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أنه (إثـر اغـتيـال سـلـيـمانـي فإنه من
ــرجح أن تــتـزايــد الــضـغــوط عـلى ا
الـقـوات األمــريـكـيـة والـبـريـطـانـيـة).
وتـــقــــول إن (ذلـك الـــغــــضب يــــرجع
جــزئــيــا إلى احلـــكــومــة الــعــراقــيــة
وحلفـائهـا من اإليرانيـ ولكن على
الرغم من ذلك يبدو أنه يوجد غضب
حــقـيـقي خلــرق الـسـيـادة الــعـراقـيـة
بــإطالق صــواريخ عــلى ســلــيــمـاني

هندس).  وحليفه أبو مهدي ا
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وحتذر الصحفية من أن (االنسحاب
السريع لـلقوات الـغربيـة من العراق
لـن يـــــكـــــون في صـــــالـح الـــــعــــراق
وسـيــمـثـل نـصــرا لـســلــيـمــاني ومـا
ـثله بـعـد وفـاته وسيـضع الـعراق
حتـت ســيــطــرة الـــنــظــام اإليــراني).
ارسة الضغوط على وتضيف أن (
ـــتـــحــدة لـــلـــخــروج من الــواليـــات ا
الــــعــــراق اآلن ســــيـــلــــحـق أضـــرارا
ـتحدة ـساعي الـواليات ا جسـيمة 
وحـلـفـائــهـا في حـربـهم ضـد تـنـظـيم
الـدولــة اإلسالمـيــة). وتـقـول إن (مـد
ــنـطـقـة يـرجع إيـران لــنـفـوذهـا في ا
جزئـيا لرغـبتـها في حمـاية األقـليات
الشيعية ولكن رغبتها احلقيقية هي
نطـقة في مـحاولة مد نـفوذها فـي ا

الستعادة بالد فارس التاريخية).

البعض خـاصة من يؤيـدون احلركة
االحـتـجــاجـيـة في الـعـراق بـالـراحـة
ـقـتل الـرجلـ فـهـمـا مـسؤوالن عن
احلملـة التي شنـتها الـسلطـات لقمع
ـتـظـاهريـن منـذ بـدء االحـتـجـاجات ا
ـاضي). في أكـتـوبـر/تـشـرين األول ا
ويــضــيف أن (هــذا الـقــمع جنـم عـنه
مقـتل أكـثر من  500متـظـاهر سـلمي
وإصـــابـــة أكــثـــر من  1900آخــرين
أصــيب بــعــضــهم بــإعــاقــة دائــمــة).
ويقول إن رئـيس (الوزراء عـادل عبد
ـهـدي كـان يـتـرأس حـكومـة لم تـكن ا
ــيــلـيــشــيـات إال عـبــارة عن واجــهـة 
تعمل في اخلفاء متـجاهلة القوان
واألعــــراف). ويــــرى أن (هــــذا لــــيس
السـبيل لـتحقـيق مصـالح العـراقي
أو لـتــلــبـيــة مــطــالـبــهم). ويــقـول إن
(احلـكـومـة حـولت الـبالد إلى سـاحة
من لــــلــــصـــــراعــــات اإلقــــلــــيــــمــــيــــة
اجلــيـوســيــاســيــة بــدال من تــلــبــيـة
احـتــيـاجــات الـعــراقـيــ لـلــخـدمـات
احليـويـة وتطـوير االقـتـصاد إضـافة
إلى إيجاد فرص عمل للشباب). وفي
ز جاءت افـتتـاحيتـها بـعنوان التـا
اخلــــروج مـن بــــغـــــداد. وتــــقــــول إن
(غضـب العـراقـي إزاء وجـود قوات
غـربــيــة عـلى أراضــيــهم كــان سـبــبـا
للتظاهر عـلى مدى شهور). وتضيف
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نــــشـــرت صــــحـــيــــفـــة الــــغـــارديـــان
الـبريـطـانيـة مـقـاال للـروائي الـعراقي
أحــمـد ســعـداوي بــعــنـوان في وسط
هـــذه األزمــة يـــجب االســتـــمــاع إلى
. ويــقـــول إنه أصــوات الـــعـــراقـــيـــ
بالنـسبة لـلعراقـي الذين يـحصلون
علـى آخر الـتطـورات عـما يـجري في
الـــعـــراق من واتـــســـاب كـــان فـــجــر
الــثالثـاء حـافـال بـالـتــوتـر واخلـوف.
ويـضـيف أن األمـر كـان أشـبه بـلـيـلـة
من تـلك الـليـالي اجلـسـام مثل إعالن
بـدء الــغـزو األمــريـكي عـام  2003أو
أنـباء الـقـبض على صـدام حـس أو
الـــيـــوم الـــذي انـــهـــار فـــيه اجلـــيش
العـراقي وأخفق في مواجـهة تـنظيم

