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بـعد ان عـرف بـرسـالتـه النـقـديـة االدبيـة وكـتـابـة القـصـة والـرواية
ـتــواصل بــالــتـراث الــشــعــبي والــعـمل فـي عـدد من واالهـتــمــام ا
اجملالت الـثقافـية يطل عـلينـا االستـاذ باسم عبـد احلميـد حمودي
بـاهتـمـام اخـر يضـاف الهـتـمـاماته ومـنـجـزاته الـسابـقـة في كـتاب
بـعـنــوان (في تـفـاصـيل احلــدث الـهـامش في الــتـاريخ الـعـراقي)
ـدون او غـيـر ـقـدمـة (الــهـامش غـيـر ا ويـقـصـد بـه كـمـا جـاء في ا
تـفق عليه)خـاصة وانه (مازال مـطروحا واالسـئلة تـتوالى هنا - ا
هل مـات نوري الـسـعـيد  –بـاشـا الـعراق مـنـتـحرا او مـقـتـوال? ما
دور الـعـقـيـد وصـفي طـاهر فـي االمر? مـا دور الـسـيـدة مـعزز في
اســقــاط الــفــريق بـــكــر صــدقي? ان عــددا مـن هــوامش الــوقــائع
تداولة بامكـانها قلب ما هو مـطروح وشبه متفق عليه التاريخيـة ا
من حقـائق كان عـلى هذا الكـتاب الذي هـو ب ايديـكم معاجلـتها
بدقـة. وقد جاءت التـفاتة االسـتاذ باسم عـبد احلمـيد حمودي الى
ـــدون الـــهـــامـش والـــتــــاريخ غــــيـــر ا
ـكـتـوب مـا هـو صـائب ودالـة على وا
ـــا يــــخـــطـــر في اذهـــان مـــعـــرفـــة 
ومــشـاعـر عـمـوم الـنـاس من اسـئـلـة
واســتــفــسـارات عـن الــتـاريـخ غــيـر
ــدون ايـضــا وهــو مـادة ــدون وا ا
غنية في العراق اذ يشعرك الكثير
مـن االشـــخــــاص بــــان لــــهـم رؤيـــة
ـقـروء مـن الـتـاريخ مـخـتــلـفــة عن ا
الــعــراقي وانـــهم يــخــتــلــفــون عن
ـعـتـمـدين ويـخـتـلـفـون ــؤرخـ ا ا
ـــــــتـــــــداول مـن الـــــــوقــــــــائع عـن ا
الـتـاريــخـيـة في االعالم. ولم يـكن
كـــتـــاب (في تـــفـــاصــيـل احلــدث.
الــهــامش في الــتــاريخ الــعـراقي)
ـتـداول في الــتـاريخ الـعـراقي) مـقـتــصـرا عـلى تـنــاول غـيـر ا
ـا كـرست بـعـض الـدراسـات لـذلك وخــاصـة الـدراسـات الـتي وا
اختيـرت للصفـحات االولى من الكـتاب وهي (وفاة نوري الـسعيد
في روايات متعددة) و(رسالة من هتـلر الى نوري السعيد: غروبا
وزوجـته وعــصـمت الـسـعــيـد) و(سـيـدة عـراقــيـة من ذلك الـزمـان:
معزز برتو حتالفت مع السعيد حلرب بكر صدقي) ولم تهتم بقية
ا هـو هامـشي وغيـر مـدون مثل (صـراع القـضاء مـواد الكـتـاب 
مع عبـد الكـر قـاسم: صفـحـات يرويـها رئـيس مـحكـمة الـتـميـيز
زمن الـزعـيم. عـبـد الـرزاق احلــسـني ومـوسـوعـة تـاريخ الـوزارات
الــعـراقـيـة) و(رجــال وتـاريخ) وهي مــواد تـنـتــسب لـلـكــتـاب النـهـا
تتنـاول موضوعات تـنتمي للـعراق قبل العـهد اجلمهوري. ومع ان
ا هو غزير من الدراسة االولى عن وفاة نـوري السعيد اتسـمت 
ـــعــلــومـــات واحلــقـــائق والــوقــــــــــائع وكــانـت حــريــصـــة عــلى ا
ـتابعة منـاقشتـها بلـغة ذات طابع وثـائقي وروائي يدفع لـلقراءة وا
ا والـتواصل اال ان الـدراسات االخـرى كانت مـهمـة وقد جـاءت 
هو مفيد ومطـلوب وضروري معبرة عن ذلك
بـــاســالــيـب صــحــفـــيــة جتـــعل كل دراســة
مـــخـــتـــلـــفـــة عـن االخـــرى ومـــســـتـــوعـــبــة
وضـوعهـا وزمنه وذات خطـاب يسـتجيب

للواقع الراهن.    

