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لقـد فرحت كـثيرا بـسماع هـذا اخلبر واسـرعت للثـناء على من
يـقف وراءه كـما اسـرعت لالعالن عـنه فـقد سـمعـت ان عائـلة
ـرحــوم عـبــد عــون الـروضــان قـد قــررت اعـادة طــبع اعــمـاله ا
الـكامـلة في الـروايات واجملـموعـات القـصصـية دالة بـذلك على
الـوفاء اجلم لـلوالـد الذي قـضى حيـاته للـعمل من اجـل سعادة
ابـنائه وحـصولهـم على ما يـضمن لـهم العـيش الكـر كما ان
مـثل هـذا الـعمـل الرائـع يجـعل من عـائـلـة عـبـد عـون الـروضان
ثـقف ويجعل مـنهـا مشـاركة في ابداع مـثاال لـلعـائلة الـوفيـة وا
طـلوب ان تتولى اجلهات الوالد وفي عملـية خلوده وكان من ا
الـرســمـيــة طـبع االعــمـال الــكـامـلــة لـعــبـد عــون الـروضـان النه
كـتبات يـستحق ذلك والن طـبعـات هذه االعمـال قد نـفذت من ا
الـتجـاريـة ولـيس في االسـواق اي اثـر لـهـا ولـكن عـدم مـبادرة
ضمار ادى الى اجلهات الرسمية الى قيام بواجبها في هذا ا
قـيام عائـلة الـروضان بـالتـعويض عن ذلك. ثم ان طـبع االعمال
الكامـلة لعبد عـون الروضان ليس عـمال عائليا بـحتا فليس من
مـسـؤولـيــات عـوائل االدبــاء والـبـاحـثــ ان تـقـوم بــاعـادة طـبع
ا تـوف واالحيـاء من اقربـائهم االدبـاء والباحـث وا أعـمال ا
ـؤسـسـات الـثـقـافـيـة وهـذا مـا ـنـظـمـات وا هـي من مـسـؤولـيـة ا
اعـتادت علـيه الدول والشـعوب الـتي حتترم ادبـاءها والبـاحث
هـمة فذلك يـشير الى من ابـنائهـا وعندمـا تقوم الـعوائل بـهذه ا
ؤسسات الثقافية ويشير نظمات وا خلل في ادوار وواجبات ا
فـي الــوقت نــفــسه الـى تــفــوق الــعــوائل فـي وعــيــهــا الــثــقــافي
وادراكهـا لقيـمة واهمـية انتـسابهـا السماء ذات ابـداع يستحق
الــبــقــاء واخلــلــود وذات تـأثــيــر في الــواقع الــثــقــافي مــاضــيـا
وحاضـرا ومسـتقـبال ومع ان الروضان بـرز روائيـا وقاصا اال
انه اوسع من ذلك فقد كتب لالطفال واجنـز موسوعة العشار
وموسوعة عن التاريخ العربي وكتب مقاالت عديدة في جوانب
مـتعـددة خاصـة اجلـوانب االدبيـة االمر الـذي يعـزز من اهمـيته
ومن ضــرورة تـوفـيــر مـا كـتـبـه واجنـزه من افـكــار ومن حتـلـيل
بــهـذه االفـكـار كـمــا ان هـذا الـعـطـاء يـســتـوجب عـدم االهـمـال
ا دراسة وعدم حتديد الروضان في القصة والرواية فقط وا
ه للدارس والباحث ويضاف جلميع ما تركه من ارث وتقد
