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ـعــتـزلــة قـد تـأثــر بـالــفـلــسـفـة اقـرأ مـا يــشـيــر إلى أن فـكــر ا
الـيونانية كـما أن هناك من يـقول بتأثر الـنحو العـربي بالفكر
ـعمول ولـقد صدر الفلـسفي والسـيما في قـضية الـعامل وا
ـسـتـشـرقـ كـمـا قـال به الـدكـتـور إبراهـيم هـذا عن بـعض ا
بـيـومي مـدكـور (1902-1996) رئـيس مـجـمع الـلـغـة الـعـربـيـة

 . بالقاهرة الذي تواله خلفا للدكتور طه حس
الذي أريد قـوله إن تالقح الفـكر اإلنسـاني والتـأثر والتـأثير
ـسـلـمـات فـمـا عـاد صـفـاء الـفـكر مـسـألـة أمـست في عـداد ا
خـالـصـا والسـيــمـا بـعـد ثـورة االتـصـاالت وحــتى قـبـلـهـا من
خالل الـنـقل والـتـرجمـة وال تـبـقى مـنـزهـة عن الـتـأثـر واألخذ
ـدامــيك األولى في ثــقـافــة الـبــشــر ومـنــهـا: مــلـحــمـة ســوى ا
(كلكامش) للشاعر العراقي اجملهول الهوية ( هو الذي رأى)
فضال عن (اإللـياذة) و(األوديسة) لـشاعر اليـونان هوميروس
و(األنـيادة) لـلـشاعـر فرجـيل وغـيرهـا وما بـقي ظل كل عـيال
ـقـارن لـكن الذي عـلى اآلخـر وهـو الذي أفـاض فـيه األدب ا
ـعتـزلة في أطواره األولـى على يد واصل أريـد قوله إن فـكر ا
بن عطـاء الغزال (80 -131) ومـا تاله ما كان مـتأثـرا باآلخر
أبـــدا وإذ اجـــزم ومـــا
فـي الـعــلم جـزم فألن
حــركــة الــتــرجــمــة مــا
كــانت قـد بـدأت وهي
ـــــا بـــــدأت; كـــــمــــا إ
يـــعــــرف الـــدارســـون
ـأمون أيـام اخللـيـفة ا
بن هـــرون الـــرشـــيــد
(170-218) فـــــضال
عـن أن فـــــــــــــكــــــــــــرة
ا نشأت االعتزال إ
بــــعـــد أن اشـــتـــجـــر
اخلــالف بـــــــــــــــــــــــ
األستاذ وتلميذه في
قـــضــــيــــة مـــرتــــكب
الـــكــــبـــيــــرة الـــذي
ســــمـــــته اخلــــوارج
كــــافــــرا وأخــــطــــأ
ــرجــئـة إذ بــعض ا
قـــالـــوا هـــو مـــؤمن
إلقراره بالله ورسوله وكتابه وإن لم يعمل به وأخطأ احلسن

البصري ( توفي 96 أو 110) إذ سماه منافقا.
 لكن واصال بـن عطـاء الغـزّال االلـثغ خالـف أستـاذه احلسن
ـؤمن وال هو ـنـزلـتـ ال هـو  ـنـزلـة ب ا الـبـصـري فقـال بـا
ــســجــد الــذي كــان يــدرس فـيـه أســتـاذه بــكــافــر واعــتــزل ا
البصـري واتخـذ له مكـانا آخر فـقال احلسـن البصـري (لقد
اعتـزلنا واصل) ومن هنا جـاءت التسمـية وإن كان هناك من

