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ـغــرب ومــصــر لــكن األحـداث وا
الــرئـيـسـة تـدور في إسـبـانـيـا من
خالل بطلها الذي يعمل في مهنة
غـريـبـة هي (الـفـراسـة). يـذكر أنه
صــدرت لــلــكــاتب عــدنــان فــرزات
ست روايـات وكــتب أخـرى تُـرجم

بعضها إلى لغات أجنبية.

بـــاإلنــكــلــيـــزيّــة عــاميّ  2007 و 2012
على التوالي. 

صـدر أحد عشر كتاباً نقديّاً عن جتربته
الـشّـعـريّـة مع عدد كـبـيـر من الـدراسات
ـقاالت كـما نُـوقشت الـكثـير الـنقـديّة وا
اجسـتير والـدكتوراه التي من رسـائل ا
تـنـاولت أعـمـالـه الشّـعـريّـة وأسـلـوبـيـته
احلـــروفـــيّـــة الـــصّـــوفـــيّــة فـي الـــعــراق
واجلــزائــر وإيــران وتــونس. وتُــرجـمت
أعــمــاله إلـى الــفــرنــســيــة واإليــطــالــيـة
واألورديــة والــفــارســيــة واإلنــكــلــيــزيـة

واإلسبانية.
 اجلـدير بالذكر أن اجمللّد األول من هذه
األعـــمــال صـــدر عن الــدار ذاتـــهــا  عــام
 ?2014فـيما صـدر الثاني عام ? 2016

اضي. وصدر الثالث والرابع العام ا
 من أجواء اجمللد اخلامس نقرأ:

شي على شاطئ البحر كانَ الذئبُ 
َ استغاثَ به الغريق. ح

ّا يرى. ضحكَ الذئبُ 
لكنَّ الغريق صرخ:
أنقذني من البحر!

ضحكَ الذئبُ ثانيةً وقال:
أنا هو البحر!

×××
َ امتألَ قلبي باجلمر ح

فاحتْ رائحةُ القصيدةِ بالشوق.
×××

إذا كنتَ شاعراً فكنْ عاشقاً
حتّى تكتمل عندكَ قصيدةُ اجلنون.

×××
قالتْ لي القارئةُ العاشقة:
قصائدُكَ ذات صورٍ ال تُنسى
وبحرُها غامض ومُخيف

. لكنّها ال تصلح للحُبّ
ألنّ قصائدَ احلُبّ

ينبغي أن تكونَ بسيطةً حدّ السذاجة
وعاريةً حدّ الهذيان.

×××
الرجلُ هشٌّ

رأةُ أكثرُ هشاشة وا
لكنّه يبحثُ عنها طوال العمر

ليكملَ كتابةَ قصيدةِ هشاشته الكبرى.
×××

: متى تستطيعُ القصيدةُ الطيران? قالَ
َ تكونُ أجنحتُها مِن دموع. قلتُ: ح

×××
لــقــراءة اجملــلــد اخلـامـس كـامـال يـرجى
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تــصــدر قــريــبــا عن دار اونــيــفــرس
ــعـطف) األمـيــركــيـة روايــة (حتت ا
بالـلـغـة اإلجنـلـيزيـة لـلـكـاتب عـدنان
فـرزات من تــرجـمــة الـبــروفـيــسـور
األمـيـركي مــيـشـيل مــتـيـاس أسـتـاذ
فــــلــــســــفــــة األخالق فـي جــــامــــعـــة
مـيلـسـابس الـذي (سبق له أن درّس
في جـــامــعـــة الـــكــويـت. وتــتـــنــاول
الــروايـة الـتي صـدرت فـي طـبـعـتـ
ـهاجرين العرب بالعربـية معاناة ا
الـذين يغـامرون بـحيـاتهم لـلوصول
إلـى بالد يــعـــتــقـــدون أنــهـــا حتــقق
أحالمهم لـيجـد معـظمـهم نفسه في
مــهب الـــضــيـــاع. وتــتـــحــدث عـــمــا
يتـعـرضون إلـيه من ابتـزاز بدءا من
أصــحـاب الــقــوارب الـتي حتــمــلـهم
وانــتــهــاء بــأبــنــاء جــلـدتــهم الــذين
ســـبـــقـــوهم في الـــهـــجـــرة وحتـــول
بـــعــضــهـم إلى مــحــتـــرف يــتــربص
بـالـقـادمـ اجلدد. وتـتـنـقل الـرواية
بـ عـدة جـغـرافـيـات مـنـهـا سـورية
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يس تـنـاقـضـاً مـن األسـتـاذ الـدكـتور
قــــاسم حــــســـ صـــالـح أن يـــكـــون
فــاحــصــاً مـــهــذبــاً و لــكــنه في ذات
الوقت يعتمد القسوة في تشخيص
عـلل و ندب (جـمع نـدبة) و فـقـاعات
تــسـتـحــوذ عـلى الــواقع الـعـراقي و
الـــعــربي عـــمــومـــاً فــهــو الـــبــاحث
تمرس الذي لم يتـرك نقطة معينة ا
في متـابعاته إال و قـد أخضـعها في
تـشخـيـصات جـدلـية و هـكـذا جاءت
ـثــابـة حـســاء مـتــعـدد الـنــكـهـات
تتـضمن الـتأنـيب احلاد بـحرارته و
مــرارته هـــذا مــا جنــده فـي كــتــابه
الـثالثــ الــذي جـاء ضــمن عــنـوان
(أحوال الـعـراق و العـرب و خيـبات
الزمن الردي) و ضـمن عنوان فرعي
حتلـيلي (سـيكـوبولـتك) و على وفق
معـجم كامـبريـدج أن السـيكـوبولتك
(يـسـتخـدم لـوصف اإلخـتالفـات ب
مجمـوعات من الناس في مـا يتعلق

