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تلك الكتب
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ـية ـيـا وان يـكـتب اسـمه بـحروف لـغـات عـا كان يـحـلم ان يـكـون ادبـيـا عا
تترجم له اعمـال جيدة ومتمـيزة تمثل اجلـيد واالصيل من مخـتلف اللغات
والثقـافات وخاض غـمار التـأليف واصـدر مجمـوعات قصـصية وشـعرية
وخيل الـيه انهـا موضع تـقديـر واعجـاب وانهـا البد ان تـأخذ طـريقـها الى
ـية ولكنها مـرت ولم تنل اعجاب احد الترجمة وان تـشارك في جوائز عا
او دار نشر ولم يـخب ظن صاحـبنا بـكتـاباته وبحث فـي االسباب فـاختار
مـنهـا سـبـبـا قـريـبا لـنـفـسه وهـو انه يـقـدم كـتـبه بـعنـاوين واسـمـاء بـالـلـغة
العربيـة ولكي تكون هـذه الكتب مقبـولة لدى االجانب والـذين يعمدون في
دار النشـر االجنبـية فان عـليه ان يضع اضـافة الى عنـوانه واسمه بالـلغة
العربـية بـحروف من اللـغة االنـكليـزية النـها اكثـر اللـغات تداوال وانـتشارا
والنه ال يعـرف من اللـغـة االنكـليـزية غـير حـروف قـليـلة فـقد طـلب من احد
اصدقائه العارف باللـغة االنكليزية ان يكـتب اسمه وعنوان كتابه اجلديد
ـعنى بالـلغـة االنـكلـيزيـة وان ال يـنقل الى االنـكلـيـزية مـترجـمـ من حيث ا
ا يـنـقالن بالـلـفظ نفـسه دون زيـادة ونقـصان واللـفظ لـعنـوانه واسـمه وا
ذلك ان صـاحبـنـا ال يـريـد ان تكـون مـوحـدة في جـميع الـلـغـات وان تـكون
واحدة من حيث الـنطق والكـتابة ومـوحدة في اي عصـر واي لغة ذلك ان
صاحبنا يطمح ان يكون مقروءا ومـنتشرا في جميع اللغات والعصر وان
ؤلـفات وجتـد في اسمه وعـناوين كـتبه تكـتب عنه الـدراسات والـبحـوث وا
ا هو بـديهي ومعروف من ما يؤدي الى التـوقف واالفتراض واالنشـغال 
ـؤلـفـون والـقــراء مـنـذ مـئـات الـسـنـ ان ـسـلــمـات اذ اعـتـاد ا الـثـوابت وا
ؤلف دون زيادة ونقصان وقد يحصل يتداولوا اسماء وعناوين الكتب وا
نــقـــصــان او زيـــادة في هــذا االسم وذاك او هـــذا الــكـــتــاب او ذاك وذلك
يــحـصـل بــسـبـب اخـتـالف الـلــفظ بــ الــلــغــات او بــســبب نــقل االســمـاء
والعـنـاوين من لـغـة الخرى او فـي عصـر مـخـتلف عـن عصـور سـابـقة ولم
ؤلفات التي يلجأ اصـحابها الى حتميلها الـعناوين واالسماء باللغة تكن ا
كن ان تكون جـزءا من ظاهرة االعجاب بها هو االنكليزية كثيـرة ولكنها 
ؤلـفـات تكـون جزءا مـن ظاهـرة الطـموح ا هـذه ا ـؤلفـات ور اجنـبي من ا
ـؤلف وعنوان ـشروع ويحـصل في هذه الـتوجهـات ام يطرح اسم ا عبر ا
كتـاب بـاللـغة االنـكـليـزية ويـقـدم محـتـوى الكـتاب بـالـلغـة العـربـية ةهـذا هو
السـائد في اغـلب الكـتب التـي يرغب مـؤلفـوها بـتقـد اسمـائهم وعـناوين
ـاذا ال نحـصل على جواب اذ كتبـهم بلـغتـ العربـية واالنـكلـيزية ونـسأل 
قدمة والفصول باللغة العربية وال يوجد  لها معنى في اللغات على كأن ا
ـية ـنـاسـبـات الـثـقافـيـة الـعـا ـهـرجـانات وا االخـرى. وهنـاك من يـسـتـغل ا
ـؤتمـرات الثـقـافيـة فيـطـرأ اسمه عـناويـن مؤلـفاته في رتـبـطة بـا وخاصـة ا
ـطـالـبـة بـحـقه في تــرجـمـة مـقـاله وحـقه في الـصـحف واجملالت بـذريـعــة ا
طـالبة من اشـخاص اخرين يـة وقد تأتي هـذه ا احلصول عـلى جائزة عـا
ـلكـون مـعرفـة واسعـة بنـتاجـات هذا الـكاتب. من الكـتاب واالدبـاء الذين 
وهـذا تــوجه مـشــروع فـنــحن لــديـنــا الـكــثـيــر من االدبـاء والــكـتــاب الـذين
يـسـتــحـقـون ان تـتــرجم اعـمـالــهم الى مـخـتــلف الـلـغــات وان تـسـاهم في
الـتـعــريف بـاالدب الــعـربي وان يـنــال اصـحـابــهـا افــضل وارقى اجلـوائـز
ــيـة وهــو نـتـاج االدبـيــة. ان االدب الـعــربي من اعـرق واغــنى االداب الــعـا
ـنـاطق ثـقافـيـا واقـتـصـاديا عـصور عـدة كـمـا فـيه نـتاج مـنـطـقـة من اهم ا
واجـتـمـاعـيـا ومن حق االدبـاء الـعـرب ان يـكـون لـهم حـضـور في اجلـوائـز
ـيــة ولـعل احلـرمــان غـيـر الـعــادل من اجلـوائـز ومن الــتـرجـمـات الى الـعـا
ـعـروفة ـطـالـبات غـيـر ا اللـغـات االخـرى هـو الذي يـؤدي الى حـاالت من ا
والتي تأتي بغيـر اوانها. ان الروايـة العربية بـشكل عام والروايـة العراقية
بشـكل خاص تـعاني من االهـمـال والتـهمـيش وان ابراز اهـميـتهـا ودورها
في االدب العـربي يـتـطلب نـهـضة تـرجـميـة ادبـية
يشـارك فـيـهـا مـتـرجمـون عـرب واجـانب وبـغـير
ي لــلـروايـة الـعـربـيـة يـظل ـوقع الـعـا ذلك فـان ا
بعيدا عن التحديد وبعيدا عن االعتراف الدولي

