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مـوت األب روايـة لـألديب ( أحـمـد خـلف) تـضـعـنـا أمـام تـسـاؤالت
كـثيـرة عن مـوت األب فـأي موت كـان يـقصـد فـهنـاك مـوت غامض
البي الـبـطل (امجـد ) الـصحـفي وهـنـاك موت الـشـخصـيـة (نوح )
عم البـطل التاجـر الذي قتلـه أخوه ابو الـبطل وهنـاك موت الزوجة
أم البطل الـتاجر وهنـاك موت ركاب احلافـلة التي كان سـببها ابو
ـوت ابي الـبطل الـتاجـر فأي الـبطل الـتاجـر.. ولـكن ال يوجـد ذكر 

موت األب هذا ? 
فـاألستـاذ (احـمد خـلف) أغـنانـا واغنـى السـرد العـراقي والـعربي
بـثـيـمـة هـذه الـروايـة الـتي سـيــذكـرهـا الـتـاريخ عـلى مـداه الـواسع
والتي حمـلت فترة زمن السـلطة الدكـتاتورية التـي انهارت وانتهت
عـرفي والـتـاريخي الـتي حـمـلـتهـا الـرواية  إضـافـة إلى اجلانـب ا
بـ طيـاتهـا كـأسمـاء شخـصيـات تاريـخـية وأدبـية كـما في وصف
ـكـتـبـة والـوصف الــراقي لـلـتـحف ووصف الـلــوحـات الـفـنـيـة في ا
مرسم صديقهم ( عادل بيكاسو ) و في أسلوبية الطرح في سرد
األحـداث على لـسان أبـطالـها ومـنهـا االستـرجاع أو الـسرد اآلني
وهـناك اللـغة الـعالـية الـسلسـة التي جتـعل القـار متـابعـا بشغف
ألحـداث الـروايـة ومـشـاركا فـي تأويـالت جمـلـهـا وخـاصـة الـقار
دة. أحـيانـا يكـون االكتـشاف بـعيدا عن الذي عـاش أحداث تـلك ا
ؤلف فالـيد التي ناولت مرام ا
الشاي في بداية الرواية ص9
طـــرقت يــــد بـــيــــضـــاء بـــاب "
احلـجرة بـتـردد ..." لم نـعرف
ن هــذه الــيــد . في الـــبــدايــة 
أهي يــد زوجــة أو خــادمـة أو
غير ذلك ونكتشف أخيرا في
نـــهـــايــــة الـــروايـــة أنـــهـــا يـــد
(ســـــــاهـــــــرة ) زوجـــــــة األب

الثانية.. 
ؤلف أقـول نـحن إزاء سـرد 
مــقــتــدر يــعــرف ســر لــعــبــة
اخلـــــطـــــاب الـــــســـــردي في
الــروايـــة وخــاصــة في زمن
مـــتـــدهـــور لــــواقع احلـــيـــاة
الــعــراقـــيــة زمن الــســـلــطــة
الـــطـــاغـــيـــة عـــلى كل شيء
ــــواطن من وزمن جتــــنب ا
ـــســــاءلــــة ألي تــــصـــرف ا
ســــــلـــــوكـي أو طـــــرح رأي
س الـسلطة أو يشتبه به 

ساستها..
فتأخذنا الـرواية منذ البدء وعـلى لسان البطل التـاجر بعد االتفاق
مع الـبطل الـصحـفي لكـتـابة روايـة الواقع وحـياته فـيسـرد أحداث
محورهـا والده حيث كـانت حياته مضـطربة في كـنف أب سلطوي
 فوضوي  طاغ على كل شيء في حياة العائلة حيث سلوكه مع
الـزوجـة أو ولــده (إسـمـاعـيل) الـذي غـادر الـبـيت مـجـرد إن عـرف
األب له عالقــة مع خـلــيــلـته ســارة حـفــافــة وجـوه الــنـســاء وكـذلك
ستـأجرين نزالء الـبيت اآلخرين إلى عالقته الـسيئـة مع السكـان ا
عالقته مع أخيه (نوح ) الذي قتله فيـما بعد أمام أنظار البطل في
قـتل أشخـاص في حادث سـيارة والـتي جنا صبـاه وكان سـببـا 

