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تلك الكتب

Î«b U½ œ«uł vHDB

اخـتص اجلزء الثـالث من تراث الـعالمة مـصطفى جـواد الذي جـمعه وقدمه
االديب والبـاحث عبد احلميـد الرشودي والصادر عن دار الشـؤون الثقافية
العـامة اختص بـنقد الـكتب ولعل هـناك من يأخـذه االستغـراب والتساؤالت
ـكن اطالق وصف الـناقـد عـلى العالمـة مـصـطفى جـواد? وهل يـحوي هل 
تـراثه مـا يــؤكـد ذلك? وهل لـنـقـده اهـمـيـة مــتـمـيـزة في عـصـرنـا الـراهن? انه
مـعـروف بــالـلـغــة والـتـاريخ فــهل تـوجـد عـالقـة في تـراثه بــ الـنـقــد والـلـغـة
والتـاريخ? وقـبل ان جنيب عـلى هذه االسـئلـة نود ان نـذكر ان الـكتـاب الذي
اشـرنا الـيه يضم  28 دراسة اغـلبـها تـتناول كـتبـا ادبيـة وتاريخـية ولـغوية
وبعـضها يتـصدر عنـوانه كلمة نـقد واذا اضفـنا الى هذا الرصـيد ما قدمه
العـالمة مصطفى جواد من دراسات وبحوث ومالحظات عن اللغة والتاريخ
واجلـغـرافـيـة فـانـنـا نـحـصل عـلى رصـيـد يـضع صـاحـبه في مـقـدمـة الـنـقاد
ؤكـد ان الـدكـتور مـصـطـفى جـواد لم يكن يـ في الـعـراق. ومن ا واالكـاد
ـا هو يشـكل امتـدادا للـنقـد في التـراث العربي في النـقد حـالة خـاصة وا
متـواصال معه موضوعا ومنهجا لكنه يـشكل حالة بارزة فيه ويقدم متابعة
بحـثية رصينة وجادة لـكتب تراثية صدر اغلـبها في عصرنا الراهن. ان من
هم في نـقـد الكـتب لدى الـعالمة مـصطـفى جـواد انه يتـناول كـتبـا صدرت ا
في مراحـل سابقـة وبعض دراسـاته عن هذه الكـتب تتـناول بالـنقـد اكثر من
عتاد في النقـد ان يتناول مؤلف الكتـاب او ناقد الكتاب ولكن اغلب جهـد فا
محـتويات ونقود الـعالمة مصطفى جـواد تتناول مؤلف ومـحقق الكتاب ومع
ان النـقد اصبح مختـلفا عن النـقد في عصر العالمـة مصطفى جواد اال ان
تـواصلة ولتقد تـلك ميزات جتعله صـاحلا للقراءة ا نقـد مصطفى جواد 
مـادة ثـقـافيـة مـهـمة وجتـعل مـنه مـدخال لـتنـاول الـكـتب االبداعـيـة من قـصة
ورواية وشـعر ونصوص مسرحية فان العالمـة مصطفى جواد تهتم كتاباته
باجلـانب العمـلي والتـعريف بالـكتاب ومـؤلفه واالماكن الـتي فيهـا وما صدر
ؤلـفات ويحـدد موقع الـكتاب له من مـؤلفات وفي اي مـكان تـوجد فيه هـذه ا
ـقارنة مع كـتب تشـاركه االختصـاص واالمثلـة على ذلك كثـيرة فهـو يقول با
عـن كتـاب (أنـبـاه الـرواة عـلى أنـبـاه الـنـجـاة) وكـان هـذا الـكـتـاب من امـهات
كـرر ذكـرها فـيـمـا الف بعـدهـا من هذا الكـتب احلـاوية لـتـراجم الـنحـويـ ا
ـا حواه من ـا اشـتقـنـا الى قـراءته واالسـتـفـادة مـنه  الـفن الـتـاريـخي ولـطـا
اخبـار صحيحة وفوائد طريفة ولتأخر زمانه عن زمان معجم االدباء لياقوت
ــؤلـفـ فــان الـقــفـطي كــان غـزيـر االدب احلـمــوي ولـلــفـرق الــواضح بـ ا
والـفـضل? ويـحـرص الـدكـتور مـصـطـفى عـلى مـقـارنة الـكـتـاب بـكـتب اخرى
ـستـخـدمة في الـكـتاب ومـشـيرا الى ان هـذا الـعمل فـردات ا ناقـدا بـعض ا
ـدقق االدبي هــو عــمل فـردي تــواله ابـو الــفــضل ابـراهــيم االديب احملــقق ا
مسـتفـرغا الـطاقـة وباذال اجملـهود بـحيث اصـبح في اوسع العـذر ولكـننا اذ
نـســتـدرك عــلـيـه مـا قــاله ال نـريــد الــكـشف عن تــقــصـيــره بل افـادة الــقـراء
ـؤلف ؤرخـ وبالـطريـقة نـفسـها يـتعـامل الدكـتور مـصطفـى جواد مع ا وا
االخرين فـهـو ال يريـد االنتـقاص من جـواد بل يـريد مـشاركـة اصحـاب هذه
ـؤرخ ويـعرض بـعد ذلك مالحـظاته عن اجلهـود والـفوائـد اوسع للـقراء وا
ـفردات ويـعـقـبهـا مـفردات ومـعـلـومات تـاريـخيـة وادبـية ـعـلومـات وا بـعض ا
ولغـويـة واحلقـيـقة قـد يرجـع بعـضهـا الى مـراحل واسـتخـدامات مـوغـلة في
ـيل بعـضـهـا الى الـتداخل ـعـاصـر و الـقـدم وبـعـضهـا اقـرب لالسـتـخدام ا
ـفـردات االخرى. ـيل بـعـضـهـا الى االسـتـقاللـيـة عن ا ـزج و والتـشـابك وا
وفيـما يرى اخـرون ان النصـوص ال تعـطي الكثـير وخاصـة في تعامـلها مع
النـقـد اللـغـوي ولـكن الـعالمة مـصـطـفى جواد يـقـدم بـعبـارات مـوجزة وذات
مراجع عـلمـية صـفحـات موسـعة تـقع في بعض الـدراسات في ثـالثة اجزاء
وهنك من يـختـصـر التـفاصـيل لـصالح الـعمـومـيات الـنظـريـة ولكن الـعالمة
مصـطفى جواد ال يضحي بـها او يحد من سعـتها النها في بـحوثه مستقاة
من مـصادر ومـراجع والنـها ضـروريـة في مـعاجلـة خـطـأ واستـبـدال واحدة
ا تـقع في صمـيم الكـتاب باخـرى ثم انهـا لـيست مـفحـمة او عـشوائـيـة وا
ـنقود. ان اجلزء الثالث من تراث العالمة مصطفى جواد ا
(نـقد الكـتب) ال يـقدم عروضـا صحـفيـة عابـرة عن كتب
علومات وقد ا هو يقدم كتبا غنية حافلة با معـينة وا
ادى اخـــتــيــارهــا وحـــسن الــتــعـــامل مــعــهـــا ونــوعــيــة
موضـوعاتها الى جعلـها معبرة عن الثـقافة العربية في