عتقداتهم السياسية).
لــقــد نــأى الــدكــتــور قــاسم حــســ
صـــالـح رؤيــــة اإلمــــام الـــشــــافــــعي
صــاحب الــقــول:(نــعــيب زمــانــنـا و
عـنى مـضاف أن الـعيـب فيـنـا) و 
الــــــرداءة لــــــيـــــــست بــــــالــــــزمـن بل
ــقـابل أجـد إلى حـد بــشـخـوصه بـا
بـعــيـد تــنـاغـمــاً واضـحــاً بـ رؤيـة
الـدكتـور صـالح و رؤية الـفـيلـسوف
ـاني إريك فـروم صـاحب نـظـريـة األ
الــتـــحــذيــر مـن الــتـــلــوث الــعـــقــلي
ومــراهـــقــة الـــوهم الــقـــائــمـــة عــلى
مــتـوالـيـة من الــبـحث عن الـسـعـادة

كن أن تقود إليها. بأساليب ال 
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لـقـد تــضـمن كــتـاب الـدكــتـور قـاسم
حـــســ صـــالح ثالثـــة أقـــســام هي
ســيــكــوبـــولــتك و الــثـــاني ثــقــافــة
ومـــجـــتـــمع و الـــثـــالث جـــاء حتت
عــنــوان عـلي الــوردي و قـد تــنـاول
ــؤلف في الــقــسم األول غــطــرســة ا
الــســلــطـــة و ســطــوتــهـــا و الــعــقل
الــســيــاسي الــعــراقـي و إشــكــالــيـة
األزمـة و الوطن بـ سيـاسي بـعقل
أحول و مواطن أثول و الفساد في
ـعــاجلـات و الــعــراق األسـبــاب و ا
األفـكـار الالعـقالنـيـة وسايـكـلـوجـية
ـغـلــوب و عـنـد الـعـرب الــغـالب و ا
ستقبل والسلطة اضي أهم من ا ا
و اإلسالم الـسـيـاسي والـفـسـاد في
العـالم العـربي مدخل حلـلحـلة أزمة
الـــــعـــــقـل الـــــعـــــربي ودراســـــتـــــ

حتلـيليـت عن الـشخصـية العـربية
فـكــراً و سـلــوكــاً و ثـورة احلــسـ
دروس لـــلـــحـــكـــام و الـــشـــعـــوب و
ــان لم إجــراءات لــتــفـــعــيل دور بــر
يـــنـــتـــخـــبـه الـــشـــعب و كـــراهـــيـــة
وقراطي العراقي حلكامهم الد