منها بهروبه ما عدا األمور التي لم يطلع عليها أفراد العائلة..
مـوت األب وكـمـا أشـار الــبـعض من كـتب عن الـروايـة هي انـهـيـار
دكـتاتوريـة النـظام الـسابق ولـكن لم تـفصح عـنهـا الروايـة بصورة
ـتلـقي اكـتـشاف ذلك بـفـطـنته مـبـاشـرة فكـانت مـلـغزة وهـنـا عـلى ا
ومـعـرفــته الـقـرائــيـة لألحـداث ومــا دلت عـلــيه من دالالت .. نـأخـذ
بعض اإلشـارات جاءت في الـرواية دالة عـلى ذلك األب السـلطوي

وإشارة دالة على نهايته ..
- " ألنـه مـا من عـائـلـة اسـتـمـرت مـعـنـا أكـثـر من عـام واحـد حـتى

تلملم أشياءها وتهرب من طغيان الصوت أو الشتيمة .." ص12
- – " أنها مسؤوليتي عن اجلميع " ص �14

- " أنـا هـنـا  رجل الـدار فـحـذار من الـتـمـادي في الـلـعب مـعي "
ص14

- " وشـذوذه الـوحـيـد تـمـثل لي في حـبه الـطـاغي لـنـفـسه وتـزجـية
أفعاله وانغماره في دنيا لم نكتشفها بيسر وسهولة " ص15

- – " احلق كان لـلـحرب ضـرر علي بـقدر مـا حتـــمـلته من أبي."
ص �30

ا أكثر من سواه " ص �30 - " واألب أساء ر
- " كـنـت اسـتــطـيع حــ أقف عــنـد نــافـذة احلــجــرة رؤيـة هــيـكل
الـذئب...يـفــتح فـمــا فـاغـرا كـأنـه يـوشك عـلى الــتـهـام فــريـسـة ظل
يـــطـــاردهــا مـن ســنـــ ...كـــشـــفت لي اإلزاحـــة عن رامي الـــرمح
الرومـاني.... يوحي بـالتـسديـد القـاتل من علـيائه في الـنافـذة نحو
ؤلف بـسقوط الذئب " ص  33وهنـا أشارة قـوية ودالة إلى تـنبـؤ ا

الطاغية ..
إضافة إلى تلك اإلشارات هناك أشارة للحروب الفانية التي مرت
عـلى الشـعب وأنـهكـته في كل اجملـاالت االقتـصـادية واالجـتـماعـية

وغيرها في زمن تلك احلقبة السلطوية ونأخذ منها 
اضي وحده  احلرب غيرت الكثير من - " اآلن  ليس كوابيس ا

أحالمنا " ص �28
- " حـتى احلــرب تــمــنى أن ال يــدخل في أوارهــا ....حـ تــمــتـد
ألـسـنــتـهـا لــتـلـتـهـم من يـدنـو مــنـهـا كـاجلــوع أو الـعـوز أو اإلقـرار

بالرحيل عن الوطن ..." ص �96
إذ كل ما طرح في الرواية بكتبها الثالث التي سردت حياة البطل
الــتـاجــر( يـوسف ) وحـيــاة الـبـطـل (امـجـد) هي واقـع حـال شـعب
ابـتـلى بـسـلطـة فـاشـية أرهـقت حـيـاته بـكل اجملـاالت وكان سـبـبـها
األب وهو هـرم السـلطـة فمـا كان من بـعض أفراد هـذا الشعب أن
ـرير ويـتـنبـأوا بزواله يـعروا ويـفضـحـوا الواقع ا

بأية وسيلة كانت ومنها كتابة هذه الرواية.. 
وفي زمـنهـا وجتـنبـا للـمـساءالت كـتـبت برمـزية

محترفة وإال كيف نشرت آنذاك ...
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ركز اإلعالمي جمللس القضاء األعلى عددا شهريا جديـدا من صحيفة القضاء االلكترونية واحتوى العدد أطلق ا
ـوصل ومـجمـوعـة من الـتـقـارير والـقـصص بـاالضـافـة  إلى بـاقة من حـوارا مـوسعـا مع رئـيس مـحـكـمة جـنـايـات ا

