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تلك الكتب
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أصـدرت مكـتبـة القـضـاء والقـانون في
ــتـنــبي نص قــانـون بــغـداد  –شـارع ا
مـجلس الـنواب رقم  50 لـسنـية 2007
وتعديله رقم  23 لسنة  2010 ونظامه
الــــداخـــلي  وقـــد جــــاء االســـراع في
إصـدار هذا الـقـانـون إستـجـابـة لـطلب
الـكـثـيـر من الـعـراقـيـ حلـاجـتـهم الى
ــنـاســبـة قــرب إجـراء اإلطـالع عـلــيه 
إنـتـخـابـات اجملــلس الـنـيـابي ويـتـوزع
القـانـون على فـصـول تبـدأ بـالتـعاريف
واالهـداف والـسـريـان وحق اإلنـتـخاب
والـــتــــرشــــيح  وتــــتــــنــــاول الــــدوائـــر
االنتـخابـية وسـجل الـناخـب والـدعاية
االنــتــخـــابــيـــة واجلــرائم ومـــا يــتــصل
بـــاالنــــتـــخـــابــــات من احـــكــــام عـــامـــة

وخـــتامية . 

انـسانـية مـلـموسـة مثـقلـة بالـعلم
ـعانـات ... و تـوجيه اسـئـلة وا
بالـكـاتب الذكـر من قبل احلـضور
ونال استحسانـا جميال باالجابة
ويذكر ان هـذا الكتـاب هو الثالث
الـــذي اصــدره الـــكــاتـب نــتـــمــنى
زيـد من االبـداع في اصداراتـها ا

القادمة.

الـقـريبـة مـنهـا ألن الكـرخ بـطبـيـعته
بجـانبه االخـر من بغـداد كان األقرب
ـــدن ولــذا اســـتـــقـــر فــيه الى هـــذه ا
الـكـثـير من الـنـاس من مـخـتـلف هذه
ا ـدن واصبح في نـفس الـوقت عـا ا
مختـلفا عن الرصـافة لكـنه متجانس
بـأنــاسه "وعن مــحــلـة بــاب الــسـيف
ـالك "تــشــكل وعن الــكـــاتب يــقــول ا
محور كتاب االسـتاذ علي النجارهي
مـثــال واضح لـذلك احلـب فـهي تـقع
في قـــلـب الـــكـــرخ وعـــاش االســـتـــاذ
حـــيــاتـه فــيـــهــا والســـتــقـــرار والــده
لـذلك تــكــونت لـديه وعـائــلــته فـيــهــا
عالقـــات مع الـــنـــاس واحملــلـه ..هــو

يـعـطي صـورة خـالصـة لـهـذه احملـلة
الــعـريـقه واهـلـهـا ويـعـرف تـفـاصـيل
غـائبـة عنـا ..ان من يـكتب عن بـغداد
ومــحالتــهـــا وأهــلــهــا في عــقــودهــا
ـاضـيـة فــإنه يـعـيـد احلــيـاة الـيـهـا ا
جـمـيـلة من ويـعـيـدنـا الى أيـام خـلت
ـتـعـة تـمـثل حــيـاة بـغـداد " سـفـرة 
ســيــاحــة ثــقــافــيــة  مع مــحــتــويـات
الـكـتـاب من معـهـد الـفـنون اجلـمـيـلة
ــتــنـبي ـان وشــارع ا ومـقــهى الــبــر
ومـقــهى الـبـيـروتي الى الـسـيـنـمـا و
ــتـاحف ويـخـتــلط اخلـاص بـالـعـام ا
ـذكـرات في مـواضـيع حتـمل طـابع ا
ـــاضي اجلـــمــيل والــطـــرفـــة وربط ا

وهنـاك ذكـريات بـاحلاضـر الـصـعب 
تـفرض نـفسـها عـلى الكـاتب بصـفته
ـناصب ـهـنيـة مـهنـدسـا زراعيـا وا ا
الـتي شـغـلـهـا .وال يـقـتـصـر احلـديث
عن بـغداد  –الـكرخ فـهـنـاك وقـفة مع
مـحـافــظـات الـعـراق وكـذلك الى دول
عربية  واجـنبية قـصدها الكاتب في
ـــتــنـــوعــة كـــتــاب مـــراحل حـــيــاته ا
يـسـتـحق الـقـراءة ألنك تـتـعـرف على
ـعـاصـر في مـذكـرات تـاريخ بــغـداد ا
كــــــــــاتـب يـــــــــعــــــــــشـق كـل شـيء في
وهـناك عـشـرات الشـخصـيات بـغداد
العـامة والـسيـاسيـة والشـعبـية جتد