الى ذلك ان الـروضان قدم مـساهـمة متـميزة فـي تنويع لـلتراث
العـربي للـتربـية ولالطـفـال وما يـحتـاجون الـيه من تربـية الن ال
ـا يـكـتب مـا يـحـتـاج الـيه االنـسـان يـكـتـب عـبـثـا وال جـزافـا وا
ـسـتـقبل اضـي واحلاضـر وا الـعربي ومـا يـعـزز الـعالقـة في ا
ومن ناحيـة اخرى فان الـروضان كان جـادا ومجددا في اغلب
اعمـاله وكان يحـرص على اختيـار وترجمـة اعمال الى الـعربية
ذات مـواصفـات فنيـة عالـية وذات اثـراء للكـتاب بـاللغـة العـربية
ـؤلـفـة الن تـقرأ ـتـرجـمـة وا وتـصـلح كـتابـاتـه بالـلـغـة الـعـربـيـة ا
ـوذجــا لالدب الــقــصـصي ــعـانـي وان تـدرس وان تــكــون  بــا
ـرحــلـة الــتي يـنــتـسب الــيـهـا والـروائي فـي الـسـتــيـنــات وهي ا
الـروضــان خــاصــة وانه حــاول ان يــخــتــلف عن اجلــيـل الـذي
يـنتـسب اليه بـنتـاجات بـعيـدة عن العـبث والالجدوى والـتشاؤم
كن وااليغال في التـأثر باالداب الوجودية والـسريالية.. الخ و
اعتـبار عـبـد عون الـروضان مـن اكثـر االدباء الـعـراقيـ الذين
الـتـصـقـوا بـالـواقع دون االنـحـيــاز الى جـهـة سـيـاسـيـة مـعـيـنـة
واخـتيـار موضوعـات سيـاسيـة معبـرة عن حيـاة وهمـوم الناس
ضمن مـراحل وتـوجـهـات مـحددة ومـلـمـوسـة. وانني اذ اصف
نتاجات الروضان بهذه السمات فاني ال انطلق من افتراضات
غير واقعية فقد عـشت مع عبد عون الروضان في مكان واحد
عـنـدمـا كــان مـقـيـمـا في عـمـان الـعـاصـمـة االردنـيـة وكـنت من
اصـدقائـه كمـا انـني كـتـبت دراسـتـ عن نـتـاجاتـه واحدة عن
روايته (زاء الـوجد) والـثانـية عن مـجـموعـته القـصصـية (طـائر
في قفص) وقد قـرأت معظم نتـاجاته االخرى وفضال عن ذلك
فان الروضان حريص علـى احلضور في الوسط الثقافي دون
بهـرجة وادعـاء ودون تعال وكـبريـاء وباخالق شديـدة التواضع
واالنـفـتــاح عـلى االخـريـن ومع انه مـارس االبـداع الــقـصـصي
والـروائي في مـعــظم مـراحل حـيـاتـه اال انه كـان يـحـرص عـلى
الـتعـلم وان يـظل تـلمـيـذا وذلك قاده الى تـعـلم الـلغـة الـفرنـسـية
والـتـرجـمـة مـنـهـا الى الـعـربـيـة. ولـعل عـبـد عـون الروضـان من
ـوضـوعات االدباء الـذين اسـتـمـدوا الـكـثـيـر من ا
من حـياتـهم ومن جتاربـهم وانـعكـست ذاته على
نـتــاجـاته مــعـززة بــالـقـيـم االخالقـيــة والـفــكـريـة
االنـــســانــيـــة ومــعــززة بـــالــدفـــاع عن االنــســان

