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درسي  –في مـعـظم مدارس أوطـانـنـا العـربـية – ـنـهـجي ا الـنص األدبي ا
ـة  عـلى (حائط ظل معـلـقـا على لـوحـة الكـتـاب  كمـا عُـلقـت الصـورة الـقد
بـكى) تـمر عـلـيهـا كل األجيـال  وتـمر عـليـهـا كل أحداث الـزلزال األدبي ا
عـرفي  لكـنها ثـابتـة التتغـير ; ألنهـا محـسوبة عـلى صنم الـتقديس  بل وا
الجتد حـتى من يـقـترب من إطـار الـصورة  فـيـحركـهـا إلسقـاط ماعـلق بـها
ـسح مرآة الصـورة كي تلمع وتـتجلى عـناكب الدهـر  وال جتد كذلك من 
بـشكل أوضح  00ان جـمال النص األدبي اليـصل إلى قريحـة القار  اال
ـعــرفي أصـالــة الـنص  حــسن اخــتـيـاره  ــرات :سالمـة الــذوق ا عــبـر 
شهـرة مبـدع الـنص وبالـنـسبـة لالخـتيـار  فإنه حسـن إعالم التـعريـف به 
يلـعب دورا خطيـرا في التقـد والتأخـير  واإلظهـار  والتغـييب  والترك 
اذا اخـتيـر نص سـفر أيـوب للـسيـاب الذي والـتفـضيل  00يـسأل سـائل  

مطلعه:
 لك احلمد مهما استطال البالء

ومهما استبد األلمْ 
اذ اخـتـير نص حـامل األثـقال ـرحـلة دون غـيـره  و اقـول اختـيـر في هذه ا
ــاذا اخـتـيــر نص الـلـغـة ـرحــلـة دون غـيـره  و (حملــمـود تـيـمــور) في هـذه ا

العربية حلافظ ابراهيم الذي مطلعه  :
رجعْتُ لنفسي  فاتهمتُ حَصاتي

وناديتُ قومي فاحتسبتُ حياتي 
 دون غيـره  ان كـلمـة غـيره حتـتـاج منـا إلى تـمحـيص دقـيق وسـديد  فـقد
ـا هواجـمل من هـذه الـنـصـوص أو ماهـو أسـوأ تـبـعا حتتـمل أنـنـا نـوفق 
ـتدنيـة على اختـيار األفضل  وجتـنب األسوأ نحن للـقدرة الـراجحة  او ا
في اختـيـارنا الـتقـلـيدي نـقدم الـشـهرة عـلى غيـرهـا كمـعيـار  وهـذا مفـترق
طريق خـطر  ولو حتررنا من صنمية الـشهرة لوجدنا في كتيبات  وأوراق
ـلقط كـننـا الـتقـاطـها ( منـسيـة  جـواهر مـانـبحث عـنه  جـواهر عـظيـمـة 
ـهـا إلى طـلـبتـنـا عـلى طـبق من ذهب  فـنـحـررهم من قراءة ذهـبي)  وتقـد
(امـية الـدار والدور)  الـتي ستـظل تالحقـهم طيـلة أعـمارهم  ان نص سـفر
فـصل الـنـهائي في ايوب لـلـسـياب  عـلى أهـمـيته وقـوته  اليـعـني انه هـو ا

عري الفلسفي الذي منه قوله: كتابة الشعر  ونص ا
خفف الوطء ما اضن أد الـ 

ارض اال من هذه األجسادْ

تنبي الذي منه قوله: اليعني ان شعر الفلسفة غلّق أبوابه علينا  ونص ا
اخليلُ والليلُ والبيداء تعرفني 

