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تلك الكتب
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تـصلح ان تكون مناسبة صدور كتاب من تراث العالمة مصطفى جواد
ـؤسسة الثـقافية عن دار الـشؤون الثقـافية العـامة مناسـبة تلتـقي فيها ا
ـيـة في احـتفـالـيـة يدرس فـيـهـا العالمـة مـصـطفى ـؤسـسـة االكاد مع ا
شـار الـيه وهـو ليس كـراسـا متـغـيرا جـواد من خالل احـتـواء الكـتـاب ا
ا يـتـوزع عـلى ثالثـة اجـزاء كل جـزء يـتوزع من ولـيس كـلـمـة عـابـرة وا
( (500صـفحة وكل جزء مختلف عن االخر في محتواه اذ يهتم اجلزء
االول بـاللغة وما عرف عن الـعالمة مصطفى جواد من اهـتمامات لغوية
وكــان عـنــوان اجلـزء الــثـانـي مـبــاحث ودراسـات في الــتـاريخ واحــتـوى
اجلــزء الـــثــالث عــلـى مــاخــطه الــعـالمــة مــصــطــفـى جــواد من مــقــاالت
ودراسـات عن نـقـد الـكتب والـكـتـاب فـضال عن سـعته وكـثـرة صـفـحاته
يـعود الى مصـطفى جواد الـذي يعد احـد مفاخـر العراق ومن عـبقرياته
الـبارزة ولم تكن مـحتويـات الكتاب مـستقـله عن تراث العالمـة مصطفى
ـا امتـداد له وحلـقة في رحـابه الـواسعـة وفي الوقت نـفسه له جـواد وا
جـوانب مهـمة من هـذا التـراث واهميـته في ظروف كـتابـته وفي الظروف
ـيـزة في تـأهيل الـراهـنـة ان الدكـتـور مـصـطفى جـواد قـدم اسـهامـات 
ي وعمل واعالء شـأن اللـغة الـعربـية جامـعا بـ ا الـثقافـي واالكاد
عـلى تنقية اللغة الـعربية من مفردات واستطـاع ان ينزل بالوعي اللغوي
الى الـشـارع وعـموم الـنـاس حيث كـان الـنـاس يرددون مـا يـنطق به في
وســائل االعالم ويـســتـعـيــدون مـا يـطـرح مـن مـفـردات وتــراكـيب تـرجع
بـاللغة الـعربية الى اصولـها والى صحة مـفرداتها وتراكـيبها. واذا كان
هــنـاك من يـشـكــو صـعـوبــة الـتـعـامل مـع الـلـغـة الــعـربـيـة فــان الـدكـتـور
مـصطفى جـواد قد حقق الكـثير علـى طريق تسهـيل هذا اجلانب وحقق
الـكثـيـر على طـريق العالقـة ب اجملـتـمع واللـغة وبـ اللـغة والـتاريخ ان
الـلغـة الـعربـية تـعيش ظـروفهـا الـراهنـة بحـاجة شـديدة الى اعـادة قراءة
وتـدريس جهد الـعالمة مصطـفى جواد وما قدم من سـبل وتوجهات في
الـقراءة والكتابة وتأهيل اخلطاب اللغوي وذلك ما ينبغي دراسته وبحثه
في نـدوات مكرسة لدراسة جهد هذا العالمة الكبير انطالقا من الكتاب
ــا قــدمـة ــنــوه عـنـه ومـا اضــاف هــذا الـكــتــاب من جــهـد وتــوجــهـات  ا
مـصطفى جواد.ان العالمة مصطفى جواد فقد كتب وصدر عنه العديد
ـيـة ولـكـنـه مـا يزال ـيـة وغـيـر االكـاد من الـدراسـات والـبـحـوث االكـاد
ـزيـد من الــدراسـات والـبــحـوث وهـذا مــا كـنــا نـأمـله من بــحـاجـة الـى ا
االحـتـفـاء بـصدور كـتـابه وان يـتـوقف اجلمـيع عـنـده وان يـكـون منـطـلـقا
لــدراسـات وبـحـوث جــديـدة عن هـذا الـعـالمـة الـكـبــيـر والن تـخص هـذه
يزة فانـنا ال نغـفل ما قدمة الى الـشؤون الثـقافية الـعربية الـكتب بهـذه ا
من مـنجزات ثـقافيـة متوجة بـهذا الكـتاب الذي يقـدم اسهامـات اضافية
عـلى مـا اعـطـاه الـعالمة الـكـبـيـر مـصطـفى جـواد من عـنـايـة ورعـاية في
سـبيل احلفـاظ على سالمة الـلغة الـعربيـة وجعلـها لغـة عصريـة متجددة
ـستجداته احلاضـرة ووضع سياستها تـفي بحاجه العصـر وتستجيب 
ضـمن قـواعد عـربيـة بـحيث ال تـخـرق قاعـدة وال تخـالف قـياسـا ولم يتم
ذلك اجـتـهـادا وتـنـظـيـرا عـلى دواويـن االدب والـلـغة ومـعـاجـمـهـا وكـانت
نـتائجها حافلة بالـتحقيقات اللغوية والـتاريخية واالدبية واخلطط وسائر
عرفة.  ونؤكد على ما ينبغي عمله في استقبال كتاب (من تراث فـنون ا
ية والـثقافية فـاننا ندعو الـعالمة مصطـفى جواد ) على الصعـد االكاد
االى الـتفاتة خـاصة جلامع الكـتاب وكاتب مقـدمته الراحل عـبد احلميد
الـرشودي الـذي تنادى جلـمع تراث العـديد من االدبـاء ومفكـري العراق
وهـو ال يقـل عنـهم ثقـافة وجـهدا اذ يـستـحق عبـد احلمـيد الـرشودي ان
يـدرس ضمـن ندوة مـكرسـة للـكتـاب (من تراث الـعالمة مـصطـفى جواد
ية والـثقافية وان تـشارك فيهـا االوساط االكاد
تــخـصص له نــدوة او حـلـقــة دراسـيـة تــتـنـاول
ـــفــــكـــرين الــــعـــراقـــيـــ عـالقـــته بــــاالدبـــاء وا
ـبادراته في جـمع اصداراتـهم وطريـقته في و

