
السبت 13 محرم 1430 هـ – 10 يناير 2009 – السنة 37 – العدد 12793 

20 ٢٠

املــــــــــــــــــــــــــداُم ـــــــــــيـــــــــــِه 
ّ
يـــــــــــســـــــــــل ال   

ٌ
فـــــــــــــــــــــــــــــــؤاد

ــــــــــقــــــــــاُم
َّ

الــــــــــس  
ُ
يـــــــــــفـــــــــــارقـــــــــــه ال  وجــــــــــــســــــــــــٌم 

حـــــــــــاٍت ــــــــبــــــــيــــــــت مـــــــــــقـــــــــــرَّ وأجـــــــــــــــــفـــــــــــــــــان ت

ـــــــــــالم
َّ
الـــــــــــظ  

َّ
جـــــــــــــــــن إذا  دمـــــــــــــــــًا  ـــــــســـــــيـــــــل  ت

 قـــــلـــــبـــــي بــــــصــــــوٍت
ْ

 شــــــــجــــــــت
ٌ
وهــــــــاتــــــــفــــــــة

ـــــــــهـــــــــاُم
َ
 املـــــــــســـــــــت

ُ
 بــــــــــــــه الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــؤاد

ُّ
ـــــــــــذ ـــــــــــل ي

اهـــــا
َ

 ســـــو
ْ
 عــــــــن

َ
ـــــة

َ
ـــــبـــــل

َ
ـــــــِر ع

ْ
 بـــــــذك

ُ
ــــــت

ْ
ــــــِغــــــل

ُ
ش

ــــــــــــــــــــرام
َ
ا امل

َ
ـــــــصـــــــاحـــــــبـــــــي هــــــــــــــــــــذ  ل

ُ
وقــــــــــــلــــــــــــت

عنترة بن شداد

ó«°ü≤dG ìÉÑ°U ـــــزة فـــرنـــســـيـــة ـــــائ ـــــع ج ـــــأرف األفـــــغـــــانـــــي الـــــــــذي فـــــــاز ب

ــــروع ــــش ـــــن امل ــــة األولـــــــــى م ــــرحــــل ــــي افـــتـــتـــح امل ــــوطــــن املـــجـــلـــس ال

ــــا»: ــــن ــــات ــــي ح مـــــــن  مـــــشـــــاهـــــد   » الـــــجـــــديـــــد  ــــا  ــــه ــــرض ــــع م فـــــــي 

عتيق رحيمي في «حجر الصبر».. السينما في خدمة الرواية

خــــزعــــل» «بـــــيـــــت  ــــت  ــــوي ــــك ال ـــــي  ف ـــحـــف  ـــت م أول  تــــرمــــيــــم 

زينب السجيني تكسب التشكيل مسحة قومية وتؤكد دفء الروابط اإلنسانية

بيروت ــ غنى حليق:

لــــــــم يـــــكـــــن مـــــفـــــاجـــــئـــــًا فــــــــــوز الـــــكـــــاتـــــب 

رحيمي  عتيق  االفــغــانــي  والــســيــنــمــائــي 

بـــجـــائـــزة «غـــونـــكـــور» الــفــرنــســيــة (ارفــــع 

جائزة ادبية في فرنسا).

لـــم يــكــن مــفــاجــئــا هــــذا الـــفـــوز رغــــم ان 

الــبــعــض فـــي الـــوســـط الــثــقــافــي لـــم يكن 

يـــتـــمـــنـــى لـــرحـــيـــمـــي هــــــذا الــــتــــألــــق. وهو 

يــســتــحــق الـــجـــائـــزة عـــن جــــــدارة، ذلــــك ان 

روايـــتـــه «ســيــنــغــيــه ســـابـــور» او «حجر 

(صفحاتها  الحجم  الصغيرة  الــصــبــر» 

