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ـأمون لـلـترجـمة ـأمون الـثـقافـيـة  الصـادرة عن دار ا أحتـفت  مـجلـة ا
تـرجـمة لـطـفيـة الـدلـيمي عـبـر ملف والنـشـر بوزارة الـثـقـافة األديـبـة وا
ـلف الذي القى الـضوء عـلى مسـيرتـها االبـداعية وآرائـها . وتـضمن ا
حمل عـنـوان(وجـوه متـعـددة لالبـداع) اربع دراسـات  موسـعـة تـناولت
ادب الدليـمي اشتـرك في كتابـتهـا فاضل ثامـر ومحـمد يونس ومـحمد
جبـير وعـلوان الـسلـمان  بـاالضـافة الى حـوار مع احملتـفى بهـا اجرته
أمون ـشرف الـعام على اجملـلة ومـدير عـام دار ا نهضـة طه كمـا آثر ا
ساطع ان يـخصص افـتتاحـيته لـلحـديث عنـها فـجاءت بـعنـوان (لطـفية
الـدلـيـمـي وشـغف اإلبـداع) . وتــضـمن بـاب دراســات عـنـاوين (حـدود
الـســرد اجلــديـدة) تــرجـمــة كـامـل عـويــد الـعــامــري و(الـتــواصل بـ
ترجم الفوري) ترجمة حسيب إلياس حديد ترجم وا الثقافات: دور ا
و(ترجـمة الـنصـوص التـاريخيـة) لسـوسن صـالح سريـة  و(متـرجمون
ـان قاسم وكتّـاب: نـحـو تـعـريف ثانٍ لـلـتـرجـمـة األدبيـة) من تـرجـمـة إ
صلح عن(معـوقات ترجمة الكتب العلمية) ذيبان وكتب محمد جواد ا
وترجمت لينة احليالي دراسة حتدثت عن أسباب صعوبة تعلم اللغات
كما ترجمت  شيماء محمود سهيل دراسةعن نشأة القصة ومفهومها
وتطورهـا . وتضـمن العـدد حوارا مع الـفنـان بيـير سـوالج قال فيه (ال
ـوت مــا دامت لــوحـاتي عــلى قـيــد احلـيــاة) تـرجــمـته خــولـة أبـالي بــا
إبراهيم كـما تـرجمت سـفانة طـارق حوارا مع الـروائي والتـر موسلي
قال فـيه انه  يـعـثـر على حـبـكـة رواياته مـصـادفـة عنـد إعـادة قـراءة ما
يـكـتب بـاالضــافـة الى حـوار مع الــكـاتب بـول بـورســتـون مـؤلف روايـة
سـار األسود كـان بتـرجمـة سـهاد حـسن هادي. واحـتوى بـاب آفاق ا
اشتملت على مواضيع مختلـفة اذ طرح الكاتب والباحث شكيب كاظم
سؤاال عن الـكـاتب ميـخـائـيل نعـيـمة فـحـواه (هل كان يـقـول بالـتـقمص
ووحـــدة الـــوجــــود?) فـــضال عن
موضـوع آخـر تـنـاول أخالقـيات
الـكـارثــة في مـســرح سـارا كـ
وقـــراءة نـــقـــديـــة حلـــامـــد عـــبـــد
احلـسـ حمـيـدي عـن (عالئـقـية
الـلـغــة وعـمق الـفــكـرة في روايـة
شـوقي كـر قـنـزة ونـزة  وثـمـة
مـتـابــعـة ثــقـافـيــة تـرجـمــهـا لـؤي
مـثـنى بـكـتـاش بـعـنـوان(سـنـوات
مكتـظة في مـجلدٍ واحـد األعمال
الـكـامـلـة إلنـكالن تـبـلغ الـذروة)
كمـا تطـالعـنا دراسـة عن النـتاج
الــتــرجــمي الــنــســوي الــعــراقي
كتبـتها زيـنب عبد الـلطيف. وفي
باب فنون يـكتب خضـير الزيدي
دراسة بـعنـوان (الـفن في وقائع
احلــيـــاة اإلنــســـانــيـــة) وعــبــاس
لـــطـــيف عـن (مـــفـــهـــوم الـــعـــنف
ـسـرح الـعراقي) وجتلـيـاته في ا
وتـسـتعـرض نـدى مـهـدي مـسـيـرة الـفـنـان شـنـيـار عـبد الـله .وفـي باب
نصـوص نـطالع قـصـة(فضـح محـتـال) لفـرانس كـافكـا بـترجـمـة جناح
اجلبيلي ونصا للشاعر بابلـو نيرودا عنوانه (الطغاة وقصائد أخرى)
ترجـمه عـبد عـلي سـلمـان كـما  أمـا تـضمن الـعـدد قصـيـدة(ومن يأبه)
لـلشـاعـر جـواد احلـطـاب ونـصـا لـلـشاعـر عـمـاد عـبـد الـلـطـيف عـنوانه
(حـزن الــتــفـاصــيل)وفي الــصــفـحــة االخــيـرة مـن الـعــدد كــتب رئـيس
ــثـقف وثــقـافـة ـوســوي عـمــودا بـعــنـوان( ا الـتــحـريــر عـبـد الــلـطــيف ا
الـتسـامح) ضـمن زاويـته الـثـابـتـة مـحـطـة أخـيـرة . كـما صـدر عن دار
أمون للترجمة و النشر العـدد الثاني من مجلة كلكامش وهي مجلة ا
دورية فـصلـيـة تعـنى بنـقل الـثقـافة و الـتـراث العـراقي مـوجهـة للـقار
تـابعات وصدر باللـغة اإلنكـليزيـة.ضم العدد الـعديد من الـدراسات وا
ـتــرجم الـعـراقي عن الـدار ايـضــا  عـدد حـزيـران  2019من جـريـدة ا
لشهـر وضم مواضـيع وأخبارا ثـقافـية عامـة وقضـايا فكـرية وإبـداعية
ـشـرف العـام عـلى اجلـريـدة ساطع راجـي افتـتـاحـية وأدبيـة . وكـتب ا
ـثقـفة ـتحف) قـراءة عن صـلة اجلـمـهور والـنـخبـة ا بعـنـوان (النـاس وا
تحف الوطني تمثل با بأحد أهم رموز الذاكرة احلضارية العراقـية ا
بــاالضـافــة الـى حـوار اجــرته رئــيــســة الــتــحــريـر
إشـراق عـبـد الـعـادل مع مـديـر عـام دار الـثـقـافـة
والـنـشــر الـكــرديـة أوات حـسن أمــ فـضال عن
ـواضــيع الـثــقـافــيـة ـتــابـعــات وا عـدد آخــر من ا