وكرامته وحريته وطموحه.  

W‡OÒH)« V(«  U−N Ë ÊuŽb³  ÊuLłd²

واحلـواجز واحلـدود بـ الـشـعوب
ليـتـحـول الـعـالم الى قـريـة صـغـيرة
ـعـلـومـات من بـفـضـل تـكـنـلـوجـيـا ا
خالل نافـذة التواصل األعم " شـبكة
األنــتــرنت " لــتــأخــذ الــتــرجـمــة من
خـاللــهـا مــداهــا األعــمق فـي نــشـــر
الـثـقــافـة بـ اجملــتـمـعــات وبـشـكل
أبـعـد من الــفـهم الــضـيق واحملـدود
لـلتـرجمـة  من أنـها تـرجمـة كلـمات
أو نصوص مـن لغة الى أخرى  بل
هي أوسع بــــكــــثــــيـــر هـي مـــســــلك
عـرفية اجتمـاعي لنـشر كل جديـد 
مــــتـــعــــددة اجملـــاالت الــــعـــلــــمـــيـــة
واحلـياتـيـة كونـهـا الوسـيـلة احلـية
ــخــتـلف الــعــلـوم ـعــارف  لــنــقل ا
والـفنون واألدب ولـتشـمل أيضاً في
نقلها ب الشعوب واجملتمعات من
لـــــغـــــة الى لـــــغــــة أخـــــرى وبــــروح
الــشــفــافـــيــة وتــقــبّـل مــوروثــاتــهــا
الــشـعــبــيـة كــالــعـادات والــتــقـالــيـد
والــســلــوكــيـــات واألفــكــار وبــهــذا
السـلوك االنساني واالقـتدار العالي

للتـــرجمـةِ مدلوالت ومعـــانٍ كبيرة
مـــنــذ األزل يـــثــنـي عــلى عـــمــقـــهــا
االحــســاس والــشــعــور اإلنــســاني
العالي لدى الشعوب حيث هي لغة
ــطــلــوبــة بـيــنــهم في كل احلـوار ا
زمــانٍ ومــكــان وتــنــصــقل عــبــرهــا
عارف والـنظريات وتتـقارب فيها ا
الـشــــعـوب ومن خاللــهـا تــتـعـارف
والـــدال عــلى ذلك قــولـه ســبــحــانه
وتــعــالى في كــتــابــه الــكــر " إنـا
خلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا "
 فـالـتــرجـمـة هي اجلــسـر الـواصل
بـ األ والـشعـوب عـلى اختالف
لغـاتها وثـقافـاتها لـلتـعارف في ما
بـيـنــهـا عـلى مـا بـهـا ومـا لـهـا ومـا
علـيهـا أزاء نفـسهـا واآلخرين وفي
نـقل احلــضـارات مــا بـيــنـهــا لـسـد
احـتـيـاجاتـهـا ونـرى ذلك جـلـياً في
عــصــرنــا احلــديث من خالل ثــورة
ـعـلــــومـات الـتي أنـتجـت وسائل ا
مـــتــــعـــددة لإلتـــصــــاالت لـــتُـــقـــرّب
ــــســــافــــات وتــــلـــغـي الــــرقــــابـــة ا
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ــلـكــيـة حــافـظت الــتـرجــمــة عـلى ا
الـفـكـريــة بـعـــد انـحـســــارهـا عـلى
ـتـحـدة  األروع مـا في وفق األ ا
الــتـــرجــمــة الــصــدق واحلالوة في
عـنى في التـرجمـة النـصيـة التي ا
تــعـــتــمــد عــلى اجلـــهــود الــذاتــيــة
ــتـــراكـمـة لــلـمـتــرجــم واخلـبـــرة ا
لــــديه  بـــ يــديــنــا اآلن كــتــابــان
خلــبــيــر الــتــرجــمــة عــالء خــلــيــل
نــاصــــر صــــدرا حــديــثـــاً وبــوقت
اضي 2017 واحـد نهـايـة الـعـام ا
عن مـــكـــتـب زاكــي لـــلــــطـــبــــــاعـــة
بـــبـــغـــــــداد  الــكـــتـــاب األول كــان
بعـنـــوان " متــرجـمــون مبــدعــون
" وضم عـــبـــر صــفـــحـــــاته الـ212
صـفـحـة ســــت إســــمـاً هم نـخـبة
ــــؤلــف من مــخــتــــارة مـن قــبــل ا
ــتـــرجـــمــ الـــعــــراقـــيــيــن بـــ ا
ـتــمـيـزين في مـجــــال الـتـرجـمـــة ا
بــكــــافـة أقــســـــامــهـا وفــــروعــهـــا
ــتـــداولـــة  وبــتـعـــــدد الـلــغـــات ا
رغم أن الــــــــبـــــــعـض مـن هـــــــــؤالء
ــتـرجــمــ لم يـأخــذ الــتــــرجــمـة ا
كمهنــــة وإن كان قــد أبـــدع فيهـــا
ـؤلـف بـأنه قــد حـرص  ويـؤكــــد ا
وبـــشــكل كـــبــيـــر من خالل تـــعــقب
ـبدعة نتاجـاتهم لـيوثق سيـرتهم ا
ولتـكــون شـــهادة حيّـــــة بحـقهـــم
عــلى الــــدور الـــذي لــعـبـــــوه ومـا
قــدمـــوه من عـطــاء ثَــــرّ ومـتمّـيــز
ــعـــــرفـة في مــخــتــــلف حــقـــــول ا
ؤلف عهــداً اإلنســـانية وقد قطع ا
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نـتـعـرف عـلى قـيمـة الـكـتـاب وما
ــــؤلـف من خالل يــــرمـي الــــيـه ا