داعش.
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ــكن أن نــضــيف إلى هـذه ويــقـول (
الـقـائمـة من األحـداث اجلـسـام مـقتل
قاسم سـليـماني قـائد فـيلق الـقدس
ونائب رئيس هيئـة احلشد الشعبي
ــهــنـــدس). ويــرى أنه أبــو مــهـــدي ا
(عـلى الــنـقـيـض من احلـزن الـذي عم
إيــران بــعـد مــقـتل ســلــيـمــاني فـإنه
يــبـــدو أن أعــدادا مـن الــشـــيـــعــة في
الـعـراق ال تــبـدو غـاضـبـة أو حـزيـنـة
هندس بل شعر قتل سليماني أو ا
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{ بغداد - (أ ف ب): ما أن توعد الرئيس األميركي دونالد ترامب العراقي
بعقوبات "لـم يروا مثلهـا سابقاً" حـتى عاد هؤالء بالـذاكرة إلى أيام احلصار

في حقبة نظام صدام حس وما عانوه خاللها من معاناة وعوز شديدين. 
ويقول هـشام عباس لـوكالة فرانس
بـــــرس في أحـــــد شــــوارع بـــــغــــداد
الــتــجــاريـــة "إذا فــرضت الــواليــات
ــتــحــدة عــقــوبـات عــلـى الــعـراق ا
ســـيـــنـــهــار الـــديـــنـــار ونــعـــود الى
ــاضـي الى زمن احلــصــار".وقــال ا
الــرئــيس األمــيــركي رداً عــلـى قـرار
ـان الـعـراقـي تـفـويض رئـيس الــبـر
الــوزراء بــإنــهـــاء تــواجــد الــقــوات
األجنـبيـة في البالد "إذا طـلبـوا منا
بـالــفـعل أن نـغــادر واذا لم يـتمّ ذلك
ودّيًا فسـنفرض عـليهم عـقوبات لم

يروا مثلها سابقاً".
وجاء قرار مـجلس النـواب العراقي
بــعــد دعــوات فـي أعــقــاب اغــتــيــال
واشـنـطن لـلـجـنـرال اإليـراني قـاسم
ســلــيــمــانـي ونــائب رئــيس هــيــئــة
احلـــشـــد الــــشـــعـــبـي أبـــو مـــهـــدي
ــهــنـدس فـي بـغــداد.أشــار تـرامب ا
إلـى أن الــــعــــقــــوبــــات الــــتي هــــدَّد
بـفرضـهـا على الـعراق سـتـجعل من
ـفـروضـة عـلى إيـران ضـئـيـلة تـلكَ ا
مــقـــارنــةً بـــهــا.وفــرضـت الــواليــات
ـتــحـالـفـة مـعـهـا ـتـحـدة والـدول ا ا
حــظــراً مــشــدداً عـلـى الــعــراق إثـر
اجـتــيــاح نـظــام صــدام حــسـ في
صـيـف الـعـام  1990دولـة الــكـويت
الـغـنـيـة بـالـنــفط بـهـدف احـتاللـهـا
بـذريعـة كـونهـا احملـافظـة الـعراقـية

التاسعة عشرة.
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وكــان رد الــتــحــالف الــدولـي آنـذاك
قـاسـيـاً عبـر طـرد الـقوات الـعـراقـية
الــتي عــادت أدراجــهــا سـيــراً عــلى
األقدام أعـقـبهـا حصـار شديـد على
الـعـراق اسـتمـر حـتى سـقـوط نـظام
صــدام حـســ بــغــزو أمــيــركي في