ـتـنـوعة ـقاالت ا الـشـعر وكـتـابـة ا
ونــشــرهــا عــلى صــفــحـات مــواقع
الـشــبـكـة الــعـنــكـبـوتــيـة مــواجـهـاً
جـمـهوره بـشـجـاعة حتـسب له في
بـكـر. وأضاف: (...) هـذا العـمـر ا
لم يــكـــتف شــاعـــرنــا بــأن يـــنــشــر
أشــعــاره هــنــا وهــنــاك بل تــقــدم
بخطوات واثـقة وعزم على إصدار
مـــجـــمـــوعـــة شـــعـــريـــة تـــشـــتـــرك
اً فـكل مـقـطـوعـة نـصــوصـهـا كـمـيـَّ
ــا مـــكــونـــة من أربـــعـــة أبــيـــات 
اصـطـلح عـلـيه بـ (الـربـاعـيـات) إال
بـعض الـنـصـوص الـتي شـذَّت عن
ـذكور...". يـضم الـسـيـاق الـكـمي ا
الديـوان قصـائد متـنوعـة الثـيمات
واألغـراض الـشـعـرية جـاءت حتت
الـــعــــنـــاويـن اآلتـــيـــة: "تــــعـــريف"
"حتـــديق" "ســـبـــاق" "مـــقـــاومــة"
"الـنضـال األكـمل" "قـلـعة من أمل"
"اســتــنـطــاق" "حــلـمـت وأنـا" "من
بعـد ضـعف قـوة" "هروب" "ودْق"

(...) وقصائد أخرى. 
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الـوحــدة الــصـوتــيــة الـصــغـرى –
الــوحــدة الــصــوتـــيــة الــكــبــرى –
الـــفـــونــيـم االشــاري  –الـــفــونـــيم
الــداللـي وبــعــد الــفـــصل الــثــاني
عنى اللغوي بدءا توجه لدراسة ا
ــعــنى -  االحلـاق من  –الـكالم وا
ـعـنى الـتـزامـني – الـتـفـاضـلي  –ا
عنى – معنى الالمعنى  –تقويل ا
ومن ثم كـان فـصـل الـلـفظ والـلـغـة
وبه درس  –الــتــفــاعل الــلــفـظي –
وحـدة الزمن والـتعـاقب اللـفظي –
الـــتـــزامـن الـــلـــفـــظي  –االخـــتالج
الـــلـــفـــظي  –وبـــعـــده كـــان فـــصل
الـتـطـورات الـلـغـوية  –لـغـة الـلـغة
الفـيليـلوجيا  –البعـد الدايكروني

في اللغة  –التفكير واللغة  –مرآة
الفعل الصوتي  –عقل اللغة االلي
 –ومن ثم درس صيرورة اللغة
في فــصل اسـمـاهـمــا قـبل الـلـغـة-
ـفـتـوحـة – والـذي بدأه  –الـلـغـة ا
الــــلـــغــــة الـــصــــامـــتـــة  –ثم درس
مـوضوعـة اللـغة االدبيـة في فصل
بـــــدأ  –الــــطـــــ االصــــطـــــنــــاعي
واحلــجـر- الـكالم االدبي  –الــلـغـة
الـبــيـنــيـة  –لــغــة االدب والـكالم –
ـابــعــد عــضــويـة  –لــغـة الــلــغــة ا
تــطـــرف الــتــزويق  –ومن ثم كــان
فصل لغة االجناس االدبية -  لغة
ـفـردة الـروائـية  –تـداول الـشـعر ا
الــتـضــمــيـني  –مــنــسـوب الــلــغـة

