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لعل من بدهي القول ان الـرثاء يعد من ب اكثر االغراض
فـاعلـية في الـشعـر على مـر العـصور وخملـتلف الـثقـافات
ا يحدث الـتمايز فـي كيفيـة التعبـير ومدياته بـ ثقافة ور
واخــرى وبــ عــصــر وآخــر غــيــر أن الــبــاعث االســاسي
واحملرك الفاعل في عـملية الرثاء هـو ذات الشعور بفداحة
الـفقـدان ومن الطبـيـــــــــــــــــعي ان تـكون حجم الـفداحة
هـذه مخـتـلفـة من راث الى آخر تـبـعا لـدرجة الـتأثـر والذي
ـثـال ال يـخـضـع لـعــدة مـؤثــــــــــرات مــنـهــا عـلى ســبـيـل ا
قصود ـرثي ودرجة القــــــــرابة وليس ا احلصر: عظمة ا
ـــا الـــقـــرابـــة بـــهـــا هـــنــــا الـــقـــرابـــة الــــنـــســـبـــــــــــيــــة وا

التفـــــــــاعلية. 
ـتـعـارف او الشـائع لـلـرثاء انه مـقـصد ـفـهوم ا واذا كان ا
ـناقـبه او استـعراض اسـتذكـاري بكـائي للـفقـيد او تـعداد 
ـشـاعــر احلـزن الـتي تـعـــــــــــتــلج في نـفس الـراثي فـان
ـاذج كــثـيــرة يـتــحـول الـى فـعل اثــاري سـواء الــرثـاء فـي 
كــانت هــذه اإلثـارة حتــريـضــيـة ام تــنـويــريـة. وســواء كـان
خــطـاب الــتـحــــريض او الــتـنــويـر هــذا مـوجــهـا لــلـذات ام

للغير. 
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ـكـننـي ان اقف عنـد (قـصـيدة) وتـأسيـسـا عـلى مـا تقـدم 
الشاعر جواد احلطاب الـتي قرأها في اجللسة االفتتاحية
ـربــد الـثــالث والــثالثـ والــتي وضـعــهـا حتت ــهـرجــان ا
وجه عـنوان" مقبرة الـغرباء" محاوال قراءتـها مستضـيئا با
الـقـرائي الـذي وضـعه حتت عـتـبـة الـنص عـلى انـها " نص
في رثـاء اجلواهري" و سـأبدأ من أخـر مقطع والـذي يقول

فيه:
"بعيدا عن دجى وطني 
أنا; والشمس; نرجتفُ
فهل موتي: أودسيوس
وأيثاكا: هي النجفُ"

تقـابلة في الشـطرين االول والثاني ومن خالل الـثنائيـات ا
تمثلة بـ: وا
بعيدا نرجتف

أنا والشمس دجى وطني
قـابلـة ضدية نلـحظ ان الشـاعر لم يجـعل ذاته والشـمس 
ـفردتي ـعنى الـتـضـادي  مع دجى الـوطن كـمـا يـوحي به ا
(الشـمس والـدجى) بل جـعلـهـا مقـابـلة (تـكـاملـيـة) ان جاز
ـكمل وبـنـاء على الـتعـبـير مـقـابلـة اجلزء احملـتـاج لآلخـر ا
هذا قـرن االبتعـاد عن الوطن باالرجتـاف. وسواء كان هذا
االرجتـاف نــاجت عن اخلـوف وعـدم االحـسـاس بـاألمـان ام
هـو ناجت عن االحـسـاس بـالبـرودة وفـقـدان الدفء رغم انه
قـد جـعل ذاته بـصـحـبـة الـشـمس والـتي هي بـاعـثـا لـلدفء
واالمـان بـاعـتبـارهـا مـصدر الـضـوء واحلـرارة اال انه يرى
ان الــوطن رغم الــعــتـمــة الــتي حتـيــطه والــتي هي مــصـدر
اخلوف والـبـرد يـبـقى الـبـاعث االقـوى لإلحـسـاس بـاألمان

والدفء. 
ثم ينتقل الى ثنائيت آخري هما : 