لها مكانا في هذا الكتاب.
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في احــتــفــال كــبــيــر
بـــــصـــــدور كـــــتـــــاب
(فـــــــــــــــــضــــــــــــــــــائـح
ــــقـــــراطــــيــــة) الــــد
لـــلــكـــاتب واالعالمي
(حـــــســـــ عـــــبــــاس
ـنـصـور الـذكـر) في ا
وسط جـــــمـــــهـــــــــور
غـــــفــــيـــــر  عــــرض
مــحـتــويـات الــكـتـاب
اي حتــــدث الـــكـــاتب
عن مــــا يــــجــــول في
داد جسد العراقي 
ضــمـيــر الــشـعب بال

تضخيم.
وحــضــر االحـــتــفــال
االســـــــــتــــــــاذ (اراس
حبـيب محـمد كر 

والـدكـتور كـاظم الـربيـعي واالسـتاذ
عــدنــان الــقــريــشي رئــيس اجملــلس
الــبـــلــدي في احلــريـــة والــصــحــفي
الرياضي عـبد الكـر ياسر.. وكتب
االســتــاذ غـالب الــشــابــنــدر ان هـذا
الـــكــتــاب يـــعــد في الـــدرجــة االولى
وايـضـا كـتب االسـتـاذ الـكـاتب رائـد
فـهمي ان هـذا الـكتـاب يـعكس حـالة
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   من تــخـصص األحـيـاء اجملـهـريـة
جـــاءت الــدكـــتــورة رغـــد الــســـهــيل
لـــــتــــضـع الـــــعــــالـم الـــــواسع حتت
مجهرها وجتمع في منطقة واحدة
بــ احــســاس الــفــنــان وعــبــثــيــة
الــواقـع الـــذي تــنـــظـــر إلـــيه. تـــظل
الــيــرقــات مـع األقــدام مع الــوجــوه
تتكـاثر حتت عدسـة هذا اجملهر وال
تنتـهي.. تثير دهـشتنا وحتاول أن
تدهشنا أكثر  فنخرج من مجموعة
(كُلـلـوش) وقـد اكتـشـفـنـا بأنـنـا كـنا
ــغــلق حـيث داخـل عـالم األحــيـاء ا
كل قــصـة تــقــود إلى الـقــصــة الـتي
بـعـدهـا في فـكـرة جـذابـة ومـبـتـكـرة
تتـسـلـسل فـيـها احلـكـايـات كـمـا لو

. كانت سِفراً واحداً
 (كـانت كـلـلـوش تـضع فـوق رأسـها
إكليالً من اخلـوص احململ بالرطب
الــبـــرحي كـــقـــوس دائــري تـــثـــبــته
بـدبـابــيس عـلى شـعــرهـا وقـبل أن

تــخــرج لــلــعــمل تــطــلق زغــاريــدهـا
فـتـتـجـمع فـوق رأسـهـا الـعـصـافـيـر
وهي تــزقــزق وتــنــطــلق مـع عــربـة
جـدتهـا اخلشـبيـة لتـجمع الـنفـايات
وهـي تــغـــنـي تـــارة وتـــزغـــرد تــارة
أخـرى).. هـكـذا تصف الـكـاتـبـة رغد
الـسـهيـل بطـلـة القـصـة الـتي حتمل
اجملـمـوعــة عـنـوانـهــا وهي لـيـست
ـا ذبابة من أميرة أو وصـيفة  وإ
ـلكي األصيل تغادر ساللة الذباب ا
قـرية ال تـنتـهي مـعارك قـومهـا فيـما

.. بينهم باحلجارة والسكاك
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فــالــكــاتــبـة إذن ال تــنــظــر من خالل
ا تدون مجهر مخـتلف حسب و إ
ما تراه بطريقة مـختلفة أيضاً وقد
قـدمت في مـجـمـوعـتـها الـقـصـصـية
األولى (ضـحـكـة اخلـاتـون) بـواكـيـر
هـــذا االخــــتالف ثم أحلـــقـــتـــهـــا بـ
(سايكو بغداد) ثم (أحببت حماراً)

ـتـهكم ذات الـنـفس الـساخـر ا
على اجملتمع الذكوري.  