قاالت: ا
وجاء في العدد القضـاء أخضع أكثر من  800 إرهابي أجنـبي إلجراءاته خالل عام ونصف ومـحكمة حتـذر من استخدام
الي الـدنانير .وبابل: 48 إخبارا عن حـاالت فساد خالل األطفـال لتنفـيذ اجلرائم ونـصابون استـبدلوا عمالت بال قـيمة 
ثالثة أشـهـر وقـاضيـات: نـضع عواطـفـنـا جانـبـا.. ونتـصـدى ألصـعب القـضـايا وطـبـيب يـقع في الفـخ بعـد ان كـشف على
ة قـاالت بينها االجتار بالبشر  –افتتاحية لعبـد الستار بيرقدار  جر محتالة ادعت حترشه بها وتضمن العدد باقة من ا

وتى  لـكاظم عبد جاسم الزيدي تقنية شارف لعماد عبد الله شكور انتهاك حرمة ا

رسالة بغدادعمان

¡UCI « WHO×  s  b¹bł œbŽ ‚öÞ≈

24

nKš bLŠ_ © »_«  u ®

Ë—U³ý Ê«błË ≠  ËdOÐ

صـدر لـلـدكــتـورة خـانـزاد أحـمـد
ـفـوضـيــة الـعـلـيـا عـبـد عـضــو ا
حلـــقـــوق اإلنــــســـان في إقــــلـــيم
كردستان كتاب بعنوان "العالقة
بـــ الــــدســــاتــــيـــر احلــــديــــثـــة
واالتـفـاقـيـات اخلـاصـة بـحـقـوق
اإلنــــــســـــــان" وهـي أطــــــروحــــــة
دكتوراه دافـعت عنها قبل ثالث
ســـنــوات فـي جــامـــعــة بـــيــروت
الـعــربـيـة ونـالت عــلـيـهـا درجـة
امــتـيــاز. وقـام بـتــقـد الــكـتـاب
األسـتـاذ الـدكـتـور خـلـيل حـس
أســــتـــاذ الـــقـــانـــون الـــدولي في
اجلـامعة الـلبنـانية مـركّزاً  على
أمـــرين أســاســـيــ  هــمــا األول
مـــوضـــوع الـــبـــحث الـــذي بــات
الـــشــغـل الــشـــاغل لــلـــبــاحـــثــ
ــهــتــمــ بــقــضــايــا حــقــوق وا
اإلنـســان والــثــاني شــخــصــيـة

ؤلفـة كما يقـول بحيث حبكت ا
مـوضوعاً مـركباً مـزجت فيه ب
الـــقـــانـــون الــدولـي والـــقـــانــون
الــدســتــوري أي بــ الــقــانــون
الـذي يحـكم عالقات الـدول وب
الـــقـــانــون الـــذي يـــحــكـم عالقــة
واطنيها  وعلى الرغم الدولة 
من االفتراق ب احلقل إلّا أن
ثـمـة اشـتبـاكـاً بـينـهـمـا وتداخالً
يــــقـــــوى أو يـــــضـــــعف حـــــسب
مـقـتـضـيـات الـنـظام الـسـيـاسي.
وقـد سـلـطت الــدكـتـورة خـانـزاد
عـلى اإلطـار الـفكـري والـفـلـسفي
حلــقـــوق اإلنــســـان وعالقــة ذلك
بالـدسـاتيـر من جـهة وبـالشـرعة
الــدولــيــة حلــقــوق اإلنــســان مع
تـطـورهـا الـتـاريـخي مـن "الـعـهد
الـعظيم" إلى "احلـركة الشـارتية"
وصــــــــوالً إلى "الــــــــدســــــــتـــــــور
األمـريــكي" ثم تـنــاولت مــرحـلـة

"الــثــورة الــفــرنــســيــة" وحــقــوق
ـواطن واقـتـفت اثـر اإلنـسـان وا
االتفاقـيات الدوليـة في الدساتير
احلــديـثـة دون نــسـيـان بــحـثـهـا
ــتــحـدة فـي هـذا جلــهــود األ ا
ـضــمـار. ولـعلّ أهـمــيـة عـمـلـهـا ا
تـتـأتى من مـقـاربـتـهـا الـدسـاتـير
احلــديــثـة مــثل "دسـتــور تـيــمـور
الـــشــرقــيــة"  2002و"الــدســتــور
2005 الـــــــــعـــــــــراقـي الــــــــــدائم" 
و"دســــتــــور كــــوســــوفـــو" 2008
2014 و"دســــــــتــــــــور تـــــــــونس" 
وتوصلت إلى استنتاجات مهمة
حول كيفـية التواؤم ب اللوائح
الــــدولــــيـــة حلــــقــــوق اإلنــــســـان
ــا لــهــا من ثــقل والــدســاتــيـر 
دولـي فــإن لــهـــا بُــعــداً وطـــنــيــاً
ومــحــلــيـــاً وهــو الــوجه اآلخــر
لــلــقــواعــد الــدولــيــة . وجــاء في
صـفـحـة غالف الــكـتـاب األخـيـرة