تصنيف وتسلسل هذه النتاجات. 

ــقــدسي ( نــاصــر الــصــحــفـي ا
الــديـن الــنـــشـــاشـــيــبـي ) وهــو
يــسـتــرجـع صــدى الـســنــ في
مالعب الـذكــريـات كــمـا ورد في

قالة. عنوان ا
وقــد صــدق أســتــاذنــا حــ عـدّ
قـالـة الـفـنـية نـفـسه من كُـتّـاب ا
ـصــريــون من الــتي أنــشــأهــا ا
أمــثـــال الـــدكـــتـــور طه حـــســ
وعـــبـــاس مــــحـــمـــود الــــعـــقـــاد
والـدكتور زكـي مبـارك .. هذا ما
ورد في مــقـــالــته عن الـــدكــتــور
((ســعـيـد عــدنـان )) فـي جـريـدة
ـــــدى [ الـــــعـــــدد  4105في 8 ا
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الـــتي يـــجـــيش بـــهـــا خـــاطـــره وهـــو
ا ما يتـعايش مع كل هـذا األلم.. فلـر
عــادت مـســاحـة الــتـراجــيـديــا كـافــيـة
السـتــيـعـاب حــجم الـكـارثـة الــيـومـيـة
الـتي نـعـيـشـهـا في واقعٍ هش تـمـلـؤه
األوجـــاع والــتــجــارب الـــتي تــضــرب
بـجـذورهـا عـميـقـاً في وديـانٍ من األلم
ـشع فـاخـتار الـذي ما عـاد ذلك األلم ا
له الـــكــاتـب أن يــكـــون بـــاعـــثــاً عـــلى
السـخـرية الـتي تفـتـر عنـها ابـتسـامة
. تنوعت تـأوه وجع تعتلـي شفاه ا
مـجـمــوعـة الـقـصص الــتي احـتـوتـهـا
اجملـموعـة مـا بـ الـتقـاطـات حلـقوق
ـــهـــدورة في مـــجــتـــمع الــطـــفـــولـــة ا
اضـمـحـلت فــيه الـقـيم اإلنـسـانـيـة وال
أحسب اخـتيـاره كان جـزافاً أن تـكون
تــــلك هي أولـى قـــصص اجملــــمـــوعـــة
مـشيـراً إلى أن مـجتـمـعـعاً تـغـيب فيه
حـقــوق هـذه الـشـريـحــة غـيـر الـقـادرة
طالبة على الدفاع عن نفسها وعلى ا
ـوجب ــا هــو حق مـكــتــسب لــهــا 
اإلنسانية.. هو مجتمع يحكمه الرياء
والــــــزيف. وتــــــزدحـم اجملــــــمــــــوعـــــة
وجـعة لـلطفـولة فـتصور بالـقصص ا
الوجـوه الـغضـة التي اكـتـست ببـثور
الفـقـر والعـوز فحـرمتـهـا فرحـة العـيد
ومباهجه في اضطرام اجلوع الذي ال
تسول يرحم. وعبر عنها بقصص ا