عنـدما تـنتهي قـصة (كُـللوش)
بهذه الفقرة: ( ثم كتبت قصة
ا قصة ليست هذه القصة إ
األفـنـدي دال نــقـطـة) ســنـجـد
الـــقـــصـــة الـــتي تـــلـــيـــهـــا من
اجملــمــوعــة هي (األفــنـدي دال
نقطـة). وهكذا تـسلم كل قصة
نـفـســهـا إلى الـقــصـة األخـرى
التي تليها كما هو احلال في
ركــضــة الــبــريــد فــنــصل إلى
قـصــة (ركـلـة قـدم) وهي قـصـة
تمزج فيها الـكاتبة ب سحر
الــفـانــتــازيــا ورثـاثــة احلــيـاة
االرضيـة التي نعـيشهـا. تقول
فـــيــــهـــا: (طـــلب مـــني والـــدي
السيـر بهدوء فـقلت له: هناك
قــدمـــان تــركالنـــني ال أعــرف
السير برويـة)..... لم يصدقها
أحــــد فــــآثــــرت الــــصــــمت....
الـقــدمـان تــظـهــران من جـوف
األرض خـلـفـها بـحـيث تـظـهر
الــــــقــــــدم األولـى  من شـق في
األرض ثم تلم األرض نفـسها

حول مـكان بزوغه لـتتفـتق وتنشق
مــرة أخـرى عن شـق جـديــد تــظــهـر
مـنه الـقدم الـثـانـية فـاألرض حـبلى
بكـائن مـقلـوب يظل يـركل بطن أمه
ثل كمـا فعـلت هي ببـطن أمهـا.. و
هـذه الصـور اخلالّقة تـقـدم لنـا رغد

السـهيل مجـموعـتها اجلـديدة التي
تـعمـل في منـطـقة سـردية تـسـترعي
االنتباه بـالفعل ولهذا اسـتوقفتني
ودونت مـالحـظـاتي عـنـهـا  فـهـنـاك
في ثـنـاياهـا مـا هو أكـثـر إيالماً من
ــوت نـــظـــريـــة الـــركل هـــذه ومـن ا

نفـسه إنها يـوميات أم
احلــــــــــــارث اجلــــــــــــارة
اجلــمـيـلـة الـطـيـبـة ذات
الشخصية اآلسرة التي
ـدللة قُطـعت نخـلتـها ا
بــــــــــعــــــــــد أن مــــــــــاتـت
صـــاحــبـــتــهـــا في أيــام
بــغــداد الـرمــاديــة فــلم
يـبــكــهــا أحــد وال أُقـيم
ا لـها مـجـلس عـزاء إ
عُلقت عـلى جدار بيـتها
الفـتـة تـقـول بـأن الـبيت
لــلـــبــيع مع رقم هــاتف
الــــــوريث الــــــوحــــــيـــــد
لـالسـتـفــسـار عـن سـعـر

البيت.
الـــــســـــرد أشـــــبه بـــــفن
النحت ولـيس عليه إال
إزالـــــة الـــــشـــــوائب من
الـــصــخـــر كــمـــا تــقــول
الـقاصـة رغـد السـهيل..
وعنـدمـا تأتي عـلى ذكر
الـنــخـلــة ســتـســتـدعي
الــروائي غــائب طـعــمـة
فرمان مـثلمـا استدعت
جـمــعـة الالمي عــنـدمــا جـاءت عـلى
ذكــر حـديــقـة زيــنب وشــخـصــيـات
أخـرى من أعـماله الـسـرديـة. وحتى
ديسـتوفـيسكي سـيكـون له حضور
وبعض الشـخصيـات احلقيقـية لها
حـــضـــور  أيـــضــاً مـن خالل قـــصــة

