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بغداد

WKHI  ÂU¹√

كشـفت باحثة كورية عن وجود  6 أقسام مـتخصصة لتعليم الـلغة العربية ودراسات الشرق األوسط في  5 جامعات كـورية على رأسها جامعة هانكوك لـلدراسات األجنبية التي افتتحت أول قسم
ـهرجان سوق عكاظ متخـصص لتعليم اللغة الـعربية في حرم سيول عام 1965. وأوضحت رئيسـة قسم اللغة العربـية بجامعة هانكـوك الدكتور يون أون كيونغ في ندوة »اللـغة العربية في كوريا «
أنه تماشيا مع النمو االقـتصادي بدأ الشعب الكوري يهتم باحلضارة والثـقافة خارج كوريا بصفة عامة وباحلضارة الـعربية وثقافتها بصفة خاصة وتـناولت التحديات التي تواجه العربية في كوريا
مبينـة أن مكانة الـعربية في كـوريا قد ارتـقت بصورة ملـحوظة في اآلونة األخـيرة حيث وصلت الـعالقات الدبـلوماسيـة ب كوريا والـعالم العربي ألعـلى مستـوى في التاريخ مضـيفة (أنه وبيـنما كانت
كانة احلـالية للغة الـعربية تختـلف عن مكانتها في كوريا قـد شهدت ما يسمى بـنهضة الشرق األوسط خالل الـسبعينات بـفضل أزمة البترول ونـهضة مشاريع البـناء للشركات احملـلية في الدول العربـية لكن ا
السبعينات اختالفـا جذريا). ب الدكتور أو ميـونغ كون من جامعة هانكوك أنه فـي أعوام السبعينات كان كـثير من العمال الكوريـ يعملون في البالد العـربية ودفعت أزمة البترول عام   1973 احلكومة إلى
شـترك بـ كوريـا والدول الـعربـية وأنـشئ قسم الـلغـة العـربيـة في ثالث جامـعات وهي جـامعـة ميـونغ جي عام  1976 وجـامعـة بوسان تـعلـيم الطالب الـكوريـ اللـغة الـعربـية من أجل فـهم الثـقافـة والعـمل ا
للـدراسات األجنبـية سنة  1983 وجـامعة جوسن عام  1985  باإلضافـة إلى ذلك فرع في يونغ أن جلامعـة هانكوك للـدراسات األجنبية   1979 وزادت اهتمـامات الكوري بـثقافة وحضـارة العالم العربي ما
دارس الثانوية اعتبارا من عام 2002. وسرعـان ما تدفق كثير من الطالب على اختيار دفع وزارة التربية والتعـليم الكورية الختيار العربيـة لتكون من مواد اللغات األجنبيـة الثانية رسميا ضمن مناهج تـعليم ا

تقدم لالمتحان عام 2012. العربية من ضمن اختبارات اللغات األجنبية الثانية في امتحان القبول باجلامعات لتصل نسبتهم إلى  %30من إجمالي عدد ا

رسالة عكاظ
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او يؤرقها سوى رغبتهافي
ان تظل دائرة فاغرة الفم