كــلــمـة لــلــدكـتــور عــبـد احلــسـ
شــعــبــان نــائب رئــيس جــامــعــة
اللّاعنف تقييماً لكتاب الدكتورة
خـانـزاد جـاء فـيه :  »بـدراسـتـها
ـقــارنــة لــلــدسـاتــيــر احلــديــثـة ا
واالتـفـاقــيـات اخلـاصــة بـحـقـوق
اإلنـــســـان جــــمـــعت الـــدكـــتـــورة
خــانــزاد أحــمـد بــ حــقــلـ من
حـقـول الـقـانــون فـهي لم تـكـتف
بـتــســلــيط الـضــوء عــلى قــواعـد
ــوقع الــقـــانــون الــدســـتــوري وا
احملوري حلـقوق اإلنـسـان فيـها
ــهـارة عــالــيــة عـلى بـل عـمــدت 
ربـطـها بـقـواعد الـقـانـون الدولي
ذات الـصفة اآلمـرة. الكتـاب يثير
أسـئــلــة جـديــدة وحــيـويــة حـول
الـكـونـيـة واخلـصـوصـيـة وحـول
الشـمـوليـة واالنتـقـائيـة في إطار
منظومة حقوق اإلنسان ببعديها
الــدســتــوري والــدولي حــيث لم

تــتــرك الــدكــتــورة خــانــزاد
القـار يتيه في الـنصوص
والـــوثــائـق واالتــفـــاقـــيــات
الدولـية فـحسب  بل زودته
بذخـيرة مهمـة من التجارب
الــعــمــلــيـة في مــعــاجلــتــهـا

النقدية.
 إن كتـاب الـدكتـورة خـانزاد
أحـــمـــد بـــقـــدر كـــونـه مــادة
ـيـة رصـيـنـة فـهـو في أكــاد
الـــوقت نـــفــسه سـالح فــعّــال
لــتــأكــيــد احلــقــوق الــعــادلــة
ـسـتـوي ـشـروعـة عـلى ا وا

اجلـمــاعي والـفـردي وسـيـسـهم
بـال أدنى شك فـي ســـدّ جـــزء من
ـيدان الـنـقص الـفـادح في هـذا ا
ــهم والـــشــائك في اآلن ذاته.« ا
ولــعلّ هــذه شـــهــادة مــهــمــة من
خـبـيــر دولي في مـيــدان حـقـوق
اإلنسان يدرك قيـمة كلمته التي
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غترب صـدر للشـاعر العراقـي ا
يـــقـــظــان احلـــســـيـــني ديـــوانه
الــــثـــــالث ( أســـــاور من أسى )
بـاللـغتـ العـربيـة واإلنكـليـزية
عن دار الــــدراويش لــــلــــنــــشـــر
والـــتــرجــمـــة بــبــلـــغــاريــا وقــد
احـــتـــوى عـــلـى ثالثـــ نـــصـــا
وتـضـمـنت لـوحـة الـغالف عـمل
سـيـراميـك للـفـنـان سالم جـميل

واشتـرك في ترجـمـة النـصوص
شاكـر حـسن و شـروق حـمود و
أنعام الهاشمي وقام بالتصميم
والـتـنـسـيق الـشـاعـر نـور الـدين

الوادي.
وســبق لــلــحــســيــني أن أصــدر
اجملمـوعـات الـشـعـريـة الـتـالـية:
ذاكـرة الــفـصــول في مــــــدريـد
عام  2010ألـواح بـقـلب أبيض