ؤلف  –جـرأة الـلـغة الـبـديـلة – وا
وبــعــده كــان فــصل فـي احلــجـاج
وبـداه  –جــدل الــبالغـة  –حــجـاج
الـلــهـجـة ومـنــطق الـلـغـة  –مـنـهج
االيـــصـــال مـــنـــهج الـــتـــحـــلـــيل –
احلـجـاج بـ الفـلـسـفـة والـنـحو-
االطالق التركيبي  –ابعاد بنيوية
احلـــجــاج وبــعــد ذلك كــان فــصل
اجلـنـدر او اجلـنـاسـة واجلـنـوسة
نـهج الـوصفي وافـعـال الكـالم وا
وقد امتاز هذا الكتاب الصادر من
ــاهــر في اجلــزائــر بــتــنــوع دار ا
انــسـاق الــدراسـة وعــدم اعـتــمـاد
نسق واحـد لـيكـون الكـتـاب غنـيا
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الـشـعــر شـعــر ومـا يــتـبـدل فــيه هـو
"اخلــطــاب الــشـعــري" الــذي وإن بـدا
تـنـاقـضات في عـنـوان واحد ـزج ا
هو »قـوة من بـعـد ضـعف - «حسب
وظيـفة العـتبـة - إلّا أنه يعـد مؤشراً
عــــلـى رؤيــــة شــــاعــــره "عــــلي فــــؤاد
احلــــواج" اخلـــاصـــة لـــلــــكـــيـــنـــونـــة
اإلنسانية ببعدها الذاتي والتي هي
غــالـبــاً في حـالــة حتـدٍ دائم لــتـجـاوز
ضـعـفهـا إلى الـقـوة والـتي هي سـمة
الــبــشــر لــتــأكـــيــد وجــودهم ومن ثم
االســتــمـراريــة بـإثــراء هـذا الــوجـود
بـقــيم احلب واجلـمــال مـا أمـكن ذلك;
وهـذا الـتـحـقق لـلـمـعنـى سواء عـلى
سـتـوى الداللي أو الـفني اجلـمالي ا
ـسـتـوى اإليــحـائي.. يـبـرز أو عـلـى ا
ـــكـــتـــوب لــدى جـــلـــيـــاً في الـــنـص ا
شــاعــرنـا احلــواج ويــبـ مــدى قـوة
عاطفـته وشفـافيتـها وصدقـها. يقول
الـــشــــاعـــر عــــلي فــــؤاد احلـــواج في
تـعــريـفه لـلـشـعـر: "الـشـعـر لـيس كـمـا
يـظن النـاس/ أغـنيـةً وعـزفاً/ الـشـعر
أنْ تـصِف اجلـمـال/ بـكل مـا أوتـيت/
نــزفــاً". هــذه شــذرة من شــذرات هـذا
الــديــوان الـــشــعــري اجلـــمــيل الــذي

يــحــمل لـقــارئه نــبـوءةُ شِــعـرٍ
وشاعـر فـالشـعر ال يـنطق إال
عن الهوى وال يـنقش حروفه
إال من تـالواتٍ وال يـــدينَ إلّـــا
بـــــدينَ احلـب. وال يُــــكــــتب إال
ــشـاعــر. إنه الـشــاعـر بــلــغـة ا
عــلي فــؤاد احلـواج الــذي بـدا
وكــأنه يُـكــمل وجـوده بــرحـيق
ه السـاحرة. قدّم الشـعر وعـوا
لـلـديـوان بـقـراءة نـقـديـة عـالـية
األداء األســـتــاذ حــســـ كــاظم
ا جاء فيها: "شيء اخلليفة و
جـــمــيـل أن تـــكــون لـــشـــاب في
بــدايـة الــعـشــريـنـات مـن عـمـره
ع ألن يـكـون هــمـة عــالـيــة وتـطـلـُّ
اسـمـه حـاضـراً في عــالم الـفـكـر
والشـعر واألدب من خالل قرض
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الي يأتي إصدار كتـاب الشمول ا
فـي الــدول الــعــربــيــة اســتــكــمــاالً
جلهود صنـدوق النقد العربي في
ــالي مـــجــال تــعــزيــز الــشــمــول ا
ـنـطــقـة الــعـربــيـة وجتــسـيـداً بــا
ـتــزايــد الـذي تــولـيه لالهــتـمــام ا
ــركـزيــة ومـؤســسـات ــصـارف ا ا
الــنــقـد الــعــربــيــة فـي الــســنـوات
األخــيـــرة بـــبـــرامج وســـيـــاســات
ـــالـي في إطـــار دعم الـــشــــمـــول ا
فـرص الـنمـو وحتـقيق االسـتـقرار
ــالـي في الــدول االقــتـــصـــادي وا
الـــعــربــيــة حـــيث شــهــدت األطــر
الــتـشـريــعـيــة والـرقــابـيــة تـطـورًا
كـــبــيــراً فـي هــذا اجملـــال بــهــدف
الـــعـــمل عـــلى حتـــســـ الـــنـــفــاذ
لــلــتــمــويل مـن قــبل كــافــة فــئــات
اجملــتـمع خــاصـة فــئـات الــشـبـاب
ــشــروعـات مــتــنـاهــيـة ـرأة وا وا
ـتـوسـطة الـصغـر والـصـغـيرة وا
والعمل كذلك على تعبئة مدخرات
ــالي األفــراد من خالل الــقــطــاع ا
ـصــرفي الـرسـمـي. اسـتـعـرض وا
ـالي الـكـتــاب مـفـهـوم الـشـمـول ا
وعالقــته الــوثــيــقــة بــاالســتــقـرار
ـــــــالـي حـــــــيـث إن حتـــــــســـــــ ا
ــالي من مــســتــويــات الـشــمــول ا
خالل اتــســاع قــاعــدة اســتــخـدام