تواصل.       بوجوده وانفتاحه على التطور ا

الـــصــرفـي نــظـــرة في قــراءات
مــجــمع الــلــغــة الــعــربــيــة في
القاهـرة ) بقلم الدكـتور محمد
حــســـ عــلـي وعــمـــار حــسن
اخلــزاعـي ونـــشــر فـي الـــعــدد
تــــقـــريـــر عـن مـــؤتـــمــــر عـــقـــد
ــنــاســبــة مــرور نـصـف قـرن
عـلى وفاة الـشيخ مـحمـد رضا
الـشبـيبي احـد رؤساء مـجلس
النواب الـسابق واول رئيس
اجملـــمع الـــعـــلــــمي الـــعـــراقي
واخــتـــتم الــعــدد بــدراســة عن
ــظــمــر في المــيــة (الــظــاهــر ا
الـطــغــرائي) بــقــلم الــدكــتـورة
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صـدر في بـغـداد اجلـزء الرابع -
اجملـــلــد الـــرابع والـــســـتــون من
مـجـلـة اجملـمع الـعـلـمي الـعـراقي
واســـتــهل بـــتــقــريـــر مــوسع عن
مؤتـمر االمن الـثقـافي الذي عـقد
بـــقــــسم الــــشــــؤون الـــفــــكــــريـــة
والثقـافية في الـعتبـة العبـاسية
ـــقـــدســة في مـــديـــنـــة كـــربـالء ا
واعــــقـــبـــته دراســـة عن الـــغـــزو
الــثـقــافي بـقـلـم الـدكـتــور احـمـد
مــــطـــلــــوب ودراســــة عن رمـــوز
الـــشــعــر الــعــربي الــقــد بــقــلم
الــدكــتـور عــبــد الــرزاق خـلــيــفـة