يقول إن احلسن طرده فاعتزل.
 وأكـاد أمـيل إلى الـروايـة األولى فـهي أقرب إلـى العـقل وهي
ــبــكـــر وعــيش االذيع وهـي األســيــر. إذن فـي هــذا الــوقـت ا
اجملـتـمـعـات في قـارات مـنـعزلـة مـنـقـطـعـة يـكـون من الـعسف
ـعـتـزلي بـاألخـذ والـتـأثـر مع إقـراري أن ليس إتـهـام الـفكـر ا
عيبا أن تأخذ وتتأثر شرط أن تشير لكن هذا لم يحصل في
ـتـأخريـن وبعـد أن نـشطت الـبـدايـات قد يـكـون حصـل لدى ا
حـركـة الـتـرجـمة وحتـولت بـغـداد إلى عـاصـمـة الدنـيـا ثـقـافـيا
يحج إلـيـها أهل الـعلم والـبـحث والدرس وأرى أن مـا ينـطبق
عــلى احلــسن الــبـصــري وواصل بـن عـطــاء يــنــسـحـب عـلى
مجايـليهما والقريبـ زمنيا منهمـا أمثال: عمــــــــرو بن عبيد
ُــعْـتَـمِـر (ت 218) وإبــراهـيم بن سـيّـار ( ت 144) وبِـشْـر بن ا
الــنَــظّــام (220) وثُــمـــامــة بن األشَــرس (225) وأبــو الــهــذيل
ـتـأخـرين فـكـرا فـلـسـفـيـا كـما العالّف (227) لـكن جتـد في ا
لــدى أبي عـلي اجلِـبـائي (303) وأبي هـاشم اجلـبـائي (321)
ـعـتـزلي الـشـهـيـر الـقـاضي عـبـد اجلـبـار الـهمـداني (415) وا
ــهم ( تــنـــزيه الــقــرآن عن الــذي قــرأت فـــصــوال من كــتـــابه ا
ــــرزبـــاني(384) والـــرمـــاني (384) ـــطــــاعن) فــــضال عن ا ا
ـرتـضى (436) وجـار الـله الــزمـخـشـري (538) والــشـريف ا
وسـوم بـ(الـكشّـاف عن حـقائق صاحب الـتـفسـيـر الشـهـيـر ا
ـــعــروف الــتـــنـــزيل وعــيـــون األقـــاويل في وجـــوه الــتـــأويل) ا
ـسـتـشـرق اخـتـصـارا بـ( الـكـشاف). كـمـا يـحـاول بـعض ا

ـســلـمـ الـنــيل من الـعـقل وبـعض الــبـاحـثـ من الــعـرب وا
الـعربي وجـعله عـياال عـلى اآلخـر وإذ حاولـوا تشـويه الفـكر
عـتزلي بـالـنص على أخـذه من وتأثـره بـالفـلسـفـة اليـونانـية ا
فـان النحـو العـربي ما سلم هـو اآلخر من هذه الـفِرْية مع أن
نظـرة مـتـأنـية غـيـر مـتـعـصبـة وبـاحـثـة عن احلقـيـقـة تـؤكد إن
ـا جرت - عـملـيـة تـقـعـيـد قواعـد الـلـغـة الـعـربيـة ونـحـوهـا إ
أيضاً- قـبل حركة الـترجمـة بعقـود وان النحـوي واللـغوي
األوائـل كانـوا يـخـرجون إلى الـبـوادي ألخـذ الـلغـة وقـواعـدها
ومـا ذهبـوا إلى الـيونـان! ال بل بـلغ من حتـرجهم أنـهم نـصوا
عـلى قبائل بعـينها أجـازوا األخذ عنهـا خشية تـسرب اللحن
واخلـطأ والـغلط ألنـها كـانت تقـيم في قلب اجلـزيرة الـعربـية
وامتـنعوا عن األخذ من قـبائل تسكن أطـرافها إذ أخذوا عن
قـيس وتـمـيم وأسـد فـإن هـؤالء هم الذيـن أخذ عـنـهم أكـثـر ما
اخذ ومعظمه (..) ثم عن هذيل وبعض كنانة وبعض الطائي
ولم يؤخذ عن غيرهم من سائـر قبائلهم. تنظر
ص 20 ص21 من كـتـاب (من تـاريخ الـنـحو)
لألستـاذ سعيد األفـغاني. طبعـة دار الفكر-