موتي = اوديسيوس 
أيثاكا= النجف 

ومن خالل هـاتـ الـثـنـائـيـت نـرى ان الـشـاعـر يـفـتح بـابا
لـلــتـسـاؤل عن الــكـيـفـيــة الـتي يـلــتـقي بـهــا بـاجلـواهـري او
يـسـتـرده من غـربـته وهـو تـسـاؤل ال احـسـبه اسـتـفـهـامـيـا
بـقـدر مـا هـو اسى وحـسـرة عـلى غـربـة اجلـواهـري وبـعده
ـوت هـو الـوســيـلـة الـتي ـكن ان يـكــون ا عن وطــنه. وهل 
يـــدخل من خـاللـــهـــا الى طـــروادة اجلـــواهـــري ( مـــقـــبــرة
ــلــكـة الــغــربــاء) مــتــخــــــــــــلــيــا عن الــنــجف الــتي هـي 
اجلــواهــري االفــتــراضــيــة كــمــا تــخــلى اوديــســيــوس عن

ايثاكا!? 
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وهو قبل هذا قدم شكوكه بان تكون مقبرة الغرباء موصلة
الـى اخر الصـراط كونهـا حتتاج الى حـشد من (العـظماء)
ـقـبـرة الـنـجف والـتي الشك انـهـا سـتـكـون اكـثـر مـقـارنـة 
: االول هو: يـقيـنيـة بالـوصل اسـتنـادا الى عامـل رئـيسـ
كانـة القدسية للنجف ما ترسب في قنـاعة العراقي من ا
والثـاني: هو فرضـية ان تـراب الوطن هـو القـادر على منح
االنـسان الـتوازن في السـير على الـصراط بكل مـا يحمل

الصراط من دالالت رمزية. 
وبناء عـلى ذلك فاني ارى ان مرثيـة جواد احلطاب لم تكن
مرثية بكائية وال منـاقبية بقدر ما هي فعال حتريضيا ضد
وت بعيدا عن وطنه ـبدع ان يعيش و الظلم الذي يدفع با
ـــكــان رمـــزي فـــيه. وهـــو (الــنص) وان ال يــحـــــــــــــظى 
بـالـنـتـيـجـة الـيس رثـاء لـلـجـواهـري فـحـسب بل لـكل مـبـدع
ــوت غــريــبـا ســواء في وطــنه ام مـهــدد بــالــعــيــــــــــش وا

خارجه.
اذن هي رثــاء حتـريـضي ضــد (تـغـريب) االنـســان بـصـفـة
بـدع بصفة خـاصة مهمـا تنوعت اشكال عـامة واالنسان ا

هذا (التغريب) واساليبه.
ارى ان جـواد احلطـاب قد قـدم نصـا عالـيا
ـا يـحمـله من دالالت جـديـرا بـاالحـتـفـاء به 
وجــمــالــيــات مــتــعــددة ال يــقل جــمــاال عن

نصوصه األخرى الزاخرة باإلبداع.
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الشطرة

صـري مؤمن سمير عن دار الذهبيـة للنشر والتوزيع في مصر صدر للشاعر ا
ـكن تصـنيـفه على أنه نص  كتـاب بعـنوان (غـذاء السـمك ) وهو نص مـفتـوح 
ـكن كـذلك عـده جتـربـة شعـريـة خـاصـة تـسـتفـيـد من رحـابـة قـصـيدة سـردي و
توحد ببصيرته .. ذلك الذي ال يـنتمي لكل ما يحيط بجسده النثر.. هو رواية الوحيـد ا
ه اخلاص الـذي يـكـافئ هذا  من الـهـواء للـزمن لألشـخـاص الخ .. فيـعـيـد تشـكـيل عـا
الـعـالم لـكن بال نـتـوءات وال تـناقـضـات تـؤذي هـشـاشته .. يـشـتـبك مع الـوجـود بـحذر 
ـاً مَوَّاراً بـالتـفاصـيل النـفـسيـة أكثـر منـها أحـداثاً وتُـشَكل مـرات االقتـراب واالبتـعـاد عا
سرح واقعـية متـعينـة..وهذا الكـتاب هو االصدار رقم   21لسمـير التي تـتراوح ب الشـعر وا

والنقد .