تنوعة . ا
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عن دار الورشة للطباعة والنشر
والـــتـــوزيع في بـــغـــداد  صـــدر
كـتاب "مَنْ اغـتال أمـيرة الـقلوب:
ديانا? - أسرار تُكشف ألول مرّة
وصور ووثـائق جديدة"  تـرجمة
وإعـداد الـدكـتـور حـسـ سـرمك

حسن. 
وقد قـدّم للـكتـاب الدكـتور أحـمد
عـــبـــد اجملـــيـــد رئـــيس حتـــريـــر
جريـدة الـزمان (طـبـعة الـعراق).

 : جاء في التقد
عرفية بالدكتور (تمتد عالقتي ا
حــسـ سـرمك حــسن الى عـقـد
اضي. الـثـمانـيـنـات من الـقـرن ا
هـكــذا بـوســعي ان احـدد مالمح
ـــرحــلـــة الــتي احـــتــدمت تـــلك ا
ذكـريـات وقـائـعهـا الـصـعـبـة في
اذهاننا كصحفي ومستقطبي
اقـالم مــبــدعـة (..) اســتــوقــفــني
نشـاطه االبـداعي عـبر مـحـطات
ومـواقف واكـتـشـفت فـيه جـمـلة
من الصفـات احلميدة قـد يفتقر
شـتغل اليـها معظم الـكتاب وا
في حـرفـة االدب بيـنهـا نأيه عن
ـنــتــديـات ــعــتـاد فـي ا الــلــهـو ا
االدبــيــة وانـصــرافه الــكــلي الى