أسلحة 
او 

إحتجاج
لطخ باألسئلة وجهها ا

 يسفر عن نفسه
ويـــفـــصـح عن رغـــبـــة

متواطئة
لم تستطع ان تشير
 الى صيرورتها

وتــــرغـم األسى عــــلى
التقدم بإجتاهه

لــــلــــنــــيـل من وحــــدته
ريبة ا

أيام عزالء ال مبالية
مزهوة 

راهقتها   
وإرتباكها

إتـــــخـــــذ الـــــلـــــيـل من
عينيها

خندقا لـلتعريف بذاته
وإستعراض
مباذله الفاتنة

ال خــــيــــار أمــــامــــهـــا
سوى:
التقدم

الى
اخللف

او:
الهروب الى األمام

او:التوقف دون إكتراث
عند

مدار 
ازمتها.
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بغداد

ÁU²OBŽ√Ë
فرحت كـثـيرا بـيـنمـا سـدد تفـكـيري
نـحــوه وبـدات فـي ذهـني الــصـورة
احلقيقيـة لهذا الضيف الذي جاءنا
من ارض الــــنـــيل لــــتي امــــتــــلـــكت
تاريخـا عريقـا عبر الـعصور عـندما
يـذكر اسم هـذا الـبـلـد تظـهـر لـلـعقل
بالد االهــرام والـــنــيل والــفــراعــنــة
مثـلـمـا لـو ذكر اسم بـلـدي اسـتـيقن
ر صورة دجلة والفرات العقل ان 
وتـاريخ رائع وطــويل مـا زال حـبي
ـا حل بهـما مـتزايـد لهـمـا وحزيـنا 
الزالـت عـيــنـاه حــزيــنـتــ ووجـهه
الــذي يــتــصـبـب عـرقــا وشــعــيـرات
راسـه الــتـي ابــيـــضت مـــعـــظــمـــهــا
واالخرى بالكاد تستجيب لالصباغ
 شعـرت بتعبه من ظـلم سن مرت
تــركـت اثــارهـــا عــلــيـه وحــركت في
اعماقةشيئا من حب امتال وسد كل
فـــراغـــاته شـــعــورا بـــحـــنـــ قــاتل
لالرض التي حل بـهـا ضيـفا عـزيزا
ـا حـدقت لــلـحـظـات في وجـهه كـر
بـيـنـمـا عـبـرت الى الـضـفـة االخـرى
البـــ لــــذاتي اوال من هـــذا الـــرجل
الـذي غطـته فـرحة مـنقـطـعة تـولدت
في واقـع حـال تــدمع لــهـا الــعــيـون
وجـــدتـه رجال خـــلــــقــــته الــــغـــربـــة
لـيـتحـمل عـناء سـفـر متـعب ومـنهك
لـيـحل بـ اخـوته واولـهم جـلـيـسه
الـذي اسـتـعـمـره طـوال االيـام الـتي
مـضت فــقـابـلـتـه بـضـحــكـة خـجـول

وقلت
- والــله اســتــعــمـار اقــوى ســيــطـر

عليك.. كان استعمارا تفوق على كل
االسـتــعـمــارات االخــريـفــقــد عـرفــنـا
اسـتـعـمـارا اخـرا هـو مجـيء اخـيـنا
ابــو سـمــاح مـن مــحــافــظــة كــركـوك
ليبـقى اياما مـعدودة ليـعود منـتهيا
استـعمـاره للذي وجـه ابتسـامته لي

قائال
- والـله االستـعمـار جمـيل في هذه

الناحية..
ــرارته وحـالــته الـتي كـنت اشــعـر 
يـعيـشـها ..كـان اكبـر من هـمه الجده
مستسلما الى ربه عندما اساله

- الم يتغير شيء..
يبتسم لي مجيبا

- دع اخللق للخالق..
وجـدته انسـانا مـؤمنـا بان كل شيء
ونـعم بالـله العـزيز الـكر بيـد الله 
وجه ضــيــفــنــا خــضــيــر اجــتــمــعت
المـــحـه الـــطـــيــــــــــبـــة والـــنـــاقــة
اعـدت ـعـنـوي  والـهـدوء واجلـمـال ا
الــنـــظــر واســـتـــــــقـــر نــظـــري عــلى
عــــصـــــاتي الــــتـي اخــــشـى ان تــــقع
فيفتضح امرها فرفعت يدي للسماء

وقلت
- يارب ال تفضح امري ..

وقـتـهـا تـذكـرت في واقـعـة تـاريـخـية
حينماصاحت امراة باعلى صوتها

- وامعتصماه...
رددت بصوت خافت

- وعصيتاه...
امسكتها بيدي بعدما وجدت ضيفى

تركاني وحيدا دون ان اشعر.

في هذه اللحظات تبدو
األيام مقفلة

طاعنة في الغياب
لم يعد لديها ما يجعلها قادرة

على البوح والتجلي
أو اإليحاء

اوالتعبيرعن ما يحدث في داخلها
حتمل
معنى

الالمعنى
ال مؤهالت خاصة بها

ميز للدوران سوى إستعدادها ا
حول 
قمر

أشجانها
راهنة على والتمسك بيأسها وا

ما سيجئ بالصدفة
وإنتظار (غودو)الذي لن يأتي

او النمو كما يجب
اوكما 
  يتوقع
االخرون

أو حتى إيهامهم بالقدرة
 على الوالدة
أيام عرجاء..