من األطفال الذين انـتشروا في اآلونة
األخيرة بشكلٍ ملفت للنظر.   

أما الـتقـاطـاته اإلنسـانيـة فدلـلت على
ذكـاء ونـبـاهــة أديب حـذق بـااللـتـفـات
إلـى الـــيــــومي والـــعــــادي واخـــتـــزال
تـفاصـيـله والتـركـيـز على تـوظـيف ما
يراه اآلخرون مـجرد تفـاصيل عابرة..
ويـكـتب عن أمــراض مـجـتـمع وتـغـدو
ـشاعر اإلنـسانيـة وتغدو ادة فوق ا ا
األسـاس الــذي يـقــاس به ثـقـل الـفـرد
وتـآكل الـعالقـات األسريـة وتـعـرضـها
إلى تـصدعـات كـبـيـرة بسـبب طـغـيان
صالح. ومثلها تآكل ادة وتفضيل ا ا
ـشـاعـر اإلنـسانـيـة عـنـدمـا تـتـعرض ا
إلى مطـبات مـسيـئة. أن الـكاتب يـفيد
هنـا من كل ما سـمعه أو مر به أو رآه

أو قـرأه ويـعـمل عـلى تـوظـيفـه بجـملٍ
بــسـيـطــة مـبــاشـرة تـمــنـحـنــا صـدمـة
ـفـاجـئـة لـلـنـهـايات الـتي االنـتـبـاهـة ا
تؤول إليـها بـشكلٍ غيـر متـوقع ولكنه
ملفت للنظر إنهـا معاركنا مع ذاكرتنا
ـألـوف الـتي دجـنـهــا االعـتـيـاد عـلى ا
بــعـيــداً عن الــبـحث والــتــوقع وحـتى
العيش في حالة الترقب التي تالشت
مع تــــوالي انــــتــــكــــاســــات احلـــروب
ــتـكــررة.. وألنه ابن مــجـتــمـعه فــقـد ا
عـاش تــفـاصـيل الــقـصص الـعــجـيـبـة
الـتي أرعـبت الـنـاس من قـتل وتـرويع
واخـتـطـاف فــصـارت لـهـا وجـوه عـدة
في مجتمعٍ يفتـقر أبناؤه ألبسط سبل
احلــمـايـة فــيـورد لـنــا قـصـة مــوجـعـة
عـــنــدمـــا ال يــكـــون هــنــاك أي ســـبــيل
لــــلـــخـالص والـــفــــكـــاك من
أنــيــاب الــقــتــلــة الــذين قــد
نكـتشف في حلـظة صـاعقة
أنـــهم أقـــرب مــا يـــكـــونــون
لقـلوبـنا وقـد حولـهم إغراء
ال إلى وحوش كاسرة.  ا
ويـــــتــــحـــــدث عن اخـــــتالط
فاهيم في اجملتمع بحيث ا
يـــــغـــــدو صـــــاحب اخلـــــلق
تفاني في العمل الرفيع وا
هــو الـــشــاذ بــ اآلخــرين.
ومـن األمــــراض اخلــــطــــرة
التي يـلـقي الـقاص الـضوء
عليـها في اجملتـمع ظاهرة
تـمــيع الـشـبـاب وتــخـنـثـهم
فــــيـــورد قـــصـــة مـــوجـــعـــة
مــضــحــكــة تــكــشف عــنــهـا
ــشــوبــة االســتـــخــدامــات ا
ـــواقع الـــتـــواصل بـــحـــذر 
االجـتـمـاعي. كـمـا ويـوضح
لـنــا هـشــاشـة الـتــعـامل مع
الزمن بشكلٍ نسبي يختلف

