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كـتاب قـضاة بغـداد بجـزأين الذي أبـدعه ابراهيم الـدروبي والذي يـتناول
قام الـعلي في بغداد والذي نصب الـنبوي وا الـقضاة الذين تولـوا هذا ا
 طـبعه ببغداد سنة  1958ألول مـره وأعيد طبعه مرة أخرى سنة 2001
م يـفـوق كل ما كـتب عن الـقـضاء فـي بغـداد والـقضـاة فـيـها كـونه يـغطي
ــوضـوع فـي الـعــهــود الــتي مــرت عــلى بــغـداد من بــدايــة الــعــهـد هــذا ا
نصور ثم عهد الدوله االيلخانيه دولة هوالكو ثم الـعباسي زمن اخلليفه ا
الـدوله اجلالئريه ثم دولتي القره قيـونلو أصحاب اخلروف االسود واآلق
قـيونـلـو أصحـاب اخلروف االبـيض ثم فتـرتي احلـكم الصـفوي ثم فـترتي
لكي اذ احلـكم العثماني ثم فترة االداره االنگلـيزيه ثم شطراً من العهد ا
يـبدأ بـالقـاضي يحـيى بن سعـيد الـذي كان قـاضيـاً في العـهد االموي ثم
قـاضـيـاً فـي الـكـوفه لـلـخـلــيـفه الـعـبـاسي أبي الــعـبـاس الـسـفـاح ثم أقـره
ـنصـور الذي بنى ـنصـور على القـضاء وقـدم بغـداد وهو مع اخللـيفه ا ا
بـغداد وهو ثاني اخلـلفاء العـباسي وأول خـليفه عبـاسي في بغداد باني
بـغـداد ويـنتـهي الـكـتـاب بالـقـاضي مـصـطفـى بن السـيـد حـسن األنـگرلي
الـذي عـ للـقضـاء في بـغداد سـنة 1939م. مـؤلف هـذا الـكتـاب ابـراهيم
ولـود في مـحلـة الـصدريه بـبـغداد سـنة عـبـد الغـني الـدروبي البـغـدادي ا
ونـشأ فيها له في الثـقافه والتأليف علو وسـمو فقد كتب عن بغداد 1894
كـتاب البغداديون أخبارهم ومجالسهم وهو وان بحث عن البغدادي في
الـقرن الـسابقـ فقط حـيث لم يتنـاول البغـدادي في العـهود العـباسيه
وااليـلخـانيـه أبنـاء هوالكـو والدوله اجلالئـريه ودولتي أصـحاب اخلـروف
والـدوله الصفويه والدوله العـثمانيه باستـثناء بغدادي العـهد االخير منها
فــأنـه كــتــاب االول في مـــوضــوعه حـــيث بــحث فـي الــعــوائل الـــبــغــداديه
دارس واجملـالس الـثـقافـيه الـبـغداديه واخلـطـاطـ والنـقـابه واجملـالس وا
الـعلمـيه والوعظ والـكتاتـيب واجملذوبـ وخانات وحـمامات بـغداد وسوى
ذلك عن بـغداد والبغـدادي ومن الكتب الـتي ألفها الـباز االشهب وتاريخ
شـيخ االسالم السيد عبد القادر الگيالني وله مخطوطان لم نعثر عليهما
وان ورد ذكـرهما في مواضع كثيره هما كتاب وزراء بغداد وكتاب نساء
بـغداد. وابراهيم الدروبي مـؤلف هذه الكتب أبدع في كـتاب قضاة بغداد
اذ فـضالً عن عـلمه وثـقافـته فـلقـد عمل بـالـقضـاء  منـذ عـشريـنات الـقرن
الــعـشــرين وحـتى وقـت قـريب قــبل وفـاتـه سـنـة 1959م لــذلك جنــده بـاراً
بـالـقـضاة الـذين عـمل مـعـهم في كـتـبه  وكان ذلـك سبـبـاً في جـودة كـتابه
واتـقانه. وقد نقل في كتابه قضاة بغـداد ما اختفى وفقد بعد ذلك واعني
أحـكـام مـحـكـمة بـغـداد الـشـرعـيه لـلـقرنـ الـثـامن عـشـر والـتـاسع عـشر
خــاصـة اذ يــذكـر أالحــكـام الــتي أصـدرهــا قـاضي هــذه احملـكــمه وهـذه
االحـكام التي أوردها الدروبي مصدراً للـوصول الى معلومات عن بغداد
الـك وخاصة فـي أحكام الوقـفيات التي والـبغداديـ وخاصة أمالك وا
ابـدع في نقلـها والتي مـكنتـنا من معـرفة الوزن االقـتصادي واالجـتماعي
لـلبغدادي . واذا كانت قد صدرت كتب عديده عن القضاء والقضاة في
ـتـوفي عام 306هـج وكتب بـغـداد مـنـذ أول كـتاب وهـو  لـلـقـاضي وكـيع ا
عـديده صدرت بغد هذا او يتم التطرق للقضاء والقضاة ببغداد في كتب