املـــائـــة والـــخـــمـــســـني)، حققت  ال تــتــعــدى 

الروائية  االعــمــال  بــني  حــضــورًا صاخبًا 

الـــكـــثـــيـــرة فــــي فـــرنـــســـا، واســـتـــطـــاعـــت ان 

الروايات  تـــزاحـــم وتــتــقــدم عــلــى اضــخــم 

الفرنسيني.  النقاد  اعجاب  نالت  بعدما 

وهـــذا االمـــر يــؤكــد ان قيمة اي روايــــة ال 

تكمن في حجمها وعــدد صفحاتها بل 

املــادة التي تقدمها من  في املوضوع او 

حــيــث االســـلـــوب وجـــوهـــر الــلــغــة اللذين 

تنطلق منهما، واالبــلــغ مــن ذلــك كله ان 

رحيمي ما زال في عمر ما فوق االربعني 

غرار  على  مكرسًا  روائــيــًا  وليس  بقليل 

ســـــواه مـــن الـــكـــتـــاب «املـــشـــاهـــيـــر». ولكن 

فـــي عــــام ٢٠٠٠ حــقــقــت رواتــــيــــه االولــــى 

«ارض ورمــاد» تألقًا كبيرًا بعد رواجها 

وترجمتها الى عدد كبير من اللغات.

عــمــر رحــيــمــي الـــروائـــي اقـــل مـــن عشر 

ثـــــالث روايــــــــات قصيرة،  ولـــــه  ســــنــــوات، 

ويكتب بطابع افغانيـ ـ ايراني. انه يكتب 

بــااليــرانــيــة كــمــا هــي حـــال اغــلــب الكتاب 

االفغان.

مسيرة  عــــلــــى  ســــريــــعــــة  نـــــظـــــرة  فــــــي 

افغانستان  غــادر  انــه  نكتشف  رحيمي، 

في منتصف الثمانينات عام ١٩٨٤ الى 

الدولة املجاورة باكستان ابان االجتياح 

الــروســي، وكـــان عــمــره حينها ٢٢ سنة، 

فــي فرنسا  اللجوء السياسي  اخــتــار  ثــم 

الــســوربــون وحـــاز الجنسية  فــي  ودرس 

السينمائي.  االخــراج  الفرنسية وامتهن 

وبعد كل هذا التحول في حياته، حافظ 

عـــلـــى عـــالقـــتـــه بــــوطــــنــــه، لـــــم يـــتـــخـــل عن 

افغانستان  بـــزيـــارة  واســتــمــر  جنسيته 

انــســحــاب (طــالــبــان) وهو  ال سيما بعد 

احدى  فــي  الــظــلــمــات»  «جــيــش  يسميها 

كتاباته.

روايـــــة «حــجــر الـــصـــبـــر»، الــتــي رفعت 

مـــــن حـــــضـــــوره االبــــــداعــــــي وقــــربــــتــــه من 

الذي  لـــه  االول  الــعــمــل  هـــي  «غـــونـــكـــور» 

يــكــتــبــه بــالــفــرنــســيــة بـــعـــدمـــا كـــــان كتب 

ترجمت  ثم  بالفارسية  السابقة  اعماله 

الى الفرنسية.

اســتــطــاع رحــيــمــي الــدخــول بــقــوة الى 

عـــالـــم الـــســـرد الــــروائــــي مـــن خــــالل عينه 

التي  الـــتـــفـــاصـــيـــل  فـــكـــل  الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، 

يكتبها تبرز كمشاهد صورية متحركة 

تعكس الوقائع التي يراه القلب ثم تأخذ 

على  الــصــورة  وتمتد  القلب  دور  الــعــني 

مداها املشوق. اللعبة السينمائية تكاد 

تــغــيــب عـــن نـــص رحــيــمــي، فاللقطات  ال 

واملشاهد واالماكن خاضعة لهذا الفعل 

املزدحم باالحاسيس.