والسيفُ والرمح والقرطاسُ والقلمُ
ج

ــنـهج ـتــنـبي ا اليــعـني أن نص الــفـخــر غـلَّق أبــوابه  فال يـأتــيـنــا اال من ا
درسي يـحتـاج منا- لـكي نختـاره سلسـا جزال  غنـيا - الى مارد اخـتيار ا
التنتشلـنا منها إال ذوقي  ومطـبات اختيار الـشعر احلسن كـثيرة ومعقـدة 
سالمـة الفـطرة  كـثـير من الـشعـر يـستـند إلى جـمـال زائف  او متـفاوت 
ي بحت  وال ـهـمـة اليجـيـدهـا أكـاد كـنـنـا أن نـراه بيـوم ولـيـلة  هـذه ا ال
ا حتـتاج الى من جمع ب شـاعر فحسب  وال هـاوي  اختيـارات فقط  ا
مـحصالت الشعر والنقد  وسالمة الذوق  وعرف فلسفة وأسرار اجلمال
عـمــومـا  وجـمــال الـضـاد خـصــوصـا  وألمَّ بـإيــقـاعـات الـشــعـر وعـجـائب
ـنهج ـنقـذ  صار بـإمكـاننـا ان نضع ا إعجـازه  اذا ماتـوصـلنـا الى هذا ا
ـدرسـي عـلى الـســكـة اجلـمــيـلـة  وان نـصــنع من الـطــلـبـة جــبـابـرة ضـاد ا
ـسـتــقـبل ! إن األ الــتي صـنـعـت حـضـارة أألدب أعــظم من األ الـتي ا
صنـعت حضارة العلم ; ألن العلم يندرس  وينطمس  ويشيخ  بينما يظل
اثـر األدب عـالــقـا في الـضـمـيـر  فـهـاهم الـعـرب  يـفـخـرون (بـكـلـكـامش) 
ـهـابهـارتـا) وهاهم الـيـونان (وبألف لـيـلة ولـيـلـة ) وهاهي الـهـند تـفـخر( بـا
يــفـخـرون ( بـااللـيـاذة واالوديـسـيـا) ان الـله تــعـالى عـنـدمـا وهب الـريـاضـة
ـا وهبـه من ألف ( مارادونـا) وأكثـر  وعـندمـا وهب الـسيـاسة (مـردونا) إ
تنبي  وهبه (نلـسن ماندال) وهبه من ألف نلـسن وأكثر  وعندما احلـكمة ا
الكمة ( محمد علي من ألف مـتنبي وأكثر  وعندمـا وهب ا
كالي) وهـــبـه من ألف مـــثـــله وأكـــثـــر وعـــنــدمـــا وهب
ـــصـــارعـــة ( رانـــدي اورتن) وهـــبه من ألـف مــثـــله ا
وأكـثر وعندمـا وهب النقائض ( جـرير والفرزدق) 

فهناك ألف مثلهما وأكثر.
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ـأمـون لـلـتـرجـمـة صـدر عن دار ا
والنـشـر الـعـدد الـرابع من مـجـلة
بـغداد النـاطقة بـاللغـة الفرنـسية
لـــعـــام  2019وتــــضـــمن الـــعـــدد
مــــــجــــــمــــــوعـــــــة من األخــــــبــــــار
الـــفـــرانــكـــفـــونـــيـــة اضــافـــة الى
نـشاطـات السـفارة الـفرنـسية في
العـراق من أبـرزها زيارة الـنائب
الـــفـــرنـــسي فـــيــلـــيب بـــوتي الى
الـعـراق .وفي بـاب نـشـاطـات دار
ــأمـون كــان احلــدث األبــرز هـو ا
ي احـتـفـالـيـة الـدار بـالـيـوم العـا
لـلــمـتـرجم الـتي أقــيـمت في مـقـر
االحتـاد الـعـام لـالدبـاء والـكـتـاب
ـــشـــاركـــة بــيت الــعـــراقـــيــ و
ــتـرجــمـ احلـكــمـة وجــمـعــيـة ا
.كما تضمن العدد ملف العراقي
ـوصل من خالل اعـمـار مـديــنـة ا
تـسلـيط الضـوء على دور فـرنسا