ؤلفه عن بـغداد لكن كـتابنـا هذا يفـوق أي كتاب آخر أخـرى منه الكـتب ا
فـهو موسوعه عن القضاء والقضاة في فترة  زمنيه لم يتناولها أي كتاب
اخـر وهــذا الـكـتـاب أورد مـعـلـومـات عن  334قــاضي في بـغـداد كـمـا ان
الـدروبـي بـسـبب عـمــله الـقـضــائي وفي احملـاكم أورد الـدقــيق ذا الـصـله
ن كتب عن القضاء والذي ال يراعي ـوضوع القضاء خالفاً لكثيرين 
علـومه القضـائيه فقط  وال يذهب الى مـا راعاه الدروبي من الـبحث عن ا
ـعـلـومه الـقـضـائـيه. ولـقـد كان الـدروبي غـيـرهـا اال اذا كـانت من لـوازم ا
خـطاطاً متـميزاً بلـغت اخملطوطـات التي استنـسخها بـخطه أكثر من 360
ؤرخ مـخطوطا ومن الذين نسخ لهم مـحمود شكري االلوسي واحملامي ا
عـباس العزاوي واالب الكرملي وكانت دور اخملطوطات في بغداد حتتفظ
دارس الدينيه ساجد وا له بـعدد من مخطوطاته ال سيما وانه تـعلم في ا
ودرس عـلى شيـوخ بغـداد الفقـه واصوله والتـفسـير وآداب الـلغه الـعربيه
وحـاز على االجـازه العـلمـيه ومنـها اجـازة مفـتي بغـداد والتي ورد فـيها(
احلـمدلله .......فـأن األديب الفاضل ابراهـيم بن عبد الـغني الدروبي قرأ
ا جتوز لي عـلي العـلوم الشـرعيه والـعربيه وقـد ألتمـس مني أن أجيـزه 
ـذكوره.... كـتبه مـفتي عاصـمة الـعراق ومدرس روايـته فأجـزته بالـعلوم ا
الـصالحـيه بــبـغـداد الـسـيـد يـوسف الـعـطـاء ) بـدأ الـدروبي كـتـابه كـتـاب
ـقـدمه وبــعـد الــبـسـمــله واحلـمــد يـذكــر نـشـوء الــقـضـاء قـضــاة بـغــداد 
االسالمي ومـصادر الـقضاء من كـتاب وسنه ومـا كان يجـري من أحكام
بـ يدي الـرسول ص  واقـتداء االئمه وفـضالء القـضاة بـقضـاء الرسول
ـذاهب االسالمـيه من ابي الـكـر وكـيف حتـول الـقـضاء الـى أصحـاب ا
حـنـيـفه ومالك والـشـافـعي وابن خـتبل واالوزاعي والـظـاهـري وذكر شيء
ـظالم واحلـسبه وتـطـرق الى تعـب الـقـضاة في بـغداد  زمن عن ديـوان ا
ـشيخه االسالميه في اصطنبول ترشح من الـعهد العثماني حيث كانت ا
يـكـون أهالً للـقـضاء وقـوم الـسـلطـان الـعثـمـاني بـأصدار فـرمـان التـعـي
ـوحـدين مـعـدن ـســلـمـ وأولى والة ا الـذي يـتـص عـلى(أقـضى قـضـاة ا
ـا كـنـتـم من أصـحـاب الـفـضـيــلـة وأهل الـعـلم فـقـد  .... الـفـضـل والـيـقـ
عـيناكم لقضاء مدينة بغـداد....) وعند وصول القاضي الى بغداد يباشر
وظـيـفته ويـعـ من قبـله نـائبـاً له... ثم ان الـقاضي يـفتـح سجل الـدعاوى
وسـجـل احلـجج ويـحــرر الـقـاضي في أول صــحـيـفه من تــلك الـسـجالت
حـيث يذكر عمله الـقضائي ويكتب آية( وال تـأكلوا أموالكم بـينكم بالباطل
وتـدلـوا بــهـا الى احلـكـام واحلـديث عـدل سـاعـه خـيـر من عـبـادة سـبـعـ
سـاعه وان القضاء من القروض. لقد توزع كـتاب قضاة بغداد للبغدادي
الــدروبي عى جــزأين اورد في اجلــزء االول تــســعـ قــاضــيــاً وذكـر في
اجلـزء الـثـاني مـا تـبـقى من قـضـاة بـغـداد حـتى الـقـاضي تـسـلـسل 334
حـيث تـضمن اجلـزء االول قضـاة العـهـد العـباسي وابـتـدأ بالـقضـاة: أبو
يــرسف االنـصــاري ويـخـي بن سـعــيـد واحلــسن بن عــمـاره وعــبـيــد الـله
نصور ثم القضاة اجلمحي القضاة زمن باني بغداد اخلليفه العباسي ا
أمـون الذي بالحظ انه ـهدي والـرشيـد ثم زمن اخلـليـفه ا زمن اخلـلـفاء ا
علومـات عنهم وسبب ذكـر لهذا اخللـيفه عشـرة قضاة وتوسع في ذكـر ا
ـأمـون هـو الـعـهـد االكـثـر أخـذاً بـفـنـون الـثقـافه ذلك يـعـود الى ان عـهـد ا