ــالــيــة ــنــتـــجــات ا اخلــدمــات وا
الـرسمـيـة بشـكل مدروس يُـساهم
ــالي. فـي تــعـــزيـــز االســتـــقـــرار ا
إضـافـةً لـذلك تـطـرق الـكـتـاب إلى
ــالي في حتــقـيق دور الــشـمــول ا
ــســتــدامــة من خالل الــتــنــمــيــة ا
مساهمـته في حتقيق عدة أهداف
مـن بـ األهــداف الـســبـعــة عـشـر
ستدامة التي الطموحة للتنمية ا
ـــتــحـــدة لـــعــام حـــددتــهـــا األ ا
  .2030بـيّن الـكتـاب عـلى صعـيد
الـــدول الــعــربــيـــة أهــمــيــة ودور
ـــالـي في مـــواجـــهــة الـــشــمـــول ا
التحـديات االقتصـادية التي تؤثر
عـلى النـمو وذلك من خالل حـشد
وارد لـزيادة مـعدالت اإلستـثمار ا
وخـلق فـرص عــمل جـديـدة األمـر
الــذي يـحـقق الــنـمـو االقــتـصـادي
ــــســــتــــدامـــ واالجـــتــــمــــاعي ا

وبـالتالي خـفض معـدالت البـطالة
والــفـقـر وحتــسـ تــوزيع الـدخل
ـعـيشـة حيث أن ورفع مـسـتوى ا
الية وصول التمويل واخلدمات ا
خملـتلف فـئـات اجملتـمع وقطـاعات
األعـمال له دور فـعّـال في معـاجلة
ــديـ حتــديـات الــبــطـالــة عــلى ا
ــتـــوسط وحتــقــيق الـــقــصــيــر وا
الـنمـو االقتـصادي األكـثر شـموالً
ــثل الــهــاجس األهم أمـام الـذي 

الـسيـاسات االقـتصـادية الـراهنة
حـيث صُـنفـت الدول الـعـربيـة عام
 2017ضـمن أعلى عـشرة مـناطق
فـي الـــعــــالم مـن حـــيث مــــعـــدالت
الـبـطالـة خاصـة بـ الشـباب. وال
ــالي شك أن تــعــزيـــز الــشــمــول ا
يــنـــعــكس إيـــجــابـــاً في تــعـــمــيق
ـصرفي وتـعزيز الي وا الـقطـاع ا
استـقراره وسالمته وتـقوية دوره
في خـــــدمــــــة بـــــرامـج الـــــنـــــمـــــو
ـسـتـدام. االقـتـصـادي الــشـامل وا
في هذا اإلطار تطرق الكتاب إلى
دور صــنـــدوق الـــنـــقـــد الــعـــربي
بالتعاون مع الـسلطات اإلشرافية
ــالـي في الــدول عـــلى الـــقــطـــاع ا
الـــعــربـــيـــة في قــيـــادة اجلـــهــود
ـواجــهـة الـتــحـديـات ـتــمـثــلـة  ا
الي تـعلـقة بـتحـقيق الـشمـول ا ا
ـــنـــطــقـــة الـــعــربـــيـــة حــيث في ا
تـضـمـنت اسـتـراتـيـجـيـة صـندوق
الــنــقــد الــعــربي لــلــفــتـرة -2015
 ?2020الــــعــــديـــد مـن الـــبــــرامج
واألنــــشـــطـــة الـــتـي تـــســـتـــهـــدف
مــســاعــدة الــدول الــعــربـيــة عــلى
حتسـ إمكـانيـة النـفاذ لـلتـمويل
ــالـــيــة.  من جــانب واخلــدمــات ا
آخـــر تــضـــمـن الـــكــتـــاب بـــرامج
ــــركـــزيـــة ـــصـــارف ا وجـــهــــود ا
ومـؤسـســات الـنـقـد الـعـربـيـة في

تـطــويـر الــتـشـريــعـات واألنــظـمـة
واألطـر الــرقـابــيـة الــتي تـســاعـد
عــلى حتـســ انـتـشــار اخلـدمـات
ــصــرفـيــة وتــشــجـيع ــالــيـة وا ا
االبتـكار في هـذا اجملال ومتـابعة
مـساعي االرتـقـاء بأنـظـمـة البـنـية
صرفي الي وا التحتية للنظام ا
الـية وتـشـجيع تـطور اخلـدمـات ا
صـرفية إضافة إلى دراسة غير ا
ـؤشرات الـشمول سبـل االرتقاء 
ـنـطـقـة الـعـربـية. بـيّن ـالي في ا ا
الـكتـاب حتقـيق تقـدم في مخـتلف
الي حيث في مسارات الشمول ا
أقـدمت العـديد من الـدول العـربية
على تبني استـراتيجيات وبرامج
ـالي وخـطـط وطـنـيـة لـلــشـمـول ا
ارتـكزت عـلى عـدة محـاور أهمـها:
ـالـيـة االسـتـفـادة من الـتـقـنـيـات ا
احلـــديـــثـــة وتــــعـــزيـــز حـــمـــايـــة
ــالــيـة مــســتـهــلــكـي اخلــدمــات ا
واالهــتــمــام بـقــضــايـا الــتــثــقـيف
ــالــيــة واالهــتــمـام والــتــوعــيــة ا
رأة والشباب للخدمات بوصول ا
ـشروعات ـالية الـرسمـية دعم ا ا
مــتــنـاهــيـة الــصــغـر والــصـغــيـرة
ـــتـــوســطـــة. انـــعـــكــسـت هــذه وا
اجلـهـود عـلى مـؤشـرات الـشـمـول
الي حـيث ارتفعت نـسبة الذين ا
ـتلكـون حسـابات مالـية رسـمية