(مـوت أم)  عـنــدمـا يـســنـد طـفل
رث الــــثـــيـــاب ظــــهـــره إلى أحـــد
احملالت ويـضع مـيـزانـاً بـقربه..
سـتقـترب احلـسنـاء منه وتـقيس
حــذاءه الـقــد لـكي تــشـتـري له
حذاءً جديداً يـؤدي إلى تداعيات
( كثيرة تبدأ بنعال (ابو حتس
وتنـتهي بـحذاء منـتظـر الزيدي..
كـان هو بـغـداد والزمـان كان فـا

شهر نيسان.
WO³z«dG « dBMŽ

هناك حضـور لشخصـية القاصة
أيـــضــاً يـــكــســـر حــاجـــز الــوهم
ويـعـزز عـنصـر الـغـرائـبـيـة الـتي
حتفل بـها اجملمـوعة وقـد يُؤخذ
على القـصص أحيانـاً غلوها في
عـنـصـر الـغـرائـبـيـة هـذا بـحـيث
بـدت لــنـا قـصــة (الـتــركـة) وهي
الــقـصـة األخـيـرة في اجملـمـوعـة
خارجة عن ذلك اإلطار الفانتازي
فـي انـــتـــمـــائـــهــــا لـــواقع أرضي
لك عارضت فيها الـكاتبة قصة ا
لـير بـقصـة أخرى.. غـير أن لـعبة
(كلُـلوش) الـذكيـة تبـقى مسـتمرة
فـتـقـودنـا قـصـة (الـتـركـة) بـشـكل
دائـــري إلى (حـــديــــقـــة جـــمـــعـــة
الالمي) وهي القـصة األولى من

اجملموعة. 
{ "كــلـــلـــوش" لــرغـــد الـــســـهــيل
ــؤسـســة الـعــربـيـة صـادرة عن ا

للدراسات والنشر  2017  . 
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االحتـاديــة الـعـلـيـا
ــــــــــــــــــــــدة خــالل ا
الـقـصـيـرة نـسـبـيـاً
وقـــــيـــــاســــاً عـــــلى
ماقامت به احملاكم
الــــــدســــــتــــــوريـــــة
ـــــــتــــــجــــــذرة في ا
الــــــعــــــالم والــــــتي
ضـمــتـهـا اجملـدالت
الــــســـبــــعــــة الـــتي
صدرت قـبل اجمللد
الـــثــــامن اال دلــــيل
مــــشـــــرق عــــلى ان
احملـــكـــمــة هـــيـــئــة
قــضــائـيــة بــكل مـا
فــــــــي ذلــــــــك مـــــــن
مـدلوالت ومـعـايـير
إســـتــقـــر عـــلــيـــهــا
الــقــضـاء الــعـراقي
الـــــــــــعــــــــــريـق فـي
تـاريخه وكـذلك ما
إســــتــــقــــر عــــلــــيه
القضاء الدستوري

ي من معان وقيم ) .  العا
ــبـادرة او اخلــطـوة عــلى ان هــذه ا
ـشار إلـيـهـا كانت بـرغم اهـمـيتـهـا ا
ستتكـلل بنجاح اكبـر فيما لو تولى
كلف . بجمع القـرارات بتبويبها ا
علـى وفق تقالـيد الـتألـيف الشـائعة
من حـــيث وضع فـــهــرسـت او ثــبت
ـوضــوعـات فــضالً عن تــبـويــبـهـا ا
لكي تكون اكثر فائدة واسهل يسراً
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اضـافت احملـكمـة االحتـاديـة العـلـيا
ـكــتــبـة الــقــانــونـيــة مــصـدراً الـى ا
جـديـداً بـإصدارهـا احـكـام وقرارات
احملــكـمــة لــلــعــامـ  2016و 2017
وهو اجمللد الـثامن الذي دأبت على
اصــــداره إنـــــطالقــــاً مـن أهــــمــــيــــة
قــراراتــهــا كــمـــرجــعــيــة قــانــونــيــة
ودستـورية وكـأطار عـلمي ومـعرفي
يـنظم عـملـية الـرقابـة احلاكمـة على
دسـتـوريـة الـتـشـريـعـات والـقـرارات
ذات الـطـابع الـعـام الـتي تـصدر عن
الـسلـطتـ التـشريـعيـة والتـنفـيذية
وتـــمـس كـــيــــان الــــوطن وحــــقـــوق
وقـد ـواطـن الـعــامــة واخلــاصـة   ا
لــــفت الـــقـــاضـي مـــدحت احملـــمـــود
رئــيس احملـكـمـة االنــتـبـاه الى هـذه
القـواعد في مـقدمـة تصـدرت اجمللد
الــــذي يــــقع في  414صـــفــــحـــة من

