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غالف اجمللة

تلك الكتب
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اذكر بالتحديد اين قرات ان االنـشاء كان في يوم من االيام وفترة من
الــزمـان مــعــيــارا من مــعــايــيـر اخــتــيــار الــتالمــيـذ والــطالب اجملــدين
واالذكياء وقـد اختـير نخـبة من الـطالب للدراسـة خارج الـعراق النهم
ا يتميـزون بكتابـة االنشاء اجليد والنـهم يشيرون الـى طاقات واعدة 
ـا هـو رائـع ومـفـيــد من االعـمــدة والـنــشـاطـات هـو مــتـمـيــز وجـيــد و
تميز فيه كان ولكنني اذكر جيداً ان الطـالب احملب لالنشاء وا االدبية
درس احتراماً كـبيراً وتقديراً فائقاً ويجد فيهم علم وا يجد في ا
متابعة مستمرة وتشجيعاً دائماً وحرصاً على يكون هذا الطالب قدوة
لالخرين ومثـاالً للـتعـامل مع اللغـة ومع مفـرداتهـا ويعزز من ذلك ان
يكـون هـذا الـطالب قـارئـاً وان تـكون لـه اختـيـارات جـيدة لـلـكـتب التي
درسون يتـفاعلون ـعلمـون وا يواصل قراءتهـا االفادة منـهاوقد كان ا
ـتـمـيـزيـن والـبـارزين في درس االنـشـاء وكـان مع الـطـلـبـة والـتـالمـيـذ ا
بـعـضــهم يـعــد نـفـسـه شـاعـراً او كــاتـبـاً والــروايـة الـنـص وكـان اغـلب
علـم يـشتغل بـالصـحافة فـقام فـيها بـشراء بعـض الكتب واهـدائها ا
تميزين في كـتابة الشـعر واالنشاء وكانت ـدرسة والتالميـذ ا كتبة ا
هذه الكتابة مختارة بـشكل يساعد هؤالء الطلـبة والتالميذ على تطوير