عرفه من كتب وترجمه وطب وفلسفه وا
نـصور للـفكر االعتـزالي لذا كان بـعض القضاة  وكالم وتـبني اخللـيفة ا
ن يـقول بـاالعتـزال ويحاكـم من يخالف االعـتزال ويـنتـهي كتـاب قضاة
ـلـكي وحـتى نـهـاية بـغـداد بـقـضـاة بـغـداد في الـسـنـوات االولى لـلـعـهـد ا
ثالثــيـنــات الـقــرن الـعـشــرين مــنـهم الــقـضــاة عـلي عالء الــدين االلـوسي
لك الشواف وعـثمان اليـوهچي ومحمد ومـحمد درويش االلوسي وعـبد ا
ال أحمد وصالح صرف وعـبد احلميـد ا سـعيد احلديـثي ومحمـد نافع ا
الـراوي ومـصـطـفى األنـگرلـي ولكن يـالحظ انه لم يـذكر
في هـذه الفترة القضاة الـيهود وخاصة القاضي داود
سـمره الـذي تدرج في الـقضاء حـتى وصل الى نائب
رئـيس محكمة التميـيز وان انصفهم في كتابه الثاني

البغداديون.
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بغداد

اعلنت قيادة شـرطة محافظة ديالى  انهـا ساهمت في  طالء وادامة النصب التـذكاري للعالمة مصطفى في
احدى ساحات قضاء اخلالص فيما اكدت ان ذلك جاء للحفاظ على رسالته االدبية.

 وقـال مديـر قسم الـعالقات واالعالم والـشـرطة اجملـتمـعيـة العـقيـد غـالب العـطيـة لــ (الزمـان)  ان (الشـرطة
اجملـتمـعيـة ساهـمت  في ادامـة واعادة طالء الـنصب الـتذكـاري للـعالمة واسـتـاذ اللـغة الـعربـية مـصطـفى جواد في

قضاء اخلالص والذي يعد احد اهم اللغوي العرب في القرن العشرين). 
اناً منـا بقيمة ـؤرخ ا واضـاف العطية ان (تـوجيهات قائـد شرطة ديالى باالهـتمام بالرمـوز التذكارية لـلعلماء وا
مـا قـدمـوه من جـهـود وأعـمـال أدبيـة نـفـخـر بـهـا واليـصـال رسـالـتـهم الى االجـيـال الالحـقة مـن خالل احلـفاظ عـلى

نصبهم وأعمالهم الفنية واألدبية والعلمية). 

رسالة ديالى
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من مـنشـوراتـنا احلـديـثة كـتاب
عروف جـديد لـلناقـد العـراقي ا
د.عـبــدالــله ابــراهـيم بــعــنـوان"
أعــراف الــكـتــابــة الــســرديـة " 
ــؤلف : يـــتــطـــلّع هــذا يــقـــول ا
الــــكـــتـــاب إلى الــــوقـــوف عـــلى
أعــراف الـــكــتـــابـــة الــســـرديــة
ولـــــستُ أنـــــا مـن يـــــضع تـــــلك
ــا حــاولتُ األعــراف كــلّـــهــا إ
اشـتـقـاق مـعـظـمـهـا من جتـارب
كــبـار الــروائــيـ ومـن آرائـهم
ــــا فـــــيــــمـــــا يــــكـــــتــــبـــــون و
اســتـــخـــلـــصـــتُه من جتـــربـــتي
الـنــقــديـة في مــواكــبـة صــنــعـة
الـسرد مـدّة طويـلة. وقـد حرص