في هــــذا اجملـــال حـــيـث مـــنـــحت
مـلـيونـ وخـمسـمـائة الف دوالر
ـوصل امـريـكي العـمـار جـامعـة ا
واعماراقدم خمس كنائس وكذلك
ـــــوصـل كــــمـــــا كــــان مــــتـــــحف ا
لـلـيونـسـكو ودولـة االمارات دورا
في اعــادة اعـمــار جـامع الــنـوري
ومــنـــارة احلــدبــاء وقـــد تــضــمن
ـلف ايـضــا نـبـذة تـاريـخـيـة عن ا
عــمــارة جــامع الــنــوري ومــنــارة
احلـدبـاء وتـاريخ بـنـائهـا وسـبب
انحـناء منـارتها. واحـتوى العدد
قـابالت لـقـاء صـحـفـيا في بـاب ا
ـــؤلـف والـــكـــاتب مـع اخملـــرج وا
الـــــفــــرنــــسي مــــارك دوكن الــــذي
حتـدث عن مــسـتـقـبـل االنـسـانـيـة
في مـواجــهـة دكـتـاتــوريـة الـعـالم
الــرقـــمي حــيث بــ دور الــثــورة
الرقـمـيـة في ابـعـاد الـشـعوب عن
تقـاليـدها االصلـية وعن مسـتقبل
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اصدرت دائرة الشؤون الثقافية العامـة دفعة جديدة من االصدارات وتلقت (الزمان) منها
) لـواثق اجلـلـبي ضـمن سـلـسـلـة (سـرد) الـتي تـعـنى بـالـفـنون روايـة بـعـنـوان (فـقـيه الـطـ
السـرديـة من روايـة وقصـة تـهـدف الى تـقد صـورة واضـحـة عن السـرد الـعـراقي ضمن
ـتوسط قـام بـتصـميم ) بـ  192 صفـحة مـن القـطع ا سيـاق نثـري مـتنـوع. وتقع روايـة (فـقيه الـط
غالفهـا رائد مهـدي صالح. وفي مـجال الـشعر تـلقت مـجمـوعة شـعرية جـديدة بـعنـوان (حاصدتي
صلعاء وآالمي غـابة) لباقـر صاحب تصـدرتها قطـعة من رواية يا مـر لسنان انـطون (هزي جذع
قصيدة. هذه اللـحظـة تسـاقط عليـك موتا سـخيـا) وتقع اجملـموعة في  236 صفـحة وتتـضمن  32 
وقالت جلنة التـأليف والترجمـة والنشر في الدائـرة (دأبت دار الشؤون الثقـافية العامـة على مواكبة
كـناتها االبداع العراقي وتـوثيقه بـالصياغـة التي تكـفل حضورا معـرفيا لـلجميع عـبر قنـوات هذه الدار و

سار).  الرؤيوية واالجرائية في هذا ا

رسالة بغداد
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ـــصـــادر واالمـــانـه الـــعــــلـــمــــيـــة في نــــقل مـن ا
وضوعية في احلكم. ا

و الشـاعـر ولـد في  11/5/  1927 في قـريـة ام
ــؤمـنــ في احــدى قــرى ســوق الــشـيــوخ في ا
محافظـة الناصريـة أكمل دراسته االبـتدائية في
ـرحـلة نـاحـيـة كرمـة بـني سـيـعد ومـا ان اكـمل ا
الـرابـعـة انـتـقل إلى الـنـجف االشـرف عـرف عـنه
ـبــكــر والـذكــاء احلــاد درس الـعــلـوم الـنــبــوغ ا

احلـــــوزويـــــة
فــي عــــــــــــــــام
أكـــمل 1969
دراســــــــــــــــــــة
ــاجــســتــيـر ا
بــــجـــــامــــعــــة
بـــغـــداد فـــقـــد
مــــــنح درجـــــة
جـيــد جـداً في
رســــــــــالــــــــــته
(الــــــقــــــيــــــاس
حــــــقـــــيــــــقـــــته
وحجيته) وفي
1974 عــــــــــــام 
أكـــــمـل دراســــة
الــدكــتـوراه في
قـــسـم الــــلــــغـــة
الـــعــــربـــيـــة عن
رســــــــــــالــــــــــــتـه
ــــــوســـــــومــــــة ا
(الـبـحث الـدرس
الــنــحـــوي عــنــد

.( االصول
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ـؤسسـة العـربية صـدر حديـثا عن ا
للـدراسـات والنـشـر نوفـمـبر2019 
كـتـاب ريـنر بـانـهـام " عـصـر أسـياد
الـعـمـارة " والـكـتـاب يـعـكس وجـهة
نـظـر خـاصـة لـلـمـؤلف في الـعـمـارة
احلـديـثة . قـام بتـرجمـة الكـتاب عن
االجنـلــيــزيـة الــبـاحــثــة في شـؤون