قدراتهم االنشائية والشعرية واخلطابية.
ـكـتـبـات وكـانت اواصـر الـثـقـافـة بـ هـؤالء الــطـلـبـة والـتالمـيـذ وبـ ا
تازة وعمـلية يـجد فيهـا القار من الـطلبة والـتالميذ مـا يساعد الى
ثيرة من حيث سهولة التعبير واالبتعاد عن التعقيد واالفراط القراءة ا
فردات والوضوح والترابط وحسن البيان والتعبير وكان الطالب في ا
والتلـميذ الـذي يريد اخلـوض في االنشـاء ومنافـسة الطالب والـتالميذ
البـارزين فيه جتـاوز ما يـعانـيه من تردد وقـصور في الـتعـبيـر مع عدم
كـتبـات كتـبـاً مخـصصـة لذلك من االستـرسال في االنـشاء يـجـد في ا
طبوعات التي جمعت بـ رسائل عاطفية واجتـماعية ومطبوعات عن ا
القـصائـد الوطـنية احـتوت الـفقـر واحلرمـان كانت اجملالت والـصحف
ـنـافـسة حتـفل بـالـكـثيـر من اخلـواطـر الـصـاحلـة لـلـقـراءة واالقـتـداء وا
ـدرسية واجلامعية زاخرة الصور كتبات ا ومثاالً عن ذلك فقد كانت ا
شجعة على ما هو محبب ومتميز من الكتب االنشائية وكان والكتب ا
ـواد انـشـائـية دارس تـصـدر صـحـفـاً جـداريـة ونت مكـرسـة  اغـلب ا
ـعـلــمـ ســاهـمـوا في ـدرســ وا كـتــبـهـا طــلـبـة وتـالمـيـذ وعــدد من ا
تميز من العوامل واد ان االنشاء اجليد وا االشراف عليها واختيار ا
التي تـكشف غنى وتـطور الـلغـة العـربية ومن الـعنـاصر الـتي حتتـويها
وهـو يـدخل مـخــتـلف الـتـخــصـصـات واالخـتـصـاصــات لـذلك من غـيـر
قبول يكرس درس االنشاء ثانويـاً وهامشياً كما هو احلال في اغلب ا
درسون ويكون فترة راحة وعدم علمون وا االحيان حيث ال يحضره ا
دوام الـتالمـيــذ ويـكـون في االغـلـب مـرتـبـطــاً بـظـروف الـســيـاسـة ويـتم
واخـتــيــار مــوضـوعــات من الــواقع الــسـيــاسي ان اغــلب الــتالمــيـذ ال
ـواد االنـشــائـيـة فـانـهـم في الـوقت احلـاضـر يـجـيـدون الــتـمـيـيــز بـ ا
شجعة فالصحف تكاد تكون مغلقة يفتقرون الى الكثير من العوامل ا
ـكــتـبـات عـلى مــا هـو غــامض ومـعــقـد من الــكـتــابـة وهــنـاك شح فـي ا
ـدرسـيـة واجلامـعـيـة فـضالً لـلـثـقـافـة الـلـغـويـة وعـدم وجـود نـقـاشات ا
ـدرسيـة واجلامـعيـة اذ كانت الـصلة مكـرسة في الـصحف واجملالت ا
ـراحل الـسـابـقـة فـانـها وثـيـقـة بـ اجلـامـعات والـوسـط الـثقـافـي في ا
ـدارس ـرحـلـة الـراهـنـة كـمـا تـفـتـقـر ا تـعـاني الـضـعف واجلـمـود في ا
ـكن عـزل الـطـلـبة واجلامـعـات الى الـصـحف والـنـشرات الـثـقـافـية ال 
والـتالمـيـذ عـن عـمـوم الـصــحف واجملالت واالطالع عـلـيــهـا ومـحـاولـة
ـفيد والـضروري ان يكون الكتـابة على غـرار ما ينـشر فيـها لكن من ا
هذا االطالع قائـماً على مـا هو صحـيح من الثـقافة الـلغويـة وان يكون
معززاً باقتبـاسات من مطبوعـات وبشكل عام فان الثـقافة السائدة في
الظرف الراهن لم تعد مـنسجمة مع احـتياجات الطـلبة والتالميذ وهي
ـسـتويـاتـهم لـيـست مـوجـهـة لـهم االمـر الـذي يـسـتـوجب مـخـاطـبـتهـم 
ـمـارسة الـكـتـابـة انـنـا نـسمع ومـداركهـم وما يـنـسـجم مع تـوجـهـاتـهم 
ونـرى ان اجلـمـيع يـشـكـون من طـلـبة وتـالمـيـذ الظـرف الـراهن بـسـبب
ـعـلومـات واخلـلط بـينـهـا وعـدم القـدرة عـلى تـقد جـمـلة النـقص في ا
صحيـحة وهـذه سلـبيـات حتول دون التـميـز في كتـابة االنـشاء وحتول
دون االستـمـرار في كتـابـته ذلك ان االنـشاء ال يـتـمثل في الـقـدرة على
ا في ـعـلومـات والـعبـارات ا ـستـمـرة وتخـير ا الكـتابـة ا
التركيب الصحيح جلمل وعبارات وذلك ما ينبغي
ـوجهـة للـتالمـيذ والـطلـبة طـبـوعات ا توفـره في ا
الـذين يــرغـبــون في وضع اســمـائــهم الى جـانب

االسماء البارزة في ميادين الكتابة االدبية.

مداخالت الـكتـاب التي كـانت قدمت
ـــصــاحب ــلـــتــقـى الــفـــكــري ا في ا
لــــلــــدورة  27مـن أيــــام الــــشــــارقــــة
ــســرحــيــة وشـارك فــيــهــا كل من ا
الـبـاحــثـ مـحـمـود نــسـيم (مـصـر)
سرح والقيم: ببحث حتت عنـوان ا
انكسـار النماذج.. سـعد الله ونوس
ـــوذجـــاً وكـــتب مـــحـــمـــد مـــومن
(تــونس) مـســاهــمــته حتت عــنـوان
غـيـم عـلى الــقــيم وجــاءت مـشــاركـة
ـغـرب) بـعـنـوان أبو كـمـال فـهـمي (ا
سرح الفـنون والقـيم .. نظـرة إلى ا
الغربي  وحتت عنوان (اجلماليات
ــسـرحـيـة ورحـلـة الـبـحث عن قـيم ا
جـــــديـــــدة) كـــــتـب أمل أحـــــمـــــد من
ــــغــرب. وســاهـم عــبــد اإللـه عــبــد ا
الـــقـــادر من الـــعـــراق في الـــكـــتـــاب
ـــســـرح بــــدراســـة حتت عـــنـــوان (ا
والـعـلـوم وحتـوالت الـقـيم) وشارك
ـادة الــتــونــسي حــا الــتــلــيــلـي 
ـــســرح والــقـــيم بــ عــنــوانـــهــا (ا