القطع الكبير . 
والشـك ان احلــــــرص عــــــلى جــــــعل
قـــرارات احملــــكـــمــــة في مــــتـــنـــاول
الـبـاحـثـ والـدارس  كـان دافـعـاً
كــخــطــوة مــهــمــة من هــذا الــنـوع .
فـالـقرارات تـأخـذ مداهـا وأهـميـتـها
ســنـة بــعـد سـنــة وعـقــداً بـعــد عـقـد
بـحـيث تـتـحول الى مـبـاد حـاكـمة
وجتـارب تـفـيـد الـدول واحلـكـومـات
وهي تـؤسس نـظــمـهـا الـســيـاسـيـة
والقضائـية . ولتأكيـد هذه احلقيقة
يــــــرى احملــــــمـــــود ( ان االحــــــكـــــام
والقـرارات التي اصـدرتهـا احملكـمة

ــراجــعــتــهــا  ذلك أن لــلــراغــبــ 
وضعها بالشكل التسلسلي احلالي
يـــعـــوق احلـــصـــول الـــفــوري عـــلى
ـــبــتــغى ويــجــعـل الــبــحث شــاقــاً ا
نـســبـيــاً والسـيــمـا ان الــقـرارات لم
تـــوضع بـــحـــسب أرقـــامـــهـــا كـــمـــا
بحيث جتاهـلت مواقـيت الصدور  
يــكـون الــتــاريخ مـعــيـنــاً لــتـســهـيل

العثور على مضمون أي قرار . 
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صدر حديثا عن دار االداب  للتوزيع
الك للـفنـون والنـشر والنـشـر ودار ا
كـتـاب "محـلـة باب الـسـيف - الـكرخ"
لـلـكاتب (عـلي صـالح الـنجـار)  سـنة
االصدار  2018يقع الكتاب في 370
صفحـة من احلجم الكـبير ويضم 5
فــصـول مع تـقـد لـلـنـاشـر قـحـطـان
ـالك جــاء فـــيه " امـــتــازت حــبـــيب ا
الـكـرخ عن الـرصـافـة بـتـنـوع الـنـاس
الـلـذين يـعــيـشـون فـيــهـا والـوافـدين
الــيــهــا من مـــدن أخــرى لــذلك كــانت
هـنــاك مـحــلــة الـدوريــ والـتــكـارته
دينة والسوامره ومن كل األطراف ا

 «d c  »U²  w  nO « »UÐ WK×

طـرزة وغيرها من اللوحات الفنية والصور يروي معرض  غزل العروق: ع جديدة على التطـريز الفلسطيني من خالل مجموعة كـبيرة من األثواب الفلسطينية ا
لصقات جزءا من التاريخ الفلسطيني على مدى نحو مئة عام. واألفالم وا

يداني في عرض إنه نتاج أربع سنوات من البحث ا تحف الفلسطيني في بلدة بيرزيت أمام الصحفي وقالت ريتشل ديدمان مديرة ا عرض في مقر ا وافتتح ا
موضوع التطريز في أماكن مختلفة من تواجد الشعب الفلسطيني.

عرض أنه يروي قصصا فريدة لم يسمع بها من قبل ونقرأ في كل ثوب تاريخه اخلاص وقصته وأضافت ديدمان خالل جولة للصحفي في ا
قاومة ومصدر للفخر والقوة. ئة عام األخيرة كصورة ورمز وسلعة وأداة ا وقالت ديدمانالتطريز ظهر خالل ا

طرزة في إشارة لدور هذا نع فيهـا رفع العلم الفلسـطيني نالحظ أن العلم ظهـر على الكثير من األثـواب ا ـثال خالل االنتفاضة األولى الـتي كان  وتابعت على سبيل ا
الثوب في العمل النضالي.

زين وعصام بدر فيرا تماري عـرض العديد من اللوحات لفنان فـلسطيني مثل سليمان مـنصور ونبيل عناني وعبد احلي مسلم وعـبد الرحمن ا ويستحضر القائمون على ا
متعلقة بالتطريز الفلسطيني.