مـقـدمــته الـتي يـسـتـهل

بـهـا قــوله: هل يـتـعــلق الـسـردي
ـتـخـيل بـالـواقـعي الـتـسجـيـلي ا
هـذا الـسـؤال هل الدافع الخـتـيار
–  –اجلـــــــــنس 
الـقص بـأنواعه
الـــــــســـــــرديـــــــة
خـاصـة بـعـيـنة
تــضم الــروايـة
والـــــــقـــــــصــــــة
الــــقـــــصــــيــــرة
والـــقـــصـــيـــرة
جــــــــــــــــــــــــــــداً
بـــلـــمـــؤلـــفـــ
مــــتــــنــــوعـــ
مـــــــنـــــــهـم من
تـــــمـــــرس في
الــــســـرديـــات
واحتــــــــــــــــف
جتــــربـــتــــنـــا
بــــنـــصـــوص
مهمـة سابقة
والحــقـــة في
هذا الـفضاء
اإلبداعـيويذ
ـــؤلف هب ا
في مـقـدمـته
– الـــــــــى 
ســـنـــحـــاول
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(مــذكـرات ضــابـط مـنــدائـي) هي مــذكـرات
ؤلف نفسه عباس الزهيري اذ كان يعمل ا
ضــابــطــا فـي الــقــوة اجلــويـــة الــعــراقــيــة
ويحتوي الكتـاب على ما عاشه من احداث
ووقـائع يـقدمـهـا بـلـغـة مـبـسـطـة بـعيـدة عن
التـعـقيـد وذات قـدرة عـلى التـشـويق وقد
ـذكـرات مـتدرجـة في الـتـعامل مع جاءت ا
ـعـانـاة االحـداث والـوقـائع وجـامـعـة بـ ا
الذاتية وب احلقائق التاريخية كما انها
تـــرافـق نـــســــخـــتــــهـــا في ادق واخــــطـــر
ـواجـهـة بـ احلـيـاة ـواجـهـات حـيث ا ا
ـوت وقــد صــدرت (مــذكــرات ضـابط وا
منـدائي) من دار شمس لـلنـشر واالعالم