ــن تــــــــــــزيـــــــــــد )
أعـــمــــارهم عن 15
ســـنـــة) من  30في
ــــــائــــــة فـي عـــــام ا
 2014إلى  37في
ــــــائــــــة فـي عــــــام ا
 .2017تـــــــــــــــــــدرك
السلـطات في الدول
الــعـربــيـة احلــاجـة
لالســتـمـرار في بـذل
ــزيــد من اجلــهــود ا
لتخفيض نسبة غير
تعامل مع النظام ا
ــــــالـي الــــــرســــــمي ا
وبــالــتــالـي تــعــمــيق
الي وذلك الشـمول ا
بـــــــالــــــتـــــــعــــــاون مع
الــشـركــاء الـرئــيـسـ
في كـل من الـقـطـاعـ
الــــــعـــــــام واخلــــــاص
ومـؤسـســات اجملـتـمع

ـــدني. يــقـــدم الــكــتـــاب في هــذا ا
الـسـياق صـورة شـامـلة عن واقع
الي واحتياجات تعزيز الشمول ا
في الدول العـربية ويـبرز اجلهود
ـــبــذولــة من قــبل حــكــومــاتــهــا ا
ــؤشـــرات الــشـــمــول لـالرتــقـــاء 
الي وحتسينها من خالل تعزيز ا
الوصـول إلى التمـويل واخلدمات

الية في الـدول العربية. نأمل ا
أن يــســاهم الــكــتــاب فـي إثـراء
الــنــقـــاش حــول ســبل تــعــزيــز
ـالي وزيـادة الـوعي الـشـمـول ا
به في الـدول الـعـربـيـة ذلك في
ضوء مـا تضـمنه من معـلومات
ــالي قــيــمـــة حــول الــشــمــول ا

حاوره اخملتلفة.

بغداد
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واالحـداث لــفـتـرة تـمــتـد اكـثـر من
خمـسة عـقود. وفي جوهـره يعني
ايـضــا الـوفـاء النــاس ارتـبط بـهم
عـبـر مـنـعـطـفـات سـيـاسـيـة هـامـة
داخل وخــــارج الـــوطن.  يـــحـــلـــو
لـــلـــكـــاتب  ان يـــطـــلق عـــلـى هــذا
الـكـتـاب كـمـا ذكـر في مـقـدمـة هـذا
الـكــتـاب عـلى انه  ( عــلى ضـفـاف
الـذكـريـات) أراه مـصـيـبـا في هـذا
من مدلـول انه سفر مـجيد وسجل
ـختـلف حـافل لـقـصص احلـيـاة 
ـتــعـرجـة تــنـوعــاتـهــا ودروبـهــا ا
جتـــــمع الـق ( تـــــاريخ احلـــــركـــــة
الـطالبـيـة اجملـيـدة )  والـعـمل في
جريدة طريق الشعب والعمل  في
منظمات اخلارج عبر بلدان عدة (
مــوسـكــو والــوطن وســوريـا وفي
بـراغ - التي ال زال مـقـيمـا فيـها )
تـــعـــكس وكـــمـــا اعـــرفه انـه كــادر
طالبي و حزبي مـعروفة  مـعروفة
ــيـــا ســيـــعــطي لك وطــنـــيــا وعـــا
انـطبـاعـا انـهـا احـداث ومـسارات
غير عـادية فيها اجلـديد والعميق

وفي نـــفس الــوقـت هــو الـــصــدق
والـوفــاء لــشــخــصـيــات ثــقــافــيـة
وســيــاســيــة كــانت تــشــكل رافــدا
حــيـويــا في  حــيـاته وفي مــعـارك
احلــيـاة الـســيـاســيـة والــثـقــافـيـة
ـستوى وردت في الفصل رفيعة ا
الــثـــاني مـن الــكـــتـــاب ( شـــهــداء
وراحـلـون عـراقـيـون) في الـذاكرة.
هذا الـكتاب ال يعـتبر سـيرة ذاتية
بل ســــيــــرته عــــبــــر األشــــخـــاص
واألمكنة انه تاريخ متحرك يطارد
خيوط هـذه العالئق ( لألشخاص
واالحـداث ) وبـاالخص اذا عـرفـنا
مــكـانــة هـذا الــكــاتب اجـتــمـاعــيـا
وسـيــاسـيــا وثـقــافـيـا شــكل رمـزا
والـــقـــدوة دون تــكـــلف لـــتـــظـــهــر
شخصيته احلقيقية جامعة همها
دوما نـحـو االخـر والـعـام ومـسار
احلــــدث بـــــعــــيـــــدا عن االضــــواء
والــضــجــيج . خــدمـة لــلــقــضــايـا
الـــعــامـــة دون تـــردد. احــد عـــشــر
فـصال تـضــمن الـكـتـاب حـسب مـا
اســــتـــدعـــته ذاكــــرة صـــاحـــبـــهـــا