رسالة القاهرة
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ــصــري أحــمــد صـــدر لــلــكــاتب ا
رجب شـــــلــــتـــــوت عن ( وكـــــالــــة
الـصحـافـة الـعربـيـة - نـاشرون )
كتـاب جديـد بعنـوان ( فن البحث
عن اإلنـــــــســــــــان... قـــــــراءات في
الـــروايـــة) وجــــاء في  مـــقـــدمـــة
الــكــتــاب ( عـــنــدمــا نــقــرأ روايــة
نـــتـــصــــور أنـــفـــســــنـــا في وسط
األحداث اخليالية والشخصيات
نشـعر بأن عـالم الرواية هـو أكثر
واقعـيـة من الـواقع نفـسه غـالـباً
مـا يــعـني هـذا أنــنـا نـســتـعـيض
بـــالــروايـــة عن الـــواقع أو عـــلى
األقل نــــخـــــلط بـــــ الــــروايــــات
والواقع ولكننا ال نتذمر من هذا
الـــوهم نــحن نـــريــد لــلــروايــة أن

تـسـتـمـر ونـأمل بـأن هـذه احلـياة
الــثـانـيـة تــظل تـسـتـحــضـر فـيـنـا
مــشــاعــر مـتــنــاغــمـة مـع الـواقع
فــاإلبـداع الــروائي يــعـتــمــد عـلى
قــدرتـــنــا عـــلى تــصـــديق حــاالت

متناقضة في وقت واحد.
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ـبدع احلـقـيـقي يـحـرص على  فـا
امـــتالك رؤيـــة خــاصـــة لـــلـــعــالم
بـحيث تتـحول الـكتابـة عنده إلى
تــرجــمـة لــهـذه الــرؤيــة ومـفــتـاح
لـفـهــمـهـا وقـراءة الــروايـة حـتى
وإن مـــنـــحت قـــارئـــهـــا قـــدرا من
ــتــعــة والــتــســلــيــة إال أنــهــا ال ا
تــســتــهــدف ذلـك فــقط  فــهي في
جـوهـرهـا وسـيـلـة لـتـدبـر الـعـالم
وللـتفـكيـر في ماهـيته كـما يـراها

بدع. فالـرواية بالنسبـة لكاتبها ا
وقــــارئــــهـــا هـي فن الــــبــــحث عن
اإلنــــســـان) ومـن هـــذه الــــفـــكـــرة
يــــنــــطــــلق الــــكــــاتـب في قــــراءته
لـعـشـرين روايـة لــكـتـاب يـنـتـمـون
لـثقافـات وأجيال وأقـطار مخـتلفة
ـــاني هـــيـــرمـــان هـــيـــســة هم األ
والـــســـويــســـري روبـــرت فـــالــزر
والــبـــلــجــيـــكي بــاتـــريك روجــيه
واألرجـنـتــيـتي أنـدريس نـيـومـان
ــكــســيــكى خــوســيه إمــيــلــيـو وا
بـاتـشــيـكــو واإلسـبــاني خـوصي
دياث فرنـاندث والنرويـجية مايا
لـونــده واإلنـكـلـيـزي بـاتـريك مـاك
جـينـيس واجلـزائـريـان واسـيني
األعــرج و يــاســـمــيــنـــة خــضــرا
والـــلــــبــــنــــانــــيــــة روايــــات لــــنـــا

عـبدالرحـمن واللـيبيـة رزان نعيم
ــصــريـــون صــبــري ـــغــربـي وا ا
مـــوسـى و عـــمــــار عـــلـي حـــسن
ونـاصر عـراق ومـصـطـفى نـصر
ومـــصـــطـــفى الـــبـــلــكـي وأشــرف
أبـــــوالـــــيــــزيـــــد ووائـل وجــــدي.
ويـــنـــتــهـى الــكـــتـــاب بــفـــصل عن
صـــيـــحــــة الـــتـــداوي بـــالـــروايـــة
الـسائـدة في الغـرب في السـنوات
األخـــيــرة فــقــد أثـــبــتت دراســات
الــــعـالج بــــالــــروايــــة أو الــــعالج
بالسرد أن اإلنـسان يتحسن حاله

بقراءة الروايات.
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 فــــالـــقــــراءة تــــمــــكــــنه من إدراك
األشيـاء بشكل أفـضل. والروايات
ــكن أن عــلـى وجه اخلــصــوص 