رسالة رام الله
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اضي لم اكن عنـدما بـدأت الكـتابـة االدبيـة في الـستـينـات من القـرن ا
منتـميـاً الى جهة ايـديلـوجية او سـياسـية معـينة  ولم احصل على اي
توجيه من قـريب او بيـعيد  ولعـلني تـعرفت الى مـحاور لـكتب احزاب
وجـمــاعـات ديـنــيـة او قــومـيــة ولـكن ذلك لم يــتـجــاوز حـدود احملـاوالت
واالعداد واالنتساب غير الثابت  وغير احملدد بتنظيم مع  ولكنني
رغم ذلك كــنت اقــرأ بــشــكل واسع عن ادبــاء عــرب لــديــهم مــحـاوالت
وصـحف غـيــر مـقـبـولـة مـن الـنـواحي االيـديــلـوجـيـة والـســيـاسـيـة وفي
صحف ومـجالت تصـدرها جـهات ومـنظـمات ذات اهـداف ومخـططات

معادية لالمة العربية واالقتصاد العربي . 
وكانت هذه اإلتهامات توجه الى دور تشريعية  حيث يعد كل اصدار
من هـذه الــدور مـشــكـوكــاً فـيه  وغـيــر سـلـيـم من الـنــواحي الـفــكـريـة

والسياسية واالجتماعية . 
وتـصل هـذه اإلتـهـامـات الى مـديـات مـتطـرفـة حـيث تـقـرأ اوتـسـمع من
يدعـوالى مقـاطـعة مـؤلفـات ونـتاجـات بعض االدبـاء ألنـهم ساهـموا في
نـشاطـات ثـقـافـيـة عـقـدت في امـاكن مـعـيـنـة في الـوطن الـعربـي والنهم
حـاضرات ومـنـاقشـات ونـتاجـات ابـداعيـة ونـقديـة في هذه ساهـمـوا 

النشاطات 
وقد يؤدي هذا اخلالف الى ابعد من ذلك  حيث جنم عنه دعوات الى
فضوح واعتبار كل تاريخه معيباً ومشوهاً وانه تعامل رصد االديب ا
مع تـاريـخـه الـسـابق بــغـيـر إحـتــرام وتـقـديـر وكــذلك إسـتـهــانـته بـادبه
ومـؤلفـاته ولـم تكن هـذه اإلتـهـامـات شـفـاهـيـة ومـحدودة  او مـطـروحة
ية  إذ ا كـانت مدعـومة من جـهات عـا قـال آني وظرفي عـابر  وا
كانت تـنشـر في العـراق وبعـض البـلدان الـعربـية مـعارض او مـكتـبات
تعرض وتبيع الكـتب واجملالت التي تخدم ايديـولوجية معـينة وسياسة
مـعـيـنـة مـعـروفــة عـلى الـصـعـيـد الـدولـي وكـانت سـفـارات دول مـعـيـنـة
لـحقيات الـثقافية حترص على االهتـمام باجلانب الـثقافي وتعـزيزيه با
ـهمـة التي تـعير عن ايـديلـوجيـتها الفـاعلة  والتوزيـع اجملاني للـكتب ا

تميز لثقافتها الوطنيو والقومية .  وعن الدور ا
ولم تكن هذه االتهـامات والتصـرفات القـائمة علـيها جزافـية وكاذبة او
ا كانت تـنطـوي على مبـالغات  وكانت تسقط منـطلقـة من فراغ  وا
مواقف دولة معينة على النتاجات االدبية والفكرية لثقافتها ومثقفيها 

وقف السسياسي على االبداع االدبي والثقافي .  حيث يعافى ا
واقف السيـاسية جتاه هذه الـدول قد جتعل كل شيء صادراً ثم ان ا
عـنـهـا قـابالً لـلـنــبـذ والـتـشـكـيك واالتـهـام  وجتـعل ادبـهـا غـيـر صـالح
للقـراءة واالستفادة  ويؤخذ كل نـتاج منشـور في اجملالت والصحف

دعومة منها مضيعاً للوقت والقراءة اجلادة .  والية لها وا ا
في احـدى اجملالت الــفــكـريــة الـصــادرة عن ادبـاء عــرب كـانت تــقـابل
بالتـشكـيك والنبـذ النهـا مدعومـة من منـظمة ثـقافـية تابـعة لـدولة معـينة
نشور في هذه اجمللة ال جتد فيه ما يسيء ويعيب  وال وعندما تقرأ ا
ـنشور في الصحف واجملالت الـعربية االخرى جتد فيه اختالفاً عن ا

