
ح�ص��ن على احلال��ة النف�صية ومعرف��ة الذات والتنمي��ة الوجدانية. وان 
الق��راءة ممكن ان تهذب ت�صرفات الن�صان عند التعرف على ال�صخ�صيات 

الأدبية. 
     ودع��م بالق��ول كيث واتل��ي )Keith Oatley(، الروائي وا�صتاذ علم 
النف���س الدراك��ي يف جامع��ة تورنتو. )كم م��ن املرات تقم�صن��ا �صخ�صية 

بطل لرواية ما؟ نتعاطف معه وي�صاعدنا على فهم اإ�صارات الخرين(.
    واكد انتونيا فاير )AntonellaFayer( وهو طبيب نف�صاين وخبر 
يف تطوي��ر مه��ارات القيادة، باأن )الدرو�س الت��ي وجدناها يف الدب حول 
امل�ص��اكل الأخالقي��ة والعاطفي��ة تع��د �صرورية لكل �صخ���س، وبالأخ�س 
للق��ادة وال�صيا�صي��ني، والذي��ن هم على قناع��ة تامه بعدم وج��ود الوقت 
ال��كايف للمطالع��ة. انه��م ميار�صون عمله��م ويتخذون الق��رارات ويطلقون 
اخلطاب��ات، لك��ن ينبغ��ي عليه��م التوقف والع��ودة اىل الق��راءة لتح�صني 
 Alan( ويعقب فاير، م�صرا اىل كلمات اآلنربو .)م�صتوى فهمهم لالأخرين
Brew( النا�ص��ر ال�صاب��ق ل Financial Times.  )القراءة للكتاب 

الكبار جتعلك قادر على اتخاذ قرارات خالقة، مفيدة ومنا�صبة(. 
ان القناع��ة بفوائ��د الق��راءة ه��و املح��رك الأ�صا�ص��ي ملدر�ص��ة احلي��اة 
)School of Life( و�ص��ط لن��دن، للمعاجل��ة بالق��راءة والت��ي تن�ص��ح 
بق��راءة كت��ب، كو�صفة طبي��ة، لت�صاعد عل��ى تخطي اأزم��ات )النف�صام، 
والكاآب��ة، وغره��ا....(. وكم��ا يق��ول الفيل�ص��وف �صانتياغ��و الب��ا ريك��و 
)Santiago Alba Rico( �صاح��ب مقال��ة )الق��راءة م��ع الأطف��ال( 
وه��ي مقالة حتف��ز الإباء على م�صاركة ابناءهم ق��راءة احلكايات.يقول 
ب��ان الق��راءة، مثل احلب،عندما نتعرف على اجليدي��ن، يكونون دافع لنا، 

ل ننفك من تقليدهم.
    فلنتوجه لالأدب، كما كان يدعو كورتزار )Cortázar(، )كيف نذهب 
اىل اللق��اءات املهمة، كيف نذه��ب اىل احلب واأحيانا اىل املوت، علما انها 
ت�ص��كل ج��زءا ل يتجزاأ م��ن كل، وباأن كتاب ما، يب��داأ يف داخلنا قبل فرتة 
طويل��ه م��ن قراءة �صفحت��ه الوىل وينته��ي بعد فرتة طويل��ه من قراءة 

�صفحته الأخرة. 
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التصميم واالخراج : ايهاب علي عباس
لـغــات

تصدر عن وحدة العالقات واالعالم في كلية اللغات اخبارية ثقافية شهرية

يف حوار مع مدير مركز جمعة املاجد للثقافة و الرتاث: 
استعداد تام لخدمة الطالب واالساتذة والباحثني

م.م. راوية الراوي
ق�صم اللغة اليطالية 

اب  �صه��ر  يف  العطل��ة  ف��رتة  خ��الل 
اغ�صط���س، قم��ت بزي��ارة مدينة دبي 
يف المارات العربية املتحدة، قا�صدة 
مركز جمع��ة املاجد للثقافة و الرتاث 
و بن��اًء عل��ى ن�صيحة اح��د ا�صاتذتي، 
ولأج��ل اإمدادي بامل�ص��ادر املطلوبة يف 
علم الفيلولوجي��ا و حتديدًا املفردات 
املخطوط��ات  يف  ال��واردة  ال�صرقي��ة 
والكتب القدمية ما بني القرن ال�صابع 
ع�ص��ر والثام��ن ع�ص��ر 1600/ 1700. 
وجمال الرتجمة من اللغة اليطالية 