بيروت من غير تاريخ.
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صدرت لـلشاعـرة العراقـية لهيب
عـبـداخلـالق عـن األهـلـيـة لـلـنـشر
فـي الـعــاصــمــة االردنــيــة عــمـان
مــجـــمــوعــة شـــعــريــة بـــعــنــوان
(مــســـافــة جـــرح) تــقع في  125
ـــاوسط صـــفـــحـــة من الـــقـــطع ا
وتضم   38قصيـدة توزعت على
ثالث اجـــــــزاء االول أســـــــفـــــــار
ويــحـــمل جــرح الـــوطن وجــاءت
حتـتـه قـصــائـد رصــدت شـظــايـا
مـتــعــددة لأللم وعــشق الــعـراق
ومـــنـــهــــا قـــصـــائــــد "وبتُّ عـــلى
ـوت الجـئـة" و"غـفـوتَ رصـيف ا
عــــلـى جــــراح الــــورد" و"ســــفـــر
اخلروج" وهي قصائد ذات نفس
مـلحـمي. والـثـاني نـبـوع الروح
ويـنــقل الــهم الـذاتـي والـغــربـة 
والـــثـــالث در مــنـــثـــور ويـــجــمع
مقـطـوعات شـعر مـنـثور تـنوعت
ب غربة الذات وهموم الوطن. 
وكتـبت الـناقـدة والـشاعـرة ثـريا
ماجدولـ مقدمة اجملـموعة جاء
فـيـها (في هـذا الـديـوان "مـسـافة
جرح" لـلهيب عـبد اخلالق التي
أعــرفــهـــا شــاعـــرة ومــنـــاضــلــة

حتـدثـنـا عن احلب واحلـرب عن
احلـيـاة وجـراحـهـا وعن الـوطن
ـغـروس في ثـنـايـاهـا كـالـشـجر ا
.. وطن حـيـنـا وحـيــنـا كـالـسـكـ
حتـمــله بــعــنــايــة وتــنـشــره في
مـنافـيهـا داخل وخارج اجلـسد..
حتـدثــنــا عـنه بــدهــشـة مــفـعــمـة
ـرارة وبـفـرح حـزين.. في هذا بـا
الديوان تـبدو الشاعرة مـغتبطة
بـحزنهـا تعـبّد طريق أمل بـعيد
بـقــصــائــد تــرعى صــخــبـهــا في
هــدوء من يــعــرف ســرّ األشــيــاء
ويــــتــــقن الــــوقـــوف عــــلى أرض
الزالزل.. كـمن يـغـفـو عـلى جراح
).مضيفة الورد غير عابئ باألن
ــداخل األكــثــر إغــراء (من بــ ا
فـي هـذا الـديــوان مـدخل الــلـغـة
الـــشـــعـــريــة الـــتي تـــكـــشف عن
حــمــولـة ثــقـافــيــة واسـعــة. هـذه
ـتعـددة الـتي جـمعت احلمـولـة ا
بـ الـثقـافـة الـشـعـريـة الـعـربـية
األصـيلـة وب االهـتمـام العـميق
بالسياسـة والتاريخ.. والشعراء
الــذين يــكــتــبـون فـي الـســيــاسـة
والـتــاريخ وفي احلـب قـلــيــلـون
ــيــزون عن ونــادرون لــكــنــهم 

غـــيـــرهم..وهــذا مـــا جـــعل لـــغــة
الـكتـابة الـشـعريـة لـدى الشـاعرة
تـــتــمــيـــز بــالــدقـــة واإلتــقــان في
فردات ونـسج عالقات اخـتيـار ا
خاصة بـ مدلوالتهـا وحقولها
عاني خاصـة بالشاعرة لتكـون ا
وال تــطــوّع لــســواهــا...(أشــتـاقُ
/ لــلـــنــهـــرِ الــذي كـــنّــا نــســـابــقهُ
ويهزِمُـنا/لـنخلٍ كـانَ يكبـرُ مثـلنا
).إنـها ب الـرصـافـةِ/ واجلسـورِ
نـحـازة إلى الشـعـر فقط اللـغـة ا
ـنجـذبة تـفاعـلـة مع الذات وا وا
إلى تفاصيل العالم في كونيته..
لـغــة بــصـريــة قـادرة عــلى رصـد
صـور شــعـريــة كـثــيـفــة تـلــتـقط
تفاصيل قاسية من خراب العالم
وتــــعـــكس الـــعــــزلـــة والـــغـــربـــة
والـنـسـيـان في مــقـصـد جـمـالي
إلى جـــانب تـــفـــاصـــيل ســـرديــة
تـتجـمع لـتكـون مـشاهـد حـكائـية
تــمــحــو الـــفــوارق بــ جــنــسي
الـشــعــر والـســرد. (لم تــقلْ مـاذا
ي/ سأفعلُ إنْ غـدا وطني/ غـَر
/ إنَّ الـورودَ إذا تَــنَــصّلَ قـاتِــلي
/ لم تقلْ قلـبُهـا / صارتْ سيـوفاً
/ إنَّ احلــقــيــقــةَ مــرة/ والــفــجــر