جتـــعــــله أكـــثــــر ثـــقـــة من
الــنــاحــيــة االجــتــمــاعــيـة.
وكــان إريك فـروم  ســبــاقـا
فى هـــذا اجملــال حــيـــنــمــا
اقـــــتـــــرح دراســـــة بـــــعض
النـصوص األدبيـة لـبلزاك
ودوسـتويفـسكي و كـافكا;
الكــــتــــشـــاف فــــهم عــــمـــيق
لإلنـــســــان قـــد ال يـــتـــوفـــر
بـــالـــقـــدر نـــفـــسـه في كـــتب
التحليل النفسي لكن كتاب
ؤلفتيه إآل العالج بالرواية 
بـرثـود وسـوزان إلـدركن هـو
األول فـي مــــجـــالـه ويــــقـــدم
صـيــدلـيــة روائـيــة اعـتــمـادا
ارسات على نتائج بحث و
دة تقارب الربع قرن. فعلية 
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صــــدرت عن ( مــــكــــتـــبــــة هه زار
مـوكـريـاني ) في مـديـنـة حـلـبـجـة
الـطـبعـة الـثـانـية من كـتـاب هـكذا
فــتـــحت االبــواب ( مـع اضــافــات
وحـــقــائـق مــوســـعــة عـن الــواقع
الثقافي و الصحافي الكردي منذ
بــــاالضــــافـــة  2009)الى  1961
الى احـداث مـنشـورة في الـطبـعة
ــــذكـــرات االولـى الجـــزاء ثـالثـــة 
الـــكـــاتب والـــصـــحـــفي الـــكــردي
عـبــــــــــدالـله عـبــاس اخـر رئـيس
حتـريـر لصـحـيـفـة هـاوكــاري في
بــغــداد 1996- 2000 الــصــادرة
فـي  2003 و  2004و 2009 
وتـــقـــرأ في الـــطـــبـــعه اجلـــديــده

واضيع التالية : للمذكرات ا
- اول خـطــوة لـفـتح بــاب الـعـمل

في عالم الصحافة
- احــداث وذكـــريــات في االذاعــة
الـكرديـة فـي بغـداد و احـداث في

صـحف : هاوكارى و مـجلـة بيان
و بـرايه تى و ئـاسـو و روونـاكى
و عــراق و دار الـثــقـافـة والــنـشـر
الـكـرديــة و ظـاهـرة الـتــنـاحـر في

الوسط الثقافي
- حــقـــيــقـــة حــركـــة ( روانــكّــة –
ــــرصــــد ) وظــــاهــــرة الــــغـــرور ا
وحــــقـــيــــقـــة حــــدث نـــداء االقالم
ــهـــرجــان االول الــشـــجــاعـــة و ا
للشعــــر الكردي في كــــــــــركوك.
- عام في جبل واحداث ومواقف

ترددين الصادق و ا
- حــديث مع الــرئــيس مــســعــود
الـــــــبـــــــارزاني الذاعـــــــة صـــــــوت

كوردستان العراق
- عــام  1975 الــعــودة والــدرس

وقف وا
- الــــرئـــيـس الـــعــــراقي الــــراحل
صـــدام حـــســـ من الـــبـــعـــيــد و

الـــقـــريب و الـــلـــقـــاءات االربـــعــة
باشرة معه ا

- مـعــلـومـة تــنـشــر الول مـرة عن
طـارق عـزيـز حـول دور احلـكـومة
بـــــغـــــداد فـي احـــــداث ظـــــاهـــــرة
(ادارت ) في سلطة االقليم

- حـــديث صـــريح وذكـــريــات عن
ثقـف : الصحفي الصحـفي وا
ــــعــــروف ســـربــــست بــــامـــرني ا
والـــراحـل حـــلـــمي عـــلي شـــريف
والـــراحـل اســـمـــاعـــيل رســـول و
الشـاعر اخلـالد شـيـركو بـيكه س
و الـشاعـر ( الظـاهرة ..! ) لـطيف

ةه ت واخرين هه 
- تفاصيل اغتيال عثمان فائق و
قضاء ثالثة اشهر و خمسة عشر
يـــومــــا في احـــد ســــراديب االمن
الــعـامـة ...والـكــثـيـر من االحـداث

االخرى.
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عن دار مــيـزوبـوتـامـيــا لـلـطـبع
والــــنــــشــــر والـــتــــوزيـع صـــدر
لـلــبــاحث بــاسم عــبــداحلــمــيـد
حــمــودي كــتــاب بـعــنــوان( في
تفاصـيل احلدث - الهامش في
الـتـاريخ الـعـراقي) يـقع في 96
صــــــــفــــــــحــــــــة مـن الــــــــقــــــــطع
تـوسط.ضم العناوين الـتالية ا
:)وفـــاة نــــوري الـــســـعـــيـــد في
(رســالـة من روايـات مــتــعـددة)
هـــــــــــتــــــــــــلـــــــــــر الـى نـــــــــــوري
(ســيـدة عــراقـيـة من الـسـعــيـد)
ذلك الزمان معزز برتو حتالفت
مع الــــســــعــــيـــد حلــــرب بــــكـــر
(صــراع الــقــضــاة مع صــدقـي)