ارك. في بغداد فيما يقيم كاتبها في الد

—UŁü« w  Y×³ð WK−

مـقـاربـة البـنـية الـشـعـرية لـلـسرد
وعالقاتهـا بالوظيفـة االجتماعية
الـرابـطـة مـا ب  –االيـروسـيـة –
حــسب تــدرجــاتـهــا وحــضــورهـا
ـرأة.ويـحـتـوي بـعالقـة الـرجل بـا
الـــــفـــــصـل األول من الـــــكـــــتـــــاب
الروايات منها قراءة في رواية –
الال أين  –لـــطه شـــبـــيـب حتــدث
فيها عن مسار الرحلة والطائفية
والــســيــاسي احلــاكم واحملــكــوم
ورمـزيـة االسم والـبـطل احملـوري
ـؤلف روايـة إسمـاعيل ويـخـتار ا
سـكران  –فـردوس امي الـقد –
حــيـث يــكــون مــوضــوع الــروايـة
تـهجيـر اليهـود من مدينـة الكوت
واسقاط اجلنسية العراقية عنهم
وجتـمـيـد أموالـهم وتـدور احداث
الــروايــة فـي قــصــة حب مــا بــ
يــهـودي ومـسـلــمـة او بـ عـربي
وغـجــريـة ومن الــروايـات أيــضـا
مـقـتل بـائع الـكـتب لسـعـد مـحـمد
رحـــيم وروايـــة الـــنــهـــر لـــنــاجح
ـعـموري ومـوت بـائع الـقـبـعات ا
لعـلي حداد وهـيس اليمـام لسعد
ســعــيـد امــا الــفــصل الـثــاني من
الــكــتــاب فــقــد تــنـاول الــقــصص
الـقصـيـرة حتـدث فيـهـا عن قـصة
تـــنـــابـــلــــة هـــارون لـــعـــبـــد عـــلي
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?ÆÆ‚uÞ u?Ð« wÝd احتـل كـتاب (نـار وغـضب: داخل بـيت تـرامب  ≠ s?DM?ý«Ë

األبيض) للكـاتب مايكل وولف والـذي يدور حول احليـاة داخل البيت األبيض
في عـهــد الـرئــيس دونـالـد تــرامب قـائــمـة أكــثـر الـكــتب مـبــيـعــا في الـواليـات
كـتبات ـواقع بيـع الكتـب عبر اإلنـترنت وسـالسل ا تـحدة.وأظـهرت بيـانات  ا
تـحدة أن الـكتـاب باع نـحو 28500 وموزعـ مسـتقـل في أنـحـاء الواليـات ا
نسخة في األسـبوع األول من إصداره وهـو ما يتجـاوز أي كتاب آخر روائي
أو غيـر روائي.وحـصدت روايـة (ذا وومن إن ذا ويـندو) لـلكـاتب إيه.جـيي ف
ـطبـوعة يـعقـبهـا أحدث روايـات دان براون ـبيـعات في فـئة الـروايات ا أعلى ا
).وحل كـتـاب (جـدجـمـنت ديـتـوكس) لـلـكـاتـبـة جـابريـيـل بـرنشـتـاين (أوريـجـ

طبوعة بعد كتاب وولف. ركز الثاني في فئة الكتب غير الروائية ا ا

غالف الكتاب

ــنــقب الــذهب مـع مــواقع أخـــرى  
اآلثار عـلي ناصـر الكواك  والـقبور
ـكتشـفة في مجس رابـية قلـعة بلد ا
ــنــقب الــآلثــار  –أســكي مـــوصل  
حــامـــد يــوسف خــيـــري  ومــكــانــة
الـقــصــر اجلــنــوبي ووظــيــفـة بــيت
األقـبية فـيه  للـدكتور فـاروق ناصر
الــراوي  وطــرائق تــصــريف ونــقل
كـتـشفـة في قصـور ومعـابد يـاه ا ا
ـرود  لــلـبــاحث مــزاحم مـحــمـود
حــسـ  ومـشـروع انــقـاذ آثـار سـد
دافن احلـجريـة في كهوف حـديثـة ا
ـــــوسم الـــــثــــاني 1980 تــــلـــــبس ا
لـلـدكـتـور محـمـد عـجـاج جـرجيس 
وفن صــــخــــــــــــري مـن مــــنــــطــــقـــة
راونـــدوز " قـــريـــة كـــروان " دراســـة
حتـلـيـلـيـة  –مــيـدانـيـة  لــلـدكـتـورة
ياسـم عـبد الـكر وعـبد الـوهاب
ســلـيــمــان حــسن  واخلط الــعـربي
اذج من اخلط وأشهـر اخلطـاط 
عـــلى مـــخــــــــطـــوطـــات مـــصــورة 
للباحثة ناهدة عبد الفتاح النعيمي
 وفي الـقــسم األجــنــبي من اجملــلـة
هــنــاك بــحــوث لــبــعض الــبــعــثــات
التـنــــــقـيبـية األجـنبـية التـي عملت
في الــعـراق مــؤخــرا  وكـان الــعـدد
األول من  مجلة "سومر" قد صــــدر 
 ســـــــنـــــــة  1945 وهـي اجملـــــــلـــــــة
ـتــخــصـصــة الـتي الــوحــــــــــيــدة ا
تــبـــحث في آثــار الـــعــراق والــوطن