و مـــيـــكـــافـــيــلـي عــراقـي و دراســة
اسـتـطـالعـيـة عـن الـفـســاد و غـيـاب
رجل الــدولـة فـي الـعـراق و الــعـالم
العـربي األسـوأ قد حـصل فمـا الذي
بـــــعـــــده و عــــلـى مــــســـــؤولــــيـــــتي
الـســيـاســيـون الــعـراقـيــون مـرضى
نـفـســيـاً و عـنــوان الـعـلــمـانـيّـون و
الـديـنيّـون هل يـلتـقـون كمـا تـضمن
الـقــسم األول مـن الـكــتــاب عــنـاوين
أخــــــــرى جـــــــاءت أصـالً بـــــــرؤيـــــــة
سـايـكـوبـلـتــكـيـة أيـضـاً أمـا الـقـسم
الــثــانـي من الــكــتــاب فــقــد تــضــمن
حتـلـيالت ثـقـافـيـة إجـتـمـاعـية و من
عـنـاويـنـه الـعـراقـيــون مـازوشـيـون
ـعـلم الـعراقي مـقـال حتـريـضي و ا
ثـالثـة ازمــان و أجــاب أيــضــاً عـلى
رأة اذا تذهب ا حقيـقة إجتـماعيـة 
إلى العراف و دراسة حتليلية عن
ســايـــكــلــوجــيــة الــعــنف اجلــنــدري
(النوع اإلجتمـاعي) و العراقيون و
ســــــلـــــطــــــة الـــــرمــــــز الـــــديــــــني و
وغوجية و صـناعة الطائفيات الد
الـقــاتـلـة و الـضـد و ضـده الـنـوعي
في الشـخصـية الـعراقـية و الطالق
واطنة وقراطي و ا في الزمن الد
صرية و في حتليل للـشخصيـت ا
الـعـراقـية و االحـتـجـاج اجلـمعي و
ثـقـافـة الـتـظـاهـرات كـمـا تـنـاول في
حتــلـــيل ســـايـــكــولـــوجي مـــا بـــعــد
ــسـرح الـسـيـاسي الـالمـعـقـول في ا
الـــعـــراقي و من مـــقـــاالته فـي هــذا
كن أن القسم أيـضاً التـسامح هل 
يـتــحــقق في الــعــراق و تــنـاول في
دراســتــ حتــلــيــلــيــتــ الــتــطـرف
ـوت ثم تساءل الديـني و صنـاعة ا
في مــقـــال آخــر قــيـم احلــســ هل
سـتطـيح بـالـفاسـدين و من مـقاالته
رة حدث هذا التي حتمل الطـرافة ا
في بـغـداد بـعـد كـذا سـنـة فـنـتـازيـا
حلـقـيـقـة مـؤجـلـة و تـوقف الـباحث
في الـقـسم الـثـالـث من الـكـتـاب عـند
مــحــطــة بــشــريـة ســاســيــولــوجــيـة
أسسـها العـالم اإلجتمـاعي العراقي
ـــــواقف عـــــلي الـــــوردي صـــــاحب ا
الــنـقــديــة إلزدواجـيــة الــشـخــصــيـة
العراقية كمـا ذهب الباحث الدكتور

قاسم حـس صـالح إلى احلد الذي
قـال فـيه أن نـظـريـة الـوردي لم تـعـد

صاحلة.
و بشيء من التـفصيل فعـلى صعيد
ؤلف إلى أن الـفسـاد عـربيـاً أشـار ا
ـــفــارقـــة الــغـــريــبــة أن الـــتــوزيع (ا
الــطــبــيــعـي لـلــنــاس فــيــمــا يــخص
الـفـسـاد حـدث فـيـه إنـقالب. فـالـقـلـة
ــنــبــوذة الــتي تــمــارس الــفــسـاد ا
أصـبحت اآلن كـثـرة و الكـثـرة التي
ــبـــدأ احلالل و كـــانت مـــلـــتـــزمـــة 
احلـرام تـوزعت بـ من أحل نـفـسه
مـن هــذا اإللــتـــزام و من ضــعف أو
تـخـلـخل لـديه فـصـار مـتـردداً و من
يــجـاهــد فـي احلـفــاظ عــلــيه.. و هم

القلة.
و هـذا يعـني أن الـفـساد انـتـشر في
الـعـالـم الـعـربي بــطـريـقـة مــشـابـهـة
لـعــدوى الــوبــاء و حتــول من فــعل
كــان خـــزيــاً.. إلـى تــصـــرف ال يــعــد
خـزيـاً.. وال فـضـيـحـة بل صـار يـعد
(شطارة) و (انـتهاز فـرصة)!.. برغم
أن اجلـــمـــيع يـــرفــضـــونه و بـــرغم
تـشـكيل مـنـظمـات مـدنيـة في الـعالم
ـنـظـمة الـعـربي حملـاربته شـبـيـهة 

"مصريون ضد الفساد").
و أرى أن هـــذا الــتـــشـــخـــيص فــاق
الـتـعريف الـذي جـاء ضـمن قـاموس
كــامــبــريــدج عن الــفــســاد و يــعــني
بــالــضـرورة أن الــفــســاد عــلى وفق
تــشــخــيص الــدكــتــور صــالح وجــد
شرعنة له في احلياة العامة و أن ال
كـن أن ينـتظر حدود تـكبـحه و ال 
أحـد علـى وفق مقـولـة بهـيج طـبارة
وزيــر الـعــدل الــلــبــنـانـي األسـبق و
الـرئيـس احلالي لـلمـنـظمـة الـعربـية