ونــــــشــــــرت دراســــــة عن
(االدب والــــــــــــــــــرحـالت)
لـــلــدكـــتــورة نـــدى عــبــد
الــرزاق ودراســة تـــهــتم
ـــــا هـــــو صـــــائـب من
افــــكـــــار ابـن خـــــلــــدون
التعليمية بقلم الدكتور
جنـاح كبة وهـي امتداد
لــدراسـات اهــتم فــيــهـا
الــدكـــتــور جنــاح كــبــة
بـــاالفــكـــار الــتـــربــويــة
والتعليمية في التراث
الــعــربـي وقــد تــلــتــهـا
دراســة بــعــنــوان ( مـا
اجـازة البـصـريون من
مـواضـيع الـفـصل ب
ـــضــاف ـــضـــاف وا ا
الـيه) بــقــلم الـدكــتـور
طه مــحــسن ودراســة
بـــعــــنـــوان (االنـــهـــاء
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صـدر العـدد الفـصلي الـثالث من
مـجــلـة مــشـرقــات االلـكــتـرونــيـة
ـنـوعـة الـثـقـافـيـة االجـتـمـاعـيـة ا
ـــرأة ــــعـــنــــيــــة بــــإجنــــازات ا ا
ـيـة الــعـراقـيـة والـعـربــيـة والـعـا
وقـضــايـاهــا  والـتي أسـســتـهـا
وتـرأس حتــريــرهـا الــصــحـفــيـة
أســـمـــاء مـــحـــمـــد مـــصـــطـــفى 
ووضـعت لـهـا شـعارا : (أشـرقي
دائـمـا  كي تقـودي اجملـتمع الى
آفـــاق أكــثــر إشـــراقــا) .تـــضــمن
الــعــدد اجلـــديــد مــجــمــوعــة من
العناوين  منها : سلسلة (بزوغ
الصوت االنثـوي ) إبعاد النساء
من مــجــاالت الــعـلــوم ـ لــطــفــيـة
الدليمي   أفكار بصوت عال في
ي ـ بــثـــيـــنــة ــرأة الـــعـــا يـــوم ا
الــنــاصــري  عـن ســيــدة نــســاء
ــرأة ـ عــبــد حــيــاتـي في عــيـــد ا
الزهـرة زكي  االديـبـة مـارغريت

دوراس ـ عــبــد الــرحـمـن عــنـاد 
أوراق ـ فـــؤاد الــــعـــبـــودي  هي
الدنيا ـ أسماء محمد مصطفى 
ـرأة .. الجنس لـلعقل ـ في يوم ا
عـبــد احلـمــيـد الـصــائح  نـسـاء
حتت إمـرة الغـضب ـ غـادة بطي
عـمل (هـكـذا هنّ .... أمهـاتـنا  ا
ــفــتي  في الــعــراق) ـ بــرهــان ا
لــنــكـســر حــاجــز الــصـمـت أمـام
ظــــاهــــرة الـــــتــــحــــرّش ـ فــــؤادة
الـعراقية  صـبيحـة الشيخ داود
رائــدة الـنــهـضـة الــنـســائـيـة في
العراق  البروفيسورة الدكتورة
صـفــا لــطــفي صــاحــبــة بـراءات
ــرأة في االخــتـــراع اخلــمـس  ا
ــلـكـة لــوحـات لــيـلى الــعـطـار  ا
اآلشوريـة سمـيـراميس  جـميـلة
بوحيـرد  الفيـلسوفـة اسبيـشيا
ة ـلطيـة  آني جمب كانـون عا ا
فــلك ابـتـكــرت نـظـام الـتــصـنـيف
الــنـجــمي  ســتـيــفـاني كــوولـيك