في بغداد عام 2016.
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اصـــدر الـــعـــديــــد من االعـــمـــال
ومنـهـا (حب مع وقف الـتنـفـيذ)
ـتـلك شـهــريـار مـنـداني بـور و
االدوات الــلــغـــويــة الــشـــعــريــة
والــقــدرة الــلــغــويــة الــســرديــة
ــهـــارة والــذكــاء ـــشــبــعـــة بــا ا
مـعـتـمـدا في جـوالته وسـردياته
عـــلـى االلـــغــــاز والــــرمـــوز ذات
االفـــكــار الـــعـــمــيـــقـــة احلـــبــلى
ـوروثـات الـبيـئـيـة الـتي البد بـا
من فك شـــيــفــراتــهــا ورمــوزهــا
الرقـميـة والنفـسيـة الستـكشاف
اســـرارهــا لـــفـــهم اعــمـــاله وفي
روايـة (حب مـع وقف الـتـنـفـيـذ)
يـستوحي شـهريار مـنداني بور
الـــتـــاريخ الـــقـــد الــذي ســـبق
ـــــســـــيح والـــــتـــــاريخ مـــــيالد ا
االسالمـي وصـــوال الـى عـــصـــر
احلداثة وما بـعدها ح يتعذر
عـــلى الـــقــار ان يـــتــلـــمس مــا
لمة ؤلف اال بعد  يسعى اليه ا
االحــاديـث واحلــوارات من بــ

نحها إلّا بصعوبة بالغة ال 
ن يستحقها. و

 الـــكـــتـــاب يــــتـــألف من 574
صــفـحــة من الـقــطع الـكــبـيـر
وهـو من مــنـشـورات احلـلـبي
"احلـــقـــوقـــيــــة" في بـــيـــروت

الطبعة األولى 2019.
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ســأحـكي وتــنـصـتــون حـادثـة مــكـررة قــرب مـعـلم
ـكن االخــبــار عـنــهـا ـديــنــة االكـبــر حـكــايــة ال  ا

بسهولة.
ــعـــروفــ  والـــقــاص خـــالــد نـــاجي نـــاصــر مـن ا
نـشورة في جـريدة (الـزمان) وكـان قد بـقصـصه ا
فـاز بـجـائـزة الــقـصـة في احـدى مـسـابـقـاتـهـا وله
اكثـر من مجموعـة قصصـية صادرة قبل مـجموعة

اوالد القابالت فضال عن رواية واحدة. 
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صــدرت ضــمن مــنـشــورات االحتــاد الــعــام لالدبـاء
والكتاب في العراق مجموعة قصصية للقاص خالد
نـاجـي نـاصـر وعــنـوانــهـا (اوالد الـقــابالت) وحتـمل
وتى يـطمحـون ايضا قصـصهـا العنـاوين التالـية: ا
جـزء من حــيـاة امـرأة عــاديـة اله رخــام اله مـاهـر
ــسـيح يــدخن كـثــيـرا هــكـذا ســتـأكـله الـعــنـيـدون ا
الــذئــبــة احـــفــادي من ذهب امــنـــيــات بال انــيــاب

غالف الكتاب

 ÊU e « ≠œ«bGÐ

صـــدرت عن مــكــتـــبــة بــســاتــ
ــعــرفــة لــلـــطــبــاعــة والــنــشــر ا
والــــتـــوزيع الــــطـــبــــعـــة االولى
للرواية االيرانية (حب مع وقف
التنفيذ) تأليف الكاتب االيراني
شـهــريـار مـنـداني بــور تـرجـمـة
ســـالـم االطـــرقــــجي واحــــتـــوت
مـقـدمة الـروايـة عـلى معـلـومات
عـن كـــاتــــبـــهـــا اذ انـه ولـــد في
مــديـنــة شـيــراز الـتي حتــتـضن
رفــات الـشـاعــر حـافظ شـيـرازي
واكـــمل دراســـاته االبـــتـــدائـــيــة
تـوسطـة والثـانويـة فيـها ثم وا
ــواصــلــة انــتـــقل الى طــهـــران 
دراســـتـه اجلـــامـــعـــيـــة وعــرف
بـتـوجــهـاته الـيـسـاريـة وكـتـابـة
الــقـــصــة والـــروايــة فـــضال عن
ـارســته الـنـقـد الــسـيـنـمـائي
وكان يتـطلع الى حرية الـتعبير
بـعد االطاحة بـالعرش الـبهلوي
ـثقـف غـير انه اسـوة بـسائـر ا
ــا الـت الــيـه االوضــاع صـــدم 
ـا تعذر عـليه االستـمرار وهو
الكـاتب الـذي اصـدر الكـثـير من
الــنــتــاجــات ونــال الــكــثـيــر من
اجلوائـز وتـولى رئاسـة حتـرير
مـجـلـة (مـســاء اخلـمـيس) الـتي
تــصـدر في شـيــزار وقـد اضـطـر
بــســبـب االوضــاع واالجــراءات
ثقف فـروضة على ا شددة ا ا
الى مـغــادرة الـبالد لـلـبـحث عن
عـــمـل فـــاشـــتـــغل في جـــامـــعـــة
هــــارفــــرد دون الـــــتــــخـــــلي عن
انشطـته الثـقافـية والـروائية اذ