لم تنفلت من أسر حماقتها
مثل
غابة

غامضة
بعضها يستنسخ بعضا

وبعضها 
يلتصق
ببعض

تتدثر بأخطائها
 مكتسبة لون الضياع
ليس لديها ما يشغلها

انتـهى الـعـمر ووصل الى مـرحـلته
االخــيـرة وحــبل الـكــذب قـصــيـر لم
يـعد نـافعـا وعلي ان اتـرك اجلواب
الـــذي اردده لـــكـل ســـؤال يـــرن في

اذني
- كيف حالك اليوم..?
عتاد يكن الرد كا

- اسد..
االن وانــا اتــكئ عـلــيك يــاعــصـاتي
احلبيبة التي هي من تعينني على
بـــلـــواي فـــانـــا في قـــرارة نـــفـــسي
وحــقـيــقـتــهـا لم اكن اســدا بـعــدمـا
ايــقــنت ان لــثــقل جــسـمـي عـلي ان
اســـتـــنــد عـــلــيـك ايــتـــهــا الـــزائــرة
اجلـــديـــدة مـــضت ثـالثـــة ايــام او
اربعـة اسـتعـمـلـتهـا وكـانـني خجل
من كل من يـراني ليـحتـجب سؤاله
ويـعـرف ان لـيس فـي الـعـمـر بـقـيـة
هــــذا احــــســــاس غــــريـب لم الــــفه
واتـــعـــود عـــلـــيـه ان تـــكن لي رجل
تـعارف علـيه لالنسان ثـالثة بـعد ا
كنت احـاول ان اختبئ من اثـنتـان 
ارة بسـرعتهـا وكانني كل االعـ ا
اشـــعــر بـــانــني كـــســارق يـــخــشى
ـسـافة بـ مقـدمة ا افـتضـاح امره
تـنبي لـنهـايته عـند مـقهى شـارع ا
الشابندر اصـبحت مسافة شاسعة
وكبيـرة جدا حقـا اتعـبتني بـالفعل
وامتـداد بـصـري الى االفق البـعـيد
ـمـتـد ـنع نـظـري ا هـنـاك كـان مـا 
ــقــهى ــســـافــة لــبـــاب ا لــتـــحــدد ا
ويــــــــواجـــــــــهــــــــنـي وجه احلــــــــاج
وبـابـتـسـامـته الـعـريـضـة لـيـسـتـقر
ـكــان اخملــصص لي جــسـدي فـي ا
حقـا وصلت واخذت قـدمي احداها
تتعثر باالخرى واول شيء اخفيته
هي عـصـاي وكـانـني اخـجل مـنـهـا
وضعتها مخـبئا اياها ب فراغات
ــوجــودة بــ مــقــاعــد اجلــلـوس ا
وقــبـلــهـا فــكـرت مــرارا ان اتـركــهـا
ــقـهـى اال انـني حــوصـرت خـارج ا
اخـيـرا ان اسـتــطـيب لـهـذه احلـالـة
التي عـشت مـرارتهـا وتـفهـمت بان
معاناتي ستكبر لشعوري بالوحدة

ـاء الـبارد  قـدح الـشـاي وقـنـيـنـة ا
كن الـتي اشعـرتـني بـانتـعـاش ال 
وصــــــــفه  كـل شـيء هــــــــاديء ولم
ـــتــخــلف من اســتــنـــشق الــهــواء ا
الـنركـيالت التي سـيـبدا انـتشـارها
بعد الـساعة العاشـرة فانا حضرت
كان قـبل اعالنها الوقت الذي من ا
خالله ســارى زمــيــلي شــاكــر الـذي
ابرمت مـعه اتـفاقـا بان نـلتـقي وقد
حل عـلي بابتسـامته اجلمـيلة التي
افرجت نفسي لـم استطع النهوض
الحــســاسي بــالــتــعب الــشــديــد بل
كاني كنت صافـحته وانا جـالس 
انــظـر الـى انـســان رائــعــا حــيـاني
سرة لـيعيـدني مع شكله بـلهفـة و
ـرتـسـمـة على الـوسـيم وضـحـكته ا
مـالمح وجــــهه كــــان كل شـيء فـــيه
يـــنــطق ويــهـــتف بــحــبـه الــعــمــيق
ـتــنـاهــيه في الـتــصـويـر ومــودته ا
والـشعـور حـتى قـمت وكـدت اسقط