مراحل مختلفة من مسيرتها.      
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(كــلـمــا افـســدوا قــلـمــا طـويت ورقي)
مجـموعة شعرية جديدة للشاعر جواد
غــلـــوم وهي واحــدة من مـــجــمــوعــات
عـدة اصــدرهــا الـشــاعــر في مـراحل
متـعـاقـبة من مـسـيـرته الشـعـرية وهي
لـيست مـكـرسة جلـنس شـعريـة مـع

ا جتـد فـيـهـا الـقصـيـدة الـعـمـودية وا
الى جــانب قــصـيــدة الـنــثــر وقـصــيـدة
الـتفعيلة ولم يحصل ذلك الن الشاعر
غـير مـسـتقـر على جـنس مـع او النه
لم يــجــد طـــريــقه الى اســلــوب مــعــ

ـا هو يريـد ان يقـبض على الـشعر وا
في اي جـنس تـخـتاره الـقـصـيدة وان
يــتـذوقه عــذبـا بــديــعـا مــشـعــا رغم مـا
يـــغــمـــر بــعـض الــقــصـــائــد مـن نــزعــة
تــشـاؤمــيـة ومن هــيـمــنـة لـلــحـزن ومن
اســــتــــغــــراق في مــــأســــاويـــة الــــواقع
وظـالمه. ان جــواد غــلــوم وهــو يــكــتب
الـقــصـيـدة يـحـاول دائـبــا ان يـجـعـلـهـا
متـرابطة متصلة ببـعضها منذ اجلملة
االولـى لـلــجــمـلــة االخــيــرة وانه يـوزع
اكــثـر اجلـمل شــعـريـة وشـفــافـيـة عـلى
امـاكن معيـنة من الـقصائـد وان يعزز
من تــعـــاقــبــهـــا ومن قــوة انـــشــدادهــا
ــوضــوعــهـا. ويــشــعــرك جــواد غــلـوم
بــالــتــفــاعل مــعه وهــو يــفك عن بــعض
الـــرمـــوز والـــشـــخــصـــيـــات عـــنـــدهــا
ويـجعـلـها تـتـواصل مع القـصـيدة دون
غــمـــوض ودون مـــبــاشـــرة تـــقــريـــريــة
ووضـوح ال يلـتمس او يـقدم نـفسه من
خالل الـشعارات ومع هـذا اجلهد فان
قصـائـد جـواد غلـوم لـيـست مـتشـابـهة
ا هي مختلفة مع بعضها البعض وا
ـــــــــوضـــــــــوع وفـي تـــــــــوظـــــــــيف فـي ا