ـــتـــلـــكـــهــا والـــوثـــائق الـــتي 
والصـور ( التي تسـتحق أفراد
تـــفــصــيل اكـــبــر لــقــيـــمــتــهــا )
ـدونـات لـشـخـصـيـات هـامـة وا
واحــــداث وفي هـــذا الــــكـــتـــاب
ايضـا كثف رؤيته لـهذا احلدث
او ذاك ليستكمل فيه محاوالته
الـــــدؤوبـــــة إلعـــــطـــــاء رأيه في
ـا قــضـايــا خالفــيــة ومـعــقــدة 
يــدور في الــعـراق. لــقـد تــخـلى
الــكــاتب في هـــذا الــكــتــاب عن
ذكـرات الى فكرة أوسع طابع ا
ـا ســيــرة وشــهــادات ورؤيــا 
مـــــــنـــــــحه فـــــــضـــــــاءات ارحب
للمعلومة والصورة أكسب هذا
الـكـتاب  قـيمـة معـرفيـة واجناز
كـتـبـة الـعـراقـية بـحـثي يـرفـد ا
ـعرفة. وقـد وعدنا والـعربيـة با
الكاتب رواء اجلصاني / هناك
جـــزء الحق من هـــذا الـــكـــتـــاب
قـــريـــبــا  اثـــار في نـــفـــوســـنــا
الـغبـطة لـنسـتكـمل معـه مساره

فتوح. ا
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يـسـعى الـنـاقـد مـحمـد يـونس الى
جتـربــة جــديـدة نــقــديـة لـه حـيث
انـصب جـهــده مـنـذ عـام عـلى عـلم
اللـغة وما يـرتبط به وكانت اولى
اخلطوات صدور اول كتاب له في
نهج الـلساني علم اللـسانيات  –ا
اســاســيــات مـ الــلــغـة  –من دار
امـل اجلــــديـــــد ومن بــــعـــــد هــــذا
الـكـتاب تـوغل اكثـر في بـنيـة علم
اللغة فـانتج كتابه الثاني عن دار
عنون  –لغة اهـر اجلزائريـة وا ا
اإلبـــدال الـــصـــوتـي - واســـتـــمـــر
ـشـروعه ليـؤكـد رؤياه وتـواصل 
ـعرفيـة ازاء التـطورات اللـغوية ا
فـسـيـطبع لـه ايضـا كـتاب  –اللـغة
في الــســيـرورة  - عـن احـدى دور
الـــنـــشـــر الــــعـــربـــيـــة وكـــتـــاب -
سـيـمــولـوجـيـا احلـجـاج - ايـضـا
ليـسـتمـر حـتى يكـمل مـشواره في
دراسـة عــلم الـلـغــة في كـتب  عـدة

اخرى منتظرة  .
يـــشــتـــمل كـــتــاب - لـــغـــة اإلبــدال
الصوتي  –على فصول عدة  وكل
فـصل درس احـد مـقـومـات الـلـغـة
فــبــدأ من وجــود الـــلــغــة كــكــيــان
ـنهج متـكامل ومن ثم  –اللـغة وا
 –واللغة واللسانيات االجتماعية
 –اللغة والشكل واالنعكاس –
ــنـهج مــبــدا الــلـغــة الــشــكــلي  وا
الــلــســاني ومـن ثم كــان الــفــصل
الــثــاني الــذي درس فــيه الــبـاحث
الـفــونــيم والـلــغــة حـيث بــدأ هـذا
الـــفــصل –االبـــدال الــفـــونــيــمي –
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عنونة ( قصة حلم ـعارف روايتها احلادية عشـر ا صدر لألديبـة والروائية الفلسطـينية سناء أبو شرار عن دار ا
) وتقع في  128صفحـة من القطع الكبير  وتستعرض قصة امرأة تعيش حياة سعيدة وتقليدية منذ طفولتها ثم
ادي الكـامل وبـ إيجاد تـتحـول حيـاتهـا وتفـقد كل شيء حـولهـا وتضـعهـا احليـاة في مفـترق طـرق ب الـفقـد ا
عاناة يبدو صعباً ويعجز عنه الكثير من الناس ح يفقدون عـنوي وإيجاد الذات في خضم األزمات وا الذات ا
ـنح بالـضرورة ثراء روحي ادي قـد يبقى وقـد يزول وال  عنـوي الثـراء ا ادي مـنفـصل عن الثـراء ا كل شيء. فالـثراء ا
عـنوي فهو مـا يجعل االنسـان يقاوم ويسـتعيد نـفسه من جديد رغم كل الـظروف الصعـبة.بطلة عميق أمـا الثراء الذاتي ا
الرواية تـتجه إلى تصوف روحي ونقـاء فكري لتـتجاوز تلك األزمات وتـؤمن بعمق أن حلـمها البعـيد سيتـحقق لقد عاشت
طلـقة حتيط حقيـقة احللم قـبل أن تعـيش وجوده على أرض الـواقع آمنت بأن الـله على كل شيء قديـر وأن تلك القـدرة ا
بجـميع الـبشـر ولكن هـناك من يـنسـاها وهنـاك من يتـجاهـلهـا وهنـاك من ال يؤمن بـها ولـكنهـا آمنت بـها بـكل ذرة بكـيانـها وح
حتقق احللم الـبعـيد لم تتـوقف عنـد جماله وروعـته بل توقـفت عند جـمال اخلـالق الودود الذي حـ تغلـق كل أبواب احليـاة يُبقي