 .
واحلقـيـقة ان مـثل هـذا الـتعـامل لم يـصدر عـن سيـاق ادبي تـاريخي 
ي على ا هـو من إنعـكاسـات الصـراع االيـديولـوجي العـا عربي  وا
االدب العـربي والـثـقـافـة الـعـربـية  فقـد كـانت مـرحـلـة احلـرب الـباردة
مرحلة لـلصراع االيـديولوجي الدولي  اذ حاولت كل جهـة من جهات
هـذا الـصـراع ان تـعـمم مـوقـفـها الـسـيـاسي عـلـى االدب والـثقـافـة في
العالم  وحتى النتاجات االدبيـة غير السياسيـة كانت تطرح على انها
صورة للـحرية فـيها  والنها تفـتح افقاً واسـعاً حلريـة الرأي والتـعبير
عـلى خالف اجلـهـة االخـرى من الـصـراع  وهي جـهـة تـعـتـمـد الـقـمع

واالصطهاد واحلرمان من احلرية . 
ي في االدب العـربي لم تدرس ان مرحـلة الـصراع االيـديولـوجي العـا
ـا تـسـتـحق من عـنـايـة وإهـتـمـام  خـاصـة وانـهـا كـانت مـرحـلـة ذات
حيوية عالـية وذات إستقطـاب لعدد كبـير من االدباء وذات حضور في
وضوع من قبل التوجهـات الثقـافية اخملـتلفة  ولعل االنصراف عـن ا
رحلة  االمر الذي الكثير من االدباء العرب يـرجع الى تأثيرات هذه ا
يـوجب الـتمـيـيـز بـ مـاهـو مـفـروض ومـقـحم عـلى االدب الـعربـي وب
ء واالهــداف الــوطـنــيـة ــبـاد ــطـلــوب مـتــأثــر من ا دوره الـســيــاسي ا

والقومية . 
ي ضــرورة عـدم ـا اكــدته مــرحـلــة الــصـراع االيــديـلــولــوجي الـعــا و
ـؤقت والــظــرفي من الــتـوجــهـات االنـســيــاق وراء ا
ية  وضرورة قيام االدب العربي السياسيـة العا
عــلى مـــا هــو ســـتــراتـــيــجي ودائـم واصــيل  من
التـوجهـات السـياسـية والـثقـافيـة العـربية واالدب
الـعــربي ومـا يــصــلح لـغــيـرهــمـا  والـتــفـاعل مع

تغيرات العاملية اساس ذلك .  االحداث وا
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 صــدر عـدد جـديــد من (دنـيـا) وهي
مجـلة ثقـافية فـنية اجـتماعـية عامة
ضم مـواضــيع مـتـعــددة افـتـتــحـهـا
رئيس حتـريرها زيـد احللي بـعمود
عــنـوانه (عن الـســدارة .. احـدثـكم!)
ومن االعـمــدة الــتي ضـمــهـا الــعـدد
ـقــدادي بـعــنـوان( عـمــود لـكــاظم ا

نشود)  دنيا .. واالمل ا
وعـمــود لـربـاح آل جــعـفـر بــعـنـوان
(أيـــام في كـــلــيـــة اآلداب) وعـــنــوان
اما صباح الالمي (أيام  "الـشنوك")
عــمــود عــبــد الــلــطــيـف الــســعـدون
فعنوانه (عندما كذبت على الرئيس

عارف).
ـظـهـر مـحـمـد صـالح وهـنـاك مـقال 
بــعـــنـــوان (الـــطـــريق الـى مـــدريــد)
ولـــقــــاسم حـــســــ صـــالـح مـــقـــال

بـــــــعـــــــنــــــوان(يـــــــخــــــرب بـــــــيت
والكــــــرم عــــــبــــــدالــــــرزاق احلب)
ــشـــهــدانـي مــقـــال ( لــو لم اكن ا
شــرطـيــا لــكـنت صــحــفـيــا)! .امـا
مــحــور مـــوضــوع الــغالف فــهــو
(الـفـتـيـات الـعـازبـات.. ضـغوط ال
تنـتهي).وهنـاك موضوع بـعنوان
(مــدن وانـهــار.. خـلــدهــا الـغــنـاء
الــــــعـــــــراقـي) .وفي زاويـــــــة (من
اضي) كتب كاظم احلمامي عن ا
(حــــكـــايــــة رجل احلــــاســـوب في