شترك)  الشرق والغرب: هشاشة ا
فيمـا كتب مفـلح العدوان من االردن
ـــــســــرح مـــــادته حتـت عــــنـــــوان (ا

..منصة القيم).
ويــبــرز الــكــتــاب في مــقــدمــته الى
ـسـألة ـسـرح الـعـربـي  (انـشـغـال ا

الــقــيم مــنــذ بــدايــاته وإلى الــوقت
ــتـحـمــسـ لـفن الــراهن وإلى أن ا
ـــســرح وسـط الــنــخـب الــعـــربــيــة ا
ثـقـفـة كـان عـلـيـهم مـنـذ اكـثر من ا
مـــائــــة ســـنـــة أن يـــثـــبـــتـــوا قـــدرة
وصالحيـة هذا الـفن الوافـد على أن
يـكـون داعـمـاً وحـارسـاً لـلـمـنـظـومـة
الـقـيـمـيـة الـتي تـتـبـنـاها وتـتـأسس
عـلـيـهـا مـجـتـمـعـاتـهم; وفي مـرحـلـة
تـالـيـة كـان طــغى وشـاع عـلى نـحـو
واسـع احلــــــــديـث حــــــــول الـــــــدور
احليوي لـلمسرح في غـرس وتعزيز
قيم الـتحـرر والهويـة الوطـنية.وفي
مـا بــعـد االسـتـقالل وبـالـتـزامن مع
تأسـيس مؤسسـات الدولة الـوطنية
ـتـحـررة من االسـتـعـمـار كـان عـلى ا
ــســـرح الــعــربي أن يـــتــحــول إلى ا
مـــنــصـــة لـــنــشـــر الــقـــيم اجلـــديــدة
ـواطـنة و ـرتـكـزة عـلى مـحـاور ا وا
التنمية و التشاركية.ويشير الكتاب
 إلـى (أن جـــــــودة الـــــــنـــــــصـــــــوص
ـسـرحـيـة وحـظـوظـهـا والـعـروض ا
في الــــــرواج واالنـــــتــــــشـــــار خالل
عقـديـالـستـيـنـات والـسبـعـيـنات من
ثابـة نتيجة ـاضي كانت  القرن ا
ـرحـلـة و الـقيم ـسـافـتـهـا من قـيم ا

الكبرى).
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لــلـــكـــاتب الـــصــحـــفي الـــلـــبـــنــاني,
شـهور ,فـؤاد مطـر صـدر عن الدار ا
الـعـربـيـة لـلــعـلـوم (نـاشـرون) كـتـاب
جـديــد بــعــنـوان الــكــردي اخملـذول-
روايــة الــدولــة الــســراب في الــوطن
قـدمات ـستـحـيل) ويتـحـدث عن ا ا
التي أدت الى اجراء استفتاء ايلول
 2017في كـــردســـتــان وتـــداعـــيــات
مـــحــاولـــة اعـالن االســتـــقالل الـــتي
قــــادهـــا رئـــيـس االقـــلـــيـم الـــســـابق

مسعود البارزاني.
وقـدم لـلـكـتاب الـذي يـعـد الـعـشرين
فـي سـلـسـلـة مـؤلـفـات مـطـر واسـعـة
االنــتــشــار وغــطت في مــوضــوعـاته
مختلف الـقضايا العـربية والدولية
الــكـاتب الــكـردي كــامـران قـره داغي
ـقــيم في لـنـدن. ويـعـتـمـد مـطـر في ا
تقد رؤاه عـلى التحلـيل والتوثيق
ــــوضـــوعي في وقـــاعــــدة الـــنـــهج ا
ا يـعـزز فكـرة التـضامن الـتنـاول و
الـعربي. وهـو سلـوك قـومي اعتـمده

كـصـحـفي عـربي عـنـون مـطـبـوعته
االسبوعية في الثمانينات من القرن
اضي بـ (الـتـضامن) وكـانت محط ا
اهـتــمـام الــزعـمــاء الـعــرب واقـطـاب