كافحة الفساد.
و في دراســة حتـلــيـلــيـة تــضـمــنـهـا
الــكــتـاب لــلــفــكـر و الــســلــوك أشـار
ــؤلف إلى (أن تـعـدد الــرؤى حـالـة ا
إيــجــابـيــة و مــطـلــوبــة في تـغــيــيـر
احلاضـر إلى ما هـو أفضل. غـير أن
اإلشــكــالــيــة هـي أنك إذا أحــصــيت
الــرؤى في مـــجــتــمــعــاتــنــا (و هي
عــسـيـرة عـلى أن يـجـمـعـهـا جـامع)
فــــــــإنـك ســـــــــتــــــــصـل و مـن بــــــــ
استـنتاجـاتك إلى أن الفـرد العربي
يــصــاب بــالـــدوار مــنــهــا. و أنه إذا
انــشـــغل بـــهــا فـــإنه قـــد يــتـــعــرض
بسببها إلى اضطراب عقلي. و ألنه
ال يريـد هذا وال ذاك فـإنه يلـجأ إلى
أن ينأى بنفسه عنها في حالة يأس
ـستقبل. يرافق ذلك أن منها و من ا
أجـــهـــزة اإلعالم الـــعـــربي أوصـــلت
الفـرد العربي إلى حـالة من (التـقيؤ
ا يزيد عن الفكري) لـكثرة تردادهـا 
خـــمــســ ســنـــة مــقــولــة "إن األمــة
الـعـربـيـة تـمـر اآلن بـأزمـة خـطـيـرة"
بـــرغم تـــعـــاقـب األزمـــنـــة و تـــنـــوع

الــســلــطـــات و كــأنــهــا مـــبــرمــجــة
لـتـيـئـيس الـفـرد الـعـربي من أمـته و
مستـقبلـها ألن التـكرار و على مدى
هذا الزمن الـطويل كفـيل بأن يولد
سـيــكـولــوجـيــا حـالــة اإلقـنــاع بـأن
"اآلن" هـذه مـزمـنة وال خـالص لألمة
مــنـهـا.. مـا دامـت األسـرة و الـنـظـام
التـربوي و السـلطـة تنتج حـكومات
فـاشـلـة و فـاسدة.. و الـنـاس عـلـيـها
بـــ راضــ و غـــيــر مـــكــتـــرثــ و
عاجزين عن فعل التغيير.. و لك في

وذجاً قل نظيره!). العراق أ
و يـــضع الـــدكـــتــور قـــاسم حـــســ
صــالح حـلـوالً إلعــادة اإلعـتـبـار إلى
ـــعـــلم مـن خالل أربـــعـــة قـــنــوات ا
الـقنـاة األولى أن تـبـتعـد الـسيـاسة

ؤسسات التربوية? عن ا
و الــثـانــيــة أن يـتــولى مــسـؤولــيـة
وزارتي الـتـربـيـة و التـعـلـيم الـعالي
ــيـون أصــحـاب تـربــويـون و أكــاد
إختـصاص.. و لـيت يتـولى التـعليم
ـي الــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــالــي أكـــــــــــــــــــاد

بروفيسور..مسيحي!
ان على و الثـالثـة أن يصـادق البـر

علم و يرعاه. قانون يحمي ا
ـعـلم ذاته أمــا الـرابـعـة أن يـعــمل ا
عـلى إعــادة اإلعـتــبــار لـنــفـسه و أن
علم أن يكون ستوى (كاد ا يكون 
).(و الـسـؤال هـنـا هل تـرتقي رسـوالً
علم نفسه إلى السياسة و يـرتقي ا
إدراك أن مــــــعــــــظـم الــــــتــــــحـــــوالت
اإليجابية و قادة التغيير في العالم
.. و أن نعـمل جمـيعاً كانـوا معـلمـ
ــــــعـــــــلم عـــــــلى تـــــــفــــــعـــــــيـل دور ا
الــعــراقي..الــذي يــحــتــاجه اآلن في

زمن احملنة?
في الـيــابـان تـقــلـيـد لــطـيف: في كل

ـعـلـمـون مـنـاسـبـة تـخــرّج يـجـلس ا
ويـــضـــعــون أرجـــلـــهم في طـــشــوت
ويـــقـــوم الـــطــــلـــبـــة بـــغـــسل أقـــدام

معلميهم.
طـبــعـاً طـالــبـنــا مـا يـســويـهـا.. بس
عـلم.. خل يذب عاألقل مـن يشـوف ا