الـكــتــاب عـلى تــشــيـيــد ســيـاق
حــاضن لألفــكــار وتــرتــيــبــهـا
لــدعم الـهـدف الــذي أرمي إلـيه
وهـــو وضع الئــــحـــة بـــأعـــراف
الكـتابة السرديـة جرى صوغها
من مدوّنـة كـبيـرة تـراوحت ب
األقـوال الـدالّـة عـلى أهـمـيـتـهـا
والـــنــصـــوص الــداعـــمــة لـــهــا
فــانـتــهى الــكــتــاب إلى تــركـيب
ــــزج آراء اآلخــــرين بــــآرائي.
وظنّـي أن تأليف هـذا النوع من
الـكــتب ال يــقــوم عـلى اجــتــهـاد
فردي فحـسب بل على اختبار
جتارب اآلخـرين في ضوء غاية
مقصودة تسـتبطن عمل الناقد
وتـتــنـاثـر في صـفــحـات كـتـابه;

وبـذلك حرص الـكتـاب على مزج
الــــوصف بـــالـــتـــحــــلـــيل وربط
ــا االســتـــنــطــاق بــالـــتــأويل 
يسـتـجيب لـتوقّـعات الـقار في
الدخـول بيسرٍ إلى عـالم الكتابة
الــروائــيــة ذلك أنّ الــنــاقــد في
أوّل أمـره يـحـاول أن يـفسّـر كل
شىء غـير أنه مـا يـلـبث بدوام
ــمـــارســة أن يــجــعل األفــكــار ا
تـــفــسّــر نــفــســهـــا بــتــأثــيــر من
السـياق الذي تَرِدُ فـيه فيتحوّل
من شخص يسـعى إلى اشتقاق
تـــفــــســـيـــره اخلـــاص إلى آخـــر
نهجية يتولّى توفيـر الظروف ا
الــتـي جتــعل األعــمـــال األدبــيــة

تكشف عن أهميتها .
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 نـــاقـــد وأســـتـــاذ جـــامـــعي من
الـــــعــــــراق مـــــتـــــخـــــصّـص في
الدراسـات الـسرديـة والثـقافـية.
نال درجـة الدكتـوراه من جامعة
بــــغــــداد فـي عـــام  .1991عــــمل
أسـتـاذا لـلـدراسـات الـنـقـدية في
عـدد من اجلــامــعـات الــعـربــيـة
وهـــــــو بــــــاحـث مــــــشـــــــارك في
ــــــيـــــة ــــــوســــــوعــــــة الــــــعــــــا ا
Cambridge History of)
Arabic Literature)وزمــــــــيل
Sangalli))        مــــــــعــــــــهـــــــد
للدراسات الثقافية في فلورنسا
بــإيــطــالــيــا. وعــضــو الــهــيــئــة
ـعهد غرناطـة للبحوث العـلمية 

والـــدراســــات الــــعـــلــــيـــا.
ـلك حـاصل عـلى جـائـزة ا
ـية في اآلداب فـيصل الـعا
والــلــغــة الــعــربــيــة لــعــام
وجــائــزة الــشــيخ ?2014
زايد في الدراسات النقدية
لــــعــــام  ?2013وجــــائــــزة
شـومــان لـلــعـلــمـاء الــعـرب
لـعـام  ?1997وله أكـثـر من
كـــتــابـــا مــنـــشــورا من 20
مـؤلّـفـاته: مـوسـوعـة الـسرد
الــــــــعــــــــربي ( 9أجــــــــزاء)

ــطــابــقــة واالخــتالف (3 وا
أجـــزاء) وأمـــواج ( ســـيـــرة
ذاتية). يقع الكتاب في 440
صـفـحـة من القـطع الـكـبـير .
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ـؤسـسة الـعربـية صدرت عن ا
لــلـــدراســـات والـــنـــشــر 2019
كـــتــاب جـــديـــد من تـــألـــيف د.
اســـمــاعـــيـل نــاشـف االســـتــاذ
ــــشـــارك فـي بــــرنــــامج عــــلم ا
االجـتــمــاع وعـلم االنــسـان في
مـــعــهــد الـــدوحــة لـــلــدراســات