السياسة واالعالم.
والكـتـاب اجلديـد (الكـردي اخملذول)
ـوضوع يـعـالج مـطر بـالـنـهج ذاته ا
الـكــردي الــذي بــدأ حـلــمــاً وانــتـهى
كـابـوساً عـلى حـد تـعـبـيره. والالفت
ان مـطـراً اهــدى كـتـابه الى اخملـذول
اآلخر الذي (هو الشعب الفلسطيني
وســــائــــر اخملـــذولــــ في االمــــتـــ
العربية واالسالمية األتي دورهم ما
ـــحـــو فـي الـــلـــيل دام الـــعـم ســـام 
مــعــســول الــكـالم الــذي يــقــوله في

النهار ومن دون ان يرف له جفن).
وهكـذا فان دوالً وحكـومات وانـظمة
تسـتنزف مـواردها وتـهدر كرامـاتها
ـتكـافئـة وال النـزيهة بالـعالقة غـير ا
التي تتـوهمهـا  مع واشنطن تدخل

في مقصود مطر في اهدائه.

أمـا كامـيران قـره داغي فـيسـتحـضر
ؤجل من محاولة ه األمل ا في تقد
الى اخـرى ويـحـلل مـحـطـات تـعكس
مـعــانـاة الـسـعي الـكـردي في تـركـيـا
والــعـراق وايــران وســوريـا من اجل
ـأمول فـيـمـا يسـتـرجع مـطر احلـلم ا
حالـة االستعـصاء عـلى احلل وحالة
االستعـصاء على االقنـاع في معادلة
الــعـراق الــعــربي ومــثــيــله الــكـردي
ويذكر خيبة أمل من العراق الكردي
اصـــابت الـــرئــــيس الـــراحل صـــدام

حس في مرحلة عاشها نظامه.
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ويـلـفت النـظـر ايـضاً في الـكـتاب ان
مـطـراً لم يـتـرك شـاردة او  واردة اال
ورصـدهـا في كتـابه مـنـذ االستـفـتاء
عـطل ـان الـكـردي ا الـذي حـرر الـبـر
مــرورا بــانــقــســام الــكــرد وانــتــهـاء
تـفهم واحلذر ـوقف البريـطاني ا با
ثـم اشـتــداد االزمــة عـلى امـل حـلــهـا
والـتـنـحي الـذي ال بد مـنه بـالـنـسـبة
ــصـــائب الـــكـــرديــة لـــلـــبــارزانـي وا
والـفـوائـد التـركـمـانـية الـنـاجـمة عن
الــوضـع الــعــام  قـــبل االســتـــفــتــاء
وبـعده ثم اخـيـراً ما عـنـوانه (الكالم
العراقي الذي يح والكالم الكردي

). ويـــعــد الــكـــتــاب في الــذي يـــجــ
الــبـــنــاء الــفــني روايـــة ســيــاســيــة
حــقــيـــقــيـــة ابــطـــالــهــا مـن احلــكــام
واحملــــكـــومــــ وتـــقــــدم صـــوراً من
جتـــارب عــربـــيــة كـــواقـــعــة تـــنــحي
ـصري الراحل جـمال عبد الرئيس ا
الـناصـر اثـر نـكسـة حـزيران 1967
مـقـاربـة بـتنـحي مـسـعـود الـبارزاني
اثر فشل اعالن الدولة الكردية برغم
حـــصــــول مـــشـــروعه عـــلى تـــأيـــيـــد
(سـاحق) من مــواطـني االقـلـيم لـكن
فـؤاد مـطـر لم يـجـزم بـحـتـمـيـة فـشل
ــشــروع الــبــارزانـي فــتــوصل الى ا
محصـلة صاغـها بسـؤال مفاده (هل
تـتــجـدد احملــاولـة االســتـقاللــيـة مع
جــــيـل االحــــفـــــاد من الــــعـــــشــــيــــرة
البارزانية وعلى نحو احملاولة التي
اقدم عـليـها بـنسـبة مـتواضـعة من
الرجاحـة ونسبـة عاليـة من التحدي

مسعود البارزاني?).
اغــــلب الــــظـن ان الـــكــــتــــاب ســـوف
يـستـثيـر كثـيـراً من االكراد ويـستـفز
مـشاعـر بعـضـهم لكـنه يـبقى حـقيـقة
قائـمة بالـنسبـة الى ما  عرضه النه
يـسـتـنـد الى وقـائع حـية ولـيس الى