عــبــدالــكــر قــاسم صــفــحــات
يـرويها رئيس مـحكمة الـتمييز
(عــــبــــدالـــرزاق زمـن الــــزعـــيـم)
احلــســني ومـــوســوعــة تــاريخ
(رجــال الــوزارات الـــعــراقـــيــة)

وتاريخ).
وعن الكتاب يـقول حمودي(لقد
صـدرت عبـر سـنوات احلـكـم
ـلكي واجلـمهـوري الكـثير من ا
ــذكـرات اخلـاصــة بـالــسـاسـة ا
والـعـسـكـري الـعـراقـيـ حول
وقـــــائع تـــــأســـــيـس الـــــعــــراق
اضــــافـــة لــــدراســـات احلــــديث
مــعـتـبـرة مـثل تـاريخ الـوزارات
لعـيدالرزاق احلـسني والتاريخ
االجـــتــمـــاعي لــلـــدكــتـــور عــلي
ـــوصل الـــوردي ومــــشـــكـــلـــة ا
عـلى لـلــدكـتــور فـاضـل حـســ

ثال.  سبيل ا
ـدون او لــكـن الــهـامـش غــيــر ا
ـــتــــفق عــــلــــيه مـــازال غـــيــــر ا
مطروحا واالسـئلة تتوالى هنا
–هل مــات نــوري الـســعــيـد  –
بــاشـــا الــعـــراق مـــنــتـــحــرا او
مقتوال?- مـادور العقيد وصفي
طــــاهــــر فـي االمــــر? - مــــا دور
الـسيـدة معـزز برتـو في اسقاط
الـفـريـق بـكـر صــدقي? ان عـددا
من هـــوامش وقـــائع الـــتـــاريخ
تـداولة بامـكانـها قـلب ما هو ا
مـطروح وشـبه مـتـفق عـليه من
(حـقائـق) كان علـى هذا الـكتاب
الـــــــذي هــــــو بــــــ ايـــــــديــــــكم

معاجلتها).
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صــدرت لــلــشــاعـرة مـي احلـســني
الـــــطــــبــــعــــة
الـثــانـيـة من
مجـموعـتها
الــشــعــريــة
القصـصية
ـــعـــنـــونــة ا
(أم لـلـعـمر
بـقـية) تـقع
90 فـــــي 
صـــفــــحـــة
من القطع
ــتـــوسط ا
تــضم 21

نـصــا من عـنـاويــنـهـا:الى من رعى
الـوسام احلـرف ولـيـدا الـسـجـ 
مـعــا الى الـفـردوس تــرانـيم قـلب

بوح وحيرة. عتاب  حن
وعـــــــــــلـى الــــــــــغـالف االخــــــــــيــــــــــر
نـقــرأ(الـدقـائق تـتـســارع مـتـوهـجـة
مــتــألــقــة.. تــنــطـلـق اآله في زحــمـة
الـتـساؤالت .. تـبـحـر مـراكـبـها في
مــواكب الــنــور.. يــتـفــجــر الــشـوق
حـمـمـا مـلـتـهـبـة..تـتـسـارع خـفـقات
الـــقــلب ورعــشـــات الــروح..تــقــاوم
ضــعــفــهـا بــالــركــون الــيه وتــغـالب
يـأسهـا بـاالمل فـيه وتدفـع حيـرتـها
بـاليـقـ به.. فـمـا احبه الـيـهـا! وما
اقــــربـه مـــــنــــهـــــا! ومـــــــــــــا اغاله

عندها!.
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عـن مــؤســســة شــمـس لــلــنــشــر
واإلعالم بـــالـــقـــاهـــرة ; صــدرت
اجملـــمــوعـــة الـــشــعـــريــة األولى
لـلـشــاعـر الـعـراقـي الـشـاب عـلي
األعـــرجي بـــعـــنـــوان ( امـــرأة
لــيــست كــالـــنــســاء ) تــقع في
صــــفــــحــــة من الــــقــــطع 156
ــتــوسـط  وتــتــضــمن ثالثًــا ا
وثـالثــ قــصـــيــدة مــتـــنــوعــة
ضمـون وتنبع من أحاسيس ا
مـختـلفة ومـتضـاربة وجدل مع
الــذات  مـرة بــلــغــة احلـبــيــبـة
ومــرة أخـرى بــلـغــة احلــبـيب 
ولــــيــــست هــــنــــاك ثــــوابت في
كان شاعر أو تاثر  األفكار وا
أو بـــلــــد مـــعـــ  مـــرة تـــكـــون
القـصيدة شـخصيـة جدًا تعكس
صـــور بــعـــيـــدة اخلــيـــال ومــرة
أخرى عن واقع معاش عن مكان