مـخـترعـة الـسّـتـرات الـواقـيـة من
الـرّصاص  أم قـصي حتـوز على
جـائـزة أشجع امـرأة في الـعالم 
دار الـكــتب والـوثــائق الـوطــنـيـة
حتــــتــــفي بـ (فــــارســــة الــــتـــراث
نعم داود  العراقي) نبيلة عبد ا
ــعـرض (أعــيـد تــدويـر نــفـسي) ا
الـرابع لـلمـوهـوبـة سمـاء االمـير
قـصـيدة : مـاذا يَـعـنـي ? لـلـشـاعر
إبـــراهــيم الـــبــهـــرزي   اجلــهــاز
ــركــزي لإلحــصــاء يــكــشف عن ا
عـدد نسـاء الـعراق الـعاطالت عن
العـمل واألرامل  تأمالت عـراقية
في الـيـوم الـدولي لـلـمـرأة : حـان
الـــوقـت  الـــيـــونـــيـــســـيف : ربع
أطفال الـعراق يعانون الـفقر بعد
حـرب داعش  تــفــاصـيل قــيـادي
"داعــــشـي" قــــتل أجـــــمل نــــســــاء
الــعـراق  مــخـتــرعـات عــراقـيـات
شــابــات   فــراق أغـلـى الــنـاس ـ
هدى جاسم  قطوف من الوجع ـ

مــســعــود اجلــنــابـي  أم ســعـد :
أعــمل ألنّ كــرامـــتي التــســمح لي
بـالــتـســول  أم صالح مــثـال عن
ــرأة احلــديــديــة   مــا صــفــات ا
ـــذيـــعـــة ـــشـــرقــــة ?   ا ــــرأة ا ا
عـروفـة أمل حـس في لـقـطات ا
سـلسل الـتعلـيمي الـعراقي من ا
الـقـد : (أحــلى الـكالم ـ مــديـنـة
الـــقــواعــد)  فــضـال عن الــزوايــا
الــــثـــابـــتـــة واألبـــواب األخـــرى :
ــســات  احلـــيــاة لــوحـــة رسم  
بـــــــوح شـــــــهـــــــــــــرزاد  صــــــور

وعبارات .
يـذكـر أن اجملـلـة تــصـدر بـجـهـود
فـرديــة لـرئــيـســة لـتــحـريــر الـتي
جتـــمع بـــ مـــهـــام الـــتـــحـــريـــر
واإلخــراج الـــفــنـي لــلـــمــجـــلــة  
وتـــقــــول إن (الـــذي دعــــاهـــا الى
إنشاء موقع مشرقات االلكتروني
ومـن ثم إصـــــدار اجملــــــلـــــة هـــــو
ـرأة تـاريـخـيـا اإلجـحــاف بـحق ا

مـــــاولــــد انـــــطــــبـــــاعــــات
وتصورات مـخطوءة لدى
ن يـتصورون الكـثيرين 
ـــــرأة غـــــائــــــبـــــة عن أن ا
مـيــادين عــدة مـنــهــا مـثالً
مـــــيـــــدان االخـــــتـــــراعــــات
واالبتـكارات واالكتـشافات
والـفلـسـفة وغـيـرها  لـهذا
قــررت أن تــفــتــتح مــوقــعـا
وتـصـدر مـجـلـة هـادفـة الى
عـلومات إيـصال رسالـة و
مـــوثــــقـــة ولـــيس بـــالـــكالم
الـعاطفي االنـفعالي مـفادها
رأة كـانت موجودة في أن ا
مــجـــاالت قــد اليـــخـــطــر في
الـبال أنـهـا مـوجودة فـيـها .
ـوقع ولـهـذا حــددت هـويـة ا
ــــرأة ومن ثم بــــإجنـــــازات ا
أحلـقت بـهـا كـلمـة قـضـايـاها
ــرأة لــتــضـم كل مــايـــعــني ا

واجملتمع) .
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حميـد سعيد تـتركز على الوضع
الـراهـن والـسـابق وعـن جتـربـته
الـشعريـة وتهتم بـارائه ومواقفه
وهـــذه الــقــصـــيــدة او تـــلك فــان
كــــــتــــــاب (زهــــــرة اجلــــــلــــــنــــــار
والـعـصفـور االبـيض) يرجع الى
االيـام والــسـنـوات وفي مـسـيـرة
حـــمــيــد ســعـــيــد ومــا عــاش من
طـفـولـة وشـبــاب وانـعـكـاس ذلك
على جتـربتـه الشـعريـة وينـقسم
الـكـتــاب الى ثالثـة
اقــــــــــســـــــــام االول
متـابعـة تفـصيـلية
عن مـسـيرة حـمـيد
ســـعـــيـــد ويـــهـــتم
الــــقـــسم الــــثـــاني
مــــعـــلــــومـــات عن
حــيـاتـه بـعــد عـام
ويــتـطـرق الــقـسم
الثالث الى بعض
احلـــوارات الـــتي
اجريت مع حميد
سـعـيـد والـكـتاب
يــــــجــــــمـع بــــــ
الـسـرد واحلـوار
وبـــــ احلـــــوار
مع الــــــشـــــاعـــــر
واحلــديـث مــعه
ــا يــؤدي الى
تــــقـــــد اوسع
صــــــــــــــورة عـن
حـيـاة وجتـربـة
الشـاعـر حـمـيد