داخـالت واالنتقاالت في ركام ا
ـاضـيـة ومـا احـداث الـعـهــود ا
عــاشــته ايــران بــعــد االطــاحــة
بـالـعـرش الـبهـلـوي وقـداضـطر
ـــتـــرجم الى جـــعـل االحــداث ا
ـتـمــثـلــة بـاالزمـان والــعـهـود ا
الـسـحـيقـة مـكـتوبـة بـاحلروف
ــائـــلــة امــا الــســطــور الــتي ا
وضع حتتها خطا فتشير الى

الــعــبـارات واالجــزاء الـتي 
حـذفـتـها الـرقـابـة وبـالـنـسـبة
للنقـاط فانها تركت فارغة من
قص ؤلف جتـنبا منه  قبل ا
الـــرقــــيب في حــــ تـــشـــيـــر
الـــســطـــور الـــغـــامــضـــة الى
ـؤلف في امور ال مداخالت ا
عالقـة لـهـا بـاحـداث الـرواية
ـسـاعدة وشخـوصـها وذلك 
الــقــار عــلى فــهم الــروايـة
مـــعـــززا ذلك بـــــــــشـــرح مــا
ورد في الـروايـة من احـداث

واسماء.   
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يحـرص  الشاعر والـناقد حامد
حــسـن الــيـــاســـري عــلـى جــمع
كتوب عنه في كتب كتاباته وا
معينـة حيث يصدر في كل عام
اكـثــر من كـتــاب يـضم مــا كـتب
عـنه ومـا كتب هـو عن االخرين
ومــا رصـد والـتـقط من مـشـاهـد

وظواهر ثقافية.
 وقــد صـــدر له مــؤخـــرا كــتــاب
تتصدره عناوين عدة فالعنوان

االول مــتــوالــيــات ثــقــافـيــة في
اخلـطــاب الــثــقـافي والــعــنـوان
ـــ هــو الـــهــامش) الـــثــاني (ا
والـعـنــوان الـثــالث (مـجــمـوعـة
مــــقــــاالت نــــقــــديــــة ودراســـات
مــخــتــلـــفــة في ثالثــة مــشــاهــد
ابــداعــيــة) والــشـاعــر والــنــاقـد
حـامـد حسن الـياسـري ال يرجع
الى هـــــذه الـــــعـــــنـــــاوين داخل
ا يقسم الكتاب الى الكتاب وا
مـشاهـد صدرهـا عنـاوين اخرى

مـسـتـمدة مـن كل مـوضوع وكل
ــقــاالت يــتــصــدرهــا عــدد مـن ا
ــشــهــد اذ يــضم عــنـــوان هــو ا
شـهد الكـتـاب ثالثة مـشاهـد وا
ـــا االول ال يـــضم مـــقـــاالت وا
يـــــضـم حـــــوارات اجـــــريـت مع
الــشـــاعـــر وحـــوارات اجـــراهــا
الــشـــاعــر مع عـــدد من االدبــاء
ويــــضم ايـــــضــــا مــــقــــاالت عن
ظـواهـر واماكن ثـقـافـيـة ويضم
شـهد الـثاني اعـمدة صـحفـية ا
تـــتــنــاول مـــشــكالت وقـــضــايــا
ثــقــافـــيــة واغــلــبـــهــا نــشــر في
الـصـفـحــة االخـيـرة من جـريـدة
ـعـارف الـصــادرة عن جـامـعـة ا
ـشـهد الـثالث ميـسـان. ويضم ا
عــروضـــا ومــقــاالت كـــتــبت عن
كـتب مـعـيـنـة ويـعـكس الـكـتاب
ســعـة نـشـاط الـشــاعـر والـنـاقـد
ـر حــامــد الــيــاسـري وانـه ال 
على الـثقـافة ومـشكالتـها مرور
ـــا يـــقف عـــنـــدهــا الـــكـــرام وا
دارســا ومـحـلال لــيـكــون كـتـابه
وثيقة مـهمة في دراسة النشاط
الـــثـــقـــــــــــافي خالل مــــرحـــلـــة