ن يدير ظهره ويرحل فرحمته تنادي تشمل القريب وتنادي البعيد. ن يتوجه إليه وكذلك  بابه مفتوحاً 

رسالة عمان
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صدرت الـطـبعـة الـثانـيـة من كـتاب (رمـية
الـنرد االخـيرة) تـألـيف القـاص والروائي
مـحمـد سعـدون الـسبـاهي واصدار دار
الرسـا للـطبـاعة والـنشـر والتـوزيع ومادة
هذا الـكـتـاب كـمـا يقـول مـؤلـفه مـجـمـوعة
انـطبـاعات صادقـة على الـرغم من بعض
صــفـحــاتــهـا الــصــادمــة وقـد خــرج بــهـا
ـتـواصل وهو الـكـاتب من خالل هـروبه ا
ـسك بـاقتـتـال عـلى فـراشة روحه وهي
في نــزعـهـا االخـيـر بـســبب ثـقـافـة الـقـتل
االعمـى وخلونة الـسياسـة اخللب والبـيئة
الـزفت يضـاف الى هذه الـكوارث ظـاهرة
ـــشــبـــوهــة احملـــتــلـــ والــفـــضــائـــيــات ا
والــصـحف الـصـفـر اذ انـفــجـر بـ لـيـلـة
وضــحـاهـا هــذا اخلـلـيط انــفـجـارا شـمل
مـــــدن دمـــــشق وعـــــمـــــان الـــــقـــــاهـــــرة
ــدن الــتــركــيــة) وكــوردســتــان وبـــعض ا
ويــقــدم الــكـاتـب هـذااخلــلــيط في رحالت
مـكـتـوبـة بــلـغـة شـعـريـة رائـعـة كـمـا يـقـدم
الـــكـــاتب صـــورة عـن احـــتـــفـــاء الـــوسط
الثـقافي بكـتابه (رمية الـنرد االخيرة) من
خالل اقـــتـــطـــاع عــــبـــارات مـــوجـــزة من
دراســــات ومــــقـــــاالت كــــتــــبـــــهــــا ادبــــاء

وصحفيون اثناء صدور الكتاب.
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يـعـتـبـر اخلـزف رمــزاً عـظـيـمـاً من رمـوز احلــضـارة الـصـيـنـيـة
فالـصناعـة اخلزفـية هي أهم انـتاجـات الصـينـي الـتراثـية على
اإلطـالق. وكــان اخلـــزف أهـم وســـيــلـــة عـــرّفت عـن احلـــضــارة
الصـينية طـيلة عقـود حتى أن اسمي اخلزف والـص أصبحا
مـتــرادفـ في الـلــغـة اإلجنـلــيـزيـة ألن الـدول كــانت تـربط اسم
اخلزف بالـبلد الذي يصدره. لكن الفرق هو عندما تريد التمييز
ب اسم الـبلد واسم اخلزف في الـلغة اإلجنلـيزية علـيك النظر
إلـى األحــرف األولى. فــاخلــزف تــكــتـب بــاألحــرف الــصــغــيــرة
والص الـبلد تكـتب باألحرف الـكبيرة وبـاختصار فـإن تسمية
اخلـزف في الـلـغـة اإلجنـلـيـزيـة بـاسم الـصـ هـو فـخـر لـلـص

ولصـناعـتهـا الرائـعة. في كـتابه »طـريق اخلزف عـبر الـتاريخ«
يسـلط الكاتب "يانغ شونغنيان" الضوء على فن صناعة اخلزف
في الصـ عبر التاريخ فيعـكس روح وسحر هذا الفن العريق
في التـراث والثقافة الصينية التـقليدية والتي تكشف عن اثنان
وسبـعون عملية صناعة خزف تبدو من خاللها أساسيات ثقافة