العمارة سعاد علي مهدي .
ترجمة عن الكتاب :  تقول ا

 لقد خطر لي أن أراجع هذا الكتاب
وأعـيد نـشـره ألنني ال أزال أرى أنه
مـن أروع مـــا كُــــتب فـي الـــعــــمـــارة
احلــديــثـة ومـن أروع مـا قــرأت في
كـتب نـقد الـعـمارة. إنه فـعالً وجـهة
نـظـر خاصـة في الـعـمـارة احلـديـثة
مــطـروحـة بـأسـلــوب أدبي مـتـمـيـز
فـالـبـروفسـور (ريـنـر بـانـهـام) الذي
عاصـر العمـارة احلديثـة وأسيادها
منـذ الـبدايـة يـحاول في كـتـابه هذا
تـقـد الـدلــيل الـذي من شـأنه نـفي
الـشـائعـات الـتي ترددت حـول موت
الـعـمــارة احلـديـثــة في سـتــيـنـيـات
الــقــرن الــعـشــرين. ومع أنـه يـصف
أسياد العمارة احلديثة باإلستبداد
والـــتـــعــجـــرف وحـــتى احلـــمـــاقــة
أحـيـانـاً إال أنه مـقـابل ذلك يـضـفي
عــلـــيــهم مــســحـــة من األبــوة الــتي
تـفـرض احملبـة واإلحـترام ويـصور
عـــصـــرهم عـــلى أنه عـــصــر إنـــقــاذ
البـشـريـة وإصالح اجملـتـمع عـصر
الــنـجــومـيــة والــبـطــوالت الـفــرديـة
اخلــارقــة عـــصــر انــتــهـى نــهــايــة
مـأســاويـة حـ تـمــرد األبـنـاء عـلى

الـــعــراق فـي هــذا االجتـــاه كـــمــا
اوضـح مــــقـــــايــــيـس اخــــتـــــيــــار
مــواضــيــعـه العــمــاله االدبــيــة و
حتـدث عن دور الـفن والــسـيـنـمـا
في اجملـتـمع.كـذلك تـضـمن الـعدد
وفـقـا لصـفحـة وزارة الـثقـافة في
ــوسـيـقي (فــيـسـبــوك):لـقـاء مع ا
االثــاري االنــكـــلــيــزي ريــتــشــارد
ــتـحف دمـبــرل وهـو يــعـمل في ا
ـوسيقى الـبريـطاني ومـختص 
العـهـد الـقـد وقد صـنع قـيـثارة
مـشـابــهـة لـلــقـيـثـارة الــسـومـريـة
وتـكـلم عن الــرقم الـطـيـنـيـة الـتي
ـوسيقى أظهـرت صناعة االالت ا
واهتمامـهم في ذلك الوقت بالفن
ـوســيــقى بــصـورة عـمــومــا وبــا
خــــاصــــة وهــــذا مــــا جتـــــلى في
ــعـروفـة الـقـيــثـارة الـســومـريـة ا
على مسـتوى العالم. كـما تضمن
العدد تقريراً عن مشاركة العراق

في مـــخــيم لــلــطــفـــولــة اقــيم في
ديـنـة مـيراس بـعـنوان فرنـسـا 
صـديق العـالم من خالل مشـاركة
ثلـون شرائح عدة ستـة اطفـال 
من اجملــتـمـع الـعــراقي يـقــضـون
ــمــارســة نــشــاطـات اســبــوعـ 
والــعــاب اجـتــمـاعــيـة وفق مــبـدأ
الـــــتــــــضــــــامن مـع اطـــــفــــــال من
جــنــســيـات مــخــتــلـفــة اســيــويـة
وافـريـقـيـة واوربيـة .وذكـر الـعدد
في تـقريـراخر مـشاركـة مجـموعة
مـن طـلـبـة الــلـغـة الـفــرنـسـيـة من
بعض جـامعـات العراق في دورة
تــدريـــبـــيــة اقـــيــمـت في مــديـــنــة
بـيزونسـون الفـرنسيـة على نـفقة
الـسـفـارة الـفـرنـسـية فـي الـعراق
لــتـــطــويــر لــغــتــهـم الــفــرنــســيــة
واالطـالع عـــلى طــــرق ومـــنـــاهج
التـعـلـيم احلـديث إضـافـة لـزيارة
ــــــعــــــالـم االثــــــريــــــة عــــــدد مـن ا