استطاع رحيمي في رواياته الدخول 

بتشريع  قـــــــام  اذا  واقــــــعــــــه،  الـــــــى  اكــــثــــر 

الــــحــــيــــاة االفــــغــــانــــيــــة واكـــــثـــــر مـــــا حـــــاول 

شــرحــه وتــفــســيــره «روائـــيـــا» هــو الواقع 

الـــذي فـــرض عــلــى بـــالده اثــنــاء االحتالل 

«طالبان».  حـــركـــة  وصـــعـــود  الــــروســــي، 

االولـــى «ارض ورمـــاد» تغوص  فروايته 

فــــي هـــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل، وتــــكــــون صــــورة 

فيقدم  بامتياز.  لولبية تؤدي وظيفتها 

املــشــهــد الــكــبــيــر عــبــر شــخــصــيــات كثيرة 

وتتلخص بثالثة اجيال تنشأ وتعيش 

اما  والحفيد.  الجد،  التاريخية،  املأساة 

في روايــة «حجر الصبر»، فــان احداثها 

تــــــدور فــــي حــقــبــة هــيــمــنــت فــيــهــا حركة 

«طـــالـــبـــان» عــلــى افــغــانــســتــان مـــن خالل 

دورين لشخصيتني: رجل اصولي مقعد، 

وهو شبه ميت (في غيبوبة) وزوجته.

في  ويكتشف  يكشف  خاللهما  ومـــن 

آن معا تفاصيل الواقع االفغاني املتأزم، 

ويقدمه بلغة روائية ــ سينمائية.

فهذا  «غــــونــــكــــور»  رحـــيـــمـــي  يـــنـــال  ان 

يعني ان هذه الجائزة ما زالت محافظة 

اال  يمكن  وال  االبــداعــيــة،  مكانتها  عــلــى 

االحتفاظ بالتقدير لها. يستحق رحيمي 

هذه الجائزة، والى كل من فوجئ بنيله 

الجائزة عليهم اعادة قراءة اعماله، ففي 

االعادة افادة.
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مــــفــــردات األطــــفــــال الـــرضـــع 
وأصــــــــولــــــــهــــــــا الـــــلـــــغـــــويـــــة

املوضوع: ورشة عمل للفن التشكيلي 

املكان: متحف الفن الحديث – شارع الخليج العربي 

الوقت: الساعة: ٧ مساء 

افتتح األمـــني الــعــام بــدر الــرفــاعــي املــرحــلــة االولى 

لــديــوان وبيت خزعل  الترميم والصيانة  اعــمــال  مــن 

«املــتــحــف الـــقـــديـــم» بــحــضــور االمــــني الـــعـــام املساعد 

اليوحة  علي  واملهندس  العجمي،  نافل  عبدالهادي 

وخبير الترميم الدولي عبد الرسول دوست.

والفنون  للثقافة  الوطني  للمجلس  الــعــام  األمــني 

واآلداب بدر الرفاعي قال بعد جولة تفقدية لالطالع 

«ان ترميم  املــشــروع  العمل في  انطالقة مرحلة  على 

اهم  لترميم  بــدايــة حقيقية  الــى  يشير  خــزعــل  قصر 

املــبــانــي الــتــاريــخــيــة فـــي الــكــويــت بــاعــتــبــارهــا قيمة 

تراثية ال بد من املحافظة عليها».

واشار الرفاعي الى اهمية املكان، من حيث قيمتيه 

التاريخية واملعمارية فضال عن استخدامه املستقبلي 

الذي يدخل في اطار االستخدامات الثقافية.

وقــــال الــرفــاعــي ان مـــوضـــوع املــحــافــظــة عــلــى هذا 

مــجــهــودًا كبيرًا  الــتــاريــخــي يتطلب  املــعــمــاري  املبنى 

واالستعانة بدراسات معمقة حتى يتسنى لنا بعد 

االنتهاء من استخدامه في اغراض متحفية وثقافية، 

الكويتية  العمارة  الشهود على جماليات  وهو احد 

الفارسي  الــطــابــع  املــبــنــى يــحــمــل  ان  الــقــديــمــة، كــمــا 

مــعــمــاريــًا وهـــذا مــا ســنــحــاول ايــضــًا املــحــافــظــة عليه 

خالل عمليات الترميم واالعداد.