وعانقني بحرارة قائال لي
- انـت اجــــــــــمـل من

الصورة..
نـــعم تـــذكــرته عـــنــد
ــــطــــاف نــــهــــايــــة ا
لـتخـرج الكـلمات من

فمي 
- اهـال وســــــهـال بك

..استاذ خضير.
مـالت الـــــــفـــــــرحــــــة
روحـــيـــنـــا بـــعـــدمــا
تــبـادلــنــا الــتــحــايـا
وكــــان الـــــنــــصــــاب
اكــتـــمل واســتــقــرت
االســئــلــةواالجــوبـة
ـتــبـادلـةحـتى قـلت ا

له
- كـــــــيـف احـــــــوالك
وانــــــت فــــــي بــــــالد

الغربة..
ســــــكـت حلــــــظــــــات

ونطقت بتودد
- احلمد لله..انا في

احسن حال...

كانت تفكر وتعلم أن الليل موحش
تألم الساكن هو الذي يسمع سكونه وا
وجوع  هو الذي يسمع أن الشاك وا

ون تأ والباك  هدوؤهم وصراخ نفوسهم  وا
ــتـجــولــة في بــصــمت وحــدهم يــســمــعــون ويـرو أالحـالم ا

ضاجع  يشاهدون خياالت السعادة ا
وال يلمسونها  قابع هناك في بركة الشقاء والبؤس

واحلرمـان  هـائـمون في اواهـمـهم الـفؤاد  يـبـحـثون عن
اجلمال

في كل شيء  حتى في الزهور الذابلة والطيور البعيدة
في الـسـمـاء  يـبـحـثـون عـن مـبـتـغـاهم في كل مـكـان  في

النبتة
احلائلة اللون والفراشات احلائرة 

آلن احملب ال ينـسى  ويفـهم محـبوبه مـثلـما يـفهم نـفسه 
ويدرك

دوافع اخلـيـر في دواخل مـحـبـوبه   واآلخـيـار يـخـتارون
النفوس

اخليرة وليس الشريرة  أنها النفوس الطيبة القادرة على
احلب .
قالت 

وفي يوم لم أنـسه  رأيـتك من بعـيـد ثم مررت بـي فنـظرت
اليك

ونـظـرت لي ثم مـضـيت فـي طـريـقك  ورحت اسـأل نـفـسي
الى أين

هو ذاهب?  وتمـنيت بـيني وبـ نفـسي أن اراك مرة اخرى
 لن أجد جواب لنفسي  ويبدو أن الدنيا حتتاج شيئا من

الصبر كي اراك مرة
كـان حيث أخرى  حـينـهـا كنت اقف في الـظل قـرب ذلك ا

لونة . اآلزهار ا
كـان الـنـسـيم مـسـرفـاً مـسـرعـاً  قـد داهـمـنـا فـتـمـايـلت من

مكاني كما تمايلت تلك الزهرات
سـرعة  ومـرت ايام لـونة  وذهـبت أنت مع تلك الـريح ا ا

قالل فكان ذلك اللقاء
ـا من تمـتلك عـيـونا واسـعة والـكلـمة الـرفيـعة عن قرب  ر

الرهيفة والشفاه التي
تنـتظـر من يأخـذ مـنهـا الرحـيق  كمـا لـوردة الشـميم الـفوح

التي تنتظر النحلة لتعطيها
الرحـيق عن طـيب خـاطر  اقـول هـا أنـا قد حـالـفني احلظ

وتعانق معي فحظيت
ا بـأحـسـاسه وال شيء أجـمل ـا كـان قـلبـي كـر بك  ور

من احساس أالنسان و
قد نـاله أوفر مـنـال وهو حب أنـسـان مشـابه لـنفـسه  قريب

لقلبه  أنه سر ال تدركه
رتـبـطـة بصـمـيم الـذات أالنسـانـية  تـحـابـة ا أال اآلرواح ا