واحلـــــضــــــاريـــــة في
فرنسا.وحتدث العدد
ــعـــالم عن في بـــاب ا
جــــــســــــور بــــــغــــــداد
وتــاريخ بـنــائـهـا وفن
الـــــعــــمـــــارة فــــيـــــهــــا
واهـمـيـتـهـا .و تـنـاول
العـدد في باب الـفنون
معرض للفنانة يسرى
العـبادي واخـرللفـنانة
مــنى مـرعي اقــيـمـا في
ــــعــــهـــــد الــــثــــقــــافي ا
الــفــرنـــسي حــيث كــان
االول بــعـنــوان احلـريـة
والثاني ضوء اخر وقد
اشاد الـسفير الـفرنسي
ـعـرضـ الـذي حـضـر ا
بـالـفن العـراقي بـصورة
عـامـة وبعـمل الـفنـانـت

بصورة خاصة.
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الــكــيــلــومــتــرات من بــكــ إلى
شــيــانـغــشي القــتــفــاء أثـر أمه
ولـلـبحث عن جـذوره ولكن بـعد

فوات األوان أي موتها.
يـقـول الـكـاتب/ الـراوي: "حـياة
أمي مـــــعـــــانــــاة. حـــــيـــــاة أمي
أسـطــورة. أمي سـيــرة حـيـاة ال
تــــمـــوت أمـي روح ال تُـــقــــهـــر
تُضـحّي في سبيل ابنهـا قلبها
واسع سـعـة بحـر ال يـحتـويـها
كــتــاب". وهــذا الــكــتـاب »األم«
يعتبر النسـخة الصينية لكتاب
لألديب الفرنسي «االعترافات»
ــشـــهـــور روســـو حــيـث أثــار ا
الــصــدى لــدى جــمــيع الــبــنـات
ــراجــعـة واألبــنــاء في الــعــالم 
كـيـفــيـة الـتــعـامل مع أمــهـاتـهم
واحلث عــلى احلــرص عــلــيــهم
وبِـرّهم في حـيــاتـهم. والـكـتـاب
ــعــدلـة "يــتــضــمـن الــنــســخــة ا
لــــــــــروايــــــــــة األم من دار األدب
والـفـنـون بـشـانـدونغ  270ألف
مـقطع صـيني وظـلت في رفوف
ـكــتـبـات ـروجـة فـي ا الــكـتـب ا
الــصـيـنـيـة مــنـذ إصـدارهـا عـام
ــــواد 2011 وأصــــبــــحت من ا
دارس التـعلـيمـية األدبيـة في ا
واألجــــــهـــــزة احلــــــكـــــومــــــيـــــة

الصينية". 

ثال فهي تبحث ب الواقع وا
فـي فـــكـــرة وجــــود األم ومن ثم
غــيــابــهــا وأثــره عــلى األبــنـاء.
فـالكاتب يـذكر سوء تـفاهمه مع
أمه وإهـــمـــاله لـــهـــا واألضــرار
الــتي تـســبب بــهـا ونــدمه عـلى
فـراقـها لـذلك يـحـاول الـتـكـفـير
عـن ذنـبه بـالـكـتـابـة ويـتـمـظـهـر
ذلك من خالل اسـتبـطـان عـميق
للذات/ الساردة واالعتماد على
لـغة الـبوح والـشاعـرية. أما في
الـــــــواقـع فـــــــقـــــــد قــــــــطع آآلف
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تـــشـــكل روايــة »األم «شــهــادة
فـريـدة لالعـتـراف بـدور األم في
حيـاة مؤلـفهـا الكـاتب الصـيني
بــنغ شــويه مــيــنغ. فــهي تــربط
ة بـحـيـاته اآلنـية حـيـاته الـقـد
بغـرض حتديد هـوية الذات من
خالل الـكـتـابـة. ولـكن الـوصـول
إلى هــويــة الـذات لــيس شـيــئـاً
سـهالً ألن هذه الـذات مـنفـتـحة
عـــلى عـــنــاصـــر أخـــرى تـــلــعب
الــذاكــرة والــلـغــة واخلــيـال في
صـوغــهـا لـتـظــهـر بـأكـمل وجه.
ــتــأمل لــروايـة »األم «يــجـد وا
أنـهــا تـقـدم جــانـبـاً ســيـريـاً في
حــيــاة راويـــهــا وذلك من خالل
شـــواهــد يــســـتــحــضـــرهــا إلى
مــسـرح الـســرد "حـقــائق ذاتـيـة
حيـاتية مـعيـشة" تتـم مقاربـتها
من مـــنـــظـــور نـــفـــسي يُـــمـــكن
لـلـقــار تـتَّــبعُ مـضـمــونـهـا في
ة األم الــعـمل من خالل إشــكـالـيـَّ