سعيد.
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قبلة في أكتوبر تشرين األول. مثلة نادية لطفي على دورته ا توسط عن إطالق اسم ا أعلن مهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول البحر ا
صريـة لكتـاب ونقاد الـسينـما بالـتعاون مع وزارة الـثقافـة الدورة الرابـعة والثالثـ للمـهـــــرجان في الـفترة من الـثالث إلى التـاسع من تشرين وتنظم اجلـمعيـة ا

األول.
سلحة الذي تعالج به الفنانة منذ عدة أشهر. عادي للقوات ا جاء اإلعالن عن اختيار نادية لطفي ( 81عاما) خالل حفل بسيط أقيم في مستشفى ا

ـمـثل فاروق ـتـوسط األمـير أبـاظـة ومـديـر التـصـويـر سـميـر فـرج وا شـاركت في احلـفل وزيرة الـثـقـافـة إينـاس عـبـد الـدا ورئيس مـهـرجـان اإلسـكنـدريـة لـدول الـبحـر ا
الفيشاوي.

اضي كـما أطـلق مهـرجان الـقاهرة الـسيـنمـائي الدولي اسـمهـا على دورته الـسادسة يـة الفنـون منـحت ناديـة لطـفي الدكـتوراه الـفخريـة في كانـون األول ا وكانت أكـاد
والثالث عام 2014

ـاضية على ـتوسط ودأب في سنـواته القلـيلة ا هـرجانات اإلقـليمـية في حوض ا تـوسط الذي تأسس في  1979من أقدم ا ويعد مهـرجان اإلسكـندرية الـسينـمائي لدول الـبحر ا
ا لهم مثل محمود ياس وحس فهمي ويسرا. إطالق أسماء كبار الفنان على دوراته أثناء حياتهم تكر

رسالة القاهرة
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صدر في بغداد كـتاب بعنوان
(زهـرة اجلـلــنـار والـعــصـفـور
االبيض نص في سيرة حميد
سعـيد) تـأليف حـمدي مـخلف
احلديـثي والكتاب يـستعرض
سـيـرة الـشـاعـر حمـيـد سـعـيد
من خالل احلـوار مـعه وكانت
ــقــابالت اغــلب احلــوارات وا
الـــتـي اجـــريت مـع الـــشـــاعـــر
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لم يــعـــد الــشــعــراء فـي وقــتــنــا
الـراهن يتـغنون بـاسماء مـعينة
وشــخــصـــيــات مــعـــيــنــة وقــال
الـشـاعـر حـمـد حسـن الـيـاسري
يـــــخـــــرج عن هـــــذا االجـــــمـــــاع
الـشــعــري من خالل مــجــمــوعـة
شعرية عنـوانها (ديوان قصائد
خــزعــلــيــة) وهــو ال يــكــرر هــذه
اخلـــزعـــلـــيـــة في الـــكـــثــيـــر من
قصـائد اجملموعة وهـنا يذكرها
فـي االهـداء يـقـولـه (الى الـفـتـاة
ـكــعـد الــسـمــراء ذات الـشــعــر ا
الــتي اجــتـنــبــتـنـي وان لم ابـلغ
الـسبعـة من عمـري وكنت انذاك
في مـدرسـة االبتـدائـيـة الريـفـية
عام 1952 في محـافظة مـيسان
ـيـمــونـة قـريــة الـهـدام قـضــاء ا
الى ان هـذا االهـداء فـقـد جـاءت
مــفــردة (اخلـزعــلــيـة) عــنــوانـا
لــــقــــصــــــــيــــدة من قــــصــــائـــد