ـدرسـة تـسـمـيـته بـ(ا
الــــعــــراقــــيـــة) الــــتي
حتتفي بالشجى بكل
مــــا يــــقـــتــــضــــيه من
جـــزالـــة الـــتـــعـــبـــيـــر
وفــــخـــامـــة اإليـــقـــاع
واحلرارة احلسية في
ـــقـــاربـــات والــرؤى ا
واالقــــــــتـــــــصــــــــاد في
الـــزخـــرفــة والـــتـــبــرج
االسـتـعـاري).ويـضيف
(لـقـد اسـتطـاعت لـهيب
عـبـداخلــالق أن تـقـيس
مسافـة اجلرح العراقي
في نــصــوص الــشــجى
الـتي تكـون مجـموعـتها
هــذه وأن تــعــيــد وشج
ـيثـولوجي الـواقعـي با
وأن تـــــقــــــطّــــــر الـــــروح

الـــعـــراقـــيــة الـــتي تـــصـــغي الى
صـــوتـــهـــا الــداخـــلـي الــعـــمـــيق
ويـبـكيـهـا الـشـجى فـي احلـقـيـقة
أكــثــر مـن اجلــرح ألن جــرحــهــا
احلـقيـقي هو جـرحهـا الوجودي
ــادي).ولــعـــبــداخلــالق ثالث ال ا
مجـمـوعات شـعـرية سـابـقة هي:

انــكــســارات لــطــفــولـة غــصن
وطن وخـبــز وجــســد تــرانـيم
ســــومـــريــــة بـــاإلضــــافـــة الى
: بـــ كـــتـــابـــ ســـيـــاســـيـــ
انــهــيــارين-االســتــراتــيــجــيـة
االمـــــريــــــكـــــيــــــة اجلـــــديـــــدة

وسوسيولوجيا الدم.
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قالت إدارة مـعرض أبوظبي الدولي لـلكتاب إن الدورة الـتاسعة والعـشرين التي تنطـلق هذا الشهر جذبـت عددا كبيرا من النـاشرين بلغ أكثر من ألف
ـستـقبل عـرفة.. بـوابة ا دة من  24 إلى  30 نـيسـان في مـركز أبـوظبي الـوطني لـلمـعارض حتت شـعار ”ا عـرض في ا عارض من  50 دولة. ويـقـام ا
.وقال سـيف سعـيد غـباش وكـيل دائرة الـثقـافة والـسيـاحة بـأبـوظبي في مـؤتمـر صحـفي ان (معـرض أبوظـبي الدولي لـلكـتاب يـعود هـذا العـام ليـكون
ـشاركـة في واحد من أكـثر مـعارض الـكتب الـتزاما ـعرفـة إلى اجلمـيع إذ يحـرص النـاشرون من الـشرق إلى الـغرب على ا الـبوابـة التي تـعبر مـن خاللها ا
ؤلف ـعرض يسـتقطب في دورته احلـالية نـخبة من أبـرز الكتـاب وا باحلـقوق الفـكرية ومـا يتعلـق بها من حقـوق النشـر والتألـيف والترجـمة). وأضاف ان (ا
شاركـات الدائـمة جذبت الـدورة التاسـعة والـعشرون عـارض ألول مرة من نطـقة والـعالم). وبجـانب ا بـدع من أنحـاء ا ـرموقة والـفنانـ ا ودور النـشر ا
عرض إضافة عرض. وتشارك أكثر من  30 دار نشر هندية في ا أوكرانيا وجمهوريـة التشيك واستونيا ومالطـا والبرتغال بينما حتل الهـند ضيف شرف ا
صورة) إلى وفد يضم  100عضو بينهم ناشرون ونقاد ومؤلفون. وتشهد الدورة الـقادمة إطالق أركان تفاعلية جديدة هي (ركن النشر الرقمي) و(ركن القصص ا
و(ركن الترفيه) وهي األركـان التي تتضمن جتارب تفاعلـية مبتكرة للزائرين. ويـشمل برنامج األنشطة احتفـاء خاصا بالشاعرة اإلماراتيـة الراحلة عوشة السويدي

(1920- 2018) التي اختيرت الشخصية احملورية للمعرض.