مـــنـــظـــمـــة أوبك ويـــشـــكل الـــذهب
ــــئـــة مـن مـــوازنـــة األســـود  90بـــا
ـــمــول لـــرواتب مـاليــ الــبـالد وا
.يـعـاني الـعــراق نـقـصـاً الـعـراقـيــ
مـــزمـــنــــاً في الــــطـــاقـــة وتــــســـمح
واشــــنــــطـن حــــتى اآلن لـــــبــــغــــداد
باستـيراد ما حتـتاج اليه من إيران
لتوفير ساعات اضافية من التغذية
يـوميـا.وبدا الـتـخوف واضـحاً عـبر
حتذير رئيس مجلس النواب محمد

احلـلبـوسي خالل تـصـويت مـجلس
الـــنـــواب األحـــد من أن الـــتـــعــرض
للـعقوبـات االقتصـادية لن يؤدي إال
إلـى تـفــاقم مــشـاكل الــعــراق حـيث
يــــعــــيـش واحــــد من كـل خــــمــــســـة
أشخاص حتـت خط الفقـر ويعاني
واحد من كل أربـعة شـبان الـبطـالة.
وبـاإلضافـة إلى األزمـة االقتـصـادية
الــتي قـد تــفــضي الــيــهـا عــقــوبـات
ـتــحـدة تــرامب تــواجه الـواليــات ا

ردود فـعل سـلـبـيـة عـلى غـرار إيران
الــتي يـــتــسع نــفـــوذهــا في الــبالد.
ويــــقــــول الـــبــــاحث فـي الـــعـالقـــات
الـدوليـة كر بـيـطار إن "الـعراقـي
يــــشــــعــــرون بــــاإلهــــانــــة فــــعالً من
الــتــصــريــحــات األخــيــرة لــدونــالـد
ــــطـــالــــبـــة تـــرامـب بـــخــــصـــوص ا

بتعويض".
وقـال ترامب في الـطائـرة الـرئاسـية
"إيـر فـورس وان" بـيـنـمـا كـان عـائدا

الـعام .2003أجـبـر العـراق في ظل
احلصار على خـفض الناجت احمللي
اإلجــــمــــالي إلـى الــــنــــصف وإغالق
ــصـانع والــيـوم يــعـاني عــشـرات ا
هذا البلد الذي تعيش بناه التحتية

انهياراً شبه كامل آفة الفساد.
ويشكل اإلسـتهالك جزءاً حـيويًا من
حيـاة الـعراقـي الـذين يبـلغ عددهم
أربع مليون نـسمة خصوصاً مع
أجهـزة كهـربائيـة مخـتلـفة وهواتف
محـمولة وأجـهزة كمـبيوتـر متعددة
في كل مـــنــزل.ويــرى مـــراقــبــون أن
تـبـعـات الـعقـوبـات االقـتـصـادية في
ـرة سـتـكون حـال تـطـبـيـقـهـا هـذه ا

أكثر خطورة.
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وذكر دبلوماسي أمـيركي قبل أشهر
لــــفـــرانس بــــرس في بــــغـــداد بـــأن
ـــوارد واشـــطـن تـــدرس مـــســـألـــة ا
ـــــالــــيـــــة لــــلـــــعــــراق.وقـــــال هــــذا ا
ـكنة الدبـلومـاسي إن "العقـوبات 
كـــذلك احلــد من تـــدفق األمــوال إلى
الـعـراق لـكن ذلك سـيـكـون الـضـربة
الـقــاضـيــة".ويـبــدو أن هـذا اخلــيـار
مــــطـــروح عـــلـى طـــاولـــة الــــرئـــيس
األميـركي الذي توعـد ايضـا بقصف

واقع الثقافية في إيران. ا
ـلـتحي إنه يـقول سـامـر البـغدادي ا
إذا حصل ذلك فان "الـوضع سيكون
كمـا كـان في عهـد صدام حـس بل
أســوأ" مـنـه. ويـضــيف هـذا الــشـاب
بنـبرة قـلقـة "لن يـكون هـناك سـيولة
في الــبــلـد" وخــصــوصــاً أن قــيــمـة
الــــديـــنــــار تـــدهــــورت خالل اعـــوام
احلصار ب  1990و.2003ويبقى
الدوالر العملـة احليوية في العراق
نـتجة لـلنفط في ثاني أكبـر الدول ا