الدراسات  ان  قـــائـــال:  تــصــريــحــه  الـــرفـــاعـــي  وخــتــم 

االولى  الخطوة  الشأن ستكون  هــذا  في  التي ستتم 

ملرحلة الترميم الى جانب االستعانة بخبرات دولية 

التي سوف تشارك  العاملية  اليونسكو  معمارية من 

الجانب الكويتي في مرحلة االعداد.

خبير الترميم الدولي عبد الرسول دوست قال ان 

املــشــروع ينطوي على ثالثة جــوانــب: االول، دراسي 

باملبنى حتى  املحيطة  الــعــوامــل  كــل  دراســـة  بمعنى 

تتم معرفة الظروف املناطة الحالة التي نستطيع من 

خاللها الوقوف على طبقة االطالل القديمة املوجودة 

الثانية تتضمن  املرحلة  زمــن طــويــل، واضـــاف:  منذ 

دراســــة اثــريــة ثــم تحليل جــيــولــوجــي، كــذلــك دراسة 

الجوانب املعمارية املؤثرة من الناحية الداخلية اي 

دراسة التربة ويتطلب ذلك حوالي ٨ اشهر الى عام، 

الــوقــوف على حالة  الثالثة فهي مرحلة  املرحلة  امــا 

البيت بعد كل هذه الدراسات واستخداماته التي من 

االمــر من عامني  تتعدد وتتنوع ويحتاج  ان  املمكن 

الى ثالثة اعوام.

بــــدوره، قـــال املــهــنــدس عــلــي الــيــوحــة االمـــني العام 

املساعد لقطاع االثار واملتاحف والشوون الهندسية، 

والوطنية ضرورة  العاملية  بالخبرات  االستعانة  ان 

العــــداد هـــذا الــصــرح املــعــمــاري الــقــديــم واعـــادتـــه الى 

الحياة بشكل معاصر، واضاف: البيت يحمل الطابع 

املــعــمــاري الــفــارســي لــذلــك ســتــكــون املــرحــلــة االولى 

نتعرف  ان  نستطيع  حتى  والــدقــة  الــدراســة  مرحلة 

عــلــى الــشــكــل الــحــقــيــقــي لـــواجـــهـــات الــبــيــت واعماقه 

واملساحة الكبيرة التي يتمتع بها. واشار املهندس 

علي اليوحة الى ان جهود املجلس الوطني بعد نزع 

ملكية املبنيني (بيت خزعل – ديوانه) التي آلت الى 

املجلس عام ٢٠٠٨، اصبحت الجهود مضاعفة، وقال 

العمل  فــي  متنوعة سنبدأ  مــراحــل  ان هناك  اليوحة 

ثم  املــعــمــاري  املسح  ثــم  التاريخي  املسح  اولــهــا  بها، 

اهميته  تكمن  العمل  ان  االنــشــائــي، وأوضـــح  املــســح 

الثقافي  املــوروث  وصعوبته في املحافظة على هــذا 

ا مهمًا من تاريخ العمارة  الكويتي الذي يشكل جزء

التقليدية في الكويت.

القاهرة – شادي صالح الدين:

تحت عنوان «مشاهد من حياتنا» تقيم الفنانة زينب 

السجيني بقاعة الزمالك للفن معرضا تشكيليا يضم 

ويستمر  االستكشات  مــن  ومجموعة  زيتية  لوحة   ٣٥

املعرض حتى االسبوع األول من يناير ٢٠٠٩. 