االنتـاج الفكري سـواء في النقد
او الـــتــرجـــمـــة او الــتـــألــيف او
االدب الروائي والشعري معّرفاً
بــجـهـود سـواه ومـبـشـراً بـوالدة
تـيارات. وكـانت رغبته بـالكـتابة
تعـلو فـوق اي صفـة تلـبّسـها او
حـــيــاة عـــرف بـــهــا. وبـــرغم انه
طـبــيب مــعـروف اال ان شــهـرته
االدبــيـة طـغت عــلى مـهـنـته ذات
ـــنــــابت الــــتــــجـــريــــبــــيـــة (..) ا
وبــــوســـعـي الـــقــــول انه اكــــثـــر
ـبدع الـعراقـي غزارة فـيما ا
يتـعـلق باجلـهـد الفـكري فـهو ال
يــعـتــزل او يـعــتـكف اال ويــظـهـر
فــجـأة بــاعـمـال جــديـدة وفــيـمـا
يـنـصـرف كـثـيـرون الى حـيـاتـهم
اخلــــاصــــة وانــــغـــمــــاســــهم في
االسـتـقـطـابـات ويـتـحـولـون الى
آالت للشـكوى والتذمـر والتنمر
فـيـطـلــقـون اكـاذيب كـبـيـرة فـان
الدكـتـور حسـ يشـهـر امامـنا
ـشاريع واجتهادات تنم قائمة 
ـة ثقـافـيـة نـادرة وقدرة عن عـز
على مواجهة التحديات في بلد

متصارع وصاخب).
ويــواصل الـدكــتـور أحــمـد عــبـد

ه الكتاب بالقول: اجمليد تقد

ــرات الـســابـقـة (ومــثـلــمـا في ا
لف ضخم فانه يتحفنا اليوم 
لواحـدة من اكبـر احلوادث التي
هـــــــزت الـــــــعـــــــالـم.. ومـــــــازالت
تذكاراتـها وتداعياتـها مستمرة
وتـتـعـلق بـحـادث مـصـرع امـيرة
ويـلــز الـتي مــازالت بـعــد نـحـو
عقـدين من رحـيـلهـا حـاضرة في
ـاليـــ حـــول الــــعـــالم اذهـــان ا
وتــوصف بـ (ايـقـونــة اجلـمـال).
وبـعــبـارة فــان الـدكـتــور حـسـ
سـرمك يـوقظ ديـانـا من االبـدية
ويـــنــــفخ في االوراق الــــســـريـــة
ــقــتــلــهــا الـروح فــيــفــصح عن
ـة بــأركــان مـاديــة لــكـنــهـا جــر
قــيــدت ضــد مــجــهـول. وبــدا لي
ــؤلـف في كــتــابـه (من اغــتــال ا
امــيـــرة الـــقـــلـــوب: ديــانـــا?) انه
سـيـكـون اكــثـر االسـتـقـصـائـيـ
ـة الـذين الحــقــوا ذيـول اجلــر
عــزمــا وابــرز الـذيـن يـكــشــفـون
احلــــيــــثــــيــــات بــــعــــد كل هــــذه
الـســنــوات مــثــابــرة. انه يــريـد
ة ا مـعـنـاه ان ال جـر الـقـول 
فـي الـتـاريخ تــبـقى رهـن الـغـيب
الى االبـــد وان اجملـــرم مـــهـــمـــا
امـتلك من الـذكـاء البـد ان يـترك

دلــيال ولــو بــحـجـم شـعــرة في
مــــوقـع احلـــــادث. والشك في ان
امـكانات حـس سـرمك العلـمية
والـعـمـلــيـة تـؤهـله اللـتـقـاط هـذا
الــــــدلـــــــيل مـن نـــــــفق بـــــــاريس

وبالتوقيت الليلي).
اشـتـمل الـكـتاب ( 220 صـفـحة)
وتوزع على عشرة فصول هي :
1- األمـيرة ديـانا .. ألـبوم صور