اآلبـــاء واســـتـــبـــدلـــوا الـــنـــظــام
بالـفوضى والبسـاطة بالتـعقيد
والـوقـار بـالـفـكـاهـة والـسـخـرية.
ترى هل كان (بانهام) محقاً فيما
ذهب إلـــــيـه من تـــــشــــاؤم أم أن
مـــشـــاعـــره هـــذه كـــانت مـــجـــرد
ــاضي? ولــعل في احلـنــ إلى ا
وصف بعض معارف (بانهام) له
بـأنه مــتـنـاقض مــتـقـلب األهـواء
ودائم الهـزل مـا يـجـلي حـيـرتهم
ويـسـاعدهم عـلى التـكـيف لتـلقي
تتالـية التي يحفل "الصدمـات" ا
بـهــا هـذا الــعـمل الــنـقــدي الـذي
ــتــاز بـالــكــثــيــر مـن الــطــرافـة
والشـمـولـيـة وسعـة اخلـيـال.يقع
الــكـــتــاب في  256صــفـــحــة من

القطع الكبير.
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عن مــؤســـســـة ثــائـــر الــعـــصــامي
صـــدرت لـــلـــكـــاتب زهـــيـــر شـــهـــد
الـزيـدي روايـة بـعـنـوان(ومـاذا بـعد
الــرحـيل?!  –حـكــايــة رجالن) تـقع
في  150صـــــفـــــحـــــة من الـــــقـــــطع

توسط.  ا
ومن عنـاوين الـرواية نـقـرأ(هلـوسة
ــــــــنــــــــسـي الــــــــقـــــــــانع ا ضــــــــائـع
ـــــنـــــسي والـــــبـــــوذي ا والـــــشـــــيـخ
واجلواهري الـلقـاء مع اجلواهري
ومــقـــتل االبــنـــاء وتــرانـــيم الـــقــانع
بـ االسـتـغـاثة وارادة والـسـرطان
الله حملة بـصر من الـغرف العـفنة

حتى كاورباغي).
ومن الـــــروايــــة نــــقــــرأ (يــــبــــدو ان
ـا تـصـور مـفــاجـأة الـلـقـاء اكــبـر 
فغدت كالـصعق الكهـربائي الطبي
ـنــسي شـيــئـا ال يـدرك حــرك في ا
كـيـنـونـته..مـاهـو ومـا جـوهـره لـكـنه
ادرك رغم الـــتـــبـــاين اجلـــذري في
كل شـيء مع رفـــــيـق الـــــصـــــدفــــة
يـتبـايـنـان فكـرا وعـمال و..لـكنـهـما
يلـتقـيان بـعنـصر واحـد واساسي
وهو سـمـو خلـقـهمـا رغم اختالف
ـــشـــارب وتــبـــــــــــاين مـــســالك ا
الــطــريق فـــقــد كــانت الـــنــتــيــجــة
واحـدة وكـأن احــسـاسـا جـديـدا
يـــــطــــــرق ذاته او انــــــهـــــا عـــــودة