وضــــوع. ا

فـي ســـــنــــة 2004 ومـــــا بــــعـــــدهــــا
لـسـنـوات أعتـبـر نـفسي مـحـظـوظة
ألنـــــني لـم أكن مـن اجلـــــيل الـالحق
(جــيل اآليــبــاد) كــلــمــا كــنتُ أشــعـر
ـــلـل كـــنـتُ أطـــلـب من جـــدي أن بــــا
يـأخـذني لـقلـعـة شـيروانـة ألتـسابق
ـــهــا الــتي ال مع أخــوتـي عــلى سال
تعد وال حتصى لم أتـخيّل يومًا أن
قـلـعـة شـيروانـة تـتـحـول من هامش
الـذكـريــات إلى كـتـاب مـطــبـوع كـمـا
فـعل األسـتاذ الـقـديـر جهـاد الـدلوي
في كـتابه الـذي صدر مـؤخرًا "هـكذا
حتـــدثـــوا عـن قـــلـــعـــة شـــيـــروانـــة"
بـالـلـغـت الـعـربـية والـكـرديـة وهو

بــذلك يُـعَــدّ أول كــتــاب في الــتـاريخ
يتحدث عن قلعة شيروانة مفصالً.
الكـتاب يحـتوي على (٤٢٣) صـفحة
مـــــوثــــقــــة بــــالـــــصــــور واخلــــرائط
ــــســــتــــنــــدات واخملـــــطــــوطــــات وا
ــصــادر الــعــربــيــة والــوثــائـق من ا
ترجمة إلى والكردية واإلنـكليزيـة ا
اللـغت الـعربيـة والكرديـة كما أنه
الـتقى بـشخـصيـاتٍ عديـدة لتـزويده
ــعــلــومــات مــوثــوقــة تــنــاول في
كــتـابه نــبـذة تــاريـخــيـة عن مــديـنـة
كالر والــتــركــيـز عــلى بــاني قــلــعـة
شـيروانـة ليـنـهي اخلالف أخيـرًا ما
بـ مـؤيـدي اجلـاف وانـو شـيـروان
في قــضـيــة بــاني قـلــعــة شـيــروانـة
وتـاريــخـهـا واسـتـنـتج من دراسـته
نـشـأة الـقـلـعــة يـعـود إلى مـنـتـصف
ــيالدي من الــقـرن الــتــاسع عــشـر ا
قـبل مـحـمـد اجلـاف لم يـكتـفِ بذلك

فـحــسب بل إنه اسـتـطـاع أن يـجـمع
في كـتــابه مـقــاالت عـديــدة وحـرص
أيضًا على التركيز وتصحيح اآلراء
ـعـاكـسـة باألدلـة والـبـراهـ وهذا ا
يــــحـــــسب لـه خــــدمـــــة لــــلـــــتــــاريخ
واإلنـسـانـيـة سـيـكـون هـذا الـكـتاب
بـــدايـــة لــــظـــهـــور عـــدد كـــبـــيـــر من
الـباحـث والـدارس لـيركـزوا على

عالم التاريخية في كرميان. ا
قلـعة شـيروانة عـلى مدى الـسنوات
ــاضــيــة اسـتــقــبـلـت شـخــصــيـات ا
تـاريــخــيــة مــهــمــة مــنـهـم الـرئــيس
الـسابق صـدام حـس حـيث أعجب
والـــــرئــــيس الـــــراحل جالل بــــهــــا 
الـطالـباني وكل مـنهـما أمـر بتـرميم
القلعة واالعتنـاء بها لتبقى عروسة
كــرمـيــان بـاســتـقــبـال أهــالـيــهـا في
ـــنــاســبــات والســيّـــمــا في أعــيــاد ا