رسالة ابو ظبي
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/ أغفيتَ ليسَ عـلى مسافةِ نـبرةٍ
فـوقَ جراحِهـا / وتركـتني غرقى
/ بــدم صَـبـاحِـهــا ). مـؤكـدة (في
هــذا الـــديــوان أيـــضــا جـــمــعت
الـشـاعــرة بـ قـصــائـد مـوزونـة
وقـصائـد نـثـر في تعـاقـد عـلني
يـحـقق الـوعي الشـعـري والوعي
بالشعر. ويـكشف اجلهد العميق
الــذي بــذلـــته الــشــاعــرة لــتــقــدم
قصـائـد مـنـحـوتـة بـإتـقـان تـبرز
عنى وتؤكد سحر اللغة وعمق ا
أن الـشاعـرة اخـتارت اإلقـامة في
الـشعـر بدل اإلقـامة في جـزء منه
ــنــطـلق من فــقط.. هــذا الـوعي ا
لـغــة شــعـريــة مـكــثــفـة ومــعـاني
مــبـتــكــرة جـديــدة وإيــقـاع داللي
مـتـفرد نـفى احلـدود ب قـسمي
الــــديـــوان وضـــمـن االنـــســـجـــام
والـتـمـاسك بـ قـصـائـده. وهـذا
مـا يــعــني أن هـاجـس الـشــاعـرة
األول هو الشعـر فقط في معناه
ا هو حتـقيق للـجمال). العـام 
وكـتب غالف اجملـموعـة وصـممه
الـشـاعـر الفـلـسـطيـني زهـيـر ابو
شــــايب قــــائال(تــــنــــتـــمـي هـــذه
كن اجملموعة الـشعرية الى ما 
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من اجل احــيـاء االثــار والـتـراث
ـــســيــحي فـي الــعــراق والــذي ا
حـاولت قـوى الظالم طـمس هذه
الـــهــويــة الــتــاريـــخــيــة في بالد
الـرافدين يأتي اجلـهد التـوثيقي
وصل ـهم في كتـاب "كنـائس ا ا
الـتـاريخ واأللـم" لـلـكــاتب سـامـر
الياس سعيد وهو ليس مؤرخا
يكتب عن التاريخ بل هو يجسد
الــبــعــد الــتــاريــخي لــلــكــنــائس
ــسـيــحـيـة ـدارس ا واالديـرة وا
ه ــــوصـل مــــعــــبـــــرا عن أ فـي ا
وعـــــمق اجلـــــرح الـــــذي احــــدثه
ـــوصل داعش عـــنــــد احـــتـالل ا
فــــهـــــو يــــعـــــود "مــــســـــكــــونــــا
بــالـذكــريـات/ اعــود لـلــمـوصل/

لـعــلـني أداوي / جـراح مـديـنـة/
أنــــهـــكـــتـــهــــا احلـــرب/ وتـــركت
جــروحــا غـائــرة في جـنــبـاتــهـا
حتى الـتاريخ بـقي صـامتـا أمام

قسوة األلم"
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لك مشروعا سامر اليـاس كان 
سـيحـي في الـتوثـيق لهـويـة ا
فـهو لـديه مـجـمـوعة في الـعـراق
ـــؤلــــفـــات قـــد تــــعـــود الى من ا
قـمـة العـطاء) وفي سـنة) 2006
عــنــدمــا تــوقف الــزمن)) 2011
وفي سـنـة  2014ســنـة احـتالل
داعش للموصل صدر له (العمق
التـاريخي للمـسيحيـة في مدينة
ـوصل) وبـالـتـوالي لـلـسـنـوات ا
كــانت 2017و – 2015-2016
له الــكــتب الــتــالــيــة (حــكــايـات
لــبــدتـهــا الــغــيــوم- مـولــود في
أكــيـــتــو- مـالمح وقــضـــايــا في
االعالم الـسـرياني) سـنة 2018