العربي.    
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بغداد

ـكـان لـكـمال الـيـوسـفي وصـمت ا
لـطيف  وتـتضـمن الفـصل الثالث
القصص القصيرة جداً ركز فيها
عــلـى قــصـــة روشــيـــرو حلــســ
رشــيــد وقـــصــة كــلـــلــوش لــرغــد

السهيل.
ـــجـــمــوعـــة يـــؤلف والـــكـــتـــاب 

ــا ابـدع فـيه اضـمــامـة مـخــتـارة 
الـــــكــــــتـــــاب عـــــلـى مـــــســـــتـــــوى
ـــــعـــــاجلـــــة ـــــوضـــــوعــــــات وا ا
االسـلـوبـيـة والــفـنـيـة وقـد تـمـكن
ـــؤلف من تـــشـــخـــيـص ورصــد ا
ــعــقــدة في احلــاالت الـــنــادرة وا

موضوعات كتابة.

ويتـذكـر قراؤنـا الـكرام بـأن أعـدادنا
السابقة كـانت قد تناولت بعضا من

انــتـهـاكـات داعش االرهــابـيـة بـحق
وروث احلضاري للعراق  وحتى ا
في هــذا الـعـدد جنــد مـوضـوعـا عن
ـواقع تــأثـيــر االرهــاب عــلى أحــد ا
ـهـمة  إال أن احملـنـة التي األثريـة ا
عـاشتهـا مواقعـنا األثريـة ومبانـينا
ـدة الـتــراثـيـة ومــتـاحـفــنـا طـيــلـة ا
نصرمـة تستحق بال شك أن نفرد ا
ـعـلـومة لـهـا عـددا خاصـا  لـيـقدم ا
ــا شـهــدته والـوثــيــقــة والــصــورة 
مــحــافـــظــات نـــيــنــوى وصالح
الـــــديـن واألنــــبـــــار وجـــــزء من
كــركــوك  من احــتالل بــغــيض
لتنـظيم ارهابي قادم من خارج
الــتــاريخ ...."  وتــضــمن هــذا
الــعــدد نــتـائـج تــنــقـيــبــات تل
ــنــقـبـي اآلثـار حــسن الــذهب 
رشيـد وفيصل مـحمد صالح 
وتـقــريـر أولـي عن تـنــقـيــبـات
ــــــوسم األول ج ا تــــــلــــــول د
ـــنـــقــبـي اآلثــار عـــلي 2011 
عـبـيــد شـلـغم ويـعــقـوب عـبـد
احلــسـن حــسن  وكـــنــيــســة
كـوخـى في سـالـيق الــتـحـري
والـتــنـقـيب وتـأثـيـر االرهـاب
لـــلـــبــاحث الـــدكـــتـــور قــيس
حـسـ رشــيـد  وفـخـاريـات
مـــديــنــة احلـــيــرة األثــريــة 
ـوسـم الـثــالث تــنــقــيــبــات ا
نقب اآلثار  2011 -2010 
ضـيــاء مـكي عــبـد احلـسن 

عــــلـى نـــفــــســـه أن يــــســـــتــــمــــر في
مـــتــــابــعــته هـــــذه لــغــرض تــوثــيق
تـرجمـيــن عراقـييـن أســمـاء أخرى 
مبدعـ  أما الكتــــاب الثاني فكــان
بـعنـــوان " بهـجــات احلــب اخلـفيــة