معينة.      
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صــدر عـن دار ســطــور في بــغــداد
كتاب بـعنـوان (فقة الـتكفـير دراسة
ـعـايــيـر الـديـنـيـة الطالق حـكم في ا
الـتــكــفــيــر عــلى االنــســان) تـألــيف
اسعـد عبـد الرزاق ويـتألف الـكتاب
من مقدمـة ومبحث تـمهيـدي يتناول
ـســألـة طـبــيـعــة الــتـنــاول الـفــقــهي 

التكفير.
 يــتــألف الــكـتــاب من فــصــول عـدة
ــفـاهــيـمي يــتــنـاول اولــهـا االطــار ا
ـان والــكـفـر ويـتــنـاول الـفـصل لال
ـعرفة الثـاني معـاييـر التـكفـير في ا
الدينية فيما يتناول الفصل الثالث
الــتــكــفـيــر الــديــني في االجتــاهـات
الــســلــفــيــة وجـــاء الــفــصل الــرابع
ـترتـبة عـلى الكـفر بعـنـوان االثار ا
ــؤلف في خــاتــمــة كــتــابه ويـــقــدم ا
ــعـــظم مـــا ورد فــيه ومن خالصـــة 
افـكـار وبشـكل يـوفـر للـقـار فـكرة
فاهيمي واالطار العام عن االطار ا
لـــكـل مـــا يــــرد مـن اشـــكــــاالت عن
ـــــان والــــكـــــفــــر فـي الــــفـــــكــــر اال
االسالمي ومــا عـرض فـيـه تـيـارات

واجتاهات
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قــد يـــتــصـــور بــعـض الــقــراء ان
ضـمون) كتـاب (عـلي الكـتـاب وا
يـتناول ويـدرس كتـابا معـينا عن
االمام علي (ع) وذلك ما خطر في
ذهـــني وانــا اطـــالع الـــصــفـــحــة
ــؤلــفه االولى من هــذا الــكــتــاب 
الـشـاعـر عـبـد اجلـبـار الـسـنـوي
ولـكن الـصفـحـات الـداخـلـية وكل
مـوضوعـات الـكـتـاب ال تـدل على
ؤلف يـتحـدث عن الكـتاب ذلك فـا
ومـضـمـونه وهـو الـكـتـاب نـفـسه
الـذي يـشـيـر الـيه الـعـنـوان الذي
يـــحـــمــله الـــغالف وقـــد اخـــتــار
ؤلف هذا العنوان النه حصيلة ا
عــمـر من االمــنـيــات اذ يـقـول في
ـقدمـة: (منـذ سنـ عدة تـمنيت ا
ان يـوفـقـنـي الـله الكـتب عن عـلي
ذلك اجلـــبل الـــشــامخ والـــبـــحــر
كن ان يستفيد منه الواسع ما 
الـــقـــار احملـب ويـــطـــلع عـــلـــيه
الـــبـــعض اجلـــاهل لـــعـــلـه يــدرك
اخلطأ ويبتعد عنه وظلت الفكرة
تـــراودنـي حـــتى قــــضى الـــله ان
اكـون احد الـشهـود على الـتاريخ
ــــوذج هـــذا من جــــهـــد وعــــلي 
االنـــــســـــان مـن جـــــهـــــة اخــــرى)
ؤلف عبد والكتاب الذي اجنزه ا
اجلـبـار الـسـنـوي يـقـدم الـسـيـرة
الذاتـية لالمـام علي (ع) في اطار
من الـتـحـلـيل االخالقي والـديـني