ـــســـبـــبــات بـــاخــتـالف الـــظـــروف وا
ـكن أن تـغـتـفـر فـالـلـحـظــات الـتي ال 
تتحول بسهولةٍ إلى حلظات غير ذات
أهــمــيــة عــنــدمــا تــخــتــلف الــظــروف
فاجلميلة الـتي تنسج أحالمها بتؤدة
وحذر تستوقفنا بالدة تقبلها للنهاية
احملزنة التي تبخـر فيها احلب حلظة
ــريـع لــعــمى ذلك احلب االكــتــشــاف ا
اجملهـول الذي كـانت تنـتظـره بشغف.
ـمــهـورة ويــتــحـدث عن الــطــائـفــيــة ا
بــدمــاء أبــنـاء الــوطن عــبــر (ضــبـاب)
الرؤيـة واختالط األمـور الذي يـكتنف
كل مـــا يــدور حـــولـــنــا. فـــاخـــتـــلــطت
ــــفـــاهــــيم في اجملــــتـــمـع فال يـــدري ا
قـتـول سبب قـتـله وال القـاتل يـعرف ا
ما الذي يدفعه للقتل.. ويعود ليسجل
ــتــنـفــذة عـنــدمـا لــقــسـوة الــسـلــطـة ا
تـتـعامل مـع أوجاع الـنـاس بـسـخـرية
مـوجـعة تـعـلـو فـيهـا اخلـطب الـرنـانة
بينما تنسى أوجاع الناس ومطالبهم
على طاولـة االنتظار لـيكون مـصيرها
ــهـمالت. مــعــبـراً عن الــعالقـة ســلـة ا
ــواطن ـــشــوهــة والـــعــرجـــاء بــ ا ا
ـصـائـر الـناس ـتالعب  ـسؤول ا وا
وأوجاعهم. وهذه الـثيمة تـناولها في
الــكــثـيــر من الــقــصص مــنـهــا أنــوثـة
وكــاريــزمـا احلــبــيب وإحــبـاطه.   وال
تـغـيـب عن قـصـصه ظــاهـرة اخلـيـانـة
واخلــــديـــعـــة الـــتي بـــرعــــمت في ظل
ــــال اإلغــــراءات الــــتـي يــــوفــــرهــــا ا
شاعـر الكاذبـة وااللتفاف فانتـعشت ا
على اآلخر بشكل خادع.أن الكاتب في
مجمـوعته الـقصصـية الـتي اختار أن
يجعلـها مبـضعاً آخر يـتعامل فيه مع
بـضع الذي يتعامل معه الواقع كما ا
في عـمـله ويـحـاول عـبـره وضع الـيد
عـــلى الـــداء وصــوالً إلى تـــشـــخــيص

الدواء.         

قليلة هي الـكتب التي ح تنتهي
من قراءتـها جتد أن رؤيتـك للعالم
واحلـيــاة واألحـداث واألشــخـاص
قــد تــغــيــرت. وقــد خـاجلــنـي هـذا
الشعـور واإلحساس عنـد االنتهاء
من قـراءة كـتــاب صـديـقـنـا أسـتـاذ
ــعـنــون ( فـنـارات شــكـيب كــاظم ا
على سواحل الكتابة  –منشورات
دار دجــــلـــة  2017فـي طــــبــــعــــته

األولــى ).
ومع أنني عـرفت شخصيـاً العديد
ــثــقــفـ مـن األعالم والــنــوابغ وا
الــذين كــتب عــنـهم ,ومــنـهم رزاق
إبــراهـــيم حــسن ومـــهــدي شــاكــر
طبعي .. الخ , العبـيدي وحميـد ا