نوروز.
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صـــدر حـــديـــثـــا في دمـــشق من دار
الزمان السـورية كتاب أطـفال الهند
عـلــمـوني لألديب الــرحـال الــشـاعـر
ـــتـــرجم ســـنــدبـــاد الـــقـــصـــيــدة وا
هـجر بـدل رفو الذي الكـوردية في ا
أعـيـد طـباعـته بـعـد طـبـاعته األولى
في دار الـثـقـافـة والـنـشـر الـكـوردية
في بــغــداد الــتي لم يــرضـى عــنــهـا
الــشــاعـر رفــو وذلـك بـعــد الــتالعب
بــالــقــصـائــد وقــطع مــقـاطع مــنــهـا
وتـركت ضــجـة كـبــيـرة حـيــنـهـا في
األوســـاط األدبــيـــة ولـــكـي يـــعـــيــد
األمـــور األدبــــيـــة والـــفــــكـــريـــة إلى
نــصـابــهــا أعـلن إن ذلـك الـكــتـاب ال
ــثـله وقــرر إعـادة طــبـعـه بـحــلـته
اجلــديـدة في دمـشق  كــتب مـقـدمـة
ـغـربي الـكـتـاب الـشـاعــر والـنـاقـد ا
احلـسن الــعــابـدي  يــضم قـســمـ
األول    31قـصـيدة كـتـبـها الـشـاعر
ــهــجــر والــقــسم الــثــاني  31 في ا

شـهادة أدبـيـة فكـرية نـقـدية لـبعض
األدبـاء في مخـتـلف دول الـعالم عن
أدب الـشـاعـر بـدل رفـو مـثل سوزان
سـامي جــمـيل من كــنـدا  جــوتـيـار
تـــمـــر من دهـــوك  عـــايــدة بـــدر من
مـصـر  ديـنـا سـلـيم من فـلـسـطـ 
حـــسب لـــلـه يــحـــيـى من الـــعــراق 
عـصمت شـاهـ دوسـكي من دهوك
 مـــــحــــــمـــــد أحــــــمـــــد بــــــرازي من
كـازاخـسـتـان  واألسـتـاذ اجلـامـعي
عــبـــد الــله الـــصــائـغ من مــشـــيــغن

وغيرهم .
ـتـوسط يـقع  الـكــتـاب من احلـجم ا
في  230صـــفـــحـــة  أشـــرف عـــلـــيه
وعــلى طــبــاعــته األســتــاذ الــكــبــيـر
ســراج عـــثـــمــان وقـــام بــتـــصـــمــيم
ـــبــدع عـــصــام الـــغالف األســـتــاذ ا
حجي طاهر يعـتبر مصدر مهم عن
هجر الذي يـتميز في احلن أدب ا
والــــشـــوق لـــلـــوطـن  والـــدفـــاع عن

تصلة به من القضايـا اإلنسانيـة ا
مـنطـلق أن الـشعـراء جـزء ال يتـجزأ
مـــــنه حــــيـث فــــاضت قـــــصــــائــــده
ـشـاعـره اجلـيـاشــة الـتي تـتـغـنى
بـجــمـال الـوطن وتــعـبِــر عن قـسـوة
الـــبــعــد ومــرارة الـــغــربــة بــصــدق
وإحـساس راقي يـتـجلى بـ عوالم
الـــقـــصـــائــد الـــتي كـــتـــبت في بالد
أوربـــيـــة مــخـــتــلـــفـــة خالل رحالته
األدبيـة  التي يجـسد فيـها  حواره
مع الطبيعـة والتواصل معها وبث
روح احلـــيـــاة واحملــبـــة واجلـــمــال
والـنـقـاء في مـظـاهـرهـا وإجـالء ما
يجول في نفـسه من مشاعر احلزن
واخلـــوف واحلب عــلـــيــهـــا وعــلى
احلـضـارة الــفـكـريـة واإلنــسـانـيـة 
فـتـجـلت الـطـبـيـعـة  واألمـكـنة مالذا
يـــــجــــــد فـــــيـه الـــــراحــــــة واألمـــــان
ا فيها من صفاء ونقاء والسعادة 
وجمال وراحـة.يدنو خاللـها بهدوء
لـتأمل الـنفس اإلنـسـانيـة فقـد نهج
ـهــجـر إلى حتـلـيل بــعض شـعـراء ا
الـشــخـصــيـة اإلنــسـانــيـة من خالل
تصـويرهـا بصور شـعريـة غاية في
الـوصف والــدقـة لـيــكـشف ويــظـهـر
عــمـــا فــيــهــا من أســرار والــســمــو
ــثل الــعـلــيـا ــبـاد وا لــتــحـقــيق ا
اخلــالـدة وهـذه مـيــزة اتـصف بـهـا
الـــشــاعـــر بـــدل رفـــو وهـي ظـــهــور

الــصــفـة اإلنــسـانــيــة الـشــامــلـة في
أعـــمــاله األدبـــيــة  كــيـف ال وقــلــبه
يـتــسع دائــمــا بــاحلب الـراقـي لـكل
الــــبــــشـــريــــة إضــــافــــة إلـى نــــقـــد
الـــتــنـــاقــضـــات واألزمــات والـــظــلم
ـــنع وطـــنه من ـــســـتــمـــر الــذي  ا
احلـــــريــــة واالســـــتـــــقالل  وال شك
ـنهج مـساهـمـته في نـشر الـرقي وا
اإلنـسـاني الـسـلـيم  لـبـنـاء مـجـتـمع
أركـانه الـعـدل والـرحــمـة والـتـربـيـة
اخلالقــــة  بــــعــــيـــدا عـن أســــلـــوب