اجملموعة.
ـرأة ولـم تـكن اخلـزعــلـيـة هي ا
الـــوحــيــدة في اجملـــمــوعــة انــا
يـطـلع الـشـاعـر (اقـبـال) عـنـوانا
لـقــصـيـدة كـمــا ذكـر في االهـداء
اسـمـاء نــسـويـة اخـرى فـيـهـدي
ديــــوانه الى الــــراحــــلــــة الــــتي
عــشــقـتــني وانــا اكـتـب الـشــعـر
واتـــابع اغــانـي فــريــد االطــرش
والى اقـبال الـتي احبـتني حتى
ـوت ولـكـنــهـا لم تـصن حـبـهـا ا
بـــعـــد الــزواج الـــتي انـــصــرفت
وتـــركت االوالد والى الـــنـــســـاء
حبة واعتراف تابعت شعـري 
ولم تـــرد اســــمـــاء الــــفـــتــــيـــات

الـلــواتي بــادلن الـشــاعـر احلب
ـــا فـي دواويـــنه الـالحـــقــــة وا
كـانـت اغـلب قــصـائــده في هـذه
الــدواوين قــصــائــد ســيــاســيــة
وقـــصــــائـــد جتـــمـع بـــ احلب
والــســيــاســة ويــرجع اهــتــمــام
الـشـاعـر بخـزعـلـية وغـيـرها من
ـــدونــة االســـمــاء الـــنــســـويــة ا
يـحــاول ان يـسـتــعـيـد من خالل
ذلك بعض ثقافـة الشعر العربي
حــيـث كــان االهــتــمــام بــالــغـزل
بالالسماء والشخصيات ظاهرا
عـــلـى كـــثـــيــــر من الـــقــــصـــائـــد

والــتـــرجـــمــة  الـــقـــصـــائــد الى
(ديوان قصائد خزعلية) نالحظ
ـــرحـــلــة ان اغـــلـــبـــهـــا يـــعـــود 
الـسـبعـيـنـات وهـذا يـعـني انـها
كتـبت في عهد الصـبا والشباب
وانـهـا تـتـذكر هـذا الـعـهـد حيث
تـغـلـب عـلـيه الــعـواطف واحلب
وتــكـــون الــعالقـــة مع االســمــاء
ا هو واقعي النـسوية معـززة 
ـا يـدعـو لـلتـوثـيق والـتـغني و
بــذكــريـــات شــعــرا لـــكي تــبــقى
نــابـضـة بــاحلـيـاة عــلى امـتـداد

الزمن. 
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ــرتـــضى كــزار من قــبل لم اقــرأ 
وعـندمـا اهـدتـني الدار الـنـاشرة
لـلمـجـمـوعـة القـصـصـية (بـيـنـما
هي ذلك) نـسخـة مـنـهـا لم اسرع
فـي مـطــالــعـتــهــا او تــصـفــحــهـا
ولـكـنـني وجـدت نـفـسي مـدفـوعا
الى قـراءاتــهـا بـعـد الــقـاء نـظـرة
على الـقـصة االولى فـهـذا قاص

يـــجــمع بــ الــســخــريــة وغــيــر
ـألـوف ويــحـرص ان حتـمل كل ا
قــصـة بــصـمــته وخـصــوصـيـات
تــنــاولــهــا ويــحــاول ان يــجــعل
لــلـــمــهــمـل والــعــابـــر والــطــار
وجـــــودا وان يـــــقــــرأ االشـــــيــــاء
ـــشـــاهـــدات قـــراءة االشـــيـــاء وا
تصـاحبـها شخـصيـات وعالقات
وايـحاءات وقد عـرفت ان (بيـنما
هي كــــذلـك) لــــيــــسـت االولى في
مــــســـيــــرة الــــروائي والــــقـــاص
ــا صـدرت له مـرتــضى كـرار وا
روايـة بـعـنـوان (مكـنـسـة اجلـنة)
عـــام  1982وروايــــة بـــعــــنـــوان
(الــســـيـــد اصــغـــر واكــبـــر) عــام
 2012وروايـة بعـنوان (طـائفتي
اجلــمـــيــلــة) عــام  2016ويــنــال
الــعــنــوان اهــتــمــامــا فــائـقــا في
قـــصـص (مـــرتــــضى كـــزار) و(ال
تـسافـر مع الـفـيل الى شيـكـاغو)
و(قـــضــيـــة قــبـــيــلـــة ام عــبــاس)
و(فالن الـفالني) و(بيـان اللـقلق)
و(شــاعـــر وشــرطي وســـيــاسي)
و(شـيـعي في الـنـهـار وسـني في
الـــلــيـل) و(انـــســانـــيـــة قـــاتـــلــة)
ـــعــهــد الــعــالـي لــلــمــواهب) و(ا
و(غــســالــة الــوقت) و(مــوضــوع

احلاج) و(عباية االستاذ).