افتتاحي
2- مَنْ هي األمـــيـــرة ديـــانــا ? -

تعريف موجز 
3- مـا هي األدلــة عــلى اغـتــيـال
ــاذا حـنّــطـوا األمــيــرة ديـانــا و
جسمها بعد ساعات من موتها?
4- رئــــــيـس الـــــوزراء وقــــــائـــــد
اجلـيش الـبـريطـاني عـرفـا بـقتل

األميرة ديانا وظلّا صامت
ـقــتل 5- الــقــصّــة احلــقــيــقــيــة 
األميرة ديانا  10 حقائق تؤكّد

مؤامرة اغتيالها
6- احملـقّق الـصــحـفي الــشـهـيـر
واين مـــادسـن: الـــتـــحـــقـــيق في
اغــتــيــال األمــيــرة ديــانــا غــطـاء
للتشويش على السبب احلقيقي
7- أســــرار جـــديــــدة في عـــرض

قتل األميرة ديانا صوري 

8- فــــــــــــــي أوّل
مقـابلة صـحفية
مع أول مُـسـعف
يـــــصل مـــــكـــــان
احلـــــــــــــــــــــــــادث
ويــحــاول إنــقـاذ
األمــيـرة ديــانـــا:
لــم تـــــــــــــــــــــــــكــن
مـــــــحـــــــشــــــــورة
وكـانت صــاحـيـة
وعـــــــيــــــنـــــــاهــــــا
مـفـتــوحـتـ وبال

إصابات!!
ّ 9- كــــــــــــــــــيـف 
اغــتــيــال األمــيــرة
ديــانــا ? (مُــخــطط
تـصويـري لواحدة
من نـــــــظـــــــريــــــات

ؤامرة)  ا
10- أغلفة بعض
الــــــــكـــــــتـب الـــــــتي
تتـحدث عن اغـتيال

األميرة ديانا
وضم الـكـتاب  –أخـيـراً - قائـمة

قاالت التي ترجم عنها. با
وقد جاء إهداء الكتاب : 

(إلى البـاحـثـ عن احلقـيـقة في

كـل مـــكــــان من هــــذا الــــعـــالم
اجلائر)

ومن اجلــديـر بـالــذكـر أنّ هـذا
الكتاب هو الثالث والسبعون
لــلــبـاحـث والـنــاقــد الــدكــتـور

حس سرمك حسن.
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ــراحل اإلداريــة الـتي تـنــاول ا
مـرت بـها مـنـطقـة الـنجف ومن
ثـم احملــافـــظــة مـــنــذ الـــتــاريخ
اإلسالمـي وحـــــتـى وقـــــتــــــنـــــا
الــــــــراهـن وقــــــــد أتــــــــضح أن
العالقات الـعشائرية كانت هي
أســـــــــاس فـي رسـم احلـــــــــدود
الـسـيـاسـية لـلـوحـدات اإلدارية
ختلف في العـراق 
تـــســــمـــيـــاتــــهـــا مع
حتـــــــــديــــــــد األدوار
الــــزمــــنــــيــــة الــــتي
تــشــكــلت بــهــا هـذه
احملـــافــــظــــة مــــنـــذ
الـعــصـر الــعـبـاسي
وتـبعـاتـهـا اإلدارية
فـي الـــــــــعـــــــــهـــــــــد
الـــــــعـــــــثـــــــمـــــــاني
والـتــغـيــرات الـتي
تـعـرضت لـهـا مـنذ
تـــشــكـــيل الـــدولــة
العراقية احلديثة.
موضحاً التشكيل

اإلداري
لـــلــــمــــحــــافــــظـــة
وتــوقــعــاتـهــا في
ــــــســـــــتــــــقــــــبل ا
نظـور كما قدم ا
ـــــؤلف دراســــة ا
عـن مـــــــديـــــــنــــــة
الـنــجف الـكـبـرى
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ضـمن سـلـسـلـة (مـدن عـراقـيـة)
صدر عن دار الشـؤون الثقافية
الـعـامة كـتـاب بـعنـوان(الـنجف
ـــديـــنـــة أوراق احملـــافـــظـــة وا
ي عبد علي جغـرافية) لالكـاد
اخلــــــفــــــاف الـــــذي اوضـح في
ـوجز) (ان الـكتاب (التـعريف ا