. اجلكاره!) أي أن يلقيها خجالً
و من رؤياه الـطريفـة في الكـتاب ما
قـاله حتــلـيالً عن الــعالقـة اجلــدلـيـة
ـرأة و الـعــراف في ظل نـظـام بــ ا
إجتماعي يصر بشكل أو بآخر على
ـــرأة في أن جتــد إخــفـــاء فـــرصــة ا
حلوالً لإلنتهاكات التي تتعرض لها
و كـيـف أنــهـا تــوهــمت أن جتــد في
الــعـراف مــا يــعـيــنـهــا عــلى جتـاوز
مـحـنـتـهـا فــالـعـراف بـرأي الـدكـتـور
صـالح (يــعـرف شـغـله و أهم مـا في
شـغـلـه أنه يـسـمــعـهـا مــا تـرغب في
سـمــاعه.. مــا يـبـعــد الـقــلق عــنـدهـا
نـحها الطـمأنيـنة.. ما يـفتح لها و
بني من نافذة في جدار حـصارها ا
الــكـــونــكــريت. و الـــعــراف اجلــيــد
يتمتع بفراسة و قوة حدس ونباهة
و فطـنة في قراءة تـعابـير الوجه و
ذكـاء عــاطـفي يــفــهم مـا في أعــمـاق
رأة من انفعـاالت وتناقضات روح ا
وجـدانيـة و ذكـاء إجـتمـاعي يـعرف
ـرأة من اضـطـهاد مـا تـتعـرض له ا
و خـــبــــرة مــــتـــراكــــمــــة من حـــاالت
ـعـلـومـات مـتـشـابـهـة فـيـفـاجـأهـا 
عنها تولد لديها حالة من اإلنبهار).
و في الــقــسـم الــثــالث من الــكــتــاب
يــخـــوض الــدكــتــور قـــاسم حــســ
صـالح في نــظـريــة عـالم االجــتـمـاع
الــعـراقي عــلي الـوردي مــشـيـراً إلى
عنـوان أنهـا لم تعـد صاحلـة مؤكداً
أن ما أخـذه البـاحثـون و الناس من

تــشــخــيص الــوردي إلزدواجــيــة
شـــخــــصـــيــــة الـــفـــرد الــــعـــراقي
مــعــتــبـريـن ذلك حــكـمــاً قــطــعــيـاً
ومتـندرين على سـلوك العـراقي
ـا قـاله الوردي بـهـذا اإلستـفـراد 
مع أن مـا أشـار إلـيه لم يـتـضـمن
تشـخيـصاً قـاطعـاً باإلسـتناد إلى
مـــا قـــاله الـــوردي نـــفـــسه (لـــقــد
الحـظت بـعـد دراسـة طـويـلـة بـأن
شـخـصـيـة الـفـرد الـعـراقي فـيـهـا
شيء مـن االزدواج "ثم اســـتـــدرك
قــــائالً: و إنـي و إن كـــنـت غــــيـــر
واثق من نــتـيـجـة هـذه الـدراسـة"
ثم عاد لـيوحي ضمـناً بـأن حكمه
هذا عن يق بـقوله: و لكني أجد
كـثــيـراً من الــقـرائن تــؤيـد فــيـمـا
أذهب إلـيه". و مـن الـقـرائن الـتي
يـذكــرهــا عن إزدواج شــخــصــيـة
ـسـلم العـراقي من الـعـراقي: أن ا
أشد الناس غضباً على من يفطر
عـلــنـاً و هـو من أكـثـرهم إفـطـاراً
وأن الـــفـــرد الــعـــراقـي من أكـــثــر
الـنــاس حــبـاً لــلـوطـن وحتـمــسـاً
خلــدمـــة الــعــلم بــيـــنــمــا هــو في
الــواقع مــسـتــعــد لــلــتـمــلص من
خـــــدمـــــة الــــعـــــلم إذا آن األوان".
ويـؤكــد بـأن الـفـرد الـعـراقي -في
هذا- ليـس منافـقاً أم مرائـياً كما
يحب الـبعض أن يسـميه بل هو

." في الواقع ذو شخصيت
اخلالصــة إن الــبــاحث األســتـاذ
الـدكـتـور قـاسم حـس صـالح لم
يـخــتـبئ وراء عــنــاوين غـامــضـة
فــهـو ال يـجـيـد الـتـورط في لـعـبـة
الــتـأويل بـل يـذهب واضــحـاً إلى
هــدفه و تــلك بـحـق من الـســمـات