محـدد أو زمن مـحـدد أو انـسان
محدد  وفي أحيانٍ أخرى تعبر
ـــا عن شــــعـــور عـــام. ولــــكن ر
يــجـمـعــهـا مـشــتـرك واحـد وهـو
الـــبـــحث والـــســـؤال بـــقـــلق عن
ــــرأة والــــنـــاس اجلــــمــــال في ا
واألمـــــــــــــاكــن واألزمـــــــــــــنـــــــــــــة
والـــوطن.الـــقــصـــائــد بـــالــلـــغــة
الـعـربـيـة الـفـصـحى الـبـسـيـطة
ا سـاعد الشـاعر في أن يطلق
ذاته من قــيـودهــا  عــلَّه يــنـجح
في مـــســعـــاه نــحـــو اكــتـــشــاف

اجلمال.
من قصـائد اجملمـوعة :هي وهو
ِلْح واخلريف - حـينمـا غَضِبَ ا
- مـعـاناة في كل يـومْ - قِـطار و
شَـفَتـان - في موعـدنا األول-من
حِـكَمِ الــسُّــنـونــو - مــوعـد عِــنْـدَ
الغُـروبْ - دَعي عـنكِ األسـئـلة -
رسـالــة إلى حـبي األول - وَسَطَ

َدينة- البدَّ أنَّ هناكَ ; أنتِ - ا
شـــروط مُـــسَـــبّــــقـــة - ســـألتُ
مدينتي - حينما كانَ الصمتُ
مَـلِـكًـا - أكـبـرُ أخـطـاءِ الـبـشر.

غالف الكتاب
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 صــدر عـن  دار ريــاض الـــريّس
كــتــاب نــقــدي بــعــنــوان (أوراق
ـقيم الشـتات) لـلنـاقد الـعراقي ا
في بـــريــطــانــيـــا عــبــد الــواحــد
لــؤلـؤة  يــقع في  224صـفــحـة
ـتوسط. يـقول عنه من الـقطع ا
(هـذه دراسـات كتَـبـتُـهـا في أيام
الشَـتات الـتي طـالت ويعـانيـها
كــثـيــر من أمــثـالي في مــشـارق
األرض ومـغاربـها لـكنّي وجدتُ
في الـكـتـابة نـوعـاً من الـسـلوى
. وهــذه تــرجــمــة ولـــو إلى حــ
مـقـدّمـات كـتـبـتُـهـا بـاإلنـكـلـيـزيـة
لـكتبٍ تـرجمـتُهـا إلى اإلنكـليـزية

خملــتـارات مـن أدبـنــا الــعـربي
عاصر والسـيما في الشعر ا
وقـد نشَـرَتـهـا دور نشـر كـبرى
في لــــنـــدن ونــــيــــويـــورك في
مــــحـــاولــــة أخــــرى في طــــلب
الـسلـوى إذا اسـتـطـاعت هذه
الــكــتب أن تـســتــرعي انـتــبـاه
ــثــقّــفــ في الــبـالد األخـرى ا
إلى ما لديـنا من آداب تصوّر
حــيــاة الــعـرب أو بــعــضــهم
تُــــــقــــــدَّم إلــــــيـــــهـم بــــــلــــــغـــــة
يـفـهــمـونــهـا.فـإذا اســتـطـاعت
ـتـرجـمـات هــذه الـدراسـات وا
أن جتــلب لـــلــقـــار الــعــربي
ــاء ـــاء وا الــــمُــضـــيع بــ ا
نـوعًـا من الـسـلـوى يـكـون قـد