ــــست جــــوانب لــــكــــنـــنـي 
وصـفحـات أكثـر اضاءة في
شـخــصـيـاتـهم وكــتـابـاتـهم
ـا يـدل عـلـى عـمق ثـقـافـة
الـــكـــاتب وشـــمـــولـــيـــتـــهــا
واســتـنــادهـا إلى الــوثـائق
ــــراجع الــــتـــاريــــخــــيـــة وا
الـــدقــيـــقــة واالقــتـــبــاســات
السليمة التي تأخذ مكانها
الــــصــــحــــيح في ســــطــــور
الـــبــحث والـــتــقــصي  –بل
هــــذا هــــو ديـــــدن أســــتــــاذ
شكـيب مع الكـوكبـة األدبية
والعـلميـة التي تنـاولها في
البحث والدراسة والتدقيق
فـــزادني عـــلـــمــاً ومـــعـــرفــة
, ـثـقـف بـأمـور الـثـقـافـة وا
الســـــيّــــمــــا وأنــــنـي لم أكن
أعــرف شـيــئــاً عن الــبـعض
مـنـهم كمـا هـو حال الـكاتب
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يقع اجلزء الثاني من تراث العالمة
مـصــطـفى جـواد في   522صـفـحـة
مـن احلــجم الــكــبـــيــر وهــو يــحــمل
عـنـوانـا مـسـتـقال عن عـنـوان اجلزء
االول واجلــزء الـــثــالـث اذ  اضــيف
الى عنوان العام (من تراث العالمة
مـصـطفى جـواد) عـنوانـا اخـر وهو
مـــبــــاحث ودراســـات فـي الـــتـــاريخ
واخلـــــطط وكل االجـــــزاء الــــثالثــــة
جـمعـها وفـصلـها وقـدم لهـا الراحل
عـبـد احلمـيـد الرشـودي الـذي عرف
يـجمع تـراث ادبـاء عراقـيـ اخرين
امــــثـــــال الــــزهــــاوي والـــــرصــــافي

وغيرهما.
وعنـدما نـقرأ محـتويـات هذا اجلزء
ونــتــعـرف عــلى تــعــامل مــصــطـفى

جـواد مع الـتـاريخ بـوصـفه ال يـهتم
ـا بـتــاريخ احلــكـام والــسالطــ ا
ا هـو غير ا هـو شعـبي و يهـتم 
ـعـرفـة اذ يـبـدأ مـعـروف وتـاريخ وا
الـكتـاب بـتاريخ االتـراك في الـعراق
ــــــؤرخ ابن الــــــفــــــوطي وتــــــاريخ ا
وقـضـيـة ابن الـعــلـقـمي الـوزيـر ثم
يتـناول مـشكالت الـتاريخ من خالل
نكـبة البرامـكة ويسـتهل دراسة عن
الــــثـــقـــافـــة احلــــكـــومـــيـــة واحلـــال
االجتـماعـية في عـصر الـرئيس ابن
سـيـنـا ودراسـة عن مـسـاجـد بـغـداد
ومـــشــاهــدهـــا واخــرى عن مـــعــجم
مـواضع واسط واعـيـان اسـطـنـبول
من حمـلة العـلم واالثر وفي الـكتاب
دراســـة عـن الـــفـــتـــوة واثـــرهـــا في
سلـم و دراسة توحـيد العـرب وا
عـن مـــســـجـــد االمـــام عــــلي بن ابي

طــالب  –بـــراثــا وداســـة بــعـــنــوان
مــلـحق خــطـطي في مــحالت بـغـداد
ة  احلديـثة وما يـقابـلها من الـقد
ودراســــة بــــعــــنــــوان ابــــو حــــيـــان
التـوحيـدي تمثـيليـة علمـية ثقـافية
واخـرى عن دور الـعـلم احلـديث في
الـعـصــور الـعـبـاسـيــة وفـيـمـا يـلي
عـناوين الـدراسـات االخرى في اول
مــــــدرســــــة فـي الــــــعــــــراق الـــــدور
ـــــدارس بــــــغـــــداد احلــــــضــــــاري 
ــنـــدائــيـــون ايــضــا والــصـــابــئـــة ا
وتـــــواريخ مــــصـــــريــــة وتـــــعــــريف
ؤلفـيها  ازيـاء العرب الشـعبية 
والــفـتــوة الــشــعـبــيــة دار اخلالفـة
العـباسيـة تعيـ موضعـها واشهر
ــراجع مــيـــاديــنــهــا  الــبــحــر في ا
الــعـربــيـة مــديــنـة بــاوان الـكــرديـة