العراق) .
 وكــــتب الـــراحـل قـــاسـم مـــوسى
الـــفــــرطــــوسي عن (مــــعــــيـــجل..
مـجـنون االهـوار الـذي ال يـنسى)
وفي زاويــة كــتــابـات كــتـب يـاس
خــضــيــر الــبــيـاتـي عن (شــخــيـر

ؤتمرات العلمية). ا
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اصدرت مـديـريـة العالقـات واإلعالم في وزارة الـداخـلـية الـعـدد الـثاني
وجـهة لألطـفال وخـصصت لدور لشـهر نيـسان من مـجلـة شرطـتنـا  ا
ـرور في احلــيـاة الــعـامــة  وكـعــنـصــر أمن أســاسي في ضـبط رجل ا

النظام والقانون للسيارات واالفراد في الشارع .
وتـنـوعت صـفـحـات اجملـلـة ب عـرض رسـوم لـألطفـال وزيـارات رئـيس
احلكـومـة حـيـدر الـعبـادي ووزيـر الـداخـلـية قـاسم األعـرجي اخملـتـلـفة 
رور العام والـلواء الدكتور ديـر ا وتعليمـات وإشارات مرورية وكـلمات 
سـعـد مــعن مـديـر عالقــات واعالم وزارة الـداخـلــيـة  ومـواد صــحـفـيـة
تخاطب الطـفل وأعمار الصـبا واألشبـال عن أهمية االحـترام واخلطاب
عتدل وحتـفيز اجملتـمع على حفظ السالم واالمـان بالتعاون واحلديث ا

ديريات اخملتلفة . مع االجهزة وا
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اط السرد ويـتوزع الكتاب على باب  يـتناول البـاب االول في خمسة فـصول ا
في الـرواية العـراقية  والـباب الثـاني بعنـوان ( مقـاربات نقـدية ) وهو يـتناول في
ـتـعـالـي ومالمح الـبـنــاء واحلـيـاة والــسـرد الـروائي ثالثـة عـشــر فـصال ً ســرداً ا
والـتاريخ الـسياسي وشـعريـة اخلوف ورعـشة الـصرخة وحـركيـة البـناء ونـضائر
كـان ومكان وشـعرية االخـتزال وبـنية الـتذكـر وإنفـتاح السـرد والسـيرة وسيـرة ا
الـسيـرة وإيقـاع احليـاة وحركـية الـسـرد وتصـوير الـواقع وسرديـة االستـرجاع 
ويختار الكاتب عناوين روايات معينة  لكل رواية تدرس من خالل عنوان مع 
ويـضيف كاظم اجلنابي مؤلفات عديدة  ومـنها ( ثالثية الراووف الرؤية والبناء )

و ( النزعة احلوارية في الرواية العربية  ) 
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صـدر عن احتاد الـكتـاب العـرب في دمشق كـتاب الـناقـد العراقـي الدكتـور قيس
عـاصرة  –ابـعـاد ومقـاربات ) كـاظم اجلنـابي وهـو بعـنـوان ( الروايـة الـعراقـيـة ا
وقـد جاء في الـغالف االخـير ( تـشكل فـصـول هذا الـكتـاب مـسحـاً فنـيـاً مكـتمالً
خلـارطة الرواية العراقـية خالل ربع قرن إن لم تزد عليه مع االخـذ بنظر االعتبار
أن بـعض النماذج قد جتنبها الكتاب تالفياً لإلتساع لغرض االبتعاد عن التكرار
نـتيجـة وجود نـصوص مـشابهـة لهـا لدى روائيـ آخرين او في روايـات مشـابهة
فـضالً عـن كـونه تــنــاول او أشـار الى روايــات جـديــدة لم تــتـنــاولــهـا الــدراسـات
اجلـامعية او الدراسات النـقدية الشاملـة التي تطمح الى تكوين رؤيـة نقدية فاعلة

ذات ابعاد فنية واضحة.