صــدر له هــذا الــكــتــاب الـذي 
تقـييمه من قبل الـدكتورة "زينب
عبـد الله هـالل"- الهـيئـة العـامة
لـآلثـار والـتـراث "عـرض الـكـاتب
احــــــوال نـــــــلـك االبــــــنـــــــيــــــة –
ــسـيــحـيــة- ومن تـعــاقب عـلى ا
ادارتها وخدمـتها وما حدث لها
مـن تـــرمـــيــــمـــات مـــنــــذ بـــدايـــة
تــشـــيــيـــدهــا إلـى دخــول داعش
ويــعــد هــذا الــعـرض لــلــمــديــنـة
والـتـوثـيق مــهـمـا لـلــمـخـتـصـ
بصورة خاصـة وللناس بصورة
عامـة كونه أحـتوى عـلى الكـثير
ــعــلــومــات الــقــيــمــة الــتي من ا

طـرحـهـا الـكـاتب مـشـكـورا " هذا
مــــــا يــــــخـص الــــــشـق االول من
مضـمون الكتـاب وهو (التاريخ)
امــا الــشق الــثــاني من الــكــتـاب
وهـــو (االلم) "بـــعــدهـــا عــرج في
القسم الثاني من الكتاب إلى ما
حـدث لـهـذه الصـروح الـشـامـخة
ـانيـة من دمار والـتي تتـلمذ اال
فـــيـــهـــا الـــعـــديـــد من الـــكـــتـــاب
والرهـبان والـتالمـيذ ومـنهم من
اصـــــبـح من رجــــــال الـــــتـــــاريخ
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يشـير الكـاتب في مقدمـة الكتاب
ـشـاهدات الـتي ـصـادر وا الى ا
ـناسبة ألصدار ادة ا وفرت له ا
هـذا الـكـتـاب ولـعل الـهـدف وهو
مــهم جـدا الــذي دفـعـه لـتــاألـيف
هــذا الــكـــتــاب هــو "الــغــايــة من
تـقد الـكتاب لـلقـراء ان كنائس
ــــوصـل مــــرت خالل حــــقــــبــــة ا
ســـــيــــــطـــــرة تـــــنـــــظـــــيـم داعش
البـــــســـــات عـــــديـــــدة ســـــواء
واقعها واستمر بتاريخهـا أو 
الـلـبس مع الـشـروع بـتـحـريـرها
حـتى مـا بـعـد الـتـحـريـر حـيـنـما
ابـرزت بــعض الـتـصـرفـات الـتي
قــام بـــهــا مــوصـــلــيـــون اجلــهل
بتاريـخية تلك الكـنائس فعدوها
تارة بـيوتات موصـلية أو مجرد
سـراديب كـونـهـا مـنـخـفـضـة عن
ســــطح االرض او غــــيـــرهــــا من
الشواهد التي دفعتني للتصدي
لــلـــحــديـث عن تــاريـــخــيـــة تــلك
الــكــنـــائس فــضال عـن واقــعــهــا
احلــــالـي"يــــقع الــــكــــتــــاب 156
صـفـحـة ويـتضـمن صـور مـلـونة
مــوثــقــة بــاالسـمــاء والــتــواريخ
الـتي الـتـقـطت لـهـا هـذه الـصور
ا الت الـيه من دمار ـقارنـتهـا 

وتخريب .
الــكــتــاب يـعــد وثــقــة تـاريــخــيـة
ؤلف خطـيرة ومـهمـة بذل فـيه ا
اجلـــهــد الــكــبــيــر في الــتــوثــيق
قابالت والكتابة والتحليل. وا
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ضـــمـن مـــنـــشــورات
عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة
الـعـراقي صدر كـتاب
جـديد بـعنـوان (عالم
الـفــضـاء الـعـراقي د.
عـبد العـظيم الـسبتي
- مـن سـوق الـشـيوخ
الى مجرات الفضاء).
يـــتـــضــمـن الـــســـيــرة
الـــذاتــيـــة لــلـــســـبــتي
ويـســلط الـضـوء عـلى
منجـزات عالم الفضاء

بوصفه استاذ الفيزياء الفلكية
بـجامـعة مانـشتـر وزميل باحث
مـرصــد جــامــعــة لــنــدن عــضـو
ــتـقــدمـة لـتــطـويـر اجملــمـوعـة ا
مشاريع احتاد الفلكي الدولي
ـرصد الفضائي وعضـو هيئة ا
ي ومــســتــشــار مــشـروع الــعــا
ـرصــد والــقـبــة الــفـلــكــيـة في ا

كورنوال.
ــرصــد واســـهم في تــأســـيس ا
الـفلـكي العـراقي فوق قـمة جبل
كـــورك بــاربـــيل واطـــلق اســـمه
ـــــــريخ عـــــــلـى كــــــوكـب بــــــ ا

ــا لـدوره في ــشــتــري تـكــر وا
مجال بحوث القضاء.