لوجـوده تنبعث فيه).
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صـدرت عن الدار الـعربـية لـلعـلوم
نـاشــرون الـنــسـخــة الـعـربــيـة من
كــتــاب »الـــتــحــدث إلى الــغــربــاء
TALKING TO STRANG-
ERS» وهـو من تـألـيـف مالـكـولم
غالدويل وترجـمة غـيلدا الـعساف
ومراجعـة وحترير مركـز التعريب
والـبرمجـة. في تـموز عام ?2015
أوقـف شـرطيٌّ امـرأة شـابّـة تُـدعى
ســانـدرا بالنــد بــســبب مـخــالــفـة
مـــــروريــــة بـــــســــيـــــطـــــة في ريف
تكـساس بعـد دقائق من توقـيفها
أرسـلت إلى الـسـجن وبـعـد ثالثة
أيــام انـتـحــرت في زنـزانـتــهـا مـا
اخلـطب في كل هذا? يـعالج كـتاب
ـؤلّفه ?«الـتـحـدث إلـى الـغـرباء»
مالـكولم غالدويل مـوضوع لقـائنا
بـأشـخـاص غـربـاء وكـيف نـسيء
فهمهم? وكيف نـكون منطقي في
ـاذا نحن ظـروف غيـر منـطقـية? و
سـيـئـون إلى هـذا احلـدّ في احلكم
على اآلخرين وفي تفسير تعابير
وجوههم أو في كـشف أكاذيبهم?
اذا نخفق في فهمهم? من خالل و
واجهات سلسلـة من األحاجي وا
وحــاالت سـوء الــفــهم ومن خالل
قـــصص قــصـــيــرة مــتـــداولــة إلى
قـضايـا قـانـونيـة شـائـنة يـأخـذنا
مـالـكـولم غالدويل في رحـلـة عـبـر
الـالمــتــوقع! ســتــقــرؤون في هــذا
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الــكــتــاب عن جــاســوســة أمــضت
ســـنــوات فـي أعــلى مـــســتـــويــات
الــبــنــتــاغــون من دون أن يُــكـشَف
أمــرهــا وعن الــرجل الــذي كـشف
حـقــيـقـة احملـتــال بـيـرني مـادوف
وعـن انـتـحـار الـشـاعــرة سـيـلـفـيـا
بالث واإلدانـة اخلـاطــئـة ألمـانـدا
نوكس. وفي الـنهايـة ستكـتشفون
أن الـغـربــاء لـيــسـوا شـخــصـيـات
ـيط بـســيـطــة عـلـى اإلطالق. لن 
أحــد الــلـــثــام عن دواخــلــنــا مــثل
مالـكولم غالدويل. فـعبر صـفحات
هـــذا الــكـــتـــاب يــعـــرض الــدوافع
الكـامـنة وراء تـصـرفاتـنـا وسبب
كونـنا سـيـئ لـلغـايـة في ترجـمة
مـعـاني بـعـضـنـا وفـهـمـها وكـيف
ـكـننـا الـتـعـرف أكـثر إلـى أولئك

الذين ال نعرفهم.
ـؤلف : مالـكـولم غالدويل مؤلّف ا
خلمـسـة من الـكتب األكـثـر مبـيـعاً
ـز: نقـطة بحـسب الـنيـويورك تـا
حتول والـتفـكـير الـلـماح والـقيم
ُـتــطـرّفـة ومــا الـذي رآه الـكـلب ا
وداود وجــــالــــوت. وهــــو شــــريك

مــــــــؤسّـس في بــــــــوشــــــــكــــــــ
إنـــداســــتـــريـــز - وهـي شـــركـــة
تـسجـيل مـحتـوى صوتي تـنتج
تـدويـناً مـنقـحاً لـلتـاريخ والتي
ّ تــعـيـد الــنـظـر بــاألمـور الـتي 
إغـــفــالـــهـــا وأُسيء فــهـــمـــهــا -
وبروك ريكـوردز حيث يُجري
وريـك روبــ وبـــروس هـــيــدالم
مــقــابالت مع مــوســيــقــيــ من

وسيقية. شتى االجتاهات ا
لقد أدرج اسم مالكولم غالدويل
ـئـة فـي قـائـمـة الــشـخـصــيـات ا
األكــثــر تــأثــيـــراً الــتي تُــعــدهــا
ـز وأثـنت عــلـيه الـفـورن الـتــا
بولـيسي واعتبـرته أحد أفضل

فكّرين على مستوى العالم. ا
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صـدر مؤخـراً عن دار الـشؤون الـثقـافيـة العـامة
ضمن سلسلة (دراسات) كتاب (السيد مصطفى
جمال الدين ب احملافظة والتجديد) من تأليف
الـكـاتب علي فـضـيـلة خـضـير الـشـمـري.يقع في

يضم الكتاب  152صفحة من القطع الكبير .
تـضـمن الـكـتاب حـيـاة الـسـيـد مـصـطـفى جـمال
الدين بحوثه وأسـرته و قسم الكتاب إلى أربعة
فـصـول تـنـاول الـفـصل األول ن مـحـاولـة جـمـال
الــدين في الـــتــجــديـــد واإلصالح والــتـــيــســيــر