توقعات واحتماالت.
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عبدالله الالمي قدم محاولة صياغة
وحـدة عراقـية عـلى صفـحات كـتابه
هذا بعد أن عزّ عـلى السياسي أن
يـجـمـعـوا أشــطـار هـذا الـبـلـد الـذي
مــــزقــــوه قـــطــــعـــاً بــــ احلــــبـــائب
والـسبـائب " نـعم لـقـد بحث الالمي
في اجلـمـيع لـيـضع بـصمـات من له
أثـــر فــاعـل في مــســـيــرة الـــعــراق 
وكـــان وعــداً مــســـؤوال أوفى به في
مـتـابـعـة تـوثيـقـه الـبصـمـات  حـتى
وصل اآلن الى اجلــزء الـثــالث عـلى
مـدى اخلـمــسـة سـنــوات الـتي تـلت
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بــــدءا من اجلــــزء األول لــــكـــتــــابه "
بـــصــمـــــات عــراقــيــة " عــرفــنــا  أن
ؤرخ مـؤلفه الـصـحفي والـكـاتب وا
عــبــدالـله الالمـي  صـاحب مــشـروع
كــبــيـــر لم يــطــرق من قــبل بــالــدقــة
والـسـعـة واألسـلـوب الـذي انـتـهجه
بــالـتــوثــيق لـلــعــراق احلـديث مــنـذ
نــــشــــأته كــــدولــــة ووطـن وهــــويـــة
بــشـــخــوصه رجـــاالً ونــســاءً  وقــد
اخـتـارهم من كل مـفـاصل وجـوانب
تـــنـــمـــيـــة الـــعـــراق احلـــديث  ( في

الـــســيـــاســيـــة والــنـــضــال
الـوطـني مـدني وعـسـكـري
واالقــــــــــــــتـــــــــــــــصــــــــــــــاد 
والـــفــكــروالــعـــقــيــدة عــلى
ـســتــقــلـة   اخــتالفــهــا وا
ومن شـخــصـيـات في الـفن
وأالدب من شـعـراء وكـتـاب
وصــحــفــيــ ومــثــقــفــ 
وقــانــونـــيــ وريــاضــيــ

ــيــادين ) وفي مــخــتـــلف ا
دون اقــصــاء أو اهــمـال أو
تــــــغــــــافـل الي ســــــبـب في
الــشــخـــصــيــة يــعــود  الى
خـــلـــفـــيـــاتـــهم الـــفـــكـــريـــة
ـــذهـــبـــيــة والـــديــنـــيـــة وا
والــقــومـــيــة أو ألي تــوجه
آخــر في الـفـكــر والـعـقـيـدة
حتى وان كـان الالمي على
خالف مــعـهـا في الـعـقـيـدة
ا كانت تلك أو االنتماء طا
الــشــخــصــيــة قـد بــصــمت
لـلـعـراق فـاسـتـحـقت الـذكر
وتـــوثــــيـق الـــبــــصــــمـــة  
ــفـــكــر الــكـــبــيــر وصـــدق ا
حــسن الـعــلـوي في وصف
الـــــــــبـــــــــاحـث  الـالمـي في
ـقـدمـة األولى لـلـكـتاب أن ا

رجع ومصدر مهم كان عن لقاءه  
مرافـقا لـشخـصية من الـشخـصيات
التي يبحـثها وسيـقدمها في اجلزء
الـثــاني من " الـبــصـمــات  "  وكـنت
أجده  في الكثير من اللقاءات يثني
عـــلى أشــخـــاص كــتـــبــوا أو أدلــوا
بـشـهـاداتـهم  أو من الـذين الـتـقاهم
خـــيــر مـــصــدر وخـــيــر عـــون له في
ـيـون مـهـمـته ( سـيـاسـيـون وأكـاد
وأصـــدقـــاء كـــتـــاب وصـــحـــفـــيـــون
وإعالمــيـون مــنــهم من تــوفــاه الـله
ومـنهم مـن ال زال حيـاً مـثل " ناجي
طالب  رجب عبـد اجمليد  د . عالء
احلــربي  رحــمـهـم الـله   ودكــتـور
جـعــفـر عـبــاس حـمــيـدي وفي عـون
الـرائدين شـيخ الصـحافـة العـراقية
سـجاد الـغـازي أطال الـله في عـمره
وفالح الـعمـاري " رحـمه الله " وفي
مراجع عديدة راجعها وقصدها من
كـتب ودراسـات ووثـائق وشـهـادات
لـــلــفـــائــدة األدق واألوســـع بـــلــغت
ـــبـــاشــرة  407 عـــدا الـــلـــقـــاءات ا
ــعـــنــيه ــعـــارف الــشـــخــصـــيــة ا
بالـتدوين  في جمـيع اجملاالت التي
وردت االشـــارة الـــيـــهـــا ول ( ( 70
شـخــصـيــة عـراقـيــة ضـمـهــا كـتـابه
بصـفحاته الـ 466 صفحـة  تضاف
ألكـثر من 170  شـحـصـية بـصـمـها
في جــزءيه األول والــثــاني  وال بـد
ــعــنــوي لي أن أشــيــر الى الــدعم ا
الـــــذي قــــدمـه زمالء الالمـي  لــــزرع
احلــمـاسـة في روحه والــعـافـيـة في
ــواصــلــة مــا بـدأه بــدنه الــعــلــيل  