القِيمية.
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ــتــرجم صــدر  جـــديــد من جــريـــدة  ا
ــواد الـــعــراقي الــثــقــافـــيــة حــافل بــا
تابعـات الثقافـية اخملتلـفة . ونقرأ وا
في الـصــفـحـة االولى مـن الـعـدد وهـو
االول في الــعــام اجلـاري افــتــتـاحــيـة
بـعـنـوان" سوق الـتـرجـمـة " لـلـمـشرف
الــعــام عـلـى اجلـريــدة مــديــر عـام دار
ــأمـون لــلـتــرجـمـة والــنـشــر  سـاطع ا
راجي بـــاالضـــافـــة الى اهـم االخـــبــار
الـثــقـافـيــة. وفي الـصــفـحـات االخـرى
يــطـــالــعــنــا حــوار عن الــتــرجــمــة مع
ـتـرجم واسـتــاذ عـلم الـلـغـة د.بـسـام ا
يـــاســ رشــيــد و عـــمــود بــعــنــوان "
العربية والثقافة االلكترونية" إلشراق
ـسـتـعرب الـعـبـادي وتـغـطـيـة لـفـوز ا
ــاني شــتــيـفــان فــايــدنـر بــجــائـزة األ
الـشـيـخ حـمـد لـلـتــرجـمـة وجـولـة في
الــصــحــافــة االوربـيــة واكــثــر الــكـتب
ــاضي ومــوضـوع قــراءة في الــعــام ا
بعـنوان(افـالم عراقـية حتـصد جـوائز

ـيـة) ومـيـسـلـون هادي فـي حوار عـا
مــتــرجم الـى االنــكــلــيــزيــة . تــصـدر
أمون في وزارة اجلريدة : عـن دار ا
الــثــقـافــة والــسـيــاحــة واالثـار وهي

تعنى بالشأن الترجمي. 
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عرض بـغداد الـدولي للكـتاب تـعقد الـيوم االثـن اربعـة نشاطـات. ففي الـساعة 12 ضمن الـبرنامـج الثقـافي اليـومي 
توسـطة) يحـاضر فيـها كل من محـمد داغر ومحـمد اديب وهديل شاريع الـصغيـرة وا ظهرا جـلسة بعـنوان (تمـويل ا
عالء فائـق  وفي الـساعـة الـثـالـثـة يـتحـدث الـدكـتـور عـبـد اللـه ابراهـيم عن الـسـيـرة الـذاتـيـة فـيمـا تـعـقـد في الـسـاعة
الـسـادسـة مـساء نـدوة عن (تـنـظـيم داعش - قـراءات ومـراجـعـات) يحـاضـر فـيـهـا حـيدر سـعـيـد وحـارث حـسن وعـلي طـاهر

ن العتوم وسنان انطون. احلمود  ثم في الساعة السابعة مساء امسية حوار ال
ؤسـسات الدوليـة في دعم االقتصاد لـلسفيـرين الياباني نـظمات وا وكـانت نشاطات امس االحـد قد تضمـنت ندوة عن دور ا
والتركي ومـحمد طـاهر وامسـية بعـنوان (الفلـسفة ومـساءلة االرهـاب والتطـرف ) للدكتـور اسماعـيل مهنـانة وحسن الـعبيدي
وعـلي عبود وامسـية شعريـة لرائد ابو فـتيان وادهم عادل فـضال عن حفل توقيع كـتاب ( اوراق شفيـقة علي اخلطـيب - اول باحثة

اجتماعية في العراق).

رسالة بغداد
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بغداد

ـــكـــتـــبـــات روايــة صـــدرت في ا
الكاتب والصحفي هادي عباس
حـس وعـنـوانهـا الـزاوية 360
والتي تدور أحداثها وتفاصيلها
من الواقع احلالي للعراق ,وهي
مـسـتـوحـاة من واقــعـنـا الـيـومي
ــعـانـاة.  وقـد ــمـزوج بـاأللم وا ا
اشـــــرف عـــــلى طـــــبـــــاعـــــتـــــهــــا
وتــنــضـــيــدهــا الــكـــاتب عــبــاس
وسـوي وصمم غالفها موحي ا
لــيث عـــبــاس وأودعت لــدى دار
ــكــتــبــة الـــكــتب والــوثــائـق في ا
الـوطـنـيـة بـالـعـدد  4043لـسـنـة
 2017وتــــوزع فـي مــــكـــــتــــبــــة
البـيارق مجـاور مقـهى الزهاوي
في  بــــدايـــة شــــارع الـــرشــــيـــد

لصاحبها معن القيسي
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ضمن مـنـشورات االحتـاد العـام لالدبـاء والكـتـاب صدرت لـلـشاعـرة  منى
السبع  مجمـوعة شعريـة بعنوان(قذائف
ورقـــيــــة ) تـــضم  22نـــصـــا  في 172

توسط. صفحة من القطع ا
ومن بـ عـنــاوين الـنــصـوص:(مـاعـادوا
(ضريـبة (تمـرد) (ويبـقى ثمـة امل) هنـا)
(نـــزيف (بـــيـت مـــســكـــون) احلـــضــارة)