تلك هي الوسيلة الوحيدة
آللـتــقــاء الـذات الــذي ال يــدرك بـالــعـيــون فــقط  وال بـاآلذان

والقلب وحتى ال يدرك بالعقل
 بل يـدرك بــكل الـكــيـان وبــكل الـذات  وبــذلك يـعــلـو عـلى
ـوت  أنه سـر خـلود الزمـن ويصـبح خـالـداً  أبـديـا ال 

شاعر واخللجات الوجدانية  أنه اآلبدية التي ا
تلمس الـروح بالـروح  ليـصبح أعـمق وأوثق جتربـة روحية

بال ملل  وال جمود
 أنه السـر الغـامض والـنور أاللـهي وكمـا قـيل سابـقاً 

أي سر فيك لست أدري
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نـساب بشـكل منـتظم من ـاء ا قـطرات ا
عـطلـة ; يذكـرها نـزل ا احـدى مغـاسل ا
ـــذكـــرات بــــنـــداوة الــــورق في دفـــتــــر ا
انــسـلت قــدمــاهـا ــوجــود في الــقـبــو  ا
بــشــكل نــصف واع تــقــودهــا نــحــو مــا
استشعرت ان هنالك امسى جزءا منها 
قوة خفـية تشـدها بتجـاه قبو اجلدة ...
ـا هو ـا يكـون حـدسا غـامـضا او ر ر
ـكان تـيار قـدسي ينـاجيـني داخل هذا ا
وهي –هـــذا مــا حــدثت بـه نــفــســهــا  –
تـسيـر ببطء لم تـعهـده من قبل كـأن قوة
خفية تضع يديهـا خلف ظهرها تقودها
لم تـستـشعر وهي في لصـومعـة اجلدة 
مـنـصــــــف الـلـيل بـشدة الـبـرد ولم يـهز
مشـــــــــــاعرها الـظالم الداكن في الـقبو

فتــــحت الباب في أناة وحذر .
جــلــست عــلى كــرسي خــشــبي مــتــهــرء
تــنـبــعث مــنه رائـحــة اخلــشب الـعــتـيق
ــذكـــرات وأكــمــلت مــا فــتــحـت دفــتــر ا
أنــــتـــــهت عــــنـــــده (( ... أرهــــقـــــني ذلك
الــتــنــاقض الـذي انــبــتــني بــ اصـابع
انا اعلم تمام اليق العشق و التقاليد 
ان مـا يُـمــلـيه الـواقع فـخ سـحـيق جتـاه
وكثير ما يعلونا غبار الطريق احلقيقة 
والـسـبيـل غيـر الـسوي غيـر الـصحـيح 
انا اعلم علم الـيق لم تعد متاع بهـيج 
صــلــتي بــكل مــا جــرى اكــثـر مـن ذكـرى
اء زهرة موضوعة في آنية قُطع عنها ا
كـــمـــا اني اعـــتـــرف بـــان احلب اصم ال
يـصـغي يـرتـدي مـعـطـفه ويـذهب بـعـيدا
الى من يـريـد تـاركـا صـوتـا يـعـوي دون
جـــدوى ... كــلـــمــا حـــاولت ان انــسى ال
انــسى وجــعي جتــاه كــلــمــاته الــنــازفـة
كثيرا ما كـان يردد لي: اشعر باالنهزام 
علـمتنـي كيف اهوى ـلقت ألجـلك  اني خُ
وت اغامر عـلمتني كـيف با احتضاري 
كنت ا قاعدة  اكتشفت اني اهواك دو
ـــهــاجـــر حـــ اجــد اعــلـم اني لـــست 
ـا هــو فـراقك ا نـفــسي في عــالم اخــر 
لـيـوم واحـد لـيس إال ,كـتـبت وكـتـبت إال
اني اعتـرف ببـقاء استـجدائي لـلحروف
ا ابـديت عتـبي لهـا ألنهـا لم تدنو ولـطا
من سورك مع علمي ان سورك ال يحوي
شـكال بـل روحـا قل نـظــيـرهـا ... كــثـيـرا
كـــــان يــــردد : بــــالــــرغـم اني ال اشــــعــــر
بالوحدة لكني وحيد استشعر ذلك ; الن
احـساس قـا ينـبـئني بـان الهـوة التي
فتـعسا بـيننـا ستكـبر الـيوم بعـد االخر 
قـية . الـتقالـيد البـالية هي لـتقالـيدهم ا