خلدمة االجيال احلالية والقادمة.
الكتاب صدر وبدعم مادي كامل من
الـــــصــــحـــــفي واالعـالمي أنـــــــــس
اإلبن الــبــار لالمي صــاحب شــركــة
األنس للطباعـة والنشر-  بغــــــداد

. 2018
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ـؤلفه سـامر الـياس سـعيـد مراسل (الـزمان) في صدرت مـؤخرا الـطبـعة االولى من كـتـاب (مالمح وقضـايا في االعالم الـسريـاني) 
ـسيحـية في دهوك وحـمل الكـتاب في طـيات فـصوله االربـعة مـواضيع شـتى تبـحث في الصـحافـة السـريانـية وصـورة الشـخصـية ا
ـؤلف بـسـرد مقـتـضب لـتـاريخ الصـحـافـة الـسريـانـيـة حيث الـثقـافـة الـعراقـيـة ووسـائل االعالم الـبديـلـة والـرؤى واالهـداف وقد بـدأ ا
صدورأول صحيـفة بالـلغة الـسريانيـة هي (زهريري دبـهرا) وتعـني (أشعة الـنور) في العام  1849في مدينة اورمـية بأيران وكـانت شهرية
ـبشرين قـاالت تعـليـميـة والتـعاليم الـدينـية الـتبـشيريـة وتزامن صـدورها مع بـدء مرحـلة ا ـية الى جـانب نشـرها  وحتوي اخـبارا محـليـة وعا

ية االولى .1914 واستمرت بالصدور حتى قيام احلرب العا
ـكن اعتـمادها الهـميـتهـا وتصنـيفـها ضـمن الكتب توسط مـواضيع ومـعلـومات مفـيدة  يحمل الـكتـاب ضمن صـفحات الـ134 من القـطع ا
ؤلف انهمك في كتابته معتمدا البحث العلـمي البراز جزء مهم من مراحل تأريخ الصحافة السريانية علومات والثقافـة وان ا كتبة ا غنية  ا

واسهاماتها الى جانب اخواتها من الصحف العراقية .
s Š b¹d
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سرح والقيم) الذي يقدم كتاب (ا
اعـده الـنـاقـد عـصـام أبـو الـقاسم
والصـادر ضـمن منـشورات إدارة
الـــنــشـــر بـــدائــرة الـــثـــقـــافــة في

اصدار اجلزء األول وعاهد على أنه
ـهـمة وان سـيـسـتمـر حـتـى يـكمـل ا
امتدت لعشـرة أجزاء ما دام بالعمر
بقية  وبأمانة  أقولها وادونها في
قــراءتي هـذه و( أنــا الـقــريب مـنه )
وكـانت مـهـمـة شـاقـة وصـعـبـة حـقاً
وكــمــا وصف صــعــوبــتــهــا أســتـاذ
ي والـــكـــاتب الـــفـــلــســـفـــة األكـــاد
والــصــحــفي الــرئــد الــدكـتــور طـــه
قـدمـة الثـانيـة لـلكـتاب جـــزاع في ا
الــتي كــانت بـقــلـمــة الالمع من " أن
التنـقيب والبحث في ســـير الرجال
من أصـــعـــب مـــيـــادين
عـلم فــلــسـفــة الــتـاريخ
الـــــــذي وضع اســـــــسه
ـنـهـجـيـة ابن خـلـدون ا
مـؤسس علم االجـتـماع
" وإن في كــتــابـة ســيـر
الــرجــال وتــواريــخــهم
وتـــــــتـــــــبع خـــــــطــــــوط
ومــواضـع بــصـمــاتــهم
مـــغــامـــرة  مـــحــفـــوفــة
ــــزالق بــــاخملــــاطـــر وا
واخلـــوف لــــكن الالمي
كــان واثــقــاً من نــفــسه
وبـقدرته عـلى الـتـعامل
مع جميع الشـخصيات
وفـق خط االســتـــقــامــة
(احلــــيــــاد والـــتــــجـــرد
ـــوضـــوعـــيـــة)  وال وا
أخـــــفـي هـــــنــــــا أنـــــني
الــتــقــيـت الــبــاحث في
بيروت عام  2013ح
ـركـز كــان بـدعــوة من ا
الــــثــــقــــافي الــــعــــراقي
حملــاضـرة حــول كـتـابه
(بــــصـــمـــات عــــراقـــيـــة
اجلــــــزء األول ) وهــــــو
يـخـبـرني وبـفـرح غـامر