ــوضع فــلـكل من ـوقع وا فـي ا
ــوضع دور مــهم في ــوقع وا ا
ـدن وظهورهـا وحتديد نـشأة ا
ـناخ مـستـقبـلهـا مشـيراً إلى ا
ـــريح في مــــديـــنـــة الـــنـــجف ا
الــكــبــرى كــمـا وضـح الـتــاريخ
ــــوغــــرافي وتــــوقــــعـــات الـــد
الـــســـكـــان فـــيـــهـــا حـــتى عـــام
ـــؤلف وفــقــا .(2037ويــؤكــد ا
لــتـــقـــريـــر في صـــفـــحــة وزارة
الثقافة في (فيسبوك)(نستنتج
من خالل ما توصلنا إليه وهو
ـــعـــرفــة فـي دراســات نـــظـــام ا
احلـــــضـــــريـــــة والـى مـــــنـــــهج
ـــدن عـــلى وجه جـــغـــرافـــيـــة ا
التخصـيص وان لظهور مدينة
الـنجف الكـبرى قد كـان للعامل
الـديــني دور فــعــال في جتـاوز
ســـــلـــــبـــــيـــــات هـــــذا الـــــوضع
اجلــغــرافـي وبــشــكل عــام فــان
ـنـطـقـة الـنـجف خصـائص في
ــكـــان فـــقــــــــــــــد عـــبــقـــريـــة ا
اســـتـــمـــرت احلـــيـــاة فـي هــذه
ـــؤشــرات ــنـــطـــقــة حـــسب ا ا
األثــريـة ألكــثــر من  7000عــام
ـنـطـقة من عنـدمـا كـانت هـذه ا
هوامش بابل واستمر التاريخ
بتـحـرك دون توقف إلـى يومـنا

هذا).
ويـقع الكـتاب في  392صفـحة

من القطع الكبير .

ي طه جـزاع عن دار احلكمة في لـندن كتـابه اجلديد (كـابوس ليـلة صيف) ويقع في صدر حديثـا  لالعالمي واالكاد
توسط. الكتاب كما وصفه جزاع في غالفه االخير(أنه يقف عند الئحة حقوق احلمار التي ثمان صفحة من القطع ا
مـستـنتـجا حقـيقـة كبـرى هي ان احلمـار يجد كتـبها االديب الـعراقي مـدني صالح في مـواجهـة الئحـة حقوق االنـسان
واليجد االنسان شيئا من جميع مفردات الئحة حـقوقه في مؤسسة النظـام والتقدم وشيئا من مـفردات الئحة حقوق االنسـان
مفردات الئحة حقوقه في مؤسسة الفوضى والتخلف والشيئا من مفردات الئحة حقوق احلمار).كما يقول في فقرة عنوانها(
قصود في هذا الكتاب ومـحتوياته هو ذلك احليوان اخلدوم الصابر تنبيه) : ( اعلن هنا بكل صراحة وشفـافية ووضوح ان ا
الذي يـسمى حـمارا وان اي تـشابه بـينه وبـ اي فرد من االليف كـبيـر الرأس قـصيـر الذيل طـويل األذن شـارد العـينـ 
ؤلف (ان الكـتاب تضمـن بحثاً اال اذا كان الشبـيه مؤهال لـذلك!).ويشيـر ا ابناء الـبشر امـر غير مـقصود وهو مـحض صدفـة
ـكن اخـتـصاره بـالـقول : عن كل مـاكتب من أدب حـول احلـمـير عـلى شـكل قص روائي من خالل بـطل آدمي يُـمـسخ إلى حـمار ! . 

عندما ينهق اإلنسان نيابةً عن احلمار ).