. نسية ومشاهير اجلاواني ا
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فيها. 
حتــــتــــوي الــــروايــــة إلى إشــــارات
واضــحــة ورائــعــة فــيـــمــا تــتــعــلق
ـواضــيع الــتي تـضــمــنـتــهـا من بــا
الطـبـقيـة الـتي تـسود مـجـتـمعـاتـنا
والــفـــســاد والـــقــطـــيع وأصـــحــاب
األمـــوال والــقـــرارات في الـــبـــلــدان
والعـقي بــيـادة الــسالطـ وتــعـمّق
في شــــرح الـــشــــخــــصـــيــــات عـــلى
أصولهـا الصادقة والـصارخة. حقاً
ــرور عـلى ــجــرد ا احلــدق يـفــهم 
ــفـــردات واجلُــمـل الــتي صـــيــغت ا

بدقة عن ذلك.
كــمـا تــتـنــاول الـدجَـل االجـتــمـاعي
ـــرء وفـــاعـــلـــيّـــة الـــنـــشـــأة عـــلى ا
ــعــقّـدة والــفــشل في والــعالقــات ا
الزواج والتفكيك األسري والقمع
ـصـائر الـعاتـمة واحلب الـتائه وا
ــــواضـــيـع عـــلى واســـقــــاط هـــذه ا
شخـصيات الـرواية وكل شخـصية
تــخـتـلف عن األخــرى هـنـاكَ تـبـاين
في مــســاراتـــهــا في مــواضع عــدة
وتتّسق في خواتيمـها القائمة على

روايــة صــيـغـت بـعــاطــفـة جــيــاشـة
وأســلـوب أنـيق بـ صـور شـعـريـة
آسرة ومـشـاهـد مـلـيئـة بـالـتـأخـيذة
واالجنـــذاب ســـرد ســـهل وســـلس
ــتـازة وصــيـاغــة مـحــكـمـة ولــغـة 
وحبـكة مـدهشـة أحداث مـتجـانسة
لـلـغايـة ومـستـحـوذة على االنـتـباه
روايـة مشـوقـة لدرجـة جتـعلكَ أن ال
عرفة كل شيء وهذا تترك قراءتها 
ما حصل مـعي ح شدتني إلى أن

انتهيت منها بليلة واحدة.
الكاتبة تملك موهبة راقية ومشاعر
ـقـابل مـرهـفــة وجـرأة فـائـقــة في ا
ا هـنـاك رؤى قـدمت في الـروايـة ر
تـرجع عـلى كيـفـية تـفكـيـر الروائـية
أو نظرتها اخلاصة جتاه التغيرات
الــتي حــدثت فـي مــنــطــقــة الــشـرق
األوسط وهـذا شـيء طـبـيـعي ـ ومن
اجلـــمـــيل أنــهـــا كـــتــبت عـن بــعض
األشياء بحريّة مطلقة ويحسب لها
ذلك ألن األنـظـمــة الـشـمــولـيّـة الـتي
نـطقـة تعـتبـر الـتكـلم فيـها تـسـود ا
مـن احملـرّمــات وال يــجــوز اخلـوض

(لــــيـــلى) وأمّـــهـــا الـــتـي تـــصل إلى
الـالمــعــقــول ـ بــحــيث بــقــيت غــيــر
واضـحة لـلنـهايـة ولم تقـدم الكـاتبة
فـكــرة صـريـحــة عن ذلك واخــتـفـاء
) لم تـكن بائـنة شـخصـية (فـلسـط
وغــيــر مــبــهــمـة ولـم يــؤشـر لــشيء

مفهوم.
كـمـا أن الـروايـة قدمت فـكـرة سـيـئة
عن ثورات الربيع العربي فرغم كل
ـــســـاو تـــبـــقى هـــذه الـــثـــورات ا
صـرخـات حـريّة في سـبـيل الـكـرامة
على مسامع الطغاة وحتى إلصاق
الـتُــهم إلـى الـتــيــار اإلسالمي عــلى
لــســان رجل اخملـــابــرات يــدل عــلى
ضـيـاع احلـقـيـقة شـيـئـا مـا ـ بـحيث
كــأنـنــا نــتـحــدث عن الــنــتـائج دون
األســـــبــــــاب الــــــتي أدت إلـى هـــــذه

النتائج سواء كانت سلبية
أو إيـجـابـيـة (وهـذا لـفت نـظري في
أكــثـر من عــمل أدبي في الــسـنـوات