الكبرياء) و(عتاب برداء احملبة).
وســـبق لـــلــــشـــاعـــرة ان اصـــدرت ثالث
مـجــمـوعــات شــعـريــة فـضـال عـلى ثالث

مجموعات مشتركة.
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عن مـنشـورات ضفـاف صدر حـديثاً في
بــيــروت اجملــلّــد اخلــامس مـن األعــمـال
الـشـعـريّـة الـكـاملـة لـلـشـاعـر أديب كـمال
الــدين وهـو يــحـتــوي عـلى مــجـامــيـعه
الــشـعــريّـة احلـروفــيـة: "رقــصـة احلـرف
"في مـرآة احلـرف" "حـرف من األخــيـرة"

ماء" . يقع اجمللّد ب  368 صفحة.
ســبق ألديب كــمـال الــدين أن أصـدر 19
مـجموعة باللغت الـعربيّة واإلنكليزيّة
مــنـذ مـشــواره الـشـعــري الـذي بـدأه مع
مـــجــمــوعـــته األولى: تـــفــاصــيل 1976
. اعــتـمـدت احلـرفَ مالذاً روحــيـاً وفـنـيـاً
نـال جـائـزة الـشّـعـر الـكـبـرى عام 1999
في الـعـراق. واخْـتِـيـرَتْ قـصـائـده ضـمن
ـكـتـوبة أفـضل الـقـصـائـد األسـتـرالـيّـة ا
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انـهت مـجـلـة جنم بـيث نـهـرين الـعام
 2018بـعـدد حـافل  صـدرمـؤخـرا عن
ـركـز الـثـقـافي  االشـوري في دهـوك ا
ليـحـمل الرقم  4-3 من اجمللـد الرابع
والــعــشــرون من  اجملــلـة الــفــصــلــيـة
الـثـقـافـيـة الـتي تـصـدر  بـثالث لـغات
هي السريانية والعربية  واالنكليزية
 وتمحورت افتتاحية رئيس التحرير
واطـنة  حيث  سنـور دانيال  حـول ا
عــرفـهـا  بــانـهـا الــروابط الـقـانــونـيـة
والـــســيــاســـيــة  الــتي جتـــمع الــفــرد
بوطنه مضيفا بـان  لها شروط  منها
ــــواطـــــنــــ  في ــــســــاواة بـــــ ا  ا
القوانـ  التـــي تصـون حقوقهم في
حـالــة الـتـجـاوز عـلـيــهـا  امـا الـكـاتب
نيسان بيغازي  فكتب عن الشخصية
 الـقــومـيـة  الـدكـتــور بـطـرس الـبـازي

متـوسعا في سـيرة الـدكتور  الـذاتية
ونــشـــاطـــاته  وخـــدمـــاته الـــطـــبـــيــة
اجملانية  وتشـجيعه التعـلم باللــــغة
االم  امــا الــدكـتــور عــامـر اجلــمــيـلي
فــــكـــتب حـــول تـــرســــيم احلـــدود في
ــة حـــضــارة بالد الـــرافــــدين الـــقــد
وتـلــون الـعـدد بـقـصـيــدتـ لـلـشـاعـر
رمـــزي عــقــراوي  احـــدهــمـــا حــمــلت
عنوان  خـمس عشرة سـنة  واالخرى
قـصـيـدة  بــعـنـوان ســـرقـوا  امـا رنـا
صليبا  فـكتبت مقالـة موسعة حملت
ـــســـيـــحـــيـــون في االردن عـــنـــوان  ا
وكـتب االعالمي هـرمز مـوشي مـقـالة
تـمـحـورت  حــول الـتـراث الـعـسـكـري
مبينا نظراته حول اجليش االشوري
ـــقــاالت وقــصـــائــد اخــرى  اضـــافــة 
ــركــز واخــتــتـم الــعــدد بـــانــشــطـــة ا
وزيارات هيئـته االدارية للـمؤسسات
والنخب الثقافية في مديــنة دهوك ..

wNMð  s¹dN½ YOÐ  r$ WK−

≤∞±∏ ÂUŽ

ـوضـوعـة حـداثـويـة الـشـعـر في  هـذا الـكـتـاب تـمـهـيـد ســلس وتـقـد 
ومراحله واجياله وفهم  ضـرورات الزمن وتباين مشـكالته االجتماعية
واستـطـرادات لـفـهم الـتـاريخ ومنـعـطـفـاته الـكـبرى في عـالم االدب  انه
اطروحـة حـقيـقة وخـمـيرة مـهـمة في تـلـمس كتـابـة الشـعـر وهو خـارطة
تـؤشــر بـوصــلـة الــرواد في الــشـعــر من غــربـيــ وشـرقــيـ تــأصـيالً
ي خلـلق ثـقافـة انـسانـية وتأطـيـراً ومالمح وضرورات الـتـواصل العـا
ـتـجـانسـة لـلـشـعـراء في الـغـرب والـشرق مـتوائـمـة بـواقع الـتـجـارب  ا