رسالة بغداد

nO  WKO  ”uÐU  w  dOL(«

28

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
عـن دار شـــهــــريـــار لــــلـــنــــشـــر
والــــتـــوزيـع صــــدر لـــلــــكــــاتب
والصحفي حسن العاني كتاب
بــعـنـوان  (دفــتـر صــغـيــر عـلى
طـاولة.. وجـوه وحكـايات) يقع
في  226صــفـــحــة من الـــقــطع
ولــــوحـــة الــــغالف ــــتـــوسـط ا
ندالوي. تـضمن بريـشة علـي ا
الكتاب مقاالت سبق ان نشرها
الـعــاني في الــصــحف تـوزعت
بــــ خـــــمـــــســــة أبـــــواب هي:
(شخـصيات سيـاسية) و(ادباء
وفـنـانـون) و(صـحـافـة وإعالم)
رثـية و(شخـصيـات عامـة) و(ا
الـوحيـدة). وفي غالف الـكـتاب
االخـير كـلـمـة للـنـاشـر عنـونـها
بـ(شهـريار .. حكـاية في كتاب)
جــــاء فــــيــــهـــا(مــــنــــذ مــــاقــــبل
سـبعينـيات القـرن اللماضي لم
يــتــوقف الــكــاتب والــصــحــفي

حـــسـن الـــعــــاني عـن كـــتــــابـــة
اعـمـدته الصـحـفـيـة وحـكـاياته
الــتـي سـحــرت اجــيــاالً كــامــلـة
بــلـغــتـهـا واســلـوبـهــا اجلـمـيل
وموضوعاتها التي تشتغل في
صـــلـب هــــمـــومــــنــــا واآلمــــنـــا
وحـيـاتـنـا الـيـومـيـة) مـضـيـفـا(
كــــتــــابـه هــــذا جــــمع حــــيــــاته
وحـتى الـصـحـفــيـة وصـداقـاته
حــيــاته اخلــاصــة فــلــلــعــنـوان
الـــثــانـــوي وجــوه وحـــكــايــات
احـــالــة واضــحــة عــلى الــنــوع
االدبي   الذي يـكتب به وليس
الـصـحـفي فـحـسب) ) واخـتـتم
مـؤكـدا(إنـنـا هـنـا أمـام مـدرسة
في الـــــصــــحـــــافــــة والـــــســــرد
واحلــــكـــايــــات الــــتي شــــكـــلت
حــيــاتــنــا عــلى مــدى اكـثــر من
اربـــعــ عـــام).فــيـــمــا يـــشــيــر
الـــــعـــــانـي فـي ايـــــضـــــاحـــــات
اولــيــة(هــو اول كـــتــاب لي في

ميدان الـصحافـة بعد سـبعة
كـــتب في مـــيــداني الـــقــصــة

والرواية).
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صدر عن دار الشؤون الثـقافية العـامة كتاب ضم دراسة
مقارنة بعنوان(النظـام القانوني حلقوق االرتفاق) تقع في
تـوسط  لـلكـاتب عـمار شـاكر  136صفـحة مـن القـطع ا
محمـود فيصل.واشـار الكاتب في مـقدمة الـكتاب الى انه
(جـاءت هـذه الـدراسـة لــتـلـبي حـاجـة مــعـرفـيـة عـامـة ومع
تطـور اجملتـمع وجتاور الـناس في الـعقـارات ولتمـك كل

منهم من استـغالل عقاره عـلى نحو يـحقق له مصاحله
ـالـكـ مع بـعـضهم ـنع تـصادم ا وال يضـر بـجـاره و
ـشـرع على مـجـموعـة من احلـقوق البـعض كـما نص ا
تــعـرف (بــحــقــوق االرتــفـاق) وهـي تـتــقــرر عــلى عــقـار
ـلـوك لــشـخص آخـر هــذه احلـقـوق ـصـلــحـة عـقــار 
مـعــروفـة مــنـذ الــقـدم) و تــضـمــنت الـدراســة فـصــلـ

متشعب إلى مباحث وتوصيات. 