األخيرة).
أما النـهاية الـتي اعتبـرت مفاجأة ـ
أعتـبرها مـفاجـأة غير مـقنعـة وغير
ـا أســوء مـا في هـذه مـنــطـقـيــة ر
الـروايـة خـاتـمـتـهـا وهي مـن إحدى
نـقـاط الـسـلـبـيـة فـيـهـا. وإن حاولت
ـاضي ـتــلـقي عـلـى حتـويل ا فــهم ا
الشـائن إلى مـستـقبلٍ زاهـر وجتلّي
الــبــدايــات اجلــديــدة ولـكـن إنــهـاء
الرواية بـهذا الشكل لم تـكن صائبا
وإن كـانت الـروايـة نـاجـحـة بـدرجـة

عالية.
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لـيـست كل األشــيـاء الـتي تـبـعث عـلى
الضـحك هي دائـمـاً مسـلـية.. هـذا هو
تــمـامــاً مـا أكــدته مــجـمــوعـة الــقـاص
الــطــبـيب دريــد مــحـمــد الــتي حــمـلت
عـنـوانـاً سـريـالـيـاً لـلـتـعـبـيـر عن مـدى
التـناقض الذي يـستـحيل أحـياناً إلى
تقارب مـوجع ب أحـزاننا الـتي تبلغ
ـرة.. شــأواً يـبـعـث عـلى الــسـخــريـة ا
(فــــكــــاهــــة عــــلى جــــســــد األحــــزان)
الــتـقـاطــات مـتـفــرقـة من هـنــا وهـنـاك
ــور بــأحــداثـه الــعــمــيــقــة جملـــتــمعٍ 
وتغيراته الـلولبية احلـادة.. مثبتاً أن
الكاتب هو إبن مجـتمعه في ما يفرزه
من إحـسـاسـات تــنـعـكس بـشـدةٍ عـلى
ـكن أن ـبـدع سـلـبـاً وإيـجابـاً.. فال  ا
يـكون في مـعـزلٍ عمـا يـحيط به مـهـما
كــانت الـشـريــحـة االجــتـمـاعــيـة الـتي
يـنـتمـي إليـهـا.. فـانـتمـاء الـكـاتب هـنا
ـنــعه من إلى شــريــحــة األطــبـاء لـم 
الــتـــقــاط كل صـــغــيـــرة وكــبـــيــرة من
إرهاصـات اجملـتمع ووضع الـيـد على
دمـــــــامل الـــــــوضـع االجــــــتـــــــمـــــــاعي
واالقــتـصــادي والـصــحي الـتي تــكـاد
تــــفــــقــــأ في خــــضـم االضــــطــــرابـــات
تـسارعـة التي يـخضع لـها اجملـتمع ا

العراقي. 
إخــتــار الــكــاتب األســلــوب الــســاخــر
الكـوميـدي لـتصـريف شحـنات األسى
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أربيل

عتبات احللم وكلّما دنت احلُلم من
الــتـحــقـيق أجــهـضـت فـجــأة وعـلى
األرجـح بـــــــــشـيءٍ خـــــــــارج إطــــــــار
ـوضـوع فـيـعـتـبـر أمر واقع أوزن ا

من األحالمِ وغيرها.

هـنـاك عالمـات اسـتـفـهام فـي بعض
األشــيـــاء الــتي وردت فـي الــروايــة
وظـلّت عــالـقـة وغــيـر مـفــهـومـة ولم
تقدم مبـررات لها; كالعالقـة السيئة
الــتي كـــانت بـــ بــطـــلــة الـــروايــة

{ بـعنوان (جزاء اخليانة) صدرت
لــلــكـاتب طــارق الــسـلــطــاني روايـة
تـدور احداثها حـول هموم ومتاعب
الــزوجـ بـسـبب خـيـانـة احـداهـمـا
لـالخر وطـارق الـسلـطـاني مـايزال
يـعـتـمـد االسالـيب الـرومـانـسـية في
كـتـابـة الـروايـة وكـانت قـد صدرت
لـه ثماني روايـات منـها: الـراحلون
ـيـاه الــعـ الـثــالـثـة وحلن عــودة ا