النحوي. 
وقـد اسـتـعـرض الــفـصل الـثـاني الـسـيـد جـمـال
الـدين النحـوي األصولي شمل عـدة محاور اوالً
نـهج التـيـسـيـر الـنـحـوي والـعـلـوم الـلـغـويـة ا
النحوي عقلي والنـحو والعلوم التأثر والتأثير
فيـمـا ضم الـفصل الـثـالث (رأيه بـالقـيـاس) وقد
شـمل الـنظـام الـلـغـوي لـلقـرآن الـكـر والـنـظام
الـداللي والـنـظـام الــنـحـوي ونـظـام الـعـدول عن
الـنـظــام الـنـحـوي واخـيــراً جـاء الـفـصل الـرابع
مـصطـفى جمـال الدين أديـبا وشـاعراً فقـد جمع
 ب أدبه وشـعـره قلـة ما يـجـمع أحدا بـيـنهـما
فقد جمع ب األدب واخلـيال والذوق والعاطفة
امــا الــعـــلم يــســتــنــد إلـى الــعــقل واالكــتــســاب

عرفة. نطق وا وا
 عـرف بــثـقــافـتـه الـعـلــمـيــة الـعــالـيــة وعـنــايـته
وضـوعـات الـعسـيـرة الشـائـكة الـتي حتـتاج بـا
الى جهود مضاعفـة ودقة عالية فقد كان شاعراً
من الـطـراز األول في لـغـوي نحـوي فـقـيه عالم
ديـني أســتـاذ في عـلـم األصـول فـقــد جـمع بـ
دراســــة الـــديــــنـــيــــة (احلـــوزويــــة) والـــدراســـة
ية) اجلامعية  امتاز ر بالصبر والدقة (األكاد

…UŽb « WŽuÝu  —Ëb
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

صـدر في بـغداد حـديثـا اجلزء
االول من (مـوسـوعـة الـدعاة –
سـيـر ابـطـال كـتـبـوا بـدمـائـهم
وافــكـــارهم مــســـيــرة الــدعــوة
االسـالمــــــيــــــة فـي الــــــعــــــراق
ـــــنـــــطــــقـــــة االسالمـــــيــــة). وا
ـوســوعـة اسـمـاء وتـتـضــمن ا
وسـيــر عـشـرات الـدعـاة الـذين
شــكــلــوا نــواة حــزب الــدعــوة
االسالمــــــيــــــة الــــــذي اصـــــدر
ــوسـوعـة بـاشـراف الـدكـتـور ا
ـيـاح. صـدرت شـلـتـاغ عـبـود ا
ـــوســـوعـــة عن دار الـــعــارف ا
لـــلــمـــطـــبــوعـــات في بـــيــروت
ورصــــدت ابـــرز الــــدعـــاة وفي
مـقدمـتـهم محـمـد باقـر الـصدر
ومـحـمد بـاقـر احلـكـيم وعارف

وسوعةالبصري. غالف ا

‰UHÞú  WNłu  hB  ÆÆWL−M «Ë w √
ÊU e « ≠ ÊULŽ

صـدرت عن منشورات مَجاز في عمّان اجملموعة القصصيّة األولى للكاتبة زين
الـنجّار بعنوان (رامي والنجمة) وهي مـوجّهة لألطفال ب عمر السادسة إلى
ـتـعة ومـفـيـدة وحتمل روح الـثانـيـة عـشرة وتـضمّ اجملـمـوعـة خمس قـصص 
احلـكـاية الـتـقـلـيـديّـة وتـقـدّم مـعـارف تـخـتصّ بـخـبـرات الـطـفل اإلنـسـانـيّة الـتي
رحلـة وتطرح معاني نبيـلة وقيماً كالوفـاء والصداقة وتقدير يواجـهها في تلك ا
الـنـعم والــعالقـة مع األسـرة ومع ذوي االحــتـيـاجـات اخلــاصّـة وتـفـعـيل روح
ن غـرايبة ـغامـرة. وحتمل القـصص التي رافـقتهـا رسوم الـفنّان أ الـتحدّي وا
عـناوين هي: رامي والنجمة وصداقة والصندوق الصغير وقلم جدّتي وأمير

. على كرسيّ