إلى واشـنـطن بـعـد عطـلـة اسـتـمرت
اسبوعـ في فلوريـدا "لدينـا قاعدة
جــوّيـــة بــاهـــظــة الـــكــلـــفــة بـــشــكلٍ
استثنائيّ هناك. لقد كلّفت مليارات
الدوالرات لـبنـائهـا. لن نغادر إذا لم
يعوضوا لنا" كلفتها.ويصف بيطار
ثير للدهشة ويذكرنا ذلك بـ"األمر ا
كـسـيكـيـ بدفع ـطـالبـة تـرامب ا
ثـــمـن اجلـــدار" عــــلى حــــدودهم مع

تحدة. الواليات ا

طعم التركي  d¼UEð» ∫ جانب من تظاهرات ساحة التحرير بالقرب من ا

عـــمل مـن مـــكـــتب حتـــقـــيق كـــربالء
الـتابع لـلهـيأة تـمـكن بالـتنـسيق مع
خـلـيــة الـصـقــور االسـتـخــبـاريـة في
ـتهم موضحة احملافظة من ضبط ا
ـتـهم بـانتـحـال صـفـة مـحقق قـيـام ا
ــســؤول في الـــهــيـــأة واالتــصـــال 
شــعـبـة أمـالك احملـافـظــة وتـهـديـده
بــوجـود مـلـفـات عـلـيه في الـهـيـئـة).
وبينت أنه ( تنظيم محضر ضبط
أصولي بـعملـية الضـبط التي تمت
بــنــاءً عــلى مــذكــرة قــضــائــيــة وفق
الـقرار  160 لـسـنـة  1983وعرضه
ــتـهـم عــلى الــســيـد قــاضي رفــقــة ا
الــــتـــحــــقـــيق; التــــخـــاذ اإلجـــراءات

ناسبة).  القانونية ا
وكـانـت الـهــيــئــة أعـلــنت عـن ضـبط
ثـالثــة مــتــهــمــ بــانــتــحــال صــفــة
حـافـظة مـسـؤولٍ وموظـفـ فيـهـا 

نينوى في عام 2019 .

ـدانـ الــعـقـوبـات فـحــكـمت عـلى ا
ُدَّة عشرة سنواتٍ غيابياً بالسجن 
إضــافــة إلى إصــدارمُــذكَّــرات قـبضٍ
وإجــــراء الــــتـــــفــــتــــيـش األصــــولي
بـحـقـهـما مع تـأيـيـد احلـجـز الواقع
ــنــقــولــة وغــيــر عــلـى أمــوالــهــمــا ا
  فــضـالً عن االحــتــفــاظ ــنـــقــولــة ا
ـالية ُـتضـررت وزارة ا للـجهـت ا
ـــــصـــــرف األهــــلـي بــــحـق طــــلب وا
دنيَّـة بعد التـعويض أمام احملـاكم ا
اكــتـســاب قـرارات األحـكــام الـدرجـة

القطعية).
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وأعـلــنت الــهـيــئـة عـن تـمــكـنــهـا من
ضبط منتحل صفة  موظف بالهيئة
في مـحـافـظــة كـربالء مـبــيـنـة قـيـام
ـــتـــهم بـــتــهـــديـــد مـــســؤول أمالك ا
احملــــــافــــــظــــــة.  واشــــــارت دائــــــرة
التحقيقات في الهيئة إلى أن (فريق

مـضيـفـة إن هذا الـفـعل أحلق ضرراً
ـال الـعـام; كـون نسـبـة مـسـاهـمة بـا
ـئـة ـالــيـة تـصل إلى  51بـا وزارة ا
من أسهم الشركة). ووصلت محكمة
اجلنايات اخملتصة بقضايا النزاهة
في بـــغـــداد وصــلـت إلى الـــقــنـــاعــة
ُـتَّــهـمــ بـعـد الـكــافـيــة بـتــجـر ا
ُـــمـــثـــلــ اطـالعـــهـــا عـــلى أقـــوال ا
ـالــيـة وأحـد الـقــانـونــيـ لــوزارة ا
ــصــارف األهــلــيــة الــلــذين طــلــبــا ا
ـتهـم والتـحقيق الشـكوى بحق ا
ــتــضــمن مــقـصــريــتــهــمـا اإلداري ا
وإحـالـتـهـمـا عــلى هـيـأة الـنـزاهـة; 
لــوجــود تالعب كــبــيــر بــحــســابـات
الــــشــــركـــة إضــــافــــة إلى قــــريــــنـــة
هــروبــهـــمــا. ووجــدت احملــكــمــة أن
ـتـحـصـلـة كـافـيـة ومـقـنـعـة (األدلـة ا
ادَّة /444 إلدانـتهـما وفـقـاً ألحكـام ا
رابـــعـــاً وحــادي عـــشـــر من قـــانــون