لـلجـمعـية واآلخـر صورة لـبغداد
لــلــفــوتــغــرافـي الــكــبــيــر لــطــيف

العاني.
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صـدر الــعـدد  43من مــجــلـة بــالـيت
التي يصادف ذكرى اصدارها االول
في نـــيــســـان الــعــام  2018مــؤذنــا
بدخـول اجمللة عـامها الـسابع بذات
االصرار على البقاء في بيئة طاردة
لالبــداع واالمـل بــغــد فـــني مــشــرق
لوطن مزقـته السياسـة واختلط فيه
احلابل بالنـابل. وباليت مجـلة فنية
تـعـنى بـالشـؤون الـثـقافـيـة والفـنـية
واالبـداعـيـة لــلـفن الـتـشــكـيـلي عـلى
مستوى البلـد وكذلك احلركة الفنية
ـيـا تـمـيــزت بـنـهـجـهـا عـربـيــا وعـا

ستمر. ا
واضـيع فنية تميـز العدد اجلـديد 
ـيـزة الخـبـار الـفن عــدة وعـنـاوين 
والــفــنــانــ بــكــافــة مــجــاالت الــفن
الــتــشــكــيــلي مــنــهــا .. آفــاق الــدعم
والرعاية الوطنيـة للثقافة والفنون
بــيــنـــالي الــشــارقــة الـــقــادم رحــلــة
سار الـرؤيا وانثـياالتها تتخـطى ا
الـتكويـنيـة للـفنـان التـونسي سامي
عرض السنوي جلمعية بن عامر ا
الـفـنــانـ الـتـشـكـيــلـ الـعـراقـيـ

الـفـنــان عـلي رسن.. سـيــرة الـنـحت
ــزادات الـفــنــيـة  مــنـاجم ــلـون ا ا
ذهـب ومــيــدانــاً مــشــبــوهــاً ســتــار

كــاووش .. الـفـن لـيس
لــــعـــبـــاً وال لــــهـــواً بل
مــوقـــفــاً ذاكـــرة عــبــد
ســلــمـــان في مــعــرض
شــــخـــصي في حـــوار
زخرفة في احملرمات ا
اعـــمــاله رســتم آغــاله
ريـــــاض الــــــبـــــرزجني
والـــذاكــــرة الـــســـوداء
للـوطن لطـيف العاني
شــاهــد عـلـى الــعــصـر
الـعــراقي اجلـمـيل بـ