احـست انـهـا امام الـدمع من عـيـونـها 
بوح ملثم يخفي في طياته رثاء داكن.
وهـي في دوامـــــة احلــــزن ومـن خــــلف
عفـونة ظالم الـقبـو احست بـحركة من
يـنتابهـا شيء عكس اخلوف ; خلـفها 
تلتف الى وراءها فباب الـقبو موصـد 
إال أن ال يــبـدو ان احــد كـان خــلـفــهـا 
خالل حـدســهــا يــنــبــئــهــا عــكس ذلك 
حلظة خاطفـة اعتقدتْ حتقق ما تؤمن
هـــو أن أدراج اخلـــديـــعـــة تـــفـــوق به 
احلواس وأننـا مبعثـرون مب الواقع
تميل رقـبتها البـيضاء كزهرة لم  واحلُ
كـان يُـدهشـها اخلـزامى ; لـتتـفـحص ا
مـنظر سـتائـر الشـباك إذ أنـها في آخر
كانت دخـول لهـا لم تكـن بهـذا الشـكل 
هـنـاك فتـحة تغـطي الـنافـذة بـأكمـلـها 
يـبـدو أن أحـدهم قام وقـد حُل حـبـلـها 
راودتهـا خواطـر بأن أحـد أفراد بـذلك 
مـع عـلـمـهـا بـأن األسـرة من قـام بـذلك 

هذا مستبعد .
تـــنـــاولت آمـــال قــصـــاصـــة صــغـــيــرة
ـذكـرات داللـة وضـعـتـهـا داخل دفـتـر ا
ـا قرأتْ عـلى أملٍ عـلى احلـد الـفـاصل 
انـسـلتْ خُـطـاها ان تـكـمل فـيـمـا بـعـد 
الى الـبــاب ومـازلت االفــكـار الـغــريـبـة
ـــيــر اخلــوف ــعـــلــقـــة بــالـــقــبـــوة يــثُ ا
رهق... والـتساؤل فـي طيـات ذهنهـا ا
ــنــا ام نــحن أ يــوجــد عـــالم غــيــر عـــا
فريسة ألوهام تفوقنا قوة وقسوة ?!.

هي الــتـقــالــيـد من مـن فـرقت شــتــاتـنــا 
حطمت االعراف نسفت وشائج العشق 
كـيان من حتـبه حد الـهيـام انهـار اجلزء
االكـبـر من انـسـانيـتـه ; فقـد انـتـمى الى
تـكـفــر كل شيء حـتى حــركـة مـتــطـرفــة 
فـعـجـزه عن احلـصول عـلى من ـان  اال
يـحب بسـبب انها تـنتـمي لقـبيـلة يرجع
نـــســبـــهــا الى ال بـــيت الــرســول ( ص)
فرجاالت القـبيلة ترفض تـزويج بناتها
ن ينتـهي نسبه الى الرسول الى غير 
بــاءت كل مــحــاوالت احلــصـول االعــظم
على من أحسست بـأني خُلقتْ من أجله
ـردد : مـا مـعـنى ان نـسبي كثـيـرا كـان يُ
غـيـر نـسب الـرسـول ومـا دواعـي ذريـعة
أهـلــهـا بـأنـهم مـنـتــمـون لـبـيت الـرحـمـة
ن حتب أليس من الرحـمة ان حتظى 
ألم تأكـد الشـريعة عـلى ان اكرمـكم عند
الـله اتـقـاكم...) ).ســرقت هـذه الـكـلـمـات
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