ـــبـــاشــر بـل إبــداعـه في الـــهــمس ا
الـــثـــوري الـــهـــاد الـــبـــســـيط  في
ـا جـعـله يـكـون قـريـبـا الـتـعـبـيـر 
للـنفس والـفكـر والقـلوب  الـعطشى
لــلـمــاء الـرقــراق . ويـنــهي الـكــتـاب
ـقطع لـلشاعـر الكـبيـر عبـد الكر

غرب  الطبال  شفشاون ا
 شذرات ليالك ..

الــشـذرة حتــيـة لــلـشــاعـر بــدل رفـو
الذي رحل

يامن يغذ اخلطوة في غير الطريق

حـــدق فــــعـــنـــدك بـــ جــــنـــبـــيك
الطريـــق

مــنــهــا اتـخــذ شــمـســا تــنــيـر لك
الطريق

فيها ابتد عشقا ليالك الطريق
وال غـــــنـى لك فـي الـــــطـــــريق عن

الطريق 
األديب الـرحال بـدل رفـو يـضيف
مع كـتبـه جوهـرة شعـريـة فكـرية
جــمــيــلــة راقــيــة أخــرى  أطــفــال

الهند علموني  .
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الـفـصل الـثـاني اوربـا في الـعـصور
الوسطى االولى فان الفصل الثالث
يـتــنــاول واقع اوربـا فـي الـعــصـور
الـوســطى واالخـيـرة وجـاء الـفـصل
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سبات وتخلف الـعرب ازاء النهضة
واضـيع التي تـشغل االوربيـة من ا
ـواطـنـ الـعـرب ويـحـصل مـعـظم ا
ذلك دون الـرجـوع الى االسـبـاب
الــتــاريــخــيــة وقــد جــاء كــتــاب
نـهــضــة اوربـا وســبـات الــعـرب
ؤلفه محمد علي زيني ليوضح
هــذه االسـبـاب ويـبـحث الـكـتـاب
عن اســبــاب تــراجع احلــضــارة
الـــعــربــيــة االسـالمــيــة بــعــد ان
انــارت الـــدنــيــا لــقــرون عــديــدة
ويــتــألف الـــكــتــاب من عــشــرين
فصال يتـناول اولهـا حالة اوربا
الــغــربــيـــة في الــقــرن اخلــامس
عشـر وما كـانت علـيه من تخلف
ومن هـمـجـيـة ويـتـنـاول الـفـصل
الثاني حـالة اوربا فـي العصور
الــوسـطى وهي فـتـرة تـاريـخـيـة
مــهــمـة لــلــعـرب اذ كــانت فــيــهـا
احلـضـارة الــعـربـيــة االسالمـيـة
في اوج تـألـقـهـا وفـيـمـا يـتـناول

الـرابـع بـعـنـوان اوربـا والـعـرب في
حــروب الـصــلــيــبـيــة وقــد خـصص
الــفـــصل اخلـــامس والـــســادس عن
الـعرب والـنهـضـة االوربيـة ويدرس
الــفـــصل الــرابع ثـــورة اوربــا عــلى
الــكــنــيــســة كــمــا خـصـص الـفــصل
الـــثــــامن حـــروب ??? مـــتـــوجـــا ذلك
بـفـصل عن الـتـنويـر وبـهـذا الـفصل
وهـو الـتـاسع يـخـتـتم الـكـتـاب بابه
االول حيث يأخذ الفصول بعناوين
الـــتــــالـــيـــة حملــــات عن احلـــضـــارة
الـعـربــيـة االسالمـيــة اسـبـاب افـول
احلـضـارة الـعـربـيـة االسالمـية هل
كـان الـدين االسالمي احـد االسـباب
وفي الباب الثالث عدد من الفصول
التي تتناول دور العلم في النهضة
االوربـية وامـبريـاليـة التـطور ودور
االخالق في احلضارة االوربية في
الباب الـرابع فصالن واحـد يتناول
دور الـبـحث الـعـلـمي والـتـعـلـيم في
الـنـهــوض ويـتـنـاول الــثـاني اعـادة