نتـشرة في جمـيع أصقاع شهـورة وا لكـية ا األفران الـتراثيـة ا
الصـ كفرن ديـهوا وفرن دي تـش وهيـنان يان وسان دونغ
واقع األثـريـة الفـخـارية الـتي اكـتُشـفت في عـموم وغـيـرها مـن ا
ــا فـــيـــهــا الـــبالد. هـــذا الــفـن الــرائع وقـــصـــصه اجلـــمــيـــلـــة 
ــلـكي الـشــخــصـيــات الــتي سـاهــمت في ازدهــار فن اخلــزف ا
وصنـاعته من حـرفـي وفـنانـ متـمـيزين وغـير ذلك من بـحوث
ــتــاحف وأفـران ووثـائق وصــور وخــرائط وأشــكـال هــنــدســيـة 
ـلـكيـة والـوطنـية حتـضـر في هـذا الكـتاب مـن منـظور الـقـصور ا
جـديـد وتـفـسـيـر جـديـد يـنم عـن فـهم أعـمق ومـعـاصـر لـلـثـقـافـة
الصينية والشعور بالتأثير العميق للخزف الصيني التاريخي.

تأليف: يانغ شونغنيان
ترجمة: نهى حسن

الفئة: فنون/ كتاب مترجم
قاس:  24 * 17سنتم  ا

عدد الصفحات: 280
الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون

لـلكاتـب العراقـي رواء اجلصاني
ـقدمة ؤلف في ا وكـما عـبر عنـه ا
ان الــكـتــاب مــعــرّف في عــنــوانه
ولـكـن يـبــدو لي ايـضــا انه جـامع
لـلـحـقائـق احلقـيـقة
لــــــدى الــــــكــــــاتب ال
تـعتـمـد على احلـجة
فقط بقـدر اعتمادها
علومة ايضا علـى ا
ـوثقة زمـانكـيا من ا
خـالل الــــشــــهـــادات
والــــــعـالئق . كــــــان
الــــكـــــاتب قــــد قــــدم
صـورا حيـة نابـضة
بـــــالــــــصـــــدق بـــــ
الــســـيــرة الـــذاتــيــة
والــتـوثـيق والـسـرد
ورصـد مـظـاهـر هذا
الـــــتــــحـــــول عـــــبــــر
مـسـارات مـتـنـوعة (
تاريخيا وجغرافيا)
و أمــــــــيــــــــنــــــــا  في
تـسـجيل الـشـهادات
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كــتــاب " شــهـادات وتــاريخ ورؤى
في الثـقـافة والـسـياسـة واحلـياة"
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تصـدر قـريبـا طـبعـة جديـدة من ثالثـية
دويــتـشــر الــشـهــيــرة عن حـيــاة لــيـون
تــروتـــســكي الـــتي يــقـــســمـــهــا الى 3
رحلة األولى مـراحل ويطلق عليه في ا
سلح   "  1879-1921يلي " النبي ا
ذلك " الــنـبي األعـزل " 1929-1921
نبوذ  1940-1929 ويختم " النبي ا

يقول دويتشر : 
إن حــيـاة تـروتـسـكي وعــمـله الـهـائـلـ
يشكالن عنصرين أساس من جتربة
الــثـــورة الــروســـيــة  بـل ومن حــبـــكــة
ـــعــاصـــرة . إن الـــطــابع احلـــضــارة ا
الــفــريــد ألحـــداث حــيــاته والــصــفــات
األدبـيـة واجلـمـالـيــة اخلـارقـة حملـاولـته
تدافع عن نفسها بنفسها وتشهد على
ــســتـحــيل أال حتـدث أهــمــيـته ; ومن ا
طاقـة فكرية بـهذا السمـو ونشاط بذلك
اإلعـجـاز وشــهـادة بــذلك الـنــبل كـامل
تـأثيـرهـا  إذ أن ذلك يتـعارض مع كل
ـادة التي مـعنى لـلـتـاريخ  فهـذه هي ا
تـصنع مـنـها األسـاطـيـر األكثـر سـموا
وإلـهاما .. هـنا ال ترفـرف أية أسطورة
فــوق الــواقع  بل يــرتـــفع الــواقع إلى
مـسـتـوى األسـطـورة . بـهـذه الـكـلـمـات
يــخــتــتم دويــتــشــر اجلــزء األخـيــر من
ثالثـيته حـول لـيون تـروتسـكي ( الـنبي
ــنـبــوذ )  الـذي يـصــور فـيه الــفـتـرة ا
األخيـرة من حياته مقدما لنا بانوراما
ــريــرة وغــيــر ـــعــركــة ا شــامــلــة عن ا
تـكـافـئـة الـتي استـمـر يـخـوضـها في ا
وجه الــــقـــوة الـــغــــاشـــمــــة  ومن أجل
االنـتــصـار الـنـهــائي لـقـضــايـا الـتـقـدم

والثورة .
عـدد صفحـات الثالثية  1500صـفحة

من القطع الكبير .
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