ـــوســـوعــــة الـــتي صـــدر امــــا ا
الكـتاب بـحلـقاتـها فـهي حتاول
تـقـد قـراءة واعـيـة ومـبـسـطـة
ــفــاهـــيم الــتي لــلــكـــثــيــر مـن ا
شـهـدت علـى مر االزمـان خـلـطا
عرفة متداخال من اجل اتاحة ا
ـــيــســـرة لـــلــجـــمـــيع في وقت ا
انـحــسـرت فـيه فـســحـة الـتـأمل
ـتـسـارع وهـيـــــــــمن االيــقـاع ا
عـــلى احلـــــــــــيـــاة الـــيـــومـــيـــة
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صــدر الــعــدد الــســادس عــشـر
لشهر مايس  2019 من مجلة
(ضـفـاف) الـشـهـريـة الـثـقـافـيـة

نوعة. ا
 وحـمل غالف صـورة لـلـشـاعر
حــسـن الــنــواب الـــذي حــصــد
جــائـــزة الـــروائي الـــســوداني
الـطيب صـالح. وتضـمن العدد
ـــــقــــاالت مـــــجــــمـــــوعـــــة مـن ا
والـنـصـوص بـيـنـهـا (مـصحف
بـخط االمـام علي عـلـيه السالم

في العراق) و(قصر شعشوع
اثر يـجب حفـظه) و(نصوص
ــــصــــطــــلح الــــصــــوفي في ا
االسالم) فضال عن اسهامات
نـزار قــبــاني وعـلي ســرحـان
وهــــــــدى جـــــــــــاسـم ونــــــــور

البابلي.
اجمللة تـصدر عن دار ضفاف
للـنشـر. وزين غالفـها االخـير
مــــلــــصـق فــــيــــلـم االســــتــــاذ
واجملــنــون وعــبــارة (الــلــغــة

بارثها االنساني).

سامر الياس سعيد
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ــؤســســة الـعــربــيــة لــلــدراسـات والــنــشــر بــبــيـروت عن ا
ســتـــصـــدر قــريـــبـــا آخــر
أعـمــال إبـراهــيم الــكـوني
الـروائـيــة بـعـنــوان (كـلـمـة
الــلــيـل في حق الـــنــهــار)
لكة التي تتـناول سيـرة ا
ــلـقــبـة في األسـطــوريـة ا
كــــتب الـــــتــــاريـخ بــــاسم
"الـكــاهـنــة داهـيــة" الـتي
دافـــعـت بـــبــــســــالـــة عن
لكتها بشمال افريقيا
ضــدّ الـــغــزو األجـــنــبي
(ســــواء الــــرومــــاني ام

الــعــربي) في صــراع درامـي دمــوي اســتــمــرّ طــويالً
بـشــهـادة اإلخــبـاريــ الــعـرب واالجــانب إبـان الــقـرون
ـعـتــمـدة في هــذا الـعـمل الـوسـطـى وهي الـشـهــادات ا
لـحـمي كأنّ سـخـريـة األقدار تـأبى دومـاً إال أن تُدوَّن ا
سيرة الـضحية مـن وجهة نظـر اجلالد; ألن إذا كان ما
ـؤرخ في الـسـيـرة الـتـاريـخـيـة هـو الـنـتـيـجـة الـتي يـهم ا
نتـلـقاهـا مـنه بـاجملّان فـإن مـا يهـم الروائي هـو الـسبب
وليس الـنتـيجـة ألن في هذا الـبُعـد فقط تـهيمـن الدراما
كـذخـيرة هـي رهـان اي عمـل روائي و هـنـا فـقط تـوجد
الفـسـحة الـتي تـسـتطـيع فـيهـا الـضـحيـة أن تـترافع عن
نـفــسـهــا لــتـرفع اصــبع االتــهـام فـي وجه اجلالد الـذي