االعمار.   
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ــدن ال تــخــتــلـف مــديــنــة كالر عن ا
الـعــراقـيـة الـتي تــتـفـاخـر أجــيـالـهـا
بـحـضـاراتـهــا وآثـارهـا وثـقـافـاتـهـا
عـلى مـدى العـصـور الـتاريـخـية إن
كــانت بــابل تـــفــتــخــر بــحــدائــقــهــا
ـعـلقـة وسامـراء بـقصـر الـعاشق ا
وأربـيل بـقـلـعـتـهـا الـشهـيـرة فـكالر
(تقع في جنوب مـدينة السلـيمانية)
خـاصــةً وكـرمــيـان عــامـةً يــعـتـزون
ويــتــفـــاخــرون بــقــلـــعــة شــيــروانــة
الـتـراثــيـة تـعـتـبـر قــلـعـة شـيـروانـة
صرحا تاريخيا مهما ألبناء كرميان

  وكُردستان بشكل عام
مازلت أتَـذَكّر زيـاراتي لهـا مع جدي

Ÿu‡³D  »U²  v ≈  U¹d‡ c‡‡ « g‡ U‡¼ s‡‡‡  W‡½«Ëd‡Oý W‡FK

عاضيـدي وهو من كتاب جريدة (الزمـان) ومن الذين يكتبون في اكثر من اشترك عدد من االدباء والكتاب في تـأليف كتاب عن الكاتب والبـاحث ناصر محسن ا
مجال اذ اصدر كـتبا في الشـعر واالدب واالقتصـاد والتاريخ وله كتـابات عن مراحل وشخـصيات عراقـية متمـيزة. الكتاب الـصادر عن الكاتـب والباحث ناصر
عاضيدي من اعداد وتقد الشاعر والناقد حامد حسن الياسري والكـتاب عنوانه (من اعالي القرية ينبع الفرات) والعنوان يشير الى القرية التي ولد محسن ا
ـعاضـيدي فقـد نشأ وتـرعرع في قـرية هزرتـه هذه القـرية الصـغيـرة التي كانت تـمتـاز بجمـال طبـيعتـها وبـساتيـنهـا اجلميـلة الـتي تسقـيها فيـها البـاحث ناصـر محسن ا
النواعـير في اعـالي الفرات كـما أنه نشـأ وترعـرع منذ طـفولته عـلى حب الثـقافة واحـترامـها وكان رغم صـغر سنه يـسافـر الى بغداد لـيشتـري الكـتب واجملالت الثقـافية
ـعاضيدي كما يذكرون قاالت ويذكـر معظم الذين كتبوا عن ا ارس هذا التوجه بصـبر ودأب وهو الطريق الذي قاده الى الـكتابة والتنوع في كتـابة الدراسات وا وكان 
تـنبي في كل يوم جـمعة من كل عـاضيدي ومـوسوعيـته وحسن اخالقه وحرصـه على احلضـور في شارع ا ؤلفـات بتفـاصيل كـثيرة سـعة افق ا مؤلفـاته وعناوين هـذه ا
قـاالت واخلواطر الـتي كتبـها ادباء وبـاحثون عن نـشورة للـمعاضـيدي كمـا يضم ا ـقاالت ا قتـطفات من ا اسبوع ويـضم كتاب (من اعـالي القريـة ينبـع الفرات) بـعض ا
عاضيدي وهم كما يلي: حامد حـسن الياسري الذي اشرف على اعداد الكتـاب الدكتور نوري العاني وعادل اجلميـلي رزاق ابراهيم حسن مخلف شريدة راسم احلديثي ا

عاضيدي.   واحتوى الكتاب ايضا على ملحق للصور وهي صور عن حياة ومؤلفات ناصر محسن ا

رسالة بغداد
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اكــــد رئـــيـس جـــمــــعــــيـــة الــــفـــنــــاين
التـشكـيلـي الـعراقـي الـفنـان قاسم
ســبــتي عــلى ان (الــعــدد اجلـديــد من
مـجـلـة رواق الـتـشـكـيل وافـر اجلـمـال
ـهـمه ــواضـيع الـثـريـة وا ومـتـخم بـا
بالـرغم من انه جـاء مـتاخـرا كـما هي
االعــداد الــســابــقــة ولــكن طــمــوحــنـا
وعـنـادنـا وسعـ لالفـضل فـي اجناز
مــطــبـوع بــهــذه الـفــخــامـة والــتــنـوع
سيغـني بالشك الذاكـرة التـشكيـلية )

ـشـرف الـعام عـلى واشـار ا
اجملـلــة الى الــعـدد اجلــديـد
صدر بجهود كبـيرة ونبيلة
اجنـــزت رغـم كل الـــظـــروف
الـــعـــصــيـــبه واالمـــكـــانــات
تـواضعه  وحـيا بـكلـمته ا
التي تصدرت العدد اجلديد
بـــعـــنـــوان ثـــراء احملـــتــوى
واجلـمـال  الـثـله الـصـغـيرة
الـتي لن تـتوقـف عن الـعمل
ـشهد في مجـلة تـطل على ا
التشـكيلي وكل مـاهو جمي
ونـبـيل وراق  وكـان الـعـدد
اجلـديــد  الـرابع من مــجـلـة
رواق الـتــشـكـيل الـفــصـلـيـة