العليا . 
 يــقــول د. نــاشف عن كــتــابه :
ـقـاالت مـسـألة تـتـقـصّى هـذه ا
الــتـعـبـيـر األدبي والـفـني عن
حدث النكبة الـفلسطينية وما
تبعها من مأساة ميزت جتربة
/ات مـنـذ ذلك الـفــلـسـطــيـنـيــ
احلــ ولــغــايــة يــومــنــا هــذا.
فـكل مـقـال مـنهـا يـتـنـاول عمالً
و/أو أعـمـاالً فـنـيـة تــشـكـيـلـيـة
وأدبيـة حـاولتْ أن تـنـبني من
ـــادة خالل أحــــد مـــواضــــيع ا
التـاريـخـيـة التي انـبـنى مـنـها

هـذا احلـدث.  وعـلى الـرغم من
أن هـــذه األعــــمــــال الـــفــــنــــيـــة
واألدبــيــة أُنــتــجت في الــعــقــد
األخـــيــــر أو بـــلـــوائـح الـــزمن
الـفلـسطـيـني بعـد هبـة أكتـوبر

واالنتفاضة الثانية 2000
فإنها حتمل في ثناياها تاريخ
أشـكال التـعبيـر اخملتلـفة التي
نُـحتت لـتعبّـر عن حدث النـكبة

وما تاله. 
ـقـاالت قـضـايـا  وتـثـيــر هـذه ا
عدة حـول الـتقـاء مـادة احلدث
الـفلسطيـني بوسائط تـعبيرية
مـخـتـلــفـة وسـائط ذات مـبـنى
مـادي- لــغــوي عـيــني وتـاريخ
تـــراكـــمـي خـــاص بـــهـــا عـــلى
ــا عالقـة األغــلب تــطـورت دو
ادة احلـدث العيني مبـاشرة 
هــذا.  إال أن تـــقــصّي أشـــكــال

الـتـعـبـيـر وطـرقه فـتح أسـئـلة
عـدة حــول اإلمــكــانــيــات الـتي
يــتــضــمـنــهــا كل وســيط كــمـا
حــــول حــــدوده الــــتــــقــــنــــيــــة
ــــكن أن واألخــــرى الــــتي ال 
تــتــجــاوزهــا مــادة احلــدث في
حلــظـة االلـتــقـاء هــذا ومـكـانه.
لذلك فبمـقدار ما تتقصّى هذه
ــقـــاالت مــســألـــة الــتــعـــبــيــر ا
اإلبــــــداعـيّ عن الـــــــنــــــكـــــــبــــــة
الـفـلـســطـيـنـيــة فـهي تـفـحص
مجـموعـة من وسائط الـتعـبير
احلــداثـيـة مُــقـارِبــةً حتـديـداً
تـــرحـــال الــوســـائط الـــفـــنـــيــة
الـــتــشـــكــيـــلـــيــة واألدبـــيــة من
ادّعـائـها الـكـوني إلى خـاصـية
حـدثيـة ال تزال تـتوالـد مأساةً.
يـقع الـكـتاب في  398 صـفـحة

من القطع الكبير .
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 الـتسـلسل  46في مـسيـرة مجـلة
بـاليت وهي تـدخل عامـها الـثامن
تــواجه صــعـــوبــة االنــتــاج الــتي
طبـوع الورقي في يـعاني مـنهـا ا
زمن الـتحـديات الـرقمـية  وتـصر
على احلفاظ على مكانتها بالرغم
من االعـتـمـاد عــلى الـتـكــنـلـوجـيـا
ـعـلــومـة من قـبل لـلــوصـول الى ا
ــــا ادى الى غــــيـــاب الــــقـــاريء 
الــــــدعـم والــــــرعــــــايــــــة الالزمــــــة
لـالصـــــدارات اجلــــــادة. الـــــعـــــدد
اجلـــــديــــــد الـــــذي حــــــمل عــــــمالً
مــفـاهـيـمـيـاً لـلـفـنـان جالل عـلـوان
من مـــعــرضـه االخــيـــر بـــلـــنــدن (
بـــورتـــريت مـن الــشـــرق االوسط)
باالشتـراك مع الفنـان عالء جمعة