اجرم في حقها.
ـتـوسط   تـقع الـروايـة  في  288صـفـحـة من الــقـطع ا

والتجليد فني .
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زدهرة للطباعة عن دار الرواد ا
والـــنــشـــر واالعـالن صـــدر عــدد
جــديـــد من مـــجـــلـــة (الــثـــقـــافــة
اجلـــــــديـــــــدة) والـــــــتي يـــــــرأس
حتريـرهـا الدكـتـور صالح يـاسر
اما محرر (ادب وفن) في اجمللة
فهـو الشاعـر واالعالمي ابراهيم
خـيـاط  وضم عـدد اجملـلـة الـتي
تـأسـست عـام  1953وشـعـارهـا
(فـكـر عـلـمي  –ثـقــافـة تـقـدمـيـة)
مـواضـيع مـتعـددة فـهـنـاك ملف
العدد ويتنـاول الذكرى السنوية
ــفـــكـــر وعــالم االولى لـــرحــيـل ا
االجـتـمـاع فـالح عـبـداجلـبـار من
خالل العـنـاوين الـتالـيـة:تأمالت
ـاركسيـة  الدولة الـعراقية في ا
فــالح وبــنــيـتــهــا االجــتــمــاعــيـة
عـبداجلـبار وحلم الـنهـضة الذي
فـالح عبـداجلبار لم يـتحـقق بعد
والـــتــأســيس لــعـــلم االجــتــمــاع
و قـراءة الــسـيـاسي في الــعـراق
في كــــتــــاب االســــتالب لــــفــــالح

عبداجلبار. 
وهــنـاك مـقــاالت مـتـعــددة مـنـهـا
مـــقــال لــفــوزي حــامــد الــهــيــتي
ــــشـــروع بــــعــــنــــوان(مــــعـــالـم ا

ـيـر الـفـلـســفي لـلـبـروفــيـسـور 
الــعـاني   (2-1ومــقـال لــعـدنـان
سـعودي بعـنوان( الـنقد عبيـد ا
ـاركسي لـلدين). ثـمة نـصوص ا
ـة ونــصـوص جـديـدة. وفي قـد
((حــــوارات) هــــنــــاك حــــوار مع
الــدكـــتــور مـــظــــــــــهــر مـــحــمــد
صــالح. امـــا كــلــمــة (ادب وفن )
فــقــد كــتـبــهــا عـقــيل الــنــاصـري
وحمـلت عـنـوان (االنـتـلـجـنـسـيا

والثورة)). 
وضـم (أدب وفـن )احلــــــــــقـــــــــول
الــــتــــالــــيـــــة:في احلــــدث االدبي
والـفني وفيه نـقرأ(سبـيبقى ذكر
الشـوك وردا في جنـائن العراق)
ة اغتـيال االديب عالء (عن جـر
مــجــذوب)(الـشــيــوعي الــعـراقي
ـة اغــتـيــال الـروائي يـدين جــر
عـالء مـجـذوب)( بــغـداد حتــتـفي
بـــنـــخل الـــســـمـــاوة). دراســات
نـقـديـة وفـيه نقـرأ(عـمـر الـسراي
والـبحث عن افق شـعري جـديد)
لفاضل ثامر (السواد االبيض...
ـــعــاش) شـــعـــريـــة الــيـــومـي وا
جلـــاسـم عـــاصي شــــعـــر وفـــيه
نـــقـــرأ(لـــسـت وحـــدك من يـــنـــام
هــنـاك.. بــعض اشـيــائـنــا مـعك)

لعـلي حداد و(جتـليـات ليـلية)
) قـصص لئـاوات حـسن امـ
وفـيـه نـقـرأ قــصـصـا قــصـيـرة
جدا حلـس البعـقوبي فنون
وفــــيه نــــقــــرأ (بــــريــــكــــست..
التالعب باجتاهات اجلماهير
) لنـزار عبدالغفـار السامرائي
و(النـحـت العـراقي مـن الروح
ــادة) احملــلــيــة الى ســلــطــة ا
خلـالد خـضيـر الصـاحلي..اما
لــوحـتـي غالفي الــعـدد فــهــمـا

للفنان فيصل لعيبي.
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