الــتي تــصــدرهـا جــمــعـيــة الــفـنــانـ
الـتـشـكــيـلـيـ الـعـراقـيـ قـد تـضـمن
ـــهــمــة ــواضـــيع ا مــجـــمــوعـــة من ا
ـادتـهـا الـفـنـيـة والـنـقـدية والـغـنـيـة 
ـــتــابـــعــات وعـــدد من الـــدراســات وا
والــتــغــطـيــة فــيــمـا يــخص الــنــشـاط
الـــتــــشــــكـــيــــلي الــــعــــراقي اخلـــاص
بـاجلـمـعـيـة . كـتب في هـذا الـعـدد كل
من : جــاسم عــاصي خــالـد خــضــيـر
الـصــاحلي  صالح عــبـاس  ومــديـر
الـــتــحــريــرالــدكـــتــور جــواد الــزيــدي

الـــدكـــتـــور مــــاضي حـــسن عـــلي
ابـراهـيم الــدلـيـمي كـفـاح االمـ 
الـدكــتـور زهــيـر صــاحب  يـاسـ

نــصــيــر  ضــحى عــبــد الــرؤوف 
الــدكــتـــور وســام كــامل  مــحــسن
الذهبي  الدكـتور مكـية الشرمي 
طـــارق الــشــبـــلي  االســتـــاذ عــلي
الــــراعـي- دمـــــشق الـــــدكـــــتــــورة
مــحــاسن عـبــد الــقـادر  الــدكــتـور
جــواد الـفـرحــان  الـفــنـان ســمـيـر
مــــرزه .. وهــــنـــاك الــــكــــثــــيــــر من
تابعات االخرى . وتضمن العدد ا
تــغـــطــيـــات خـــاصــة لـــنــشـــاطــات
اجلـمــعـيـة والـفــنـون الـتـشــكـيـلـيـة
احملليـة والعربـية مدعـمه بالصور
لونه يـذكر ان اجمللـة التي حتتل ا
صفحاتهاالـ   128بالقطع الكبير
وفريق اجملـلة الـتي يـشرف عـليـها
قـــاسـم ســـبـــتي تـــألـف من رئـــيس
الـتـحـريـر مـحـمـد شـوقي  وهـيـئة
الــتــحـريــر بالسم مــحــمــد  جـواد
شرف الزيدي ومحـمد الكـناني  ا
صور اللـغوي عـيسى الـصبـاغ  ا
الـــفــوتــغـــرافي حــســـ مــطــشــر 
والتصميم واالخـراج الفني سمير
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صـدر عن دار امل اجلـديـدة للـطـبع والـنـشـر والـتوزيـع في سوريـا كـتـاب لـلـقاص
ـترجـم العـراقي عـبـد الـصـاحب مـحمـد الـبـطـيـحي وعـنوانه (االسـفـار اجلـلـيـلة وا
لفـواعل فنون احلداثة) ويضم بـحوثا نقدية متـرجمة عن اللغة االنكـليزية ويتناول
الـبحث ذكـريات عـن السـينـمـا للـكـاتب االيطـالي ايـتالـو كـالفـيـنو ويـتـناول الـبحث
الـثـاني حتـوالت االدب في ثالث مـقـاالت: (االدب الـهنـدي والـنـفـوذ الـكـولـونـيالي)
لـلـكـاتب الـهـنـدي هـارش تـريـفـيـدي ويـتـنـاول الـثـاني (االصالح الـلـغـوي وقـدسـيـة
الـرواية في تركـيا) جليل بـارال ويتنـاول الثالث (تـأثير مـا بعد احلـداثة على االدب
الـفارسي) بقـلم كاميـليا طـاليبـيان سـيديهي وجـاء البحث الـثالث بعـنوان (جتارب
خـاصة) وهـو يضم مـقالـت االولى عـن حيـاة وجتربـة الشـاعرة االنـكلـيزيـة ماري
ـتـبـادلـة بـ بـشـوب وروبـرت لـويل ويـتـناول ـراثي ا اولـفـر والـثـانـيـة عن رسـائل ا