والسجيني معروفة بحساسيتها الفنية وشاعريتها 

في التعبير عن الطفولة واألنوثة وتجمع في أعمالها 

خالصة خبرات مركزة في دراســة الفن املصري القديم 

وتصميماته الجدارية املدهشة باإلضافة إلى تعبيرها 

الشخصي عن موضوعها املحبب، وفي أعمالها تتضح 

تستخدم  حــيــث  التعبيرية  والـــبـــراءة  التقنية  الحنكة 

اتجاهات الخطوط التي تمثل األذرع والسيقان اليافعة 

لتحديد مسارات العني على سطح اللوحة، وهي فنانة 

قـــديـــرة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــخــلــطــات الــلــونــيــة ومالمس 

السطوح كما أن لها منهجها املتميز في تكوين الصور 

وتركيبات العناصر.

فـــي املـــعـــرض تــنــظــر الـــوجـــوه كــأنــهــا خـــارجـــة من 

حــلــم، عــيــون مـــشـــدودة إلــــى أعــلــى لــنــســاء وفتيات 

صــغــيــرات، بــشــرة تميل إلــى الــســمــرة، وشــعــر يؤكد 

وجود مالمح مصرية صميمة، واملساحات أغلبها 

زرقـــــاء تــؤكــد الــســمــاء والــبــحــر، وبــعــضــهــا خضراء 

أن تغفل  الـــعـــني  تــســتــطــيــع  الـــخـــصـــوبـــة، وال  تـــؤكـــد 

وجود األسماك، العنصر السائد بقوة في اللوحات 

والزواج  الخصوبة  عن  الشعبي  بالتفكير  وصلته 

والخير والقوة واإلنجاب.

فـــــي لـــــوحـــــات الـــســـجـــيـــنـــي تـــشـــعـــر بــــــــدفء الـــــروابـــــط 

اإلنــســانــيــة الــتــي تــنــطــوي عــلــيــهــا، تــأخــذ هـــذه األعمال 

بيدك، تدعوك إليها، تقودك برفق ومودة لتجوس بني 

جنباتها، فهي قــادرة على عقد أواصــر صداقة ومودة 

بينها وبني املتفرج، بحيث ال يكون باإلمكان نسيانها 

سريعا، أو مقاومة الرغبة في العودة إليها لالستمتاع 

بمحاورتها البريئة.

وأهم ما يميز لوحات زينب هو أن الحيز التشكيلي 

يكاد يخلو تماما مــن كــل محسنات، ومــن كــل مــا هو 

متزيد فيه، مما يسمح للعني بالولوج توا ومباشرة 

إلـــى حــيــث يتمركز الــحــدث الـــذي تـــروي عــنــه اللوحة، 

كما يصدق على لوحات زينب أيضا وصف اللوحات 

بــالــقــصــائــد، ولــعــل مـــن أخـــص مـــا تــتــغــنــى بـــه لوحات 

الــفــنــانــة هـــو الــــثــــراء الــــبــــاذخ، رغــــم بــســاطــة التكوين 

والــتــلــويــن، والـــثـــراء هــنــا هــو ثــــراء الــــروح ولــيــس ثراء 

ة الـــذي هــو الزمن  املــــادة، هــو الــقــنــاعــة فــي زمـــن الـــبـــراء

التشكيلي لزينب السجيني.

ان الفتيات والنسوة في لوحات زينب السجيني ال 

تخطئ العني هويتهن، ببشرتهن الخمرية التي أسكرت 

من قبل فناننا محمود سعيد في طريقه إلى املصرية.

أن تحقق  الــوجــوه  بــهــذه  السجيني  وقــد استطاعت 

للوحاتها طابعا ال تخطئه عني من ناحية، وأن تكسبها 

مسحة قومية ليست مستوردة، بل راسخة في التراب 

املــصــري مــن ناحية أخـــرى، وهــي فــي هــذا تعد امتدادا 

ملبدعني آخــريــن مــن أمــثــال: محمد نــاجــي، راغـــب عياد، 

عبد الهادي الجزار، حامد ندا.