أو نحيــب بلهــانا " .
وكــان بـ ( 120) صـــفـــحـــــة ســــــلط
فـيـــه الـضـــوء عــلى ركــن مــهـــم من
أركـــان الـتـــراث الشـــعـبي الـهـنــدي
ـــســـــمـــاة من خـــالل الـــقـــصـــيـــدة ا
عنـــدهم " نـحيــب بـلـهــانـا " كــونـها
األشــــهر في األدب الـهنـــدي القــد
وقـــد كــتـبـــت فــي الـقــــرن احلـــادي
ــيــالدي من قــبل الــشــاعــر عــشــــر ا
ا تكــون الكشــميـري " بلهــانا " ور
هـــذه الـقـصـيـــدة لــوحـــدهـا كـافـيــة
لــتـقــــدم لـلــقـــار الـعــــربي صـــورة
ــــــطــــــيــــــــة عـــن أجــــــــواء احلــب
والـغـــزل والـعـشــق اجملـنــــون الـذي
عاشــه الـشـــاعـر وعــن ردود الـفعــل
الـتي واجهـهـــا في مـجتـمـعــه حيــن
ذاك ومــــا آلـــت الــيــه مــن أحـــــداث
تراجيــدية فيمــا بعــد  وهــذا شيء
من نـــحــيــبــه " أنتِ يــاســيــدة احلب
اذا تُـبق عـينيكِ بـراقت الفاتـنة  
مــثل قــطــرات الــنــــدى فــوق زهــــور
الــــلــــوتــس  أهــــــكــــــذا تــــقــــفــــيــن
صـــامــدة عنـــد بوابــة الـقصــر ? إن
ــكـنــه أن يــبـتــعـــد ( بـلــهـــانــا ) ال 
عنــك  كـــال أبــداً ! لقـــد ســقط فــي
ـلــتـهـبــــة  فـأنت عــش ومـضـــاتك ا
تـتـحــــدين إغــــواء اآللــهـــة !  وقـــد

صـدرت عن الـهــيـئـة الـعــامـة لـآلثـار
والـتراث مـجلـة "سومـر" العدد ((63
 ?والــتي يـــرأس حتــريــرهــا رئــيس
الهيئة الدكتور قيس حس رشيد 
الذي قال في االفتتاحية :" في غمرة
ـؤزر احـتـفـاالت الـعــراق بـالـنـصـر ا
عــلـى عــصــابــات داعش االرهــابــيــة
ـوصل وفـرحـتـنـا الـكـبـيـرة لـعـودة ا
إلى أحـضـان الـوطن بـعـد اخـتـطـاف
دام قرابـة ثالث سـن  تـطل عـليـنا
مـــجــلــة "ســومــر" بــعــددهــا الــثــالث
والسـتون وهي حتمـل ب جنـباتها
مـواضيع مـهـمـة في مـبـاحث شتى 
وقـد ارتـأيـنـا في هيـئـة الـتـحـرير أن
يصدر هذا العـدد بالبحوث وتقارير
العـمل الـتـقـلـيديـة الـتي بـ أيـديـنا
وأن نشرع من االن بالتـحضير لعدد
خــاص من "ســومــر" مـعــني بــحــالـة
اآلثار الـعراقية فـي ظل حقبة داعش
الــســوداء (2014- 2017) وبــدأنــا
بـدعـوة بـاحثـيـنـا ومـخـتـصـي اآلثار
ـرحـلـة لــلـكـتـابــة والـتـوثـيق لــتـلك ا
الــعــصـيــبــة الـتي عــشــنـاهــا مــعـا 