سبق أن حقـقت فيها وأحـالتها إلى
الــقـضــاء إلـى قـيــام (نــائب رئــيس
مـجلـس إدارة شركـة بـغداد لـتـجارة
فوض) سابقاً السيارات ومديرها ا
باالتفاق واالشتراك بسرقة مبلغ
مــلــيــارات و 829مــلــيــونــا
و 952الف ديـنـار عـائـد
  مـوضحة أن للـشركة
ذلك  عــبـر الــتالعب
بــحـسـابــات الـشـركـة
وقبـول صكوك
مــــوقـــــعــــة من
ـــســــتـــثــــمـــر ا
بـــــــــصــــــــــفــــــــــته
الــشــخـصــيــة وعـدم
مــــطـــالـــبــــة الـــشـــركـــات
ــتـعــاقــد مــعـهــا بــخــطـاب ا
ـنــصـوص عــلـيه في الــضـمــان ا
عــقـد تـوريــد وتـسـويـق الـسـيـارات

ال الـعام يصل إلى ضرراً عـمدياً بـا
سبعة مليارات دينار.

دائـرة الـتـحـقـيـقــات في الـهـيـئـة في
حديـثهـا عن تفـاصيل الـقضـية التي
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كـشـفت هيـئـة الـنزاهـة عن تـفـاصيل
  احلـكـم الـصــادر بــحق مــســؤولـ

ســـابــقـــ في شـــركــة بـــغــداد
لـتجـارة الـسـيارات
مــــبــــيــــنـــة أن
ـــتـــهـــمـــ ا
أحلــــــــقـــــــا
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من الـنادر أن يـتـوزع شـعب كل هـذا الـتـوزيع الـديـني والـطـائـفي والـقومي
ناطـقي والسـياسي والـعشـائري والوالئي  كـما هـو حال الـتوزع الذي وا
أصاب الشـعب العراقـي بفعل تـطورات سيـاسيـة ودينيـة وطبائع إسـتبداد
مقـيتـة حكـمته خالل خـمسـة اآلف سـنة  إنـعكـست على نـفسـيته وسـلوكه
وتـأثـيـره وعالقـاته وطـبـائـعه  الــتي جتـلت في أنـواع من الـتـمـرد والـنـفـاق
واإلزدواجيـة القـاتلـة التي حـولته إلـى ضحـية وجالد في نـفس الوقت فـهو
من يـصــنع اجلالدين ويـطــبل لـهم ثـم يـكـون ضــحـيــة لـسـلــوكـهم الــعـنـيف

ودكتاتوريتهم .
 وعندما يـسقط الدكتـاتور وحتى احلـاكم الذي أحبه النـاس أو قسم منهم
ـلـكي الذي شـنـقـة  فـالـنـظـام ا يـنـكلـون به ويـسـحـلـونه ويـعـلـقـونه بـحبـل ا
تأسس سنة  1921  التنكيل به من مجـاميع من الشعب وبطريـقة مهينة
حيـث قتـلت األسـرة الـهـاشمـيـة في بـاحـة قصـر الـرحـاب ثم قـطـعت بعض

األجساد وسحلت.
لكـية وأسسوا لـلنظام والغريب أن الذين طـبلوا لـلضباط الـذين أسقطـوا ا
العسـكري اإلنقالبي سـحلوا بـذات الطريـقة  ودفن جسـد كبيـرهم الزعيم
ـعامل شـرق بغـداد ثم أخرجت عبـدالكـر قاسم في بـستـان في مـنطـقة ا
اجلثة ورميت بنهر ديالى لتكون طعاما لألسماك  ومن بعده جاءت أنظمة
هـتف لـها ومـجـدهـا الـنـاس كـعـبد الـسالم عـارف والـبـكـر وصـدام حـس
الـذيـن مـزق الــعــراقـيــ وقــطع جــثـثــهم وأبــادهم في احلــروب والــزنـازين
وأستـخـدم مـعهـم التـيـزاب والـكالب والتـهـجـير والـسـجن  ثم وجـد نـفسه