(ذاكـرة عــراقـيــة) وعـمالً لــلـفــنـان
الكـبير عامـرالعبـيدي من معرضه
بدبي وعرض حتليلي في الداخل
..افتتـاحية العـدد حملت عنوان (
برتان جقماقـجي ومعنى القضية
في الـفن) لرئـيس التـحريـر ناصر
عـبدالله الـربيـعي  وفي افق آخر
قـدم لـنا الـناقـد ماجـد السـامرائي
عــرضــاً نـقــديـاً لــســيـرة الــفـنــانـة
الــتـونــسـيــة لــيـلى الــسـلــمـاوي 
ـــعــرض الـــســنـــوي جلـــمــعـــيــة ا
الـفـنـانـ الـتـشكـيـلـ الـعـراقـي
اخـذ حـيزاً مـنـاسـبـاً لـهـذا احلدث
الكبير  اضـافة الى ملتقى بغداد
الـدولي لـلــخط الـعـربي ..مـعـرض
وســام عــبــد جــزي وحــكـايــته في
بـغـداد  وتقـد عن الـفنـان سـعد
غترب في اسبانيا ورحلته علي ا
الـفــنـيــة  فـيــمـا كــتـبت الــفـنــانـة
جميـلة ال شر عن الفـنان احمد
ـثيرة للتساؤل الزعيم ولوحاته ا
ـوت لـلــفـنـان شـداد  كــومـيـديــا ا
عبـدالقهـار العائـد للمـعارض بعد

غياب 
الــفن الـــعــربي كـــان حــاضــراً في
الـعـدد ومـعـرض شـيخ الـنـحـات
الــعــربي ســامي مــحــمــد  ومـادة
ـلصق السـينمائي اخرى ورسم ا
لـعـبـودي ابـو جـودة في بـيروت 
فــيــمــا كـان لــلــكـاتــبــة بــشـرى بن
ــــتـــعــــة عن فـــاطــــمــــة دراســــة 
فاهيمية وتـغير القيم اجلمالية ا
 اضـافـة الـى خـبـر عـودة مدارات
الـنـاجـحـة عـبـر مـعـرض جتـلـيات
ـدهش في وعــمل سـتــار نــعـمــة ا
رواق مــعـرض بـغــداد لـلــكـتـاب ..

واضيع االخرى. والعديد من ا
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الـــقـــصص وحـــدة غـــيـــر قـــابـــلــة
ا فيها للتجزئة وال سيما أنها 
من أحداث ومـواقف ترجع كـلها
إلى شـــــخص واحــــدٍ يـــــرويــــهــــا
بنفسه; هو الكاتب/الراوي الذي
يـــتـــخـــذ لـــنــــفـــسه مـــكـــانـــاً وراء
الــشــخــصــيـة الــروائــيــة وبــهـذا
االشــتــغـال الــفــريــد يـبــدو مــبـدع
الــقــصــة أو احلــكــايــة حــاضـراً
تـلـقي متـعة الـتـفكـير ومشـاركـاً ا
والـــقــراءة. من أجـــواء الــقــصص
وحتت عـــــنـــــوان "تُـــــرى مـــــا هي
الــسـعــادة?!" نــقـرأ: "... تــوصـلت
إلى نتيجة: نحن نتمنى أن نكون
بـسـعـادة الـبعـض ولـكنـا في ذات
الـوقت ال نـتـمــنى أن نـعـيش "كل"
واقــعــهم.. فال الــهــنــدي يــقـبل أن
يكـون ثرياً بصـحة معـتلة وزوجة
لـديـهـا غـصـة ألم أنـهـا لم تـسـافـر
ـديــنــة جــولـد ـاضـي  الــصـيـف ا
كــــوسـت بــــأســـــتــــرالـــــيــــا مـــــثل
صـديقـاتهـا وال الغـني يرضى أن
يــعـيش كـالــهـنـدي عــلى الـكـفـاف
ويــعــمل كــالــعــبــد ال حــول له وال
قـوة ويـجلس مـرتـخيـا مـساء كل
يوم كدمية أطـفال منهكة.. وجدت

يـخـتـبـئ عـنـد نـهـايـة كل طـريق
مــسـدود!!" "أسـيــر الـتـقــالـيـد"
"قــصـتـي مع "ريــبـوك"! "ورحل
"بـاص الـبـوظـة"! "إيـه.. دنـيا"!
ـيـاه دولـة "هـامـلــة"! "الـلـعب 
عـــــــــــمّـــــــــــان"! "كـــــــــــابـــــــــــوس
اخلـصـخـصـة"! (...) وعـنـاوين

أخرى. 