ـؤلف عالء خـلـيل نـاصر في عرض ا
ـاذج الـفــصل الـثـاني من الـكـتـــاب 
مـخـتـــارة من الـشـــعـر الـهـنــــدي في
أوقــــات وعـــــصـــــــور مــــتـــــنــــوعــــــة
ولـشــــعــراء مــخـتــلــفـيــن مـن حـيــث
الــقـــــدرة الـــشــــعـــريـــة والــشـــهــــرة
واللـــون األدبي لكل مـنـهــم قــدّمـهــا
كنـمــاذج حـيَّـــة يتـمــكن الـقــار من
خــاللـــهـــا الـــتـــعــــرف ولـــو بـــشـــكل
بـســــيط عــلى األدب الـهــنـــدي هـــذا
األدب الذي ظَّـل مطمـــوراً في ذاكــرة
الـنــســــيــان مــنـــذ عــقــــودٍ طــويــلـــةٍ

مضت.

ذكرات  غالف ا
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قــمــيص الــرؤيــا يــومــيــات مـن تــقـو
الــســبي انه عــنــوان الــديــوان الـثــالث

للشاعر و الكاتب مهند صالح .
 و قـد مـزج فــيه بـ كـربالءات االمـام
احلــــســـ و كـــربالءات الــــعـــراقـــيـــ
بــطــريــقــة تــقـــــدم لــلــشــارع الــعــراقي
مـنــجـزا يـحـمـل في مـتـونه الــكـثـيـر من

األلم .
 و في الوقت ذاته يتـرك اشارات داللية
ـوت لـلـولـوج نـحو عـلى تـمـزيق ذاكـرة ا
ــتــعـددة .. بــرزخ احلــيــاة و صــورهــا ا
الديوان يقع في 180 صفحـة من القطع

توسط حملت ب طياتها 35 نصا . ا
 و قــــد صــــدر الـــــديــــوان عن دار زاكي

للطباعة و النشر في بغداد .. غالف الكتاب
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بغداد

ـوسم وتــنــقــيـبــات تل مــســيـحـب ا
ـنـقــبي اآلثـار جـبــار عـبـيـد األول  
عـيـسى وأحمـد حـا علي  ونـظرة
جــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــد فــي داللـــــــــــــــــــة
SA2.DU11ونـصـوص مـسـمـارية
تحف العراقي  غير منـشورة من ا
للـدكتورة سـجى مؤيد عبـد اللطيف
 وأور لــيــسي حــاكم مــديــنــة أومـا
(2062- 2039  ق.م. )  لـلــدكــتـور
أبـا ذر راهـي سـعــدون  ونـصـوص
مــســمــاريــة غـيــر مــنــشــورة تـعــنى
بـاحلـيـوانـات من الــعـصـر الـبـابـلي
الــقــد  لـلــدكــتــور مـؤيــد مــحــمـد
سـلـيـمـان  ونص بـابـلي قـد غـيـر
مـنـشــور من سـبـار خــاص بـقـمـاش
مقـدم لآللهـة  للـدكتـور ياسـر جابر
خليل  ونص مسماري غير منشور
لـلــمـلك شــلـمــنـصـر األول ( 1274-
 1245ق.م. )  لـلـباحـث خـالد عـلي
خـطاب  واألبـعاد الـفكـرية لـلزقورة
ودالالتــهــا احلــضــاريــة  لــلــبــاحث
رضــا جــواد الــهــاشــمي  ومــديــنـة
ـوقع كـزالـو األهــمـيـة والــتـاريخ وا
ــــصــــادر اجلــــغـــــرافي في ضــــوء ا
ـســوحـات األثـريـة  ـسـمــاريـة وا ا
لـلـدكـتـور عـبـاس عـلي احلـسـيـني 
ودمى وألـواح من مـوقع تل مـحـمـد
ـوسم الـثـامن   1999لـلـبـاحـثـت ا
أمل مـتــاب ألف الــدين والــدكــتـورة
منى حسن عباس  ودراسة مقارنة
لألعـمـدة احلـلـزونـية فـي موقـع أبو
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