معلقا بحبل مشنقة في سجن الكاظمية .
يهتف العراقيون لكل من يعتلي السدة وكل من يحكمهم أيا كان ومن أين
كان  وال يهـتمون سـوى لتأكـيد الوالء له وحلـاشيته  وحـ يولي يلـعنونه
ويشتمـونه ويسبـونه وينكـلون بأتبـاعه وحاشيـته  وال يرحمـون أحدا منهم
ثم يحنون لزمانه بعد أن يعيشوا جتربة مرة الحقة وقاتلة  فترى بعضهم
طائـفـيـ بـشدة والـبـعض قـومـي بـصـفـاقة والـبـعض عـشـائريـ بـوقـاحة
وبـعـضـهم مـنـاطـقـيـ بـفـظـاظـة فـيـجـعلـون مـن الـسـياسـيـ ورجـال الـدين
مـقـدسـ ومـؤلــهـ وأتـقـيـاء وخـلـفــاء الـرب ويـقـاتـلـون نــيـابـة عـنـهم  وقـد
جدونـهم بحفاوة بالغة  ويذلون لـهم ويتحولون الى عبيد في يبجلونهم و

قصورهم وصوامعهم الفخمة .
يتـوزع النـاس الى أتـباع ألشـخـاص مثـلـهم ينـهـبون أمـوالهم
ويتالعبـون بأرزاقـهم وال يحتـرمونهـم وال يقيـمون لهم
وزنا ويعاملونـهم كما تعامل احلـشرات التي تسحق
بالبـساطـيل  ثم ح تـدور الدنـيا يـتولـون عنهم وال
يلـتـفـتون لـهم وال يـعـيـرون لهم أهـمـيـة  وفي اآلخرة

ينشغلون بأنفسهم ح يدخلون جهنم .

دار الـنَّـشـر يـجب أنْ حتـقق أربـاحـاً لـتــسـتـمـر في أعـمـالـهـا لـكن الـهـدف
الرئيس لدار النّشـر ثقافي وليس جتاريا ومن خالل هـذا الهدف الثقافي
َـرجـوُّة ومـكـانـتـهـا سـتـحـقق دار الـنـشـر سـمـعـتـهـا الـتـجـاريـة وأربـاحـهـا ا

رموقة في الوسط الثقافي!  ا
منذر كاظم حس ترجمَ (حكايات إيطاليا وروسيا/ مكسيم غوركي/ دار
الرافدين/  2018 ثالث عشرةَ قصة من إيطاليا وتسع قصص من روسيا

ومسرحية األعماق السحيقة.
اجستير في األدب االنكليزي من جامعة منذر كاظم حس حازَ شهادة ا
انـية وله تـرجمـات عديـدة موظَّف بـدرجة رئـيس متـرجم هايـدلبيـرك األ
أمـون لـلـترجـمـة والـنـشر إحـدى مـؤسـسات وزارة الـثـقـافة أقدم فـي دار ا
والسياحة واآلثار. وبهـذا يكون قد ترجمَ النص من اللـغة اإلنكليزية ال من

لغة النص الروسية.
ـقدور دار الـنـشـر تالفـيـها ة وإمالئـيـة كـان  وقعَـت أخطـاء كـثـيـرة نـحويـَّ
مقـابل مـئة ألف ديـنـار فقط أو عـشريـن نسـخة هـديـة للـخـبيـر الذي راجعَ

ساعدة صديق متطوع. ا باجملان  النص ور
: (علَّق الصديق في الوقت نفسه مع ابتسامة بريئة: شيخ هَرم/ ص أوالً
علق فـعل مـاض. الصـديـقان فـاعل مـرفوع بـاأللف ألنَّه مـثنى. وهـو قد 22
ترجمَ  remarked إلى علَّق بـينـما كـلمـة الحظَ تعـتبـر أقرب إلى الـسياق
حيث من الـصعـوبة أنْ يـصدر تـعلـيق واحد بـنفس الـكلـمتـ من صديـق
ـوقف إال إذا كــانــا ضـمن جــوق مـســرحي بــيـنــمـا من اثـنــ في نــفس ا