تـعـريف مـصـطـلح الـضـمـانات
الـــــــدســـــــتــــــــوريـــــــة واألسس
ــوضـــوعــيـــة وضــوابـــطــهــا ا
وحدودهـا لقـيـود حريـة الرأي
والتعبير سواء كانت إيجابية
أو ســـــلـــــبــــيـــــة والـــــظــــروف
االســــتـــثـــنــــائـــيـــة فـي حـــالـــة

الطوار وشروطها .
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ي مـحـمـد صـدر حـديـثـا لالكـاد
مـــحــــيــــسن كــــتـــاب بــــعــــنـــوان
(ضـــــمـــــانـــــات حـــــريـــــة الــــرأي
والــتــعــبــيــر) تــنــاول من خالله
مــفـــهــوم ضـــمــانـــات احلــريــات
وكـيــفـيــة تــطـويــرهــا من حـيث
ـفـاهـيم الـفـلــسـفـيـة لـلـحـريـات ا
العامة وتطـوراتها منذ العصور
ـة وعــهـد الــرسـاالت الـقــد
الـــســـمــــاويـــة وصـــوال الى
الـعـصــر احلـديث.واحـتـوى
الكـتاب على خمـسة فصول
احــــتـــوت عــــلى الـــتــــطـــور
الــتـــاريــخي حلــريــة الــرأي
والـــتــعـــبــيــر في األنـــظــمــة
ـــواثـــيق الـــدســـتـــوريـــة وا
الــدولــيــة ومــقـارنــتــهــا في
الــدســتــور والــتــشــريــعـات
األردنــــــــيــــــــة الـى جــــــــانب
ارتباطـها بالفقـة والشريعة
االسالمـيـة.وتـطـرق الكـاتب
بـتـسلـسل دقـيق وشيق الى

الكـلمات وكـتابتـها ونحن من خالل
ــارسـتــنــا لـتــدريس مــادة الـلــغـة
الـــعــربــيـــة عــلى مـــدى نــصف قــرن
الحــــظــــنـــا ان االمـالء من الــــفـــروع
ـراحل احملـبـبـة لـلـنــفس وجلـمـيع ا
واسـباب ذلك يـعود الى االسـتنـتاج
في استخالص القـواعد واستخدام
الطـريقـة الصـحيحـة لكـتابة االمالء
وضــــبط وصـــحــــة احلـــروف وهـــو
تــــعــــلــــيـم ال اخــــتــــبــــار". واضـــاف
الـــطــريــحـي :" ان مــوقع االمالء من
دروس اللغة العـربية هو انه يؤدي
وظـيــفـته الـلـغــويـة بـالــتـوفـيق بـ
الــقـراءة والــكـتـابــة عن طـريق رسم
احلروف وترتيبها لتركيب الكلمات
واجلـــمـل بـــشـــكل يــــؤدي الى فـــهم
ــعـــاني  وهــو وســيــلــة لــصــحــة ا
الكـتابـة من حيث الـصورة اخلـطية
لـتـؤدي مــهـمـتـهـا فـي الـفـهم وخـيـر
ـؤمـن مـثـال عـلى ذلك قـول اميـر ا
االمــام عــلي ابن ابي طــالب (عــلــيه
الــسالم) بــأن (اخلط احلــسن يــزيـد
احلق وضـــوحـــاً )". يـــذكـــر: ان رقم
ـؤلف في دار الـكتب االيـداع لـهـذا ا
والـــوثـــائق بـــبـــغـــداد هــو ((2075
لـســنـة  2019وان جـمــيع احلـقـوق

ــقـدســة  الــطــبــعـة االولى كــربالء ا
ـــؤلف (مــوقـع االمالء من لـــغــتـــنــا
الـعـربـيـة) لـلـمـؤلـف االسـتـاذ احلاج
عــــــبــــــد األمــــــيــــــر
الـــطــريـــحي الــذي
ســــــــــــــــــــــبــق ولــه
مخطوطات اهمها
(األخـــــــــــــطـــــــــــــاء
االمـالئـــــــــــــيـــــــــــــة
االســــــــــــــبـــــــــــــاب
اذا والعالج) و (
يــــعـــزف الـــطالب
عـــــــــــــــــــــــن درس
الـــــقــــــواعـــــد في
الــلـغــة الـعــربـيـة
االســــــــــــبــــــــــــاب
والــــعـالجـــات) .
ؤلف في وقال ا
مقدمة الكتاب :"
ان فـروع الـلـغـة
الـعربـيـة كثـيرة
ومــنــهـا االمالء
الــــــــــذي هـــــــــو
احدها واهمها
والـــــــذ يــــــعــــــد
وسـيـله لـضبط
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صـدر حــديـثــاً عن دار الــتـوحــيـد
لـلـطـبـاعـة والـنـشـر والـتـوزيع في