الــــــذي وضـع فــــــيـه لــــــبــــــنــــــة
االسطـورة الى االسطورة مادة
ـــنــــهج واحلـــلم لـــلـــبــــحث وا
ويـــأخـــذ الــكـــــــــتـــاب مـــديــات
ثقـافـية واسـعة بـفعل الـتداخل
الـغـريـب بـ الـبــاحث وقـريـنه
ــا االســتـــاذ جـــاسم عـــاصي 
عــرف عــنه وشــــــائج راســخـة
فـي الــــصـــــــداقــــة والــــهــــويـــة
ـعـرفـيـة وثـبـات الـرأي كـذاك ا
ويـتـوزع الـكـتـاب عـلى قـسـم
االول يــضـم اربع حــوارات عن
ـسكون االسـطورة ومصـطلح ا

عــنه ومـــلــحـــمـــة كــلـــكــامش
واالسـطـورة والقـسم الـثاني
يــــتـــــــــوزع عــــلى حــــوارات
حتـمـل الـعــنــاوين الـتــالــيـة:
قـــــراءات في الـــــثـــــقــــــــافـــــة
ـعـرفـة اخلـطـاب الـفـكري وا
ــــعــــرفـــــــــة فـي خــــطـــاب وا
االخـرة والـتـمـاثل في مـجـال
االســـــــاطـــيــــر والـــعــــقـــائـــد
ومـوسى واسـاطـيـره ورموز
اخلــــصب وتـــــأثــــيــــراتــــهــــا
ـيـثــولـوجـيـة واخلـطــابـات ا

والتوراة.  
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يـقـول الـنـاقـد والـقـاص جـاسم
عـــاصي ان عـالقـــته بــــنـــجـــاح
ـــعــمـــوري الــرئـــيس احلــالي ا
لالحتــــاد الــــعـــــام لالدبــــاء في
الـــعــراق تــمــتـــد الى اكــثــر من
اربعـ سنة ولذلك عـائد كتابة
ـعرفة: قراءة اسـئلة الثـقافة وا
عموري في اطروحات نـاجح ا
ـثابة ـيثـولوجـيا)  في حقل ا
حــوارات وهــو كــتــاب حـواري
يـتـعـلق بــشـكل االسـتـاذ نـاجح
ــعــمـوري وبــحـوثه من االدب ا
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ــــؤســــســــة الــــعــــربــــيـــة صــــدر عن ا
لـلــدراســات والـنــشــر روايـة بــعــنـوان

(ارابـــــخــــا)
تــــــــالـــــــــيف
الــــــكـــــــاتب
الــــعـــــراقي
ســـــــــعـــــــــد
الـســمـرمـد
ويـــــــقـــــــول
فــــــيــــــهــــــا
مــؤلـــفـــهــا
روايــــــــــــــة
ذات بـؤرة
مـــتـــعــددة

وتقودهـا االحداث والشخـصيات الى
بؤرة واحدة تـتركز في روايـة الثنـائية
ارس ب الراوي وارابخا وكالهما 
فن الــرسم والــنــحت بــالــشـكـل الـذي
تـلك الـثنـائي وعيـا مـتقـدمـا للـعالقة
ا يحـصل في البـيئـة من تنـاقضات و
الصـراعات وتـدور الروايـة في اجواء
ذات اخــــتــــــــــالفــــات وتــــوجــــهـــات
مــعـــززة بــقـــوة الــعالقـــة بــيـــهــا وبــ
الـــشــــخــــصـــيــــات واالحــــداث وكـــان
الـروائي سـعـد الـسـمـرمـد قـد اصـدر
عـــددا من اجملـــمـــوعـــات الـــشـــعـــريــة