الــلــوحــة والــشــاشـة 
قراءة بعالقـة السيـنما
بـــالـــفن الـــتــشـــكـــيــلي
الـــــســــــوري بــــــهـــــرام
حاجو الـفنان ومـحنة
االوطان. غالف اجملـلة
ازدان بــعــملً لــلــفــنـان
حـيـان عـبـداجلـبـار من
ـــعــــرض الـــســـنـــوي ا
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wMH « Ÿ«bÐù« oOŁuð o¹dÞ الـــشـــارقـــة مــــجـــمـــوعـــة من اآلراء
واألفــكـار بـشـأن عالقـة أبـو الـفـنـون
بالقيم وذلك بـاالستناد إلى جتارب
مسرحية شرقـية وغربية سواء في
ـاضي ام في احلاضـر. و تـقد ا
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فـاضل اخلــفـاجـي كـاتب ال يــنــتـسب الى
ا يحاول ان عاصـر وا االدب الـعراقي ا
يـكون نسيج نفسه وهو رغم ذلك ال يقف
ــــا بـــــعــــيـــــداً عن تـــــراث هــــذا االدب وا
يـتواصل مع قيمه االخالقيـة واالجتماعية
ــواعظ والـعــبـر وتــركـيــزه عـلـى احلـكم وا
وذلك ما يدل عليه كتابه مذكرات كرسي
اذ جـمع فيه  71  قـصة قـصيـرة مكـتوبة
بـصــيـغـة حـكــايـة وكـلـهــا جتـري بـلـسـان
الـكرسي وروايـته حـيث يـسخـر فـيـها من
الــســلــطــة ومن الــذين يــضــعــون امـالــهم
وطــمــوحــاتـهـم في الــوصـول الـى كـرسي
ــنــصـب احلــكــومـي ويــســعى احلــكـم وا
(الـكــرسي ) في (مــذكــرات كـرسي) الى
تــبـرئه نــفـسه مـن الـكــرسي يـتــسـاقــطـون
ـلـكون من اجل ويـقدمـون انـفـسهم ومـا 
الـــكـــرسي والـــكـــاتـب حـــاول ان يـــجـــعل
محـتويات كتـابه مختلفـة رغم كونها تدور
حـول (الـكرسي) ومـا يـحـيط به من رموز
وايـحـاءات وتـمـثالت واقـعـيـة وقد تـوحي
بالـتأثـر بقـصص سـابقـة ولكـنهـا مخـتلـفة
عــنــهـا فــهي تـدور حــول (كــرسي ولـيس
حــول احلـــيــوانــات وهي ذات حــكــايــات

وواقع وشخصيات معاصرة.
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ؤسسـة العـربية صدر حـديثـا عن ا
لـلـدراسـات والـنشـر وبـالـتـعاون مع
مــشــروع ارتــيــاد اآلفــاق ســلــســلــة
الكـتب الفـائزة بجـائزة ابن بـطوطة

لألدب اجلغرافي في العام 2018
تــضم الــكــتـب الــفـائــزة الــعــنــاوين

التالية : 
أوال ً : فـي الــنـــصــوص الـــرحــلـــيــة

احملققة : 
- الـرحــلـة الـنــاصـريـة الــكـبـرى في
جـــزءيـن حملـــمـــد بن عـــبـــد الـــسالم
ـــهــدي الـــنـــاصـــري وحتـــقـــيق د. ا

غرب). الغالي (ا
- رحــــلــــة حــــاج مــــغـــربـي في زمن
احلـــمــايـــة الدريس بن مـــحـــمــد بن
ادريس اجلعيدي السلوي وحتقيق

ـغـرب مـعـنـيـنـو د. عــز ا
غرب). (ا

ــــــــــغــــــــــرب الى - مـن ا
احلــجـــاز عــبـــر اوروبــا
  1857 حملـــــــــــــمـــــــــــــد
الـــغـــيــغـــائي الـــعـــمــري
الــوريـــكي وحتـــقــيق د.
ســـلــــيــــمــــان الـــقــــرشي

غرب) . (ا
- مـن دمــــــــــــــــــشــق إلـى
شـــيــكـــاغــو رحـــلــة أبــو
خــــلـــيـل الـــقـــبــــاني الى
أمـيـركـا  1893 حتـقـيق

تيسير خلف (سوريا)
ثـــــانــــيـــــا ً : الــــرحـــــلــــة
ــعــاصـرة  ســنــدبـاد ا

اجلديد :
- حـــــــول الــــــعــــــالـم في
حــقــيـــبــة ســفــر -امــيــر

العمري ( مصر)

- طبق الغموض اجلميل  أيام
في لـــبــنـــان - عــبــدالـــله صــديق

غرب) (ا
 ثالثا ً : الدراسات : 

- الرحـلة األندلـسية د. أحـمد بو
غرب)  غال (ا

ــغـــرب والــغـــرب  نــظــرات - ا
مــتـقــاطـعــة د. عـبــد الـنــبي ذاكـر

غرب). (ا
- فـي ســـيـــرة أحـــمــــد بن قـــاسم
احلجـري افـوقاي االنـدلسي  -د.

رشأ اخلطيب.
جتــــدر اإلشـــــارة إلى أنـه جــــرى
تـوزيع اجلـوائـز في حـفل خاص
أقــيم ضــمن فــعــالــيــات مــعـرض
الدار البيضاء للكتاب وبحضور

غربي .  وزير الثقافة ا

غالف كتاب فؤاد مطر

غالف بصمات عراقية