الحظة حول مشهدٍ قريب! السهولة أنْ يالحظا نفس ا
تهرئة/ ص 22 إنَّ تكرار حرف اجلر : (قام بأدب برفع قبـعته الرثة ا ثانياً
ـا يُـعـتــبـر ضُـعـفــاً في الـصـيـاغـة (الـبـاء) في الـكــلـمـتـ (بــأدب بـرفع) ر

تهرئة بأدب). واألجمل (رَفَعَ قبعته الرثة ا
: (ثمَّ وضعَ يـديه عـلى ركبهِ الـصـغـيرة/ ص 22 يديه مـثـنى منـصوب ثالـثـاً

.( بالياء واألجمل (على ركبتيه الصغيرت
ـناسـبة وبغـير مـناسـبة حـيث تكرر رابعاً: تـكرار حـرف العـطف (الواو) 
سبعَ عـشرةَ مـرة في صفـحة واحدة ص 22 وأحيـاناً كانـت بصيـغة (ومن

ثم).
ـقصـورة مـفـتخـراً بـغـبائه/ ص (23مشـكـلة خامـسـاً: (يـتلـفت في أرجـاء ا
رأة اخلائنة غالباً ما يكون آخر مَنْ الغبي الوحيدة جهله بغبائه! كزوج ا
يعلم بخياناتها! وإذا افتخرَ إنسان بغبائه فهو يعرف أوالً بأنَّهُ غبي لكي
يفـتخـر. فقـط العـباقـرة يعـترفـون بـغبـائهم! وال يـفتـخـر غيـر األغبـياء. لـهذا
استوقـفتنـي هذه العـبارة (مفـتخـراً بغبـائه) واعتقـدتُ أنَّ أصلـها (مفـتخراً
ا عدت إلى النص األجنبي لم أجـد أيَّ أثرٍ لكلمة غباء! فكيف بغباء) لكن 

ؤلف غوركي على بطلهِ? يحقُّ للمترجم أنْ يضيفَ وصفاً لم يطلقه ا
He looked proudly round the compartment with his lustre-
less but still merry eye; then he laughed quietly and said

سادساً: يكسر احلجر في حقل العنب/ ص  23 يكسر األحجار.
: حـروف زائـدة مـثل حـرف اجلــر (من) في جـمـلـة (تـسـاعـدنـا األم سـابـعـاً
قـدسـة اآلن حـيث نـعـيش مـنفـصـلـ فـسـوف يكـون من األسـهل عـلـيـها ا
بكثير من مساعدتنا عندما نعيش سوية/ ص 24 الصواب (فسوف يكون
من األسـهل علـيـهـا بكـثـيـر مسـاعـدتـنـا عنـدمـا نـعيش سـويـة) أو (فـسوف

تكون مساعدتنا عندما نعيش سوية أسهل عليها بكثير).
ثامناً: (أنْ تكون األرض سريرنا والسماء غطائنا/ ص 25 وتقدير اجلملة
(وأنْ تــكــون الــســمــاء غــطــائــنــا) الــصــواب (غِــطــاءَنــا). قــصــة (الــيــهــود

وأصدقائهم/ ص 150 والصواب (اليهود وأصدقاؤهم).
تـاسـعــاً: (أفـضل قــصـة من حــيـاتي الـطــويـلـة/ ص 25 أفـضل قــصـة في

حياتي الطويلة. 
) والـصواب (أصـبحَ عنـدنا بيت) عـندنـا: عندَ: : (أصـبحَ عنـدنا بـيتاً عاشراً
ظرف مـنـصوب مـتـعلق بـاسم أصـبح (بيـت) وهو مـضاف.
نا: ضـميـر مـتصل مـبـني على الـسـكون في مـحل جر
مُـضـاف إلـيه. واجلـمـلـة الــظـرفـيـة (عـنـدنـا) في مـحل
ر وجوباً حيـث هنا يجب أنْ نصب خبـر أصبحَ مؤخـَّ

يتقدَّم اخلبر فال يجوز القول (أصبحَ بيت عندنا).
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