والقصصية.
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عن شركـة االنس للـطبـاعة والـنشـر صدر لـلكاتـب عدنان
ــتــوهــجـة) ويــضم ــراحل ا الــسـراج كــتــاب بــعــنــوان (ا

(ســلــســـلــة مــقــاالت كـــتــبت في زمـن االلم الــعــراقي) 
نـشـرهــا في صـحف مـتــعـددة يـقــول عـنـهــا الـكـاتب (في
خضـم االحداث الـعـاصـفـة بالـعـراق وجـدت نـفـسي امام
وحي الكتابـة بعد الـرغبة اجلامـحة في التـوجه نحو عالم
ان مــا حـــفــزني وشــجــعــني في ــكــتــوبــة  الــصــحــافــة ا
االسـتـمـرار في هـذه الــتـجـربـة هـو تــفـاعل اجلـمـهـور مع
واضيع الـتي اطرحـها في الـصحف الـيوميـة اخملتـلفة) ا
ويؤكـد في مقـدمة الـكتـاب (خوفـا من ضيـاع هذا اجلـهد
مـتــنـاثــرا هـنــا وهـنـاك قــررت ان اقـوم بــجـمع مــا كـتــبـته
قاالت فـي كتب مـطبوعـة ستـصدر تـباعـا.وهذا الـكتاب

هو باكورة البداية).

ـقـاالت ومن عـنـاوين ا
الـتي ضـمـهـا الـكـتـاب
:(اخلـــلــــيــــة الـــذكــــيـــة
ودبــلـــومــاســـيــة االمــر
الـــواقع)  (مـــواجـــهــة
االرهــــاب اعـالمــــيــــا)
(مـــــنـــــاصـب الـــــدولـــــة
واســــــــــتـــــــــــثــــــــــمــــــــــار
(الـشــائــعـة الـكــفــاءات)
ـــــــــــســـــــــــائـــــــــــلـــــــــــة وا
(مــفــاتــيح الــقــانــونــيـــة)
النـصر الـعـسكـري على

(حق احلـياة ـقـراطـيـة التـوافـقـيـة) ( بـدعة الـد داعش)
.( واالمن واحلرية للعراقي
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صـدر عن دار الشـؤون الثقـافية
العامة كتاب بعنوان (الطحالب
في الـعراق بيئـتها وتصـنيفها)
تألـيف احمـد عيـدان احلسـيني
قـدمة (جاء ؤلف في ا ويقـول ا
تـألـيف هـذا الـكـتـاب بـهـدف حد
ـكتـبات الـنقص الـذي تـعانـيه ا
الــعــلــمــيــة الــعــراقــيــة خــاصـة
وعـربيـا عامـة في مـجال دراسة
الـطـحـالب فـضال عن مـسـاعدته
ـــهـــتـــمـــ في الـــبـــاحـــثـــ وا
ـية بـحـوثهم الـعـلمـيـة واالكاد
وهـذا لــكـتــاب هـو ثــمـرة جــهـد
واســتـقـصــاء لـعــدة سـنـ عن
الــدراســـات والــبـــحــوث الــتي
تهتم بـالطـحالب وتـشخيـصها

عاجلـة فضال عن ودورهـا في ا
الــبـحث اخملــتـبـري) ويــحـتـوي
الـكــتــاب عــلى ســبــعــة فــصـول
ومقدمة وخـاتمة حيث خصص
الــفـصل االول لــدراسـة الـبــيـئـة
والـطــحــالب والــفــصل الــثـاني
لـلـدراسة الـتـركـيـبيـة الـداخـلـية
والفـسلـجيـة للـطحـالب وتناول
الفصل الثـالث سموم الطحالب
واثرهـا في االحياء فيـما تطرق
الـفـصل الرابـع عزل وتـنـميـتـها
وتـشـخــيـصــهـا واهـتـم الـفـصل
اخلـامـس بتـصـنـيف الـطـحـالب
والـــــــفــــــصـل الـــــــســــــادس دور
الـطـحـالب فـي مـعـاجلـة احلـياة
وخـــصـص الـــفــــصل الــــســـابع
منتوجات الطحالب وتوالدها.
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