تسكن  السجيني  زينب  التشكيلية  الفنانة  أن  يذكر 

اإلسكندرية  الـــقـــاهـــرة  طـــريـــق  عـــلـــى   ٥٠ الــكــيــلــو  عـــنـــد 

الصحراوي بعد أن اختارت البعد عن القاهرة والعزلة 

هناك في قرية تسمى «جرين أوفرسيز» سعيدة بتلك 

العزلة.

من املؤلم ان يخضع الوضع في غزة وما يرتكب ضد شعبها من 

مجازر، إلى عملية مفاضلة بني موقفني أو رأيني أو حالتني، من قبل 

 بــحــريــة الــــرأي الــتــي تحتمل الــوقــوف مــع أهـــل غـــزة أو 
ً
كثيرين عــمــال

ولكن.. هل تصح  «العملية معقدة»  بآخر  أو  الوقوف ضدهم بشكل 

حرية الرأي حني يتعلق األمر بدماء األطفال وأمهاتهم وآبائهم وما 

يــقــع عليهم مــن عــــدوان هــمــجــي، يــمــزق أجــســادهــم ويــســفــك دماءهم 

الــحــيــاة فــوق أراضــيــهــم.. إزاء هــذا الوضع  ويقضي على كــل مظاهر 

الالإنساني والالأخالقي والالقانوني، ال بد من موقف واحــد ورأي 

لهم  املجازر ودمائهم وبراءاتهم، وينتصر  أطفال  إلى  واحــد ينحاز 

وملا وقع عليهم من ظلم من قبل عدو شرس حاقد ومجرم.

أن  الحرب اإلسرائيلية حربًا على غزة وأطفالها قبل  حيث تبدو 

تكون بني عدو شرس ومقاومة.. وما تنقله عيون الكاميرا من مشاهد 

مأساوية للحرب على غزة نتيجة العدوان اإلسرائيلي املستمر عليها 

ان  بــد  كــل رأي متحيز ضــدهــا، ألن أي رأي حــر ال  بــد وان يسقط  ال 

يأخذ في االعتبار ما يجري على األرض من فواجع وكوارث إنسانية، 

تجري بتواطؤ دولي مكشوف، نقرأ وقائعة في تخبط مجلس األمن 

الدولي العاجز وفي مواقف عربية متناقضة ومتضادة.

بينما تستمر الهمجية اإلسرائيلية «على مهلها» في حصد «ثمار» 

عدوانها من دماء األطفال وأشالء املدنيني الفلسطينيني العزل، ومع 

ذلك لم تحرك تلك الدماء واألشالء ضمائر ما يسمى باملجتمع الدولي 

املحكوم من أميركا وإسرائيل، حيث يرسمان معًا خرائط العالم على 

مقاسيهما وال  يحسبان اي حساب لحقوق االنسان العربي بشكل 

خاص او الدول العاجزة عن حماية نفسها.

• • • •

مـــن هــنــا تـــبـــدو املــفــاضــلــة بـــني مــوقــفــني مـــع غــــزة او ضـــدهـــا غير 

منطقية وال تــدخــل فــي بـــاب حــريــة الــــرأي، فــالــحــريــة لــم تــرتــبــط ابدا 

والحصار  والتجويع  والتهجير  والتدمير  والقتل  والعدوان  بالظلم 

اجــل حقوقها  املناضلة من  دائما بالشعوب  واالبـــادة، وانما ترتبط 

والدفاع عنها.. وكل موقف يتجاوز ذلك هو موقف منحاز ضد الحق 

الــذي يضم معظم انظمة العالم  وينسجم مع مواقف معسكر الظلم 

وبعض شعوبه ويناهض معسكر الدفاع عن الحق في وجه الظلم، 

الذي يضم بعض انظمة العالم السياسية ومعظم شعوبها.