أصابني منها رَذاذ). 
ويــــفــــتــــتـح لــــؤلــــؤة كــــتــــابه
قال(فصـاحة العامّية) حيث
يضع الـقـار أمام الـتـطورات
الـتـاريـخـيـة الـتي عـمـلت عـلى
والدة الـلغـة الـعـامـية من رحم
الـفـصـحى.وســبق لـلـؤلـؤة أن
أصـدر أعــمـال أدبـيــة ونـقـديـة
ــؤسـســة الــعـربــيـة عــدة عن ا
لـلدراسـات والنـشر مـنها: دور
الـــعـــرب في تـــطـــور الـــشـــعــر
ــــــغـــــيب األوروبـي ألـــــوان ا
الصوت والـصدى البحث عن
ـصـطـــلح مـعـنى مـوسـوعـة ا
الـــنــــقــــدي األرض الـــيــــبـــاب

شواطئ الضياع.
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سـتـشـرقـ لألسـتـاذ حسـن عيـسى احلـكـيم وبـحث عن أثـر اإلمـام الـكاظم ا
عارف اإلسالمية ب الناس للباحث صالح عليه السالم في إشاعة العلوم وا
مـهـدي احلـمـامي.ومـجـلـة الـسـفـيــر عـامـة تـعـنى بـالـشـؤون الـديـنـيـة والـفـكـريـة
والثـقافـيـة إضافـة إلى اجملاالت االجـتـماعـية والـتـاريخـية فـضال عن تـناولـها
الفعاليات والنشاطات التي تقيمها أمانة مسجد الكوفة واألعمال اجلارية في
ـقدسة لـلسفـير مـسلم بن عقـيل (علـيه السالم) والصـحابي هانئ بن راقد ا ا
عروة والنصير اخملتار الثقفي حيث تسعى األمانة من خالل إصدارها اجمللة

والدوريات األخرى إلى رفد اجملتمع وباجلوانب الثقافية.

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M « 

عن قسم الـشؤون الـفكـرية والـثقـافيـة في امانـة مسـجد الـكوفـة ..صدر الـعدد
من مجلة السفير الثقافية وضم عدة موضوعات وحوارات وعناوين أدبية 57
وفكريـة لبـاحث عـرب واجانب. وتـضمن العـدد اجلديـد مجمـوعة من الـبحوث
قـاالت الفـكريـة والثـقافـيـة واألدبيـة . إضافـة الى نشـاطات وفـعالـيات أمـانة وا
مسجد الكوفة. حـيث نُشر بحث عن اللغـة العربية لألستـاذ في جامعة الكوفة
صري د. احمد راسم النفيس .  صباح عباس عنوز .. وموضوع لألستاذ ا
كـمــا تـضــمن الـعــدد بـحــثـا عـن الـســيـدة الــزهـراء عــلـيــهـا الــسالم في أقـوال
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راسلة الصحافية في وكالة "بي بي بالبحث عن عبير ا
ــسـاعــدته في رحــلـته سي" اإلخـبــاريـة والــتي تــقـوم 
الكـتــشـاف مــصـيــر مـجــهـول.تـمــضي أحــداث الـروايـة
فارقات تعة يكتـنفها الكثير من ا وتتشابك في رحلة 
فـاجـآت وهي روايـة تتـقـصّى عبـر تـقـنيـات سـرديّة وا
وتـثـيـر بـارعــة مـا جــرى في الـعــراق بـعــد عـام  2003 
أسئلة جريئـة عن جذور العنف والـتطرّف هناك. وسبق
ان صــدر جلــرجــيس كــتــاب (فــوق بالد الــســواد) عن
ؤسـسـة الـعربـيـة لـلدراسـات والـنشـر في بـيـروت عام ا
ـتوسط في 2015  و(صانع احلـلـوى) عن مـنـشـورات ا

إيطاليا عام 2017.
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صـدرت لـلـكـاتب أزهـر جـرجـيس روايـة (الـنـوم في حـقل
الكرز) عن دار الـرافدين يروي فـيه قصة مـهاجر عراقي
يـعــيـش في بــلـد أوربـي يـتــلــقى في
أحــــد األيــــام رســــالــــة تــــدعــــوه
لـلـحـضور إلـى بـغـداد وبـعد أن
يــعــرف أســبــاب الــدعــوة يــقـوم
فوراً بتقـد استقـالته من العمل
والعـودة إلى هـنـاك تـاركـاً خـلفه
حـفـنـة أعــوام ثـقـيـلــة من الـغـربـة
ــا يـــصل إلى بــغـــداد يــبــدأ وحــا

غالف الكتاب

غالف الديوان

ذكرات غالف ا

غالف الرواية