ـشــبـعـة بـالـطــابع الـسـلـوكيّ في ا
الـوصف والتـفسـير.غـير أن لـلنـقد
; عـند تـشـومـسـكي منـحـيـ اثـن
تـعـلق أولـهـمـا الـنـقد اخلـارجـي ا
ـدارس بـالـسـجــال الـشـديـد ضـد ا
اللـسـانـيـة التي تـخـتـلف مع فـكره
الــــلــــســـــاني في وصـف الــــلــــغــــة
ـختلف وتـفسـيرهـا كالوظـيفـية 
أشكالها والسلوكية كيفما كانت
ــرتـبط واآلخــر الـنــقــد الـداخــلي ا
بفكـره اللساني نـفسه. وهو سبب
رئــــــيس مـن أســــــبــــــاب تــــــطـــــور
اللسانيات التشومسكيّة وطرحها
ــوذج لــوصـف الــلــغـة أكــثــر من 

وتفسيرها.
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صــدر حــديـثــاً عن مــنــشـورات دار
يـة كتاب (لـسانيات دجلـة األكاد
تـشـومـســكي) من حتـريـر: يـوسف
اســــــــــكـــــــــنــــــــــدر ومــــــــــؤيـــــــــد آل
صويـنت.واليخـتلف إثـنان على أن
الفـكر اللـساني لنـعوم تشـومسكي
قــد طـبـع عـصــرنـا بــطـابــعه شـكالً
ومــــضــــمـــــونــــاً فــــقــــد امــــتــــازت
اللـسـانيّـات التـشـومسـكـية بـطابع
السجال الـنقدي بال هوادة.وكانت
قـد نـشـأت وتـطـورت بـوصـفـهـا رد
فـعل عـلـى الـلـسـانـيـات األمـريـكـيـة
ثلة بلسانيات بلومفيد السابقة 
وتـلــمــيــذه ســكــيـنــر الــتــوزيــعــيـة
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صـدر حـديـثــا كـتـاب جـديـد لــعـمـيـد كـلــيـة اآلداب في اجلـامـعـة
ـركـز الـهـاشـمـيـة زهــيـر عـبـيـدات بـعـنــوان (مـنـطق اخلـطـاب.. ا
عـتز للـنشر والتـابع.. قراءة في الـسرد الكـولونيـالي) عن دار ا
والـتوزيع. ويضم الكتاب الذي يقع في  260صفحة من القطع
ـتـوسط مـجــمـوعـة من الـبــحـوث لـعـبــيـدات تـعـبــر عن أسـئـلـة ا

اإلنسان في األلفيّة الثالثة.
وأوضح عـبـيـدات لـوكـالـة األنـبـاء األردنـيـة (بـتـرا) (أن الـبـحوث
وقفت عـند اخلـطاب (الكـولونـيالي) أو االستـعمـاري وجتسّداته

على مـستـوى الدول واأل وانتـهاءً بعالقـة األفراد فـيما بـينهم
ذلك أنّ "الكـولونـيالـيّة" تـقوم عـلى ركنـ مهـم وهـما الـهيـمنة
ارسهما على آخر والتـمثيل ما يفترض وجود سلـطة بيد من 
تـابع قـد يــكـون دولـةً أو أمّـة أو شــعـبـاً أو مـجـمــوعـة بـشـريّـة أو

فرداً).
ــفــهـوم وقــال(إن الــدراســات والــبــحــوث في الــكــتــاب تُــعــنـى 
ــعـنى الـطـريــقـة الـتي تُــعـرض بـهـا احلــكـايـة وهـو "اخلـطـاب" 
مـفـهـوم يــتـفق مع داللــة مـفـهـوم "الــسـرد" فـهـمــا يـركّـزان عـلى

"النظام" الذي يسير عليه اخلطاب أثناء عرضه احلكاية). غالف الكتاب