واالجـــتــمـــاعي الــذي تـــغــلب
عــلـيـه احملـبــة واالدهـاش ازاء
ا ـتفـردة  هذه الـشخـصـية ا
هــــو اصـــيل وعــــادل وســـخي
وشـجـاع ويكـاد الـكاتب يـكون
عـبــارة عن دراســة مــتـرابــطـة
االجــــزاء فــــهــــو مـــوزع عــــلى
عـنــاوين كــثـيــرة وكل عــنـوان
يـقــود لالخـر شــكل يـعــبـر عن
غنى شخصية االمام علي (ع)
وعن فــرادتــهـــا وتــمــاســكــهــا
وروعــــة وتـــمـــيــــز اخالقـــهـــا
كن ان يكون كتاب الشاعر و
عـبـد اجلـبـار الـسـنـوي واحدا
ــكــرسـة ــهــمــة ا مـن الـكــتب ا
لهذه الشخصية العظيمة النه
خالصـــة عــمـــر من الـــقــراءات
ــصــادر والنه مــكــتـوب من وا
قـــبل شـــاعـــر اطـــــلع عـــلى كم
غــــزيــــر من حـب  الــــشــــعـــراء
لـالمــــــــام والنه يـــــحــــاول ان
ــا كـتب عن يــكـون مــلــخـصــا 
االمــــام كـــمـــا انـه يالئم هـــذه
ــــرحــــلــــة اذ يــــتــــحــــدث عن ا
الــطــائـــفــيـــة والــدوران حــول
االراء الــشـخــصـيــة واحلـديث
عـن عــــــــلي (ع) بــــــــصــــــــورته
وصـفاته الـتي عرف بـها وظل
مـــتــــوهــــجـــا بــــاضـــــوائــــهـــا

الساطعة.  
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 صــــــدرت عن (اآلن نــــــاشـــــرون
ومــوزعـون) في عـمّــان  لـلـكـاتب
جـميل قمـوه مجمـوعة قصـصية
بــعــنـوان (لــيت لــلـزمـن لـســانـا)
وتـــــقع في  200صــــفـــــحــــة من

ا

لـقـطع الـوسط تعـبّـر عن مواقف
إنـــســانـــيــة مـــتــنـــوعــة درامـــيــة
وواقــعـــيــة ســاخــرة.وتـــتــضــمن
الـقــصص وفـقــا لـوكـالــة االنـبـاء
االردنـيــة (بـتــرا) (شـكال ســرديـا
تــقــريــريـا وفــنــيــا مـســتــخــدمـا
األمــثـال الــشـعــبـيــة والـعــبـارات
الـدارجـة وأحيـانـا كـثيـرة يـلـجأ
إلى احلــوار بـالـلـهـجـة احملـكـيـة
تـأكــيـدا النـتــمـاء هــذه الـقـصص
إلى البيئة األردنية).  وقموه من
مـوالـيد مـديـنـة الـسـلط وله عدد
ـــؤلـــفـــات األدبـــيـــة وغـــيــر مـن ا
األدبـــيـــة مـــنـــهـــا (الـــطـــيـــبـــون
واألشـرار) مـجـمـوعـة قـصـصـية
و(جتــــــــــــارب الــــــــــــزمـن) 2014
مــجــمـــوعــة قـــصص وخــواطــر
و(مـــفــــاتــــيح صــــغــــيـــرة 2014
واضـــــــــــــــيع كبيرة) قصص
وخـواطـر   2015و(أوراق رجل

مغمور) رواية  2015 وغيرها.
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صـدرت في الــقـاهـرة مــجـمـوعــة من الـقــصص الـقـصــيـرة جـدا لــلـقـاص
الـعـراقي حــنـون مـجـيـد وهـي بـعـنـوان (بـصــيـرة الـبـلـبـل) ضـمن عـنـاوين
فتقدة البرهمي قصصها: البطل لعبة الصغار توحيد عالمة اللذة ا
صـوت االخـر تـقـابل عـجالت عـبـد الـله سـوء فـهم احـتـفـال هويـة ذلك
احلذاء خيبة ادبية قبلة سيدة عجوز صحة النفس اوال مزاح مع عبلة
حـسن وكـلـبه لـتــبـديـد وحـشـته الـغـريب واحلــسـنـاء الـعـائـد الى جـبـهـة
احلــرب هـذي احلـيــاة اجلـد في خـلــوته حـيـرة فـي االعـلى احلـرب في
اجلبهة الثانية ال حرب في اجلبهة الثانية وكان القاص حنون مجيد قد
اصـدر مـجمـوعـات عدة من الـقـصص القـصـيرة جـدا. وتـناولـهـا عدد من

النقاد في العراق والوطن العربي.
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