غالف اجمللة
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 صدرت حـديثـا عن (اآلن ناشرون
ومــوزعـــون) بــعـــمّــان روايــة (رآة
واحدة ال تكفي)لـلكاتب حسن أبو
ديـة.والـرواية تـأتـي ضمـن مـوجة
تـــــداعـي الـــــذاكـــــرة اجملـــــروحـــــة
لألحداث التي مرّت بُعيد اخلروج
من بيروت عام  1982والتحوالت
ــقــاومـة الــتي عــصـفت بــحــركـة ا
الـفلسـطينـية وانتـقالهـا من منفى
إلـى آخـر.ويــسـتـعــيـد الــكـاتب في
الـرواية الـتي تقع في  97صفـحة
من القطع الوسط جزءا من سيرة
حــيـاته الــتي تـمــثل شـهــادة عـلى
ـــرحــلـــة في كـل تــفـــاصـــيـــلـــهــا ا
وخـسـاراتـهـا وآالمـهـا الـتي تـمـتد

عــلى نـحــو نـصف قــرن. ووفـقـا
لتـقـرير لـوكالـة االنـباء االردنـية
(تـتـوازى في الــروايـة احلـكـايـة
الـشخـصيـة للـطفل الـذي يعاني
من الـفقـد فقـد والديه وهـويته
ويــــعـــانـي بـــعــــد ذلك من فــــقـــد
حبـيبـته الـتي تلـقى حـتفـها في
مجزرة "صبـرا وشاتيال" ولكنه
يـــقـــاوم ويـــنـــاضل لـــتـــحـــقـــيق
ي طمـوحه عل الصعـيد األكاد
الذي يـفـتح له الـفرصـة لـلـبحث
عن ذاته بـــعـــد أن تـــقــطـــعت به
السـبل بعد اخلـروج من بيروت
وانتشـار إشاعة اسـتشهاده في
قــلـــعــة الــشــقــيف في اجلــنــوب
الــلــبـــنــاني). ويــعــالج الــكــاتب
ـــشــــاهـــد الـــروايــــة من خـالل ا
ــتــتــابــعــة الــتي تــتــنــقل بــ ا
األمـاكن من بـيـروت إلى عـمّان
إلى دمشق فـاجلزائر فـاألسماء
واألحـداث الــتي تــتـنــوع فـيــهـا
األزمـــــــــنـــــــــة بـــــــــ اخلـــــــــّطي
واالســتـرجـاعـي والـتي تــمـتـزج
اضـي مع الراهن فـيـهـا ذاكـرة ا
لــتـسـرد حــكـايـة اإلنــسـان الـذي
لــعـبت به األقــدار وحـمــلـته إلى
اجملـهـول.وفـي الـروايـة الـكـثـيـر
مـن الـبــوح كـأســلـوب لــلـروايـة
ولكـنه البوح الـذي يندرج حتت
عــــنـــوان تــــيــــار الـــوعـي الـــذي
يـنــطـوي عــلى يـقــظـة جملــريـات
األحــداث ووعي بــتـــحــوالتــهــا

وليس البوح اجملاني.
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ــاضي وإلى اآلن.وقـد ســاهم الـشــاعـر في رسم سـبــعـيـنــيـات الــقـرن ا
ـا نـشـر عـلـى الـغالف األخـيـر لـلـمـجـمـوعـة يـقـول وتـصـمـيم الـغالف و

الشاعر الكواملة:
/ لـكني أقفُ على (يَمّألُ فَـيضُ الكونِ يَـدَي/ وخَراجُ األرض/ يَؤوبُ إلَيّ
بـابكِ/ في كُل صـبـاحْ/ عُــصـفـورًا/ مِنْ غـيـرِ جَـنـاح/ أُمـنُّنْ/ يـا سـاقي

/ بِسناكَ األقداح). / واملَأُ األرواحْ
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صدرت لـلشاعر احـمد الكوامـلة مجمـوعته الشعـرية اخلامسـة (للكبار)
بعـنوان (مـقامـات)عن أمواج لـلنـشـر والتـوزيع وبدعم من وزارة الـثقـافة
ـسمى (قـصائـد مكـتـملـة) أو (ومضـات) فيـما وفي اجملمـوعة قـصـائد 
أفــردت اجملـمـوعــة مـسـاحــة حتت عـنــوان (أوراق أثـيـرة) وهي قــصـائـد
مـنــوعــة كـتــبت في فــتــرات مــخـتــلــفـة بــدايــة من الــنص األول من عــقـد
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ـالي لـرئـيس الـوزراء. والكـتـاب هـو اخلامس ـسـتشـار ا ا
ـشتريات عـشر في سلسـلة بدأهـا بكتاب تـوصيف نظام ا
ـــنـــظـــمـــات الــــصـــادر عـــام  2003وادارة الـــشـــراء فـي ا