البحث الرابع حيوية الكتابة بقلم الكاتبة مارتا موريلو فروش.
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صدرت للـقاص والـروائي حنون مـجيد مـجموعـته القصـصية "الـسنونـو" ضمت ما
ا يقـرب من مئـة وخمـس قـصة قصـيرة جـدا اشتـملـت على مـوضعـات متـعددة 
عيـشي وباسلوب مـكثف راعى فيه القـاص طبيعـة هذا النمط من يزخـر به الواقع ا
القص الـذي يستلزم كثافة الصورة وايجاز الـعبارة وضربة النهاية احلاذقة فضال
عن مسـتلزمات وتوصـيفات اخرى. واجملمـوعة اجلديدة هذه هي الـسادسة للقاص

والروائي في سلسلة اعماله القصصية القصيرة جدا.
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صـدرت حديـثا الـطبـعه الثـانية  مـن رواية العـ الثـالثـة للـكاتب طارق
احمد السلطاني  وتقع بـ  300صفحة من القطع الصغير ومن ثالثون
فــصال  واهـداهــا الـكــاتب الى كل انــســان فـوق كــوكب االرض خـاصه
ابـناء البـشريـة الذين ذاقو مـرارة الظـلم والتعـذين وحرمـوا من احلرية

واحلياة واالموال . 
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ـتــنـبي  بـبــغـداد روايـة صـدرت جـديــثـا وعن دار جـلــجـامش بــشـارع ا
القـاصـة اطيـاف سنـيـدح بعـنوان اجـعـله اللـيلـة مـعي  وتقع الـرواية بـ
 2006صـفحة من الـقطع الـصغـيرواهدته الـقاصـة الى ثقـافتي التي لم
تهمش وجتـاربي الفقيـرة مع االخر وظلت كمـراهقه تتسـلل ليال بحجة

الرحيل الي .
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صـــدر عن دار ســـطـــور فـي بـــغــداد –
وصل تنبي كـتاب بعنوان (ا شارع ا
ؤلف مـجـهول االسم ) ا ب احـتاللـ
وقـــد اطــلـق عــلــيـه عــبـــارة (مــذكــرات
مـواطـن عـراقي) واسـمــا مـتــعـارا هـو
ـــوصــــلي) ويــــقع (ذنــــون بن مــــتـي ا
الــكــتـاب فـي اكـثــر من  270صـفــحى
ي وهـــو مـــكــتـــوب بــاســـلـــوب اكــاد
وتتصـدره مقدمـة تتحـدث عن اسباب
تأليفه حيث  االعتماد على ما توفر
من صــحف ومـعــلـومـات ومـن تـعـاون
وصلـي وبعد ثقـف ا مع عدد من ا
وصل قدمة يقدم الـكتاب نبذة عن ا ا
في سطـور تأتي فـصول الـكتاب وهي
الــتــداعــيـــات االمــنــيـــة والــتــحــوالت
ــوصل االوضــاع الــســيـــاســيــة في ا
ـوصل بـعد الـنـكـبة الـسيـاسـيـة في ا
ـسلـحة بـعد عام 2003 التـنظـيمات ا
ــوصل قـبل الــتـيـارات الــديـنــيـة في ا
ـوصل وسـقـوط وبـعد  2003نـكـبـة ا
ــوصل واكــذوبـــة احلــاضــنــة غـــرب ا
االجـــتــمـــاعــيـــة قــوانـــ داعش بــ
االشـــاعــة والــتـــطــبــيـق الــنــازحــون
الـتـداعيـات االجـتـمـاعيـة الـتـداعـيات
ذهـبيـة والقـومية النـفسـية االبعـاد ا
ودور وســـائـل االعالم الـــتـــداعـــيـــات
الـــفــــكـــريـــة والــــثـــقـــافــــيـــة الـــوضع
االقــتــصـادي فـي مـحــافــظـة نــيــنـوى
الـتــداعـيـات االقـتــصـاديـة بـعــد نـكـبـة
حــزيـران  ?2012قــطــاع الــصــنــاعـة
الــقـوانــ اجلـديــدة واالمن الــداخـلي

داعش وتــعــالــيم الــديـن اجلــديـدة
الـتـداعيـات االخالقـيـة وظـهـور قيم
جـــديــــدة احلـــيـــاة فـي ظل داعش
ـعالم احلضـارية واالثارية تدمير ا
والـديـنـيـة عـلى يـد داعش بـيـانات
ووثــــائـق صــــدرت بــــعــــد احــــتالل
ـوصل اخلـاتـمـة والـكـتـاب كـثـيـر ا
ـعــلـومـات لـكـنـه يـحـاول ان يـقـدم ا
صـــورة واضــــحــــة ودقــــيــــقــــة عن
وصل فـي سنـوات االحـتالل على ا
الصـعيـد االجـتمـاعي واالقتـصادي
والـسيـاسي واالخـالقي مـعززا ذلك
بــــوثـــائـق وبـــيـــانــــات صـــادرة عن
ــؤســسـات مــنــظــمــة داعش وعن ا

العراقية.
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