هاجرة والباحثة في  فضائاته . واجنازات الطيور ا
يقـدم االستـاذ فاضل  ثـامـر نخـبة من الـشـعراء  راهـنوا عـلى احلداثه
وكسبوا الرهان فهو يـسلط الضوء على همومـهم والظروف السياسية
التي الـقت بظاللـهـا في مشـهد حـياتـهم ونتـاجـاتهم الـشعـرية بـحروف
ونـصـوص وتـعـلـيـقـات تـشـد الـقـار وحتـثه عـلى احـتـرام جل مـايـقـرأ

وتعلمه ثقافة احترام النصوص وعدم اصدار احكام متسرعة.
ويخبرنا بان الـنقد ال يكتـفي بالنصوص دون معـرفة الشاعر عن قرب
ورصـد حتـركــاته ومالحـظـاتـه وتـصـريـحــاته ولـقـاءاتـه وانـا اقـرأ هـذا
الـكـتـاب احــسـست بـحب األدب الـنــقـدي بـاعـتــبـاره جـزء اسـاسي من
النص الـذي لـوال الـنقـد لـشـابه الـغمـوض وعـلـمني حـ اقـرأ ايـضاَ ال

اطلق حكماً قبل قراءة نقد حصيف.
من خالل هـذه الـسـيـاحـة يـحـس الـقـار انه قـد تـعـرف عـلى اصـدقـاء
ا كان قـد سمع عـنهم  لـكنه اآلن يـعرفـهم ويتـذوق نكـهتهم شعـراء ر
اغناني او قل سهّل عـليّ  قرائتهم فـيما بعـد وأنا ال ازال في منتصف
القـراءة لصـفـحات الـكتـاب انـتابـني حزنـاً شـفاف  بـاني  سوف اصل

نــهـــايــته رغـم احــتـــفــاظي به
مرجعـاً ومصدراً مـهماً  ذلك
لغزارة معـلوماتياتـه احلياتية
والـتـأريـخـية يـعـالـج االسـتاذ
فــــاضل فـي   تــــعــــامــــله مع
الــنـصــوص وبــنــاتــهــا بـروح
ـــتــألـــفــة واألبــوة الــعـــائــلــة ا
احلـانــيـة بــاشــارات شـفــافـة
اءات صريـحة ومـحطات وا
يــتـــوجـب الــوقـــوف عـــنـــدهــا
يـعـلـمــنـا الـكــتـاب بـادب عـدم
الوقـوف مسـمـرين بسـاحات
األطـالل ورمــــــــــــوز اآلبـــــــــــاء
ويخـبرنـا بان  بـ ظهـرانيـنا
شـــعـــراء يـــحـــفـــظـــون اآلرث
ويقدسـون البـناة ويـتلـمسون
دروبــهم  ومـن هــنـــا تــوجب
عـــلـيّ الـــشــــكـــروالــــعـــرفـــان
ألسـتـاذنــا الـفــاضل  فـاضل

ثـامـر لــتـجـشـمـه هـذا الـعـنــاء وهـذا الـتــواصل والـتـأكــيـد عـلى اواصـر
التـقارب بـ  فـكر  شـعـراء العـرب وشـعراء الـغرب وفالسـفـتهم حتت
خيمة االنسان ولـقد تلمست مـوسوعيته وقابـليته الفريـده وتلقائيته في
ـطواعـة بانـسيـابيه عالـية وكـانك تسـمع لعـزف فنان استعـمال ادواته ا
كبير عـلى اآلله احملببه الـواحده رغم انه صانع لـسمفـونيات ذائعه اب
حقـيـقي لـلثـقـافـة ودرع منـيع يـذود عنـهـا يـتفـحص الـنـصوص ويـبـشر
يالدات كبيـرة في عالم الشعـراء من خالل ما يستـشعره من صدى
االشارات العـاليـة وقوتـها التـعبـيريـة واالستعـارية ودقـة فنـيتهـا مقـنعة
كانت او  صـريـحة مـنه اسـتطـعت ان افـهم معـنى مـصطـلح ( الـسهل
ـتـنع الـفـهم يـحـتـاجه ـمـتـنع) رغم انه لـيس سـهالً لــكن فـكـره غـيـر  ا
الـشــبـاب في بــدايــاتـهم واخملــضـرمــ في اغــنـاء جتــاربـهم من غــنـاء

موسوعيته.

غالف الكتاب
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غالف اجمللة

ترجم الصفحة االولى من ا