إذن أمام ما يحدث في غزة اآلن هناك موقف واحد ال يقبل املفاضلة 

وهو الوقوف مع شعب مظلوم تستباح أرضه وتنتهك حقوقه ضد 

وليس  ومعاقبته،  جرائمه  على  ومحاكمته  محاسبته  ينبغي  عــدو 

القاء اللوم على الفلسطينيني الذين يدافعون عن حقوقهم ووجودهم 

على أرضهم وبالتالي عن حقهم الشرعي في ان يكون لهم وطن.

تسقط حرية الرأي إذا كانت تتناقض مع حقوق الفلسطينيني أو 

تمنع حصولهم على حقوقهم، أو تحول من دونها سواء كانت تلك 

الحرية في الرأي من قبل عرب أو من غير العرب.

عواطف الزين

تسقط حرية الرأي!
äÉaô°T

كتبت د. نورة ناصر املليفي:

الرضع  األطــــفــــال  مــــفــــردات 

كتاب  الــــلــــغــــويــــة  وأصـــــولـــــهـــــا 

لــلــمــؤلــف خالد  جـــديـــد صـــــدر 

سالم محمد، يتكون من مائة 

املتوسط،  الحجم  مــن  صفحة 

جــــمــــع فــــيــــه املــــــؤلــــــف مــــــن كل 

املــــــفــــــردات الــــتــــي يـــتـــفـــوه بها 

الطفل الرضيع. وقد أكد خالد 

املفردات  هــذه  ان  سالم محمد 

ذات أصول عربية فصيحة أو معربة منذ زمن بعيد، والبعض منها 

ينحدر من لغات موغلة في القدم وانقرضت مثل اللغات السريانية 

لغات  مــن  مــفــردات جاءتنا  هــنــاك  ان  كما  والهيروغليفية  واآلرامــيــة 

ولهجات اخرى كالفارسية والتركية والهندية وذلك التصال بعض 

الدول العربية بتلك االقطار وقرب البعض منها.

إن ارتباط بعض املفردات باللغات املنقرضة وغيرها من اللغات 

كون أغلبها مفردات صوتية، واملفردات الصوتية عند األطفال الرضع 

متشابهة عامليا تقريبا وليست مقتصرة على لغة بعينها.

الــرغــم مــن مـــرور عــهــود طويلة مــا زال الكثير منها يتردد  وعــلــى 

على ألسنة الناس، كونها مفردات عفوية وفطرية يتناغى بها الطفل 

وتناغى له، وستظل تجري على ألسنة الشعوب على اختالف لغاتها 

ومعتقداتها مثل مفردات.

(ماما، بابا، دادا) وهي من أوائل املفرادات التي تجري على ألسنة 

إلى  العربية  غير  وربما  العربية  البلدان  في معظم  الرضع  االطــفــال 

يــومــنــا هــــذا، فــهــي مـــفـــردات فــطــريــة بــريــئــة مــمــلــوءة بــحــنــان األمومة 

وعطف األبوة، وهذه املفردات ليست مقتصرة على بلد معني، ولو أن 

غالبيتها مستعملة في الكويت.

الخاصة  للمفردات  األول خصصه  بابني،  إلــى  كتابه  املؤلف  قسم 

قال له مثل: أغو، 
ُ
باألطفال الرضع مثل املفردات التي ينطقها والتي ت

امبواه، نح ، كخ، إلخ.

والباب الثاني خصصه للمفردات املتعلقة باألطفال الرضع كأدوات 

ِطع، كيصرية إلخ...، 
َ
ز ن

َ
ن

َ
أكله وشربه ونومه ولعبه مثل: ممية، مهاد، م

ثم شرح تلك املفردات وعلق عليها وأرجع الدخيل منها  واملعرب إلى 

أصوله اللغوية.

 أحد كتبه
ً
•رحيمي حامال

•  الرفاعي والعجمي ودوست واليوحة

• روابط إنسانية • تشكيل دافىء • ملصق املعرض