احلب واخللود.
{ عـن دار كــنــوز صــدر لــلــنــاقـدة
اجلـزائريـة الدكتـورة شهيـمة غربي
بــعـنـوان (مـدن احلـكـايـة في ابـعـاد
كان الـتجربـة الروائية  –جتـليات ا
وتـمظهر االزمـنة في روايات عباس
خــلف) والـكـتـاب يـضم دراسـة عن
الــقـاص والـكـاتب الــعـراقي عـبـاس
خـلف ويـبـدأ الـكـتـاب بـتـوطـئـة يراد
مـنها التمهيد لقراءة بحمل قصص
عـبــاس خـلف وبـعـد الـتـوطـئـة يـأتي
الـفصل االول وهو بعـنوان (اللوحة
االولـى عـــبــــاس خــــلف عــــلي ومـــا
تـنـطـوي عـلـيه من ابـعـاد وتـوجـهات
وتـأتي بعد ذلك اللوحة الثانية وهي
بـــعــنـــوان (الــشــواهـــد في روايــات
االسـتـاذ عبـاس خلف وامـا اللـوحة
الـثالـثة فـانهـا تتـناول االقـتباس في
روايـــات االســـتــاذ عـــبـــاس خــلف)
حـيث ينـتهي الـكتـاب بخـاتمـة يؤكد
ـــؤلـف انـــهـــا عـــاشت مع فـــيـــهـــا ا
مـؤلفات عبـاس سياحة جمـيلة انها
تـشـعـر انـها لم تـعط هـذه الـروايات
حــقـهـا وانـهــا بـحـاجـة الى قـراءات
اكـثـر تـبـصـرا واقـوى نـقدا واوسع

معرفة.
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صـدر عن مــركـز تـراث الــبـصـرة
كـــتــاب (رغــيف وكــتـب) لــلــكــاتب
والــصــحـفي بــاسم حــســ غـلب
وهـــو كـــتــــاب وثـــائـــقـي دون فـــيه
مـشــاهـدات يـومـيــة كـان اجملـتـمع
الــــعــــراقي وخــــاصــــة اجملــــتــــمع
الـــبـــصـــري قـــد عـــاشـــهـــا خالل
ســــنـــــوات احلـــــصــــار 1990 -
2002 م مــســـتـــعـــرضـــا وثـــائق
وشـهـادات صـادرة عن مـنـظـمـات
وهــيــئـــات دولــيــة تـــدين االفــعــال
شيـنة التي تـعرض لهـا الشعب ا
العراقي عـلى يد قوات مـا تسمى
بــالـتــحـالف الــدولي الـتي تــسـبب
ا فـيـها بـتدمـيـر الـبنى الـتـحتـيـة 
الـدكـاكـ الـصـغـيـرة واجملـمـعات
ــأهـولــة بــالـســكـان اضــافـة الى ا
استهداف وتدميـر محطات حتلية
ــيـاة والــطـاقــة الـكــهـربــائي ومـا ا
جنم عــنـــهــا من اضـــرار بــيـــئــيــة
ــؤلف اسـتــعـرض وصــحـيــة .  ا
ــتــغــيــرات بـــاالضــافــة الى ابــرزا
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة
والـــصــحـــيــة الــتـي حــدثت جــراء
استمرار جتويع الشعب العراقي
.  ارقـام الـضـحـايـا خـاصـة بـ
االطـفـال الـرضع  الـتي وصـفـها
ــرعـــبــة .  يـــذكــر ان ــؤلف بـــا ا
مـركـز تـراث الـبـصـرة بـذل جـهداً
ا في اخـتـيار الـصـور وضـبـطه 

يتناسب ومحتويات الكتاب .

bL×  b¹—œ hB

w½UÞdJ « tÞ WCN½

بغداد

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـاجسـتـير في نـال الـصحـفي حـسـ محـمـد عـبد فـيـحان شـهـادة ا
االعالم من كلية االعالم بجامعة بـغداد عن رسالته (دور الصحافة
العربية في مـواجهة اخلطاب الدعـائي لتنظيم داعش - دراسـة حتليلية في

صرية). جرائد الزمان - طبعة العراق والثورة السورية واالهرام ا
ـناقـشـة من الدكـتـور احمـد عـبد اجملـيـد مشـرفـا والدكـاترة وتـألـفت جلنـة ا
شكرية كوكز السراج رئيسـا وعضوية كل من نصيف جاسم ونوح محيي
الدين. ووافقت اللجنة على قبول الرسالة بعد ان نوقشت في محتواها الذي حلل
ذكـورة مع االخذ بنظـر االعتبار دفاع الـطالب والنتائج مقاالت الرأي في الـعينة ا

العلمية التي توصل اليها.