اىل العربية وبالعك�س.
�ص��رين ج��دًا م��ا وج��دت م��ن كت��ب يف 
بحث��ي  مو�ص��وع  يخ���س  مب��ا  املرك��ز 
وتع��اون جمي��ع العامل��ني يف املركز من 
ح�ص��ن ا�صتقبالهم يل ووفرة ما يحويه 
م��ن م�صادر و مراجع، و يعد من املراكز 
الوثائ��ق  و  باملخطوط��ات  املهتم��ة 
القدمي��ة و ط��رق ترميمه��ا بالجهزة 
لعم��ل  ا�صاف��ة  و  يدوي��ًا  و  احلديث��ة 
و  الي��دوي  الرتمي��م  ط��رق  يف  دورات 
الوتوماتيك��ي، والقاء حماظرات بني 
احل��ني و الخ��ر يف موا�صي��ع خمتلفة، 
اي ن��واة لن�صر الثقافة وتعزيز اهمية 

الرتاث.
��ئ ه��ذا املرك��ز م��ن قب��ل ال�صي��د  اأُن�صمِ
جمع��ة املاج��د ع��ام،1991 ول ي��زال 
لتطوي��ره  و�صعي��ه  رعايت��ه  حت��ت 

وا�صاف��ة الكت��ب حت��ت �صع��ار) احياء 
العرب��ي  الكت��اب  لي���س  الكت��اب(، 
فح�ص��ب امنا مبختلف اللغ��ات ولرفده 
ق��د  الكت��ب   و  املخطوط��ات  بن�ص��خ 
قام��ت ادارة املرك��ز بعق��د اتفاقي��ات 
م��ع مكتب��ات عاملي��ة يف �ص��رق الر���س 
ومغاربه��ا وتبادل الكت��ب خدمة للعلم 
ولط��الب العلم و الباحثني من خمتلف 

اجلن�صيات.
و يف مقابل��ة م��ع ال�صيد جمع��ة املاجد 
عل��ى  املرك��ز  ان  بالت��ي:�   اخ��ربين 
الط��الب  خلدم��ة  الت��ام  ال�صتع��داد 
العراقي��ني و ال�صات��ذة و الباحثني، و 
ان كل م��ا يل��زم الباحث �صه��ادة تاأييد 
من كليته، وبعد ذل��ك املكان مفتوح له 
لطلب ما يحتاج من كتب و بال ع�صوية 
فهذه اجلهود ه��ي خلدمة طالب العلم 

و م�صاعدتهم � على حد تعبره.
املكتب��ة حت��وي عل��ى مكتب��ات كامل��ة 
با�صم ا�صحابها كوقف ل�صاحب املكتبة 
يف ه��ذا امل��كان و ا�صافة لرق��م الكتاب 
على غالفه و�صَع ا�ص��م �صاحب املكتبة 
اىل جانب��ه، و ه��ذه ه��ي م��ا ا�صماه��ا 
بعملي��ة احياء الكتاب، بهذه الطريقة 
ت�صتفي��د منه��ا اجي��ال اخ��رى و يبقى 

وقفًا ل�صاحب الكتب.
ويع��د املركزم��ن اغن��ى املكتب��ات مب��ا 
يحويه من خمطوطات تتجاوز عددها 
تقريبًا 600 ال��ف خمطوط م�صور من 
مكتب��ات الع��امل و 16 ال��ف خمط��وط 
و  العل��م  ميادي��ن  ومبختل��ف  ا�صل��ي 