احلكومية وقد طبع بلغت عام 2004. 
ـــركـــز ــــؤلف خـــبـــــــــــــيـــرا دولـــيــــا عـــمل في ا ويـــعـــد ا
االسـتـشـاري لــلـتـعـــــــــاقــدات الـعـامـة بـوزارة الــتـخـطـيط

لالعوام 2015 – 2007.
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صـدر حـديـثـا كــتـاب جـديـد لـلـمـؤلـف نـعـمـان حـافظ الالمي
ـة الــرشــوة من جـرائـم الـوظــيـفــة الـعــامـة). بـعــنـوان (جــر
ويـتـضــمن دراسـة مـقــارنـة خلـمـســة قـوانـ عــربـيـة وكـذلك

القانون الفرنسي. 
رحـوم القاضي عزة وقـدم للكاتب عـدد من اخلبراء بـينهم ا
تـوفيق رئـيس هـيئـة الـنزاهـة السـابق ومـظهـر مـحمـد صالح

غالف الكتاب

غالف الكتاب

غالف الرواية
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تــمــثل اجملــمــوعــة الــقــصــصــيــة
اجلــديـدة لـلــكـاتب الـدكــتـور عـلي
سـتـريحـي بعـنـوانهـا الـعريض ا
األمل يــخـتــبئ عــنــد نــهــايـة كل»
طريق مـسدود «صـورة من صور
تـــمـــثـــيـالت الـــذات في الـــقـــصـــة
القصيرة العـربية لتحمل للقار
وازيـات النـصيّة بـاإلضافـة إلى ا
األخــرى الـــشــخـــوص والــبـــيــئــة
ــكـانــيــة; هـمــسـات الــزمــانـيــة وا
الـكــاتب لــلـســاعــ إلى الـنــجـاح
والـبــاحــثـ عن األمـل. فـيــفــتـتح
ـا قلّ مـجـمـوعتـه بعـبـارات هي 
ودلّ فــيـــقـــول: "األمل كـــالـــكـــنــز..
يـختبئ هـناك في مـكان مـا.. يبدو
لـنا بـعـيـدا جـدا جـدا لـكنه دون
أن نـعلم مـوجود فـينـا يعـشعش
داخلنا بفتاتات يومنا بطرقاتنا
الــتي نـســلـكــهـا إلى الـعــمل بـكل
صالة نصـليـها بكل دعـاء نرسله
إلى الـسمـاء.. لكـنّا بـلحـظة ضيق
نــشــعـر أنــنــا فــقــدنــاه إلى األبـد
وفــقــدنــا مــعه طــعم احلــيــاة!...".
فـتتح الـنصي يـنطلق ومن هـذا ا
ــســتــريــحي في بــنــاء الــكــاتـب ا
عــمــارتـه الــقــصــصــيــة الــتي هي
أشـــبه بـــرحـــلــة بـــاجتـــاه الــذات
وتـقـد رؤيـة عامّـة حـول احلـياة
والناس والبنى الـذهنية السائدة
والـتي تـأتي عـلى شـكل سـرديـات
تــمــثـل جــزءاً من ذاكـــرة الــكــاتب
وجتــربـته الـشــخـصـيّــة مـؤسـسـاً
حلضـورها ومواقـفها وحتـوالتها
داخل بنيـة النص; هذا فضالً عن
ــــســــتــــريــــحي مــــنح الــــكــــاتب ا
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ناشرون

أن احملـصـلة واحـدة وأن احلـياة
مـقــسـمــة بـالــعـدل وان اخـتــلـفت

عطيات وتباينت الظروف! ا
الـسـعــادة مـفـهــوم ذهـني لــديـنـا
نــــرسم حـــدودهــــا كـــمــــا نـــشـــاء
والــرســام عـــنــدمــا يــرسم لــوحــة
يـضــيف إلـيـهـا كـل جـمـيل ويـزيل
منها كل قـبيح.. هو يرسم الواقع
كـمـا يشـاء هـو ال كمـا هـو الواقع
ــا قــسم الــله لك نــفــسه! ارضَ 
فحـقـاً ال يـعـمر قـلب ذلك الـهـندي
أو الـثـري إال: احلـمـد للـه على كل

حال!!".
تــتــألـف اجملــمـــوعــة من مـــقــدمــة
بـعنوان "هـمسة الـكاتب للـساع
إلى الـــنـــجـــاح والـــبــاحـــثـــ عن
األمل" وقــصص قـصــيــرة جـاءت
حتـت الــعــنــاويـن اآلتــيــة: ""األملُ