املعرفة. ا�صيف ان املركز الوحيد بعد 
انتاج املانيا الذي ينتجورق املخطوطات 

ومبوافقة عاملية من  اليون�صكو.
امل��كان  له��ذا  ال�ص��ور  بع���س  التقط��ت 

ا�صيفها لكم.
ان  ال�صخ�صي��ة/  جتربت��ي  ا�صي��ف  و   
كل  يف  املرك��ز  يف  جذبن��ي  م��ا  اك��رث  م��ن 
ال�صباح��ات الت��ي اتوجه فيه��ا اىل قاعة 
املكتب��ة ه��و م�صادفت��ي مقول��ة ترف��ع من 

معنويات��ي ولأقول«الدنيا ل تزال بخر« 
و ه��ي: » اإن الباح��ث ال��ذي ق�ص��ى ن�صف 
عمره لتاأليف كتاب وجاب م�صارق الر�س 
ومغاربه��ا وتعر�س للم�صقات والعقبات األ 
ي�صتحق الآن ونح��ن بهذه القوة وال�صحة 
واملال ان ن�صع��ى جاهدين للمحافظة على 
ه��ذا ال��رتاث القي��م العظي��م ال��ذي ميثل 
نت��اج اولئك الباحثني خدم��ة لهم ولهل 

العلم .

بق�ص��م  التدري�صي��ة  �صارك��ت 
اللغ��ة الفرن�صي��ة يف اجلامعة 
ملي��اء  اأ.م.د.  امل�صتن�صري��ة 
كاظ��م مف��ن يف جلن��ة حتكيم 
ثقافية دولي��ة لإختيار اأف�صل 

رواية فرن�صية لعام 2016 .
: مت  ملي��اء  الدكت��ورة  وقال��ت 

اختياري مع طال��ب املاج�صتر 
ممث��اًل  ع��ون  عب��د  خل��دون 
العلي��ا  ع��ن طلب��ة الدرا�ص��ات 
للم�صارك��ة يف جلن��ة التحكيم 
ال�ص��رق(  )اختي��ار  الدولي��ة 
لإختيار اف�صل رواية فرن�صية 

لعام 2016.

وا�صاف��ت ان اأ�صات��ذة وطلبة 
ميثلون جميع الدول العربية 
ودور ن�ص��ر فرن�صي��ة ولبنانية 
الفعالي��ة  ه��ذه  يف  �صارك��وا 
الت��ي  الدولي��ة  الثقافي��ة 
عقدت يف العا�صمة اللبنانية 

بروت .

وق��د وفقن��ا يف مهمتن��ا حي��ث 
اأخت��رت رواية البل��د ال�صغر 
للكات��ب الفرانكف��وين –غي��ل 
م�صارك��ة  اأول  وه��ذه   ، ف��اي 
املحاف��ل  يف  للع��راق  ثقافي��ة 
الدولي��ة والوكال��ة اجلامعية 

للفرانكفونية .

أكاديمية عراقية تشارك بلجنة تحكيم ثقافية دولية

نظمت كلية اللغات اليوم الثالثاء الموافق  2016/11/22 وقفة إحتجاجية إستنكارا 
لتجاوزات صحيفة الشرق األوسط السعودية بحق النساء العراقيات والشعائر الحسينية 
المقّدس���ة . وقال���ت عمي���د الكلية أ.م.د. مي إس���طيفان رزق الله : إننا نس���تنكر األخبار 
الكاذبة المس���يئة لكرامة البالد والنس���اء العراقيات ونُعد ذلك تجاوزا اليمكن الس���كوت 
عن���ه ، وأضاف���ت اننا نطال���ب بمقاضاة المس���ؤولين عن هذه التجاوزات مش���يرًة الى إن 
ات تأتي متزامنة مع انتصارات قواتنا األمنية البطلة والحش���د الشعبي  مثل هذه اإلس���اء

المقدس ضد قوى اإلرهاب األس���ود التي يس���طرونها في معارك )قادمون يانينوى( .
وحضر الوقفة أس���اتذة الكلية وموظفيها وطلبتها الذين أبدوا اس���تنكارهم لمثل هذه 

ات التي تصدر عن أبواق الدعاية المغرضة . التجاوزات واإلس���اء

وقفة إحتجاجية ضد تجاوزات صحيفة الشرق األوسط السعودية


